
DWAnc6 Sene No· 1331 

ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için Kuruı 

3 Aylıtı 450 
6 850 

12 " 1500 
Ecneb" memleketler için 
12 ylığ ı '2i 00 

Sayısı 5 Kuruş 

Günü geçen nushalar 

f 
20 kuru§tur. 
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CUMA 

HERGON QIKAR iKTiSADi. MALI. TfCARI VE ZiRAi 

• GAZETESİ ' 

16 Şubat 1940 

İDAREHANE 
Galata, F ermeneciler Cad. 

Kenber hanı. 2nci kat 
No. 8 9-11-12 

İLAN ŞARTLARI 

ldarehanenıizde gorüşülür 

Telefon: 49442 

Posta kutusu No. 1261 

Umum Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 

Ekonomik Haberler 
lthallt Limited Şirketleri Mersin Kahve Tüccarları Bir 

~Ticaret Vekaletinin yeni bir Toplantı Yaptılar , 
it ~rarilc ithalat limited şirket· Mersin Ziraat bankuının ithal 
~Utı~in lAfvedilmeleri alakadarlara ettiği kahve partileri sayeıinde 

tlırilmittir. Bu kararın alınma· kabn fiatlarıudaki }'ÜkHlme or· 
" b• • ır nıüddet evvel kurulan bu tadau kalkmıttır . Banl<anın ithal 
....... ti . . . . i . 
~ '" erın yıne aynı zaau• ıçıa · ettiği kahYeler zmir, lstonbul 
' letekktil eden birliklerin ve Meninde birinci derece top· 
:lıt~a~ile uygunluk yapamadı· tancılar tarafından en az bir çu· 

iOrulmilş olm ııından ileri vala kadar toptan satıtla fU fiat-
telıniftir. tan müşterilerine verilecektir. 
ı ... ~•nun üı.eriııe limitet tirket· 3 Numaralı kahve kilosu 100 
, 111 llğvı kararlaımıttır. Yal- kul'llıtan , 4 numaralı kilosu 
-~.t ithalit birlikleri kalacak, 10~,5 kuru,tan 5 numaralı kah· 
t litla ithalAt itlerini hunlar ida- ve lıtilosu 103 k.,uşta:ı sahlll':. 
' •tleeektir. caktır. 

l'İ Scsylenditine göre bu oirlikle- Mtiıtelılike perakende aahş 
'ti~ itlare heyetleri aynen ibka ıır&1ında, bu fiatl ra, nakliye 
ti~l~•ek , yalııız ba:ı.ı id ri eleği· resmi, peral endeci ile limanlar· 
"lılder yapılacaktır. ııla toptancılara tavauut edenler 

Petroı limited ;:ırk•t"ı n ı n varn onlara yaptıkları mcaraf 
v faallyttl ve perakendecilerin normal kar 

~ ~•trol limited ıirketi tarafın · laiıaesi z.am edilecektir. 
, 'n •alın alınan t•hrimi:adeki Bu fiatlar hariciııdo ntış ve 
.'~ ıcndikat k11mpanyaıının te· muamele yapılmamn11 için tica· 
~tı halckıı:aclald satıt muame· ret mficl~rlft~il a.zamf itina rlS.· 
, ilt11ıal ıiilmek ü:ı.er~dir Ti t~ece_k~r k" k h . 1 . 
t't•t Vekileti hul111k mltaviri t ker;~n e; :d~el"~a~ırderı mıı°" 
J..' id bu uameleoin ikwıali için a ak ıckarLe m rl otun e topa· 
"ilk nara anve Hhf arı hakkında 
l. •rallan ıehrimiu ıelmiştir. I L" kA t• d't' t bl't" t b ) "l-1 l nu ume ın ver ı ı e ı ı e • • 
~ ıne enin ikmnlini müteakıb ltit etuıi,lerdir . 
~ıı.panyanın leıi1&tı b ' r heyet 
~ tfıntiım teali alınau~ "c il f vvallti GUnkU l hrar ııt 
~ ' 1lt fİrk.etlerinin llt•i üıı:erine Enelki gftn, 350 bin l~r,lık 
~~rı:ılavak olııu petrol ithalit ihracat olmut ve bil haua lnril
~liti tarafından idare dilecek- tere, FrııoH ve ltalyıı başta ol· 

mak Ilı.ere mühim miktarda til· 

-·••rlatın rejlıl dı Türk tiltDnO 
alacak 

~ l'l1:ıret V ekiletindeu mıutaka 
~ tet IDQdürlütllne bildlrditine 

•uiıtan rejisi, memle · 
300 bin kilodan f u
nl ıahn aluaktır. 

-.:aret atetelitimiz· 
_, -•ıitirilditine ı~re tekl ı f ve 
'-'-llııeler, en ıet tubııt soıı•· 

k•ll•r ıOaıierilecu ktir. 

o 
~rııır Mılzıme Fiıtlırı Yilknk 

~,. 'llllr malı.eme fiatları Anu
h~i ~ Ybtle ylı. 7lkaelditinden 
n, tıllli~.ı. b. nevi malı.em• ithali 
~~t~ıul b•laaan firmaların Av
~. •le it ı-örmektenH ibtayaç· 
'-•lı. •lan eıyayı memlekette yap
'-t, .".•ba •lveritli olacatını ua· 
,,•tal.ara alarak lbımrelen 
~I •tılere teveııııill ettikleri 

''"'•ktedir. 
lu ... 

••klnılerl MDbıy11sı için 
'< Kemlıyon 

-.,~'1" lıtanbulua ıuıuz kal· 
~ 111 ve her ıemtte ıuların 
l,t ijlıtıh11aaı ifin Belediye Su· 
·~Ua lteai tehir ıuyunu yeni te· h,. takviye edecek.tir, lu m•· 
~,'1' Kitıthanedeki terti laa· 
~'•i;~ı da ycai makineler ill
''~t· ' bGylUıtüp ıeaitletile-

ır 

111ti.lt 
~ .. ' •reden aatın alınaoak e-
hıallt \ ın~kinelerin mubayaatını 
~U ,~ Uı:ere bil' lr.emiıyon te.w-

1411•caktır. 

tt Fındık ihraç blrllöl 
~ t, ... d 
~ İlı • a tetekkiil eden fın· 

tiııı.i,,t•catçıları birliğinin teh· 
•-. .. , hlıi itleıini kontrol etmek 
~llllu •r da da bir birlık ku 
~ tlllr \ .... ,cl,k· 

ltlıti 1 tiıccarlar toplanarak 
'~~ı" 1:1.••ıl çalıtacatmı tesbit 

•tclır. 

uın, tiftik ve fındık ihrac edil 
mittir. 

Petrol n motorin flatlarını 

ırttırtmık teııbbOıU 
Romanya hükOmeti ihraç eıU· 

lecek petrol ve petrol mtişteka
tı ile moUSrin için 1lı.de on btıf 
ihraeat reami almafa batlamıt· 
tır. Bu ıebeple Ro nnyadan 
hamakta elan petrol veaairenin 
Ticaret Vekileti tarafından IH
bit edilen fiyatlarla sntılmaııı 
mlmktin görllmemektedir. Pe· 
trol tirketleri bu iti halletmek 
lbere Ankaraya bir mümessil 
ıGadererek petrol, benı.in ve 
motlSrin fiyatlarının yüzde on 
beş niııbetinde arttırılması için 
teşebbllaatta bulunmuılardır. 

811 senı im 1 olunan ıarap 

miktarı 

Bu aea• huıuııt &mlller tara
fında• yapılan şarap mikdarı 1 
milyon litre7i pçmiştir. İnhi
ıarlar ldareıi de 3 millyon litre 

• tarap yaptığına gGre, büliln 
••mleket tarap rekoltesi 10 
milyon litreyi teeavlz etmiştir. 

BORSA 
ÇEKLER 

15 • 2 . 1940 
Lendra 5.21 
Nevyork 130.19 
Pariı 2.95 
Mlllno 6,6575 
Cenevre 29.105 
Am.terdan 69.2377 
Brilluel 21.8675 
Ati na 0.965 
Sofya 1.57875 
Madrid 13.1575 
Buda peşte 23.3525 
Bikreı 0.9475 
Beli'fad 3.065 
Y okobama 30.915 
Stokholm 30.8275 

F.SHAM VE T AHVıLAT 
Ergaai 19.9ll 
Sına Erı.uram il 19.28 

" 

> " 111 19.20 
., iV 19.20 

v 19.20 " 
" 

-E2!! E ııcam 

Kanunlar, Kararnameler ve Ticaret Muahedeleri 
----- . 
Yapağı ihracatmm murakabesine dair nizamname 

FASIL : 1 Kôyun derilerin.len kırkı· 
Umumi Hükumler lan yapatılardır. 

