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Urnunı ı-uccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 
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Ekonomik Haberler 
1 lelJ•tlır tiftik ya yıpıCı ftlmak 

isti yer 

.~ 
' 

l"~ ,.,, llt •e Y apatı ibra.at bir· 
'-tı dünktı toplanhıında bir ni· 
''- litn itibaren tatbik edilecek 
"'-~ ltandardiı.aıyon nizamname· 
~ latbikab ile markalar ve 
~. t Üzerinde lium relen ba-

··••ları tHbit etmitlir. 
N 8it ınGddettenberi Sovyetler 
\ha.lllır.dan 900 ton kadar tif· 
~ •lınata talib olmuşlardı Ya· 
,, nıü:ı.akereler neticesinde 
~YeUer bu mallara İstanbulda 
~d'!1 edilmesini kabul etmit· 
'-ft ıt · Birlik, ıon olarak karar· 
--~tılan fiyatlar dahilinde bu 
Vt~ın Yapılıp yapılamıyacağını 

lletten aoracaldır. 

S..runa 524 ku~ fiat tesbit 
1). • ıdlldi 

~ -~ , 1Y•aalarda SterliniD eela· 
'-e~•tle bir miktar dilımesi 
it._ e •ntertaaJaltl memleket· 
~tl~~pılan ilıaracat bedellerinin 
.... 11l 481 kur ut iberindeo 
"it "t"'"i liecarları•ııu mutaaar· ..... 
'-~, 't •e ilıaraoat tekliflerine 

t. : '~r llerilememiıti. Hikumet, 
' •lif piyasalaraaızdan viki 

:1J10l t'"•t IHrine Sterlinin istik

·--~ le11aia içia Merkez Baa · 
Q,,~ 11 

•11ir nrmittir. Merkez 
"-.i,'... pi7aaaların ilıtiyacını 
'14 ~ llılakaadiyle ltir Sterline 
~>tti -..._, fiyat keymut ve key
~~ '1llcadarlara bildirmittir. 
''-'·' lltrıden itiltareo bu fiyat 

,ı 

1'deıa tediyata ltatlamııtır . 
4ııı, "k 
~~ •rı deri ihracatımız 
~ '-. 1keya yapılan ieri ıhra· 
"'t~. l..ftalar zarfıDda çok 
~ıııct_' 0l•uıtar. Son iki ~n 

~ ~' 'Qtlauıuai takasla elmak 
- ~ '4e 13 lira kıymetinde 100 

\. ~ t tavfan ııleriıi ıatılmıt· 
''dol•~• av mevaimi he· 
,, ~ 1•te ermemit olduğun· 
'-tı. '•1'ldat da muuta:ı.am bir 
,~•••111 etmektedir. 
~~ 1~Ya yapılan ihracat me• 
~!i tilki, ıanaar ve perauk 
~ 41. •tllaim !tir yekun 
~ .. ,. 

""'- :- ~ana7liıade kullamlaa 
~--'- :'ıleri dabillt piyasala

' llilefıtte;· •llaiıın bir ratbet 
ı.._1 i&.q ır. Şu ıırada piya1&da 
°' Hr ll•ruı ara11ada a'l&

-•ktetllr. 

Is~ l ---
~ '- '::1•J KIQı; bıhrını 
ıJ Ş ~,ht ıtlndar, ıebrimizde 

i~_... ~ ''-• ~•aı eldutwna ve m.ay· 
,- ~ ~lt ~adların bulunmadı· 

f ~ hfıt lll likaıiar makamlara 
,) ' ~-ı_ '•eaatler yapılmıştır. 

tı~~''-•~lll•dıiı söylenilen einı
ı ,, •. ._. 

~ ~ıt. ıaunei haaur ki· 

~"'lıt'"-
't.~ıc~•k• .. lar din bu 
Jı.. •1'ata başlamıtlardır. 

"'""•ı ---,~ • 1t rırı lhrıe1t bıtladı 
~~ :: barbiaıin baflamaaile 
~ llıalln l'lııttt •lan Türk • Fin 
\, '-lh~~batı, h•rada teesdı 
~~>l.,._ Ün tekrar ltaşlamıı
~;. dta ;..,fheo bu inkıtadaa 
l\('1• aQo def. elarak Fin· 

1-tt.-, ~tlyalak bir parti 
•ı oluamaıtar. 

lthıllt ve lhr&cat 
Danimarka bandıralı Brlgitte 

npuru ile bel miktarda kahve 
ıelmittir. Muhtelif memleketle
re de tuzlu koyun derisi, iç fın 
dık, bam afyon, faaulya , tiftik, 
kendir, yumurta, kabuklu fındık, 
yapatı ihraç edil mittir. 

Amerikan vapurları Türklyeye 
serbesçe demir getirebilecekler 

Bundan bir müddet evvel A
merikan Export Line kumpa
nyasının bir vnpuriyle İstanbula 
ıetirilmekte olaıı demir ve de
mirden yapılmış muhtelif madde
leri hamil vapur İngiliz kontrol 
laeyeti tarafından Akdeniz' de tev
kif edilerek mnllarıııı İstanbul li
manına çıkartmamaaı hususu va
pur süvarisine tebliğ olunmuştu. 
Ali.kalı tilecarlar bu mesele için 
bikum~te müracaat etmişlerdir. 
Hükumetimizin yaptığı teşebbfis 
üzerine bu mnllar üzerindeki 
ambarıo kaldırılmış ve bundan 
senra da Amerika'dan Türkiye'
ye aelecek demir ve demirden 
mam11l esyaaın biç bir tekilde 
tevkif edilmiyeeeti hakkında a
lakadarlar tarafından teminat 
verilmiı tir. 

Arpı ihracatına müsaade veril
mesi hakkında 

Zahire komitelerince hükumet 
emrinde tutulmakta olan muay
yen miktarda arpa ıtoku hak
kında Ticaret Vekaletince He
yeti Vekileye bir teklif yapıl· 

mııtır. 

Bu teklif meyanında arpa ih
racına müsaade verilmesi husu
su da variır. 

Çıkı-Slıvakyıya ihracat 
Eski Türk-Çeko Slavak ticaret 

anlaşması harieinde Çekya ida
resi topraklarına ithal olunmak 
üzere dün ilk def ıt olarak tütün 
satııı yapılmıştı. Bndan maada 
müddeti niıanda bitecek o 1 a n 
Türk·Çeko·Slavak ticaret anlaı
maaıodan iıtitade edilerek dün 
Prag'a ktllliyetli miktarda yer 
fıatıtı da ihraç olunmuı,ıtur. 

Etl bank kömör itlerini dil zait· 
meOe baıladı 

Etibank kamOr itl•ri bürosu 
tefi Macit, şehrimize g e l e -
rek lıtanbuldak.i kömür işlerinin 
tanzimi için belediye iktiaat mü· 
dürlütile temasa batlamış ve 
belediye iktisat müdürü Saffet 
Sezenle beraber Kuruçefmeye 
giderek oradaki kömür depola
rını görmiflÜr. 

Kenar ıemtlerde açılacak tall 
depoların yerleri ıonradan be· 
lediye tarafından tesbit edilecek
tir. Şehrin ihtiyaeı olan 76 bin 
ton kömürün depo edilmesine 
ba:ıiranda bapaaacaktır. 

Almanyaya Susam ihracı 

Ticaret VekAleti yüz bin lirahk 
bir susam partisinin Almanyaya 
l'önderilmeıin~ müsaade etmit
tir. Bu parti lzmir ve Menin 
limanlarından 35 şer bin lirahk 
ve iıtanbul piyaaa11ndan 40 bin 
liralık olacaktır. 

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

y ARIN 29. l. 940 ta YAPILACAK iHALELER 

İnhisarlar Umum Müd. : Adana Erkel.:: Liıeıi MGd.: 
D•kevil 'H lokorııotıf ı:ıalı.mui t•l·k lıa- Pav1on tamiri (No 1361) 

lat Ye boya lnHımı (No 1110) İ•mir Belediyeıi : 

-Muvakkat teminatı (331) lira (60) kuruıtıır. iıteklilerin 
muvakkat teminat veya makbuzu. ticaret odaıı veıikaıı ile 
birlikte ıözü geçen aün ve ıaatta daiınt encümene ıelmelert. 

Bu ite aft keılf ve §artnameyi her ıün •afıa müdürlü· 
fünde ıörebtlecekleri . 

Kalay (Nv 1368) KHıııe kordon çekilmHİ itı (No 1'61) 
lıparta Aık. SAK: D. D Yolları fzmir : Zonguldak Daim[ Encamenfnden : 

Un {Nu 1353) Pi•toa\u tulumba (No 1!61) Ekıiltmeye konulan lf: Zonguldak merkezinde karku Ye tak-
Darphane ve Damga Matbaaıı Bolu Orman Okulu; ıimatı bitirilmiş olan Hususi idare binasının ahpb, 11va elektrik •i· 
Müd.: Palto (No 1362J 1 bi 18454 lira 94 kurut keşif bedelli mütemmim inpattır. 

