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Urnunı Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 

Ekonomik Haberler 
lıkas talimatnamesi dığlştirillyor Ü:ı;ere relea miiıne11iller alika
Avnıpadaki harp dolayııiyle darlarla teuıaa etmitler TC iste· 

~· dikleri tüUinlerin evaafı hakkın· ır 'ok milletlerin old•j'u ırilıi 
~ · h l · ı 1 da malumat almıtlardır. Memle-l111ı de ihracat ve it a lt ıt e· 
tiıtıiı.de yeni buı tedbirler alın- ketimhıde faaliyette bulunan bir 
-••ına lüaum basıl olmu' ve Ameriltalı tütün fİrketi de İn
li- l b h 1- gilizler heu\nna fİ7aH111nı:dan ""'lret vcki eti u uauıta U· 

!'•lu kararları ittihaz etmiıti. iıtedikleri miktar ve naafta tü-
._ t:üwleden olarak takas tali- tün almata . memur edilmit el· 
'-tnaaeıinin de bugünkü ihtı· du;u ıiylenmektedir. 

!~çlaflara cuap zerecek bir te · ı Müttıfikluin kiraladıkları Tirk 
"illie tadili tekarrür etmiştir. 1 

111 kerre Tiearet nkileti ti· fllepleri 
'aret tlairesiade talimatna•eniri , İaıilialerle Fransıdarın Tür.-
'-dili etrafın.la tetkikler yapmak ı kiyeden ıatıa aldıkları ihraeat 
'••re bir kemilJ'OD ~alıfmaları· mallarını memleketlerine f6ade· 
11

' \aa,lamıttır. Komiıyoa Mali· ı mek içia Türlıı: ıileplerini lıı.ira· 
)t YekAleti nakit itleri umum la•aya devam etmektedirler. 
'-ldiirü B. Celil Sait Siren, Ti· Müttefikler son olarak inal ti · 
taret Ytkaleti dıı ticaret daireai lepioi ele kiralamıılardır. Ba
:.•isi B. Servet Berkia ve takas nwnlııı, mlttefiklerin iıtiurıaa 
~llıitet tirketi midi..- B. Salih ieçen şileplerin miktarı befİ 

•11rothmdan miiteıekkildir. bulmu§hır. Daha ba:r.ı ıilepler 
lktısad Vıkllıti Sanayi odaları lzerinde ee müHkcreler ol111ak· 

tııiı vı yıni tııklllt yapıyor tadır. 
8Qndaa bir müddet evvel Ti. Toptan kahve fiyatları 

'•rtt Ye Saa yi odalarında sa. tllpit edildi 
l~yi t•belerinin lltvı ile aana· Ticaret vekiieti bir taraftan 
}'ı otlaları tesiıi için etüdler ya· kahvenin toptan fiatlarını tespit 
~l•ıttı İktıaad Vekil.ti tcıki· 

1 
ederken diter taraftan perekeo· 

1 t ltanuaanaa betinci madd .. i- de fiatlar için de tedbir al ış 
~ !lcuet ·..e Sanayi odaları teı· 1 ve bu wakıadla bütün viliyetle· 
~ ılıııe dair 655 sayılı kanunun re telgrafla şu tamimi yapmııtır: 
'tüoııleri daireıinde ayrıca aa· c.Ziraot Bankası vasıtasile ge-

~lyi e~aları tesisi bak ve aali- tirilea 15 bin çuval kahvenin 
,/•ti lktısatl Vekaletiııe veril- İstanbulda, İzmirde ve Meraindc 

•
1
• olılat••daa Vekiletçe aana- birinci el toptancılar tarafından 

)ı •il l t . . • . b' . 
a arı eaııı ıçın ır nıza•- en az bir çuvala kulu aatıı fi· 11

' 111• pro1· eıi baaırlaamııtır. (} atları aıatıdaki .. tekilde tespit 
'd ireaditimİH . iÖre, a&eayİ edildi : 
ı_ •l•rı lıtanbul, lamir, Adaaa, 

t ıııı.••a Ye Aakaratla kurulacak· 
it 8 . 
"ıi •rta lıtanbulda menad 
'- l~ Sanayi Birliti ile iamir Sa
._:1 lirliti derhal oda laaline 
"'-tı.kalip olacaklardır. Sanayi 
~•rı, aynen buaü• ticaret O· 

tııaca 7apılan vaaifeleri ifa 
~•.k, tiearet odaları ıicillıria· 
~ lllllae~eel aanayiciler aanayi 
ili l~rıaa aaklol11aacaklardır, ye· 
)" 

1111la•aaaeuia yakında lır.at'i
I Aleıbecleceti anlaıılmakta.lır. 
l~irdı 21ytinyeğı ihraç flatlul 
~İr~llll.ir ııeytiayatı ilaraeatçılar 
ıı. tı, aeytin 7aj'larımıaı• dıt 
S. 'i1elı.etler içi• ihraç fiatlerini t •~ir olarak teabit etmiftir. 
>- • Jtıayaj'ı fiatleri beı uit ü... ,,•il 
\. •• •aril ahııya ait olmak 
'1, te .43 ı...,., nril aatıcıya ait 
'il~ 1~cle ıartiylc ıt5 lıuruı, va 
l'ti bırlikte 47 karaıtar. VekA
ı_; ' t11ııclikiatlea 1011ra bu fiat-

._,leber olacaktır. 

l lı:mirdın pamuk ihracı ..... 
tU._ •rtlca llomaayaya ihraf e· 
~•Is. 14 iaia balya pamutun 
h.._ ••t,ılar araııacla ten.iıue ait 
"'it l'iearet V ckiletiaden rel
it,; P•ııı.a"'lı ibraeatçıları birliti 
to,,· ~•Jtliade rlrlılldikttn 
~U •. •16l••lı ttccarlara teblit 

llııııttir 
~olllla • 

llııı.l..• •Y•ya ilarac edilecek pa· 
...... , •• f' l '-•Is.. •at eri Ye ba malların ,.._,:•t• •ureti tedi1eleri de ib-

"'•f~1 :' lairliji ronel kitipliti 
llııl..ti • •• allkaclarlara bildiril-
~ r. 

~~itik -- -111 Şırkıti dı lnglltuı için 
l"ıilt lDtün alıyar 

ltQUi
7 

tl•.reye ınemleketimizden 
• 1 'k •ıı tarda t6Uln almak 

3 numaralı kalan 104 kuruş 
4 » :. 101,5 > 
5 » > 103 1ı 

Ankara Viliyeti tlahilinde kahve
ni• müsteblike aatıf fiatları yu
karıclaki enı fiatlara nakliye 
maarafı ve perakendeci ile bu 
if limandaki toptancılar araııu · 
da tanuut edıolır varsa banla· 
rıa ye perakendeciain aormal 
kira inııımam etmek auretile le· 
ke••in edecektir. Uoıurları böy· 
lece malu• olan kahvenin mis· 
telılilce 1&hf fıatlarım flll•rakabe 
altında ltalundurmak Vilayet ve 
Belediyelerden ve Mıntaka Tica
ret müdürlülderinden beklenmek
te n ·bilumum viliyetlere yaz.ıl· 
mııtır. 

Belediyelere Viliyetlerce teb· 
lit etlileccktir.> ---TDrk-ltılyın Ticırıt ınlaimllı 
mUzıkerıleri muvaffak i yatlı bitti 

Bir micldetteaberi Romaca bu
luaan Tfirk Ticaret heyetile İta· 
lya• Tiuret Nesareti araııada 

cercıyaa eden müııakereler •u· 
nffakiyetle neticelenerek bir aa· 
latına buıl oldutu hakkında ,eh· 
rimi:ıı.e baaı malumat ıelmittir. 
Alikadar resmi mahfillere bu 
lu11usta laenl.z bir itar vaki ol
mamııtır. Yakında imzalanacak 
olan anlatma ahkamına ı~re iki 
memleket arasında mübadele e
dilecek enll timdikiain iki mlı
line ibllt edilecek ve 800 mil 
yon liret kıymetinde olacaktır. 

ltalya, Türkıyeden yün, pa· 
muk, tohum ve Hire i'ibi mad· 
deler alacak, Ye bunlara mukt
bil Tirkiyeye maııifatura, oto· 
mobil ile eakiden Almanyadan 
celbedilen eczayı tıbbiye vere-
cektır. 

l(anunlar, Kararnameler ve Ticaret Muahedeleri 
1ı~ Vekilleri Heyetinin 26.1.1940 t~rih ve 2712752 sayılı karunımesile 

kebul olunan Türk-Fransız Tediye, Kredi, lstıkraz, 
Ticaret ve Kliring Anlaşmaları: 

Bununla beraber, 1939 senesi 
zarfı ada verilen malzeme için, 
b11 malzemenin luymetiue teka· 
itil eden mebliğ'lar, Türk Hü
ku•etinin salihi7ettar mümes· 
ıillerile müttefikan teapit erliliu
ce, malumeniu teslim tarihle
rinde Türk Hükumeti heıı bının 
:.aim•etiae geçirilecek ve f iı.· 
lerle itfa tartları bakımından bu 
tarihten itibaren müeuir elmıı

ta baılıyacaktir. 