Madde 1 - Türkiyeden ihraç V - Tabak y6ni : 
edilecek yapağılar, ticarette taj· Keyun tlerilerinin bazı 
tiıin men' i ve ihracatın mura· kimyevi mıltltlelerio yardı· 
kebesi ve korun asın hakkın- miyle yolu11muı ıuretile 
daki 1705 numaralı kanun ile elcle olaman yapağılımlır. 
bu kanuna ek olan 3018 numn- Madde - Tilrkiyeılen, tabii 
rah kanun mucibince bu nizam- rutubettten fazla rutubeti haiı. 

name blküwleri daircııinde kont· veya güve tarafından tahrip •· 
rola tabidir. dilmiş mallarla, bu rıinmoaaıe 

Madde 2 - Gayri safi 500 kilo· ile kabul olunan toleranılar luı· 
ya kadar gönderilecek nümune- ricinde çak ıldak, pıtrak , kum 
ler lıantrola tAbi detildir. 1 ve tux ıihi yabaneı matltleleri 

Madde 3 Bu niu m nam • ( hui yapatılnrın ihl'aeı me111n•
ftlktlmleri .lniruinde yapılacak du.r . 
kentrol itleri Ticaret Vekilcıti ihraç edilecek yapatılar iV ln-
tarafımlan g<Srillür. cü fasılda yuılı tip· n munele-

Maddd 4 - Yapağı kon!ro· rindenden Of&ğı evaafta ela u:. 

hı afağıda'ki mcrkcalerde yapı- 1) Kirlİ y pağılar 
lır. Madde 9 - Kirli yapatılar 

~amsun İıtnnbul , lzmir, M r üç ıruba ayrılmış olarak lhraı 
ıin. edilir : 

T icaret Vekdleti fÖroee i lil· 
z.am iizeriııe muvakk'll kontrol 
merkezleri ihda1ına aaldhiyetli-

tlir. 
Muvakkat bir kontrol merke 

:ı.inde ite bar;I naeGtı ve iş ni
hayet verileceği um nlar key· 
t :,. .... bir .... .......... ı Ticıuct Ve-
kAletince Resmi G :r.eu~ n .. -· 

ter bir gaı.ote ile ve ml\hallin· I 
de de ınlnaıib surette ilan olu 

A - liıu kirli yapatılar, 
B • Tali k irli y pafılar, 

C - Ôdrlü kirli yapatılar. 
Madtle 10 - Eaas kirli yapa-

ğılar aıajıclald atllarla 10 <:İ•H 
nyrılmıf olarak ibrat eılilir : 

1 - Hakiki Trakya yap•iıaı, 
2 · Tip Trakya yapat1111 

1 • • -

4 - Aydınlı yapaJ111, 
5 · İne• Anadolu yapatısı, 
6 ·Anadolu 1 yapa~ısı, nur. 

İhracatçı tarafından vukubu· 1 · Anadolu 11 yapat111, 
lacak talep üxer ine, Ticar t Ve- 8- Şark yapaR111, 
klletinae imkan gör ' ldütü tak· 9 • Karayaka yaıpatısı, 
dinle, harcırah ve mas rifi ta· 

1 
10 • Erarum kızıl yapatm, 

libi tarafından verilmek f rtilo, Maıide 11 - Tali kirli yapatı
bir kontrol merkezindeki me· lar atatulaki adlarla 6 cinse ay· 
ruur yakan iskelelere ihracatı rilmıı olarak ibra' edilir: 
kontrol için ıBnderilebilir: 1 • Renkli ya}'ağı, 

Madde 5 - ihracata mahııuı ya· 2 - Kof yapatm, 
pağıların bulundurulacağı veya 3 . Pıırta yapağı, 
işleneceği depoların haiz ol a· 4 • Bacıak yapatıaı . 
ıı laz ıll! gelen sıhhi v ~eknik 5 - Kefeli yapstı, 
şartlar lktınd, Sıhhat ve içtimai 6 . Pıtraklı yapafı, 
Muavenet ve Ticıarel Vekaletle- Madde 12 - Kirli ynpatıların 

rince :aıtittereken yapılacak bir tııli gurul»una menıup her cinı 
talimatname ile tesbit olunur. kendi adı ile elU rrubdan mea• 

. ~u de~olardn, yapa~ı~ıı~ın IA· ı ııub oldatu cins adına olarak 
yıkı veçhıle munyenesı ıçın hu· ihraç ohmwr. 
lundurul ı ası mukta:zi vesaitin Kor Koç . Parça 
nev'i vasıfları ve mıkdarı Ticıı· 
ret Vekiletin • tayin edilir. (Tip Trak· (ince Ana· (Hakilıl 

ya) ıibi .lolu) Trakya) 

* 

M U t e a h h i t 1 er i n ·T a k v i m i 
------~~--..::a~=-- _..,... ._.,... ------

YARIN 17. 2 940 ta YAPILACAK İHALELER 

Nafıa Vekaleti : 
Tek•ir makinesi (No 1219) 

lıt. Komut. SAK : 
Sundurma in ş (No 1316) 
Müıt atil int· (No 1316) 
Yol inı . (No 1316) 

M. M Vekaleti : 
Kuçuk itina in~. (No 1316) 

Haymaıııı Beled : 
Harıta ve • u projt ei bnıimı (No UHH) 
Harıta Gen. Direk. : 

H•y van (No 1318) • 

Edirne Asi.ter! SA K : 
Sabun (No 1317) 
Enak vo •ty• naklı (No 1327) 

• • 

Çanak. Jandar n Alayı 
Toz şeko r {No 1319) 

Samsun Askeri SAK : 
Bu~day k rdırılmHı (1323) 

Eskişehir Kor SAK : 
Er pavyenu inı . ( No 1329) 

Çanakkale Mst. Mvh. SAK : 
Demir ol ar11buı (No 1~) 

Afyon Kor SA.K : 
Atır sahra kabloau n . (Ne 1330) 

. 
Hamiş : ( ] Tırnak iç.no a1 ı nınıJ D D· 

maralnr, i~in hanıi aayıl ı ır•utede aoır· 
olduğunu gös terir. 

rJ Sonunda yı d ız ışaroti ltahınan iılor 
müuyedeye a ittir. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan 
Meveud ke~if ve şartnaweai mucibince tahmin edil 11 bedeli 

1495 lira elan Kasımpaıa Deniz yeni era t t lim taburu .luıla binası 
dıvarlu_ının tamirinin 2 .i.94u cumar~esi pnü saat 1 l d Knsımpa
t Dem~ Lenıı:ım Satınalıua Komiıyonunda açık ekıiltmeti yapı· 
laeaktır. 

M..vakkat teoıiuai ikdım 104.65 liradır. 
Meveud ketif ve şartoa01e1i her fiia iş &aatı dabilinde nıeı.kU.. 

komiıyoudan alınabilir. 

j . lıt~k~ilerin :?~DO sayılı kanunun tarifatı dahilinde ical:teclen ve-
ıaıkle bırlı kte bellı fÜn ve saatte mezkur komiıyona milracaatları. 

D 1 1 - -L A . 1 • C •, l ff' • 1 
Balıkesir Askeri hastahane binası İnüitemllltiiiClıin nata· 

mam p~vyonun inıaatı 29.2-940 perıcmbe günü saat 15 de 
açık eksiltme ile ihalesi Balıkeıirde Askeri Satınalma Ko· 

ı mia~onunda y~pılacaktır. Keıif bedeli 5908 lira 89 kuruf ilk 
temınatı 443 lıra 17 kuruıtur. PlAn ve şartnamesi her gün 
Komisyonda görülür· Taliplerin belli gün ve saatte Komis-
yona müracaat! rı· 

Devlet Demiryolları ve Limanları Umum Müdürlüğünden: 
Sirkeci Garı meydanı ile pliindıı gösterilen yolların Topeka ıiı-

teıai asfaltlanmaaı işi 28819,20 lira muhammen bedeli v kapalı 
za.rf uıulile münakasaya konmuştur. 

Bi iti• muvakkat teminatı 2161 ,44 liradır. Münakllla 1.3.940 
cuma pntl ıaat 11 de Sirkecide 9. itletme binaıııııda A. E. Kemis. 

1 

yonu tarafından yapılacaktır. iıteklilerin ayni ıün ııant 10 a kadar 
kanuni vesaik, teminat ve ehliyet vesikalarını ihtiva edecek olan 
kapalı zarflarıaı Komiıyona vermeleri lazımdır . Şartnameler 144 
kurut m•kalııiliade Sirkeci veznesinden verilmektedir. 

Bayındır Mal Müdürlü2ünden : 

1 
Bayındırda inta edilecek hükümot konafı binaaına tayin olunan 

i'Ün ve ıaatte talip z.uhur etmeditinden mu.kü"r binanın münakasaıı 
arttırma ekıiltme kanununun 40 ıncı maddeıine tevfi kan 3fl kinun-
aani 940 tarihinden itibaren l ay müddetle ve pazarlık surulile mü
nakaaaya va:ı.edilmit oldutu ili.~ olunur. Madde 6 Depolar.in ve ınüm· 

kün old•kça vaıonlarda ve de· 
miryolu ile gemi ambarlarında 
yapagılarm rutubetten müle11ir 
olacak şeraitte bulundurulmama· 
11 liı.ımdır. 

il) Yıkanmıı yapaiılar 
Madde 13 _ Yapatılar yıkan· Beden Terbiyesi Genel Direktörlüfü lstanbul Bölgesi 

ma vaziyetine ıöre iki ıurul.a Baıkanlıiından : 

FASIL: il 
Y apağıların tasnifi 

Madde 7 - İşbu nizc mname ile 
ihrncı murakabeye tabi tutulan 
yapağılar, koyunlardan alınan 

lifi maddeyi ifade eder. Yapatı . 
istihsal veya ihzar tarzına na:ı.a· 

ran, ancak ata~ıda yazılı adlar· 
la beş sınıfa ayrılmış olarak ih 
raç olunur. 

