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iDAREHANE 

Galata, F ermeneciler Cad. 
Kenber hanı. 2nci kat 

No. 8 9-11-12 

ABONE ŞARTLARI 11 
Türkiye için Kurut 1 

3 Aylıtı 450 
6 850 

12 ft 1500 

HEROON CIKAR btNADI, MALI, TiCARi VE ZiRAi . 

Ecnebi memleketler için 
12 aylığı l7 1 1lAN ŞA.-.1 !. .A .. ,, 

/dareharıemizde gôrüşüllı 
Sayısı 5 Kuruş 

Telefon: 49442 

'----
Posta kutusu No. 1261 

-GAZETESİ 
Günü geçen nushalar 

~ 20 kuruıtur. 1 
---·~~ ........... --~-

Umum Tüccarların ve nıüteahhitlerln nıesleki Organıdır 

Ekonomik Haberler 
1 1~ Ganeı lthalAt Rejimi l lhrıcıt işlerimiz 

oı-.._k ıayıh kararnameye ek Dün ihracat itlerimiz normal 
"- hazırlanan kararna· ıurette olmut ve bazı maddele-

enin me • t i · 1 • · - · d · · 1286Q rıye e g rmesı rımı:r; u!Cerın e ıyı sattılar yapıl-

alt, il ~ayılı kararnameye ek 1 mııtır. lnıriltere ve Fransa için 
~iti' Tıcaret Vekaletince ha tiftik, Macariıtana deri ve bar
-...:~•n ve Maliye Vekaletinin ' sak, Romanyay:a susam, Çekos· 
"-aıı '-11 üzerine tadılen kabul lovakyaya, portakal ve İtalyaya 
IS.ı~11 •tatıdaki kararnamenin da kut yemi, keçi kılı ve paça· 
ti''t 40 tarihinden itibaren m• · vr~ satılmıştır. . 
)t.tiıı• konulması Vekiller He- ithalat i'lerimiz: ltalyan bandı· 

ti ee kabul edilmiştir. ralı Bosfor vapurile ıehrimize 
~11 - Genel itbalit rejimi ka- odun tnlaşı Ye Türk bandıralı 
''11ı:~eıinin 12659 sayılı karar· l eyya1. vapurile de sandıklık 
'4d ı~e. tadil olunan 4 öncü çam tahtası getirilmiştir. 
~ııd ~~•nın enterıanjabiHte bak-
'- ~· 1 htlkümlerinin mallarımı- On beş bin ton arpa mübaya 
'-tı.ı~'tı ıerbeat d6viz vermiyen ediliyor 
~ _ ckcttcre tatbik edilmemeıi. Arpa ihracat tacirlerinin, ihrac 

it ~llt Haklarında enterşanjaltili- etmirerek devlet emrine ama.le 
'-~•U '-'il tatbik edilmiyen mem- tutmatı kabul ettikleri 15 bin 
'•1111l'•le yapılacak ihracata, ton arpanın derhal mubayaası 
~tr b· '-'•zkür memleketlerden için bir kararname projesi ba-
1tri11.''~~clen vaki ithalat lteııılel · zırlanmış ve Vekiller Heyetine 

™ 

Kanunlar, Kararnameler ve Ticaret Muahedeleri 
Zeytinliğin ıslahına ve yabani zeytinlerin 

asılatflrılmasına dair nizamname 
' 

Madde 45 - Bu nizamnamenin 27 
ve 2Ş ci maddeleri hükmüne ey· 
kırı harekette bulunanlar hak
kında zeytin bakım tetkilatıııa da
hil memurlar tarafından tutulan 
zabıt varakaları üzerine kaou· 
n•n 14 Üncü moddeıinde yazılı 
cezalar tatbik editdikten batka 
zeytinliklere verilen zararlar 
ayrıca tazmin ettirilir ve mah
kemeden hedim kararı alınıncn
ya kadar atılların kullanılması 
mahallin en büyük mülkiye ıoe· 

moru tarafından menolunur. 

ALTINCI BÖLÜM 
Müteferrik hükümler 

Madde 46 Atılanıp yerinde 

kelelerde kontrol ve murakahe· 
ıi zeytin bakım tetkiliih veya 
orman memurları tarafından ya· 
pıhr. Ancak bunların 11hibleri 
~er türlü kaydı göstermeğe ve 
icap edem iı.ahatı vermete mec
burdur. 

Lüzum görüldüğü takdirde ha 
!ballar bakım \'e orman memur· 
ları tarafı ndan muhafaza altına 
alınarak Orman Kanunu hüküm· 
leri daireıinde muamele yapılır . 

Madde 47 - Gerek zeytincili· 
iio ıslahı hııkkındııki kanunun 
ve gerek işbu nizamnamenin tat
bıkile tavzif edilecek Devlet me
murlarına zeytinlik 1ahib Ye alA
kalıları tarafından biç bir veç· 
hile para ve harcırah verilmez.. 

Madde 48 3573 uyılı zey-

~ Qı ıt olmak üzere bu kara- Yerilmittir. Bu kararname ile 
te" l'~ri1.ete girmcıinden itiba- 15 biu ton arpa devletçe muba- 1 
tb ı_ •luye Cümb•riyeti Mcr· ı ' k ~' Qa k yaa o unacııtt ve ıto olarak ai-

tı11 / aıınea tutulacak bes11p· Jolara alınacaktır. Bu arpanın 

kalacak olan zeytinliklerin te· 
mizlenmesioden çıkan odun, klS 
mir, kereste vesaire temizleye 
ne aid olup bunlar zeytin bakım 
memurları tarafından parasız ve· 
rilecek bir veııika ile ve biç bir 
resim alınmaksızın dııarıya çıka· 
rılır. Mezkur veıikalar münhuı 
ran bu işe mahsus ve orman u· 
sullerine tevfikan cilt ve varak 
numaralarını havi olmak üzere 
vekaletçe ayrı renkli kağıtlara 
bastırılır. 

tinciliğin ıılahı ve yabani zey
tinlerin aşılattırılmnıı hakkında
ki kanuna dayanılarak tanzim 
edilmit ve Devlet Şurasınca glJ· 
rülmüf olan bu nizamname ha. 
kümleri Reıml Gazete ile netri
nio ertesi gününden yürimeğe 

baflar. 

'•ıaı 1~Pooibiliteıi göz önünde yüzde 50 bedeli milli korunma İ 
~. ~ .. rtile milaaade olun- kauunu tabıiaatuıdan derhal tes- 1 
~~ tJ.

1
ll llladde bükümleri tat· viye olunacaktır. Mütebaki yiii-

~ti ~ 1 
ecek memleketlerin iıim· de 50 de 15 nisan tarihinde hü· 'c •liye ve Ticaret Vekalet- kumetçe tesviye olunncaktır. 

Madde 49 - Bu nia:amneme 

t· 3 : l:biiftereken tesbit olunur.) Arpa tacirleri bu miktarı ha· 
"-11, 8• sribi memleketlerin z:ırlamata baılamıtlardır. 
" •tjj • 

Bu kabil nakliyatın icabı ha
linde ıerek yerinde ve gerek iı-

. . 

~ülrlimlerini Adliye, Dahiliy•, 
lktiaad ve Ziraat Vekilleri yü-
rütür. (Bitti) 

Yılı k 1111 bakımından 7005 Son günlerde arpa ihracatı 
~ddta~rarnamenin . 3 ü ~ c .. Ü ı yaptığımı:& batlıca memleketler- f 

llıle,, ~b~leketlerıle aynı bu- I den taleb azaldığı J'İbi dünya 
~Qlllln a ı olmaaı.> ar

1
dpa fiatlarının da dütmekte J 

MUNAKASALAR 
inşaat -Tamirat- Nafıa_işleri : Malzeme-Harita t Yaya portakal ihracı • uğu ıörülmektedir. Buua ıe-

~~•lili - k- .h beb olarak her memleketin, bil-
Qj ruıı u 1 raeatımız b h . 

