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Umum Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 

Ekonomik Haberler 
Pıt Halicin Temizlenmesi Yumurta 

ltıtıi!~•kale Vekaleti Halicin 1 
Fiyatları günden güne 

Artı yor 
ı.. tnnıesi k tA tt k ·~r \' . ne n ı sure e a- Yumurta satı ları hararetli su· 
~Çt t.'D:lış olduğundan bu sene rette devam et~ektedir. Bu gün 
~ d:1~: 9?0 bin liralık fev- vapurla İtalyayn aoro büyük san· 
~~•t•ki h1~ıs~t kon?'uştur. Bu dık natürel yumurta gönderile· 
. t \'t •

1 
ay ha Malıye Vekale- cektir. Büyük sandıl larda be-

li rı ın' r y . - ' Üt be f ır. em yıl butçe- her adedi 50 gramdan aşağı ol· 
~iltctkr~ber mecliste müzakere mamak şartile 1440 natürel yu
,İ~I hr; bu ilk tabsis::ıt ile murta vardır. 
~ tırıe •. d k 1 lJı dub ışın e ullamlacak Yumurta fiatleri, gerek iç ge· 

,1 llıt •lı aları ve diğer malze· rekse dış piyasasında yüksektir. 
tt . nııcak v h ı 'ı ·ı . . ••pa . e un ar ngı tere Bu hafta ltalyaya sevkedılecek 

_., '•ıı ''' edil kt' M 1 b ır •lıtı ec~ ır. a zeme- üyük yumurta sandıklarına \'C· 

~ ~ıı iıt·?ll1tnda lngiliz kredisin - rileıı fiat 470 liretlen 56{l lirete 
~llıt .' 1~de <.dilecek ve bu mal- kadar yükselmiştir. İtalyadan 
~ı •• •nce d h 1 t · 1 b · ıı, ~ I er a ewız eme Bfikıı, lsviçreye de yumurta g6n· 
'•.ı '' ana kt H ı· " · "'t t . ca ır. a ıç uç se- tlerilecektir. lsviçre, büyük yu-
~I trııden k d'r,, '- tr iç· ce ve ı5er se- murb sandıklarının beherine 
~lttı:.n Yeniden tabsiaat ko- 100. 102 İsviçre frangı vermekte 
'tQı' '-ıır 1lle1ne b't' .ld'kt ayrıca yüzde kırk da takas pri-

• d . ıtı ı ırı ı en . "'d k . · 'llı.•aı e.'~nın çamurlar ile dol- mı o eme tedır. Yunanıstandan 
"'"•ııı 1t~~ Halicin Kağıthane mutnd hilafına, yumurtn siparit· 

llsat yapılacaktır. leri gelmemişse de y !tında baş-

' Bıyu-peynlr lıyacak yortu münnsebetile, hu· 
ı;I ı:ı.~. ••ne f I . radan da yumurta siparişleri 
" ~, .... ib a:ı a mıldarda beyaz relecefi ümid edilmelctedir. 

.ı ,}le f' racatı yapılaaıadıflı ci · 
· :'if '-' 'Ytllar düşüktür ve muh· Kok ve Maden Kömürlerinin 

,il. ~ trkeıl · b 
" )tı b· erın uzbanelerinde Ucuzlandırılması 

b-1 h)llir 
111 

teneke kadar beyaz Koordinasyon heyeti tnrafın-
c' Yıııı •toku vardır 

ti •tıiat • dan verilen karar dolayısile 1 
,j l~ ~·~i b •nıo i!hal ettiği ikin· marttan itibaren bütün kok kö· 

el ;"l bin •:az peynirlerin stoku mür istihsal Slhf ve t vzi işleri 
~ UQıtkt d'eneke kadar tahmin Etibanka devrolunmuştur. 
.. , t ır B' . . . Ed' 
~ 'flehirl : . ırıncı nevı ır· Banka bu tarihten ilibaren bi.i-
-~tıkop,~tının tenekesi 620, tün Sömikok, Karabük koku 
'- r:tıiı:ı \'e Lüleburğaz pey· islihsaliitındon başka, İstanbul, 
,_"b~ b l•nekeıi 50 0-550, İs- Ankara ve İzmirdeki gazlınnele
tı.~.llirt .. ,~11~nuindeki Anadolu "ttlır,"' ilinki de 

450 
• 

475 
ku- rin istibaallerine de vaz'ı yed et 

miştir. 

t&kerıı M-- Her şehirdeki kömür satıf ve 
addelsr Fiyatları tevzi işi mahalli belediyelerle 

t' ~ker f' Yükseldi 1 Etibank nasında kararloşhrılan 
•11, 'Yat ' Ştkerı· ının artması üze- ' şekil üzerinde yapılaeaktır. 
~ı, ~ 1 nıaddelere de her Bu itibarla banka müfor;sol bir 
~ leli,7 Yapılmıştır. Bn zam- talimatname hazırlamıştır 
t\ da ol i'Üzel ,.e fazla mik- Bugünlerde ikmali beklenen 
ı. ~ıl.,,k7aınaa1 için kontrol bu talimatname derhal belediye 
rı~b ır. ~bıt ·~ lere teblit olunacaktır. Diter 
t· .\d,,,

1
"8• Qıda mıddelerl talebi taraftan Etibank bu hususta te· 

1''- l •rı •t ,. d maslar yapmak üzere şehrimi-
~-L' ar 8.ıs• a yazılı olan .._t ll:ıt111l ,_ ze bir mümessil gcfodereceğioi 
'I "' eKetimizden bu. . 
\~k İı~ıda nıacldeleri snhn latanbul belediyesine bildirmiş 
~,•ı., ~ tnıektedirler. Allka- tir. 

,.: •it~'~ı,/"iaka Ti c 4 ret Mü- Kömür fiyatlarının bir miktar 
l r, 1•t lllÜraeaat etmeli- ucuzlayacntı zanolunmaktadır. 
'it. it . Çtınkü kömürfin maliyet fiyatına 

•tıue et Cie zammolunaa nakliye mesarifatı 
l Paris İstanbul belediyesi tarafından 
~ '»trner ~~· Rue de Rivoli timdiye kadar 400 kuruş olarak 

.\ttııt rup hesablanmakta idi. Halbulo ban· 
lir f6r engros-bande ka nakliye mıısarifatını 225 ku-
B Zürich ruş olarak teabit etmiştir. Bu iti 

ahnbofgasse 9 barla ten başına l 75 kuruş bir 
Q O R $ A tenzilat yapılabilecektir . 

/. ~ ÇEKLER 

•" ~~.. 6 
- 3 • 1940 

~lltia Otk 5.24 
• 130.19 

~ C) 6 "llt 2.972 
~·t::~ 6,8275 
~'ti •tı 29.2725 
c~ 69.1611 
~- 22.04 
~ 0.97 
~~ 1.6075 
~~t~ te 13.35 
~C) •d 23.55 
&t;~Lb • .._l 0.6175 

qol 3.0825 t.s ._ 31.4875 
l·t~ 11~~ ..., 31.005 

' ~ ~. f)fıotcu ~ l'AHVıLAT 
t.~ 1olu l ·• Pttin 18.75 

1 e il peş. 39.-

19.96 

Kösele fiyatları ucuzlayor 
Gerek Amerikaya ve gerek 

Mısır ve Filistine sipariş edilen 
ve kösele inıaliııde kullanılan a-
ğır sıtır derileri muntazaman 
ıelmekte oldutundnn bir aralık 
yükselmit olan köselenin beher 
kilosunda 15 kuruş bir ucuzluk 
husule gelmiftir. 

Yerli 11ğır derileri de 75-8! 
kurut arasında aatılmaktadır . 

Ancak son aylar zarfında dıf 

piyasalara ve bilhassa İtalyaya 
fazla miktarda küçük baş 

hayvan derisi ihraç edilmif ol
duğundan keçi derilerinin ~ifti 
190-215, oğlak 120-140, ve ha· 
va kurusu koyun derisinin kilo-
11.ı 55·60 kuruıu bulmuftar. 