1 - Kirli yapatılar: 
Koyanlardan mevaiminde 
kırkılan ve yıkanmıı ya· 
pağılardır. 

il - Yıkanmıf yapatı: 

Kirli yapatıların yıkaa· 
maııı ıuretile elde edılen 
mallardır. 

lil - Yin: 
Ku:r.uların Ye güz.ön ko· 
yunların kırkılmaları ne· 
ticeııi alınan yapatılardır • 

iV - Deri yapatm: 

ayrılarak ibraç oluaur. ı 27.1.940 tarihind. nberi ilan edilmekte olan 755,894,0J lira ke-
a. Ta• yıkan•ıt - Bunlar sa- tif boielli Dolmabahçe stadyom inıaatı ekıiltmesioe l"ir ek isliyen 

bunl• n kalevi sıeak m"hliiller- talipler en a:ı. bir taalthütde 4 yüz bin liralık ba İfa b nzer bir yapı 
le te•iı.lenmit yapağılardır. iti yapmıt olduklarıııa dair ibraz. edecekleri vesika ile eksiltme ta. 
Bunlar~a randıman asgari o 

0 
rihinden en aı. 8 fÜD evvel İstanbul vilayetine müracaatla ehliyet 

90 dır. veıikaaı almış olmaları ve aynı z.amanda 1940 yılına aid Ticaret O · 
b _Yarı yıkanmıf _soğuk •• daaı veııikuını da hamil bulunmaları ilin olunur. 

ile yıkanarak kısmen temiı.lenmit 1 
olan yapatılardır. Bunlarda 81· 

rart randıman ll o 70 dir. 
(Randımanın ne ııüretle ölç6· 

leceği Ticar•t V ekiletince ter 
bit olunur.) 

Madde 14 ..,.. Tam yıkan•ıt ve · 
ya yarı yıkanmlf yapatılar, tli
ter sınıflardan yönler •• eaaı, 
tali veya özlrlü kirli yapatıla· 
rın yıkanmuı ıuretile eltle edi· 
lir ve bu cioılere ıöre ad ala· 1 

rak ihraç olunur. (Tam yıkaa

mıt lnc• Anadol• - yarı yıkaa· 
mıt Şark yapat111 - yarı 7ıkan· 
mıt deri yapat111 · tam yıkan· 

mıı tabak yüni ribi) 
(Devamı var) 

i 

Zonıuldak Vilayetinden : 

Zonauldak vlllyeti içinde Karabük - Akta • Çerkeı 
aüzera-ahında yapılacak 18854 lira 30 kuruı keıif bedelli ıı · 
nai imalat ve teıviyei türabiye iti kapalı zarf usulile eksilt
meye konulmuıhır· Eksiltmesi 29.2.940 perıembe günü saat 
11 de Zonıuldakta kükümet konağı içinde Daimi Encümen· 
tle yapılacaktır· Eksiltme ıartnamesi ve buna müteferri e v
rak Nafıa müdiriyeti ve Daimi Encümen kaleminde gö.rülebi· 
lir. Bedelıizdir. 

Muvakkat teminat 1414 liradır. 
İtin bedeli 939 bütç sinden verilecektir· 
Eksiltmeye girmek ilteyenlerin ihale ıününden en az ae· 

kls ıün evvel Zonauldak Tila yetine müraca at ederek Vilay e t 
makamından alınmıı müteahhidlik ehliyet veıikaıile Ticaret 
Odaundan bu yıl içinde alınmıı vesika Ye muvakkat teminat} 
larlle birlikte kapalı zarfların ihale ıaatinde11 bir ıaat evve. 
Daimi Encümen rlyaıetine verilmeıi ilan olunur. 



2 ~~·~ 
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ka n ~ir ba,lıktaa tltetckkil Tem Aküleri için m6.sltct pllka • B ··n i an olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 

16~Şubat 1940 

Cinsi Şekil Muhm. bed. Teminat Maracaat yeri Gönü Saatı 

A) ...;.. _______ _ 1ünakas:ılar 

inşaat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme, Harita 

Bayındırda hükumet konağı inf. (temd.) 
Balıkesir Aık. hast binası müıtemilatın

dan bir pavyonun ikmali intuı 
Karabük-Aktaş Çerkeı gilzergibında yap. 

sınai imalat ve tesviyei türabiye işi 

Söke kasabasının halihazır haritası tanzi
mi (temd). 

Dolmabahçe stadyomu inşaatı (talipler bir 
taahhütte 4 10000 liralık bu ite benzer 
bir yapı işi yaptığına dair fst Vil. eh
liyet vesikası ile 940 T. Oduı vesika
ııuı hamil olacaklar) 

paz. 
aç. eks. 

kapalı 2. 

5908 89 

18854 30 

755894 03 

443 17 

1414 -

Bayındır Malmöd. 1 ay mtitlcletle 
Balıkesir Ask. SAK 29·2·40 15 -

Zona-uldak Vilayeti 29-2-40 11 -

S6ke Belediyeıi 22-2 40 15 30 

Beden Terbiyesi Gen. DirekUSrHlfil fst. 
Bölieaİ Baıkanlıtı 

ıtaçlar, Klinik ve ispençiyari aıat, Hastahane Lvz. 

Ecza: 528 kalem paz. 4507 80 
İliç: 40 çefit ,, 880Cl -

Ele klri - agazı-Kalorifer(tesisat ve malzemesi) 

Mü bet pli 'ki plaka ve bir ha laktan cç. elu. 1510 80 
müte ekkil "Tem,, Aküleri işin: 600 ad 
(temd.) 

ensucat, Elbise, undura, Çamaşır:_.:!.:.!· 

Kaput diktirilmesi İıt. P.T.T. İdare i mÜı · aç. ekı. dikimi 4 50 
tahdimini için: ı ·o ad. 

Yazlık elbi e diktirilmesi: 5000 tak. 
Vaketa: 30 t.-kösele 23250 k. 
K put bez.i: 50 00 m. 
Dikimevlerinde birikmiş olnn 75 t. yünln 

kırpıntıdan batt niye y i' 

paz. 

" 135300 -
n 

n 750 -

Battanıye: 800·1000 ad. kapalı r. Beb. 10 60 
Tayyör 130-135 ad. aç. elu. 2835 -

338 09 
1320 -

113 81 

50 63 

750 -
8015 -

56 25 

795 -
212 €a 

Ank.Mrk. Hıf.zıs11ba Müesseaeai SAK 19·2-40 11 
M.M.V. SAK 26 2 (0 11 

D.D Yolları 9 uocu lıletme Sirkeci 20-2-40 11 -

lıt. P.T.T. Mild. • 3-40 14 30 

Edirne Aık. SAK 19·2 4(l 15 30 
Tophane LV7.. SAK 22·2·40 14 -

,, 26·2 40 14 -
n 22-2-tO 14 30 

Jandr. Gen. Komut. Ank, SAK 4-3-40 10 -
Gazı Terbiye Enıtitüsü Ank. 1·3·40 15 -

atbaa işleri - Kırtasy -Yazıhaneleva_z_ı_m_ı ----
Renkli kaplık kfiğıt 68-70 ~ 100 eb'adın aç. elu. 4750 -

dn: 20000 t baka • renkli karton 58-
59 X72-i3 eb'adıud : 50000 ad. 

Kırla iye levazımı K raaj'nç müeuesatı için ,, 

Otobüs kiralanm sı: 2 ad 
Kömür nakli (temd.) 

ferrik 

.Kamyon: 1 ad. 

U. demiri· 2 t. 

Erzak, Zahir , Et, Sebze v.s. 

paa. 

n 

Kesilmiş sığır eti: 3.6 t.•ku:ıu 
koyun eti: 4.8 t. 

eti: 3.6 t .- aç. eks. 

Bulgur: 48 4 t. (temd.) 
Sade yaA-ı: 1769-2427 k. 
Mak rna: 1228-1849 k. 
Kura nohut: 1024-1472 k. 
Şeker: 1Cı24 1472 k. 
Kuru üzüm: 819-1277 k. 
Kuru soğan: 614 883 k 
P tnteı: 3072-4316 k. 
Kuru f &ulye: 2457-2532 k. 
B yaz peynir: 144-219 k. 
S bun: 1 92-1344 k. 
Yulaf: 150 t. 

,, : 450 t. 

~U7ayedeler 

Yamalık kanaviçe: IO t. 
is karta ,, : l O t. 

,, çul: 6 t. 
n çuval: 5 t. 
,, kınnap: 5 t. 
,, ip: 5 t. 

Mau bezi: 300 k. 

Koyun gübre.si: 210 m3 öküz deriıi: 2 ad.· 
koyun derisi: 2 ad.-dana derisi: 21 ad .• 
koyun kıvırcık: 9 ad -keçi: 5 ad. 

Gemi enkazı 
Kurb n derilari 

paz. 
kapalı z. 

