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,- =NE ŞARTLARI HERGÜN <t'rlKAR İKTiSADi, MALI, TİGARI VE ZiRAi 

Türkiye için Kuruf • 
3 Aylıtı 450 
6 .. 850 

12 1500 
" Ecnebi memleketler için 

12 aylığı 2700 

Sayısı 5 Kuruş 

Günü geçen nushalar 

L 20 kuruıtur. ,, 

.~--------i~~~ 

Um rn üccarla ın v rrıüt h it erin 

Ekonomik 
Almanyaya Posta ile Sevkiyat 

davam diyor 
Almaııyaya postu ile Ye hedi

yelik namı altında ticari emtia 
ıcvkiyahna devam ediliyor. Her 
ıün lstaabul ve Ankara poıta· 
lıanclerineleıı vasaü 35·40 paket 
beıer kilo aıırlıj'ı da eıya 
r~nderiliyor. 

Hükümet bu paketlerle r~n· 
derilccek malların a&-ırlık bakı· 
llltndan tabdıdini kifı ırörwe· 

.. İt ve bir pakette azami on 
liralık mal ıö11derilebiluıeıi en· 
•ıuı kabul ve rüwrillı.lere ta· 
ıtıim etmi:ıtir. Ancak bu paket· 
lerde ıönderileeek malıa kayme· 
ti on hrayı sreçwiyecoktiT. 

Her sruu muntazaman mal 
iÖııderilwiye devam edilmesi, 
b11 malların umaula mühiııı bir 
•iktar tut111uı neticesini Yor· 
lllektedir. Bu itibarla hüküme· 
tin bu aevkiyatı yeııi bir tabdi· 
ele tı\bi tutması beklenmektedir. 

latanbulun akmek ihtiyacı için 
verilen 300 ton bugday 

yatiımayor 

İstanbulun ekmek ihtiyacı için 
ilinde 40U toa bu&day liıumdır. 
~ou 1(iinlercie baıka yerlerden 
b\ltciay ıelmediti cihetle Toprak 
Ofisi her rin lstanbul §Chri:ıe 
®o ton buıday veriyor ve bu 
ta tebrin ilatiyacına tekabül et· 
tneyvr. Ekıi1' kalan yüz tou but· 
ta710 da yine ofis tarafuıdan 
lılr.u:ı fiyatla verilmeıi hakkında 
••tirmeucıler tardından Tiki 
Qlan müraaaat, bayram ıiiole
tintle tebrimize ıeleo l icaret 
Ytkıliae bıldirilmış Ye vekil de 
bu huıuıu Aukarada temin ede· 
C•tiui vaadetmitlir. lı&u cihet 
Vekaletçe tcmııı edılmediii tak· 
clircle piyuad ki ibruat malın· 
ıian ve yüksek fiyatla tedarik 
tlllıek ır.arureti hasıl olacatıodan 
\ı11 baıuı ekmek fiyatının biraz 
:t~kıelmeaine aebcp olacaktır. 

Japon manifatura mılluı 

Gümrüklerde bulunan Ye bir 
tıdr.aı ihtilafı yüxün en ithal e· 
dileruiyeu japeaı pam•klu waoı
f•tura e-iyı:.ı.mın memle!..cte sri· 
t''-ilın~ıi için alakadu tüccarlu 
l'iclrct Vek&letine muracaatte 
bıthınıınıtlar ve V eklletçe bu 
ttı•Uarın ithaline müı acle edil
ttıi4 İaede gtimriıldere, henüz bu 
)'ol • bir teblijal } pılmadıgm· 
ıt.ıı bu malların şimdilik ithuli 
tıe iınkan iorülaıedif i anlaşıl
.._lktadır. 

Bır çok ith ııt enaaı da goldi 
Feleı:aenk bamdıralı Aşil va

l>llril~ uhim miktarda ithalit 
:tYaııı relmiştir. unlar arasın· 
, • bilba19 , pamuk mensucat ve 
'Pekli, keten iplii:'i, demir eıya, 
~ltaJ, ıu teıiaatı, elektrık mal:ıe· 
lltlea, çinko levha klğıt, rönt
itn filmi, SUl.l! ipek ipliği, kah
"e, haın deri fılditi, boya, kim· 
1e\'· ' 1 ecl'.a, radyo ye aksamı, kay. 
~•k, elektrik ampultl vardır. 

•liar bandıralı Çar Ferdinand 
~~P\lrile de kablo, kltıt, ma· 

•ne •• alı.samı, boya kimyevi 
'cı f f ' le • oı at, kuYarb, alıı, mu-
lYYa felmittir. 

ab 1 r 
Altının Yüksılm11inin Sebebi 
Son za anlarda altın fiyat· 

larında görülen yükselmenin 
ıebebi kuyumc:ulnr taraftı dan 
fada miktarda altın iıleıımiı 
olmasından ileri gelmekledır. 

Bilbau kalın bileziklerin moda
sı albn iılenmcıiııi arthrmıflır. 

TlitUn Satı şiarı 

İ:ı ircie Ui.tünleri 2J ilyo11 
kilodan f ,..) ... ı atılmıştır. Soa 
zamanda tütün fiyatı rı yüksel· 
meie ba,lamıttır. 

undan evvel kilosu otaz 
kurut• aah11 alınan UltiiDlerin 
fiyatı 60 kwruıa kadar ylkHl
miştir. 

Bursa, Balıkesir, Kocaeli Ye 
Trakya tütün piyasaları da şubat 
ayında açılaeaktır. 

ihracat vıziyıtimiz 
İhruat faaliyeti gittikçe bara· 

retle ti yer. Her ıün 400 bin li· 
ralık kadar mal ıatıldıtı l'ibi u 
miktar içio de iluacat vesikası 

alınıyor. Satıla.ı malların. e• ço· 
j11 İnriltare, Fraaaa ve ltal7aya 

ıaoderiliyor. Bir miktar da Ro· 
manya, Bulıariatan, Mısır, Fi
li.tin ve Ahaanyaya ıönderile· 

eektir. 
Yaprak ve Tiftik ihracat Bir· 

liti toplanarak lnıiltere ve Fran· 
aaya aatıluak m&llarm fiyatları· 
nı tesbit etmittir. Tüccarlar her 
memlekete ayni fiyatla i rac t 
yapılmasını istemek edirler. Pi· 
yaaaıia eğlak c:insleri 18 -190, 
A11kara malları 150-155, kaha 
deri malları 125-llO kuu9tan 
nrilmolıı.teıiir. Muhtelif memle· 
ketlerde• Birlij'e, ve Hiccarlara 
da Romanyadau talepler ıelmek· 
teclir. iki ıünde 1500 balya tif· 
tik satılmııtır. ---

Amrırika • Japonya Iicflrot 
~ uıhıdesi 

Japonya ile ktedilen ticaret 
muabede1i müddetinin ibayet 
bulması vo üzerıne bu uahede 
uin yerine muv kkat bir rejim 
ikamesi itin Tohy h kümeti 
tarafmdan yaptlan teşebbüsler 

hen 7. neticelcm.:ıemiıtir. 

Alnı n m il rı gümrUkten 
çıkarılıyor 

Almanyıadan ubtelif vaııta· 

larla ıetirilen ve l'fi riiklerımiı:· 

de bulu111.\n alluın çıkarılma· 
sına devam edil ekte ir. Varna
dan getirilen mallar çıkarı wıfi· 
hr Bu mallar ısraıında muhtelif 
be:ı.ler, m nifatura eıy•sı, uhtelif 
boyalar ve ıuıidlerle bir miktar 
tıbbi ooza buluın~alttadır. 

lhtiklr yDzOnd n 
iki tticcewı c&z la ~ rılmuı 
İhtik r kom· ıyonu evvelki ı n· 

kü toplnnt11ımıla ihtikar yaptık· 
ları anlatılan ve intaat malz.e· 
meai satan iki Uiccarın ma{Caza· 
larıaın kapahlma1ına karar ver. 
mittir· Bu karar vilayete ar:ıo· 

lanmuıtar. Villyctçe iki mata· 
zanın kapatılmau için alika
darlara emir verilecektir. 

lngilterı ile Yunanistan aruında 
iktisadi vı mılT anlaşma 

iariltere ile Yuaa.iılan ara· 
ıında iktisadi ve mali bir anlaş· 
ma aktedilmittir. Anlatma eaaı· 
ları heafiı malnm dejildir. 

Yumurt ihracatının munıkabosine dair nizamnu1 nln bazl 
m ddelerini değiştiren nizaımnıme 

Madd 1 - Yumurta ihraca
tının murakabesine dair nizam
sı menia 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 16, 18, 19 20, 21, 22, 23, 23, 
26, 28, 2 , JO e 33 iinc" mad
deleri fllğıd yuılı şckillerdo 
defişürilmiıtir : 

4 - Yumurta kontrolu, aıa· 

§'ıdaki merkezlerde yapılır. 
Trabı:on, Gire11un, Ordu, Fatsa, 

Samsun, İnebolu, İıtanbul, İzmir, 
Antalya, Mersin . 