ES 

Mü t e ah h it 1 erin Takvimi 

YARIN 8 3 940 tn YAPILACAK iHALELER 

Edirne Askeri SA ' : 
Arpa ve ııadeyoğ (No 1348) 
Kösele hayvan ba ııtı (No 134RJ 
Eşya nald (No 1347) 
Bo)ıı üstübeç v ~ (No 348) 

İst. Elektrik Tramvay ve Tünel 
İşletmeleri : 

Ceryao uy c 1111 v.s. (Ne 1122) 

D. O. Yolları : 
Seyyar a:ıntrıfaj tulumba (N.:ı 1332) 
Balast (No 1337) 
Mua ve ara (No JS37) 
Moe lon taş-ı (Ne 1346) 

lıtanbul Gümrükleri Başmöd.: 
Men1ocat, oyuncak, ltllıt v.• (No 1332)• 

Çanak Nafıa Mild.: 
Haatane lı'n:ıs ın,, (No 1335) 

Ulleburgnz Askeri SAK : 
Sı~ır eti (No 1335) 

İnhisarlur U Müd.: 
kok körnür\i (No 1337) 
Kanavıç-e, çul vo çııval (N • 1 ~43) 
Tuıı. lciifeııi (No 1344) 
iyot (No 1345) 

Yozgat Nafıa Müd.: 

Otemobıl benıini (No 1346) 
Top beyiın (No 1341) 

İz:uıir Belediyesi : 
Tenv· at kona.>lu ve teferttıalı (No 1342) 
Tenv ıatı •çin mııhte•ıf tesisat (No 1342) 
Torna aleti v.11. (No 1342) 

Bayramiç Jandarma Alayı : 
Sadeyafr (No 1343) 

İstanbul Komut. SAK : 
Depo taıniri (No 1S46) 
Atış okulu taıniri (No 1346) 

T opbane Lvz. SAK : 
Hava a:bın.ı bilyalı ıupap liatik 

(No 1348) 
Bukiil (No 1849) 
Ka ay (Ne t:S49) 
Kö .. le (No 1'50) 

lamir Ln. SAK : 
!rat fotini (No 1319) 

Eskişehir Kor SAK : 
Bi11ıı i ,. (No 1350) 
Arpa (No 1850) 

Askeri Fabr. U. Möd.: 

halka 

Kııput ve elbiH diktirilmui (No 1350) 

lst Tapu ve Kadastro U. Müd.: 
Pırinç defter raptiyeai (No 1350) 

Komutanlık blnas i ş. (No 1337) 
Ankara Belediyesi : Ha iş : ( ] Tırnak ıç ne ılın ·ı ~ nu-

marnlıır, işin bangi 118.) ı lı gaı.etede netr• 
Bil ya (No 1337) oldu~nu göıterir. 

M. M. Vekaleti: I [•]Sonunda yıldız işar.ati bulunan itler 

Benı.in tankları (No 1338) ınüı.ayedey• aittir . 
~ - ---~~-- ~...;........;;._ ________ _ . . 

AR 
i raat -Tamirat- 1 aflajşlori -

lst nbul Belediyesinden : 
Süleyınaniyede Hoca Hamza maballeiinin Deveoğlu yok•funda 

hususi idare malı Siynvüşpııfa medresesinin tamiratı açık eksiltmeye 

••• 
P~talimanı ve Şark. D. kiremit aktarılması v. •· 

Bak: inhisarlar u. Müd· ilanlarına. 

lla~r, Klinik ve lspenoiyari aıat, Haslllne Lvz. -
İstanbul Belediyesinden : 

itleri 

Haseki hastularmesi için lüzumu olan tıbbi ecza, rontıen filmi 
ve idrofil pamuğu kapalı zarf uıulile eksiltmeye konulmqtar. Tah
min bedeli 7176 lira 25 kuruf ve ilk teminatı 538 lira 22 kuruıtur. 
Şartname Zabıt ve MunmelAt müdürlüğü kaleminde görtllecektir. 
ihale 22.3.940 cuma günü saat 15 de daimi encümende yapılacak· 

1 tır. Taliplerin ilk teminat makbu7. veya mektupları ve 940 yılına 
aid ticaret odası vesikalarile 2490 uumaralı kanuna ı<Sre hazırlaya· 
cakları teklif mektuplarım ihale ._a-üuü saat 14 e kadar tılaimi enel· 
mene vermeleri. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 
\atanbul Levazım Amirliği Satınalma Komi;;;,~undan : 

Tophanede Lv. Efya teçhizat ambarının elektrik tesisatı 
11.3 1940 paz.artesi günü J>aat 14.30 da Tophanede Lv. amirliği uha 

ı alm n komisyonunda pazarlıkla yaptırılacaktır. Ketif bedeli 89 lira 
kati teminatı 13 lira 35 kuruştur. 

ensucat -Elbise -Kundura -Çamaşır v. s. 
Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma Komisyonundan: 

310 ta ım çamnfır kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuıtur. 

1 
Beher takımın muhammen bedeli 17, 17 ve ilk teminatı 400 liradır. 

1 

Eksi~tme 22.3.:4' saa.t 16 d~ yapılacaktır. Zarflar saat 15 e kadar 
kom11yona verılecekhr. Tafsılit mektepten ahnabilir. 

l 
Konya Levazım Amirlifi Satınalma Komisyonundan : 
20,000 lira dahilinde er fotini alınacaktır. Evıaf ~· huıual tart· 

~ lar Konya Lv. A. aatınalma komisyonunda görülür. Paz.arlıtı 9.3.940 
1 cumartesi güuü saat 11 de Konyada satrnalma ko°!iıyonunda yapıla-
caktır. Beher fotinin muhammen bed~li 6 liradır. ilk temioah 1500 
liradır. isteklilerin pazarlık gün ve saatinde Kouyada Lv. imirliti 

1 
sahnalma komisyenuoa gelmeleri. 

konulmuştur 
Keşif bedeli 403 lirn i3 kurut ve ilk teminatı 31 liradır. Keşif İstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 

ve şartname Zabıt ve Muamelat müdürlüğü kaleminde görülecektir. f 4 bin ııded tire fanila alınaca dır. Pazarlıkla eksiltmesi 12.3.940 
İhale 22.3.940 cuma günü saat 14 de daimi encümende yapılacak. salı günü saat 14 de Toph nede levazım amirliği satıaalma komis 
tır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve ihaleden 8 yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 2600 lira ilk teminatı 195 fi. 
gün evvel nafıa müdürlügüne müracatla alacakları fenol ehliyet ve_ radır. Şartname ve nümunesi komisyonda görülür. 
sikalıırile ih~le günü muayyen saatte daimi encümende bulunmaları. 

* * • Karaağaç mües.ııcsatında yaphrılcıcıak mezbaha pay yeri lcot 
ra bölmeleri ile s bil dıvarı, gübrelik ve muayene odası inşaatı a
çık eksiltmeye konmuştur. 

Keııif bedeli 6458 lira 24 kurut ve ilk teminatı 484 lira 37 ku
ruştur. Şartnnme Zubıt ve Muamelat müdürlütü kaleminde görüle
cektir. 

İhale 22.3.940 cuma günü l'l de daimi cAcümeııdc yapılacaktır 
Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, ihaleden 8 rün ev: 
vel fen işleri müdürlüj'üne müracaatla alacakları fenni ebliyet ve 
9 10 yılına c.id ticaret odası vesikalarile ihale ıünü muayyen saatte 
daimi encümende bulunmaları• 

Matbaa işleri, kırtasiye ve yazıhane Lvz. 

T1;1hmln 
bedeli 

66ll,OO 

1 570,00 

İlk 
İstanbul Belediyesinden : 

teminat 
49,50 Zeynep Kamil Doğum evi için alınacak 3 atled 

çııınayır yıkama makinesi. 
42,75 Kooservntuar müdürlüj'ü tarafından n .. redilecek 

olım nazari ve amelt Türk Musikisi adh e1erin 
tab ve teclidi. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mikdarları yukarıda yazılı itler 
ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur· Şartnameler Zabıt ve Mua. 
melat müdürlüğü kaleminde görülecektir. İbale 22.3.94l• c:uma jiiuü 
saat 14 de daimi encümende yapılacaktır. 

Adana Belediye Riyasetinden : 1 Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve 940 yılına 
Asfalt istasyon caddesinde belediyeye ait dört parça arsa cep· ait ticaret odası ve yalnı:t. eser tab'ma taalluk eden it için (Not .ı ve 

lıelerinde yaptırılacak tahdit duvarı inşıuıh a~ık olarak eksiltmeye 1 kitap basnnş olduklarına dair) vesikalarile ihale günü wuayyeıı 18• 

konulmuştur. 1 atte daimi eocüweııdo bulunmaları . 
Muhammen bedeli 749 lira 2 kuruf. 1 
Muvakkat teminatı 56 lira 25 karuş. Üsküdar - Kadiköy ve Havalisi Halk Tramvayları Türk 
İhalesi martın 19 cu salı rünii ıaat 14 de belediye encümenin· ı Anonim Şirketinden : 

de yapıl cakhr. Şirketimize lü1.umu olan nşıığıdaki malzeme açık ekıiltmeye 
Kf.'şif ve artnameler belediye fen iılcri ıoüdtirliiğündedir. lsti- ı konulmuftur. 

yenler oradan parosız alabilirler. 300 Mt3. Sultan Çiftliği kumu 
Taliplerin ihale günü muvakkat tewinat ve ticaret odası kaid 10,000,000 aded bilet tab'ı 

veaikalarile birlikte beledıye encümenine müracaatları. Münakasa 20 mart 1940 çarşamba günü saat on dörtte Şirketin 

1 
Baj'larbatında kain merkezinde yapılacaktır. 

İst nbul Levazım Amiı·liği Satınalma Komisyonundan : 
T o haııe levuım eşya ve teçhizat ambarının tam irile eski Fey· 

ziye mektebi binasının inta ve tamirinin kapalı zarfla ekıiltmesi 

22 3.9 1 cuma günü snat 15 de Topbaııede İstanbul levuı• amirliti 
satınalmn komisyonunda yapılacaktır. Ketif bedeli yirmi sekiz bin 
beş yüz yetmiş doku lira altmış kuruitur. İlk teminatı 2143 lira 
5ll kuruştur Şartname vo keıif ve planları komiıyooda glrülür. 
İsteklilerin eksiltme uatiuden bir saıtt evvel teklif mektu~lannı ko· 
misyona •ermeleri. 

