
Dördüncü Sene No. 1290 

ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için Kuru§ 

3 Aylağı 450 
6 850 

12 1500 
Ecnebi memleketler için 
12 aylığı 270ü 

Sayısı 5 Kuruş 

Resmi makbuz mukabili olma· 
yan tediyat makbul değildir. 

Umum Tüccarları 

konom· r r 
Takas Sirketinin Faali eti . 

lngiltereye yapılan ihracata mukabil yapacagımız ithalat için Takas 
Şirketinin elinde büyük karşılık vardır 

Birkaç ay evveline 
1

lcadar ta- ı' sarsıntıları ile karşılaşan şirket, 
men hususi eller tarafından g rek ihracatımızl kola}l ştır

tedvir edilen takas primleri, da- mak, gerek primlerin peşinen 
ğınılr, dt"vamlı bir yükselmeğe tediyesi ve şanj risklerini üzeri
ınütemeyil bir şekilde ve mem ne ı.lmak gibi tavzif edildiği 

Jeketin umumi hayatını mütees- mülıim vazifeleri muvaffakıyetle 
air edecek bir tarzda yürürken ifa etmiş ve hükumetten aldığı 
bu dağımk ve z.ararlı vaziyeti direktiflerle dahili ve harici iş 
toplu bir hale getirmek, prım- ş rllarımızıu ic.ablarınn göre mü
lcri iç ve dış konjöktör icabla- essir mudahaıdere başlamıştır. 
rına, iş hareketlerine göre tan- Şirketin filen ı e başladığı 12 
Z.İın etmek maksadile Ziraat ve ağustos 1939 tarıhinde mevcut 
iş Bankalnrile Etibank arasında takas primleri seviyesile muhte
bir takas Limited şirketi kurul- lif tarihlerde yapılan tenzilatler
ınuştu . Teessüsü anında Anu- dan sonra geçen ayın 11 inde 
padaki büyük harp buhranının aldığı son şekil şöyledir: 

12.8.1939 11.12. \939 
akas primleri İthalat İHRACAT ithalat İHRACAT 

% 100 Peşin Alivre •o 0 
010) Peş.Alivre% 

nterşanjabl (2 7005 72 73 70 71 68 69 IO:l 56 45 100 
ayılı kararnamenin 70 71 68 69 100 
Üncü maddesine 
bi memleketler) 

giliz b 1 ıs2 47.4 48 46.2 46,8 
79 80 7778 

11 72 48 3 49 46.9 47,6 
69,70 67 68 

69 70 43.55 44,2 42,. 5 42,9 
67 68 65 66 

5253 5051 4849 
50 51 48 49 

88 51 52 50 

viçre 
51 52 50 

100 70 
60 

103 70 
70 

100 66 
6:> 
100 53 
100 
100 56 
100 

70 

40 39 100 

46,9 46,2 100 
67 66 70 
40,95 40,3 100 
63 42 65 
50 48 100 
50 48 ıoo 
45 44 ıoo 

40 
40 

39 
39 

100 
100 

Bu tablonun tetkikinden en· ihracat karşılığı, hem de şirket 
aşılacağı veçhile, gerek dünya tarafından bu memleketlere ak-
a · · l zıyelıne, gerek memleketimiz reditif açılması imkanını bu a-
artlarına intibak gayesile yapı- cakları tabiidir. 
n bu tenzilat, mühim nispetler- Aşağıdaki tablo, şirketin elin· 

e b 1 k de mevcut büyük karı::ılıkları u unma tadır " o· gösteriyor. 
ığer taraftan, başta İngiltere 22.12.1939 tarihindeki vaziyet 

lmak Üzere- takas tarı'kı'le ya- T k · · 1 h l"t t ı·h n t t o as nevı crı t a a ser. ro-o ser, 
ı~an ihracat dolayısile - ~irketin Entcrşanjabl 174 258-10-1 243 623 
~nde mukabil ithalat için bü- Jogi,i.,. 22.088· 5-5 559.530- 9- 7 
uk kar':iıhklar mevcuddur. Ala· Fran.s z 30.719- 5.7 74 134. 3- 5 

d ı 12.762-13-6 34.721- 1- o 
a ar itbalatçılarımızm bu mem- laveç 2 607_15•0 55 877-15-11 
ketlerden ithalat hususunda 1 Ha;vlıçred • o an a 1.505-11 21.161· 5. 8 

lrkete würacaatleri halinde hem f Belçika 8 . .130- 9-4 13.225- 4- O 

aya kaldırımları 9eledıye ile ev 1 Alm&:ı esyası ithal ediliyor 
hipleri tarafından yapılacaktır. Piya:ad~ birçok maddeler bollaştı 
Şehrin bütün kazalarındaki Gumruklerde bulunan Alman 

ozuk t.e uarlnrı sür'atle tamir mallarının ithaline, tüccarların 
ri kaymnkamhklarca takip e· göslerdıkleri sebepler yerinde 
ilmel,tedir. görülerek müıaade edilmektedir. 
Yeniden açılan ve esaslı bir Harp başlar başlat:.laz mallariyle 
re~te tamir gören yollar gü- beraber Bulgaristana koçan Al
rg<thlanndaki binaların da, ya- man vapurlnrındaki eşyalardan 

ı ve yollar kanununun 8 ve 24 19 birinci teşrinden evvel mani
ncü maddeler ne göre, t -:ıir festoları gümrüge verilmiş ol n· 
ilmeleri, boyanmaları ev sahi- J larııı dn ithaline müsaade edil
eri tarafından yapılacak ve l miştir. Yalnız, manifestoları ve 
lerin cephesine dü"en yaya ~ rilmemiş olanlar için vekalete 
ldmmlarının tamir yahut yeni sorulmuitur. Piyasada bir çok 
ştan inşası da belediye ile ev maddeler bollaşmı~tır. 
bipleri tarafından yarı yarıya 
ptırılacak tır. 

Bu kabil tretunrlar için beledi
fen memuru ve alakadarların 

r'atle en yakm maliye şubesi
e keyfiyeti bildirmeli Vali 

Belediye reisi tarafından ka-
lara tamim olunmuştur. 

lzmirde incir Satışları 
1ncir atışları hararetlendi. 

bebi F ransadun mühim miktar
ıipariş gelmiş olmasıdır. Fiyat· 

r da bir miktar yükıelmiştir. 

Nümune fırınlarr 
Açllmaı;ı K .. rarlaştırılan nÜ· 

mune fırınlarının şimdilik ek· 
mekçiler şirketine dahil bulun
mıyan müstakil esnaf tarafından 
yapılması hakkında Belediyeye 
bir müracaatta bulunulmuştur. 

Manifatura fiatıarı 

Manifatura fiatlarında el'an 
ihtikar yapıldığı anlaşılmaktadır. 
Toptancı manifaturacılar Ticaret 
Vekaletinin emri üzerine yüıde 

PERŞEMBE 

HERGCN ÇIKAR iKTiSADi. MALI. TİCARi VE ZİRAi 

4 İkinciklnun 1940 

İDAREHANE 
Galata, F ermenecller Cad. 

Kenber hanı. 2nci kat 
No. 8·9-11-12 

iLAN ŞARTLARI 

İdarehnnemizde görüşülür 

Telefon: 49442 

Posta kutusu No 1261 

ve müteahhit erin meslekA rgan dır 

• • 

M J KACAL 
l nşaat -Tamirat- Nafıa işleri - Muiz eme-Harita 

Aydın Su İıleri Dördüncü Şube Mühendisliğinden : 
Eksiltmeye konulan iş : 
Küçük Menderes nehri islıih kanallarından feyzan kanalrnın 

39+000 3~+40) kilometreleri arasıııd.t Akarca köprüsünün me;ı 
ba kısmında projesine göre yapılacak t hkimatın b·rinci kısmı olnn 
tulani taş imla ve alh v.e kanal hafriyatı ile arz ni taş imla ve ku
ru taş pere imalidir. 

Eksiltmeye konulan işin keşif bedeli 4876 lira 70 kuru,tur. 
Eksiltme pazarlıkla yapılacaktır. 
Ek iltme 7-kanunus1ni·940 tarihine rastlayan pazartesi günü sa· 

at l5,3l) da Aydın su ış\eri dördüncü şube mühendisli;ci binasında 
yapılacaktır. 

Eksiltmeye girmek istiyenler 2490 sayılı kanun hükümlerine gö 
re 365 lıra 75 kuruşluk muvakkat te.ninat vermeleri ve asgari iki 
gün evvel bu işi yapabilecekJerine dair şubeye vesika ibraz etmeleri 
şarttır. 

