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Ekonomik aberler 

ktısad Vekilinin kömOr hakkın· ı raber fstanbulda bir tonu otuz 

, dakl beyaratı liradan aşağıya mal olamıyacak 
lltt derecede pahalıdır. Bu itibarla 

t 11ad V k·ı· .... - · t•h ı· •Qı1~ h e 1 ı Homur 15 1 sa a- dahilde istihsal ettiğimiz. daha 
~şl akkmdaki beyonntında ucuz fiatlı kok kömürlerini baş· 

İk•ca §Unlara şöylemiştir : lıca istihlak mıntakalarında za-
ıltıı t~aad Vekaletine taalluk e· manında stok etmek mümkün 
llıGr •rarlarm en mühimleri kö· olacaktır. Bununla perakendeci
\iııj havzasında it mükellefiye· lerin ve tali depo sahibi rinin 
~ ~ tatbiltine ve istihsalin tnn- işlerine halel gelm 'yecektir. 
~ınc aid olan kararlardır 
llİit~ 

4,b.un ttıemleketlerin, 
~ ı 1 d e her nevi istihsali 
ı '•ad' 'h · 'İt b 1 1 hyacl rını karşılayacak 
b~ adde tutmak mecburiyetini 
de •etikleri fevkalade şortlar için· 
ıııu~•Şayoruz. Esasen istihsalin 
ti11d Ve hayati ehemmiyeti üze
altde Cumhuriyet hükümetinin 
kot tııberi gösterdiği alakn milli 
ti111::ın~ kanunile hususi ve is 
lı 11 ı hır n:ıabıyet iktisab etmiş 
t11~~1tl~ktadır. Kömür ihracı 
)id b· llrıyet senelerinde tnüteza
Cilttı,~' istihsal seyri takib etmiş 
t••cfk~a ve 939 senesinden bir 
lcıtıı.ı 1 •eneye nazarnu yüz bin 
ı,0 ~eçeo bir fazla ile bir mi· 
~ı: •ekiz yüz bin tona varmış 
~~'.11asına rağmen dahili is 
it •ttı daha büyük bir nispet
t~I lll~sı bu mevzu üzerinde 
' 

1 hır takım tedbirlerin alın 
1tıı n l.aruri kılmıştır . 

Tiftik ve yapağı ihracatı 

hakkındaki nizamnameler 
hazırlandı 

Yumurta standardizasyonundan 
alınan wüsbel neticeleri göz 
önünde tutan hükumet yeniden 
bazı ihrac m dd_le inıizin de 
slandardize edilmesini emreden 
nizamnameler haL1rJnmı,,tır. İlk 
olarak tiftik ve yapoğı ihracatı
na aid ııizamnameler hazırlan· 

mış, 1 nisanda tatbik mevkiine 
konmak üzere tasdik edilmiştir. 
Hazırlanan nizamnameye göre 
ihraç edilecek tıftik ve yapatı· 
lıı.r, kontrole tabi tutlacnklardır. 
Bu kontrol işi. şimdilik yalnız 

lstonbulda ve münhasıran Tica· 
ret Vekfileti ihracatı kontrol 
daire i tcırofındaıı yapılııcaktır. 

Maaınufib, Ticaret Velu'i.leti, gö
receği lüzum üzerine muvakkat 
kontrol merkezleri ıhdasma sa· 
lahiyettardır. Muvakkat bir kon· 
trol merkezinde işe başlanacağı 
ve nıhayet verileceği zamanlar 
Vekaletçe bir ay evvelinden ilan 
edilecektir. 

it,,: b:cdbirler, havzadaki ocak· 
ltt , 1• •rlt4lirilerelr islihsalin dev· 
dek, '~de lopluıımnsı, lavuarlar, 
~bttı~1'1 ve havai hatlar tesisatı, 
tılttı11 Ve tabliye hacminin arlı· 
)tt b~' lilllan meselesi ve niha· 
ıııu, ·"iiiıı bu tesis tın ve kö· 
~llija.'' etmelerinin malıtr.c ol· 
•tt •a.'' büyük mikyastaki kuv
ttklitı~lralının vücude getirilmesi 
~bitle. hulasa edilebilir. Bu 
~ilıxı· trın bir kısmına teşebbüs 
dt•ı,:ş h~lunulmaktadır. istihsali 
~tl elınde birleştirmek için 

~' ~Uı,t'Man kanun layihası Büyük 
lit, li eclisine takdim edilmiş· 
ltıı~ ~\'.tanın istikbaldeki en 
tc._tıı latıhsal:itını idare edecek 

Bundan başka, ihrac tçı tara· 
fından vukubulacak talep Ü e
rine, b r kontrol mer c i el e' i 
nıenıur, yakın iskeleler ıhracn

tı kontra] için gönderilebilir. 
Bı.ı işin masarif ve harcırnbını 
tacir ödenmeğe mecburdur. Gay
risafi 500 kiloya kador gönderi 
lecek tiftik nümuneleri kontrol
dan muaftır. Mal ihrac edecek 
tacir, asgari yirmi dört saat ev
vel bir beyanname ile kontrol 
dairesine müracaat etoıeğe mec~ 
burdur. ••t la.ette yeni altmış bin kilo · 

'hıhdk&tte olmak üzere Çatal· 
lt .. a Petrol stoku 

'
'1ı 111 .Yaptırılacak elektrik san 

~t~-ı: ılıalesi bu günlerde İngiliz Petrol ve beıuin işlerinde ua· 
"''tl1ı '•na yapılmnk üzeredir zım rolü oynamak ü1.ere hüku· 
~•ili Ylıu Zonguldağa raptedecek 1 met tarafından teşkil olunan bir 
Yu, attı · · ·ı · · 1 milyon lira sermayeli "Petrol Li· ~~,tt t . n sıparışı verı mışhr. 

AJ "t kıı taııat ve teçhizat itlerine mitedn şirketi müdürü Sedad 
~ ~İtil~~llun çıkuıasından sonra bir oydanbari Rumanyndn pet-

I• 

~ ~'ht, 14 ~u~unacaktır Bununla rol ve benzin mevzuu etrafında 
.,. •1tlc;.ill butun saydığımı:.ı. ted· tetkikler yapmakta idi. 

bt tcıi leı:nere vermesi inşaat 
1 

Bay Sedad Rumaııyadaki tet· 
~tlıdı:"lın vücude gelmesine 

1

. kiklerini ikmal ederek şebrimi7.e 

~lldll la: Geçecek zaman hak· dönmüştür. Petrol limited şirketi 
ıL ır f'ı'-· k . . Ç ı müdürü gazetecilere Rumanyu· 
41~1 .ıı:ır verme ıçın a 

~ 
10 

18tıtralının ihale tarihin· da yaptığı tetkikler hakkında 
~~· tıra f k l d b b izahat vererek demittir ki: ) .•• ol • ev a a e se e ler 1 
:tfıtıda llı~dıtı takdirde· 24 ay "- Son zamanlarda piyasa-
~ıktet ık111al edilebileceğini I mızın bütün petrol müştaklarına 
ltd ı.ıek · aid ihtiyaçları Rumnnyadan te
i~.birltri11 ııterim, Halbuki bu ! darik edil oektedir. Rumen mües 
~~'ht!la neticesini bekleyen i ıeıeleri tetebbüslerimizi çok iyi 
ı İt, lıı '•rnıı. bizi tazyik etmek· 1 
Qlıt• '-na b karşılıyorlar. 
"-J '.)ctjllde ~eva vermek mec · Memleketimizde bir senelik 
> •çi._ yız. Bu sebeble istih- ihtiyacı karşılıyacak n~ıbette pet· 
ı"\'- h· tıaa~n kafi ve munta-,_ ır d rol ve benzin vardır. Senelik 
i,,~•etini t:re~ede olmıyan iş sarfiyatımız 130 bin tondur Ru-
1\ tttıııek ı:nın ve ihzar etmek manyadan ayda 5 - 6 bin ton 
·~le· ledir, mal geliyor. İcabında ithalatın 

b11 °1l'ıür~ h 
~· ~e ll akkındaki karar· miktarını arttırabileceğiz Buh· 

111İ : ltıell'ılek t' k k · 'hl. 1 k "h · l '- · k ~· •aut e ın o ıstı a· ran o ı:na ı hma i H.atıye ı yo -
''- Q•ale ~ . 

~i taaaı iOre tenı ve tan· tur. Fiyntların şimdilik ue ola· 
h~'ı.ıle~ıı. hlÜsteniddir. Ecne· bilecegini tahmin etmek ihtimali 

'-•it ~le~deo kok komürü I yektur. Bizim piyasamız tama· 
1lı f(lç olmakla be- men Rumen piyasasına tibidir.,, 

ı 

Kanunlar. Kararnameler ve Ticaret Muahedeleri 
3680 numaralı kanun mucibince Ereğli Kömür Havzasında tatbik 

edilecek iş mükellefiyeti Hakkında karar ________ .....,. __ 
Madde 12 - Usulü dairesinde istihsal işleri Ziraat Vekaletince 

iş başına c:cl bedilenler da yete tanzim olunur. 
icabet ve mükellefiyeti ifa et. Altıncı madde mucibince top· 
mek mecburiyetindedirler. lanan mebolığden imkiin daire· 

İkinci dereceye (dahil) • kadnr •İnde bu işlere yardım edilebilir. 
kan ve ıııhriyet hısımlarmd ın 'ı Madde 20 - Bu karar neşri 
birinin ölümü, ıahai hastalık, tarihinden muteberdir. 

yangın. sel, tipi, fırtına gibi KARAR SAYISI : 3 
miiebir haller mazeret sayılır. E ğl" H K'" - l · re ı avı.ası omur erı 

Madde 13 - Ölümle, yangın, S t Bi 1·ğ· t ~kili hakkın· 
1 . . f 'b" _ b. a ış r ı ı e:M' se , tıpı ırtına gı ı muc ır se· d k 

. . •1 . t k" a arar 
bepler Dahılıye Veka etı eş 1

• Madde l _Ereğli Havzasında· 
latı tarafından tevsik olunu~. . ki kömür mustahsilleri bu kara 

Şahsi hastalık mükellefıyetı ran neşri tarihinden itibnren bir 
tebliğe memur olanlar tarafın· ay içinde bir satış birliği teşkil 
dan kaymakamlıklara ihbar edi· edib istatüıünü İktisat Vekile· 

lir. d h'l" d tine tasdik ettirmcğe mecbur-
Zoııguldak vilayeti a ı ın e 1 d 1 • 

1
_ _ _ ur ar. 

