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ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için Kuruı 

3 Aylıtı 450 
6 850 

12 " 1500 
Ecnebı nt'rnlek~ller 
il ylı~ı 

i~in 
'270 

Günü ıeçen nushalar 

20 kuruştur. 

PAZAR 

HERGON ÇIKAR İKTİSADI. MALI. TİCARi VE ZiRAi 

1 

GAZETESİ 
.....__ Umum Tüccarların ve müteahhitlerin 

10 Mart 1940 
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E kon om i k Haberler 
a ~ahve ve çay piyasas~--~ --- Amyant talebi 

rİ' ~~::da~ iki hafta evvel çay ve Adreıi aşattda yasılı firma 
'~tıı hPt1a1&11 pek durjun ol· TQrkiye·f1Veç tediye anlatması 
~ l>it &ide bir kaç iÜndenberi bükümleri dabiliode amyant 

ı'4 ~de 'llda çay ve kabve üze- (bam aabeatos) aatacak firma
~.k~:; hararetli muameleler larla temaaa jirmek iatemekte· 

ailb ır. dir. 
•tli '••• An•doludan .şehrimiz· Aktiebola,.et Wikor Anderuo• 

ç: '':~. \re kahve tacirlerine Vastera-atan 11 
~~1- 11 1 ınüracaatJer vaki ol· Analmö 
~nQı•kt 9e yükıek fiatlar teklif 
~İ Cdir. Sovyetler tiftik ithal etmek 

Kanunlar, Kararnameler ve Ticaret Muahedeleri 
Hatayda Ordu Gümrük Başmemurluğunun ismi ; YayladiQı Gümrük 

Baımamurluğu olarak değıştirileceği hakkında GUmrak ve 
inhisarlar Vekaıetınin Tamimi 

No: 19702'2865 
5486 2639 sayı ve 2.7.1939 rük Batmemurluğunun iımi, bu· 

rGnlü renel yuile Hatayda teı lundutu kaza adına izafetle Yay· 
kil edilditi bildirilen gümrük ladatı Gümrilk Ba,memurluğu 
idareleri meyanındaki Ordu Güm· ola rak değiştirilmiştir. 12.2. 1940 

Çuvalların ihraç mOddetinin üç seneye çıkarı iması hakkı n da 

Gümrük ve İnhisarlar Veklletinin Tamimi 
No: 19204 2836 

1 - Yerli mahaul Ye mamul· 
,f· ~t.ı !'•ada •. l d' . • 

"l(lıtıı t' ıoy en ıtıoe fure, •t c ın k ~ kah ıe erden ıonra çay 

2 - Bu genel ya.ı bGkmü, 
l·stlyorlar lerimizin ihracında kullanılmak 1 "dh 1 1 el 1 9 939 evve ce ı a o unup a . . 

• · iızere muvakkat muaflık yolilc tarihinde veya bu tarjhten şim· 
•
1 Clı~1 ~e fiatlarına da bir fiat 

'-~t h Yapacaa-ı yolundaki ta· 
tblcr \l harekete ve anormal 
~lak:d•cbeb olmaktadır. 

lngiltere, Fraoaa ve ltalyaya idbal olunan bot çuvallar için 
ld .ıı. 'b' S ti d di7e kadar geçen jGnlerde iki 

yapı ı.ı i'1 ı ovye ere e aer· teıbit edilmi• bulunan iki ıene 
b t t 'ft'k "b d' l · · · t ,. lenelik ihraç müddetini doldur· 
eı ' ı ı raç e ı meıını 11 e- lik ihraç müddeti Maliye ve Ti-

k "- b · • d k' S t muı bulunan boı çuvallara da me ULCre fe rımız e 1 ovye caret Vekilliklcrince ıiyasf va· 
ticaret müme11ili iki pndenberi aiyetin ae .. irmekte olduır. u buh· famildir. kt,,1 11

8: oıebafilden teker 
>•1118, b'llcudc ıetirerek 1ak· 
ıtııj 11 •• •lduııda zabıta ve ad· 

1. t b 1 t k t' t M-d- • T o Bu yolda İf rörillmeaini dile· 
e an u mın a a ıcare u ur· , ran dolayııile üç aeneye çıkarıl· 

dtu· ıoıterd iti baaıasiyet ve 

lütile temaalarda bulunmaktadır. ı mıttır. rim. 24. l.1940 
Hükümet Sovyetlerc yapılacak 

ibracab li1&D1a tibi tuttutundan 
bu arzuları yGkıek makamlara 
bild irilmittir. 

ı Ce l 
lriııd, 1a arın lıabve ve çay 
"'•ııı bı.ı fayritabit hareketi 

~t~i karı da doaru yola ıeti · 
•ııaau vardır. 

Gürıırk ----
(lu"' 11 varidatı azalıyor 
1 ttlk \r "d 

Diter taraftan İt~lya, İnjiltere, 
Franıa ve Amerikaya yapılacak 
tiftik ihracatını b\ikiimetimiı; fU 

ıuetle leıbit etmiftir : 