Ticaret Vekildi, röreceti lü
zw iiıı:criae, muvakkat kontr 1 
morkuleri ihdasına aalihiyetli-
iir. ' 

Mankkat ~ir kontrol erke· 
.ı.iacle, i9e baılanacaf ı ve ite nİ· 
lıayet verileceti umanlar, bir 
a7 HYCl Ticaret V ekAletince 
RestDi Gar.ete Ye ditcr bir ı-•
:uta ile ve mahallinde de mi
oaaib surette ilin cılunur. 

İhracatçı tarafından vuk•b•la
cak talcb üaeriae, Ticaret Ve
kaletince, imlı:ln garüldüfl tak
dirde, barcırala Ye maurifi tali· 
iti tarafından nrilmek ıartile, 

bir kontrol merknindeki ••· 
mu, yakın i k lcl re, ihrac tı 
kontrol içiu ~önderHebilir. 

5 - Yumurta İhracatçılarının, 
yumurta itlenmete CIYcrıtli de· 
poları olması ve ihr&ç olunacak 
yumurtaların burada itlenmesi 
mecburidir. llir kaç ihracatçının 
m ştcrek bir depoıu bulunması 
caizdir. 

İhracnta mahsus yumutalarm 
bulundurulacatı Yeya itloneoeği 

depoların haiz. olması llzım re
len rutubetsidik, kokusu:ı.luk ay· 
lluılık ve J.c.lfi derecede geııit 
olmak gibi ilhhi ve teknik tart
lar İktısat, Sıhhat ve İçtimai 
Muavc et ve Ticaret Vekülclle· 
rince mü ter ken yapıl cak bir 
talimatname ile teıbit olunur 

u depalarda, yumurtaların 
layıkı yeçlıile muııy~nesi için 
bulundurulm 11 ukt zi v sailin 
nev'i vasıfl rı ve miktarı Tica· 
ret V klletıcce tayin edilir. 

8 - İ rıı.ç cıiılecek yumurte.1 
A • Stand rd yu urt lar, 
B • NaUircl yumurtalar, 
C • Sanayi al.uma yumurta· 

lar olan k üzere üç kısm ayrı· 
lır. 

Staı l ard yu urtalar 11.Birin i 
nevill, ıkiocı neviıı v cKonser
ve» obıak Üz re ç n v'e, 

Birınci nevi yumurbıl r «Tam
ta:ı.e ve <Ta•e> adları ile iki 
dereceye, 
9-Konserve yumurtalar 1.Konser· 
ve A ve cl\.onıerve B adi rı 
ile i i dereceye nyrılarak ihraç 
edilir. 

İbrııç edilecek 7umurtalarm, 
huıust bir lamba ile unycne 
edilcıck t rtile itlenmeleri mec· 
buridir. 

Standard ye natfirel yumurta
ların bo:ı.ulı, kırık, çatlak, küf-
lü, kirli, yıkanmıf, su veya 
başko. bir m yi ile silinmi,, 
:ıımparalanmıf, .ka:ıınmıı, içleri 
benekli ve kanlı, dışları saman 
sarılı olınaaı y saktır. Şu kadar 
ki natürel yumartaların dışları· 

aın ınınan sarılı olmuı caizdir. 
Sanayie mahsus yuınurtnların 

kırık, ~allak ve bozuk olması 
ya1akhr. 

10 - 8 inci maddede ynxılı 

muhtelif nevi ve derecede 
yumurtaların vaııflarm aşağıda 

iÖıterilmittir• 

Standard biriuci nni ta taze: 
Akları ıeffaf, sarıları ortada sa· 
bit veya gayet az müteharrik 
bul•man ve (&yet a:ı: vuıh gö· 
rünen ve b va tabak 11 bet İ· 
limetrcyi geçmeyen yamurlalar
dır. 

Stamlard b i r i 11 c i eYi tn 
yumurtalar : Akları ıeffof olup, 
11trıları bımtaze yu rt lara niı· 
beten d a h a müteharrik ve 1-
dukça vazıh fÖrih:.en Ye hava 
tabakuı ı.e İil milimetreyi i'eç
meyen y•murtalardır. 

Staniard ikinci ani y~mur· 
talu : H a v a ta~akaaı 12 mili
metreyi ıeımeiea yumurtalar
dır. 

Standard koDI r~e A y•mur· 
talar : Setuk a.avada malaefaıı:a 
ol•nmak ıuretile konıerye edi· 
len, akları şeffaf, ıarıları kabuta 
defmez iıalıie 111üteburik olan 
ve bua tabakası oo milimetreyi 
ıeçmeyea yu•artalarıiır. 

Staodarıi konıern B 7umur· 
lalar : Sotuk banlariaa ıayri 

suretlerle kenHne edilen, ak
ları ~effaf, aarıları kabuta. t!et
mu l.alıie •ltel.arrik elaa Ye 
hava tabakası aelda milimetreyi 
g-eçmeyen yumurtalar.fır. 

Natürel yumurtalar : HaYa ta· 
bakaıı on iki mili•etreyi i•f 
meyen ve atırlık bakımından 

taısoif mecburiyeti arıınmıyan ve 
Standard ikin i 11ev' e nazaran 
daha geoit t lcranılar nrilmiş 
olan yu urtalardır. 

Sanayie mabıuı yumıırtalar: 
Kirli veya hava tabakası on iki 
milimetreden yukarı yumurtalar
la, konserve A sınıfın dahil 
yumurtalardan lıava tnbakası on 
milimetreyi ve konserve smı· 
fına dahil yumurtalardan hııva 
tabakası sekiz milimetreyi ıreçen 
'yumurt lardır 

11 • 8 inci a clecle yazılı muh· 
t l f kısım yumurtaların ağırlık· 

ları, afağ'ula gôsteril i9tir : 
Stondarcl yumurtalar : ekstra, 

iri, ortn ve k ç k lmak üz.ere 
dört sınıfa ayrılarak ihraç olunur: 

a) Eluira 55 aramdan 7t1karı 
olen yumurtalardır. 

b} iri, 50 den 55(dahil) anma 
kadnr olıın yumurtaludır. 

C) Orta, 45 den 50(dabil) gra· 
ma kadar olan yumurtalardır. 

ç) Küçük, 40 d n 45 (dahil) 
grama kadar olan yumurtalardır. 

Natürel ve sanayie mahsus 
yumurtalarda, ağırlık bakımın
dan bir tasnif sranmaz. Şu kadar 
ki natürel y11murla sandıkların· 
da, 40 gramdan aşağı ağırlıkta 
yumurta buluna az. 

12 - Muhtelif kısım, nevi, de
rece ve sınıf yumurta partileri· 
nin her bir andığında buluna
bilecek di~cr kmm, nevi, dere· 
ce ve sınıf yumurtalnrm a:ı:ami 

miktarı nıafıd ıröıterilmiitİr. 
Standard birinci neYi tamtaze 

yumurtaları" b i r aandı ı da : 
Hava payı en çok ıeki:ı milimet
reye kadar elaa veya ak Ye ıa· 

r111nın vasıfları itibarile lamtaze 
derecesine giremiyen yumurta· 
lardan ° 0 5; atırlığı, ıandık· 
taki yu urtaların ıınıfına aid 
atırlığa uymayan yamurtalar· 
dan% 5. 

(Devamı var) 
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iDAREHANE 
Galata, fermeneciler Cad. 

Kenber hanı. 2nci kat 
No. 8-9-11-12 

iLAN ŞARTLARI 
I dareh ne izde görüşülür 

Telefon: 49442 

Posta kutusu No. 1261 

es eki Orga 

• • 

SALA 

lzmir Beledlyes nden : 
Karnntıoada 199 .. ayılı sokakta mevcut kanali:r.aıyo u 40 m tre 

boyda uzatılması fen işleri m dürlü~ündeki keşif ve şartn mesi 
veçbile açık ekıiltmeye kunulmuttur. Muhamme . bedeli 1640 lira 
olup ihalesi 9. 2. 940 cu a giin sut 16 d ılır. 1 tirak ed celder 
123 liralık teminatı it b nkasuıa yatararak makb zile endmene e· 
lirler. 

Bnlıke~ir Vilayeti D imi Encüme inden: 
Bandırma-Erdek yolunun muhtelif kilometrelerinde ceman 3+ ... 5 

metre tul ıouınin esaslı tamirine ait iş kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

Tamiratın bedeli kc fi 10436 lira 93 kuruş ve nıuvakknt teminatı 
782, 7 liradır. 

Keıif cYrakı nafıa mldlrllflnde görilabilir. 
litale tarihi 5 fUbAt 940 tarihine rastlıyan pazartesi runu sant 16 

dadır. lıtcklilerin 2490 No lu kanuna tevfikan hazırlıy~caklnrı kapalı 
zarfların; uat 15 e kadar daimi enctimen riyasctınc tevdi etmeleri. 