,_lııd 11 lirayı . • B assa arb halınde bulunan 
• ' b r•çmıştır. u me- 1 k l ~tt,....ı l'\Oıııanyaya da mühim mem e et erin vücude getirmiş 

r•~ l ·-.a p I oldu;u munzam ıtoklar aöate-
' tclıı.t . ortakal ve llaru mey· • s; ••ıl11ıiıtir 

1 

rilmektedir. Bu vaziyete raf men 
1. .. - • • =~ iki •--•lerde ithalat azalmış· dün şebrimiadon iyi fiatla Jta-
"tı ilin · · d l R lyaya 200 bin kilo arpa ibrac ._ ta b ıçın e ya nız o· 1 t 
'İYlt ~~ndıralı Beaarabya n· 

0 •nmuş ur.·- -- -

~ 
1 ıetS:· ~iktar etomobil ak- lngiliz Lirası DOiüyor 

11 ır. İnailtereden maada diter muh · ,,/ •ııt - • r. ~ Ve lh telif memleketlere isterlin ile 
1 l~nıc: k racat Şirketleri fes- ıatılan Türk mallarının bedelle-

' I a ve Yerlerin• Birlikler rioi ödeyen Merkez Bankası bir 
~ \' •ıı· Kuraıacak isterlini 48j kurut hesabile mua-

~li ... ~ ""••la .b .tha mele yapmağa batlamıttır Yal· 
l 
..... 1t ... cl . o ı racat ve ı - ı· ·1t l 1 • şı k 1 nız ngı ereye aatı an malların 

~t ttek b r et eri yakında fes- bedelleri reıımi kur i:ıerinden 
1, ~ ~c İth l~nların yerine ihra- yani 52L kuruttan ödenmekte
~ ~"''-ltt 8 

at. birlikleri teşkil dir. Bu vaziyetaterlinin dış mem· 
t ~t d ır, Şırndiye kadar çay l k tl d k. f. d 36 

·' ' • •ri . • • e e er e ı ıyatın a k•ruş 
., K llfı·' İtb ı: demır • çehk, mani· kadar bir düşüklük olduğunu 

'· •k ila,' at limited .:irk etleri le J ~ 'tt •cat . k "' göstermektedir. 
') ~ . ba la fır eti kurulmuş ---

L tr 011' ını4lardı . Yeni tir- Buğday müvaredatı durdu 
~~ ~ki. b • ~ "t•ilcıı zı ulacaktı . Bu 
'tı. t ~e 'lı kararla on aeki• 
~it c,ltu, 1 r~cat birliti teşkil 
4~.h , İ Şırketlerin masraflı 
._ıı_'tiııe 11 ~4dınıthr. Tahmin • · 

fJ' "l'l lrJ 'lb're, tirketlerin mas-
~ ft ın ı· p-- "1 •• ·tıi h· l ırayı bulmaktadır. 

~~i ır iki . l~ ht d trın masrafları, 
'1 .J \~ k"'da ~:c~leri vesair işleri 
~ ~t '''' luller Heyetinden 
~· . "t . 118ıııe k · ~ 'ıı. ıthalt ~1 acaktır. ibra. 

Son günlerde, şehrimize Ana
dolu ve Trakyadan buğday mü-
varedah hemen tamamile dur· 
muf g:bidir. Borsada talebleri 
tamamen Toprak Mahsulleri O
fisi karşılamak vaziyetinde kal
mıştır. Şehrimize tilccar malı 
gelmemesine ve taleblerin art. 
mış olmasına mukabil Toprak 
Mahsulleri Ofisi aatıtları da kıs· 
mıf bulunmaktadır. Ofisin bu 
ıuretle hareketinin sebebi anla
şılamamıştır. ti ~ ''-t'fıJel t. limited şirketleri· 

~ıl lıı tır. erıoe yakında batla· ,v ~tk ~ Almanlar 19,5 milyon mal isti~orlar 
' "la&;--- Almanlarla cereyan eden yeni 

~-.(et,, ' v afyon antaıması ticaret müzakereleri yeni bir 
~·y"toı' ay temdid olunan nfbaya srirm iştir.Almanlar Türki
~-~'111111 '-':d afy.on satış an- yeden almak istedikleri madde· 
~\i t •it.._ k detı bu ay oiba- lerin isimlerini vermitlerdir. Bu 
..._._,ııı,,ll:t e .t~ oldutundan ve liıteye göre Almanlar Türkiye
,, h-.ı.:~Çın mü:ı.akerelere den yumurtadan butdaya kadar 
'-tıı~ •tııııı llladığından eıki 19,5 milyon liralık mal iıtemek· 
~1- l:bfid.t t' L• •tır. • 1 •ır ay dalıa tedirler. Hükumetin anınfakati 

ialaa henüz belli ietildlr. 

Trabzon Belediye Encümeninden : 
Gazipaşa caddesinde bir numaralı ıokakta Belediyece yaptırıla. 

cak 3175 lira 82 kuruş bedeli ketifli asri hela intaatı 18 gün müd
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Teminatı muvakkata miktarı 238 lira 20 kunıştur. 
I Eksiltme 26.3.940 salı rünü saat 15 de Belediye Encümeninde 
· yapılacaktır • 

1 
İtbu iııtaata müteallik proje, ketif ve şartname Belediye fen 

1 işler~ müdürlüğünde görülebilir. 
t isteklilerin, ba kabil İnşaat yapmağa fenni liyakatlan olduğuna 
j dair vilayet Nafııı müdürlü;ünden musaddak birer vesika ile Ticaret 
1 edasında kayıtlı olduklarına dair ayrıca veıika ibra:ı. ehneleri şart-
tır. 

. Bu şeraiti ~aiz taliplerin yukarıda yazılı gün ve saatte ve depo· 
zıto makbuzlarıle ve evrakı müsbetlerile birlikte Belediye Encüme. 

• nine müracaatları ilan olunur. 

Çankırı Belediye Reisliğinden : 
Eksiltmeye konulan İf : 
Çankırı vilay-=t merkezinde belediye tarafından yaphrı· 

lacak hal binası inıaahna aiddir. 
Keşif bedeli 29102 lira 41 kuruttur. 
Bu inıaat 14.3,940 tarihinden itibaren bir ay müddetle 

ve kap lı zarf usulile vahidi fiat üzerinden eksiltmeye kon· 
muıtur· Bu it• aid evrak ıunlardır. 

A - Metraj cetveli 
B Hulaıai ketlf 
C - Projeler 
D - Eksiltme ıartnamesi 
E - Mukavelename 
F - Bayındırlık itleri l'enel şartnamesi 

1 
G - Nafıa vekaleti yapı itleri umumi ve fenni ve hususi 

fenni ıartnamesi· 
. Kapalı zarf uıulile ve vahidi fiat üzerinden yapılacak bu 

eksıltme 12.4.940 tarihine müsadif cuma a-ünü ıaat 15 de 
belediye enciinıenimle yapılacaktır. 

lıtekliler bu evrakı her aıün belediye dairesinde görebi· 
lirler· 

lıteklilerin bu ite girebilmeleri için 940 senine aid tica
ret odasından ahnmıı vesika ile ihaleden 8 gün evvel nafıa 
müdürlüğünden ehliyet veıikası almıı bulunmaları. 

1 Muvakkat teminat 2182 lira 68 kuruıtur· 
İsteklilerin yukarıda yu.ılı gün ve saatten bir ıaat evvel 

teklif mektuplarını belediye enciimenine vermiı olmaları 
ilin olunur· 

Proje ve ıartnaaeler iıtenildili takdirde 145 kurut mu· 
kabilinde Yerilir· 

-

ES ZS2 

Müteahhit 1 erin Takvimi 
-YARIN -22. 3.940- ta YAPİLACAK fHAL_E_L_E_R __ _ 

lst Emniyet Müd.: 
Benı:o (No 1344) 

D. D. Yolları : 
Kumıı ,.e deme teıı;alıı elektrik rnoıörlü 

(No 1345) 
Cilnlı b")aZ ç ni (No 1351) 
So~ult tutkal (No 1351) 
S cim ve ka'afat ip (No 1358) 
Tu~la (No 1362) 

İnbisarlar U. Mid.· 

· Eretli K6m6rleri işlet. Geael 
Direk 

lşç· yatnkhaneı11 inş. (No 1354) 

Mersin Belediyesi: 
Beton altele ta iri (N 1354) 

Çanak. 1 ci Jan. Alayı: 
Saman nohut ve merc mele (No 1356) 

Maarif Matbaası Müd : 
Patiıka (No ln5i) 

Kapri. av l:ovıını revolver fı~eki (No 1S45) 
Ambalaj kaQ' dı (Nu 1'358) 

Tekirdağ Tümen SAK: 
Ytı af ve arpa (No 13il) 
Sıtır eti (No 1358) Bira şı~Hi (No 1364) • 

Edirne Askeri SAK: 
Nohut (No 1346) 

İıparta Askeri SAK : 
K. ot (No 1349) 

Kırklareli Ask. SAK : 
Ka 'Dyon tamiri (No 1350) 

Tophane Lvz. SAK: 
Bina tamırı (No 1351) 
Çadır düfmeai (No 1363) 
Kırıntı ve kazı tı (No 1362) • 

İst. Belediyeıi : 
Medra.e tamiri No (1351) 
Dıver v •· tamiri (No 1351) 
Türk mü.,ki11 ad ı uerın tab ve teclidi 

(Nn 1351) 
Tıbbi ecu roııt2en fı imi ve idıofıl pa• 
mn~u (No 1351) 

Çnmuır yıl:aına makinesi ( 1o 1351) 
Kuru aruk (No 1352) 

Yüksek Müheııdiı Mektebi: 
Çamaşır (No 1351) 

M. M Vekaleti · 
Tahta r.'anevrn sa .dı{:'ı (No 1352) 

1 İyod (No 1355) 

1 

F.vrakı matbua (No l!lb.3) 
Hap paketı (No 1363) 
Tahkimat malz.emeai kılılı (No l '162) 

1 Rakor şırioıraaı ve ikneai (No 1362) 

İstanbul Komut. SAK : 
l Sarran ve k ot (No 1359) 
: Mutab ye ma z.emu (No 1S6Q) 

