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Umum Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 

Ekonomik Haberler 
ıthalU ve ihracatımız 

d Y •palan sipariırer üzerine pey· Peynir ihracatı menedilmiştir. 
d~rpey ithalat eşyası gelmekte · Bu kere memleket ihtiyacındau 
~· Bu meyanda Martın birinci arlan peynirlerin ocnebi memle
IO nGnden itibaren piyatamıza ketlere satılmasını tem inen ibra
ta,200 çuval kahve, 4400 kilo cı li1ansa tabı maddeler arHına 
k·f' 10,300 kilo kalay, 700 bin alınmaauıa karar verilmiştir. 
~çivi, 256 bin kilo benzin, Bu kararın Pi yas aya ye-

Peynir ihracına baılanacak 

l\ b ton petrol getirilmiştir ni çıkacak yeni peynir mahsulü 
,
1
' ve piyasada bollatmış olma- fiyatlarına hayırlı teıiri olacatı 

ı~' ratwen kahvenin kilosu gibi müstahsillerin yfh:üntl gül
'eh k~ruşa fırlamıştır. Bunun düreceği de şiiphesizdir. Trakya 
\t 'ıhı bir türlü anlaşılamı&mış peynircileri ihracat için derhal 
Ft, hr1tcat olarak ta dün başta hazırlıklara başlamışlardır. 
li:•

1
11•aya olmak üzere 300 bin - -

'-ıia ~k muhtelif mallar gönderil· TütOnlerimiz satılıyor 
•ıı Ştır. ihracat için iki bin çuval Şimdiye kadar muhtelif tütün 

'•rn aatıldıtından suıam piya· mıntakalarımızda bu sene köy• 
laaı t•ıılaomıştır. lü tarafından 40 milyon kilo ka

dar tütün .atılmıştır. 
i Yapağılarımız 1 Ege mıntakasında ıahlnn mik· 

tct't•~hulda Sovyet Rusya tica- tar 32 milyon, Marmara mınta
~k rnurnesıili piyasamJZdan ya· kasında l milyon 116 bin kilo, 
taraf talep etmiş ye alakadarlar Karadeniz 4,5 milyon ve Şarkda 
llilt 111 ıl.n verilen cevapta iste- da 1 milyon 201) bin kilo tütün 
tat ~· hıalın ancak yapak ibra- mü.tahsilin elinden ııkmış bu
Ctt· ır~itinden temin edilebile- lunmaktadır. t..b. hıldirilmiştir. Yapak birliği Bu sene tarlada yeoi rekolte 
ııı,,. •t. ettiği tiplerin birer nümu- 57 milyon 853 bin kilo olarak 

•111 'h ıııt,11 i ı. racat limanlarımız.dan tahmin olunmakta iıe de amba-
taııd :tıı:ur, Menin ve Samıuna ra girecek malın kat'i olarak 
İtih trrniştir. Nisanın birinden yüzde on fazlasile tezahür ede· 
t,11:tcrı Yalnız yeni tiplerle is- ceği ümid edilmektedir. 
~011\l~rd edilmiş ve fiyatları da Bu aene piya1aların reç açıl
tipı_t'.lll_uş olan yapak ve tiftik m&1ında11 Karadenız ve Marma-
l 1 •hraç edilebilecektir. ra mıntakalarında satışlar bara-
•keırı retle devam etmektedir. 

'-kı ınaı ve intaç ettirilmiyen 
1 "'••melelırinin sureti tas- Balık ihracatımız 

li fiyesi hakkında . Sonbaharla kış mevaımının 
dijllı~~~tt Vekaletinden tebliğ e· müsait zamanlarında İtalya ve 

2. 8~ Yunaoistaola Bulgariıtaoa üç 
'-••ita· •ayıla takas kararna.- milyon çifte yakın miktarda torik 
llıı,taı 'il tatbikine mütedair tali- balığı ıevkedilmiftir. Geçen haf
bit ,:nae hükümleri dairesinde ta yine külliyetli miktarda balık 
i'taç tae zarfında tekemmül ve almak üzere limanımıza on k'a· 
~,1,1 t~tirilemiyen takas mua· l dar İtalyan balık remisi ile bet 
.: hı a• .. .11. d b ~ k Y "''~t t .T'"•' aki esaslar daire- üyu unan motöru gelmitler-

1 •dıye edilecektir. se de havaların bozması ve bu 
•l,p d Evvela ithalat yapılmış mioasebetle balık tutulamama11 
~ ... ~ ~ukabilinde bir aene i yüzünden beklemete mecbur 
tıııd,11 dıhracatta bulunulmadı· • kalmışlardır. Balık tutmak için 
~ç •tr .

1
°1aya tekemmül ve in· 1 mÜ1&İt havalar oluua balık ih· 

•I, 1 ıra •tıı . k ~ tile 20 3eınış ta aı muame- racana devam oluııaeaktır, 
--~ : .940 tarihinden bat· -
~ -.cıJ;•t~le üç aylık bir taafi- lnegölde Tütün Satıfları 

'1111.._ •ta Verilir. Bu müddet İneıölde tülün ıatıtları müs-
~ll t.A •vvelce ithalatı yapmıt ı~ '"Ctar d tahsilin lehinde bir şekil almış-
. ••c,t otrudan doğruya tır. Fiyatlar, ıeçeo aeııeıine na
~lltçıhpaôileceti a-ibi gerek zaran yilksektir. Bunda iııbiıar
~~ll~ffi ta"'e r•relue ecnebi mü- lar iclareainin amil olmaıı, mem-
1h • ..a.

11 
rafıudau cari urim te-

.. ,. Qı k r nuniyeti arttırmıştır. 
.. ı tak e •~retile dahi ihraç 
tt,d,h·ı •• hmited şirketine 

ı. ll11 t 1
• tc:tktir. 

"~ '-fay, 
' "'"• nı6ddeti zarfında 
- 'd'ti talıt~~leleri intaç ettirile · 
tt ~ ltı._lt ırcle bankada balu
~ffiltı rn t '-edtli ocnebi müte-
ı~''•iıı:•~•kati alıamak tarti· 

''· ....._ l .. bına nakledilir. 
'"P d •vcla 'h 

'atfı l tb"lıt b~ .raut yapılmıı 
tı11,ı~da itb 18.. ılınde bir ıene 
t_ "&tı ılol a •tta bulunulmadı-
"1 ç 'ltiril 'Y• t•kemmlll ve in· "- •ıaı. . b ~tlla~'l.t. . 111lf ulunan takas 
-)~~ 1ııd,11 '-bııde de 20 mart 940 
~ bir t-.;4l•ınak şartile iiç 
~b ~tldcltt 'Je müddeti nrilir. 
"ı.: ~clıt i:;fıaıda mücbir ıe
~ 1 lııta 1 ide takaa muame-,.-llkact! ~ltirilmediti takdir
~ıııı·'tle, vr ar ithal hakkını kay-

~~·d ~İrlc' t~tlıal hakkı takaı 
~1'1 'ta •l&~ •aıe dnrolunur. 811 
~, t..~"riY•t ~darların Ttlrkiye 

'":"" teur:~rkez Banka1ına 
-.,.. Ilı 1 heyetine müra-

11Qdır. 

B OH SA 
ÇEKLRR 

19 - 3 - 1940 
Londra 
Nevyork 
Pariı 

Milin o 
Cenevre 
Amıterdao 

Britkael 
Ati na 
Sofya 
Madrid 
Budapeıte 
Bükreş 

Belgrad 
Yokobama 
Stokholm 

5.21. 
120.19 

2.9726 
7.065 

29.1050 
69.1611 
22.123, 

0.965 
1.1975 

13.4625 
24.965 
0.62 
3.2Ş75 

32.8050 
30.8275 

ESHAM VE TAHVILA T 

Ergani 20.-
Sıvaı-Erzurum 2· 19.47 

" " 
3 19.47 

Kanunlar, Kararnameler ve Ticaret Muahedeleri 
- ~--- - -...,..---
Zeytinliğin ıslahma ve yabani zeytinlerin 

aşılattırılmasına dair nizamname 
Madde 29 - Birinci derece 81· 

keri memnu mıntakalarda bulu
nan aşılı zeytinlerin bakım, ya· 
bani zeytinlerin aşılanması işle
ri zeytin bakım teşkilatıum ve
receği talimat altında mahallin 
aslteri makamlarınca yaptırılır. 

Madde 30 - Fidan veya dik
me ile yeniden zeytinlik kurul. 
muı halinde toprağın bazırlan
muı, dikim teklinin ve zamana· 
nın tayini zeytin bskım tetkila
tının direktifi ile yapılır. 

Madde 31 - Yabani zeytin a· 
taçları ya yerlerinde aşılattırıla
rak veya zeytinlikte atılattırıl 
mak üzere yabani halinde yeni 
kurulacak zeytinliklue naklolu
nabilir. 