Mıntaka iktisat Müdür uğunun M dd 2 ı· t'b l d'l k"' 
1 

d a e - ı ı sa e ı en o· 
hususi teşkilatı bulunan yer er e & mirler dahili ve harici piyasa-

kaymakamlar bu ihbarı meı.kur 1 S t a· 1·11r· 'f t'I ara a ıf ır ••ı aıarı e ı e sa-
teşkilat.ı bildirirler t l 

d H -k· ı ır. 
Diger bilcimle yerler e u U· J\" dd 3 B L • 

ı f d 1a e - u K&rarm aeırı 
metin sıhhat teşkilatı tara ın an t .b. d s t a· ,.,,. . f . arı ın en a ıı ır ı5ının aa· 

' tevsık olunur. . liyete başlayacağı tarihe kııd r 
Madde 14 - Yukarıkı madde· _ ~ h .11 • b"t" t ı E 

1 oıuıaa ıı erın u un aa ıf arı 
de yazılı sebepler ve mazeret er 1. K" - 1 . i 1 t ı·d • 

ı ret ı omur erı f e me areıı 
dolnyısile vaktınde iş batına ıe · t f d 'd d'l . . . ara m an ı are e ı ır. 

miyenler bu sebeplerın zevalmı I M dd 4 s t a· 1'1r" h .. . . a e - a ış ır ı~ı awu· 
muteakkıb derhal ış b ışına ıel- ~ l k"" - l · · H d ta • e omur ermı avza a vosı 

miye ve bu sebeplerle noksan - . d t l' t'l t 
uzerın e es ıw şar ı e sa ar. 

kalan iş müddetini ikmale mec· M dd r.: D b"l" l · • • \ a e ~ a ı ı ve ıarıcı pı· 

burdurlar. yasalara hamule ve ihrakiye o· 
UÇÜNCÜ KISIM ı larak verilecek kömürler Satış 

Yeni teşki it ve Dahil'ye Vflkileti ı .. ş. Birliğince tanzim ve İktis d Ve· 
k !atına terettii.b eden v11ı..felr.r kal lince tasdik olunacak plana 

Madde 1§ - iktisat Veknleti iş ıöre satılır. 
rnükellefıyetini takib ~çin Zon· Madde 6 - Ereğli Kömür Hav· 
i'uldak Vilayeti dahılinde icabe- zasından istihsal edilen köıııür · 
d ıı teş ilatı yapar ler yık nmış olarak Siihlır. An. 

Bu teş~ılatın v ızife ve sala· cak tabii teşekkül icabı olarnk 
bıyetleri lklısnl Vekfilelince bir Yeya yıkama güçlüğü tabi tek· 
tnlimntııaroe ile tesbit alunur. ııik sebeplerden dolayı kömürün 

Bu teşkilatın masrafları 6 ncı tuvenan olarak satılmasına İ <ti· 
madde mucibince tahsil edilen sat Veldlleti müsaade edebilir. 
rmb liğdcn odenir. Madde 7 - Yıkanmıt veya tu-

Madde: lG - Kendilerine iş veaan olarak satılan kömürle-
mükellefiyeti tnhınil edilenlerin rin kül ve rutubet hadleri İkti· 
listeleri o mahallin en büyük ıad Vekaletince tayin olunur. 
Mülkiye Amirine tevdi olunur. Madde 8 - Dahili piyaeaya sa
Bu listeleri alan en büyük Mül- tılacak kömürlerin (hamule ve 
kiye Amiri sehizinci maddedeki ibrakiye) fıat esasları İktilad 
11sul dairesinde tebligatı ifa et· Vekaletince tayin ve Satış Bir 
tikten scrnr mükelleflerin liste- liğine tebliğ olunur. 
lerde yazılı tarihlerde ve göste· Ecnebi ı;ularına sefer yapan 
rilcn yerlerinde hazır bulun- Türk vapurlarıııııı sarf edecek
malarım leaıin eder. Bu mükel- leri kömürlerin bedeli dış piya· 
lefiyeti mazeretsiz ifadan imtina saya sevkedilmiş ihrakiye bede
edenler hakkmda 3880 nuwara· li gibi hesab edilir. 
lı luu unun 54 üncü maddesi mu· ı• Madde 9 - Dahili fiatlar üze· 
cibince takibat yapılır. riuden resmi niıbisi tahsil edil-

Madrle 17 - İktisat Vekaleti miş kömürlerden hamule ve ih· 
hu kHr ır hükümlerinin tatbikin· f rakiye olarak dış piyasaya sevk 
de kcn di teşkilatı vasıtasile ifa f edilenlerin fiat · farkları Satıt 
edem;ycceği bazı işler için Da- Birliğiuce alakadarlardan tahsil 
biliye, Sıhhat ve İçtimai Mua- edilir ve ~u farkların resmi niı
venet Vekaletleri ve icabında bisi takvim senesi sonundan i· 
ııliğer "ekaletlerin taşra teşkili- tibaren bir oy içinde maliye 
tı memurlarında da istifade edi- veznesine yatırılır. 
lebilir. Macide IO - Satıt Birlitini teş· 

DÖRDÜNCÜ KISIM kil eden müstahsiller, Birliğin 
Müteferrik hükümler masraflarına umumi imraratları 

Madıle 18 - Bu karar meriyet nisbetinde iştirak ederler. 
mevkiine girdiği tarihten itiba Madde 11 - Bu kararın neş· 
ren eıı geç bir ay içinde Zen· rinden evvel müstahsiller tara· 
guldak Mıntakası İktisat Müdür· fından akdedilmiş satış mukave · 
lüğü i ,letmelerin balen mer'i lelerin in hükümleri mahfu:ı: olup 
dahili ta.limatnamelerini esas ve bu hükümler Satıt Birliğinin 
tekil bakımlarından birleştirecek teşkili devresinde Ereğli Kömür· 
ve İktisat Vekaletiuin tasdikine leri İıletme İdaresi, Satıf Birli· 
arzedecektir. tinin teşkilinden sonra Bu Bir· 

Madde 19 - İt ınükellefiyetiae lik tarafından tatbik olunur. 
tabi olmak üzere Zonguldak Vi· Biri11ci fıkrada gösterildiği ş•· 
liyeti dahilinden davet edilen kilde akdedilmiş mukaveleleria 
kimaelerin k6ylerindcld zirai Hralu ıübutiytltriain aaılları, 

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

YARIN 13.3 940 ta YAPILACAK İHALELER 

İzmit TütDen SAK : 
Un (No 1338) 

M. M Vekaleti: 
Depe inş (No 134 l) 
Sabit raflar (Nı.1 1341) 
Sah t ayna (No 1341) 

İıt. Sıhhi Müesseseler SAK : 
l!iç ve •ıbhı mab.eme (Ne 1341) 

,, ,, (No 1343) 

İstanbul P. T. T. Müd. : 
Kurvıın (No 1341) 
İahisnrlar U Müd.: 

Yaı.ı m:lkineai (No 1342) 
Zımpara taşı, ıüpürge, litapon (No 1342) 
Sod (No 1342) 

Lüleburgaz Askeri SAK : 
Nohut (No 1344) 
K. fasulye {No 1345) 

Ödemiş Belediyesi: 
H .. rtoaı (Ne 1345) 

lspartcı Askeri SAK : 
Yulaf, uman ve pirin~ (No 1347) 

Malatya C. Muddeium. : 
Ceza evi inv. (No 13't9) . . 

Milis Küllük Nahiyesi Killik 
Köyü Muhtarlıtı : 

Ev ve depo mş. (No 134'J 

Askeri Fa~r. U. Mld. SAK Ank.: 
Kükürt (Ne 1350) 
Be.>u. ubun (No 1352) 
De ir va k 0111 cevheri (No 1352) 

Edirne Askeri SAK : 
Motab .)• malz.ernaal (No 1350) 

Orman Kor11ma Komut. İıtan· 
bul SAK: 

Köhne fotin (No 1350) • 

P.T.T. Umum Müd.: 
EıbiH diktirilme1i (No 1351) 

Tophane Lvı.. SAK: 
Bakır tebak .ve k.aun (No 1355) 
Arpa nya yulaf (No 1355) 

Vi%.e Aık.eri SAK : 
Yulaf, arpa k. ot va 2az yağı (No 1354) 

Haf' İf : ( ) Tırnak iç ae alınmıt nu• 
mara1a , ı m ban ı •a.) lı gesete .. 11 netr
olduğu;ıu ı:öıterir 

c·ı ::>onunda yı d 7'. ııareti bu1unan itler 
muıa•edey• aiti r 

- ----~·~~--~--------~~----~,----~~ 
.ı ıışaat -Tamir t- Nafia işleri - Malzeme-Harita ~ ____ ,,___,_ 

Balıkesir Askeri Satınnlma Komilyonundan 

1 

· Balıkeairde aakert hastahnne dahiJiye pavyonu yaptırılacaktır. 
Keşif bedeli 16,557 lira muvakkat teminah 1242 liradır. Şartname, 

keşif ve pliinları İstanbul ve Ankara Lv. amirlikleri Satrnalma ko· 

1 
miııyoıılnrında ırörülür. İlıaleıi 2S.3 940 s lı günü anııt 15 de Balıke· 

. sir Kolordu satınalma l·omisyonunda kap 1ı zarfla yapılacakhr. 