,, 
n 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

,, 
paa, 
,, 

aç. art. 

" .. 
• ,, 
,, 

paz. 
aç. art. 

,, 
,, 

Söke Belediyesinden : 

1200 -

15000 -

'tl\>U -

4736 -

5 08 -
2858 02 

443 76 
206 08 
397 « 
255 40 

44 15 
345 28 
812 36 
83 22 

456 96 
9525 -

28575 -

3000 -
1800 -
960 -
800 -

1400 -
1400 -

90-

800-

12.2.940 tarihinde ihaleıi yapılacak olan hali buır haritasının 
alımı işine talih çıkmadığından 8.} ııi şerait daire inde itin 22 f11bat 
940 perşembe günü saat 15,30 a talik edilditi 

Muk vclcnamenin üçüncü maddeainde yazılı mtlddet sehven 180 
gfiu y zılıuıitır. Bunun 280 ~ün olduğunu ilin ederiz. 

Şartnameler izmir. v lstanbulda Belediye Fen heyetlerinde, 
Ankarad Belediyeler imar b yetinde ve Aydıada Nafıa müdflrlü· 
ğünc!e görülebilir. 

linik ve 1 
Ankara Merkez Hıfzıssıhha Mtiease1eıi Satınalma 

Komisyonundan : 
Muuses miz için einı ve miktarı liıtesi ie yuıh 528 kalem 

uza paır.ulıkla satıu alınacaktır. 
Puarlık 1 2.940 p :r. rteıi gilnü aaat 11 de Ankara Merkez 

Hıfzıssıbbıı müessesesi aatıaalma komiıyonundaa yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 4507 lira 80 kuruş olup ilk teminatı 338 lira 

9 kuruştur. 

356 25 

90 -

1125 -

D.D. Yolları Haydarpaşa 4.3.40 11 -

fst. Bolediyeai .t-3-40 14 -

Tophane Lvz SAK 19·2-40 14 -
Devlet Limanları ltletmeai lamir Şubeai 24-2-40 11 -

b0fi~~tta';!· fl~~arpaf& 
Ankara Elektrik T.A.Ş. 

?.1-2-40 14 -
13-40 10 30 
1-3-40 a kadar 

Şartname ve liıteaini rarmek iıteyenler mOe11eae batkatlbine 
mtıracaat ederler. 

lıteklilerin kanuni veıikalarile beraber belli a-Gn ve saatte mez• 
kur komiıyona ıelmeleri. 

---:-:--::-~-------~~-:-::~~=--~--------..:. Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve M iz.) 
Afyon Kor Satınalma Komfıyonundan: 

300 aded komple ağır aalıra kablo arka tezkereıile 596 aded 
afır aabra kablo dolabı ve beberi 5 parçadan ibaret 128 takım yol 
qırma ıırıj"ı pazarlıkla 17.ı.940 cıumarteıi rilnü Hat 10 da Afyenda 
kor aahoalma kemiıyonuada alınacacaktır. U••• tahır:ıi• tutarı 
2003~ lira ilk teminatı 1503 lira 4 kunııtur. Şartname n numuaeleri 
Afyon~• H lzmirde Bornonıla aakerl 1&hnalma keıaiayoa•nda iÖ
rQHlr. lateklilerin belli filo Ye ıaatte Afyoada komiı1oaa mtlracaat· 
ları. 

DeTlet Demiryolları T• Limanları U. İdaresinden : 
Talip buluumamuından dolayı ihale edilmiyen 600 adet iki pi&-

ekıiltmc usulile tekrar Ünaka aya konmuştur. ~· 
Minakaaa 20 2.94 salı günü aaat 11 de 9 cu iıletınc biuasııı 

A. E ko•İıyon• tarafından yapılacıaktır. . lir•· 
Mub men bedel l510 80 lira ve muvakkat temınat 113,31 

. cır. 
_ _:ş_ar_t_n_a•_e_le_r_;p:_a_r_a_ıı~z~o-I_a~ra:-k-k_o_m-:i:-ıy_o_n_d_a_n_v_e_r_il_m_e.-k-te_d_i_r: __ __.,, 

ensucat - Elbise - l<undura - Çama ır v. s. 
Edirne Askeri Sntınalma Komisyonundan : •Jıl . ,. 

eıbin takım biçilmiş yazlık elbise evsaf ve numunesı 5~ diktiriluektir. Pazarlıkla ihalesi 19 2.940 pazartesi günü aaat I aıe 
dadır. T minah 750 liradır. Nümunesi her gün komisyonda ,ar , 
bilir. isteklilerin teminat makbuz. veya mektupları ve kanunda •. ~ı 
zılı vesikolarile beraber ihale günü ve ııaatte Edirne müşır•1 
dairesiı!deki askeri satınalma komisyonuna gelmel ri. 

Emniyet Umum Müdürlüğünden : ,rı 
Elde mevcud ııümunesine ve şartn mesinde yazılı vasıfl 

1 
dairesinde zabıta memurları için azı 10 O, çoğu 1 ~oo aded p•Jer ~ 
muşamba kapalı zarfla l .3.940 tarihine milsadif cum gilnü saat 
te münakasaya konulmuştur. .ı ,J 

Seherine 2010 kuruş Eiat biçilen muşambalara aid tartnam~1 ... 
mak ve nümunesini görmek isteyenlerin Emniyet Umum MGdurl 
Satınnlma Komi yonuna mürocaatleri. 

1 
,ı 

Eksiltmeye girmek isteyenleriu 2486 lira 25 kurutluk teııı ~rJ 
makbuz veya banka mektubunu muhtevi teklif mektublarını rl• 
sayılı kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddelerinde y zıh belgeli 
birlikte eksiltme günü ı at 14 e kadar Komisyona vermeleri. 

Nafıa V ekAletinden : 
N•" 29.2.9m tarihinde perşembe günil saat 15 de Ankarada oı• 

Veknleti binası içinde malzeme müdürlüğü odasında toplanan dt 
zeme eksiltme lcomisyonunda ceman 180 lira muhammen be r•~ 
Anadolu battı uzerinde her hangi bir istasyonda ambalajlı ol~ 
nıond teslim şart ı le 300 adet keçe çizmenin açık eksiltme u '' 

0

le ekıiltınesi yapılacaktır. Eksilt e şartnamesi ve teferrüah b• 
si1' olarak malzeme müdürlüğünden alınabilir 

Muvakkat teminat 135 liradır. ıV 
lateklilerin muvakkat temin t ve şartnamesinde yazılı f'•'

1
, 

larla birlikte mezkur gün ve saatte komisyond h zır bulunııs• 
lbımdır. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlı~ı İst nbul LevaıırO 
Amirliği Sntınalma Komisyonundan : ,, , 

G\\mrük korucuları için s tın alın cak 150 det muşaoıb• 
Z9.2.940 perşembe günü saat 11 de açık e~siltmesi yapılac kt!'~

Tabminl değeri 3112 lira 50 kuruştur. ilk teminatı 234 Jıt 
Nllmune ve artoame ~omisyondadır. Görillcbilir. . ,,. ' 
isteklilerin gün ve saatmd Galata Mumlta11e Ca41deaı ib 

Rifat hanındaki Komiıyo a gelmeleri. 

lstanbul Emniy t Müdilrlüfiind n: bı' 
Müdüriy timiz resmi memurları · için 1986 takım •1, 

ile 1986 adet kasketin diktlrilmesi kapalı zarf uıulfl• ,1< I 
meye konulmuştur. Elbise ve kasketlerin kumaıı bt:ıd•" ~ 
fer levazım va harcı müteahhide aid olmak iizere bir tj

1 elbise ile bir det kasketin dikiminin muhamme11 bed• 
Ura muvakkat teminatı 744 lira 75 kuruıtur. ~ 

Ekıiltme 5.3.940 salı günü saat 15 da Müdüriyetft1ll~ 
na11 içinde yapılacaktır. Teklif mektupları eksiltme r1' 
ıaat 14 e kadar kabul edilecektir· İsteklil rin ıartıı• 
aörmek için Ş 3 Müdürlüpüne müraca tları. 

Edirne Aık ri Satın ima Komiı;·onundan : ı,I, 
Erler fiin 170 aded muı mba alınacaktır. Taliplerin b•r• /ı 

rinde retirec:ekleri nümunelerden beğenilerek tutulacak n6-~. 
berinclen pazarlığı 20.2.940 anlı günü ıut 10 da yapılac:alı~ 
teklileria belli fÜn ve saatte Ediroede Müşiriyet claaretinıl• 
ıatınalma komiıyon ua ıelmel ri. 

