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ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için Kuruı 

3 Aylığı 450 
6 " 850 

12 .. 1500 
Ecneb' memleketler için 
12 aylığı .!700 

Sayısı fl ı.-, L ruş 
C::::'JE~~ıs:ı=ı:=:=ı::ı:.::sm~llllllZC.\W! 

Resmi makbuz mukabili olma· 

yan tediyat makbul değildir. 

CUMARTESi 

HERGON CIKAR iK TISADI. MALI, TİCARi VE ZtRAI 

GAZE E ' 

İDAREHANE 
Galata, F ermeneciler Cad. 

Kenber hanı. 2nci kat 
No. 8 9-11-12 

AN Ş R1LARI 

. , e. .. l r 

Telefon: 49442 

Posta kutusu No. 1261 

Umum Tüccarların ve müteahhitlerin rneslekA Organıdır - =-· 
• 
1 aber er o o 

Eşya Fiyatları Yükseltilmiyecek Mışır ve filtstlne Yaş fhyva 
Avrupadaki harp dolayısilc sa- Gönderilecek 

n?y.i eşynsı fiyatlarının yüksel· ı . Kaliforniyadan ~ısır ~e Fili~
dığı malumdur. Ticaret Vekalc- tıne yaş meyva gonderılem dı
ti bu yükselişin muhtelif eşya ~inden, bu iki memlekete piya· 
Üz.erindeki nisbetlerini tesbit için samızdan elma ve kestane ibra· 
şehrimizde bir heyet teşkil et catı artmıştır. Eskide11 de ya' 
ıniştir. Mıntaka iktısat müdür- meyva piyasamız olnn bu iki 
lü ünde tetkikatta buluıır.n he 1 memleket yeniden meyvalarımız 
yet her gün toplanarak yerli ve için mühim bir piyasa olmuştur. 
yabancı mamulatı ve masnuatı :-:'" .. .. 
üzerindeki fiyat yükselişlerini 1 fasulya ıkı kuruş duştu 
ve sebeplerini tetkik ve tcsbit Piyasa hareketleri artmaktadır. 
etmektedir. Bu nisbetlere esas Toplan zahire fiyatlarında dü
olarak 939 yılı ağustos nihayetin- şüklük başlamışhr. Fran1anın 
deki fiyatlar ele alınmıştır. Bur.- Brezilyadan külliyetli fasulya al· 
dan başka bütün sanayi mamu- dığı duyulmuş fasulyalar 19 ku
lıitının helen mevculstokları ayrı ruftan 17 kuru~'1! düşmüştur. Ar· 
ayrı ve kimlerin ellerinde bulun- paların 6 kuruş~ kadar yüksele· 
duğu tesbit olunmaktadır. Bu ceği söyleniyor. lnriltereden faz. 
tetkikat ıüratle ikmal edilerek la kendir istenilditinden tonu 
netice Vekalete bildirilecek ve 44-45 liraya verilmektedir. 

Vekalet her türlü fiyat yükseli· ihracat Şirketleri fıalliyete geçti 
şine mani olacak mühim tedbir· 
ler alacaktır. 

. Sığır Derisi Gelecek 
lngiliz. Sudanı ve Fransız Hin

di Çinisinde, hastalık kalmadığın· 
dan buralardan sığır derıl rinin 
ithaline müsaade edilmiştır. 

ihraç alları Vapur Bekliyor 
Amerika için tanesi 28 21 ku· 

ruıtan. tavşan derisi toplanmak 
tadır, lngiltere için zerde\•a, san
sar,kunduz. derileri ist kli olarak 
~atıl~a~tadır. Vapur olmadığın· 

an lngıltereye yüklenecek fın· 
d~k! tiftik, keçi kıh, av derisi 
gıbı mallar mavnalarda bekle
nıektedir 

Altın 17 liraya Çıktı 
Bir müddet evvel 15 50 liraya 

kad d- ' _ ar uşen altın fiyatları sou 
g~nlerdc tekrar 17 liraya kadar 
yuksclıniştir. 

---Alm8nyadan gelen mallar 
limanımıza getirilec k 

Türkiyeye satıl:m Alman mal· 
larından Odcsa, Sivastopol V nr· 

T. ' n~ rıyeste limanlarına götürül· 

Yeni kurulmuş muhtelif limi· 
ted fİrkeller faaliyete geçmişler· 
dir. Yapak ve tiftik ihracat bir
liği de merkezini Zahire Boraa
sındo oçmıtlır. Ticaret ve Zahire 
Borsası bütün yapak ve tiftik 
mıntakalarana müracaatle mev· 
cut yapak ve tiftik stoklarını• 
miktarını ııormuşi•r. 

Dün gelen mallar 
ftalyan bnndıralı Cita di Bari 

vapuru limanımıza ihrnç edilmek 
üzere şu malları getirmiştir: • 

füektrik malzemesi, boya ve 
f ırçıı makine aksamı, eııans kim
yevi ecza, mailine ve aksamı, 

cam eşya, kayak ve baston, kim
yevi ecza, Rayon ve pamuk elas
tiki mensucat, demir eşyıı, ixo
lant çimento, boya ve vernik, las
tik eşy , kendir eşya, panjur ve 
teferruatı manken, muşamba, elek
trik levuımı, pamuk iplik, man· 
ter eıyn, katıt eşya, mukavva, 
bakır eşya, teneke levha, kimye-
vi ecıa, reçine, cam eşya, pn-

muk ipliti, yiin mensucat. Yine İta
lyan bandıralı Assiryn vapuru da 
asfalt, soda kostik, telefon aleti, 
naftalin, kfıtıt, makara getırmiştır. 

ın~ş olanların Türkiyeye sevki 
alakadarlara bildirilmiştir. Bu 
tnalların bu hafta içinde geliri· 
:eceği haber verilmektedir. Ge· 

cek Alman maiları arasında TOric-İngillz tic ri müzakereleri 
çoğu boya ve manifatura o!mak Tür -İ~ıiliı ticaret r jimi do. 
:7.lr~ iplik, ilaç ve kimya mad- layısile, lngilız ihracat tacirleri-

e rı bulunnınktlldır. ııin, al bedellerini baıuuı çok --Zehirelerın ihraç Fiyatı Tesbit Edildi b yük teabhurlarla alabildikleri 
z ı · itiraf edilmek~• berilber, taku 

a ı:re ihracat k · · d .. 
t 1 omı.esı un hükümlerini tadil suretıle ticaret 
op anarak r tersin i . s 

sun, İs.tanbul liw:nı:::~an 81?1h~ için yeni bir e.ııas bulunmasına 
d 1 intizar ol nmaktadır. Bu sure1le raç ı ecek çavdar ar b 

daylarn fiyat teshil' el p~ t~e ~ğ- vEziyet hissedilir derecede dü:ae· 
palar asgu.ri 5 10-S 2;ış ı~ 1 

r· lecektir. Türkiyenin, i giliz ib-
5,30 kuruştan f oh ~laraç~v a; ı°r racnt bedellerini tediyede göster-

caktır. sa 1 a- diti teahhür, iki memleket ara· 

iktisadı koruma k . l ~ındaki ticıaret muvazenesinin, 
_ • en un pro jesı lngilterenin çoh lebiude olll!ası•· 

. Cumhurıyet Halk Partisi Mec- dan ileri ıeliyordu . Fakat, lnıil· 
lıs grupu 4.1.940 saat 15 terenin, Türk m Hannı daha faz· 
te re~s vekili Hilmi Ur nın ri- la miktarda satın almak suretile, 
yasetınde toplandı. · t b" h f"fl·L 

B 
_ vaı.ıye e ır a ı •~ Yereceti Ü· 

una takaddum eden celsede m"ıd oln kl d B •t•b 1 . . . ııma a ır. u ı ı ar a 
müzakeresı ıkmal edılmemif 0 • Türk ithalat t · l · · b 1 ' 
l ·11· "kt" d k k acır erının, a en 
an mı ı ı ısa ı oruma anu- İngiliz lirası · · d"kl · -. . _ . ıçın Yer ı erı yuıı:· 

nu proJesı u:r:.ennde cereyan e- de 60 primi i "lt t f 
d - k d n, ogı ere ara ın· 

en muza ere sonun a projenin, dan Türk emtı·a., t 1 d '-
"d • .ı sa ın e 1n ••· 

grup ı are beyetınce yeniden ça çok azalaeağı t h · l 
teıızk"I d"l k :ıo k' ' l"k b" b ' a mın o uı;ıa-" ı e ı ece ~ ıtı ı ır ilir. Şu sırada L d d 
Parti Komisyonunda tetkiki ka- · yan etmekte ol on r~_: celre-

1 l an gouışm• er 
rar aştın arak saat 19-30 da cel· çok mubtemeld" k. b · ~ 

'h ır ı u netıce71 
ıeye nı ayet verildi. verecektir. 