Askeri Fabrik. U. Müd. SAK.: 
Grafıt pota (No 1362) 

j Toko ve devvar pota acıı~ (No 136l) 
Af yon Belediyeai : 

Dıvar ve havuıı. inı. (No 1362) 

Afyon Kor SAK: 
K. faııu'ye (~o 1362) 

Gaziantep Defterd rlıtı: 
ı UP f brıkuı alat ve edevatı (No 1361) • 

Turgutlu Belediycıi: 
Toprak hafri)ııtı (No 1 61) 

Edirne Orman üd.: 
Odun ve pa o.mut (No 1363) • 

Lüleburgaz Aıkerl SAK : 
Sığır eti (No IS6~) 

Balıkeıir Aık. SAK~ 
Taş kum ve kıraç (No 1363) 
Garaj ta nıri (No 1363) 

Samsun iuhiıarlar Batmüd.: 
Muhte ıf tamirat (No 1364) 

ı İzmir Lıı ı.. SAK : 
' ! Fot n (No 1364) 

Galatasaray Lisesi SAK: 
Bardak, tabak •Ürahı v •· (No 1364) 

1 
lıi9 (No 1360) 

Vize Aıık. SAK: Ha i~ : ( ] Tırnak ç ne a ınmıı au• 

1 
Ya af (No 1352) mara nr, ~in hangı aay lı gaıı.atede netr· 

1 

J\nk. Belediyeai : o duA-unu göııterır. 
1 [•) Sonunda yı dı-z iş ar eh bu unan iılı • 

Bir.a ankaz.ları (No 1352) • İ mm.ayede)e aiıt r. 

1 ~ Ç:n:\ k;.e Müstahkem Mevki Satınalma Komisyonundan: 
2 adet çimento depo inşası kapalı zarfla yaptırılacaktır. Her 

ı iki depo~u~ ketif bedeli l9,735 lira 28 kuruştur. İhalesi 4.4.940 per· 
şembe ganu saııt 11 de Çnnakkalede müstahkem mevki satınalma 

1 komisyon~nda yapılacaktır. İsteklilerin ihaleden bir saat evveline 
1 kadar temınat akçeleri olan 1480 lira 15 kuruşu ve ihale kanununun 
1 2 ve 3 cü maddelerindeki vesaik ile birlikte komiıyona müracaatlara. 

Transit yolu Erzurum Mmtaka Müdürlüğünden: 
Transit yolunun Saçtepe-Tabirdağı -Kızılyokuı kısmının tak 

riben otuz. kilometrelik parçasının varyant etüdü aç.ık ekı itmeye 

ı 
konulmuştur. 

Bu işin muhammen bedeli beher kilometresine 250 lira heaabile 
7500 lira olup muvakkat teminatı 56~ lira 50 kuruştur. 

Bu işe aid evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B- Bayıııdırlık işleri genel şartnamesi. 
C - Etüd hususi , artnamesi. 
D- Güzergahm umumi istikametini ve mücbir noktalarım gös-

terir kroki. 

1 
E - Mukavele örneği. 
İsteyenler bn evrakı transit yolu Erzrum Mmtaka Mildürlütün· 

den bedelsiz olarak aldırabilirler • 
Eksiltme 8.4.940 tarihinde Pazartesi günü saat 15 de Erı.urumda 

1 Umumi Müfettişlik binasmda transit yolu mıntaka müdüılüğü oda
\ ıında müteşekkil komisyon tarafından yapılacaktır. 
I Eksiltmeye girebilmek için istekl.leriu bu nevi etüd iflerini mu-

vaffakiyetle başardıklarma dair resmi vesaikle eksiltme gününden 
en a:ı. beş gün ev\•el Erzurum Vilayetine müracaatla fenni ehliyet 
vesikası nlmaları lazımdır. 

isteklilerin muvakkat tcmitıatı mal sandığına yatırdıklarına dair 
makbuz veya şayanı kabul bankn mektubu ile 19fü yılına mabıus 
Ticaret vesikası ve yukarıda yaı.ılı vesikayı hamilen komiıyona mi· 
racaatları ilin olunur. 

İnhisarlar Samsun Tütün Fabrikası Müdürlüiünden : 
Keşif bedeli 565,45 lira olan muhtelif tamirat pazarlıkla yap

tırılacaktır. 

.. İsteklilerin şartnameaia' her gün fabrika teknik t•beıinda ala· 
bılırler. 

Pazarlık 22 Mart 940 cuma günü saat 14 de fabrikaıııla müte· 
şekkU komiıyon lauz11runda icra edilecektir. 

Teminat akçesi 84.81 liradır 

Elektrik, Havagaıı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 
iıtanbul Defter.larlığından : 