150 adet kaput diktirileoek:i:: ~ak lıt. P. T. T. MU. j)&11l~ 

İıt nbul Komutanlığı Satınalm Komilyonunda11 : ~ 
Komisyonumuzda evaut ketifn mesine göre Hayclarp•t' 1 

laaneıinin subay ve rat ahit elbise dolapları pazarlıkla y•P1~' ~ 
11na 29.2. "0 perşe e ıünü aaat on birde baılanacak ve •1111 V 
de int ç edil cektir. Mu mmen b deli dokua yüa on iki lir•/, 
iki kuruıtur. İlk teminat parnuı altmıf sekiz lira kırk Üf Jıı1r 

1
/ 

isteklilerin ilk temioat makbuz veya mektuplarile 2.f90 ıayılı ,J 
nun iki veya ilçilncG maddelerinde yazılı ve vilAyot n fıa foll ııı_,, 
JQklerİnden alac kları Ye&ıkRlarile berab r belli fiİn f'• 
Fındıklıda Komutanlık sahoalma komisyonuna miiracaatlarl• 

Matbaa işleri, kırtasiye ve y zıhane Lvz. 
ıaıı Devlet Demiryoll rı ve Limanları İıletme U. MildürUl ; 

Mukammen bedeli 4750 lira olan 68 70 ><. 100 b'adınd• 
tabaka renkli kaplık kağıt ile 58 5') 72-7J eb' dında ~O()(JO 
renkli karton 4.3 940 pazartesi günü s at 11 de Haydarpaı•d• f 
binaal dahilindeki Komisyon tarafından açık eksiltme uıuıJ• 
alınacaktır. t 

Bu işe girmek iatiyenlerin 356 lira 25 kuruıluk uvs~ıı; I 
minat ve .kanunun tayin ettigı vesaiki birlikte kıiltme ıu" ~-,/ 
ino kadar Komiıyona mür catları lazımdır Bu ite ait t• 

ter Komisyondan p rasız olar k dağıtılmaktadır. 
l 

lstanbul Belediyesinden : ,, 
Karnafaç mfiesse atı için lüzumu olan levazım 1'•'.,ı 

açık ksiltmey konulmuıtur. Tahmin bedeli 1200 lf~d~'I 
teminatı 90 liradır Şartname Zabıt ve muam~lat rn~ ,_,t 
kaleminde örülecektir İh le 4 3.940 pazartesi gü11JJ t l 
de daimi encüm nde yapılac ktır. Taliplerin ilk temıaı• ,ı~' 
buz Yeya mektupları ve 940 yılına ait ticaret odat• "j 
rile ihale günü muayyen saatte daimi encümende b&J 
ları. 

•a 

• ' 
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~~r11k!!, e nzin, akinı l•ilırı v. s. 
Devlet Demiryolları ve Limanları lıletme U. İdaresinden: 

lıi• •iktar •• •ubam•en lteclellerile m•Takkat teminatları • 
• .. tıcla yazılı iki liıtc mulııtniyatı ••IH•e !~.2. IHO p•rıJembe rl· 
ıııe ••at 15,30 dan itibaren ııra ile ve kapalı xarf usulü ile Ankara
ıia idare biauında aatıo alınaeaktır. 
. Bu ite girmek istiyenlerin lııizalarınııla yaulı muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiti vesikaları ve tekliflerini ayni ıün saat 14,30 
' kadar Komisyon Reiılij'iae ver•eleri lazımdır, 

Şartnameler 600 kınuş Ankara ve Haydarpafa veınelerindc 
latıl111aktadır. 

No. Miktarı İsmi Muhammen Muvakkat 
Ton bedel teminat 

Lira Lira 
300 Sürtof yaj'ı 120.000 7250 

2 1400 Reı.idi yatı 22•.ooo 12450 
• •,. Muba•men bedeli 23200 lira olan 80 ten silindir yatı 29.2.940 
Ptrte111be ıünü aaat 15 de kapalı :r.arf uaalile Ankara.la İdare bina· 
••ııda aatın alınacaktır. 

Bu işe girmek iıtiyenlerin 1740 liralık muvakkat teminat ile 
lttnunun tayin ettiti vesikalara ve tekliflerini aynı ~n saat 14 e 
lr.•dar komisyon rcialij'ine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasıa olarak Ankarada Malı.eme Dairesin.len, 
lf•ydarpaşada Tesellüm H Sevk Şeflitindeo ıılatıhlacaktır. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdiirlürü Merkez Satınalma 
Komisyonundan: 

...... ~ 
lıtanhul Le•aa:ım Amirlifi Satınalma Kemiıyoaua4lan : 
lir aııled kamyon alınacaktır. Pazarlıkla eluiltmeıi 21.2.940 

t•artamba rinil saat 14 ııle Tophaae.fe Lv. amirliti satı!lalma ko 
miııyoaunda yapılacaktır. Şartnaweıi komisyonda ıörülür. liteklilerin 
ltelli saatte teminatJarile beraber komisyona gelmeleri. 

D. O. ve Limanları İıletmesi U. İdaresinden : 
Muhammen bedeli 4750 lira olan 5 i:.in K,.. neft yağı 2 3 .940 

cumartesi rünü saat H ,30 da Haydarpetada rar binası dahilindeki 
komisyon tarafndan açık eksiltme uaulile aatınalınacaktır. 

Bu ite rirmek iıtiyenlerin 356 lira 25 kuruşluk muvakkat te 
minat ve kanunun tayin etttiti vesaikle birlikte eksiltme günü sa · 
atine kadıır komisyona muracaatları lazımdır. 

Bu işe aid tnrtn1tmeler komiıyondan paruız olarak dağıtıl. 
maktadır · 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. -;;;_,;;;...._.;;...._ ____ _.; __________ ____ 
Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Atağıda yazılı yiyecek ve yeme kapalı z.arfla iıtckli çıkmadı
jından 26. 2· 940 pazartesi günü Süloğlunda utıualma komisyonun
da puarlıklıı ihaleleri yapılacaktır, Evsaf ve şartnameleri her JÜn 
komisyonda a-örülür. isteklilerin komisyona müracaatları. 

Tutarı Teminatı 
Cinai kilo lira lira Saati 

lapanıık 16,704 1,871 126 10 
K. fasulye 42,300 9,729 730 11 
Yulaf 350,000 27,825 2087 4 
Sadqa~ 26,000 33,8110 25 15 16 
Bulgur 63,0()1} 1 t,340 851 17 

Beher tooırna 18 lira 70 kurut bedel tahmin edilen aoo ton 
K•rabük ko ·u ile beher tonuna :.! 1 lira 36 kuruş bedel tahmin edi-
1•ıı çartnameai evsafında 260 ton kok kömürü 19. 2. 940 paz.art~s\ 
tin& aaat 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname parasız. ola· Tekirdağ Tümen Satınalma Komisyonundan : 
t•lt komiayoodao verilir. Bu kömürler ikiıi birlikte veya ayrı ayrı 500 ton yolaf, 500 ton arpa pazarlıkla ovaaf ve ıerafü dahilin· llı..ıe edilebilir. Buna ~öre tnliblerin 300 ton Karabük koku için 

3 
O 

~2() lira 75 kurut ve ıartnamesi evsafında 260 ton kok kowürü de toptan ve perakende suretile alınacatından yulafın tutarı 5,75 
ı · lira teminata 5362 liradır. Arpanın tutara 35,400 teminatı 5175 lira-Çlaa de 416 lira 52 kuruı muvakkat teminatla 2490 sayılı kanunun 2 
~ 1 dır. Teılim yeri Tekirdağında Tümen tarafından ıaıterilecektir. e 3 maddelerindeki Teaaikle koıniıyoncu olmadıklarına ve bu it e 
l}•ı_ Şartnamesi her gün komisyonda g<Srülür. 22.2.940 perşembe günü •ıı:adar tüccardan olduklarına dair Ticant Odası ve1ikaaiyle mez- T 
~ft aaat 10 da Tekirdağında ümen ıatınalma komiayonu tarafından r ıün Te saatte komisyona müracaatlnı. 

pazarlıfa yapılacaktır. 

MMtıt rrik ıSTANBUL -- lııtanı:ı-Komutanlığı Satınalma Komlayonundan: Ticaret ve Zahire 
Komiayonumu:r.da mevcut evaaf ve teraitine ıöre dokuzun- B o r s a s-=-'-=--~ 

'" Kor. Kemutaalı{tının ibti71tcı ola11 iki yö:r. kırk adet l>a7rak , _ - ıs 2.940 

lltıarlıkla aatın alınacakhr. Münakaaaaıaa 29.2 940 pertcı~be iunfl ı F J A T L A R 
(•t. onda baılanuak Te ayni (Ünde ihalesi yapılacaktır. lıt.eklileriıı I - -C ı N s l Aı•R'• Yukarı 
.:pı fiin ve saatte Fı•dıklula Kom•taolık ıatınalma kom117on•oa 

1 
- Kr. Pa . Kr. Pa 

llleleri. i Ru2day yumuıak 5 52 

• • • Komiıyonumuada mevcut lır.eıifoameaiue iÖre fen tatbikat f . : l: ı:,İ~ ~ ~ 5 52 
'~'1unda emaneten yapılacak olan tamirata aarfedilmek üurc alına- j Arpa Ana~ol 0

5 
;~ 

5 5 16 t,ı_ _ <>h 2 040 b - - • ye:nıık , 
ıı: llJab.e enin paurhkla munakaaaaına •u· ·• perıem e ıunu 1 Mı•ır nrı 5 S - -