• • 

Balıkesir Askeri Satın ima Komisyonundan : 
Merkez askeri lıaatane pavyonunun tamiri i~n kapalı zarfla iha

leye çık rılan inpat 21.12.939 günü biç bir talip aubur etmeditin· 
den bir ay zarfında paı.arlığa konulmuılur. Taliplerin her pn it 
ııaatlerinde Kor utınalma komisyonuna gelmeleri ilin olunur. 

Bilecik Nafıa Müdürlüıünden : 
Boı.üyük - Çukurbiaar yolunun O + 000 - 26 + 800 ncü ki

lometreleri araaıuda yapılacak foıe inpatı 23.1.940 sah rüni saat 
15 te Nafıa Müdürlüiünde teşekkül edecek komisyon marifetile 
ihalesi yapılmak üaere kapalı z.arf usilile ekıiltmeye koaulmuıtur. 

Ketif bedeli 67051 lira 99 kuruttlr. 
!\iuvakkat teminat 5U28 lira QO ı+.ruttur. 
lıteklilerio 2400 numaralı arttırın~ eksiltme -.e ihale kanunu , 

mucibince ibrazıua mecbur oldukları teklif mektublarmı, te111iaat 
mektub veya makbuı.larile Ticaret Odası vesikalarını ve işin den
mı müddetınce it ba§ında bulunacatına dair bir miüaendis veya fea 
memurundaı;ı alıwıf taahhüdname, müteabbidlık usikaaile bu it için 
eD a:r. ıel,;.iz ııüu evvel mür<&caatle Viiiyetlen al nmıı feuo! ehliyet 
veaikalarile .tiilecikte saat 14 le kada; KomiıyoD Reislitiae nril· 
mit olmaıı lazımdır. 

. Bu işe aid ketif 1 enaldarı bedelsiz olarak üilecik Nafıa Mii· 
diirlüj'ünden alınabilir. 

'f eknik Okulu Satıoalma Komiıyonu Baıkanlıiıaclan : 
Yıldızda bıılunaa Teknik oıu.ıu Tedrisat BiD811 HIDİD katında 

yapılması istenilen b73 lira lô kuruı K•şif bedelli Kıuo N.ouTık d~
ıeme iupıı Gümüısuyunda Yük.sek Mübendıı mekleltinde toplaoa
eak olan Satınalwa Komisyouuuda l:l.1.~U tarihine raatlı7an Cuma 
srünü saıd 14 de pa:ıarlıta koumujtur. ilk teminat 51 hradır. 

Pazarlık ve fenni tartuamelerle mukavele ve ketif bulua11 
pazarlıktan bir pn evveline k dar Okuluwuır.da srörülebilır. lııtekli 
lertn tfJY yılına aıt 1 icaret veaıkalarıle temıoatlarım yalırmıt olarak 
belli a-üu ve saatte Yükaek Mübeodiı mektebine ıclmelerı. 

Eıkiıchir Nafıa Mütlürlüaiinden : 
Eskiı~hir Sivrihiıar yolunun o+ooo-0+524 kilo tre· 

leri taaılaıında li5H9,ts4 lıra keıif biec.lelli parke kaldırım m· 
ı ıı 6-1-40 tarihinden 24.1-40 tarihine müı dit çaraa b ıü· 
nü ıaat 15 e kadar kap lı .ı: rf uıulile ekııltmeye konul
muıtur· Ekıilt e vilayet dai i encumenind y pılacaktır. 

Muvakk t t in t 1244,24 liradır· 
Bu ite aid ena , proje, metr j ny t bordrosu, ketlf hu

laeaaı, huıuıi ı rtname, t sviyei turabiye, ıoıe ve kağir in· 
ıaatın aid umumi fenni ıartnam , Bayındırlı İtleri G nel 
ıartn mesi, eksiltme ıartnameıi v mukavele projesinden 
ibaret olup her zam n nafıa müdürlüğünd gör lebtlir. 

1 tekli! rin en az 15 bin liralık benzeri itleri yaptıkları· 
aa dair veıfü iltinaden ihaled 8 lf'1n evvel vil ·yete mi· 
racaatla l cakları ehliyetna e ile tıcaret od ıı ve ikaaını 
2490 nu ralı kanunun tarifi veçhile ·teklif ektuplarına 
eklemeleri ıarttır· 

Teklif mektupları 24.J.40 Çarfa ba • nü ı t 14 • ka
dar makbuz mukabilinde vilayet d imi encümenin yeril -
cektir. Posta ile gönderilecek mektuplaı· iadeli taah dl 

ühür mumu ile mühürlü olacaktır. Poıtacia olacak 
meler kabul edilmez· 

D•vlet D miryolları ve Linaaaları İıletme U. İdareıindea . 
l\1uh1&mmen bedellerile miktar ve vasıfları ataiıda ya:ıılı ikl 

a-rup malzeme ve etya her rrup ayn ayrı ibale edilmek üzere 26 
ikinci kaman 940 p•r4embe günü saat 10,lO Haydarp•fada ıar bi. 
nası dahilindeki komiıyen tarafından açık eksiltme uaulile ıaba alı
nacaktır 

Bu işe ıirmek iıtiyenlerin laer pup hixaaında yazılı mankkat 
te inat ve kan•n•n tayin etliti vesaikle birlikte eksiltme güaü ıa· 
atine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu ite ait ıartoameler kemis7endan paruıa olarak dafıtıl· 
maktadır. 

1 - 15 bin kı. Tuzrulı•, mahammeu bedeli 2175 lira, munk· 
kat teminatı 163 lira 13 kuruıtur. 

2 - Mulıtelif eb'atta 2000 kilo amyant levha, 500 kilo 10 m m 
lik dört köte a-rafitli amyant ıalmastra, 300 kilo mutik manganez, 
muhammen bedeli 2750 lira, m.vaklr.at teminatı 206 lira 25 kuruthır. 

1 kirik, Havapzı, Kalırifer (Tesisat ve alı.) 
Ankara p. T. T. Leyazım Mrulnrlüiünden : 

8.1.40 paaarte1i flnl 7apılaeai• }llD olaD&D 50 biıı fbıean •k• 

siltmeainin göriil a lüzum üzerine 18.l.40 per4embe ür~ saat \ 
da ya ılacağı ilin olunur. 

SU-htar fabrikuı kaı:an dairesi tenvirat te. iııatı. ak. eli· 
bik, Tramvay ve Tünel lşletmel ri U. Müd. ilinları n. 

-Kundura - Çamaşır v. 
K.abat i Erkek Lisesi Satınalma I' omisyonu Baık nlığından: 

Nümuneıi mahfuz 1890 lira tahmin bedelli 350 metre lacivert 
kumat çık ekııiltmeye _koamu,tur. Eksiltm~ 24. 1.1940 çarşamba gü 
ııü saat l4 te Bey-">ğlu lıliklil caddesinde lstanbul Liseler Muhase• 
becilij'i binasında yapılacnkbr. İlk teminat 141 lirn 75 karuştur. 
Şartname okul idaresinde görülebilir. İsteklilerin il teminat mak
buzları ve yeni yıl ticaret odaBJ veııikalaril birlikte komisyonu
mu&a i•lmeleri. 

.lıtanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
30,000 kilo vaketa 
8,250 kilo birinci kat dış kcSiele 
6,000 kilo ikinci kat dış kösele 
9,000 kilo taban aıtarlığı kösele 
Yuk rda miktarı yaaıh vaketa ve kösele 15.1.940 pa:aartesi gü

nii saat 14,30 d. Tophanede İstanbul Levaum amirliği atıoalma 
Komiıyouuııda pazarlıkla alınacaktır. İst klilerin a keri kundura ima· 
line elveritli v kete ve kösele nümunel rile ve teminatlarile &elli 
aa tle Kemiayona relmeleri. 

Deniz Levazım Satınalma Komiıyenu d 
Tahmin 

bedeli 

900 metre cankurtaranlık bez Beher melreai 
400 metre biki torbalık bez Beher metresi 

1100 metre eldivenlik bez Beher metresi. 
Yukarda c:ins, miktar ve beher metrelerirıin 

aılı olan -J kalem bez, 9.2. Ki ün 940 hırilıınc 
saat 11 de paıarhkla alınacakhr. 

78 kuruş 
142 kuruş 

J46 kuruş 
tnbmin bedeli ya
ra tlıyan salı pn -

iık teminatı 21a lira 7:J kuruş olup şartnam si ber gün Komis· 
yo dan alınabilir. 

