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Ticaret Vekilimiz Buğday Buğday Piyasası 

Piyasamızı Anlattı Ticaret Borsasında buğday üze· 

Evvelki gün Mecliste buğday l rinde tüccaların satışları h~men 
k~ruma kanununda yapılacak ta- hemen kesilm~şlir.Şimdili0k l~tan
dılat ait kanun lay hnsınıu mü- bulun ekmeklık buğday ıhtıyacı 
zakeresine devam edilmiş ve bu kamilen Toprak Mahsulleri Ofi
ınünasebetle söz alan Ticaret Ve- si tarafından temin olunmakta
kili, harbin başlauırıcından beri dır. Ofi 5,5 - u,75 kuruş are!ı?· 
dünya buğd y piyasasile Türki e· da satışla~ yapmaktadır. <;:>~ısın 

· b d . Y halıtası yuzde 25 - 33 sertlıdır. 
nın uğ ay pıyasasıııı ve satış fi-
yatını ve yükselme sebeplerini i
zah ettikten sonra ezcümle demiş
tir ki : 

<Buğday fiyatları altı kuru"
tan a"ağı olmıyacak ve battii 
daha ileri gidecektir. Çünkü 
Bıthrisef ıd havzasında hemen he-
12len buğ-day ıhraç edecek 
memleket kalmamıştır, Bulguris
~aıı ve Romanyalıların bugday 
ıhraç etmeleriııe imkan yoktur. 
Macarların biraz. bu~d yl.arı var 
sa da 'evkiynt mu'i ülatı vardır. 
Binaen leyb bu~da)larımı:ı genit 

:.!?,!r talep karşısında bulunmak 
Üzeredir. Buna binaen mem

leket dab lindckı lış fiyatı 6-6 5 
lıuruşa )aklayacaktır ı'w1ewleket 
içinde Toprd.k Of isiı.in teşkıl tı 
ve aınbnrlotrı buhmınnnrnsı dola
yısi e ·ntı müoayaatta buluuwa
ınış ol ;ı dahi ınnhsul k fi dcre
cıo.de kendıligınu.en h.maye edıl· 
ınış olacaktır. 

h ~ekil, bundan sonra buğdayın 
arıce satılmasının serbest ol

dugunu 1>oylemiş ve luyıhn rn
bul edilmiştir. 

Afyoıı lhrac t~ Arttı 
Son zaman arda afyon ihraca-

tımız müh' "k ım mı tarda artmıştır. 
li~lhaııs .. lstanbul Çimento ve lz
~ır Elektrıl{. fiir etleri gıbi baı.ı 
şırketlerın bloke p ralarına mu-
kabıl Bclçi ay . h. 1 a ıou ıw partı er 
ıatılmışlır. 

?iğer taraftan Toprak Mahsul
lerı Ofısi Fraıı a, lngihere, lsviç
rc vn holandaya da yüklu ,parti· 
ler satmaktadır. 

Fasulye ihracatı 
Son bir iki gündür Fransaya 

fasulye ihracatı bindenbire art
mış ve bu ihracat fiatları yükselt
mlştir. Dün Frans yn 20 vagon 
fasulye ihrnc olunmuştur. Fasul
ye istihsal~tımız esasen memle
ket is ihlul:ini tamamen karşıla
mai.lığı iı,.in bu ihracat tehlikeli 
görülmekted"r ---

Bir elden ıhracat başlıyor 
Bıılıh, yumurta, tiftık yapr.ğı, 

deri ihracatçılar b rlikleri mınta
ka ticaret müdürlüğünde ayrı 
ayrı toplanmı~lar ve çalış· 
ma şekilleri u1.erinde görüşmü.ş
lerd ir. BirliHer b rici piyasalar
la temasa geçmişlerdir. Yakında 
bir elden mühim ihracata ba,. 
lıyaçaklardır. 

Almanyaya Muayyen Miktarda 
ihracat Yapılacaktır 

Dün piyasada Almanya ile 
muayyen müddetli ve muayyen 
esaslar dahilinde 7-1.0 milyon li
ralık bir ticaret anlaşması yapıl
dıgı şayi olmuş isede alakadar 
melıafil bu hususta bir şey söy
lememektedir. Maamafih Alman
ya ile iş yapan tüccarlar mem-
leketimiz.den 900 bin l'ralık Ü· 

ı.üm, 40() bin liralık tiftik, 2 O 
bin liralık deri ve bu miktarlar 
arasında tehalüf eden fındık, 

meyan kökü, incir ve tütün 
gönderileceğini söylemektedirler. 

Bunlara mukabil evvelce güm
rüklere gelmiş olan ve gümrük 
tarife pozisyonları ihtilafi yüz.ün
den çıkarılmıyan suıı'i pamukla 

Bir lngilız kmek mut hassısı karışık manifatura ile, memleke· 
tetkiKat yapıyor timize aid iken Vnrnaya giden 

. mallar ve başkaca eczayi tıbbiye 
Bir lngiliz. firması, lstunbulda ithali temın edilecektir. 

yapılacak ekmek fabrıkası hak- --
kında maluınnt almak ve tetkikat- Zahire ihracaatçı ları birliği 
ta ?uluumak uzere bir wümessilı- toplanıyor 
ni lst nbula gönderwijlir. Hrwa- İhrac edilecek toprak mahsul-
i'n mümessili üç gundenberi lerimiı.i berlürlü fiat sukutundan 
/la~buldıı un değ.rmeulerini ve korumak ,,.e kıymetlendirmek 

