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ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için Kuruı 

3 Aylığı 450 
6 " 850 

ı 2 " 1500 
Ecneb nemleketler ıçiıı 

l ylığı 27 ) 

ayısı > ~u uş 

Resmi makbuz mukabili olma· 

yan tediynt makbul değildir. 

PAZARTESi 

H G N AR İKTİ ADI, MALI. TİSARI VE ZiRAI 

GAZETESİ 

8 lkinclkA un 1940 

İDAREHANE 
Galata, F ermeneciler Cad. 

Kenber hanı. 2nci kat 
No. 8-9-11-12 

lLAN SAqTLı\RI 

ldareh nemizde gorüşülür 

Telefon: 49442 

Posta kutusu No. 1261 

Umum Tüccarların v müteahhitlerin mesleki Organ dır 

Kanunlar, {ararnameler ve Ticaret Muahedeleri 

Askeri Fabrif<alarm iptidai Madde Muafiyet Cetveli 
Karllrna No: l 2543 

Teşviki Sanayi Kanunundan 
istifade eden Askeri Fabrikala
rın gümrük ve bun munzam 
resimlerden • uafen l°etirtecek-
1 ri iptidai mllddeler cetveli ile 
bunun •ureti tatbiki hakkındaki 
iliş k talimatnamenin tasdiki ve 
14.7.1 38, O.J.ıg tarih ve 
2 938, 2 10554 sayalı kararname· 
lerin hük.ümdeıı kaldmlmuı ; 

744 Triutriam feıfat 
14t5/A .Kikirt 
754,L Olee 
754 Y H:ımazı azot 
773 T le 1 
782 Gliserin 
853 Muıt bzaratı kimyeviyei sı· 

naiye (aluritl 
853 Mustabz.aratı kimyeYiyei ı

naiyedcn mad t ubtelif ciaa· , 
te yatlar n boyalar 

853 A Difenilimin, untralit, ai· ' 
lmnin, a nlit,Dif a llretan 

853 C l Mustaburah kimycviyei 
ıınaiye (f yri ez.kür kit) 

aliye V kili itinin 18. J 2.1U39 
tarih ve 2J27!:1.7.33216sayılı tek
lıfi Ü erine 2537 sayılı kanunun 
2 nci maddeaiııc tevfikan İcra 
Vekilleri Hey lince 23.1~. lSlU 
tarihinde kllbul olunmuitur. Teıvlki Sanayi K nunundın is-

Gümrük Tarife M vaddı iptidai tif d eden ıkerı f brikıluın 
No. yenin n •'I gQmruk v bıın munzım reslM-

231 Neft lerdın mıııeftn g tlrec ki ri lpti-
2Bl E 2 inec şeff f aellifon yap- dıT mıddıl r c hılJ vı ıurıti 

rak.tan ı ir mam lit erit 
323 C Selluloıı: t tblkl h kkınd Tıllmatn m 
324 A,8,C 1\ ubt lif r nkte ki· l - Aık.cri fabrikaları ibti-

364 ğ~UTusfiye odilmit husuaf pa· yasları İfin bariçtea ıetirileHk 
muk ilitik etulde eiuleri yazıla ipti-

3 2 Zımpara beır.i dal madtleleri senevi muafiıet tu• 

412 Al, 2 jüt iplikleri tarı, Maliye V kAleti b lJHİ•e 
Bl, 2 laer ıeH kenacak tabıisat aik-

444 (Götaperka) levha halinde darı•ı ı•ı •H. 
ha uçuk 2 - uııfiyetlor, aık rf falıtri-

482 A Grafit kaların .-erecokleri beyaaaamelcr 
47 A Zımparn tezu öurine, evaccuı ıamrüktcn 
516 Hematit imrıırıoda kat'f t•kilce nrilir. 
517 Hllaı demir, Fcrro krom, 3 - G6•rlk YC İ11biaarlar 

Ferro ıilisyum, Ferro titan, Vekllcti, er mali Haenia 15 
Ferro mangan, Ferro Volfram mayııına kadar AıkerI Fabrika-

S 18 Hurda demir lar taraf ınd D ıeçirilea aadtle-
51 ,A Çelik çubuk ve ıerit lere aid tahakkuk eutirilecek 
519 B Çelik levha rlmrik Hamile m ..... ı. YUJi-
520 A Ay a demiri, demir <çu· sini i<Ssterir cetnlleri meakür 

buk ve ferih r mali sen nin 20 mayıııaa katlar 
523 Al •ı D h Maliye Vekiletine •öaderir. ı , " ecair lev a 
555, A-557 A Çub k levha, ıerit 4 - 1055 ıayılı Teıviki .SHa· 

v.eya beru halinde bakır, pi· yi Kaaununı.ın ıueti tatbikiae 
rııı~ dair talımataaaeain 88 inei aad-

569, B,C Külçe, levha, çubuk ve· deıi ülıacir. 
ya tel halıude alüminyum 5 - ılişik cetveliıı b&kml 1 

~74,B Tutya ve halitalara (külçe) buiruı 1938 tarihintlea l laazi-
74 D Limba, tahta, çubuk ve ran UMı tarihine lııadar earidlr. 

boru halinde (hıtya) 8 - hitik eetnlia aeriyet 
575 Çinko 1 vba mlddeti aarfında, Htnle tlalail 
5nı Saf kalay maddelerdea bir Juımı memle-
578 Kalay <varak b1tlinde:ıı k t dal.ilinde kAfi mikdarcla is• 
80ıB Elektrolit nikel tihsal veya imal edilirse, ... •ad-

580,D Saf nikel ı deler eetveltloca çıkarılır. 
583, A Glikel 
583 B Antim•an Kararaame Ne: 125M 
584 B Volfram 25.8.931 tarilıı ve 2, 11712 sa-
654,A Adi lektrot yılı kararaa111eye ektir : 
69S A ı ,l,2,3 B,C,D A~ır makiae 2430 sayılı Muamele Verıiıi 

yağları Kan•n11nun 5 i ci madd ıiae 7
02 li Üıtü eç tevfikaa ba.ı aı ai 6 IH&eleria 702 H uhtelif renkte madeni 

toı boyalar yergi miktarı111 ta7in tmek I· 
70° A zere lıf liye lktıaad Vekillik! ri -"• • Vernik 
710 H N't ce miıtereken lauırlaaan, 1939 1 rat dlS potas (potas 

kü orçilesiJ mali yılı iptidai matlieler tensi-
711 H Sut kostik llt aisbetlerİ•İ iÖıtcrea cetvel-
7111 V • 1 Karbeaat dö aat ( i· ie 1apılan tadilitı mlbeyyia cet· 

keli s •oda) m vel ile Maliye Vekillifiaia bn 
711 v.2. Ni.tral ö sutl (şili ki- lausaH mflteallik ıs. ıı.1939 ta-

berçaleaı) rila ,.. 23273,33217 sayılı te:ıke-
711 V Natnum hipoklorit, per • 

kloron reıi lc:ra V ek.illeri Heyetiaco 
71110 Natrium biıulfit, natrium U 12.9~g tarihinde tetkik Ye 

oksalat, Kalium Bitartarat r.nütalea edilerek ilitik eetnlcle 
711, Z Silikat dö ıııt gösterilen yeni tea:ıilit aiıbet-
712 D Nitrat damonyak leriaiı.ı 1. 1.940 tarihiadea itiba· 
7161A Magnezyum (metal) ren aalllacak mamulitıa vcrii· 
718,D Klor Kalaium lerine tatbik edilmek l&ere 1.2. 
722 A Kobalt (metal) 94u farilıioden itib..roa meriyete 
723,A Krom (metal) lunıulıcası Ye cotnldc yuılı 
724 Ferro Alüminy•m maddeler için balen tataik edil-
724 A.B Alümiııyum Sulfat mekte olan teoailit niıbetlerinin 
735,A Molibden (metal) de 1.2.940 taribiae kaclar mer'i 
135 B Ferro molibden tutulması ltabal ohıomuıtur. 
;~2,B Sülfür da nntimuvan 23, 12.939 

ıC Fcrro Vanadyum (Devamı Yar) 

• • 

AK.ASAL_AR 
iı 

Gaxlantep Nafıa Müdürlü ünde : 
İslahiyede yaptırılacak Meteereleji binası iat• tına talip Jık a· 

iı uulaa enllı.i fartlar dal.iliacle eksiltmui on fii• az.atılaııtır. 
ibaleıi .1. O Sala J'iDii 1aat 11 de Nafıa daireaia.leki komiı· 

yeau 1apıl caktır. 
a. ite ait keıii, ~artrıa e YHair enak her iÜn N fıa tlaresir.ı

de ı rıilebilir. 

Çanakk 1 İnhisarlar MO.dürlü \inde• : 
del ketfi 8 ,47 lira olu Çaruı.kkmle ichiıarJar iıılaresi yaagı• 

su tesisatı iti 2 1.940 tarilıainiea itilıaaren 20 an mlidetle çık elı· 
siltaeye kenal Uftur. 