İsteklilerin UOO sayılı k nunda yazılı veııaiklerile birlikte Ka
sıınpafaia buluna• Komııy na belh pn v r;aatte uracaatları. 

••• 
4003 4$00 m. bırım be:ti alıoacaktır. B k: İst . P. T. T. M d· 

ilanlarına. 

~-----~--~--~---------~~-------------------~ kliyat - Yükleme - Boşaltma 
-.-..-... ------. - ---

Bn.lıkesir inhiıarl r Baımüdürlüğünden : 
Kabili tezyit ve t nkis oh11ak şartı ile ve kamyonlarla B uıiır 

ma in iaarlını bukımevlerine ta.tınacak Ağoııy d n 20U bin ve Y c
nic dcu 5 bin kilo idare malı yaprak töt.nlerin nakli i'lli mev ut 
tartn&ı11eai cıueibin e 28. 12.Y39 tarıhınden ıtibare bir ay müddetle 
eksiltmeye .konulmu tur. fovakkut teminat 325 liradır. 

Talipleriıı 20° ı.&40 tarihine müsadif cuma günün kadar Ça
nakkale iohisarların m rıı.caatları. 

latan ul L yazım Amirhği Sabnalma Komlsy nw.Jan• 
500 bin adet küçük madeni düğm alınacaktır. Pazarlıkla ek

siltıııcsi 9.1.40 salı günü saat 14,30 da Tophanede Lev zım amirliği 
satm!11ma komisyonunda yapılacaktır. Nümuneıi komİS) onda görü
lür. isteklilerin teminatlarile belli saatte komisyona gelmeleri. 

• * • 1.870.0DO metre beyaz ııitil ipi alınacaktır. Pazarlıkla ek· 
ıiltmeai 15 1.40 pazartesi günü aat 14 de Top nede Leva:r.ım a
mirliii satınalma komisyonunda yapılacaktır. Nümunesi komiayond 
rorülür. İsteklilerin tcminatlarile belli saatte komiıyona iClmeleri. 

Gü r6k Muhaf e.z:n Gen 1 Komut nlıiı İstanbul Leva.zı 
AmirliiJ Satınalm Komiıyo undan: 

Kapalı aarfla ekıiltmede bulunan beher adedi 77 lira 50 kurut 
muhammen bedelle 140 aded eğer takımına taliit çıkmadığından t k-
rar kapalı zarfla ekıiltmiye konulmuştllr. • 

Muvakkat temin tı 813 lira 75 kuruıtur. Eksiltme 25 ikinciki· 
oan 940 pertembe günü saat 15 te Galatad Mumhane cadd · d 
Meb';Dcd Rifat han ikinci kattaki Komiıyondn yapılacaktır. eıın e 

isteklilerin eksiltme saatinden bir saat evveline kada t . 
makbu:ıile kanuni belgelerini teklif mcktubile beraber Kr ~mınat 

· · b 1 omısyona 
retırmıı a unmaları. 

Evıaf ve eraiti j'Örmek iatiyenlcriu crm."111 Kom·ııyon - t 
1 i 

•- a murcaa • ., . 



! ....... ---
Bugün ilan olunan Münakasa ve üzayedeler Listesi 

Ctnsi Malım- bed. Temtnat MON.aat Y'vi 

l) Manakasalar 
lnt••t, Tamirat, Nafia işleri, 

Aık. hastahane pavyonunun tamiri (temd.) 
Eıkitehir-Sıvrihinr yolunun arasında parke 

kaldırım ioş. 
Boz6yük-Çukurhilar yolunun · araaıocla 

•oae int• 
Teknik okulu tedrisat binası zemia katın

da karo mozayik döşeme inf. 

lzemlt) ~rtta_ 

paz. 

kapalı •· 

n 

pıu:. 

16589 84 

67051 g9 

673 16 

ılaçlar, Klinik ve ispençiyari aUU, Hastahane Lv:z. 

Tuz ruhu: 15 t, aç. ekı. 2175 -

~ ektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Kur.unlu kara kablosu: 16 kalem bpalı z . 28016 -
Sillbtar fabrikası kazan dairesi tenvirat aç. eki. 2058 76 

teıisata 

Fincan: 50000 ad. (temd.) 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.a. 
- "" e.. we -o- ""'-=,..----
Boranda bezi: 4000-4300 m. kapalı z. 866ı 50 
Vaketa: 30000 k. dış kösele birinci kat: paı:. 

8250 k. ve ikinci kat: 6000 k. taban as· 
tarlıQ'ı k<Ssele: 9000 k. 

Can kurtaran bezi: 900 m, haki torbalık n 

bez: 400 m. eldivenlik bez: 1100 m. 

Nakliyat - Boşaltma - Yükletme 
Yaprak tütünleri nııkli 

4Uteferrik 

Binek hayvan: 3 baş-nakliv-: koşumu: 7 
baş.-mekkiirı: 2 ha~ {tewd.) 

Kıl kolan: 900 ad.-kal gebre: 1700 ad.·zin
zir yular aapı: 900 ad. -tımar fırçası: 900 
ad:-katata: 1700 ad yem torbası: 1700 
ad.-belleme keçeli: 900 aJ. ·tımar ıünge· 
ri: 300 ad. 

Kazan kalaylatırılmaaı: 45 ad. ·karavana: 
1825 ad. b11.kraç: 1900 ad. 

Küçük madeni düğme: 500000 ad. 
Beyaz ıitil ipi: 1870000 m. 
Amyant levha: 2 t IO m lm lik dört k8te 

ırafitli amyant aalma.stra: 500 k.-mastik 
mıınıanex: 300 k. 

Kıl yem torbaaı: 1100 ad.-ip yular bathğı: 
1100 ad.-ip yular sapı: 110[) ad.-keçe 
belleme: 750 ad·-kıl kolan; 800 ad.· kıl 
çul: '400 ad.-kayış yular başlığa: 220 ad •• 
ıinıer: 550 ad.-alafranga tımar fırçuı: 
550 ad. ·kıl gebre: 550 ad.-paybent 550 
ad.·zinoir yular sapı: 550 ad.-maa ıikke 
tula halata: 20 ad. 

lter takımı: 140 ad. (temd.) 
12 ad. 166 pualuk ve 2 ad. 142 pualuk 0-

pel Blitz t•seleri üzerine İnfa edilecek 
1açtan toför yerile çöp karoaeriıi yap. 
(tart. 42 krf.) (temd.) 

12 ad. 166 pusluk ve 2 ad. 142 pusluk 0-
pel Blitz taıeleri üzerine inıta edilecek 
1açtan ıoför yerile tahtadan kııroseriıi 
yap. (tart 39 kr.) (temd.) 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

K. faaulye: 240 t. (temd.) 
Arpa: 500 t. 
Pirinç: 6 t. 
Zeytin taneai: 2.7 t. 
Sabun: a t. 
Zeytin yatı: 1620 k. 
Sadeyat: 2340 k. 
K. faıulye: 4.2 t. 
Çekirdeksiz üzüm: 1,2 t. 
Nohut: a.6 t. 

B. M U '1' a y a d a t e r 
~___..._......,____,..._ 

pat:. 

" 5000 -

" 

" 
n 

aç. ekı. 2750 -

" 

kapalı a, Beh. 77 50 
paz. 8400 -

,, 

kapalı :ıı:. 

pa.ı: . 

aç. e lu. 
,, 
,, 

" 
n 

" 
" 
n 

7650 -

k. Q 22 
23750 -

1680 -
486 -
930 -
729~ 

2457 -
735 -
180 -
432 -

Meıe odunu: 3791. kentel·karışık k8mür: aç art. 
5052 kental 

Çam tomrutu: 676 ad. 
Koyun, keçi ve aıtır deriıi ve barsak 
K~ba:c moUSr 
lata malzemeai 

" 
" 
n 

n 

Beh. il 75 

30 -
164 50 

lıtanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 

MGnakaaa günii talibi çıkmıyan üç binek yirı.oi yedi nakliye 
kotumu, iki mekkare k i cem'an otuz iki baş hayvan açık eksiltme 
ila .satan alınacaklar. Münaka1asma 24. 1.940 çarşamba günü ·saat on
da başlanacak ve ı.ıyoi j""unde ihalesi ynpılncaktar. Hayvanlarını sat
mak istiyenleria belli gün \ ... ıııatte hayvanları ile beraber Fındık
lıda Komutanlık Satıoalma Komisyonuna gelmeleri. 