İstekliler şartname, proje ve merbutahnı Aydın su isleri dör
düncü şube mühendisliğinde ve Tepeköyde su işleri kısım mfihendis· 
liğinde görebilirler. 

• • • Eksiltmeye konulan iş: 
Küçük Menderes nehri isliih kanallarından feyznn kanalının 

39+000-39+400 kilometreleri arasında Akarca köprüsünün m~nba 
klsmrnda projesine i'Öre yapılacak tahkim&tın ikinci kısmı olan tu
lani taş imla imalidir. 

Eksiltmeye konulan işin keşif bedeli 4609 lira 55 kur11ştur. 
Eksiltme pazarlıkla yapılacaktır. 
Eksiltme 7.1.940 tarihine rasthyan Pazartesi günü saat 14 de 

Aydın su işleri dördüncü ~ube mühendi l'qi binasında yapılacaktır. 
Eksilimeye girmek istiyenler 2490 sayılı kanun hükümlerine gö 

re 3-15 lira 72 kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve asgari iki 
gün evvel bu işi yapabileceklerine dair şubeye vesika ibraz etmeleri 
şarttır, 

İstekliler şartname, proje ve merbutatuıı Aydın su işleri dör
düncü şube mühendislitinde ve Tepeköyde su işleri kısım mühen
disliğinde görebilirler. 

İzmir Belediyesinden : 
Alsancakta havegazı istihsal fabrikası önündeki sahamn, beJe

diyece verilecek kesme taşlarla döşettirilmesi işi fen işleri müdürlü
ğündeki keşif ve şartnamesi veçhile açık eksiltmeye konulmuftur. 
Keşif ~edeli 400 lirn olup ihalesi 15.1.940 pazartesi günü saat 16 
dadır. iştirak edecekler 30 liralık teminatı iş bankasına yatırarak 

mekbuzile encümene gelirler. 

Eskişehir Kor Satınalma Komisyonundan : 
İki adet zımba binasile etrafımn parmaklıkla temdidi işi kapalı 

zarfla eksiltıniye konmuş istekli çıkwadığındon birinci paznrlığ1 
4.1.940 i tınci pıızarlıgı l 1.1.940 üçüncü pazarlığı 18. l.940 dördüncü 
pazarlığl 25.1.940 perşembe günleri s:ıat 11 de Eskişehir kor .sahn 
alma komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi Eskişehir Ankara, lstan· 

3 tenzilat ynphklarını, peraken· rılmıştır. Bu hususta Romada 
decilerin fiatları yükseltmekte ı müzakereler yapm~k üz.ere bir 
d~va.m ettiklerini iddia etmekte- heyet şehrimizden ltelynya hare-
dı~ler. . 

1 
kot edecektir He}1etın yapacağı 

Evvelkl giin toplanan manifotu· " ı_ l d R b" "k ı 
l 

muzaKere er e orun uyu e -
racı r muhtekir perakemlecilere . · I_ı" · R · l'k 

çımız -ıuseyın agıp reıs ı e-
mal al amağı ve piyasayı kont· decektir. 
rolu k r.ırlaştırmışlardlr. Heyetimiz dlŞ ticaret ikinci 

reisi Cemnl Ziya, kambiyo mü
Cam ve cam eşya fiatları arttı diirÜ iülend, Hariciyeden Kemal 

Nejat ve Merkez Bankası mü
dürlerinden biridir. 

Cam ve cam eşya fiatları ü:ıe
rinde görülen le.effü hakkında 
nlakad rlar icabeden tefüikata 
ba~lamı ilardlr. ihraç mallarımız için bir vapur 

Cam fiatlennın 780 kuruştan daha gönderildi 
1400 kuruşa yükseldiii tesbit Denia yolları tarafından kira i-
olunmu~tur. le tutulan Samsun vapuru Akde-

Diğer taraftan ekseri camcıla- oia limanlarrnda biriken ihracat 
rın faluraSlz satış yaptıkları ve mallnrını almak üzere hareket 
ihtikar iddia eden esnafa ikinci l d ctmittir· Daha ene gi en Tarı 
defasında mal vermedikleri de vapuru aldıfıı e'iyayı getirmek-
iddill olunduğundan bu cihet te tedir. 

ehemmiyetle tahkik olunmakta· Komisyoncuların kefalet 
dn. Ayrlca bazı perakendecile-
rin cam toplayıp stoklarınm yer- yoklamaları 
lerini de değistirdikleri de anla- Dört güodeberi gümrük ko-
şılmaktadır. miıyoncularıoın kefalet yokla-

--- malarına başlanmıştır. Bir şuba-
ltalya ile Ticaret Müzakereleri ta kadar devem edilecektir. Bu 

Başlıyor 1 müddet içinde bütün koruiıyon-
İtalya ile ticari münasebetleri- cuların kefaletlerini yenilemele

mizia ienitlelilmeli .kararlaıtı· ri lizımdır. 

bul levaum amirlikleri u.t nalına komisyon\arır:de. giıuı ~ • il' be
deli 21.319 lira 15 kuruş ilk .eminntı 1598 lira 94 kuruşt.ır 'di
ler kanund y zılı ves ikle ve temin t makbu ... larile mezkür iÜnler
de komisyonda hazır bulunmalarl. 

İstanbul Belediyesinden : 

İlk teminat Tahmin bedeli 
260,5l 34ı .i,.ı8 Mezbaha ve koyun tadad kapılarıntlan 

d nize kadar olan yolların barilı par
ke knldmm inşnsı 

407,58 543",4\) Beyoğlu Şi~hanemeydanı çoauk bahpııi 
civarındaki yolların parke kaldırım 
inŞ<iSl 

İlk teminat mikt rlarile tahmiu bedelleri yukarıda yaz.ılı itler 
ayrı ayrı açı t eksıltCLı e onulmuştur. ihaleye 18.1.940 p•rtembe 
gunu saat 14 e Daimi l:.ncumende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt 

ve ~ uamelat Müdurliıgu kalemıııde görülebilir. Taliplerin ihaleden 
8 gün evvel Fen işleri Mudürluıünden nlnceklan fenni ehliyet ·.e 

Qj\J yılı Ticaret Odası vesik larıle birlıkte ihale günü muayyen a
atte Daimi Encümende bulunmaları. 

l 

Gediz Belediyesinden : 
Gediz kasabasının 100 hektarlık meskün ve 100 hektarlık ıay· 

rimeskün olmak üzere halihazır haritası tanzim ettirilecektir, 
Muhammen bedel 3J00 liradır. Muvakkat teminat 262 lira 50 

kuruştur. İhale 10.1.940 per~embe günü saat 15 de olmak üaere 
~O gündür. Talipleriu şeraitı Belediyeden istemeleri ve ihale put.
de Belediyede lıuır bulunmaları ilan olunur. 

M. M. V. Sahnalma Komisyonundan : 
Keşif bedeli 2130 lira 16 kuruş olan Riyaseticümhur bando be· 

yeti meşkhanesinde yapılacak tadilat pazarlıkla eksiltmeye kon
muştur. l'a.ıarlıgı 19. 1.4..ı cuma günü saat 11 dedir. Kati teminah 
319 lira 50 kuruş olup şartnamesi 11 kuruşa komisyondan alınır. 
raliplerio muayyen vakitte M. M. V. sa. al. ko. da bulunmaları· 

il çJar, Klinik ve Jspençiyarı aıat, Hastane Lvz. 
Anidrit sülfürü alınacaktır. Bak : İnhisarlar U. Müd. ilinlarına. 

laktrık,_!!avagazı,_alorıfer ( esisat ve Malz.) 
M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

Beberine tahmin edılen fiyatı J. Hi kuruş olan 436U : 4500 buji 
paz rlıkln satın alınncnkhr. Pazarlığı 6.ı .~;ıo cumartesi saat ı ı de
dir. Knt i teminah 7 ... O o!up şartnamesi komisyonda görülür. Talip
lerin muayyen vakıtte 1\1.M. V. satınalma komisyonunda bulunmaları. 

ıahrukat, Benzin, a ina yağlan v. s. 
~ -

İstanbul Ziraa Müdürlüğünden : 
250 tenekesi Adanadn ve 25lı tenekesi de İzmirdc teslim edil· 

mek üzere beş yüz teneke benzin nçlk eksıltmiye koııulmuıtur. Ada
n teslimi b"r tenekeııimn muhawmcn bedeli 200 İz.mir teslimi olanın 
da ~O kuruş :>O s ntimdir. 