İltAle ı2. l.940 taribia 11ı1üsa if paaart .. i ıüni saat 16 tl Ça
aaldıale iu iaarlar i ar .. iıılie 1apılac ktır. 

Eluilt •1e J'irccek taliplerd n Ça akk le aerknivd balua 
yaalar Ç aak aloy illaak. c'ter idar lere tl m r eaııt edelııilirler. 

'falipl r meraea Yo nahalli idareleri e o 0 7,5 te iaat a çeai ok· 
rak akltH aka iliatle 60,-'9 lira yatır afa. 

Ko9if varaka1ıa1 ı~hmek e iatemilee i:aaluıtı al ak O:a re Ç aak-
kale ia inırlar clirl öae veya kmlua wıkları alaalli idarelere 
m raeaat eioltilır. 

İz it Sp r Bölıoıi B ıkıı hiıntlan : 
25.1.~40 pert••M ... aaat 15 ıie Yillyet •aka•ıatla 10817 li· 

ra 10 ku•t laeıif be elli laair ıper aalııasa ilaata ılu·arı İ•f&atı kapa 
h :aarf asalile eluiltaeye keaalauıtur. 

alr.uele ekıiltme ıartnaaeıi kefif n sair evrak aafıa lelr. 
lttii tle .. r l~bilir. 

M•Yakkat l •İaat it-4 lira il kuıaıtu. 
İıteklileria teklif •ekbıpları ile ltirlikte Kecaeli nafıa laldir· 

llfüatie11 al lf eltl•kları •Hikalarla..;yeai H•• Tiearet eduı Y ıika· 
lar1 ve muYcklır.at le iaat ••ktaplariJe lteralıter 15.1.~0 JilUfeabe 
•ir;i Hat la k ar ıp r ÖlJ'ell lıııatka111 Keeaeli Yaliıi maka ına 

yerm.eleri liaı 4ır. 

İıtaainal Belediyeaiaıiea : 
NitHlafıatla &.llk Mkafıda '..&10 m.etr•lilı• •ı.c ıaıa parke 

elarak ia .. 11 kapalı aarf ekıiıtaeıi.. keaalaaftu. İltale 22. l.4U 
paaartui fÜ•I ıaat 15 ie lltHlt•l 8eleei7Hi Daimi l:HlmHiaie 

1apıluaktır. abaı.am.c:a lteıieli 2:lü7 lira 70 laar111 ve ilk teai at 
miktarı 1 lirn 3J kuuıtu. Şarta&•• 51 ·araı mukaltiliaıle Fen 
lıleri Ml.uirlltbcH alı .. ı.ilir. 

Talipleri• ilaaleli D 1 ıt• enel Fea i,leri Mltl rl tiae •ira· 
eaatle alaeakları f•aaf elali7et nsikaları n ilk te•İDat at..bu; HJ& 

aektu•larile ı4to ••maralı kaaaaa gare .. uırlayaeakları kapalı 
ı;arflarıaı ilaale •iiııl saat l.f e kadar lstaaltul S.le.ti7Hi Daimi En
cüraeaine ••r•eleri · 

İstaabul KemYtanlılı Satınal•a K.o•iıyoaua aa: 
K.e•iı7e ••Hila keıif n prtaaaHi ••n•t K leli aıkeri Ji• 

aesİ•İ• ta•iratı açık eklilt•• ile 2f.1.40 çar.. ba •lal saat ll,30 
da ltaılan ca •• ayai ıt..le iatat eiilHektir. Malta••ea iteıleli 
46 7 lira 50 k•r-.ıt•r. İlk temiaat paraıı 3• 1 lira 55 kuraıtar. İı· 
teklilerin lıtelli ıtıı .-. saatte Fıatlıklula kea-.taalık aatıaalaa ke 
•İ17eaana üraeaatları. 

lııtaallul Zira t MlıiirUilöadea: 
Ası rt Jlb: e 8 ıaf tyetll Y• •untazam, aajla fı~ılara 

me•ıuıı olarak on ton ıöstaıı pazarlıkla ıatıa alınacafıadan 
isteklilerill 26.1.~40 cu11Ja •üaii ıaat 14 de Vilayet 8iaaııncla 
mtlteıe ..... kil Ziraat M\lhayaa Ko•lıyenuaa aelmelerl· 

... * ... 
Antakya h staaeıi içia 21 kale• madeni eıya alınacak

tu. Bak; lıt. Sıhhi le11eıeler A. E. Ko•· ilanlarına· 

İsta bul Ontver1iteıl A· i. p. Komiayoa\lndan : 
Ha&eki butauesi tedni kliııitincle yaptırılacak 147~ lira 50 hu

ruf keıifli aunı t telef•• scntralı ve telefea kablo ferfiyat ve tesi
ıat itleri JO. I. O salı • nü saat 1 ela Roktlrlükte açık eksiltmeye 
keıanhaoıtur. isteklilerin 110 lira « kurapak muvakkat teminatlaı
rile en u 1500 liralık bu ıibi iıler 7aptı ıııa d1.ir lstanlııı.ıl Vil ye· 
tinden ekıiltmeden 8 f11a enel alıamıı nsika n Ticaret Odası 
kltıdile ıelmeleri keıif n ıartııanı.e lıer g n R ktlrlüktc rar lür. 

Bodru Belediyesinden : 
Bodr•m Boledi1eıiaia 31095 lira 80 k-.r•f bedeli ketifli elektrik 

teıiıatı kapalı zarf uıulile ve 45 ıln mlcldıtlı miiaak11aya konul-

••ttur. İhale 5 •bat 140 tarihinde pazartesi giinl saat 15 le d
rı.ım Belediye E c meninde yapılacaktır. Zarflar ihale gfiafi uat 14 
e kadar kabal edilir. Talihler proje ve şıırt ameleriain 150 kuruş 
bedel •ukabilinde Bodrum clcdiyesinden alırlar. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonunda 
Mtiuhs rb.ü talibi çı ıyan Malte e piyade atı~ okolunun 

ketif Ye ,artaameain~ göre elektriı· ta:ıairatının açık kıil mcsi 
tS.1.40 pertcmlıte gü Ü s at ll,30 da yapılma a a,ı. ae~k n ayni 
fÜ .te intaç edilecektir. Mu~a men bedeli 528 liradır. ilk t inat 
parası i lira ~ kuru,lur. isteklilerin belli ırün ve saatte Fındıklıda 
komutealık satınal a hemiıyoauna nı-racaatları. 

P, T. T. Umum Müd."rlüjünd n: 
fcare i tiyacı i~in satın alınacak Akkü bataryASı açık ekıiltmeye 

9ıkaralı:aıtbr. 

Multamnı n beılel 500 muva'~kat teminat 337,5 lira olup eksilt-
me 22 9ubat 40 per e b ·nü saat 15 de Anharada PTI. Umum 

illirlük binuıcdaki c tıaalme. Komisyonuna yapılacakhr 
· İstekliler cıuvakh ııinat m kbu:ı: veya banka maktubile ka· 

1.1unt yesikalarını hamile uıcu:' ur giin ve saatta o komisyona mü
racaat odecekleriir. 

Şarhıa eler Ank rada PTT. levazım İstaıı lc!a P.T.T. levazım 
Ayniyat tub si möı!wrlükleriaden becl.elsiz olarak vtrileceklir. 

• • • 
2000 y raltı v• denizaltı k. bloau hn c::.ktır- Bak 

lııt· El k ik, Tramvay ve Tünel liı.'let el ri U. Mid. ilan: 
l r R· 

Akhisar Muaaıchei Hususiye Memurlu und n : 
Akl:aianr kaaaaı köy ve kır bekçileriae 110 kat elbise ve 110 

fift çi:ıme mü ak.as suretiyle yapılacaktır. 
Münakasa 1 .1.940 tarihine tesadüf edeo cuma günü sa t on 

dörtte komi yonu malaıus bur.urunda yapıl caktır. İştirak etmek isti
JODlerin ıaı lira depoaito ukçası ile birlikte Komisyona müracant. 
ları ilan olunur. 

Gümrök M"haf aza G a l K ulanlı ı ista bul Levazım 
A irli i Sıttın ima Ko isyonH d n: 

3.1.<tO ırüoü eksilt esine istekli çık ıya Muhafaza memurla· 
rına maluus '10 çift kundura için 18. l.40 perşembe g"nü saat 15 
de tekrar ve kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

Ni\a.uae ve şartna eleri k miıyQadadır. Görülebilir. 
Mubammeu bedeli 5187 ve ilk te inatı 398 liradır. 
İsteklilerin 2490 sayıla kanunun tarifatı dairesinde haıırlıyacak

ları teklif aektuplarını muayyen z.amnudan bir sant evveline kadar 
Galata Mumhane caddesinde İbrahim Rıfat hanındaki komisyona 

1 vermeleri. 

lıtanbul Mınt ka Lianan Riyasetinden : 
Liua • memurları, makinist, tayfa v o utlar için ecman 105 

aded kaaketil beraber elbise ve palto yaptmlmaııı işi açık eksiltmi
ye koaııl•uftur. 