Taliplerin yedinde kantıni vesikalarını beraber bu undurmaları ve • 
. ihale gününden bir saat evvel komisyona teslim etmel ri şarttır. 
1 

Ankara 1skiin Müdürlüğünden : 
Sincan köyünde yapılacak olan 5 · dükkanın keıft bedeli 

1684 lira 45 kuru§tur· 
Muvakkat teminat 126 liradır 
İhale 25.3 940 pazartesi günü saat 15 de Ankara iıkan 

müdürlüğünde müteıekkil komisyonda yapılacaktır. 

t 
Talip olanların mezkur gün ve saatte iskan komisyonu· 

na ve fazla iznhat ve ıarnnmeyi görmek ialiyenler iskan 
1 müdürlüğüne müracaatları ilan olunur· 

İzmir Belediyesinden : 
Karşıyaka 1869 sayılı aokakta adi döieme yaptırılmuı yazı it· 

leri müdürlüğündeki ketif ve şartnamesi veçhile açık eksiltmeye 
k~nulmuştur. MuhawmeD bedeli 435 lira 75 kuruş olup ihalesi 

1 20.3.940 çar-iamba günü saat 16 dadır. İştirak edecekler 33 lirahk 
teminatı iş bankasına yatırarak makbuzu ile eoeimene gelirler. 

Çrnakkale Vakıflar Müdürlüğünden : 
ı Ekıillwey~ konulım İf : Biga kazasının Çan pazsrı ıı hiyeainde 
l tıacı Emia nğn vakfından büyük camiin tamiratı olup 15 giin müd-

l detle açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 1476 lira 14 ku· 
ru~tur. 

1 Eksiltme 18.3.940 tarihine raslayan pazartesi ginü ıaat 14 te 
! Çanakkale vakıflar müdürlütünde toplanacak komisyonda yapıla· 

l 
caktır . 

İstekliler, eksiltme şartnamesini, keşif cetvelile ltuna müteferri 
evrakı vakıflıır müdürlügünde para11z elaretk görebilırler. 

Eksiltmeye girebilmek için ısleklilerio yüzde yedi buçuk mu· 
1 vakkat teminat vermeleri lıızımdır. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan 
Münakasa günü talihi çıkmıyan Metris topçu atı~ okulun4laki 

1 
tıımir pazarlıkla yapılacaktır. Münak.asası~a ~..ı.3.94? p~rıembe gllnü 
saat on dört buçukta ba~laııacaktır lsteklılerın bellı gun ve aaatte 

! Fındıklıda Komutanlık satınalına kowiıyonunn müracaatları. .---
bl;-;sıllar defterlercle kayıd ıck Erefııli Kömürleri lıletme idaresi 
linde olduğu takdirde Noterden veya Satış Birliti vermekten İm· 
muıaddak suretleri bu kararın tina edebilir. 
neşrinden itibaren üç giln için- Madde 12 - Bu karana neıri 
ele İktısad Vekaletine gönderil· tarihinden evvel imrar edilmit 
mek fü:ere Zonguldak veya İs kömürler ile bam•le veya ibra· 
tan bul Mıntaka İktisat Müdür- kiye olarak kömür almakta olan 
lüklerine mal.rbu7. mukabilinde vasıtaların ikmali hamule etme
tevdi olunur. Enakı sübutiyeleri si için verilmeıi muktazi klSıııür· 
bu müddet içinde tevdi ol•nma ler hakluada bu karar" hüküm
yan akidler mucibince taablııüd leri tatbik olunmu. 
eılilen kömürleri, mii~terilere Medde 13 Bu karar neıri ta· 
kartı müstahsil ikidlerin mes'· rihinden mer'idir. 
uliyeti mahfuı kalmak prtile, (Denmı •ut 

• 



inşaat, Tamirat, 

Adi döşeme yap. 
İnhianrJor İılaresi yangın tesisatı (tem . ) 
Şoıe int• 
Cami tamiri 
İıaret istasyonu int· 
Metris topçu Atış okulu tamiri 
Maçkada Emlak cad. kaaal inf. 
Kırşebir· Kayscrı yolunun arasında fose ih 

zarı ve silindiraj işlerile 34 adet en· 
fez inş. 

aç ekı. 

paz. 
aç. eks. 

paz. 
kap lı z. 
p z. 

435 75 

5,92 75 
472 14 

3956 

990 l 25 
26195 GIJ 

E lektrik-Havagazı-Kalorifer {tesisat ve ~alze~si) 

M. B. U. kablo ile armatör ve lamba 
Muhabere malLemesi: 12 kalem 
Santralı au ile mutebarrik elektrik inşaat 

ve tesisatı 

aç. eks 
paz 

" 

1605 -

27961 70 

Mensucat, ~bise, Kundur«!!_Çamajiır v.s. 

Kundura: 4500 çift paz. 
Patiska: 1200 m. (temd.) uç. eks. 720 
I ortıı if çadır bezi: .. 3770 m. paz. 
Siyah v keta: 4 17 k. ,, k. 1 80 
Kaputluk kumat bııva rengi: 4000 m. ,, 14840 

33 .zmir Belediyesi 
Çanak. İnhisarlar Mf.id . 

38q 48 Çnnuk Nafıa MM. 
Çanak. Vakıflar Mftd. 
Çannk . Mst. !Vlvk. SAK 
İstanbul Komut. SAK Fındıklı 

742 52 İst. Belediyesi 
Kırşehir Nafıa Müd. 

120 - İzmir Belediyesi 
İstanbul Komut. SAK Fındıklı 

2097 - Dörtyol Belediyesi 

54 -

22~6 -

Çorlu Kor SAK 
Maarif Matbaası Müd. 
Tophane Lvz. SAK 

.. 
1\1.M.V. Hava SAK 

20-3-40 16 -
14-3-40 15 - -
23340 il -
18-3 40 14 
~5-3-410 15 -
14-3·40 14 :w 
28 3.40 15 

4,340 ilib. 1 wj 

2:>-3-40 16 
19-3-40 t ıı - -

1-4-40 16 

13-3-40 
22-3·40 
18 3-40 
133 40 
15 3 40 

15 -
15 
14 -
14 J 
:ı ~ 

Matbaa işleri - Kırtasye-Yazıhano Levaz_ım_ı _ ___ _ 

Kağıt kesme bıçağı: .\~o 15: 12 ad. 
Kırtasiye malzemesi 
Matbu evrak ve defterler 
Defter v.ı. bastırılması 

Kereste, tahta ve saire 

Kereste: 79 .808 m 11 

Nakliyat - Boşaltma Yükletme 

Titüo nakli: 250 t . 

paz, 
kapalı z. 

,, 
paz. 

paz. 

aç. eks. 

462 -

4300 ~ 

2500 -

Uahrul·at, Benzin, rVı akine yağları v. 

Benzin: 10 t. 
Makine yağı: 2.5 t ·mazot: 35 t. 
Rezidü yatı: 12 t. (temd.) 

M Utef errik 

aç. eki 
k. z. k. O 40 ve O 17 • 
aç· elu;. 2221) -

Hortum: 250 m. ·yangıa köplk cihazı ole· aç. cks. 2l35 -
ti: 1 ad.·cibaz tozu: 5 kutu çekme mer· 
diven 16 metrelik: 1 ad.-amyaat elbise: 
1 tak. iç lastıtı: 10 ad. - .lış IAatığı: 10 ad.-
tel merdiven 18 m : 1 ad.-iıtavroz mer· 
divea. 3 ad .-küıkü: 2 ad.-nryoz: 1 ad.-
bel kemeri: 4 ad. 

Amonyaklı kempresör ve tefenu tı kapalı z 13000 -
Makinalı tüfek keşum: 7 baş 
Benzin tankları (şart. 13.35 L) kapalı z. 2 808 -
Tuz küf esi: 3QOQ ad. paz. 
Çember kavalyeai: 1 t. 
Sa .. ıt mutfak ocakları Hau,ki bast. için 
Hava verme cihazı: 50 ad,- bilyalı su· 

paj: 100 ad.-lbtik halka: 500 ati. 
Dokuma tezıahı için malzeme 

Siı kutuıu: 2500 ad. 
Kamyon lastikleri tamiri 2 motir ve 3 

kamyon 
Far: 1 ad.-arka ele: 1 ad.-.epet mıkaaı: ı ad. 
Yemek ocatı ve kaun: J ad . 
Çivi: 500 k ·çember: 1.5 t.'fenıl,er tekaaı: 

10000 ad.-mühfir kartumı: 200 k. 
Kılım: 5000 ad. 
Bakar yemek tabağı: 1000 acl.-k ravaa 

50 ad. ·bakraç: 25 ad. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Un: 73 t. 
K. fasulye: 4 t. 

,, : 5 t . 
Un; 353 t. 
Sadeyağ: 595'l k. 
Koyun veya kun eli: 8 !. 
Saman: 55 t. 
l\ohut: 12 t. 
Mercimek: 13 t . 
K . ot: 50 t. 