Madııle 2 - Türk Hükumeti, 
Biriaci maidede derpİf edilen 
?rllar tlahilinde huabının lİID 

metine ıeçirilmiç olan mebliğ
ların itfaaını ve senevi " 0 4 he
ni.ile faizlerin tesviyeaini 30 
b~:r.iran 1940 daa itibaren (işbu 
nde dahil) ber ıeneniıı 30 ha
ziran Ye 31 ilkannnda Türk Ji. 
raaı olarak ncibiittediye yarı 

yıllık teaviyelerlc temin edecek· 
tir. Bu teaviyeler aşaiıdaki tart
lara a-öre ln~liz lirası olarak 
heaap edilmif meblağlara tcka· 
bül edeceklerdir. . 

JO) 30 nilian 1940 da, Fran-
aııı Hükumctile Birletik Kıral· 
lık Hükumeti tar fından bu ta
rihe kadar Türk Hüku •eli he 
sabıoa yapılan tediyat toplana; 
cak ve buna her tediyenin mez
kur tarihe kadar işlemiş olan 
faiı.leri ilave olunacaktır. Hasıl 
olan yekun, senevi 0

10 4 faiz ü
zerin.len 31 ilklnua 1939 da ba
lı.iki luymetiue irca olunacaktır. 
Miktarı bu suretle teabit edilen 
borç Türk Hükiimeti tarafından 
eeaeYI • 11 4 faiz esası üzerinden 
tahakkuk etmiş müsni kırk ya
rı yıllık taksitle itfa olunaeak 
ye 1 inci yarı yıllık taksidin va
desi 30 haziran 1940 da buhil 
ede4:ektir. 

2 1) 31 ilkteşrin 1Y40 da, Fran· 
sız. Hükumeti ve Birletik Kıral
lık Hükumeti taraflaruıdan 1 
mayıs 1940 dan 31 ilkte~rin 1940 

metine irca edilecektir. Miktarı 
bu suretl~ tesbit edilmiş olan 
borç Türk Hükumeti tarafından 

senevi 01/{J 4 faiz esası üzerinden 
tahakkuk etmiş müsavi 40 yarı 

yıllık taksitle itfa elunacak Ye 

berç miktarının teabit edilditi 
tarihe göre birinci tal.uidin va· 
desi 30 haııiran veya 31 Jlkin11n· 
da hulUI edecektir. 

Madde 3 - Her vadenin ha· 
liılinde, Türk Hakumeti tediye 
zamanı ıeloıit İnıiliıı liralık melt
liğların Türk liruı olan •ua
dilini Tirkiye Cimburiyet Mer· 
kea Bankaaı neuliotle Franıı:r. 

Hükumeti ve Bırletik Kırallık 

Hükiimcti namına a9ılmış lıusu 
si \lir hesaba Jl\hracaktır. İnri· 
lia liralarınıu Türk lirasına talıı· 

vili vad& ıününln arif eıinıle 
Türkiye Cimlauriyet Merke:ı 

Bankasınca tatbik eclilen alıı 

kursuna aCSre yapılacaktır. Türk 
liralarile bu ıuretle 7apılao tes · 
viyeler Tirk Hlkiaaetini :ı.im

metteıı ibra ctlecektir. 

Yukarıda bahsi ıeflD busuıi 
hesabın mevQudları Franaız Hü· 
kumefi ve Birletik Kırallık Hl· 
kum eti taraftarın dan F rauanya 
ye Birleşik Kırallı;a, bu mem· 
leketlerin dahili İ•tihliki için id
ba1 olunmak ti:ı.ere Tlrkiyeaen 
her tirlü Türk mdıaulatı muba· 
yaasındn kullanılacaktır. 

Madde 4 - ltbu Anlaşma İm· 
uıı torihiatle aeri'yete fİrecek-
tir. 

İıbu latlklmleri tasdikan bu 
hususta aıulii uıbile s alAbiyet· 
tar kılıomıf olan Murahlaaslar 
iıba Aolaımayı iııızcılamı~lardır. 

Pariate 8 ikiucikanuu 1940 
da üç nüılaa olarak tan:r.İm olan· 
muıtur. 

N. Menemencietlu 
E. Daladiyer 
R. H. Campbell 

tarihine kadar Tirk Hikumeti 1939 ol° 3 faizli 15.000.000 
hesabına yapılmıı olan tediyat İngiliz liralık istikraza mü· 
teplanarak. buna her tediyenin tealhk Anlaıma 
31 ilktetrin 1~0 tarihine kadar Türkiye Cüaıhuriyeti, Hiku· 
itlemış olan faizleri ilave edile- meti, Fraııaa Cümburiyeti Hü
gektir Hasıl ola• yekuD aoaeYi kumeti Ye Biyük Britaaya ye 
0
10 4 f i& HHI berindH 30 ba- J Şimali İrliada Birletik Kırallı· 

ziran 1140 ca hakiki kıymetiue tı Hükumeti aruıada, Tirkiyo 
irca edilHelıı.tir. Milıı.tarı b11 ıu· Hükumetineı allı• olarak An
retle teabit eclilmit olaa borç kara.la tcalim etlilmok üz.ere 15 
Türk 1 Hlkumeti larafınıiaa Hae milyon İaıiliıı liralık bir iıtik· 
Tİ 0 

0 4 faiz eauına ıöre tabak· raz itaıına tlair bir Anlaı,ıma ya· 
kak etmİf miıul 40 yarı yıllık pıldıtıuı nazarı itibara alarak, 
taksitle itfa oluacak ve bu tak· Yukamla adı i'«Çen Hükumet· 
ıitlerdeıı biriu~iaiuiu va41Hi 31 ler, itbu iıtikrazıo teknik eşk&l 
ilkinun U~40 .la luılul edecek· n şeraitiai taazim etmek Üze· 
rir. re aptıdaki laükimleri karar· 

30) ıüteakib avanıların itfuı laştırmışlardır. 
ayaı ~ekil n ıartlara ıöre iera M~dde 1 - Franaa Cümhuri
edilecektir: iıabma (Öre her 30 yeti Hükumeti ve Birletik Kıral 
ııiaan \"eya her :,ı illıteıri.-de, lık Hükumeti, mümküa olan en 
hitamı l>u tarilıılere •Üaa.lif 6 kısa ı:amaada, n her halde İŞ· 
aylık devre zarfıatla Franıız bu Anlaımaoın imzalaa•aıın· 
Hiikumetile lirleıilıı. Kırallık Hü· dca itibarH uaml altı haftalık 
kumcti tarafından T6rk Hüku- ltir müddet zarfıada "İariltere 
meti lııesabına yapılmıt olaa te· Bankaaı,, nın kote ettiğ"i resmi 
diyat toplanarak buna her tedi- fiat mucibince altının "once,, u 
yenin o tarihe kadar itlemiı 0 • 168 şilin üzerindea beaap edil
lan faizleri ilhe olunacaktır. mit olarak, 15 milyon ingilia 
Haaıl olan yekin, ıeaevi 

1 
'CI 4 liraaının mukabili altını Anka

fai:ı esası izeri11den icıabına ıö- rada Türkiye Hükumetine tndi 
re 31 ilki.an yeya bundan ev· edeceklerdir. 

velki 30 haziranda hakiki kıy• (Devamı var) 

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

940 ta YAPILACAK İHALELER 

Germencik Belediyesi : 1 Pamuklu .,eı. ,yelek (No 1325) 
Elelı:trılc tes ntı (No 1274) 1 Binek eğer tıılı:ımı (No 1325) 

Çanak. Mst. Mvk· SA.K: K. fasulye (No 1323) 
M•tabiy• 11<alzemesi (No 1526) Mustafakelmapaşa Belediyesi : 
İnhisarlar U. Müdürlüğü : D!ş lisıiği (No 1321) · 

Dii:r. beyaz aleminyum (No 1807) Isparta Orman Müd. : 
Balıkesir İnhisarlar Başmüd. : 1 Çam odanu (1321) • 

ti eli ve mııhrukat deposu ioş. (No lSJS) Tophane Levazım SAK : 
Galatasaray Lisesi SAK. Malı:ine yağı n grea (No 1322) 

Sefra Örti:a\i be:r.i, pııt iaka ve peçete Yalı:a'ık çab• muhtelif renk (No 13l.S) 
(No 1312) L-1 b A k A A 
E _ı. A k i SAK. u e urgaz s erı S K: 
•ırne s er · Yulaf (No 1323) 

Kuru ııo~an (No 1312) ı· } 
Tnla ınıaatı (No 1324) stanbu Telefon Müdirl. : 

M. M. Vekaleti SAK Enjelı:te direk (No 1324) 
Ankara Belediye : 

Diıel motörü yedek parçaları (No 1325) 
Veteriner ustunç kılıfı (No 1314) 
Tı .. lıi J iıtik malzemesi {Ne 1314) 
Meıın elbiıe (No 1315) 

latanbul Kem. SAK. Fıucıklı : ıl Hamiş : ( ] Tırnak içıne alınmıı nu· 
M 1 b' l • (N lSlS) maralar. işin hanri sayılı gaıı.eteıle ııefr· 11 a ~Je ma Hm.,ı 0 oldatunu Ö•terir. 
Elelı:trılı: lambalı IJılı: santral (No 1319) g 
Beremetre, termometre ve barut t•rm•· ı [•] Sonunda yı'dız iıueti bu!•nen itler 
meır .. i (No bl9) mii:r.ayedeye aittır. ' 

. . 
MUN KASALAR 

afıa işler; - Malzeme-Harita 
~~._.--~--~------..:....-
o. D. Yolları ve Limanları Iıletme U. Müdürlüğünden : 
Eskişehirde Devlet Demiryolları Çırak mektebi inşaatı ikmali 

nevakııı işine ait, aıbbt, elektrik, kalorifer teıiıatları ile sıtı11ak in
i taatı kapalı zarf uaulile ve vahidi fiat üzerinden ekıiltmeye konul· 

m•tlur. 
Bu işio muhammen bedeli 165 bin liradır. 

