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Ekonomik Haberler 
Bılçikadan bir Firma ı•hrimlzde 1 Tınıku buhranı dolayııilı k11n-

mUmessll arıyor servıcilır faallyıllırini tatil 
Belçikada Brüksel şehriade ediyorler 

Jcan Heymans sokak No 18 de Teneke içinde yiyecek matl-
8. lebruo, Societc Anonyme deleri ba:ıı:ırlıyan konserve fabri-
4cı Ateliers müessesenin buhar- kalan piyasadan teneke tedarik 
1, ısınan fırın, ekmek ve pasta e4e edikleri gibi teneke ithalini 
~İfirmeye mahsuı makinaların de temin edemediklerinden fa-
1ı:tıalile meşgul oldutunu bildi- aliyetlerini tatile karar vermiş

ttrck bunlurın memleketimizde lerdir Evvelce 96 kiloluk bir 
._tı41nı temin için ajans aramak
tadır. 

fı ısıra mıyva ihracatı 

. Yapmakta oldutumuz weyva 
•htacatı gün ıeçtikçe artmakta• 
.Aır. 

Bunda harp v ziyeti mühim 
bir niabette amil olmuştur Eski
den bizden mtihim miktarda 
ltıcyva ve sebze alan Mısır hi
kGnıeti, ambalajların hötülüğÜ 
id.diaaile sipüritleri kesmiı ve 
1<,Jiforniya ile muameleye lıtllf
la1ı1ıthr. Son barDin ıleuiz sev· 
kiyatını zorlaıtırması üzerine ıle 
lrıııırlılar tekrar bizden sebze ve 
llııeyva almağa batlamışlarılır. au 
.. Ykiyat modern ambalijlıır i
Çiıulc yapılmtktadır. Bu suretle 
1tniden Mısıra mübim miktarda 
tlına ve saire gönderilmiştir. 
. Diğer taraftan Filistine yapılan 
:~racatımız da mütemadiyen in
.ıı:ıtaf ctmekfcdir. 

lstınbulun Ekm k lhtiyııcı için 
Buğday Temin Edildi 

~ T •prak Mahsulleri Ofisi İıtan
•lun ihtiyacı olan 300 ton but· 

d,1 yerine herıün 4:i0 ton b•t
~'Jı piy11saya vazetıneje lıtaşla-

.. ,,tır. Bu suretle ekmek Ye 
d•iirmencilerin butda7 ıız l ı t ı 
~•ünden vaki elan şik!yctleri· 
~ın önüne reçilmit ve piyau1a 
ıh1ti1açtan fa:r.la m a 1 arzedilmiş 
0 ııyor. -

sanıiık tenekeyi 15 lirayn alan 
fs.brikatörlcr sandı;ı 32 liradan 
bile teneke bulamadıklarauı söy
lemektedirler. Sekiz ııe•n.e ve 
d~rt balık fabrikası bu yüzden 
mallarını i4Jiyemiyecekleriai ala
kadarlara ltildirmiılerdir. Peynir, 
yoğurt, kavurma veaair madde
ler ifin ele teueke sıkıntısı çe· 
kilmektedir. 

Takas Limited tırketi çuval 
ithali için Toprak Ofiıe 13 bin 
ye Çuval Limited tirketiae 25 
bin sterlinlik akreıılitif sçmııtır. 

25 liradan az mDbayaal1r 
25 lira ve daJaa aıatı &nikdar

ılaki reıml daireler mübayaala
rııııda ita emirleri•• miiltayaa ko· 
misyonları tarafından tasılik e· 
ılilmif lüzum müzekkerelerinin 
eklenmesiniu 11sul itti azı alaka· 
lılara bildiriluıittir. 

Macar ticaret hıyıtinin tımıslırı 

Macar ticaret heyeti bir hafta 
daolDeri Ankarada Sümerbank, 
Etibank ve umumi •ağaular 

müıliirlükleriyle tc•ularda bu· 
lunmaktadır. 

Macar heyeti Hariciye Veki· 
leti tiearet daireıi tıım•m midü
rü 8. Bedri Tahir Şamnn'ı .ı.i· 

1 yaret ederek iki memleket ara
sındaki ticari mibadelitı inkişaf 

1 ettirecek eıular \iı.erinde rörüş· 
mü.tür. Heyet daha bir kaç rin 
temaalarına devam etlccektir. 

Yumurta fiyatları ylnı ylkuldi 
ihracat işleri · 

Vaparaaı.lak yü:ıindem ibraut 
~-·••leleri diter f clere niı • S

0

0D ffialerde ~ta~ya •e.mleke· 
tlle lııir iki ,-ndenberi canan~ tımız.den fOk mubım mıktorda 

l•hıittir. 100 l.ia lira tuta- kiıiik bat bayvan derileri ve 
j•ıı.ı, 0 1 a • aatıılar meyanınıia ~11marta çekm~ktedi~ •• Yumurta 
ltı1a n Y••niatua kllliyetli 1 fıyaUarı ıok 7iksclmııtır. ivvel
~ilttarda taae balık iÖnderilmit· ce 15 liraya kadar satılan ıan· 
\ir, Btıl,ilı:aJa da 150 to• ay çi- cliklu ıiauli 48 liradır. Sakallar· 
"ti klıpeai ıönderilmittir. da aatılaa perakeadc yumurta 

1 fiyatları 4a çok artmiştır. Her 
, lhtlklr Japan kağıtçı Vll j J'ln ltal1aya yüslerce aaudık yu· 

Ayakkabıcılar murta rönderilmektedır. 

l<i.tıt n ayakkabı mukanaaı Samsun tUtünl rlnin satııı 
"-tan •üeaıe1elerie• buılar11ıın 
~:Ptatı ilııtiklr laorine Tiuret Yedi buçak •İlyon kilodan 
~'lti.AtırllRi müu .. ıe ulıipleriain ibaret olan Samıun mıntakasının 
'-unlarla alıı nrit yapan kim- bu seneki mahs11lünden bir i· 
~ltrin ifad.eleri•i almııtır. İltti- iyon kiloya yakın miktarının di
ltlrt· lto111iıyeau talakikatını derin- zi denıi •larak Htımıı olduğu 

t ırecektir. aula,ılmııtır. Samsun oııntakası-
1. ?iter taraftan, Ticaret Vekl· nın en mühim kısmını teşkil e
~ ~ kentrol teıkilltı elediye den demet tfitinlerinin satışları· it\ ıt,ıı ile mlıtereken mabtelif na, her seae oldutu gibi bu se
~~.1•r•ln bir kontrol 7apmıı n ne de martta batlanacaktır. 
\' 

1
lllt.l eaddeıini11 maruf ID a z ı ı--------------

~'-'•llauelerinden fatualar top· TAKAS PRİMLERi 
.._lf\ır, 

~ - --
ı111•tındı bir Firma ihracatımız 
Çin ınOmıuilik yapmak !atıyor 

F'·1· '48 ı ııtiııde Tel·Aviv tehrincle 

Takasın nev'i 

E11terşa.njabl 

l11giltere 
Belçika 
Hella.,da 
ıneç 

FranH 
ISVitrı 

ltbalAt 

56 
70 
70 
66 
53 
56 
70 

lhrae&l 
Huır AliYre 

45 
4Cl 
47 
41 
50 
42 
40 

44 
S9 
46 
40 
48 
•U 
39 

Str 8 LD. R.othaebild 2 Rambal 
9' • de \\'ilbelm Altkora möea
l' •

1
eai TGrkiye ihracatçılarının 

d' ·A.viv deki mömeasiliğini 
;~~~· etoıek iıtedijini bildir· İhracat primleri o/o lOOkıpnıtmeriııdeıı 

lleta\ .dllıııiıtir. 

Kanunlar, Kararnameler ve Ticar.et Muahedeleri 

A11pa ihracatmm murakabesine dair nizamname 

FASIL : 1 

Umumi hükümler 
Madde l - Türkiycden ihraç 

olunacak arpalar, Ticarette Tağ 
şişin Men'i ve ihrucntın Muraka
besi ve Korunması hakkındaki 

1705 numaralı kanun ile buna 
ek olan 3018 numaralı kanun 
mucibince işbu nizamname bü. 
kimleri dairesinde kontrola ta:. 
bidir. 

Madde 2 - Aşağıda yazılı hı'll· 
lerde ihraç edilecek arvalar bu 
nizamname hükilmlerine t&'ibi tu
tulmaz. 

A) Gayri safi 5 kiloya kadar 
ginderilecek nfi111uneler, 

B) Türkiyenin şark ve cenu
bunda hem budut olduğu mem
leketlere karadan yapılacak ih
racat ile Ticaret Vekilcti Kont
rolörü bulunmayan yerlerden 
hem hudut memleketlere ve A
dalar Deni:aindeki bütün adalara, 
Girit ve Kıbrıs dahil olmnk ii 
:zere 5air, Türk ıahillerine müca
vir adalara otuz. tona kadar ilıı

raç edilecek arpalar. 
C) Y olc:u beraberinde yüz ki

loya kadar göt "rülecek arpalar, 
Madde 3 Bu nizamnnme bü-

~ümleri dairesinde yapılacak 
kontrol İileri Ticaret Vekaleti 
tarafından görilliir. 

