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Ekonomik Haberler 
•• 

KırıbUk., Demir MamulAtı 
Piyasaya Arzolunuyor 

f,~~lr.rabtkteki demir ve çelik 
tı a) L d ltt· •rı Aa de ve boru ıiparış· 
1 kab ı ltril ~ u et111ek üz.ere hazırlık· 

hk •tlamıttır. Bu siparişleri 
~İr ııııfa kabal edeceğini de bil
i!ıti''•lt alikadar müe seslerin 

Ş~lçlarını sormuştur. 11tıd'l'k tİ~i d 1 1
• bu fabrikaların ne 

~tı ~ •lrlır mamulatın yapacak
tCi) ~ldunda bir liste tanzim 
•• ;•tttr. Listeler Sümerbauk 
lth •rli aııallar pn:ı.arlorı müdür 

llclea alınabilecektir. 

lnuııııır 5 -Ml-ly-on-Lirahk Tütün 

1 Alıyorlar 
L llliliıt 1 • 
"tıııı _er e 7enı yaptığımız an· 
t•l ' U2erine memleketimize 

trelr. 
'- b l payasalarımızla temas· 
•iıe 11 lınan ingilterer.in bathca 
••ıı '• fabrikaları mümessillerin· 
•,11 '-llrelı:kep lıe;r'et Ankara-

" "lariı:ııiı:e dönmüştür. 
'ıtı"ltotelcle , tütün ihracatçıları· 
"--'~on i'~rütnıelerin°i yapmakta 
'•111ı • laey' et temaslarından çok 
'-il, tl'1n kalmıt n şimdilik beş 
llt 

011 liralık kadar Türk tülü· 
~Gbay . · .Q
11 

b aasına karar vermıştır. 
ltrıı ıısusta alakalı Türk tacir

ı.ı e lılutabık kalınmıştır. 
'ley' 

~da et burada duba bir haf ta 
"1ı, r ~aldıktan son1'a Yunanıs
'1t,,eıderek oradan da tütün 

'r lır. 

~ti11~Q~ıa tütüaciileri mümessil· . ı•ı. '!" 
~- ı. ıı ı:r.lere tütün satmak 
l"-ti 

11 
IÜnlerde şehrimi:ıe ge· 

lie .~1lennıektedir. 
t,~h' •l ileride memleketimizi 
L "' l' ''4111,k ~1•ret ederek gene tütün 

•11etiadedir. 
1,~. 
1410buıda Bulgur Fabrikası 

>.t Tısı si 
tal •lllıtle)ı t' • d . 
~ b· • unız e ılk defa ola-
~U~i1~. butıwr fabrikası tesis 
il, bt ır, Fabrika günde 15 bin 

~·~ıe~~~r '.mal edebilmektedir. 
~.t. h1111:ıde bulgur sarfiya· 

\.ı."'01 1b b' ~ ~~ ır yekuna baliğ ol-
~ t ... ;;· Ekseri bulgur sto~ları· 
~ , -" k •• tozlu çıkması, lstaıı-
'd, bil •ra a-ibi büyük şehir
~ ~ .. lllıur sarfiyatını azaltmış· 
~lldil~tllıleketin bazı mıntaka· 
t'd ulour . b' . . d 
tı ' itt·b • , yıne ırıncı ere-
d 11d, ·t~l ilk edilen mallar ara
~·~lGtıı b ıtıektedir. Ticaret mÜ· 

~'ili y 'k lıtıdaııböyle bulgur fiat
~'ttı,,' ıuıfan takibe karar ver-

lQrklyı - ~ 
11• lı Yapmak isteyen 

\'11 Ecnıb; Firmılar 
~,~. toı\a• d . 
~ ı ı..1 Ya an bir firmi lzmir-

~ allı'"' ~ulbu ihracatçılariyle, 
... '~ıık : a Bükreşten bir firma 
~ııt •t ··-· 1 ib, hu firma da pala-
~·,,~, •tab~çılariyle ve Yugoı 

'•ıact il ır f, ''le ' 'et· ırma Ege orman· 
1t 11-,İJ)e •tten tabii nebat ibra· 
11./'J>ı._•Jı e.ınaıa gelmek ve 
-.ı:.''t l •ıtediklerini lzmir ..... . .. . 
t•ı 1t. Oda nayı odasına bildir· 
ı-_'- letıt·k, bu hususta lbım 

~'lfiını lerı yaparak isteni. 
4ın •tı glSnderecektir. 

•ti kan 
ın TUrklyedan Aldığı 

'-t ~ ... i, ti Malıar 
~i .. : C•rct od . . 'k 

'"'"İll b. •11 Htatıatı 
ır iıtatiatitine aCSre 

Amerika, ıon bet yıl içinde 
memleketimizden en çok tütün 
alan memleket .-aı:iyetini muha
fa:ıa etmittir. Amerika Türkiye· 
den, ayrıca üzüm, incir, pala
mut, palamut lıülisası, meyan 
kökü ve meyan balı da almak• 
tadır. Ege mıııtakası UHin re
koltesini üçte birinden fulasmı 
5eken Amerikanın 939 yılında 
lzmirden yaptığı tütün ithalatı, 
938 ıenesi ithlahndan az olmak
la beraber daha evvelki iki yıl-
dan fazladır. 

939 snesiode Amerikaya ti
tün ihracahoıo 938 senesine na• 
ı.aran nokıulıtı 1,478.600 lira 
137 ıeneıine •öre 5, 150,000 lira
dır. 936 aenHine qazaran 939 
da 4.002.300 lira ve 935 ıeneıi
ne naz.aran 4.846,900 liralık fu
la tütün ihraç edil•ittir, 

Amerikaya ihraç edilen üziim 
ler kıymet itibariyle bir milyon 
lirayı bulmaktodır. B11nYnla 
'hcraber Amerikanın 939:sene· 
ıindeki üzüm ithalatı 111 ,4 ton
d,1r. İncir ithalatı da miilıaim bit 
rakam tutmaktadır. 939 tlaki 
incir ithalatı ıon dört yıldan aı:· 
dar ve 258,900 lira kıymetin.le· 
dir. Daba evvelki yıllarda bu 
miktar 375,6UU liraya kadar 
yükselmişti. 

939 senesinde Amerikaya 108, 
700 liralık palamut 245.400 lira 
kıymetinde palamut büliıaaı ve 

43,700 lira kıymetinde ı.eytinya 
fı ilaraç edilmittir. 

Alman yaya yapılacak ihrıcat itlıri 
Almanların, yeni beş milyon 

liralık ticari anlatmasından iıti· 

fade ederek memleketimizden 
iki milyon liralık kuru meyve 
satın almak üaere buraya bir 
mümessil göndermeleri piyaaa
larımızda alaka ile kar.şılanmış
hr. 

Almanların bilhassa ucuz. fi
yatlı hurda İncir toplamak · nİ· 
yetinde oldukları övenilioce fi
yatlar yükselmej'e başlamıştır. 
Bundan başka ü:ıüm ve fıııdık 

fiyatfarınİn da yükselmesi bekle
niyor. 

Diğer taraftan Almanya hesa• 
bma piyasalarımızdan mal topla
mak iıteaıesi muhtemel bir Bul· 
gar taciri de lstanbula relmi4tir. 

Alman boya ve katıt sanayii 
mümessillerinden M. Errol dün 
semploıı ekspresile gelmiı ve 
Parkotele ınmiştir. faki ticaret 
anlaşması zamanındaki işleri tas· 
fiye ile meıul olacağı ıöyleni. 

yor. 

~--------------------------BORSA 
ÇEKLER 

19 - 2 - 1940 
Loodra 5.21 
Nevyork 130.19 
Pariı 2.95 
Milin o 6,68 
Cenevre 29. I05 
Amıterdan 69.2377 
Brilkael 21.822iJ 
Atiua 0.965 
Sofya 1.5825 
Madrid 13.36 
Budapqte 23.415 
Bükret 0.9475 
Belırad 3.065 
Y okohama 31.045 
Stokbolm 30.8275 

ESHAM VE TAHViLAT 
Ergani 19.80 
1935 % 5 Haz.. tahvili 45.50 
1938 % 5 > > 71.
A. D. yolu 1 vo il pet.40. 80 

l<anunlar, Kararnameler e Ticaret Muahedeleri 
Yapağı ihracatınm murakabesine dair nizamname ---

Madde 34 - Daha evvel kont- f yapatıdan anlar bir zat ve bu
trol edilmiş olan yapatılar ihraç nun hazır bulunmadıtı zaman 
edilinc:iye kadar her :zaman ve heyete girmek üzere aynı Hret
her yerde tekrar kontrol edile· le seçilecek yedeği, 
bilir. Bu maksatla yapacatı bal 8) Borsa bulunan yerlerde 
yalarında11 en çok 0 o 5 e kadar boraa komiseri, borsa bulunma· 
bir mikdarını açıp m•ayene el yan yerlerde ticaret ve sanayi 
meğe kontrolörler salahiyetlidir. odası başkatibi, yedek olarak 
Muayene neticosiDde ııi:z.amna- vekilleri, 

me hükimlerine uhalif bi~ ha- C) Tic:eı et Vekllefoace bir 
rekct •irtildüjii takdirde ibra- ııene müddetle seçilecek yapa· 
cat kontrol8rleri açılmış . balya tıdao aalar bir zat ve , bım•ıı 
ile bir de açılaıamıt balyayı ib- haaır bulu11madıtı zaman beye· 
racatçı veya mÜmeHilİ ile bir• te fİrmek fizere aynı Hretle SC 

likte mühürlemek swretile nil· ·ı k de;· 
~ı ece ye ı. 