Eksi!tme 2J.1.94U salı günü saat 14 le yapılacaktır. İsteklilerin 
muvnk Ult temiııııtlarile V ıla} et binasmda müteşekkil Ziraat ı\iubayaa 
Komisyonuna müracaatleri. 

Karacabey Hauı ı Müdürlüğü..lden : 
Hars ihtiyacı içın 50 bin 1ı re wolörin ile 2 bin litre benxin 

kapalı 2 rf u.:.u!ıle eksiltmıye konmuştur. 
Eksilt ne 22. l .9 O tarihine raslıynn pazartesi günü saat 15 ce 

Hem Merkezinde ya.pılacaktır. 

Benzinin litresine on sekiz kuruş, motörinin litreıine 12,5 ku-
ruş kıymet tahwin olunmuştur. 

Bu işin muvakkat teminatı 496 liradır. 
Şartn me i Hara Muhasebesinden parasız olarak verilir. 
İs ellilerin bu babda bazırlıyacakları teklif mektuplarım 24go 

numaralı kanun mucibince gerekli vesaikile birlikte eksiltme aiioti 
eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Ekıiltme komisyonuna 
vermeleri ilan olunur. 

~-

Edirne Askeri Satıınalma Komisyonundan: 
15 tane bidondan etüv yaptırılacaktır. Pazarlıkla ihalesi 5.1.940 

cuma günü snKt 9,30 da yapılacaktır· Mubummen tutarı 480 liradır 
Teminatı 72 liradır. Nüruunesi ve şartnamesi her fÜn ke•iıyon~ 
görülür. isteklileıın ten.ıinat makbuz veya mektuplarile beraber belli 
gün ve saatte Edirnede müşiriyet dairesindeki satuıalma komiıyon•
na gelmeleri. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 
Muhabere alayı birlikleri ihtiyacı için 150 kilometrelik iki 82 

milimetre kutrunda galvanizli demir tel pazarhkla Hbn alıa,aeakbr. 
Münakasasma 6. 1.940 cumarteıi günü saat 10,30 da baılaaacalr. ,.. 



Bugün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
Cinıi Şekli Muhm· bed. Tem inat Müracaat yeri Ginü Saatı 

A) l\1Unakasalar 
inşaat, Tamirat, Naha işleri, Malzeme, Ha!:_ita 

Alaancakta havagazı fabrikası onundeki sa
hanın belediyece verilecek kesme taşla
rile döşettirilmesi 

Küçük Menderes nehri islah kanallarından 
feyzan kanalının arasında Akarca kop
rüsünün menba kısmında yap. 2 ci kısım 
olan tulani taş imla imuli 

Küçü Menderes nehrı islah kanallarından 
feyzan kanalının arasında Akarca kop
rüsünün menba kısmında yap. tahkima-
matın 1 ci kısım olan tulani taı imla, 
altı ve kanal hafriyatı ile azamı taş im-
la ve kuru taş pere imali 

ki zımba biııasile etrafının parmaklıkla 
temdidi (temd.) 

Gediz kasabasının 100 hektarlık meskun ve 
100 hektarlık gayri meskun hali hazar ha
ritası tanzimi 

Mezbabıt ve koyun tadat kapılarından de
nize kadın olan yolların harçlı parke 
kaldırım İnf. 

Beyoğlu Şışhanemeydanı çocult bahçesi ci
varmdaki yolların parke kaldmm int . 

aç. eks. 

paz. 

.. 

,, 

aç. eks. 

,, 

Riyaseticümhur bando heyeti meşkhanesin· paz. 
de yap. tadilat t•art 11 kr.) 

B. Çekmece P.T.T. Mrk. binaaı tamiri 
(temd.) 

400 -

4609 55 

4876 70 

21319 15 

3500 -

3473 58 

5432 40 

2130 -

, 1350 27 

ilaçlar, Klinik ve ispençiya!t alftt, Hastahane Lvz. 

paz. Anidrit sülfürü: 1 t. 
Ferro ıilisyum: 65 fıçı aç. eks. 

382 50 
4225 -

Elektrik-Havagazı-Ka iorifer (tesisat ve malzemesi) 

Buji: 4360-4500 ad. paz. Beh. 1 10 

Mahrukat, Benzin, Makine yaljlan v. s. 

16 - İzmir Beled. 15·1-40 16 -

345 72 Aydın Su işleri 4 cü Şube Mühendis. 7-1·40 14 -

365 75 ,, ,, 7-1 ·40 1530 

1598 94 Eıkişehir Kor SAK 4. 11.18.25. J.40 11 -

262 50 Gediz Beled. 10-1-40 15 -

260 52 İst. Beled. 18-1-40 14 -

407 58 " 18·1 40 14 -

319 50 M.M. V. SAK 19-1-40 11 -

102 - lst. PT.T. Müd. 10-1-40 15 -

28 68 
316 88 

İnhisarlar U. Müd. 16-1-40 15 -
Başvekalet Devlet Meteoroloji iıleri 18·1-40 14 -

U. Müd. 

720 - M.M. V. SAK 6-1-40 11 -

Benzin: 2 00 litre motörin: 50000 litre 
Benzin: 500 teneke 

kapalız 0 k.0,18-0,12,50 496 -
aç. ekş. 

Karacabey Harası Müd. 
İıt. Ziraat Müd. 

22-1-40 15 -
23.1-40 14 -

ta Uteferrik 

Hırdavat malzemesi: 26 .kalem 
Nııasta kola: 20 t. 
Hava perçin çekici: 45 ad. 
Fototraf makinesi: 9 ad. 
Galvanizli demir tel 
Nakliye arabası: 8 ad.-saka arabası: 1 ad. 
Saka arabası 
Bidondan etüv yap.: 15 ad. 
Çift atlı araba koşumu: 179 çift 
Çelik: 93 kalem 

paz. 
aç. eks. 
paz. 

,, 
,, 
,, 
,, 
" 

kapalı z. 
paz. 

525 -
3330 -
7150 -
1900 -

Hidrolik karo preıi: l ad. 
Balast: 4000 m3 

2000 -
480-

9308 -
50717 -

1000 aç. eks. 
kapalı z. m3 1 40 

Eğer takımı maa teferruat: 19 takım 
Caket düğmesi: 20000 ad.- kaput dütoıesi: 

20,000 ad.-caket cep dütmesi: 100000 ad. 

paz. 

Sıllhlıklar yap. ,, 
Kazma tamıri: 3000 ad. ,, 
Fototraf malzemeıi: 12 kalem (şart. 245 kr.) ,, 
Kompreı;ör ve teferruatı: 2 ad. ,, 
Lif balat 3 kollu ve 3 burgatalık: 650 k.- 3 ,, 

kollu 1.1,4 burgatalık 8700 k.-Beyaz 
ıırcala 2.3 m m: 470 k. ·kendir ispav
lo 3 kollu: 5 k. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Nohut: 6 t . (temd.) 
Bulgur: 12 t. (temd.) 
Makarna: 12 t. (temd.) 
Pirinç: 12 t. (temd.) 
K. fuulye: 12 t. (temd.) 
Sığır eti: 100 t. 
K. fasulye: 31240 k. 
Satır eti: l 8 t. 

,, : 96 t. (temd.) 
Pirinç: 40 t. 
Makarna: 40 t. (temd ) 

aç. elu. 
,, 
,, 
.. 
" kapalı z. 

8'· elu, 
paz. 
,, 
" ,, 

11.1.40 de k. z. almacağı ilan edilen et mu· 
nakasası görülen luzuma binaen durdu· 
rulmu9tur. 

B. M U 7 a !.! d e 1 e r 

kereste 
Deri ve banaklar 
Kurban derileri ve banak 
Deri ve barsak 
Mukavva boru 
Ekskavatör makinesi (temd.) 
Manganez: 300 t. 
Köknar tomruğu: 722 ad, 
Çam tomrutu: 1001 ad. 
Deri ve barsak 
Koyun derisi: 3000 ad.-keçi derisi: 400 ad.

sıtır derisi: 75 ad.·barsak: 600 ad. 

aç. art. 

" ,, 
" 
" paz. 

,, 
aç. art. 