* * • Komutanlık birlikleri ihtiyacı için komiıyonumu:zda mevcut 
tartlarına uyıun olmak üzere bin dokuz yüz bakraç, bin sekiz yüz 
yirmi beş karavana ve kırk bet kazan pazarlıkla kalaylııtbrılacak

tır. Münakuuma 13. 1.940 cumartesi günü 1&at 8,30 da başlanacak 
Ye ayni günde ihalesi yapılacaktır. İsteklilerin belli gün ve ıaatte 
Fındıklıda Komutanlak Satınalma Komiıyonuna gelmeleri. 

1244 24 

5028 90 

51 -

163 13 

l i5l 20 
154 41 

649 69 

215 75 

325 -

750 -

206 25 

813 75 
630 -

573 75 

3960 -
3562 50 

126 -
36 45 
69 75 
54 68 

184 28 
55 13 
13 50 
32 40 

Balıkesir Aak. SAK 
Eskişehir Nafıa Müd. 

Bilecik Nafıa Müd. 

Teknik Ok•la SAK 

D.D.Y. Haydarpaşa 

1 ay zarfmda 
24-1-40 14 -

23-1-40 15 -

12-1-40 14 -

25-1-40 lO 3!1 

İıt. Telefon Müd. 6-2-40 15 
İat. Elek, Taıavay Tünel İtl•t. U. Mld. 24-1 .40 15 

Ank. r.T.T . U. M6d. 

İst. PT. T. Müd. 
Tophane Lvz. SAK 

Deniz Lvz. SAK Kasımpaf• 

Balıkeair İnhisarlar Baımöd. 

İat. Komut. SAK Fındıkla 

TekirdaA' Tümen SAK 

• 
İat. Komut. SAK Fındıklı 

Tophane Lvz. SAK. 

" D.D.Y. Haydarpa,a 

Tophane Lvz. SAK 

18-1-40 16 -

24-1·40 14 30 
15· 1-40 14 30 

9-140 il -

r 

26-1 4C akada 

24-1-40 10 -

8·1-40 10 -

13-1-40 8 30 

9-1-40 14 30 
15·1-40 14 -
25· 1-40 lO 30 

12-1-40 15 -

. 
Gümrük Muh, Gen. Komut. i.t. SAK 25·1·40 15 -
iıt. Beled. 24·1·40 1.( -

" 

İst. Komut. SAK. Fındıklı 
İzmir Lvz. SAK. 

" 
n 

n 

n 
,, 
,, 
n 
,, 

24-1-40 14 -

%5-1 40 
8-1-40 

19-1-40 
19-1-40 
19-1-40 
19-1-40 
19-1-40 
19 1-40 
19·1-40 
19-1-40 

il -
11 -
9 30' 

10-
10 30 
11 -
11 30 
1• -
14 30 
15 -

87 85 İıt. Ormaa Müd. 11- l .40 15 

2 25 
13 -

D Orman ltlet. Karabük Revir Amir. 
T.H.K. fıt. Şubeıi 
iıt. Defterdarlıiı 

,, 

18-1-40 
15-1-40 
22 ı . 40 

22-1-40 

11 
14 -
14 -
14 -

Tekirdağ Askeri Satmalma Komiıyonundan 

901 J kıl kolan, 1700 kıl febre, 900 zincir yular Hpı, 900 İp y11 
lar bıı şlığı, 000 tımar fırçası, 1700 kaşağı, 1700 yem tobrası 9CO . , 
belleme keçeli, 30L) tımar süngeri acele olarak pazarlıkla satın alına· 
cakhr. Toptırn tutarı 50JO lira teminatı 750 lira ve teslim ve mua• 
yene yeri 1eki.rda~ı Tümen ambandır, 
8.1.940 Pa:z.,rtesi günti ıaat 10 da Tekirdatı Tümen aatıoalma Ko. 
da pazarlıtı yapılacaktır. 

İstanbul Belediyesinden: 

Belediye temi:ılik işleri için yaptırılaeat 12 aded 166 pusluk ve 
2 adod 142 puıluk Opel Blib ıaıeleri üzerine inşa edilecek aaçtan 
şofôr yerile çöp karoaıeriıi veyah11d 12 aded 166 puıluk n 6 aded 

_±z:ı sa:ıazecc W --

İNŞAAT MALZEMESl 

İSTANBUL PlY ASASI TOPTAN FİYATLARI 

Alft yerli !iO kı.hk torbası 180 
80 ,. ,, 40 " 

,, almaa 
Asfalt yerli 

50 ., 

,, eonebi 
Çimeato natürel 

,, 

kilosu 

" tonu 

" 
Çini 

süper 

(mozaikten) 
(çimentodan) 

tanesi 

" " 
Fayaaı eenebi 

" ,, ,, (aksama) ,, 
Kireç (su) tonu 

,, (toa) ,, 
,, (taı) kilosu 

Kiremit (Bakırköy) tanesi 
,, (E•kiıehir) ,, 
,, (Kütahya) ,, 
,. (Dilyilkdere) ,, 

KBnk (çimento) santimi 
,, (toprak) numarası 

,, (dökme boru) kilosu 
., (ecnebi) ,, 

Mermer (yerli İflenmiş) metre murabbaı 
Tutla (Büyükdere pres~} bini 

,, (Feriköy delik11iz} ,, 
,, (Kij'!thnne delik.ı) ,, 
,, ( ,, deliksiz) ,, 
•• (atet, yerlı) tanesi 
,, ( ,, ecnebi) ,, 
., (Fraoaa~ ;>rese) ,, 

Kerette (döıomdik köknar) meh'e mikabı 
,. (çıralı, lirubalı) ,, ,, 
,, (tavaolık köknar kordonlu) ,, ,, 
,, (kaplamalık çıralı) ,, ,, 
,, (aındibi köknar) ,, ,, 
,, (pervadık köknar} ,, ,, 

" ,, 

800 
650 

o 75 

3 

1400 

20 
3900 
4200 
4500 
4500 
4500 
45UO 

4 

ıOOo 
700 

ı 

1 
8 

3 
ıo 
~o 
gıı 

SOo 
3000 
1oııo 
1350 
1500 

13 
28 
22 

48()(1 
s2uo 
52()() 
5200 
5500 
52o0 

142 puıluk keza Opel Blitz şaseleri üzerine inta edilecek ,.f 
toför yerile tahtadan karoseri yapılmalll talihlerin her iki kısılJJ .J 
ayrı ayrı teklif yapıp bunlardan birinin Encümence tercih kay~ 
Te 2490 numaralı kanunun 40 acı maddesinin son fakrasıoa ~ 
pıtzarlığa konulmuştur. Tamamen saç karoserilerin keşif bedeli 
lira ve ılk teminat miktarı 630 lira ve alışab karoaerilerin ketif 
deli 7650 lira ve illi teminat miktarı 573 lira 75 kuruftur. Ilı' 
24, 1.4U tarihli çarıamba günü saat 14 de Daimi Encimeude yll.. 
la.aktır. Şartnamele 42 veya 39 kuruş mukabılinde Fen İilcri ~ 
d.ürlüiündeo alınabilir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya ıP' 
tublarile il.aleden 8 gün evvel Fen itleri müdüılütüoe mürac,I 
alacakları fenni ehliyet ve 939 veya 940 mali yılı Ticaret g1 
veıikalarile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende butuıı* 
ları. 

• İstanbul Leva•ım Amirliği Satınalma Komiıyonundan : 
Adet 
11 UO Kıl yem torbası 
ı ıou İp yular batlığı 
1100 ıp yular upı 
750 Keçe belleme 
40U Kıl çul 
800 Kh kolan 
220 Kayıt yular ba,Iıjı 

Adet 
550 
550 
550 
55U 
550 

20 

Sünıer 

Alafranra tımar fıtf 
Kıl gebre 
Paybeaıt 

Zincir yular sapı 
Maa aikke tavla b,JI 

Yukarda y.zalı 13 kalem mutabiye 12.1.40 cuma ıtiai ıaat 
de Tophanede Levazım Amirliği ıatanalma Komisyonunda pa;ıarl~ 
alınacaktır. Nümuueleri ko. da görülür . İateklilerin teminatl,t' 
belli saatte komiıyoua gelmeleri. 

• * * 
2000 k. amyant levha ile 500 k. dört köte rrafitli am1aııt / 

mastra ve 300 k. mastik manıanez alınacaktır. Bak: İlaç sütııı:allll 
O. D. Y. ilintna. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. -
İ•mir Levazım Amirliii Satınalma Komiıyonundan : 
Ordu kıtaat haynnatı i~iı: pa.ı:arlık ıuretiyle 500 ton arpa ; 

tın alınacaktır. 

İbaleai 8 ikinei kanun 940 pa:ıartesi zünü saat on birde İzı9 
de kıılada İamir leva:um imirliti ıatmalaıa Komisyonaada y;ı, 
caktır. 