1 İstekliler bu ite aid ıarbıame veaair evrakı D. D. Y ollaruıın 
• Ankara, Sirkeci n Eakitebir veznelerinden 825 kuruı mukbilinde 

alabilirler. 

Eksiltme l.3.V40 tarihinde cuma fÜnÜ saat 16 da Aekarada 
l O. p. Y Glları yel dairesinde toplıınlcak merkez. birinci ko•İsyonun-

ca yapılacaktır. 

1 

Eksiltmeye ıirebilmek için isteklilerin teklif mektupları ile bir· 
likte atatıda yaz.ılı teminat ve vesaiki aynı aün saat 15 e kadar 
komia100 reiılitiue vermeleri liı.ımdır. 

1 
a,. 2490 aayılı kan11n ahkimıno uyıun 9500 liralık muvakkat 

teminat, 
1 it,, .Bu kanunun tıtyin et~iti veıikalar, 

c,, B .. iı ;çiu Münakalat Vekaletimleıı verilmit ehliyet veıilfası 
' Ehliyet nsikaıı için ihale 1ününde11 en az 8 gün evvel istida 

ile Mlnakalit Vekilatine müracaat edilmesi lazımdır. 

İıtanbul Sıhhi Müeaaeıeler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan : 

Heyaeliatla Sanator7owu mecrasının ön tarafa alınmaaı iti açık 
ekıiltmeye koaulm•ttur. 

1 Ek~iltme 28.2.940 ıartaı•Da rünii saat 15 te Catalotlunda Sıb· 
1 bat ve içtimai Maavenat Müdürlütü binasında kurulu Komisyonda 
yapılacaktır. 

Keıif bedeli 1715 lira 95 kuruştur. 
Muvakkat teminat 12i liradır. 
İstekliler ıartnıune ve buoa ba~lı diğer evrakı herıün Komis• 

yun.la ıörebilirler. 
İstekl_ilerin en az 1000 liralık bu ise benzer iş yaptığına dair 

.lairelerinılen alauı old11kları Ye.si.katara istinaden eksiltme tarihin· 
den 8 rüa evvel Vila:,.etten almıı oldukları ehliyet vesikaları ve bu 
işe yeter muvakkat teminat 1:11&.kbuz veya banka mektubu ve 1940 

1 yılı Ticaret Odası veaika;ı ve 2490 sayılı kanunda yr..zılı vesikaları 
himilea belli ıün ve aaatte Komiıyoaa ielmeleri. 

lliçla~!. Kli ik va ls,enfiyarı al t, Haltlne L~ 
Milli Müdafaa V ekiletl Hava Satnalma Komisyonundan : 

3 acet r.eyyar etüv pa:z.arlıkla satın alınacaktır. Muhammen be· 
deli 66UO lira olup kati teminat miktarı 999 liradır. Paııarlıtı 
14.1.940 çarfamba rünii ıaat lU da hava aatuıalma komisyonunda 
yapılacıaktır. Şartname evsaf lııer ıün Öfleden sonra mezkür komis
yondan alıaabilir. iıteklilerin muayyeu i\in ve saatte kati teminat 
ve ka11uni belıeleriyle komisyonda bulunmaları. 

Ankara Elektrik T. A. ş. den: 
3 toa su.I koıtik formüli (NaOH) salan alınacaktır. Bu malı 

vermek iatiyealeria teklif mektuplarını 26.2.940 tarihine kadar tir· 
ket direktörlütiae ıöndermeleri ilb olunur. 

Elektrik, Hawaıuı, K lorifer (Tesisat ve Malz.) 
Milli Müdafaa Vekaleti Hava Satınalma Komisyonundan: 

Muayyen ıünde talibi zuhur etmeyen 21 kalem Dizel 
motö~ yedekleri yeniden pazarlıkla ıatın alınacaktır. Muham· 



z:c::: :::=:::t e t 

ün aka veMüz yedel o un n • 
Si 

Cinsi Şekli Muhm· bed. Teminat Müracaat yeri Günü Saatı 

------~-----------~~~~---------~----------------------------------------------~~~-~ A) 1\tünaka alar 
in aat, Tamir t, Naha işleri, alzeme, Harita 

Eskifcbirde çırak mektebi inş. ikmili ne· kapalı :ı, 165000 -
vakısı iş·ne nit sıhhi elektrik kalorifer 
tesisatları ile sığınak inş. (şart. 825 kr.) 

Heybeliada sanatoryomu mecrasını Ön ta- aç. elu. 17J5 95 
rafa alınması işi 

9500 - D.D.Y. Auk. H Sirkeci YHoeleri 1-3-40 16 -

129 - lst. Sıhhi MüeHe~eler SAK 28-2·..0 15 -

il çlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastahane Lvz. 
_....:..--..:..._.......,.~.,,_--=~-~ --=-----------------

Seyyar eliiv: 3 ad. pa:ı. 6600 -
Sud kostık: 3 t 

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Oi:ı.el motör yedekleri: 21 kalem 
Telli ve telsiz muhabere talim ve terbiye 

malzemesi 

paz.. 

" 

~ ensucat, Elbise,...!S_undura,_Çamaşır v.s. 
Yazlık elbise: 70 tak •• kışlık elbise: 70 takım aç. eks. 

1162 74 

1050 -

Matbaa işleri - Kırtasye-Yazıhanelevazımı 

990-

175 -

M M.Y. Hava SAK 
Ank. Elektrik T.A.Ş. 

M.M.V. Hava SAK. 
Edirne Ask. SAK 

Polatlı Kaymakamlıtı 

14-2-40 10 -
26-2-40 

14-2-40 11 -
16-2·40 15 -

1.C-2-40 - -

- ------------- • 
Kitap bastırılması: 500 ad. 
Matbu talim terbiye ders malzemesi 

e reste, tahta ve saire 

Paraçol: 1000 ad. (tnsbih) 
Kazık (Bak mu tef. sütununda) 
Kadron: 7 m8 -kereste: 8 mc 

Nakliyat- Boşaltma - YUkletm 
Buğday nakli 
Erzak ve eşya nakli: 500 t 

" " 
" " 
" ,, 
,, 

" 
" " ,, 

" 
n " 

: 500 t. 
: 100 t. 
: 200 t. 
: 200 t. 
: 200 t. 
: 200 t. 
: 300 t. 

Yem ve yiyecek nakli: 12 v t. 

paz.. 

" 

aç. elu. 

" pn .. 

aç. eks. 
paz.. 

" 
" ,, 
" ,, 
,, 
" kapalı :ı. 

ahrukat, Benzin, Makine yağlan v. s. 

Benzin: 1120 teneke 
Karabük kömürü: 120 t. 
Sömikok kömürü 

Mllt ferrik 

Ağaç ve kazıklar 
Bakır bakraç: 2418 ad. 
Kazan tamiri: 24 ad.·karavana tamiri: 6 ad. 

kır karavan : 1000 ad. 
Kalay 
Çift atlı araba: 19 ad. 
15 ad. bidondan etüv yap. 
Yağ ve malzema eğer takımları için 
Bakır karavana: 500 ad. 
Sedir çamı: 1000 ad. 

rzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

K. üzüm: 26 t. 
Sığır eti: 130 t. 
Arp : 200 t. (temd.) 

" : 200 t. " 
n : 160 t. ,, 

" : 350 t. " 
Butday kırdırılması: 3000 t. 
Salça: 4 t. (müteahhit nam ve hesabına) 
K. mercimek: 10 t. 
Sığır eti: 151 t. (temd.) 
K. ot: 495 t. (temd.) 

iü7ayedeler 
Bnnko raflar vitrin 
Makknp tezgahı 

Koyun veya keçi derileri 
Kız memesi: 1865 k. 
Piyano salon takımı v s. 
Paatırma makinesi, telefon, kıyma makine-

i dıvar ayn sı terazı v.s. 
Değirmen motörü 
Koyun deriıi: 1441 ad. 
Kuru yonca: 2 t. 

aç. ekı. 