Postada v\lku bulacak teahbiitlerin kabul edil iyeceği ilin olunur. 

Çanakkale Nafıa Müdürlöğünden : 
Açık cluiltıucye kenulan ii Çaaakkale·Balya yoluıı.n 4+000 

kilemetreıioıicn s+aso kilemetresine kadar olan 4350 metrelik k11-
mın tamiratı esaıi7eıi için liauıau olan 3212,500 m3 hBm taşın yol 
lııoyunda ilaarı olup laedeli ke9fi 5872 lira 50 kuruvtur. 

İt.al• 2St. l.f.40 laril.ine raatlayan pazartesi J'Ü•Ü ı;aal 15 de Ça
nakkale Nafıa mldirlüiü•de toplaaacak komiıyen huzurunda yapı· 
luaktır. 

ikıiltaıe7e rirebilmek içi• taliplerin 440 lira 44 kuruşluk mu· 
Yakkat teminat nrmcleri ve Çanakkale ticaret odaaına mukayyet 
lııulunduklarıaa dair vesika ilııru etmeleri lb.ımdır. 

Bu ite ait evrakı .ketfiyeyi ıörmek ve tafsilat almak iatiyenle· 
rin Nafıa müdiirlltüoe miraeaatları il • olunur. 

• • • Açık eksiltmeye konulan i Çanakkale-Balya yolunun l +000 
kilemetresiuclen 4+000 kilometresine kadar r bin metroluk kıs· 
mın tamiratı esasiyeii içi• lüzumu olan 22~ hnm taçın yel bo-
ynnda ilı:ıarı olup bedeli kc9fi 6187 lira 50 ,tur. 

İhale 30. Ut4U tarihine rastlayan 11alı ' saat 15 de Çannkka-
le nafıa müdilrlilpnde toplanacak koıııis) ~ .ıuzurundn yapılacaktır. 

Ekıiltmeye rirebilı.nek için taliplerin 461 lira 7 kuruşla!< muvak
kat teminat vermeleri ve Çanakkale ticaret odasıua m11kayyet bu· 
lunduklarına dair vesika ibraz etmeleri Jazımdır. 

Bu işe nit evrakı keşliye} i görmek ve tafsilat almak isti yenlerin 
Nafıa müdürlüğüne müracaatları ilan olunur, 

Sivaı N fıa MüdürlüiHinden : 
Pazarlıta konul n iş: 

1. Sivas merkezinde :ıc in katl 1 pılmıt an İstiklal ve 
Cumhuriyet mekteplerine muktazi 7 .ra 1 kuruş e~·f be :lelli 
kapu ve pencere imaı·tı 16 l'Ün n. ,<asay konul u v~ tali çı! 
madıtından müaakaaası lO J'Ün uz tıımış isede yi c t lip ç .madı
i:ından 8. 1. 940 taribind o itibaren bir ay içiec!e ihaı "' l• 

zere pa.ı.arlığa ltırnkılmıttır. 

2. Talip elanlar bir ay i in e pa arlık yapmak üzere her gün 
vilayet encum' iuc müracaat edebilirler. 

3 . Pazarlığa gir bil ek için iıt klil rin 535 lira 38 kurui mu· 
vakkat teminat ver eleri lbımdır. 

4. İstekliler keıif v evrakı sniresini görmek üzere her gün 
Nafıa müdürlü ilıı müracaat edebilirler. 

Ar psun Belediye Reısliğinden: 
Arapsun ka asının b rta iş ri eksiltme günü olan 15.1.940 ta

rihinde talip zuhur etmediğinden eksiltme müddeti aynı şartlar için· 
de 29. 1 .940 t ribine kadar uzatılmıştır. Taliplerin Arapsun belediye· 
sine müracaatları il"n olunur. 

lıt nbul Bel•dfy sinden : 
H sek" n C rr hpaıa hastahaueleriaıle yeniden yaptmlaca • 

sıtınabların iuıacıtı kapalı zarfla eksiltmeye konultmuştur. Ke!Jif 
bedeli 14154 L. 8 kur11ş ve ilk teminatı 106 l lira 62 k~ruıtur. Şart
name ve evrakı kc,.ifye 71 kuruş mukahili de Fen lflt!ri Müdür. 
liitünden alınacaktır. ihale 12· 2.940 puartesi • nü aııııt 15 de dai · 
mi encümeııde yapılacaktır. Taliplerin . ilk teminat makbuz. ve 
mektupları ile ilaaleden 8 ıün evvel Fen işleri M«idirlltiine müra
cnatla alacAkları fenni ehliyet ve 940 yılı11a ait ticaret oduı vesikn
larile 2499 aumaralı kanuna röre hazırlo.yacakları kapalı zarflarını 
ilaale ıtnG ıut 14 de kadar daimi encümene Yermeleri • 

• Binbirdirelr. meydanının bahçe haliae ifrağı için y pılacak 
Beto; •Dordur inıa.atı açık ekıiltmeye konulmuttur. Keşif bedeli 909 
lira 93 kuruş n ilk teminah 68 lira 25 kuruttnr. Keti~ Ye ıartname 
Zabıt ve Muamelat Müdürlütü kaleminde görülecektir. ihale 12.2.940 
pazartesi a-ünl 1aat 14 de daimi encümende yapılacaktır. Taliplerni 



2 Mlaaku 

olunan Münakasa ve üzayedeler List • s 
Cinsi Şe [j Muhm· bed. T~ulnat tlr caat y ri ünü Saatı 

) MUnakasalar 
inşaat, Tamirat, 

Karantinada kanalizasyon ya?.: 40 m • 
Eşrefpa a Sok. lağım yap· 
Cumhuriyet Mek. muktau kapu Ye pence· 

re imalAtı (temd ) 
Ham tq ibı.ara Çanakkale-Balya yolunun 

arasında 3262.500 m3 
Ham taş ihzarı Çanakkale Balya yolunun 

arasmda 2250 m3 
Bnadarma-Gönen yolu ara11mdaki 8 metrelik 

köprünün ahşap tahliyesinin betonar
meye tahvili 

Ba dırma·Erdek yolunun arasında şose ta· 
miri 

Haseki ve Cerrahpnşa hastanelerinde sığı
nak İnf. (şart. 7l kr.) (temd) 

Binbirdirek meydanının bahçe haline ifra-
tı için yap. beton bordür inş. 

Tekirdafı beton iskelesi inş. (şart, 1750 kr) 
Auk. hangar inş (şart. 298 kr.) 
Cebeci hast. tedavi odasına kontrplak ta

Tan yap. 
Riyueti Cümbur banda heyeti meşkhane· 

&inde yap. tadilat 
Ank. bulunan hangarlara yaptmlmıt olan 

ranzaların takviyesi 
Arapsun kazasının harta işleri (temd.) 

me, Harita 

aç. eks. 

" paz. 

aç. eks. 

kapalı z. 

aç. eks. 

paz. 
kapalı :ı.. 

paz.. 

" 

" 

1640 -
3403 -
7599 12 

5872 50 

6187 50 

1850 -

10436 93 

14154 89 

909 93 

350000 -
59450 99 

64 -

2130 12 

632 52 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastahane Lvz. -- - ~~ 
Tıbbi ecza Darülaceze Müessesesi için: 297 aç. ek&. 

kalem 
ensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır "..:!:. 

1596 82 

Elbise: 30 tak. aç. eks. 630 -
Ceket pantalon ve kaslıet yup. otobüs İf- ,, ' 2860 -

letme idaresi şoför, biletçi ve kontrol-
leri için: 130 tak. 

123-
255 25 
535 as 

~40 44 

464 07 

139 -

1 2 07 

1 62 

68 25 

17750 -
422! 55 

9 60 

319 50 

95 -

-1 

119 76 

47 25 
214 50 

İ:r:mir Belediyeıi 
,, 

Sivas Nafıa l\lüd6rH1tii 

Çanakkale Nafıa M diirlüğö 

" 
,, 

Balıkesir Vilayeti 

,, 

İst. Belediyeıi 

" 
M.M.V. SAK 

,, 
,, 

,, 

M.M.V. Hava SAK 

Arapıun Belediyesi 

İst. Belediyesi 

Sivas Lisesi Müdürlil~6 
İı.mir Belediyesi 

9.1.40 16 -
9.2.40 ıe -
1 ay z.arfmda 

·l-40 15 -

30-1-40 l5 -

5-2-40 16 -

5-2-40 16 -

12-2-40 15 -

12-2-40 14 -

2-2-40 1 l 
1!-2-40 il 
30-1-40 1l 

12-1-40 il 

30-1-40 11 -

29-1-40 

12·2-40 14 -

30-1·40 14 -
9 2-40 16 -

Sivil elbise: 62 tak. ,, . Beh. 32 50 153 50 İ:ımir Emniyet Müd. 
M.M.V. SAK 

Jl-1·40 14 -
~9-1-40 l 1 -Arka çantalık ara bezi: IOOOOO m. (tart. paz. m. O 67 50 9250 -

340 kr.) 
Battaniye: 2000 ad. 
Çamaşırlık be:ı: 50000 m. 
Sofra orUiaü bezi: 300 m. 
Patiıka: 400 m. 
Peçete: 500 d. 
Yfio eldivea: 5000 ıift 

" aç. eks. 