Suda:ı zamkı (No 1357) Adana Belediyesi: İt vahidi fiat kapalı zarf uaulile 21 gün mGddetle eksiltmeye 
Balıkesir Aık. SAK : Parke lı.a dırım ioı. (No 1,6!) L 

aonulmuş olup ihalesi 15.4 940 paxarteai i'Gnü .. at 15 de VUAyet D•po in:ı. (No 1357) Çubuk Hava Kurumu Şubeai: 
S Daimi Encimeninde yapılaoaktır. Bina tamiri (No 1368) ıA'Jr ve kulun deri~Hİ (No 1363) "' 

T H K Ş b · Muvakkat teminat 1384 liradır. Ankara Belediyeıi : . · • st. u eaı: f 
laz bayiliti (No 1358) "' Meamn tabettirilmui (No 1364) thu eksiltme ve ite mahıuı keşif, ıartname ve buna mlteferri 
Sodri• camı (No 1370) Gümr. M11h. Gen. Kom. lst SAK aair evrAk Vilayet Nafta Mildiriyetinde ve Daimi Eı eümen kalem-
Çizme (No 1358) Atöl.>e ıılit ve edevat~ (No 1365) • minde l'Örülebilir. 

İst. P T.T. Müd.: Aıkerf Fabr. U. Miid. SAK Ank: Eksiltmeye iştirıtk edeceklerin, behemehal b• ıibi itleri yaptı• 
Elb'H /11.lo 1358) Tezgah ııaı; ve zımpara tavı (N<> 13ô7) • , d . 1. d k b 

. ''' Lak veroilc v • (No 13•9) tına aır e ııı e vesi ası olan mü endis veya böyle bir :aat11:1 İfİ• 
· lst. Vakıflar Müd.: Karklareli Nafıa Müd.: meı'uliyetini mahallen deruhte ettiğine dair veaikaaıoı ibru Ye b•nu 
E b se (No 

1358
) Köprülük koreıte iuıali n aak.i lNo 1366) Vilayet Nafta Müdiriyetiııe tasdik ettirmesi ve ilaale elunacak İf 

Jandarma Gen. Komut Ank SAK İzmir Silah Fabr. SAK: meyanında bulunan kapı ve pencerelerin keza behemal İstanbulda 
Vu.elin (No 1358) Tranaformatör binHı inı. (No 1366) f b k 1 d b V 
i tanınmış a ri a ar a yaptıracağına ve u müeaseseoin iliyet Na-stanbul Belediyesi : Edirne Askeri SAK: 

Tıbbi ecu, alit ve mnlze ne, Hodal)a Tevhit Hmeri (Ne l3'8) fıa Müdiriyetince tasdik edilmit firma vesikaaı ibrazı tarlhr. 
mHa yanım •Öndurm• lenıumı ıp v.ı. Tophane Lvz. SAK: Yukarıda yazıllı vesaikle ayrıca cari yıla aid Ticaret Oduı 
(Ne. 1371) Cüret romorköriiııiin tekneai .,. makine· vesikası ve teminat makbuzu veya banka mektubile teklif melıtu-

Kaldırım ınş. (No l358) •l tamiri (No 1370) bunu muhtevi kapalı zarfın ihale saatinden bir aaat evnline kadar 
Demir malzeme (No 1363) Yuarlalı: laallı:a [No 1371) E - R l 1 l f 
Knyıeri Askeri SAK: Bolu Maarif Müd.: 

Yemeni (No 1358) Payyon tamiri (No 1370) 

Ereğli Kömürleri İşletme: M. M. Vekaleti: 
Su teaiııııtı (No 1359) Atır bouiıa (Ne 1370) ! 
· Kütahya Vill7eti: İst. Hava Aktarma Ambarı: I 
Memur evi biuaları inş. (No 1359) • Çııdır 'H terba diktiril. (No 1571) 

İstanbul Komut. SAK : Malatya Villyeli: \ 
Çorbalık mercimek kompriaui {No 1360) Karyola, pamulı:, kıışık n çatal (No 137!) 1 

Geyirı nal (No 1365) 1 Gümriik v~ lnkiıa.ılar Vek.. ı 
Valvalin frH iH.)agı v •· (No 1367) Bensin (Nv 1371) 1 

İzmir Sıhhat ve İçtimaı Mua• Hamit : ( ] Tırnak &fino elınınış nu• 1 
vcnet Müd.: mHalar. ışin hangi Hyılı guetede neor· 

olduA"t:nu ~Öateri r. 
Atölye n çam•ştrlılı: binaları tadılitı [•} Sonunda yıldız ı'areti bulunan iıle 

(No 1361) mİİU\yedey• aittir. . . 

ucumen eiı iğioe veri mesi i an o unur. 

liA tar, l11iıik ve lspo~_Eyarı aı~t, Hblaıe L!z. 

İlk 
temhıat 

12,GO 

117,59 

Tahmin 
bedeli 

İstanbul Belediyeıinden : 

834:,58 Cerrabpata, Beyotlu Emrazı Zübreviye ve 
Haseki bastabanelerile Zeyneb Kamil do~um 
evınıo 940 mali yılı ihtiyacı için alınacak ka· 
pr ve beyaz peynir. 

1067,75 Darülaceze için ahnacak 84 kalem e c :ı: ayı 
tıbbiye. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminatları yukarıda yazılı peynirlerle 
tıbbi ecza ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameler zabıt 
ve mumelit müdürlüğü kaleminde iörülecek.tir. İhale 11.4.940 per-

KA·SALAR 
inşaat· Tamirat- afla işleri - Malzerwe-Hariia - -~--- _ ... _......._. 

. ıembe ginü saat 14 de daimi encümende yopılacaktır. Talip
lerin mnvakkat teminat makbuz veya mektupları ve 940 yılına aid 
tkaret odası veıikaları ile ihale güoü muayyen saatte daimi encü· 
mende bulunmaları. 

Toprak Mahsulleri Ofiainden : 
1 - Beylikahır ve Ereğli iatasyoalarında yapılacak ambar, 

İdare binasile buna müteferri işler götürü olarak kapalı zarf uıulile ı 
eksiltmeye koıı11lmuıtur. 

Ke9if bedelleri Beyli kahır i~ia "4730 l ,35,, kırk yctli bin üç yüz 
bir lira otuz beş kurut, Ereğli için "50322,i4.,elli biD iiç y6z yirıui 
iki lira otuz dört kurujtur. 

2 - Ekıiltme evrakı beş lira mukaailinde Ofiı Umum Müdür
lüğünden ve ııtanbul Şubesinden alınabilir. 

3 - Eksiltme 5.4.940 tarihinde aaat lfi te Aakaraııla Ofiı biaa· 
ııoda yapılacakhr. Teklif mektublarını havi zarflar makbuz muka
bilinde Ofisiıı Muhaberat Servisine teslim edileeek.tır. 

4 - Munkkat teminat miktarı Beylikabir için "3547,60,. üç 
bin bet yüz kırk yedi lira altmıt kuruı. .Ereğli için ''39l J, 17., iç 
bin dokuz yüz on bir lira on yedi kuruştur. 

5 - İstekliler leklif evrakı meyanıaa eksiltmeye girebilmek 
için ihale tarihiııdeu ııibayet iki i'Ü• evvel Ofiııtea alacakları elıli· 
yet veaikaaını koyacaklardır. 

6 BiriDci maddede 7aaıla inf&at apı a7rı .kimıel•re ibale 
edilebilir. 

Meraln Belediye Riyaaetinden: 
Açık ekıiltmeye konulmuı olan ,.. keşif bedeli 2597 liradan 

! 
ibaret b ıluııan belediye iskeleleri tamiratıDa talip çıkmaıılıtıodan 
dolayı, • rtırmu , eksiltme Ye ihale kanununun 43 ün~Ü maddeai ma· 
cibince ilıale müddeti ea ıün uzatılm•thr. Taliplerin 1.4.940 Pazar-

• teai günü saat 15 to yüzde 7,5 muvakkat teaıiuatile ber•ber bele_ 
t diye dairesinde toplanacak encümene müracaat eylemeleri iliD olunı.ır. 

1 
· lıtanbul Belediyeıinden : 

, Bakırkayünde . Kartaltepedeki Temizlik işleri aharının amele 
~ kotuşunn tahvili jti açık eluıltmeye konulmuttur. Keıif bedeli 460 
f lira 83 kurut ve ilk temiuatı 34 lira 56 kuruştur: Şartname Zabıt 

n Muamelat Müdirlütü kaleminde a-örülecektir. ihale 1 l .4.940 per· 
şenıbe günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Talihlerin 
ilk teminat makbuz veya aıektubları ve !MO yılına aiti Ticaret Oda
sı veıikalarile ihale ıüaü muayyen ıaatte Daimi Encümende bulun
maları. 