" ,, 
" 

8597 60 
300 -

48600 -
13150 -
9341 -

720 -
1380 -
2280 -
3480 -
2160 -

4998 40 
4680 -

k. o 22 

8800 -

1697 82 

3000-
t. 3 50 

39 37 
249 75 

1073 -
285-

72 -
699 10 

7608 -
75 -

89-

1289 65 
30-

7290 -
1973 -
1401 15 

54-
I03 50 
171 -
261-
162 -

2~50 -
374 88 
351-

1584 -

660-

300-

İnhisarlar U. Müd 
,, 

M.MV. SAK 
,, 

iıt. Komut. SAK Fındıklı 
,, ,, 
" ,, 

Edirne Aık. SAK 
Adana Ask. SAK 
M.M.V. SAK 
D.D.Y. Haydarpaıa 
D. D. Y. 6 ci İıletme Adana 
Orman Koruma Talımıahı İst. 
Ank. Lvz. SAK 

M.M.V. SAK. 
,, 

M.M.V. Hava SAK 
,, 

Deniz Lvz. SAK· Kasımpa'a 

izmir Lvz. SAK. 
,, 

" ,, 
" Bursa Tümen SAK 

Bolu Alay SAK 
Çorlu Kor SAK. 
Safranbolu Ask. SAK 
Tophane Lvz. SAK 
Ank. Lvz. SAK 
Deniz Lvz. SAK Kasımpaıa 

SAK 

• 

10-1 .40 
l6-l-40 
8-1·40 
9·1-40 
6-1-40 
6·1-40 
8 1-40 
5-1-40 

19-1-40 
11-1-40 
24-1·40 
17-1-40 
8-1-40 
5-1-40 

6-1-40 
6-1-40 

10-1-40 
9-1-40 
6-1-40 

6-1-40 
6-1-40 
6-1-40 
6-1-40 
a .1.40 

24-' -40 
9-1-40 
8-1 40 
4-1·40 
8·1-40 
5-1-40 

15 -
14 30 
il -
il -
10 30 
il 30 
11 30 
9 30 

10 -
11 -
10 30 
il -
14 -
14 -

10 30 
11 -
il -
10 -
il -

10 -
10 30 
il -
11 30 
12 -
il -
9-

11 -
15 -
15 30 
15 -

Akhisar icra Mem. 9-12-1·40 10 -
Türk Hava Kurumu Akhisar Şubeıi 15-1-40 16 -
T.H.K. izmir Şubesi 12-1-40 15 -
Çine T.H.K. Şubeıi 15-1-40 a kadar 
Ulus Matbaası 6-1-40 14 -
Edirne Nafıa Müd. 1 ay zarfında 
Fethiye Malmüd. 
D. Orman İşlet. Karabük Revir Amir. 

,, 
T.H.K. Aydın Şubesi 
T.H.K. İneıöl Şubeıi 

" 

,, 
17-1-40 
17-1-40 
15-1-40 
10-1-40 

14 -
11 -
16 -
15 -
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ayni günde ihalesi yapılacaktır. iıteklilerin belli gün ve saatte f 
dıklıda komutanlık satınalma komisyonuna gelmeleri 

• * • Münakksa günü talibi çıkmıyan comutanlık birlikleri ihti 
için 8 nakliye ve l saka arabasının koıtumlarile beraber nümune ' 
uygun olmak suretile pazarlıkla satın alınacaktır. Münakasa 
6. 1 940 cumarteıi günü saat 1 J ,30 da ba,.lanacak ve aynı günde 
halesi yapılacaktır. İsteklilerin belli gün ve saatte Fmdıklıda ko 
tanlık 1atmalma komi yonuna gelmeleri, 

•"' • Komutanlığa bağlı birlikler ihtiyacı için komiıyonumu 
mevcut evsafına uygun olmak şartile 2 bin liralık saka arabası 
zarlıkla satın alınacaktır. Münaltasasına 8. l .94i) pazartesi günü 
11,30 da başlanacak ve ayni günde ihalesi yapılacaktır. İsteklil 
belli gün ve saatte Fındıklıda Komutanlı ı Satınalma komisyon 
gelmeleri, 

M. M. V. Hava Satınalma Komisyonundan: 
16035 kilo 93 kalemden ibaret çelik pazarlıkla satın 

lınacaktır· Muhammen bedeli 50717 lira kat'i teminatı 7 
liradır· Pazarlığı 11°1.940 perıembe günü saat 11 de hava 
tınalma komisyonunda yapılacaktır· idari fenni ıartname 
liste 254 kuruıa komisyondan alınır. İsteklilerin 
gün ve saatte kati teminat ve kanuni veaikalarile 
da MMV hava satınalma komisyonuna gelmeleri. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
9 adet fotograf makinesi nümunesine göre tad li pazarl 

yaptırılacaktır. Muhammen bedeli 190J lira olup kati teminat 
tarı 235 liradır. Pazarlığı 9. l .e4J salı günü saat 11 de bava sab 
ma komisyonunda yapılacaktır. İdari şartname her gün komisyo 
ve nümune ise Eski~ehir tayyare alayında görülebilir. İsteklil 
muayyen gün ve saatte kati leminat mektup ve kanuni belgeler 
komiıyonda bulunmaları. 

Adana Devlet Demilyolları 6 ci İıletmesinden : 
Mandaıon istasyonu civarında 78-82 daki ocaklardan çı 

mak üzere bir metre a.cııkabı 140 kurui' muha.nmeıı bedelle 4 
M3 balast kapalı zarfla eksiltmeye konmu~tur. Eksiltme 17.1 
çarıamba günü saat 11 de Adana işletme müdürlügü binasında 
pılctcaktır. lıteklil ... rin 940 yılı ticaret odası veıikası, nufuz tezk 
ve evvelce bu gibi işleri yaptıklarına goslerir veıaik ile kao 
uygun teklif meklublarıoı münakaaa saatinden bir saat evvelıue 
dar komisyona vermiş olmaları lazımdır. 

Bu ife aid prlnameler Konya, Mandaaan istasyonlarımıza 
komisyoaıumuza a.ıüracaatla bedelıiz ıörülür 

Muvakkat teminat 420 lıradır. 

Adana Askeri Satınalma Komisyonundan : 
179 çift atlı araba kotumu yaptırımak üzere kapalı zarfla 

siltmeye konmuıtur. Muhammen bedelı 93 8 Jıra muvakkat te 
69::> lira 10 kuruştur. ihalesi 19 . 1.~40 cuma günü 1ı1at 10 da A 
da Askeri satınalma komisyonunda yapılacaktır, Şartnamesi lst 
Ankara levazım imirliklerı, Buraa, Kayseri ve Adana Askerı 
nalma komisyonlarında görülur, istekliler kanunun :l ve 3 üııcü 
deleriudeki şeraiti haiz olduklarına dair vesaikle birlikte teklif 
tuplarını en geç ihaleden bir aaat evvelıoe kadar .komisyona 
meleri. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komiayonund..,. 
20,0 O caket, 20,000 .lıı.aput dütmesi, l 0,000 caket cep dı.ı 

si pazarlı la 5. l.940 aaat 14 te Ankara Lv. imirlıf{ı satınalnı• 
da mübayaa edilecektir. 

Kaput düııwesinın muhammen fiyatı 0,t>2 kurut, caket dü 
0,45 kuru:;, ca1'et cep dütmesi O,.ib kuruştur. Kati teminat 89 
dır. Nümune vo evsaf Komisyonda görülür. 

Orman Koruma T alim1ıahı İstanbul Satınalma Komisyon 
Orman ı(oruına Gt:nel Komutanlıiı Birlikleri ih 

için Demırknpıdaki Orman Koruma lıtanbu! ~atınalma 
miıyonunda bulunan num~nenin aynı olm.ık ıa.rtile mal 
f erruat 19 eaıer takımı ~4SO nuınaralı kanunun 46 ncı 
deıinın .. A. ru~raaıı mucibınce pazarlıkla satın alınacak 

Pazarlık ıkmcı .... anunun sekızıncı pazarteıı güau ı~ 
te Demırkapı""~kı ~cuınalma Komisyonunda yapılacak 

t.aier takımı nümunt: .. ı her gun ~atınalma ~omısyoo 
1ıörülebılir0 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonundan : 
ı\luh• 

3 kollu ~ burıatalık Lif Hat 
3 koUu 1.114 buriabdık Lıf Halat 
2.3 m1 m kut.aunda bevaz ilrcala 
3 koUu kendir iapavlo 

Kilosu 
6JO 

871.)J 
410 

5 

b 

Yukarda yazılı dört kalem malzemenin pazarlık eksiltmesi 6. 
tarihiue nathyau cumartesi güaıü liaat 11 de yapılacaktır. 

lıou dört kalew mıtlzeweuin kat'i temınatı 1-IUJ lira 15 
tur. ~artnawe ve nümuoelerinı görmek iıtiyenlerıo her güo 
siltweye i.;tirak edece"' iateklilerın de belli fÜn ve saatte l 
pda buluuao komİSJOna muracaaUarı. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İıletme u. İdare• 
Muhammen bedeli 1000 lıra olan bır adet Hıdrolik Karo 

24.1.940 çarşamba günü saat 10,;JO on buçukta HaydarpapÜ! 
binaaı dahiliodekı komiıyon tarafından açık eksiltme usul.il• 
alınacaktır. 