1.rın arıııı gez.mi", bural rdn han· için teşekkül eden zahire ibra
~~~artlar_ altıııda çalışıldığını tet- ı cat komitesi kısa bir müddet 

1 elaıış ır. lııgilız. mumessili zarfında çok faydalı neticeler 
değir~euleri ve fırmları fevkclii.- vero;ıi'ıltir Toprak Mahsulleri 0-
de pıs bulduğunu soylemiştir. fisi lstanbul şube.si müdürü Nu
Burada kendisine beledıye tara- ri Orakın riyasetı altında teşek
fından ~alzewe ve işçi verile- kiil eden komite, ihrac olunacak 
rek tecrube mahiyetinde ekmek buğday, arpa ve çavdarlnrımızın 
çıkartılacaktır. asgari fiat hadlerini dünya ve 

İugilız mümessili şehrimiz.dek" iç piyasa vaziyetine göre tertib 
tetkikleri hakkında beledi c 

1 
ve. tahdid etmektedir. 

bir rapor verecek ve teklifı~i ~:. ihracat devam ettiği için ilıra-
pacaktır. clık arpalarımızıo fiatı 90 liret· 

ten 105 lirete, çavdarlar da 100 
liretten 120 lirete yükselmiştir. 
Bu yükseliş bilhıısııa köylüye çok 
faydalı olmuş, arpa fiatlım 4,5 
kuruştan J lıuruşn yükselmiştir. 
Bu fıata da s tıcı yo ,tur Bun
dan da fiutların daha fazla yük
seleceği neticesi çıkarılmaktadır. 

Pamuk ihracatçılar Birliği 
İzmirde Pamuk İhracatçılar Bir

liği te~ekkül etmiş ir. İstanbul 
tacirleri de bu birliğe girecek
lerdir. 

Türk Yunan Klerlng Anlaşması 
Türk· Yunan klering anlaşma

sının müddeti bir sene müddetle 
31 kanunusani 1941 e kadar 
uzatılmıştir. 

Bugün komite bir toplantı ya
parak bugday piyasasını tetkik 
edecek ~e mevcud ~artlara gare 
buğ~ay ıhrac fiatını tespit ede
cektır. 

• • 

inşaat -Tamirat- Nafıa i leri - alzeme-Harita - ___ , ___ _ 
İstanbul p. T. T. M diirlüiünden: 

27.12.939 çarı mba ıa t 15 te B. Postane binası birinci 
katta p. T. T. Müdürlüğü odasında toplanacak Alım Satım 
Komisyonunda eksiltmeıinin yapılacaiı ıian edilmif olan B. 
Çekmece p. T. T. Merkez binası t miratı için mu Y,YCD gün 
ve saatte toplanan Komisyon herhanri bir talip müracaat 
etmedı v inden eksiltme 10. 1 .940 çarıamba saat l 5 te yapll· 
mak üz re on iÜn muddetle uz tılmııtır. 

Keıit b deh 1350 lira 27 kuruf, muvakkat teminat 102 
lir dır· 

Taliplerin olbapt ki keıif ve sartnamelerini görmek ve 
muvakkat t minatl rını y tırm k ü:ıı:ere çalışma ıünlerinde 
mez ~r Müdurlük ld rı ale L vazı ıs ına, ksiltme 
gun ve aatinde n az bir t ah üdde 1000 liralık bu İf• 
b iu:er it yaptı4ı d ir idarelerindon lmıt oldu u v slka-
1 ra istin den lat nbul VilU.yetine müracaatle eksiltme tari
hinden 8 giln ovv l alınmıı ehliyet ve 939 yılına ait Ticaret 1 
Ood ıı veıikn11 Te muvakkat teminat makbuztl Komiıyonn 
mör caatleri-

B vv alet D lot M teoroloji iıluri Umum Mu .. ürlüğünd n: 
Umuw mıidürlu;üm · z. ihtıyacı s fi elliıer kilehık 65 fıçı f rro 

iilıayuw muteabbıt nam ve hesabına açık eks:ltme ıuretil satın a
lmaca ·tır. 

.l:.ksiltw 18.1.40 pcrıomb günü ı at 14 d Yenişehir Kıı.ılır
wak ıokak i-.lo. 3J da devlet meteoroloji iılori uwum müdürlü
JlUnde lopl aacuk aatıaalma komisyonunda y pılacaktır. 

Muhamwen b deli 424!a lira olup ilk teminatı 316 lira 88 ku· 
ruşbır. 

Hk teminat banka mc:ktubuadaa ırayri nakit ve7a •akit yeriac 
kaim. t hvilit olduıu takdırd bunlar komiıyonc:a kabul edilemiye
cc~iudeu eksiltmeden evvel buı1ların merkez muhlllebes ne vcyn 
mul ıaucııj"ıua yatırılarak alıaac:ak makbu&un komisyona ibrazı. 

J:o'orro silısyuma aıd artn me bedelıi:ot olar.,.k levazım ~ubesi 

müdürluguodeu temin cdilebılir. 
.l::kliiltmeyc gırecekl ria ı::4~0 aayılı kanunua 2·3 incü maddele

rinde yazılı belgelerilc birlikte mezkur gü.o v~ 1aatte komisyona 
miıracaatları ilan olunur. 

t.ı rık, 

iz.mir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

33b adet ağır sahra kablo arka teı;keresi zincirlerile sarma ter
tibatı ve çevirecek kolu 1000 adet atır sabra kablo dolabı, 300 a· 
det kablo askı tertibatı, 37 adet direk mahmuzu, 10 adet emniyet 
kemeri, 23 takım portatif merdiven pazarlıkla satın alınacaktır. İ
hnleıi 8. l.9t0 pazartesi ırünü saat 15 de Kıtlada İzmir Levazı A. 
mirliği Satıntılma Komisyanunda yapılacaktır. Tahmin edilen tutarı 
22..!JU lira ilk teminatı 1668 liradır. Şartname ve nüınuneıi her gün 
omisyoııda görülebilır. istekliler Ticaret Odaaında kayıtlı oldukla

rmn daır ve.liikıt röıtermek mecburiyetindedirler. Pazarlığa ittirak 
edecekler ı.ı 1nyılı kanunun 2, d cü mnddelerınd ve şartname
sinde ya1.ılı veıikaları ve ilk temiııatlarile ihale ıaatinden evvel ko

miiyonu müracaatları. 

~undura • Çamaşır v. s. ________ __.... ~--

Siyasal Bilııiler Okulu Mübayaut Komisyonu Reislifinden : 
Muhammea bedeli İlk teminat 

Miktarı Nevi Beh r metro için Lira Krf. 

350 metre Elbiıelik kumaı 550 144 37 
435 metre ilbiıelik kumaı 150 212 O 

Siyas:ıl Bilıilcr Okulu talebe•İ :içiıı yukarıda miktarı yazılı iki 
nevi elbıselik kumaş açık eluiltmeye konulmuştur, Eluiltme 22 ikin· 
ci kanun 940 pazartesi günü saat 15 de Knkara Mektepl r Muhaıe· 
beciliği binasında yapılacaktır. 

Muhammen bedel v ilk teminat yukarıda tesbit edilmiştir. Ku-
maılar i!'erek ayrı ayrı ıerekıe toptıın olarak ihale edilebilecektir. 
Kumat nümunelcri ve şartname her ı(ıı mektepte görülebilir. 

* $ • 

Elbise, iıkarpin ve kaput yap. Bak : Müteferrik sntununda İst. 

Eksiltme 27.l.940 cumartesi günü saat 10 dadır Taliplerin kanunun 
2 ve 3 cü maddelerindeki vesaiklerile teklif mektuplarını havi zarf
ldrını belli gün ve saatten bir .saat evveline kadar Kırklareli Aske· 
ri Satınalma Komisyonuna vermeleri. 

Ankara Dördüncü Ortaokul Müdürlüğünden : 
Okulumuz için 190 ton Karabük koku ile 7 ton gürgen odunu 

açık eksiltme usulile eksiltmesi yapılacaktır. 
Eksiltme 10 1.40 tarihinde çaaşamba günü saat 15 de Ankara 

mektepler muhasebeciliği satınal~a komisyonunda yapılacaktır. 
!ahwin bedeli 4i62 liradır. ilk teminatı da 315 lira 15 kunı;ıtur. 
isteklilerin lcklif mektupları kanm i vesikaları ile birlikte en 

geç ilan edilen günün santinden bir sa. t ev\ el komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde vermeleri liizımdır. Postada olan gecikmeler 
kabul edilme~. 

Şartname ve evsafları tatil gün ve saatlıırı hariç olmak üzere 