Bunun içiu yabani zeytinlerin 
adetlerini ve yerlerini gösterir 
bir talepname yapılarak mahal· 
lin en bü1ük mülkiye memurlu
ğu v&11t&1ile zeytin bakım te' 
kilatına tevdi ettirilir. Teşkilat 
memuru keyfiyeti yerinde tetkik 
ile naklin lüzum ve faidesini ta· 
bakkuk ettirdikten sonra mahal· 
lin en büyük orman memuruna 
bir teklifname ile bildirir. Or· 
man memuru dahi başkaca keı 
fe lüzum görmeden kökleme ve 
nakil müıaadeai verir. Nakledi
len fidanlardan bir güna resim 
alınmaz. 

Ancak bunların köklenmeain· 
den çıkacak enkazlar Devlete 
aid oldutu gibi bu eınada diğer 
orman mahsullerine ve ağaçlarına 
zarar yapanlar hakkında Orman 
Kaııunu hükümlerine göre ceza 
tatbik olunur. 

Madde 32 - Yukarıki madde 
ye gcwe köklenen yabani zeytin· 
lerin ahara ıatılması yaaaktır. 

Bu yolda hareket edenlerin fi
danları zapt ve haklarında or
manlardan kanuua muhalif ka· 
t'iyatta bulunanlar gibi cezalar 
tatbik olunur. 

Madde 33 - Mahsuldar hale 
getirilecek yabani .zeytinliklerin 
açma işinde ilk temizleme fun · 
da, filrırya, pırnal meşesi, 1an
dal a~acı, üvez a-ibi ağaççıklara 
inbiaar ettirilir. Diğer ağaçlar 

atının tatbikinden eıı az üç se 
ne ıoııra zeytin bakım meıırnr 

larmın ınüıaadeaile keıile bilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Zeyli:ı mahsulünün nakli, ta

siri ve terbiyesi 
MadJe 34- Toplanan taze zey

tinlerin her nerede oluraa olıun 
yükıe1 liği 50 aantimi geçen yığın 
veya çuval içinde iıtif halinde 
bekletilme1İ yauklır. 

Madde 35 - Taairhanelere ıe· 
tirilen taze zeytinlerin en k11a 
zaman zarfında itlenmeıi mec 
buridir. 

Madde 36 - Harici aebeplerle 
dökdlen dip zeytinlerinin baaat 
ta toplanan '.uytinlere karı.tırıl· 
ma11 ve beraberce tasiri veya 
bunlardan alınan yağlarm birbi
rine katılması yasaktır. 

Madde 37 - Her banıi bir kuv· 
vetle işleyen taairhanelerin ıslah 
ve inşansı ve bunlardan iyi ka• 
litede zeytinyatı iatib1ali ve sa· 
lamura zeytin depolarında iyi 
enaf ve tipte yat ve aofralak 
zeytin lhıarı huıaalanada Ziraat 

Vekaletince alınan tolkinci Ye 
Öğretici tedbirleri mal sahipleri 
göz. füıünde bulundururlar. 

Madde 38 - Yemeklik olarak 
iıtihsal edilen yatların sudan ay· 
rılmaaı için kullanılan Polima i'İ 
bi kapların pas tulınayaıı, kcılny
lı çinko ve benzeri madenler· 
den yapılmıı olması mecburi ve 
bunların muhtelif hayvan tulum
larile ve pnı tutan kaplarla nı k
li yasaktır. 

Madde ~9 - Sofralık zeytin 
ihzarı için ıalamura yerine de-
niz suyu kullanılması memnu 
dur. 

Madde 40 - Taairbanelerin ve 
sofralık salamura zeytin ihzar 
edilen zeytin depolarının her se· 
ne badana ettirilmesi ve bu gi
bi yerlerde teaffünü önleyici ted· 
birler alınması mecburidir. 

Madde 41 - Zeytinlikler için
de yağhane veya fabrika tesis 
ve intaaı Ziraat Vekaletinden 
müsaade almaya mütevakkıftır. 
Bunun için mahallin en büyük 
mülkiye memuruna bir istida ile 
müracaat olunur. 

Bunun Üzerine mmtaka zey· 
tin teıkilatı tarafından yerinde 
tetkikat icrasile tanzim olunacak 
rapor Ziraat Vekiletine gönde
rilir. 

Vekaletçe muvafık görüldüğü 
takdirde 1593 sayılı Umumi Hıf
zıuıbba Kanununun 272 nci mad
desi mucibince maballia en bü· 
yük mülkiye memuru tarafından 
İcab eden müsaade verilir. Aksi 
takdirde ret cevabı müstediye ya
zı ile tebliğ edilir. Müsaade al
maksızın yapılan fabrikaların 

itletilmesi mahRlli lıükümetçe 
ırıenolunur. Kaçak olarak işletil· 
diğ" takdirde umumi hükümlere 
göre kanuni takibat yapılır. 

BEŞi NCİ BÖLÜM 
Mükafat ve Ceza 

Madde 42- 500 ataçtan llf&ğ"ı 
olmamak üzere zeytinliklerinde 
toprak tımarını ve ağaç bakımı · 

aı fenni esular daireıinde ya· 
panlar arasında Ziraat Vekaleti
n in müaaadesile seylin bakım 
teıkilltı tarafından açılacak mü
sabakaya iştirak edenlerin ıey· 

tinlikleri mahallin en btl10k mül
kiye memurunun Yeya teYkil e
deceii aaho batkanlıtıada aey
tin bakım fen memurları, ziraat 
mualliwi ve ziraat oduı reisle
rinden tetekkGl edecek bir be· 
yet tarafmdan tetkik edilir. Ne
ticede birinci, ikinci ve lçllocü 
dereceyi kazananlara Ziraat Ve
kiletince teıbit olunacak mik
darlarda nakdi m11kifat verilir. 

Madde 43 - Fenni budama a• 
letlerile a,ı takımlarının zeytia 
miiıtabıilleri arasında yayılabil

meai için budama uıtaları ile e· 
bil mtlıtabıillere Ziraat Veklle
tince meccanen budama ve afı 

takımı ve levazımı verilir. 
Madde 44 - İtbu niaamaame 

hükümlerine göre yapılacak her 
aevi ~akım itleri için talihiyetli 
memurlar tarafındaıı mal sahipleri• 
ne tahriri tebligat yapılır. Te'ki
den yapılan tebliıata rağmen 

bakım İflerini vaktinde yapma· 
mış olanlar hakkında bakım me· 
murlarının .göıtereceti lüzum Ü· 
zerine kanunun 17 nci madde
ıinde yazılı ce.zalı.r tatbik olu· 
nar. 

(Devamı ftr) 

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

YARIN 21. J. 940 ta YAPILACAK iHALELER 

inhiaarlar U. Mld.· 
Siiara makineai (No 1318) 
Tur. cunlı (No 1360) 

1 
Lıatera parııvp {No 1359) 
Difeııilamin {No 1362) 

Yaldız, külçe kurfUD, çelik va 
tuyon çelıA-i {No 1346) 

Bo~a:z.lıyan Belediyesi : l 
Grafıt, bohçalı\:: uç ve boru (No 1362) 

•İman· laolabant (No 1363) 
Tophane Lva. SAK : 

Haritn <l.au'rni (No 13.38) 

Nafıa Vekaleti: 
Kale pili çinlto•u vu kı..rşu nu (No 1349) 

Orman Koruma Gen. Komut 
Ank.: 

Yu ık elbiH (No 13Sl) 

Çanak. Mst. Mvk · SAK: 
ı-.ıre nlt ve çivi {No (1S51) 

İs i. Elektrik Tramvay ve Ttioel. 
İşletmeleri : 

r errste (No 1351) 

Aıık Beledi7eıi : 
Bina anlı:ar.ları (No 1351) • 

Ank. Mrk. Hıfzıssıhha SAK: 
Karabük kok kömürü (No 1352) 

İzmir Memleket Hast : 
F.lb •e çamaşır v.ı (No 1354) • 

Kfitabya Vilayeti: 
ŞoJe inş. (No 1357) 

Askeri Fabrik. U. Müd. SAK.: 
Battaniye {No 1358) 

• • 

Zeytinburnu ve Orhaniye kıtlalarında 

elektrik: tuiHtı {No !359) 
Mutfak ocakları yap. (N" 1S6l) 

M. M. Vekaleti: 
Yatalı: kılıflı~ı bez (No 1360) 
Dış 'malumu! (No 1360) 
Jandarma Gen. Komut Ank. SAK: 
Tıbbi ve ııhbi mal~.eme (No 1362) 

Gaziantep Belediyeıi: 
Makine ya~ (No 1.361) 
Balıkesir Askeri SAK 

Benzin (Nt> 1361) 

Adana Aıkerl SAK : 
Avar)& pamuğu (No 1363) 

Çanak. Ziraat Müd.: 
Gaz yaıtı ve ben:r.in (No 1363) 

lst · Hava Aktarma Ambarı: 
Elbise (No 1363) 

Hamiş : ( ] Tırnak içine alınmıı n•· 
maralar, ışin banıi nyılı gu.etede netr· 
oldu~nu ıösterir. 