Hu iıe ıirmek isteyenlerin 75 liralık muvakkat teıo 
kanunun tayiu ettiti veıaikle birlikte eksiltme günü aaatine 
komiıyona müracaatları lazımdır. 

bu ıte ait f&rtDaweler komiıyondan parasız olarak 
tadar. 

M. M· Vekaleti Hava Satınalma Komiıyonundall: 
2 adet kompresör ve teferrüatı pazarlıkla alınacaktır. 

men bedeli 1315U lira olup kati teminat miktarı 1973 l~ 

• 
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zarlığı 9.1.940 sah günü saat lO da hava satınalma komisyonuna 
yapılacaktır. Fenni ve id ı ri rtname her gün öğleden sonr mez
kür komisyondan rlır.abilir. İsteklilerin muayyen gun ve saatte ka
ti teminat ve kanuni belgeleri le komisyonda bulunmaları 

M. M. Vekaleti Hava Satınalrna Komisyonund n: 
45 adet hava perçin çekici pazarlılda satan almncaktır uh m• 

si n: 
Kurban b yrammda İz r ve İ.ı. ğlı nahiyelerle 

şubemizce topl ttar lac k kurb:m der e b ğır kları 12 1. 
günü saat 15 te idare heyetimiz hı zurunda açık artırma 
Cdktır. 

1 

oylerde 1 
• 1;.uma 
ile satıl:ı-

si 
uham. be. ~07,5 tem. Eksiltme 

f iktarı lir kr. lira kr. şekli saati 

men bedeli 7150 lira olup kati teminat miktarı 1673 liradır. Pazar 
lığı 8 1.940 pazartesi günü saat 11 de hava satınnlma ko~is onunda 
yapılacaktır. Fenni ve idari ş rtnnme. her gün öğleden soı r ha'lin 
satınalıı:ıa kemi yoı undan alınabilir. ls~eklilerin muayyen gun ve sa
atte kati teminat ve kanuni belgeleriyle mezkur komisyonda bulun· 
maları. 

• • • 12 kal m fotoğr f malzemesi pazarlı' la satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli 486 it) lira olup l.ati teminnh mikdarı 72°0 lira· 
dır. Pazarlığı 10.1.940 çarşa b.ı günü saat 11 de hava satan lmn 
koınisyonuııda yapılacaktır Fenni ve idnrj ş rtname ile liste her 
gün ö leden sonru 2~5 kuru'i mukabilinde mezkur komisyondan 
al anabilir İs eklilerin muaf} en gün ve saatte kati tenıinat ve ka 
nuni belgeleriyle komisyond bulun mal. rı. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
Ke if bedeli 8597 lira 60 kuruş olan muhafız ve piyada alay 1 

kışlaları silahlıklnrı pazarlıkla yaptırılacaktır. Pazarlığı: 6.1.940 
cumartesi günü saat 10,30 dadır. Kati teminatı 123n lira 65 kuruş I 
olup şartnamesi 4.l kuruşa komisyondan alınır. Taliplerin muayyen 
vakıtte M. M. V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. • 

* • • 3 bin adet kazma pazarlıkla tamir ettirilecektir. Hepsinin 
tamirine 300 lira fıyat tahmin edilmiytİr. Pazarlığı 6.1.40 cumartesi 
günü saat 11 dedir. Kati teminatı 3J liradır. Taliplerin mu yyen 
vakitte M. M. V. Satınalma ko. da bulunmaları 

* * * 
26 kalem hırdavat malzemesile 20 ton nişasta kola alınacaktır 

Bak : İnhisarlar U. Müd. ilaıılnrına. 

~ 

İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
Miktarı Cinsi Tah. edilen hı. Te. Muv. akçası İhale tarihi Saati 
Kilo Lira Lira Krş 
6U00 Nohut 7:!0 54 6. t.940 10 

Şartnameleri Ege bölgesindeki vilayet ve kazalarında vardır 
.l alipleriıı ihale guııiı şubeuıiı.e \leya bulunduklara ınnh ilerde· 

ki şubelere müracaatları. 
Ege bölt:t.'sin le ki 'ilayet ,,.e k'lza >Ubclerin:n clcri ve barsak 

şartnameleri de getırilmiş bulunduğundan t }iplerin hl'r gün şube· 
mıze müracaatı., görebilecekleri ve ihale güukriııC4e şubem ' zden 
müzayedelerine dahi iştirak edebilecekleri ilan olunur. 

Akhisar İcra Memurluğundan : 
Bir borçtan dolayı mahcuz muhtelif cins ve ebatta ve 1697 lira 

82 kuruş kıymetinde keresteler 9.1.940 tarihine rustlıyan salı günü 
saat 10 dan itibaren Akhisarda yeni çarşıdn açık arttırma suretıyle 
ve peşin para ile satılacaktır. Tellaliyesi müşterıye aittir. 

1 inci arttırmada muhammen kıymetinin yüzde 75 ııi bulmadı· 

ğı takdirde ikinci arttırma 12.1.940 cuma güııü ayni sanl ve mahal· 
de her kaça talık olursa olsun muhammen kıymetine bakılm ksızın 
satıl cakhr. İsteklilerin yüzde 7,5 teminat akçasiyle muayyen gün· 
l .. rde mahallinde hazır bulunmaları ilan olunur. 

Türk Hava Kurumu Akhisar Şubesinden: 
Şubemıze ait 940 se esi kurban deri \•e barsakları 2.ı.12 939 

tarih}nden itibaren 20 gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. 
ihale 15.1.940 pazartesi günü saat 18 de Akhisar Türk Ha"·a 

kurumu şubesinde yapılncnktır. 
Şartları Öğrenmek istiyenler İzmir, Manisa Aydın, Uşnk ve 

Akhisar Türk hava kurumu şubelerine müracaat etmelidir. 

M ü t e a h h i t ı er i n Takvimi 

Cuma 5. t.940 

12000 Bulgur 1380 103 50 6 . 1.940 l0.30 ~irinç bulgur ve k. üzüm (Bolu Alay SAK.) No 1283 
12i.JOO Makarna 2280 171 6.1. 940 il iskele inş. (M.M.V.) No 1:!8d 
l 20UO Pirinç 3480 261 6.1.940 1 l ,30 1 Benzin valvalin ve gres (Edirne Ask. SAK) No 1283 
12000 K. fasulya 2160 162 6. 1.940 12 Suman (Edirne Ask. SAK) No 1283 

İzmir tayy re birliklerinin açık eksiltme suretiyle münakasada Muhtelif erzak (lst. Ask. Fabrikalar) No 1284 
bulunan yuknrıdn cins ve miktara yazıla 5 knlcm erzak ihtiyacma 1 Snbun ve k. ot (Samsun Ask. SA') No 128'1 
talip çıkmadığından eksiltme on gün. uz.atılarak ihaleleri hizalarında ı Yulaf (Samsun Ask. SAK) No 1284 
ya1.ılı tarih gün ve saatlerde l·ı~lada Jzmir Levazım amirliği sahnal- Çawaşarlık be~ \[vl.M V.) No 1284 
ma komisyonunda yapalacakhr. Eleıdrikle işler yem temizleme makinesi {Tophane Lvz.) No 

Teminatları hizalarmda yazılıdır. Metil alkol (ıuhisarlar U. l\ı1üd.) No 1285 
1283 

Şartnmeleri her gün komisyonda görülebilir. Bidon kantar ve baskül (Vize Ask. SAK.) No 1285 
lsteklıler ticaret odasında kayıtlı olduklarıııa dair vesika gös· Kolonya kabı (İnhisarlar U. Müd.) No 1285 

terme!< mecburiyetindedirler. Ben;,İn naklı (lst. KomutJ No 1287 
Ek iltmeye i~tirak edecekler 249' srıyılı kanunun 3 ve 3 cü • Ardiç kömürü \İçel Orman Çe\•irge Müd.) No 1286 

ı:naddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesiluıltırı ve teminat muvak- Köprü tamiri (Balıkesir Viı) No 1288 
katalariyle birlıkte ihale saatinden evvel komisyona mür.ıcnatl11rı. Kalorifer tesisatı (Bnlıkesır Vil.) l'ıo 1288 

Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan : 
18,000 kilo sığır eti pazarlıkla sabıı alınacaktır. İhalesi S.1.940 

pazartesi günü s at 1 l de Çorluda Kor sahııı:ılma komisyonunda 
yapılacaktır. Muhammen bedeli 468 ı lira olup ilk teminatı J.>l lira· 
dır. Şartnamesini ve evsafını görmek isti,Jenler her gün l.om syonda 
görürler, İsteklilerin lrnnunun 2 ve 3 üncü mndde1cri deki belgeler 
. le birlikte belli gün ve saatte komisyona müracaatları 
l 

İstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan : 
40 ton pirinç almacaktır. Paz rhl in eksıltmesi 8.1.940 pazar

tesi güııü 15,30 d Toph:.ınede Levazım amirli i sutınal~a komis
yonunda yapılacaktır. Nümunesi komisyonda görülür. isteklilerin 
teminatlarile belli saatte komisyona gelmeleri 

Ankara Levazım Amirliği S..ı.tıno.lma Komisyonundan : 
40003 l ilo mal.arnanın pazarl ğında tal p çı cmadığından tekrar 

pazarlıkla eksiltmesi 5.1.!:14 saat I:> te Ank r Lv. amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bede i 8801.) lira il< teminatı 660 liradır. Şartname 
ve nümunesi Komisyonda görülür. İsteklilerin kaJ?uni vesika ve 
teminntlariyle belli vakitte Komisyonda bulunmaları. 

lstanbul Hayvan -oorsası Diri Satış Fiatları 
2.1.940 -

Ç e ş i t Sayısı Ağırığı PARASI 
En aşağı En }Ukarı Orto 
krş. H· krş. 80 krş. 58. ...... 

Beyaz. karaman lı2 33 7 17 17 17 
Kızıl karnınam 1580 71522 17 50 22 50 20 86 
Dağlıç 629 22544 15 50 21 50 20 59 
Kıvırcık 443 13227 19 25 21 
Karaya ha 483 14585 16 20 50 18 74 

Kuzu 59 1500 19 
~ 

19 19 
Süt kuzusu 165 2510 4i 50 44 64 --Tiftık 
Keçi 36 1539 13 14 13 76 
Oğlnk 

Şark Öküzü 
~ 

30 11080 15 15 15 
Öküz 98 31824 9 15 12 02 
İnek 7 1683 9 15 12 24 
Dana 2 2ô7 12 12 12 
Boğa 

Manda 34 13858 10 13 il 80 
Malak 12 1930 ı 1 12 11 34 

İmtiyaz Sahibi ve Yazı İıleri Direktörü : İsmail Girit 
Buıldıaı yer • Akın Baıımevi, 1ıtanbul 

Soba (fophnne Lvz.) No 12&8 
Yulaf (Edirne Ask. SAK) No 1288 

(Devamı 4 ncü sayfada) 

ISTANBUL 
Ticaret ve Zahire 

Borsas 

.s 1.940 -

F{ATLAR 

CİN.Sİ 

Ru~ay yuınu ak 
• sert 

Faaulyo ç:.ı ı 

Arpa Anodol 
Çavdor 
Mıaır sarı çuva lı 
Susam 
Badem ıç t tlı 

• ., llC• 

P .. ynir beynz 
Yapak Trakya 

Kr. Pa. 
5 27 
5 20 

19 -
5 5 
5 
5 -

17 30 
88 -
68 -
34 26 
70 -

GELEN 
Buğday 

Susam 
Un 
bulgur 
Keten tch mu 
Fasulya 
Arpa 
Yulaf 
Yapak 
Bulgur 
Çavdar 
iç badem 

F111ul_)a 
Afyon 

GİDEN 

Kr. Pa 
5 .S:2 
5 30 

s ıo 

109 Ton 
67 • 

209 • 
60 • 
.S9 • 

142 .. 
104 JJ 

97 • 
55 • 

69 • - . 
.SO Ton 

2 

~r-~~lııi'. ŞEHıR TIY ATROSU 
Tepeba~ı Dram 

kısmı 

""' "' Gece saat 2U,30 da 

HAYAT BiR RÜYADIR 
istiklal Caddesi Komedi 

kısmında 

Bu akşam saat 20,30 de 

SÖZÜN KISASI 

B SA 
ÇEKLER 

J - l IHJ~ 
Londra 5.21 
l\evyork 130.35 
Paris 2.' 525 
Milano 6.68 
Cenevre z9.0675 
Amsterdan 69.19 
Brüksel 21.8225 
Atina 0.96J 
Sofya 1.5925 
Madrid 13.5325 
Buda peşte 23.49 
Büı"eş U.965 
Belgrad 3. 1575 
Y okohama 30.9' 5 
Stokholm 30.82875 

ESHAM VE TAHVıLAT 
Ergnni 19.78 

HALK OPERETİ 
Bu akşam saat 9 da 
Pazar matine 16 da 

ZOZO ile 
(Beyoğlu Çiçeği) 
operet 3 perde 

5.}.640 Cuma 
Felaketlere yardım geçesi 

TARLA KUŞU 
Milli Operet Toto ile 

BAY AN MUALLA 
ve kıymetli sanatkarlardan 

müteşekkil 

İLKBAHAR REVÜSÜ 

Kabacidi Orkestrası 
Andre Balet Smnlekou, Dinami· 
lanas, Anita, Yolanda, Tria 
Suzi komik Akrobat Due Ağla
dım. Her pazar bütün program· 

la içkısiz matine 

Tel: 43776 

2 l,OJO g. 3330 - 249 75 açık eks. 14,30 
, O " 3S2 .Ju 28 68 pazarlık 15 

rtı O)esi mucibince 1,(,U ı kg asit sülfürü muteabhit na· 
mına ve yi ıe ş rtna esi mucibince mi.ıdarı yukarıda yazılı nişasta 

kol hi:ıtılarınd gosterılen usullerle s11hn alınacaktır. 
il - ı fohammen bedelleri, mu\•akkctt teminatl rı, eksiltme H• 

atleri hiza) rand yazılıdır. 

Ilı E sıltme 16.1 .940 cuma giınü Knbataşta Levazım ve Mu· 
bayaat Şube indeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözu geçen Şubeden parasız alına· 
bilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 0, 0 7,5 
güvenme paral ı ile birli • .! mezkur Komisyona gelmeleri. (64) 1-4 .... 

l - Mufredatı listesi mucibince 2ö kalem muhtelif hırdavat le· 
vazmıı pazarlıkla sulan alaııncaktar. 

il - Muhammen bedeli 525 lira muvakkat teminatı 39 37 liradır t • 

ili PnZdrlık 10.1 ~ IO çarşamba günü saat 15 de ı<abataşta 

Levazım ve f\ıübay at ~ubesinde i Alım Komisyonunda yapılacakbr. 
IV - .lüfred t listes. her gün şozü geçen Şubeden parasız alı-

naoilir. 
V İstel.Iilerin paz rlık için tayin edilen gün ve saatte y. 7,5 

güvenme paralcırile birlikte mezkur Komisyona gelmeleri. (65) 1-4 
••• 

1 - Şartname, keşifname \<e plan mucibince İdaremizin Bafrada 
yaptıracağı İdare bin.ısı inşaatı işi kapalı :zarf usuliyle eksıltmeye 
konmuştur. 

il - Keşif bedeli 28117,91 lira muvakkat teminatı 2108,84 (j. 

radır. 

ili - Eksiltme 11.1.940 Perşembe günü saat 15 de İstanbuldııı 
Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alam Komisyonunda 
yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün Levazım Şubesi veznesinden ve İz· 
mir Ankara Baş Müdürlüğünden, B fra Mudürlüğünden 140 kurut 
mukabilinde almabilir. 

V - ısteklilerin Yüksek I\ ühendis veya Mimar olmaları, ol
madıkları takdirde aynı evsafı haız bir Mütehassısı inşaatın sonuna 
kadar iş başında bulunduracaklarını Noterlikten musaddak bir tcah. 
hüt kaadı ile temin etmelera ve lJ bin liralık bu gibi inşaatı mu· 
vaffakiyetle yapmış olduklarına nıd vesika vermeleri lazımdır. Mü
nakas11.5 a girecekler yukarda yaı.ılı v~saiki ihal.e gününden 8. gün 
evvelıne kadar bulunduk} rı mahalli inhisarlar idaresine veya lntaat 

'I Şubesine vermeleri, ayrıca bir fenni ehliyet vesikası almaları li· 
zımdır. 