İstekli mües eselerin tarihi ilandan itibaren tatil günleri mlıte1-
na olarak her gün saat ondan on altıya kadar Şirket merkezinde 
Mataza ve Levazım Müdürliiğüne müracaatle f&rtname ve nümune
•ini ıörebilecekleri ilan olunur. 

••• 
10 ton fite ambalaj kaiıdı alınacaktır. Bak: İnhisarlar 

U. Müd. ilanlarına. 

Kereste, Tahta ve saire 
• 47.260 m:ı kereıte almcıcaktar. Bak: İst Elektrik Tramvay 

Afyon Vilayetinden : 1 Tünel işletmeleri u. Müd. ilanlarına. 
Vilayetimiz spor sahasının 14593 lira 20 kurui keşif bedelli iba_ _N_a_k_li~y_at_-_Y_'ii_k_le_me - BO,_!l~~a 

ta auvarları inşaah 12 3.940 salı giinü saat 15 de villyet makamın- Devlet Demiryolları ve Limanları İıletme U. ldareılnden : 
da müteşekkil komisyonda ihale edilmek. iizere avık usulle eksilt- • Bir sene zarfında Haydarpaşa depoıu namına gelecek olan ta· 
meye kouulmuıtur. Ketifname ve tartaameler nafıa mü4'ürlüfünden kriben 40 bin ton kömürün vagonlardan yere indirilmesi ve aynı 
alınabilir. 

Muvakkat teminat 1095 liradır. İsteklilerin ticaret odası kayıt mikdarın da yerden makine veya vagonlara yikletilmeai itleri kapalı 
vesikası, mali ve fenni iktidarlarını gösterir buua mümasil işler zarf usulile 27.3.940 tarihine müssdif çerşamba floi ıaat 15 de 
yaptıfııua dait vesaik ve teminatile birlikte ihale ıünü komiıyonu Haydarpaşada gar binası dahilinde birinci itletme komiıyonu tara-
mabtuıuna müracaatları illn olunur. fından ihale edilecektir. Mubammon 1"del. 



Bu gün ilan olunan Mün kasa ve üzayedeler LI tesi 
bed. Twıtnat M1l~ıaat yeri 

inşaat, Tamirat, Nafia i•tari, lzeme, Harita 

Eyüp 39 cu ilk okulun tamiri paz. 
Darülaceze müessesesi buhar kazıuılarının ,, 

duman meceralaranın tamiri 
Davar inf. aç eks. 
Medrese tam iri ,, 

,, Karaataç müeaaeıatında yap. mezbaha pay 
yeri Kotra bölmeleri ile sahıl dıvarı, 

gübrelik ve muayene odası inf. 
İhata davarları inş. ,, 
ilk okul binosı inş. ( 1 ci kmm) f4art. 3 L.) kapalı :r;. 

Tophane eşya ve teçhizat ambarı tamirile ,, 
eski Feyziye mektebi binası inş. ve ta-
miri 

245 14 
147 -

749 02 
403 73 

6458 24 

14593 20 
15 00 -
28579 60 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari allt, Hastahane Lvz. 

Tıbbi ecza, rontgen filmi ve idrofil pamutu kapalı • · 7176 25 

Elek tr i k-H av agazı-Ka lorlf er (tesisat ve malzemesi) 

Tophane eşya ve techizat ambarı elektrik paz. 89 -
tesisatı 

Mensucat, Elbise, Kundura, C,!!Tiaşır ~ 

Çamatır: 310 tak. 
Er fotini (20000 liralık) 

Tire fanila : 4000 ad . 
Laıtık çizme: 50 çift-yün 

lıtar gözlüğü: 50 ad. 
Elbise diktirilmesi: 16 tak. 

batlıkı 50 ad.-

kapalı z. Beh. 17 17 
pa:ı. 

,, 
" 

Çifti 6 -
2600 -
445 -

120 -

18 39 
1 t 03 

56 25 
31 -

484 37 

1095 -
1125 -
2143 50 

538 22 

13 -

400 -
1500 -
195 -
66 75 

9 -

lst · Belediyesi 
,, 

~dana Belediyesi 
fit . Belediyesi 

,, 

Afyon Vilayeti 
Konya Valiliği 
Tophane Lvz. SAK 

İst. Belediyesi 

Tophane Levazım SAK 

Yüksek Müheodis Mektebi 
Konya Lvz. SAK 
Tophane Lvz. SAK 
M.M.V. SAK 

P.T.T. U. Müd. Ank. 