,, 
pu. 

aç. ekı. 
kapalı z. 
paz. 
aç. eks· 

paa. 

n 

" 
n 

kapalı :ı. 

" paz. 
,, 
" 
" aç. ekı. 

pa:&. 
,, 
n 

" 

aç. art. 
,, 

" 
" 
" 
• 
,, 
" 
" 

1800 -

750 -
435 -
550 -
830 -

1100 -
830 -
830 -

1050 -
14950 -

3444 
3000 -
4000 -

1195 -
16321 -

4200 -
1000 -

2300-
5000 -

4880 -
325DO -
15900 -
15900 -
12480 -
25900 -
56400 -

1200 -
1630 -

48320 -
24750 -

500-

135-

122 50 
64-
83-

124 50 
165 -
124 50 
124 50 
157 50 

1121 50 

258 30 
224 -
600 -

89 83 
1224 -

315 -
150 -

67 50 

172 50 
375 -

244-
2437 50 
1193 -
1193 -
936 -

1943 -
4280 -

180 -
122 50 

3624 -
1857 -

M M.V. Hava SAK 
EdirDe Aak. SAK 

13-i-40 10 -
18-2-40 15 -

Devlet Limanları İtletmeıi İamir $ube1i 16-ı.40 16 -
İst. Belediyesi 26-2-40 14 -
Edirne Ask. SAK 16-2-40 15 -

Toprak Mahsulleri Ofiıi Sıvas 
Edirne Aık. SAK 

,, 
,, 
n 

" 
• 
" 
" 
n 

Ajanıı 26-2·40 
17 2-40 
17-2 40 
17-2 40 
17-2-40 
17-2-40 
17-2-40 
18-2-40 
17-2-40 
26·2 40 

14 -
10 -
10 -
JO -
10 -
10 -
10 ~ 
10 -
10 -
16 30 

İzmir Belediyesi 23·?·40 16 -
Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti Ank. 28-2-40 15 -
Edırne Aık. SAK !8-2-40 16 30 

İıt. Belediyeıi 
Urfa Tümen SAK 
İat. Komutanlıtı SAK. Fıatiıldı 
Sivaa Tümen SAK 
Edirne Aık. SAK 

,, 
" ,, 

" Ank. Villyetl 

Edirne Aık. SAK 
Balıkesir Ask. SAK 
Edirne Aıkerl SAK - . 

• 
" 
" • 
• 
,, 
" 

26·2·40 
1·3-40 

13·2 "° 
20-2 40 
13 2-40 
14-2-40 
28-2-40 
14-2-40 
!4 2-40 
26-2-40 

14 -
10 -
15 -
14 -
11 -
15 -
11 -
15 -
11 -
15 -

-t-3·40 11 -
20-2-40 15 -
21 ·2-46 10 -
21-2-40 11 -
21-2·40 14 -
21-3..fO 14 -
29-2-40 15 -
28 2-40 il -
24-2-40 10 -
20-240 il -
20.2.40 ] 6 30 

İst. 2 ci lflaa Mem. Mabmutpaı No .f 1 13·2·40 12 -
İıt. 4cü İcra Mem. Beya:ıat Bakır· 15.19-2-40 11 -

cılar No 21 
T.H.K. Saray Şubui 12·2 40 15 -
lat. Gümrükleri Baımfld. 12-2·40 13 -
Ank. 1 ci İcr -Belediye Satıı Salomu 19.20·2·40 12 iO 
Bursa 2 ci icra Setbatı 14.21·2·40 14 -

Keşan Malmüdör 
T.H.K.'Karacabey Şubeıi 
Sivaı Orman Çevirge Müd · 

16-2-40 14 -
20.2.40 15 -
l~-2 40 14 -

----------------··---=-==-=-----------------..... ----------------------------------------------~----~-------
men bedeli 1162 lira 74 kuru§ olup kati teminat miktarı 175 
liradır· Pazarlığı 14°2°1940 çar§ mba ~ünü ı t 11 de Ha a 
Satınalma Komisyon· nd yapılacaktır. Şartname ve liıte 
her ün öğleden sonra m zkur Ko i yonda l'Örülebilir. İs· 
teklilerin muayyen ün ve saatte kati teminat ve kanuni 
belgeleriyle Komisyond bulunmaları· 

••• 
Eakiıehlr Çırak Mekteb kalorifer v elektrik teıilatı 

yap. Bak: lnıaat sütununda D. D Yolları ilanına. 

e sucat - Elbise - <undura - Çamaşır v. s. 
- w-

Polatlı K ymakamhğından : 
Kauımız bekçileriıınc 70 l.ı lık ve 70 aded yaı:lık elbiae yap• 

tarılacaktır. 
Muhammen bedeli 1050 liradır, 

ihale 14.2.940 rönil saat 14 dn kaymakamlıkta açık eksiltme 
İle icra edilecektir. Şartnameyi rörwek iıtiyenleriu kay kamlığa 
müracaatlcm ilin oluaur. 

işleri, kırtasiye 
M. M. Vekaleti Hava S tınnlma Komilyonundan: 
500 adet kitap pa:aıırlıkla baatmlac ktır. Pazarhtı 13.2.1940 

ulı günü saat 10 d hava aatınalma komisyonunda yapılacaktır. 
isteklilerin iz.abat almak IEere mezkür komiıyoaa müracaatları. 

Kereste,, Tahta ve saire 
Devlet Limanları lıletmeıi b:mir Şub stnd n : 

Tersanemiz için 1000 tane paraçol açık. eksiltme uıulile aatın 

aİınacaktır. Bunların Alaybey Teraanesine teılim prtile muhammen 

İNŞAAT MALZEMESİ 

lST ANBUL PİYASASI TOPTAN FİYATLARI 

Alçı yerli 

" ,, 
,, alman 

Asf it yerli 
,, ecnebi 

Çimento natürel 

Çini 

süper 
(mozaikten) 
(çimentodan) 

" 
Fayanı ecnebi 

,, ,, (aksamı) 

Kireç (su) 
,, (toz) 
,, (taf) 

Kiremit (Bakırköy) 
,, (Eskişehir) 

,, (Kütahya) 

50 kg.lık torbası 

40 " 
50 ,, 

kilosu 

" tonu 

" 
tanesi 

" ,, 

tonu 

" kilosu 
tanesi .. .. 

,, 
,, 

180 
80 

800 
650 

o 75 
7 
sf 

I .,,,. 

,, (Büyükdere) ,, 3 
Künk (çimento) santimi 3 ıO 

I .,,,. 

,, (toprak) numarası 8 ~ 
,, (dökme boru) kilosu ~ 
,, (ecnebi) ,, sl'ft 

Mermer (yerli işlenmiş) metre murabbaı 
3ooO Tuğla (Büyükdere prese) bini ıotl 

,, (Feriköydeliksiz) ,, 3,50 
,, (Kağıthane delikli) ,, !~ 
,, ( ,, deliksiz) ,, 1400 

1
3 

,, (ateş, yerli) tanesi 3D 
,, ( ,, ecnebi) • ,, 

20 2
, 

,, (Fransız prese) ,, S(fi 
Kereste (döşemelik köknar) metre mikabı 3900 :zıO 

,, (çıralı, lambalı) ,, ,, 4200 'IJfJ 
,, (tavanlık köknar kordonlu) ,, ,, 4500 5 2fJ' 
,, (kaplamalık çıralı ,, ,, 4500 ~ 
,, (sıvadibi köknar) " ,. 44550000 szııO 
,, (pervazlık köknar) ,, ,, 

;:....,,~~~-==-.---- ··------~----~ a 
bedeli 180~ bin ıeki:ı yür. )irndır Eksiltme 16.2.940 auıaa ın; 
at 18 da Devlet limanları l:ımir fUbcsi binaıında toplanac• 
komiıyonundıı yapılacaktır. ı 

Ekailtme şartnameıi bedelıiz olarak levuım ıeflifindell 
bilir. 

Muvakkat teminatı 135 yüz otu:ı. beş liradır. ~,~ 
isteklilerin muvakkat akçeıi ve 4utnamede yaz.ılı ve•1 ı

birlikte bildirilen saatte komiıyonda baı.ır bulunmaları ili• 0 

• * ... 
Kazık alınacaktır. Bak: Müteferrik ıütununda lıt· 6' 

diyesi il nına· 

ahrukat. Benzin, Makinuagları v. s. 
Çorum Ziraat Mtidürlülünden : j 

Selektör makineleri için alına ak bia liralık JH, beasiıı :~ 
miiddetle ekıiltmeye konmuştur. 15.2.940 perşembe fÜnÜ t•' 1 
ıi dahilinde ihalesi yapılacağından talip olanların o J'ID sir•' 
dürlüfüne ıclnıeleri ilAn olanar. 