C-1 Sonunda yıld z işareti buiunın afler 
mii:r.ayedeve aıttir. 

~--------~--------

f\11UNA KASALAR 
---------------------------------------~--~---inşaat -Tamir~t- Nafıa ~ri - M_alzeme-Harita 

İstanbul Levazım Amirliği Satına.ima Komisyonundan : 
Maçka kıtlasında camekan ve bölmeler yaptırılacaktır. Pn.ar

lı~la eksiltmesi 26.3.940 1alı günü ıaat 14 de Tophanede Lv:.r.. Am. 
aatınalrna komisyonunda yapılacaktır. Kefif bedeli 945 lira 78 ku
ruş, ilk teminatı 71 lira 5 kuruttur. K~tif Ye tartnameıi komisyon· 
da görülür. 

Adana Belediye Riyasetinden : 
Belediye ıazhanesinde yaptırılacak tamirat ve parke kaldırım 

içın açık olarak eksiltmeye konulmuştur 
Keşif bedeli 808,80 liradır. 

Muvakkat teminatı 60 lira 75 kuru;;.tur. 
İhalesi martın 29 ncü cuma günü saat 15 de belediye oacl~e-

•inde yapılacaklar. • 
Kesif ve tartuamesi bdediye fen itleri o.ıüdirliiğündedir. İsti

yenler orada görebilirler. 
İsteklilerin ihale günd muayyen aaatte muvakkat teminatlarile 

ltirlikte belediye encümenine milracaatları ilin olunur. 

• • • Kozan'da yapılacak olan 753 lira 74 kurut bedel k .. iflı 
belediye ınhaneai 11.3.940 tarihinden itibaren 20 ıDn müddetle 
açık ekıiltmeye konulmuştur. 

M-.ıvakkat tewiuat ak~aaı 55 liradır. 
Hususi ve fenni f&rlnamelerle plan belediye ri7aaetinden alına

bilir. 
Ekıiltmeye ıirınek istiyenlerin Ticaret Oda11nda kayıdlı ve 'bu 

iti yapabileceklerine dair ehliyeti haiz olduklarını müş'ir \i ~ika 
ibraz etmeleri ve 1 nisan 940 tarihinde ıaat 14 de belediye enctim•
aine başvurmaları ilin olunur . 

İneı61 Belediyealnden: 
lneıöl kaınbaaının meıkfın ve aayrimeıkur 210 hektar· 

lık ıah ıııAın halihazır haritı:ılarlle bunu çeneloyen 60 hek
tarla 270 hektara varan sahanın 1 4000 mikyaılı takeomet
rik haritasını alımı iti ekıiltmeyo çıkarılmııtır-

İtin maktu bedeli 5000 liradır. Muvakkat teminat 375 il 

ı radır- Ekailtme 27.3 940 çarıamba ıünü saat 15 te İne· 
ıöl Belediye btnaıında. Belediye Encümeni tarafından yapı· 
lacaktır. Eksiltmeye ltlirak edeceklerin Belediyeler İmar he
yetinden ittirak vesikaaı almaları ve bunu teklif mektubla-
rına koymaları llzımdır· Şartnameler İneaöl Belediyesinden 

f Te Ankara Belediyeler İmar Heyeti Fen Şefliğinden parasız 
alınabilir. Tekliflerin tayin edilen ailnde saat 14 e kadar İne
göl Belediye Reisliğine verilmesi vc:yahud posta ile bu aaat· 
ten evvel aönderllmif bulunması lazımdır . • 

Kastamonu Nafıa Dir.ektörlllğünden : 
5.4.940 tarih Cuma ıünü saat 15 te Kastaınonuda Nafıa daire· 

ıinde toplanacak olan eksiltme komisyonu 44607 lira 56 kuru' ke· 
tif bedelli Kastamonu lisesi yatakhanesi inşaatı kapalı :ıarf usulile 
ekıiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, ekıiltme, Baymdırlık itleri ıenel şartnameıi , husaal ve 
fenni tartnameler. proje l<eşif hUlasuı, elektrik, kalorifer ve ııblıi teal· 
aata ait projeleri hakkındaki talimat ve yapı itleri umumi ve fenni 
prtnamesi, buna müteferri diter evrak paraaız Kaatamonu Nafıa 
daireıinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 3345 lira 57 kuruştaar. 
iıteklilerin teklif mektuplarını ve ea az 10 bin liralık bu iıe 
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A) MUnakasalar 
ln9aat, Tamirat, Nafia 

Toptafı balumnindc yap. tamirat işi 
Heybeliada ıanatoryomunda kamtirlQk du· 

varı inf. 

aç. eks. 
., 

3618 37 
4861 49 

Kastamonu liıeıi yatakhanesi iııtaatı kopalı ı:. 44607 56 
Muhtelif tamirat yap. paz. 565 45 
Hal binuı int. (tart. 145 kr.) kapalı ı:. 29102 41 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari ~t,~stahane Lvz. 

Naftalin: 2 tAilitin: 20 k. paz. 815 -
Va:ıeliD: 1.5 t. (temd.) " 

Elektrlk-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Santral telefon makineıi v.ı. (tart. 351 kr.) k.apah z . 70188 -
Lükı lambuı 500 mumluk: 30 ad.·200 mum· aç. eks. 2265 -

luk: 30 ad.-300 mumluk: 40 ad. 
Ya.k .. k tnettürlü yeraltı kabloı11: 1750 m. paz. 8750 -

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
Fotin: 3335 çift paz. 19977 -
Er kunduraıı ,, 2000 -
Hulu: 4000 ad •• bamam ıileceti: 500 ad. aç. eks. 3130 -

Mobilya, büro ve ev eşyası Muşamba, Hah, v .. 
KBtü phane yaptarılmaat: 6 ad. aç. eks. 600 -
Yazıhane, koltuk v.ı mobilya: 341 parça: kapalı z. J 1495 -· 

14 kalem 
Perdelik kumaş moaozramını bavi: 3000 m. 
Linoleum: 1300 mı: 

,, 
aç. eks. 

1950 -
4914 

Matbaa işleri - Kırtasye-Yazıhane Levazımı 

"Havacııhk ve ıpor mecmuası,, tabettirilmeıi -

Kereste, tahta ve saire 
Sandıklık tahta: 19 m8 

Ataç travera: 500 ad. 

Nakliyat Boşaltma Yükletme 

İnhiarlar mamulltı nakli 
Tütiln nakli: 170 t. 

paz. 
aç. ekı. 

aı· ekı. 
,, 

Mahrukat, Benzin, Makine yağlan v. s. 

Vakum: 5.5 t.·ırH: 1.5 t.-valvalin: 1.5 t.· paz. 
fa&: 500 k. (temd.) 

Müteferrik 

Kalay: 500 kı. 
Düz tabak: 200 ad.-çukur tabak: 300 ad.

çay fincanı tabaklı: 200 ad.·reçel ta· 
batı: 200 acl.-bardak: 400 ad.-madeni 
ıehpa: 250 ad.-ıilrahi: 100 ad. 

Ordu modeli biıiklet: 14 ad. (temd.) 
Deniz kabloları iılahı için vapur tutulma11 

(temd.) 
Lokomotif bandajı: 1043747 k.-(Bedeli Türk 

ingiliz kredi anlatma11ndan tediye edil· 
mek üzere) 

paz. 
,, 

,, 

" 

" Tampon: 480 acl.-yay: 2000 ad. 
Manivela v.ı. (temd.) •aç. eks. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Komprime çorbalık ıebzo 100 gramltk 
300000 porıiyon (tart. 180 kr.) 

Un: 90 t. 
y alaf: 480 t. 

B. M U 7 a L8 d e 1 er 
Yamalık kanaviçeı 10 t. 
Lıkarta kanaviçe: 10 t. 

,, 9ul: 8 t. 
.. çanl: 5 t. 

Marka beai: 900 k. 
Bot bira tiHsi: 19781 ad. (temel.) 
Çam tomrutu: 189 ad. 

Karban deriıi: 1000 ati. (temd,) 
BU.a ankaaları 

pa~. 

" ,, 

aç. art. 

n 

n 

" paz. 
aç. art. 

,, 

aç. art. 

600-
1600 -

9400 -

1325 70 

Beb. o 12 

12~1 

3000 -
1800 -
960 -
800-

90 -

500 -

benzer iş yaptığına dair Vilayetten almı~ olduğu ehliyet ve Ticaret \ 
oduı ve1ikaları ve teminat makbuzunu 2490 sayılı kanunun büküm· 
lerle tevfikan 5.4.94tl Cuma günü 1aat 14 e kadar makbuz. muka· ı 

bilinde Nafıa müdlrlütüne vermeleri lazımdır. 