8-3-40 14 -
8·3-40 14 -

19-3-40 14 -
22-3-40 14 -
22-3-40 14 -

12·3-40 15 
28-3-40 15 
22-3·40 15 

22-3-40 15 -

11-3-40 14 30 

SAK 22-3-4'> 15 
9.3.40 11 

12-3-40 14 -
7-3-40 IO -

13·3-40 :6 -

Mıstbaa işleri - Kırtasye-Vazıhana Levazımı 
~~~~----~--

Ş i ı e ambalaj kağıdı: 10 t. aç. eks. 4500 -
"Türk Musikisi,, adlı eserin tab ve teclidi n 570 -
Bilet tab'ı: 10000000 ad. ,, 

Kereste, tahta ve saire ___ 

Kereste: 47.260 oı:ı 

Nakliyat - Boşaltma YUkletme 

Yaprak tütünleri nakli: l 7C t. 
Kömür nakli: 40000 t . 
Efya uakli: 2000 t . 

paz 

aç. ekı . 
kapalı z. 
pu. 

Mahrukat, Benzin, Maki ne yağlara v. 

Lavemarin kömürtl: 100 t. 
Benzin: 2 t. (temd.) 

M Uteferrik 

Cilalı beyaıı: çini: 8400 ad. 
Guoıı kapsulü: 900000 ad. 
Gazuz şisesi: 10000 ad. 
Tua çuvalı 50 kiloluk; 150000 ad. 
Cephe ıaatı: l ad. 
Dikistrin kofa: 4 t . 
Satuk tutkal: 2 t. 
Mahye kiremidi: 3000 ad. 
Marailya kiremidi: 87310 ad . 
Çivi: 7750 k. 
Orman yangan söndürme aleti: 18 ad.-ye

dek eczası: 234 ad.-su kabı: 72 ad.-ben· 
ain söndürme aletleri: 20 ad. 

Geyim aal: 1250U ad.-mıh: l.500.000 ad. 
Un çuvalı: 50000 ad. 
Çamaıır yıkama makinesi: 3 ad. 
Sultan çiftliti kumu 300 m1 

. 
B. O 7 a y_ e d e 1 er 

Muhtelif ev etyası ventilatör 
Forl marka kamyonet 930 modeli 4 ıilio· 

dirli 
Elbiselik erkek kumaşı 
Bina anka:darı 
Çam kereste 9. 5 ms 

pax. 

aç. ekı . 

,, 

" paz. 
aç. eks. 
paz. 
aç. elu. 
kapalı z. 

,, 
a9. eks. 
paıı . 

,, 
,, 

aç. cks. 

" 

aç . art. 
,, 

,, 

n 

1600 -

590 -

966-
Bini 2 25 
Beh.O 07 

1100 -
1400 _: 
1600 -

Beh. o 13 50 
,, o 13 50 

o 36 

660 

4000 -

337 -
42 75 

204 56 

120 -
900 -

. 
44 25 

. 
72 45 

152 -
52 50 

83 -
105 -
120 -

o 30 38 
8 84 13 
2 09 25 

49 50 

~7 50 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 11-3-40 
ist Belediyeıi 22-3-40 
Üsküdar ve Havaliai Halk Tramvay- 20.3.40 

lan T. A. Ş . 

İst. Elek. Tramvay Tünel lılet. U. Müd. 21 ·3·.tO 

inhisarlar Samsun BatmGd. 
? O, Yolları Haydarpaşa 
latanbul Komut. SAK Fındıklı 

Tophane L":E· SAK 
Gümrük ve inhisarlar Vekaleti Ank. 

O.O. Yolları Haydarpaıa 
Adana Belediye1i 

,, 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü 

,, 
n 

D.O. Yolları Haydarpafa 
Çanak. Mıt. Mvk. SAK 

" 
" 
n 

l.tanbul Komut. SAK Fındıklı 
Tophane Lvz. SAK 
İst . Belediyesi 
Üsküdar ve Kadıkliy Havalisi Halk 

tramnyları T. A.Ş. 

S.3-40 
27 3.40 
14-3-40 

l 1·3-40 
9·3-40 

22-3 40 
19·3-40 
19-3-40 
26-3-40 
26-3-40 
26-3-40 
223 40 
21-3-40 
21-3-40 
21-3-40 
15-3·40 

15-3-40 
12 3-40 
22·3 ·40 
20.3 40 

İst. 4 cfi İcra Sultanbamam No 33 15· 18·3·40 
lst. 3 cü İcra Tophane iskele Cad. l 1-13-3·40 

NolO 

14 45 
14 -
14 -

15 -

15 -
15 -
11 -

15 -
10 -

10 30 
15 -
15 -
14 -
14 ao 
15 -
il 
11 -
11 -
15 
15 -

14 -
14 30 
14 -
14 -

12-
18 -

lst. 2 ci icra Sandal Bedeıteni 
Ank. Belediyesi imar Müd. 
Ank. Orman Çevirsre Müd. 

13·15·3-40 13 30 
21-3-40 15 -
25-3-40 15 -

Beher ton klJmürün yükletilmesi 20 ve indirilmesi de 10 ku- 1 istanbul Komutanlığı Satınalma Kom iayonundan: 
ruıtur. 1 Komisyonumuzda mevcut fartnamesine göre iki bin ton eıya 

Eksiltmeye girmek iatiyenler kanunun tayin ettiği vesaik ve nakliyatının ton ve kilometre heaabile pazarlıkla münakasası 14.3 ı140 
900 lira muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü teklif mek.- pertembe günü saat on birde baflanacakhr. İsteklilerin belli srün ve 
tupları ıaat 14 e kadar komisyona vermeleri lazımdır. saatte Fındıklıda Komutanlık aatınalma kowisyonuna gelmeleri. 

Bu işe ait mukavele ve şartname projeleri komisyon tarafın- ahrukat, Benzin, Makina yağlar v.r s 
dan paraıız olarak verilir. 

lnhiıatl,ar Samsun Ba§müdürlüğünden: 
lnbiaarlar G· Hacıköy anıbarmdan Samsun ambarlarına naklo· 

luaacak kabili tezayüt ve tenakus olmak üzere tahminen 170000 kilo 
idare malı yaprak tiltünlerin nakliyata şartnamesi mucibince aleni 
müoakasaya konulmuştur. 

ihalesi 8.3.94fl cuma günü saat 15 de Samsun Başmüdürlüğü 
komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 1600 muvakkat teminat akçesi 120 liradır. 
Şartname Samsun Hacıköy , Merzifon ve Havza İohisarlar idare· 

lerinde rörülebilir. .. 
Taliplerin pey paralarile beraber vaktinde müracaatları. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaletinden : 
26.2.940 gününde eksiltmeye konulmut olan iki l.in kilo beo:ıi 

ue mezkur günde talip zuhur etmediğinden bu alım 2490 sayılı ka· 
nunun 43 Üncü maddesi mucibince 9.3.940 günü saat onda tekrar 
edilecektir. 

Muhammen bedeli 590 lira olup muvakkat teminatı 44 lira 25 
kuruştur. Taliplerin belli gün ve saatte teminat akçelerini gümrük 
ve İnhisarlar vekaleti vezne.sine yatırarak komisyona baş vurmaları· 

İstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan : 

100 ton lavemarin kömürü alınacaktır. Pazarlıkla eksilt. 
meıi 11.3 940 pazartesi günü saat 15 de Tophanede Lv· 
Amirliği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Şerait ve 
evsafı Komlayonda görülür. isteklilerin kat'i teminatlarile 

1 
belit saatte komisyona gelmeleri. 

• • • 
3 t. silindir yağı alınacaktır· Bak: İnhisarlar LJ. MC' 

illnlarına· __,;' 

üteferrik 
Devlet Demiryolları ve Limanları U. idaresinden: f 

Muhammen bedeli 966 lira olan 8400 adet cilalı beyaıLıl 
22.3.940 cuma fiinü ıaat 10,30 ta Haydarpaşada Gar binası daıı" 
deki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satııı alınaca~tıt•# 

Bu işe rirmek istiyenlerin 72 lira 45 kuruşluk muvakkat ld 

nat •e kanunun tayin ettiğ'i veıaikle birlikte eksiltme günü ••• 
kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

t ıııı• Bu ite ait şartnameler komisyondan paraaız olarak dağı ı 
tadır. 

Çanakkale Mst. Mevki Satınalma Komlıyonundan : 
Aşağıda yazılı malzemeler 21.3.940 günü hizalarmda yaı~ 

atlerde yapılacaktır. Taliplerin mezkur tarihte Çanalr.kalede M 
kem Mevk i satınal.ma komisyonunda bulunmalara, . V 

Şartnameler Iatanbul, izmir levazım amirlikleri ve Esk1f' 
Kor satınalma komisyonunda görülür. 5'~ 

Cinsi M. bedeli M. teminatı İhale 
Kr. Sa. Kr. Sa. tekli 

Mahiye kiremidi adet 3,000 13 50 30 38 ı 

Marsilya l> » 87,310 13 50 884 13 K. zarf 1 
Muhtelif eb'at çivi kilo 7,750 36 209 25 A. ek•· 

* * * 18 adet orman söndürme aleti, 234 yedek eczası ve 'fi 
kabı ile 20 adet benzin söndürme aletlerine 29.2 9:10 günü ~tf 
fiatlar komulanlıkçd gali görülmüştür. Pazarlığı 15 3.9-10 gii0~ 
15 de talipler nümunelerile birlikte Çanokkalede aıüstabkeıı:ı rııt 
satınalma komisyonunca müracaatlrrı. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : ·~ 
Komisyonumuz:ia mevcut şartnamesine göre Komutanlık bı 

1 lerinin hayvanların ihtiyacı için on iki bin beş yüz giyim ual "; 
buçuk milyon mıh pazarlıkla ıetın alınacaktır. Münaluaaaıoa J5· 
cuma günü saat on dörtte başlanacaktır. isteklilerin belli gii" ı!I 
saatte Frndıklıda Komutanlı~ satınalma komisyonuna mürac1111 

1 lstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonunda.O: 

1 

Taliplerin getirecekleri 11üwunelerden beğenilmek suretileı 
bin aded un çuvalı alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 12.3 940 / 
günü saat 14,30 da Tophanede Lv. amirliği satıoalma komis1°

11 ~ 
da yapılacaktır. İsteklilerin nümne ve teminatlarile belli saatte 
misyoııa gelmelt:ri. 

Adana Belediye Riyasetinden : 