her gün okulda görülebilir. 

üte fer r ı it 
Askeri f abrik 1 r U ::num Müdürlüğü Merkez 

!::> tıne.lma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 9 ı lir ol 15 ton güınüş kumu Aske-
r! fı:brikalar umu müdür!ügü • e kez s ı lm komisyonunca 
15 l '") pazartesi gü ·· .. t 4 d p 7. rlıkl · le edilecektir Şart-
name parnsıı. olarak l.o:nı son:! v r"l r. falı,! 'ı ı.nu' kkat te-
minat olan 67 l'ra :m' 1-oru,. ve .. ralı k 2 ve 3 mad-
delednde i ve .ıi de k ıni ; 1 la rndar 
tüccardan c, i 1ukler na ' ı v s !.{.asiyle mezkur gün ve 
s ntte komisy ~ mürac"ııtları 

İstanbul Levazım Amirliği S:ı.iı lro Kom yon ..,d n: 
13,200,000 alem iııyuw çadır ügmesi. 
4,00lJ.OOU küçük kapsül. 

800,000 büyüle kapsül. 
800,000 tek dilli çıkrıklı tokn. 
200,000 4x8 perçin çn•isi. 
200,0üO 4x8 orta perçin pulu. 
200,00IJ köprülü sürgü. 
200,000 köprüsüz sürgü 
200,000 kesme kanca. 
400,000 perçin çivisi (matra için) 
400,000 perçin pulu. 
sou,000 fermejüp. 
600,000 madeni düğme. 

Yukarıda yazılı on üç kalem çadır ve sarraciye malzemesi 12 
ikinci kanun 940 cuma güııü saat 14 de Tophanede Lv. iimirliğİ 
Satınalma Komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. Hepsinin tahmin be
deli 81,272 lira, ilk teminatı 5313 lira 60 kuruştur. Nümuneleri ko
misyonda görülür, isteklilerin belli saatte kanuni vesikalarile ko
uıiıyo11a ırelmeleri. 

Edirne Askeri Satıı~alma Komisyonundan : 

Nümunesi gibi müteahhidin nam 'e hes hına 5 ı tane küçuk ba
kır kazan satın alınacaktır. Pazarhkla ihalesi 5.1.940 Cuma günü sa· 
at 9,30 da yapılacaktır. Muhammen kıymeti 550 lira ilk teminatı 84 
liradır. Şartnamesi her gün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin te
minat makbuz veya mektuplarile kanunda yazılı vesik larile beraber 
belli gün ve saatte Edirnede Müşiriyet dairesindekı sııtınalma Komis
yonuna gelmeleri. 

İstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan : 

24 bin kilo keçi kılı pazarlıkla 9.1.40 salı günü saat 14 de 
Tophanede İst. Lvz fimir1ıği satınalma ko. da müteahhid nam ve 
hesabına alınacaktır. Tahmin bedeli 1680) lira ilk teminatı 1260 li
radır. Şartname ve nümunesi Ko. da görülür. İsteklilerin kanuni 
veaikalarile beraber belli gün ve saatte ko. na gelmeleri. 

• • • 8 kalem spor malzemesi alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
9. 1.40 salı günü saat 15 de Tophanede Lvz amirligi satınalma ko
misyonunda yapılacakbr. t'ılümuneleri komisyonda görülür. İsteklile
rin teminatlarile bellı saatte komi ona gelmeleri. 

• •,.. 10 bin adet demir uç koşe halka 11.1.940 perşembe günu 
saat 14,30 da Tophanede levazım amirliği satınalme. komisyonunda 
pazarlıkla nlınacoktır. Tahmin bedelı 240 lira, teminatı 36 liradır. 
Nümunesi komisyond görülür. 

• 111 • ~000 adet tevhit .ueri iskeleti alınacaktır. Pazarlıkla ek-

Bele~. ilanına. ciltmesi 12.1.940 cu a günu s ı4 de Tophanede lvz.. amirligi sa
~,....-=---="-..---"""" .... -- , tınalma komisyonunda yapılaca1 

.. tır. Tahmin bedeli 8001) liradlr ilk 
a ina yağ'an . v. s. teminatı 600 liradır. Şar name i ve uümunesi komisyonda görÜlür. 

__,;--.~----' ..-..- ~ 

Kırklareli Askeri Sa tınalma Kom is} onundan : 

2,500,000 kilo odun kapalı zarfla satın alınncnktır. İlk teminatı 
2812 lira 50 kuruştur. Şartaameai her gün Komisyonda görülür. 

• ~ 100 düz.ine de tereli ve lC l dür:ir e de 0 tere iz şakuli Pıtıki-
ne kesim bıçağı 11. l.940 per"e be g • ü ııt j d.- Toph nede Lv 
amirliği atınalma Koı;ııisyo::rnnda p zarlıkla alına(' ktır. Nümunelerİ 
Komisyonda görülür. isteklilerin temioatl\lrile komi,yona gelmeleri. 
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··n i an ol B kasav rlist • 
Si 

Cinsi Şekli Muhm· bed. Teı'linat Müracaat yeri atı 

A) ?t1Unakasalar 

E lektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Atır sahra kablo arlrn tezkeresi zincirleri- paz. 22230 -
le sarma tertibata ve çevirecek kolu: 
336 ad.·ağır sahra kablo dolnbı: 1000 
ad.-kablo askı tertibatı: 300 nd.-direk 
mahmuzu: 37 ad.-emniyet kemeri: 10 ad.-
por~atif merdiven: 23 tak. 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır '!.:.!: 
Lacivert kumaş: 350 m. aç. eks. 1890 
Elbiselik kumaş: 350 m. ,, m. 5 50 
. " ,, : 435 m. ,, m. 6 50 
lıkarpin: 30 çift-elbise: 30 tak.-kaput: 15 ad. aç. eks. 577 50 

ahrukat, Benzin, Makine yağlan v. s. 

Odun: 2500 t. kapalı z. 
Karabük koku: 190 t. gürgen odunu: 7 t. aç. eks. 

'10teferrik 

Küçük bakır kazan: 20 ad. (temd.) 
Hava kompresörü: l ad . (tashih) 
Spor malzemesi: 8 kalem 
Keçi kılı: 24 t. (temd.) 
Demir üç köşe halka: 10000 ad. 
Tevhit semeri iıkeleti: 2 •00 ad. 
Makine kesim biçağı destereli: 100 düzine 

deateresiz: 100 düzine 
Gümüt kumu: 15 t. 
Yerli Adana pamuğu: 10 t. 
Tayyare modeli musabakası ıtemd.) 

Malzeme molörlü vesaitin tamiri için 74 
kalem 

Boya itfaiye vesaiti için 

paz. 
aç. eks. 
paz. 

" 
" 
" 
" 

" 
" 

aç. eks. 

71 

Tamir malzemesi Tophane belediye garajı i- ,. 
çin: 40 kalem 

Malzeme itfaiye Müd. ve grupları için: 21 kalem ,. 
n " : 27 knlem " 
,, ,, : 76 kalem ,, 

Aleminyum çadır dü2'mesi: 13200JOJ ad. pnz. 
küçük kapsül: 4000iJOO ad.·büyük kap· 
ıül: 800000 ad.-tek dilli ç,krıklı toka: 
800000 ad.·perçin çivisi: 200000 ad. per· 
çin pulu: 200000 ad.-koprülü sürgü: 
200000 ad.·koprüsüz ıürgü: 20. 000 ad.
kesme kanca: 200000 ad -perçin çivisi: 
400000 ad.-perçin pulu: 400000 ad •. fer· 
meJup: 800000 ad.•madeni düğme 

600000 ad. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Sabun: 7650 k. 
Sıtır eti: 1.6 t 
Ekmek: 18225 k. 
Un ve makarna (temd.) 
Süt ve yoturt (temd.) 
Boynz. ve kaşar peyniri 
Sabun ve soda 
Beyaz ve kaşar peyniri konservatuer için 
Zeytin f&tı: 8 t. 
K. fuulye: 30 t. 
Yo~urt: 29.230 k. 
Yulaf: 500 t. 
Arpa: 500 t. 
Sıtır eti: 35 t. 
Zeytinyafp, sadeya~ ve zeytin 
Kuru euak 
Et 

m. M U 7 a y e d e 1 e r 

Odun ve k6mür (temd.) 
Toneı: bina ankaz.ı 
Ev ankazı 
Ev ankaz.ı (temd.) 
Deri barsak ve boynuz 
Etajer, masa, koltuk ve andalya 

aç. eks. 
paz. 

" 

paz. 

" nç. eks. 
paz. 

" kapalı z. 
aç. eks. 

" 