• • • 
Toptaşı Bakımevinde yapılacak tamirat iti· Bak: İnhisar· 

lar U· Müd. ilanlarına. 

lltçlar, Klinik ve ispençiyari aıat. Hastane Lvz. -
Aakert Faltrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma 

271 38 

366-

3345 57 
84 81 

2182 68 

4760 -
169 88 

1313 -

2997 -
300 -
234 75 

45 -

375 -

45 -
120 -

68 50 

705 -

5400 

922 -

450 -
270 -
144-
120-
13 ~o 

104 28 

inhisarlar Umum Müdürlütü 
iıt. Nafıa MGd. 

Kaatamonu Nafıa Direk. 
Samıun inhisarlar Mdd. 
Çankm Beled. 

Balıkeıir Aıkorl SAK 
Edirne Ask. SAK 

Jandarma Gen. Komut. Ank. SAK 
İıt. Maarif Müd(lrlüğü 

M.M.V. Hava SAK 

iz.mir Lvz.. SAK 
Edirne Aık. SAK 
lıt. Maarif Müdürlüğü 

İlt. Gümrükleri BatmUd. 
Adliye Vekaleti Ank. 

O D. Yolları Haydarpaşa 
M.M.V~ SAK. 

T.H.K. İst. Şubesi Caialoğlu 

inhisarlar Umum Müdürlüğü 
Üıküdar Kadiköy ve Havalisi Halk 

Tramvaylar T.A.Ş. 

4-4·40 14 -
8-4-40 15 -

5-4-40 15 -
22-3-40 14 -
12-4-40 15 -

21-3-40 11 -
21·3~ 10 -

5.4.40 
5-4-40 16 -

8-4-40 1 ı -

22 3-40 15 -
25-3·40 10 -

5.4.40 16 -

4-4-40 10 -
5-4-40 11 -

4-4-40 15 -
5-4-40 11 -

29-3·40 15 -

25-3-40 10 -
4-4-40 14 -

İnhisarlar Samıun TGtün Fabr. Müd. 23-3·40 10 
Samsun İnhisarlar Batmüd. 25-3-40 15 

Edirne Aıkert SAK 

inhisarlar Umum Müdtirliltl 
Galatuaray Lisesi SAK 

Edirne Aık. SAK 
lıt. P.T.T. Müdürlütü 

21-3·40 10 -

• 4 40 15 -
22-3-40 15 -

21 ·3-40 11 
23-3-40 ıo 

O.O.Yolları Ank. ve Londrada TOrk 8-3-40 
Tiearet Atateliti 

" AnkQra Valiliti 

M.M.V. SAK 

lamit TOmen SAK 
Maniıa Tiimen SAK 

lnbiHrlar U. MOdörlütü 
,. 
,, 
,, 
" 
" . 

,, 

Duraunbey Devlet Orman işlet. Re· 
vir Amir. 

Adana T.H.K. 
Ank. Belediyeıi 

10-5-40 
21-3·40 15 -

21-3-40 ı J -

25-3·40 15 -
~-a-.o 10 -

J0.3.40 10.-
30.3.40 ıo 30 
ao-3-40 11 -
30-MO 11 30 
30-3-40 12 -
22-3-40 10 -
22·3-40 15 -

26-3·40 15 -
3-4-40 15 -

Balıkesir Askeri Satınalma Komisyonundan: 
Kilo Ciaıi Muhammen bedeli Beher kiloıu 

2000 
20 

Naftalin 
Fil itin 

Lira Kr. Kr. 
800 00 40 

15 oo 75 
Yukarıda miktarı yazılı naftalin ve filitin paaarhkla aabn alı

nacaktır. 

Pazarlıtı 21.3.940 perıembe ıfinü saat l 1 de kor satınalma ko 
miıyonunda yapılacaktır. 

Taliplerin mezkur ıün Ye ıaatto koaiıyonuman müracaat et· 
meleri ilin olunur. 

• * ... 
Komisyonundan: 1,5 ton vazelin alınacaktır· Bak: Mahrukat ıütununda 

Tahmin edilen bedeli 26.000 lira olan 100 ton hamızı not Edirne~A~ı_k_e_r_i_S_A_K_.--:-il~a_n:-ın_a ... ·~--==-----------
mlteahbid nam •• he1abına Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü El trik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 
merke:ıı: atınalma k.omiıyoounea 26.3.1940 pnü ıaat 14 de pazar-
lıkla ihale edilecektir. Şartname 1 lira 30 kurut mukabilinde komis- Jandarma Genel Komutanhiı Ankara Satınalma 
yo11dan yerilir. Taliblerin munkkat teminat olan 1950 lira ve 2490 Komisyonundan: 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki veaaikle komiıyoncu ol· Şartnamede her çeşidinin cin• ve mik.darı enafı yazılı yirmi 
madıklarına ve bu işle alakadar tilccardan olmadıklarına dair Tica· ! yetli kalem çeşitli aantral, telefon makinesi veaaire toptan YC ber 
ret Od&11 veaikaıile mezkur gün ve ıaatte komiıyona müracaatları. çeıit en acu:ı fiat teklif edene ihale edilmek hakkı Komutanlıta ait 

• 

olmak tartiyle kapeh urf uıuliyle 5 4.940 cama rfinü satın alııır 
cak. tır. iri 

Her ~eşidin tahmin bedeli yazılı olan ve tamamına 70. 188 1 
ili' 

fiat tahmin edilen bu alıma ait şartname 35 l kurut bedel kartıhl 
1 da komiıyondao alınabilir. ııJ' 

Tamamını almak istiyenlerin 4760 liralık ilk teminnt ve şart ~· 
mede yaz.ılı belgeleri muhtevi teklif mektuplarını ve sabo atıoıe' 0 
lardan yalnız bir kısmını vermek istiyenlerin b11nlarm tntarlır~~e 
yüzde yedi buçutu derecesinde teminat ve eksiltmeye girmek 1~~ 
diği makine ve teferruata isimleri teklifi muhtevi iç zarfı aıeı1 oJ 
yasılı teklif mektubunu belli gün saat dokuza kadar Kooıis1' 

( vermit olmaları. 

M. M . Vekaleti Hava Satınalma Komisyonundan : tı' 
1750 metre yüksek tevettürlü yeraltı kablosu pazarlıkla .•~,fi 

alanacaktır. Muhammen bedeli 87.::>0 lira olup kati teminatı ınil> 
1313 liradır. 

1 il ~O' 
Pazarlığı 6 4 940 cumartesi iÜnÜ saat 11 .le bava 1&tana IJl 

miıyonunda J&pılacaktır, p 
F kooı'ı•1oıı ennl ve idari ıartname her ıün 6ileden ıonra 

rlSrülebilir. iıtiyenler bir auretini yazıp alabilirler • ıi 
lıteklilerin muayyen gün ve saatle kati temiuat ve kanutıl 

releriyle komisyonda bulanmaları. 

lstanbul Maarif M6dürlüfünden : f' 

Maarif Vekilliti k'5y Öfretmen okulları için aşafıda eitı•itil' 
miktarı ve fiyatları yazılı lüks lambaları ile yedekleri açık e1'• ~·I 
meye konulmuştur. Tahmin edilen bedeli 2265 lira olup aıufl" f 
teminatı da 169 lira 88 kuruştur. İstekliler bu lükı lambaloril~ııdl 
deklerine aid. şartnameleri maarif müdürlütü yardirektörUifil ~ 
ı<>rebilirler. ihalenin 5 nisan 1940 cuma günü ıaat 16 da ııı•',ı 
müdürlüğünde topl nacak komisyon marifetile yapılacağı ilan ol~, 

Etyanın ciusi Miktarı Beheriniu y 

500 muaıluk Ullu lambası şartnamede 
yazılı yedeklerile beraber 
2{)0 mumluk lükı lambuı şartnamede 
yazılı yedeklerile berab@r 
300 mumluk lükı lambası şartnamede 
yazılı yedeklerile beraber 

aded 
30 

30 

40 

fiatı 
lira 
30 

Jiı'' 
9oO 

5rz5 
17,i 

21 ~ ---
Yekünft 

ensucat - Elbise - l<undura - Çamaşır iv. s. 
Seyhan Vilayeti P.T.J'. Müdürlüğünden: ılt 

Adana Posta Telrraf müıtahdemleri için 12 çift fotl~1ıe 
30 çift erkek ve iki çift kadın iskarpini pazarlık suret 
alınacaktır· ~t~ 

Pazarlık 1.4.940 pazartesi günü ıaat 15 de yapıl:'"~ 
Fotin ve isk..arpinler yerli malından olacak ve ölçu 1J 

rine yapılacaktır. Taliplerin muayyen gün ve saatta f·1,. Müdürlüğü binasında alım ıatım komisyonuna müracaıJt 

İzmir Levazım Amlrliii Satınalma Komisyonund•fl: / 

3335 çift fotine talip çıkmadığından pazarlıtı 22.3.940 cuoJ' JI 
nü aaat 15 d~ izmirde Lv. i~irliği aahnalma komiıyonunda 111~1 
caktır. Tahmın tuuırı 19,977 lıra kati teminatı 2997 liradır. Ş8 ~ 
mesi her gün komisyonda görülür. İıteklilerin ticaret odaıuıcl• ıf' 
yıtlı olduklarına dair vesika göstermek mecburiyetindedirler. ~l 
lığa İftirak edecekler 2490 ı;ayılı kanunun 2 ve 3 cü maddel 1 
ve tartnameıinde y z.ılı veıikaları ve teminatı kat'iyelerilc JıO 
yonda bulunmaları. 