Madde 4 Arpa lccmtrolu, a-
ıağıda yuılı merkezlerde yapılır: 

Sams1.ın,istaubul Bandırma, Te· 
kirdağ, İzmir, Antalya, Merain, 
İıkenderun. 

Ticaret Vekaleti, göreceği lü
zum üzeri e, muvakk t arpa 
kontrol merkezleri ihdas edebilir. 

si ribi) iri ve küflenmemiş ola
caktır. 

Madde 8 İhraç olunacak 
arpaların rutubet derecesi 11 ve 
12 nci maddelerde ynzılı sınıflar 
da 0 

0 14 ü, 13 ve 14 üncü mad· 
delerde yaz.ılı olanlarda 0 

0 15 i 
tecavüz edemez. 

Rutubet derecesinin ne şekilde 
ölçüleceği Ticaret Vekaletince 
tesbit ohınur. 

Ticaret Vekaleti bu nisbetleri, 
15 gün evvel ilatl etmek ljartile 
iodirmrğe salahiyetlidir. 

Madde 9 - 2,2 milimetrelik 
müstatil elekten düten arpalara 
kalburaltı denir. 

Arpaya karşık bilümum mad· 
deler «Yabancı maddeler> sayı

lır. unların, 4 milimetre mu
nbbalık delikleri havi elekten 
l'eçenleri11e ıtİnce yabancı mad· 
deler> ve aynı eletin üıtiimıle 
kalanlarına <Kalın yaaa•cı macl
de)eo denilir, 
Yabancı maddeler arasında 

bulunan bufcdo.y, çavdar ve yula
fa c Unlu maddeler.» adı Yerilir. 
Yulafın unlu madde olarak 0 

0 1 
t 4 den fazla bulunması caiz. el
mayıp bu nisbetten faı:.laıı ya
bancı madde s yılır. 

13 ve 14 Üncü maddelerde ya
:r.ılı arpa sınıflarında, mukavele· 
namesinde o yolda sarahat bu· 
luıımak şartile, .ı.ararlı olaıaJ'an 

diter hububat ve bakliyat ilahi 
unlu maddelerden sayılabilir. 

Madde 10 - Arpalar : beyaz 
arpa, ova arpası sıra arpa Ye 
miksed (karışık) adı ile 4 ıınıfa 

ayrılarak ihraç edilir. 
Madde 11 - .Beyaz arpa: Be· 

yaza yakıo açık sarı renkte, • · 
mumiyetle delJ'un, karınlı, mü
tecanis ve yükıe~ vııaıflı (Yay
la ad.ile mar•f) arpalardır. 

İbraı olunıu:ak beyaz arpalar 

Bu muvakkat kontrol merkez 
)erinde işe başlaına zamanı, Ti· 
caret Vekaleti tarafından on bet 
iÜn evvel Ankarada Resmi Ga
zete ve diter ir gazete ile, ma· 
hallinde de münasib surette ilan ilişik tabloda ıösterilmiş oldut11 
edilir. u merkezlerde işe niha- veçbile, 00 der ceye ayrılarak 
yet verilece i zam n bir 1 ev· ihraç oluna ilir. 
vel keyfiyet Ticaret Vekaletince Beyaz arpaların r nkleri her 
aynı surette ilan olunur. mahsul yılıoda Ticaret Velılle-

Hareırah ve m111arifi ihracatçı tince b.:ızırlanacak nümunelerle 
tarafından verilmek şartile ve tesbit olunur, ve on beta-ün eY
Ticaret VekAletince imltin görtll· vel keyfiyet ilin olunu. 811 
düğü takdirde, taleb vukuunda, müddet urfında eıki 11ümano 
ibraç merke•i ol ayan yerlere, muteber sayılır. 
yakın iıkelelerılen, arpa kontro· Madde 12 - Ov arpaıı : Be· 
lu için me ur ıönderilebilir. I yaz arpalara kıyasla karınsız ve 

Mudde 5 - Arpa11ı11 husud ve uzanca, mütecaais, yükıek va
umumi depolarda. temizleme ııflı (Yerli adile maruf) arpa
yerlerinde ve mümltii oldukça lar olup bualar da ilitik tabloda 
demiryolu ve gemi anbarlarınııla gösterilen (5) dereceye ayrılarak 
rutubetten mitee11ir ol•cak ıart ihraç olunurlu. 
lar altında ve koku nepcdici Mudie 13 - 11 ve 12 nci 
veya ambalajları kirletici madde· maddelerde yapılan tariflere iÖ
lerle bir areda bul•odurulmaması re (Beyaz) veya (Ova) sınıflarına 
ye fena koku sinmit Ye kirli tirmeyen arpalar ilitik taltloda 
vaıon ve mavnalara konulma· yaz.ılı oldutu veçbilo (Sıra arpa) 
muı liizımdır. adile (6) tlereceye ayrılarak ib-

Madde 6 - ihracata aaahsuı raç olunurlar. 
Madde 14 - Kara ve Çakır arpaların temizleneli i Ye mul.a

fazn edilditi fabrika, dopo, aa· 
bar ve ail.ıların haiz olması li· 
:an11geleu ııhbt ve teknik şartlar 
İlı.tiaad, Ziraat, Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet YO Ticaret Vekiletle-
riııce m ıtereken yapılacak bir 
talimatuame ile tayin elunur. 

f ASIL: il 

Kontrol edilecek huıuılar 
Madde 7 - Tiirkiy dea ibraç 

olanacak arpalar, zararlı yaban· 
cı kokuda11 (raz, küf ve ekfim· 

arpalar c:Miksed• (Karııık) adi· 
le ihraç olun•r. unların baiz 
olmaları lazım geleu aıJ'arl va
sıflar da ilişik tabloda ıasteril
mittir. 

Mıodde 15 - Talep vukuunda, 
beyaz arpa ve ova arpası, sınıf· 
larıu dahil ar.,alardau, Vekilet 
Llberatuvarında analiz yapıla. 

rak, 16 nen maddede yazılı ena· 
fı hai:r. oldakları gör6lenler için 
(Biralık arpa) vesikaaı Yerilir. 

(Devamı var) 

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

P<)•ta pala butınlması (No 1280) 

Bayramiç Jandarma Alayı 
Kuru fasulye (No 1301) 
.Kuru ot (No 1319) 

İıt. Gimrikleri Başmüd.: 
Pam•klu mer. cııt (No 1301) • 

Gaziantep. Nafıa Müdür.; 
Meteoroloji b RHI ilı, , (Ne 1303) 

D. D Yolları: 
Park• ta~ı (No 1S04) 
Kireç (Ne 1307) 

Balıkesir Vilayeti : • 
T., ihı.an (Ne 1305) 

Türkkuşa Ge11. Direkt. : 
Aıfalt yol mı. (Ne 1'617) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü : 
~iııelc ve :ı: uu. k&Q'ıdı (No 13 7) 

Kütahya Orman Çevirge Müd.: 
Oilcıli ~am •2acı (Ne 1S07) • 

l lııpirto takımı (No 1S16) 
Duiz rııotorü (No 1316) • 

' Dii{:'me ve kapsül (No 1318) 
iç ve dış lastiti (No. 1318) 

Toprak Mahsulleri Ofisi İst . 
Şubesi: 

Sandık uı:ıalı (No 1317) 

Siirt Belediyesi : 
Hanla tanzimi (No ll18) 

Ankara Stadyon ve Hipodrom 
Direkt.: 

Palto (No 1318) 

Ankara Valiligi : 
Ma~a:r.a tamiri (No 1320) 

Afyou Kor SAK : 
Arpa (No 1320) 

hıparta Askeri SAK : 
A.rpa, .JUlaf ve Hc:tan (No 1319) 
SıA'Jr eti {No 1319) 

Gümr. Muh. Gen. Kom. lst. SAK 
Deoiz atölyuı ıç.n maheme (No 13-09) 

Edirne Vilayeti : 
Köprü levha arı (No 1319) 

Gaziant~p Vilayeti : 
Toprak Mahsulleri Ofisi İzmir 
Şubeıi: 

Butday naltlı (Ne 1311) 

laparta Nafıa Miid.: 
Su tesisatı (No lSl!S) 

M M Vekaleti SAK: 
Batluuye (No 1'12) 
Aı~toa (No 1311) 
Mohte'if ıp (Ne 1320) 
T•••ke kata (No 1'19) 

Harp Okula Komut.: 
Portatif lr:aryo • (Ne 1314) 

Vize Askeri SAk : 
SıQ'ır eti (No 1515) 

Tophane Levazım SAK: 

• • 

AK 

Evrak tabettıriliaHİ (N<ı 1Sl9) 

Edirne Askeri SAK : 
Sabu:ı {No 1319) 
Oıılua (No 1321) 
Tevhit aeıneri (No 1821) 
Sığu eti (No 1321) 
Salııua (Ne 13'.ll) 
Sı~ır eti {No 13%1) 

İııtanbul Belediyesi : 
Dukkaa ankazı (No 1321) • 
Dükkan_ ve ev enkazları (No l!S21) • 

Hamiş : ( ] Tırnak: ıçine alınmı' nu• 
maralar, ışin hanııi sayılı gar.etede nefr-

1 

oldufrunu göıterir. 
c·ı Sonunda yıldız işar•ti bu1ııııan i;ler 

ıniiz.ayedeye aittır. 