Adana belediyesi gazoı.hane ihtiyacı için gerekli 

adet gazoz şişesi ile 9U 1 bin adet gazoz kapsülü açık 
retiyle satın alınacaktır. 

Şişelerin muhammen bedeli beher adedi 7 kuruş 
ber bin adedi 225 lıturuşlur. . 

olan °0 I 
eksiltOle 

~ 
kapsfillill 

Şişelerin muvakkat teminatı 52 büçuk lira kapsüllerin 
teminatı 152 liradır. C 
V ihalesi martın 19 üncil salı günü ıaat 15 te belediye • 11' 

ninde yapılacaktır. bJ 
Satın almacak şiıo ve kapsüllere ait fartnameler Adana 

diye reislitinden parasız istenebilir. 
Taliplerin ihale günü muayyen saatte muvakkat teminat 

buzlariyle Ticaret Odası kayıt vesikalariyle birlikte belediye 1 

menine müracatları iliiıı olunur. 

' 
Devlet Demir yolları ve Limanları Umum İdaresindeJJ; 
Muhammen bedeli 1600 lira olan 20 O kilo soğuk tutkal 22; 4 

cuma günü ıaat 11 on birde Haydarpaıada Gar binası dabilı~ 
komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 120 likalık muvalr.kat teminat o;t 

nunun tayin ettiti vesaikle birlikte eksiltme günü saatin• k•dl1 
misyona müracaatları. lazımdır. 

1 Bu işe ait şartnameler komisyondan paraıız olarak daf1t• 
tadır. oO 

• • • Muhammen bedeli 2352 lira olan muhtelif eb'atta 56 i 
kurşun boru 18.3.940 pazartesi günü saat 10,30 dıı Haydal'P 
ınr binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltı:xıe 11 

satın alınacaktır. ı 

Bu işe girmek istiyeııleriu 176 lira 40 l:uruıluk muvolı111 I 
minat ve kanunun tayin ettiğ i vesaikle birlikte eksiltme gjjııil 
tine kadar komisyona müracaatları lazımdır. Jt 

Bu ite aid şartnameler komisyondan parasız olarak dal't 
tadır. 

• • • 
300 mıı Sultan çiftliti kumu alınaeaktır . 

da Üsküdar-KıtdaklSy ve Havalisi T. A. Şirketi ilanına • 
• * * 

3 adet çamaşır yıkama makinesi alınacaktır. Bak: 
h111uııda iatanbul Belediyesi ilanrna. 

• * • 
500 k l a.tnd· l o kuru zamk alınacaktır. Bak: p. T. T· ın 

larına. 
• • • 

l• Fıçı tapası bezi, ince kınnap fıçı çetnbe.ri tuz çu~~. ~ 
he saatı ve dikistrin kola alınacaktır. Bnk: inhisarlar v 
ilanlarına . 

' 

lstanbul Elektr.ik Tramvay ve Tünel lşletmeısr 
Umum Müdiirlüg"ünden : 

tile 
1 - İdare ihtiyacı için 47,260 m8 kereste pazarlık 111r' 

almaeaktır. 

2 - Muval<kot teminat 204,56 liradır. trC 
3 - Pazarlık 21. 3· 940 perfembe günü saat 15 de l\fe

1
,i 

binasında toplanacak Arttırma E~siltme Komisyonunda Y~~~.~ 
4 - Bu işe aid ıartnameler idarenin Levaum Müd\ll' 17i 

paraıı zolarak tedarik edilebilir. ( l 



lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 
~o idare ihtiyacı için 500 kiJo kuru zamk alımı açık e)uiltmeye 
\j llıal111u1hır. Eksiltme 27.3.940 Çarşamba saat 15 de B. Poıtabane 
4~~1 birinci katta P. T. T. Müdürlüğü odasında toplanacak Miı· 

ilk Alım Satım Komisyonunda yapılaeakhr. 
Upl ~llhammea bedeli 600 lira, muvakkat teminat 45 liradır. Ta
•• erın olbaptaki mühürlü nümune ve eksiltme şartnamesini görmek 
kG llia'&vakkat teminatlarını yatırmak üz.ere çalışma günlerinde mez
tiıı~ Müdürlük idari kalem levazım kıımına, eksiltme fÜn ve ua
t,,,/ de 940 senesi için muteber ticaret odası voıikası ve muvakl:at 
~makbuz.ile Komisyona müracaatları (1735) 1-4 

lıtanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan 

Iİ Sivaı Nümune baltahaneıinin 105 kalem iliç Ye ııbhi malume
l4 ~larlıkla satın alanacaktır. Pazarlık 13.3.940 çartanba gün& saat 
dt 't.t Cağaloğlunda Sıhhat ve İctimai Muavenet MüdürlüiG binasın· 
'llrulu Komi11yonda yapılaca~tır. Muhammen fiyat: 1882 Jira 44 
Hıa ~ te~inat 282 lira 37 kuru~. istekliler şartnamesini ve listeyi her 
~· 0ırıııyonda görebilirler. istekliler 1940 yılı Ticaret Odaaı ve• 
'-t ıle 249U saydı kanunda yazalı vesikalar ve bu işe yeter temi• 
l\oııı~•kbuz Yeya banka mektubu ile birlikte belli gün ve ıııaatte 

11Yona gelmeleri. l}567) .... 

~ }'Mllban:unen Ledeli 674 lire 29 kuruş olan 40 kalem Royal mar 
"lt~lı nıakine parçaları 19. 3. 1940 aah günü saat ( I0,30) on bu
t .. ilt liaydarpaıa gar binası dahilindeki Komisyon tarafından açık 

'd~c uıulile aahn alınacaktır. 
'-t \' 11 işe girmek isteyenlerin 50 lira 57 kurutluk muvakkat temi· 
~il.re l(kan~nun tayin ettiği vesaik)e birlikte eksiltme günü 1aatine 

8..a .0nıısyona müracaatları lazımdır. 
ı,41, 1 ıe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmak· 
"------ ( 1650) 2-4 

t" Ereğli Kömürleri , 

1 Genel !!~~~'!!~ü~İünden: 1 
- Zonıuldakta ASMA OCAGI yanında ÜZÜLMEZ 

deresi kenarında 560 metre tulünde 

ISTINAD DUVARI INŞAATI 
2 . Kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuıtur : 

- lıin vahid fiat eıaaına göre ilk ketif tutara 33,200 (otuz 
üç bin iki yüz) lira olup muvakkat teminatı 2,500 (iki 

3 bin beı yüz) liradır. · 
- Eksiltme ll.i 3.940 pazartesi aüoü aaaLlS,30....da Zoııgul

dalı.ta Ereğli Kömürleri İşletmesi Genel Direktörlüiü 
• binaaanda yapılacaktır. 

- Ekıiltmeye iftirak etmek iıtiyenleriu münakasa günün
den bir gün evvel, işletme İnşaat Müdürlütüne müraca

S _ lUc bir ehliyet vesikası almaları İcab eder. 
•teldiler, bu İfe aid \'e aşağıda gösterilmiş bulunan ev
~~kı, :ouguldakta Ereğli Kömürlc;ri işletmesi İnşaat Mü
i Urluğunde, Ankarada Eti Bank inşaat Müdürlütünde, 
:~a~b.ulda Ereğli Kömürleri İşletmeıi İstanbul Bürosu 
~flıtınde görüp tetkik edebilirler. 

1\) BAHSi GEÇEN EVRAK ŞUNLARDIR : 
B) Eluiltme ıartnamesi 
C Mukavele Projesi -r} Hususi, fenni fartname 
~ v

1 
ahid fiatlar cetveli 
nıaat mahalli plim 

~) Tulani makta ve duvar tipi 
Keııf hulasası. 

Cillaj Mub. bed. ~ 0 7 ,5 tem. Eksiltmenin 
~ ~ ........... Mikfarı lira kr. lira kr. tekli saati 

~~.~0:s~:-, .. va1a i5o~oo-A". ---- ----- p~•~rı."k -14-
.. ttı .. it l 1 A. 1100 83 açık 14,30 

-.&t_I -.... Ş 0 
a 4000 Ki'. 1400 105 pazarlık 15 

~~"-lııaidtrtııaıneıi mucibince 150,000 adet 50 kiloluk tuz çuvalı 
11 llı11u ~a11ııua ve diger iki kalem malzeme hiz.alarıııda a-liıte· 

~t' lt ....._ ~ e ekıiltmeye konmuştur. 
1 
~'-'- '-lııanımeo bedelleri muvakkat teminatları ekıiltme •aat 

.ı ltı rırıda l d '"' I\ _ Ek . Yau ı ar. 
\ 11bııt. d ••ltıne 26. 111. 940 salı rünil bi:ıalarmda yazılı ıaatler 

)ı'Pıı,,:._• ~va:ıım n Mubayaat Şubeaindeki Alam Komiıyonun 
V "lır. 

. v : t'lnaaıeler ılaü reçen Şubeden paraaı• alınabilir. 
Vdı' Yaı laat lllinakas&1ına rireeekler ıartnamenin 13 Ün•il mad-

.... l 1 1 Vtla • L • h • b } 
'o ?.s - ıt kt• .hu aaır. ulunma arı ıarttır. 

liiv,: ılerın eksiltme için tayin edilen ıün ve saatlerde 
ll:te Paralarile birlikte me:ıkir Komisyona müracaatlara. 

1 (1778) 1- 4 
•Q ....._ ~G • • • 

:ı'-1' '•ıı~:beıi mucibince I0,000 kilo tit• ambalaj kiğ'ıdı açık 
ııı ....._ Mub ••tın alınacaktır. 

1' E:.1t.·~11:tnıen bedeli 4500 lira muvakkat teminatı 337 liradır. 
~t '-t••tı~ hne 11. Ill. 940 pazartesi günü 1aat 14,45 de Kaba
ıv'· ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiıyonunda yapı-

...... Nu 
"'~ ....._ lstc~~lle. her gün ıözü geçen Şubeden parasız alınabilir, 

ı.a, Ptlr, .:ılerın eksiltme içiu tayin edilen gün ve saatte %7,5 
11 

• birlikte mezkiir Komiıyooa aelmeleri, (1753) 1-4 

M .. allua r. •t 
Muı.am. bed. %7,5 tem. EluiltmHia 1 - Şartaameıi mleibiaM 70 kilo iyot pazarlıkla aatıa alıoa-

ftin nni lira kr. lira kr. tekli aaati cakbr. 
------- --- - - ---- --- -- ----- -- il - Pazarlık 8. 111. 940 euma günl ıaat 14,30 da Kabatqda 