Tahmin edilen tut&.ra 23750 liradır. 

Teminatı muvakkat akç.&sı J5ri2 lira 50 kuru.tur. 
Şartnameai her ıün . (oı.nİıiyonda görülebilir. 
İstekUer Ticaret odasındıoi kayıtlı olcluklarıada dair veıika ı' 

termek mecburiy'-tiudedirler. 
Pazarlıta i~br.ık edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve ücii 

ınaddeleriı..ıde ve "'ıntnuuıesinne yazılı vesikaları ve teminat kotİf 
leri ile bırlikte ı hale sautından enel Komiıyonn müracaatları. 

İıotanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 
ihaie ıünu talibi çı~ınıyan İstanbul Komuta11lıtına batlı bit~ 

ler ihtiyMcı için iki yüz kırk bin kilo kuru fasulyenin tekrar k•f 
lı zarfla müuakaııası 25. 1.940 perşembe a-ünü 1aat on birde yaf'J# 
caktır. Zarflar koaıiıyona mezkür sı.atlen bir aaat evveline k•V 
verilmiş olacaktır. Br:lıer kilosunun muhaınınen fiatı yirmi iki ~
ruştur. llk tewiuatı iç bin doku:ı yüz altmış liradır. İıteklilcrio bJ 
li jÜD ve ıaatte Fındıklıda komutanlık aatınalaıa komiıyoouna ti' 
klif mektuplarım vermeleri 
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1zmir Levazım Amirliği Sata•alma Komisyonundan: 

Miktarı Cinsi Taltmin edilen Temiaat m•Yakkata 
tutarı akçaıı 

Kilo Lira kr. Lira kr. 
6000 Pirinç 1680 126 
2700 Zeytin tanesi 486 l6 45 
3000 sabun 930 69 75 
1620 Zeytinyağı 729 54 68 
2340 Sadeyağı :!457 184 28 
4200 Kuru fasulye 735 55 13 
1200 Çekirdekıiı üzüm 180 13 50 
3600 Nohut 432 32 40 

İhale 19. 1.940 cuma günü uat ,i dan 15 e :kadar açık ek
ıiltnı_e usulile yapılacaktır. 

lzmir deniz komutanhtı birliJderiain yukarıda cinai ve mikta· 
rı ynzılı 8 kalem erank ilıtiyacı ayrı ayrı .şartnamelerle Y~ &flk ek
siltme suretile münakasaya konmuştur. 

ihaleleri yukarıda yazılı tarih gün ve snatlarda kıtlada İz.mir 
levazım lmirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Şartnameleri hergün komisyonda gör6lebilir. 
İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika rös

termek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalar• ve teminat muvak· 
kotaları ıle birlıkte ihale saatinden evvel komisyona mfiracaatlnrı. 

• • 

ZAYEDE R 
İstanbul Defterdarlığından : 

Muhammen Muvakkat 
bedel teminat 

Lira Kr. Lira Kr. 

İstanbul Tersanesinde mevcut köhne 30 2 25 
Midilli motörü 

Taksimde mülga emlak ıirketinden 164 SO 13 00 
müdevver mühtelifülcinı infa 
mnlzemesi 
Yukarıda yazılı molör ve malzeme hizalarıadaki mubam· 

nıen bedeller üzerinden açık arttırma ile ıahlacaktır. Satıı 

Mlukaıa GauWi 

OeYlct Orman İtletmeıf Karabük Revir Amirliiinden 

Y alakkua bölre1i k"t'iyatından !.skipaaar iıtasyonunda istifle 
men.d 679 aded muadili 511 metre miklb 468 dHimetre miklb 
t•m tomrutu açık arttırm ile ıatılacaktır. 

Tomralı.laran ayrıca baf keıme payları meYeud olap kabukları 
so1almuf baeim knbukıuıı: orta kutur üzeriaden besaplanmıttır. 

Tomruklara aid satış sartnamesi Ankara.la Orınan Umum 
Müdörlüğüude, İstanbul Zonruldak Ormaa Çevirge Müdürlüklerinde 
ve Karabilde Devlet Ormaa İtletmeıi Revir Amirliğinde gör lebilir. 

Tomrukların muhammen bedeli 12 lira 75 kur•ştur. 
isteklileri o y. 7,5 munkkat pey akçeıile ıs.1 .940 rünn aaut ı ı 

de Karab ldeki Revir Merkezine miiracaatleri. 

Ulus Matbaasından: 
Anbarımız:da çolr. miktarda mevcut bobinlerde çıkan mukaVYa 

borular 6. l .40 eumartesi fÜDÜ saat 14 de matbaamızda açık arttır
ma suretiyle ıatıl aktar. lstiyenler her ıiin mesai ıaatinde m e11e· 
11eıni7. anbar memurlutuna müracat ederek malı aörebilirler. 

Çine Türk Hnva Kurumu Şubesinden: 
Kurumumuz.un bu seneki kurban deri ve barsakları 25 birinci

kinun 939 tarihinden 15 ikincikiinun 940 tarihine kadar 20 i'Ün m d
detle açık arthrmıya konulmnçtur. Deriler için 250 barsa klor için 50 
lira teminatı muvakkate akçesi yatırılaeak~ır. 

Şartnameyi ıörmek iştiyen alıcıların lzmir, lıtanb•l Uşak, Ay
d111, Denizli, Muğla, Söke, Nazilli, Karacaıu H Ber.da au Türk Ha
va Kurum• Şul:ıelerimize müracaatleri. 

İSTANBUL 
Ticaret ve Zahire 

Borsas 

- 5.1.940 ---
FiATLAR 

--- - -
C 1 N s_ı _..--:l Aıatı Y~karı 

Kr. Pa, 

8 ORSA 
ÇEKLER 

5 - 1 19'1 
Leuclra 5.Zl 
Nevyork 130.38 
Pariı 2.i205 
Miline 6.7225 
Ceoevre 29.2406 
Amıterdao &g, 19 
Briik•el 21.8225 
Ati na 0.96.> 