A A 
i ışaat -Tamirat- Nafıa i~ler __ i ---= 

lzmir Belediyef'inden : 

Ali Reis mahallesi 981 inci sokakta 116 metre boyda ye· 
niden iıtinad duvarı yaptırılması fen i§leri müdürlüğündeki 
ke§if ve ıartnamesi vcçhile açık eksiltmeye konulmuıtur. Mu· 
hammen bedeli 400 lira olup ihalesi 19.2. 40 pazartesi aii· 
nü ıa t •n altıdadır. Jıtir k edecekler 30 liralık teminatı 
İf bankasına yatırarak makbvzu ile encümene gelirler. 

Çanakkale Ortaokul Direktôrlüfünden: 

Çanakkale ortaokulunda keıifnamesi mucibince yapıla· 
cak 1800 liralık tamirat s.2.940 tarihinden 26.2.940 tarihine 
kadar açık eksiltmeye konmuıtur. Muv kkat teminnt 135 
lirndır. ihale 26.2.940 paz rteıi saat 16 da ortaokulda mü· 
teıekkil kemisyen huzurunda yapılacaktır Ke§ifn meyi gör
mek arzu edenler okul direktörlüğüne müracaat etmeleri· 

Soma Belediyesi Reisliiimlen : 

13813 lira 2 kuruılak kctıf bedeli Soma belediye binasrnın 5571 
lir11 81 kuruıluk birinci kmm ioıaatı vahidj fiat esası üzerinden 
açık ekıiltm• uulile eksil eye kon•lmuıtur. 

.Eksiltme 1.3.940 poüae raııtlıyan c11ma ıoni ıaat 15 de Soma 
beledi7eıi encümen edasıuda yapılacaktır. 

Ba iie aicl proje ketif tafsilit ve mukavele eksiltme şartları 

Soma beleiiye5İn e\J r•riılip istenebilir. 
Muvakkat teainat 417 lira 88 kuruştur. 
lıteklileriu 39 mali yılına aid tic ret vHikası ve bu gilti işleri 

yapabiıccekleri.1c dair evvelce yap.ıllıf old11k.arı işten almış oldutu 
fenni ehliyet yesikalarını ibraz edeceklerdir. 

Çnnakkale Nafıa Müdürlüğünden : 
Pazarlık suretiyle eksiltmeye konulan iş Çanakkale Gümrük 

iskelesi tamiratı olup keşif bedeli 752 lira <l kuruştur. Bu iıin iba
leıi 19.2.940 tarihiue rn tlayan pazartesi günü s:ıat 15 de Çanakkn
kalede a fıa müdürlüğünde toplanacak komisyon huzuruuda yapı
la:aktır. 

Eksiltmeye girebil ek için taliplerin 56 lira 40 kuruşluk temi
uat vermeleri lazımdır. 

Bu işe nit evrakı kctfiyeyi ıörmek ve tafsilat lmo.k isteyen· 
leria aafıa üdürlüaüne iiracatları iliu olunur. 

lıtanbul Erkek Lisesi Müdürlöğüntlen : 
Liıemi:r. babçeaiıuieki MarHıe•baıııe binasıaıo tamiratı, keıif 

mucibince oa ,Oo mücldetlo açık eluiltmoye koumuıtur. Meaktr 
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IST ANBUL TİCARET VE ZAHİRE BORSASI 
- 6.2.940 

FİATLAR 

C 1 N S 1 1 Aı&Q'ı Yukarı 

Kr . Pa. 

Yapak 
Butd•> 
Nohut 
Kepek. 

GELEN 

Keten t..,bumu 
Arpa 
Susam 

215 • 
,, 1 

ıs · -· 
in t, Tamirat, N ı Keçikılı Butda1 1ert 

88 -
s ıs 
s s 

Kr. Pa 

90 -
5 so 
s s 

91 

Badem 
B. pey• İr 

Tiftik 

15 1 

30 1 

2,S' 
11) 
2' 1 

11 1 Maltepe Barut d posu iskele tamiri, b kçi 
kulfibesi İn . v.s. 

Kabataft İnbis rlar binaları Chıtin trotu-
var in , 

Kırıchir-keskin yolunun araaıada betonar-
me t ahliyeli menfez inş : 4 ad. 

ç. ekı 4431 08 

,. 1246 oz 

paz. 1040 26 

JU 33 inhisarlar Umam MüdirUitfi 22-2-40 ı• -
93 45 n 22-!-40 15 -

78 02 An k. Vali lifi 22-2-40 15 -

Beton uçuf pLti ioş. (temd ) kapalı z. 
poz. 

233077 96 12904 - M M.Y. Plava SAK 
Arapaan Beledi7e1i 

24-2-40 11 
mart aonuna kadar 

21-2-40 14 -
Arapsun Kazası Harta ve pldnı tanzimi 
Marangozhane binası tnmiri 

ilaçlar, Ki inik ve isp 

Ferro silisyum: 65 fıçı (müteahhit n ve 
hesabına) (temd ·) . 

aç. ekı. 771 93 

ne Lvz. 

58- lat · Erkek Lisesi Mt1d. 

Başvekllet Devlet Meteoroloji itleri 15-2-40 14 
U. Müd. Ank. 

Rontgcn filmi Kodnk F erenia Gev art lfort paz. 2550 - M.M.V. SAK 2J·2·40 11 
markalardan: 2250 düzine 

Pulmo vantilatör cih z.ı bnst. ve Eyüp diı· aç. eks. 
panıeri : için. 7 ad. 

l42l -

E iektri -Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

106 58 l.t. Belediyeıi 22-2-40 14 -

Tek safhalı ceryan sayıcısı, 110 volt 10 kapalı z, 80000 - 5250 - lat. Elek. Tramvay Ye Tinel lılet. 8-3-40 11 -

amp.: 17000 ad. 220 volt 5 amp. 
3000 ad. 

ensucat, Elb~_e, Kundura, Çamaşır v.s. 

Beyaz çul: 150000 metre (temd ) 
Pamuklu yap: 20 0-25000 ad. 
Tülbent 

Kereste, tahta ve saire 

paz. 

" 
n 5000-

Kereste 265450 s.m. uzunluğunda ve 20 30 kapalı z. m3 41 -
s.m. kutrunda cem u: 391lCO ad. (860, 
976 m3) 

ahrukat, Benzin, akine yağlan v. 

Benzin 
Mete kömürü: 50 t. 
Benzin: 16 2 t.-kaho makine yağı: 850 k.

ince makine ya ı: 850 k.-gres: 800 k. 
ince makine yarcı: 8.2 t,-kalın makine ya

ğı: 2160 k.·greı: 400 k. 

Müteferrik 

Amyant levha: 2 t.-grafitli amyant salma · 
trıı 4 kö.,e 10 m m lik: 500 k.-mastik 
w nganez;: 300 k. 

Otomobil malzemesi: 26 kalem 
Yumuıak nal demiri: 5,25 m. eni: 3 untim 

kalınlığı: ) santim (3000 k.) 
Muhtelif malzeme İtfaiye Müd · ve grupla

rı için 
Mabtelif çins eşya Bahçeler Miid. için 
Şişe ve cam kırıt•: 7 t. 

Balye çemberi: 8 t. (müteahbid nam ve he-
aabına) 

Balye çemberi: 9 t. 
Zamklı pamuk: 5 t. 
Hurd dökme demir: 500 t. (şart. 156 k.) . 

E.rzak, Zahir , Et, S ebz v.s . 

K . fıuulyo: 31240 k. sabun: 7650 k . (teuıd.) 
Un: 300 t. 
B ğday nu yap.: 1000-3000 t. 
Arpa: 500 t 
K. fasulye: 36 t. 
Sı~ır eti: 80 t. 
Un: 52 t. 

n : 90 t. 
Sığır eti: 130 t. 
Sadeyağı: 30 t. 
10 2.40. da yapılacnRı ilin edilen Antalya 

i'ınnizonuna it 2 O t. unun münaka&a
ı tehir olundu. 