Patalimanı ve Şark D. Kiremit 580 75 43 55 pazarlık 14,30 Levazım Ye Mubayaat Şubeıiadeki Alım Komisyoounda yapılacakbr. 
aktarılmaıı ve1&ir iti _ 111 - Şartnameler her ıün aöz.ü geçen Şubeden paruıa ahaa-

Fıçı çemberi .ıooo kilo . • ~ 10 00 23 2:> açık ek: 16,30 biliceği gibi iıteldilerin de pazarlık içia tayin olunan filo vo saatte 
1 - Keııf ve şertoamesı nı•cıbınce yukanda yazılı temıoat ve ~ 0 1,5 teminat paralariyle birlikte mezktr Komiıyona ıelmeleri ilta 

malzeme hiHlarında gösterilen usullerle eksiltmeye konınu~tur 1 olum r. ( 1591) 4-4 
il - Muhammen ve keşif bedelleri muvakkat teminatları, ek- • • • 

siltme saatleri hizaJarmda yazılıdır. 1 

ili - Eluiltme 25 111. 940 pazartesi günü Kabataıda Levaaım Mub. bod. 'I• 7,i tem. Ekıiltme•ia 
ve Mubayaat Şubesindeki Alım Koıniıyonunda yapıhcl'lktır. j Ciuliİ Miktarı lira kr. lira kr. tekli MAti 

iV - Şartnameler ber g-üu iÖZÜ geçea Şubeden parasız alına- -.--- . . ---- ---- --- - ·-----
bilir. S.11ız yazı maluneaı 6 adet 1080 - 81 - açık ekı. 14 

V - İsteklılerin ekıiltmc için tayin olunan ıün ve saatlerde Bileme makinesi zım· u 300 ~ 2040 - 153 - .ı> 14,80 
% 1 ,5 riivenmo paraaiyle birlikte meak6r Komisyona gelmeleri. ı pa~a tatı ,,50 takım . 

(1713) 1-4 1 Kazam kolaaı 5000 kılo 2247 50 168 56 
Sotia 9000 > 392 40 29 .4J 

15 
15,30 
18 

• • • 
Litapon ,,mütealahit 884 .» 

Muham. bed. %7,5 tem. Ekıiltme . b11abına" 
paaar. 

Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. şekli saati Slpürre büyük boy 3000 adet ,,Müteahhit heubıaa" > 16,30 
- ·- -- -- --- - ----- --- - - - - ' 1 - İdaremiz. için yukarıda cinı ve miktarı yaaılı 6 kalem •tya 

Fıçı tapası bezi 250.000 adet 3082 - 231 15 açık ek. 15 1 aahn alına .. khr. 

İnce kınnap 500 kilo 620 - 46 - 11 15,30 1 il - Ekıiltme 13. ili. 940 çarıamba günil Kabata11daki Lenum 
Silindir yatl 3000 kilo 1350 - 101 25 > 16 Ye Miibayaat Şubeıi Alım Komiıyoounda yapılacaktır. 

1 - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarıda c:inı ve mik· ili _ Şartaameler her gün aöı:ü geten Şubeden parasız olarak 
tara yaz.ılı 3 kalem malzeme açık eksiltme uıulile eksiltmeye kon · ahnat.ilir. 

muıtur. iV - İıteklilerin ekıiltme için tayin olunan g-iio ve aaatte IUCZ· 
il - Muhammen bedelleri, muvakkııt teminatları , ekıiltme ıa· (ı ,ıı:oı) 3-4 kur Komiıyona i•lmeleri. .., 

atleri hizalarında yazılıdır. 
111 - Eksiltme 25 111. 940 pazarteıi günü Kabataşda Levazım 

ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Şartname ve nümunelor her rün IÖzü ıeçeo Şubeden pa. 

raaız alınabilir. 

V - İıteklilerin eksiltme için tayin olunan ıün ve aaatlerde 
% 7,5 rüvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona müracaatları. 

(1733) 1-4 
• • • 

1 - İdaremi7.in Paşabahçe müıkirat fabrikuında mevcut 40Q0-5000 
kilo Füzel yatı pazarlıkla satılacaktır. 

11 - Mal bedeline fıçı bedeli de dahil olmak ilzero muhammen 
bedel 500 lira Y. 15 muvakkat teminatı 75 liradır. 

• • • 
Muh. bed. 

Cinai Mikdarı lira kr. 
%1 ,5 tem . Ekıiltme 

lira kr. tekli aaati 

Makkap ve destere 69 kalem 1506 78 113 açık 14 
Makine kolası 30.000 ki 5475 - 4IO l> 15,30 
Fıçı tapaaı 50.000 612 5'l 45 94 :ıı 13,30 
Ozalit kiadı 28 top Müteabhit be1&bına paz:arlık 16 
Kiat düzeltme makinesi 1 adet » 11 • 16,30 

1 - İdaremiz için yukarıda yazılı 4 kalem mab.eme ıabn alına
oaktır. 

JI - Muhammen bedel ve muvakkat teminatları hiz.alarında 

ili ~ Paurlık 26.111 940 aalı rünü ıaat 18.30 da Katabaıta Le· röıterilmittir. 
· vazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Sattı KomiıJonunda yapıla· III - Ekıiltme 20. 111, 940 çarıamba ıün1l Kabataıdaki Leva-
eaktır. sım ve Muba7aat Şubesindeki Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 

iV _ Niimuneler berıün ı~zü geçen fabrikadan alınabilir. iV - Şartnameler her a-ün ıöz.ü ıeçeo Şubeden paraıız olarak 
V - lstekliJerin arttırma için tayin olunan gün ve aaatte Yo 15 alınabilir. 

l ·ı b" ı V - İıtolıtlilerio akıiltme için tayin olunan aün ve ıaatte mez miktarındaki teminat para arı e ır ilde me:a:k6r Komiıyona ıelme. • 
leri. (1734) 1-4 kur Komiıyona rolmeleri. (159'1) 3-4 

• • • 1 • • • 
1 - 19.2.940 tarihinde 1000 m~ tam bey tabtaya talip zuhur et- 1 - Şartname ve ketfi mucibiHe idaremizin Polataae TöUla 

medltinden yeniden pa:ıarlıta konmuttur. bakım evi döşeme, boya ve müteferrik itleri açılı ekıiltme ile yap· 
il - Pazarlık 11.111.940 pazarteıi günü saat 15 de İıtanbulda tırılacaktır. 

Kabataşta Lenz.am ve Mübayaat Şubeıindeki Alım Komiıyonunda 1 il - Ketif bedeli 9391.61 liradır. Muvakkat teminat 702.12 lira· 
yapılacaktır. dır. 

ili - Şartname ve eb'at liıteai her gün .&d l'•~en Levaaım ş.. 111 - Ekıiltme 12.111.940 ıah günü ıaat 14 de Kabataıta Levar.ım 
beıi veznesinde 220 kuruş mukabilinde ahnallilir. Ye Mübayaat Şubeıindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - PaHrlıta ittirak etmek isteyenler muayyea ıG• n aaatte iV - Şartnamesi her a-üıı adı reçen Şubeden paraıız olarak a· 
o • 7,5 rüvenme paralarile veya banka temiaat mektuplarile .. di - lınabilir •. 
;er kanuni vesaikle adı geçen Komisyona ıelmeleri. V - isteklilerin ekıiltme için tayin olunan gün ve natte % 1, 5 

V - Kereate ıif olarak teslim edilebilir. (157ll) 3 - 4 gtveame paralarile birlikte mezkur komiıyona aelmeleri. (1366) 4-4 

Cumhuriyet Merkez Bankasının 
AKTlF: 

Kasa: 

Alha: Safi kiloğnm 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler : 

2 MART 1940 V AZİYETJ 

~ - AS F: 

Ura 

71.721.379 100.881.8~7.86 
13.058.7-48.50 

Lira 

1.8.58.510.18 115.799. t t4,54 . 

(· ermaye: 

ihtiyat akteıi: 

A4'.i ve fevkalUe 
H•ıaai 

Tedavüldeki Bnnknotlar: 

Lira 

4.217.134,25 
6.000.000,-

1 Altın: Safi kilogram 
Türk lirası 292.9 l('I. ı;3 2!>2.910,53 Deruhte edilen evrakı nok !iye 

Kanunun 6 8 inci meddelerine tev· 
l !>-':S.748.563, - f 

Hariçteki Muhabirler : 
Altın safi kilorram : 10.012.ld 14.083. 158,90 
Altına tahvili kabil Hrb..t tlavialer 19.444,48 
Diter dövider ve borçlu kHrinı 

bakiyel•l: l.\.895.192.08 41.9'8.293,46 

Haslne TahTlllerl: 

fikan hazine tarafından vaki tediyat 18.206.398,-

Deruhteedi. evrakı nakdiye bakiyeıi 140.542.165,
Kartlhtı tamamen altın olarak ill-
veten tedaTiile vHedilen 17.000.000,-

RHslıont m11kabili ilbeten tedav6· 

1 

Lira 
15.000.000,-

10.217.134,25 

Deruh'9 ecli. enakı aakdiye l&artJlfı 158.748.W.
Kaa•••a 6-8 iaei meddeleriae tev· 

le nu.&ilen 148.SOO.OOO,- 3'8.042, 165,-

fikan huine tarafındaa nki tecliyat 18.206.398.- 1-40.542. 185,-
Türk Lirası Mevduatı : 1 ll.4"16.757,45 

Senedat C<izdanı: 

'Ileari Hnetler 226.882.473,57 226.882.473,57 

Eaham Te Tahvillt CU11cldaaı: 

Dö.-I:z Taahhüdatı: 

Altına tahvili kabil dövizler 3.017.55 
Diter dövizler ve alaeaklı klirinı 
bakiyeleri 48.539.~2,4~ 4i.542.679,95 

(Deruhte e4'.Uea enalu •aJuU,..nia 
A-) kartılıtı E.M• n Tahvilit (iti- Muhtelif: 128. 052.830,62 

(l.ari kıymetle) 50.771.564,36 
B-Serbeıt eahaa n talt .. Ult 8.BS.98ı,oı 59. 167.548,37 

A•anslar: 

Haziaeye luaa vadeli ava .. 
Altın Ye di"iE IHriae 
Tat.Yilit ta.ine 

Hi11edarlar : 
MuhteUf: 

ı.m .. 000,-
12.158,84 

7.330.299,99 

Yek6n: 

10.270.458,83 

4.500.000,-
14.848.604,97 

~620.301.587,27 

,, 

Yek6n: 620.301,567 ,27 

1 Temmua 1~ taribi•dea itibaren: iikoato badcH Yo 4 Altan üaerine % 3 

• 