Ankara Valiliiinden : 
(44ll) lira (28) kuruf keıif bedelli Ankara - iıtanbul ye· 

lunun 129+505-161+485 inci kilometleri arasında (2928)m1 

kum lhzarab 11°4°1940 perıembe günü saat on beıte vilayet 
daimi encümeninde, ihaleıl yapılmak üzere açık eksiltmeye 
konulmuıtur, 

Elektrik, Uavagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 
o. D. Yolları ve Limanları İıletme U. idaresinden: 
Muhammen bedeli 1500 lira olan 3000 Rulo baod izole ıı.4.1940 

cuma günü ıaat I0,30 on b uçukta Haydarpaşada Gar binası dshilin
deki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 112 lira 50 kurutluk muvakkat te
minat ve kanunun tayin ettiği vesaikle b:rlikte ekıiltme paG aaati· 
ne kadar komisyona müracaatları li:ı.ımdır. 

Bu işe ait şartnameler komiıyondan paraaız olarak da~ıtılmak
tadır. 

Ankara Ha vagazı Şirketinden : 
Ankara Havagazı Şirketi fabrika ihtiyacı i~in aaalte takribeu 

25 ton kömürü 5 metre irtifaa kadar nakledebilecek evaafta iki a
ded m&bil elektrikle müteharrik ~eritli klmilr tranıportörü •atın a 

lıDacaktır. 

Alınao~k tranıportöriln feDDI şartnameıi tirket müdüriyetindoa 
mHcanen tedarik edilebilir. 

Teklifler en ı•ç 22 ııisan puart .. i l'Üul ıaat il • kadar ml
dtbiyat• teYdl edilmiş olmaaı lizıwdır. . ., . 

