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ABONE ŞARTLARI 

Türkiye için Kurut 
3 Aylıtı 450 
6 ft 850 

12 ft 15(){) 
Ecnebi nıemlelı:etler ıçın 

12 a~~ı VOO 

Sayısı 5 Ku uş 

Günü geçen nushalar 

20 kuruıtur. 
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n=aı 

Umum Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 

Ekonomik Haberler 
Dünkü ihracatımız 

lık,f>üıı Romunyaya 122 bin lira· 
p P a lD u k gönderilmiştir. Bu 
,~ltlu.klar hükumetin hususi mü-
~sıle ihraç oluıımuştor. 

d • ~erikayn 142 bin liralık av 
!o t!ıı, ltalyaya mühim miktarda 
'o•tkk, 50 bin kilo fasulye ve 
ı. la, Fransaya 260 kilo fasulye, 
"lıaır fı · y a stık, lııgiltereye fmdık, 
11~t~~Iavrayo, Yunanistan.a ba-

i0nderilmiştir. 

lırııirde .. .. 1 • k uzum, ncır, pamu sa-
. tıştarı ve ihracat 

it ltllıirden alman malumata gö
~~ 6 nisaıı tarihine kadar İzmir 
~i 'nından dış memleketlere 53 

il ıc~ 
td l ~s~r ton kuru üzüm ihraç 

ltlıştır • 

)tllu~un 3G bin tonu İngilteıe
~k ttıutebakisi diğer ecnebi mem
ltQı~tlere ihraç olunmuştur. Re-
1 e 70 bin tondur. 

llt 112İltere iaıe ne7.areti ve itha
dt:'cirleri şimdiye kadar İzmir
-.'fl 40 b'n ton üzüm satm al
'ttklltdır. Bunun 36 bin tonu 

Türkiye ile lsviçre arasın da 
ticaret anlaşması müıakereleri 
Yakında müddeti bitmek üze· 

re olan Türkiye· İsviçre ticaret 
anlaşması yeriııe iki memleket 
arasında yeni bir anlaşma yap 
mak üzere İsviçreden bir heyet 
gelmiş ve ilk temashır şehrı~ 

mizde yap lmıştır. 

Cumlauriyet Merkez Banka
sında başlayan müzakerelerde 
İsviçre federal hükumetini üç 
kişilik bir heyet temsil etmek
tedir. Türk Heyeti de Harici
yeden Bedri Tabirin riyaseti 
altında Ticaretteıı Zeki Zeybek 
oğlu ve raportör Ercümend Işıl
dan mürekkcbdir. 

Türkiye • İsviçre arasındaki 
ticari münasebet öteden beri iki 
memleketin bünyerlerine göre 
şayanı memnuııiyet bir halde 
olmakla beraber Avrupanın şi
malindeki harbden sonra daha 
ıiyade ehemmiyet kesbetmiş ve 
bilhassa isviçre birçok maddele
ri memleketimizden tedarik et. 
meğe başlamıştır. l' \le ihraç edilmiştir. 

t •• 1
11tıın satış kooperatifleri bir· Yeni anlaşmanın bu bakım· 

'1 ı ıı:ıh dan eskisinden farkla ve iki h\ Utebakı dört bin tonu 
.. •tıia sevk edecektir. Piyasa. 
lcı4dlıı~vcud üzüm stoku 7 - 8 bin 

llr 
ı\ . 

memleket ticaretinin iııHşafı 
için daha müsaid zemin hazır
layacağı mahiyette olacotı an-

ıılmaktadır. ~ ~llıanya ile aktedilmiş olan 
-._ ._. Uçuk milyon liralık anlaş-

lit11ı.~cıbince Almanyayn 400 bin lzmir den Amerika'ya köpek ba
•11111 kuru üzüm s vk ve ihraç 

1 't:aktır ~ . 
1İlıiııttıir Linıanmdan 6 nisan ta· 
~ b~ kadar dış memleketlere 
~k hı ton incir ihraç edilmiıtir. 
a:ıı, 40 bin tomlur. 
~ Yıl İncir piyasnaında satış• 
~ıı 'lır devam etmiı, bu yftz· 
'ıı blılabsulün mühimce bir kıs· 
ı\ıllrda haline gelmi,tir. 