" : 48 t. 

B. '!!_ay~ de 1 er 
Kömür: 950 kental 
Odun: 57U kental 
Kereate: 912 mu 

Bina ankazl rı 
Tahta par~aları 
Bisiklet, alat ve eclevatı ramefon v .s. 

Ç m ağacı: 70 m3 

Mete odunu: i-454 kental 
Bot zift tenekesi: 1303 ad. 
Bot yat varili: 5 O ad. 
Arpa: 95.5 t. 

" 
kap~lı z . 
paz. 

" 
kapalı z. 
paz, 

paz. 

" 
n 

paz. 
,, 
ç· ekı. 

paz. 

" aç. eks. 
n 

n 
,, 

pnz. 

n 

aç art. 

,, 
n 

p z. 
aç. art. 

,, 
,, 

paıı:. 

aç. art. 

n 

422 -
765~ -
1100 

1531 20 

b. 3 -

2088 75 

eh. 2 70 
402 5 

9125 -
600 -

ao -
36401 -

6545 -
2800 -
825-

1200 -
2600 -
35Cı0 -
3363 -

soo -
6 t) --

2554 60 

Beh. 5 so 

35 -

322 58 

164 02 
~22 -

50 

14423 -

32 -
573 75 
165 -

562 50 

313 50 
159-

025 -
61 

684 38 
45 -
67 50 

!790 -
690 -
1 7 40 
61 
90 -

195 -
262 51) 
252 -

40 -
3 82 

37 50 
9-

!7 -
57 -

20G 25 

labisarlar Umttm Müdürlüjii 
Belediye Sular İdaresi Taksim 

n 

Devlet Limanları İtlet. U. Müd. 

Deniz Lvz. SAK Kasımpaşa 

Balıkesir İnhisarlar Başmüd. 

1.4 40 
25-3-40 
25·3-40 
14-3-40 

13·3-40 

14 -
15 -
16 -
15 -

il -

D. O. Yolları 8 d İ~ot. İzmir 2fi-3·40 15 -
Sultansuyu Harası Müd. 27-3-40 15 -
D.D.Y. Ank. Haydarpa a Sevk Şefliği 18·3-40 15 15 

Dursa Belediyesi 

İr. ir Belediyesi 
Balıkesir Ask. SAK 
M.M.V. SAK 
İn isarlar U. M dürlüğü 

,, 
İıtıın .. al B 1 diyesi 
Tophane Lvz. SAK. 

2a 3-40 

27-3-40 
16-3-40 

1-440 
28·3-40 
14-3-40 

l5 -

17 -

11 
il 
15 -
15 -
13 45 

İıt. Mıntıka İktisatl Müd. Sirkeei Li· 28·3-40 
man Han 

M.M.V. SAK 

" 

" 

,, 

,, 
Auk. Lv:r.. SAK 

iıp rta Asker! SAK 
,, 
,, 
" ,, 

Balıkesir Askeri SAK 
Çanak. 1 ci J. Alayı SAK 

" .. 
İstanbul Komutanlığı SAK Fınchklı 

" 

Ka.lıköy Vakıflar Direk. 
İıparta Ormaıı Mild. 
içel Orman Çevirıe Müd. 
İzmir Belediyesi 
İzmir İnhisarlar Ba§müd. 
iuuir 2 ci İera İzmir gazı Bulvan 

~'~ 20 
Ç aakkale Orman Müd. 

n 
Devlet Limanları İşlet . U. Miid 
D vlet Deniıı:yolları İşlet. U. M ti. 
Ank. İn iurlar Batm d. 

27-3-40 11 -
16-3·40 1 o - · 

15.3.40 
ıs.3-40 

15-3-40 

ıo -
1 J 
ıo -

12 3-40 11 -
I~ 3-40 14 -

1-4-40 
1·4-40 

29-3-40 
29-3-40 
27.3.40 
16-3 40 
22-3-40 
22.3.40 
22-3-40 
18-3-40 
19-3-40 

26-3 49 
20·3-40 
25-3-40 
!5-3-40 
13-340 

25-26-~-4 

15·•40 
13.3-40 
14·3 ... 
28-3-40 
27-3-40 

14 -
15 -
15 -
10 -
14 -
il -
15-
15 -
15 -
14 -
il -

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

14 -
14 -
10 -
15 -
15 -

ıt Mart 1940 

Çanakkale Mst. Mevki Satınalma Komisyonundan : 
Çimenlik ve Kepezde yapılacak iki aclet itaret istasyonları••~ 

keşifleri lı misy numuzdıulır er gün görülebilir. Her ikisinin ke~ıf 
becleli 3956 lira 8 kttruştur. ilaaleai 25.3.940 pazartesi güni saat oo 
beştedir. Taliplerin tiaarct vesikaları ve muvakkat teminatlarile bir· 
likte komisyoııumuza m~racnatları ilan olunu. 

El~, Havag~zı, K lorifer (Tesisat ve Malz.) 
İstanbul Komutanlığı Satıoalma Komisyonandan: 

Münakasa günü t libi çıkmıyıın komi17onumu:ıtda meveut sart• 
uamesi ııe göre onuncu Kor. ihtiyacı için on iki kalem muhabere 

. walzernesi pazarlıkla s:ıtııı lınacaklır. 

Mürıaka asın 19.3 940 alı g"nü saat on dörtte baılanacaktır. 

isteldilerin belli gün ve s atte Fındıklıda Kctmutanlık ıatmalma kO" 
misyonuuıı müracaatları 

lzmir Belediyesinden : 
Tenvirat itleri için N. B. U- kablo ile armatör ve laınb~ 

satın alınması, mnkine ve elektrik mühendisliğindeki feno 
Ye mali ıartnamesi veçhile açık eksiltmeye konmuıtur. Mır 
hammen bedeli 1605 lira olup ihalesi 25.3.940 pazartesi gii· 
nü saat 16 dadır. İttirak edecekler 120 lira 40 kuruıluk te· 
minati fı Bankasına yatırarak makbuzile encümene gelirler· 

Dötyol Belediyesinden : 
Santralı ıu ile mütelııarrik elektrik io14at ve tesisatı kapalı ı.arf 

uıulile eksiltmeye konulmuştu. İbale günü olan 29 tubat 940 per· 
tembe günü talip çıkmadığından 2490 sayılı kanunun 40 ıncı oıad· 
desi mucibince 29 şubat 940 tarihinden itibaren bir ay müddetle 
pazarlığa konulmuştur . 

Keşif bedeli 27961,70 liradır. İlk teminat 2097 liradır. 
6 Pazarlık middetinin hitamı ı nisan 90 pazartesi günü saat 1 

dada~ · 
Paurlı!: Dörtyol belediye dairesinde belediye daimi encümenııs· 

ce yapılacaktır. 
Taliplerin kanunda yazılı vesaikle birlikte encümene müracaat· 

ları. 
Keşifname; daire ve fenni tartname ve planlar belediye Mub•• 

•ebcciliğinde ıörülebilir. Hariçten mektupla talep vukuunda şartoıı· 
me ve keşifoame suretleri posta ücreti talep edene ait olmak üıt' 
re gönderilmesi mümkündür. Keyfiyet ilan olunur. 

Mensucat- Elbise - l<undura - Çamaşır v. s. -- . 
Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan : 

4500 çift kundura pazarlık ıuretile yaptırılacaktır. 
İhalesi 13.3,940 çarıamba günü saat 15 dedir· 
İsteklilerin belli saatte Çorlu kor satınalma komiayonuo· 

da bulunmaları. 

Maarif Matbaası Müdürlüğünden : 
Cinsi Miktarı Tahmini bedeli 0 

0 7,5 muvakkat pey akçe•• 
Patiska 12000 metre 720 lira 54 lira 
Açık eluilbnesi 11.111.1940 pazartesi günü yapılacak olan eY•6fı 

şartnamesinde yaz.ılı patiskaya istekli .zuhur etmemiştir. Açak eksilt• 
menin 22.ıll.1940 cuma günü saat 15 e bırakıldıtı ilin olunur. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: . 
417 kilo kadar siya vaketa alınacaktır. Pazarlıkla ekıiltıı>e~ 

13 mart 1940 çıırşambn srünü saat 15,30 da Tophanede Lv. aoıirlif1 

satınalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli beher kil05~ 
180 kuruıtur. ist~klilerin teminatlarile beraber komisyona gelaı~ 

atnaa işleri. kırtasiye ve yazıhane Lvz. 
Belediye Sular İdaresinden : 

İdaremir.e lüı.umu olan matbu evrak ve defterler kapalı ı.arfl• 
müoakuaya konulmu,tur. . 

Bu husus için t&n:ıim edilen şartname idaremiz leva:um şefh• 
ğinden parasız olarak alınabilir ve nümuneler aynı ıcrviste ıöriilr 
bilir. ıı 

Talipler ıartnameye göre bazırlıyacakları kapalı zarflarını iha • 
ıünü olan 25 mart 940 pazartesi güuü sa t 16 ya kadar Taksiaaıl• 
ki idare merk ı.inde müdürlüğe vermelidirler. 

Bu aatten sonra getirilecek zarflar kabul edilmiyecektir. 
• • • idaremize lüzumu olan kırtasiye malzemesi kapalı zarf il~ 

milnakaaaya konulmuştur. 
Bn if için tanzim edilen prtname idaremiz levazım servisiaıcl•" 

parasız olarak olınabilır. Ve nümuneler aynı serviııte j'örillebilir. 
"b' Talipler ,artnameye fÖre hazırlıyacakları kapalı zarflarını 1 • 

le ginü olan 23 mart 940 pa:ııarleai pnü aaat 15 e kadar Taktiıııt 
deki iclare aı rkezinde mldGrlüğe vermelidirler. 