•une olarak alır. Ticaret edaıı bulunmayan yor· 
Bunun öı:erine Vll nci fasılda lerde A fıkrasında ılSsterilen 

yuılı old•tu veçhile muamele aza dotr11dan doğraya Ticaret 
yapılmakla beraber ihracatçının Vekaletince ae~ileceti ıibi ne 
eliacleki vesikaya istinaden ma· Borsa ne .le Ticaret Oıla11 bu· 
ha ilimrüldea geçirilmemesi luomayaa yerlerılo B fıkruında 
kontrolörlfikçe gümrüğe bildiri- yazılı aaa yerine GI ri1k lda
lir ve P rük idaresin e de ih- 1'Hİnİn b• iıe ayıracağı memu· 
raeat mue.melesi durdurulwr. 

ru veya ic:abıada bunların ye· 
Güartikten reçmiı olduğu d~kleri beyete dahil olurlar. 

halde henüz Türkiye h11d•ılları Aza, ihtilif çıkan parti ibra· 
dıılailinde bahına malları Tica· 

catçısmın uıul •e füru11ndan 
rctt Vekaleti, röreceti lüzum ii- veya dördüncü lierHeye kadar 
zeriııe, tekrar kontrol ettirebi. l d civar kııım arındaa ol ağu ve-
lir ya müstahdemi bul.ad•fv tak-

F A S 1 L : Vll dirde, heyete iştirak ellemez. 
Nizamname hüküm 1 erine Madde 38 - Heyet, kontrol 
muhalif hareketler ve cezalar memuru tarafından 30 veya 34 

Madıle 35 - Kontrol esnasm· ı veyah1ı11t 36 nen maıldeye ı=-örc 
da bu nizamname aükümlerine evvelce alınıp kendiıine tevdi 
aykırı bir bal rlrülecek olursa olunan ibtiliflı balyayı tetkik 
keyfiyet Ticaret Veklleti İhracat ettikten ıonra, ibtilif mevzuu 
K:onlrolörlnce tanzim olunacak hakkıadaki kanaatlerine •Üate
zabıt varakaaı ile tea\ait olunıar. nit kararlarını mucıip aebepleri
Zabıt varakası dclrt nüıh• olmalı. le, sarila olarak, vaziyete rlre, 
üı.ere kaleme alınır. beyaanameyo ya:11lmıı olan iti- ' 

İlııracatçı ve7a müme11ili mtin· raaların altıaa veya .zabıt vara. 
dcrecatuıa itirazı olmadığı tak- kaaının lıı .. uıi haneıine ya:ııp 
dirde ubıt varakaaını derhal i ular. 
imı.alamağa mecbur oldutu ıri · 
bi itirazı varaa itirazının neden 
ibaret eldujunu zabıt varakası· 
nın hususi hanesıne derhal ya· 
zıp im:&alamata mecburdur. 

Zabıt varakal rının bir nüsha
sı alikadar ihracatçıya veya mi· 
me11iline verilir. Diter nüıba· 

ları kontrolörlükte a•hafaı.a e
dilir. 

Madde 36 - İhracatçının zabıt 
varakası münderecıatına itira:z.ı 
halinde ihtilaf mevı:ua olan ya· 
patı balyası kontrolörle ibraeat
cı veya mümeaaili tarafındaa 

mütlerekca mühürlenir. Ve ih
racat kontrolörliltünce nümune 
olar. k hifudilir. 

Bu niimunelcr ibtilif men•u 
hakkında mahkemece karar •e· 
rilinceye kadar saklanır ve ka. 
rar verildikten soııra sahibinin 
iç ay içinde vaki olacak müra 
caatı üzerine iade olunur. 

ihtilaf mevzuu kontrolörün 
müracaatı berine 48 saat için· 
de 37 nci maddede yazılı heyet 
tarafıııdaq, kontrolclr ile alaka
dar ihraeatçı veya mümeısili ha
zır bul•ıuluğu halde, tetkik o· 
l•n•r. 

Madde 37 - İhracatçı veya mü· 
me11iliuin, koutrol ueticeıine 
vaki olacak itirazlarını tetkik 
et•ek •e karara batlamak üzere 
apğıda röıterilen tek ilde bir 
heyet teıkil olunur. 

A) MahallI ticaret oliuı tara
fından bir ıeae müddetle inli· 
bap olunacak ve intihabı Tica
ret Vekaletin~o taıdik edilecek, 

Madde 39 - Heyetin tetkik 
neticesinde vereceti karar ihra· 
cat~ı veya mümessili tarafından 
ileri ıürülen itirazı haklı ıöıter· 

diti takdirde malın ihracına 

müsaade elunur. Hu takdirde 
ııabıt Y&rakasınm heyetin kara· 
rını ihtiYa eden lııir nüıhası ma· 
IUrnat olmak üzere Ticaret V •· 
kAletine srinderilir. 

Madde 40 - Zabıt varakasına 

ihracatçı veya mlme11ili tarafın· 
dan bir runa itiraz vaki olma
dıtı veya itiraz edilip de 37 nci 
madde •ucibince teşkil olunan 
heyetçe yapıl an tetkikat netice· 
ıinde niaamnamıe bükil•leriu 
aykırı bir hare.ket vukua ıeti· 
rilditi teabit edilmit eldutu tak
dirde •alın ihra•ına mü1aade 
oluama:ı, Ye zabıt varakuınıa 
bir 11üıhaaı takibat iera olu~
mak Üzere Cüınburiyet Müddeiu
mumilifine tevdi ol•nwr ve !tir 
nüıha11 Ticaret Veklletine fÖn· 
derilir. 

İhracat kontrel~rleri tanzim 
ettikleri aabıt varakalarının bi
rer nibhasını mubafa:ıa ederler. 

Madıle 41 - Vasıfları; tasnifi 
veya ambalijları itibarile bu 11i· 
zamnamenin 7 ili 20, 27 ve 30 
uncu ve kaıda makru11 olma· 
mak ıartile 21 ill 23 üncü mad· 
deleri laulıüalerine uymayan ya· 
pataları kontrola arzedenlorle 
5 iaci maddesi, 29 aacu wad
denia ikinci 32 oci maddenin 
3 üncü, 35 inci maddcaia 1 nci 
ve 36 ncı madtlenin birinci fık
ralara hükümlerine muhalif ha· 

M ü t e a h h i t 1 er i n T a k v i m i 
--~----- mm -----..---~--~--------·------------YARIN 21. 2. 940 ta YAPILACAK İHALELER 

İıtaabul Emniyet Müd. : 
Benzin (No 1312) 

Ankara Lvz.. SAK : 
Zamlclı pamuk (No 1322) 
Köhne lc'•ndara (No 1315) • 

lnhiKrlar Umum Müd.: 
Metal yıldı2 (Nu 1315) 

1 İzmir Belediyesi : 
Madt!n kömürü (No 1321) 

\ 

E~iiv makineıi (No 1326) 
lstanbul C. Müddeium.: 

DoıJa delabı (No 1321) 

İst. Orman Çevirge Müd. : 
Funda çalııı (No 1321) • 

İst. Erkek Lisesi Müd. : a., bobin Hndıtı (No 1318) • 
İıt. P.T.T. Müd.: Marango:r.hane binuı tamiri (Ne l!S21) 

Sundsrma inş. (No 1317) Edirne Askeri SAK : 
ISebelı: P • T · T. bınası tamiri (No 1329) Arpa (No 1327) 
Büyilı: Çekmece P .T T. Mrk, bınH: ta· Kayseri Aıkeri SAK : 
miri (No 1320) Nalbant takımı (No 1326) 
Ardiye tamirı (No 1328) Kasımpafa Maliye Şubesi : 

Konya Lv:1. SAK. T•tla (No 1328) • 
S ıfır etı (No 1318) Tophane Lvz. SAK: 

·1 b l J d •AK ı .Kamyon (No 1531) ıtan u aıı arma ~ . 1. A k 1 SAK 
K d k~ 1 . k (N S 1) 1 ıparta ı er : 

•• ura oaıı uı va Hrı Ya eta o 1 1 K. ot Ye lı: faaulJe (No 1313) 
Aıkerl Fabr. U. Müd: 

Kaputluk kumaf (Ne 1120) 
Sıhhi malume ve ecu (No 13:15) 

Adana İohiı. Tütün Fabrikası : 
Saadıklı kerute (No 1!121) 

rekette bulunanlar hakkında 
3018 numaralı kanununun 8 inci 
rıaddcsi mucibince ve buna.an 
haricinde kalan hallerde 1705 
Dumaralı kanuna göre takibat 
yapılır. 