~'ıı 7-•nya ile yapılan 5,5 mi
~... ıralık anluşma daires' nde 

lığı derisi ihraoı 

İzmir gazetelerine nazaran ba· 
zı Amerika firmaları köpek ba
lıtı deriıi almak için mürocıaatta 
bulunmuflor ve bunun üzeri!1e 
yapılan tetkikat netic:esinde iz· 
mir klrfezi içinde pek çeğalan 

bu balıklardan ihracat yapılalti

lec:eği anlatılmıftır. Bilhassa kör
fez içinde klpek balığı pek ço· 
ğalmıştır ve bunların kolayca 
avlanabilmeleri kabildir. ~~ ~l'ıYa, memleketimi:tden 300 

~it· •ralak hurda 106 bın lira Yalnız bunun içiu beş bin lira 
•ıı. , 

,.._~ır •atın alacaktır. l)ij'er kadar masraf ihtiyarına ve bazı 
~ .. ketıere de az olmakla be- tesisata lüzam rirülmüştü. Bu 
--t~t 1d~lış ve ihracat devam et- paranın İzmir Balıkçılar Cemi-

.. t ır. 1 . 
r.. yeti'ne kredi suretiyle veri mesı "ltl k . 

~ıtd \l ınahsulilne gelince, iz- için Wüııakalat N ekiileti nezdiıı· 
'il'~ bu ıeueki rekolte 78 bin de bazı teşebbüsatta bulunulmuş· 1>,, j 1

'· Romanyaya 14 bin ba- tur. Mütetebbislerin Vekiilet'e 
~il._.1'1Yaya 1500 balya ihraç gönderdikleri raporda köpek ba
~i)11 ış, Yerli fabrikatörleri de lıklarının kurutulmuş etlerinden 
'-~11'•dan 27 bin balya pamuk en iyi cins tavuk yemi yapmak 
\e. alQııtlardır. mümkün olduğu da iıaret edil-

\:11~c-.d stok 30 · 35 bin ~alya miştir. 
L ~.. lahınin edilmektedir. 
'll',ıııuk1u ithali mukabilinde Demir stokları hakkın da beyan-
,,•ttı!~ ~~ın';'k ıatışı ve ihracı name verme müddeti bitti 
~ l'a ıçın ltalya ile bir anlaş· Demir mevcuıiu hakkında be-
'ltıııPdıl?Jası mevzuu bahistir. dd 
~-~. a ltalyan murahhas heyeti, yanoame verme mü eti dün 
• L.~tay akşam bitmiştir. Dün saat altı-
t~I a gelecek ve Ticaret l d 310 b ) tli d ya kadar alakadar ar an • 
~~tır'.ı e mü7.akerelere başlı- yanname alınmıştır. Verilen 

'- hı M 1 beyannameler ancak buıün tas· 
~.. a acaristana da pamuk nif edilecek ve tesbit olunan 

''td,~ hptnak için teşebbiisler 
l\L ·..-. V stokların miktarı aıılaıılacaktır. 
."'~ c bunlarm müsbet su· 
'~ltııd~liceleııeceği tahmiıı edil- Piyasamızda ve hususi ellerde 
~ ır. bir hayli demir çubuk ve lame 
oııı, - - demir bulunduğu anlaşılmakta-
~i ~aya palamut gönderiliyor dır. Ellerinde demir olduğu hal