Tamir eclllnaekte olan Beıtktaı Ka7makamlık kenalıatla 



2 il Mart ıf'O 
~~~ ..... ~~--'""!'!'~~ .............. ::Z~S~~~'"'!""'~~--!l!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!l!~~~~!!e!l!m .. l!lll!ll!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!~!!!!!!!!!~ml'l~!!!!!"'!'!!!!!'!~~~~""'!"!!!~"!'-~!!!'!!!"'!!!!!~""!!"--..... """'!!!!!~'!!!!-~C!!!I~SI"!'!!!!~'!""""'~ 
ln!e•t. Tamirat, Nafia i 

Saç:epe-Tahirdatı·Kızılyokuş kısmının tak
riben 30 kim. parçasının varyant eUldü 

Heli İafaatı 
Betiktatta Abbasağa parkında Şehit Ka

zım Sek. noksan kalan kaldırımlarının 
menut tatla İnf. 

Çimento depo İnf. 2 ad. 
Cerrahpa.. hast. poliklinik biııası İnf. 

(tart. 250 kr.) 
Göztepe Aıma fidanlığı !:öşkü kı mt tamiri 

aç. ekı. 

,, 
paz. 

kapalı z. 

" 
aç. eks. 

ar ita 
7ı!Oll -

3175 t 
193 37 

19735 28 
49961 07 

799 85 

ilaçlar, Klinik ve ispen9iyari alfit,_Jiastah ne Lvz. 

Rontgen malzemesi: 4 kalem paz. 30 O -

E lektrik-Havagazı-Kalorlfer (tesisat ve malzemesi) 

Silahtar fabrika11 kömür nakil tesisatı (şart. paz. 
6 L) (temd.) 

Besiktaş kaymak. konağında elektrik tesHiatı aç. eks. 
Muhtelif elektrik malzemesi: 29a kalem par; 

(tart. 195 kr.) 

800 -
39000 -

Buz dolabı 6 ayaklı: 2 ad.-buz dolabı 3 aç. eks. Beh. 325-255 
ayakla: 1 ad. 

Elektrik sayacı 3 amperlik: 200 ad·-5 am· 
amperlik: 170 ad.-10 amperlik: 30 ad. 

,, 3800 -

Mensucat, Elbise!...~u~_!!ura, Ç~şır '!:!: 
Şayak elbise (ceket ve pantalon) 50 tak.-

keten elbise: 15 tak . 
Licivert elbise: 14 kat . ayakkabı : 14 çift 
Hamam peftemalı: 240 ad. 
Elbise imaliyeai: 123 tak.. 

paz. 1300 -

" ,, 144 -
aç eks. 

Mobilya, büro ve ev eşyası Muşamba, Hah, v.s. 
Mefruşat: 12 parça paz. 6v7 
Perdelik kumat alınmasından sarfınazar 

edildi 

Matbaa işleri • Kırtasye-Ya!ıhane Levazımı 

Kırtasiye malzemesi aç. eks. 400 -
Evrakı matbuası ,, 700 -
Paspartu katıda 70 X 100: 2000 ad. ,, 600 -

Kereste, tahta ve saire 
Ataç ve kazıklar Zincirlikuyu muarlıtına paz. 

dikilmek üzere 
Kereste . 2602 m:ı (tart. 650 kr.) kapalı 1.. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v. s. 

Gaz: 4 t. par.. 

Müteferrik 

Çelik ralonj: 10 ad. 200 k. direk için-10 ad. paz. 
400 k. ve 6 ad. 600 k. direk için 

Yollar tobesine ait Şvartskop silindirleri ,, 
için yap. parçalar 

Geyim nal: 12500 ad. 
Er binek eter takımı 
Nakliye kotum hayvanı: 2 bat (temd.) 
Tezıib alat ve edevatı: 17 kalem 

.. 
,, 

,, 
Kotum takımı: 400 ad. ·menot: 9000 ad.-me· ,, 

not pernosu: 18000 ad ·-çatar r•ndela: 
~000 acl.-(Türk·fogiliz kredi anlaşmasında 
tediye edilmek üzere) 

Nikel: 25 t. (tart. 313 kr.) ,, 
Çelik 25 kalem (tart. 280 kr. ) ,, 
İmallt çelij"i: 75 kalem (ıart. 210 in.) ,, 
Kokil ve batlıtı: 60 ad. ,, 
Alpata ptal: 2000 ad .-alpata kaşık: 2000 ad. aç. eks. 
Tank batlıtı: 200 ad . paz. 
Çam lrdek iki cins: 300 ad. ,, 
Çinko levha 12 .!\!: 3 t.-pirint levha 1.5 ,, 

m/m: l.~ t .-teneke levha O. 7 m m: J t. 
Saç levha: 0.30·0.32 m m: 1 t. 
Yün iplik 2 16: 1544 k.-tire iplik 2 8: 568 

k.-valter .\~ 12: 60 k. 
Ök6ı.: 154 bat (temel.) 
Erı.ak. torbaaı: IO O ad.-çuval: 400 ad. 
Emme baama el yanım tulumbası: 1 ad. 
Tire çorap iplifi : 1.4 t. 
Matopomp: 5 ali. (temd.) 

E rıı:ak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Sıtır eti: 28 t. 
Tos şeker: 15 t. 
Sabua: 10 t. 
Nola•t: 10 t. 

•. U O 7 a y ! d e 1 er 
Bina anlı.ası 
Hurda Ariel metosiklet parçaları 
Demir delap 
Huraa eı1a: 16 kalem 
Düklıia enkazı 

Saaaal aakaıu 
Mubtelifcin1 eıya 
Katır: 1 bat 
Biçki makinesi A.E.G. marka 3 beygirlik: 

l ad.-ambalajhk tahta: 2 t. 
Kölane er fotia: 1496 ad. 

,, atölye ali.t ve edevatı: 57 kalem 
• etya ile laurda demir, tinko, çuval 
•·•·: 88 kalem 

f ort marka otomebili 
Metlr H kam7en 

., 

,, 
aç. eks. 

,, 
paz. 

" 

paz. 
,, 
" 
" 

aç. art. 

" ,, 
" 
• ,, 

" paz. 
aç. art. 

" poz. 

" 
aç. art. 
paı:. 

485 50 

aoo -

250 -

9375 -
8025 -

13440 -

62500 -
56100 
4!000 -
17010 -
1400 -
900-
270 -

3420 -

2040 -
1212 81 

Beb. 75 -
2840 -
375 -

2282 -
12500 -

5722 50 

61 90 
100 -

17 30 
18 -
1 13 

28B 80 

Reh. O 14 50 
104 65 
361-

562 50 

238 ıo 
14 50 

1480 15 
3747 12 

60 -

450 

7250 -

61> -
2925 -

68-

285 -

21 60 
67-

45 53 

30 -
52 50 
45 -

36 42 

9757 50 

60 -

100 -

18 75 

703 13 
601 80 

1008 -

4375 -
4050 -
3150 -
1275 75 
105 -
67 50 
.40 50 
513 -

306 -
465 96 

962 50 
213 -

342 30 
1875 -

429 19 

4 65 
7 50 

10 -
1 50 
1 50 
o lO 

ıı -

16 27 
8-

54 15 

Transit Yolu Er.aYr11m Mıatıka "Müa. 

Tr~bzon Belediyesi 
l.taah•I Belediy .. i 

Çanak. Mst. Mvk. SAK 
lst. Beledi7esi 

8-4·40 J5 -

26-3-40 15 -
22-3-40 14 -

4-4-40 11 -
5.4 . .(() 15 -

Gidepe Asma Fidanlıkları Catalotl• 8-4-40 14 -
Yükek Mektepler Muhaa. 

M.M.V. SAK 21-l-40 10 -

lst. Elek. Tramvay Tünel i,let. U. Müd. 15-4-40 15 -

İst. Defterdarlığı 
Aık. Fııbr. U. Müd. SAK Ank. 

İst. Üniversitesi SAK 

Bergama Belediyesi 

8-4-40 14 -
28-3-40 14 ?.O 

9-440 15 -

6 4-40 il -

Ask. Fabrikalar U.Müd. SAK Ankara 28-3·40 15 -

Taprak Mahsul. Ofisi İst. Liman Han 25·3-40 15 -
Tophane Lvz. SAK 25.3.40 15 -
Haydarpaşa Lisesi SAK Beyotlu Kari- 5 4.40 15 -

wan Karıııında 

İst. Gümrükleri Başwüd. 
D.D. Yelları Haydarpaşa 

Çankırı Belediyesi 

" Maarif Matbaası Müd. 

İstanbul Belediyesi 

M.M.V. SAK. 

İstanbul Komut. SAK Fındıklı 

28 3-40 l l 

28·3·40 li 30 
28-3-40 15 -

5.4.40 15 -

22·'3-40 14 -

5.4.40 11 -

27-3·40 11 -

fst. Elek. Tamny Tünel lılet. U. Müd. 6-4-40 11 -

İst. Belediyesi 

İstanbul Komut. SAK Fındıklı 

" Edirne Ask. SAK 
Aık. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 
D.D. Y elları Ank. ve Londrada Türk 

Ataşeliti 

Askeri Fabr. U. Miid. SAK Ank. 

" 
" ,, 

İst Maarif Müd. 
Tophane Lvz. SAK 

" 
" 

" 

Kırklareli İskan Müd. 
Gümrük Mub. Gen. Komut. İlt. SAK 
Hayrabolu Belediyesi 
Deniz Lvz. SAK Kasımpqa 
Aok. Belediyesi 

Viz.e Aık . SAK 
Deniz Lvz. SAK Kasımpafa 

,. 
,, 

İıt. Belediyesi 
İst. Def terdarlıtı 

" 
" ,, 
" ,, 

Ank. Ln. SAK. 

22·3·40 14 -

29-3-40 
27-3-40 
28-3-40 
~6-3·40 
6·5-40 

28-3-40 
28-3-40 
28-3-40 
28-3-40 
6 440 

26 3-40 
27·3·40 
27-3-40 

10 -
11 -
10 -
14 30 

ıo -
10 30 
il -
14 -
10 -
15 -
14 -
15 -

21 .340 14 30 
26 3.40 15 aı 

12-4-40 
6-4·40 
3.4-40 

26·3-40 
~-~O 

22-3-40 
26-3-40 
26-3-tU 
26-3-40 

22-3-40 
8·4--40 
8-4 40 
s.4.40 
1-4-40 
s.4.40 
8-4-40 

14 -
il -

11 -
10 30 

14 -
18 
14 30 
15 -

14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -

ist. 3 cü İcra Galata Zülfa- 28-3-40 ve 3-4-40 16 -
riı Sok •. ~! 8 

Harp Akademisi SAK 5-4-40 14 -
Gtimrük Muh. Gen. Komut. İst. SAK. 29-3-40 15 -