Tab•i• bedeli 4513 lira ve ~o 7,5 tewi•atı muvakltatesi 338 
lira 48 karuştur. 

İısteklileria ticı:ıri c mali vesaiki mute erelcrini ve teminata 
aunkkate makbuz. ve uıektublarını imil oldukları halde eksiltme 
riııil olu 24.1.940 çarıamba sııat 16 da Galatatla Rıhtım üz.erinde 
lıtubal Mınt ka Lima Reisliği Satanalma Komisyomtna ve şartna
meyi almek ve görmek istiyeıılerin İdare Şubesine müracantleri ilan 
eluaar. 

, Büro ve ev 

İstanbul Komutanlığı Sn.tınnlma Komisyonundan : 
3 adet eüyii!t yuıltaııe 
6 edct kü,ük yazıhane 
Yakarı.la y ı.ılı adet yazılaanc l l. l.4Q per embe günü saat 

14 de Topl.anede Lev z.ıın amirliği satınalmn komisyctnueda pazar
lıkla eksiltmesi yapılac ktır. Nümuneleri Sirkecide Levazım lmirli~i 
ambıı.rıad ıı-örülür. Par. rlak için isteklilerin belli saatte teminatlarile 
beraber koıaiıyona gelmeleri. 

İıtanbul Gı •' Tapu Sıcilli Müdürlüğünden: 
Adet Ct i 

1 Panto raf 
10 Çtıltk ıerit (tahta saplı) 

Yuk: rıda rnüfred tı cöst rilen ala.tı f nniye p zarlık su· 
retile lı ncağı ~an talip olanlnrın 9 kanunusani 940 tarihine 
tcsaduf cd n s lı ünü aat on be§te Sultanah ette T npu 
Sicilli Müdürlüğünde müteıekkil Komisyona· müracaat yle· 
meleri ilan olunur· 
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Cinsi 

A) Münakasalar 
inşaat, Tamirat, Naha 

ol 
ş kli Muhm· bed. 

rita 

Nifaataıında emlak sokağmdıı ıırke inı.: k palı z. 22257 70 
210 m. (şart. 56 kr.) 

Kuleli Ask. Lise.si tamiri 
mit ıpor aaha11 ihata duvarı İDf. 

z 

aç . eks. 
kapalı z. 

4687 50 
10987 90 

ılaçlar, Klinik ve ispençiyari a~t,_ Hastahane Lvz. 

Göı: ta,ı: 10 t. (temd.) 
llç ve sıhhi malzeme mulhakat diıpaaaer- aç. eks. 1216 68 

leri için: 21 kalem 

lektrik-Havagazı-Kalorifer (te 1 at ve malzemesi) 
Yeraltı ve deniz altı kablosu: 42000 m. pu. 

(temd.) 
Elektrik tesisatı (tart. 150 kr.) 
Akkü bataryası 
Maltepe Piyade ııtış okulu lektrilt tamiratı 
Haseki hast. tedavi kliniğinde yap. telefon 

kapalı z. 
aç. eks. 

" 
" 

santralı telefon kablo ferşiyatı v teıisatı işleri 

Mensucat, ElbiS_!, Kundura, Çamaşır v.s. 
Elbiıe kaaket ve palto 105 nd. 
Kundur : 910 çift (temd.) 

aç. eks. 
kapı.la z. 

31095 80 
4500 -

528 -
1472 50 

4513 -
5197 -

Mobilya, büro ve ev eşyası, ~uşamba Hah, v. o. 
Blyük yaubane: 3 ad.·küçük: 6 ad. pu. 

Temin t 

351 55 
824 10 

91 26 

337 50 
39 60 

110 44 

i38 48 
390 -

er Li te • 
1 

Müra caat yeri 

İst. Beled 

İıt. Komut. SAK Fı dıldı 
İzmit Spor Bölıeııi Batkanhğı 

İıt. Ziraat Mid. 
ist. Behul. 

nü !..atı 

22·1-40 15 -

24-1-40 l ı 30 
25·1-40 15 -

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

İst. Elek. Tamvay 1'0 el iolet. U. Mfili. 26-1-40 15 -

Bodrum eled. 
P.T.T. U. M. d. Aak. ve İst. 
İst. Komut. SAK. Fı dıklı 
İst. Üniv flit si AK 

İst. Mıntıkn Liman Reis. 
Gümrük Muh, Gen. Komut. lıt. 

Tophane Lv.r.. SAK 

5·2-40 14 -
22·2·40 15 
25-1-40 11 3() 
30-1 -40 16 -

24·1-40 16 -
SAK 18-1-40 15 -

11-1-40 ' 4 -

, tbaa işleri - Kıriasye-Yazıhane levazımı 
__ ,_~-''-------Si_.. ~ ........ -~--,,_..,.._. 

Pantograf: l ad •• çelik şerit: 10 ad. 
Pasif koruma tedbirleri brosür t bı . 
K resteL,!!hta ve saire 
Kereste: 30 m3 {temd.) 
oa,emelik kereste 

~üteferrik 

Yolcu vagonu yan pencere cihaı:ı zembe· 
reği: 36 m,m: 100 ad. 

Gupilya: 325 kg. 
Ferro Mangan °,0 75-78 lik: 300 t. (şal"t. 

284 kr,) 

p z. 
ç. ka. 

aç. eks. 

pu. 

aç eka. 
pnz. 

" 
" 
n 

4850 -

1325 -
495 05 

292 50 
56745 -

10240 -

!st. Grupu Tapu Sicilli Müd. 9-1-40 15 -
363 75 lst. Bcled. 25·1-40 14 -

99 38 Devlet Limanları İJlot . U, Mfid. 8·1-40 15 -
36 68 İst. Kowut. SAK Fındıklı 25-1-40 10 -

D. D. Y. 9 işletme Sirk ci 12-1-40 il 

D.D.Y. 9 cu İtletme Sirkeci 25-1-40 ll 
4087 25 Ask. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 15-1-40 15 -

İst. Komut. SAK Fındıklı 25-1-40 10 30 
768 - Tophane Lvz. SAK 15-1-40 15 -

,, 9-1-40 
'' JO 

Y nnıın söndürme tulumbnsı: 8 ad. 
Bakır kapaklı bakraç: 2{)00 ad. 
BtlyGk madeni düğme: 500000 ad. 
Semer urıanı: 650UO ad. n eb. O 85 veya O 76 

" 9-1-40 14 -
Gerıl ipi: 2000ll m. 

rzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Piriac: 8 t.-udey t: 2050 k. 

Ekm k: 39 t. 
" : 963.6 t. (tart. 458 kr.) 
,, : 87.6 t. 

Sebze İat. l ci yatı okulu için 
K. ot: 495 t. 
Sadeyat: 20 t. 
Sabua: 15. t. 
Saman: 648 t. 
Sıtır eli: 151 t. 
Ekmek: 6-8 t. 

. M07ayedeler 

Deri ve barsak 
,, 

Kereste, Tahta ve saire 

n 1600 -

paz. 

" 3705 -
kapah z. 91542 -

n 8760 -
aç. eks. ı 180 50 
kapalı z. 24750 -

,, 26ü00 -

" 
5700 -

" 10368 -

" 
48320 -

aç. eks. 800 -

aç. art. 
,, 

240 -

277 88 
5827 10 
657 -
88 54 

1857 -
1950 -
428 -
778 -

3624 -
60 -

" 

Orman Korum İn. SAK Sirkeci 
Demirkapı 

İst. Ask. Fabrikalar SAK Salipaur 
D uiz. Lvz. SAK Kuımpııfa 

,, 
İıt. Beled. " 
Edirne Ask. SAK 

" ,, 

" 
" 

10-1-40 

11-1-40 

12-1.40 
23-1-40 
23-1-40 
25·1·40 
29·1-40 
29-1-40 
29-1-40 
30-1-40 
30-1-40 

14 -

14 -

Hayyan Sa§'lık Memurları ve Nalbant 26-1-40 

14 -
il -
14 3U 
14 -
11 -
15 -
15 30 
15 -
14 30 
14 30 

Mek. Müd. 

T.H.K. Ödemif Şubesi 
T.H.K. Denizli Şubeıi 

13·1-40 18 -
18-1-40 17 

-====-=·==----------~-------------------~----------

1 

Ekıiltmeai 22.1 940 Pazartesi ıünü saat 15 de İzmitte Tersane 
kapısındaki komisyon bineıında 7apılacaktır. 