" 
" 
" 

Mahrukat, Benzin, Makine yağlan v. s. 

Kok klSmfirü: 170 t. 
Benzin: l0-15000 litre (temd.) 

MUt ferrik 

Binek, mekkt\ri, araba koşumu ve maki-
nnh tüfek katıra 

Kamyon temiı.Hk işleri için: 2 ad. 
Eğer takımı: 213 ad. (temd) 
Dcyu: iplik mak ra: 100 ad.-gümuşi ma

kara: 400 ad.-bikl makara: 400 ad.·di
kiş it ıi: 200 ad .-pençelik kösele: 100 
k.·afraç kundura çivisi: 50 k.·demir kun• 
dura çiviıi: 20 k.-kundura ipliği: 30 
p ket-balmumu: 10 k.-toke.: 400 ad . 

Boru ve trampet 

kapalı :r;, 

pax. 

kapalı z. 
p z. 

" 

,, 
F toğraf malzemesi: 9 kalem ( art. 190 kr.) ,, 
Parke tııtı: 30000 ad. 
IDok tuty : 40 60 t. 
Galvanize bom: 225 m. dirıek: 3 ad. T. 

l ıul. 

rzak, Zahire, Et, Sebze y.s. 

Yulaf; 96 t. (temd.) 
Nohut: 108 t· 
Kuru soğan: 6 t. 
Koyun eti: 9 t. 
K. sofran: 18 t. (milteabhit n m ve he

sabına) 

Arpa 
K. ot: 300 t, 

B. ül'ayedeler 
Dik· k' · k" t" k d ış ma ınesı or ıng mar a ra yo v.ı. 

Karaşık kBmür: 600 kental 
Otomobil malzemesi 

Y aı:ibane eşyası: 20 kelem 
Muşamba dolap ve havagaz lambası 
Duvar halısı Avrupa malı: 3 nd. 
Köhne motör 
nşaat malz.emeai 
i 

aç. eks. 

.. 

paz. 
kapnlı z. 
paz. 
kapalı JI, 

paı;. 

" 
" 

aç. art. 

" ,, 

" 
" .. 
,, 
,, 

16800 -
15000 -
m. l 50 
m. O 65 

Beh. O 40 
1950 

5610 -

5900 -
14910 -

300 -
38000 -

Beb. O 08 
k. o 22 

864 ıo 

15120 -

2500 -

18 90 
16 -
31 -
30-

164 50 

2520 -
2250 -

292 50 

420 75 
240 -

442 50 
2235 -

5700 -
180 -
990-
64 81 

1134 -

162 -

12 60 

2-
2-
3-
2 25 

13 -

M.M.V. Hava SAK. 

" Galatasaray Liseıi SAK 
,, ,, 
» D 

M.M.V. Hava SAK 

Sivaa Tümen SAK 
fıtanbul Emniyet Müd. 

Kayseri Villyeti 

İzmir Belediyesi 
iz.mir Levazım SAK 
Kırklareli Aık, SAK 

,, 
M. M. V. Hava SAK 
D.D Yolları 3 eö itlelme Balıkesir 
Aık. F br. U. Müd. SAK Anlı. 
O. O. Y. 9 cu İşletme Sirkeci 

istanhul Komut. SAK 1Ddıklı 
Ullcburgaz Aıkerl SAK 
Edirne Aık. SAK 

,, 
,, 

Kırklareli Askeri SAK 

" 

8·2·40 11 -
3.2 40 J l -

13-2-40 15 -
13·2-40 15 -
13-2-40 15 -

1-2·40 10 -

31-1-40 15 -
21-2-40 15 -

9-2-40 17 -
2-3-40 15 -

31 1-40 

31-1-40 
2-2 40 11 -
9-2-40 15 -
1-2-40 14 -

12-2-40 11 -

S-2·40 10 -
12·2-40 15 -
29-1-40 16 30 
12-2-40 16 30 
13-2-40 15 -

29-1-40 15 -
29-1-40 

Edirne İcra Mem. Edirnede Alacı· 7, l!-2-40 10 -
lar Başında 

İzmir Orman Çevirre Müd. 9-2·40 15 -
İst. 5 ci İcra Galata Kemer Alh Zu- 31-1-40 10 -

rafa Sok. No 30 
İstanbul DeEterdarlıA'ı 

" 
" istonbul Defterdarhiı 
,, 

12·2-40 
12-2-40 
12-2-40 
1-2 40 
1-2 40 

14 -
14 -
14 -
1ı -
12 -

ilk teminat makbuz veya me•·tuplarını ve ihaleden 8 gfin evvel Fen \ tırılacoktu. Keşif bedeli (632 lira 52 kurutlur.) Kati teminata 95 
lıleri Müdürlüğüne müracaatla alacakları fenni ebliyet ve 940 yılına liradır. Pazarlığı 30.1.940 ~ah günü saat ~ 1 ~~va Satın alma Komis· 

. . . , , ._ yonunda yapılacaktır. Keşıf evrakı her, gun otleden sonra 5 kurat 
nıt tıcaret odftlı vesıknlarını hamılen ıhale gunO muayyea saatte k b'l' d k~ 1 · d l b"I' ı· t kl'l • . • ma a ı ın e mez ur lOmısyon an a ına ı ar. ı e ı eraa muayyen 
daımı encilmende bulunmaları. saatte kati teminat ve kanuni belgel~riyle komiıyonda bulunmalara. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komiayonund 11 : 

Dosyasında mevcut 9artname ve keşfine a-öre Anknrada bulu
r:ıao kaniarlara f&ptmlmış olan ranzaların takvi1eıi pa:ıarhkla yap· 

• •"' Keşif bedeli 64 lira olan Cebeci bastaneıi tedui odasına 
kontrpl!k tavan pazarlıkla yaptırılacaktır. Pazarlıtı: 30.1.940 ıala 
gilnü saat 1 l dedir. Kati teminata: 960 kuruş olup fartnameıi ko 
misyonda görülür. Taliplerin muayyen vakkitte M.M.V. Sa. Al. Ko. 
da bulunmaları. 
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iNŞAAT MALZEMESi 

IST NBUL PiY ASASI TOPTAN FİYATLARI 

Alç.ı yerli 

,, " 
,, almau 

Asfalt yerli 
,, ecnebi 

Çimento natürel 

" 
Çini 
,, 

süper 

(mor.aiktenJ 
(çimentodan) 

Fayans ecnebi 
,, ,, (aksamı) 

Kireç (su) 
,, (toz:) 

50 kg.lak torbası 
40 ,, ,, 
50 ., 

" kilosu 
,, 

tonu 

" 
taı:esi 

" 
,, 
,, 

tonu 

" kilosu 

180 
83 

800 
650 

o 75 

300 
ıoo 

-
1500 
1800 

4 

--
ıooe 
700 

ı ,, (taş) 

Kiremit (Bakırköy) 
,, (Eskişehir) 

tanesi 

" 

1 / 
8 5• 

,, (Kütnhya) 
/ -,, 
/ -,, (Büyükdere) 

Künk (çimento) 
,, (toprak) 
,, (dökme b;:,ru) 

" 
santimi 
numarası 

kilosu 
,, (ecnebi) " 

3 
8 

3 ,. 
ıo ..... 
25 ..... 
28 ..... 

Mermer (yerJi işlenmiş) metre murabb ı 

Tuğla (Büyükdere prese) biui 
,, (Feriköydeliksiz) ,, 
,, (Kağıthane deli' li) ,, 

800 ..... 
3000 
ıooo 
1350 

,. ( ,, deliksi7.) ,, 1500" 
t3.,. 