İst. Polis Mekteai Müd. 26-3-40 14 -

Ank. Belediyesi 22-3-40 12 30 
• Ank. 1 ci İcra itfaiye MeydHı Em- 23-3-40 l 1 -

niyet Han 

Tahmin İlk 
lstanbul Beledf yesin den : 

bedeli teminata 

61 90 4 65 Taksim meydanındaki yıktırılan Hel&y• 
,il 

enkazın sahtı .. jo 

250 00 18 75 Yollar şubesine ai• Şvartskop silindirler• ıÇ 
yaptırılacak parçalar tr 

485 50 36 42 Zincirlikuyu mezarlatına dikilmek üıere' 
nacak agaç ve kazaklar . ıll' 

193 3 7 14 50 Beşiktatta Abbasağa Parkında Şehit 1'jj 
1
, 

sokatının noksan kalan kaldırııol•tıJI 
mevcut taıla inıası. Jı 

Talamin bedellerile ilk teminat mikdarları yukarıda )'•'"' 
iıler ayrı ayrı pazarlığa konulmuştur. Şartııa~eleri Zabıt0 (d' 
Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülecektir. ihale 22.3.9t ri9 
ma günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Tali.P1etl' 
temiaat makbnz veva mektuplarile ihale günü muayyen •5

• 

Daimi Encümende bulunmaları 

iı:ii.a~a:ı~:sm::::ii'5::D:ı:ılli:!':i~m!:D'.lllıW•- ls't 
yaptırılmasına lüzum görülen 800 lira k~tifli elektrik te5rl~ 
açık eksiltmeye konulmuıtur. Eksiltme 8 Nisan 940 paı"'ıı.,J 
günü saat 14 de Milli Emlak Müdürlüğünde toplatı 111,ı 
olan komisyonda yapılacaktu·. Muvakkat tefı,~~ 
60 liradır. İsteklilerin bu işe benzer en az 2()()0 ~e,iaP 
it yaptıkl~rma dair idarelerden almıı oldukları "esi 10d 
istinaden Istanbul Vilayetine müracaatla eksiltme tarih 111 
itibaren 8 gün evvel almıt olacakları ehliyet ve 940 
aid Ticaret Odası vesikası ibraz etmeleri muktezidir· d bl 

Keıif, şartname vesair evrak Milli Emlak müzaye e 
roıunda görülebiiir· 

İstanbul Üniversitesi A . 

Alınacak ıeyler aded 
2 

E. p. Komisyonundan: 
Beherinin ~1'•! 

Muhammen Mu~Tıısll 
bedeli te1İırıı 

lira 
325 Göz kilini.ğine altı ayak 

buz dolabı 
Nebatat Enstitüsüne üç 1 255 68 I 

ayak buz dolabı ıı.l 
Şimdilik en uz üç buz dolabı 9,4,940 salı günü 8~ te 

de Rektörlükte açık eksiltme ile satan almacağındarı ;el 
lerin G!J lirahk muvakkat teminat makbuzu ve 940 yılı torl 
odası vesikalarile gelmeleri· Şartnamesi her gün R•kl 
te görülür. 

• • • ı~ 

IJıı."' 
Silahtar Fab kömür nakil tesisatı yapılacaktır· l.J· ~~~ 

tanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri 
ilanlarına. 

Mensucat - Elbise - Kundura - Çamaşır v. s. 
Edirne Asketi Satınalma Komisyonundan: 

5
.3g-: 

2000 liralık er kur.durası almncakhr· Pazarlığı 2 efl 
pazartesi günü saat 10 da Edirnede eski Mütiriyet D~lt ıl 
isteklilerin ihale günü getirecekleri nümunelerden bde0

1
o 

yapılacaktır. Teminatı 300 liradır. Şartnamesi KosıJ15 

görülür . 
·~--------~~~---~-----~--------------------~ Mobilya, Büro ve ev e,yası, Muşamba, Halı v.s. . 

-----~--~---~--------=~------~..:---------------- . 
Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonuııd'~ ı 
Hepsine tahmin edilen fiyata 4914 lira olan Mamak't• ~:lıı: 

lunun 1300 metre murabbaı zemini lioeleum muıamba ile 6- I 
lecektir. M119amba nümunesi Ko. da görülür. Açık eksilt02e p~' 
cum~ fÜnÜ saat 1 \ Ankara' da M.M.V. Satınalma Ko. da Y~ ~ 
tır. isteklilerin 375 liralık ilk teminatları ile birlikte paıat 1 

ve saatinae Ke. da bulunmalara. 

Adliye Vekaletinden : /. 
Mubammea bedeli 11495 lira elan 14 kalemde 341 psrf'., 1 

telif cinı ve eVJafta yazıhane, koltuk vesaire mobil1a 5 oi;''./.J 
cum~ g'ÜnÜ saat 11 de kapalı zarf 11sulile eksiltmeye konLI :dıı" 

lbale Ankarada Vekalet binasında Levazım ve Daire M 
edasıııda toplanan Komisyenca yapılacaktır. di 

Bu i•e ıirmek isteyenlerin muhammen bedeli yüzde 1~,fl 
tu muvakkat teminat mektub veya makbuzlarile kanaııu0 d'' 
titi usulde tekliflerini, vesikalarıDl ayni gün saat 10 a Jı• 

• misyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır;bİ,. 
Şartnameler mezkur Müdiriyetten bedelsiz almacatı 11 

1 
neler de görülebilir. 0İ 

Komisyon nakit veya mahiyetinde kıymetli evrakı oı "' 
teminat olarak kabul edemez. ~ / 

Posta ile ganderilecek teklif mektublarınıo teahburuııd~ ' 
Komisyon mes'uliyet kab•l eıiemiyeceğfoden bu mektubl•

1 
p• 

yen saatte yetitebilmesi için aaha evvelindea taahbüdlfl o,. 
taya verilmesi lazımdır. 

Matbaa işleri, kırtasiye ve yazıhane Lvz. 
Çankırı Belediyesinden : . ~ 

Çankırı belediyesinin 940 mali senesine aid kartaıiyefl !il 
tarihinaea itibaren onbet güo müddetle açık eksiltmeye );O 

MuhammH bedeli 400 liradır. 18"' 
İlaalei kat'iyesi 28.3.940 tarihine müsadif perıemb• ,1' 

15,30 da Çankırı belediye dairesinde encümeni ltelediy• t 
yapılacaktır. f 

M•vakkat teminat 30 liradır. lıJP I 
Kırtasiyenin li .. tesi ve şartuamesi evrakına merbut.;; t1f 

olanlar her ıün belediyeye müracaatla görebelecekleri 11 

isteyealere de bedelıiz olarak ıönderilecektir. -

• • * Çankırı belediyeıinio 940 mali senesine aid e~~~:;ef I 
ası 9.3.940 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık e1'•1 

m•ştur. 

Muhammen bedeli 700 liradır. r~' 
İbalei kat'iyesi 28.3.,40 iaribine müsadif per.şelDbe fı_p_ 

15 de Çaakırı belediye aairesinde encümeni belediye tar• 
kılınacaktır. 

Mankkat teminat 52 lira 50 kuruıt•r. 
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Enakı matbuanın liıteıi ve ıarteamesi enalnna merla•t el11p 
t•lib elanlar her srün belediyeye müracaatla ıörebileeekleri ıil,i 
tafradan isteyenlere de bedelsiz olarak J'Önderilir. 

akina yağlar v.r s 
ist nbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Komiıyenumu:ıda mevcut evsaf ve şartname11i11e göre Beykoz
daki 81 inci ulayın ihtiyaeı için dirt ton l'llZ pazarlıkla ıatın alına· 
C.ktır. Münakasasııta 27.3 940 Çartamba günü aaet on beşte başln
tıacektır • Muhammen bodeli sekiz yüz liradır. İlk teminat parası 
•ltlllış liradır. isteklilerin belli gün ve s atte Fındıklıia Kemutanlık 
'-haıalma komiıyouuna müracaatları. 
1-:-:~~:--~--:~~~~~~~~~~~~~~~~--~~-

U tefe r r i k 
İstan ul Komutanlığı Satinalma Komisyonundan : 

Birlikler bayvanlaranın ihtiyacı için komisyonumuda mevcut 
j"aaf ve §artoamesine göre on ıki bın beş yüz geyim nal pazar· 
bkla atın alın11caktır. Münakasaaına 29.3.940 eum günü saat onda 
aşl~ııacaktır. Muhammen bedeli dokuz bin üç yüz yetruiş beş lira

~•r1. ilk teminat parası yedi yüz üç lira on üç kuruştur. isteklilerin 
t~li gün ve saatte Fındıklıda lıomutanlık sulınolma komisyonuna 

racaatlan 
* • * Komisyonumuzda mevcut şartnamesine ıöre birlikler ihti

r•cı için sekiz bin yirmi beş liralık er binek eğer takımı pazarlık
b~ llhıı alınacaktır. Münakasaıııno 27.3.940 Çarşamba gönü saat on 
kirde başl~nacaktır. ilk teminat parası nltı yüz bir lira seksen sekiz 
t lıruştur. isteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda komutanlık aa· 
•nalına komisyonuna müracaatları. 