İzmir Belediyesinden : 
İtfaiye, lf, hatta Ye cenaze ve tanzifat otomobiJl'ı 

ihtiyacı için 1120 t neke benzin satın alınması, ya•~ 
müdürlü~ündeki f rtnameıi veçhile açık eksiltmeye 2' 
muıtur· Muhammen bedeli. 3444 lira olup ihalesi sO 
cuma günü s at 16 dadır. lttirak edecekler 258 ur~ ... 
ruf tominntı it Bankasına yatır rak makbuzilc Erı'" 
aellrler-

Edirn Aıkert Satınalma Komisyonundan : 
Şerait n evsafı dabiliude 4000 liralık Somikok kö•61' ~ 

alınacaktır. Pazarlıjı 28.2.940 çarıamba rüaü ıaat U1,3'J el• 
cıaktır. Teaıinatı 6JU liradır. İsteklilerin teminat makbua •ef' 
hapları ve lumunda yazılı veıikalarile beraber belli u ve ( 
Edirne müıiriyet dairesindeki ukcrl aatınalma kamiı1ouuıı• 
lerı . 

Gümrük Ye İnhisarlar V ekiletinden : ,D 
Vekilet kaloriferleri için 120 ton yerli Karablk ka11109J 

alıama11 asık eksiltmeye konulmuttur. Eksiltme 28 ıubat 11 
tamba ıüufi aat 15 de V kalet binasında toplanacak olası 1 

tım komisyonunda yapılacaktır. ·d 
K~aürün beher tonu için bütüu m&1raf mlteahhid• •' ~ 

lı:ere 25 l ra fiyat t bmi• edilmiı olup m ba e bedeli 3 
ve itreti teminatı da 225 liradır 1(.ı Ekıiltmeye girmek istiyenlerin eluıiltme saatine kadar' ,• 
minatlaruu vck let veznesine 7atırmaları ve şartnameyi ,a,ı-J; 
re her ıüu vekalet levazım mudürlü üne müracaatlart il•" 

İstanbul Belediyesinden: J 
~ 

Umu 1 bahçeler için lüzamu olan ataç ve kaaıklar il~ 
meye konulmuştur. Tahmin bedeli 1195 lira, ilk teminatı. d' 
kuruttur. Şartname Zabıt ve uamellt Müdürlüll kaleısı1" 
lecektir. ,ı 

İhale 26.2 940 pazarteai rtıa aaal 14 te Dai 1 ıcı fi 
yapılacaktır . Talihlerin ilk teminai m kbuz veya mektubl•~~-~ 
yılına aid Ticaret Odası ve atac yetiştirici bahçe sahibi 0 ıııı• 
dair Bahçeler Mtıdürlüfründcn alacakları veıikalarile ihale 1 
yen ıaatte Daimi Encümende bulunmaları. 

' 

1 
1 

' 

' 

1 
... 

t 

t' 



Edirne Aakeri Satınalma Komisyonundan : 
Şerait ve evsafı d bilinde n munesi gibi 500 adet bakır kara· 

\'an alınacaı tır. Paurlı2'ı 24.2.940 cumartesi günü saat l 1 de yapı 
~caktır. Şarn mesi her gün komiıyonda fÖrülebilir. M tutarı 2300 
lıra teminatı 172 50 liradır. İsteklilerin teminnt makbuz veya mek 
hıp!arile ve kan~nda yasılı vesikalarile birlikte belli ~ün ve ıaatte 
Edirne müıiriyet dairesindeki &1kcrl satınalma komiıyonuna ıelme· 
Itri. 

Pazarlık tıeklf •çık kfiltmedir. 
ihalesi 29.2 40 perşembe günü saat 15 dedir. 
Taliplerin belli gür. ve saa tte Ed rne r .n yi kışlası sa lı -

n. ima komi o L "11\ ge-lrneleri· 

* • * Müte,hhidi ı en ve hesabına şerait ve evs fı dahilinde 5U ) 
kile salça lıaacaktır Pal.llrlıkla ihalesi 26 2.940 pa7.8rtesi günü 
saat 11 dedir. Tutarı 1200 lira teminatı 180 liradır artııameııi ko· 
misyonda ıarülcbilir. isteklilerin teminat makbu:ı veya mektabları 

• • • Eg-er t lumlarınıo J•tlanmuı için htelif eiaa yatın ve ve kanunda yazılı vesikalarile beraber belli gün ve snatte Edirnede 
•air alı. me alınacaktır. müşiriyet dairesindeki askeri sahnalma komisyonuna gelmeleri 

Ev 1af Ye ıeraiti komiı1oadadır. Pazarlığı 14.2.940 çarıamba gii- ı 
~ l&at 15 d dir. isteklilerin belli ıün ve saatta Edirne sanayi kıt· 

ındalti s tınıılma komisyonuna ıelmeleri. 
• '\ Şeraiti dahilinde bin laralık kalay alıoaca tır. Paz:arlıA-ı 13 

fllhat 940 sah günü saat 11 de yapılacaktır. Teminatı 150 liradır. 
~eklileriuin nümunelerile beraber belli gün ve saatte Edirne müşi
tı1et d ireıindeki ıkeri s tınalm komisyonuna gelmeleri. 

• •,.. Tüm birlikleri içiıı lbumu olan 19 aded çift atlı raba nü
~ il aine g<Sre paaarlıkla 19 araba yaptmlacaktır. Taliplerin 14 fU· 
ll 940 g nü aa t 15 e Kırklareli askeri ı tıcalma kemiıyonuna 

ltlQı leri. 

• • • Şeraiti dahilinde ve niim•oeai ıibi 15 tan bidoadaa Etüv 
'~Ptırılacaktır. p z rhğı 28.2.940 çar,amlta rt•i M at 11 dedir. Te
llllınatı 67,50 lirrdır. Bidonlar ciheti akeriyetlea nrileeektir. Şart
~ c ve nü uneıi her ıüu Juuaisyond ıör~leailir. İateklılerin te· 

~ltıat akbua v yn m ktupları ve ka1uıoda ya:ıılı veaikalarilc bera· 
' Edirne Müıiriyet daireaiad ki a1aeri aatıaal a .komiayonana 

hl l ri. 

Urf Tümen Satınalma Komisyo undan : 
IQ 2418 adet bakır bakraç kapalı zarfla 1.3.940 cuma giiaü saat 
t 4a Urf d Tümen ııatıoalına komııyonuucla eksilt eye koumuı· 
llr. rtnıımeai komi•1onda ıörülür. llteklilcria teminat ve teklif 
~ ktublarıoı ihale saatindeu bir saat evveline kad r komiıyoua ve· 

Qıeıi. Tabwiu bcd li 16321 lira ilk t misaab 1224 liradır. 

Sivas Tümen Satınalma Komiıyo undan: 
. rkeııı ıar izonu ihtiyacı İfi• açık eluiltme ile bin aded (nü· 

•ıı ve ıarhı meai dabilın e) baku .lı: ruana yaptml caktır. 
lt u am en b delı 420U ve muvakkat te inatı tla 315 lira ta. 
llll n iıbu bıu karavana 20 tubat i40 aalı ı aa aaat 14 de T11m Ko-

lll.ıılık bınaaıadaki komiıyoncia yapılacaktır. , 

rij l~teklal r meakür gün ve saatte veaai vo vakkat temiuatla· J 
' bırlıkt kowisyoua ıelmelcri ılia oluııur. 

İst nbul Komut nlı ı Satmalma Komiıyonuadan : 
it l(owutanlık mbarında mevcat ve tamire muhtaç 24 kazaula 26 
;••an paurlıkla tamir etlirileaektir. Müoakuuına 13.2.940 aah 
t lt..nG. ••at 15 te bati nacak Ye ayni ıünde ihalui 7apılıu;aktır. ia· ı 
~· lılerin belli a-ün ve saatte f ıadıklıda komutaulık aatınalma ko· 

1•1oıuıua muracaatları. ı 

A k ra Vil ~ yetinden: 
ta~ Cebeci vilayet fıd nhğına dikilm k üaer bin det Hdir 
·~ı fid nı ıatın alın ca tır. 

f id nların mu ammen bedelı ~ bin liradır· 
l b Ş•rtnameıi Ankara vil&y t zir at müdürlüfünde ıorü· 

llır. 

•n ~h l 26-2.40 p zart si aünü saat 15 de vil Ay t daimi 
litneninde yapıl caktır. 

,1 t 1 tekliler muhammen bedelin yüzde 7 ,5 de.111ozito akç · 
tlı \ltilrı ol n 375 liray it b nka mektubu veya hususi 
lıJc~haa b müdürlüğü veznesine yatırılmıı makbuz ile bır
'-in e ekıiltme aünu eöıteril n ıa tte vilayet daimi eucüme· 
~nıel ri ilan olunur. 

~ "Zahiııe, Et, Sebze v • ..!:_ 
·--------

B lıkesir Kor Satın im Komiıyonund n : 
~o.2 l30 ton sığır eti kapalı zarfla eksilt eye konmuıtur. İhalesi 
tı~ttd94o fÜnü saat 15 de Balıkeıirde askeri Satınal a Komisyo· 
5() it. il Yllpılac ktır. Tahmin fiatı i2,500 lir ilk t miuutı 2437 lira 
ttıi "1r"1ftur. İsteldil rin ihale günü bir aaat vveliae kadar ilk te-

t \' teklif mektuplarını komiı7oaa vermeleri. 