Bu ı tten sonra ıetirilec•k zarflar kabul edilmez. 

Devlet Limanları 1ıletme Umum Müdürlüfilndcn : 
iıletme ihtiyacı için pazarlıkla bir kısım defter ve saire ba•11'; 

cakbr. isteklilerin 14. 3. NO tarihine rastlıyan perşembe günü ı•• 
15 te Galata Rıbtımmdaki amam müdürlik binasında tepla.auk I' 
lan tmalma k•miayonuaa mürac:aatları. 

"' .. 
12 adet katıl kHme bıcefı alınacaldır. Bak : İnhisarlar Uot~~ 

Müd. ilıiularına. 

Müteferrik 
İstanbul Mıntakası İktisad Müdiirlüğünden: 

İktisad Vekaleti ihtiyacı için 75 adet dokuma tezgahına aid ıir 
ıle yazılı malzeme paurlıkla satın alınacaktır. 

75 dokuma tar t• 3 tlişli 100 santiıulik yün 
75 > > 8 lı • 80 11 pamuk 
75 mekik .\! 12 Lignofton 

150 çerç~Ye yünlü için 105 santimlik 
150 > pamuklu için 105 santimlik 

52500 gücü teli yünlü için beher bin adedi 
ı ıasoo > > pam•klu için beher bin adedi 

1200 :rı çerçeve halkası 
1200 » .ıı kancası 
1875 Masua karton 

75 fiicü çekecezi 
75 tarak 

300 cırcır 
Mubaınm.a becleli 1531,2Q liradır. t1' 
Y•karada taclat edilen ınal1emeyi aatıqak iste1enler 28.3.940 



f 

~t it 
il ~dar Sirkecide kain Liman hanındaki müdürlüğfimüze mü-
Ş trı lüzumu il5.n olunur. 
artnanıe Dairemizden tedarik edilebilir. 

ı h Bursa Belediyesinden : 
l .u •tnnıcn bedeli 
ıra K c· . 87 u. ın.sı 

5 00 250 metre hortum 
~ 00 Bir adet Yangm köpük cihazı aleti ve beş ku· 

tu cihaz toz.o. ısu 
ıoo 
78() 
40 
75 

00 
00 
00 
00 
00 

Bir adet 16 metrelik çekme merdiveu 
Bir takım amyant elbise. 
IO adet iç ve 10 adet dış lastiği 
Bir adet 18 metrelik tel merdiven 
3 adet altış r metrelik kırma ve lı ncala İslav· 
roz. merdiven 

l~ 00 2 adet ikişer metrelik kü kü 

1 Ou 1 det 7 kiloluk varyoz 
~ 00 4 adet karabinala tokah itfaiye bel kemeri 

' ~ledı'y ~o "tf • • • k d h b d ı · ı · ~lı eauz ı ayesı ıçın yu ar a mu ammen e e ve cıns erı 

a ltıalıenıeler bir müteahhide veyahut oyra ayn müteahhidlere 
•. ~tııi dairesinde 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuş· 

t· 

,ı 

' 

• 

I 

r 

)~1\'ııi ~ 3.940 pazartesi günü sııat 15 de belediye komisyonun· ı 
•t 1 ac~gından istekli olanlar şıırtm:mC) i okumak için her iş gü· 
lt~~&tande belediye muhasebesine ve ihale günü t 0 7,5 muvak 

\iıy0'tıatlnrını yatırarak alacakları makbuzlarile birlikte belediye 
nuı:ıa müracaatları ilan olunur. 