Bir adet aaz eolabı ahDHaktır. Bak İalai1arlar Umu• Mld. 
ilaolarıaıı 

• • • 
Huauıi idare hioaaıoın elektrik tesisatı. Bak : İnf&at ıll•nuaııla 

Zengald.ık Vilayeti ilinına. 

~~~~~t- Elbise: :u~dura_~.~amaıır v. !: 
MQzik Ôfretmen Okulu Direktörlüıünden : 

Okulumuz kız talebesi için 20-25 erkek talebeıi içi11 J0-45 adet 
palto açık eksiltme ile yaptırılacaktır. 

Ekıiltme 12.IV.940 Mektepler Mubaıebeciliti biouın.la mltet•k-
kil komiııyooda yapılacaktır. 

Mubammen b~deli 1997 lira 50 kuruıtur. 
Nimuoe ve şartuamesi okul direktörlüğiindedir. 
Taliplerin Yo 7,5 muvakkat teminat akçesi olan 149 lira -Si k•

ruşu eksiltme başlamadan bir saat evvel Mektepler MalaHebeeiliti 
yezneıine yatırmıt olmaları ve ic p eden Yeaikalan hamil bulunma· 
ları l&aımdır. 

Edirne Askeri Satınalma Komiıyonuacla• : 
2000 liralık er kanduraıına verilen fiat palaah ıirillditiadeo 

yeaidea ikinci puarlıtı 2.4.940 ula paü aaat 15 de :ldirae4le Nki 
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A) M Unakasalar 

inşaat, Tamir t, Nafia işleri, Malzeme, Harita 
Bakırköy Kartaltepede te izlik işleri hı· aç. ekı. 460 83 

rınıo amele kofıutuna tahvili iti 
Deniz redikli erbaş hazırlama okulunda paz. 9587 20 

yemekhane inf. 
Huıusi idare bineıının ahşab, sıva ve elek· kapalı z. 18454 94 

trik tesisata 
İtfaiye bahçesi ittisalindeki anaya yap. par· aç. eks. 66() -

makhk ve boyası 
Damızlık aygır deposu buğa ahırı ık mali inş. 881 12 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastahane Lvz. ----------. --------- - _....,.. .... 
Eczayı tıbbiye darülaceze için: 84 kalem aç. eks. 1067 75 

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Band izole: 3000 rulo 
BH dolabı: l ad. 
Komple projektör: 1 ad. 
Husuıi idare binasının elektrik tesisata (Bak 

intaat sütununa) 
Mobil elektrikle müteharrik teritli kömür 

tranıportarü: 2 ad. 

aç. eks. 
,, 
,, 

kapalı z. 

1500 -
350 -

1230 

, 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır '!;!,: 
Er kundurası (temd.) 
Fotin ve getir: 90 çift 
Çizaıe: 2000 çift 
Battaniye: 2500 ad. 

paz . 
aç. eks. 
paz. 

,, 

2000 
612 -

18000 -
23750 -

Matbaa işleri - Kırtasye-Yazıhıme Le_!~~ımı 
Şiıe ambalaj kağıdı: 30 t. 

Kereste, tahta ve saire 

paz. 

Kereıte paı:. 

hrukat, Benzin, W!akine yağları v. s. 

Lanmarin kömürü: 150 t. 
GrH yatı: 10 t, 
Silindir yağı: i t. (temd.) 
Lavemarin kömürü: 30 t.·kriple kömGrü 

20 '· 
Benzin: 400 teneke 

M Utef errik 

paz. 
aç. ekı. 

,, 
paz. 

,, 

K oat beı:i 'fe ıeridi: 8 kalem 
Freı:e makinesi maa teferruat: 

paz. 
1 ad (temd.) -

Zımpara taşı: 200 ad. 
Granit parke tatı: 30000 ad.-butis 

20000 ad. 
İnce kmnap: 500 k. (temd.) 
Baskül: 8 ad. 
Kazaio kola: 5 t . 
Hava kompreMSrü: 1 ad. 
Lej'en: 300 ad. 
Haasaı dökme tartılar 16 kalem 
Metör 30·40 beyıir kuvvetinde 
Un sHalı: 60000 ad. 
Mmka yedek alitı: 9 kalem 
Baado sazları 18 kalem 
Ha ule motOrüoüo teknesi tamiri 
Linters yerli pamuğu: 60 t. 
GQ .. re: 20 kamyen 
Spor malı:emeıi: 7 kalem 
llırdavat malzemeıi 

Boya malaemHi 

taşı: 

Çayır tohumu, tırfıl tohumu i.udama ma· 
kası, hortum Y .ı. 

Teraı:i !O k. 15 ad.·10 k.: 100 ad.-5 k.: 15 
ad.·3 k .·20 ad. (temd.) 

Ersek, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Kaıar ve beyaz peynir 
Soda: 9 t. 
Beyaz peynir: 150-200 k. 
Portakal: 300-400 ad. 
Elma: 450-500 k. 
Fındık içi 150-200 k. 
Badem içi: 75-100 k. 
Kestane: 200-300 k. 
Zeytin tane.i: 150-200 k. 
Yamurta: 600().7000 ad. 
Citer: 75-100 k. 
Kapr: 75-100 k. 

aç. ek11. 
paz. 

aç. ekı. 
,, 

paz. 
,, 

aç. ekı. 

paz. 

" 
" ,, 
,, 
,, 
,, 
n 

" 

paz. 

aç. ekı. 
paz. 
aç. cks. 

,, 
,, 
n 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
" Sadeyat: 769 k . • paz. 

Un: 256 t. kapalı z. 

. U r a y e d e 1 er ~_....,, ___ _ 
Muıtamel kamyonet aç. art. 

&ldln•, bere, ve ıanta ,, 

~ak ar tomrutu: 5Ta ad. ,, 

H .. tanede ölenlere ait ı:atı eıyalar ,, 

232 40 

3500 -

767 50 

31400 -
660 -

1900 -

1560 -

3000 -
696-

23750 -
209 60 

3123 -
810 -

18000 -
Beb. 8 -

230 50 
183 20 
143 85 

1705 -

834 58 

k. o 45 
Beh. O 0J 

k. o 25 
,, o 75 
,, 1 -
,, o 22 
" o 'o 
,, O Ol 75 
n O 17 50 
,, o 70 
999 70 

35840 -

Mfttiriyet daireıiode utmalma komiıyonuoda ,yapılacaktır. Teminatı 
300 liradır. Şartnsmeıi komisyonda görülür. isteklilerin nümunele· 
rUe beraber ~zQ ~eıen saatte komisyona ıelmeleıi. 

Ankara Belediyeıinden : 
Zabıtai belediye komiserleri için 5 memurlar için 85 ki cem'an 

90 çift fotio ve getir yaptırılması iti 15 ıün müddetle açık eksilt
ıııeyo konulmuttur. 

34 56 

719 04 

1384 -

49 50 

117 59 

ll2 50 
26 25 
92 25 

3(10 

45 90 
1388 -
1781 25 

ay dl 

İst. Belediyesi 

Deniz Lvz. SAK Kasımpaşa 

Zonguldak Vilayeti 

Ank. Belediyesi 

Ank. Valiliği 

İıt. Belediyesi 

D.D.Yolları Haydarpaıa 

İnhisarlar Umum Müdürlütü 
İst. Belediyesi 
Zonguldak Vilayeti 

Ank. Havaıazı Şirketi 

Edirne Ask. SAK 
Ank. Belediyesi 
Erı.urum Lvz. SAK 

r listesi 
Günü Saatı 

1 l-4-40 14 -

4-4-40 15 -

15-4-40 l l -

12-4-40 1 o 30 

11-4-40 15 -

1 l-.t-40 14 -

12 4-40 
12-4-40 
12-4-40 
j5.4.40 

10 30 
15 -
14 
11 

22.4.40 15 

2-4-40 15 -
12-4·40 ı o 30 
30 3-4fl 12 

Ask. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 5-4-40 14 -

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 12-4-40 16 -

Ank. Valiliti 1·4-40 15 30 

Selimiye Ask. SAK 
262 50 D.D. Yolları Hayd1trpaşıı 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
ıt5 12 Tophane Lvı:. SAK 

28·3 40 10 -
5.4 40 10 45 
5.4.40 14 30 
2 4-40 15 30 

471 0 -
49 -

162 50 
1000 -

117 -

225 -
52 20 

1781 25 
31 44 

234 22 
60 75 

1350 -

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vek. Ank 84-40 14 -

M.M.V. Han ~AK 
ist. Ziraat Mektebi SAK 
D.D. Yollan Haydarpa,a 

6.4 40 ll 
5-4-40 11 

15 4-40 l ı 
ist. Elek. Tramny Tönel iılet. U.M9.t. 16 4.40 15 -

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
,, 
,, 
" i.t. Limanı Sahil Sıhhiye Mrk. 

İıt. Mıntıka Ticaret Müd. 
Kula Belediyesi 
T opbaoe Lvz. SAK 

" 

" 

5 4-40 
12·4·40 
12·4-40 
16·4·40 

SAK 16-4-40 
15-4-40 

Askeri Fabr. U. Mili. SAK Ank. 

2-4-40 
3.4.40 
3.4.4g 
3.4.40 
5-4-40 
1·4-40 
l-4-40 
1·440 
1-4-40 

Ank. Vilayeti 
,, 
" 
" 

M.M.V. SAK 28-3-40 

15 30 
U -
15 30 
14 -
14 -
lO -

15 -
14 30 
14 -
15 -
14 30 
15 30 
15 30 
15 30 
15 30 
10 -

127 90 P .T.T. U. Müd. Ank. ve iıt. 29-3-40 16 -

62 60 

6 75 
9-
9 38 
il 25 
7 50 
4 95 
4 50 
7 88 
1 21 
5 25 

75 -
2688 -

İat. Belediyesi 
inhisarlar Umum Müdürlüğü 
Konya Maarif Müd. 

,, 
,, 

" ,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

l 1-4-40 
12-4-40 

1-4-40 
t-4·40 
1·4-40 
1-4-40 
1-4-40 
1-4-40 
1-4·40 
l-4-40 
1-4-40 
1·4-40 

14 -
14 30 
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -

,, 
Orman Koruma Gen 
Niide Tümen SAK 

Komut. ist. SAK 4-4-40 
19·4·48 

15 - • 
15 -
44-
li -

Hocapaıa Maliye Şubesi Çemberli 29·3-40 10 -
ta4ta Mustafa Garajı 

Ank. 1 ci İcra Ank. Satış 29.3 ve 1-4-40 12 3ft 
Salonu 

Devlet Orman İşlet. Karabük Re- l-4-40 14 -
vir Amir· 