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Tableau Synoptique des. Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
FLi~i"d'adjuJication et du 

Cehier de• Charges 
------ --- Mode Pri~-Cautio;:---

Objet de t'n.djudication d'ıt.djudicat. eatimatif provi oire Jours Heuretı 

'=--------
Adjudications au Rabais 
C onsll uction -Aeparaticns-Trav. Publics-M teriel de Construction-Cartogr!_Phie 

Repar. bit. 39 me eco!e primnire Eyüp Gre a gre 
:. tuyaux fumee des chaudi•ıes iı vııprur " 
de l'asile des pauvres 

Repar. Medrese 
Constr. de divisions d'enclos, mur au littoral, 

local pr. fumier et cbambre d'examen a 
l'endroit de di~tribution de bestiaux pr. 
l'abattoir a Karoato' 

Coostr. mur 
Cendr. mur 

Publique 

" 

,, 

> bat. ecole primaire ( 1 partie) (cah eh Pli cacb 
3 L) 

Rep. dipôt equipement mil. Tophane et btt. 
ancienne ecole Peyziye 

) 

245 14 
147 -

403 73 
6458 24 

749 -
14593 20 
15000 -

28579 60 

18 39 
11 03 

31 -
484 37 

56 25 
1095 -
1125 -

2143 50 

Com. Perm. Municip. lstonhul 

" " 

.. ,, 
ll ]) 

Municip:ılite Adana 
Vilayet Afyon 

> Konya 

Com. Ach. lnt. Tophane 

8-3 40 l4 
8-3-40 14 

22-3-44' 14 
22-3 40 14 

19.3.40 14 -
12-3·40 15 
28-3-40 15 

22-340 15 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitai~s-Fou_ı:_~ure pour Hopitaux 

Produltı pharmaceut., films Roentgcn et co· Pli c:ıch 7176 25 538 22 Com. Perm. Municip. ht:ınbul 22-3·40 15 -

ton bydrophyle 

E lectricite-Gaz-C hauffage Central (lnstallation et Materiel 

lnıtall. electr. depôt equipem. mil. Tophane Gıe a gre 89 - 13 - Com. Ach. lnt. Tophane 11-3-40 14 30 

Habil lement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Bottinea pr. ıoldnts (pr. 20000 L) Gre a gre la paire 6 -
Linge: 31 O complets Pli cach le comp. 17 17 
Flanelle en coton: 4000 p. Gıe a gre 2600 -
Botteı en caoutchouc: 50 p.·capuchon en lai· " 445 -

ne: 50 p.·lunettcs pr. neige: 50 p. 
Confection hııbits: 16 complets ,. 120 -

Travaux d'lmprimerie • Papeterie _:_!'ourniture de 

Attache en laiton pr. registreı (les 8 p . 1 Gre a gre 
eomplet): "400 complets 

Papier pr. emballage: 10 t. 
lmpression et reliure du livre intitule "Türk 

Musikisin 
lmpreuion billetı: _10000000 p. 

Publique 

" 

n 

4500 -
570 -

Bola de Construction, Planches, Charpente ... Q-----
loiı de conıtr.: 47.260 m3 Cre a ıre 

Tranaport-Chargement - Decharg_E!.~t 

Transport tabncs en feuilles.: 170 t. 
,, charbon: 40000 t. 

n effets: 2000 t. 

Publique 
Pli cadı 
Gre a gre 

1600 -

Cembustible - Carburant-Huil~s 

Huile pr. eylindre: 3 t. 
> minerale: 5 lota 

Benzine: 300 t. 
Boiı: '400 t. 
Cbarbon lavemarin: 100 t. 
"enzine: 2 t, (aj) 

O ivers 

Colle forte: 2 t. 
Tuile mahya: 3000 p. 

> de Marıeille: 87310 p. 
Clouı: 7750 k. 
E:ı.tincteur d'incendie de foret: 18 p.·pieces 

ce rccbange: 234 p.·recipient pr. eau: 
72 p.-extincteurs de ben:ıine: 20 p. 

Fer a cheval: 12500 compl ··clous: 1500000 p . 
Faicnce ~maillee blanche: 8400 p. 
Capıuleı pr. limonadeı ıazeuıeı: 900000 p. 

Bouteılleı de " " l 0000 ,. 
Pendule: 1 p. 
Sac pr. ıel de 50 k.: 150000 p. 
Colle dixtrine: 4 t. 
Sac pr. farine: 50000 p. 
Maclıine leuiveuse: 3 p. 
~able de Sultan Çiftlik: 300 m11 

t-rovlal ona 

Orre: 30 t. 
Beurre: 3750 k. 

" 
3750 > 

Viande de boeuf: 12 t. 
:. > > 135 > 

Publique 1350 -
Gre a gro 

> 12600 -
Pli cııch 6000 -
Gre a a-re 

Publique 
Pli cacb 

,, 
Pnblique 
Gre a rre 

" 

590 -

1600 -
la p. O 13,50 
" o 13,50 

le k. O 3G 

Publique 966 -
" leı 1000 2 25 

" 
" Gre a gre 

" Publique 
« 

Gre a gre 

" 
" Publique 

Pıi cacb 

lap. O 07 
1100 -

1400 -

660 -

3250 -
4950 -
4969 -
3000 -

42200 -

1500 -
410 -
195 -

66 75 

Com. Acb. lnt. Konya 
> Ecole lnıen. Gümtlşsuyu 

Com.' Acb . lnt. Tophane 
Com. Adı. Min. Def. Not. Ankara 

9-3-40 
22-3-'40 
12-3 40 

7-3-40 

11 
15 
14 -
ıo -

9 - Dir. Gen. P.T.T. Ankara 

Bureaux 

13·3-40 16 -

337 -
42 75 

Dir. Cadastre Istanbul 

Com. Ach. Econ. Moncp Kabatache 
Com. Perm. Municip. lstnnbul 

s-3-40 ıs -

11-3-40 14 45 
22-3-40 14 -

S.A.T. d'Expl. deı Tr. Üık.6dar·Kadıltöy 20·3·4Q 14 -

204 56 Oir. Gen. Es.pi. Elec. Tr. et T. Jıt. 21 ·3 40 15 -

120 -

900 - -

111 25 

945 -
450 -

44 25 

120 -
0,30,38 
8,84, 13 

2 09 25 

72 45 
152 -

52 50 
83 -

105 -

4!J 50 

488 -
743 -
746 -
225 -

3240 -

Oir. Pr. Monopoles Somsun 
lre Exploit. Cb. de fer Etat H. paıa 
Cooa. Acb. Comm. Mil. lıt. Fındıklı 

8-3.40 15 -
~7-3-40 15 -
14·3·'40 11 -

Co~. Ach. Econ. Monop. Kabatache 25·3·40 16 -
15 30 
11 30 
11 -
ıs -
10 -

,, ,, 28·3-40 

" 
Dir Gen. Fnbr. Mil. Anlc. 11-3-40 

,, Milit. Lüleburgaz 18-3-40 
Com. Aeh. lnt Tophane 
Miniıtere Douanes et Monopoleı 

11-3-40 
Ank. 9·3·40 

1re Expl. Ch. de fer !tat H. pafıı 

CGm. Acb. Place Forte Çanakkale 

n " 

" ,, 
" " 

Com. Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı 
ler Exploit Ch. de fer Etat H. pafa 
Municipıılite Adana 

" ,, 

22-3-40 11 
21-3-40 11 
21-3-40 11 
21-3-40 15 -
15-3-40 15 -

15·3-40 
22-3 40 
19-3 40 
19-3-40 

Com. Acb. Econ. Monop. Kabatadıe 26·3·40 

14 -
10 30 
ıs -
ıs -
14 30 
14 " " 26·3-40 

" " 26-3-40 15 -
14 30 
14 -
14 -

,, lntend. Tophane 12·3·40 
Ctım. Perm. Municip. lstanbul 22-340 
S.A. T. d'Expl. dea Tr. Üıküdar ·Kadıköy 20-3-40 

Com. Ach. Milit. Edirne 
> :. 

" " lntend. lzmir 

" 
Milit. Lllebura-az 

8·3-40 11 -
8-3-40 15 -
8-3·40 16 -

18·3-40 15 -
8 3 40 10 -

Memento des Fournisseurs ___.., 
LES ADJUDICATIONS QUI AURONT LIEU DEMAIN 8.3.940 

Com. Ach. Milit. Edirne : Municipalite izmir : 
Orge et beurre [l'lo 1349) Conıole d'ca airage avec acce.soif" 
Bridı en euir [No 1348) [No 1342] j] 
Tranmport eHet [No 1347] 

8
) Inıta'. d nrseı pour cclairaıe [Nu 1'4 

Pu:nture, ccruee tıfc [No 134 
lnıtrument de tours [No 1342) 

Dir. Gen. Exploit. Electricite Regimeııt Cendar. Bayramiç : 
Tramı et Tunııel : Beurre (No 1343) 

Compteur clcctr. ete [No 1322] C A h C M 1 1· t · 
Chemins de fer Etat: om . c · omm. i • s · · 

Pompe centıifuge aınbu nntıı [No 1332] Rcparatıou dEpôt [No 1346] 
Ballaat (No 1337) ecole de tir [No 1346) 
Tablu at buu [No 1337) Com. Ach. lnt. Mil. Tophelle 
Pierru moe lonı [No 1346] A ·ı d' 1 b )1 •' 

l ppareı air, •oupnpe .. i ••· 
Dir. V eııtes Douanes stanbul: neaux en cnoutehouc INo 1348] 

Tiaaı:s, jcuetı, cadenos ete. [No 13'12) • Bueule [No 1349] 

Dir Trav Pub. Çanakkale : Etain [No 1349] 
Constr. batiue hôpital [No 1335] Cuir [No 1350) 

Com. Acb. Milit. Lüleburgaz : Com. Ach. lııte11d. MiHt. isOJİI 
Viaııde de boeuf [No 1335] Bottınu pour ao date [No 1349] 

Dir. Gen. Monop: Com. Ach. Corp• Arrllet 
Coke (No 1337] Eskişehir : 
Canevu, jute et ne [No 1343) 
Couff.,. pour ael [Nı• l'W4] Coııatr. bnıiaae [No 13~] 
lode [No 1345] Dir. Gen . Fabr. Milit. Anker; 

Dir Trav. Publ. Yozgat: Coııftction cDpotea et habita (No 1-'~ 
Conatr. bntı11 Comuııındement [No 1337) --- ,,,. 

Municipalite Ankara : NOTES • Lu Namcroa antre P' ,ı 
Bil.es [No 13371 the•eı •ont eaux de notra journal d• 

Com. Ach. Miniıt. Def. Nat. : lıqael l'avıı 8 puu. r 
Tank• de beıız.inc [No 13381 (•) Lea nffaire1 •nıvieı d'une ııtlpl 
Bwnzine pour autoa (No 1346] riaque H rappoıtıınt iı du vent•• 
Chevawı: d'artillerie [No 1348) adjudıcation li in •urenehere. ,/ 
~~~~~~~--~~~~~~~~~--__., 