Vl Mühürlü teklif mektupları ve V inci maddede yazılı ka-
nuııi ves ikle 7 5 gu e ı e p .. ra ı makbuzu veya banka teminat 
me tubu u ıhtıva edece . ~ palı zarflarını eksiltme günü ihale sa· 
ntinden uır B8 t ev\ din d r me kur komisyon başknnlığıııa mak-

abilinde vermeleri il olunur. (10600) 4 4 

hm, Satım Komisyonu 
111~11 an: 

\.,l 1 

Fiyntı 
kuruş 

1 latya k yı ı 1 çekirdekli .) sn ) 
Kuru iızüm r z d ~oo 2 ) 

İlk teminatı 
lira 

,, ,, çekirdeksiz 1200 24 ) 
Üryani eriği 200\l 30 ) 324 
Ceviz içi 61lü 45 ) 
Kuş üzümü 250 20 ) 
Fındık ıçı 500 45 ) 
Kuru incir 500 22 ) 
Çam fıstığı 25\l 110 ) 

Galataray Lisesmin M yıs ı~:sonuna kadar ihtiyaçları olan 
yukarıda cinsi, nıı darı beher kilo tnhmınibedeli ve ılk teminatı ya
zılı yiye.::eklerın :>.1.19~0 cuma günu saat l5 de Beyoğlu istiklal 
Caddesi No. J4~ da Liseler Muhasebeciliğınde toplanan Okul Komiı· 
yonunca açık eksiltınesı yapılaca tar. 

istekliler 1 icaret Odasının yeni yıl vesikası ve ilk teminat mak· 
buzlarile bırlikte sözu geçen gun ve .. antte de Komisyonda bulun
maları 

Şartnameyi görmek ve teminat yatırmak için Galatasaray Lisesi 
İdaresine müracaatları . ( 10467) 4-4 

FERRİ BOT GE ~İSi 1 SA ETIRILECEl<TI R: • 
Bedeli Türk - İngiliz kredisinden tediye edilmek üzere 2 adet 

ferribot gemisi inş.ı ettirilecektir. Bu işe ait Türkçe ve İngilizce 
şartnameler ferribot in aatında ehliyeti olan firmalara veya kanuni 
mümessillerine Aııkarnda Devlet Dewiryolları Malzeme Reisliğinden, 
Londrada Türkiye Sefr.reti Ticaret Ataşeliğinden verilecektir. 

Şartnameyi alan fırmalar tekliflerini en geç Şubat 1940 nihaye
tine kadar Ankarada Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğüne gön· 
dermeleri ilan olunur. (10713) 4-4 

••• 
Muhammen bedeli 5603 lira olan 20000 metre kaim amerikan 

b~zi 15 .• •.9:ID P~zartes~ günü saat ( 15) on beşte Haydarpaşada gar 
bınası dahılındekı Komısyon tarafından kapalı z.arf usulile satın alına 
caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 420 liralık muvakkat teminat kanu
nun tayin ettiği vesika} rla tekliflerini muhtevi zarflarını a~ni gün 
saat (14) on dörde gadnr Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak daaıhlmak 
tadır. (10857) 2-4 
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d'adjudicat. estimatif provisoire 

Lieux d'adjudication etd~-·------
Cahier des Cbarges Jours Heure1 

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

Clôture nvec parnpets de deux bat. (nj) 
Pavage avec des pierres de taille qui scront 

foumies par la Municip. de la pince si· 
se devant l'usine de gaza nir a Alsancak. 

Trav. renforcemenl avec remblnyage vierres 
de la 2me pnrtıe du pont Akıırcn sis 
entre les cnnaux du fleuve Küçük Menderes 

Trnv. renforcement avec remblayage pierres de 
la prem. partie du pont Akarca sis entre 
les cannux du fleuve Kuçük Menderes, 
excavation cana! nvec re ... ' layage pierres 
et constr. perrc en pierres 

Dresscmcnt cnrte etat nctuel ville Gediz d'une 
superficie de IOO hectares hnbitees et de 
100 hectares non habitees 

Gre a gre 21319 15 
Publique 400 -

Gre a fre 4609 55 

4876 70 

3500 -

Constr. pave en parquets avec mortier des Publique 3473 58 
routes ali ant de l' abattoir et des portes 
des locaux cie comptoge de moutons 
jusqu'a la mer 

Constr. pnve en pnrquets des routeıı sises a 
proximite du jnrdin des enfants ala pla· 
ce Şişane a Beyoğlu 

,, 5432 40 

Rep. local cxercice de la bande de musique Gre İl gre 2130 -
de Presid. de la Repub. (c. eh 11 P) 

1598 94 
16 -

345 72 

365 75 

~62 rıo 

260 52 

407 58 

319 50 

C. A. Corps Armee Eskişehir 4,11,18,25-1-40 11 -
Municip. Jzmir 15-1·40 16 -

lngenieur de la 4me Section des Aff. 7·1·40 14 -
Hydraul. d' Aydın 

.1 
" 

7 .1.40 15 30 

Municip. Gediz 10-1-40 15 -

Com. Perm. Mun. lst. 18-1-40 14 -

" 
,, 18-1-40 14 -

c. A. Min. Def. Nat. Ank. 19-1-40 ıı -

Rep. bat. P.T.T. Büyükçck.mece (aj) 1350 27 102 - Dir. P-T.T. lst . I0-1-40 15 -

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 
~--

Anidrite sulfurique: 1 t. Gre iı. gre 382 50 28 68 C. A. Econom. Monop. Kabatache 16-1·40 15 -
Ferro cilicıum: 65 barils Publique 4225 - 316 88 Dir. G. des Aff. Meteor.del'C:.tatAnk. 18-1-40 14 -

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel 
_... __ ~_,_~-----·~--~--..::.----------:..-----------------..... 

Bougie: 4360-4500 p . Gre a gre la p. 1 10 720 - Com. Ach Min. Def. Nat. Ank. 6-1-40 11 -

Combustible - Carburant-Huiles 

Benzine: 2000 litres, motorine: 50000 litres 
,, 500 bidons 

Divers 

Articles de quincaillerie: 26 lots 
Colle amidon: 20 t. 
Grands martenux pr. rivets: 45 p. 
Apporc:il photogrnphique: 9 p. 
Fil de fer g-alvanıse 

Voiture de transport: 8 p.-id. pr. transport 
d'cau: 1 p. 

Voiture pr. transport d' eou 
Fabric. d'etuve en bidon: 15 p. 
Cbevaux d'attelage pr. voitures a 2 chevaux: 

179 paires 
Acier: 93 lots 
Presse de cnrreaux: hydrauliques: 1 p. 
Btıllast: 4000 m3 
C<1rde en chanvre iı 3 bouts et it 3 torses: 

650 k.-id. de 3 bouts et 1 l 4 torse: 8700 
k..-cordc blnnche d'un diam. de 2,3 m, m: 
470 k. id. ispavlo a 3 bouts: 5 k. 

Hamais avec acce5 . : 19 complets 
Fnbric. ceinturcs en peau pr. nrmes 
Re.,. pioches: 30tJ0 p. 

Pli cnch le k. 0, 18-0,12,5 
Publique 

Gre a gre 

" 
" ,, 

)) 

" 

" 
" 

Pli cach 

525 -
3330 -· 
7150 -
1900 -

2000 -
480 -

9308 -

Gre iı. gre 50717 -
Publique 1000 -
Pli cach le m3 1 40 
Gre iı. grc 9341 -

,, 
,, 
,, 

8597 50 
300 -

Bouton pr. jnquettes: 20 00 p.·id pr. capotes: 
20000 p.-id. pr. poches de jaquettes: 100000 p. 

,, 

Articles photograph.: 12 lols (cah eh 245 P) 
Compresseur ıwec nccess.: 2 p. 

Provisi ons 

Poiı·clıiche: 6 t. (aj ·) 
Bles concasses: 12 t. (aj.) 
Macnronis: 12 t. (aj.) 
Riz: 12 t. (nj.) 
Haricots secs: 12 t. (aj.) 
Viande de boeuf: 100 t. 
Haricota secs: 31240 k. 
Vıande de boeuf: 18 t. 

,, ,, ,, 96 ,, (aj) 
Rix: 40 t. 