" 

aç. art. 

" 
" 
" 
" 

iık 
lstanbul Belediyesinden: 

4762 -

560 -
220(). -

16800 -
240 -

8000 -

900 -
7000 -

3056 85 

842 50 
1130 70 

848 75 
1097 -
1575 -

81272 -

3060 -
-. 

177 -
425-
23:3 -
179 -
276 -

4400 -

4516 47 
35750 -
34500 -
11550 -

1153 -
639 -

1075 -

20 -
100 -
350 -

30-

teminat 
43,32 

Tahmin 
bedeli 

577,50 Aygır deposu seyisleri için 30 takım elbise ve 15 
kaput yaptırılması 

87,00 1153,00 

63, 19 
84,81 

48,GO 

842,50 
1130,70 

639,00 

81,00 1075,00 

63,66 848, 75 

82,27 1097,00 

118, 12 1575,00 

Çocukları Kurtarma yurdu yıllık ihtiyacı için zey
tinyağı, sadeyağ ve zeytin alınması 

İtfaiye vesaiti için almacak boya. 
Tophane Belediye garajı için 4U kalem tamir ta· 
kıwı mübayaası. 

Çocukları Kurtarma yurdu yıllık ihtiyacı için kruu 
erzak mübayaa ı 

Çocukları Kurtarma yurdu yıllık ihtiyacı için et 
mübayaası 

İtfaiye müdürlüğü ve grupları için 21 kalem mal
ı.em o mübayaası 

İtfaiye müdürlüğü ve grupları için 27 kalem mal• 
zewe mübayaaaı 

itfaiye mudürlüğü ve grupları için 76 kalem mai
me mübayaı111 

1668 -

144 37 
2 12 06 

43 32 

2812 50 
315 15 

84-
165 -

1260 -
36 -

600 -

67 50 
5i5 -

229 27 

63 19 
84 81 

63 66 
82 27 

118 12 
5313 60 

220 60 
50 -

150 -
13 28 
3i 88 
17 40 
13 43 
20 70 

330 -

338 73 
5362 -
5lt7 -
865 25 

87 -
48 -
81 

26 25 

izmir Lvz. SAK. 

Kabataş Lisesi Direk. 
Siyasal Bilgiler Okula SAK Ank. 

. " 
lst. Beled. " 

Kırklareli Ask. SAK 
Dördüncü Ortaokul Müd. Ank. 

Edirne .Ask. SAK 
inhisarlar U. Müd 
Tophane Lvz. SAK 

" 
" 
" ,, 

Ask. Fnbr. U. Müd. SAK Ank 

" " Türkkuşu Gen. Direk. 
İ t. Beled. 

,, 

" 

" 
" 
" n 

Tophane Lvz. SAK 

8-1-40 15 -

24 1-40 14 -
22-1-40 15 -
22·1·40 15 --
18·1-40 14 -

27-1~40 10 -
10-1-40 15 -

5-1-40 
24-1-40 
9-1-40 
9·1-40 

11-1-40 
12 ·1 40 
11-1-40 

9 30 
15 -
15 -
14 -
14 30 
14 -
15 -

15-1-40 14 -
15-1 40 14 30 
14·1·40 a kadar 
18·1-40 14 -

18 1-40 14 -
18·1-tO 14 -

18-1-40 14 -
18-1-40 14 -
18·1·40 14 -
12-1-40 14 -

Bolu Aslı. SAK 11-1-40 
lst. Hava AldarmaAnbarıDir. Yeşilköy8·1·40 

9-
14 -

" lsr. Beled. " 
,, 
" 
" ,, 

Ask. Fabr. U. Müd. SAK Aak. 
Tophane Lvz. SAK. 

" Tekirdağ Tümen SAK 

" 

8-1-40 
15-1-40 
15·1-40 
a5-1-40 
15-1-40 
15-1-40 
15-1-40 

Orman Kor Gen. Komut. SAK Ank. 

8-1-40 
24-1-40 
15 1-40 
15-1-40 
24-l-40 
ıs. ı-40 

18-1-40 
18-1-40 

lat. Beled. 

" 
" 

Kayseri Orman Bölge Şefliti 
İst. Defterdarhtı 

" lst. Beled. 
T.H.K. Çanak. Şubesi 
ist. 4 cü İcra Meuı. İst. yeni pos· 

tahane Anaoyadis Han 2 ci kat 

5-1-40 
18-1-40 
18·1-40 
15-1-40 
17-1-40 

11 -16-1-40 

14 30 
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
15 30 
15 45 
14 -
10 -
10 -
14 
14 -
14 -
14 -

15 -
14 -
14 -
14 -
15 
11 -

.. 

229,27 3056,85 Motörlü vesaitin tamirinde kullaaılae k 74 kalem 
malzeme mübayaası 

İlk teminat miktarlarile tahmin bedelleri yukarıda yaulı itler 
ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur İhale 18.1.940 perşembe gü· 
nü aaat 14 le Daimi Encümeninde yapılacaktır. Şartnameler zabıt 
ve muamelat müdürlütü ki.leminde görülebilir. Taliblerin ilk temi· 
nat makbuz veya mektublarile ihale günü muayyen ıaatte Daimi 
Encümende bulunmııları. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma 
Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 7 bin lira olan 10 ton yerli Adana pama§'u 
askeri fabrikalar umuw müdüılüğü merkez aatmalma komisyonunca 
15. 1.40 pazartesi günü saat 14,3U da pazar lakla ihale edilecektir. 
Şartname parasız ol.,rak komiıyondan verilir. Taliplerin 0111nkkr.t 
teminat olan 525 lira ve 249ü numaralı kanunun 2.3 maddelerinde· 
ki vesaik.le kom is) oncu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccardan 
olduklarına dair ticaret odası vcsikaııiyl weı.kur ilin ve ı .. ttc ko
misyona müracaatları. 
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İNŞAAT MALZEMESi 

İST ANBUL PİYASASI TOPTAN FIY ATLARI 

Alçı yerli 50 kg.lık torbası 
,, " 40 ,. 
,, alman 50 ., 

Asfalt yerli kilosu .. ., ecnebi 
Çimento natürel tonu 

" " 
Çini 

süper 
(mozaikten) 
(çimentodan) 

tanesi 

" 
Fayans ecnebi 

,, ,, (aksamı) 

Kireç (su) 
,, (to:r.) 
,, (tat) 

Kiremit (Bakırköy) 
,, (Eskitchir) 
,, (Kütahya) 
., (Büyükdere) 

Kiink (çimento) 
,, (toprak) 
,, (dökme boru) 

.. .. 
" tonu 
,, 

kilosu 
tanesi 

" .. 
" semtimi 

numarası 

kilosu 
,, (ecnebi) ,, 

Mermer (yerli işlenmiş) metre murabbaı 
Ta~la (Büyükdere prese) bini 

,. (Feriköy deliksiz) ., 
., (KA~ıthane delikli) ,, 
,, ( ,, deliksiz.) ,, 
,, (ateı, yerli) tanesi 
,. ( ,, ecnebi) ,, 
,, (Fransız preae) . ., 

Kereste (döşemelik köknar) metre mikabı 
., (çır lı, lambalı) ,, 
,, (tavanla le köknar kordonlu) ,. 
,, (kaplamalık çıralı) ,, 
., (ınvadibi köknar) ,, 
,, (peryozlak köknar) ,, 

. -

,, 
,, 

" 
" ,, 

" 
" 

180 
80 

800 
650 

o 75 

3 

1400 

20 
3900 
4200 
4500 
4500 
4500 
4500 

Tilrkkfioü Genel Direktörlüiünden : 

300 
100 

1500 
1800 

4 

1000 
700 

1 

7 
8 

3 
IO 
20,,. 
2~" 

800 
3000 
1000 
1350 
1500 

13 
28. 
22 

4800 
5200 
5200 
5200 
5500 
5200 

7.1.940 tnrıhinde Yeşilköy tayyare meydanında yapılması mu) 
rer olan MODEL tayyare musabakası amatörlerin gösterdikleri • 
ü:ıı:erine 14.1.940 Pa:ı.ar gününe talik edilwiştir. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v~ 
Bolu Alay Satınalma Komisyonundan : 

Boludaki piyade alaymın 31240 kilo kuru faaylyaaı a~ık elı1 

me ile alınacaktır. Faıulyanın muhammen bedeli 4998 lira 40 
ruttur. ilk temi~ntı 374 lira 88 kuruştur. Şarname ve evsafı kof( 
yonda görülür. ihalesi 9. 1 .940 salı güı.~ü saat 9 da Boluda alay 
tınalma Komiıyonunda yapılacaktır. lsteklilirin kanuni vesikal• 
komisyona relmeleri . . 

Bolu Askeri Satınalma Komisyonundan : 
7650 kilo sabun almacaktır. Tahmin bedeli 3060 lira olup 

teminatı 220 lıra 50 kuruştur. Şartname ve evsat her gün Komisf 
da görülür. Sabunun açık eksiltmesi 11.1.940 Perşembe günü 
9 da aatınalma komisyouuuda yapılacağından istekli olanların ' 