. . 
l 

1 

1 

rv'l UN/. KA S A L_AR 
inŞaat :ı·amirat- Nafia işferi - inalzeme-Harita 

~~~ .... ..-:c-• --~------
Balıkesir Askeri Satınalma Komtsyonundan 

! Balıkeıir askeri ba1tahaoede yapılacak 5908 lira 89 kuruş kc-
. 
1 

t. Ji. •rı atı çok azalmak· 
1 
'•ıı ıı'Ptan evvel naaU 5 5 

f tifli pavyon kapalı aarfla e)uiltmeye k onmutlar . 
Difer ihale rünü 23 mart 940 cumartesi günil ıaat 11 ele Muvakkat 

11 ı. '• ol 'd 2 :1 ' "•d •n varı at mı -' •r d 
Sarı kaba mcmle· teminatı 443 lira 17 kuruıtur. 

mallar ketler• lıteklilerin ihale aaatinden bir ıaat evvel teklif mektuplarının liı:ı ''• iltınüttür. Evvelce 
11 lit,lı~llılerle birlikte 75 mil· Deri 
~il Yıl bulan Hnelik varida· · y ajlı 

t l~t •ncak 40 milyon lira 
q, •c•~ı tahmin olunmak· F. Averaıe 

G. Averaı.:: 

lthaııt- 1 Best A verage 

r.~ ~" • malları geldi . 
' ıtc ikinci oflak 

• /. ibitt;rc Aınerika bandıralı 8 . . . ğl k 
e I ıı-ı,bil "•pı.ırile demir eşya mncı • a 

140 
150 

160 
170 
180 
195 
210 
160 ot-' b v, •k k' ! 1 Konya ova malı 

:c 'kır ıamı, ımyevı K d l 17" 
1tlL Cfya '- ._ ı<r onya at ma t u 
~ " "' l ' -.a-.ao ya51, 

lı ita • lcnıeıi radyo pa· Kutamonular 175 
'~ •rıı11c: t , . ' 1 • Ilı\ "c 1 a • parafın mumu, Çenrellı malları L.IV 

140 

150 
175 
185 
195 
205 
U5 
170 
190 

190 
155 

1 
•ap lalyao bandıralı Bi· ---

ttf '-ıcai "~i.le radyo, elektrik Kendir tohumu talebi 
1 il • ııı:.ıııı 
~ lcılt•f Y•vl ecza, mukav• Yukarıda adresi yazılı fırma 
l •kır 't lnala:eıııeıi , otomo· 1 memleketimizden mühim mik· 
• "ı(i Ya, caııa • • b, tekk b • 'lya, pınnç tarda kendir tohumu alacatını 
d:d''•lı ; e ~e tuğla; F ran· 1 bildirerek , nilmuDe ve Yugoı-

' ''tk ltı~rıner o:ıl ~ot7~ .vapu · ı lavya hudut iıtaayonunda teslim 
t 1 ~ılı ~y ' anılın bo· .urtile (fraaco port) fiat taleb 
'ıı.· ">ab:ew · t bb- ı ..-1tlir. •ıı, ı 1 a• etmektedir : 

ltl,r --- 1 Glavna Zemlioradicka 
10 bin to- Ü Proiuodacka Zadruıa 

1-tll l&tlyorı n zUm daha ,. (Cooperative Arricole G~n6rale) 
'- lttt i ar de Produlb 
'lltı .,. 
' daha ~ lleıı:aretinla on Beorrad-Fraakopanova 15 

~'lırı l ı.ıir ıultaniye ı-----------------
'' ~1ıııtar:d~ak iatemeıi Üze• B O R S A 

cı tltı11ı k lllibakerelere 
:ttth 

8 l•dır. Müzakere· ÇEKLER 
'il nına a '-1- ~tıb,7 i re bu miktar 1 . J . 1940 

''-• •aıı için yakında Londra 
nı,flO ~D olacaktır, 
dı~ı- llıUbay 

"r tçı 811 edeceği fın· 
:t~'•i c~ ın~zakeuıler 

Nevyork 
Pariı 

Milano 
Cenevre 

5.24 
130. 19 
2.90 
6.7625 

makbuz mukabilinde Kor Sahnalaıa Komiıyonuna teılim etmeleri 
ilin olunur. 

Nafıa Vekaletinden : 
Ordu viliyeti dabilincle Melet, Turna ıuyu ile Gireaun dahilinde 

pazar ıuyu Akçay ve Tünftk köprülerinin ır;emin etütlerini ikmal 
etmek maluadile k8prü mevkilerinde yapılacak ıondaj ve ka:ıtk 
çakma tecrübeıi itleri 15 sıtın müddetle yeniden a~ık ekıiltmeye 
konulmuttur. · 

Bu i~leıin muhammen bedeli 5450 lira olup eksiltme 25.3 940 
tarihine müaadif pazarteai a-ünü ıaat 15 de Ankarada nafıa vekilctj 
köprüler reiılitinde yapılacaktır. 

Bu ite girmek iıtiyenlerin 408,75 liralık muvakkat teminat ile 
2490 aayılı kanunun tayin ettiti veıikaları ve eksiltme tarihinden 
eu az 8 iÜn evvel nafıa vekaletine müracaat edilip te alınacak mü· 
teahbitlik ehliyet ve1ika1ını hamil olarak muayyen jÜn ve aaatte 
komiıyonda iıbatı vücut etmeleri lazımdtr. 

Şartname ve ketif evrakı, nana vekaleti toıe ve köprGler dai· 
resinde ve Gireıuu, Ordu nafıa müdürlüklerinde sıörülebilir. 

Çeıme P. T. T. Şefliğinden: 

19 ıubat 940 tarihinden itibaren 15 a-ün müdde tle açık 
eksiltmeye konulan 1463 lira 76 kuruı bedeli keıtfli Çeome 
P. T. T. idare bina11nın yapılan eksiltmesinde talip zu· 
hur etmedi4inden eksiltmeli 5.3 940 tarihinden itibaren on 
aün müddetle uzatıldıfı ili.o olunur. Taliplerin Şeflifimize 
müracaatları· 

M. M. V eklletl Ha va Satınalma Komisyonundan : 
Bir beton uçuı pisti kapalı zarfla ekıiltmete konmuttur. Keşif 

bedeli 200.335 iki yüa bin üç yüz otuz beş lira olup ilk teminat 
miktarı 11.267 liradır. ibaleai 25 3.940 puarteai jÜnÜ ıaat 11 de 
bava salanalma komiıyonunda yapılacaktır. Keşif evrakı her rün 
komiıyondan 10 lira 5 kurut mukabilinde alınabilir iıteldilerin ka· 
nuaun 2 ve 3. cü maddelerinde yazılı \'eaaikle birlikte ilk teminat 
ve teklif mektuplarını ihale ıaatiDden bir aaat evveline kadar ko· 
miıyona vermeleri. 

Lv. i mirliti aahnalma komiıyonunda yaptlacaktır. Keşfi 3980 lira 
!lk teminab 3 O liradır. Keıif ve şartnamesi komisyonda görülür. 
isteklilerin Nafıa müdürlüğünden muııaddak vesaiklerile belli saatte 
komiıyona ielmeleri. 

Menin Belediyesinden : 
Ketif bedeli 2597 lira olan t icareti dahiliye iıkelesi ile Beton 

iskelenin tamirtıh açık eksiltme suretile 22.3.940 cuma aiinü saat 15 
te ihale edilecektir. 

Talip olanların yüıı:de 7,5 muvakkat teminat ve t icaret odasında 
kayıtlı bulunduklarıntt dair vesika ile birlik te muayyen g ün ve sa· 
aite belediye daireıinde teşekkül edecek encümeue müracaat eJle· 
meleri ve proje ile tartna menin 13 kuruş bedel mukabilinde bele
diye fen da iresinden alınabilecefıi ilan olunur. 

• * • 
Zona-uldakta Aıma wevkiinde ıtçi yatakhanesi inşaah . Ba~: E· 

regli kömürleri ltletoıeıi Gen. Dir. ilanlarına. -
ıensucat - Elbise - i uudura - Çamaşır v. s. 
-~-· --- -1stanbuliidedi;;sind;;:-

Tahmin becl. ilk tem. 
1390 1C4 29 İstanbul birinci yat ı o kulu için alınacak sade. 

yatı , tereyağı , zeytinyağı ve zeytin tanesi. 
675 50 62 Çocukları kurtarma yurdu içın 251.J m. kumaı· 

Tahmin bedellerilc ilk teminat miktarları yukarıda yazılı ıoe· 

vaddı jıdaiye ve kamaş satın alınmak. üzere ayrı ayrı temdiden a· 

1 
çtk ekıiltmeye konulmuıtur. Şartnameler zabıt ve muamelat kale· 
minde ıörülecektir. ihale 19.3.94u sah günü ınat 14 te daimi encü· 
mende yapılacaktır . Talıblerin il k teminat makbuz veya mektubları 

ve 940 yılına aid Ticaret Odaıı veaikalarile ihale iÜnÜ muayyen sa· 
atle daimi encümende bulunmaları . 

İstanbul p. T. r. Müdürlü~ünden: 
İdareaıiz bamallan için 100 takım elbise di ·ti rilmeıi işi pazar · 

hia konulmuıtur. 
Kumaşı idareden verilecek, dikim, ad ar, tela düt me ve Hiresi 