Sade ya ı: 18 t. 
Kuru ~rzak 

itmek: 8 t .-inek sütü: IO t.-sıtır eti: 1 t.
koyun eti: 1.2 t. ·yumurta, bakkaliye 
sebze v • . 

B. U 'Z' a y e d e 1 e r 
.., ---

Kurban derisi: 838 ad. 
Singer ayak m kinesi 
Ev eşyası 

pu. 

n 

il 

aç •"•· 

paz. 

n 

a,. eka. 

n 

pu•. 

n 
kapalı z. 

,, 

paa. 
kapalı z. 
paz. 

n 
aç. eks. 
kapalı z. 

" 
" 
n 

pu. 
kapalı r.. 

a~. art. 
• n 

il 

1000 -
3000 -
4759 50 

4344 -

2750 -

1259 45 

696 35 

790~ -
31250 -

42000 -

27500 -
5760 -

20000 -
7098 -

12285 -
32500 -
31500 -

6965 -

tamiratın luiltmcıi 21 şubat 1940 çarıamba gtlatl Hat 14 de iataa· 1 
ltul Liaeler Muhaıebecilitinde komisyon oduında yapılacaktır. Y L 

pılacak itin muhammen bedeli 771 lira 93 kurut olnp mankkat 
teminat akçesi 58 liradır. 

Bu it b kluada yapılan kroki ve ş rtname, liHde laerı n aı'rü· 
lebilir. isteklilerin, reıml dairelerde ba ribi tamiratı yaptıfıaa dair 
alan ı' vesika ile ticnret odasının 1 O yılı vesika Ye7a rabaat aa• 
nn tukereiİ ve teminat makbuzlariyle ltirlikte belıelerini alıp belli 
gün ve ıaatte komiıyona müracıaatları. 

225-
714 50 

Metro ban 

İabiurlar Umum Müdürlütfi 
Balıkeıir Aık. SAK 
Tophane Lvz. SAK 

12-2-40 14 -
7-2·30 15 -

12·2·40 14 30 

Çanak. Mıt. Mvk. SAK 21,22,23-2-40 il 15 

Çorum Ziraat Müd. 
Aık. Fabr. U. Müd. SAK Anlı. 
Tophane Ln. SAK 

" 

15-2-40 
12·240 15 30 
12·2-40 15 -

13-2-40 14 -

208 ı5 O.O. Yolları Haydarp&Ja 22·2·40 10 30 

Çorlu Ask. SAK 

" 
9-i-40 15 -
9-2-40 15 -

04 48 lat. Beletll7Hi H·MO 14 -

52 !3 

192 M 
2343 75 

31~0 -

4125 -
422 -

1875-

2437 50 
2363 -

,, 22-MO 14 -
TOrkiye Şiıe ve Cam Fabr. A.Ş. Ga· 

lata Per,embe paı:ar 
Tophane Lnaaım SAK 15-2-40 14 J0 

,, 15-2-40 14 JO 
Anlı, Ln. SAK 21.z.40 15 -
D.D.Y. J ıık. ve Haydarpafa Vnneleri 22-2-40 15 -

Bola Alay SAK 
Tokat Kor SAK 
Balıkeıir Aık. SAK 
l:ıımir Lenzım SAK 
Dörtyol Alay SAK 
Konya Lvz · Amir. SAK 
lzmit Tümen SAK 

" Balıkeair Aık. SAK 
lı:mir Ln. Amir. SAK 
bparta Aıkert SAK 

10-2-40 12 -
ı7-2-40 15 -

9-2·40 15 -
8-2-40 10 -

20-2-40 
21-2-40 ti -
28-2-40 15 -
28-2-40 15 -
20-2·40 15 -
!1-2-40 15 -

Balıkeıir Aık. SAK 
122 38 Jıt. BelediyHi 

9-2-40 u -
22-2-40 15 -
16-2-40 15 -Şiıli Bulıar Haataneıi 

T.H.K. Arat Şubeai 11-!·40 
Ank. 1 •İ lcra·Belediy• Sabf Salon. 8-9·2-40 12 -
Betiktaı icra Mem. Galata Şebıa- 8-12-2·40 11 -

nr cad. No 115 

Ankara Valilifinden : 
Karte~ir - KHkin yolunun 1+000 inci kilometresinde yapıla

eak 1040 lir 28 karuı bedeli, 4 metrelik betonarme tahliyeli en
fes intnatı 22 ıu~at 1940 perıembe ırlnü ıaat 15 de villyet daimi 
eact1meainde ibaleai yapılmak üsere pasarlıta konulm 4tı.ar. 

Munkkat teminatı 78 lira 02 karuştur. 
lsteklilerin mavakkat teminat mektup veya makbuzları, ticaret 

odaaı veıikalara ve bu İf için nafıa müdürlütünden alac,akları f nnl 
ehliyet veıikalariyle birlikte yukarulı ıözil ı•çen g6o n aaatte vi· 

Arpa Anadol 4ök.me 
ndem i tatlı 

Butday mılca 
Bakla 
Çndar 
Keton tohumu 
Kuşyemi 

Cnir. içi aatürel 
Fındık jç 
FHulya ltarbuny• 
Susam 

'o -
4 ss 
4 S7 

14 35 
6 ıs 

30 -
37 
15 20 
17 20 

s 

S8 -

17 30 

Yulaf 

Tift ik 
Susam 

G 1 DEN sa 
s' 

DİŞ FIATLAR 

: Liverpul 
; Şikago 

" • V inipek 
Keten T. : • 
Mıaır : l.ondra 

llyet binası, dahilinde toplanacak daimi encümene gelmeler. 
Bu işe ait keşif ve şartnnmeyi her gün nafıa mfid6rli11 

görebilecekleri . 
l'o 
lııı 

Arapsun Bel dıyesinden; . J 6() 
Kazamızıo horta ve plan işinin 29-1-940 tarihinde kati ı~~ 

yapılmak üzere 10 gün müddetle temdit edilmiş ise de gene l 

lisi zuhur etmediğinden müzayede ve mün kasa talimatnaıııe~ 
18 inci maddesi uyarına göre 2 ay müddetle yani m rt 940 ıoıl 
kndar pazarlıkla yaptırılması kararlaştırılmış bulunduğu ilin olıı 

Milli Müdafaa Vekaleti Hnva Satınalma Komisyonundş.11 
Bir beton uçuf pisti vahidi fiat ~zerinden kapalı zarfla •1;1. 

meye konulmuıtur. Keşif bedeli 233,077,96 lira olup)lk teminatı 1
1 liradır Kapalı zarfla eksiltme i 24.2.940 cumart si günü saat l 

hava aatınalma komisyonunda yapılacaktır. Keşif evrakı h•' 
ör:-Ieden sonra 11 lira 66 kuruş mukabilinde mezkur komisf011 ; tlQ 
alınabilir. İsteklilerin kanunun 2 ve 3. maddclerind yazıla vo1•

1 

birlikte ilk teminat ve teklif mektuplarını muayyen saatt u bir 
evveline kadar komisyona vermeleri. 

* .. * 
Maltepe barut deposu iskele tamiri v. s. ile Kabataı inbis' 

binaları önüne trotuvar inşası. Bak: İnhisarlar U. üd. ilanlart11' 

IU\çlar, Klinik e ispençiyari alat, Ha ne L~ 
BaıTekalet Devlet Meteoroloji işleri Umum Müdürlüiüııd 

Umum Müdürlüğümüz ihtiyacı için m teahhit nAJIJ 
hesabına satın alınacak olan 65 fıçı Ferro silisyum için '~ 
ce yapılan açık eksiltmede verilen fiyat layık hadde e0 

medifinden ihale 15·2°940 perıembe günü sa t 14 e t• 15 
edilmi§tir· Çor 

' Milli Müdaf a V ekal ti Satınalma Komisyonundan: ~,t 
Kodak, Ferenia, Gebart , İlfort markalardan olmak iil l5 

muhtelif ebadda 2550 düzüne röntgen filmi 23 Şubat ~Ot 
cuma ünü sn t on birde Ankarada M. M· V . Satıı1' 
Komisyonunda pnzarlıkla satın alınacağından isteklileritJ 
zarlık gün ve saatinde 2550 lirnlık kntl teminatları ile I 
likie mezkü.r Ko isyondıı pazarlık gün ve saatinde bı.I 2t

2 
maları. ~ r, h 

Hepsin t hmlnl f iyut on yedi bin lira olup liste v• 
namesini almak isteyenlerin her gün öğleden sonra 1\4, 
V. Satınalma Komisyonuna müracaatleri· 

tiıı 

Ilı~ 

E ektrik, Havagazı, l<alorifer (Tesisat ve all.) l\tll 

20,000 adet tek safhalı ce.reynıı sayıcısı alınacaktır~Bak : 
Elektrik, Tramvay ve Tünel lşletmt ilanlarına. 
--~------~~----------------~~-------

aosu cat - Elbise -Kundura - Çamaşır v. s. ·~ 
--w -

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundl'l11 ' 