kur ründe teminat makbuzları ile kanuni vesaikle Boluda As. f 

alma komisyonuna müracaatları. 

Bursa Tümen Satınalma Komisyonund n : 
Bandırma gcrnizonu için 100,000 kilo sığır eti 24 l.940 çarf' 

ba gönü saat 11 de Buraa~a tümen Satınalma komiryonanda t;H 
lı zarfla satın nlıuacaktır. ilk teminatı 2250 liradır. Evnf ve şatl 
meıi hergün komisyonda görülür. İsteklil r belli saatten bir saıtl 
veline kadar kanuni şekildeki teklif mektuplarını komisyona 
miı olacaktır. 

latanbul Hava Aktarma Anbarı Direktorluğünden: 
Hava aktarma ambarile bava müfrezesi eratı ihtiyacı için 1 

kilo ekmek pazarlıkla satın alınacaktır. 
İhalesi 8. 1.940 pazartesi günü saat 14,3) da Y eşilköy Ha'vs 

tarma Ambarı ıatınalma komisyonunda yapılacaktır. 
İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün ve pazarlı)", 

receklerin 150 lira muvakkat teminatlarile mezkur günde koıtıil 
na müracaatları. 

• • • Yeşilköy Hava Aktarma Ambarilc Hava müfre:r.eıi / 

ihtiyacı için 1600 kilo sıtır eti alınacaktır • 
Pazarlıkla eluıiltme.ııi 8.1 940 pazartesi günü saat 14 de 'l 

köy Hava Aktarma Ambarı Satınalma Komisyonunda yapılac' 
İıteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün ve p znrlığıı { 

cekleriıı 50 lira muvakkat temioatlarile wezkur günde kooıilJ 
müracaatları. 

İstanbul Belediyesinden : 
Teminat Tahmin 

13,28 177,00 İstanbul l inci yatı okulu için un ve mıı~' 
mübayaası. 

31,88 425,0a İıtnnbul l inci yatı okulu için süt ve 1cf 
mübayaa11, 

17,40 232,00 İstanbul 1 inci yatı okulu için beyu ve ı.• 
peyniri mübayaası • 

13,43 17 ,00 lstanbul l inci yatı okulu için ahun ve ; 
mübayaası. 

20,70 276,00 Konservatuar yatı kısmı için beyaz ve Jı 
peyniri mübnyaası. 

lık teminat miktarları ilo tahmin bedelleri yukarda yazılı 
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vad 2490 numaralı kanunun 43 üncü maddesine göre ayrı ayrı tem· ı 
diden ekııiltmeye kor:ulmuştur. İhnle 15. 1 940 pazartesi günü saat 14 
de Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muamelat 
müdürlüğü kaleminde görüleb'lir. Talihlerin ilk teminat makbuz ve· 
ya mektublarile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulun
maları. 

İstanbul Defterdarlığından : 

Üsküdarda Paşa Kapısında birinci orta okul binası bahçesinde 
maili inhidam tonoz bina enkazı 20 lira muhammen kıymet üzerin 
den açık artbrma ile satılacaktır. Satış bedeli nakden ve peşindir. 
Müzayede 18.J.940 perşembe güni saat 14 de Milli Emlak Müdürlü· 
tünde müteşekkil komisyonda yapılacaktı~. 

Türk Hava Kurumu Aydın Şubesinden..: 
Kurban Bayrammda Şubemiz mı ta asınd n topl cacak deri ve 

barsaklnr açık arttırmaya konmuş ur. 
15.1.940 perşembe günü s at 8 de kat'i ihale i y p.l c ktır: 

Taliplerin şartnameyi görmek i in Aydm ve İs nb 1 ube ri e mü
racaatları ve ihale gününde Aydın şubesinde bulunmaları. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez 
Satınalma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 4400 lira olan 8 ton zeytin yağı askeri 
fabrikalar umum müdürlügü merkez sııtınalma komisyonunca 15.1.40 
pazartesi günü saat 15,30 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 
Parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat o· 
lan 330 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve· 
saikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccardan ol· 
duklarına dair ticaret odası vesikasiyle mezkur gün ve saatte ko· 
misyona müracaatları. 

Tekirdağ Askeri Satınalma Komisyonundan: 

500 ton yulaf 500 ton arpa pazarlıkla satın alınacaktır. Yula· 
fın tutara 35750 lira teminatı 5362 liradır. Arpanm tutarı 34500 ve 
teminatı 5175 liradır. 

Teslim yeri tümen tarafından gösterilecektir. Şartnamesi komis· 
yonda her gün görülebilir. 

15 1 40 puartesi günü saat 10 da Tekirdağ tümen sa. al. ko. 
da pazarlığı yapılacaktır. 

Orman Koruma Genel Komutanlık Satmalma 
Komisyonundan : 

Orman Koruma Genel Komutanlık talimgahı ihtiyacı için 35,000 
kilo sığır eti kapalı zarf usulile ihalesi 24 ikincikiuun 940 çarşam
ba günü saat 14 te Ankarada Yeni~ehir Komutanlık binasındaki 
sahnalma Komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 11,550 lira olup muvakkat teminatı 866 lira 
25 kuruştur, 

Şartnamesi parasız olarak satınalma Komisyol\unda görülebilir. 
İsteklilerin şartnam~sinde yazılı vesikalarla beraber teklif mektub

larım ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri 
ilan olunur. 

lıtanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan : 
30 ton kuru fasulye müteahhid nam ve hesabına 8.1.940 pazar

tesi günü saat 15,45 de Tophanede Ln. amirliği Satınalma Komis
ronunda pazarlıkla satın almacaktır. Nümunesi komisyonda görülür. 
isteklilerin teminat ve kanuni vesiknlarile beraber belli saatte ko· 
misyona ırelmeleri. 

• • * Yoğurt kilo 
5,890 sur harici için 

23.340 sur dahili için 

29,230 
29,230 ltilo yoğurt mütealıhid nam ve hesabına 24.1.940 çarşam

ba günü saat 14 de Tophanede Lvz. amirliği Satınalma Komisyo· 
nunda açık eksiltme ile al111acaktır. Tahmin bedeli 4316 lira 47 ku· 
ruş, ilk te&ıinntı 338 lira 73 kuruştur. Şartnamesi komisyonda gö· 
rülür. İsteklilerin belli Sdatte komisyona gelmeleri. 

• • • 
Zeytinyağı, sade ynğı, zeytin ve et alınacaktır. Bak: müteferrik 

sütununda İst. Beled. ilanına. 

• • z DELER 
Edirne Nafıa Müdürlüğünden : 

30 bin lira muhammen bedel kıymetli İpsala kazas111ın Sarıca
ali köyünde bulunan Ekiskavatör. wakinasmıu 29.12.939 tarihinde 

ve kapala zarf usulile yapılan ekııiltmesinde talip :,uhur etmediğin· 
den 2490 sayıla arttırma eksiltme ve ihale kanununun 40 ncı mad· 
desine tevfikan ve eski ilandaki şerait dairesinde bir ay müddetle 
pazarlığa konulmuştur. Taliplerin bir ay içerisinde muvakkat temi· 
natlarile birlikte komisyona müracaat etmeleri ilAn olunur. 

İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan 
936 1507 sayılı dosyada hacizli olup paraya çevrilmesine karar 

verilen otuz üç lira değerinde etajer, masa, koltuk ve .sandalye a-ibi 
e!ya 1l.1 .940 perş mbe günü saat 9 dan 11 e kadar Is tan bul Ye· 