Devlet Limanları lıletme Umum Müdürlüğünden: MuVYak at teminata 567 lira 30 kuruıtur· Şartnam · bedelıill 
29.12.939 tarihinde açık eksiltme uıulile ihale adilecee-i evvelceO alar k komis1ond a almabilir, eıı 

liau edilmiş olan otuz metre mik bı muhtelif ker stenin ihBle11i 8. ı .94 Eksiltweye i tir k edecek isteklilerin bu İfle alikad oldukla-
taribine tehir edilmiftir. rını gösterir ticaret vesikalarım ve ürüncü maddede alr 'Ik t • 

• • • • • r ynzı ı ı emı-
Mubammen bedeli 1325 lır ve wunkkat te ı at 0,9 hra 33 natlarıle b rhkte 2490 sayılı kanunun tarifatı veçh'I t . d k 

. ı e anzırn e eee • 
kuruştur. len teldıf mektuplarını muayyen enin ve saatten ta b. t 

l . •- m ır saa evve· 
ıteklllorin mezkur tarihin rutlıyan paı.artesi günfi saat on lıne kadar komısyon bntkanlıgma vermel ri. 

bette Galata Rıbtımmdaki Umum l\ udürlük binasında toplauau _ _ , _________ _ 

S tınalma Komia1011una m racaat etmel ri ilan olunur. 
Şarln mesi hergün sözü "eçen Komisyonda görü bilir. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komısyonuncian : 
Rami kı 1 sınd yapılaca tamirat için keıif vo !j&rtuam esin~ gö

re d5şemelik kerestellin açık ek iltmcsi 25 i .940 Perşembe gunü sa
at onda yapılı.usta başlanacak n ayni günde int ç edilecekt ir. 
Ker ıtenin muhammen bedeli dört yü.a doksan bet lira b k ru~tur, 
İlk t mın t p r sız otuz altı lira altmıı lieitiz kuruştur. l11teklıl .. riu 
belli gün ve uatte Fındıklıda Komutanlık satııı ima Komiı.:; onun 
m racaatları. 

Marmara 
Cinıi 

Knrabtik 1ı:ok kömürü 244 ton 

Beher tonun 
tahmini fi tı 

Lir 
1 

Komutanlık kara birliklerınin ihtiyacı için yukarıda 
zıh Kar bük kok kömürü kap it zarf uıulile eksiltm y 

• tur. 

Tutarı 

Lira 
7:>54 

iktarı 7a
kooulmuş-

Askeri F brikalQJ' U. Müdürlüfü Satınalma Komfıyonundanı 
Tahmin edilen bedeli 1600 lıra olan 10 k lem çelik tel halat 

Aıkeri fnbrikalar umum müdürlüğü merkez nh alma komiıyonunca 
UU.94\l cuma ırünu saat 14 de par.nrhkla ihale edilecektir. Şartna. 
me parasız olurak komiıyondan verilir. Taliplerin m•vakkat teminat 
olan 120 lira ve 2490 numaralı k nunun 3 ve 3 madd !erindeki ve
saikle o misyoucu olmadıldnrına ve bu iti alakadar tüccardan 0 J. 
dukl rına d ir ticaret od sı vesikHiylc m zkur gön Ye saatte komi
syona müracaatları. 

Devlet D miryolları v Ll tme U. idaresinden : 

Muhammen bedeli 292,5 lir olaa muhtelif eb'atta a25 kg. Ga
pilya açık eksıltme usuli satın almacakhr. Muvakkat teminat !1 R4 
licadır. t:kıı;ihm~ '5J.l.4 por mbo günü aaııt 14 .le Sirkecide 9 'ı,. 
letme binası du A. E. komiıyonu tarafından yapılacaktır. Taliplerin 
kanuni •esikal rile gelmeleri lbı dır. Şartnameler parau:ı olarak 
komiıyondao vcriımektedir. 

• • • 1 letmc ihtiyacı için (100 adet yolcu YafOQU 7a11 peac ro 

8 lkindkiaun 1940 

cihası aemberefi 36 m . • 1olcu) puarlıkla satın ahnacakt 
narlık 12.1.40 cuma gi.nü saat 1 l de Sirkecid 9 işletme biaıtJll' 

lia 7apılacakbr. T lipleriD ayni gün ve saatte işletme A. E. koıJJ 
yonuna m racaatleri. 

lıtanbul Komutanlığı Satınalma Ko iıyonu dan : 

iıtaabul Komutanlı~ına bağlı birlikler ihtiyacı için evsaf Ye f 
raitlae •ysrun sekiz adet yangın sölld rme tulumbasmm pıızarlılı 
müaakaaaaı 25.1.940 Perşembe gün" saat on buçukta yapılma a blf 
laııacak ve ayni günde iuta~ edilecektir. İsteklileriıı belli !'Ün ve S 

atte Fuıdıkhda Komutanlık aahnalma Komisyonuna müracaatları. 

lıt nbul Levnzım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

2000 adet bakır kapaklı bakraç alınacaktır. Pazarlıkla e~ııoilt~' 
ıi 15.1.940 pazartesi gü Ü saat 15 de Tophanede Levazım Amirlij 
Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli I0240 Jir' 
ilk te iıaah 768 liradır. 

• 500 000 adet büyiik madeni düğme 9.1.940 salı gün" •" . . , - ' 14 30 da Top aaede Levazım Amirli i Sahnal a Komisyon il 

pa'zarhlda satın alınacaktır. Nümun si komisyonda glirüliir. İstclıı 
lerin temiaııtlarile beraber komisyona ıelmeleri. 

• • • 65 bin adet semer urg nı alınacnk.br. Pazarlıkla eksiltınt 
9.1.40 1&h iÖ ü sa t 14 de Tophanede i..tanbul Levazım imitlil 
ıatmlma komiilyoounda yapılacaktır. Fabrika malı nümuuenin t'~ 
min becleli 8.;) uruı, 1'utamouu malınrn 7ô kuru tur. Nüwuııel 
komisyonda görülür. lat klıleriu tewinatlarilc komisyona i' lmele' 

• • • i bio metre i"erıi ipi alınacaktır. Pazarlıkla kıiltıJJ' 
l .l.4U sartam a ıilnü sa t 14 do Tophanede Levazım anıirliA"ı 11 
tınalma komisyeuunda y.plac .. khr. Tahmin bed ıi ICMJO lir , 11 

te ın ta ~O lirıı.dır. Nüwunesı komiayondn ırorül r. 

• Ask ri Fnbrıkalar Umum Müdürtügü erk z Sutımı.lınıı 
Komisyonundan : 

Tahmia ed.ıeo bedeli 5u745 lmı olan dUU ton yüzde 7J·78 1 
Ferro uzan Asken F brıkalar Umum ı üdurlü~u Mer ·ez !>•11 

alllla Komıiiyolluucu ı5. l 940 pazarlesı günü saat l.> de pazarlı 
ıhul dılece tar. Şarhıauıu 2 hra b4 kuruş muknbılinde iiomısyı; 

d v rilır. falib erin muv k at lemınv.tı olan 4W7 lira 25 kuruf 
2 O numar la anunuo 2 ve d maddeleriudeki ve.saikle kowi11yoP' 
olmadıklarına ve bu i i nl • adar tüccardau oldu ki rına dair 1 icıı~ 
Odaaı ve1i asile mu.kur gün ve s at c: omısyona müracaatları· 

ebze v. s. 

H yyan Sa2lık Memurları ve Nalb nt 
Müdiırlüajunden : 

ktebi 

Miktarı Tabwin Tut rı İlk teminat ksiltıııe' 
Malıa einıi Azı Çotu fiyatı Lira Lira Günü S-' 
- - - - - - ---- - --- --- ------ ____ .,,, 
.Ekmek 1 i ci 6000 8000 10 narh 800 60 26-1-940 

cuma 1 
Mektebi 940 mali ekmek ibtiyacı eksiltmesi açık olarak yıı~ 

rula yaııdı J'ÖD ve saatte lstanbulda Catalo(flundn Yüksek Mekt" 
ler ubaıebecilitincle toplanan komisyonda yo.pılacağmdaa verİ' 
rın muayyen ı attca evvel teminatlarını vezneye yatırarak koınitf 
na ırelmeleri. 

Or an Koruma T limgahı İstanbul Satın im Ko isyoıı 
kiyaaetinden : 

Orman Koruma Talimgıih ibtiy cı içia aşağıda mikt rı i'öıtıf 
len iki kalem r:ı:ak 24QO numaralı kauunuıı 4t> ocı mecldesinin ,} 
fıkrası mucibıa.ıcc pazarlıkla aaho ahuac:akhr . 

Pazarlık b (J sen si :il. kinun 11. nci perıembe ı nü aaat ıA 
Oemirk.apı aki Sahualwa Komisyonunda yapılacaktır. 