1400 
,, (ateş, yerli) tanesi 
,. ( ,, ecnebi) ,, 
,, (Fransız prese) ,, 

Kereste (döşemelik köknar) metre mikabı 
,, (çıralı, lambalı) ,, 
,, (tavaıılık köknar kordonlu) ,, 
,, (knplamahk çırahJ ,, 
,, (sıvadibi köknar) ,, 
,, (pervazhk köknar) ,, 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

20 
3900 
4200 
4500 
4500 
4500 
4500 

30 
22 

4800 
5200 
r;jO() 
:;200 
5500 
5200 

--------------------------------------~-
-~-----_./ ll çlar, Klinik ve ispençiyari IAt, Hası ne Lvz. 

fstanbul Belediyesinden : ~ 
Darülaceze Müessesesi için lüzumu olaıı, 297 kalem tı 

Eua açık eksiltme suretile satın alınacaktır. Tahmin bedeli 1596 
ra 82 kuruş ve ilk teminatı l l9 lira 76 kuruştur. Şartname zab•

1 

Mamulat Müdürlüğü kaleminde görülecektir. İhale 12.2.940 paııııt 
,Unü sant 14 de daimi eı1cümende yapılacaktır. Taliplerin ilk tıl 
ayt makbu:ıt yeya mektuplara ve 940 yılana aıt ticaret odası vv 
larile ihale günü muayyen saatte daimi encümende bulunmal•''' 