nı Postahane civarında Anadyadi hanında ikinci kat 7 No. da açık 
arttırnıasuretile sahlıj'a çıkarılacaktır. 

Ve o gün teklif olunan bedel muhammen kıymetin yüzde 75 
ni bulmadığı takdirde ikinci arttırma ıuretile 16.l.if40 Salı günü ay· 
ni saatte ve ayni yerde sablacağı ilan olunur. 

İstanbul Defterdarlığından: 
Fenerde Tahta minare mahallesinde Yıldırım caddesinde 77 nu

maralı münhedinı ev ankazı IOU lira muhammen bedeli üzeriııden 
arttırma ıle satılacaktır. Satış bedeli nakden ve peşindir. Müzayede 
18. 1.940 perşembe günü saat on dörtte Milli Emlak Müdürlüğünde 
müteşekkil Komisyonda yapılacaktır, İsteklilerin 7,5 liralık muvak· 
kat teminatla muayyen iÜn ve s1tatte Komisyona müracaatları. 

Türk Hava Kurumu Çanakkale Şubesinden 
Kurban bayramında Şubemiz mmtakasmda toplanacak 800() ili 

1000 tane tahmin edilen kurban deri.sile barsak ve boynuzları açık 
arthr.mnya konmuştur. 17. 1.940 çnşamba günü saat 15 de fiyatlar 
baddı ~ayık görülürse ihalesi yapılacaktır. Taliplerin arttırma günü 
fubemıze ve ıartnameyi görırnek için de iıtanbul ıubesine müracaat· 
lara, 

Muvakkat teminat bir buçuk liradır. 

Devlet Orman İıletmesi Karabük Revir Amirliğinden 
Keltepe bölgesi kat'iyahndan Karabükte Köprübnıında istifte 

mevcud IOu l adet muadili 653 metre mikib 803 deaiınetre mikab 
çam tomruğu açık arttırma ile satılacaktır. 

Tomrukların ayrıca baıkesme payları mevcud ve :kabukları ao· 
yulmut olup hacim kabuksuz orta kutur üzerinden beaablanmışbr. 

Tomr.uklara aid aatıı fartnamesi Ankarada Orman Umum Midür
lüğünde, lstanbul, Zonguldak Orman Çevirge Müdürlüklerinde ve 
Karabükte Devlet Orman İşletmesi Revir Amirliğinde g-örülebilir. 

!omrukların muhammen bedeli 12 lıra 75 kuruştur. 
istekliler % 7,5 muvakkat pey akçesile 17. 1.940 pnü saat il 

de Karabükteki Revir Merkezine müracaatleri. 

* • • Büyükdüz bölgesi katiyatından Karabükte iıta1yonda 
Revir önünde latifte mevcut 722 adet muadil 581 metre mi· 
kap 903 desimetre mikap köknar tomruiu açık arttırma ile 
satılacaktır. 

Tomrukların ayrıca baıkesme payları mevcut ve kabuk
ları ıoyulmuı olup hacım kabuksuz orta kutur üzerinden he
ıaplanmııtır. 

Tomruklara. alt ıatıı ıartnameıi Ankarada Orman Umum 
Müdürlüğünde lıtanbul Zonguldak Orman Çevir~e Müdür
lüklerinde ve Karabükte Devlet Orman İıletmeıi Revir A· 
mirliğinde görülebilir. 

Tomrukların muhammen bedeli 11 lira 50 kuruıtur. 
isteklilerin yüzde 7,5 muvakkat pey akçesile 17.t.940 

günü ıaat 14 te Karabükteki Revir Merkezine müracaatleri. 

Tedavüle çıkarılın yer.i Banknotlar 
Türkıyo Merkez Bankaaandan : 
30. l 2.Y3g akıamı itibarile ban· 

knot emiıyouunun nzi7eti fU· 
dur: 

Bankanın a;ılııında 
banka kanunu mucıbın
ce daruhte edilen mik
tar 
Baııka lı:aaununun 6-8 

rnaddelerane tnfıkan 
buine tarafından nki 
tediyat olup tedavül· 

IS8.1'8.S63 u,. ı 
den geri çekilmiJ ol· 
daQundaıı. buadan ten· 
zil ohana!l 17.957.178 lira 

llu miktara banka ita• 
nuau mucıbınce alııo 

140.761.!85 lira 

mukabili yapılan emi· 
•iyon 17 .000 000 lira 
ile reeakont mukabıll 
yapılan emi•yon 139 000.000 lira 

296.761.385 ııra 
J he olun onca 30.12. 939 tar.bındı:ki te• 

dnülün umum yekunu iki yü1 dokHn 
ahı milyon yedi yüz altmış bir bin uç 
yüz aek•en beş liraya balı~ olmaktadır. 

Bu .) ekiinun 248.4.ıl:J.100 lir Hı ye. i harf· 
li banknotlardan müıebakı 48.318 285 )i. 
ruı da e•kı haıfıi banknotlardan miıte• 
teşelckildir. --ISTANBUL 
Ticaret ve Zahire 

Bor s as'ı 
7"*"C-- Ot:• • ==--=-· 

- 4.1.940 -

Fİ ATLAR 
-------

C 1NS1 

Hutrday yumuıalc 

• ••rt 
• Kızılca 

Börül .. 
Arpa yemlik 
Çavdar 
Mıaır aarı çuvallı 
Suıam 

Badem iç tatlı 
Pamuk yofı'ı 

Keten 1atı 
Suam yağı 

' Aıatı Yukarı 
Kr. Pa. Kr. Pa. 

5 32 
5 20 5 30 
5 22,S - -

13 20 
5 25 
5 -

17 20 

39 -· 40 -
53 - 56 6 
41 -

GELEN 
Butday 
SuHm 
Un 
bulgur 

175 Ton 
2 • 

76 • 

• 

BORSA 
ÇEKLER 

' • 1939 
Londra 
Nevyork 
Puiı 

Milin o 
Cecıevre 
Amıterd11.n 

Brükael 
Ati na 
Sofya 
Madrid 
Budape7te 
Bükreş 

•clgrad 
Yokohama 
Stokbolm 

S.21 
129.28 

2.9525 
6.70 

29.1475 
69.19 
21.8225 

0.935 
1.5925 

13.19 
23.49 

0.965 
3.1575 

30.915 
30.82875 

ESHAM VE TAHVıLAT 

Türk Boıcu 1. Peıin 19.:!25 

• 

ŞEHiR TiYATROSU 

Tepebaşı Oram 
( kııını 

' -.... 
Gece aaat 20,30 da 

HAYAT BİR RÜYADIR 

lıtiklil Caddeli Komedi 
kıımında 

Bu ak4am aaat 20,30 de 

SÖZÜN KISASI 

HALK OPERETİ 
Bu akıam ıaat 9 da 
Puar matine 16 da 

ZOZO ile 
<Beyoilu Çiçeği) 
operet 3 perde 

5·1-640 Cuma 
Felaketlere yardım geceıi 

TARLA KUŞU 

Milli Operet Toto ile 

KayserJ Orman Bölge Şefliğinden : 
29 12.939 gününde açık arttırma ile satılacak odun ve k~müre 

sür~lc.ı pey haddi layık görülmediğinden bir hafta uzatılmıştır. Bu 
~mval 5.1.940 tarihine raslayan cuma günü saat 15 de satılacaktır. 
isteklilerin o gün ve saatte orman bölge şefliğine gelmeleri ilan o· 
lunur. 

(Devamı 4 ncü sayfada) 

İşin nevi 

--------

Miktarı Muhamen 
bedeli 

%7,5 
Tem. 

Lira Kr. Lira Kr. 

Eksiltme gü·i 
nü şekli saati 

----·----- ---- --- ----
Paıababçe fab. Tank setleri 3306.42 247.98 16.1.40 aç.ık 14 

tanzimi 

Hava kompresörü Adet sif 2200.- l 5.- 24.1.40 açık 15 
1 - Keşif ve şartname ve planı mucibince idaremızin Paşabah

çe müskirat fabrikası Tank temelleri tanzimi işi ve yine şartnamesi 
mucibince Bir adet kompresör açık eksiltmeye konmuştur. 

il - Ketif ve muhammen bedelleri muvakkat teminatları ek
ıiltme gün ve saatleri hizalar111da yazılıdır. 

111 - Eksiltme hizalarında gösterilen günlerde Kabataşda Le
vazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Set tanzimi işine ait şartnameler hergün sözü geçen Le
vazım Şubesi veznesinden 16 kuruş mukabilinde alınabileceği gibi 
Kompreıör şar tnamelen de parasız alınabilir. 

V - Koınpresör işine girmek isteyenler fiatsız tekliflerinin 
tetkik edilmek üzere ihale gününden 3 gün evveline kadar İnhisar
lar Uınum Müdürlüğü müskirat fabrikalar şubesine vermeleri ve tek· 
liflerini kabulünü mutazammın vesika almaları diger eksiltmeye 
girecekler şartnamenin F fıkrasında yazılı vesaikle ve her iki iş için 