En ... f v ,artname b r guo komiaıyouumuz.da ırörülebilir. 
Mık tarı Cin11i 

8 ao kilo Pirmç 
20..ıO kilo Sade yaaı 

B hkeıir C. Miıddeiumumill~inden : 
Balıkesir cez. evi için 31.->.940 tuibınc kad r almacak v W 

lira tlti kuru muhammen b deh ve 6851>8 kilo ekme in evvelce 
pllaı• ilan müdcie ı i zete taribleruıe nazaran k uuuuu yedinci -
duine 11yiun iÖrülmedıtınden hükumıüz dedılerek 4. l.940 tarılı' 

I 
dea itıbaren yeuıden oubeş i' n muddeUe v kapalı zarf uıulılt 
aıltmcye k nulmuı olduğuııd n ekmegi verme e ııteklı olanlar 
raitı öj'r umek için bergun cea• vi mudürlui'uııe b fvur alatl 
7ür.d yedı buçuk oi11bednde malsandığma ya'tmlac klan 41!> (ırl 
kuruıu b vi t miu tı wuv kkate makbuzlarile ıhalo güııu o 
20. ı.~40 tarihiu musadif cumnrtt:ö>i gunu s at onda wüdd iuınuıJl 
d.airesinlie t pl nac k komi$yonda haz.ır bulunw ları ilin ofupı.lf 

E irn A keri S tan lmıı Komisyonunda : 

Atafpda yaz.ılı w&ddeler kapalı z.cırfla hıı. larıudn yazılı gii11 

a aUcrde Edırn de ~ iiriyet daireııin.:le i Satınalma komııyortıl 
yapılacaktır. ı hplerio knnnni vesiıı:.nlaı ile teminat ve teklif ınelı 
larmı ilaal saatındeo bir r an t evveline 1 adar komiıyoııa ~e 
leri. 

Cinsi Miktarı Tut rı Teminatı İhale puü ve ,i 
Lira Lira 

JI Kuru ot Ton 49!> 24,750 lb57 29.1.940 
Sade yat 2U 20,000 19o::l ;» 15 ,, 
Sabun 15 5,700 28 I· 

" " I~ Saman 
" 648 10,363 778 30.1.940 ,, 

Sıtır eti n 151 48,320 3624 
" 
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Deniz Levazım Satınalma Komisy nundan : de Yeni bat puarı111da bilmibayede ıahlacaftndan ve birinci arttır 1 
Tabmiıı edilen bedeli !H.54! lirn olan 963600 kilo ekmeğin ması 9. 1.940 tarihine müsadif salı günü saat 14 de ve bu arltırme-

21.1.940 tarihine rastlıyaıı salı günü saat t ı e kapalı :zarfla müna- da kıymetin yüzde 75 şini bulmadığı surette ikinci arttırması gene I ~~~~~~~~~~k~~~~~~~~~~~~~~~~ 
kasası yapılacaktır. ayni malıalde ve IO 1 .940 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 de 1-: _ _ 

hk te inatı 5827 lira 10 kuac olup :tut amesi her giin Ka- bilmüu.yedc satılac gından talip olanların yevmi mezkürdn mahal· ı I · . • O _ d l b d h d b 1• d 
~ r d h b ı 1 ·ı ~ 1 - ldnremızın skudar epo ar gru un a ur a a ın e mev-

sıınpaıacia bulunan komisyoadan 458 kunış bedel mukabilinde alı- ın e azır u unma arı ı an o unur. cut 21 adet telefon cihazile 30 postal santral makinesi ak mülitör 
nahilir. 

· - bataryalarına ait parçalarla birlikte pazarlıkla sablaca tır. 
lste}dilcrin 24 O sayılı kaaunun tarifatı dahilinde tanzim cdccok · istanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan ! 1 il _ Muhammen bedeli 200 lira o 

0 
15 muvakkat teminatı 30 

leri kapalı teklif mektuplarıaı en •er belli ıin Ye .. atten bir 1aat 
• :r Mlnakaaa JÜnÜ talibi çıkmıyan birinci muhabere alayı ahırla- liradır. 

evveline kadar homisyoı;a ba•kanlıtına makb,n; m•kabilinde Yerme- 1 b d 
lcri. "' rında mevcut 2SO araba gübre tekrar açık arttırma ile .atılacaktır· IH • - Pazarlık 9.1.940 salı günü sao.t 16,30 da Ka ataş a Lcva-

Münakuuına 24.1.940 çarfamba rünii ıaat 11 de başlanacak ve zım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Satım Komi.ayenueda yapıla
ayaı pode ibaleai yapılacaktır. Satıaalmak istiyealerio Yıldızda mu- caktır • • ,. Talamin edilen bedeli 87IO lira olan 77.600 kile ekmelin 

• • 
23 lkincikinun 1940 tarihine rastlıyan salı gini aaat 14.30 ıia ka· 
palı zarfla münak saaı yapılacaktır. 

İlk teminatı 657 lira olup ıartaamesi her 16• kemiıyeadan pa-
raııı. olarak alınabilir. . 

İsteklilerin 2490 sayılı lr.aaunun tarifatı dalailiade taHİ• e•ec:ek
leri kapalı teklif mcktublarıııı en ıeç belli pn n ıaattH !tir ıaat 
evveline kadar Kasımpaıada buluaan komisyon ba,kaalıtı•• verme· 
leri. 

Bornova Aılıeri Satınalma Komisyonundan : 

U4ak top alayı ihtiyacı elan 7 bin kilo aalaaoua e1uiltmeai 
için tayin olunan 26.12.Q39 aalı ıüai talip çıkmadıtıadaa bir ay 
içinde ~6.ı.940 bı.rihinc kadar paaarlılda ibalHi yapılacaktır. 

Muhammen bedeli l 60 lira olup mankkat temiHtı 147 liradır. 
İsteklilerin muayyen i'Ünc kadar teminat ektup veya ma buz· 

lariyle or atınalma komiıyo••na. m rag atları. 

İzmır Leva•ı Amirli i Satın ima Komiıyonund n: 
iz.mir müstahkem mevki merl.e:ı. birliklerinin 48400 kilo bull'ur 

ihtiyacı kapalı xarf uıulü ile eksiltmeye konmuşlar. 
ihalesi 18.1.940 perş4mbe ıünü saat oncla kıılada İzmir levazım 

ıimirliti sahnalma komiıyoaunda yapılacaktır. 
Talımin edilen tutarı 5808 liradır. 
Teminatı muvakkata akç aı 435 lira 60 kuruıtur. 
Şartnamesi her iUD komisyonda fÖrÜ}ebilir. 
istekliler tic ret odasında kayıtlı pldnklarına dair v ıika JÖ•· 

termek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kaouuua iki n lçbci 

nıaddclerinde ve fartnameıiode yı:.zılı veıikalariyle te iaat ve teklif 
me tuplnrrnı ihale saatinden en az bir ı at evvel k i'yofta vcrmit 
bulunacak! rdır. 

Çanakk le Jaud rma 2 ci Ta~uru Ko utaolıiıadan: 

Cinsi Kilo Tutarı Mav. T. İlaale İ ale Saati ıekli 
Lira Lira Krt• tarihi J'iDÜ 

Süt 5500 550 41 25 15. ı.v•o Paaarteai 15 de Açık 
Yoturt 13500 20l5 151 88 ,, .J > > 

l<. erık 10000 2500 187 50 16.1.tMO Sala > > 

K. sotaD 20000 1200 IO 00 ,, > :» > 

Çaoakkalode jandarm ikinei alayı•ı• 1. 1.g.ı() taribiaden ll.8.940 
nihayetine kadar sekiz aylık ihtiya•ı ltul•naa yukarula yazılı -t ka
le erı.akıo bini rında ya:ulı I olerde Çaaakkalcde jaadar•a ikin
c.i tabur karargi ındıı teşekkül eden ınhualm kgmisyonuada ek-
ıltınesi yapılacaktır. 

Tcmıuatları ihale aünleri aaat 15 de ko iıyona teslim e.lilmit 
bulunacaktır. 

Şartnameler parasız olarak komisyendan tedarik e.lilcbilir. 

İz ir Levazım Amirliii Satınalma KomlıyonuDdan : 
h.mir müstahkem mevki merkea lııirliklerinia 17750 kile Hylin 

Yağı .ihtiyacı kapalı ıı:arf uıull ile ekıiltmeye koamıaıtur .. 
• lbaleai 18,1.940 perf mbe i'iioü ıaat 15 le kıtla.la lzmir Lvıı. 
aı:nirliği Sahnalma Komiıyoounda yapılacaktır. 