Madde 42 - Memleket içinde 
ve dışında harp hali, seferber
lik ve seferberliğe hazırlık veya 
t bii afetler gibi mücbir sebep· 
ler altında ba ni:ıamnam~de ya· 
zıl~ tolerans hadlerini iki misli
ne kadar arthrmağa ve ambala· 

• • 

1 
Hamiı : ( ] Tırnak 19ıae alıamıı nu• 

maralar, i;in hangi aa1ılı ırar.eteıfe ••tr
o1clutunn ııösterir. 

1 [•] Soııunda yıldır. ifareti b•lwaan itf•r 
mür.ayecleye •İttir. 

ja milteallik bükumlerin tatbi 
kında hal İcabına göre karar 
almağa Ticard Vekaleti salihi
yetidir. 

Madde 43 - 1705 ve 3018 nu· 
wnralı kanunlara sıöre hazırlan
mış ve Devlet Şurasınca görül
müı olan bu niz.nmname hü
kiuuleri l nisan 1940 tarihinden 
itibaren yürümeğe baılar . 

Madde 44 İşbu nizamname 
hükümlerini İcra Vakilleri He
yeti yürütür, 

(Bitli) 

MUNAKASALAR -------
,,. •• ·Tamirat- Nafıa işle~ -_~z~~-Harita 

Akhisar Belediyesinden: 

Akhisarda muhtelif yerlerde yaptırılacak ve mec•uu 
13990 lirahk mecra inıası ihaleye çıkarılmııtır. 

ihale kapalı zarf usuliledir· Mecra itine ait plan proje 
ıartname ve keılfler her zamnn Belediyemizde görülebilir· 

Bu ribl itleri yaptığma dair kanunen lizım gelen vesi 
kaları haiz olanların keşif bedelinin yüzde 7 ,5 ğu nisbetinde te· 
minat l'Östermek üzere Akhisar Belediye Dairesinde 4 mart 
pazartesi gönü saat 15 te yap•lacak eksiltmeye ittirak et 
meleri ilan olunur· 

İzmir Belediyesimlen : 
Bahribaba parkı karşısında ve İnönü caddesi Üzerinde ye.ıiden 

bir mehel yaptırılması, fen işleri müdürlüğündeki ketif ve şartna· 
meai veçlaile açık eksiltmcğe konulmuştur. 

Mulaaıumen bedeli I~ lira 53 kuruş olup ihalesi 4.3.t.140 pazar· 
tesi rilni ıaat 16 dadır. iştirak edecekler 9 lira 30 kuruşluk temi
natı iş bankuına yatırarak makbuziyle encümene ıelirler . 

Çanakkale İnhisarlar Müdürlüiünden : 

Bedel keıfi 806,47 liradan ibaret olan idare binasında ya· 
pılacak yana-an tesisatı İfi talip zuhur etmemit olduğundan 
tekrar münakasaya konulmuıtur-

İhalei evveliyesi 27.2.940 salı günü saat 15 de Çanak
kale İnhisarlar Müstakil Müdürlüğli binasında yapılacaklar. 

Eksiltmeye gelecek talipler yüzde 7,5 teminat akçası ola· 
rak 60,49 lirayı İdare veznesine makbuz mukabilinde yatar· 
maya mecburdurlar. 

Keıif evrakını görmek isteyenler izahat almak üzere in· 
hisarlar Müstakil Müdürlüğü müracaat edebilirler. 

Çanakkale Nafıa Müdürlüğünden : 
Kapalı :zarf uıulile ekıiltmeye çıkarılan iş evvelc:e 72923 lira 

ilzerfnden ekıiltmeye çıkarılmıf olduğu halde talib çıkmamıı olma
sına binaen evrakı ke4fiyesi yeniden tanzim edilmiş olan 90895 lira 
02 kuruş ketif bedelli Çanakkale Vilayeti Ezine kazası dahilinde 
yapılacak hastane bina11 inşaatıdır. 

Bu ite aid evrak fUnlardır. 
A - Plin 
B- Eluihae tartnameii 
C - HHuıi •e fenni prtna•e 
D - Fiat bordusu, menba ce.,tveli, keşif hulasası 
E - Muknele projeıi 
F - Bayındırlık itleri geael ıartnamesi 
G - Yapı itleri umumi ve fenni ıartnamc 
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i olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
Cinsi Şekk Muhm· bed. Teminat 

1 nşaat , Tamirat, Na_f_ıa __ iş._l_e_r_i, _ ______ _ 

Kaldırım ve beton bordur inş. 
Ynngın tesisa tı i şi (temd.) ~ 
Akhisardn muhtelif yerlerde mecrn inş. 
Babribaba parkı karşısında ve İnönü cad. 

üzerinde yeniden bir mebal inş. 
Ezine kazasında hast. binası inş (temd.) 
Üsküdar itfaiye binası bahçe istinnd dıva · 

rının temel kısmının tahkimi iti 

aç. eka. 

kapalı z. 
aç. ~ks · 

kapalı z. 
paz. 

4989 10 
806 47 

13990 -
123 53 

90B95 02 
904 13 

374 25 
60 49 

9 30 

4795 -
135 62 

ilaçlar, tS_ii nik ve İSP_!.'!_Ç_iyari alat, Ha~tahane J:!z~ 
Snf iyod: 500 k. (müteahhid nam ve hesa- aç. eks 

bana) 
İdrojen cihazı: IO komple paz. 5000 -

E lektrik-Havagazı-Kaloriter (tesisat ve malzemesi) 

Çıplak bakır kablo 16 metrelik: 19 t .-10 
metrelik: 5 t 

Yeni yapılmakla olan elektrik fabrikasına paz. 
a it 14 demir ve 600 ataç diretin tesi· 
aatı işi (tashih) 

M ensucat, Elbise.?...Kur:_dura, Çamaşır v.s. 
Sancaklık şali kumaş: 1500 m .-kaput bezi: aç. elu. 1138 86 

80 m. HıOO yardalı makara ipliği 'lOO ad. 
Vaketa: 357 k.-sarı sabunlu kösele : 2 .2 t . paz. 

750 -

86 

Müracaat yeri Giinü Saati 

o.maniye l!elediyeai 
Çanakkale İnhisarlar Müd. 
Akhisar Belediyesi 
İzmir Belediyesi 
• 
Çanakkale Nafıa Müd. 
İst. Belediyesi 

M.M.V. SAK 

,, 

İıt. Elek. Tramvay Tünel İşlet. U. Müd. 

Çankırı Belediyeıi 

5.3.40 14 -
27-2-40 15 -
4.3.40 15 -
4.3.40 16 -

8-340 15 
27-2-40 14 -

22-·2-40 l 1 

23-2-40 1l 

26 3-40 

Gümrük,Muh. Gen. Komut. l.t. SAK 29·2 40 10 -

Tophane Lvz. SAK 23-2 40 15 -

• yoıı lıiı 21.2.940 çartamba günü saat 11 de hava sahnalma koınıs r. 
da yapılacaktır. İdari _şartn11me ve evsafı her gün öğleden soıı~•~ 
misyondan alınabilir. isteklilerin muayyen gün ve ıaatten e'l'lr. 
teminat ve kanuni belgeleriyle birlikte kömisyonda bulun01alıır•· 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul LevaıııO 
Amirliği Satınalma Komisyonundan : . 

1500 metre sancaklık şnli kumaş ile 80 metre kaput be•;~ 
200 adet ve 1000 yardalı makara ipliği açık eksiltme ile ıılı11' 
tır. .09b 

; Muhammen bedeli 1138 lira 86 kuruştur. Muvakkat teaıı 
liradır. , f1 

1 Eks'ltme Galata Mumhane caddçsi lbrahim Rifat hanında Js 
f alma komisyonunda 29.2.940 per,embe günü saat 10 da yap 

tır, 
Nümune ve evsafını görmek istiyenlerin her gün 

müracaatları . 

atbaa işleri, kırtasiye ve yazıhane lvz. ------
Yüksek Deniz Ticareti Mektebi Müdürlüiünden: ~ 