°fo 7,5 a-üvenme paralariyle birlikte meı.kür Komisyona gelmeleri. 

(10875) 2-4 
• • • 

1 - Müfredatı listesi mucibince 26 kalem muhtelif hırdavat le· 
vazımı pazarlıkla satın alınacaktır. 

il - • fobanımen bedeli 525 lira muvakkat teminatı 39,37 liradır. 
ili - Paz rhk 10.1.940 çarş mba günü saat 15 de f..abataşta 

Levazım ve Müb yaat Şubesindel i Alım Komisyonundayapılacaktır. 
iV - Müfredat listesi her gün şozü geçen Şubeden parasız ah· 

na bilir. 
V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte ~o 7,5 

güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona gelmeleri (65) 2-4 
••• 

Muham. be. %7,5 tem. Eksiltmenin 
Cinsi Mikdarı lira kr. lira 1 r. şekli saati 

Demir boru V. S. lG 1:.cJem 400 .iO JO 02 pazarlık 14 
Çelik saç muh eb'att.:ı 7780 kgr. > 15,30 
Buhar kaz.anı 2 a et 175 OJ 13l 25 16 

ı - Şartname, nümune ve çeli s ç eb'at li lesi muc bince yu· 
karıda yazılı üç kalem eşya pazarlıl:la satın ahna\; ... ktır. 

il - Muhammen bedelleri muvakk t temi cı. arı, p L. rlı saat· 
eri bizalar111da yazılıdır • 

ili - Pazarlık 11. 1 .940 perşembe günü Kab taçd Lev z.ım ve 
Mubayaat Şubesindeki Ahın Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve müf,redat listeleri her gün sözü geçen Şu· 
beden parasız alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde 
% 7,5 güvenme paralariyle birlikte mezkur Komisyona gelmeliri. 

(1074 ) 3_4 
••• 

Cinıi 
Muham. be. %7,5 tem. Eksiltme 

Miktarı 

it elbiıeıi ceket, palto 
Poıtal 

Ka1ket 
Amele elbiacıi 
Kalın ceket ve pantalon 

100 adet) 
115 ,, ) 
115 ,, ) 
15 ,, ) 

Jelltin ya:ı.lık 500 kilo 
) 

lira kr. lira kr. şekli saati 

---- --- - ----

1415 - 106 12 açık ekı. 14 

,, kışlık 750 ,, pazarlık 15 
1 - Şartnameai mucibince yukarıda yaz.ılı 2 kalem malzeme hi 

zalarında göıterilen usullerle satın alınacaktır. 
il - Muhammen be$felleri, muvakkat teminatları, eksiltme 18• 

atleri yukarıda yazılıdır. 

111 - Ekıiltme ve pazarlık 9.1.940 salı günü Kabataıda Levaz.ım 
ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Jelilin prtnamesi her gün sözü geçen Şubeden parasız. 
alınaeatı ıilııi nümuncleri de ıörülebilir. 

Keten tohumu 
Faıulya 
Arpa 
Nohut 
Yapak 

• - . 
15 • 

61 " 
15 • 

V - İıteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde o 7 5 
güvenme pıtrasile birlikte mezkur Komisyona gelmeleri. (10637) 

0
4:4 

Ratmol 
Çavdar 
Tiftılı: 

Pamuk 

Fuul7a 
Afyoa 

Mi ık et 

Dtş 
Buğday 

• 
• 

Mıeır 

G 1 DEN 

15 ' 
7 • 
6 • 

544,S Ton 
19,75 • 

65 " 

FIATLAR 
Linrpul 3 77 
Şıkago 

Vinipek 

Londra 2 81 

BAY AN MUALLA 
ve kıymetli saaatklrlardan 

müteıekkil 

İLKBAHAR REVÜSÜ 

Kabacidi Orkeatraaı 
Andre Balet Smalekou, Dinami
lanas, Anita, Yolanda, Tria 
Suzi komik Akrobat Due Atla
dım. Ht-r pazar bütün program· 

la içkisiz matine 
Tel: 43776 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden 
İdare ihtiyacı için muhtelif vat ve voltta ceman 1200 adet elek· 

trik ampulünün alamı açık eksiltmeye konulmuştur. 
Ekıiltme 17.1.940 çarşamba saat 15 de B. postahane binası 

birinci katta müdürlük odaaında toplanacak Alım Satım Komiıyo· 
nunda yapılacaktır. 

!"uhammen bedeli 5 lira muvakkat teminat 44 lira 25 kuruştur 
lıteklileriıı şartnamesini görmek ve muvakkat teminatlarını ya 

brmak Ü7.ere çalışma günlerinde me.ıkur Müdürlük İdari Kalem Le 
va:ıım kısmına eksiltme gün ve saatinde de 939 senesi için muteber 
ticaret odası vesikası muvak!:at teminat makbuzile birlikte Komi-
ıyooa müracaatları. (10822) 2-4 
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Adjudications au Rabais 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de t'adjudication 
Mode Pri;---Caution. ------

d' adjudicat. estimatif provisoire 

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel 

Suppart posterieur de cable de campagne Gre a gre 22230 -
lourde avec dispositif de chaine d'otta· 
ehe et volant pour tourncr: 336 p. - ar· 
moire pour cable de campagne lourde: 
1000 p.-dispositif de suspension de cable: 
300 p.-eperons pour poteaux: 37 p.-cein-
ture de surete: 10 p.·echelle portntive: 25 
complets 

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Etoff e bleue: 350 m. 
Etoffe pr. babils: 350 m. 

ll ,, n 435 ,, 
Eıcarpins: 30 paireı1-habits: 30 camplets·ca-

potes: 15 p. 

Combustible - Carburant-Huiles 

Bois: 2500 t. 
Coke de Karabük: 190 t.-bois d'orme: 7 t. 

Divers 

Chnudrons en cuivre: 20 p. (aj ) 
Campresseur d'air: 1 p. (rectif.) 
Articleıı de sport: 8 lots 
Crins de cbevre: 24 t. (aj.) 
Anneau en fer triangle: 10000 p. 
Squelette de selle: 2000 p . 
Couteau pcrpendiculnire pr. machine nvec 

ıcie: 100 p. et sans scie: 100 p. 
Sable d'nrgent: 15 t. 
Coton indig~ne d' Adana: 10 t. 
louton.s pr. tentes en aluminium: 13200000 p. 

capsulcs petiteı: 4000000 p.-id. grandes: 
800000 p.-boucles: 80'0000 p.- clous rives: 
200000 p.-rondelles pr. clous rives: 200000 
p.-verrous avec pont: 200000 p.-id. sans 
pont: 200000 p.-crochets: 200000 p.-clous 
rives: 400000 P·- rondelles pr. clous ri-
ves: 400000 p.- ferme·jupc: 800000 p. -
bouton en metal: 600000 p. 

Publique 

" 
" 
" 

Pli cach. 
Publique 

Gre a gre 
Publique 
Gre a gre 

" 
" 
" » 

> 

" 
" 

Materiel pr. repar. moyens a moteur: 74 lats Publique 
Concours modele neroplan (aj) 
Peinture pr. moycns sapeurs-pompiers 
Materiel de reparntion pr. garage Municip. 

Tophane: 40 lots 

Publique 

Materiel pr. Dir. et groupes sapeurs-pompiers: 21 lats,, 

,. > ll " " " " 27 " " 
" " ,, " " ,, " 76 " " 

Provisi ons 

Macaronis: 40 t. (aj) Cre a gre 
L' adjudicalion qui devait nvoir lieu le 11.1.40 

pour l'achat de viande a ete annulee 
Savon: 7650 k. 
Viande de boeuf: 1,6 t. 
Pain: 18225 k. 
Farine et macaroniı (aj) 
Lait et yorhourt ,, 
l"ıomage blanc et kacher 
Savan el ıoude 
Fromage blanc et kacher pr. le conservat~ire 

Publique 
Gre a gre 

> 

Huile d' olives: 8 t. Gre iı gre 
Haricots ıccs: 30 " 
Y Oihourt: 29230 k. 
Huile d'olives et olives 
Provisionı 

Vıande 

Adjudications a. la surenchere 

Excavateur (ai) 