10 Edir e Aık ri Sabnal a K.omiayonundan : 
lı~1 2 ,bin kilo kırmızı mercimek satın alınacaktır· Pazar· 
1630 

4·2·4 cumarteıi aünü ınat onda ya~ulacnktır. M· tutarı 
ti>rnı tbnılııatı 122,50 liradır· Şartnamesi heraün komiGyonda 
k,tıu e ilir. İsteklil rin t minat makbuz. wey& mcktubl rı ve 
'ittdekda Yazılı v ıik l rile birlikte Edlrn e mü iri yet daire· 

• i ıkeri ıatın lma komisyonuna mfir caatları. 
' ' Ciusi Mikc!arı M. bedeli 

K. üı.üm 26000 4880 
İlk. Te. Tarihi Saatı 

y 244 4.3.940 1 1 
~1 :t. ı.ıkerıda iuı ve mikdarı pn ve sarıtı yuılr kuru uziim kn· 
. ı,;rfl~ •kıiltm 1e konulmuıtur. 
ilı-ı tldılcrin kanuni vasikalarile birli te te inat mektuplarını 
•ıııda~· •lıııd n bir ı at evvel vermek t rtile Edirne ıanayi kışla· 

,.
1 Satınalma komiıyonuna ıelmeleri. 

1e•irı: : ı~' Qıdaki cinı ve miktarları yazıl 1ı m a kap lı ı. rfla iba· 
r.ta~fltlı~ 1P. çıkm dıA'ından iz:ala.rında göıt rile.n J'Ün ve saatlarda 
~tkt bl il •haleleri yapılac: ktır. isteklilerin teı uina t makbuz nya 
_.tc ~d·lrı Ye k nundzı yıızılı veıikalariJe bera be,. belli gün e sa 
t l ''ne ın ~ · • d • · d k. 1-c tııclc . u'ılırıyet aıre11u ı aıa ri sat walm komisyonuna 

1• rı. 
ıı,· 

S,~1.tı Miktarı 
l\llr eti 15 ı ton 

ıı ot 495 ,, 

Tut rı 

48320 
24750 

Temin tı 

3624 
1857 

ihale günü 
20.~ l.40 
20.2 .40 

Saatı Şekli 
1 ı pa:a. 
16,30 ,, ... td 

~,le: illrtUirne g rnizonu ihtiyacı için Ed Jrııe ofisinden alın-
P.ı dd e un f abri alarmda un kırdırıl nca ktır· 

ikt ti t muz 940 ıonuna k dard1 ır. 
'11.1h arı 3 bin tondur. 
hk tnırnen bedeli 56400 liradır. 
Şllrt tninatı 4230 lirrdır· 

ncune v evsafı komiıyondadır. 

~----------,.~---- --
lıtanbul Hayvan Bor.sası Dir.1 

- 9. 2. 940 --

atış Ffatları 

Çeşit 

Be1az K r man 
Kızıl Karamam 
Dağlıç 

Kıvırcık 

Karayaka 

Ku:.u 
S t Kuzusu 

Yiftik 
Kep 
OA'lak 

Şark Öküı.ü 
Öküz 
inek 
Dana 
Boğa 

Say111 Ağırlığı 

85 3040 
2005 97244 
662 '20349 
134 4330 
257 8822 

1670 2D78:l 

26 84 

16 5953 
175 55025 

9 2041 
23 3105 

Para s ı 

Ea aıağı En yakarı Orta 
Kş. S. K,. S. Kş S. 

24 50 Z4 50 24 50 
21 50 24 50 22 53 
20 26 23 78 
22 31 50 26 88 
20 24 23 06 

29 

13 50 

~..-.---

16 
10 
12 
10 

37 

15 

16 
17 
14 
14 

33 25 

13 70 

16 
13 54 
12 76 
13 22 

__ _..... :..--.._. 
Manda 45 16627 
Malak 17 2377 

9 
ıo 

15 
13 

10 85 
12 29 

a Betonar e 
nşaatı 

Ereğli Kömürle11i işletmesinden : 
işletmemizin Zonguldaktn ynptırmakta olduğu Zonguldak-A mn 

Şosesi güzergahındn iki ndct betonarme ŞOSE KÖPRÜSÜ kapıılı 
zarf usulile eksiltmeye konmuştur . 

Eksiltme 26.2.940 günü saat 15 de Zonguldakta işletmenin Mü
diriyet bin.ısında yııpılacnktır. Keşif tutan 46.719 lira ve teminatı 
3.500 lirndı r. Ekı.illme şaılnamesile buııa merbut (Mukavele projesi, 
husu~i şnrtnnme, vahidi fiyat cetveli ve izahname~i, bulasııi k~if 
cetveli, proje ve resimler) Ankaıada Eti Bn'lk Umumi Merkezinde, 
latanbuldn Eti Bank bürosunda ve Zonguldaltta İiletme Merkezinde 
5 lira mukabilinde satılmaktadır . Arzu edenler yukarıda yazılı üç 

ı mahalde bu evrnltı görüp l:iiabedel tetkik edebilirler. ~ 

Galatasaray Lisesi Arttırma ve Ek ilime Komisyonu 
Reisliğinden : 

Tahmin fiyatı 
Cioıi Miktarı kurut 

Sofra örtüsü bezi 
Patiska 
Peçete 

300 metre 
400 .» 
500 adet 

150 metresi 
65 > 

40 adedi 

Galatasaray Lis ıinin ihtiyacı olan yukarıda yazılı etyalarııı 

13.11.940 s lı g6nü sa t 15 de Beyoğlu İstiklll Cadd ıi No. 349 da 
Liıcler Muhasebeciliğinde toplan o mektep Ko i yonunca açık ck
ıiltmeıi yapılacaktır. 

İlk te inalı 68 lira 50 kuruştur. 
İıt kliler yeni yıl Ticar t Oda ı vesikaııı veya R•hut Unvao 

tezkeresi ve temin t makbuzile birlikte belli ıün ve saatte slbü l'e
çen Komisyonda bulunmaları. 

Şartname ve nümun leri görmek ve teminat yatırmak içia Ga· 
latasaray Lisesi idaresine üraeaatları ili ola r. (7 IJ 4- -4 

Muhammen bedeli 2750 lir olan muhtelif eb'attn 2000 kilo 
amyant levha, 500 kilo 10 m m lilc dört köş rrafitli 
mastra, 300 kilo mnıtik manganez 22. 2. 1940 perıemb 
(I0,30) on buçukt Haydnrpaşada Gar binası dal.ilindeki 
tarafından açık eksiltme u ulile ıatın alınacaktır. 

myant 1al
g ol saat 
Ko iıyon 

Bu ışe girmek istiyenlerin 206 lira 25 kuruıl k muv kkat fe· 
minnt "e kanunun tayin ettiti vesaikle birlikte eksiltme güai sa
atine ktıdar Komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu ııe ait şnrtna'.lleler Koa:ıisyondao parasız olarak da ıtılmak· 
tadır. (962) 2-4 

•• o 

Muhnmmen bedel, muvakkat teminnt ve mikdarları ile cinsleri 
aııığıda yazılı nlışap traversler her liste muhteviyatı ayrı ayrı ibale 
edilmek üzere 23. 2. 1940 tarihinde cuma rünü s at 15 den itiba
ren ve kapalı :ı.arf usulü ile Ankara'da İdare biuasınd satın alına
caktır. 

Bu i"lere girmek isteyenler hizalarında aösterilen uvakkat te-
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklifleri aynı pn saat 
14 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 312 kuruşn Haydarpafo, Ankara, iz ir ve Eskite· 
bir ve:ı.nelerinde ııatılm ktadır. (966) 3 - 4 

Li.te Mikd r 
No. adet Cinıi 

1 111,700 Cari bat ka71n traverai 
2 l0,000 Köprü traverai mcte 

Beh rinin mu· Muvakk t 
bammeo bed. t minat 

lira kr. lira kr. 

13,803,-
4,375.-

\ 

Cinsi Mikdarı Muha • B. % 7,5 Teminat Eksiltme 
Lira Lira Krş. Şekli 1aati 

- ----- -------- - -- - - -- --------
İ. SF. Zincir 
Yivli G<Smlek 

42 adet 
12 » 

Başkiil tamiri ve 13 » 
damıalanması İfi 

561 
12'10 
i50 

42 52 
80 00 
26 25 

Açık Ek. 14 
> > 15,iO 
» > 16 

Dikiatrin kola 4000 kilo 1400 105 00 » » 16,30 
l - Zincir ve yivli pmlek DÜmunesi ve kola ıartna esi mu-

cibince yukarda cins ve mikdarı yazılı "4h k lem malzeme ir..ala-
rında iÖsterile u111lerlc eksiltmeye kon Uflar. 

il - Muham en bedelleri, m vakkat teminatları, klil e sa· 
atleri biı.alarında yazılıdır. 