• • 

MUZAYEDEL R__/ 
Orman Koruma Genel Komutanlığı İstanbul Satınıılııt11 

Kamiıyonundon : il 
Orman Koruma Genel Komutanlığı Eyüb Sultnn Talimgib1~ 

biriken 1482 çift köhne fotin 2490 sayılı kanuna göre pazarlı 
ı tılacakhr. O''{ 

Paznrlığ'ı 13 mart 940 çarşamba günü uat 14 te Sirkeci De 1 
kapıdaki Orman Koruma Genel Komutanlık Satınalma Komisy01111 

da yapılacaktır. ~ 
Satılacak fotın nümuneleri Eyübde Talimiih deposunda, §' p 

meleri de Demirkapıdaki Satınalma Komisyonunda her ıün p•'' 
olarak aörülebilir. 

Beıiktaı İcra Memurlukundan: dt 
Bir alacağm temini istifası için baci:& altınan alınan bir 1 1 

Sinıer marka dikit makinesi 18 3.~0 tarihine tesadüf eden P~tf 
tesi günü aaat 14 deu 15 e kadar lstanbul Bedesteninde açık • df 
ma suretiyle paraya çevrilecektir. Yüz.de yetmit beıiui bulııı' l 
t kdirde ikinci arttırmuı 21.3.940 tarihine tesadüf eden perft / 
günu ayni yerde ve ayni aaatte en ~ok arttıraııa ihale•i icra 0111 f 
caktır. Vera-i ve teltiliye wüıteriye ait olmak üzere alıc:ılarıP ~ıl 
aüo ve saatte mahallinde bulundurulacak memuruna mürac:s• 
ilio olunur. 

İıtanbul Üçüncü İcra Memurluğundan : fı 
Mabauz olup paraya çcvrilmesiue kınar verilen 302 lira ıı3 

metınde rakı ve bakkaliye eşyasının birinci açık arttırması iZ. 1 
ıalı l'ünü saat 16 dan itibaren Beyo lu Tarlabatı Yenişehir el 'I 
ıind.e 39 numaralı bakkal dükkanında ve muhammen kıyııı•;~ 
yü:ıde 75 fİni bulmedıfcı takdirde ikinci açık arltırmuının 14 l 
perşembe günü aynı uatte ve mahallinde icra edileeeji ilan olıl 

İıtanbul Dördüncü İcra Memurluğundan : 
Hulusiyo borçlu Şayeıtenio mahcuz olup paraya çevrilıll'ı 

b
., 

karar verilen Sultauhawammda 33 1\10. lı magazada mahfuz 1 ~ 
taban halııı, bir adet yol halısı bir adet gardrop ve bir k~ 1 
2 koltuk bir adet ufak orta muası bir adet •ıgara sehpası ~ır 
A.E..G. markalı vantilatör bir adet kristal duvar aynuı vo ilı• ~~ 
ve bir kornetin 15 3.940 tarihine rastlıyan cuma günü saat 1 I 
itibaren Sultanhamam 33 No. lı mağaza önünde mubammeP ~·ı 
lerinin yüzde yetmiş beşini bulduğu takdirde satılacak ak•' 
18.3.940 tarihine rastlıyan paLartesi a-üııü nyııi ıaatte yapılacll~pl 
ikinci arttırmada en fazla bedelle alıcısıun satılacaa"ıodan talı f 
mezkur rüo ve saatte mahallinde hazır bulunmaları ilin olu"" 

İstanbul Üçüncü İcra Memurluğundan : )(' 

Bir alacaiın temini için haczedilip paraya çevrilmesin'~ ı 
verilen 930 modeli 4 silindirli Fort warke bir buçuk tonlCI ~ 
iki tek~rleti bulunmayan müstamel 3710 plaka No. lı kıı~/ 
Tophanede iıkelc cadde•inde 10 No lı mahalde 11.3.940 1'!

11 
~ 

uat 16 da birjnci açık arttırma suretiyle .atılacaktır. İtbll ı" f,J 
metin yüzde 75 ini bulmadıiı takdirde ayni yerde 13.3.940 ç•' 1• 

günü ayni saatta 2 nci arttırma •uretiyle satılacatı ilin oluPıı f 
e .. • ~t 

4 • 5 t· füzel yağı satılacaktır. Bak: İnhilarlar U· 
ilanlarına. 
,-------------~-------;rı(lt 

imtiyaz Sahibi ve Yazı İtleri Direktörü: İsmail ~ 
BaııldıA'ı yer: Akın Ba11mevi İstanbul 