nu saat 14 de Milli Emlak Müdürlüiünde müteıekkil komil- " mt 

b~deli n kden ve pefindir. Müzayede, 22.1.940 pazartesi ıü· ı R11{:day 

~onda yapılacaktır. Malzemenin nev'i Ye mahiyetiı Milli lalı:~a Kızılca 
~~~akM Müdürlüğü Müzayede bürosundan öirenilebil_ir. Mo- i Arııa Anadel 

toru gormek i&tiyenler Kaıımpaıada cami altında lıtanbul Çndar 

Kr. Pa. 
5 30 

4 25 
S Hl 
5 ıo 

Solya t.5~ 
Madrid 13.19 
Budapeşte 23.49 
Bil.kreı 1.865 

Deniz Komutanhıı tekne miltehassıalıfına müracaat edebi- Mıaır nrı ~uva1 1ı 
lirler· Suaam 17 20 

3b -
ll7 -

Belırad J.1575 

17 so Yok.obama 31.04 

Türk Hava Kurumu Mudanya Şubeıinden: 
Kurban bayrawmda tubemiL mrntakaıında toplanacak koyun 

ve keçı derilerile ~ığır derisi ve barsakları ayrı ayrı arttırmaya kon
muşt r. f-iyat haddi layık iÖrülürse 15.1.40 pazarteıi J'ÜDÜ uat 14 
de ihalesi yapılacaktır. 

Taliplerin ihale günü şubemize ve ıeraiti a11lamak içi11 de İı
tanbul Şube11ine müracaatları. 

Türk Hava Kurumu İneıöl Şubesinden: 

Kurban Bayramından Şubemiz mıntakaauıdan loplauacak tahmi
neıı 3UOU tane koyun 400 tı.ıne keçi ve 75 tane aı;ır deriıile 600 ta
u~ barsak. ayrı ayrı açık arttırmaya konwuftur, 10. l.94LI çarfamba 
~unü ııaat ı., de ıhalesi yapuıocaktır. Taliplerin ıartııameyi sıörmek 
ıçııı lneiöl ve latanbul §Ubeh:rine müruaalları ve ihale ııüniincle 1. 
neaöl 'Ubesuıde bulunmaları. 

İstanbul Orman Müdürlüiünclen: 

Şilenin Korucadai devlet ormanının A ve B ıeriıinden 
5052 kentak meıe ve 2791 kenLal karııık kömür açık arttır· 
illa ile atılacaktır· 

Arttırın ıı.1.940 tarihine m sadif Perıembe iünü ıaat 
15 de Yapılac ktır. 

Mefe komürünüıı muhamm n bed li 16 ve karııık kö 
nıüriın kentalı 13 kuru tur. 

Muvakkat t mınnt 87 lira 85 kurut;lur· 
Şartname ve mukav len me projel rini aörmek &stiyenler 

stnnbul Orman ~ üdürlüiüne müracaat edebilirler· 

Çeşit Paraıı ~ 
En afnı;ı En yultarı Orta l 

=---K--- =-"-----=-· ~ 5:._!-!:..._~~·· - ~ · j; 

Sayısı Ağırlıtı 

eya:ı. araman 506 21057 21 25 22 21 26 
Kı:ı.ıl Karawauı 2453 121301 21 22 50 21 91 
O glı~ 590 Zi74i 19 23 50 20 25 
Kıvırcık 69 
Karayaka 598 

1855 23 23 23 

-----=~·---=--~· 9~1.:.:34:_ 23 50 23 50 23 50 
Kuz.u ------------
Süt Kuzusu --Tiftik 
Keçi 
Oğlak 

315 4054 

---~ 6 277 
35i 12879 

40 

18 
IO 

47 

18 
18 

44 90 
·~ . 

18 
ı3 ıo 

.,=.c~= 

Şark Öküzü 42 
44 
3· 
2 

-- -------~~-----------·~-~~~ 13636 16 
Öküz 
inek 
Dana 

16972 ~ 

627 IO 
320 10 

· ıo 
15 
ıs 

il 
Boğa 

Mand-;------==--~-~-"":3:':2~>:-ı--s--· ---
Malak 1 124 lO 

12 
10 

16 
13 2~ 
12 63 
10 .w 

IO 32 
10 

---=-~---------~---------~ 

Fındık İf 
rıftılı: mal 

Keten yatı 
Suam 1aQ'ı 

GELEN 
B•tday 
Suaam 
Uıı 
Yul•f 

258 Tam 
27 
.so • 

100 

Keten toluı•• 

r .. uıya 
12 

211 .. 
15 • 

liO • 
58 ,, 
15 

Arpa 
Mı•ır 

Y•pak 
Bulıur 
Çavdar 
Tıftık 

Pamuk 

F .. ulya 
K1l 

iç uvi:ı 

DİŞ 
Bu{rdııy 

• 
• 

Mı•ır 

G l DEN 

- . 
.. 
• 

100 fon 
9 

.. 

FİATLAR 
Linrpul 3 70 
Ştkaıo 
Viııipelı: 

Londıa 2 -48 

--------
ŞEHıR TlYA'fROSU 

Tepeba ı Dram 

kıııııı 

Gece 11aat 20,30 dn 

HAYAT BİR RÜYADIR 
lıtiklal Cadcleıi Komedi- · 

kıımında 

Bu akıam ıaat 20,30 &e 

SÖZÜN KISASI 

Stokbolm 30.8275 

ESHAM VE TAHVıLAT 
Tirk Borcu 1, Peıia 19.225 

,, ,, JI. pcfİD 19.225 
Erl'ani 19. 79 

----------=-~--

HALK OPERETİ 
Bu aktam ıaat 9 da 
Paur matine 16 da 

(OPERET) 
Ayrıca: 

ZOZO Dalma 

fark~lar 

tt, .... MuhlisiSabahaddin'in 
Beatelediği -. ~ 

- BAYAN MUALLA'nın~ 

.İLK AHAR:REVÜSÜ. ~ 
Büyük lmuvaffaluyetle duam 
ediyor. Mutlaka iÖrlnüz.. Beı· 

teklr tamburi 
SALAHADDİN PINAR'ın 

i tirakil Su Heyeti 
Viyana, Budapeftc ve ülr.reş· 
ten ıelea bircok ertiıtlerden 

~ 

· müteşekkil 
BALE HEYETi 

Saz, en, varyete 36 rtiııt 

Hhnede 
Her puar 3 teu 6 ya kadar 

ÇAYLI MATİNE 

Tel: 43776 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 
İdare posta ~antaları imalinde kullanılmak lz:ere 4000 - -4500 

metre bıranda bezi alımı kapalı z.arf uıulile ekıiltmeye lronulm•ş· 

tur. Ekıiltme 24.1.840 prşamba fÜnÜ Hat 14,30 da il. poıtahane 
binaaı birinci katta P.T.T. M6d6rlilıü •claaıncla toplanacak Alım 
Satım Komiıyonanda yapılacaktır. 

Beher metre murabbaının muhammen bedeli 192,5 k11rwı hep· 
sinin 866ı,5 lira munltkat teminat 649 lira 69 kuruttur. 

isteklilerin olbapclaki ıartaamelerini rCSrmek H munkkat te
minatlarını yatırmak taere ıalıtm• ılnlerinde Meakür Müdürlük 
idari kalem LevHım kıımına ekliltme ıaatindcn bir ıaat HYeline 
kadar kanunun tarifatıaa UJf&ID olarak huırlamıt olmaları liıumı• 
lea mektuplarını tekli( mektubu Ye 139 Hneıi içi• mateber Ticaret 
Oda11 vesikuı, munlr.kat temiaat aakbuau nya muteber bir banka 
mektubunu mubtni elarak yak.arda iımi ı•~en Komiıyon Batkan
lıtıaa No lu makbu mukabilinde teTCil e7lemeleri. (100) 1-4 

Müteahhit 1 erin Tak v; mi ------.. ----~-·- _... ~ -
Par.arteai 8.1.940 

KatgGt (M.M.V.) No 1246 
Hnva perçin çekici (M.M.V.) No 1290 
Fincan (P.T.T. U. Müd.) No 1246 
Triyör (Ziraat Vek) No 1247 
Planya lc:ı.galu (İnhisarlar U. Miid.) Ne lı47 
Çu\• cıl yıkama makinesi (İnbis. U. Müc!,) No. 12 3 
Elbise v kasket :e > ,, N . \28 
ltıklı liinyal tesisi (Maliye Vek.) r.to 1266 
Hububat nakli (Toprak Malı'.lulleri Ofisi İı..mir Şubesi) No 1265 
Eskrim mabeı_ııesi (Beden Terbiyesi Gen. Direk. SAK.) N 1273 
Y.laf ve un (Isparta Ask. SAK.) No 1274 
K. fa,ulye ve aman (İspnrta Ask. SAK.) No 1284 
Parke taşı (O.O. Y. ) No 1275 
Saotrif•j tulum'9a (D.D.Y.) No 1277 
TuA"la ( ~ İz.mir) No 1279 
Harita tanı:i i (Siirt Belcd.) No 12n 
Garaj İn,. (Eskişehir Kor) No ım 
S _d Y ğ, zeyti~nyağ, s bun ve e~mek (İst . Jand S; I< ) "lr. ?.77 
Kıwyabone alat ve malzemeri (l.st. Gümrükle- L.cı~muc. ; • 7 
~ Kı:r.ılağaç tomruğu (Halıç 0rma n Bölge Şel i2'i) No lL. 
iskarpin (Yüksek Müheııdis 111ek.) No 1278 
Elbi e (Auk. Emniyet Müd.) No 1278 
Arpa (;Edirne Ask,) o 127 
K m (hıt. Beled.) No 1278 
Deve boynu ve ağızlık (İst. eled.) No 1278 
K ı.oyon .> > No 1278 
Ataç ve fidan > > No 1278 
Demir boru :ıı ,, No 1278 
İpr t levhaları > > No 1278 
Vantilatör > > No 1278 
Tıbbi ecza > .> No 1278 
Kaldın• i• . :. > No 1278 
Dunr İ•f· > > No 1278 