111 - Eksiltme 20.ll.940 Salı ufi Kabataıta Levazım ve Mu-
bayaat Şasbesindki Alı Komiıyonanda yapılacaktır. 

lV - Zincir nimuneai ber ün söz.il •eçcn Şubeden v yivli 
gömlek nümunesi de İd r mi7.in Paıababçe Müskirat Fabrikaaında 
f6rülebi1Heti gibi kola fartnnmeaİ de parasız alınabilir. 

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve aaatte % 7,5 
filnnme paralariyle birlikte mezkur Komisyona ielmeleri. 

(870) 3-4 
• • • 

Keşif bed. 0 
0 7 ,5 te . Ekıilt e 

İıin nev'i Ura hr. lira kr. şekli saati 

Paş bahçe Müskirat Fab. ka· 1315 43 98 65 açık kı. 14 
nal yapılması iti 

Paşabahçe Müskirat Fab. l 105 27 82 89 » :. 15 
İhata duvarları tamiratı 

Teftiş Şubesi binasında yapı· 3043 89 228 29 » > 16 
lacak tamirat ve inşaat işi. 

l - Keşif ve şartnameleri mucibince yukarıda mahiyetleri bü
llseten yazılı itler açık eksiltme usulile ihale edilecektir. 

il - Keşif bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri 
hizalarında yazılıdır. 

111 - Eksiltme 23.11.940 cuma günü Kabataşda Levazım ve Mu· 
bayant Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnamelel' keşif bedellerine göre 6, 5, 1 kuruş mu
kabilinde her gün Levazım ve Mub yact Şubesi v :ı.nesinden alına
bilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve aantlerde 
0, , 7,5 güvenme paralarile ve şartnamelerinin F fıkrasında yazılı ve· 
Hikle birlikte 'aıezkür Komisyona gel eleri ilan olunur. (980) 2-4 

* * * 
Cınsi Miktarı Mubam. B. % 7,5 Tem. Eksiltmenin 

Lira Krf. Lira Krş ekli saat 
-------- - --- - -- - - - ----- --- -----
Baakll 500 klg. Lık 12 adet 19W 00 
Süpürge Büyük Boy SOOO ,, 397 50 
Jelatin 310 kilo 
Yangın sandürwe 'l:I kalem 1723 08 

ala ta 

144 00 
29 81 

129 22 

Açık ek. 

" ,, 
Pazarlık 

Açık ek 

14 
15 
16 
16,30 

1 - Şartnameıi mucibince (3IO) kg. jelatin müteahhidi namına 
ve diğer üç kalem eşya hizalarında rösterilen usullerle eksiltmeye 
konmuştur. 

il - Muhammen bedelleri, muv kat temi natları eksiltme sa· 
atleri hiularında yazılıdır. 

ili - Eksiltme 14 11.940 çarşamba günü Kabat şda Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacakbr. 

iV - Şartnameler ve yanım söndürme Levazımı müfredat lis· 
teıi bergön aözöı ıeçen Şuh den pnrasıı: alınabilcc ği gibi s pürge 
numunosi de görülebilir. 

V - ls:teklilerıo ekailtme için tayin edilen fÜn ve saatlerde 
y. 7,5 giivenme paralariyle birlikte mezkur Komiıyona gelmeleri. 

• • • (739) 4-4 

l - İdaremiz Cibali fabrikasında mevcut (500) kilo eıki çivili 
kaya müteahhidi nam ve hesabına &atılacaktır. 

il - Muh mmen bedeli (155) lira % 15 muvakkat teminatı 
(23, 1 ~) liradır. 

ili - Pazarlık 15.11.940 per embe i\inü saat 14 te Kabataşta 
Leva:wn ve Mübaynat Şubesindeki Satış Komisyonunda ynpılncaktır 

iV - Numune her gün yukarda sözü geçe n fabrik da gorule
bilir, 

V - İsteklilerin pazarlık ic'n tayin edilen 
mıktnrındaki temin t paralarile birlikte mezkur 
leri. 

gün ve: snulte ~ o 15 
Komisyona gelme· 

(752 4 - 4 
... .. 

Cinıi Miktarı Mubam. B. 0 
0 7,5 Te inat Ekıiltme 

Lira Krt. Lira Krş. Şekli st1ati 
- ------- - -- - - -- -·- - - -----
Baskül 500 kg. 12 adet 1920 00 144 00 Açık Ek. 14 
Süpürge büyük 3000 , 397 so 29 81 JI 15 

boy 
Jelatin 310 kg. Pazarlık 16 
Yanıın S. ALETİ 70 adet 875 - 65 62 » 16,30 

» » Levazımı 26 kalem 848 03 63 60 » 16,30 
l - Şartnamesi mucibince "310" kg. Jeliitın müteahhidi namı· 

aa ve diğer "4" eşya hizalarında gösterilen usullerle eksiltmeye 
konmuştur. 

il - Muhammen bed 11 ri, muvakkat teminatları, ekıilt e sa 
atleri hiz:alarmda yazılıdır. 

111 - Eksiltme 14.11.940 çuşambıı günü K bataşta Levazım ve 
. Mubayaat Şubesindeki Alım Komiıyonuudcı. yapılacaktır. 

iV - Şnrtnameler ve yangın ıöndürme Levazıı:a müfredat li . 
tcsi her güu sözü geçen Şubeden parasız alınabilir. 

V - isteklilerin eksiltm için tayin edil n gü ve saati rdc 
'ıo 7,5 güvenme paralarile birlikte me:ıkür Ko isyona gelm 1 ri. 

(892) 4-4 

İmtivu Sahibi ve Yazı lıleri Direktörü: İsmail Gidt 
Baııldıiı J r: Akan Baaımovi iıtanbul 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
-------~-- Mod~- Prix C;"°utioo. ----u;xd'adjudicatioo et du 

Objet de t'adjudication c b" d Cb Jourı Heureı d'adjudicat. utimatif provi.oire a ıer u arge• 

Adjudicati ons au Rabai~ 
C onstructions-Repa ratlons-Trav. Publics- ateriel de Construction-Cartographi• 

lastall. sıınitaire, elcctrique et chauffage central Pli cach 165000 -
ııinsi que constr. locııl pr. se preserver des 
gnzıı ~sphyxiants iı l'ecole d'apprnntis a 
Eıkiııehir (cnh eh 825 P) 

9500 - Adm. Geıı. Ch. de fer Etat Ankara 
Caisse Sirk.cci 

1-3 40 16 -

Trav. canalisation sanatorium Heybelinda Pablique 1715 95 129 - Dir Hyg-. et Auist. Socialc Catalotlu 28-2-40 15 -

Produits Chimique et Pharmaceutiques-lnstruments SaE_!!aires-Fourniture pour Hopitaux 

tun nmbulant: 3 p. 
Soudc cauitique: 3 t. 

Gre a gre 6600 - '90 - Com. Ach. Minis. Def. Nat. Dep Aviat. 14-2·40 10 -
S.A. T. d'Electricite Ankara 26-2-40 

Eiectricite-Gaz-Chauffage Central (insi 11,.i!Uon_ et Materiel 

Pieces recbange moteur Diesel: 21 lots 
Articles de corrcspondance 

Gre a gre 1162 74 
n 

ablllement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

175 - C. A. Min. Def. Nat. Dep. Aviat. 
Com. Ach. Milit. Edirne 

14-2-40 14 -
16-2-40 15 -

Coıtumcs d'ete: 70 complets·id. d'hiver: 70 Publique 1050 - Kaymnkamat Polatlı 14·2-'IO - -
complets 

Travaux d'lmprimerie - Papeterie - Fourniture d Bureaux 

lmpreıısion livre: 500 exemplaires 
Livrcı d' exercic~ sportif 

de Construction, 

oiı de constr. (paraçol): 1000 p. (rectif.) 
Poteaux (Voir Dıveri) 
oiı de construction: 15 m3 

Gre a gre 

" 

Publique 

n 

Gre a gre 

yr n port-Charg ment - Dechargment 

TrRDıport ble 
n fourrage et provisions: 1200 t. 
:» provisions et eff ets: 5 O t. 
,, ,, n 500 t. 
n ,. ,, 100,, 
n n ,, 200 ,, 

" ,, ,, 200 " 
> ,, " 200 " 
) " ) 200 " 
> n > 300 ll 

Publique 
Pli cach 
Gre a ıre 

" 
) 

" 
" 
" 
• 

Combustible - Carburant-Huiles 

Benıı:ine: 1120 bidons 
Cbarbon de Karabük: 120 t. 
Semi-coke 

Div 

Arbres et poteaux 
Petit ı au iı. anse en couvercle: 2418 p. 
Rep. chaudrons: 24 p.-rep. gamelle: 6 p. 
Gamelle • cuivre: 1000 p. 
Etain 
Voiture a 2 chcvaux: 19 p. 
Fabricatlon etuve de 15 bidonı 
Huile et materiel pr. harnııiı 

Gamelle en cuivrc: 500 p • 
Plaab ce ııapin: 1000 p. 

rovisl ons 

Publique 

n 

Gre iı. i're 

Pub\ique 
Plı cacb 
Gre a gre 
Publique 

Gre a ıre 
n 

> 

) 

Broyaıe ble: 3000 t. Puqliqoc 
Sauc : 5 t. (au nom et pour cömpte du four· Gre a gri 

nisscur) 
Lentillea rouges: 10 t. 
Viande de boeuf: 151 t. (aj) 
Foio: 495 t . . (ai) 
Orge: 200 t. ,, 

,, 200 ,, " 
" 160 > > 

> 350 " " 
Raiıin ıcc: 26 t. 
Viımde de boeuf: lSO t. 

ic ti ons a la surencher 
Placard, vitrines, coffr ·fort ete. 
Maebine·outil pliine 

Peaax et boyau:ıı:. 