iıtanbul Maarif Müdürlüiünden : ı,ı 
Maarif Vekilliti l\öy öğretmen okulları için aşajıda ya:ııl~ 'ı 

miktar va fiatları yaz.ılı havlularla hamam ıilecekleri açık e1'•111 
-

ye konulmuştur. Tahmin ~dilen bedel 3130 liradır. Muvakkll~ tt, 
nat 234 lira 75 kuruştur. istekliler bu havlu ve sileceklere aıd ~ 
nameleri Maarif Müdürlüğü Yardirektörlütünde görebilirler·~l 
lenin 5 Nisan 1940 cuma günü ıaat 16 da Maarif MüdürlilıF 
toplanacak Komisyon marifetile yapılacatı ilan olunur. ~, 

Etyanıu cin1i Miktarı Beherinin· fiatı Y•~ it 
Havlu 4000 adod 47 kuuş ıSSo , 
Hamam ıileceti 500 > 250 :ıı ızsO 

·-----~--~----------Y~•k_d~ 
_ obilya, Büro ve ev efyası, uşamba, Halı v.s. .tt 

- ov 6 adet kütüphane yaptırılacaktır. Bak: lst. Gon:ır / 
Batmüdürlük ilanlarına. __./ 

Matbaa işleri, kırtasiye ve yazıhane Lvz. 
Türk Hava Kurumu İstanbul Vilayet Şubeıindefl: ,• 

cl·Jll' " Kurumum~:ı tarafından her .~n b~ş ıünde bir neşre 1 ~ r 
olan Havacılık ve Spor Mecmuası om lstanbulda tabettirilııı' 
karrür etmiştir. 1~ 
. 29 Mart 940 cuma ıünü ıaat ou bette miinakaaaıı yapıl•',/ 
istekli matbaa &ahipleriuin münakasa gün ve saatinde v• prt1',/ 
ıörmek için de her iÜn Cataloğlundaki Şube Merkezin• o>

6 
/ 

etmeleri. __.,/ 

Kereste, Tahta ve saire .. "',d•~ 
500 adet ağaç travers almacakhr· Bak: UıküdarP 

Havaliıi Halk Tramvayları T. A· ş. ilanlarına· ~ 
*** f 

19 m 11 ıandıkhk tahta alınacaktır. Bak: lnhisat1' 
Müd. ilanlarına· 

ahrukat, Benzin, M~kina ıaglar v. ı · s 
Edirne Aıkeri Satınalma Komisyonundan: - ~ 

Apfıda yazılı yatlara verilen fiatlar pahalı göriildüA"ii0~~1 / 
ci paz:arlıtı 2l.3.94U perşembe ıünü saat 10 da Edirnedc ~""I 
tiriyet daireıinde ıahnalma k.omiıyonuuda yapılacaklar. 

şartları komiıyonda görülür. 
Cinsi Kilo 

Vakum 5~00 

Vazelin 1500 
Gaz 500 

Ginıi 

Gres 
Valvalin 

Kilo 
ısoo 
ı5o0 



o ı\t 
tlfıe 

tıt~ 
Ol 
J.1 
tl,rı 

..... 

Müte f err i k -D. Demir Y oll rı ve Limanları İıletmesi U. İdaresinden : 
Muhammen bedeli 3189 lira 25 kuruş olan 7 kalemden ibaret 

308oo aded muhtelif cins ve eb'adda lamba ve fener fİŞc!leri 3 4.940 
S•.rtamba günü saat 11 de Haydarpasaıia i'ar biouı dahilindeki ko· 
lllısyon tarafından açık eksiltme uıulile satın alınacakhr. 

. Bu ite girmek iatiyeolerin 239 lira 20 kuruşluk muvakkat te· 
~ınat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü aaa· 
tine k dar komisyona mür caatları lazımdır. 

Bu işe aid ı,artoıımeler komisyonda parasız olarak datıtılmak· 
tadar. 

Mlnakaaa Gaz.desi 

lSTNWL TİCARET VE ZAHİRE BORSASI 
- 19.3 .940 -

FlATLAR 

c tN"sT 
Kr. Pı . 

Arp• Anadol 
• yemlik çuv. s 20 

Bader.:ı iç tat l ı 

Balda 

Yul.:a ı 

ıv . r •. 

s !3 

Arpa 
IS . peynir 
Buğday 
Çavdar 
Fuulya 
Fındık 
tç fındık 
l<eçi lcılı 
Kepek 

GELEN 

Kendir tohu mu 
Kuşyemi 
Merc:imelc 

SOl Ton 
- . 

28 '1 • 
15 

., 
• 

- . 
41 
30 • 

• 

1 
Beyaıı: peynir 

Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan : Rut day yumq k 
. 14 aded ordu modeli bisilkletin paz:arlığa istekli çıkmadıtındıın ı But"day •ert 

sı 1 
5 30 
5 20 
s ıa 

!H 30 

s 30 
5 20 

Mı11r 
Pamuk 
Pamuk yaRı 
Nohat 

ıs • 
2 " 
- "' 

» 

•!tinci pa:ıarlıtı 2 1.3.940 perşembe günü saat 11 de Edirnede eski • ~•.r. •lc a f Gşüriyet dairesinde satmalma komisyonunda yapılacaktır. istekli· 1 Cevıı. ıçı 

1
trin söz.Ü geçen s atte yalnız kntoloğlarını d.e il sntacaklnrı biıik· 1 ~avdar 

Sasam 
Tift k 

- . 
t• • 

s Un • 

ttleri ve teferrüatıoı komisyona getirmeleri. lazımdır. Daha faz.la ı l· .. ul>a ~!~:ha' 
Qıaluı:nat almak isliyenler ihale trlinündeo evvel koaıiıyoua w6rac:a· • lııarlıııuıy• •U ~- ,, 

ar:ı. 

1 

Fıadık it tomb 1 

4 30 
16 20 

JS -

17 20 

17 -

Yapak 
Yulaf 
Zıyti• yatı 

Arpa 
Afyoo 

GiDiN 

1 • 
.. 
• 

• • • Ci:ı: yil n 

D 480 adet tampon v 2000 adet y ay alınacaktır. Bak: Hulı•ı mavi 

- , 
Börtlccı 

. Y oliarı ilanlarına· 1 Kaıar peyn ir 
• * • K•çikılı 

t 
Tabak, fincan. b rdak ve ıürahi alınacaktır. Bak: Gala· Kendır tohum• Fat.. '.l' - 27 -

.so ss - Darı 
F&111l7a 
Jç ıaviz 
ı, fındık 
ipek 
Fındık 

- . 
9.S .. 
- . 

'•aray Lisesi A. E. K· ilanlarına· lCetcu t•hıımu 16 -
• * * ~wtyamı 

- " - . 
l 500 ke· kalay alınacaktır· Bak: İnhisarlar U Mod. lifin· M,.,;· .. n~:~h 
~a. Mııır ıarı 

K•a 
K"afy.mi 

- . 
a,ıs .. 
so ' 

S23 • 

~ak, Zahirıe, Et, Sebze v. s. ~;~:~ 1caıburıa 1aı --
11 
17 - 11 :ıo 

Ket.ın tohumu 
Ke ndir tohıım• 
Tiftik 

- . 
- . 

• Afyon Kor Satımı.ima Komisyonundan : I Tiftık Aııama' 
lt Kor merkez. birlikleri ihtiyacı için 9 bin kile kuru faaulya mfi· • !";; 

Zeytin 1•~• 
DIŞ FIATLAR 

BwQ"day : Livflrpul S 78 
llı •h~it nam ve be.ahına 22.3.940 günü saat IO da açık eksiltme y;pak Anadol 
tetıle ihalesi yapılacaktır. Yulaf 

; Sika!l.;ı 4 86 
• • \rinıpek 4 \ 9 

ltı' Kuru f05ulyaaın m•bammen bedeli 1800 lira olup ıo•vakkt te· Z•ytiıı yatı 
111•tı 135 liradır. 