lrır M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan : j 
iltt ~~otosiklet için bir adet far, bir adet arka sele ve bir adet 
~~~O ası satın alınacağından bu malzemeyi verebilecekler 15 
~llltın cuına güoü saat 10 da Anknrnda M. M. V. satınalma ko. 

ıtıalıuı. 

~~b -
I~ L uı levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
~ ıııt•a "h M.~ bu verme cı azı. 

"Ilı ~Yala supap 
l J -~ tik halka. . 
~ dt 'J.•da yazılı 3 kalem malzeme 14.3 40 perşembe günü saat 

'-lııı 0 Phanede Lv. fim irliği sntuıalma komisyonunda pazar
. N~ alınacaktır . Tahmin bedeli 1100 lira kati teminatı 165 

~'ııo 11 12ı1 uneleri komisyonda görülür İsteklilerin belli saatte ko-
te tneleri . 

~'~b h lzmir Belediyesinden : 
t \'e a ada, tesisi müteahhide aid olmak üzere amonyaklı komp· 
1 te tderrüatının sahn alınması, yazı işleri müdürlüğündek 

tı:ınli şartnamesi veçbile kapala zarflı eksiltmeye konulmuş 

lıııı_ 
)'lı ltıltı~en l.edeli 674 lira 29 kuruş olan 40 kalem Royal mar• 

~a ~kıne parçaları 19. 3. 1940 salı günü saat (10,30) on bu
& t ~.ar.paşa gar bipası dahilindeki Komi~yon tarafından açık 

ıı i4e Ulıle satan alınacaktır. 
~t ~aıı Rirı:nek isteyenlerin 50 lira 57 kurutluk muvakkat temi 
~ ~altı~nun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine 
t ite ·:~ona müracaatları lazımdır. 
ı:-: ıt Şartnameler K•misyoııdan pnrasız. olarak dağıtılmak 
~anb ___ < ı65o> 3 -4 

uı Sıhhi Müesses·eıer Arttırma ve Eksiltme 
~t b Komisyonundan 'tı' ti• 
t \ tk~~~a Verem Sanatory munun Gasilhane ve müştemilat 
~Utttıe llıeye konulmuştur. , 

>ı ~t f r IS. 3. 940 p ızartesi günii saat 14,30 da Csgaloğlunda 
~1la~,~t•llıai Muavend Müdürlüğü binasında kurulu Komisyon 
~t•if h ır. 

~ltıile:deli 3719 lirn 84 kuruş ilk teminat 279 liradır. 
~1()ııd, f~rhıame, keşif ve buna bağlı diger evrakı lıer gün 
~ t\ıu &orebilirler. 

t>, t )a~ılt Cari sen ye ait Ticaret Odası vesiknsile 24qo sn yılı len 
il 1 v "k 1 ~t 'ıık8 esı n ar ve bu işe yeter muvakkat teminat makbu 

t 
111

1( dajtn~ktubu ile birlikt · en az bir tenhhütte 3000 liralık i 
·~~tilıin~ ıdarelerinden al.mış oldukları vesikalara istinaden ek 

tlq bi ~.11 8 gün ewel lsianbul Vilayetinden alwı" olduklar 
r •.kte belli gün ve saatte Komifyonc gelmeleri. (1666 

Ereğli K.. ürl 
~ işletmesi 
( 0:t\e1 Direkt:ö lüğünden: 
\d~l ~ldaktn Asm mevkiinde yapılacak olan bir 

l\allaJ~ŞÇI YATAKHANESi İNŞAATI 
~ltl, \ı' zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
1~tt:ı ~h~~i fi.:ı.t es ısına göre ilk ke§if tut rı 37.000 
~ bi e 1 hin) lir..ı olup muvakkrıt te ntn1'.t 'l.7i 
~'ilt 1 

} cdJ yüz y ... dli§ be~J lir hr 
ltul'lı(i~e ı2.3 9 ·o g:.i uiımat l 5 de ~o gul ·tu Ereğli 
~ıl Cak eri .şletme i Genel Müdüriyeti binnsındn ya· 
-:.~•il tır. 
d~tl ~~eye l§tirak edeceklerın, Münakasa günün
~~atf R~n evvel İ§letme İn§aat Müdüriyetine mü· 
l~~lil a. bır ehliyet vesikası almaları icabeder. 

~!takı Z hu İ§e nld ve aşağıda göst~rilmi§ bulunan 
''llıqiirl~ o~guldak Ereğli Kömürleri işletmesi İnşaat 
:~llnd Uğunde, Ankarada Eti Bank İnşaat Müdüri-
0tiip ~ ~k lstanbulda Eti Bank İstanbul bürosunda 
Q.\ı-İ ik edebilirler. 

~ ~k ~İ GEÇEN EVRAK ŞUNLARDIR : 
~ Mu~ tıne ııartnamesi 
~ Vaha vclename 
~l liu8 fd~ fiat cetveli 1 1-'j ~ Uaı Şartname 

11~~~ fartname 
lnllları projesi . 

3 

tur. Muhammen bedeli 13 .. ia lira olup ihalesi 25.3.910 pa:ıartesi Cinsi Miktarı Eksiltme tekli Giinii saat 
günü ınat 17 dedir. 2490 sayıla kanunun tarifnh dahilinde hnzar· - ------
lanmış teklif mektuplanı ihale günü azami aaat 16 ya kadar encii-

1 

Elektrik malzemesi 
mende riyasete verilir. Muvakkat teminatı 975 liradır, motCSrü 

n 

12 kalem Pa:ıarhk 27.111.940 14 
2 adet 

13 kalem 
5 > 

> 1 ' o 
15 
15,30 
lG 
16. 

• * * ı Muhtelif hayvan kofum levL 
Çember kavalyes' alınacııktır. Bak : lnbasarlar U. Müd. iliııla- :; demir kürek 

» 
)1 

> 

rana. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v~ 
lstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

17() toıı arpa veya yulaf alınacoktar. Pazarlıkla ekıiltmesi I~ 
mart 940 çar,amba güııü saat 14 de Tephanede Lv. imirligi ıatin· 
olma komisyonund yapılocaktır. Beher kilesun.un fiyatı 6 kar•i 7S 
santi dir. ılk terui illlh 86J lira 62 kuruştur. Niimune ve tartnamesi 
komisyondu görülür 

ıSTANBUL 

Ticaret ve Zahire 
Borsas 

11.3 940 -• 
FİATLAR 

C 1NS1 AtaQ'ı Yukarı 

i\..r. Pa 

Arpa Anadol dökme 

ı..:r. Pa. 

n yemlik 
Bndem iç tıı.tlı 

Bakla 
lh·~day yumuşak 

Buğday •ert 

lcıulca 

Covıı. iç ışlanmiş 
Çavdar 
l:"aırul.) a çalı 

,. tombul 
barDonya 

Fındık iç 
Güz yünü 
Kcçikılı 

Kendir tohumu 
Keten tohumu 
Kuşyemi 

çuvııllı 

M11ır sarı çov. 
Mıaır sarı 

Nohut natür.,I 
Sasn:n 
Tiftik oğlak 

ı Leri 
,. mal 

Yapak Trak.> n 
Yulaf 

s 19 

5 32 5 35 
5 20 s 25 
s 26,5 s 32 

5 
18 -
17 10 17 20 

35 20 

20 -
ıs so 16 -

4 27,5 - -
10 -
17 

GELEN 
Arpa 
B. pey:ıir 

Buğdııl 
Çnvdar 
Fusu'ya 
Fındık 

fç fındık 
Keçıkılı 

Kepnk 
Keten tohumu 
Kuş.>emi 

Mercimek 
Mısır 

Pamuk 
Pamuk yağı 
Noh•t 
Susam 
Tıft k 
Un 
Yııpok 

Yo af 
Zeytın yıığı 

Arpa 
Darı 
Faıulya 

iç cev' 
İç fıııdık 

G 1 DEN 

Kabdclu fındık 
Kepek 
Kıl 

Suum 
Fındık 

Ku yemi 
Keten tohumu 
Ke~dir tc.lu mu 
Tıfıik 

Za.)tİn ya ı 

240 Ton 
- . 

6(;0 • 

75 • 
28 • 

. ' 
- . .. 
15 • 

75 • 
23 • 
- . 

" 15 
- . 
75 • 

" 

1000 Ton 

ı• 
199 • 

" .. 
,. 

" 20 ., .. 
" 
• 

15 • 
,. 

DIŞ FJATLAR 

Ba~day Llverpul 3 81 
; Şilcago 4 98 

• • VinipeL: 4 28 
Mısır l.ondra 
)f•t•ıı T. : 

Kliring Hesapları Bakiı.eleri 
ve Kredili ithalata Alt Taah· 

bütler 
Türkiye Cümhuriyet Merker.Ban· 

kasından alınan he1ap bülisıılarıaa 
göre 2·3-1940 tarihindeki klirinır 
hesapları bakıyeleri. 

CETVEL: 1 
Türk.iye Cümnuriyet Merkez Ban· 

K;lSındald ldirin~ hea pları borçlu 
bakiyeleri: 
Almanya 
A heuplnrındnki 
borcumuz 14.978.800 
Almanya 
B hesnplarındaki 
alacağımız 1.676.800 13.302.000 

Belçika 595.200 
Çekoslovakya 570.4nO 
Finlandiya 792 O 
F ranıa 3. O.~ 03 
Hollanda 336.400 
lngiltere 7.769 800 
lıpan ya 279.300 
lsveç 
D HesııplarınrJaki 
borcumuz 2:579.100 
A hesaplarındaki 
alaca~ımıı: 159.500 2.4 rn.600 
Jsviçre 162.400 
Ualya 
A hC5abındaki 

l
borcumuz 1.270.200 
tal ya 

B hesabındaki 
altlcağımız 
Lehistan 
Macaristan 
Norveç 
Romanya: 
Borcumuz: 

l, I00.400 169.800 
4M.800 

1.276.300 
274 200 

Huıuıi hesap T.L 98.700 
Eski hesap T.L. 12. 100 

Yeni he!lap T.L. 1 059.700 1.190.500 
Alncaf ımız : 
Muvakkat T.L. 266.400 
Eski turizm 
heşabı T. L 

s.s.c.ı. 
Yunanistan 

a0.400 

CETVEL: 2 

296.800 
893 700 
66.600 

560.100 

Muhtelif memleketlerin Merkez 
Bankalarında tutulan kliriag he· 
ıaplarındaki alacaklarıınız: 
Memleket Miktar L. 

Bulgaristan 
Es ton ya 25.1 UO 
Letonyn 76.600 
Litvanya 25.500 
Yugoslavya 108.800 . ___ _.._ __ 

BORSA 
ÇEKLER 

l 1 • 3 • 1940 
l::endra 5.21 
Nevyork 130.19 
Paris 2.9726 
MiJano 6.855 
Cenevre :29.105 
Amıterdan 119.1611 
Brüksel 22.09456 
Atina O 965 
Sofya l .5925 
Madrid 13.36 
Budapeşte 23.49 
Biikreş 0.6125 
BclgTad 3.10 
Y okohama .11.045 
Stokbolm 30.8275 

ESHAM VE TAHViLAT 
Erıani 19.97 
Sıvas·Erzurum il 19.44 

.- " V I Hl.:15 

Muh. bed. ~ 07,5 tem. Ekıilımeııin 
Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. şekli saetı 

Kağıt kesme bıçağı .\; 15 12 adet 462 - 35 - açık eks. 14 
Çember kavnlyesi 1000 kg. 422 - 32 - pazarlık 15 

1 - IOOO kg. çember kavalyesi müteahhidi namına 12 adet ki 
ğıt kesme bıçağı hizalarında göıterilen usullerle sııtın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme aaatle· 
ri hizalarında yazılıdır. 

ili - Ekıilrme ı. IV. 940 pazartesi günü Kabataşda Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 