T hmin dilen tutarı 7987 lira 50 kanıttur. 
Teminat muvakkata akçası IOO liradır, 
Şartnamesı lıer gün komiıyeatia ılrileailir. 
lsteklekliler Ticaret Odaınnıi.a kayıtlı eldukl rıoa dair nıika 

SfÖ&ternıck IDecburiy tiod irler. 
Eluiltweyc ittirak edecekler 24j0 sayılı kauun11n 2 ve 3 lacü 

maddelerinde ve ş rbıamc&iniadc yıualı Yeıikaları teuıinat ve teklif 
lll ktuplarını ihale saatındaa en aa bir saat evvel kemiıyona verwit 
bul unac:aklardır. 

latanbul Askeri Fabrikalar Satıaalma Komis}'onundan: 

Eksıltme günü talib çıkmayan 3~.000 kile ekmek 8alr.ırköy Ba
r~t :nbril<aaı muhafız. bölük kıleriıuie teılıa ıartile l~. I. UMO c••a 
~~1~ •~at 14 ~e puarlıkla ihale edil ektir. fabmia c.lilca ltedeli 
b a lıradır. lst klilerin muvakkat teminatı ela11 ~77.88 lirayı ber· 

nngi bir aıal ınüılürlüQ'üae yatırarak alaukları •akbuala lıtirlikte 
mc:ı.kur cn'in . , L 

K 
. •- ve saatle Komısyonda bulunmaları. Şartname ner ala 

omısyonda ~<irfilebilir. 

~------~-----------------------------~~~ • • 

UZAYEDELER 
--------------·-----------

lzmir Eırefpa.ıu H h . . aıtn anesı Baıtabiplifinden : 
lzmir Evrefpaı.ia h stahaoesiııd .ı 1 d d (M u·) . b . e aıevcttu. a e are ı maros· 

taaıyle eraber dınaıno \e bir adet (M 11.) k 1 1 k'- I . , are ı mar a ı e c &a ı reos· 
tasıyle beraber Kowutatriı bir adet (P .. k ) k l · L 

h o e mar a ı rctromotör nas-
ta anede kullanılmadığından ıatılmıık u" 28 12 39 t 'h' .ı 
b 5 zere . . arı ın.eu iti· 
aren 1 ıün müdd Ue m :ı.ayedeye çıkarılmıthr. 

Satılacak olan bu 3 makiııeniu cinsleri i rt · · ır 
'- " }' , " n Ve f8 Da•eataı fuf• 

DıeK. ı.cre ta ıplerın her gun laastahane heyeti · d • i t 
ları ·· d " " l 12 ı .ı.rcaıne m rac:aa -

ve muı.aye e gunu 0 an .l.940 ~uma g-lnü aaat 9 dan 12 e 
kadar hastahanede mütcıekkil komisyona müracaatları ilb ol•nu;, 

. İzmir 2 el icra Memurluiundan : 
Bır borçta c dolayı icraen mahcuz kanapc ve kolt•klarıa iımi.r 

habere ıılayrnın ahırlarında mezkur gübreyi ıörerek belli gün ve iV - !\takine her gün Üsküdar depolar grubunda ıöriilebilir. 
saatte Fındıklıdn komutanlık Satıoalma Komiıyonuna gelmeleri. V - isteklilerin pazarlık için tayin edilen glln ve saatte 0 c 15 

Tlrk HaTa Kurumu Denisli Ş\lbesinden : 
Kurban bayramıoıia ıubemiı; mıntaka11aıia toplanacak tleri ve 

banaklar aıık arttırmaya konmuştur. . 
UU.940 aalı rtnl ıaat 17 de ibaleıi yapılacaktır. lıtek!ilerin i

hale J'ÜnÜ ıubeye ltinat Hya telırafla mlracaatleri ve 9artaameyi 
J'Örmek İfİ• de lıtaabul Şubesine batYar•aları. 

Tdrk Hava Kurumu Ôdemiı Şubeıinden: 
Kurban bayramında ıubemiz mıntakuınıia teplanacak deri ve 

barsaklar açık artırmaya .kenmuıtur. 
13. 1.940 cumartesi S"lnü saat 16 ıia ihnlesi yapılacaktır. 
Taliplerin ihale a" n6 biazat ycya telgrafla şubeye muracaatlar1 

ye lartnameyi IÖrmek ipn de İstanbul ıubeıiae bıt.şvurmaları. 

Öd mit icra Memurluğundan: 
937 yılı mabıulü 182 balyada 9100 kilo t hmin edilen 

tütün beher kilosu 25 kuruş malıamıtıen kıymetle ıetılığa 

mıtbr. 

mamü 
çıknrıl 

Satıt açık arttırma ile ve peıin para ile yapılacaktır. Teminat 
aluımak ,.itile alıcıya 7 rüni ıcçmemek ,artile ödem• için müh
let verilebilir, ancak bu takdirde beclel ödeninceye kadar mal tcı-

lia eıiiimez. 
Titünlerin aubar lı:ira1ı yoktur. Delliliye ve transfer muame· 

lHi iıia icap ecleu .. ütia ma1raflar alıcıya aittir. 
Görmek araıa edenler tatil J'Üaleriadea maada her giio daireye 

111üraHat edebilirler.· 
Biriaci arttırma ı.ı.l.940 cama paö ıaat 10 dadır Bu artırma· 

ia mu .. ammeu kıymetioia ol 15 tini bulmadıaı takdirde 19. l .940 
••ma aüaz saat IQ da ikinci arttırma Japılacaktır. 

Daha fasla izahat almak iatiyenieria 9l9-980 doıya nnmarasile 
Öde•if ic:ra caircaine müracaat ctaelcri ilin oluaur. 

TEMAŞA ALEMİ 

ŞEHıR Ti YA 1 ROSU 

Tepe başı Dram 
kı»mı 

Gece Hat 2ô,30 da 

HAY AT BİR RÜY ADlR 
lıtiklil Caddeıi Kamccli 

k ı 11 m_ı n da 

Bu aktam ıaat 20,30 de 

SÖZÜN KISASI 

J HALK OPERETİJ 
Bu alı:ıam ıaat ~ tia 
Pa.ıar matine 16 ela 
RAHMET EFENDİ 

Ayrıca: 

t ZOZO Dalma 
far kılar 

Muhlis Sabahaddin 'in) 
801telcditi 

BAY AN MUALLA'nın"' 
~İLKIAHAR~REVÜSÜ 

Biiyük muvaffakıyetle.:; cevam 
ediyor. Mutlaka gör nüa. Bcs· 

tek~r tamburi 
SALAHADDiN PINAR'ın 

ittirakile Su Heyeti 
Viyana, Budapeıte ve Bük.ret· 
ten ıclca bircok artiıtlerden 

müteıekkil . 
BALE HEYETi 

Sa:ı:, ca:z, varyete 36 artist 
aahnede 

Her pazar 3 ten 6. ya kadar 
ÇAYLI MA TiNE 

Tel: 43776 

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

Sah 9.1.940 

Peraelea ix.latör (Ank. PTT. U. Miid.) No 1249 
Benzin (Zirai Kombiualar Kurumu) Ne 1274 
Erat pavyonu i•f. (Kütahya Ask. SAK) No 1276 
Türk antruili (Selçuk Kız En.titüıü Müd.) No 1276 
Zeylin, pe1nir, kurıa fa1ulye ve 11tır eti (İıt. Jandarma SAK) 

Ne 1'll7 
DıYar ve parmaklıla iaf. (Auk. B led.) Ne 1278 
Elbise, poıtal Ye kaıket (İnhiurlar U. MGd.) No 1278 
Kıtlık ve yaıı:lık jelatia ,, » > No 1278 
* B~iday (Knrac:a ey H r&11 Müd.) Ne 1280 
aalya hükQmet kooajı tamiri (Balık .. ir Nafıa Müd.) No 1279 
• Vi11ç ( ersia lleled.) Ne 127i 
l.Ialaiycıie meteerolojı lııiııası İnfllll (Gaziantep Nafıa Mtid,) No 1293 
~alave ve eclaları tamiri (İstanbul Beled.) No 1293 
Uıkldarda pavyoo tamiri ,, ,, No 1293 
ircoköy 4 cü okul binaaı ,, > No 1293 
Mulatelif e11a ,, > No 1293 
Evrakı matb11a ,, > Ne 129J 
Matl:ııu defter > ,, Ne 1213 
Çam tabtuı ,, ,, Ne 12~3 
Koıatrplak ,, ,, No 1293 
Tat aakli için kamyon ,, c No 1293 
Kazma, kova v.s. ,, ,, No 1293 
Makaı, cakı, tiako etiket ,, ,, No 1293 
Oeak lafı ,, ,, No 1293 
Çimeııte çiai ,, < No 1293 

Elektrık T rımvay ve Tünel işletmeleri 
Umnm MüdllrlUgünden 

26. 1ı.tJ1 taribiaıie paurlıtı 1apılacatı ilin edilen 42.000 metre 
yeraltı n deaiıı altı kablosu paurhtı ayaı ıerait dahilinde 26.1.940 
cuma pal ıaat 15 te talik etlilclitl illa olıuaur. (111) 

miktarındaki teminat pnralarile birlikte yukarıda adı ırcçen Komis-
yona gelmeleri. (106a4) 4-4 