Heli iot• .:e :ıı No 1278 
.-Krom cevbe~i (Buraa Defterdarlığı) No 1278 
Buhar kaz:aM (lnbiurlar U. Müd.) No 127ti 
• DukkiD ve hane allkazı (Ank. Beled.) Na 1280 
• Y •t tenekHi (Ask. Fabrikalar) No 1280 
Oaaht kitıdı ve proıyat kağıdı (Ask. Fabrikalar) No 1286 
Mauy111 Hükumet Kona ı tamiri (Balıkesir Nafıa Müd,) No 1279 
Burhaniye • ,. ,, ,, " ,, Na 1281 
i,ş7a aakli (Adliye Yek.) No 1280 
Pelatlı kilywakam evi tamiri (Ank. Valiliği) No 1280 
Sclne balinde yap. tamirat (İst. Beled .) No 1280 
lıtç ve leva:ı.ı~ı tıbbiye (Kocaeli Vil.) No 1280 
Saka arabası ~bt. Komut.) No 1290 
.Kendir ipliti (Tophane Lvz.) No 12"83 
Ş.-rit kolan, kantarma kanaviçe yular sapı ve çelik ıusta (Tophane 

Lvz:,) No 1283 
Şiltelik bez (Tophane Ln.) No 1283 
• Karıtık köıııür (fçel Orman Çevirge Müd.) No 1281 
ElbiH (8alıkHir Orta Okulları SAK) No 1281 
Arpa u kepek (Kouya Memleket Hast.) No 1281 
* Ma:r.ot tenekesi (Çankırı Beled.) No 1282 
K. fa1iul7e ve patates (Samsun Ask.) No 1284 
Jir battaııiyesic.(Gümrü. Muh. Gen. Komut.) No 1284 
Sabun ve zeytinyat1 (lst. Belt:d.) No 1287 

(Devamı 4 ııcü sayfada) 

I - • ıufredtttı lıstcsı muı.:İbım .. e.., ... ..ı icuı wuhtelıf hırdaliat le· 
vazımı pazarlıkla ti tıo alınacaktır . 1..41 

il - Muhammen bedeli .>2:> hra muvakkat teminatı J9,37 .liradır. 
ili Pazarlık 10.1340 çarşamba günü sa t 15 de Kabntaşta 

Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Ahm Komisyonunda y pılacaktır. 

iV - Müfredat li tesı her gün şozu geçen Şubeden parasız alı
nabilir. 

V - İsteklilerin pazarhk ;çin tayin edilen gün ve saatte ~ o 7,5 
ıüveome paralarile birlikte mezkur Komisyona gelmeleri. (fö) 3- 4 

e • • 

1 - Şartnamesi mucibince idaremizin Paş bıı.hçe müskira fab
rikım içiu bir adet buh r kazanı açı · eksiltme usulile sa ı.ı elma
cakbr. 

il - Mubnmmeıı bedeli 4400 lira muvakkat '!eru · t 3 li· 
r dır, 

ili - Eksiltme 8.1.940 paz rtesi günü saat 14 de Kabs ta!'ida 
Leva:ı.ım ve ~ ubnyaat Şubesındeki Alı::ıı Komi yonunda yapıl caK· 
tar. 

iV - Şartııumeler her gun .::özü geçen Şubeden parasız alıua
bilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin 
7,5 güvenme paralarıle birlikte mezkür 
olunur. 

olunan gün ve sutte ~o 
Komisyona gelmeleri ilan 

(10656) 4-4 

lstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel işletmeleri 
Umum üdurlügünden : 

1 - Muhammen bedeli 2058,76 lira olan Silahtar fab 'k 
d · · t · · k rı ası ka. zan nıresı envırat tesısatı açı eksiltweye konmuştur. 
2 - Muvakkat teminat 154,41 liradır. 

b
. 3 - Ebkı~lt~ek24. ld.940 ç rşamba günü, snnt 15 de Metro han 
ı~asının eııncı atın a toplanacak olan Arttırma ve Eksilt 

mııyonunda yapılacaktır. mc Ko· 

4 - Bu işe aid şartnameler İdarenin Levazım Müdürl" M 

paruıa tedarik edilebilir. uğunden 
5 - İsteklilerin kanuni ve~ikaları ve muvakk t t · . 

'11 d'l M a emınatları ıle 
ı n e ı en ıun ve saatte Komiııyouda hazır hul l unma arı . (11~) 

İmtiyaz Sahibi ve Yazı l~leri Direktörü : İsmail Girit 
B ıldıiı yer : Akın Baıım vi, lıtaubul 
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Quotldlen des AdJudlcatıons 

ADMINISTRATION 
. 

ABONNEMENTS 
Vflle et Province 
3 mois Ptrs 450 
6 " 850 

12 1500 
Etranger : 12 mois Ptrs 2700 

Le No. Ptrs 5 
MÜNAKASA GAZETESİ 

Galata, Fermeneciler Cad. 

Kenbc rlıuı, 2 ne t t 
No. 8-911·12 

T elcpl Ol e: 49442 

Pour la Publicite ı' adresser 
a l'Administration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Boite Postale No. 1261 

Adjudications au Rabais 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
----- '""MO"d--;--Pri~-Cautioı;:---Lleux d' adjudk'di-;;;et du -·--=--· 

Objet de i' adjudication J Heure9 d'adjudicat. estimalif provisaire Cahier deı Charges ours 

-------------------------..r.---------~·= -~---~---~·-------~--~~-----

Constructions-Reparations-Trav. Publics-Materiel de Construction-CarloJ!.~hie 

Rep. pavillan hôp. Milit. (aj) 
Constr. pave s raute Eskişehir-Sivrihisar 

,, chaussee s lroute Bazüyük·Çukurbisar 
,, plancher en carrcaux mosaique rez-

dc-chaussee bat. ecole technique 

Gre a grc 
Pli cach 

,, 
Gre a gre 

16589 84 
67051 99 

673 16 

1244 24 
5028 90 

51 -

C. A. Milit Balıkesir 

Oir. Trav. Pub. Eskişehir 
,, ,, ,, Bilecik 

Com. Ach. Ecale Technique 

Dans 1 mais 
24-1-40 14 
23-1-40 15 -
12-1-40 14 -

Produits Chimiques et Pharmaceutiq~s-lnsiruments Sanitaires-Fournitur!_pour Hopitaux 
Sel ammaniaque: 15 t. Publique 2175 - 163 13 1 re Expl. Cb. de fer Etat H. paşa 25-1-40 10 30 
E lectricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallaticn et l/iateriel 

Clble sauterrain: 16 lats Pli cach. 
lnıtaJI. eclairage au Jocal de chaudiere fnbrjque Publique 

Silahtar 
lıalateun: 50000 p. (aj) 

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 
Toile branda: 4000-4500 m 
Vachette: 30000 k.-divers cuirs: 23250 k. 
Toile pr. bauee de sauvetnge: 900 m.·taile 

haki pr. ıac: 400 m -id. pr. gants: 1100 m. 

PJi cach 
Gre it gre 

,, 

26016 -
20:>8 76 

8662 50 

1951 20 
154 41 

649 69 

215 75 

Dir. Telephancs lst. 
Dir. Gen. Expl. Elec. Tr. et T. Ist. 

Dir. Gen. PIT Ank. 

Dir. P·T.T. I t. 
Com. Ach. lnt. Tophane 
Com Ach. lnt. Marit. Kasımpaşa 

6-2 4o ıs -
24-1-40 15 -

18-1-40 16 -

24-1-40 14 30 
1 !i-1-10 14 30 
9-1·40 11 -

Transport-Chargement - Dechargment - Fournlture de Bureaux 

Transport fcuilles de tabacs 

Dlvers 

Chevaux de monture d' attelage et de trans· 
port: 37 teteı (aj.) 

Sanıle: 900 p.-gants en erin pour etrier: 1700 
p.·bride.s en chaine: 900 p.·id. en cordc: 
900 p.-brosse pour etrier: 900 p.-sncs it 
fourragc: 1700 p·-ceinturc: 900 p.·epan· 
a-e paur etrier: 300 p. 

ltamaıe chaudran: 45 p.·gamelle: 1825 p.· 
rabelets: 1900 p. 

loutonı en metal petits: 500000 p. 
Corde blanche: 1870000 m. 

Grc a gre 

Gre a gre 

, 

n 

n 
Aaiante an plaque: 2 t.·bourre en amiante avee Publique 

rraphita aarre de 10 m m: 500 k.-manga-
niı.a en mastic: 300 k. 

.S.e en c:rin pr. fourrage: 1100 p.·brides: 2200 Gre a gre 
p. -ceinture en f eutre: 750 p.-sangle en 
erin: 800 p.-jute en erin: 400 p.·bridc en 
courroic: 220 p.-eponge: 550 p. brosse a 