&nsucat -Bb~e-: Kundura - Çamaşır v. s. 
~~~.;....-----~·-·---· ---- - ----

Sivas Lisesi Müdürlü~ünden: 
Mnhammen kıymeti yibde 7 ,5 te. Mub. b. ·s 

Lira miktarı lira kr. lira alınacafıP 1 

630 30 takım 47 25 21 takım clbif1 

Okulumuzun leyli meccani talebesi için mevcıud kumaş ve ıı:ı• ~ 
nümunelerine gore yaptırılacak olan 30 takım elbısenin muham[l]eıt 
metile, yüzde 7 ,5 teminatı muhammen bedeli yukarıda gösterilıııİ~ 
16-1-940 tarihinden itibaren 15 gün müddetle atık eksiltmeye ~ 
muftur. ihalesi 30.1.40 salı günü sant 14 de maarif müdürlüti 0' 
ıinde yapılacatından isteklilerin ihaleden bir ırün evvel muvakk•1 

minatlarmı malsandığına yatırarak komisyona müracaat etm leri '' t 
raiti anlamak ist yenlerin okul mildürlüaiine baş vur.malan ilin 0111

11 

Milli Müd fa Vekaleti Satınalme KomiıyonundaP: 
Beher metre&ine tahmin edilen fiatı 67,5 kurut olan 1~ 

metre ark ç ntalık ara bezi pazarlıkla münakasaya konıJ' 
İhalesi 29.1.940 pazartesi günü sa t 11 dedir. Kati teminat! J. 
lir dır. Evsaf ve şartnamesi 340 kuruşa komiıyoudan lınır. ıs, 
lerin k nunun emretti i belıelerle ihale sa tinde Ankarad• ~ 
Vekaleti satınalma komisyonunda. buluuuı ları. 

• •• 
Sofr ört ıü bezi, patisk v peçet alınacaktır· P 

Galataı; ray Lısesi SAK il Anına. 

. s. 
Sivas Tam n Satınalma Komisyonundan: 

"6 Sivas garnizonu ıbtiyacı içi kııpala zarfla 170 ton kok 
eksiltmeye konulmu tur. ~ 

İhale 31.l 910 çar amb:ı günü saat 15 de Tim komutaırı1' 
nasındaki komisyonda yapılacaktır. 4~ 

Mub men bedeli 5 10 Jiro ve muv kkat teminatı da 
75 kuruıtur. 

İstekliler kanunun tarifatı dair sinde teklıf mektublarır>'" 
layarak ih leden bir aıaat evvel komisyona ver it bulun•'' 
Postada gecikmeler mazeret kabul etmez. 

Emniyet Müdürlü ünden : , 
Müdıriyet biz. et otomobili ile motösikletlerdo kullaPı!: 

zere ı hn alınmasına ihtiyaç görülen azı 10 bin çot• t5 "' 
ben:ainin talik suretile ihale günü olan 17, 1. 940 tarihinde tıfl 
lip zuhur etmediiindcn eksiltmenin bir ay zarfıncla pazarlı 
ema. k.arar Yerilmiştir. . b' 

isteklilerin 240 lira teminat akçe11ile 21. 2. 940 ~arşaıJl fi 
saat 15 de müdüriyet bina1ında kurulu komisyona ıartn•oJ' 
mek için do Ş. 3 mildürlütilne müracaatları. 
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loteferrik 
Kırklareli Atıkeri Satınalma Komisyonundan: 

100 adet makara beyaz. iplik 50 Ne. lı %incirli olacak 40() adet 
fi Üfi makar , 400 adet laAki makara, 200 adet dikiş iğnesi, 100 
kilo pençelik kösele, 50 kilo ağaç kundura tivisi, 20 kilo demir 
kundura çivisi, 30 paket kundura iplıği, IO kilo balmumu, 214 met
re tire kolan sarı sabunlu kösele, 51 kilo siya kösele, 179 kilo 
50 kilo vaketa, 216 metre kaput bezi, bir kilo kuıma saraç ipliği, 
400 adet kolan tokası, bir adet delikli zımba aoo lira dabilintle bo
,. ve ti- mpet. 

Yukarıda yazılı mal:ı:e eler pazıırlıkln satın alınac ldır. Talip· 
lerin 31.1.40 da Kırklareli satmalıua Ke. na müracaatları. 

Balıkesir Devlet Demiryolları 3 ncil ltletme Müdürlüğiinden : 
İdar miz. ihtiyacı için 30,üOJ ndet parke tcışı satın alınacaktır· 

Muhammen bedeli ıcrt granit Kapuclağ granit ocakları taşından 
Qlınak Bandır a rıhtımında teslim edilmek şartiyle d nesi 8 uruş 
ve tnuvakkat teminatı 180 liradır. Taşların tulü 22.24 arzı 11.12 
İrtifaı 12.12 santim ol enktır. İb le Şubat cuma günü saat 14 te 
Balıkesirde ~çündi itlctme binasmdaki işletme eksiltme lıomisyo
ıtunda yapılac ktır. İsteklilerin kanuni ve ticaret odası vesilrnlariyle 
ltıuvakkat teminat akbur. vey mektupl riyle birlıkte yukarıda ta. 
Yin edilen •ün ve saatte eksilta:ı. komiı;yonuna m-racaat etmeleri 
liıı•dır. Şartnamesi Bandırma istasyonu1.Jdan ve Balıkesır ekiöiltwe 
ltotniıyonuııdan alınabalir. . 

----

Mlaakaaa Ga..tcai 

Tek11ik Okulu Satınalmı Komisyonu Başkaıdığından : 
Yıldızda bulunan ekulumuz elektrikle işler 1634 lira tala i• 

bedelli ıııil n saat tesisatı t•rtnamesine iÖre ihalesi yapıl ak izere 
2 • 1 .9(() tarilııine rastlayan l a:ı:artesi günü GAmüşs y n a Yök ek 
M beaclis ektebi Muhasebesinde topl 11 ctık olan Satıcalma Komi
ıiyonu uzda açık eksiltmeye k nulmuttur. İl teminat 12! lira S 
kuruftur. İsteklilerin 2490 sayılı kauunla prtnamede yazılı belg leri 
yaaların a bulundurmak suretile ve teminatlarile birlikte eksiltme 
günü Güm şsuynndn ve şartna eyi görmek ve ilk te İnatı yatır

mak üz.ere de eksiltmeden bir ıün evveline kadar Okulumur.ıı ıeı-
meleri. (l .f) 4 4 

- Mevcut evsaf ve müfredat li lesi mucibince 17 çeşit m t· 
baa mürekkebi açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

il Muhammen bedeli 675 füa muvakkat teminatı 50,62 liratlır. 
lll - Eksiltme 30. 1. 9~0 snlı günü saat 11 de Knbataşdıı Le

,,.az.ım ve Mubnyaet Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır, 
iV - Evsaf ve wiktarını rösterir listesi her gün ıözü ~cçen 

Şubeden parasız alınabilir. 
V - isteklilerin eksiltme ıçin tayin edilen gün ve saatte 0 a 7 ,5 

g vcnme paralarile birlikte mezkur Komisyona gelmeleri ilan olu· 
nnr. (633) 3-4 

l - Şart•ame ye aumaaeai mucibiHe 150 top parıamea kitı· 
dı açık eksiltme usulile saha alınacaktır. 

il - uhammea bedeli 1650 lira muvakkat temic tı 1%3,75 li
ra .. ır. 

111 - Eksiltme 31.1.9(() çarıamba gin saat 1S 'a 
Le\; a.ıım ve Mubaraat Şubesindeki Alım Kemiayonıtııde 

iV - Şartn ... ve n mune laer n sözü geçen Şube en pa· 
rasız lıaa Hir. 

V İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte Y. 7 ,5 
güvenme p r larHe birlikte me1kılr K misyona gelmel ri il n olıı-
• ~ ~~ 

• • 
- Şartname ve keşfi mucibince İdaremiz.in Şe sipaşm. B kı· 

mevi Su ve Havagazi tesisatının ıslahı iıi pazarlıkla yaptırılacaktır. 
il - Keşif bedeli c35S.28D lira muvakkat teminatı «26.87 li

radır. 

lll - Pazarlık 1.2.940 Perşembe güniı saat 15,30 da Kabate.şta 
Levazım ve Mubayant Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnamesi her gün sazıl geçen Şubeden p rası:ı alına
bilir. 

V - İsleklilerin pazarhk i;in tayin edilen gön ve saatte Y. 7,5 
güvenme paralariyle birlikte mezkür Komisyona gelmeleri. 

Ciasi 

(683) !-4 

Muiaam. be. ~.7,5 ı .... 
Miktarı lira kr. ' ·a kr. ~ 

,,. t-c 
saati 

Galatasaray Lisesi Arttırma ve Eks itme IComisyonu 
Reisli"'inden : 

• • "' Sutrif•j t hı ita .f a•ct 1400 00 105 00 aıık eks. 14,30 

ı - Nümuaesi 
satılacaktır. 

eibince 450 adet bot şite ~uvalı paı.arlıkla A ~111111 
h:•lif mu~luk ~~ : 

3
: ~ 

2
: ~ : : !! 

Cinııi Miktarı 

Tahmin fiyatı 
kuruş 

Sofra örtüsü be,d 00 metre 150 metresi 
Patiska 400 > 65 > 

Peçete WO adet 40 adedi 

il - Pazarlık .Il.940 salı ıini saat 14 te Ka9ataıta Levaıum 
ve Mubayaat Şubesindeki Alım Satıt komisyonunda yapılacaktır. 

111 - Nümune her pn sözü r•çen tubede görülebilir. 
IV - lsteklılerin pazarlık i~io tayin edilen a-ün ve saatte 0

, 0 15 
miktarındaki teminat paraları ile birlikte mezkur Ko111iıyoaa rel-
meleri. (534) J-4 

• • • 
Mubam, be. • 07,5 tem. Eksilt•• 

Ciasi Miktarı lira kr. lira kr. f9kli aaati 

l - $artna••, amp .. l mifredat listesi YCI aantrifuj bllu111ba 
resmi •u•iaiııee yıakarıda miktarı yaaılı "3" kale mal.eme aıık 
eksiltmeye koam•ıtur. 

il - M•bam••• beılelleri, •uvakkat teminatları, ekıiltme tekli 
•• aaatleri laiaalarıatla yaaılıdır. 

lll - l.ksilt•• 2.2.940 Hma rlnü Kabataıda Lenzım H M-
~ayaat Ş•lıteıiadeki Alım Koaiayoııuntla yapılacaktır. 

iV - Şartnaaeler iter l'in sÖEÜ ıeçe• Şubeıl•n alıaaaileceti 
filıti tahı•lıta rHai tle ıörilel,ilir. 

V - İsteklileri• eksiltme için 

Galatasaray Liıesinie ihtiyacı olar:ı yukarıda yuılı e9yalarıa 
ıa.11.940 aalı iÜ11u saat la de Beyojfo lstikfal Caddesi No. J49 da 
liseler Muhasebcciliııi11de toplanan mektep Komisyonunca açık ek
•iltaıesi yapılac kbr. 

İlk teminata 68 lira 50 kuruttur. ---- --- ----- 1/ 1 7,5 fln••c paralari7le birlikte 
~00.000 adet tlOO - 157 50 açık ekıiltme 

ta)'İ• edilen pn ve saatlerde 
mezkur Komisyeaa ıelmeleri. 

İstekliler 7eni yıl 1 icaret Odası veaika11 veya R•haat Unvan 