••• 
Mub. be. } 0 7,5 tem. Ekıiltmc 

Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. şekli saati 
---- ----

28 m. m. ipek taklidi 
•f lıtobin 200 adet 

22 . m. mantar takli-
par.atlıl.t 1 

di uç bobin 200 ,, 
20.5 m. m beyoz sığara 

,, 

.kltıdı 5000 ,, 
56 X 78 hususi ıığara 

" ) 
kajıdı 3J top 
Ox 700 35 tefrikli 

,, ) 15 

11tara ka·rıdı 10500 ,, ,, ) 
Muhtelif nıafa yusı ve 

JliVarfak kayıt 3550 metre .. 691 8a 2Jl 88 16 
" 1 - Şartname, nümune ve kayış müfredat listesi muci ince 

cins ve miktarı yuknrıdn yaz.ılı 3 kalem eua pazarlık uı lile ahu 
alına aktır. 

il - Kayış muhammen bedeli, muvakkat teminatı pazarlık aa
atleri biularıııda gösteril m ıştir. 

ili - Pazarlık 17 U)40 çar.şambn ı:uniı Kabataşd Lev z.ım \' 
Mubayaat Şubcsiudt•ki " .w Komisyonunda yapılacaktır. 

lV - Şnrtoame ve nu uııeler her gün sözu get:en Şubede pa· 
rasa:ı alınabilır. 

v - iste lılerin pazarlık için tayin edileıı r"n ve saatlerde 
•, 7,5 fiiveum paralnrilc birlikte mezkür Komisyona relmelori 
ilin oluuur. \IU768) d-4 

• * * 
l - Müfredatı listesi mucibince 26 kalem muhtelif hırdavat le

vazımı pazarlıkla satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli 525 lira muvakkat teminatı 39,37 liradır. 
111 - Pazarlık 10.1.940 çarşamba günü saat 15 de Kabntaşta 

Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacakbr. 
iV - Müfredat listesi her gün §OZÜ geçen Şubeden parasız ah

aabilir. 
V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatle % 7,5 

rüvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona gelmeleri. (65) 4-4 

••• 
Mu ham. be. %7 ,5 tem. Eksiltıııe 

Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. şekli saati 

Nişasta kola 20,000 kg. J330 - 249 75 açık eks. 14,30 
Anidrit sülfürü 1,000 11 382 50 28 68 pazarlık 15 

1 - Şartnnmcsi mucibince l,OOU kg asit sülfürü müteahhit na
mına ve yine şartnamesi mucibince miktarı yukarıda yazılı nipsta 
kola hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

11 - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltm sa
atleri hizalarında yazılıdır. 

UI - Ekailtme 16.1.940 cuma günü Kabatnşta Levazım ve Mu· 
bayaat Şubcı;iudeki Alım Komi~yonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnumeler her gün sözü geçen Şubeden parasız alına
bilir. 

V - İsteklilerin paz rlık için tayin edilen gün ve snatt 0 
0 

7,5 
ıüvcnme parnlarile birlil te mezkür Komisyona gelmeleri. (64) 2·4 

Muhammen bedeli 560{) lira olan 20!100 metre kalın amerikan 
b~z:i 15. l.!940 Pazartesi günü saat (15) on beşte Haydarpa ada gar 
bınası dahilind~ki Komisyon tarafından kapalı zarf usulile hn lın 
caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 420 liralık mııv l ;.~t te .. 
nun tayin ettiği vesikal:ırla tP liflerini muhte\• rfl r.na ı • ~Ül 
i:ıat (14) on dörde ;. dar Komiı;,>on R~isligine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız ol rak dağıtılmak 
tadır. (10857) 3-4 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan 

Antakya hastanesi için 21 kalem madeni ena kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. 

.lks.ilt~e 15. l. 40 pnznrtesi günü saat 15 de Catnloğlunda Sıh· 
bat ve lçtımai Muavenet Müdurlüğü binasrnda Kurulu Ko isyanda 
yapılacaktır. 

Muhammen fiyat: , " 1 r dır. 
Muvakkat: temin t 749 lir 1G kuruştur. 
!ıtckliler Ş rtnamesini bergün komisyondan alabilirler. 
lstckl.iler 1940 yılı _ticaret od sı vesiknsile 24QO sayılı k nunda 

yaz.ılı vesıkalar ve bu ışe yeter muvakkat teminat alı ur. 
benka mektubu ile birlikte teklifi ha\•i zarflarını ihnle ... t• d b~a 

l , -a ın en ır 
ıaat evve makbuz. mukabili f... .. omisyona vermeleri. (IOSM) 

İmtivaz Sahibi ve Yazı İıleri Direktörü: Is ail Girit 
Basıldığı yer: Akın BaBımevi, iıt nbul 
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Adjudications au Rabais 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui ----- - - Mode - - Prix - Caution. ----Lieux d' ndjudication et du=-------~-
d' adjudicat. estimntif provisoire Cahier dea Charıres Jours Heureç pbjet de i'adjudication 

~------------------------------~--=- ---------------
Constructions-Reparations-Trav. Publics- ateriel de Construction-Cartographie 

~ondr. pave iı Nişantaş: 210 m. (c. eh P. S6) Pli cach 222S7 70 1669 33 Com. Perm Mun. lst. 22-1-40 lS -
Rep. lycee mil. Kuleli Publique 4687 50 351 SS C. A. Comm. Mil. lst. Fındıklı 24-1-40 11 30 
Constr. mur alcntour place spcırt lzmit Pli cach 10987 90 824 10 Presid . Club Sportif lzmit 2S-1-40 15 ' -

Produits Chimiques et Pharmaceutiq~es-lnstruments Sanitaires-ı:.ou!!!iture pour Hopitaux _ 

Sulfnte de cuivre: 10 t. (aj) Gre a gre Dir. Agriculture Ist. 26-1--40 14 -
Medicament et article sanit. pr. dispensnires: Publique 1216 68 91 26 Com. Pcrm. Mun. Ist. 2S-1-40 14 -

21 lots 

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnsttallation t Materiel 

lnatall. electr. a Bodrum (cah eh P 150) Pli cach 31095 80 
Batterie accu Publique 4500 - 337 50 
Cible soutcrrain et sous marin: 42000 m. (aj) Gre a grc 
.R.ep. instnll. electr. ecole infanterie de tir <le Publique S28 - 39 60 

Maltepe 
lnıtall. centrale telephonique et trav. pose cabte ,, 1472 SO 110 44 

t~lephonique 

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 
C:oıtumes, casquettes et paletots: 105 p. 
Chaussurcs: 910 paircs (aj) 

Publique 
Pli cnch 

4513 -
5187 -

338 48 
390 -

meublement pour Habitation et Bureaux-Tapi erie ete. 

Table de bureau gr.: l p.-id. petite: 6 P· Gre a gre 

Travaux d'lmprimerie - Papeterie 

Pantographe: 1 p.·ruban en ncier: 10 p. Gre a gre 
lmpression brochure concemnnt ]es mesures Publique 5850 -

priventives contı e le gaz nsphyxiant 

de Construction, Panches, Charpente 

Boiı de constr. : 30 m3 (aj) 132S 

!oiı de eonıtr. pr. plancher Publique 495 05 

Divers 

Glchotte de i6 m/m pr. fenıtres loterales dcs Gre a gre 
wa ons-voyageurs: 100 p. 

Ferro·Man2an de 75-78 pour eent: 300 t. 
(cah ah 284 P) 

Pompe pr. extinction d'incendie: 8 p. 
Goupilles: 32S k. 
Seau a anse et i couvercle en cuivrc: 2000 p. 
BoutoD mctalliquc gr.: 500000 p. 
Cordc pr. selle: CSOOO p. 

,, : 20000 m. 

l'rovisl on 

L iUmes pr. ler internat lst. 
Foin: 495 t. 
Beurre: 20 t. 
Savon: ıs ,, 
Paille: 648 ,, 
Viande de boouf: 151 t. 
Pain: 6-8 t. 
Pain: 39 t. 
Pain: 963,6 t. (cnh eh P 458) 
Pain: 87,6 t. 
Riz: 8 t.-beurre: 2050 it. 
Raiıin sec: 11 t.-pnille: 30 t. 