Beher formanın Mu'~ 
Miktarı muh. fiatı Çoğu tut. telifi 

Cinai çoğu azı lira k . s. fira kr. 
IOOO nded kitab 80 50 forma 30 2400 ) 

~~~ ) -Cildiye 1000 eded - 35 350 
Reaim, tekiller 25000 18000 s m! - 01 25 3l2 ~ ) 

kli'e 3062 50 . 
Mektebimiz tedrisatı için 500 adet baydrolik ve 500 adet ~I 

kısım tamam[ tefo:r.uli kitablarıom tab ve teclidiyeleri açık e1'•
1 

ye konulmuıtur· ıA 
Eluiltme 7.3.940 tarihine rastlıyan perşembe günfi ıaal~o 

Yüksek Deniz Ticareti mektebi müdürlüğünde toplanacak 
yonca yapılacaktır. 1 I 

Bunlara aid fartname için mekteb muhasebesine müra~; ti 
milidir. Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunull bJ 
üncü maddelerindeki vasıfları haiz ve Ticaret odasının .lg40 obilya, büro ve ev eşyası Muşamba, H!'lı• .!:_S. 
sini hamil olmalaaı lazımdır. • 

İskemle, etajer v .s. (şart 5 kr.) · kapalı z. 2910 218 25 Aok. Dil Tarib Coğrafya Fakül. Direk. 7-3-40 15 -

l\J,atbaa işleri - l<ırtasye-Yazıhanelevazımı 
--- - --~ - _.__..._-..-.ı' _ _ -·---,~--

K itab tabiyesi (680-50 forma:) 1000 ad.-cil- aç. ek•· 3062 50 229 69 Yükıek Deniz Ticareti Mektebi Müd, 7-3-40 14 -
diye: 1000 ad.-resim şekiller ve klişe: 

25000 • m2 

Kereste, tahta ve saire 

Çam veya ardıç telefon direQ-i: 2600 ad. kapalı :r.. 

akliyat - Boşaltma Yükletme 

Buğday tahmil ve tahliyesi aç. ekı. 

fl.ahrukat, Benzin, Makine yağları v. s. 

Ga:r. yatı: 2732 k. 
Benzin: 230 t. 
Karabük kok kömürü: 400 t . 
Gazoil: IOO t. (temd.) 
Rezidü yağı: 12 t. 

M ü teferrik 

Boğaz.taşı: 500 m3 
Bakır karavana: 940 ad. 
Maltepe p iyade atış okulunda emaneten ya

pılacak olan nhş yolları ve kapalı atış 
yerlerine ait malzeme 

M kara ipli i: 200 ad· (Bak mensucat 16· 
tununa) 

Keçi kılı: 24 t. (temd.) 
Alua inyum küçük kapsül: 2000000 ad. 
Tevhit ıcmeri: 1000 ad . 

e: rzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

aç. e1u. 
pa;z. 

" 
n 

aç. ek .. 

aç. ekı . 
pa;ı. 

aç. ek•. 

n 

" paz. 

n 

af· ekı. · 

13000 -

300 -

10320 -
13320 -
2UO-

15f10 -
4250 -
99l0 87 

16000 -
Beh. 4 20 

2500 -Makarna: lO t . 
Sığır eti: 135 t. kapMlı JI, 43200 -
Ekmek: 8 t.~inek ıtütü: IO t ·sıQ-ır eti: 1 t.

koyun eti: 1. 2 t.-yumurta bakicaliye, 
eu k, sebze v.s. 

K. üzüm, k. kaylSl, k. zerdali v.ı . 

___ u ___ 7_a_y_e d e ı er 

Kamyon: 5 ad. 

Kamyon Şevrole marka 6 silindirli 2 tonluk 

Y azihnne eşy.uı 

aç. ekı. 1638 17 

aç. art. 6500 -

n 400 -

" 

975 -

1548 -
999 -
166 50 

112 50 
317 25 
743 30 

1200 -
630 -

187 50 
3240 

122 87 

487 50 

lçel P. T. T. Müd. 1-~ 14 30 

Toprak Mah.ulleıi Ofisi Konya Şubesi 26-2-40 

Kütahya Ziraat Müd. 4-3-40 
İ.tanbul Komut. SAK Fındıklı 27-2-40 
Ank. Lvz. SAK 21-2-40 
P.T.T. U. Müd. Anlı. ve İst. 4-3-40 
O.O. Y. Aok. Haydarpaıa Sevk Şeflitl 6-3 40 

ist. Belediyesi ~-3-40 
Adana Aık. SAK 22-2·40 
İıt. Komutanlıtı SAK. Fındıklı 27-2-'0 

Gümrük Mub. Gen. Komut. lıt. SAK., 29·2·40 

Tophane Lv.ıı. SAK 26-2-40 
n 23-2-40 

M.M.V. SAK 20-2-40 

Çanakkale Jandarma 2 ci Taburu SAK 2'·2-40 
Lüleburıu Aıkerl SAK 8-3 40 
Şıtli Bulırar Haataoeıi 26-2-40 

lst. Belediyeai 6.3.40 

f :r.mir incir ve Üzüm Tarım Sataı Koo· 22-2-40 
peratifleri 

Beyo~lu 4 cü Sulh Hak. Belediyo.Me- 22·2-40 
zat Salonu 

İıt. 3 cü İcra Şiıli Kauçuk Turan yat 22·2-40 
Fabrikaaı 

10-

15 -
10 -
15 30 
16 -
15 ao 

14 -
10 -
11 -

10 -

14 -
14 -
10 -

15 -
10 -
1 -

14 -

15 -

14_-

21 -

H - Dahili elektrik tesisatile sıhhi tessiaata aid uaıumt fenni ı lidülma ile do~durulabilen balon ve on adet komple idrojen iltihıal 
tnrtn.ame. cihazı pazarlıkta aahn alınacaktır, Pa:r.arlıtı 23.2.940 cama ırüafl 

ihale 8 3.940 tarihiııe müudif cuma günü ıaat 15 te ~afıa ıaat on birdedir. Kati teminatı 750 lira olup şartnamcai komi&yon• 
Müdürlüğü binası içinde toplanacak Komiıyon huzurunda kapalı da ırörülür, Taliplerin muayyen nkitte M.M. V. aatınalma komieyo• 
zarf usulilc yapılacaktır. nunda bulunmaları. 

Eksiltmeye girebilmek için taliblerin en az kırk bin liralık bir • • * Müteahhit nam ve hesabına satın alınacafı ilan edilen 508 
bina yaptığına dair vesika ile 5795 lirulık muvakkat teminat ver• kilo sı&f iyodun eksiltme günü olan 12.2 910 tarihinde iatekli çıkıra• 
meleri ve ihale gününden 8 gü1ı evvel Çanakkale Vilayetine müra• dağından itbu eksiltme on ırün uzatılarak 22.2.940 perıembe günü 
caatle alacakları ehliyet ves;kalarını ve 9~ yılına aid Ticaret Odası ıaat 11 de açık ekıiltme ıurctiyle •atın alınaoaA-ından 500 kilo iyot 
veıikasını Komisyona vermeleri lazımdır. Yermete istekli bulunanların mezkur gün ve saatte Ankara M.M.V. 

İnşaat müddeti işe başlama tarihinden itibaren 270 İf günildür, aatınalma komisyonunda bulunmaları. İlk teminat 375 liradır. 
İsteyenler bu şart ameleri ve evrakı Nafıa Müdürlüğünde bedel· 

ıiz olarak gôrebilirler. 
Teklif mektublarını ihale günü ıaat 14 e kadar Komiıyona 

makbuz mukabilinde verilmesi ve posta ile ırönderilecek mektubla 
rın ihale günü saat 14 e kadar Komisyona gelmit olmaları ıarttır. 

Elektrik, Ha va gazı, Kalorifer (T esisıt ve Mali.) 
Çıplak ' b&.kır kablo tel alınaeaktır. Bak : fıt Elektrik Tramvay 

ve Tünel İtl~tmeleri U. M6d. iliıalarına . 

Postudak i gecikmeler kabul edilmez. 1 Mensucat - Elbise - Kundura - Çımı,ır v. s. 
ilaçlar, Klinik ve ispençiyari aıat. Hastane Lvz. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 5 bin lira olan 1200 adet müvel- ' 

l 

M- M . Vekaleti Hava SatıDalma Komilyonundan: 
2 bin adet dikilmiş avcı yeleği pa:aarlıkla satın alınacaktır. Mu· 

ham men bedeli 5 bin lira olup katlteıninat miktarı 750 liradır.Pazar• 

Ek.•iltmeye İftirak edeceklerin yukarıda yazılı ~ 4 
ııatlarını İıtanbul Yüksek mektebler mubasebeciliğine ya~ı~dı 11 
gösterir makbuzlarile veya banka mektublarile ve bu gıbı ~ 
işlerinden asgari 3 bin liralık it yaplıgına ve muvaffakiyetle ) 
dıiına dair vesikalarile tayin olunan gün ve saatte mektcbde 
ıekkil komisyonu mahıuıuna müracaatleri. 

Kereste, Tahta ve saire 
lçel P. T. T. Müdürlüiünden: 

Gülnar ilçesinde denize iki saat mesafede mentef orııı: 
Menin istasyoouoa teslim edilmek f8rlıle . ıekizer metrelı il 
aded çıralı çam ve ardıç telt!fon direii kapalı zarf usulile e1'1

1 

çıkaılwıştır. 

İlan müddeti 15 2.940 dan 1.3.940 tarihine kadardır. 
1 

ıJ 
Beher direğin bedeli muhammeni 5 ve mecmuuo b•de 

ve teminatı muvakkate•i de 97" liradır. d·f 
Ek•iltmeye i11tirak edeceklerin 1.3.940 tarihine müsB 

1~t 
ıünü saat 14,.iO dan evvel teminatı muvakkate ve teklif 01° 