A•k· Nümune Hast. Baştabipliti !-4-40 9 -

Muhammen bedeli 6L2 liradır . 

2S Mart 1940 

Pazarlığı 30.3.940 cumartesi rüoü ıaat 12 de Er:ıuruın Lt'· i· 
mirliti satınalma komisyonunda ynpılacaktır.I 

birlıkte 
Tahmin bedeli 18000 liradır. ilk teminatı 1388 liradır. 

İsteklilerin tayin olunan gün ve 11talte temioatlariyle 
komisyona ıelmeleri. 
~---~-------------------~----------------------------------~ ahrukat, Benzin, Maltina yağları v. s. 

O. Demir Yolları ve Limanları lıletmesi U. idaresinden :
40 Muhammen bedeli 3500 lira olau 10000 Kg. Gres yatı 5,4.9 • 

cuma günü saat 10,45 onu kırk beşte Haydarpaşada gar binası d• 
hilindeki komisyon tarafmdan açık eksiltme usulile satan alınacaktı~· 

Bu ite girmek istiyenlerin 262 iira 50 kuruşluk muvakkat te~l' 
nat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü •aatıııt 
kadar komisroııa müracaatlnrı lazımdır ... 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak datıtılııı11" 
tadır. 

İstanbul Levazım Amirliği Satına ima Komisyonundan: 
Ton 
JO lavemarin kömürü. 
to Kriple » . 40 
Yukarıda yazıla maden kömürlerinin pazarlıkla ekıiltmeıı ı 4'.

1
• 

salı günü saat 15,30 da Tophanede Lv. amirliği sahnalma koOl' 
yonunda yapılacakt ır. Hepsinin tahmin bedeli 767 lira 50 lı. 11 '~!'. 
kat'i teminatı l 15 lira 12 kuruttur. İsteklilerin belli saatte koı:ııı 
yona relmeleri 

• • • • Mnd· 3 ton silindir yağı alınacaktır. Bak : inhisarlar Uaauaı 
ilanlartna. 
------------~--------------------------~--------------....,..,,,.. üteferril< 

D. D· Yolları ve Limanları Umum idaresinden : 6. 
Muhammen bedeli 1900 lira olan 200 aded komisyondaki~ O 

munesi eb'at ve evsafında zımpara tatı 15 4.1940 pazarte i ~:11 
ıaat 11 de Haydarpaşada gar binası dnbilindeki komisyon tarafın 
açık eksiltme suret ı le satın alınacaktır. te· 

Bu işe girmek istiyenlerin 162 lira 50 kuruşluk muvakkat. e 

l nıinat ve kanunun tayin ettiii vesaikle birlikte eksiltme gün& ıastıı1 
kadar komisyona müracaatları lazımdır. ~· 

Bu işe aid ıartnameler komisyondan parasız: olarak da~ıtıııı• 
tadır· 

M. M. Vekaleti Hava Satınalma Komisyonundan: , 
8 kalem muhtelif eb' atta. kanat bezi ve şeridi pazarlıkla. •~:,. 

alınacaktır. Muhammen bedelı 31,400 lira kati teminatı 4710lı111 V• 
Pazarhğı ti.4.940 cumartesi pnü saat 1 l de Ankarada M. l'ıi· ~ 

. ~c 
Hava satıoalma komiıyonunda y~palacaktır. idari ye fenol ıartı:ı• ti' 

J 157 kurut komi•yoodan alınır. isteklilerin muayaen riln .-e ' 81 

kanuni vesaik ve temiaatlarile komiıyoada bulunmaları. 

p. T. T. LeYasım Müd4rlüfünden: 
Adet Tarh ıiaıı Adet Tartı ıiuı 

16 20 kileluk 15 1 kiloluk 
100 lQ Jt 20 i ,, ,,. 
Talibi çıkmıyan, yukarıda miktarlariyle tartı ıiaları 1aıılı 

man 150 adet terazi pasarlıkla alınacaktır, ,. 
Muhammen bedeli 17L5, muvakkat teminat 121,90 lira olı.ıJ' f D 

zarltk 29. 3. 940 cıuma ıüoü sut 16 da Ankarada PTT uaı•-' ııı 
4'ürl~k binaaındaki Htınalma komisyonunda 1apılaeaktır. ~· 

istekliler, m•vakkat teminat makbua veya banka teminat ısı;,. 
tubu ile kanuni veıikalarıoı hamilen mezktlr ıü• ve aaatt•D 11 lr 
miıyona; prtlara öarenmek için de Ankarada P. T. T. leva••~;~~' 
tanbulda Kın acıyan hanında P. T. T. levuım ayniyat tuba aılcl&ı 
lerine müraeaat edeceklerdir. 

İıtanbul Levazım Amirliği Satınalma KomisyonundaJJ ~ 
Elli bin adet un çuvalı alınacaktır. Puarhkla ekıiltme•i :ı.4· j( 

salı ~ünü saat 15 de Tophanede İıt. Lv. Amirliti Sabnalaıa "~~it' 
yonunda yapılacakhr. Tahmin bedeli yirmi üç bin yedi yü• elb 
ilk teminatı 1781 lira 25 kuru~tur. Nimuneıi ko~ 

ERZAK. VE ZAHiRE TOPTAN FİATLARI 
_ç.!!... 1 Pirtnf .. 

Can 390 - 460 Mersin ~ 60 ; 
Çi• 400 500 Antalya 27 - "JI 

• akkuynık 750 - 1000 Toıya ıi - .,,., 
Hindiye 40Q - 450 Adapuarı - - ~ 
Seylan 390 - 440 B•rsa (pembe) JO - ,, 

· Kahve l03 - 104 ,, (Vi7oloaa) J4 - -

Limon 
490 aietlik (İtalya) 175 
504 > yerli 150 
419 > 900 
J()O.i80 , > 

J60 > (k.lya) 
J60 lı (Trabluı) -
J30 ~ > 

300 > (İtalya) 
JOO > (Trabluı) 

3 ll > 

Patates 
Barae No 1 

,, il 
,, lil 

Trabzo• No 1 
,. il 
,, 111 

Adapazarı Ne 1 
il 
uı 

,, 
" Bolu 1 

n il 
imeboln 

:» 
:ıı 

> 
Ordu 

:ıı 

1 
il 

111 
iV 
l 
il 

i-
5 
4-

6 50 
4 10 

7 

1000 
960 
925 
715 

7 
6 
s • 7 
550 
7 
5-

5 
4,50 
5,50 
4,50 
i,50 

7,25 
5,-

,, (Beyas kaıım) • - tJ 
,, (Kamoliaa) IJ - / 
',, (Kırmırı) - 1'. 

Edirne (Viyolona) 34 - Jf 
,, (Maratelli) J 1 - tJ 
,. (Kamoliaa) 27 - ~ 

Edirne (Kırmı.sı) - - JI 
Yerli (Bombay) 'O -
~deya# -

Urfa 1 - - iti il __ 1,, 
ru: .. ik _ - 1 tJ 
Antep - - :-
MardJn - - ı ıf 
Diyarbalur 101 - 1 ıs 
Karı erimit 105 - J.ı 
> erim.emit 10 - ıt' 

Trabaen Vakfıkebir - - iJ 
,, f&l'lı -
Şeker 

Küp yerli 
Toz ,, 

Vejetalin 
Yumurta 

İri sandağı 
Ufak ,, 

Zeytin -

- ~ -" 
ır'° 

llOO - / _ ..... 
Duble (9i7 mau.) 
Birlnei • 
lıııinei • 
lJf6HI ,, 

Teminat 45,90 liradır. 1 
~aatnameıini görmek istiyenlerio her g n Encümen kalemin• 

ve isteklilerin 12.4.940 cuma günü saat 10,30 da belediye eocüme· Sabun "..,, 
nine müracaatlar1. _ - ı 

Erzurum Levazım Amirliği Satınnlma Komlıyonundan: 
Kolordu birliklikleri ihtiyacı için 2000 çift çizme pazarlıkla yap· 

tırılacak hr. • 

Zeytin yatındH 

" " Pirina 
" 

l 33 - M 
il 31 - 32 

21 - 23 

Duble (911 malu.) 
Birinei 
İkiooi 
UçGncil 

,, 
» 

--t8 ---



i· 

·"° ••• 
f,~ş, 
ıııi•• 

t tt' 

8tiıı' 

lı ,.. 

ı1' 
/ 

28 Mai-t 1940 

iti .•• • 9 kalem mızıka yedek edevatı alınacaktır. Pazarlıkla eksilt
S tıı 3.4.940 çarşamba güqü saat 14,30 da Tophanede Lv. Amirlij'i 
k •tırıılına kom isyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 209 lira 60 
k:ru' teminatı 31 lira 44 kuruştur. Talipler miktar ve cinslerini 

ıtııı1onda rörebilirler. 

Mlaabııaa Gazeteai 

•atın alınacaktır, Tahmin bedeli 139) lira ve ilk teminatı l (l4 lira meviode yapılaeak tamirat iti ile yine tarlnamui m .. cibiace 500 
29 kuruştur. kilo kalay hizalarında gösterilen usullerle ihale ohmacaktır. 

Şartname Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleaı:nde gördlecektir. il - Ekıiltıue ve pazarlık 4.IV.940 Perıembe güni Kabataıta 
ihale 11.4.940 perşembe günü saat 14 te Daimi Encümende Lenzım ve Mabayaat Şubesindeki Alım Koaıiıyou.ında yaınlacakhr. 

yapılacaktır. Taliblcriıı ilk teminat makbuz veya mektubları ve 940 111 - Tamirat işine aid prtnameler her i'Ün Levazım Şabeıi 
yılına aid Ticaret Odası nsikalarile ihale günti muayyen saatle veznesindea cı:9 .. kuruşa; kalay tartnamesi ile parasız alınabilir. 

İstanbul p.T.T. Müdürlüğünden: Daimi Encümende buhınmaları. 1 iV - Tamirat itine g-irecekler tarlnamesinin F fılr.raaauda ya:ı.ıh 
~.]' i3·3.940 cumartesi saat 10 da B. Postahane binası biriuci katta • * * vesaık e ve her iki İf için isteklilerin % 7

1
5 givenme paraJariyle 

L • • Müdürlük odftlında toplanacak komisyonda pazarlığı yapı- 9 d 1 kt B k 1· b' l'kt L ~ K • ür tl (2171) 2 4 ,.c ı:.. ton ıo a a maca ır. a : Dbisarlar U. Mid· iliıılarına. ar 1 e mez&ıar omı•yona m aoaa arı. ,._ 
~ıtll,., ilan edilmiş olan idaremiz deniz telgraf kablolarının ıslahında * * * • • • 