Piano, meublH de salon ete. 

Macbine pr. pastırma, appareil telephonique,.. 
machine · hacher la viande, glace ba
lance ete. 

> 

" 
n 
,, 

Pli cach 
,, 

Publique 
> 

" > 

.,. 

1800 -

14950 -
750 -
425 -
5fı0 

830 -
1100 -
830 -
830 -

1050 -

S444 -
3000 -
4000 -

1195 -
16321 -

4200 -
1000 -

f300 -
5000 -

56400 -
1200 -

1630 -
48320 -
24750 -
15900 -
15900 -
12480 -
25900 -
4880 -

32500 -

C. A. Min. Dif. Nat. Dep. Aviat. 
CGm. Aelı. Milit. Edirne 

13.2-40 10 -
16-2-40 15 ·-

135 - Exploit · Ports Etat Sue. lzmir 
Com. Perm. Municip. Istanbul 

16·2·40 16 -
26-2-40 14 -

1121 50 
122 50 
64 -
83 -

124 50 
165 -
124 50 
124 50 
157 50 

258 30 
225 -
600 -

89 83 
1224 -

315 -
150 -

61 50 

172 50 
J7S -

4230 -
180 -

12! ~o 
3624 -
1857 -
1193 -
1193 -
936 -

1943 -
244 -

2437 50 

Com. Ach. Milit. Edirne 

Offiee Ccreales Agence Sivas 
Com. Ach. Milit. Edirne 

" 
) 

• 
n 
., 
J 

" 
" 

n 

" 
" 
" ) 

" ,, 

Municipalite h:mir 
Ministere Douanes et MonopolH 
Com. Ach. Milit. Edirne 

Com. Perm. Municip. lıtanbul 
Com. Ach. Div. Urfa 
Co ••. Acb. Comm. Mil. l&t. Fındıklı 

,, Div. .Sivas 
Com. Aeh. Millt. Edirııe 

tt 

• 
Vilayet Ankara 

" 
) 

" 
" 

Com. Ach. Milit. Edirne 

" 
.. 
)1 

" » 

" ,, 
" 
) 

> 

" 
n 
> 

" 
> 

) 

,, 
> 

Milit. Balıkeıir 

16-2·40 15 -

26-2-40 14 -
26-2-40 16 30 
17-2-40 ıo -
17-2-40 10 -
17-2-40 10 -
11-2.40 10 -
17-2-40 10 -
17-2-40 10 -
17-2-40 10 -
17-2-40 10 -

23-2·40 16 -
28-2-40 ı 5 -
28-2·40 16 30 

2ıS·2-41l 14 -
1-3·40 10 -

13-2 40 15 -
20-2-40 14 -
13-2--40 11 -
14.2-40 15 -
28·2·40 11 -
14-2-40 15 -
24 2-40 11 -
26-2-40 15 -

29-2-40 15 -
26-2-40 11 -

2-4-2-40 10 -
20.2.40 il -
20-2°40 16 30 
21-2-40 10 -
21-2-40 11 -
21-2-40 14 -
21-2-40 14 -
4-3 40 11 -

20·2 40 15 -

2me Bııır. Faillite Mnbmutpıııa No -41 13-2 40 12 -
4me ,, Exec. lıt. Beyazit Bakırcı 15, 19-2_..0 11 -

lar No 21 
Lirue Aviat. Turque .Suc. Sarııy 
lcr Burenu Exec. Ankara Salon 

Vontea Municip. 
2me Bvr. Exeo. Burıa Sed baıı 

12-2-40 15 -
19, 20-2-40 12 30 

14, 2 l-2-40 14 -

----------------------..... -.ro~'~ffe---' ......... ------·-------·---------------------------------------

VI FFIC ELS 
D l'Administ:rat:ion Gener ıe d 1 

Chemins de Fer et: d s Portfi 
de l'Et:at. Turc 

.15000 tonneıı ic Jignite d'une valcur estimative de 93756 f 
aeront chetees par voie d adjudication sous pli cachele le Lo~ ~ 
Fcvrier 1940 a 15 h. 30 au local de l' Administration Geııtı'' 
Ankara. yti', 

Ceux qui desircnt y prendrc part doivent remettre a la l.ı< 
dene• de la Commission le jour de l'adjudication juiiqu'a 14 
leurs offres, une gnraıılle provisoire de 5937,50 Ltqs. et Ies c 
cats exiges par l loi. 1 

Le11 cahiers des cbarges sont en venle au prix de 469 PtrS·' 
Caissea d' Ankara el de Haydarpaşa. (987) z...-

Memento des Fournisseurs ---/. 

LES ADJUDICATJONS QUI AURONT LIEU DEMAIN 13.2-

lunioipalite G r ncik : 
lnatalıatıon • ectriquo (1'.o 1274) 

Dir. Gen. Monop.: 
Alamınium blaı:c (No 1307] 

Dir. Prine. !'Yıoaop. Balıkesir : 
Censtr. W.C.d•pôt coınbuıtib e (No 1J13] 

Co . Acb. Lycec Galntas:ıray : 
Toi o pour nappı do table, batısto ot 

1 

11nıattH lNa 1312] 
Com. Acb. Militaire Edirne.: 

Oia-non• (No 1312) 
C<ınıtr. etablı (No 1324] 

1 

Co Ach. Min. Def. Nat.: 
Etuı p r. trouuo de veterinaireı (No 13141 
Articlu ..,ı:ııtaırar an caoutcheuc:L o 1S14) 
Habitı on pua [No 131~) 

Cow.Ach.Cowm.ı~1il.İııt.Fındıklı: 
Artic!H de Hliorio {No 1315) 
Centra o eclaır•i• iı. lampoıı electriqaea 
/No 1319] 
Bar.metre, thormo etro et tharmomctre 

do pc udra [Na 131') 
Gilot 011 coton [No 1325] 
HarHİ• cie montare {NalSlS] 

• • 

YaloTa İcra Memurlufund~n : 
Bir borıdan dolayı .atılmuına karar verilen 34 modeli 'i',, 

Ye 8372314 motör No. rka ve Ön ve aıat yan camları kırılı~ f 
arka llatiti Öne takılmıı bir otobü• 22 2.!UO tarihine mil•• 

1 

ıembe röııD iaat I~ den 16 ya kadar hü ümet iuGnde ,atılı 
da• talip olaolarıa biuat veya bir vekil bulunc:l rmaları "' 
olana• ı ucle talip çıkmaz Yeya verilen bedel mubammeı:ı ~· 
yibde 7~ ini bulmaua ntıf 28.2.940 tarihinde ayni uat f~1 
mahalde yapılarak •• çok arttıraaa ibale ola•acatı ilb ol&S" 
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Jıl .. _ 
Jak Alrrantiye 110 lira v ayrıca m sraftruı botf ı "'-

İstanbul Dördüncü İcra Memurlulundan: 

' y zıtta Bakırcılard 21 numaralı dükkanda tornacı /.t U) 
nın mahcuz iki yüz lira kıymetinde komple makkııP J~ ''-., 
hının par ya çevrilmcnino k rar verilmi oldujundal10e~ bat 940 tarihine raıtlay n per§emb ıünü saat 11 tı ~ 
baren yukarıda yazılı borçlunun dükkanı önünde ı• ,_u ~ıt, 
tır· Arttırma bedeli muhammen kıymetinin yüzde yet 9 \' 
tini bulduiu takdirde alıcısına s tılacak, aksi halde 1 pi 1 t 
940 tarihine r si y n pazartesi günü ayni saatte Y~ 
olan ikinci arttırmasında en fazla bedelle alıcısına ''•' 
flından taliplerin mezkur ün ve saatte mahalünde h' "4'' 
lunmaları ilan olunur. >' 
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1 t nbul İkin i İflb Memurluğundan: 
Bir müflise ait ve paraya çevrilmesine k ras,ıı~ ~ 

Mahmutpaıa üst be.ıınd 39- 41 No d mevcut ,e 
raflar ve vitri kaı;a çık .n.rıtırma uretile ıfl s idj, ~ 
satılacaktır· İıtlyenlerin 13.2.940 ı h g-ünü s at 12 ı, 
hallinde hazır bulunmaları ilan olunur. 