Manraneıe: 300 t. 
Tronc de ıapin: 722 p. 

" " " 1001 " 
Pcaux et boyaux 

ı do mouton: 3000 p.-id. de chevre: 400 
p.·id. de boeuf: 75 p.-boyaux: 600 p. 

Peaux et boyaux 
Tuyau en carton 
Bioı et cbarbon (aj.) 

,, 
Publique 

> 

" 
n 

Gre a gre 

" Publique 

" 

" 

" 
" 

1890 -
le m. 5 50 

" 6 50 
577 50 

4762 -

560 _:_ 
2200 -

16800 -
240 -

8000 -

900 -
7000 -

81?.72 -

3056 85 

842 50 
1130 70 

848 75 
1097 -
1S75 -

8800 -

3060 -

177 -
425 -
232 -
179 -
276 -

4400 -

4516 47 
1153 -
639 -

1075 -

,3000 -
la t. 3 30 

1668 -

144 37 
212 06 

43 32 

2812 50 
31S 15 

84 -
165 -

1260 -
36 -

600 -

67 50 
5~5 -

5313 60 

63 19 
84 81 

63 66 
2 27 

118 12 

660 -

22U 50 
50 -

150 -
13 28 
31 88 
17 40 
13 43 
20 70 

330-

338 73 
87 -
48 -
81 -

300 -

- Lieux d'adjudication et du 
Cahier des Charges 

Com. Ach lnt. lzmir 

Dir. Lycee Kabatnş 
Com. Ach. Ecole Siences Polit. Anlc. 

n " 
Com, Perm. Mun. lst. 

Com. Ach. Milit. Kırldnreli 
Dir. 4me Ec. Second. Ank.. 

Com · Ach. Mil. Edirne 
Com. Ach. Econ. Monap. Kabatnche 
Com. Ach lnt. Tophane 

n n 

" " 
) J) 

" " 
C. A. Dir Gen. Fah. Mil. Ank. 

" Com. Ach. lnt. Tophane 

Com. Perm. Mun. lst. 
Dir. Gen. Türkkuşu 
Cam. Perm. Mun. lst. 

> 

» 

" c 

" 

" 
n 

Com. Ach. lnt. Ank. 
» > Marit. Kcıımpaşa 

Com. Ach. Mil. Bolu 
Dir. Hangar Aviat. lst. İl Y eşilköy 

,, " 
Com. Perm. Mun. Ist. 

> " > 

> 

" 
C. A. Dir. Gen. Fab. Mil Ank. 

,, lnt. Tophane 

" " Com. Perm. Mun. lst. 

" " 
" " 

Dir. Trav. Pub. Edirne 
Dir. Fisc Fethiye 
Chef Rev. Exp. For. Etat a Karabük 

" " 
Ligue Aviation Suc. Aydın 

> ,, ll lnegöl 

" " ,, Çine 
[mprimerie Uluı 
Dir. Fc.ırcts Kayseri 

Jours Heures 

a-1-40 ıs -

24-1-40 14 -
22-1-40 15 -
22-1-40 ıs -
18-1-40 14 -

21-1-40 10 -
10-1·40 15 -

5-1-40 
24-1-40 
9-1-40 
9-1-40 

11·1·40 
12-1--10 
11-1-40 

9 30 
1S -
15 -
14 -
14 30 
14 -
15 -

15-1-40 14 -
15-1-40 14 30 
12-1-40 14 -

18-1-40 14 -
Jusqu'au 14-1-40 

18-1-40 14 -
18-1-40 14 -

18·1-40 14 -
18-1-40 14 -
18-1-40 14 -

5-1--tO 15 -

11-1-40 9 -
8-1-40 14 -
8-1-40 14 30 

15-1-40 14 -
15-1-40 14 -
lS-1-40 14 -
lS-1-40 14 -
15-1-40 14 -
15-1-40 15 30 
8-1-40 15 ~s 

24-1-40 14 -
18-1 40 14 -
18-1-40 14 -
18-1-40 14 -

Danı 1 moiı 

" 17-1-40 14 -
17-1-40 11 -
15-1-40 16 -
10-1-40 15 -

Jusqu'au lS·l-40 
6-1-40 14 -
0.1-40 15 -

M ü t e a h h i t 1 er i n T a k v i m i ------Cumartesi 6.1.949 

Yüz havlusu (M.M.V.) No 1273 
Baskül (İnhisarlar U. Müd.) No 1275 
Erzurum Uzunahınedler demiryol inşası ve ray ferşiyatı (Nafıa Vek.) 

No 1275 
Bina yıktırılması (İst. Telefon Müd.) No 1276 
Kayseri mektebi kudret santralı (M. M. V.) No 1276 
* Dizel elektrik ırupu (İst. f:lektrik T. T. İşlet. U. Müd.) No 1277 
Paltoluk ve elbiselik kumaş (lst. Sıhhi Müesseseler) No ı 278 
Tayyare Alay garnizonunda tel örgü tahdidi (Kütahya Ask SAK.) 

No 1279 
• De::-i ve bağırsak (T. H. K. Ank. Şubesi) No 1279 
Pirinç (Samsun Ask. SAK.) No 1284 
Posta nakliyatı (Malatya P. T. T. Müd.) No 1286 
Yofıurt pazara meydanının bahçeye ifrn~ı işi (Mer in Beled.) No 1286 
Filim 115 resimlik (M. M V.) No 12 8 
Karpit (M. M. V. Hava SAK.) No 12 8 
Odun (Edirne Süloğlu Ask. SAK.) No 1289 
Valvalın (lat. Komut.) No 1289 
Sadeyat ( ,, ,. ) No 1289 
Buji (M. M. V.) No 1290 
Silahlıklar yap. (M. M. V.) No 1290 
Ka:r.ma tamiri ( ,, ,, ,, ) No 1290 
N_ohut, buliur, makarna, pirine, k. fasalye (İzmir Ln.) No 1290 
Lıf halat v. •· halatlar (Deniz Lvz.) No 1290 
• Mukavva boru .{Ulus Matbaası) No 1290 
Nakliye arabası (lst. Komut) No 1290 
Saka ,, ( ,, ,, ) No 1290 
Galvanizli tel ( > ) No 1290 

Cuma 7. 1. 940 

Pavyon int. ve ıu tesiaatı (Bolu Orman Okulu) No 1282 
Küçük Menderes uzerinde koprü tahkimatı işi (Aydın Su İşleri 4 cu 

Şube Muhendis.) No 1290 

Memento des Fournisseurs 

Samedi 6. 1 .940 

fusuie-main (Min. Def. Nat.) No 1273 
B111cule (Dir. Gen. Monop.) No 1275 
Conıtr. voie ferrce et poıe rails entre Erzurum et Uzunahmedler 

(Mio. Trav. Pub-) No 1275 
Detnolition batisae (Dir· Telephones lst·) No 1276 
Centrale electr. ecole Kayseri (Min. Def. Nat.) No 1276 
• Graupe electr. Diesel (Dir. Gen. Expl, Eleclr. T. T. lst.)No 1271 
Etoffe pr. habib et paletob (Etabliss. Hygiene lst.) No 1278 
Cloture en fil de fer garnison aviation (Com. Ach. Mil. Kütahya)· 

No 1279 
• Peaux et boyaux (Ligue Aviation T. Suc. Ank.) No 1279 
Riz {Com. Ach. Mil. Samsun) No 1284 
Transports poılaux (Dir. P1 T. Malatya) No 1286 
Tranıformation en jardin de la place de Yoghourt pazan (Municip· 

Merııin) No 1288 
Film• de l 15 dessins (Min. Def. Nat.) No 1288 
Carbure (Com. Ach. Dep. Aviation au Min. Def. Nat.) No 1288 
Boiı (Com · Ach. Mil. Edirne i. Suloğlu) No 1289 
Valvaline (Command. Mil. lst.) No 1289 
Beurre ,, ,, ,, No 1289 
Coufection c:eiutur ı pr· armea (Min. Def. Nat.) No 1290 
Bouı:e c ,, ,, No 1290 
Repar. piocheı c ,, ,, No 1290 
Poiı·ehiche, ble cooc:a.,e, macaroniı, riı et haricots sec11 (lnt. 

bmir) No 1290 
Cordea en cbanvre ete. (lnt. Marit.) No 1290 
• Tuyau en carton (lmprimerie Ulus) No 1290 
Voilure de tranaport \Command. Mil. lst.) No 1290 

n pr. tranıport d'eau (Comma~ •. Mil. Ist.) No 1290 
Fil de fer ıalvanise (Command. Milat. lst.) No 1290 

Dimanche 7. 1. 940 

Conıtr. pavillon et install. eau (Ecole Forestiere Bolu) No 1282 
Trav. renforcement pont sur fleuve Küçük Menderes (lngenieur 

4-ewe Section des Aff. Hydrauliques d' Aydın) No 1290 

(3 ünciı sayfadan devam) 

Fdhiye Malmüdürlüğünden: 

Fethiye Göcek iskelcıiııde bulunan 30ıl ton mağnazit maddeni11' 
ihale günü olan 6.12.939 tarihinde talib zuhur etmediiinden 24g0 
ıayılı kanunun 4ii üncü maddesi mucibince 6.12.939 tarihinden ilib•' 
ren bir ay müddetle pazarlığ bırakılmıştır. 

Beher tonunun wuh mmen bedeli d lira 50 kurutlur. Taliblerill 
Yo 7,5 teminatlarile birlıkte Fethiye Maliye dairesinde müteşek1'il 
bulunan aatıı kowisyoııuua müracaat etmeleri ilan olunur. 

İmtiyaz Sahibi ve Yazı İıleri Direktörü : lamall Girit 
Bo.ııldığı yer : Akın Basım evi, lıtanbul 

J 