mütuhhide aid olacaktır. 

Pazarltk 20.3.940 çarşamba saat 15,3 da da B. Postahane bi· 
nası birinci ka tta P. T. T. Müdürlüğü odasıotla toplan c • ~1üdürlük 
Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 350 lir . ' 
muvaknt teminat 26 lira 25 kuruştur. lstekhlerin olbapt kı tıartıııı-
mesile tip ve dikime esas mühürlü uümunesini görme ve wuval. 
kat teaıinatını yatırmak üzere ç lışma günlerinde mezl.ılr Mudürlüıt 
idari kal em levazım ktswına, paz rlık gün ve saatinde de muvak
kat te aıinat makbu:ıile Ko misyona müracaatları. 

obılya, BUro ve ev efyası, - -~~~ -
M&1a, dolap, perdelik v. lıi , 20 kalem mobilya alınacaktır. B k: 

Teknik O kulu Satınalma K omisyonu ilanlarına 

M. M. V. Satınalma Komisyonundan: 
Hepsine tahmin edilen fiatı 16 bin lira olan 165 bin atış cüz. 

dam 135 bin hedef katıda, l l ,2tı0 ahş defteri pazarlıkla eksilmeye 
konulmuşt.ur. İhalesi 14 3.940 perşembe günü saat 11 dedir Ktıt'i 
teminatı 2400 lıra şartname ve nü muncler i kowisyonda gorülür Is. 
teklileriu Ankarada M. M. V. satın nlma komisyonuna gelmelerı. 

Kereste, Tahta ve saire 
İçel P. T. T. Müdürlü~ünden: 

Giilnar ilçeainde de11izc iki saat mesafede Meulet ormanından 

1 

Merain iilaayoounda teslim edilmek şartile 2600 adet çıra lt çam ve· 
ya ardıç telğra f, telefon direği kapalı Lıt.rf uıulile eksiltmeye çıka
rtlmııtır. 

ihale 18.3.940 p azartesi günil saat 14,3·~ da lçel P.T.T. vilayet 
müdürlütil odasında yapılacaktır. • 

Mu\•ald·at teminat mikla rt 975 lira olup beher direğin muham· 
men bedeli beş liradır. 

'ltıı •rca11 d 
1 lrı t. 1. 

11 
• olan fındık Amaterdao 

~- llllt .,. • i 
t111d to11l •oın ıtanbul· Brük.el 

29.2725 
69.1611 
~2.0875 

İı.teklılerin t artnamt:de y..ztlı vcıa iki ibraz etmeleri mecburidir. 
Teklif mektuplart 18.J.9.tO pa:r.arteıi g ünü saat 13,30 za kadar 

Silifke Belediyesinden : komiıyon riyasetine verilecektir. 
Belediyece yapılmaıı mukarrer Silifke · Merain ıeıeai Ü&erinde 1 iıteklilere şartname P. T T· vilayet müdlirlüğü kaleminde para 

'tı fjık •lQı•kllı•.111leketlaıis· 
'~il rtııı,11 ııteyen bir 
~ı: tib,llcatı1btlt11e11illerinin 

>,, lb0Pla11tı ~Ontrol daire· 
~~lt''c•tı : Pnııttır. Top· 
~... ı N•:t.iht Ootrol daire.i 
~' ' 11 111, al reiılik elmit· 
L \ı• ·~•ki 't itlik t arı nıalları 
'1 cıt_" fi •ratıııdan tayin 

'~ lllak • Y•tlard 
't h· ••teQı· l •n daha u· 
. l lt\jlt b 14 erdir. 

t t~ 'lDa r 
'İt r-, t azı olma· 

t, d,,,oPlaııalarak mG· 

ltl edilecektir. 

Atioa 
Sofya 
Madrid 
Buda peşte 
Bükret 
Belgrad 
Yokob&ma 
Stokbolm 

097 
1.6175 

13.61 
23.8175 
0.6175 
3.12 

31.355 
31.009 

ESHAM VE TAHViLAT 

Türk Borcu 1. petin 18.625 
Sıvaı·Erzurum 1 19.28 
Ergani l9.96 
Merkea Bankaaı peıln 111.-

4862 metre murabbaı bir tabayı ittal edecek olan köprü batı mem- ıı.ı verilir. 
leket baataaeıi araaı iki taraflı bulvar teklinde muota:ıam kaldırım 
in••!itı 5.3.940 taribiaden itibaren 15 jÜD müddetle eluiltaıeye ko· 
nulmutlur. 

Mezkar i•in keşif bedeli 4084 lira 8 kuruştur. 

Mahrukat, Benzin, Makina yağlar v.r s 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satı nalma 

, Komisyonunda n : Bu ite ait kefifname ve ıartname belediye daire.inde mevcut 
olup auu edenler müracaatla ber gilo görebilirler. 

Ekıiltmeye ittirak etmek i.tiyenlerin ihale jÜnÜ olu 20.3.940 
ıaat 14 de teminat akçeleri ile birikte belediye enoümeniııe müra• 
caatları Hin olunur. 

l ı.3. l940 pazarieai güııü saat 1 l ,3U da pazarlıkla ihale edilecek 
olan ben;ı.inin 42 ton olduA'u halde münderecatta ıebven 300 ton 
yaı.ıldııt anlatılmıttır. Benzin miktarını n 42 ton oldu~u ilan o lunur. 

• • • Tahmin edilen bedeli 1350 lira olan 3 ton pamuk yağı 
Aıkerl Fabrikalar Umum MüdürlüA'ü Merkez Sahnalma Komisyo· 

lıtanbul Levazım Amirlifi Satınalma Komisyonundan: I nunca 14.3.940 perşembe günü sa.at 15 te paz_a~lıkla ~hale. edilecek· 
Sirkeci Demirkapıda e.ki Saraçhane bioaıı tamir ettirilecektir. tir. Şartname paraaız olarak komııyondan verılır. Talıplerın muvak

Pa:ıarbkla eksiltmesi 12·3. 1940 talı pnii aut 15.30 da Tophanede kat teminat olan ) O 1 lira 25 kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 

• 



1 MBaakasa Ganteai 

Bu gün ilan olunan ünakasave üzayede er Listesi 
Cln.ıt Şekli Muhm. bed. Teminat ----..... ~~-----------------------=-----~ Müracaat yeri Gilaü Saati 

A) ~ıunakasalar 

lntaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Balıkeıir Aakeri haat. pavyon lnt• 
Beton iakele tamiri 
Çeımc P. T.T · idare binaaı tamiri (temd.) 
Kaldırım İnf: 4862 m' 
He7beliada Verem unatoryomu ıaailbane 

Ye müıtemilitı inş. 
Zonıuldakta itçi 7atakbanesi inşaıı 

Aıkeri but. pavyon inş. 

kapalı z. 
aç. eka. 

aç• eka. 

kapalı •· 

,, 

5908 ~ 
2597 -
1463 76 
408"1 08 
3719 84 

37000 -

16557 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır~· 
Elbiıe diktirilmesi: 100 tak. paz. 350 -
lakarpin leyli tıp talebesi için: 1000 çift kapalı z:. Çifti 6 -

Mobilya, büro ve ev eşyası Muşamba, Hah, v.s. 

Masa, dolap, perdelik ve aair mobilya te· kapalı z. 3718 68 
aiaatı: 20 kalem 

443 17 

279 -

2775 -

1242 -

26 25 
450 -

278 90 

Balıkeıir Aık. SAK 
Mersin Belediyesi 
Çeşme P. T. T. Şefliti 

Silifke Belediyesi 
lat. Sıhhi Müesseseler SAK 

23·3-40 11 -
22-3-40 15 -

5-3 40 itib. 10 gÜ n 
20-3-40 IO -
18-3-40 14 30 

Eretli Kömürleri İtlet. Genel Dir. 22-3-40 15 
Zonguldak 

Balıke1ir Aık. SAK 26·2-40 15 -,. 

İıt P.T.T. Müdürlütü 
İ.t. Sıhbt Müesseıeler SAK 

lıt. Teknik Okulu SAK 

20-3-40 15 30 
25-3-40 15 -

26 3-40 15 -

Matbaa işleri - Kırtasye-Yazıhane Levazımı --------
Atıt cüzdanı: 165000 ad .-hedef cüzdanı: 

135000 ad.·atıı defteri: 11200 acl. 

K ereste, tahta ve saire 

paz. 

Çıralı çam telgraf, telefon direti: 2600 ad. kapalı z:. 

Nakliyat - Boşaltma Yükletme 

lnbiaarlar mamulatı nakli pa:ıı:. 

Mahrukat, Benzin, Makine yatjlan v. a. 

Kok veya ı6mikok kömürü: 60 t. 
Gaz yal}ı: 13.5 t. 

Müteferrik 

paa. 
,, 

16000 -

12225 -

Parke t.ı•: 5()000 ad. 
Tire çorap ipliti: 1.4 t. 

aç. elu. Beb. O 09 
paz. 2282 -

Binek bayvauı: l baı·nakliye koşumu: 4 
ba9·mekkirı hayvanı: 22 bat 

Komple freze çapa mekineıi: 1 ad. 