d lanılınak üzere en az 40, en çok 47 g ün müddetle to najı 500 • 1 • • 
~il &şağı olmıyacak bir vapurun tutulması işi için muayyen saatte - ~yaz ~~ kaşar peynirı a ınacakbr. !Bak : ,ilaç ıütnııunda lst.rn· ı 1 - .• etif ve ••rtoamesi macibinc:e idaremizin Pulathaae tüt6a-
ı.t'anao komisyo na her hangi bir taJip zuhur etmediğinden pazar· bul Beled. alanına. bakım evinde yapılacak döşeme kaplaması ve müteferrik ikmil ii• 

p 3 .l.941 cumar tesi saat !O da ynpılm k üzere uzatı lmı~tır. Va- -- -, · 1 ~ 1 le< kapolo znl ••ul;te •k•iltmeye konmutl••· 

~:~~:.~·:~;~!~ 7,,~hij:d.~" ~=~~ie;,n,' ~/':p,~T!~!'.'.:.~~;e;','.,';' ~~~- lm;lf7;1;JJ;l'.llj'llliJ,1füftll][ ı diı: _ ::.':.::d;::V.~4:~:.~ ~::u~ msauavtakı·:·::·.-~tainuabtuıldlnl7K-4,u7b4a• ·l .. ı~ 
tiııd ve muvakkat teminatlarıuı yatır "DRk üz.ere ç~.lışwn g ünle- - o "' u.... ~ ... 

•t e ~ezkur müdürlük idari kalem levazım kısmına, pazarl ık güıı Cinsi Miktarı Ekıiltme tekli Saati ~ t u Levaz.ım ve Mübayaat Şubesindek i A lım K omisyonunda yapı la· 
•~ıtlaatınde de idaremiz emrine tahsi.s edilecek vapurun açık denize 1 _ _ ·- --- _ ---- caktır. ti: llııası evsaf ve ür'atini gösterir liman şahadetnanıesi, kablo işle· 1 s·ı· d' 

30
, ,
0 

k A-k--k ~1 · -- - - - iV - Şartnameler her gün Levazım Şubesi veznesinden ve İzmir, 
"'e elv · ı· b 1 d d · ı· b 1 k ı· · ı· · · · ' ı ın ır yağı v i· çı e •ı tme 14•30 A k T b b ·d" l.kl · d 40 k k b 1 d 1 \r erıı ı u •n uğuna aır stan u mınta a ıman reıs ığının ış • I 

1
. k 

500 
n ara, ra zon 8f mu ur u erın en uruş mu a i in e a ı-

tııa tf . . • . . .1 k nce ınnap » > » 15,38 b 1 t'kk a en ıdarenın fen mufettişı tarafandan verı ece rapor ve mu- I 25 ili 940 'h' d k d l 'k' k l talip na i İr, 
at terniuat makbuzile birlikte komisyona mtlracaatları. - . • tarı ın e yu ar a ya:aı ı ı ı a em etyaya V - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kana· 

: zuhur etmediğinden ' eksiltmeleri feraiti ıabıka .ılaireıinue 10 gin 
ni veaaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka temiaat 

temdit edilmiştir. Edirne Aıkeri Satınalma Komisyonunda n 
tiıı Atağıda cios ve oıiktarları yazılı 8 kalem tahkim mal:ıeıı:ele· 
•'r~ evsaf ve nümunelerin~ göre köseleden kılıf diktirilecektir. Pa-
2 4 ~ğı Ediraede eski Müşiri yet dairesinde sahnalma komisyonunda 
ı·,,· ~•alı ıünü saat onda yapılacaktır. Tahmin edilen bedeli 12905 
~n . kuruş ve temiDatı da 1936 liradır. Şartnnme ve nümuneleri 
~li~~Jonda görülür. 
~'ttı:ı •nı uıodeli Miktarı adet Portatif piyade aıedeli 
~~r a kılıfı 1525 K&7ma kılıfı 
&iiy~lt kılıfı 2084 Kürek kılıfı 
~Gç~t balta k ılıfı 148 Kazmalı bnlla lcılıfı 

balto. kılıfı 694 Çapalı kazma kılıfı 

Miktarı adet 
621 

5732 
1 5~5 
1051 

Ciitnrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbu l Levazım 
]} . Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

ttttı ~nız vasıtaları için satın alınacak 106 kalem nıukannen mal
hp1j0•n 12.4.940 cuma günü 1&at 15 te kapalı zarfla eksiltmesi 

•taktır. 

~\oı,}t••rlanmıt tutara 17497 lira ve ilk teminata da 1313 liradır. 
1 1 nıalzeme listesi komiıyondadır. Her rün alınabilir. 

•ttrıe•teklilerin kanuni vesikaları ile ilk teminat melrtupları veya 
Ctı,1 ll:ıakbuzlarını havi .kapalı :ı:arflarını o gün tanı snat l4e kadar 
1•%~ M

1 
U?1haııe caddesi lbrabim Rifat han ikinci kattaki komisyona 

e erı. 

1
•tanbul Ziraat Mektebi Satınalma Komisyonundan : 

'lltlll!~·J.940 tarihinde yapılması mukarrer bulunon açık ek
ltftr 8 ne talip çıkmayan 660 lira kıymetinde bir adet ma 
1'r,kr~lt toprak Freze makinesinin eksiltmesi 10 1ıün uzata· 
&,)o ·4·940 cuma günü ıaat 11 re bırnkılmıftır Eksiltme 
lı,ıi llu JıttklAl caddeıi 349 numarada liseler muh1ııebedli· 
ç,tı ~toplanan komisyonda yapılacaktır· İsteklilerin adı ae· 
~kb llhaıebeye yatıracakları 49 lira 50 kuruş ilk teminat 
~ı,~0Uıu ve yeni yıl ticaret odaıı vesikası il.e birlikte ko· 
~%tu~~ ~elmele~i ve ıartnameyi her 2ün lstanbul Ziraat 

l.ı~unde gormeleri' 

fi İstanbul Mmtaka Ticaret Müdürlüffinden : 
~ltıı:ı~lay, Samsun ve İzmir Mıntaka Ticaret Müdürlükleri için on 
•ı t~•il:ıı ibaret ve mahtelif eb'ada h&11as dökme tartıların alınma· 

~k ~•ye konulwuttur. 
~ lıt, •~tnıe 15.4.940 tarihine tesadüf eden pazartesi günü Hat 10 
\oltıia; ul Mıntaka Ticaret Müdürlütü.nde wütetekkil Sahnalma 

14f:ı 0~unda yapılacaktır. 
,__ltıta' 26 •ayılı Heyeti Vekile kararına iktiran eden ölçüler nizam-
1111 l l •bk~ 

' '°t t •mına tekil ve ayar bakımından muvafık olmak suretile 
l l' al'b ealiın edilecek tartılar yaptırılacaktır. 
°"''"•la 

1
• olanların muvakkat teminat pnralarıoı yatırmak ve bu 

~~te.~,,:ia~a.t almak üzere latanbul Mıntakn Ticaret Müdürlütüne 
erı ılin olaaar. 

'l,c:e k • • • 
~: lıııı·'bbap, hukül, kanin kola ve lıava kompreıörü alınacaktır. 

11arlar Umum M6cl. ilinlanna. 
~ ... 

., ~tlhıit 
~ > "' l't Par

1
ke ve batiı tatı alınacaldır. Bak: İat. llektrik Tram-

q~ak nel tletme U. Miid. ilaolarma. 

'Zahıne, Et, Sebze v. s. -
t •t, '- İstanbul Belediyesi 
:llııı 01' ul Biriooi Yatı okulunun 939 mali yılı ihtiyacı için lü
,t-t, .._•rı ••deyağı, tereyaj'ı, zeytinyağı ze zeytin tanesi 2490 nu

'•llıaun 43 üncii maddesinin son fıkraama ıröre pazarlıkla 
111•nbııl HayY111 Borsası Diri Salıf Flıllırı 

~tit - !5. 3. 940 -
Sayıat Aılğırfı Parası 

En atağı Bn yakarı Or'8 
~ Kş. S. Kş. S. Kt. S. 
~1•ıt t l\.e.raıaa-n--60-4~--283-64 ____ 3_2_5_0 __ 35 ______ 33 __ 5_4 

b'tl l(•ra•aııı 167 7477 27 29 21 09 
it,,.~ 1\ ltcılt 316 13004 28 50 37 33 24 
~hka 166 5425 22 28 50 26 88 

~-.Z. g'~- __________________________ ..,... ___________ _ 
" ~ ~ 3996 53613 19 32 28 51 

~~ ----------~-------=---~------_..-
~ 30 825 22 22 

~~- Ôktıa,.~--------
~'\... 19 7116 18 50 18 50 
h_-~ 3S 12288 12 19 
~ i 1759 il 75 20 

~--- ~ J38t 10 il 

~ ~ ~s! .~ !! ~5 

22 

18 56 
16 88 
17 02 
13 M 

13 75 
13 11 -

O mektubunu ihtiva edecek kapah zarflarile şartnameıioio F fıkraaıa-
11 - Ekıiltmeain 5 IV.94 cuo:ıa rüoü bizalarıada yazılı 1aatler· 

b da yazılı vesaiki münakasa tarihinden 8 iÜn evvveline kadar Umum 
.ıe Kabataşda Levazım ve Mu ayaat Ş•beıindeki Alım Kemis1onun· · 

Müdürlük inşaat Şubesine vermeleri ve fenni ehliyet vesikası alma-
da yapılacağı ilan olunur. * • • (2388) 1-;;ı. ıhale:günüide61e k ıiltme saatinden bir saat evvel mezkur vesai-

Mub. bcd. % 7,5 tem. Eksiltmenin ~kbuz mukabilinde yukarda adı geçen Komisyon Baıkaulığına 
Miktarı lira kr. lira kr. tarihi tekli Hali vermeleri]lizımdır. (2215) 2-4 Cinsi 

Baskül 
Soda 
8 u7. dol bı 

() adet 
9000 kg· 

1 adet 
Ka7 aİıı kol a 5 .. 0u l, g . 
Şişe nmba· .{000 ) kg. 

1560 -

laj kağıh 
Hava kom- 1 ad. sif 300U 

presörü 

117-

2G 2.J 

225 -

12.IV.940 açık ek. 14 

" 

,, 

pcı z rlık 

açık ek. 
pazarlı k 

" 

14,30 
15 
15, W 
16 

16.IV.940 açık ek. 14 

1 - Şartnameleri mubicince yukarıda cins ve miktarları yazılı 
,,6" kalem malı.ame hizalarında göıterilen uıullerle aabn alınacaktır, 

il - Muhammen bedelleri , muvakkat teminatları, eksiltme gün 
ve saatleri hizalarında yazılıdır. 