90 nya 30 saati geniılitinde 5!)03 liralık t lb ot alın•' 
Paz:arhkla eksiltm .. i 1 .2.940 pna rt11i ıüııü aa t 14,30 da 1.;, 
aede Leva:ınw imirliti sahnalma komiayoau da yapılH ktır• . 
leria aümu o v tomin tlaril b ili ı atte ko iayoua ••lmel•"' 

• • • 
150,000 metre beyaz çul alınacaktır. B k : lnbi1arlar tJ. ~ 

il!nlarına. '-ıı4 

Kereste, Tahta ve saire 
Ç nakkale Mat. Mevki Satınnlma Ko tıyo undatı: 1 
Aıa ıda eb tları, miktarları ..,.. ihale günleri yar.ılı 

1 
reıteler hizalarında gösterelon gGn ..,. s atlerde kapalı •,. 
aatın alın caktır· Kerestenin beher m tre mikibı 41 ıı11 '~ 
muvakkat teminatı beheri için 3737 lira 52 kuruıtur· e ~ 
lerin göst ril n tarihlerd ve ihale saatinden bir saat ,ıl lı_ 
teminat akçeleri ve ticaret vesikalarıle birlikte Çanak~ 
Mültahkem Mevki Satınalma Komisyonun mürac ati • . ,, 
Cinsi Uzunluk Kutur Adet ihale tarih ve • 

Afi aç 

" 
• 
• 
" 
• 
• 
" 

Sm. Sm . 
265 30 
265 30 
265 30 
265 30 
265 30 
400 20) 
450 20) 

6500 
6500 
6500 
6500 
6500 

21.2.940 
zı.2.940 
22.2.ıJ40 

22.2.940 
23.~.940 
23.2.9 o 

350 20) Ceman 86 ,795 M. 3 

ahrukat, Benzin. akina !'ağları v. s. , -------------_..:;.J_:_ --- l~ ~ 
Aık ri F brik le.r Umum üdürlüğü Merkez SatıoJ :) 

Komiıyonund n : ls •t 
Tahmin edilen bedeli 3 bin lira olan 50 ton met:, ,~ t 

mürü askeri fabrikalar umum müdürlüğü merk z ı~tJ 1 
komisyonunca 12.2.40 pazartesi günft snat 15 30 dn ~ı 
lıkla ihale edilecektir· Şartname parasız ol rak koııı 



1 Şahat 1 40 lftaakw G._.. 
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~:: Verilir. Talipl rfn muvakkat teminat olan 225 lira Te 
tn· O num ralı kauu nun 2 ve 3 maddel rindeki vesaikle ko
d 15

Y0 ncu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccardnn ol
t Utlarına dair ticaret odası vesikasile mezkQr gün \'e saat· 
e 0nıiıyona müracaatları· 

lıtanbul Levazım Amirliii Satınalma Komisyonundan 
Kilo 
18,200 Benzia 

850 Kalın makine yatı 
aso ince akine yatı 
800 Grea 

t6 'Yı.ıkalıda yazılı 4 kal beuia ve yatlar 12.!.14 pazartesi 
'" •: •aat 15 de Tophanede levaıtım i irliti aatınalma komisyo. 
So ~ • Pazarlıkla satın alınacakhr. Hepsinin tab in bedeli 4759 lira 

•r•ı kat'! teminatı 714 liradır. Şartnameıi komiı.ronda rör lür. 

••• Kilo 
8,200 ince makine yatı 
2,160 Kalın makine yatı 

Y 400 Gres 
l'o b ukarıda ya.ıılı a kalem yat 13.2.940 aalı •inü aaat ... de 
bıı J> t••de levuım Amirliği satınalma komisyonunda pazarlıkla sa
~; ıııacııktır. Hepsinin tahmin bedeli 4344 kat'I teminatı 561 lira 
~l•r. Şartnamesi komisyonda iÖrülür. 

!tef rrik 
j~;;tili~l-Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

ls.2 bin kilo balye çemberi müteahhid nam ve hesabına 
l'>li~~O Perıe be günü saat 14,30 da Tophanede levazım 
lır. ~~ğı satınalma komisyonunda pazarlıkla saun alınacak
konı Unıunesi komisyonda görülür- İsteklilerin belli saatte 

1•Yona gelmeleri 
• •Ut • •. 9 bin kilo balya çemberi alınacaktır. Pazarlıkla ek· 

le\r ltıeıı 15.2-40 perıembe günü saat 14,30 d Tophanede 
ti!\ ~ırn amirliği aatınalma komisyonunda görülür 1ıteklile-

enıinatl rile beraber b ili saatte komisyona ~elmelerf. 

"-nkara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
2ı.2 i bin kilo zamklı pamuk alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 
•l11a' 40 çarşamba g6nü saat 15 te Ankara levazım amirliği satın 

il koınisyonunda yapılacaktır. 

İzmir Levazım Amirliği S.!ilmalma Komisyonundnn: 
Pazarlık! 500 ton arpa satın alınacaktır. İhalesi 8.2.940 per

şembe günü ant IO da İzmirde levazım amiri ği satıırn l na komi 
syonunda yapılacıt fı r. Hep inin talı in bedeli _7 J 1 li r ı kat'i le 
minatı 4125 liradır Şartnar.esi ko isyondu görülür Paz.arlığa işt 
rak ed cekler 249 sayılı 1 a11•1n•n 2 ve 3 ncü addeleriude ve şart 
na•esinde yazılı vesikaları ve kat'i teminatlarile komisyona gelme 
leri. 

Dörtyol Alay Satınalma Komiay nundan : 
36 bin kilo k ru faı;ulye iiteahbit aam Ye hesabına 20.2.940 

salı günü açık ekliltme ile Dörtyolda alay sahnalma komisyonunda 
alınacaktır. Tahmin bedeli 5760 lira ilk teminatı 422 liradır. Şart
namcai komisyonda görilür. isteklilerin belli rinde komiı1ena mii
racaatlan 

Bolu Alay Satınalma Komisyonund n: 
31,240 kilo k. fasulye ve 7650 kilo abunun açık ekailtmelerin

de talip çıkmadığından pazarlıkla 10.2.940 Cumartesi rüni saat 12 
de Boluda alay ı tınalma komisyonunda alınacaktır . 

Konya Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

80 000 kilo aıjır eti kapalı zarfla ekıiitme.re konmuıtur. Şart· 
namesi Ankara, i:.tanbul Levazım Amirliği Satınalma komisyonla· 
rıada görülür. Tahmin tutarı, 20,000 lira ilk teminatı 1875 liradır. f. 
halesi 21 .i.940 çarşamba ı=-ünü - 0 ...__B Q R S A 
ıaat 11 de satınalma komiıyo-
nunda yapılacaktır. Teklif mek-

6 
~E2KL~40 tupları saat 10 a kadar Kon· 

yada Levazım Amirliti Satmal
ma Komisyonuna verilmelidir. 

" rı ŞEHiR TiYATRO U 

T epebaşı Dram 

kumu 

G e saat Z0,30 da 

O KADIN 

Lontl.ra 5.21 
NeYJork 130.19 
Paria .2.9412 
Mflano. 6.6375 
Cenevre 29.105 
Amıterdan 69,185 

riiksel 21. 915 
Atiaa 0.865 
Sof-ya 1.57875 
Madrid 13.36 
Budapeşte 23.2, 
Blkreı 0.93 
Selpad 3.065 

1 - 1.11.940 t rilaiod 150.000 metre beyaz ~ula talip zuhur et
rueditiatle• pazarlı 1 on rin te dit edilmiıtir. 

il - Puarlıjın feraiti sabıka dairesinde 12.11.940 pazartesi g -
nü saat 14 ele Kaltatuıda Levaı.ım ve Mu yaat Şub sindeki Alım 
Kemisyo unda yapıla~ajı ilin ol nur: (93 ) 

••• 
Kcıif bedeli %7,5 te 

lira kr. lira kr. 
Eksiltme 

ıekli saati Cinsi 

Maltepe Barut deposu iskele 4431 O 
tamiri, bekçi kulöbeıi in-

323 33 açık eksiltme 1-4 

fl vesair. 
Kabataşda inhisarlar binaları 1246 02 93 45 > » 15 

aoüne trotuvar inşası. 
1 - Ketif ve şartnameleri mücibince yukarıda a iyeti hülasc

ten yazılı laer iki inıaat açık eksiltme wsulile Japtırılaeaktır. 
il - Ke if bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme ıaatl ri 

bir.alarmda y :ıılıdır. 

ili - Eksiltme 22.ll.940 perfembe giinfi Kabataıda Levazım 
ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün Levazı Şubesi vcı:nesinden keJif 
bedelJerine göre 22 ve 3 ~er kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde 
% 1,5 ıüvenme parasile ve .şartnamelerin F. Fıkrasında yazılı ve · 
saikle birlikte mezkur Ko isyona gelmeleri. (963) 1-4 

••• 
l - Ke~if, tartname plan mucibince idare izin Bafrada yaptı

racatı İdare bin ıı İn aatı itine t lip z.uhur etme iğinden yeniden 
pnarlıkla eksiltmeye konmuotur. 

il - Keşif bedeli n''8.l 17, I" lira muvakkat teminatı ,,2.1 84,, 
liraıılır. 