Tevhit ıemeri: 1200 ad 

aç. ekı. 660 -
paz. Beh. 35 -

Varil: 1162.2000 ad. (t.ırt. 2j0 kr.) 
Balta: 10000 ad. 
Çift atlı araba koşumu: 15 ad. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s: 

Bulıur: 10 t. 
K. fuulye: 10 t. 
Zeytlnyatı: 2 t. 
Sadeyat: 4 t. 
Toz teker: 5 t. 
Pirinç: 30 t. 
Sadeyat: 1 t. 

" 
: 2.4 t. 

Nobutı 84 t. 
K. ot: 50 t. 

• " : 20 t. 
" : 54 t. 

Yulaf. 2 O t.-arpa: 250 t.-lı. ot: 200 t. 
Patateı: 12.~ t. 

B. M O 7 a y e d e 1 er 
~--~www .....- -----

,, 

" 

aç. eka. 

" 
" 
" ,, 

kapalı z. 

" aç. eks. 
kapalı z. 
paz. 
,, 
" 
" 
" 

MO.tamel eıya: 12 kalem pas. 
Bina enkazı ,, 
Bufday: 5 t.-arpa: 22 t.-m111r: 287 k.-çavdar: 4t. aç . art. 
Mukavva-pamuklu menıucat boyalı demir ,, 

port baraj v . ı. 
Elbiıe, çamaıar v ,a. 
Kerede: 231 m1 

Konak ankazı 
Kavak atacı: 2423 ad. 
Kank odunu: 268 m1-kayın odunu: 104 m11 

" 
" 
" ,, 
,, 

,, 43 -

90-

125!) -
20 JO -
840 -

4200 -
1375 -
81<0 -
7350 -
2520 -

1· 6 o -
3500 -
1400 -
3780 -

44 50 
120 -

2400 -

975 

916 88 

342 -

342 30 

49 50 
3150 -
7500 -
3000 -

93 75 
150 -
63 -
31~ -
l 13 13 
607 50 
551 25 
189 -
945 -
262 50 
105 -
283 50 

160 -

4-
9-

88 36 

452 63 
50 -

M M.V. SAK 

lçel P.T.T. Mild 

İzmir İnbiıarlar Batmüd 

Ed"rne Ask. SAK 
Vize Ask. SAK 

Sivas Belediyesi 
Deniz Lv:ı. SAK Kaumpafa 
lzmir Lvz. SAK 

İst. Ziraat Mektebi SAK 
İstanbul Komut. SAK Fındıklı 
M.M.V. SAK 

,, 
Balıke5ir Ask. SAK 

fı.mir Lvz. SAK 
,, 
" 
" 
" Urfa Tümen SAK 

,, 
" Edirne Ask. SAK 

iıtanbul Komut. SAK Fındıklı 

" 
" Vize Ask SAK 

Edirne Aık · SAK 

fstanbul Defterdarlı~ı 
iıt. Belediyeıi 
Dursunbey Kızılay Şubeıi 
İzmir Gümrük Batmüd. 

lzmir Memleket Haatanesi Baıtab. 
Balıkesir Orman Müd. 
Malatya Defterdarlığı 
Bolu Orman Çevirge Müd. 

" 

18-3-40 J 3 30 

25·3-40 15 --

15-3 40 l 1 -
13·3-40 14 -

25-3 40 14 -
14·3-40 14 30 

26-3 40 11 
15-3-40 
14·3-40 
18-3-40 
11-3 40 

il 
11 
ı.ı -
l 1 -

• 

15 3-40 
15-3-40 
15·3-40 
15.3.40 
15·3-40 
20-3 40 
2fl 3.40 
20-3-40 
22-3-40 
16-3-40 
15 3 40 
14 3-40 
13 3-40 
15 3.40 

7.4.40 
11-3-40 
12-3 40 
20-3 40 

21-3-40 
25-3-40 
14 3.40 
15-3 40 
15-3-40 

15 -
15 31) 
16 -
ıo -
il -
10-
15 -
10 -
11 -
10 -
15 -
14 -
14 -
15 -

14 -
15 -
14 -

il -
15 -
14 -
15 -
15 -

----------------------- __,,...,,__,_ ----
n 3. maddelerindeki komiayoncu olmadıklarına ve bu ;,ıe alakadar 1 
tGccardan olduklarına dair ticaret odaaı veıikaaiyle mezkür gün ve 
saatte komiıyona mOracaatları. 

Edirne Aıkert Satınalma Komiıyonundan : 
60 ton kok veya aömikok kömüril pazarlıkla 15.3 940 cuma gil

a{\ uat 1 l de Edirnede Mütiriyet daireıinde askeri aahnalma komi•· 
yonuoda aaho alınacaktır. Teminatı 342 liradır. Şartnameıi komiı

yonda ıörülür. 
• • • 

13.~ t. gu yağı alınacaktır. Bak: erzak ıötununda Vize Aake· 
rl SAK ilanına. 

Müteferrik 
İstanbul Ziraat Mektebi Satınalma Komisyonundan: 
Muhammen bedeli 660 lira olan bir adet komple toprak Freze 

çapa mnkinesi 26.3.940 aalı ıünü saat 11 de Beyoğlu İıtiklal c!'d. 
deai 349 numarada Liıeler Muhasebeciliğinde toplanan komisyonu
muzda açık ekıiltme auretile mübayna edilecektir. 

İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
lzmir müstahkem mevki birlikleri için pazarlıkla l binek, 4 nakli

ye koşumu, 22 mekkari hayvanı utan alınacaktır. 
lı.tekliler her gün ötleden sonra kışlada lzmir levazım amirliti ıa

tınalma komisyonuna müracaatları · 

' Sivas Belediye Riyasetinden: 
Sivas belediyesi için açık eksiltme ıuretile 50000 adet 

parke taıı alınacaktır. Beher taıın bedeli muhammeni 9 ku· 
ruıtur bu ite ait ıartname Fen İtleri Müdürlügüoden bedel· 
siz olarak alınır· 

Taliplerin 25 3.940 tarihine tesadüf eden pazartesi ırünü 
saat 14 de yüzde 7,5 kuruf t\?minat parasile belediye encü
menine müracaatları ilan olunur. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli 2282 lira olan 1400 kilo tire çorap ipli

ğinin, 14 mart 940 tarihine ra1tlıyan perşembe günü aaat 14,30 da 
pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

Kat'i teminatı 342 lira 30 kurut olup tartnamesi her gün ko
misyondan alınabilir. 

10 Mart 1940 

İNŞAAT MALZEMESİ 

IST ANBUL pjy ASASI TOPTAN FIY ATLARI 

Alçı yerli 50 kg.lık torbası 
,, ,, 40 " 

50 " ,, alman 
Asfalt yerli kilosu 

" 
,, ecnebi 

Çimento natürel tonu 
,, " 

Çini 

ıüper 

(mozaikten) 
(çimentodan) 

tanesi 
,, 

Fayans ecnebi 

,, " (aksamı) 

Kireç (su) 
,, (toz) 
,, (taş) 

Kiremit (Bakırköy) 
,, (Eaki~ebir) 

,, (Kütahya) 
,, (Büyükdere) 

Künk (çimento) 
,, (toprak) 

,, (dökme boru) 

" 
" 
" tonu 
,, 

kilosu 
tanesi 

" 
" 
" ıantimi 

numaraıı 

kilosu 
,, (ecnebi) " 

Mermer (yerli işlenmiş) metre murabbu 
Tuğla (Büyükdere prese) bini 

,, (Feriköydeliksiz) ,, 
,, (Kağıthane delikli) ,, 

,, ( ,, deliksiz) ,, 
,, (ateş, yerli) t~nesi 

,. ( ,, ecnebi) ,, 
,, (Fransız prese) ,, 

Kereste (döşemelik köknar) metre mikabı 
,, (çıralı, lambalı) ,, 
,, (tavanlık köknar kordonlu) ,, 
,, (kaplamalık çıralı) ,, 
,, (ııvadibi köknar) ,, 
,, (pervaz:hk köknar) ,, 

,, 

" ,, 
,, .. 

" ., 

180 
100 

5 

800 
650 

o 75 

1 ~o 

3 
7 

1400 

20 
3900 
4200 
4500 
4500 
4500 
4500 

300 
110 

1500 
1800 

8 
4 --

ıooo 

100 
t 
1 
8 

-) -3 5 
9 I 

28 / 
3(1 I 

SOo 
3000 
ıooo 
1350 

1500 
13 
30 
22 

4800 
52oO 
5200 
5200 
5500 
5200 

rihinde kapalı zarfla alınacak olan aıaiıda cins ve rn1~1 

ları yazılı keremit ve çivilere mezkar tarihte zuhur ede~ 
liplerin teklifleri fartnamesine uygun olmadığından ıııil 
kaaa 2490 ııayılı kanunun 40 ancı 'Daddesine ıröre uzatıl• 
pazarlığa bırakılmıştır· 1 

Pazarlığı: 14.3.940 perıembe iÜnü saat 15 te Mıt. ft 
Satınalma Ko. da yapılacakhr· 1~ Taliplerin hizalarında yazılı teminat akçeleriyle biri 
muayyen tarihte mezkftr Komiıyona müracaatları· 
Cinai Aded M. bedel Tutarı M. teııı$ 

Kr. s. L. Kr. L· :;S 
Mahiye kirmidi 3000 13 50 405 00 30 ' 
Manilya kiremJ- 87310 13 50 11786 .85 884 1 
di du~ ~ 
Çivi istenilen boyda 7750 kil 36 00 2790 00 

1
fgJ76 

Ankara İıkln Müdürlüğünden: 
Vilayetimizin Etimesğut nahiyesine bağlı Sincan 

de yerleıtirilen Romanya göçmenlerine çift hayvanı 