111 - Eksiltme hir;alarında yazılı günlerde Kabatatda Levar;ım 
ve Mubayaal Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün ıö:ıü geçen Şubeden parasız nll na· 
itilir. 

V - Kömprcs~r münakasasına ırirecekler fiatsız tekliflerini 3 
fÜn evveline kadar müskirat fabrikalar ıubesine nrmeleri ve mü
nakaıaya ittirall veıikuı almalara lazımdır 

v1 isteklilerin ekailtm• için tayin edilen ıün ve aaatlerde 
~~ 7 ,S ıüveame paralarile birlikte meakur Komiıyona mClraeaatlan. 

• • * 
(2410) 1- 4 

Mikdarı Ketif bed . X 7,~ tem. Ekıiltme 

Te>ptatı Bakımevin.ıle 
yapıla.ak tamirat işi 

lira krş. lira kr.ş. 99kli ıaati 

l618 l7 271 3S 

Kalay ~00 kg. 
l Keşif ve ,artnamesi mucibince İdaremizin 

Pazarlık tS 
Toptatı Bakı-

DEVLET DEMİRYOLLAH I vE LİMAfftARti 
İSLETME GENEl DİREKTÖRLÜGÜNDEN 

l\luhammeıı bedeli l 2u0 lira olan 4 adet portatif elektrikli e l 
zımpara motörü 1 i. ~.940 perşembe günü saat ( 11) on birde Haydar· 
paşada gar bina11 dahilindeki Komisyon tarafından açık eksiltme usu• 
lile ıatın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 90 liralık muvakkat teminat ve ka
nunun tayin ettiği vcsaikle birlikte eksiltme ırünü saat ine kadar Ko
misyona müracaatları lazımdır . 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtıl· 

maktadır. (2299) 2 - 4 

lsl_anbul Elektrik, Tr.aınvay ve Tünel işletmeler i 
Umum Müdürlüğünden : 

Şişl i malıeme parkma teslim edilmek 
300000 adet ırraoit parke latı 

20000 :ıı butiı tatı 
sabo alınacaktır. 

Muvakkat teminat 1000 liradır · 

tartile, 

16.4.940 tarihinde saat 15 de pa:urhk la ihale ediluek olan bu 
ite ait tartuameler idarenin Levazım Mildiirlfi§'ünde parasız olarak 
leni edilmektedir. (2413) 

İmtiyaz Sahibi ve Yazı işleri Direktörü : ısmail Girit 

Baaıldıtı yer: Akın Baaımevi İstanbul 

mhuriyet -11 nka 1 n • 
ıy c Ü 

23 . 3 . 1 9 4 O V A Z 1 Y E T i 
A K T 1 F: 

K.aaa: 

Altın: Safi ldlotno• 
Banknot 
Ufaklık 

71.721.214 

Dahildeki Muhabirler : 

Tirk lirası 

Lira 

100.Ml.625.23 
10.463.742.-

l.907.132.20 

330.-433.06 
-

Hariçteki Muhabirler : 

Alha safi kilogram : 6.808.338 
Alt&na tahvili kabil Hrbeet dö.-izler 
Diter dövi:zler ve borçlu ldiring 

b.kiyelwi: 

9.576.471,49 
20.941,36 

i2.406.U8.13 -------
Haain• TahTilleri : 

158.748.seJ.--Der11l.te edi. evrakı aakcliye karfllıft 

18.206.398.-

-._ 

l~ ASIF: 
Lira 

113.252.499,43 

310."33,06 

42.003.848,98 

1 
• ermaye: 

lhtiy at akçeıi : 

Adi ve fevkalade 
Huıust 

Tedavüldeki Banknotlar: 

Lira 

4.217.134,25 

6.000.000,-

Deruhte edilen evrakı nakdiye 158.7"8.56l,-
Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfi · 
kaıı hazine tarafından vaki tediyat 18 206 39S,
Deruhte edilen evrakı nakdiye ba:-

kiyeıi 140.542.185,-
Kartılığı tamamen alhn 'olarak ila
veten tedavfıle vazedilen 

Reeskont mukabili ilaveteD teda· 
vüle vazedilen 

Türk Lirası Mevduatı : 

17.000.000,-

153.500.000,-

48 681.310,18 

--- c:x ... 
Lira 

15.000.000,-

J 0.217.134,25 

311.042. IU,-

Kaa•nmı 6-8 i•ci madclelerine teY
ftkaa ha~•• taraf ındaa vaki tediyat 

S•eaat Cüzdanı: 
. 140.542.185,- ı 

78.124.167,90 124.805.478,0 Altın S. klg 
Döviz Taahhüdatı : 

55.541.930 

1'ieuf sMed.-

Esham ve TahvilAt Cüzdanı: 

A) Derubte ••lilea nnl&ı .. lıiiy•· 
nin kartıhj'ı Eabam ve Tah..;. 
IAt (İtibari luymetle) 

B) SerM.t ..bam .,.. •hvilit 

Avansl r: 

Hazineye kua .-a.deli naaı 
Altı11 Ye daYİE tlMIPİIM 

T alnillt berim• 

Hı11edarlar: 

Muhtelif: 

U5.871.115.2'l -

50.~ 14.844.38 

l.J95.982,01 

5.M0 .• 000,-
10.809,U 

7.808.722,-

235.870.155,22 

58.610.826,37 

13.659.531 ,53 

4.500.000,-

16.055.702,79 

Altına tahvili kabil dövizler 
Diter dövizler ve alaeaklı kliring 
bakiyeleri 

Muhtelif: 

17.064.79 

39.06 1 .853,~ 

Yektn: 624.804.962,38 
;- - · - -~ -- -- Yek6n : 

1 T emmua 1938 tarihinden itibaren : İıkonto haddi % 4 Altın üzerine % 3 

39.078.917.84 

124·681.267,21 

624. 804 .982,38 - - - --. 
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ABONNEMBNTS 
Ville et Province 
3 molı Ptrı 450 
6 850 

12 .. 1500 
Etranger: 12 mois Ptrs 2700 

Le No. Ptrs 6 

ADMINISTRA TION 

G a lata , Fermeneciler Cad. 

Kenber Han. 2me Etag~ 

No fl·9 11 · 12 

Telephone: 49442 

Pour la Publicite s' adresser 
a l'Admfnistration Journal Professio nel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Boite Po.tale No. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudication s Ouvertes Aujourd 'hui 
-----,------M;d~-Prix Cauti'On-:---

Objet de i'adjudication 
Lieux d' adj;d~n et du 

Cnhicr deı Cbarges Jourı He ur es d'adjudicat. utimatif proviıoire 

------------------~~~~---------------------------~-------------~------~----------------------~~-A djudications au Rabai~ 

C onslructions-f'eparatlons-Tr v. Publics-Maleriel de Construction-Cartographie 

Tranıformntion en dortoir d'ouvricrs de l'e- Publique 460 83 34 56 Com. Perm. Municip. lstanbul 
curie du Sce de voierie İl Bakırköy Kar-
taltepe 

Constr. dortoir a l'ecolc de sous officiers de Gre a gre 9587 20 • 7 19 04 Com. Ach. lnt. Marit. Kasımpaşa 
Marine 

Trav. boiserie, enduit et install. electr. a la Pli cach 18454 94 1384 Vilayet Zonguldak 
bit de l' Administr. Particuliere 

Constr. parapet avec peinture au terrain con· Publique 
tigu au jardin des sapeurı·pompicrs 

Acbev. constr. ecurie taureaux au depôt de 
taureaux d' etalon 

660 - 49 5 Municipalite Ankara 

881 12 Vilaye~ Ankara 

11-4-40 14 -

4-4·40 15 ..:.._ 

15-4·40 11 -

12-4-40 10 .3) 

11.4.40 15 -

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fournitu~ pour:.._ ~opitaux _ 

Produits pharmaceut. pr. l' Aıile des Pauvres: Publique 
84 lots 

l l 67 75 1 17 59 €nı. Pcrm Municip. lstnnbul 11 -4-40 14 -

Electricihf~·Gaz-C hautfage Cenlral (lnstallationet Materiel 

Bande isolCe: 3000 rouleaux 
Armoire frirorifique: 1 p. 
Projecteur complet: 1 p. 
lnıtall. elcctr. de l' Administr. Particuliere 

. (Voir Constr.) 
Tranıporteur de charbon it ruban fonctionnant 

a l'electr. : 2 p. 

Publique 
,, 
,, 

Pli cnch 

1500 -
350 -

1230 

Habillement - Chausaures - Tissus - Cuirs 
Cbauuures pr. soldats (aj) Gre a grc 2000 -
lottines et rdtres: 90 paires Publique 612 -
lottea: 2000 paires Gre a gre 18080 -
Counrture en laine: 2500 p. ,, 23750 -

Travaux d'lmprimerie - Papeterie - Fourniture de 

Papier d' emballage pr. bouteilles: 30 t. Gre iı g-re 

ola de Construction, Ptanches, Charpenta 

loiı de construction Gre a gre 

••mbustible - Carburant-Huiles 

N-.ile pr. cylindre: 3 t. (ai) 
.. rrai11e: 10 t. 

Caarben lavemarin: 150 t 
eı.arbon lavemarin: 30 t -id. erible: 20 t. 
Benine: '400 bitlonı 

liver 

Publique 
., 

Gre iı gre 
, 
, 

Pierrea parqueb en rranite: 3000 p. -picrres Gre iı gre 
htiı: 20000 p. 

FiMlle aince: 500 k. (aJ) 
Bucule: 6 p. 
Colle caaaine: 5 t. 
Compresaeur d'air: 1 p. 
Toile et ruban pr. avion: 8 lots 
Maoline·fraiacuse avee ac:c::e11 .: 1 p. (aJ) 
Picrre ••eri: 200 p. 
Cuvettc: 380 p. 
Mesurea de poidı senıibles en fontc: 10 lob 
Motnr de 30-40 C. V. 
Sacı pr. fariae: 50000 p. 
lnıtrumcntl de musique en reserve: 9 lots 