la fr. pr. etrier: 550 p.·gant en erin pr. 
itrier: 550 p.·attacbe-pied: 550 p.·bridc en 
chaine 550 p.-carde pr. ecurie: 20 p. 

5000 -

2750 -

Harnais: 140 p. (aj) Pli er.eh la p. 77 50 
Fab. carrosaerie en tôle pr. ordures avee pla- Gre iı gre 8400 -

ce de chauffcur ıur 12 chassis Opel Blitz 
do 166 pouces et sur 2 chiissis de 14'.2 
pouces (cah eh 42 P) (aj) 

Fab. carrosaerie en bais pr • ordures avcc pla· :ıı 

ce de chauffcur ıur 12 chassis Opel Blil.11 
de 166 pauceı et sur 2 chissis de 142 
pouces (cah eh 39 P) (aj) 

Provisl ons 

Viande de baeuf: 35 t. 
Avoine: 500 t. 
Orge: 500 t. 

Haricots secs: 240 t. (aj.) 
Ora-e: 500 t. 
Riz: 6 t. 
Oliveı: 2,7 t. 
Savon: 3 t. 
Huile d'aliveı: 1620 k. 
Beurre: 2340 k. 
Haricotı sccs: 4,2 t. 
Rai•ins aans pepin: 1,2 t. 
Poiı·chiche: 3,6 t. 

Adjudications a la~~ırP:~here 
Decombres bit. en beton arme 

" 
maiıon 

" " Paaux, boyaux et cornes 
i.taıere, table, fautcuils et chaiıes 

Pli cnch 
Gre a 2re 

n 

Pli cach. 
Gre n g-re 
Publique 

" .. 
n 

n 

" , 

" 

Publique 

" 
n 

n 

n 

gııo de ch6ne:5052quint.•charbon:2791 quint. Publique 

7650 -

11550-
35750 -
34500 -

le k. O 22 
23750 -

1680 -
486 -
930 -
729 -

2457 -
735 -
180 -
432 -

20 -
100 -
350 -

iO -

--

325 - Dir. Monap. Balıkesir 26-1-40 - -

750 -

206 25 

813 75 
630 -

573 75 

866 25 
5362 -
5117 -
3960 -
3562 50 

126 -
36 45 
69 75 
54 68 

184 28 
55 13 
ıs 50 
32 40 

26 25 

87 85 

C. A. Comm. Mal. lst. Fındıklı 24-1-40 10 -

Cam. Ach. Milit. TckirdaQ- s-1-40 10 -

Com· Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı 13-1-40 8 30 

Com. Ach. lnt. Tophane 9-1-40 14 30 
n > 15-1-40 15 -

lre Expl. Cb. de fer Etat H. paşa 25-1-40 10 30 

Com. Acb. lnt. Tophane 12-1-40 15 -

C. A. Comm. Gen. Surv. Dauan. Ist. 25-1-40 15 -
Cam. Perm. Mun. lst. 24-1-40 14 -

,, .. 24-1-40 14 -

C. A. Comm. Gen. Prot. For. Ank:. 24-1-40 14 -
n Div. Tekirdat 15-1-40 10 -

n .. 15-1-40 15 -
C. A. Comm. Mil. lst. Fındıklı 25-1-40 11 -
Cam. Ach. lnt. h:mir 8-1-40 11 -

n n 19-1-40 9 30 

" 
,, 19·1·40 IO -, :ıı 19-1-40 10 30 

n .. 19-1-40 11 -
ll .. 19-1-40 11 30 
, , 19-1-40 14-
> > 19-1-40 14 30 
ll n 19-1-40 15 -

Def terdarnt lst. 18-1-40 14 -
)) .. 18-1-40 14 -

Com. Pcrm. Mun. lst. 15-1-40 14 -
Ligue Aviat. Turque Suc. Çanakkale 17-1-40 15 -
4me Bur. Exec. lst. Nouv. Postc 11, 16·1·40 11 -

a Jat. Ananyadiı Han, 2me etago 
Dir. f c,rets !at. ll·l-40 15 -

((3 üncü sayfadan devam) 

Evrakı matbua (Konya Memleket Hast.) No 1286 
Bülten bastırılması (İzmir Tic ret ve Zahire Borsası No 1286 
Taş ihzarı (Balıkesir Vil) No 1288 
Yaprak tutün nakli (Kütahyn İnhisarlar Müd.) Na 1288 
Gemici muşambası (İst. Komut.) No 1289 
Makine yağı ,, Na 1289 
Pirin!; (Tophane Lvz.) No 1290 
Sıtır eti (Çorlu Kor) No l 290 
Eğer takımı (Orman. Koruma Komut. İst. SAK) No 1290 
Sığır eti ve ekmek (Is~ rlava Aktarma Ambarı Direk.) No 1291 
Muhabere malzemesi (lzmır Lvz) No 1291 

M · mento des Fournisseurs 

Lundi 8 1.940 

Catcut (Min. Def. Nat ·) No 1246 
Marteau pr. rivet . ( ı in. Def. Nat-) No 1290 
lsolateur (Dir. Gen. PTT.) No 1247 
Trieur (Miniıtere Agriculture) No 1217 
Machine·outil plane {Oir. Gen. Monop.) No 1247 

n pr. laver les sac~ (Dir. Gen. Monop.) No 1283 
Habits et casquettes ,, ,, ,, No 1286 
lnıtall. signaux a l'electr. (Ministere Finaııces) No 1266 
Transport cerealeJı (Offic Cereales Suc. lzmir) No 1265 
Articlea d'escrıwe (Dir. Gen. Clup Sportif) No 1273 
Avoiue et fariııe {Com. Ach, Mil. Isparta) No 1274 
Haricots secs et paille > > » > No 1284 
Pıerres parqueta (Ch. Fer Etat) No 1275 
Pompe ceııtrifuge ,, n ,, No 1277 
Briqucı ,, n l:ı.mir) No 1279 
Oreuement carte (Municip. Siird) No 1277 
Conıtr. rarage {Corps Armee Eskişehir) No t2n 
.Beurre, huile d'olives, aavon et pain (Gendarmerie lıt.) No 1277 
lnıtrumenta et articles de chimie (Dir. Pr. Douaoes lıt.) No 1277 
* frouc d'auoe (Chef Forets Haliç) No 1277 
Eacarpinı (Ecole lngeoieura) No 1278 
Habits (Dir. Gen. Surete Ank.) No 1278 
Orı• (Com. Aclı. Mil. Edirne) No 1278 
Sable pr. Jes routea de Kadıköy (Municip. Ist.) No 1278 
Corniere et bouche pr. pompe c ,, Na 1278 
Camion c c No 1278 
Planb d'arbrcs .ıı > No 1278 
Tuyaux en fer ,, ,, No 1278 
Plaquet de sig-naux > > No ı<:nS 
Vontilatenr ,, ,, No 1278 
Produitı pharmaceutiquea ,, > No 1278 
Conıtr. pave ,, ,, No 1278 

,, mur :ıı ,, No 1278 
,, w.c. ,, » Nol278 

* Minerai de cbrômo (Defterdarat Bursa) No 1278 
Chaudihe iı vapeur (Dir. Gen. Moııop·) No 1278 
• Decombres de boutique et de maison (Municip. Ank.) No 1280 
Papier osalite et prouiııte (Fab. Mil.) No 1286 
• .Bidona pr. huile ,, ,, No 12..>U 
Rcpar. konak gouvernemental Manyas (Dir. Trav. Pub. Balıkesit) 

No 1279 
Rcper. konak gouvernomental Bürhaniye (Dir. Trav. Pub. Bahke• 

ıir) No 1~1 
Transport effetı (Mioistcre Justice) No 1280 
Repar. maiıon Kn7makam Polatlı (Vil. Ank.) No 12SO 

:» au halle de lea-umoa (Municıp. lst.) No 1280 
Mcdicamenta et articles saııit. l Vil. Kocaeli) No l 280 
Voiture pr. transport d'eau (Command. Mil. Ist.) Na 1290 
Fil en lin (lnt. Tophane) No 1283 
Sangle on ruban, licou, caııavu, brides et ressorts en acier (lnl· 

'IophaneJ No 1103 
Toile pr. mateJas (lnt. Tophane) No 1283 
"' Cbarbou melange lDir. Forets lçel) No 1281 
Habitı tCom. Ach. Ecoics Second. Balıkesir) No 1281 
Orge et aon (Hôp. Regional Konya) No 1281 
• liidooı pr. ma:ıout (Municip Çankırı) No 1282 
Haricob aecı ot pomme de terre {Com. Acb. Mil. Samsun) No ı1~ Couverlure en laine (Command. Gen. Surv. Douan. lıt.) No 'Y 
Savoıı et huile d'olives (Municip. lıt) No 1287 
lmprimeı (Hôp Rig. ~onya) No 1286 
Jı:upre11ıon bulletinı (Baurse Cereales lzmir) No 1286 
Fouroiture pıerres {Vil. Balıkeıir) No 1288 
Transport tabacı en feuilleı ~Dir. Monop. Kütahya) No 1288 
lmperrueablea pr. marius (Command, Iıt.) No 1289 
Huilo pr· machiua > ,, No 1289 
Riz (lnt. T opbane) No 1290 
Viande de breuf (Corpı Armee Çorlu) No 1290 
Harnaiı (Comwand, Gen. Prot. Forets iıt.) No 1290 
Viande de bceuf et pain (Dir. Haniar Avialion lat. Yeşilköy) 

No 12131 
Articleı df: cıorrHı;>ondance (lat. iz.mir) No 1291 