iV - Bıçak resmi ve çember kavalyesi nümuneıi her gün ıözü 
reçen Şub~de görülebilir. 

V - lıteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve ıaatlerde 

Yo 7.5 güvenme paralarile birlikte mezkur KGmiıyena müracaatları. 
(lrlO) 1-4 

Ağaç aaalzemeı1i 

Travers 15 S., co 10 cm. 
kalınlıkta kuru yontulmuı 
meşe 

4 » 
15300 adet 

> 

> 

El arabası 300 > » !S » 14 
Çadır 5 :ıı » » 14,30 
Cam lO sandık » » 1 i 
Madeni yat 5 kalem > » li,SI 
Pirinç ve bakır boru 40 » » > 1 
Demir kur.un bakır boru 28 > > :o 18,30 
Demir mal:ıemeıi 15 » » " 14 
Dekovil » 11 .:o > :ıı 14, 
Çelik Halat :ı 4 puıluk 400 metre :ıı > 15 
Lekomotif mauemesi 3 kalem » » 15,30 
Boy~ levazımı 19 .:o :a :a 18 

1 - Şartname ve müfredat listeleri mucibince yukarıda ~iuı ve 
mikdarı yazılı muhtelif malzeme pazarlık usuliyle kıiltmeye kon• 
muıtur. 

il - Pazarlık bit.alarıoda ıaıterilea gilo ve saatlerde Kab tat· 
ıia Levazım ve Mubayaat Şub81indeki Alım Kemisyonunda yapıla
caktır. 

lJI - Şartname, müfredat listeleri her ıün sö~i ı•çen Şubeden 
parasa:a alınabilir. 

iV - İıteklileriıı eksiltme için tayin olunan güıı ve saatlerde 
teklif edecekleri fiat üzerinden % 7,5 güYeame pararaliyle birlikte 
mezkur Komiıyona müracaatlan ilin olunur. (1731) 2-4 

* •• 
Mub. bed. %1,5 tem. Ekıiltme 

Cinsi Mikdarı lira kr. lira kr. tekli 1aati 

Makkap ve destere 69 kalem 1506 78 113 açık 14 
Makine kolası 30.000 kg. 5475 - 410 :ıı 15,30 
Fıçı tapa11 50.000 612 5 ) 45 94 > 15,30 
Ozalit kiadı 28 top Müteahhit hesabma pazarlık 16 
Kaat düzeltme makinesi 1 adet » » > li,30 

1 - İdaremiz için yukarıda yazıla 4 kalem runlzeme satın alına
caktır. 

il - Muhammen bedel ve muvakkat teminatları hizalımntln 
göıterilmiştir. 

ili - Eksiltme 20. ili, 940 çar,amba ıünü Kn .. taşdaki Leva· 
:ıım ve Mubayant Şubesindeki Alım Komi yonundn yapılaeakhr. 

iV - Şartnamelttr her i'Ün sözü geçen Şubeden paraıilz olarak 
alanabilir. , 

V - İsteklilerin aksiltme için tayin elunan gün ve saatte mez 
kur Komiıyona gelmeleri. (1592) 4 - 4 

Cinsi 

Vakum Yatı 
Oıtüpü 
Kıyım bıçağı 
Litapon 
Kolt tabanca 

fiteti 

• • • 
Muh. bed. %7,5 tem. Ekıiltmenia 

Miktarı lira kr. lira ltr. tarihi şekli 1&ati 
--=--

5000 kg. 1400 - 105 - l 3.940 açık ek. 
1500 kg. 487 50 36 56 J) l> 

100 adet 390 - 29 25 :o ıı 
3500 1ı.,. 735 - 55 12 :ıı }\ 

75000 ad. ,,müteahhit hesabına" 19.il.940 pazar. 

14 
14,30 
15 
15,lO 
15 

lskarta btçatı 300 " ,, " ,, ,, ,, ,, 15,30 
Filtre amyantı 30UO ,, ,, ,. ,, ,, ,, " 16 
Elelftrik aayıcııı 1 adet ,, " 16,30 

1 - İdaremiz için ıartnamelerİ mucibince yukarıda y z.ılı 8 ka· 
lem eşya hizalarında gösterilen gün ve saatlerde satın alınacaktır. 

11 - Ekıiltme Kabataşdaki Levazım ve Mubayant Şubesi Alam 
Komiıyoaunda yapılacaktır. 

ili - Muhammen bedelleri ve 0 
11 7 ,5 teminatları bisalarımla fÖs· 

torilmittir • 
iV - Şartnameler her gün ıözü ıeçea Şubeclen para11z alına

bilir. 
v - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan rün ve aaatlerde 

mezkur Komiıyoaa gelmderi. (1500) 4-4 
••• 

1 - Ketif ıartname ve planı mucibince idaremizin Pnşnbabçe 
milıkirat fabrikaaı anbar çat111 tamiri iti açık ekıiltme usulile ek· 
siltweye koomuıtur • 

il - Ketif bedeli (6451 ,28) lira muvakkat teminatı (483, 5) li
radır. 

ili - Eksiltme 14 ili 940 perşembe günü saat 14 de Kabataıta 

Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Ko~iıyonunda yapıla· 
caktır. 

iV - Keıif ve şartnameler her giio Levavım Şubesi vezaesindea 
(32) kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - İsteklilerin ekıiltme için tayin edilen fiin ve saatte 0 
0 7,5 

güvenme pıuasile ve fartnamenin {F) fıkraaında yazılı veıaikle bir· 
likte meı1'ür Komiıyona srelmeleri. (1594) 4-4 

* • • 
Muhnm. bed . 0 

0 7,'l tem. Ek,.iltme 
Ciı ~i '\ ilctı\rı lira kr. lira kr. c;t" clı sonli 

. ı~ı top hsı lıezı 2 >0.0{ ı ,I aılct ,\ S! - 2-\ ı l.'l açık ek. J :> 

İnce kınııııp 500 k lo li20 - 4., - 15,30 
Silindir yatı dOOO kilo 1350 - IOI 25 ll 

0

16 
I - Şartname ve nümunelcri mucibince yukarıda cins ve mik

tarı yazılı 3 kalem malzeme açık ckıiltme usulile eksiltmeye kon· 
muştur. 

11 - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları , eksiltme sn· 
atleri hizalarında yazılıdır. 

111 - Eksiltme 25. 111. 940 pazartP.sİ günü Kabataşda Levnım 
ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve nümuneler her gün sözü ıeçen Şubeden pa· 
rasız alınabilir. 

V - İıteklilt-rin eksiltme için 
% 7,5 rüvenme pnralarile birlikte 

tayin olanan gün ve saatlerde 
ınezkür Komisy na müracaatları. 

(1733) 2-4 

imtiyaz Sahibi ve Yazı İtleri Direktörü : İsmail Girit 
Baaalclltı yer: Akın B&almCYİ iıtanbul 
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AB~NNEMENTS 

Ville et Province 
3 mois Ptrs 450 
6 }50 

12 ,. 1500 
Etranger : 12 moi Ptrs 2700 

Le No. Ptrs 5 

Quot· ien d s Adj dicat:ions 

ADMINISTRATION 

Galata, Fernıeneciler Cad. 

Kerh••r Han. ~me Ftag~ 

~o. n-9 11 12 

Tclepho11e: 49442 

Pour· la Publicite s'adresser 

a l'Administration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Boit~ Postale No. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de t'adjudication 
Mode Prix 

d'11djudicııt. estimatif 

Cnution. -
provisoire 

Lieux d'adjuclicntion et du -
Cabier des Charges Jours Heur ı 

Adjudications au Rabai!._ 

C onstructicns-Repan~tions-Trav. Publics-W ateriel de Construction-Cartographie -
Rep. bat. ecole artillerie iı Metris 
Constr. pave 
lnstall. pr. extinction d'incendie (aj) 
Constr. chaussee 
Rep. mosquee 
Constr. 2 station pr. signaux 

Gre iı gre 
Publique 

Gre a gre 
Publique 

Ccmtr. cannl a Maçka rue Emlak Pli cach 
,, 34 dnlots et chaussee trnv. cylindrage Gre iı gre 
s route Kırşahir-Kayseri 

435 75 

5192 75 
1472 14 
3956 08 
~90) 25 

26195 66 

31 -

389 48 

74') 52 

E ıectricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallaUon et Materiel 

Cible N.B.U. et armateur avec lampe 
Articles de eorrespondance: 12 lots 
Constr. et install. centrale clcetr. fonction· 

nant a l'eau 

Publique 
Gre iı gre 

,, 

1605 -

27961 70 

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Chausıures: 4500 paires Gre a gre 
Batiste: 1200 m. (aj) Publique 720 -
Toile pr. tcntes portatives: 23770 m. Gre iı gre 
V nchette noire: 417 k. » Je k. 1 O 

1:. 1 -

2097 

54 -

Com. Ach. Comm r1/il lst. Fındıklı 14 3 40 14 O 
Municipalite lzmir 20-3-40 16 
Dir. Monopoles Çcınakkale 4·3-40 15 
Bir. Trav. Pub. ,, 23 3-4"1 11 
Dır. Vakoufs ,, 18 3.41) 14 
Co~. Ach. Place Forte Çannkkı.:le 25·3-40 IS -
Com. Perm Municip. lstanbul 28-3-40 15 
D r. Trav Pub. Kirşehir 1 mois iı partir du 4 3 40 

Municipalite lzmir 
Com. Ach. Comm Mil. lst. Fındıklı 

Mu ııcipalite Dörtyol 

Com. Ach. Corps Armee Çorlu 
Dir. lmprimerie Maarif 
Com. Ach lnt Tophane 

25-3-40 16 -
19-3-40 14 -
1-4-4 16 --

Etoffe couleur ıızure pr. capote : 4000 m. ,, 14840 - 7226 - C. A. Min. Def. Nat. Dep. Avıation 

13-3 40 15 -
22-3 40 15 -
18·3 40 14 -
13-3 40 14 30 
15·3-40 ı l -

Travaux d'lmprimerie - Papeteric - fourniture Efe Bureaux 

Couteaux pr. couper le pııpier .\' 15: 12 p. 
Fourniture de bureau 
lmpression registres 

,, ,, 

Publique 
Pli cach 
Gre a gre 

462 -

Bois de Constructio11 1 Planches, Charpente __ ....,.., ..... 
Bois de constr.: 79 808 m3 Gre iı gre 43 o -

Trensport-Chargem nt - Dechargmen_t 

Transport feuilles de tabacs: 250 t. Publique 2S 

eombustible - Carburant-Huiles 

i en :ıine: 1 O t. 
H.sile pr. muhine: 2,5 t.-•uout: 35 t. 
Hu ile residu: 12 t. ( ai) 

Publiquc 
Pli cnch 
Publique 

le k. 0,40-0,17 
2220 -

D ive rs 

Compresseur avcc acecss. 