Adjudications a la suronchere 
Boiı de construction 
Peaux et boyaux 

" 

" ,, 

Publique 

" ,, 
,, 
,, 

Pli cach 
Publique 
Gre iı. gre 

> 

" 

Publique 
> 

48600 -
13150 -

720 -
1380 -
2280 -
3480 -
2160 -

4998 40 
4680 -

le k.. O 02 

1697 82 

496 -

39 37 
249 75 

1073 -
285 -

72 -
698 10 

7608 -
75 -

1401 15 

1289 65 
30 -
89 -

7290 -
1973 -

54 -
103 50 
171 -
261 -
16~ -

2?.50 -
374 88 
351 -

1581 -

Dir. Etable Karacabey 
> Agriculture lst. 

Com. Ach. f.con. Monop. Kabatache 
,, ,, 

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

" ,, 
C. A. Comm. Mil. lst. Fındıklı 

,, ,, 

,, JI 

Com. Ach. Milit. Edime 

" ,, Adana 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 
1 re Expl. Clı. de fer Etat H. paşa 
6me Exp. Ch. de fer Etat Adana 
Com. Ach. lnt. Marit. Kasımpaşa 

22·1-40 15 -
23-1-40 14 -

10-1-40 15 -
16-1-40 14 30 
8·1-40 11 -
9.1.40 11 -
6·1-40 10 30 
6-1-40 11 30 

8-1-40 11 30 
5·1-40 9 30 

19-1-40 10 -

11-1-40 11 -
24-1-40 10 30 
17·1-40 11 -
6·1-40 11 -

C. A. Quartier d'Exer. Prot. For. Ist. 8-1-40 14 -
,, Min. Def. Nat. Ank. 6-l-40 10 30 
,, ,, 6·1-40 11 -
,, lnt. Ank. 5·1-40 14 -

,, 
> 

Dep. Avint. Min. Def. Nat. Ank. 10-1-40 11 -
:» 9-1-40 10 -

Com. Aclı. lnt. lzmir 
> ,, 
> > 

> , 
I> ,, , Div. Brousse 
> Milit. Bolu 
,, Corpı Armee Çorlu 

" Mılit. Safranbolu 
Coın. Acb. lnt. T opbane 

Bur. Executif Akhisar 
Ligue Aviation Turque Suc. Ak.hisar 

,, ,, Suc. lzoıir 

6-1-40 ıo -
6·1-40 10 30 
6-1-40 11 -
6-1-40 11 so 
6·1-40 12 -

24-1-40 11 -
9-1-40 9-
8-1-40 11 -
4-1-.(0 15 -
8-1-40 ıo 30 

9,12-1-40 10 -
15-1-40 18 -
12·1·40 15 -

(3 üncü sayfa dan devam) 

• Tahta çerçeve cam v.ı . (Kütahya Vil.) No 12ts8 
iç ve dış lastiği (Ank. Beled.) No 1288 
• Ford kamyoneti (Ank. Beled). No 1288 
Arpa (Edirne Ask. SAK) No 12?IB 
Mekara ve iplik (Ask. Fcbrike.lar) No :282 
Koşum malzemesi (Ask. Fabrikalar) No 1282 
Uşak hsstnnesi tamiri (Kütahya Vil.) No 1281 
• Kereste (Kırkfareli Vakıflar Müd.) No 1281 
Elektrik dinamosu (İzmir Beled.) No 1279 
Lahana ispanak ve pırasa \İı.mir Lvz.) No 1279 
Çop .karoscrisi yap. (İst. Beled) No 1278 
Kamyon \İnhisa•la•· U. Müd.) No 1278 
Molörbot inş. (İs~ . Mıntakn Liman Reisli •i) No 1276 
Zıvana kağıdt (inhisarlar U. Müd.) No 1276 
Sadeyağ' (Adaııl' J\.Jk. SAK.) No 1276 
K. fasuJya ve nf.,m (Mersin Ask. SAK.) No 1276 
Beton arme merd 'vı n inş- (Ank. Telefon Müd.) No 1276 
Odun (Sarıkamış Ask. SAK.) No J27C 
Vakum val.valin gres ve ınazut (Zir at Vek.) No 1276 
Bina iuş. (iz.mir Lvz.) N,, 1275 
Kumaı (Devlet Denizyolları işlet. Müd') No 1275 
Gcfataşı (D.D. Y.) No ı 275 
Elbiae yap. (İıt. P •. T. T. Müd) No 1275 
Tencere kepçe su sürahi et makinesi v.s. (Konya Lvz. SAK.) No 1274 
K. ıotan nohut ve mercimek (Amasya Ask. SAiC) No 1273 
Sıhhi malzeme ve podur kloru (M·M.V.) No 1271 
Telefon tebekcsi islab tevı:i ve tamir işlerile malzeme ve yedel< 

aksa.mı \Nafıa Vek. Konya Ovası Sulama Dairesi) No 1270 
Benzin (lst. Emniyet Müd.) No 1266 
• Deri ve barsak (T. H. K. Eskişehir Şubesi) No 1289 
* K. çam odunu (Çanak. Orman Müd.) No 1289 
Meşe kömürü (Gaziantep Beled.) No 1289 

Memento des Fournisseurs 

Vendredi 5 .1.940 

Ri:ı, ble coocaHe et raisinı secs (Com. Ach. Milit. Bolu) No 1283 
Conıtr · ecbelle en beton arme (Com. Ach. Miııist. Def. Nat.) 

No 128J 
Benzine, valvaline et graisse (Com. Acb. Milit. Edirne) No 1283 
Paille (Com. Acb. Milit. Edirne) No 1283 
Div. proviıionı (Fabriquea Milit· lst·) No 1283 
Savon et foin (Com. Acb. Milit. Samsun) No 1284 
Avoine (Com. Ach. Milit. Samsun) No t2S4 
Toile pr. linıe (Miniat. Def. Nat.) No 1284 
Macbiue pr. fourrag-e (lnt. Tophane) No 1283 
Alcool methyl (Dir · Gen. Monopoles) No 1285 
Bidona et bascule (Div. Vize) No 1285 
Recipient pr. eau de cologııe {Oir. Gen. Monopoles) No 1285 
Transport de beoLİne (Command. lst.) No 1287 
• Charbon (Dir. r'orets lçel) No 1285 
Repar. pont (Vil. Balıkesir) No 1288 
lnstallation cbauffaa-e central (Vil. Balıkesir) No 1288 
Poele (lnt. Tophane) No 1288 
Avoine (Com. Ach. Milit. Edirne) No 1288 
* Plaucbe vitre ek. (Vil. Kutahya) No 1288 
Cbauıbre a air et pncux: (Muııicip. Ank.) No 1288 
* Camionueue Ford ~ 1uoicip. Ank.) No 1289 
Avoine tCow. Acn. Milit. Edirne) No 1288 
Articles de sellerie (Fabrique Milit · ) No 1282 
Fil en bobine 11 c No 1282 
Repar. hôpıtnl Uşak (Vil. Kütahya) No 1281 
* l::Soiı de constr. (Dir. Vakoufs ~ırklareli) No 1281 
Dynamo eJectrique (Municip. b.mir) • o 1279 
Legumes (lut. lzmir) No 1279 
Fr.bricaUoo c rrosserie (Municip. lst.) No 1278 
Cami~>n {Dir. Gen. Monopoles) No 1273 
Coustr. moteur boat (Prefecture Ports lst) No 1276 
Papier en tube (Dir. gen. Monopoles) No 1276 
.Beurre (Com. uch. Milit.) No 1276 
Haricots secı et sa · .:>n (Com. ach. Milit. Mersin) No 1276 
Couıtr. escalier en beton arme (Dir. Telephones Ank.) No 1276 
Bois (Com. acb. l\ıilit. Sarıkamış) No 1276 
Vacoum va1valıne graisse et mazout ( ~iuist. Agriculture) No 1276 
Constr. bat (lct. iu:.:ıir) No 1275 
Etoffe (Dır. Explo:t \ oies Maritimes) No 1275 
Sulfate do cuıvre (Chemi:ıs de fer Etat) No 1275 
Coıtumea (Dir. P. T. T. lı..t.) No 1275 
Uıtenııle et cuiıioe (lnt. Konya) No 1271 
Oı~nonı poiı cbiche et lentilles (Com. ach. Milit. Amasya) No 1273 
Materiel pr. rcseau telepbonique (Mioist. Trnv. Pub. Dep. irrigation 

plaine Konya) No J270 
Arlicleı ıanitaire et oblorure en poudre (Minist. def. Nat.) No 1271 
Benzine (Dir- Surete lst.) No 1266 
• Peaux et boyaux (Liıue Aviation Turquc Suc. Eskişehir) No 1289 
• Boiı de aapin ıec (Oir. Forets Çanak.) No 1289 
Boiı de ebene (Muoicip. Gaziantep) No 1289 
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