111 - Pazarlık 12. 2. SMQ puartesi l"ÜnÜ sn t 15 te Kabataş a 
Levazım ve Mulııayaat Şultesindeki Alı Komisyonunda ye.pılacHktır. 

iV - Ş rtaa eler .her ı: n sözü geçen Şubeden ve İz ir, An
kara, Bafra Miiııl rl }derinden "1 40'' kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - Minakasaya girHekler rtnamenin ,,F" fılı:ruında yazılı 

Ş.t\.ıı M•haaımen bedeli 7900 lira ilk teminatı. 59'l lira 50 kuruştur. 
•d-. •ttı• ve nümunesi komisyonda görülür. içinde kanani ve ticaret 
•ltt 

1 'Vesikası da bulunan teklif mektupları uat 14 e kadar kabul 

lstiklil Caddeai Komedi 

kıımıuda 

Bu akşam ıaat 20,30 de 

Yokobama 30.7625 
Stokholm 30.8275 

ESHAM VE T AHVıLA T 

vuaild ibale rünüoden ,,8" ı n evveline kndar bulundukları ma-
• lııalli İnhiıarlar İdaresine ve lnı at Şubesine ver• leri ayrıca bir 
1 fenat ehliy t vesikası almal rı ve pazarlık için tayin lunan gin ve 
t sa lte 0 

0 7,S l'Üvenmc paraJariyle birlikte ezkur Komisyona Ü· ll•r. 

Çorlu Askeri Satınalma Komisyonundan: 

15 d26 kalem otomobil malzemesi 9.2.940 cuma ıünü ıaat 
~rl e Pazarlıkla &atın alınacaktır· iıteklilerin belli saatte 

• lld~ Ask ri Satınalma Komisyonuaa gelmeleri. 
~,; • S,25 metre, eni 3 santimı kalınlığı bir santim olmak ü. 
15 ~ 300o kilo yumuıak nal demiri 9.2 940 Cuma iÜnü saat 
~rl e Pazarlıkla s tın alınacaktır. İateklilerin belli ıaatte 

Uda. Askeri Satmalma Komisyonuna gelm lerf. 

OGLUMUZ Türk Borcu 1. Pctia 19.20 

Galatasaray Lisesi Arttırma ve Ekıtltme Komisyo11u 
Reisliğinden : 

CiHİ 

Sofra örtisü 
Patiska 
Peıete 

e:ı.i 

Miktarı 

aoo metre 
400 > 
500 adet 

Talıı•i• fiyatı 
kt1r11f 

150 metresi 
15 ) 
40 aıledi 

Galatasaray Liseıinin ihtiyacı ola'! yukarula yu:ıh eıyaların 
t3.II.9.CQ salı ırini H t 15 de Beyojlu lstik(il Caıılııleai Ne. 349 da 

Devlet Demiryolları İ§letme u. Müdürlüğündnn: LiHlor Mubaaebecilitiacle topl nan mektep Kerıai1>1oaunca açık ck-

~ı ~9~ubatamen bedeli 31250 lira olan 500 ton hurda d6kme demir ıiltm.eai yap.ıl cak58tır.ı· 
50 1

_ 

· 40 b " k 1 l'l A k d ı'd ilk temıuatı ıra nurıaıtur. 
•rıasıııd 1 '-t lıtekliler Je&i yıl Ticaret Ocluı ''eıııkası nya " aa ovan 

'' lı· P•rtem • srünu saat 15 te apa ı z uau ı e n ara a a· ı . . R h t U 
t>_ a satın n ınacaa ır. • . . . . . " Q • 

'" <.ıQ ite · k · ..... ı · 2343 75 l' t · tJ k t tezkereaı ve temınat m kbHıle bırlıkte bellı ıln ve saatte soı. re 1111 •t. gırme ••••.ren erm , ıra emına a anunun a- . 
"ıi1~ lıkı vesika! rı ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar Ko. çen Ko ısyonııla D•~unmaları~ .. k • t t k 0n lle'ııl' . 1 . (S:. d Şartna e ve n11 11neletı rorme ve temına ya ırma için Ga· Ş ıgıne verme erı ıazım ır. . . · . 

1 "'tlttı lftna•eler 156 kuruta Ankara ve Haydarpaşa Yeı:nelerinde lataısaray Lmıaı ldaresıae irauat arı ili• elw•ar. (71J lJ 3 - 4 
••tadır. 

• • • 
Aı. 

hııtl ~}'aut levha dört köşe grafitli awyant ıalmaıtra maıtik man- 1 

ahn caktır. Bak : D. D. Yolları SAK ilanlarına. 
ı. Şi,, ... 
~ /\ Ş ve canı kırıtı alınacaktır. Bak : 
~inlaruıa. 

~hine, Et, Sebze v. s. 

T. Şise ve Cam Fabrika-

't~ Bornova Askeri Satmalma Komisyonundan: 
'"ttl(t ._,n birlik. ihtiyacı için 70 ton arpa açık ekıilt111eye kon• 

1 . 
'-b '--1, . 1 

''1" 
11 

O ıubat e..o aalı srünl aaat 9 da l:a:mir • Boraova askeri 
l',b a ~Oınisyon11nda yapılacaktır. 
't, .. 7r;rı edilen U•um tahmin t~tarı 3850 liradır. 
Ş,,t •h muvakkata akçaıı 289 liradır. 

-- l.t,1ı;~~111•ıi her ~la komisyonda glSrülebilir. 
'~ ._ :ıer ticaret oduında kayıtlı olduklarına dair vesika sröster-

t- 'c•ıtri • _ı • ._ ~Jt.u J•huaedırler. 
ıı_ '41~,l, ~-•ye İftirak edecekler M O aayılı kanuaun 2 ve J fincl 

'ltfi~tııule •• fartnamesiade ya:a:ıh vesika ve teminat mektublar 
• 7ukarııla adı reçen komisyona mlracaatları. 

"- ı.~~lık•ıir Askeri Satınalma Komisyoaundan : 
~ ._, tii · i.Q O to• baiday un yaptırılacaktır. Pazarlıtı ,,2.940 

raıı,~k~G ••at 15 tle alıkesirde ukerl ıatıaalSJa komisyonu•da 
ır. Taliplerin belli aaate J&omiıyoaa ır•l•eleri. 

Ştıll Bulaar Haata .. aneıtnden: 
8000 kilo ekmek 

l 0000 • inek ıütü 
ıooo • Sıfır •ti 

~ \' u._ 1200 " Ko1uıa eti 
:)•ttnt \lkta, .. akkaliye erzak, sebze vesaire 940 ıenesl ni· 
S 'lttil•tı lldar bir senelik ihtiyac için yukarıda miktarları 
,ttt •kau~ıda ınaddeleri 16.2.40 tarihinde cuma •ünü saat 

~«lll 1 °'•Ye konulacaimdan iıtlrak etmek isteyenlerin 
tı,,., t~at ~ dan 12 ye kadar hastane idaresine müra· 

11 olunur. 

Muhammen bedeli 2750 lira olan muhtelif eb'attn 2000 kilo 
amyant levha, 500 kilo 10 m m lik dört kite rrafitli amyant sal· 
maatro, 300 kilo wastik manganez 22. 2. UMO perfembe ginil saat 
(I0,30) on buçuktu Haydarpaıada Gar binası dahilindeki Komiıyon 
tarnfuıclan nçık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu iıe girmek iıtiycnlerin 206 lira 25 kuru~luk muvakkat te
miaat ve kanunun tayin ettiti vesailı:le birlikte eksiltme gial ••· 
atine kadar Komisyona miiracaatlıırı lizıwdır. 

Bu ite ait tartna111eler Komisyondan parılıız olarak datıtılmak-
tadır. (962) 1-4 

• •• 
Muhammen bedelleri aşntıda yazılı olan iki liı;te mubteviyah 128 

ltıılem perçin çivisi, ntaç vidaları, rondela ve gupilyalar 18-3-1940 
pazartesi giinü snnt 15,30 da kapalı :ı.arf usüli ile Anltarada İdare bi
nasındn satın alınacnktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin aşatıda yazılı muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiti vesiknları ve tekliflerini ayni ı-iin saat 14,30 a kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri li:r.ımdır. · 

Şartn meler parasız olarak Ankarada Malzeme da iresindcn, lrlay
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şeflitinden datıtılacaktır. 
Malzemenin ismi Muhammen bedel Muvakkat teminat 

---- -----
Perçin çiviıi 
Ataç vidaları, 
ve ıupilya. 

rondeli 

Lira Lira 

24176 
1210\J 

1113,20 
,07,58 

(760) ,_. ,----. ---·-----------------------~ 
~~ D i Ş D E P O S U 

i~ M· IBRAHIM BERKMEN 
IJıii!J,'U Tlrlr.iyeai en zenri11 ç•titlisi 

ve 

Daimi bir ıcrriye maliktir. 