rile boraber müdüriyet biuasmda i kowisyona müracalltlar1• ' 

Şeraitini <iıtrenmek istıyeulerin müdürlük. kalemiu• ı1' 
eylemeleri li:umdır. 

Mahrukat, Benzin, Maki na yağlan v. s. 
.._._._..._.._ ... .-........ -~ ..--.._ 

Kütahya Ziraat Müdürlüiünden : 
Kütahya Ziraat Daireıine ahnacak 2732 kilo gc!l 

4.3.940 tarihinde ıaat 15 do L.ir at Dairesinde ihale e Jı 
üzere açık ek iltmeye konulmuştur. Taliplerin yıll 
niıbetinde pey akçalarilo o aün o saatte Zıraat pı 
mıracaatları. 

İ&tanbul Komutanlığı Satınalma Komiıyonuscl~· 
Komutanlık birlikleri ihtiyacı icin Komisyonuınoı 

cut evsaf ve ıeraitine eöre iki yüz otuz ton ben:ı:1~11~ 
hkla ıatm alıoacakiır . Münakasasma 27.2.940 sah g\J 6 
oncıa baılanacak.tır· l•teklilerin beıli güıı ve saatte fail 
Komutanlık !:>atmaima Komısyonuna aıelmeleri . 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonoııd: 
40U ton Karabük kok kömürü alınacaktır. Pa:ı.arlığ• 

11 
ıaat 15,30 da Ankara levazım amirliii aatıualma komiııyoı> 
pılaoökltr. , 

Muhammen bedeli 10320 lira kati teminatı 1548 Jirnd1';i 
mesi komiıyonda görülür Kanuni ve ticaret odası veııiksl• 
vakıtte komisyonda bulunmaları . / ______ _ _,,,,,, 
Müteferrik 

İstanbul Komutanlığı Satınalma KomisyonurıM: 
Komisyonumuzda mevcut şartnamesi ve ke~if~,~ 

göre Maltepe piyade allı okulunda emaneten yapıl~ 1 
atıf yolları ve kapalı atış yerlerine ait malzemeııiJlı.t' 
ıiltmeıine 27.2.940 sah günü saat 11 de baflanaclJ ,~ 
ha mmen bedeli 9910 lira 87 kuruştur. İlk teminat pef' 
lira 30 kuruıtur. isteklilerin ilk teminat makbuz 1~ ,ı tuplarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde e,ı 
zıh ve Vilayet Nafıa Fen Müdürlüğünden alaca1'11Jtı'~ 
larla beraber belli gün ve saatte Fındıklıda Kollltl 
tmalma Komisyonuna ielmeleri· 

ııO 
İstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyoıı 

Yirmi dört ton keçi kıh müteahhid naw \'e hesabı~• ff 
pazartesi günü saat 14 de Tophanede lst. Lv . amirl.if'ıı/ 
komisyonunda açık eksiltme ile alınncaktır . Nümuııesı / 
görülür. İıteklilerin teminatlarile belli aaatto komisyoı:ı' f 

* • • ik i milyon alüminyum küçük kapıül alınacalı~;· V 
la eksiltmeıi 23.2.940 cuma günü saat 14 de Tophan~ 
amirliği satınalma lıomisyonunda yapılacuktır. TahıJJ1 ı:ı ,/J 
altı bin lira ilk te~inatı 1200 liradır. Nümune ve P1~19"1 1 
misyonda görülür. lıteklilerin belli saatte koınis7ooa g 

• 
' l 
t 
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De'Ylet Demiryolları ve Limanları İıletme U. Müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli 1800 lira ollln muhtelif eb'atta 150 metre 

~urabbaı beı.li lastik Iavba 4.3.40 pazartesi günü saat on buçukta 
·:'darpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık ek-

11 tı:ııe uıulile satan alınacaktır· 
k Bu ite girmek isteyenlerin 135 liralık muvakkat teminat ve 
k •ııu.ııun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme iÜnÜ saatine kadar 
oınısyona müracaatları lazımdır. 1 

t Bu işe aid tartnameler komisyondan parasız olarak datıtılmak
•dır. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 
Beberine tahmin edilen fiyat 42() kuruş olan 1000 adet tevhit 

ltıneri iskeleti pazarlıkla münakasaya konmuştur. ihalesi 20.2.940 
lalı günü saat ondadır. Kati teminatı 630 liradır. Evsaf ve şartna
~tai hedelsiz. olarak M.M.V. Satınalma Komisyomrndan alınabilir. 
\ıaı tldilerin kanunun emrettiği belgelerle ihale aaatinde M.M.V. Sa- , 
~ Komisyonuna gelmeleri. 

~k, Zahirıe, Et, Se-b-ze-v-.-s-. ---------
Edirne Askeri Satmalma Komisyonundan : 

.._ Kapalı zarfla talibi çıkmadığından 67 ton kuru faaulyenitı pa-
111.'lılda ihalesi 6 .3.940 çartamba günü saat 11 de yapılacaktır. Te. 

•ııatı 955 liradır. 

111 Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. İıteklı lerin teminat 
li •~bu:ı: veya mektupları ve kanunda yazılı vesikalarile beraber bel
~0';11 ve saatte Ediroede mütiriyet dairesindeki aıkeri aatmalma 

11Yoouna gelmeleri · 

\i .1 • • • Tümen birlikleri ihtiyacı için 15 bin kilo peksimet imal d
tı •cekt' ır. 

Pazarlığı 23.2.940 cuma günü saat 11 de yapılacaktır. 
;a- isteklileri evsaf ve teraitini her gün salınalmn komisyonunda 

't~ilirler. 
'at lıteklilerin belli gün ve saatte Edirnede sanayi kıtlamıdaki 

ınallba komisyonuna gelmeleri. 
• • • Müteahhid namı hesabına çuvalları ile beraber askeri ev· 

~~ta olrnak şartile üç yüz ton arpa satm alınacaktır. Pazaılığı 
' ·940 pazartesi günü aaat 15 dedir. 

bili 1' etrıinata 4500 liradır. Şartnamesi her i'Üo komisyonda görüle
Ja 'j isteklilerin teminat makbuz veya mektupları ve kanunda 
r, ~1 1 vesikalariyle beraber belli gün ve saatte Edirne müşiriyet dai· 
••ııdekj Aslı.eri satınalma komisyonuna gelmeleri. 

Edirne Jandarma Okul Alayı Satınalma Komisyonu 
Baıkanlığından : 

•ıt E:dirne Jandarma Okul alayı erlerinin ihtiyacı için 45 bin kilo 
•k ~r eti ile bin kilo koyun etinin 4.3.940 tarihinde kapalı ve açık 
ı.,;11tınesi yapılacaktır. İsteklilerin mezkur günde teminat makbuz
h veya banka mektupları ile birlikte Vilayet muhasebe müdürlü. 
tı 0.daıında toplanacak komisyona müracaatları ilin olunur. 
S, ~1• T. Fiat Kilo Muvakkat teminat Eksiltme rü:ıü Eksiltme tekli 
~. ~:~ 30 45000 1012, 1 2 4.3.940 Kapalı zarfla 

tı 40 1000 30,00 4.3.940 Açık eksiltme 

İaparta A•keri Satınalma Komiayonundan: 
İlk tem. Muh. tut. 

Cinsi Kilosu ihale tarih saat lira kr. lira kr Şekli 
un 33500 1.3.940 15 309 3120 eksiltme 1 
pirinç 2500 > 10,30 59 6 787 50 :ıı 

Un 73000 l> 15 684 38 9125 » 
k. fasulye 6500 i 10,45 6i> 81 877 50 » 

uohut 3000 . > 11,30 23 75 330 » 

arpa 12000 > 15,30 47 25 630 > 

•adeyat 1900 27.2.940 11 156 75 2090 -. 
k.fasulye 13000 .1 15,30 175 50 2340 > 

.... ' nohut 6000 » 15 45 606 » 
••fenni arpa 77000 » 10 259 88 3465 .. 

nohut 2500 27.2.940 11,30 22 50 300 » 
~ pirinç 30 O ~ 12 67 50 900 » 

1\ ZeytinyaJı.ı 500 » 1 1 20 36 275 .. ~-i~li 5 

•adeyağı 5950 26.2.940 15 690 79 6545 > 
~ 2eylinyağı 2IOO l> 15,30 78 75 I050 > 

A.ııt.l Pirinç 12500 ıı 11 309 38 4125 > 
l',f .. Ya kuru ot 132500 21.2.9:10 IO 576 38 7685 :ıı 

"nıı· k 
.. / · fasulye 4000 > 10,45 45 600 » 

'•lak ukarıda adları yaz.ılı garnizonların ihtiyaçların olan 18 kalem 
1111 t \'e lıparta Tüm komutanlığı binaaındaki satınalma komisyo· 
tGııQ arafındaıı eksiltmeye konulmut ve her garnizonun hizalarında 
'-i~~rİ'ati, teıniııatı, tahmin bedeli ve ekailtme tekilleri cini ve 

ş •rı Yazılıdır. 