letlr.eresi ve teminat makbuıı:ile birlikte belli ıı-ün ve saatte ıözü ıe· 
tca Komisyonda bulunmaları. 

Şartname ve uüwunelewi fÖrmek ve teminat yatırmak i~ia Ga. 
l•tasaray Liıesi İdareıiue müracaatları illa olunur. (701) 1-4 
..___.__~--,--~~·~~~~~~~~~~~~--~~------

Sinek kaııdı 

Zıvana ıı 4 top 77f5-

Diz beyu Aleminyum lOO kr. sif J51 75 

8.11.140 l.f 
18 to puarlık 

8.ll.940 15 
ti. JI açılr oluiltae 

IJ.11.940 16 

1 t b 1 p T T M··dü lü"'U d I - Şartname n numunesi mucibince db aeyu aleminyum 
Ş an U • • . • U r g n 8R :· ve zıvanıa kitıclı ile miktarı yukarda , .. ılı sinek kltı•ı hi:ı:alarıada 

İdare ihtiyaeı için 1000 kile kHtlir kıtık alımı açık ckıilt•eye ılsterilen usullerle aatın alınaeaktır. 
~oa11laıuıtur. Eksilitme 7.~.140 ıarıaaba 1&at 14,30 da B. ,.ıtaha- il _ M•hammen bedelleri. muvakkat te•iHtları, eluiltme fÖ• 
•e bi11uı biriaei kattııı P. T. T. M6dirliik oduıDtla toplanacak A· 1 ve saatleri hizalarında yaz.ılıdır. 
h111 Satım Komisyonunda yapılacaktır· 111 _ Eksiltme Kabatatta Lenaım n M•bayaat Ş•aasiaılek 

Muhammen bedeli 700 lira munis.kat temİ•at !i2,5 Jiratlır. Alım Ke İIJOnunda yapılacaktır. 
Taliplerin fenni ve eksiltme .. rtnameleriaai ıörmek ve munk- iV _ Sinek klğıdı eksiltmesine ıirHekler n•muHleriaia ilaale 

kat teminatlarını yatırmak Üaerc çalı4ma rinlerindc mukür m6- 1 1lafinde11 3 ıün ~vvelin• kadar idarece kabul ettirmeleri lbıatlır. 
diirlük idari kalem levaı.ım kısmıea, eksiltme fin •e saati.de de V _ Aleminyum ıı:ıvnna kltıdı ıart•a•e ve num•••leri laer 
839 ıcncsi i~i· muteber ticaret odaaı vesika11 ve muvakkat teminat gln sör.Ü ıeıın şubeden pıırasır. alınal.ilcceti ıibi isteklileri• ek. 
llıalrbuzile birlikte Komisyona müraeaatları. (509) ~-4 ,iltme için tayin ol.nan gön ve saatlertle ~~ 7,5 flHnme parala 

Marangoz işleri 
Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğünden : 

• ~-1Akademi Te:ı:yint ıaaaUar Şubesinin wodlij atllyesi i~in açık elı
~ılt ... e usulü. ile" l8n modlij masası "54,. plintet, "25,, bist ıebpası• 
_l,, de malzeme dolabı 1aptıralaeaktır. Modl!j masalarında behe· 

rile birlikte 111eı.k6r Komisyona relmeleri. (M6) 1-4 

g iEL1LiZE22 

• • * 
(50I) l-4 

Ciasi Miktarı Eksiltme ıekli aati 
---.-

Tez paket kela11 52.000 kı. paurlık 14 
Beyaa çul 150.000 metre :. 15 
Kalibre çeliA"i 434. 15 kf. • ) 
Karbon > 2335 - » :> ) 11 
Krom Speaiyal 1024 - > .» ) 

1 - Şartname, nümune ve çelik ebat listesi mucilıtiace ywkarı 
da cinı Y• mikdarı yaulı (5) kalem mal:aeme paz.arlılda saba alınıı
Hktır. 

il - Pazarlık 1.2.940 perıeabe ıünü Kabatatda Levazım ve 
Mabayaat Şubeaiodeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111 - Şartname ve kola nümunesi lıer ,.. .. sör.i r•çen tubedea 
parası• alıaabilir, 

iV - İ.teklilcrin puarlık için tayi• edilen rin ve saatlerde 
Y. 7,5 l'iiYHme paralarile lıtirlikte ıııe:ı:kur Komis1ena relmeleri. 

(28.f) 4 -4 

111 &Sa 

t~•in muhammen bedeli "40", plAnıetin "0,85", bilst sehpasının 
iSi'', 1111al:r.eme dolabının tla "50" liradır. 19 IKINCİK.ANUN 1940 V .A.ZIY ETi 

~ - Bu itlere aid ıarlname, resim ve dij'er evrak bedelsia ola· A K T 1 F : 
tal( Akademi ldaresiadu alınabilir. 1 

3 - Açık eluiltme 12.2.940 puarteıi gün aıaat 14 de C talo- Kasa: 
tlıallıla Yüluek Mektepler uhaae ecilitinde yapılaea tır, 
'- 4 - Wey'eh uınumiyesınin muham en bedeli "1290,SO" lira 

la11 bu ışlerin muvakkı&t te inah "Oti,82" liradır. 

Altın: Safi kiloğram 
Eanknot 
Ufaklık 

5 - Açık eluilt eye kanunı evaafı haiz. ol nl rdan ir maran
f ~~ iıııalatbane.ıııne sahip olduklarını vesika ile iıbat edenler gire· Danildeki Muh birler: 
~ _ .. _ -- (6'6) 1-

lstanbul P. T. T. üdünlügünden : 
Altın: Safi kilopaoı 
Tlrk liruı 

}) .'7·1.940 çnri mba ıaat 15 d H. poıtabane binası biri i katta H riçteki Muh birler: 

Lira 

16.178.7 t 22.756.761.06 
16. 82.822. -

1.713.057.73 

271.ftl .02 

14.0 3.156,90 ~ 1. T. mudürliıiü o asında toplanacak Alı Satım komiayoncnca Altın safi kiloram : 10. 12.340 
. Palı :r.arf uı;ulılc ksilt eı;i y .. pıl caj'ı ilan edıl 19 olan 1()0 ac!ct \ ltma ıahYili kabil serbe tl.5Ylıder 

llft ~urç, ı.ıO adet büyük .,o ı:ı et orta, 50 adet kiiçü bey muveui Ditcr dlS•ider v borçlu hl'1' •ı 
ll.812,84 

~llntaaı için muayyen saate kııdar lıer bım~i talip mektubu ko is- be kiyeler : 
~en başkanlıK"ına tevdi edilmedi"inden bu baptaki alı işi kanunun f 

10.888.~68.61 

~tİfıne uygun olarak bir ay :zarfında pazarhja çıkarılını;tır. Hazine T hvtlleri : 
Pazarlık 7.2.9 O çarşamba aaat (15, 15 de) yapılac ktır. Derubto eıli. urakı nekdlye kartılıtı 

ı· Hepsinin muhammen bedeli 6500 lira, muvakkat teminat 487 Kaaunao 6-8 ioei eıldelerino tu-
151.748.~63.-

•ta 50 
. kuruıtur. fikaıı basine tarafındaıı vaki tediyat 

\t lııteldilerio tipe esu mübürlu numuneleri ve alıma esaa fenni 
._t eltıiltoıe iftrlnameleıfoi ıörmek ve wuvakk t teminatları yatır· Senedat Cösdllnı : 
~, lk Üı.ere çalııwa ıı-ünlcrinde mezkur müdGrlük idari kalem len
li ltı ltııruına eksiltme pn ve saatinde de 939 senesi i9iu muteber 

Ticari ı notler 

... ~•ret odası veııikaıı, wunkkat temiaat makbaau ile birlikte Ko· Esham ve Tahvil&t Cöaddanı: 
''Yona 111iiraeaatları. (541) 3-4 

1ı lt<st.luhaııımen bedeli 580 lira olan 100 kg. yatıız ve 100 kı. yat
t:•nı •ele açık eltsiltme usulile satın alınacaktır. Mlı:ıakasa IO 2.940 
taıi•y'rteai günG saat 10 da Sirkecide 9 İıletme biuasınıla A.E. Ko. 

onu t . . 
ll•rıı .•rafından yapılacaktır. Jıteklilerin aynı gln •• ıaatte ka-
dır ş_caaık ve 43,5 lira teminatla Komisyona müracaatları llz.ım-

. rtnaıncler parasız. olarak Komiıyondan verilmektedir. 
(634) 2-4 

(Derulate eiilea ena1u aakit,.. 
A-) ka11ılıt1 Lham Te Ta.laTillt ~tl

(bari kıymetle) 
B-S.rbHt eal.am TC lahvlllt 

Avanılu: 

Haziaeye J.11& vaılcli avaaa 
Altın H tlöviz laeriae 
TahTillt 1..-ine 

Hi11edarlar: 
Muhtelif: 

17.181 .178. ----- ,_ 

21-4.8U.720,32 

ia 

50.111.188,96 
8.391.596,80 

7.2J9.000.-
12.711,11 

T.108.722,-

Yektn: 

. 

Lira 

41.452.630, 10 

211.819,02 

24.783.538,35 

140.761.185,-

214.823.270,32 

~9 .006.W,58 

15.llO.Q7,Te 

4.50().000,-
17.180.503,.fl 

517.639.870,29 
-- --

ASIF: 

~er aye: 

ihtiyat akçeıi: 

Adi n fnkal!de 
H111u! 

T •da Yüldeki Brmknotlar : 

Lira 

~.217. t~.f,!5 

6.000.000,-- --

Dwulatc edilen nrakı nakdiye 158.748.563,-
Kaa• •a 6· İnci moddelerine tev-
fikaa anine tarafıaiu:ı nki tediyat 17.987 178,-

Deruhte edi. evralr.ı nakdiye bakiyeıi 140 761.3&5,
Kartllıtı tamamen altın olarak 111-
ntea tedaviile YHedilen 1 T.000.000,-

lr 

15.000.000,-

10.217.134,25 

eesk•szt muka ili illveten t~.dav 
le naeciilen 

Türk Lirası M vduata : 

Dö"h' T ahhüdatı : 

140.000.000.- ,117.711,~:i, -

i6.181.584,77 I 
Altıaa tahTili kabil dövi:ı:ler 2.888. J 1 
Diter döTialer n alaeaklı ldirinı 
Mkiyelwi 45.380. 113,18 45.J82.889,77 

Mulıtellf: ı 13.098.778,50 

Yek6n: 511.819,870,21 

1 Temmaı 1938 taribiadee ltUtar .. : İ.ako.to laacid1 Ye 4 Attaa taeriae % 3 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de ~' adjudication 
Mode Prix 

d' adjudicnt. estimatif 

Adjudications au Rabai~ 

Cautioo. 
provisoire 

Lieux d';djudication et du 
Cnbier des Cbarge.s Jours Heure 

Constructions-Reparations-Trav. Publics- Viateriel de Construction-Cartograehie 

Constr. portes et fenctres ecole Cumhuriyet (aj) Gre a gre 7599 12 
Fourniture pierres l::ruteı s route Çanakkale- 5872 50 

Balya: 3262,500 m3 
Foumiture pierres bruteı s route Çanakkale · 

Balya: 2250 m3 
Traudormation en beton armc du tablier en Publique 

bois du pont de 8 m. siı s' route Bandır-
ma-Gönen 

Rep. chaussee e route Bandırma-Erdek 

Coı:ıstr. canaliıation a Karantina: 40 m. 
Pli cacb 
Publique 

n ,, rue Eşref paşa ,, 
Coostr. aux hôpitaux de Haseki et Cerrahpa- Pli cach 

şıı des locaux pr. s'nbriter deı ırazı as· 
phyxianb (cah eh 71 P) (aJ) 

Transformation en jardin de la place de Bin- Publique 
birdirek et constr. bordures en betonarme 