İstanb•l, Mak•lyaıı Haa No. 2, 3, 4, 5. 

raeaatları ilin elunur. ( !ı 3-4 
• • * 

Cinsi Milldarı Muha • B. X 7,5 Te inat Eksiltme 
Lira Lira Kr§. Şekli s ati 

-------·- ---- --·-- - ------------
İ. SF. Ziacir 
YiYli Glmlek 

42 atlet 
12 > 

aıkil tamiri ve 13 » 
da•ıralaomaaıı iti 

567 
1200 
350 

42 52 
80 00 
Z6 25 

Açık Ek. 14 
l> .» 15,30 
J) , 16 

Dikiatrin kela 4000 kilo 1400 105 00 ,, .» 16,30 
1 - Zinc:ir ve yivli gimlek nümunesi ve kola şartnamesi mu

cilıtince yukarda cins ve mikdarı yaulı "4" kalem mal:r.eme lıi:r.ala
rıııııla glaterilea uıulerle eksiltmeye kon uştur 

il - M11ha111men bedelleri, muvakkat teminatları , eksilt e sa
atleri bizalarınııla yazılıdır 

IU - Ekıiltme 20.11.940 Salı ~tin\i Kabata,ta Levazım ve Mu
baynat Şalıtesindki Alım Kemisy nuada yapılacaktır. 

iV - Zincir o"m.uneai iller ı-ün sö:r. sreçen Şubeden ve >ivli 
iÖwlek ııümunesi de idaremizin Pataltahçe Müskirat Fabrika ında 
görilebileceji ıibi kola tartnamesi de p rasız alınabilir 

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 
ginn•e paralari7l birlikte mezkur Ko isyena gelmeleri 

(870) 2 4 

lstanbul Er.ke uallim aktebi Satmalma <omı i)~'onu 
Saşkanh "'mdan : 

Cia1i Miktarı Muhammen bedeli Tutar:ı lık teminatı 

Eliti .. dikişi 80 takım 665 532 40 
Talebeye yaptırılacak elbisi açık eksiltmeye konuıuıtur. Eksilt

me 20.11.940 111lı fÜnÜ Beyotlunda Liseler Muhasebeciliğinde ıHt 
l-4,3U cia yapılacaktır. Taliplerin eksilt eye i'irmek Üzere bu gibi 
itleri yaptıklarına dair vesikalarla ve teminat makbuz veya mektup
larile Komisyona, tartnameyi ve numuneyi ıörmck üzere de mek
tebe müracaatları ilin olunur. {811) 2 4 

-Tstanbul Elektrlk, Tr.amvay ve runei işletmeleri 

' 
U. Müdür.IUgünden: 

- Muhammen bedeli 8U.OOO lira tutan 
17. lüO adet 110 volt lO amperlik 
3.000 » 220 ' 5 .» eman 20.00a adet 

Tek safhalı cereyan sayıc111 kapalı zarf uıulile satın alınacaktır. 
2 - Muvakkat teminat c5250• liradır. 
3 - Eka itme 8.3.940 cuma günü saat 1 l de Metroh n binası 

betinci katta toplanacak Komisyonda )&pılac:aktır. 
4 - Bu İfe aiııl ıartnameler f ıılarenin Levazım Müd&rl tün.len 

parasız alıaa ilir. 
5 - Teklif mektuplarının hazırlanarak nihayet o gün saat ona 

kadar İdareye verilmesi li:ı.ımclır. (96-j) 

TORKIYE 

Şişe ve Cam Fa rikaları 
nonim So y t: sinden : 

Paıabahçesindc f abrıkamız, her gün 1 ton heıabile fİŞi ve 
cam kırıtı salın ıılmah istemektedir. 

Taliblerin ııartnameyi görmek için sosyetemizin Galata Per
şembepunrı Samur sokarı İş banmdaki hür suna müracaat 
eylemeleri. 

• 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Ca;-ti~- -u;;-i_e_a_x =a-·,,,..;..,,.dı""''a--!i""1c_a_ti.,... o-~""7"-t-d"""u~_...------- -

C d eh Jours Heures provi10ire abier e.t arges 
Mode Prix 

d'adjudicat. estimatif Obiet de ,'adjudicatfon 

Adjudications au Rabais -------· -
Constructions-Reparations-Trav. Publics-Materiel de Conatruction-Cartographie 

Gonstr. trottcir devant bat. des Monop a Publique 1246 02 93 45 Com Ach. Econom. Monop. Kabataş 22-2-40 15 -
Kabataş 

Rep. echelle depôt de poudre de Maltepe, 
constr. de barnque ete 

Constr. dalat nvec tablier en beton ar:me 
s route Kırşehir-Keskin: 4 p. 

,, 4431 08 

Gre iı gre 1 40 26 

323 33 ,, ,, ~2-2-40 14 -

u, 02 Vilayet Ankara 22-2-40 15 -

Con~t. piste en beton pr. survol (ııj) Pli cnch 233077 96 12904 - Com. Acb. Minis. Def. Nat. Dep. Aviat. 24-2-40 11 -
Drcssement carte et plan kaza Arapsun (aj.) Gre a gre Municipalite Arapsun Jusqu'a fın Mars 
Rep. bat. menuiserie Publique 771 93 58 - Dir. Lycee Gartons Istanbul 21-2-40 14 -

Produits Chimiques et Pharmaceutiq~es-lnstrumenta ~anit•irea-fournit~ pour Hopitaux 

Ferro·silicium: 65 barils (au nom et pr. compte Oir. Gea. Affaires Meteoroloıriqucs 15-2-40 14 
du föurnisseur) (aj) Ankara 

Films Roentgen marque Kodak, Ferenia, Gre a gre 2550 - Com. Ach. Minis. Def. Nat. Ankara 23-2-40 11 
Gevart, lfort: 2250 douzııines 

App:!re·ı ventillateur Pulmo pr. hôp et dis- Publique 
pensaire d'Eyüp: 7 p. 

1421 106 58 Cem. l'ena. Muaic:ip. lstenltul 22-2-40 14 -

E lectricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallaUon et Materiel 
-------------------------=::.----------------- . 

Compleur du courı:ınt iı une periode de 11 O Pli cach 80000 -
volt et 10 nmp.: 17000 p.-de 220 volt et 
5 nmp.: 3000 p. 

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Jute blanc: 150000 m. (aj) Gre a gre 
T oile fine ., 5000 - 1 

Bois de Construction, Planches,_ Charf!!lte __ 

Bois de constr. d'une longueur de 265-450 Pli cach le m3 41 
c.m. et d'un diametre de 20-30 c.m. : 
39000 p. (860,976 m3) 

Combustible - Carburant-Huiles 

Benzine 
Charbon de bois de ebene: 50 t. Gre iı gre 
Benzine: 16,2 t.-huile epaisse: 850 k.-id. fine: 

850 k.-grnisse: 800 k. 
Huile fine pr. mnchine: 8,2 t.-id. epaisse: 2160 

k.-graissc: 400 k. 

Divers 

" 

,, 

Amiante en plaque: 2 t.·bourre cam~ en ami- Publique 
ante avec grapbite de 1 O m m: 500 k. • 
manganese maslic: 300 lc. 

Accessoircs d'automobilc: 26 lots Gre a ırre 
Fer pıou pr. fer a cheval de 5,25 m. d'unc 

largeur de 3 c.m. et d'une epaiueur de 
1 c.m. : 3000 k. 

Morcenux de bouteilles et vitres cnsııees: 7 t. 

Ccıccaux pr. balles: 8 t. (nu nom et pr. 
compte du fournisseur) 

Cerceaux pr. balles: 9 t. 
Coton gomme: 5 t. 
Fer cıımelote: 500 t. (cah eh 156 P) 

Div. articleı pr. groupe sapeur pompier 
> materiel pr. la direction jardin 

Provisi ons 

,, 

Gre a ıre 

,, 
Pli cach 

,, 

Publique 
, 

Div. provision pr. hôp. Pli cach 
Pain: 8 t.-lait de vnche: 10 t.-viande de bocuf: > 

1 t.-id. de mouton: 1,2 t·-oeufı, legumeı 
et autres provision 

L'ııdjudication qui devnit avoir lieu le .f 0.2.40 
concernant les 280 t. de farine de la rar
nison d'Antalya a ete ajournee 

Adjudications a la surenchere 
Radio marque Orion 

Brousailles: 6720 quintaux 
Camion uııage mcırque Ford: 2 p. 
Picrres et briques en terre 
Tracteur Diesel 
Bois de pin= 219 m3 

> » chene: 500 quint.·cbnrbon de bois: 
54 quint. 