38 adet at açık ekıiltme ile alınacaktır. 

1 
Seherine tahmin edilen fiat 60 liradır. Muvakkat ~ 

nat 171 lira olup ihaleıi 25.3.940 pazartesi günü aaat 1 
dır· 

Fenni ve husu.ı ıartnameyi görmek ve münakasa1t 
mek iatiyenler Vilayet lakin Müdürlüğünde müteıekki 
milyona müracaatları ilan olunur. 

M. M. Vekaleti Satmalma Komisyonundan: 1 
Beberine tahmin edilen fiatı 43 lira olan 1162: 2000 od~ 

ril pazarlıkla talın alınacaktır. ihaleıi 14.3.940 perıembe ıil" 
l l dedir. Kat'i teminatı 7500 lira olup ıartnameıi 250 kurııf'~ 
misyondan alınır. Taliplerin muayyen vakitte Ankarad• l'd· 
ı atınalma komiıyonuna gelmeleri 

J 
• • • fptidol maddesi Vekaletten verilınek üzere 10.0 O 'J 

tihkfım modeli küçilk balta pn:ıerlıkln eksiltmeye konınuştı.Jr l 
18 3.940 pazartesi günü saat 14 dedir. Keti teminatı 300' 
Şartnuoıesi komisyonda görülür. lıteklilerin belli 1aatte A~~ 
M. M. V. aatınalma komiıyonuna ıelıneleri, Beher adedine 1 

fiat tahmin edilmi,tir. 

İstanbul Komutanlı~ı Satınalma Komlıyonundarı= 
Komisyonumuzda mevcut tartnameıine göre birlikte ~ş 

rının ihtiyacı için bin iki yüz adet tevhit semeri pazarlı" 1 

alınacaktır. Münakaıaaıoa 15.3.940 cuma günü aaat on birdejJ) 
caktır. Beher adedinin muhamm~n bedeli otuz beş liradır· 
nat parası üç bin yilz elli liradır. İsteklilerin belli gOıı ~' 
Fındıklıda Komutanlık aatınalma komiıyoouna müraeaatlar•· 

Balıkesir Askeri Satınalma Komisyonundan : 1 
Aıkeri ihtiyacı için 15 aded çıft atlı araba koşumu P' 

ekailtmesi yapılacaktır. ıj 
Pazarlığı l 1.3.9ıO paz.ortesi ıünü saat 11 de kor ıatıı.t' 

misyonunda yapılaccktır. 
Muhammen bedeli 9ü liradır. ıl 
Taliplerin muayyen ıilnde komisyonumuza müraca•1 

olunur. • 

Erzak. Zahit?e. Et. S 'bze v s. 
----------..:___ JI 

lıteklilerin yeni yıl ticaret odası veıikası veya ruhsat iinvan tezkc:. 
nıi ve diter ve.aikalarla birlikle, eksiltmeden evvel adı ıeçen mulıa
aebe veznuioe yatıracakları 49 lira 50 kurut ilk teminat makbu:ıile be. 
raber komisyona müracaatları, 

Şartname lstanbul Ziraat Müdürlü~ndedir. 

isteklilerin 2490 sıiyılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte belli 
gün ve saatte Ka1ımpaşada bulunan komisyona müracaatları. 

İstanbul Levazım Amirliği Satına imi\ Komisyorıııll b 
10 ton kadar ıoda alınacaktır. Müteahhit nam ve J<e;: 

zarhkla eksiltmesi 14.3.940 perşembe günü saat 15 de b 
Lvz · AmirliQ-i Satınalma Komisyonunda yapılacaktır· 'f~;I 

ta· deli 640 lira teminatı 96 liradır. Şartnamesi Komiıyond• r 
Çanakkale Mst. Mevki Satınalma Komisyonundan : 

Çanakkale Mıt· Mvk· Jnıaat komisyonu için 28.2.940 
1 
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Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan : 
12500 kilo patates 15.3.40 günü aaat •5 de pazarlıkla aatın a

•c•ktır. iık teminatı 160 liradır. İıteklilerin belli günde Edirnede 
lyi kıılaaında askeri aatınalma komiıyonuna aelmeleri. 

lıı:nır Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan 
lıı:oir müstahkem mevki merkez birliklerinin 30 bin kilo aade 

b~ ihtiyacı 29.2.40 tarihinde pazarlıkla yapılan ekıiltme1inde ta• 
; ~kı:nadıgından pazarlık 11.3.40 pazartesi ıünü 1&at 15 de kış
a 1:tınir levazım amirliği sahnalma komiıyonuoda 1apılncnktır. 
lahıııin edilen tutarı 3150 ~ liradır. 
l'tıııinatı muvakkata akçası 2363 liradır. 

(Devamı 4 ncü sayfada) 

Ereğli Kömürleri -
işletmesi 

1 Genel Direktörlüğünden: 
- Zonduldakta Asma mevkiinde yapılacak olan bir 

adet 

İŞÇi VATAl<HANESI INŞAATI 
2 Kapalı zo.rf usulile eksiltmeye konmuıtur. . 

.... İtin, vahidi ffat esasına göre ilk ketif tutarı 37.000 
(Otuz yedi bin) lira olup muvakkat teminatı 2775 

3 (İki bin yedi yüz yetmif beı) liradır. 
- Eksiltme ı2.3.940 günü saat 15 de Zonguldakta Ereili 

Kömürleri lıletmeıi Genel Müdüriyeti binasında ya-
• Pılacaktır. 

- Eksiltmeye lttirak edeceklerin, Münakasa günün
den bir gün evvel lıletme lnıaat Müdüriyetine mü

S racaatla bir ehliyet vesikası almaları icabeder. 
- İstekliler bu ite aid ve aıağıda gösterilmif bulunan 

evrakı Zonıuldak Ereğli Kömürleri İoletmesi İnıaat 
Müdürlüğünde, Ankarada Eti Bank İnıaat Müdüri
Yelinde ve lstanbulda Eti Bank İstanbul bürosunda 
iôrüp tetkik edebiJirler. 

BAHSİ GEÇEN EVRAK ŞUNLARDIR: 
A
8

) Eksiltme ıartnamesi 
) Mukavelename 

~) Vahidi ffat cetveli 1 
ı:-)) Hususi Şartname 
~ Fenni ıartname 
F) lıçi binaları projesi. 

eknik Okulu Satmalma Komisyonu Başkanlığından : 
•\'~ldııda bulunan okulumuzun 3718 l_ira 68 ~urut ~eşif bede111 

llıi a.lcnı Mobilye Masa, Dolap, Perdelık vesaıre tesısat 26.3.940 
hı ~e raıllayan Salı günü aaat 15 de ıartııameıine göre Gümüt· 

11 ~ a 'ı'ükıek Mühendiı Mektebi Muhaı;ebecili~inde toplanacak 
· l 

0ıniıyoııumu:.ıda ihaleıi yapılmak üzere kapalı zarf uıulile 
'-eye konmuştur. İlk temiııat 278 lira 90 kuruıtur. iıteklllerin 

t~ --:•l! kanun ile ınrtnamede yazılı belgeleri teklif mektuplarına 
~~ Ckıiltmeden bir ıaat evveline kadar makbuz mukabilinde 

1 alOlla Vermeleri fartname ve reıimlerle nÜmune ve aair tafai. 
l~tdtınek ve Öj'renmek ve ilk teminat yatırmak iıteyenlerin ek

(1 'b bir gün evveline kadar Okulumun ve eksiltme iÜnÜ de 
k t~Yunda Yükıek Mübendiı mektebi muhaacbecilij'inde topla-

ııl 0ınisyonumuza aelmeleri. Postada vaki olacak gecikmeler 
tdiJıı:ıez . (1858) 1-4 

i~ İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
k~' ihtiyacı için 50 çift burç, 50 adet büyük 50 ad.,t orta 50 

tk,JGk boy olmak üzere 150 adet müvez:ıi çantuı alıomuı a· 
&. p lıı:ıeye kouulmu~tur. ~kıiltme 20.3.940 çarpmba aaat 14,30 
1-11, <>stabane bina11 birinci katta P. T. T. Müdürlüj'ü oduında 
~ıı~k Alıaı Satım Komisyonunda yapılacaktır. Beher çift bur

~111Q ~111nıen bedeli 60, büyük boy çantanın beheri 9, orta boy 
'-ııı\' thcri 7,5, küçük boy çantanıo beheri 5 lira bepıinin 4075 
l.t,lt~~lta~ teminat .W5 lira 63 kuruıtur. 

._.t~ ıltrın olbapdaki mühürlü oumuneleıioi ve fartnameıini 
dt ltı \'e ıııuvakkat teminatlarını yatırmak üzere çalıfma günle
"-u:~kur Müdürlük idari kalem Levazım kıamıoa eksiltme gün 
k.at t t de 940 ıenesi için muteber Ticaret Odası veıika11, mu

'~ibat makbuzile birlikte Komisyona müracaatları. 