1'••fı:dtııame ve evsaffarı komisyonumuzda mevcut olup htekliler 

tk ~n her :ıaman okunabilir. 
11•ıiııe sıitınelere ittirak edecek olanların teminatlarını lümen vez· 
"-r ö Yatırrnaları kupalı olanların teklif mektuplarını ihaleden bir 
li~t, kce kanunu~ 2 ve 3 ncü maddelerinde yuılı vesıkalariyle bir-

Oıniıyooumuza müracaatları ilan oluııur. 

80oo 
10000 
ıooo 

Şiıli Bulgar Hastanesinden : 
kılo ekmek 
kilo ineke sütü 
kilo sığır eti 

, Vu 120J kilo koyun eti 
~.ııe k,:urta: bakkaliye, erzak, sebze ve saire 1940 senesi nihaye· 

1tıdt ar hır senelik ihtiyacı için yukarıda miktarları 26.2 940 tari. 
'~ıtıtk ~aı.artesi günü saat 15 te eksiltmeye konulacağından iıtirak 
•ııı, lrıij •teyeıılerin her gün saat 9 dan 12 ye kadar haatane idare· 

'•caatleri ilan olunur. 

İat,nb 
2o ut Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

~.2.94() lon ? arpa veya yulaf alınacaktır. Pazarhkla eksiltmesi 
~alltıa 1( CUIQa günü saat 14 30 da Tophanede Lvz. amirliği Satı· 
d lllirıatı ~~isy~nuodn yapılacaktır. Tahmin bedeli 12.500 lira ilk 
a torGI\ir 9 lıra 50 kuruttur. Şartname ve oümuneleri komisyon-

l --
't 135 ~leburgaz Askeri S~tmalına Komisyonundan: 
,t"httıin bn sı~ır eti kapalı zarfla eksiltmeye konulmuttur. 

8.3,40 edelı 4320() lira ilk teminatı 3240 liradır. Eksiltme· 
cuınn günü saat onda Lüleburgazda Sa. Al. Ko. da 

Mlnakaaa Gasetesi 

yapılacaktır. Şartnamesi her gün Ko. da görülebilir. Teklif 
mektubları belli 2ünde belli saatten bir saat evvel Ko. baş· 
kanlığına verilmiş bulunacaktır. 

İstanbul Belediyesinden : 
Cerrahpaıa, Beyoğlu, Haseki ve Emrazı Zühreviye hastahanele 

rile Zeynep Kamil Doğumevinin 94 ) mali yılı ihtiyacı için lüı:umu 
olan kuru üzüm, kuru kayısı, üryani ve kuru zerdali satın alınmak 

üzere açık eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 1638 lira 17 ku
ruş ve ilk teminatı 122 lira ~ kuruıtur. Şartname aabıt ve muame· 
lat kaleminde görülecektir. ihale 6. 3. 940 çarşamba günü saat 14 
de daimi encümende yapılacaktır. Taliblerin ilk teminat makbuıı 

veya mektubları ve 940 yılıııa aid Ticaret Odası vesil· aları ile ihale 
iÜnÜ muayyen saatta daimi Encümende buluuuıaları 

İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
Tahmin edilen Teminatı muvakkata 

Miktarı tutarı akçası 
Kilo Lr. Kr. Lr. Kr. 

Cinsi 

Kuru fnsulya 10000 2000 150 
Bulgur 10000 1250 93 75 

Saat 
10 
10,30 
11 
11,30 
14 
14,30 
15 
15,30 

Pirinç 1000 2900 2 1 7 50 
Nohut 5000 625 46 88 
Mercimek 2000 3ü0 22 50 
Toz şeker 5000 1375 103 13 
Sade yağı 4000 ~200 3 1 ~ 
Zeytin yağı 2000 840 63 

ihalesi 4.3.940 ta yapılacaktır. 
İzmir tayyare. birliklerinin yukarıda cins ve miktarları yazılı sekiz 

kalem erzak ayrı ayrı şartnamelerle ve açık eksiltme suretile münaka!aya 
konmuştur. 

lha\eleri yukarıda yazılı tarih gün ve saati.uda kışlada İzmir le-
vazım amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Teminatları hizalarında yazılıdır. 
Şarnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarımı dair vesika göstermek 

mecburiyetindedır ler. 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kııııunun ikinci ve üçüncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve temimıt muvakkatn· 
ları ile birlikte ıhale snatırıdnn ev\'el konı'syoı. a mürncn ntl:ıı ı . 

ıSTANBUL 
Ticaret ve Zahire 

Borsası 
-=~-

- 19.2.q40 -

FİATLAR ----c 1 N S l Atağı Yukarı 

Kr. Pa. Kr. Pa 
BaAday yumuşuk 

•ert 
• kn.ılca 

Arpa Anadol dölı::m e 
Çavdar 
r uul.) a barbunya 

• tombul 
Nohut kalburlu 
Kendir tohumu 
Keten • 
Cevız iç natürel 
Fındık iç 
Mercimek 

5 27,5 5 32 
5 20 
5 s.ı 
6 - 6 2,5 
4 30 

15 
16 30 
12 20 

14 30 
36 -
36 

16 s 

C9ELEN 
Tiftık 
Keçi kılı 
Buğdny 
Çavdar 
Arpa 
Un 
Kuşyemi 
Mı•ır 

Yapak: 
z. Yağı 
Fuulya 
Yulaf 
Kepek 
Pamulr.yaQ'ı 
Badem 

Arpa 
Ceviı içi 
Fuulya 
Afyon 
Su•am 
Kepe le 
Tıftik 

G I DEN 

Kendir tohumu 
Badem içi 

41 Ton 

600 • 
113 • 
458 • 

90 • 
- 1 

45 • 
26 1 

30 1 

- . 
57 • 

105 • 
- . 

Ton 
26,5 .. -- . - . 
15 • 

- . 
DIŞ FIATLAR 

8,Sı 

B•Q-day : Uverpul 3 61 
; Şilıago 4 92 
• Vinıpek 4 21 

Londra 
• 

Mı•ır 
Keten T. 

TAK AS PRİMLERi 
Takasm nev'i lthal-Sıt--

Huır Alivre 

1 

Enterşanjabl 

İngiltere 
Belçika 

56 
70 
70 
66 
53 
56 
70 

45 
.co 
47 
41 
50 
42 
40 

44 
39 
4' 
40 
48 
41 
39 

Hollanda 
ıneç 

Frann 
ı•vi c;ı e 

İhracat primleri o/ o 100 Jı:ıymel Ürerinden 
ı huab edilmiştir. 

,~--=--- -----
1 

Bu akşamdan itibaren 

BEYÔGLUNDA 

Bestekar 

MUHLİS SABAHADDİN'in 

yazdığı ve bestelediti ikinci 

BİR MASAL 
Revü suarede gala ile baş· 

layacaktır. Bu revüde Mualla 
Asliye, Salahaddin Pınar Ke

remi temsil edeceklerdir. 
Revü içinde o devre ait 

KÖÇEK OYUNLARI 
Mezay Balet yalnız salonumuz· 
dadır. 34 artistin sahnemizde 
akrobat varyete ve baletleri. 

Her pazar 3 ten 6 ya kadar 

ÇAYLI MATİNE 
Tel: 43776 

l\'ubammen bedeli 2750 lira olan muhtelif eb'atta 2000 kilo 
amyant levha, 500 kilo 10 m m lik dört köşe grafitli amyant aal· 
maıtrd, 300 kilo mastik manganez 22. 2. 1940 pertembe günü aaat 
(I0,30) on buçukta Haydarpaşada Gar binası dahilindeki Komisyon 
tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

E?u ite girmek istiyenlerin 206 lira · 25 kuruşluk muval<kat te
minat \'e kanunun tayin etliği vesaikle birlikte eksiltme fÜDi ıa• 
atine lcadar Komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu ite ait şartna"lleler Komisyondan parasız olarak dağıtılmak· 
tadır. (962) 4- 4 

lstanbuf P. T. T. MüdürlüğUnden : - -
4 

-

İda re müstahdemini için a. Kumat idaremizden verilmek kaydile» 
150 adet kaputun diktirilmeai açık eksiltmeye konulmuştur. Ekıilt
me 4.3 940 Pazartesi saat 14,30 da B. Postane itinası birinci katta 
P. T. T. Müdürlüğü odaşında toplanacak Müdürlük Alım Satım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

Beher kaputun Aster, Tel5, dü~ıne ve sairesi dahih dikim 
muhammen ücreti 4,5 lira hepsinin 675 lira, muvakkat teminat 
50 lira 63 kuruıtur. isteklilerin olbabdaki tarlaamelerini ıörmek 
ve muvakkat teminatlarını yatırmak Üzere çalııma ri'lnlerinde uaez• 

kur Müdürlük İdari Kalem Levazım kısmına eksiltme rüıı ve 1aatin· 
de de 940 Senesi Ticaret Odası vesikaıa muvakkat teminat wakbu-
zile birlikte Komisyona müracaatlara. (1217) 2-4 

• 

Keşif bed. 

lira kr. 

°!o 7,5 tem. Eksiltme 

İşin nev'i · lira kr. şekli saati 

Paşabııhçe Müskirat Fab. ka- 1315 43 98 65 açık eks. 14 
nlll yapılması iıi 

Pa 1abahçe Müııkirat Fab. 
İhata duvarları tamiratı 