''•t oa beıte baılaaacak Te ayni günde ibaleaiyapılaHktır. Mubam· • beyu. çuv 

"'•rı i>edeli bin beı yb yetmit ıe.kiz liradır. İlk teminat parası 7ii:ı ~=~~ar 4 SO 5 -
'" •eki:a lira kırk bet Juıruıtar. isteklilerin ilk tem.inat makbuz Te· Kendir tohum• 14 -
>• 24 l k ·k· " " - dd 1 · d Keten 14 20 lltektuplarile 90 aa71 ı anuııun ı ı Ye uçuncu . ma e erın e 81dem tatlı 88 _ • 
t•tılı ve viliyet nafıR fen müdürlüklerinde alacakları veaikalar ile Tifıık o~la'lc 

17 °"taber belli riin ve 11tatte Fındıklıda Kemutanlık aatınalma komi•· ~~:ci:k iç ss 20 
)tııuna aelmoleri Yapak Trakya 75 

• . ~ELEN 

Nafıa V ekiletinden: 
it ~ 3.940 tarilaialle nma ıünü saat 15 de Anlı.arada Nafıa Ve-
lletı biaaaı içinde Mab.eme MüdürUliü odaıında toplauan malae-
~: •luiltme komiıyoaunda ce~a~ 2037.5~ lira. muhamm~o be~e!li 

lr.•ra iıtaayonunda varon ıçınde tHJım edılmek tartıle bulun 
~·1•t11:ıeıi miteabhide ait dcmirdea imal edilmit olarak 170 adet 
,~1~rııetre, 200 adet meyil ve 300 adet müabanl lcvlııalarının açık 

•ıltllle uıulile ekıiltmeai yapılaeaktır. 
•t l Ekıiltme ıart .. •eai n teferruatı beclolaiz elarak Malıeme Mü

t ltiindea alıHbilir. 
~\lvaklr.at teminat 154.31 liradır. 

ı_ lıteldilerin m•vakkat teminat ve tarhıameainde yazılı vesikalar
tı ~İtlikte •eakür pa ve aaatte ko•iıyonda baaır buhın•aları li

llılclır. 

Çe.nakkale Mıt. Mvk. Satınalma Komiıyonundan : 

Tifıilı: 
Kaçikılı 
Bağday 
Çu·dar 
Kııten tohumu 
Suum 

Ar\'• 
Un 
Kuşyemi 
Yulaf 
z. Yeğı 
M11ır unu 
Mı•ır 
FHulya 
K•pek 
Pamuk 
Nohut 

iç eniz 
Ko:ı.a 
Faaulya 
Nobat 
Susam 
K•pek 
Tıfıik 
Kuşyeı:ııi 

G 1 O EN 

Ton 

881 • 
• 

18 
J9 • 

400 • 
29 • 
30 • 
- . 
50 • 

• 
30 • 
- t 

50 

• 10 • 

Toıı 
s ,, 
20 • 
10 t 

• 212 •• 
,, 
• 

tt 40() aılecl demir el arabası paurlıkla 17,2.940 perıe•be ıünl 
-ı~G l&at 10 ıila ÇaHkkaletle 111üat. mev. aatıaal•a komiıyonunııla 

'taktır. lıteldilerio komisyona müracaatları. K.udir tohumu l 1 
DIŞ FIATLAR 

Bstday : Lıverpul 
; Silı:aııcı 
• Vinipelc 
: LoDdra 

• 
Mıeır 
KeteD T. 

4 72 
4 10 

., 69 

Tepe başı Oram 
kıımı 

- - Gece saat 20,30 da 

O KADIN 

lıtiklll Caddesi Komedi 
kıamında 

Ba akıam aaat 20,30 do 

OGLUMUZ 

Bn akfamdan itibaren 

BEYÖGLUNDA 
BeatekAr 

MUHLiS SABAHAODiN'in 
yazdığı ve bHtelediti ikinci 

BİR MASAL 
Revil suarede aala Ue baş· 

layacaktır. Bu revllde Mualli 
Asliye, Salahaddin Pınar Ke

remi temıil edeceklerdir. 
Rnil içinde o devre ait 

KÖÇEK OYUNLARI 
Mezay Balet yalnıı. aalonumuı:
dadır. 34 artiatiıı sahnemizde 
akrobat varyete ve baletleri. 

He pazar 3 tea 6 ya kadar 
ÇAYLI MATİNE 

Tel: 43776 

'-11t( • Aıatıcla yuılı malı.emeler açık ekıilhH ile 28.2.940 çar• 
>,11 • ftnl saat 15 .le Çanakkalede müa. mev. aatınalma komiı
ltıi lltıcla alınaeaktır. l.teldilerin ihaleden bir aaat eneline kadar te
":a••t Ve kanunu• 2 TC 3. maddelerindeki nıiknl rile komisyona 

ııır, 
<:•atları. 
• A.dod elıı'at cioıi 

!stanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan · 

li 
200 
40 

1230 
•ıo 
ıoo 
160 
40 ---2260 
251) 

880 
IO 
90 

1450 
225 
2'l5 
45() 

ıo 
320 

2,30 
10 

37X39 
42X39 
43X31 
18X38 
82X37 
46X21 
55X32 
62X35 

metre 
mi kip 

15,4• 
32,76 
5 J2 

281,74 
14,85 
11,96 
28,16 
8,68 

458, 11 

Oubye cam 

" " 
" • ,, ,, 
,, ,, 
" 

,, 
" " 
" " 

Gömme kilit 

Kilo 

" ,, 
.. 

Kapı •eatoşeai 14 No. 
(Nftmuneaine rire) ıömme ıttrıi 20 Sm. 

" " rclmm.e silr•• 50 s •. 
,, • peacere menteşesi 
• " r<Sm•e ispanyolet 
,, ,, yayla mandal 

• ,, kıılalı 

cam çivisi 

eam ••••nu 
12 No. ~iake 
Le~iw 

. ~ . Ankara Elektrik T. A· Şirketinden: 
~lıı:ıltr' lulo U demiri NP 65 6 metre boyanda ı.tın alınaeatınıılan 
4-~tl~~ ~eklif mektuplarını 1.3.940 tarihine kadar tirketimize gön· 

ılln olunur. 

Mıktarı Azami mikt. göre Azami wikt göre 
ugari azami muba111. bed ilk teminatı 

kilo kilo Cinsi lira kr. lira kr· 
--- ---- ------ -----

1769 : 2427 sade yafı 2858 02 214 36 
1228 . 1849 makarna •43 76 33 i9 
1024: 1472 kuru nohut 206 08 15 46 
102.ı : 1472 teker 397 44 29 81 
819 : 1277 kuru üzüm 255 40 19 16 
614: 883 kuru aotan 44 15 3 32 

3tı72 4316 patates 345 28 25 90 
2457 : a532 k•r11 fuulye 812 36 60 93 

14-l : 219 beyaz peynir 83 ~2 6 25 
!092: 1344 aabıan 458 96 34 28 

5902 67 442 76 
1- Cinı, miktar ve mubammen bedelleri ile ilk teminatları ya:aılı 

on kalem erz.akın kapalı zarf ekıiltmeıi Takıim·Ayazpaıa Jandarma 
Mıntaka Komutanlıtı binası içintleki Koaaiayonumuıı:cla 2 mart 940 
cumartesi ıünil saat • t 1 ıı on birde yapılacaktır. 

2 - Hepsinin bir istekliye veyahut bir veya bir kat kaleminin 
ayrı ayrı iıteklilere ihalesi caiz olan mezkur er:ıakın tart kitııılı 
Komisyonda ber ıün ıörftlebilir, veya parasız alınabilir, 

3 - isteklilerin talip olacakları kalemlere ıtid ilk teminat mak· 
baau Yeya banka kefalet mektubu ve şart kij"ıclıoda yazılı sair bel
ıeleri de havi teklif :zarflarını eksiltme saatinden bir saat eneline 
kadar Komiayonuıııuzda buluad11rmaları. (1229) 1- 4 

3 

İzmir Levazım Amlrliji Satınalma Komisyonundan : 
İzmir müstahkem mevki merkez birliklerinin kapalı zarf 

uaulile eksiltmede bulunan 48400 kilo bulgur ihtiyacına talip çıkma· 
dıtından puarlıkln satın alınacaklar. 

İhalesi 17 ~ubat 940 cumartesi günii saat 15 de kıtlada İı.mir leva. 
:r.ım imirlij'i Hhnalma komisyonunda yapıla<:akhr. 

Tahmin edilen tutarı 5808 liradır. 
Teminatı muvakkata akçası 435 lira 60 kuruştur. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
İstekliler ticrret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika fÖster· 

mck mecburiyetindedirler. 
Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı .kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde ve şartıırmesinde yazılı vesikaları ve teminatı muvak
kataları ile birlikte ihale aaatındao evvel komisyona müra aatlar ı 

Samsun Askeri Sabnalma Komisyonundan: 
710,000 kilo butday kırdırması kapalı zarfla eksiltmeye kouul

muşt11r. Tutarı 8307 lira olup ilk teminatı 623 liradır. flıalesi 17 Şu. 
bat 940 cumartesi saat 10 da Askeri satınalma komisyonunda y pıla
caktır. İsteklilerin vesika ve teminetlarıyle birlikte zarflarını ihale 
ıaatından bir saat evvel komisyon reisliğine vermeleri. 