~i~d 
lltı 

' ....... _ 
•ıı it - ----
1?o !10 Şerit halinde çelik saç 

~~ 
ıs2 :. 
'•s :a 
( :a 
~ ' '\' > > ll JJ 

1 l>att ul karıda cinı ve mikdarı yazılı 
( t •ki 

Cinsi 

> > 
> > 

> 

(1602) 3 - 4 

Eb'adı Saati 

56x02 mm: 
60x02 > 

95 x 02 > 

100 x 015 > 

150 x015 ll 

115 x 0.20 .ıı • 

malzeme müteahhidi 

16 

na-
• ...._ }> a •atın alınacaktır. 

111 ~•1tı lllarlık 18 111 940 pazartcıi aünil aaat 16 da Kabataıda 11 \'e M · · o 
1 ...... N" ubayaat Şubesindeki Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 

"tly İ Uıı:ıuncler her gün ıııözü geçen Şubeden alınabilir. 
111tıt p ltcklılcrhı pazarlık için tayin edilen gün ve aaatte 0 u 7,5 

llratariyle birlikte mezkU.. Komiıyona gelmeleri. 

(1569) 3- 4 

: -..... Nn • • • 
1 1 111Sık .~~ı:ıeai nıucibince muhtelif evaafta 600 adet oval kalıp 

t~•ılt 
1tı' Mt.ıha ille usulile 18hn .alınacaktır. . _ . 

' ~k . Dltrıen bedeli 590 lıra muvakkat temınatı 44,25 lıradır. 
'ktı.lt•atı sılttrıc 14. llt. 940 per~embc günü aaot 16,30 da Kaba-
. lyt. tb ve Mubayaat Şubeıindeki Alııu Komiıyonunda yapı 
ııı 'N .. 
t~~ilt ... U~une her gün sözü geçen Şubede görülebilir. İstekli-
ı:ııtJ;ı_ ... «: iç' 

~tt ın 10 
tayin edilen ırün ve saatte % 1,5 güvenme parala· 

Clkür Komisyona müracaatları. ( 1792) 2-4 

M...Uaa Ga.zeteei 

İtin nevi 
Mabam. ıbed. %7,5 tem. Eksiltmenin 

lira kr. lira kr. tekli Hali 

Paşalimanı ve Şark D. Kiremit 580 75 43 55 pazarlık 14,30 
aktarılmaaı veaair iti 

Fıçı çemberi 1000 kilo 3l0 00 2.1 25 açık ek. 16,30 
1 - Ketif vo tırtnameıi mucibince yukarıda yazılı teminat ve 

malzeme hizalarında rCSsterilen usullerle ekıiltmeye konmuştur 
il - Muhammen ve keşif bedelleri muvakkat teminatları, ek

ıiltme ıaatleri hizalarında 1azılıdır. 

ili - Eksiltme 25 111. 940 pazartesi günü Kabatatda Levaı.am 
ve Muba1aat Şubeıindeki Alım Komisyonunda yapılıcaktır. 

iV - Şartnameler her gün ıözü geçen Şubeden parasız alına
bilir. 

V - İstekl ilerin ekliltmc için~ tayin olunan gün ve saatlerde 
y. 7,5 rüvenme para1iyle birlikte mezkür Komiıyona gelmeleri. 

(1713) 2-4 
••• 

1 - 19.2.940 tarihinde 1000 m1 tam boy tahtaya talip zuhur et· 
mediğ'inden yeniden pazarlata konmuştur. . 

. il - Pazarlık J 1.111.940 pazarteıi 1a-ünü nat 15 de lıtanbulda 
Kabataşta Levuım ve Mübıtyaat Şubesiodeki Alım Komiıyonunda 
yapılacaktır. 

111 - Şartname ve eb' at liıteıi her giln ıözü ıeçen Levazım Şu 
besi vezne.inde 220 kuruş mukabilinde alanabilir. 

iV - Pazarhta ittirak etmek iıteyeoler muayyen gün ve aaatte 
o;, 7,5 ıüvenme paralarile veya banka teminat mektuplarile ve di· 
ter kanuni vesaikle adı ieçeo Komisyona gelmeleri. 

V - Ker.,te ıif olarak teslim edilebilir. (1572) 4- 4 

• • • \ 

1 - NGmaoesi mucibince 10,000 kilo tifo ambalaj kAj'ıdı açık 
ekıiltme uıulile 1&bo alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli 4500 lira muvakkat teminatı 337 liradar. 
ili - Ekıiltme 11 111. 940 pazarteıi!iünü ıaat 14,45 de Kaba

taşda Lenıım ve Mubayaat Şubeıindeki Alım Komiıyonunda yapı· 
lacaktır. 

iV - Nümune her gün ıözü ge~en Şubeden paruız alınabilir. 
V - İıteklilerin ekıiltme için tayin edilen gün "ve saatte %7,5 

güvenme paruile birlikte meakur I<omiıyona gelmeleri, (1753) 4.4 

••• 
Mub. bed. Yo7,5 tem. Ekıiltmenin 

Cinıi Miktarı lira kr. lira kr. fekli aaati ----
Muhtelif yaldız. 500 kı. 1550 -
Külçe kurıun 4000 ,, l 160 -
Çelik IBÇ ) 144 ) 

116 25 açık ekı. 14 
81 - " ,. 14,30 

Simenta1yon çeliti ) 577 ) 734 80 . 55 11 ,, ,, 16,30 
1 - Şartname Ye numuneleri mucibince yukarıda ciıı• ve mik 

tarı yazılı 3 kalem •fya açık eksiltme uıulile ıahn alıoacakhr. 
il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ekıiltme 18· 

atleri bi:ııalarıoda ıösterilmittir. 

111 - Eksiltme 21. lif. 940 perfembe aılnO Kabataıda Levazım 
ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler paraaız olarak ber gün .öıü a-eçen Şubeden 
alıoabileceği iibi yaldız nuaıu•eıi de alınabilir. 

V - lıleklilerin ekıiltme için tayin edilen gün ve saatte o 
0 

7,5 
a-üvenme paralarile birlikte mea:kılr Komiıyona ielmeleri 

(1638) 3- 4 

iirkiye Cumh 

Mubam. bed. %7 ,5 tem. Eksı \{tmenin 
Cinsi Miktarı lira lira tekli aaati 

___ _.._ 'Ilı' -

Galon mantara 1.125.000 sif 11250 844 pa:r.arlık 14 
Şarap > 1.500.000 > 14085 1056 > 14,3<1 
Rakı > 10.000.000 > 33350 2501 kapalı z. 15 
Şarap ıı 1.500.000 > 14085 1056 ll J5,31J 
Galon mantarı 300 000 :ıı 3000 225 açık ekı. 16 
fıçı mnntara 100 000 ıı 2350 176 :rı ll 16,30 

1 Ni111•De Ye.şartnameleri mucibince yukarıda ya:tılı altı 
!.alem rua11tar biznlarıDda yaır.ılı uaullerle ve hizalarmdn yazılı sa
atlerde satın alıaa"ktır. 

il - Kkailtme 15. ili. 940 cama günü Kab taşd Levaz.ım ve 
Mabayaat Şabeaincleki Alım Komisyonunda,.. yapılacakhr. 
~ lll - Şartname ve oümuneler her gün adı geçen Komiıyondan 
alınabilir, yalnı:& rakı mantarına aid ıartnameler on~ç kuruş bedel· 
le verilir. 

iV - Kapalı :aarfa iştirak edeceklerin mühürlü teklif mektup· 
larını .. kanuoi vesaik ile % 7,5 güvenme parası makbuzu veya ban
ka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarm eksiltme sa
atinden birer saat.evveline kadar Komisyon Başkanl ığtLa makbuz 

:ı. .. 

mukabilinde vermeleri pazarlığa gireceklerin de 0 
0 7,5 güvenme 

paralarile me:ıkur Komisyona gelmeleri. (1?.83) 4 4 
il< • 

Cinsi Mikdarı 

Kapalı kapıiil 100 Hık 20.000 kutu 
Madeni av kovanı I0.000 adet 
5,05 kovan kapıülü 20.000 kutu 

ı Mulııtelif cins Rovelver fiıe~i 275.000 adet 

Eksiltme şekli Saati 

pazariık 

" ,, 
" 

14 
14,30 
15 

Dolma tüfek kapsülü 40.000 ,. n 

16 
16,30 

I - Şartnameleri muci.bince yukarıda cios ve.mikdarı. yazılı a 
malzemeai pazarlıkla 1atın alınacaktır. 

il - Pazarlık, 22. 111. 940 cuma günü Kabatnşda Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alam Komisyonunda yapılacaktır 

ili - Şaıtnameler her a-ün 11özu geçen Şubeden parasız alına
bilir. 

iV - Münakaaaya 8'irecekler tekı!f edecekleri fiot üzerinden 
ol• 7,5 teminat paraaiyle birlikte paııarlık için tayin ed ilen gün ve 
ıaatlerde mezkQr Komiıyona gelmeleri. (1598) 2- 4 

Cinıi 

Se11iz yazı makineıi 