Adjudications a. la surenchere -
Tronc de sapin: 676 p. 
Peaux et boyaux de moutons, eh· vres et boeufs 
Moteur camclote 
Materiel de construction 
Peaux et boyaux 

" " " Cborbon de bois: 176 quint. 
iois reıineux: 1766 quint. 
Peaux et boyaux 

" " " Canepes et fnuteuifs 
Dyno~o marque Marelii·retromAteur ete. 
Tabac: 9,1 t. 
Fumicr: 250 voitureı 

' 

> 56745 -

" Publique 292 so 
Gre a gre 10240 -

" 
" 

la p. 0,85 ou O, 76 

" 
1600 -

Publique 1180 so 
Pli cnch 247SO -

" 
26000 -

" 
5700 -

,, 10368 -
> 48320 -

Publique 8 O -
Gre iı. gre 3705 -
Pli cnch 91542 -

,, 8760 -
Gre a gre 

" 

Publiquc in p. 12 75 

" ,, 
> 

" 
" 
" 
" 
" > 

" 
" 
" 

30 -
164 50 

363 75 

99 38 
36 68 

4087 25 

768 -

240 -

88 S4 
1857 
1950 -

428 -
778 -

3624 -
60 -

277 88 
5827 10 

657 -

2 25 
13 -

3 96 
42 38 

2SO -
1::0 -

Municip. Bodrum 
Dir. Gen. PTT Ank. et lst. 
Dir. G. [xpl. l!lcctr. Tr. t T · Iıt. 

C . A . Comm. Mıl. lst. Fındıklı 

Com. Ach. Universitc lst. 

s-2-40 ıs -
22-2-40 15 -
26-1-40 15 -
2S-t-40 10 30 

30-1-40 16 -

Prcfecture Ports ht. 24-1-40 16 -
C. A. Comm. Gen. Surv. Douan lst. 18-1-40 15 -

Com. Ach. lnt. Tophane 1 l-1-40 

Dir. Ci:adastre lst. Sultanahmet 9-1-40 
Com. Pcrm. Mun. lst. 25-1-40 

Dir. Gen. Expl. Ports Etat 8-1-40 
C. A. Cemm. Mil. bt. Fındıklı 25-1-40 

9eme Expl. Ch. de fer Etnt Sirkeci 12-1·'40 

C. A. Dir. Gen. Fnb. Mil. Ank. 15-1-40 

Com · Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı 25-1-40 
9me Expl. Ch. de fer Etat Sirkeci 2S-1-40 
Com. Ach lnt. Tophane 15-1-40 

)) ,, 9·1-40 
,, 

" 
9-1-40 

" " 
10-1-40 

Com. Pcrm. Mun. lst. 25-1-40 
Com. Ach. Mil. Edirne 29-1-40 

» 
" 29-1-40 

> > 29-1-40 
> ) 30-1-40 
ll 

" 30-1-40 
Oir. Ecole Veterinaire lst. 26-1-40 
C. A. Dir. Gen Fnb. Mil. Ist Salıpa.ıar 12-1-40 
Com. Ach. lnt. Marit. Kasımpafa 23-1 40 

,, ,, 23-1-'40 
C.A. Dir. Prot. For. Sirkeci Demirkapı 11-1--40 

:» Corps Armee Çorlu 10-1-40 

Chef Rev. Expl. For. Etat Karabnk 
Ligue Avint. Turque Mudanya 
Defterdarat lst. 

" » 
Ligue Aviat. T. Suc. Ödemiş 

,, ,, ,, " Denizli 
Dir. For~ts Balıkesir 

,, " 
Ligue Avint. T. Suc. Buldan 

,, ,, ,, > Karacasu 
2me Bur. Exec. lzmir Bntpnuır 
Hôp. Eşrefpaşa lxmir 
Bur. Exec. Ödemiş 
C. A. Comm. Mil. lst. Fındıklı 

18-1·40 
15· 1-"IO 
22-1-40 
22-1-40 
13-1-40 
16-1-40 
16-1-40 
16-1-40 
16-1-40 
15-1-40 

9-1-40 
12-1-40 

12, 19-1-40 
24-1-40 

14 -

15 -
14-

ıs -
10 -

11 -

15 -

10 30 
11 -
1S -
14 30 
14 -
14 -

14 -
11 -
15 -
15 30 
15 -
14 30 
1'4 30 

14-
11 -
14 30 
14-
15 -

11 -
14 -
14-
14 -
16 -
17 -
ıs -
15 -
15 -
18 -
14 -
9 -

10 -
11 -

AVIS OfflC LS 
istere des 
va x Pubrc~ 

Le aamedi, 17.2 940 i. 11 ures, aura lieu, par devant la CO 
mİHİon d' Adjudications de Matcriaux siegeant dana la chambre • 
la Direclion do Materiaux au local du Ministere deıı Trava x Pı.ıbL 
a Ankara, l'adjudication publique d'une machine a rcprodoif 
(duplioateur) marque MetreoApparatebau type Metem iV et de ff 
piecıoı de rechange, le tout d'une valeur estimative de 2580 livrf' 

Oa peut H procurer gratuitement le c hier des cbarı•• d'ad! 
dication et detailı de la ditc Direcıtien de Materiaux. 

Le c utionoement proviaoire e t de 193 livreı t 50 piaıtreS· 
Lca aoumissionnaireı doivent ae prfuıenter ala dite ComınissiO 

m~ • jour jaaqu'n 11 heures, muni du cautionnement proviso! 
et deı eertificats prescrits d ns le cahier deı charges 

(6708) (18) 2 .. 

. 
(3 üncü sayfadan devam) 

• Telefon malLemeıi (inhiaarl r U. Müd.) No 1279 
Karpit (D.O.Y.) No l28Q 
S rjı bezi ( .M.V.) No 1280 
S lektör binası t miri (Kılbasın köyü Muhtarlığı) No 1281 
Keçi kılı (Tophane Lvr..) No 1282 
Portakal ve mandalına (Gıılatasaray Li&eıi) Nç 1285 
Soğuk tutkal (U.O.Y.) No 1287 
Fototraf makinesi (M.M.V,) No 1 ... 90 
Spor malıı.emeıi (Tophane Lvz.) No 1288 
Dütme (Tophane Ln.) No 1288 
Kompresör ve t ferruatı (M. M. V.) No 1290 
Kuru fasulye (Bolu Alay SAK) No 1290 
Spor mab meıi (Tophane Lvz.) No 1291 
K çi kılı ,. ., No 1291 
BH (Denia Lvz.) No 1292 
Klç k madeni diitme (Tophane Lvz.) No 1292 

M mento des Fournisseurs 

Mardi 9. J .940 

lsolatHr en porcelaine (Dir. Gen. PTT. Ank.) N 1249 
Benine (Comite Co•binats Agricoles) No 1274 
Coaıtr. pavilloa pr· ıoldab (Com. Ach. Mil. Kütahya) Ne 1276 
Antbracite turc (Dir. lnstitut J. Filles Selçuk) No 1276 
Olivea, fromnge, haricobı secı et vi nde de breuf (Com. Acb, (je 

darmerie Iat.) No 1277 
Conıtr. mur et parapet (Municip. Ank.) No 1278 
Habitı, cbauasuroı et casquctte1 (Dir. Gen. Monop.) No 1278 
Gelatine d'biver et •'ete :ıı ,. ,, No 127S 
• Ble (Dir. Etable Karacabey) No 128" 
Repar. konak gouvernemental Balya (Oir. Trav. Pub. B lıkesit) 

No 1279 
• Grue (Municip. Morain) No 1279 
• Articleı telcphonique (Dir. Gen. Monop.) No 1279 
Carbure (Cb. Fer Etat) No 1280 
Toile de bandaie (Min. Def. Nat.) Ne 1280 
Repar. bitiHe aeleeteura (Mouhtar Villaıe Kılbasan) No 1281 
Crioı ılo a evre tlnt. ToJibaoc) No 1282 
Oranıea el mandariea (Lycce Galatasaray) No 1285 
Colle froid (Ch. Fer Etat) No 1287 
App reil photoırraphiquo (Min. Def. Nat.) Ne 1290 
Articlea de sport (lnt. Tophane) No 1281 
Boutoa• ,, ,, No 1288 
Compresseur avec aec 11oir s (Min. Def. N t., No 1290 
H ricotı ıecı (Com. Ach. Regiment Bolu) No 1290 
Articlea de aport \lnt. Tophane) No 1291 
Crina de cbevr ,, ,, No 1291 
Bouton• metaliquos pelit• (lnt. Tophan ) No 1292 
Toile (lnt. Marit.) No 1292 
Conatr. batisae meteorologique a Islahiyc (Dir. Trav. Pub. Gaı1 

antep) No 1293 
RepQration cafe et chambreı (Municip. Ist.) No 1293 

,, pavillon iı Üsküdar ,, ,, No 1293 
,, .f. me ecole il Erenköy ,, ,, No 1293 

Divera meubleı ,, ,, No 1293 
lmprimi• ,, ,, No 1293 
Reıiıtrea imprimes ,, > No 1293 
Plancbea n sapin ,, > No 1293 
Contre·plaque ,, ,, No 1293 
Camion pr. transport pierres ,, ,, No 1293 
PiochH, aenux ete. • > » No 1293 
Ciaeaux, couteaux ete. > ,, No 1293 
Pierrea de carriere ,, > No 1293 
Carroaux en ciment ,, ,, No 1293 