D. D. Yolları ve Limanları İşletme u. İdaresinden: 
_ Bedeli Türk • lngiliz kredi aola;jmasından tediye edilmek üzere 

tı:ıubayaası tekarrür eden takidiben 1 o.ı3. 141 kilo lokomotif bandajı 
Patarlık suretile münhasıran İngiliz firmalarından satın alınacaktır. 
'J'· Bu hususta tanzim edilmiş olan şıırtnameler Lo11dra'da Türk 
,'Caret Ateşeliğinden ve Aukarada Devlet Dcmiryollan Mnlzeme daire-

'inden tedarik edilebilir. Şartname almak isteyenlerin ita kabil mal
~•nıe İmal edılen bir ingili~ fabrikesı111 temsil ettiklerini firma iı· 
~ni v rmek &uretile ltildirerek, tahriren veyn •ifahen yukarıda aö-

ftçen yerlere müracaatları lazımdır. 
tad Veril aek tekliflerin en nihayet 8.5.1940 tarihine kadar Aoka
~ 8 ,Devlet Demiryolları Merkez , lekuzunca Arttırma Eluiltme 
0tnıayonuna tevdi edilmiş oha sı liizım ol catı ilan elunur. 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 
k•tt 16.i.940 cumartesi günü saat 10 da B Pestahaoe binası birin. 
tı 8 P. T T m dürlük edasıada toplanacak kooıisygndn pazarlı. 
a.ı.tapılacağı ilan edilmiş olan idaremiz deniz telgraf hıblolarmıa 
llıt' •ndn kullanılmak üzere en az 40, en çok 47 gün müddetle te. 
y Jt 500 den aşağı olmıyncak bir vapurun tutulmı.sı işi içio muay. 
t~ıı &aatte toplanan komisyona her hangi bir talip müracat etme~i-
tıdea fUarlık 23.ii.940 cumartesi saat 10 da yapılmak üzere uz.n-

~il Vapuru gündelik muhammen bedelı 200 lira, hepsinin 9400 lira 
\'•kkat teminat 7 5 liradır. 

lat l'•liplerin olbaptaki şartanmelerini görmek ve muvakkat teminat
!t..ı''11 yatırmak üzere çalışma günlerinie mezk r müdürlük idari 
tj

11 
tnı levazım kıamına, pazarlık gün ve saatinde d idaremiz em· 

U11~ t:hsis edilecek vapurun açık denize açılmnsı, evsaf ve sür'a· 
tıı &osterir liman şahadet11nmesi, kablo işl.rine elverişli bulundu-
~~ll d.a~r istanbul mrntaka liman reisliğinin işanrına at!cn idarenin 
~il, t~!ışı tarafından verilecek raper ve m vakkat temı at makb•· 

•rlikte komisyona müracaatları. 
••• 

l'G 26 adet direk alınacak. Bak: ist. Elektrik, Tr mYay Ye 
~tmeleri u. Müd. ilanlarına. 

İSTNBUL TİCARET VE ZAHİRE BORSASI 
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stanbul Etektril< Tramv y ve Tünel işletmeleri 
1 ıs Umum Müdürlüğünden : 
~btilt,; ,\.~~ taribind eksiltmesi yapılaca~ı ilin edilen Sillktar 
, 1 'd•tıııda 

0~\lr un kil tesisarı için verilen teklifler muvafık bulun• 
ti lc.ararrı 5: 4. 910 p:ızartesi günü saat 15 de pazarlıkla yapılma-

11dt Verıl · t' B • · • n 6()f) k tnış ır. u ışe aıt şartname •e planlar !dare vezne· 
111 l'c<lif uruş mukabilinde tedarik edilebilir. 
S ,\'t'ikal ~erecekleriu 7250 liralık mmmkknt temin tlorı ve ita an 

'll • &rıle k d · ı 1'.•tıud yu arı a yar.:alı gün ve saatte idarenin Metro laa-
a toplanacak elan Kemiıyona relmeleri ilan olunur. 

(21,4) 

E 

lstanbul Elektrik, Tr.amvay ve Tünel lşletmeleıi 
Umum Müdürlüğünden: 

Ciaa 

Elektrik aalH•ui 

Miktarı Ekıiltme tekli Glnl ıaat 

Paaarlık 27.111.9-M 14 
l - İdaremiz. ihtiya~ı olan : ,, metlrii 

12 kalem 
2 adet 

IJ kalem 
> > 14,H 

10 adet 200 kiloluk direkler için Muhtelif hayn• keıum leva. » > il 
19 ,, 40) ,, ,, ,, de.ir kirek 5 > > » 11,Jt 
8 n 600 ,, ,, ,, Ağnç malH111eai 4 :ıı 

lSlOO atlet 

> > 11 
çelik ralonj pazarlılda satın alınacııktır. Travers 15 S., ea 11 am. > > 18.M 
2 - Muvakkat teminat maktian 100 .,yüz" Jiraiır. ı kalınlıkta kar• yent•lmnt 
3. - Eksileme 6. 4. 940 cuıoarteıi günü aaat 11 ele Metro haa meşe 

binasmın betincıi katında toplanacak olan Arttırma ve E.kıiltmc '"•· El aıab-sı 300 > » M » t• 
misyonunda yapılacaktır. Çadır 5 » .» » 14,H 

4 - Bu işe oid ıartnameler İdarenin Levasım l\ltıdlrlltlnden Cam il ıandık » » il 
paraaıa tedarik edilebilir. Madeai yat 5 kalem > » 11,S 

5 - Teklif me.ktublarının şartoamedeki tarifat dairesinde ha- Pirinç ve bakır lıton 40 > :ı> > 1• 
zırlanarak 5. 4. 940 gününe l.tadar 4 üncü kattaki Komisyon kAtip· Demir kurtun bakır bor• 26 > > 11,IO 
litine imza mukabilinde verilmiş olması li:r.ımdır. Demir malıeaıeıi 15 > ll 19" ı• 

6 - isteklilerin konun[ veıikaları ve muvakkat teminatları ile Dekovil J J .:ıı > .:ıı 14,H 
ilan edilen jÜD ve saatte Komisyonda baaır bulunmaları. (2193) Çelik Halat 8 

4 pusluk 400 metre • , 11 

Muhammen bedeli 5800 lira olan 20.000 kg. silindir yetı 
2. 4. 1940 sah günü saat (15) ,oo bette Haydarpatada gar binası 
dnhilindeki Komiiyon tarafından kapalı zarf uıulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 435 liralık muvakkat teminat, kanu
nun toyin etti i vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını .ayni gün 
aaat (14) on dörde knder Komisyon Reiılitine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyendaa parasız. olarak dağıtıl-
maktadır. (2029) 3-4 

Lekomotif mahıemesi 3 kalem :. » 15,n 
Beya levaaımı 19 :ıı .:ıı :. 11 

1 Şartname ve müfredat listeleri mucibince y•karı~a einı ve 
mikdarı yazılı muhtelif malzeme pazarlık usuliyle ekıiltmeye ke•· 
Wliflur. 

il - Pazarlık hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Kabataf• 
da Levazım ve !Viubayaat Şubesindeki Alıu:ı Komisyonunda yapıla
caktır. 

lll - Şartname, müfredat listeleri her gün sözü geien Şulıteden 
parasız alınabilir. 

iV - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün çe saatler.le 
teklif edecekleri fiat üz.erinden % 1,5 güvenme pararaliyle birlikte 
ınez.klr Komisyona müracaatları ilan olunur. (173l) 4 4 

•• * 

Cinsi 
Mub. belli. %7,5 tem. Ekıiltmeai• 

Miktarı lira kr. lira kr. şekli ıaab 

Kağıt kesn:ıe bıçağı .!\! 15 12 adet 462 -- 35 - açık eks. 14 
Çeınber kavalyesi 1000 kg. 422 - 32 - pazarlık 15 

1 - 1000 kg. çember kavalyesi müteahhidi namına 12 adet ki. Muh. bed %7,5 tem. Eksiltmenin 
Cinsi Mikfarı lira kr. lira kr. tekli saati ğıt kesme bıçağı lııizalarında ıasterilen usullerle satın alınacaktır. 

__ __ ------_ il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme aaatle-
50 kilelak tuz çuvalı 150,UOO A. paurlık 14 1 ri hiaalarında yazılıdır. 
Cephe saati l A. 1100 83 açık 14 30 ili - Eksilrme 1 iV. 940 pazartesi günü Kabataşda Levnım ve 
Dikistrin kola 4000 Kg. 1400 105 pazarlık 15

1 

Mubayaat Şubesiı.deki Alım Komisyonunda yapılacaktır 
1 - Şartnamesi macibince 150,000 adet 511 kiloluk tuz çuvalı iV Bıçak .. r~ım~ _ve çember kavalyesi ııiimunesi her gwn ıöd 

müteahbidi namına ve diger iki kalem malzeme hizalarında ıöıte· reçen Şub~de gorulebılır. 
rileıı usullerle eksiltmeye konuıu~tur. V - istet lilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde 

il - Mulııammen bedelleri ınuvakkat teminatları eksiltıııe saat- Y. 1.5 güvenme P ralarile birlikte mezkur Koıniıyon müracaatları 