Constr. plnfoı:ıd en eontre·plaque a la ohamb- Gre a gre 
re de traitement de l'hôp. Cebeci 

Modifıcations au loca) d' exercice de la hande 
de musique de in Presid. de la Rcpub. 

Rcnforcement rangees hangars a Ankara 
Dresaement cartes kaza Arapsun (aj) 

,, 

,, 

618'Z 50 

1850 -

10436 93 
1640 -
3403 -

14154 89 

909 93 

64 -

2130 12 

632 52 

Constr. echelle beton arme Tekirdat (cah eh Gre a gre 350000 -
17,50 L) 

535 38 
440 44 

'464 07 

139 -

782 07 
123 -
255 25 

1061 62 

68 25 

9 60 

319 50 

95 -

17500 -

Dir. Trav. Publics Sivas 

• > • Çanakkale 

,, ,, ,, ,, 

Vilayet Balıkesir 

,, " 
Municipalite lzmir 

,, " 
Com. Perm. Municip. Iıtanbul 

,, > 

Com · Acb. Min. Def. Nat. Ankara 

,, ,, 

C. A. Min. Def. Nnt. Ank. Oep. Aviat. 
Municipalite Arapsun 
Cem. Ach. Minis. Def. Nnt. Ankara 

Dans 1 m o 
29-1-40 15 -

~0-1-40 15 -

5-2-40 16 -

5-2-40 
9-2-40 
9-2 40 

12-2-40 

16 - -
16 -
16 -
15 -

12-2-40 14 -

30-1·40 11 

12-2-40 11 

30-1-40 11 
29-1-40 

2·2-40 11 
• 

Conıtr. hangar iı Ank. (cah eh 298 P) Pli cacb 59450 90 4222 55 ,, " 12-2-40 11 

Produits Chimiques et Pharmaceutiquea-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopit aux 

roduitt. pbarmaceutiques pr. l'asile des pauv· Publiquc 1596 82 119 76 Com. Perm. Municip. lstanbul 12-2-40 14 -
res: 297 lots 

Habi llement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Habits: 30 eomplels Publique ·630 -
Confection jaquettes, pantalons et casquettes • 2 tiO -

pr. chauffeura, eonducteurs et contrôleurıı 
Exploit. aulobuı: 130 complets 

Habitı civils: 62 completı 
Toile pr. nappe: 300 m. " 

" 

le cost. 32 50 
le m. 1 50 

• fin : 400 m. 
Euuie-main: 500 p. 
Gants en laine: 5000 paires 
Couverture en laine: 2000 p. 
T oile pr. linıe: 50000 m. 
Toile pr. doublure de havresaci: 1000 O m. 

( cah eh 340 P) 

> 

Gre a gre 
,, 
,, 
> 

Combustible - Carburant-Huiles 

Coke: 170 t. 
Benzine: 10-15000 litrcs (aj) 

Div 

Chevau.ı: de monture, de transport et d'atte· 
lage de voiture et des muleh pr. mitrailleuses 

Pli cach 
Gre iı. gre 

E:amion pr. 11ervice voierie: 2 p. Pli cadı 
Hamais: ı 13 p. (aj) Gre a gre 
Fil blanc en bobine: 100 p.- id. gris en hobi- > 

ne: 400 p.-id haki en bobine: 400 p.-ai· 
guillcı pr. coudre: 200 p.-cuir pr. talon: 
100 lıt.·clous en bois pr. chaussures: 50 k. 
id. en fer: 20 le. - fil pr, ehauuures: 30 
paquetı ·cire d'abeille: 10 k.·boucles: 400 p. 

T rompettes J 

Articleı photogrophiqueıı: 9 lotı (c. eh 190 P) :ıı 

Pierrea pave&: 30000 p. 
Zino en bloc: 40-60 t . Publique 
Tuyaux ıalvaniıd: 425 m.-coude: 3 p.-fer T: 1 p. > 

rovisi on 

Avoine: 96 t. (nj) 
Poiı-chiche: 108 t. 
Oignonı: 6 t. 

Adjudications a la surenchere 
Acceuoircı d'automobile 

Meubleı de bureau: 20 lots 
Toile circe, armoire, lampo pr. gaz a air 
Machine · coudre marque Görting, radio ete. 
Charbon melange: 600 quintaux 

Gre iı gre 
Pli cach 
Gre a gre 

Publiquc 

" > 

,, o 65 
la p. O 40 

1950 -
16800 -
15000 -

le m. O 67,50 

5610 -

5900 -
14910 -

300 -
3800 -
la p. O 08 
le k. O 22 

864 ıo 

15120 -

18 90 
16 -

47 25 
214 50 

153 50 

292 50 
2520 -
2250 -
9250 -

420 75 
240 -

442 50 
2235 -

5700 -
180 -
990 -
64 81 

1134 -

2 -
2-

12 60 

Direction Lycee Sivas 30·1-40 14 -
Municipalite lzmir 9-2-40 16 -

Direction SOrete lzmir 31-1-40 14 -
Com. Ach. Lycee Galatasaray 1'·2·40 15 -

.:D ,, 13-2-40 15 -
,, ,, 13·2-·40 15 -

c. A. Min. Def. Nat. Ank. Dcp. Aviat. 1-2-40 ıo -
" 

,, 
,, 

" 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

Com. Ach. Division Sivas 
Direction SOrete Istanbul 

V iilayet Kayseri 

Murıicipnlitc Iımir 
Com, Ach. Milit. lzmir 

,, ,, Kırklareli 

n " " C. A . Min. Def. Nat. Depart · Aviat. 
3mc Expl. Ch. de fer Etat Bılıkesir 
Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Mil. Ankarn 
9me F.xpl.Ch de fer Etat Sirkeci 

Com. Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı 
> Milit. LCleburgnz 

" 
,, Edirne 

5me Burenu Exec. Isı. Galata, Ke· 
meraltı, Zur fa r.ok. No .30 

Deft~rdarnt lstanbul 
,, ,, 

Bur. E.xecutif Edirne, Alacılar Ba~ı 
Dir. Fort!ts bmir 

8-2-40 11 
3-2-40 11 

29-1-40 11 

31-1-40 15 -
21-2-40 15 -

9·2-40 17 -
2-2-40 15 -

31-1-40 

31-1-40 
2-2-40 11 -
9-2-40 15 -
1-2-40 14 -

12-2-40 11 -

5-2-40 10 -
12-2-40 15 -
29-1·40 916 30 

31-1-40 lO -

12-2-40 14 -
12-2-40 14 -

7, 12-2-40 10 -
9-2-40 15 -

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

Erzak, Zahine, Et, Sebze v. s. 

Edirne Askeri Satmal a Komisyonundan: 
Milteabhit nam ve hesabına 6000 kilo kuru soğan mübaf~ 

edilecektir. Pazarlığı 29.1.940 pazartesi günü saat 16,30 dadır. TeıJll' 
nab 54 liradır. İsteklilerin ayni gün ve saatte Edirnede Müşiri1t 
dairesindeki satınalms komisyoııuna gelmeleri. 

* • • Müteahhit nam ve hesabın 15 gunde teslim f rtile 1 
bin kilo kuru soğan alınacaktır· Pazarlığı 13 . .l.930 Salı güPil 
saat 15 dedir . Teminatı 162 liradır. isteklilerin ynı gün ~e 
sa tte Edirnede Müfiriyet Dairesindeki Satınalma KomiııY0 

nuna gelmeleri· 

Kırklare1i Askeri Satınalma Komisyonundan: 
Dört partide 75 ter ton uru ot pazarlıkla satın alıo0' 

caktır. Ta liplerin 29 1.940 tarihinde Kırklarelinde As1'et1 
Satınalm Komisyon ... nda bulunmaları · 

• * * 2500 liralık 2 defada teslim arpa paz rlıkla 
alınacaktır. Taliplerin 29.1. 40 pnzartesi wünü saat 
Kırklarelinde Askeri Satınalma Komisyonuna gelmeleri' 

• • z y E R 
İstanbul Defterdarlığından : 

Muhammen Muvalı~' 
bedeli bedeli 

Lira Kr9. Lir• 
Caaaloilunda 6 numarala T celli Basımevindc 18 90 2 

bir odada b•lunan muhtclifüleios 20 adet 
yazıhane ve leva:ı.ımile aati c.şy 

Kadıköyind Ccvidikt Şekerci sokağında 43 16 2 
aayıh Üııküplü Salih' ait evde bulunan bir 
muıamba, ltir dolap ve bavaıazi lambası 

Cezayirli banmda bulu an Avrupa malı üç 31 3 
dıvar halısı. 

Yuk rıda yazıla eşya hizalarında J'Ö&tcrileo muhammen 
ÜHriode açık arttırma ile satılacaktır. Satış be,eli nakden ~e 

tinendir. M- zayede 12 2.940 pa:ı.artesi ıüuü saat oo dörtte ~tı 
.imla üdürlütüuıılo müte ekkil ko İiyooda yapılacaktır. T•lı 
ria muv kkat temiaaUarıuı y tırıp muayyen fiin ve saatte 1'0r.sı 
yona miracaatları. 

İzmir Ormnn Ç viree Mü rlüiü.nden : 

lzmir merkez aznıına b Ilı Gökçam devlet orıtı' t 
dan 600 kent l karı ık kömur on bet aıün müdtletle mil:t' 
deye çık rılmııtır. Bedeli muhammen beher kentıılji 

1 kuruıtur. Temi tı mavakk ta 12 lira 60 kuruıtur· ~, 
9 .2.940 tarihine mü& dif cum aünö ıaat on beıte y pıl~ 
im n talipl rin yatıraacakları yüzde 7 ,5 teminatı ın" 
kata makbuzları il beraber orman çevirae mü ür}üjJ 1 
müteıekkil ıatı komisyonun mür c at eylemeleri il~ J1 

nur· 

İst nbul B inci İcr Memurluiund n : ~ 
Bir borçt n dolayı m hcuz olup p r y çevrilm sine 

r r verilen muhtelıf otomobil malz.e esi açık rı.tırm• 1 

tile G lnt da Kemer altı L.ur f 1;ok 30 No. lu t "',., 
dü - anında 31.1.9 O tarihine r ti y n ç r amba ı nil 

6
, 

10 dtı satıl ca tır· Al ak iat y nl rin mez ~ar günde g 
rılen saatte t zır bulunmaları il n olunur. 

Edır e İcr M murluğund n : 
Mahcuz ve aray ç vrilm i mukarrer 167 ve 210 UoOtl 

metli iki aded sina r mark dıki m ine i ile 2 
kıymetinde Kortnıaı m rka radyo ile pıkabı açık artırı11~ 
satılığa çık ... rılmııur. M cuz malların irinci arttıf, 
7. 2· 940 tarı t ç.c..r amba giınü saat 10 da Edirned Al> 
baıınd v pıia.c'k ve teklif oluna bedel h ddı lfıyı~ııı • 
duğundn üstt bsckılac ktır · Aksi halde en ıon arttırts'~ 
tahüdü b Lı kalmak ınrtile arttırın uz tılar k ikinci 1 

m ı 19.2 .940 tarin pa:ıarte i gunü ayni y r v saatt• ~ 
lacak v ınahcuz ma.ı r en ç k arttıran ıhale olun"'' 
Satıı p tin p ra iledir. rttırmny girmek iateyenlertıı ~' 
7,5 niısbetinde pey akçesi v rmeleri lazımdır. TeU~li 1 
ihale pulu tutarı mü terıye ittir. Uaha fazla raıaluınat '°,( 
isteyenlerin dair ye mür caatla 938.144 taır yJb cl0 

wörm leri il6.ıı olunur. 
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