Tanks pr. benzine: (eah ela L lJ,35) 
Trempe: 250 m.·apparoil pr. eusse, pou re 

pr. nppareil, escalier, • stume en nmiaate, 
chn bre a air •• P•••X, •orteaux. ete. 

Couff ı pr. sel: ~Oto p. 
Cavalier pr. ccrceaux: 1 t. 
loite de brouillard artificiel: 2SOO p . 

Pli cach 
1) 

Publique 

Gre a gre 
> 

Pli cneb 
Repar. pneux 3 eamions et 2 moteur Gre iı gre 
Pharc: 1 p'·panier: 1 p.-mica de panier: 1 p. 
f eyer de cuisine et chaudron: 3 p. Gre iı gre 
Clous: 500 k ·cereeaux: 1,5 , .. boueles pr. 

cereeau•: 10060 p.·ploab pr. seciler: 200 k. 
Tapis (kilim): 5000 p . 
A.ssiette en cuivre: 1000 p.-gamelle: 51 p.-pe· 

tit seau a anse: 25 p 
Foyer fixe de cuiıinc pr. l'hôp. de Haseki 

n 

,, 
,, 

Pli saeh 
Appareil de preduction d'nir: 50 p.•soupape Gre iı gre 

a billes: 100 p.·ananeau en cnoutchouc: 
500 p. 

Materiel pr. 7S muhine outil de tisaa•e 

Provial ons 

Vianee ee mouten: 8 t · 
Paille: 55 t. 
Poirchicbe: 12 t. 

Lentilles: 13 t. 
P'ein: 50 t. 

,, 48 " 
F'arine: 73 t. 

Ad)ll . tiens a la sure __ 
Oiv. articles d'ameublement 
Broussailles: 6720 qaint. 
Cais es vidcs 
Meteur C.V. 16 

,, 

P11blique 

n 

,, 

" Gre a r;re 
J) 

,, 

Publique 
Gre a gre 

uoo~ -
266808 -

233S -

422 -
lap. 3 -

2988 75 

la r>· 2 70 
402 50 

7650 -
1100 -

1S3l 20 

2860 -
8~5 -

1200 -
2600 -
3S00 -
3363 -
9125 -

3 

322 5 

lM l2 
5?2 -
1')6 s 

97S 
14423 

32 -
262 50 

313 56 
ıso -

2025 -
61 -

573 75 
16S -

197 40 

61 88 
90 -

191 -
262 5 
252 -
684 38 

Com. AC'h. Econom. Monop Kab tache 1-4-40 14 
Adminıstr. des Eaux Muıı lst. 'faxim 25·3-40 15 ...._ 

ll ·ı5.3_40 16 
Dir. E.xploit. Ports Etnt lstonbu! 14·3-40 15 -

Com. Ach. Iııt. Marit. Kasımpaşa 

Dir · Monopelcs gıılıkesir 

me Expl. Ch . .le fer Etnt lzmir 
Dir. Etable Sultnusuyu 
Adm. Gen. Ch. de fer Etat Ankara 

ur. Eaptitl. H. paşn 

Mımi ipalite lzmir 
Com. Acb. Mlh. Def. Nat. Ankara 
Municipıılite Bursu 

13.3.40 ıı -

20-3-40 10 -

25-3-4Cİ 15 
27 3·40 15 
18·3·4lt 15 •S 

25-3-40 17 -
27-3·40 11 -
2S· 3·40 15 -

Co111. Acb. Ecem. M4iHH•P· Knbatache 16-3-40 l l 
]) l 4.49 15 -

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 27-3-'19 11 -
,, " 16 3-40 1 o 
" " t 5-3-40 1Q -
" ,, lS-3·40 1 l -
> ,, 15-3-40 10 -

" n 
Com. Ach. lnt. Ankara 

Cf:lm. Perm. Municip. Istanbul 
Com. Ach. lnt. Tophane 

12-3-40 11 
12-3-41'.) 14 

28-3·40 ıs -
14-3-40 13 45 

Dir. Gommeree lst. Sirkeci Liman bn; 28-3-40 - -

Com. Aoh. Mılit Balıkesir 16-3-4ô 
C. A. 1 er Bataillon Gendr. Çanakkale 22·3-40 

,, 
" 

:,,n.3.40 

,, ,, 22 3-40 
Com. Ach. Comm. Mil. f5t. Fındıklı 18-3-46 

11 -
15 -
15 
15 
14 -

,, ., 
Milit. lspıırtıı 

19-3-40 1 ı 
1-4-48 14 -

3me Bur. Exec. lst. Beyoğlu Aynzpaşa 16, 23-3-40 12 -
Dir. Forets lstanhul 
Olfice Gerealcs lst. Liman Han 17-3-40 15 -
S.A.T. Electrieite Elmnlı _____________________________________ ._ _ _.. ____________________________________________ ___ 

Sc 
~ 
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Memento des Fournisseurs __...-:;; 

• LF.S ADJUDlCATIONS QUI AURONT LIEU DEMAIN 13.3.9'8 

Com. Ach. Div. lzmit: Com.Ach, Dir. Gen. Fabr. frfifı 
Farine (No 1'38} 

Com. Aeh. Miniıt. Def. Nat. : 
Cun•tr. depôt• [No 1341} 
Fa~riret. ıılncıırde (No 1341] 
Miroir.ıı [No 1341) 

Dir. Hyg. et Assist. Soc. İst.: 
Med cnment et nrticlu s:ınilnireS' [ No 1 'l41 I 

,, ,, • ,, (No 1343) 
Direction P.T.T. lstanbul: 

Ankara: 
Soufre (No 1350) 
Savon [No ı:l52) 
Mineraiı de fer et chrome [No tSS~I 

Com. Acb. Milit. Edirne: 
Articles de sellerie [No 1350] eO 

Com. Ach. Command. G 
Prot. F orets lst. : 

• 
ı Plomb (No 1341) Chawısnru camelotu [No 1350) • 

Dlrection Gen. P.T.T. AP1'·' 
Confection de coıtumeıı [No 1351] 

Com. Ach. lntend. Tophan~· 
Auietteı .. t chaudron en coivre.[!llı> 
Orge ou avoine [No 1355) 

Dir. Gen. Monopoles: 
Machine iı cuire (No 1342) 
Pierres cmiri, balais ete. (No 1342] 
Sc.ude (No 1342J 

Cem. Aclı. Milit. Lüleburgaz: 
Poi5·clıidıc [Ne 344] 
Haricote ucs LNo 1345] 

Municipalite Ödemiş : 
Tro:ııpe (No 1345] 

Com. Aeb. Milit. Isparta : 
Orge, pnille et riz (Ne 1347] 

Procureur Gen. Malatya : 
Conıtr. mnison penale [No 1349) 

Mouhtar Village Küllük : 
Cc ruıtr. mni8Cln et dep6t [No 1349] 

• • 

Com. Ach Milit. Vize : 
Petrole [No 1354] 
Orge, foin et nvoine [No 1i55] 

NOI'ES ı Leı Numcroı entre p•;,., 
ıhl:ses eont reuıı: de notre journ•l 
lıquel !'avı• a paru 

(•) Lu nffaireı euivie• d'une ~ 
rieqao H rapportent lı des veııt•' 
adjudıcııtion fı lıı BUrenchere. 

MUZ YEDE ER_./ 
İstanbul Orman Çevirge Müdürlüğünden: 1, 

Kartal kazasının Çakıroğlu fundalıfı ormanından 6721) ı.•~ 
funda çalısımn 4.3.940 tarihinde mukarrer olan açık ekailtJll; ı 1 

1 
inlip çıkmamış olduğundan arttırma ve eksiltme kanununun .4 f, 
eü maddesine tevfikan arttırması pazarlıkla yapılmasına karıır ~ 
rilmiş oldutundan isteklilerin 25 lira 20 kurutluk teminatlarile 
liktc İstanbul orman müdüriyetine müracaatları: 

1 

İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan : . . ~-~ • 939 966 No. lı dosyada · mahcuz olup paraya çevrılmeııne ,, 
verilen beş yüz altı lira kıymetli uıuhtelif hane ve haman eşfıı~ 
16.3.940 cumartesi günü saat 9 da Tophanede Medre e 110~~ 0 

No.lı Alipaıa hamamında paraya çevrile~eği ve o gün teklif~ ıı ti' 
bedel muhammen kıymetin 0 ° 75 ini bulmadıtı surette biriocı ~ 
ma geri barakılacağı ve ikinci arthrma suretile 19.3.941l ,ah 
ayni saatte ve ayni yerde tekrar satışa çıkarılacatı ilia oluıı•'· 

• Ankara Belediyesi İmar Müdürlüjünden : ~ 
ı Yenişebirde Atnlürk bulvanndn kadaı.tronun 1162 inci adası~l 
numaralı parselindeki gayrimenkulün' şartnamesi mueibinc• el'J 
ile enkazı müteahhide ait olmak üzere açık arttırma ile mü~•~ /J 
konulmuştur Dört bin lira bedeli oıuhammenli olan bu ia1'1 ıS 
kul ün ihalesi 21.3.940 tarihine müsadif perıem5c ırünü saat r; 
imar müdürlüğünde yapılacağından taliplerin ° • 7,5 teaıin•tlB 

1 miira~aatları ilan olunur. 

Ankara Üçüncü icra Memurluiundan : / 
Bir borcun tahsilini temin için haczedilen 939 modeli Adl•f~ 

I kn motör lastıkler ve diter aksamları sağlam ve arızası7 ıt14 -
No. lu taksi otomobili açık artbrma yoluyla satılığa çık•'1~) 

1 Birinci artbrması 18.3.g.tO pazartesi ikinci nrthrma 1 1 
ııah günü ıaat 14,16 arasında Sotukkuyuda Bakım Garajıod•1,f 
lacaktır. Taliplerin muhammen kıymeti olan il 00 liranın ° 11 li 

1
1 niıbetinde teminatlariyle birlikte muayyen gün ve ıaatte ot•~' 

bulunacak memurumuza müraatları ilin olunur. 

1 Kadiköy Vakıfla:Dlrektörlüfünden: ~ı• 
Şilenin Avcı koru vakıf ormanlarınm Kaba ağaç oı~f ar 

bir sene zarfında kesilip imal olunmk üzere 950 kental koıııt 
, arttı!mnya çıkarılmıştır. . Jitf 
j lhaleıi 26.3.940 aalı ırünü saat 14 dedir. lıteklilerin 40 
: temiuat ile Kadıköy Vakıflar müdürlügüne mlraıaatları · 

İzmir Memleket Hastahanesi Ba Tabipliftndeıı .~Jı 
1. 11.939 tarihinden 31.12.9;~9 tarihine kadar baatahcıneoı1,~ 

fat edip sahip va varisleri tarafından müddeti muayyinesi 
1

5,ıı 
alınnnyan 87 kişiye ait elbise, çamatır ve benzeri et1' ~ 

·ı.'ıı' çıkarılmı,tır. 4.3.940 tarihinden 21 pertenıbe 1940 tarı 1 ,~' 
on bet güııl~k ilan müddeti hitamında hastahanede açık ·~~·i.,ı 
satılacaktır. istekli olanlar ihale rünü elan 2l.3.940 tar• _ı1 

b . ~· 1 hyan pcrtem e güı:ü saat dokuzdan bire kadar lıı.mir 
bastahaaesine m6racıaatlar1. 

1 
Devlet Limanları lıletme u. MüdürlüfOnd•": 

te 
Balat nHStyeıinde biriken 1300 tane açılını' bot ;ıifl 11 

paurhkla satılacaktır. İsteklilerin 14.3.9 ıo tarihine rast~ı~~~ 
1 ıembe güni saat 10 da Galata rıhtımındaki Umum Mücltır ,ıeP 
sında toplanacak olan Mubayaa Komiayoauna müracaat etıJl 