leri hizalarında yazılıdır. (1920) 3-4 

111 - Ekıiltme Z6. ili, 940 ıalı günü hizalarında yaz.alı ıaatler- • * • 
de Kabataşda Levıuırn ve Mubayaat Şube.indeki Alım Komisyonun-

da yapıltıeaktır. 1 - Ebat listesi mucibince 19 m8 aandıklık tahta pazarlıkla aa-
IV - Şartnam ler özü ı•çen Şubeden parası:ı alınaltilir. bn alınacaktır. 
V - Saat müaıakasnsına girecekler şartnamenin 13 Üncü mad- il - Pazarlık 2:>. 111. 940 pazartesi günü saat 10 da Kabalafda 

desinde ynzılı v saiki haiz bulunmaları şarttır. Levazım ve; Mnbayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılucaktır. 
vı - İsteklilerin eksiltma için tayin edilen gün ve saatlerde ili - isteklilerin pazarlık içio tayin ediıen gün \'e sa tte o7,5 

X 7,5 ıBvenme paralarile birlikte meakür Komisyona müracaatları, güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona müracaatları. 
(1778) 4-4 1 (2170) 2-4 

Cumhuriyet z nka 
16.3.1940 VAZiYETİ 

A K T 1 F: PAS 1 F: 

' 
K.aıa : 

Altın: Safi kilopam 71.721.214 
Baaknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler : 
T&rk liraaı 

Hariçteki Muhabirler : 
Altın nfi kllorram : 6.808.338 
Altına tahvili kabil ı ... beat dövizle 
Diteı- dlhider vtt borçlu klirinf 

bakiyeleri: 

Hazine Tahvilleri: 

Dertahte edi. evrakı nakdiye kartdıtı 

Kaaunun 6-8 imci maddelerine tev
fikan haz.ine tarafından vaki tediyat 

Senednt Cüzdanı: 

Ticari senetl r 

Esham ve Tahvilat Cü:ıdanı : 

Lira 

100.881.625.23 
12,,27.838.50 

t .891. 712.96 

293.127.38 

9.578.471,49 
r 39.913,80 

33.21,,631.68 

158.748.MJ.-

18.206.398.-

232.425. 705.01 

50.518.624.36 
A) Deruhte edilen evrakı nakdiye

nin karşılıj'ı Esham ve Tahvi
lat (İtibari kıymetle) -

B) Serbeııt esham ve talıvilit 

Avanslar: 
Hazi eye kısa vadeli avanı 
Altın ve döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 

Hiı&e rlar: 
Muhtelif: 

8.395.982,0l 

2.159 .. 000,-
10 315,58 

7.848.773,40 

. 

Lira 
• 

ı 15.201.246,69 

29J.127,38 

42.131.116,95 

140.542.165,- ' 

232.425.705,01 

58.t 14.606,31 

ı o.oı s.oas,98 
4.500.000,-

. 
16.460.8 l 1,44 

~•rmaye: 

İhtiyat akçesi: 

Adi ve fevkalade 

Huıual 

Twdavüldeki Banknotlar: 

Lira 

4.217.134,25 

6.000.000,-

Der•bte edilen evrakı Hkdiye 158.748.513,-
Kanunun 6·8 inci maddelerine tevfi· 
kaıı hazine tarafından vaki tediyat 18 208.~95,
Derubte edilen evrakı nakdiye ba-

kiyeıi 140.542.115,-
Kartılıtı tamamen altın olarak ili-
veten tedavlle vaaedilen 17.000.008,-

Reeskont mukabili iliveten teda· 
vüle vazedilen 148.500.000,-

Türk Lirası Mevduatı : 

Döviz Taahhüdatı: 

Altına tahvili kabil dövizler 9.73.~.72 
Diğer döviz.ler ve alac:aklı klirinı 
bakiyeleri 40 35 1 ,ı36,06 

Muhtelif: 

Yekün: 821. 186.767,82 
- -- Yekun: 

1 T emmu:ı 1931 tarlblndea itillaren : lıkoato haddi % 4 Altın üerla• Y. 1 

1 

ı ~n 

Lira 
15.00Q.OOO,-

10.217.134,11 

306.042.165,-

120.794.595,73 

40.360.969,TI 

131.771 .903,06 

821.181.787,82 
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T elepboue: 49442 

Pour la Publiclte s' dresser 
a l' Admlnistration rofes ionnel des Fournissgurs et des Enir preneurs de l'Etat Boite Poatale No. 1261 

Tableau Synoptique de Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de t'adjudication 

Adjudications au Rabai~ 

Prix 
ıtimatif 

Cnutio;:--- Lieu""i' d' adjudication et du 
provisoire Cabier dea Chargeı Jours Heurt•s 

Constructions-Reparatlons-Trav. Publics-M teriel de Construction-Cartographie 

Trav. etudes partie varinnte d'environ 3 klm. Publique 7500 - 562 50 Dir. Route Transit Erzurum 8-4-40 15 
de la route Saçtepe·Tahirdağı·Kızılyokuş 

C::onstr. W.(!,. 
,, 2 depôts pr. eiment " Pli caeh 
,, pave rue Şehit Kazı &U pare d'Ab- Gre a gre 
basata a Betiktaş 

Constr. bat. polyclinique a l'hôp. Cerrahpaşa Pli each 
(cah eh 2SO P) 

Rep. partielle kiosque a pe1=>iniere vigne Göz· Publique 
tepe 

3175 82 
19735 2 

193 37 

49961 07 

799 85 

238 20 
1480 15 

H 50 

3747 12 

Municiprılitc Trabzon 
Com. Ach. Place Forte Çanakk.nlc 
Com. Perm. Munieip. lshınbul 

• " 

26-3-40 15 
4-4-40 ı t 

22-3-49 14 

5-4-40 15 

60 - Pepiniere Vignc Göztepe, Cağnloğ"lu, 8·4-40 14 -
Comptnh. Ecoles Sup. 

Produits Chimiques et Pharmace~tiques-lnstruments Sa~taires-Fourniture pour Hopitaux 

Materiel Rocntgcn: 4 lots Gre a ~re 30 O 450 - Com. Aeh. Min. Def. Nat, Ankara 21-3-40 10 -

Electricih§-Gaz-Chauffage Central (in tallaU~et Materiel 

lnata\I. transport charbon a la f ah. de Silahtar Gre a ırrc 
(cah eh ' L) (aj) 

Materiel electr.: 205 lots (eab eh 1'5 P) ,, 
lnıtall. eleetr. au konalı:: du kaymnknmat de Puhlique 

Beşiktaş 

39000 -
8LO -

Armoire frigorilique a 6 pieds: 2 p.-id. a 3 
picds: 1 p. 

> la p 32S·25S 

Cempteur elcetr. de 3 amperes: 2011 p.-id de 
5 amperes: 17ıı r··id. de 10 amperes: p. 

H•billement - Chaussures - Tıssu - CU1r 

Nab!ts en ıerre (Ja411uette et pantalon): 50 
compl.-id. en lin: 15 compl. 

Habits en itoffe bleue: 14 coıa:ıpl.·ehnu sures: 
H paireı 

!.ssaie-eorpı pr. hnin: 240 p. 
Cenfection habits: 123 compl. 

Gre a gre 

" 
,. 

Puhlique 

38t'IO -

1310 

144 

Meuhlc: 12 p. Gre iı gre 607 -
L'acbat d 'etoffe pr. rideauı1 n'ııura pas licu 

7250 -

2925 -
60 -

66 

285 

21 60 
67 

Dir Gen Expl Electr. Tr. et T. lst 15-4-40 1S -

Com. Ach. Dir. Gen. Fabr Mil. Ank. 28·3·'40 H 30 
Defterdarnt lslanhul 8-4 40 14 -

Com. Ach. Universttc lstanbul 9-4·40 ıs 

Municipnlite Borgamn 6-4-40 11 

Cam. Aeh Oir. Gen Fnbr. Mil Anlı:. 26-3-40 15 -

Office Clırcales lst. Liman Han 

Com. Ach lnt. Tophane 
,, Lycee H. paşa, Beyoğlu 

en face de Karlman 

25-3-49 15 

25-3-40 ıs 

S-4-40 15 

45 53 Dir. Pr. Dounne5 lstanbul 28-3-40 11 
ler Expl. Ch. de fer Etııt H. paşa 

Travaux d'lmprimerie - Papeterie -Fourniiure de ureaux 

Pourniture de bureau Puhliqae -400 -
Jmprimeı ,, 70 -
Papier pM~e·partout de 78x 106: 2000 p. ,, fiO -

•ois de Construction, lanch , Charp nte 
--~~------,,_.~~----_._ ___________ ;....._____ 

lois de constr.: 260?. m1 (cah eh P 651) 
,, et poteaux pr. plantations n• cimetierc 

Pli eııeb 
Gre a a-rc 485 50 

Cembustible - Carbur nt-Huil s 

Petrele: 4 t. 

D ive rs 

Per a c1ıeval: 12St0 eompleta 
5elle 
8.hevaux pr. transport: 2 teles 
Ja'9rieation pieees pr. cylindres Sebwatzcope 
Acier ralongc pour poteın.ı de 200 k.: 10 p -

id. de 40 k.: ıe p .-id. de 600 k.: 6 p. 
Outilı et imtrumentı pr. maebineı outilı: 17 lota 
Haınachement: 400 p menotte: 9000 p.- cro· 

cae' de mcnotte: 18000 p.·rontlelle: 5000 
p. (Payahle du Credit Turco-Anglaiı) 

Nicllel: 25 t. (eah eh 313 P) 
Acier: 25 lota > » 28G > 

,, pr· fabrieation: 75 lots (cah eh 2 lt P) 
Coquille anc capuchon: 61 p. 