Rosea•x pr. hande: 18 lots 
Repar. coques des motcurs de cbarge 
Balanee de 20 k. : 15 p .·id. de 10 k.: 100 

p.-id. de 5 k.: 15 p.-id. de3k.:20p.(nj) 
Cotoa iadigenc Linten: 60 t. 
Fumier: 20 eamionı 
Articleı de ıport: 7 lota 

> > quinc::aillerie 
Materiel de peinture 
.S.menc::eı de prairie et de trefle, ciseau pr. 

ebrancher, trompe ete::. 

Pfı'ovlal ons 

le\lrre, olins et haile d'oliveı 

Ad)adications a la surenchere 
Tronc::ı de pin 
Diven objets d'h&tel 

Trone en boiı de aapin 

Publique 

it 

Gre iı grti 

it , 

Publique 

" 

Gre a gre 

• ,, 
" 
" 
n 

• 
" 

,, 

Grc a gre 

Publique 
,, 

" 

2l2 40 

3500 -

767 50 

1560 - · 

3000 -
31400 -

660 -
1900 -
696 -

23750 -
209 60 

3123 -
810 -

1705 -

18000 -
chaq. 8 -

230 50 
183 20 
143 85 

1390 -

11 2 50 
26 25 . 
92 25 

300 -
45 90 

1388 -
1781 25 

ler Exploit. Cb. de fer Etat H. paşa 
Com Ach. Econ. Monop. Knbatnche 
Com. Perm. Municip. lstnnbul 
Vilayet Zonguldak 

Societe Gaz a Air Ankara 

12-4-49 10 30 
12.4-40 15 -
17·4·40 14 -
15-4-40 1 ı 

22·4-40 15 

Com. Acb . Milit. Edirne 2·4·40 15 -
Municipalitc Ankara 12·4 40 10 30 
Com. Ach. lnt. Er.turum 30-3 40 12 -
Com. Ach. Oir. Gen. Fnbr. Mıl Ani.:.. 5·4-40 14 -

ure ux 

262 50 

115 12 

lOH -

117 -

225 -
4710 -

49 -
162 50 
52 20 

1781 25 
31 44 

234 22 
60 75 

127 90 

1350 -

104 29 

70 06 

C m. Aeh. Econ . Monop. Kabatnche 12-4-49 16 -

Vilayet Ankara 

Cem. Aeh. !.con. Menop. Kabfttache 
lcr Expl. Clı. de fer E.tat H. paşa 
Com Ach. Mil. Sclimiye 
Com. Acb. lnt. Tophane 
Minis · Hyg. et Assist. Soc. Anknrn 

Oir. Gen. E.xpl. Elec . Tram· et T. lst. 

1-4-40 15 30 

5-4·40 14 30 
5-4-46 Hl 45 

28 3.40 10 -
2-4-4(1 15 30 
8·4-40 14 -

16-4·40 ıs -

Com. Adı . Econem. Monop · Kabntache 5-4 40 15 30 
> > 12-4-40 14 -
> , 12-4-40 15 30 
ll D 16.4 40 14 -

C . A. Miıı. Def. Nat. Dep. Aviat. Aal!. i·4·4t l l 
,, Ecole Agricole Istnnbul 5.4.40 11 

ler Expl. Ch. de far E.tat H. paşa 15 '4-40 11 
(;, A. Offiee Sanit. Littoral Port Iıt • 16·4·40 14 
Dir. Commerce lstanbul 15·4-40 10 -
Muoicipalite Kula 
Com. Aeh. lnt. Tcphane 

• 
" . ,, . 
" n 

Dir. P.T.T. Ank. et lstanbul 

Com. Ach. Oir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 
Vilayet Ankara 

" ,, 
" 

Com. Acb. Min. Def. Nat. Ankara 

@om. P'erm, Municip. Istanbul 

2-4-40 
3-4-<tl 
3-4-40 
3·4-48 

29-3-:40 

5.4.40 
J-4-40 
1-4-40 
1-4-40 
1-4-40 

28-3-46 

15 -
14 aı 
14 -
15 
16 -

1'4 3 ~ 

15 30 
15 39 
15 31 
15 3e 
10 -

11440 14 -

Chef Rev. lxpl. Foret !.tat Kare~ k 31-3-4 14 -
14 -2me Bur. Exec. Bursa Çekirge, 8, 1•·4·40 

Hôtel Yeşil Bursa 
Exploit. Foret Albant Keremali 1-4-40 14 -

Memento des Fournisseurs _..,,., 
LES ADJUDICATIONS QUI AURONT DEMAIN 29.l.94e 

Oh. Ql . Monopoleı: Com. Aeh. Fabrlque Ana., 
ateriel powr •oie Decawville et loeome• lsmir : ~ 
tive, corde e• u ier, pei•tue ete. Conatr. bltilH tra•afermatear [Ne 1 
[No l!\50) C•m· Acb. Mllit. Edirne: 

Etai• (No 1368) Selle [Ne 1!68] 
Com. Ac:h Milit. Isparta : Com. Acb. lntond. Topbaoe: 

Parine [Ne 1353] R~par. coque et machhıe nmerquaır 
1 M T • b Cüret [No 1370] 

Dir. H6te onnaieı et ım reı· Rondellu [No l!J?l] 
Collo do Soudan [No 1357] Dir lnatr. Pub, Bolu : 

Com Acıh. Militaire Balıkesir : Repar. pavillen [Ne U70) 
Con•tr. depôt [No ıs57] Com. Aah. Mlniıt. O". Nat·: 
Repar. bitiaae [No 1568] B•ıaino 'paiaae [Ne 1370] 

Manieipalite Ankara : Municipalite Iataubul : 
Droit ti• venle de srlace [No 1358) • Produit• pharmacntiqııu, table, .süsıl' 
Planl• de Hpiıı [No 1370] teur d'incendıe (No 1371) 
Bottea [No 1358] Conatruction pne {No 1358] 

Direction P. T. T. lst.: Materiel en fer [Ne 1S6'l 
H•bita [No 1U58] Com. Ach. Milit. KayHrİ : 

Dir. Vekoufs lst : ChauuurH [No 1358) 
Habil• [Ne 13.581 Exploit. Charbomı Ereğli : 

Com. Ach. Command. Gen. lnatallation eau (Ne 1359] 

Gendarmerie Ankara : Vilayet Kütabya: 
Vueline (Ne 1358] Con•tr. maİ•ona empleyea (No 1359) 
Cheıninı de fer Etat lzmir : Com. Ach. Comm. Mil. İıt.: 

Poı:ıpe n pi•ton (No 1361] Comprimea de lentill.. poar ıaııP' 
Ecole Forestiere Bolu: [No 1360] 

Palotot [No 1362] Fer it dıeval [No 1S6S] sf1J 
Valvalin•, graİHe, petrole ete:. [No 1 Muaicipalite Adana : 

C t • 
1 

[N 1 •. ,.,31 Dir. Hygiene et A1&i1t. Se>'· on• r. pavcı en parqııe • o .xı • 

Ligue Aviation T. Çubuk : 1 lzmır ; 
Peau ti• boeuf et de mouton (No 1363)• Moclif atelier et l.ıunderie [No ıs'l~ 

Ligue Aviation T. Jst. : Dir. Lycee Garçonı Aclan• • 
lmpr .. aion rene [No 13'4] Repar. pavillon [Ne 1361] 

Co . Aeb. Surv. Doaaa. İst. : Municipalite lzmir : 
Outil et inıtrıırHnt• d'atelier [No 1165) • Conatr. c:orclon• [Ne 1361] 

Dir. Gen . Fabr. Milit. Ankara : . NOTE.S • L .. NuaacrH entra r~ 
!.tabii, tôle et pitırre eıneri (No 1367] tb~H• •ont ceux de notre jeıarıs• 
Verni• lacıue ete (No 1369] lequel l'niı • paru. "' 

Dir. Trav. Pub. Kırklareli : c•) LH affairu auiviea d'eıse • ,-
•İ•qae .. rııpportent • de1 .....,.., 

iei• de cen•tr. powr poat [Ne 1366] adjudicatıo• i la •ıırencJılre. 

• • 

UZAYEDELER__./ 
İstanbul 5 inci lcra Memurluiundan : , 

MabHz olup satılmaaına karar verilen bir adet Opel k•Pt',. 
39 modeli 6 ıilintlirli ve 2260 İstanbul plaka numaralı _taksi ot•~, 
bili 30.3.940 cumartesi günü aaat 11 den 12 ye kadar l.tanbul. 111,ı 
malımecit 9· 11 numaralı Süleymanın g"rajında satalacaktır. B•'lf. r 
artırmada teklif edilen bedel mahcuza takdir Ye tahmin edil•ll ~' 
metin ıı,0 75 ni bulmazaa satış 6.4.940 cumartesi günü ayni ••' ,• 
yapılac::aktır. Taliplerin ırün ve saatında maballiaıie huır balu••' 
aatıı memuruna müracaatlara il4o olunur. 

Hocapafa Maliye Şubeıi Tahsil Şeflilinden : (J 
Şubemise kazanç borcundan dolayı haczedilen ve Çemberlit'~ı' 

Muıtafanın garajında bulunan Stud Baker marka müıtamel bi~J 1~ 
kamyonet 29.3.940 cuma pnü aat 10 da ıatılacakbr. Talıre ( 
mezkur po ve ıaatte, satış yeri olan ıarajda bulunmaları ilJ' 
lunur. 

ıSTANBUL 
Ticaret ve Zahire 

Borsası 
- 27.3.940 -

.,.,..._~&:C .. 

Fİ AT LA R 
-C iNSi Aşatı Yukarı 

Arpa yemlik t•~ . 
Butday yumatalı: 
Bu~tlay Hr1 

• kıa lca 
Çntlar 
Mıecr ••n tııv. 
faınıl.>a çalı 

• barbuaya 
K.eaıdir tohumu 
KeteD tehumu 
K .. yeırıi 

Kr. Pa. 
' 20 s 32 
5 20 
5 32 
4 30 
4 lS 

19 -
17 -
29 -
15 20 
6 35 

GELEN 
Arp• 
Butday 
Çavdar 
Kaııdir tolıamu 
su ... 
UD 
P'Hulya 
Yapak 

A'1>a 
Tiftik 

G 1 DEN 

Keadlr tohumu 
ıç fındık 

Kr. Pa• 
s 2l,5 

145 Ton 
445 • 
ı s • 
35 • 
20 • 
24 • 
35 • 
19 • 

Tan 
63 > 
15 
49 • 
so • Dan 

DIŞ FIATLAR 
Batday ; : Llverpul J 90 

Silı:ago 5 04 
• 

Mı•ır 
• \1inipek 4 29 
: Loııdra 1 81 

BORSA 
ÇEKLF.a 

21- 1. 1841 

Lonclra 
Nwyork 
Pariı 

Milin• 
C.none 
Amsterdaa 
Brüluel 
Atiua 
Salya 
Madrid 
Buda peşte 
Bük ret 
Bolgrad 
Yokobama 

Stokholm 

ESHAM V! TAHVV
1 
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za.O 

Ergani 

Sıvaa • ErzarMım 1 
, > • 

1938 Yo 5 llnaaai1tli 
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ı•·~ 
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