Mı•ır : Londra 
Keten T. 8 20 

titı· Evsaf ve 9eraitini ağrenmek istiyenlerin ber ıün ve iıteklilerin 
~ •ltllle günü muayyen saatte teminat mektup ve makbuzlariyle ' 
Or satıualma komisyonuaa müraeaatları. ı 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan : f 
3()0 Beherine tahmin dilen fintı l 2 kuruş olan beher 100 gramlık 
lı. ,On 1 porsyon komprime çorbalık sebze pazarlıkla münak01eya t 

ttı~tınıuştur. İhalesi 21.3.940 perşembe günü sant 11 dedir. Kat'i te· Bedeli Türk - lngiliz kredi anlaşmasından te'diye edilmek üzere 
alı tıatı i5400 liradır. Evsaf ve ıortnameıi 180 kuruşa komisyondan mübayaaıı tekarrür eden takriben 480 adet tampon ve 2000 det 
~ ı:ıır. Eteklilerin kanunun emrettiği belgelerle ibnle saatinde An· 1 k ·ı Ü b 1· .1. . a •tada M M V t l k . l l . 1 yay pazar ı ıuretı e ve m n aıırao aaı ız fırmalarındao ıatıo alıııa· 
'--.....:_ • • sa ıoa ~~yoou.a ge~e_;rı. --·- ' caktır. 0 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden } Bu h111usta tanzim edilmit olan şartnameler Londra'da Türk Ti-
1 t caret Ateşelitinden ve Anksra'da Devlet Demiryolları Malzeme daire· 

4 • anbul Gümrükleri için 6 adet kütüphane yartmlması işi . . . . . 
· 4 940 b N " 10 d 

2490 
l k b-k- l . sınden tedarık edılebılır. Şartname almak isteyenlerin bu kabil mel· 

d . · perşem e gunu saat a sayı ı aııunun u um erı . 1 d b' 1• ·1· f b 'k 
•ıtcı· d ·ı k f zeme ıma e en ır ngı ı:& a rı asıoın temsıl ettiklerini firma iımi· 

ın e açık eksı tmeye onmuştur. · k ·ı b'Jd' k · · " 
1 I"bal b d l' 600 1· 1 b . . 'Ik t . 45 ı· d ııı verme sureta e ı ırere , tabrıren veya tıfabeıı yukarda ı;ozü 

- e e e ı ıra o an u ıtın ı emınah ıro ır. 1 
1 - tla 1• d 1 O 

1 
f .. . . 1 geçen yer ere muracaa rı azım ır 

L _ .. - olap arın cins ve evsa ıoı goıterır resım ve şartname er 

1 

V · ı k t kl 'fl · "h 
-,_üd- l"k Le · · d b - ö -ı b'l' erı ece e 1 erın en nı ayet I0.5.1940 tarihine kadar Aoka-

ur u vazım s rvıaıo e er ~un g ru e ı ır. • d O 1 O · 
3 1· t kl"l . k t 'ki ·1 b" l"kt Ba üd" l"k b' ra a ev et emıryolları Merkez Dokuzuncu Arttırma Eksiltme 

'1 - 1 e 1 erıo anua vesaı erı e ır ı e şm ur u ına- K . d. d'l . l 
11dak·1 K . 

1 1 
.. 

1
• 

1 
(2140) omısyonuııa tev ı e ı mıt o m&11 lazım geleceti ilan olunur. 

~ omısyona ıe me erı ı au o unur. G 
1 

· ·-~ (2097> 1-4 
a atasaray Lisesi Artllrma ve Eksiltme Komisyonu 

Cinsi 

Reisleğinden : 
Mıkdarı 

adet 
Beherinin tehnıin bed. 

kurut 

Tabak düz. 200 36 
~ çukur 300 36 

Çay fincanı (tabaklı) 200 28 
Reçel tabatı 20{) 13 
Bardak 400 12 
Sehpa l madeııi) 250 17 

G Sürahi 100 75 
~"- alıı.tasaray Lisesinin ihtiyacı olan yukarıda cııısı ınikdnrı ve 
tıı,/ adedinin tahmin bedeli yaz.ılı eşyalarının 22 3. 1940 cuma 
~, l,. sııat 15 de pazarlık suretile lJ eyoğlu İstiklal caddesi .\! 349 
ıtı,,i ••eler Mul\aaebecilitinde toplanan Okul Komisyonunca eksilt· 

Yapılacaktır 
l'\.at•-1 l teminat 68 lira 50 kuruştur. 

tıııı..;ttlc.liler teminat makbuzu yeni yıl Tic ret Odası vesikası veya 
ltı'İat Unvan tez.kereıile birlikte ııözu geçen Komiıyonda bulun-•. 
t' lczn· ~ llt ınat yatırmak, şartname ve nümuncleri görmek isteyenle· 
~<>~lunda Galataaaray Liaesi idaresine müracaatları. (2165) 

~ık Okulu Satmalma Komisyonu Başkanlığından : 
~ıı ~~ı:ıda bulunan okulumuzun d718 lira 68 kurut keşif bedelli 

İ.lıiıı eın Mobilye Masa, Dolap, Perdelik vesaire tesisat 26.3.940 
~t\lııdc raıtlayan Salı i'ÜnÜ ıaat J 5 de şartnamesine göre Gömüt· 
:~!). 1( 

111 ~ük1ek Mühendis Mektebi Mulıaıebcciliiiııde toplanaca" 
~ ilt~ Oı:tıııyoııuwuzdıı ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf uaulile 
\ ~ .. ?~ konmuştur. İlk teminat 278 lira 90 kuruştur. İııteklilerio 
~''at.;_ k_aııun ile tartnamede yazılı belicleri teklif ıucktuplarına 
~ ~İay k111tmedeo bir saat evveline kadar mnlıbu:ı mukabilinde 
•Ulı ltirona vermeleri ıartnamc ve resimlerle nümune ve sair tafsi
~:~td:ıek. ve ötreomek ve ilk teminat yatırmak isteyenlerin ek· 
~iltaun bır i\in evv line kadar Okulumuza ve eksiltme iÜnÜ de 
~'it l\. .YU~da Yükaek Mübcudis mektebi muhasebccilij'iude topla· 
~l Cd~l~layonuaıuaa aelmeleri. Posfada Taki olac:ak ıecikmelor 
~z. (1858) 3-4 

SkUdar-Kadıköy ve HavaÜsi Halk Tr.amvayları 
L. ~1 Tür.k Anonim Şir.ketlnden : 
~ tlı.eu • 

lllıtıuıllı l:bı:ı.e lüzumu olan 500 adet afıaç haven açık ekıiltmeye 
~ lııtı ... 

b.,. ııaır. •• ll. 4 • 1940 b oo N t 14 d ş '!ltıda ki• nı1an perı•m e ıunu Ha e irketin Bat 
'' l'ltltli ıu Merkezinde yapılacaktır. 
~-:~ıtlr. b~:eı~eaelcrin tarihi ilindan itibaren tatil günleri müsteı· 
~t '~ ~e l tun saat ondan oo altıya kadar Şirket Merkezinde 

tbıltcelde e~~ı:ını Mildürlüpne müracaatla tartname ve nümuoeyi 
I rı ilin olunur. 

tııtiyaı Sah"b· Y ı· 1 · o· kt" .. ·1 G ı ı ve az.ı ş erı ıre oru : lsmaı irit 

Baaaldıtı yer: Akın Baaımevi iıtaabul 

İ~io nev'i Mikdarı Ketif~bed . % 7,5 tem. Ekıiltme 

lira krş. lira kr9. şekli ıaati 

Teptaıı Bakımevinde 3618 37 271 38 Açık ek. 14 
yapılacak tamirat işi 

Kalay 500 kg. Pa:ıarlık 15 . . 
I - Keşif ve ıartnamHi mucibince idaremizin T optaıı Bakı· 

mevinde yapılacak tamirat iti ile yine ıartnameai mucibince 500 
kilo .kalay biz.alarmda ıöaterılen uıuUcrle ibale olunacaktır. 

il - .Ekıiltme ve pazarlık 4,IV .940 Perıembe ııünü K obataıta 
Levazım ve Mabayaat Şubeıındeki Alım Komiıyoounda yapılacaktır. 

lll - Tamirat İfİne aid tartnameler her ıün Levazım Şubeai 
ve:ınesioden «9• kuruşa; kalay 9artoameıi de paruı:ı alınabilir. 

iV - Tamirat itine ıirecekler fartnameıiııin F fılu&1ında yazılı 

ve1aikle v• her iki it için iıteklilerin ~. 7,5 ıüvenme paralariyle 
bitlikte meakur Komiıyooa müraeaatları. (2171) l-4 

• • • 
Mula. bai. Y,7,S ınv. iluiltmeDin 

Ciıui Miktarı lira kr. lira kr. tekli aaati 

--- - -- -----
Yamalık kuaviçe 10.000 kile 3.000 4!50 açık art. 10 
Iskarta 10.000 » • 1.800 UO » :» I0,30 

• 9al 6.000 .» 960 144 > 1 l 
» tunl ~.l 10o , aoo 120 ~ > ı ı,30 

Marka ue:ai 900 .> go 13 50 pasarlık 12 
1 - İdaremiaia Ahır Kapı bakım ve işleme evinde aıeveut 

yukarıda cinı ve miktarı yazılı iıkarta malzemeye 7. Jll. 940 tari
hinde tclip zuhur etmedifinden ortlırmnıı ıeraiti sabıka dairesinde 
on ıi1n t mdit edildi. • 

il - Arttırmanın 30. 111. 940 oumarte11i günü Kabataıda Leva· 
um ve Mubayaat Şubuindeki Alım, Satış Komiııyonuııda yapılacatı 
ilin ol•nur. (2 166) 

••• 
I - Nüm•neleri muclbia~• 1 l. lll. 940 tarihinde 58,62 C. L. lik 

~om'an 19781 adet bot bira titeıine talip suhar etmeditiadon, art· 
tırm1111 şeraiti ı bıka dairesinde 10 gün temdit edilmiştir. 

il Arttırmanın 22. lll. 940 cumo günü saat 10 da Kabataşda 
Leva:ı.101 ve Mubayaat Şubesinieki, Alım, S&hf Komisyonunda ynpı· 
lııcağı ilan olanur. (2167) 

* •• 
1 - İdaremiz. ihtiyaaı için 100 kiloluk 70.000 kadar tuz çt1valı 

pazarlıkla satın alınacaktır. 
il - Pazarlık 21. 111. 940 per mbe giinü aaat 11 de Kabatllf. 

da Levazım ve Mubayaat Şubeaindeki Alım Komisyon•nda yapıla · 

caktır. 