1105 27 

Teftiş Şubesi binasında yapı- 3043 89 
lacak tamirat ve inşaat işi. 

82 89 15 

228 29 16 

1 - Keşif ve şartnameleri mucibince yukarıda mahiyetleri hi· 
liseten yaz.ıh işler açık eksiltme usulile ihale edilecektir. 

11 - Keşif bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri 
hizalarında yazalıdır. 

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

iV - Şartnameler keşif bedellerine göre 6, 5, 7 kurut mu· 
kabilinde her gün Levazım ve Mubayaat Şubesi veznesinden alına· 
bilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatlerde 
o 1 7 ,5 güvenme paralarile ve şartnamelerinin F fıkrasında yazılı ve-
1aikle birlikte mezkür Komisyona gelmeleri ilan olunur. (980) 4.4 

••• 
1 - Şartnameıi muoibiııce 7 adet sigara makine.si kapalı zarf 

uıulile eksiltmeye konmuştur. 
il - Muhammen bedeli Sif 70,000 lira, muvakkat tomiaatı 

5,250 liradır. 
Ill - Eksiltme 2 1.11! .940 perşembe günü saat 15 te Kabatatda 

Lnn.ım ve Mubayaat Şubesindeki Alım KomiS}'ODunda yapılacaktır. 
iV - Şartname her gün sözü geçen Şubeden ve İzmir, Ankara 

Batmüdirlüklerinden 350 kurut mukabilinde alınnbilir. 

V • - Milııakasaya girebil~cek makineler, Moleııs, Standart, 
Miller, Skoda fabrikaları makineleridir. 

VI - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını ka 
nuni venikle ve % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka te
minat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale güuü eksiltme 
saatinden bir saat evvel mezkür Komisyon Baıkanlığına makbuz 
mukabilinde vermeleri lazımdır. (754) 2-4 

Cinai Miktarı 

• * • 
Muham. bed. %7 ,5 te. Eksiltmenin 

lira kr. lira kr. şekli aıaati 

Band Saksonya 8000 metre s if 71 -
1125 -
332 50 

5 33 pazarlık 
84 38 açık ek. 
24 94 pazarlık 

15 
15,30 
16 

Şiıe sandıfı 9000 adet 
Lito şiıeleri içiıı 250 kilo 

ince ve orta vernik 
Mahtelif yaldız 295 kilo 797 50 59 81 pazarlık 16 

1 - Nümune, resim ve t artoameleri mucibince yukarıda yazılı 

ti.ört kalem malLeme hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 
il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme sa· 

aHeri hizalarında yazılıdır. 
111 - Eksiltme 4. ili. 940 pazartesi günü Kabatatla Levazım ve 

Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır 
lV - Nümuneler her gün sözü geçen Şubeden görülebileceği 

gibi şartnameler de parasız olara~ alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatle % 7 ,5 

gü\•enme paralarile b irlikte mezkur Komisyona gelmeleri. 
(1214) 2-4 

••• 
Muham. bed. % 7,5 tem. Eksiltme 

Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. şekli saati 

Yamalık kanaviçe 10.00 kilo 3000 - 445 - a~ık art. 14 
Iskarta > 10,000 .» 1800 - 270 - > .ıı 14,30 

> çul 6.000 .ıı 960 - 144 - .» » 15 
> çuval 5.000 > 800 - 120 - .» » 15,30 
> kınnap 5.000 > 1400 - 210 - :» » 16 
> ip 5.ooo > ı 400 - 2 10 - » .ıı 16: ıs 

Marka bezi 300 :ıı 90 - 13 50 pazarlık 16,30 
l - İdaremiz.in Abırkapı Bakım ve İtleme evinde müterakim 

cinı ve mikdarları yukarıda yazılı kanaviçe, çul, çuval, k111nap, ip 
ve bez. hizalarında gösterilen usullerle satılacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, pazarlık sa· 
atleri hizalarmda gösterilmiştir. 

ili - Eksiltme 7. 111 . 940 günü Kuba.atda Leva:ı:ım ve Muba
yaat Şubesindeki Alım Satış Koınisyonunda ycapılncaktır. 

IV - Nümuneler her gün Ahırkupı f'akımevinde görülebilir. 
V - İsteklil erin tayin olunan gün ve saatte ? 0 7,5 güv nnıe 

paralariyle birlikle mezkur Komisyona gelmeleri. ( . 25~) 2-4 

1 
lnhisal'lar Adana Tütün Fabnikasmdan 

- İd ıre ihtiyacı için 235 metre mikabı aandıklık kereste 
alınacaktır. 

il - Alınacak kerestenin muhammen bedeli 9 46 lira 50 
kuruş ve muvakkat teminatı ise 738 lira 49 kuruştur. 

ili - Kapalı zarf uıulile yapılacak olan işbu eksiltme 
2.11.940 tarihinden 2 1 ll.940 tarihine kadar y irmi gündür. 

l V - Evsaf ve miktarını gösterir liste ile şartnaıııe her 
gün fabrikada münakit Komisyondaıı alınabilir. 

V - Kapalı zarfları 21.11.940 tarihine müsadif cuma saat 
14 de açılacüğından talip olanların saat 13 e kadar fiat ve sair 
vesaiki mubtevi kapnlı zarflarını Komisyona makbuz mukabi· 

cılı tinde tevdi etmeleri lazımdır · ( 1213) 4- 4 
' ... 

lstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel işletmeleri 
Umum Müdürlüğünden : 

19,000 kilo 16 metrelik çıplak bakır kablo tel 
5,000 > 10 il > ) , » 

Yukarıda müfredatı gösterilen malzeme satın alınacatından ala
kadarların şartname almak üzere İdrırem i :1 Levazım Müdürlügüne 
uıüracatları lüzumu ilin olunur. ( 132J) 
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Tableau Adjudications Ouvertes Aujourd'hul - Mode ___ Prix- Cautio~-Lieux d'adjud"'kaiion et d.-u--------· 

b Joura Heureı Objet de ,'adjudication d'adjudicat. e1tim tif provisoire Cabier dea C arıu 

Adjudications au Rabai~ 

C onstructions-Re pa rations-Trav. Publics-Materi -
Conılr. pave et bordure en beton 
Install. service d'incendie (aj) 

Publique 4989 10 

Ccmıtr. cımalisation en divers en droita 
d'Akhisar 

Pli cacb 

Constr. blt. hôp. danı kaza Ezine (aj) ,, 
Trav. renforcement fondemc~ 1r mur l!ioutaine· Gri a gre 

ment jnrdin bat. sapeurs·pompiers Üsküdar 

806 47 
13990 -

9c595 02 
904 13 

de Construction-Cartographie 

374 25 Municipalite Osmaniye 
60 49 Dir. Monop Çanakkale 

Municipalite Akbi1ar 

5795 
135 62 

Dir. Trav. Pub. Çanakkale 
Com. Perm. Municip. Iıtanbul 

5.3.40 14 
27-2·40 15 
.. 3-'40 15 

8 ·3·'40 15 -
27-2-40 1.f -

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments ~~'!!,!aires-Fournit~_e_.our Hopitaux 

lode pure: 500 k . (au nom et pr. compte du Publique 
fournisseur) 

Appareil bydrogene: 10 completa Gri a rre 5000 - 750 -

Com. Acb. Miıı. Def. Nat. Ankara 22-2-40 11 

.. " 23-2-40 11 

Electricite-Gaz-Chauffage Central (ln•t•lletion et Materiel 

Trav. instnll. de 14 poteaux en fer et de 600 Gre a a-re 
poteaux en bois do l'usine d'electricite en 
eonıtruction (rectifie) 

CAble en cuivre nu de 16 m. : 19 t .-id. de 
10 m. : 5 t. 

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuira 

Etoffe chali pr. dınpeau: 1500 m ··toile pr. ca· Publique 
potc: 80 m.-fil en bobine de 1000 yardı: 
200 P• 

1138 86 

Municipalite Çankırı 26·2 40 - -

Oir. Gen. Expl. Elec. Tr. et T. lıt. 

86 - C. A. Comm. Cen. ~urv. Douan. lıt. 19-%-40 10 -

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapiaaeria ete. 