• •• 
Sadeyağı, makarna, nohut, şeker, .lı:. üz.üm, ~· so.tan, p tateı, 

fasulye, beyaz beynir ve sabuo alınacaktır : Bak lstanbul Jandarma 
S. A. K. ilaıılarınn 

Cinsi Miktarı 
Muhaın. bed. %7,5 tem. 

lira kr. lira kr. 
Eksiltme 

ıekli saati 

Yamalık kanaviçe 10.00 kilo 3000 - 445 - açık art. 14 
lalı.arta > 10,000 > 1800 - 270 - > » 14,30 

lı çul 6.000 » 960 - 144 - ı :xı 15 
> çuval 5.000 > 800 - 120 - » :xı 15,30 
> kınnap 5.000 > 1400 - 210 - > :ıı 16 
> ip 5.000 > 1400 - 210 - > » 16,15 

Marka bezi 300 > 90 - 13 50 pazarlık 16,30 
l - İdaremizin Ahırkapı Bakım ve İıleme evinde miiterakim 

cinı ve mikdarları yukarıda ynzıh kanaviçe, çul, çuval, kınnap, ip 
ve bez. biı.alarında gösterilen uıullerle satılacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, pazarlık sa· 
atleri biı.alıırında gösterilwiştır. 

111 - Ekıiltme 7. 111. 940 günü Kabataşda Levazım ve Muba
yaat Şubesindeki Alım Satış Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Nümuneler her gün Abırkapı Bakımevind görülebilir. 
V - İsteklilerin tayin olunırn gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralari1 lc birlikte me:r.kur Komisyona a-elmeleri. (1252) 1-4 

• * * 
Keşif bed. 0 

0 7,5 tem. Eksiltme 
işin nev'i lira kr. lira kr. şekli saati 

Paıababçe Müskirat Fab. ka- 1315 43 98 65 açık eks. 14 
nal yapılması iti 

Pqabahçe Müskirat Fab. 1105 27 82 89 .-. :ıı 15 
İbata duvarları tamiratı 

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

1 - Keşif ve şartnameleri mucibince yukarıda m hiyetleri hü
liıeten yazılı itler açık eksiltme usulile ihale edilecektir. 

il - Keşif bedelleri, muvakk t teminatları, eksiltme saatleri 
hizalarında yazılıdır. 

ili - Eksiltme 23.11,940 cuma günü Kabataşda Levaı.ım ve Mu
bayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler keşif bedellerine göre 6, 5, 1 kuru9 mu
kabilinde lıer gün Levazım ve Mubayaat Şubesi veznesinden alına
bilir. 

V - isteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatlerde 
0 

8 7,5 pvenme paralarile ve şartnamelerinin F fıkrasında yaz.ılı ve• 
saikle birlikte mezkur Komisyona gelmeleri ilin olunur. ( O) 3-4 

• • • 
1 - Nümuneai mucibince 39,000 kilo siklop çemberi pazarlık 

uıuliyle satın alınacaktır • 
2 - Pazarlık 19. il. 940 pazartesi günü saat 14 de Kabataşda 

Levaz.ım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılaca
ğından ilte.klilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte ~~ 7.5 
a-üvenme paralariyle birlikte mezkür Komisyona gelmeleri· (1180) .i-4 

Muhammen bedeli 2750 lira olan muhtelif cb'atta 2000 .kilo 
amyant levha, 500 kilo 10 m m lik dört köşe grafitli amyant aal · 
mastra, 300 kilo maıtik manganez 22. 2. 194 J perşembe günü at 
(I0,30) on buçukta Haydarpaşada Gar binası dahilindeki Komisyon 
tarafından açık eksiltme usulile s hn alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 208 lira 25 kuruıluk muvakkat te• 
minat ve kanunun tayin ettiA'i veaaikle birlikte eksiltme fÜ aa-
atine kadar Komisyona milracaatları lazımdır. 

Bu işe ait çartna'lleler Komisyondan parasız. olarak datıtılmak-
tadır. (962) 3-4 

lstınbul P. T. T. Müdürlüğünden : --
İdare müıtabdemioi için tKumnş idaremizden verilmek k ydile .1 

150 adet kaputun diktirilmeai açık eksiltmeye konulmuıtur. Ekıilt
me 4.3 940 Pa:r.artesi snat 14,30 da B Postane itinası birinci katta 
P. T. T. Mudürlüj'ü oda11nda toplanacak Müdürlük Alım Satım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

Belaer kaputun «Astar, Tela , düj'me ve saireıi dabilıı dikim 
m•laammen ücreti 4,5 lira hepsinin b75 lira, muvakkat teminat 
50 lira 63 kuruflur. isteklilerin olbabdaki f&rtnamolerini görmek 
TO muvakkat tem inatlarını yatırmak üzere çalışma aiinlerinde mez
kur MüdürUlk İdari Kalem Levazım kısmına eksiltme gün ve saatin· 
de de 940 Sen•ıi Ticaret Odaıı veıika11 muvakkat teminat makbu-
•ile birlikte Komiıyoaa müracaatları. (1217) 1-4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hul ------
Obiet de .'adiudication 

'Mode Prix 
d'adjudicat. estimatif 

Adjudicati ons au Rabai~ 

Cauti;~ 
proviloire 

Lieux d;;djudication et do 
Cahier deı Chargeı Jourı Heureı 

C nstr eti ns~Fe~crctions-Trev. Publics-Materiel de Construction-Cartographie 

Achevement constr. un pavillon dependance Publique 5908 89 4'43 17 Cara. Acb. Milit. Balıkesir 29-2-40 15 -
hôp. milit. Balıkesir 

Con tr. konak gouvernem. a Bayındır (aj} Gre a gre 
Trnv· d'arts el de terrnssewent sur la route Pli cach 

de Knrabük-Aktaş·Çcrlteş 
Dressement carte etat actuel ville Söke (oj) 
Constr. stadium Dolmabahçc (Les ııoumission· 

naires doivcnt f.tre munb. d'un certificat 
de cnpacile du Vil. d'lst. pr. avoir exe· 
cut6 une pnreille entreprise de 400000 L. 
et d'un ve ik. de 940 de la Chambre de 
Commerce) 

18854 30 1414 -

755894 03 

Dir. Fisc Bayındır 
Vilayet Zonguldak 

Municipalite Söke 
Presid.· de la Liıue Sportive d'lıtanbul 

Danı 1 mois 
29-2-40 l 1 -

22-2 40 15 30 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fournitura pour Hopitaux 
~----------~----------:.-~---~~-~---~----

M e d i cam en ts: 40 lots Gre a ıre 8800 - 1320 - Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 26-2-40 11 
Produits pharmaceut.: 528 lots > 4507 80 338 09 Com. Ach. Etablis:;em. Hyıione Ank. 19-2-40 11 

El ectricite-Ga:z-Chauffage Central (lnstallation et Materiel 

Plaque positive pr. accu cTemıı compose de Publique 1510 80 
deux plaques et d'un chapiteau: 600 p. (aj) 

Habil lement - Chaus ures - Tissus - Cuirs 

Confection capotes pr. aubalterncı Adm. Publique la P• 4 50 
P.T.T. lst. : 150 p. 

Confection costumes et casquettes: 1986 compl. n la p. 5 -
n n : 5000 compl. Gre İl iri 

Vnchettc: 30 t. cuir: 23250 k. > 135300 -
Toilc pr. capotc: 50000 m. 
Fabrication couverture de 75 t. de dechets de n 750 -

laine 11maueeıı aux maisons de couture 
Couvcrture en laine: 800-1000 p. Pli cach la p. 10 60 
Coıtum tailleur: 130-135 p. Publique 2835 -

Tr vsux d'lmprimerie - Papeterie - Fourniture 

Papier colore pr. couverture d'une dim. de 
68-70 X 100: 20000 p.·carton colorc d'une 
dim. de 58-59 X 72-73: 50000 p. 

Fourniture de bureau pr. les etabliuement de 
Karaağnç 

Publique 

,, 

ment - Dechargment 

Location eutobua: 2 p. 
Transport charbon (aj) 

Camion: 1 p. 
Huile naphte: 5 t. 
Fer U: 2 t. 

rovisi ons 

Grö a gre 

n 

Cr' a ıre 
Publique 

4750 - . 

1200 -

15000 -

4750 -

Avoine: 500 t. Gro a rre 35750 
Orge: 500 t. ,, )5400 
Beurre: 1769-2427 k.·macaronis: 1228 1849 k. Pli cacb 5902 67 

pois-chiche: 1024-1472 k.-sucre: 1024-1472 
k.-raisin sec: 819-1277 k.-oignons: 614-883 
k.·pomme de terre: 3072-4316 k.-baricots 
ıecs: 2457-3532 k.-fro.mag-e bl.m.c: · 144·219 
k.-aavon: 1092-1344 k, 

VinDde de boeuf: 3,6 t.-id. d'agneau: 3,6 t.- Publique 4736 -
id. de moulon: 4,8 t. 