f eucheUeı Alpaka: 2000 p.·cuillcr: 2000 p. 
Chipitcau pr. tnnk: 209 p. 
Urinal en 'f'Crre de 2 ıerteı: 300 p. 
Zinc en pla~ue No 12: l t.-lniton en plaquc 

de 1.S mfm: 1,5 t.·fer blane n > 

de 0,7 m m: 3 t. 
Tôle en pla~ue de 0,30-0,32 m/m: 6 t. 
fil en laine de 'l/16: 1544 k.-id. en Hlon de 

~, 8ı ~68 k.-Valtcr Ne 12: 60 k. 
Boeuf: 1S4 tttes (aj) 
Sacı pr. proviıions: 1000 p .•sacs: 400 p. 
Pompe a main aspirante et foulnnte: l p. 
'il en ooton pr. obaunetteı: 1,4 t. 
Motopompe: 5 P• (aj) 

.. 

Grc a rrc 

Gre a g-re 

• 
" 
" 
" 

,, 

" 

" .. 
" 
" Publique 

Gre l gre 
)) 

" 

n 

,, 

ıe -

937S -
1025 -

2SQ 

13440 

62500 -
56000 -
42fl00 -
17010 -

1400 -
900 -
270 -

3420 -

2640 -
6212 18 

" la tete 75 -
Puhlique 2840 -

> 375 -
Gre a rre 2282 -

> 12500 -

30 -
52 50 
.es -

• 9757 50 
36 42 

Municipalite Çankırı 

" ,, 
Oir lmprimerio Maarif 

Com Acb. Minis. Def. Nat. Ankara 
Com. Perm. Municip. htıınbul 

26-3-40 .15 30 
28-3-40 15 -

5-4-40 l 5 

5-4-40 11 -
22-3-40 14 -

60 - Co . Aeb. Ce m. Mil. lst. Fın•ıldı 27-3-40 11 -

703 13 
601 80 

18 75 
100 -

1008 -

'4375 -
40SO -
3150 -
1275 75 

105 -
,7 50 
40 so 

513 -

30G 
495 ' 

962 58 
213 -

342 30 
1875 -

Com. Ach. Comm. Mil. Jşt, Fındıklı 

" ,, 
Ce • Ada. Milit. Edirne 
C.aı. Perm. Municip. lstaRettl 
Dir. Gen. Expl. E.lec. Tra•· et T. lıt. 

C. A. Dir. Gen Fabr. Mil. Ankara 
Adm. Gen. Cb. de fer Etnt Ankara 

et Attnchci Commercial a Londrcıı 

C. A. Dir · Gen. F ah. l\til. Ankara 

.. " 
:. > 

» > 

Dir. lnstr. Pub. lstanbul 
Cem. Ach. lnt. Tophane 

" " 
n " 

> ::D 

Dir. Etnblissem.lmmigres Kırklareli 
C. A. Comm. Gen. Surv. Douan. lıt. 
Municipnlite Hayrabolu 
Com. Ach. lnt. Marit. Kasımpaşa 
Mtmicipnlite Ankara 

29-S-'40 10 
27-3-40 11 

28-3-40 10 
22·3 40 14 -
6-4-40 11 -

26-3·40 14 30 
6-5·4U 

28-3-40 
28-3-40 
28-3-40 
28·3-40 
6-4-40 

26·3-40 
27-3 40 
27-3-40 

10 --
10 30 

11 -
H-
10 -
ıs -
14 
ıs -

27-3-4'0 14 38 
2'·3-40 15 30 

12-4-40 14 -
6-4-40 11 -
3.4.40 

26-3-40 1 -
26-3-40 ı o 30 

Memento des Fournisseurs ------------- ~ 

LlS ADJUDICATIONS QUI AURONT LIEU DEMAIN22.3.f40 

Direetien Sürete İstanbul : 
Beaııiae (No 13441 

Claemİ•• de fer Etııt : 
Mııehine-eatıl ii moteur clcctr, pour cou
per et perforer [No 1345] 
Carreaux ltlanu et polis (No 1351] 
C.llo·forte (Ne 1351) 

,~ .... 
Dir. Gen. Expl. Cbarbo•• '""' 
gli : 

Coustr. dortoir [No 1354] 
ManicipaJite Mersin : 

Rcpar. rche le en beton {No 135'4) 
ler Regimcnt Genclarmeri• ça· 
nakkale: 

61 
Peille, pois·chiche et lentillu [No t'S Fice'.le et eerde de cıı feutraıe [No 1358) 

Bri-. .. s (No 11162] 
Dir. Gia. Monopoles : 

Capa•IH. douilleı de chaHe et 
elan de revoıvcr (No 1345] 
Papier d"omball•ge (No 1!158] 

ı 
Dir. lmprimerie Maarif : 

Batiete [No 1356] 
cartou• • 1 f 1 

Com. Acb. Div. Mil. Tekırall 

lııute ılle1 de ltiere [No 1364) • 

Ce . Aelı. Milit. Edirne: 
F'uiı·dıiehe [Ne 1346] 

Cam. Ach. Mil t 1 p rta : 
Foln (No 1S49J 

Cem. Aeh, Mil. Kırklııreli : 
Re11ar. canııonı [No 1S50] 

Com Ach. lnt. Mil. Topl:ıaae: 

Vıande de boeaf [Ne 1358) 
Avoine et org• (No 1361] 

Com. Aclı. Comm. Mil. lıt.: 
Paille et feiıı (No 1359] 
Articloı de ıellerie [No 1360] , 

Dir. Gen. Fabr. Milit. Ank•~ı 
Boacle.,, feyer toarnant de pota (No 
Pota graph:te [Ne 1362J 

Municipalitc Afyon : 
Conetr, mur et buıin (No 1.~"2] , Repar. bitiHe (Ne 1S51] 

Sc.utenı pour tenteı [No 136~) 
l)•ıhet• de paia [Ne 1362] • 

Cem, Perm. Munic. istanbul : 

Cem. Ach. Corpı Armie Aff'tı 

1 

Harice!• .. c• (No 1162] 

Defterdarat Gazianteb : 11' 
Outil• et i11atnıment• de moulin[N• ıs6 

Municipaliti Turıutla : 
Ripar. MedrHe [No 1351] 

D mar ete. {N• 1351) 
lmprHSİon et relıare lıvre intitulci "Mu· 
•,q .. Tarque'' [No 1351] 
Predıııtı pheımacıut quo filmı Roentgen 
et ceten iı7clrıımpbıle (No 1351J 
Maehine leHıveııse [No 1851] 
Prniıien• [No 1352) 

Eeele Sup. lnıcuie11ra : 
linıe (No 1351] 

Ce Aeb. Minıst. Def. Nat : 
Cai• .. en bcııı pollr m•nneuvre [No 1852) 
leıle [Ne 1355] 
Japrıme• (No 136S] 
Paq••I• de JHrre [No 13(i3] 
El••• peur matcriel de renforı::oment 

CN• 13621 
Midieaaeatı [Ne 13,3] 
Seriııı et ala•ille Record [Ne 1362] 

Cem. Aeb. Milit. Vize : 

Creuaement terre INo 1861] 

Direetion For~t Edirne : 
Boi" et n lonnce [No 1364] • 

Com. Aeh. Mil. LfUeburf_.: 
Viande de boauf [No 1364] 

Com. Ach. Mil. Bahkeıir : 
PıenH, 1able et cbaax [No 1'65] 
Rcpar. ıar•g• (No 1363] 

Dir. Monopelea Samıun: 
DıverHI repar. f No 1.!64} 

Com. Acb. lnt. Mil. İ:ıaıir: 
BottiaH [No 13'4) ı 

Com, Aeh. Lyeee Galata•at'~. 
Vene ll uu, auiett .. , ıaraf•• • 
[No 1364] 

NOTES • LH Numeroı enir• f'J::; 
thuH ıont Hus de notre journ• 

Aniae [No 1351] lequel l'nie a paru. ,ıtİ'. 
Maaleipalit6 Ankara : (•) Le1 affairetı ıuivie1 d'1111• ~ 

risqae ae rapportent • dH veate• 
DecealtrH bltiuu [No 1352] • adjudicatioa i la 1areoclıhe. 

~----~~--------------------------__.,../ • • 

UZAY DELER_/ 
A•kara Belediyesi imar Müdürlülünden : 

Muhammen bedeli 500 lira olan Duatıpe'de kadutronııP ~ 
inci atlaaının 31 numaralı paraelindeki hanenin bedim ve teff1~ 

1 turabiyeıi alacak phsn ait olmak üzere enkazı açık arthrm•Y11 15 
nulm11tlur. lbalesi 3, 4. 940 tarihine miaadif çarşamba ıüoü ••'t,ııı 

• te imar midirlüfünde yapılaeajıntlan taliplerin % 7,5 temiaıatl• 
m racaatları ilin ehıaur. 

Dursunbey Devlet Orman İşletme Revir Amirliğind•11 1 

1, 

Duraunbey devlet orman itletmesi iıtaayon deposunda 54 rl.~;t 
iatifde menut sg adet mııadili 114 metremikip 904 deaimetre .,.. 
çam temrutu a~ık arttırma ile aahlığa çıkarılmıştır. ~-

1 Tomrukların ayraca baş kesme payları mevcut olup haddi 
ı bwkauz orta kutur itzeriaden J.esaplanmışhr. l 
j Tomruklara ait satış ıartoamesi Belıke1ir orm n çeviri' 
dirlöğünde n Dursunbey revir amirli{rinde rörülebilir. ;1 

1 Tomrukların lteber gayrimamul metremikibınm mub•"' 
bedeli I~ lira 10 kurutlur. ~·J 

1 Tomr•kların muhammen bedel üzerinden yü:tde 7,5 ll>uf' 

1 

teminatı 104 lira 28 kurwıtur. • I 
İateklileria muvakkat teminatını hamilen 22.3.940 cuın• (' 

' aaat 15 tle Dursunbey revir amirliğine müracaatları ilin eluJ111r· 

--~---~~----·--------------_../ 
Z .AY 1 

5/2 928 tarih ve 10664 berat 
numar&1iyle Milli Müdafaa Veka· 
letind.en aldıj'ım İstiklal madalya
aını kaybettim. 

Yede~ Subay 
AVNi ULUÇ 

1 TEMAŞA ALEMİ cPV 

ŞEHiR TIY A 11',_, 
Tepebaşı pr 

lr.ııdl• 30 p 
Gece aaat 20,~~~ 
PEMBE so~ 

No. 46 / 

~~-=======~=======~~ 
imtiyaz Sahibi ve Yazı İıleri Direktörü : ıımaU Girit 

Baaıldıtı yer: Akın Buımevi iatanbul 
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