Chaiseı, etniereı ete. (calı eh 5 P) Pli cach 2910 - 218 25 Oir. Fac. Lanrue, Hiıt.-Georr· Ank. 7-3-'40 15 -, 
Travaux d'lmprimerie - Papeterie -Fourniture de Bure•ux 

lmpreı ion tine (de 80 50 formats): 100 ı Publique 
exemplaires·reliure: 1000 exemplaireı· 
de11inı, figures et cliches: 25000 c.m.2 

3062 50 

de Construction, Planches, Charpent• 
""'"""" 

Potcaux tclegraphiques en boiı de snpin: 2600 p. Pli cacb. 

Tr n port-Chargement - Dechargment 

Chnrgement et dechargement ble Publique 

Combustible - Carburant-Huiles 

Petrole: 2732 k. 
Benzine: 230 t. 
Coke de KarnbOk: 400 t. 
Gazoil: 100 t . (aj) 
Huilc residu: 12 t. 

Div rs 

Matericl pr. leı locaux ferm~s et les routes 
de tir a con•truire a l'ecole d'infantc· 
rie de tir a Maltepe 

Pierres Bota.ztaıı: 500 m3 
Gamelle en cuivre: 940 p. 
Fil en bobine: 200 p. (Voir Tissu)) 
Crinıı de chevreı: 24 t · (ııi) 

Cnpsuleı pctites en aluminium: 2001 000 p. 
Selle: 1000 p. 

Provisi ons 

Vinnde de boeuf: 135 t. 
Macaronis: 10 t. 
Pain: 8 t.•lait de vacbe: 1 O t.·viande de mou 

ton: 12 t.·id. de boeuf: 1 t ·oeuf . nrtic· 
les d'epicerie, provisionı et legumes 

Raisin ıec et abricoh ıccs 

Adjudications a la surenchere 
Camion: 5 p. 

Camion marque Chevrolet de 2 t. et 6 ey· 
lindres 

Meubleı de bureau 

Publique 
Gre a grıi 

,, 

" Publique 

Publique 

,, 
Gre a rre 
Publique 

" Gre a ıre 
" 

Pli cach 
Publique 

Publique 

Publique 

" 

" 

13 00 -

300 -

10320 -
13320 -
2220 -

9910 87 

1500 -
4i50 -

•6000 -
la P• 4 20 

43200 -
2500 -

1638 17 

6500 -

400 -

229 69 Dir. Ecole Sup. de Commerce Maritime 7-3-40 14 -

975 -

15.f8 -
999 -
166 50 

743 30 

l 12 so 
317 25 

1200 -
630 -

3240 -
187 50 

12~ 87 

487 50 

Oir. P.T.T. lçel 

Office cereales Suc. Konya 

Dir. Aa-ricole Kntahya 
Co·•·. Ach. Comm. Mil. Iıt. Fındıklı 

> Int. Ankara 
Dir. Cen. PTT Ankara et Istaabul 
Adminiıtr. Gen. Ch. de fer Etat 

Ankara Bur. Exped. H. P•fa 

Com. Ach. Comm. Mil. Ist. Fıadıklı 

Com. Perm. Municip. lstanbul 
,, Acb. Milit. Adana 

C. A. Comm. Gen. Surv. Douan. lıt. 
Com. Ach. Int. Tophane 

,, 
" Com. Acb. Min. Def. Nat. Ankara 

Com. Ach Milit. Lileburraz 
C. A. 2mc Batall. Gendr. Çanakkale 
H6pital Bulgare Şiıli 

Com. Perm. Municip. lıtanbul 

J.J...fO 14 3t 

26-2-40 10 -

.f-3·40 15 -
27-2--40 10 -
21-2-40 15 30 

.. 3-40 16 -
6-3-40 15 30 

17-2-~0 11 -

5.3.40 ... -
22·2·'40 10 -
29·2-40 10 -
26-2-.fO 14 -
23-2·40 1.f -
20-2-.fO 10 -

8-3·.fO 10 -
29-2-'40 15 -
26-2·40 9-

'·3-40 1.f -

Cooperatives Venteı Agric. Firucı et 22·2-40 
Raiıin d'lımir 

15 -

Juge de Paix du 4me Tribunal de Be· 22-2-40 
yoflu Salon Venteı Municip. 

3me Bur. Exec. Iıt. Fab. Caoutchouo 24-2...fO 
• Şiıli 

14 -

11 -

• 

Memento des Fournisseurs .,.,, 

LE.S ADJUDICATIONS QUI AURONT LIEU DEMAIN 21 2.9'9 
f • 
Direction 51lrete latanbul : 

leaaine [No 1312] 
Com. Ach. lnt. Mil. Ankara : 

Chauuuu om !otu (No 1315) • 
Coton rommô [No 1322] 

Dir. Gen. Monop : 
OC\nue en metal [No 13151 
Cai .... -.id .. de bobine (No 1~181 • 

Oir. P. T. T. lıtanbul : 
Con•tr. baıııar (No 1317] 
Rep11r. bitıue P .T.T. Büyük Çukmece 
(No 1320] 
Reparation depôt (No 1328] 
Ripar. !Jlitiue P.T.T. Bebek [No 1329) 

Com. Acb. lntend. Konya : 
Viande de boauf [No 1318) 

Com. Ach. Gendarmerie lat. : 
Cuir pour cbau11utH et vachette jaun• 
[No 1318] 

Municipalitc lzmir : 
Charbon de terre [No 1321] 
Macbiu etuve [No 1326] 

Procureur Generale lstanbııl: 
Armoire pour dou ıer (No 1321] 

Direction Forclı İ~taobul: 
Bronsaaille [No 1321] • I' 

Dir. Lycees Garçonı iıtanb11 ' 

Repar, bitine menuiurıe (Ne ı.5'1] 
Com. Ach. Milit. Edirne : 

Orıe [No 1327] 

Com. Ach Milit. Kayıerl : sıSJ 
Outillage da marcchal ferrant (No 1 

Buraau Fiıo Kaııınpap : 
Briqu .. [No 1321] • . 

Com Aob. lnt. Milit. Topb•0'' 

Camien [No 1331] 

Com. Aelı. Milit. lıparta : 
F eia et baric< tı Hu LNo 1333] 

Dir. G~n. Fabr. Milit. Ankara: NOTES • LH Numeroa entre P~~ 
Etoffe pear aapotH [No 1320) tbeaea ıont ceux de :notre jourıııl 
Predaita pharmaceat iqa .. et articlu aa- leqnel l'nıa a para. ,fi' 
11itairH (Ne 1325] ! (•) Lea affalrea auiviH • d ' un• 'f 

Fabr. Tabac Monop. Adana : ı' ri9C1ue •• rapportent iı dH -.ent•• 
loiı 41e co&1tr. pour caiste [No 1321] adjudicatioa i la aarenclıCıe. 

• • 

MUZA YE.DELER 
AnkAra Belediyeıinden : 

Belediyemize borcudan dolıtyı tahtı hacze alınan adet 
karyolauın 20.2.940 tarihinde ıaat 12,30 da Beleıliye 
a11ada aatalauj'ı ilin olunur. 

öaünde açık arttırma auretile aatalaoatı ilaa eluaur. 

lçel Orman ÇeYirje. iidürlüjünden : .,ıı 
Mubamme11 fı 

M3 DJ Cinci Lira 1'· 
477 Çam aj'acı 4 yO ,-
İçel viliyetiuin Mut kıs:ıaaı dahilinde karanlıkclcre devlet ~ıf• 

ından 477 metre mikap kereıtelik çam a&acı aabta çıkarıloı•f tP 
Çam •tçarıoıo beher metro mikap ırayri maau.ılüuüa •ub• 

bedeli 4ijU kuruıtur. ııl 
Şartname ve mukavelename projelerini ıörmek iıt•1e11~ı 

Menia çcvİrio müdürlüiüne Mut orman böl&• ıef!i2ioe v• A 
ıla orman umum müdürluğüne mürac at etweleri. .-.ll 

Sabf 7.3,!i4U fİİDÜ 1aat 3 de Meraia orman çevirıe .. il 
tlode yapılacakbr. 

Satıı umumi olup açık arttırma ua•lile yapıluaktır. 
Muvakkat teminata 176 liradır. 
Taaıpl rio ıartnamede yuıla vuaikle ı tirmeleri liau•dı'' 

latan bul Def terdarlıiından : 
( Trikotaj örme wakiueıi ço:ameaile 
( kolaj dıkiş makiue1i f' 

39 parçadır ( Üç çeıit demir kasa, ülil ve makin• 11 

( perakende mal ve eıya. l 
Mercan maliye §ubesioe olan ka:ılln~ vergiıi borcuud•~i 

tahtı hacze alınan yukanda yazıla makıne ve etyanın b'1
0 
f 

Çakmacılar Büyük Y eoi Han 3. kat 33 aayılı odada 26.2.94 ~' 
teıi ıünü aaat 14 de aatılaoaA-ındao talıplerin mezkur •aatt• i 
de bulunmalara ve fazla malumat alwak iatiyenlerin Merı•" 
ıubeaine müracaatlara ilin olunur. 

lzmir incir Ye Üzilm Tarım Satıı Kooperatifleri ~ i 
Birliğinden : . vl .l~ 

Birlitimiı.e aid biri hurda halinde diğer dördü kabili 1~, lı_ 
aded kamyoa 22.2 940 perşembe ıüni li8nt 15 de birliji01

1
, 1 

fabrika11 (Eıki Aydıa bira b brikaaı) müdüriyetinde afılı ~ 
ile ıatılaealdır. 

A~ık arttırmaya iştirak etmek iatiyenlerin m•ha•OJ~ ~ 
olan 6500 liranın 8/ 0 7,5 niıbetindc munkkat teminat olarak ~ 
yı arttırma taribiadea evvel birliğimiz vezoHİAe yatır111•1' 
~- ~ 

Şartaamoyi okumak ve fa:ı.la inbat almak için it lı•111 

li2imiz muhasebe mftdilri7etine milracııat edilmelidir. (il 

lmuvaz Sahibi ve Yazı lılerl Direktörü: lımail (jJ 
Baııldıaı yer: Akın Baaımevi lıtanbul 