Bles concasses: 48,4 t. (aj) Gre a rre 5808 -

Adj tions a la surenchere 
Machine a tiner la flanelle:14 p.-machine pr. Publique 

enrouler le fil: 4 p.·coffre-fort: 1 p. 
Voiture et cheval 
Meubles de maiıon 

,, 
" n 

Fumi r de boeufı et moutons: 210 m3-pcnu de 
boeuf: 2 p .• id. de mouton: 2 p.-id. de 
veau: 21 p.·mouton: 9 p.·chevre: 5 p. 

Dccombreı de batenu 
Farine: 6 sacı 
Bois de constr. 
Peaux de kourbnn 
Canevas de rapieçnge : 10 t. 

" 
" 

" 
n 

n 
,, 
n 

" > 

- · 

800 -
15 60 
40 -

3000 -

113 31 9me Exploit. Cb. de fer Etat Sirkeci 20-2-40 11 -

50 6) 

744 7S 
750 -

8015 -

56 25 

795 -
212 63 

de Bure 

J56 25 

90 -

1125 

356 25 

5362 -
5175 -

'4'42 76 

340 -

435 60 

60 -
1 50 
3-

'4'45 ·-

Dir. P.T.T. lıtan9ul 

ı Sftrete -. 
Com. Ach Milit. Edirne 
Com. Ach. lnt. Tophane 

" ... 
il 

• 
C. A. Comm. Gen. Gendr. Anlt. 
laıtitut Gazi Terb,iye Ankara 

ux 

1re !.xpl. Cb. de fer Etat H. paıa 

Coat. Perm. Municip. lıtanbul 

'4-3·40 

~-3-40 

19-2-40 
22-2-40 
26-2-40 
22-~·40 

14 30 

·~ -15 30 
14 -
14 -
1'f 30 

-4-3-40 10 -
1-3-40 15 -

4.3.40 11 -

Com. Ach. lnt. Tophane 19·2-40 14 -
Dir. Gen. Expl. Ports Etat Sue. lzmir 24-2-40 11 -

to•. Ach. Iııt. Tophane 
lre Exploit. Cb. de fer Etat H. pıfa 
S.A.T. d'F.lectriciti Ankara 

Com. Aeb. Div. Tekirdal 

" ,, 
Com. Acb. Gendarmerie Iatanbul 

Ta:ıı:im-Ayaıpaıa 

Com. Ach. lnt. l.zmir 

" 

21-2-'40 1'4 -
2-3·40 10 30 
juıqu'a 1-3-40 

22-2-40 10 -
22.2.40 ıo -
2-3-40 11 -

28-2-40 15 

17-2-'40 15 

Defterdarat latanbul Oaye Hatun Abid 2'·2-'40 1'4 -
Efendi Han 

2me Bur. Ede. lst. Edirnekapı Atpuarı 21, 28-2·'40 11 
,, " n ,, Beyoflu Hava S. 20,23·i 40 15 

N. 3 
Bur. Ede. d'Üıltldar, !renköy Şıı· 1,,20·2·'40 10 -

kın bakkal Korltarpınar No 277 
Dir. lnıtitut BacterioleriqY• Pendik 23-2-40 14 -

Dir. Fiıc Karaau et Oefterdarat lıt. 
De!terdarat Iatanbul 

" " Ligue Aviat. T. Suc. Kızılcabamaın 
Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 

15-3-40 14 
29-2-40 15 
29-2-'40 14 

5-3-'40 
7-3-40 14 

AV OfflC ELS 
+-- -

' Da l'Administration General 

' 

Chemins de Fer et des Ports 
de l'Etat Turc 

1 

15000 tonoes e lignite d'uııe valeur estimative de 937~ ~t~ 
Hrent ach teeı par voie d 'adjudication sous pli cnchete l Luııcl1 

1 
Fhrier 19"0 a 15 h. 30 BU local de l'Admioistration Geoir•1e 

l Ankara. , ., 
1 Ceux qui desirent y prendre part doivent remettre İl la pıe~ 

.lence de la Commissioıı le jour de l'adjudication jusqu'iı. 14 b· ~· 
leurs offres, une garantie provisoire de 5937,50 Ltqs . et les ceri 
cats exigea par la loi ol 

Les cahiers des chargeı sont en vente au prix de 469 Ptrs. ' 

1 
Cai1101 d' Ankara et de Haydarpaşa. (987) ~ 

Memento des ' Fournisseurs / 

' LF.S ADJUDlCATIONS QUI AURONT LIEU DEMAIN 17 ~.9'0 
1 Minlıtere Travaux Publicı : 

Oup'icatıur (No 1289] 
Command. Milit. lstanbul : 

Cenılr. hıngıır [No 1316) 
Conatr. roııt• (No 1316) 

Com. Ach Min ist. Def. Nat. : 
Coıı.tr, bitiHc (No 1316) 

Manicipalite Haymana : 
Drıuemeat carte et projet addac:tion 

eau [Nooı 1318] 
Dir, Gen. Cartogrnpbic: 

Chenu: (No 1318] • 
Com. Ach. Milit. Edirne : 

.5nen [No 1317] 
Tranaport proviııons effetı [No 1327) 
Rcıimenl· Gendnrmeric Çnnak.: 

Suue (l!U9J 

• • 

Com. Ach. Milit. Sa ıun : 
Broyııge blo [No 1'23) 

.:-.~r 
Com. Ach. Corpı Armee µo 

şehir : •l 
Coııalr. pavil on pr. Hldata [No 1'2 ~ 

Com. Ach. Place Forte Çş11' 
Brouette en fer [No 1330] 

Com. Acb. Corpı Araıee Aff~' 
Cible lourd de camp•lf!l• [No ıJ$Cı 

NOTES ı Lu Nunıeroı entr• p•~ 
thhe1 aont cıuıı: de uotr• joııruıl 
lequel l'avia ıı paru. (1 

(•) Le1 ııffa iru eaiviH d'•ıı• 'f 
riaqıı• H npportent i dea veııt•' 
adjudicatio11 i la aurench~re. __,/ 

UZAY-DEL 
İstanbul Defterdarlığından 

Muhammen bedel Muvakkat t•oıi 
Lira K

60
r. Lira 1';~ 

Feaerde Papadopuloıun detirme· 15 1 
alncle mabfuz altı çuval un 

Defterdarlık binuı uluıunda 40 00 oO 

me•cad kereste enknı. d 
1 Y•karıda yaı:ılı un ve enkaz hiı:alarmdaki mabam en b• 

laeri•tlea ntılmak fizerc açık arttırmaya konulmuttur. Sahf ~ J 

aakdea .... pefindir. ihale; 29.2.940 perşembe rünü aaat 1 

Defterdarhk Milli Emlak Mildürlüğünd toplanacak keıııi• 

1 
yapılaeakhr. 

Taliblerin muvakkat teminat makbuxlnrile muayyen f 11 '' 

i atte K.omiıyona mür caatları. J' 

ı •*• Mercan ıubesine muamele ve istihlak verılıi boreundaP J 
Day• Hatuu Abud Efendi han numara 42 \0 e '46 tla baci• ' 

1 alıaan 14 fanila dokuma makinesi, 4 aded iplik aarma afı.İ' 
j bir llemir kasa 26.2.940 gününde saat 14 de aatı,a çıkarıl•••l'ıı 

taliplerin muayyen pn ve saatte mezkur adrese gitmeleri ~'o/ 
tafıillt almak i tiyenlerin Mercan Maliyta Şul. ıi Taluil Ş• 

t miraeaat etmeleri ilan olunur. --

j Üıküdar İcra Memurluf undan : 
Ul-1977 

Mahcuz. olup paraya çevrilmesine karar verilen ıaır.in• ~· ( 
takıaları 20 tubat 940 tarihinde ıaat 11 du baılamak ıuretil• J1 
deltoıtan iıkele sokak 63 No. da birinci atık arttırmaaı 1•fl 
aaiaammen kıymetin % 75 'ini bulmadıtı taktlirde ikin i •''ı~ 
ya bırakılarak 23 şubat 940 cuma iilnü ayaı saat yer~• 
arttırmuı yapılacıatı iliu olunur. 

.Kadiköy İcra Memurlu"undan: 
1 

Karabetin lama il Hakkıya olan borcundan dolayı mahcuz olup'' f 
paraya çevrilmesine karar verilen aviz.t: elektrik IAmbuı, ıh•'; 
ıı yatlı boya tablo ves ire gibi ev eşyasının ittiruına tali~ dil 
rın rüıumu alıcıya nid olmak üzere 20,2.940 tarihine •il' ~ 
16nft kıymeti mubammeııcniıı yüzde yetmit beşini buldufU t~ 
talibine kati ihalenin yapılaca~ından toliblerin yov i n ,.,tı 1 
kurda Kadiköy Koltukçular çartuıında lıaxır buluaaeak tJ 
mibac:aatları illa olunur. 

•• * 1 

•'' 10 t. yamalık kanaviçe ile 10 t. 11karta ka .. viçe, e t. "I 
çal, 5 t. 11karta çuval, 5 t. ukarta kıanap, 5 t. ukarta ip •' . .,,. 
marka bezi 1atılaoaktır; Bak lnhisarlnrlar U. Gd. ilbl•'1 

---------~--------.;Gicıı 
İmttvaz Sahibi ve Yazı İıleri Direktörft: lımail 

Baııl~ıtı yer: Akın Baaımevi lıtanbul 
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