Bileme makineıi zım· 

para taşı ,,50 takım" 

... ı;ı * 
Mub. bed. 0 

0 7 ,5 tem. Eksiltmenin 
Miktarı lira kr. lira kr. şeltl i saati 

6 adet 
300 » 

1080 -
2040 -

81 - açık eks 14 
153 - ll 14,30 

Kanin koluı 5000 kilo 2247 50 168 56 15 
15,30 
16 

Soda 9000 :ıı 392 40 29 43 
Litapon ,,müteahhit 884 » pa:r.ar. 
hesabına" 

Süpürg-e büyük boy 3000 adet ,,Müteahhit hesabına" 16,30 
I - idaremiz için yukarıda cinı ve miktarı yazılı 6 kalem eşya 

aatın alınacaktır 
il - Eksiltme 13. ili. 940 çarıamba günü Kabataşdaki Levazım 

ve Mübayaat Şubeıi Alıw Komisyonunda yapılacaktır 
ili - Şartnameler her gün aözü geçen Şubeden parasız olarak 

alınabilir . 

iV - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte mez· 
1 (1501) 4- 4 kur Komisyona gelme eri 

a 1 

A K T 1 F: 

31 12 1939 TAklHINDE BiTEN SEKiNCI HESAP YILI BiLANÇOSU 

•=-- - V A S l F : 
Kaıa: 

Altın: Safi kiloA-rem 
Banknot 
Ufaklık 

Lira 

15.500.040 21.802.046.69 
16.301.150.-

1.714.287.17 

Dahildeki Muhabirler : 
Altın: Safi kile,ram 678. 1 l I 
Türk liraaı 
Altı n ft tahvili kabil olınayan dövizler 

953.816.81 
198.307. 15 
28.192 68 

Hariçteki Muhab'rleı· : 

Altııı ıafi kilogram : l O.O• 2.340 
Altına tahvili kı&bil ı•heıt dövi:&ler 
Diğer dövi:der ve borçlu klirinr 
bakiyeluı: 

Hazine Tahvilleri : 

Senedat Ctizdanı : 

Tloe ri senetler 

Esham ve Tahvillt CGadanı: 

Deruhte edilen enakı nakdiye 
karşılıtı 

ı 4.033.1 56,90 
21.928,39 

11.420.543.60 

50.57 4.675.43 

Lira 

38.817.483,86 

1. 180.316,64 

25.525.628,89 

140.761.385,-

'ermaye: 

lhtiy At akçesi : 

Adi ve fevka!Ade 
Fevkalade 
Husust 

Tedavüldeki Banknotlar : 

Deruhte edilen 
A I lı n krırş ılı ldı 

Resskont oıuk bili 

Türk Lirası Mevduatı : 

Döviz Taahhüdatı : 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diter döviz.lor ve alaoaklı kliring 
bakiyderi 

216.760.260,68 Muhtelif : 

Muvakkat alacaklılar, depoıitolar, 

Lira 

3.617.679,68 
599.454,57 

6.000.000, -

140.761.385, 
17 00 o o, 

1 9.000.0 o -

havaleler ve aaire : 36,074 517,40 

Banka malı 8.818.363.~i 1 59 .393.038, 7 4 
Diter alacaklı beaaplar 60 _905.ll26,60 

Avanslar: 
Gayri Menkuller ("') 
Demirbaı (• •) 
Hissedarlar 
Muhtelif 

Yekin: 
' ~ 

7.823.564,58 
1.401.221,9'2 

98.363,56 
4.500.0()0,-
2. 766.650,43 

499.0'l7.!J 14,30.ı 

KAR: 

Yekön : 

TÜRK.iYE CUMHURiYET MERKEZ BANKASI UMUM MÜDÜRLÜGÜ 

10.217.134,25 

2 6 761. ~.J.-

1 30.369-244,45 

47.217.569, 19 

96.979.544, -

2.483.037,41 

499.027 .914,30 
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ADMINISTRATION 
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K~ her l lan, 2me Etng~ 
11 10 8-9-1 ı 12 

TeJeplıo ııe: 49442 

Pour la Publictt6 ı' adreaaer 
a l' Adminiatratton Journal Professionnel des Fournisseurs et des EnJrepreneurs de l'Etat Boite Poıtale No. 1261 

Tebleeu Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
------, ---- Mod~ .. - Pri;-"'"-Cnutio;.-~Lieux d'odjudi~~ d-u----~---

ObJet de 1 adJudication d'adjudicat. eatimatif proviaoire Cabier dea Cbnrgea Jours H e ures ______________ ,_._.,._._ ______ _ 
Adjudications au Rabai!_ 

C onstructiona-Reparatlons-Trev. Publics- ateriel de Construction-Cartographie 

Coıutr. pavlllon a l'hOp. ailit. Balıkciir 
n tichello •n beton 

l.6p. bit. P.T.T. a Çqme (aj) 
Conatr. pneı 4862 ıa1 

Conıtr. balo et dependaocc a\l aanatorium 
İl Heybellada 

Pli cach 
Publique 

Publique 

5908 -
2597 -
1463 76 
4084 08 
3719 84 

Coaatr. dortoir pr. oavrlers İl Zonruldak Pli cac:h 3i0f0 -
CoD1tr, puillon a l'h6p. milit. Balıkesir • 16557 -

Habl llement - Chausaures - Tissus - Cuir 

443 17 

279 -

27i5 -
1242 -

Com. Ach . Milit. Balıkesir 

Municipalite Merıin 
Dir. P.T.T. Çeşme 10 jours i 
Munic ipalite Silifke 
C. A . Etabliss. H)•giene Istanbul 

23-3-40 11 -
22 3.40 15 -

partir du 5·3-40 
20-3·40 10 -
l8·3-40 14 30 

Dir. G. Exp. Charbons Ereğli a Zonguldak 22·3 40 15 -
Com. Acb. Milit. Balıkesir ' 26·3-40 15 -

Confeetion d'babıta: 100 complets (ııj) Gre a f re 3 50 - 26 25 Dir. P T.T. lstanbul 20-3-40 15 30 
Com. Ach . Etabliss . Hygiene Istanbul 25-3 ·-40 l 5 -Eıcarpinı pr. ecoiiera Medecine: 1000 paires Pli cacb lıı paire 6 - 450 -

Ameublement pour Hebltation at Bur aux-Tapisserie ete. 

Tabla, armoire, rideau:ır.etautreı meuble: 20 lotı Pli cach 3718 68 278 90 Com. Ach. Ecole Technique lstanbul 26-3-40 15 -
Travaux d'lmprimerie - Papeterie -Fourniture de Bureaux 

Carnet de tir: 165000 p.-id. de cible: 135000 Gr4 a rre 16000 - 2400 - Com. Ach. Min . Def. Nat . Ankara 14-3·40 11 -
p, ·reriıtre do tir: lJ 200 p. 

Bola de Conatruction, Pla~ches, Cha~pente 

Pot•aa• en l:aoiı de aapln r6ıineuz: 2600 p. Pli cuh 

· Tranaport-Chargen.ent - Dechargment 

Tranıport articleı aonopolis4ı Gre a gre 12225 -

Combuatlble - Carburant-Hulles 

Seal ·cıoke: 60 t. 
P6trole: U,~ t. 

D iv• rs 
Claenl de moatue: 1 t6te-id. de tranıport: 

26 tltea 
Macbine fralıeuse: 1 complet 
Pierr.. parquetı: 50000 p. 
Fil en coton pr. olaau .. etteı: 1,.4 t. 
.Selleıı 1200 p. 
Barilı: 1162-200t p. (cah eh P 2SO) 
Marteaua: 1 GOOO p. 

~rovlalona 

SaYOnr 4 t. 
Beurre: JO t. 
Foin: 250 t. 
Farlne: J53 t. 
SHde: 10 t. 
Beurre, huile d' ollvH et oliveı (aj) 
Bt•ı concaueı: 10 t. 
Haricotı secı: 1 O t . 
Huile d'oliveı: 2 t. 
leurre: 4 t · 
.Suere: 5 t • 
ltia: 30 t. 
Beurre: 7 t. 

• 2,4 " 
Poiı-c:biclıe: 84 t. 
Poia: 50 t. 

• !O • 
• 54' • 

·Adja~iutions a la surenchere 
Auto aarque CbeYrolct 
D'combreı bAtissea 
Camioanette aarqae Ford motl. 939 et a 4 

eylindru 
lteffe pr. lıabib d'bommt 
06coabrea de bitine 
Boiı de coHtr. en ıapin: 9,5 m1 

Obfeh usaıeı: l 2 lota 
D'c:ombres ele bitisse 
Fauteuilı canape et garde·robe 
Articleı d' epicerio 

Maehin• 1 coudre Singer 
Bottines camclotes: l 482 paires 
Ble: 5 t.·orge: 2,'l t.•maiı: 287 k.-ıon: .t t. 
Carton, tissus en cuton ete. 
Coıtumes et linges 

" 

Publique 660 -
,, la p, O 09 

Gr• a gr6 2282 -
,, la p. 35 -

" 

Cr6 l gr6 

" > 

" Publique 

" .1 

it 

" > 

Pli cacb 

" Publique 
Pli cach 
Gre a rre 

" ,, 

Gre a gr6 
Publique 

" 

,, 
" .. 

Gre iı fre 

" Pablique 

" 