Publique 

,, 

,, 
,, 
» 

1000 -
3000 -
4759 50 

4344 -

2750 -

7900 -
31250 -

1259 45 
696 35 

6965 -

l<(OO -

2000 -

5250 - Dir. Ge•. l!'.xpl. Electr. Tr. et T. lıt. 8-3-40 1 l -

225 -
• 714 50 

561 60 

206 25 

592 50 
2343 75 

94 46 
S2 23 

522 38 

25 10 

ao 49 
1 OJ 

Metro Han 

Coa. Aela. leH- Meaop. Kahataelac 12-l-40 14 -
<i:om. Acıh. lnt. Tophane 12-2-40 14 30 

Com. Ac:h. Place Forte Çaaak. 21,22,23-2-~0 11-15 

Dir. Agric. Çorum 15-2-40 
Com. Ach. Oir. Gb. Fabr. Mil. Anlı::. 12·2-40 15 30 
Com. Ach, Int. Tophane 12·2·'40 15 -

,, ,, 

lre Eı:pl. Ch. 9c fer Etat H. paşa 

Com. Acb. Milit. Çorlu 
,, ,, 

S.A.T. deı Fab. de Bouteilleıet Ver
rerieı, Galata Perıembe Puar 

Com. Acb. Int. Tophane 

., ,, 
Com. Acb. lntend. Anlc. 
Adm. Gia. Cb. de fer Etat Ankara 

Caiase H. pafa 
Com. Perıa. Mu11icip. lıtaabul 

" " 

Com. Perı• · Municip. lıtanbul 
Hôpital Bulıar Şiıli 

Com. Acla. Milit. lıparta 

13-2-46 14 -

22-2-40 10 30 

9-2--40 15 -
9.2.40 ıs -

15-2--40 14 30 

15-2-40 14 30 
21-2-40 15 -
22.2.40 15 -

22-2-40 14 -
22.2.40 14 

22-2-40 15 -
16-2-40 15 -

2me Bur. ldcutif lıt. BeyCJflu, Bü· '• 14-2·'48 17 -
yiik Parmakkapı Tel sok. No 20/3 

Oir. Forlls htanbul 21-2-48 
Vilayet Edirne J.ıf-2-40 
Dir. Vakoufı Manisa 16-2-'40 
Bureau Executif Tarıuı 
Dir. F orcts Isparta 

" " 

17, 2'4·2--40 
13-2-41 
H-2-40 

15 -
15 -
14 - . 
9-

1.S -
1-4 -

MEımento des Fournisseurs J 
LES ADJUDlCATIONS QUl AURONT LIEU DEMAIN 8.2 .. 

Dir. Gen. P.T.T. Com.Ach.Comm.Ecole (Jııt 
Lit portatif (No 1314] 

Com. Ach. Milit. Viae: 
lmpreuion timbru poate [No 1280] 

Regiment Gendarm Bayramiç : 
. , Vinnde de boeuf [No 1315) 

Harıcc tıı aecs [No 1301) C A h M'l'f T bası' 
1 Foin [No 1319] om. C • ı ı · op 

D' · p D İ t b 1 • j Lampe a nlcool (No 1316) ırectıon r. ouanes s an u · Moteur 11 o ıt m" [No ı:H6] • 
Ti•suı en coton (No 1301)* 1 Boutomı et capııules [No 131<>]SI 

Dir. Travaux Pub. Gaziantep : Chambre n air et pneux [No ı 
Constr. biitiHe Meteorologie [No 1303] Office Cereales Suc. isti~ 

Cbemins de Fer Etat: Fabricatioıı cnisse [No 1317) 

Pierrrea parqnets (No 1304] Municipalite Siird : 
Chon.ı: {No 1307] Dressement carte [No 1318] ti 

Vilayet Balıkesir: Dir. Stadium et Hyppod 
Fourniture pierre• [No 1305] P•letotıı [!\o 1318] 

Direction Gen. Türk.kuşu : Vilayet Ankara : 
Cor.str. route en aaphalte [No 1307] R.'.pornt.on "tHİn [No 1320] 

Dir. Generale Monopoles : Com.Ach.Cqr;ps Armee A 
Papiera tue·mouchee et ponr tubes Orge LNo 13~0) 
[No 1307] Com. Ach. Milit. İspart• 

Dir, Fôrets Kütahya : Orge, avoine et paıl e [No {Si 1 
Boia do sapin [No tS07]• Viaude de boeuf [No 131Q) 

C G . S D 1 t Vilayet Edirne: omm. en. urv. ouan. s. 
Materiel pour aıelicr Moritimc (No 1009] 

Officc Ccrealeı Suc. İzmir : 
Transport bici [No 1311] 

Dir. Trııvaux Pub. İıparta : 

Ploquu pour pont• [No 1319] 
Vilayet Gaziantep : 

lmprimes (No 1319] 

Com. Aclı. Militaire E 
Sııvon [No 1319) lnatallatiıın d' eau lNo 1313] 

Com. Acb. Miniıt. Def. Boi.JI [No 1321) 
Nat. : s .. ıı. [Nu 132'1J 

Co•verture en laine [No 1312J 
Ac•tone [No 1318] 

Viande d• boeuf [Ne 1321) 
Savon [No 1321] 

Diver•H corde1 [No 1320) Viande de boeuf [1321) 

-----------------------~-~ -....-• • uz E 
Tarsus İcra Dairesinden-;-- -

Alacaklı - Muallim Hacer 
Borçlu - Kefeli köyünden kclekci Ali 

Satılan menkul malın 
~ 

MuLamıııo11 

Adet No 
1 71 

Cinsi 
Dizel baoomak tiraktör Çift 
makioası ve köten 

Lira 1'r· 
2000 

Cinai ve nevi ve kıymeti yukarıda yazalı menkul oı•1 

tarihinden itibaren açık arttırma ile satışa çıkarılmıştır. 
Birinci ihal günü olan 17,2.940 cumartesi günü sıı•1 

kadar Tarauı icra dairesinde alenen satılacaktır. MubaoıP1e~ 
kıymetinin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde ikinci ihale g~: 
24.2.940 cumartesi günü saat 9· 10 na kadnr Tarsus icr• •

1
, 

her kaça gitsin satılacoğı ve iştirak edeceklerin de ıöstetl 
ta mezkür mahalde hazır buluomal rı ilin oluııur. 

Manisa Vakıflar Müdürlüğünden : 
Eski tımarbano binası etrafındaki taş v kerpiç du~ 

laallinden sök rek alması alıcıya ait olmak f&rtile ıatılac• 
leri 16.2.940 cuma günü saat 14 de Vakıflar idareıinde f 
tır. İateklilcrio müracaat etmııleri ilin olanur. 

Edirne Vilayeti Daimi Encümeninden : 
Edirne vilayetine ait 1400 lira kıymetinde Fort mar"~ 

müstamel kamyon 14.2.940 perşembe günü saat 15 de ibs ~, 
üzere açık arttırma suretile sablığa çıkarılmıştır. Taliple~ 
mezkürda 0 /Q 7 ,5 teminat akçelerile Vilayet eocüm nin• O' 
illu olunur. 

İstanbul İkinci icra Memurlugundan : /; 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve paraya çevrilmesi mulılı f 

markalı bir adet radyo 14 2.940 tarihe müsadif çnrşaınbı> 1,. 
15 den 17 ye kadar Beyoğlunda Büyük Purmnkkapıd•' 
No. 20/3 aparbmanı önünde satılacaktır. Arttırmada 1~ kıymetinin yüzde 75 bulpıadığı takdirde ikinci arttırma 

0 
rihine müsadif pazartesi günü aynı saatte icra edileceğind~ 
!anların gün mezkurda hazır bulunacak memura mürac811 

ilAa olunur. 

İstanbul Üçüncü İcra Memurluğundan: 
Bir alacağın temini için haciz edilip paraya çe(ll 

karar verilen ev eıyası Beyoğlu Nişantaıı Güzel D 
kak Sebat apartımanı önünde 13.2 940 tarihine ıll 
günü saat 16 da açık arttırma suretile satılacaktır·t 
de ihale bedeli kıynıeti muhamr .. cı enin yüzde f~e 
ni bulmasza arttırmn J S.2.940 tarihine müsadif pe tı 
nü aynı mahal ve s atte ikinci arttırma ıuretile 11 

lan olunur. 

imtiyaz Sahibi ve Yazı lvleri Direktörü: lso:ıştl 
Basıldığı yer: Akın Basımevi lıt nbul 
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