111 - Şartnameıi ber ıün aözn r•çen Şubedeu para11z. alınalaillr. 
iV - lıteklilerin pazarlık için t•yin olunan ıün ve ıaatte tekli 

edecekleri fiat üzerinden % 7,5 pname paralarile birlikte mezkt 
Kombyooa müracaatluı. (2052) 4-4 

3 

l - Ebat listeıi mucibinee 19 mı aaodıkhk tahta pazarlıkla aa· 
tın alınacaktır. 

il - Pazarlık 25. ili 940 pazartesi günü saat 1 O da Kabataşda 
Levazım v~ Mnbayaat Şul:ıeaindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ili - isteklileri o par.arlık için tayin edilen güa ve saatte %7 ,5 
güvenme paralıı.rilo birlikte ezkur Komiıyo a müracaatı rı, 

(2170) ı-4 

••• 
1 Şartnamesi mucibince 7 adet sigara makinesi kapalı a;arf 

uıulHc eluiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli Sif T0,000 lira, muvakkat teminatı 
5,250 liradır. 

111 - Ekıiltme 21.11! -940 perşembe rGnfi uat 15 te K.abataf4la 
Levazım ve Mubayaat Şubeıiodeki Alım Komisyonunda yapılacnktır. 

iV - Şartname her fÜn sözü roçen Şubeden VO iz.mir, A kara 
Batmüdürlüklerindon 350 kurut mukabilinde alınabilir. 

V - Mfinakasaya girebilecek makineler, Moleu , Sta dart, 
MQller, Slr.oda fabrikalnrı makineleridir. 

VI - MOnakasaya girecekler mQbQrUl teklif · mektuplaruu ka 
n•ni veaaiklo .e % 7,5 ıtlvenme p raaı makbuzu veya banka te· 
minat mektubunu ihtiva edecek kapalı :Aarflarını ihale Mllntl eksiltme 
1&atinden bir aaııt evvel mcı.kQr Komİlyon Ba,1'anlı ına makbuz 
mak bilinde v rmeleri lbımdır. (754) 4- 4 

* • • 
Cioıi Mlkdnn !kıllt teldi Saati 

----- - - -----
'apalı kapsal 100 lök 20.000 kutu 

Madeni av kov oı 10.000 adet 
5,05 kovan kapsülü 20.0DO kulu 
Muhtelif Qinı Rovelver fiıe~i 275.000 adet 
Dolma tüfek knpmlö 40.000 ,, 

I - Şartnameleri mucibince yukarıda c;:inı 

wal:ıewHi pa:znrlıkla 1atın alınacaktır. 

pH riak 14 
n 14,38 
,, 16 
,, 16 
n 16,38 

ve mikdarı •yaı.ılı av 

il - Pazarlık, 22. ili. 940 cuma güntl Kabata da Lcuınm ve 
Sub&)'&llt Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır . 

111 - Şartnameler her iÜn söı.ü ~eçen Şubeden par ııx alıua· 
bilir. 

iV - Münakasaya a-irecekler teklif edecekleri fiat iiz. rinclea 
u 0 7,5 teminat parasiyle birlikte pazarlık için tayia edilen gNn ve 
aaatlerde mezkür Komisyona gelmeleri. (1598) 4- 4 

• • • 
Mubam. bcd. %7,5 t m. Eksiltmeaio 

İtin nevi lira kr. lira kr, f kli aaati 

Patalimanı ve Şark D. Kiremit 589 75 43 55 paaarlık 14,30 
aktarılması vesnir iti 

Fıçı çemberi 1000 kilo 310 0Q 23 25 açık ek. l6,30 
l - Keıif ve şartnamesi mucibince yukarıda yaulı teminat ve 

mfth:eme biz.alarmda gösterilen usullerle ek iltmeye konmuştur. 

il - Muhammen ve keşif bedelleri muvakkat teminatları, ek
ıiltme aaatleri hizalarrnda yazılıdır. 

ili - Ekıiltme 25. 111. 940 pazartesi günü Kabataıda Levuım 
n Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartn meler ber gün söaü i'eçeo Şubeden paruız alıua
bilir. 

V - İsteklilerin ekııiltınc için tayin olunan gün ve sa tler.le 
X 7,5 ıüvenw• paruiyle birlikte mezkur Komiıyona gelmeleri. 

(1713) 3 4 
• * • 

1- İdaremizin Paşababçe müıkirat fabrikaııoda mevcut 4000·5000 
kilo Füzel yağı pazarlıkla satılacaktır. 

il - Mal bedeline fıçı bedeli de dahil olmak üzere muhammen 
bedel 500 lira % 15 muvakkat teminatı 75 liradır. 

ili - Pazıırlık 26.1119.tO salı gunu aaot 16.30 da Katabaıta Le· 
vazım ve Mubayaat Şubeaindeki Alım Saht Komisyonunda } apıla· 
oaktır. 

iV - Nümuneler beriÜu 6lizü ş-eçen fabrik dan alınabilir. 
V - iıtcklilerin arttırma için tayin olunan aün ve saatte 0 ~ li 

miktarıadaki teminat paralaril birlikte mukfır Komisyona ıeluıe-
leri. (1734) 4- 4 

Cinıi 

Nibayetıis terit 

• • • 
Mulıı . bed. Y.T,5 tem. EtulltmeDiu 

Miktarı lira kr. lira kr. 4ekli g Hali 

.WOO adet pazar 26.3.940 
us ela 

Kırmı:ıı ofset mtlrekkcbi lM lıi'· ) 
Açık > > 100 > ) 1082 00 82 00 atık eskıiltm• 
Bronı mavi eftet » 15 > ) 2.IV.940 l~ 

l - Şarta m• va nGmuoeleri mucibine yukarıda miktarı 1azı· 
lı (2) kalem malzem hizaları da iBıtQrilcn uıullerle ekailtıncy kon· 
mıaotur. 

il - Muhammen bad ileri muvakkat teminatları, ekıiltwa giu 
ve 1aatlwri hiaalarında y zılıdır. 

111 - Eluiltme yukarıda ya:ııh ıünlerde K bataıda Levazım ve 
M•ba) aat Şubesindeki Alım Komiıyonundn yapılacak tır. 

lV - Şartname 4erit eb'at listesi ve mtlrckkep nilmı.ı.nHi b.:r 
i11n eözil geçen Şubcd n paraııx alınabilir. 

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve iaatte ~o 7,5 
ıüvenme parcuıile birlik le adı geçan Komiıyona mibaoaatları . 

(1960) 2-4 
• * • 

Mub. bcd. y.7,5 tem. Eksiltmeoia 
Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. şekli iÜnü saati 

--- - - --- ---- -- - -----
Süpüra-e 3.000 adet pnz. 23.111.940 11 
Bakalit kapak 200.000 ıı 2500 187 50 açık ek. 2.IV.940 15,30 
Kıyım bıçatı 2.400 » (Müteahhitleri pazarlık > 16 

cem'an namına) 

1 - Nümune ve 'artnameleri mucibince yukarıda miktarı ya· 
:ı.ılı 3 kalem eşya hizalarında ya:ıılı usullerle eksiltmeye konmuştur. 

11 - Bakalit kapak muhammen bedeli, muvakkat teminatı ek· 
failtme gün ve saatleri hizalarında yazılıdır 

lll - Şartnameler b~r güa sözü geçen Şubeden parasız. alına· 
bileceği gibı nilmuneler de görülebilir. 

iV - isteklilerin eksiltme ve pazarlık ıçin tayin olunan ırün ve 
j raatlerde % 7,5 aüveome paralarile birlikte mozkür Komisyoa.a 
ı ,mllracaatları . (2053) a- 4 
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Conıtr. dortoir au lycee Kaıtamonu Pli cıclı 44607 S6 3345 S7 Dir. Trav. Pub. Kastamonu 5.4.40 15 
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Maaivelle ete:. (ai) 

rP.wlslons 

.. 