" Gre a gre 
Publique 

" 
" 

, 43 -

• 1800 -
31500 -
15000 -
aMOO -

640 -
1390 -
1250 -
2000 -
840 -

4200 -
1375 -
8100 -
7350 -
2520 -

12600 -
3500 -
l<lOO 
3780 -

600 -
j(JO -

4000 ._!. 

44 50 
120 -

975 - Oir. P.T.T. lçel 

916 88 Dir· Monopoleı Izmir 25·3-40 15 -

341 -

49 50 

342 30 
3150 -
7500 -
3000 -

135 -
2~63 -
2250 -
2790 -

96 -
104 29 
93 75 

150 -
63 -

315 -
113 13 
607 50 
551 25 
189 -
945 -
262 50 
105 -
283 50 

75 -

27 511 
4-
9-

Com. Ach. Mil, Edirne 

n ,, Vize 
15-3-40 11 -
13-3-40 14 -

Com, Ach. lntcnd. bmir 

, Ecole Arricole Istanbul 
Munlcipalite Sivas 
Com. Acb. Int. Marit. Kasımpaıa 
Com. Acb. Comm. Mil. lıt. Fındıklı 
Com. Acb. Min. Del. Nat. Ankara 

" " 

26-3-40 11 
25·3-40 14 
14-3-40 14 lÖ 
15-3-40 11 ._ 
14-340 11 -
18-3-40 14 -

Com. Ac:h. Bir. G6n. Fabr. Mil. Ank. 13·3-40 
> lntend. lzmir 11-3 40 
> Divi•ion Tekird•A" 18 3-40 
» Milit. lı;parta 29-3-40 

Com. Ach. Int. T oplıane H-3·40 
Com. Pcrm Municip. Iııtanbul 19-3-40 
Com. Acb. lntend. hmir 15-3-40 

" .. 
" n 

• Diviıion Urfa 

" " 
" " Com. A eh. Milit. Edirne 

Com. Acb. Comm. Mil. lıt. Fındıklı 
> , 

" 
,, 

15-3-40 
15 3-40 
15-3-40 
15-3-40 
20-3-40 
20-3-40 
20-3-40 
22-3-40 
16·3-40 
15-3-40 
14-3-40 

14 -
15 -
10 -
10 -
ıs -
14 -
15 -
15 30 
16 -
10 -
11 -
10 -
15 
10 -
11 -
ıo -
15 -
14 -

Vilayet Samsun 
Municipalite Ankara 
3me Bur. Exec. lıt . Tophane, iskele 

23-3-40 15 
22-3-40 15 

11, 13-3-40 16 
cad. No 10 

2mo Bur. Exec. lst. Sandal Bedesten13, 15-3 .4ıı 

Municipalitc Ankara Dir. Reıtauration 21-3-40 
Dir. Foı~ts Ankara 25-3-40 
Defterdarat lıotanbul 7·4-40 
Com, Perm. Municip. Istanbul 11-3·40 
Bur. Exec. Beşiktaş Haı. fırın cad. 14, 16-3-40 
3me Bur. Exec. ht. Tarlabaşı, Yeni- 12, 14-3-40 

tehir cad. No 39 
Bur. F.xec. Beşiktaş Salon Verıt. Mun. 
Com. Ach. Comm. Prot. For, lst, 
Dır. Croı11ant Rouge Dursunbey 
Dir. Vcnteı Douaneı bmir 
Hôpital Regional lzmir 

18, 21 3-40 
13-3 40 
12-3 40 
20.3-40 
21.3.40 

13 lO 
15 -
15 -

14 -
il -
16 -

14 -
14 -
15. -
14 -
11 -

(3 uca taifeden duam) 

Şartnameıi her giiu Komisyonda görülebilir. 
istekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair veaika 16,. 

termek meccuriydiodedirler. 
Pazarlıta i9tirak edecekler 2490 1&yılı kanun iki ve Bçüncii 

maddelerinde ve şartnamesinde ya:r.ılı vesikaları ve teminat muvak· 
kataları ile birlikte ihale 1aatinden evvel Komüıyona müracaatları. 

İıtanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 
Komiıyonumu:ıda mevcut evtaf .,. teraitine gc'Sre 4:l aocl 

topçu alayı ihtiyacı içio 50 bin kilo kuru ot paaarlıkla ıabn ahu•· 
caktır. Münakaıoııoa 16.3 940 cumartesi ıüuü 1aat 10 da batlaıı•· 
c:aktır . Mubammcu bedeli :i500 liradır. İlk teminat paraaı 262 lir• 
5u kuruttur. İıteklılerio belli gün ve .aatte Fındıklıda komutanhlı 
ıatıoaima komisyonuna mürac:aallıırı . 

• • • Komiıyonumo:r.da mevcgt evnf ve ıeraitine gar• 189 uoo• 
alay ihtiyacı içın W bin kilo kuru ot puarlıkla 1atın alınacaktır· 
Minakasasına 15.3.40 cuma güoü ıaat 15 te batlanac:aktır. Mubaııı· 
men bedeli 140LJ liradır. İlk tewioat paraaı 105 liradır. Jsteklilerill 
belli gun ve aaatte Fındıklıda komutanlık 1atınalm11 komiıyonu•• 
müracaatları, 

• • • Komiıyonumuzda mevcut enaf ve ıeraitine göre biriocİ 
mubc&bere alayı ıhtiyacı için 5400U kilo kuru ot paı.arlıkla ııatın •· 
lınacaktır. Müaakuaaına 14.3.lJ40 perıembe iÜnÜ 111at 14 le bati•· 
nacaktır. Mubawmen bedeli 378 liradır İlk teminat parası 283 lir• 
50 kuru~tur. İsteklılerin belli aüo ve aaatte Fındıldıda komutaPhlı 
aatınalma komiıyouuua müracaatları, 

İıparta Tümen Satınalma Komisyonundan: . 

253,000 kilo unun ıon pazarlıtı 29.3 940 cuma aün6 •••t 
10 da yapılacaktır. Şartnameıi komisyonda rörülür· Taha:ıl~ 
bedeli 36,400 lira ilk teminatı 2790 liradır. Jıteklilerin bsl:. 

. gün e ıaatte lıpartada. Tümen Satınalm Komiıyonuna ı• 
melerf . 

Vize Aıkerl Satınalma Komiıyon1Uldan : 
200 ton yulaf, 25U ton arpa, 2uU toa kuru ot, 13500 kilo 1•1• 

7aiı paaarlıkla satın alınacaktır. İbaleai 13.3.40 çarfamba ıünG ,,,t 
14 den 16 ya .kadardır. Taliplerin mukür pn Ye iaatte Vi&td• 
aıkerl aatıoalm!ıl komııyoauna ıelmeleri. 

Tekirdai Tümen Tatınalma Komiıyonundan: 
lnecede ambara teılim edılmek üzere 250 ton kuru ot paı•I" 

lıkla 1atın alınacaktır. Tutarı Ju bin lira ve ilk. teminatı 2250 Ur•~ 
dır. Şartnamesi her gua komisyonda ~örülür. lıteklilerin lS.3.9' 
pazartesi günü aaat 10 da Tekirdatda Tiimea aatınalma koaai•f" 
nuna aclmeleri. 

Edirne Askeri Satınalma Komlıyonundan: 
İlinında vaki eksiklık sebebilo ibaleıi hük\lmıüa uyılaa 84 t~: 

nobutua evsaf ve ıartlarına ıöre 22 3.940 e11ma ıüuü aaat 1 l ~ 
Edirne mü.şiriyet dair~ıiudo komiıyoo oda11ada kapalı zarfla ih•le 
yapılacaktır. Tabınin edileu tutarı 12600 ve ilk teminatı 945 Jiradıt• 
İsteklileri~ ıözü geçen ıüııde teklif mektuplarını ihale ıaatiod•f 
en ıe9 bir ıaat evvel vermiş olmaları ıarllır. Şartname ve •"'' 
tatil pn ve aaatları hariç ber ıüo komiıyouda ıörülebilir. 

• • • 
Sadeyatı, Hytin taneai, tereyaA" alınacakbr. Bak : mensac•t •'' 

tununda İıt. Belediyesi illoına. _., 

--~--~--~----~---------------------------~ Takas llmltıd Şirketi tarafındın muhtelif memlekıtlırı tatbik 
Takas Prlmlırl 

1218/19.SJ I• ıla aer•t .Jıı _,/ 
-:-~~----- ----

l ı lla l 6 t llnacıt lt~a!lt lıar~ 

Taku Nnllerl •le ıooP.1iıa Ali•_r_• __ .ı_._o/e 100 Petia ~ 
!aterıanja .. le 

(217005 Hyılı lı:arar
•••eaia 4 cii aıaı•-
dHİ•e talıu memle-
ketler) 72/7S 70171 68J'9 100 $41 

70171 68169 100 

ı.,nıı a1112 47 .4148 46,21.(6,a ıoo 1e 
791sı nna '° 

lel,ika 71172 48 .St49 '46,9/47,, 100 70 
6'170 67/68 70 

Hol!aaıla 49170 .,,55144,2 42,25/42,9 100 6' 
67163 65/66 65 t.... 5215B 50151 '48/49 100 53 
50151 48/49 100 

Frauır. 
0

88 • 51152 50 100 56 
51/51 50 100 

~~ ~ 

... J9 

47 ., 

.(1 40 

50 48 

42 41 

40 89 

NOT : Hnır tat için ilaricatıa filea yapılmıt e1du~na teV1ilc eden ••'1j(ı:I# 
ibr aaı tarttır. 

İlaraca.:!r~o/o 100 kıymet izerinden hHap edilmiıtir. ~ 

lmtivaz Sahibi ve Yazı lıleri Direktörü: lımall Gtdt 
Baaıldıtı yer: Akın Baıımevi lıtanbul 

8 