,, 
,, 

" 
,, 

Publique 

600 -
1600 -

9-400 -

1325 70 

Viaaııle de boeuf: 135 t. (aj) 
Legame eomprimee pr. 300000 porıions de 

rrammes (cıh cb P 180) 

Cr' i rre 43200 -
100 Gre a rre la p. O 12 

P'arine: 90 t. ,, 
A•eine: 480 t. ,, 

Ad)udlcalionı a la surenchere 
elaarNn: 3000 quint.-beiı de eonstr.: 990 m3 Publique 
D6oombreı liaraqueı 
Tronc de sapin: 347 p. 

• • • 1936 p. 
Dieombres blti11ea 
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Lirue Aviat. T. lıtanltwl a Catalotlu 29-3-40 15 -

Com. Ach. E.conom. Monop. Kaltatache 25·3·40 10 -
S .A.T. des Tramı d'Ôıkfüiar-Ka4iıköy 4.4.40 14 -

• 
Dir. Fab. Tabacı Monop . .5a•s11n 
Dir. Mcmopoleıı Samsun 

Com. Ach. Millt. ldirne 

Com. Acb . .EcoD. Moaop. Kabataclte 
> Lycee Galatasaray 

23 ·3·40 10 -
25-3-40 lS -

4.4.40 15 
22·3 40 15 

,, Milit. [dirn• 21-3-40 il -
Dir. P.T.T. Iıtanbul 23·3-40 10 -
Adm. Gen. Ch. Fer ~tıt Ankara et 8-5·40 

Attache Comınercial Turc a Londrea 

., " 
Vilayet Ankara 

Co.. Adı. Mil. Lllelturgıı.z 

Com. Aoh. Min. Del. Nat. Ankara 

Div bmit 
Manisa 

10-5-40 
21-3·'40 15 -

22·3-40 10 -
21-3-40 11 -

25-3-40 15 -
25-J-40 10 -

Dir. Vakowfs Kadıköy 25-3-40 14 -
14 -
ıs -
15 -
H-
15 -
ıs -
15 -
14 -
15 -

Defterdarat lıtanb\ll -4-4-40 
Chef R~v. E.xpl. P'or&t !.tat DurııaDbey 27-3-40 

ti ,, 

Com. Perm. Municip. lstanbul 
Exploit. For~t E.tat Dursunbey 
Vilayet Edirne 
Municipalite Ankara 
Ligue Aviation T. Çubuk 
Dir. Foret Edirne 

27-3-40 
26·3-40 
27-3-40 
1·4-40 
3.4 40 

29-3-40 
22-3-40 

-

... ™- u 
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De l'Admlnlst:rat:ion Generale d 61 

Chemins de Fer et des Port• 
de l'Et:at: Turc 

t Je 
. Environ 1.043.747 Kg. de baııdages pour locomotİYCI, doll •' 

1 

paiement ıera effectue du Cridit Turco-Anılais, seront acbctCI P 
veie de marchandage et exclusivement deı firmeı anılaiseı. Elf' 

1 

Le. eabiera det cbarıes relatifı iı cıette affaire peuvent 'o' 
preeureı au Service deı Approvisiennementl de I' Admiaistratı,r 

I Ginirale deı Cbeminı de Fer a Ankara et cıhez l' Attac:be Cooıııı 
cial de l' Ambassade de Turquie il Londre.. 9ı I Ceux qui deıireot H procwrer ceı cabiera dea clıarıe• doİ;:~· 
ı' adresser' par ecrit ou nrbalemeı1t, aux endroita citeı phı• 
tout en iodiquant les nomı des firmea qu'ils represontent. , ~jd 

1 Le1 offres doivent etre remiıeı a la IX-e Commi11ion d />. 9-f 
ı .lications dea Chemins de Fer de l'Etat a Ankara juıqu'au 8.5.~ 

au pluı tard. (2096) ~ 

Memento des Fournisseurs~ 
LF.S ADJUDICATlONS QUJ AURONT LIEU DEMAIN31.3.9f0 

Dir. Gen. Monopol es : 
Muhlne poıır cigerette• [No 1311) 
Saca pr. ati [No 1360) 
Dorure, ploıab en lingot, acier et aeier 

de cimentati9n (No 15-46] 
Manioipalite Botnzhyaa : 

Or .. at111ent Hrte [No 1338] 
Miniıtcre Trav. P•blicı: 

Plemb at ıina pr. pile Kale [No 1S49] 
Cemmaaclement Gea. Prot. 
Foreb Ankara: 

ı Habiu 4l'ete (No 1351] 
Com. Acla. Place Forte Çaaak.: 

Tuılu et elını• (No 1351] 

Dir. Gb. Exploit. Electr. Traını 
T.anel lıtaobul : 

loia de conatnıation LNo 1!1.Sl) 

M•aicipalite Ankara : 
DeHmbru bitiaau [No JJ.Sl) ,. 

Etabli11ement Hyıihe Ank. : 
Ceke de Karabük [No 1352) 

Com. Ach. Dir. Gb. Fabr. Mil. 
Ankara : 

Cnnrture en laine [No 11.58] 
Cofea Liaten (No 1!158) 
Dlphenilamiae (No 136'..2] 
Grapbite, t&le et t•ya111: [No 1362) 
Baadc İ•o"e [No 136!1) 

• • 

Hôpital Rerional lsmir : 
Habite, linıe ete. [No 13.S<&] • 

Vilayet Kitahya : 
Cenatıuetion ch .. uco•{N• 1357] e: 

Com. Ach. lnt. Mil. Topb•11ı'1' t 

lnatoll. electriquo aux caaernel d•ı 
tıaburna et d'Oıbaalye [No ı':\59 

Con1lı foyera de cuiaine (Ne 1 67) , 
Com. Ach. Miniıt. Def. ,t ' 

Teile pr. lıeuHe do lit [Ne ı,60) 
Articlu deatairH (No 1360) ı;ı~· 

Command. Gen. Gendar. A ,.. 
Produita pbarmaccatique • et artl•'e• 

niteiret [Ne 1162) 

M•aicipalitc Gasiantep: 
lluile pr. maclıine [No lt61J 

Com. Acb. Mil. Bahkeıir: 
Benine (Ne 136l) 

Coaa. Aela. Mlllt. Ada•• : 
Coton a nrie [Ne 136:S] 

Dir. Aıricul. Çaaakkale: 
Petrole et beıır.ine [No l36:S) 

Dir. Hanıar Aviatioo : 
Ha\ıit [No 1!!6:S] 

. •'" 
NOTES • Lea Nuıaeroa entrtı f ~I 

theseı ıont ~uı: de notre joorn• 
lequel l'niı a paru:____/ 

MUZAYEDEL 
Çubuk HaTa Kurumu Şubetinden: ;f 

l Menol 297 aıfır, 278 1ilnlü koyun, 114 tiftik, 30 Jul, 3~ ı' 
ilik kurban deriıi 29.3.940 cıuma gönü ıaat ou dörtte Ç•b•l/t' / 
tılacatından taliplerin ybde yedi buçuk teminatlarile t"l.eııPi•' 
raeaatları. 

Kadıköy Vakıflar Dlrektörlilldnden : y.I 
Şilenin AYcı Kora nkıf ormanlarının Darlık, KabanJS{•.ot'I 

tiere n Dardafan atılı mevkilerinden 990 metre miklbı p1'1 
/ 

met• kereateıile 3000 kental kamlrilo açık arttırmaaı on jcııı 
tılmııtır. . . 29s ıf 

lbaleıi 25.3.940 paurteai ıtln& 1aat 15 tedir. lıteklilerı0 
teminatla Ka.lik5y V akıllar Mldlrlüftlne alracaatleri. 

Edirne Orman Çevirge MGdilrHiffinden: 
5 Muhammen Y. 7, tı 

d T Jıı' Be eli edl ı't 
Mtkdarı Kilo Cını Te nevi Lira Kr. Lir8 60 
36755 ,. Mahldt odun 514 57 38 ~ 

718 ., Meıe palamut 25 06 1 80 
1190 ,, Meıe parmak 104 1 ,~'~ 

Mftzayedeıi yapılan yukarıda yazılı 3 kalem kaçalc 
0tıif 

emvaline talip çıkmadığından müzayedesi on gün ll1:, I~ 
ve 22 Mart 940 tarihine müıadif cuma günü saat t5 ,,-' 
leıl mukarrer bulunmuı olduiundan taliplerin o ıün 'le ,.t~ 
orman idareıinde müteıekkil satı komisyonuna mürll'11 

Adana Türk HaTa Kurumundan alJ .. ,IJ 
Bin tane kurban derisine ıürülen pey noksan 'd•· 

~ünden ıatıı 26 Mart 940 salı ıünü saat 15 e bıralııl . J 
• * • il"' 

Boı bira ıitHi ile kanaviçe çul, çuval ile ırı•r"' 
ıatılacaktır. Bak: lnhlıarlar u. Miid. ilanlarına. 