~ ()L llçuk senedenberi ilk de- de beyenname verwiyenler ce· 
'' ,.tak · d 1 • t dtb lıtanbuldan Romaııya- zalan ırı acatt ır. 
!\," '&atta kullanılan palamut Ticaret Vekaleti teşkilatı ya-

tı l td·ı 
"11~ 1 tniştir rıodan itibareıı faaliyete reçe· 

~1-111 •rıyaya gönderilen ilk rek ellerinde demir bulundurup 
"-111 llt Partisi yüz ton kadardır ta gizli yenler hakkında zabıta 

"ti ~t ihrac:ana devam edile· ile birlikte takibata başlıyacak-
ber edilmektıtlir. ı br. 
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Mü t e ah h it 1 erin Takvimi 
YARIN 17. 4. 940 ta YAPILACAK İHALELER -

İst. P.T.T. Müd.: 
K11rş11n ve • c'ın <No 1373) 
Dıvar ın (No 1177) 

Jandarma Gen. Komut Ank.: 
Çamaşır! k ve .ast rl k b :ı. (Ne 1378) 

ınhisarlar Umum Müd. 
İıpirto tulı,ır:ıb ar (No 1377) 
To:ı. tala~ (No 1377) • 
Pa alt n r tes sat (No 1377) 
Tipo mu ekhb' (No 13&3) 
Amonyak (N 13 ~) 

M.M.V. SAK: 
Trommı:l (No 1!178) 
Beton ku übı: i ııt (\ı 1190) 

Balıkesir Belediyesi: 
Elektrık 11.ıatleri için lıut (No 1380J 
Numara lovlıoeı (No 1380) 

Edirne Milli Emlak Müd.: 
lina tamiri (No 1383) 

Adana Kozan Memleket Hast : 
Hastane tar ın (No 1381) 

Orman İşlet. Aband.-Keremali 
Revir Amir.: 

Aıkeri Fabr. U. Müd.: 
Civa qali~i (No 1385) 
K lim (No 1.385) 
Kriple kömü Ü (No 1388) 

Tophane Lvz. SAK: 
S .. yyor muıbah (No 1386) 
~'ubtel f şerid (No 1387) 
E ektrık tesiaalı (No 1387) 
Şer t kolın (No 13&) 
Ç nko levha (No 1387) 

Gümrük ve İnhisarlar Vek : 
Otomobil mclzemesi (No 1.387) 

Edirne Ask. SAK: 
Kazma kürele ve balta kılıfı (No 1388) 
Er lnı.nduruı (No 1389) 
SıCrır eti (No 1890) 
Pırasa ve pııtales (No 13\)0) 
Buğıı bidonu (No 1S90) 
Çımento kireç ve kiremit (No 1390) 
A~nba (No 1390) 

İst. Maarif Müd.: 
Çorap (No 1388) 
Peı cere aamı (No 1388) 

Keres•e naklı (No 1383) 
Hımiş : [ ] Tırnak içine alınmış nu• Maarif Matbaası Müd.: 

u: aralar, işin bangi nyılı gaı.etede ne,r· 
Paspartu lı.iğ dı {No 1383) oldtıfrunu gösterir. 

Edirne Orman Çevirge Müd : [•J Sonnnda yıldı'Z işar11ti hulnnan itler 
Kavak odunu (No 1 IIB3) • münyedeye aittir. 

~~~~,~~~.--__..;;,__..;;....~~~~~~~~-
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SALAR 

Kayseri Nafıa Müdürlüğünden : 
Keşıt bedeli a~J lıra O kuruş olan Muııcusun nahiyesinin tamir 

edilecek olan hükumet konağınan tamir işi pazarlık suretile eksilt
meye çıkarılmıştır. 

Muvakkat teminat 44 lira kuruştur. Bu işe ait keıifname 
şartname ı~nyıeri Nafıa müdürl~tünde ıörülebilir. Eksiltme 19 ni· 
san 940 cuma günii saat 14 de nafıa dairesinde yapılacal.tır. 

Milli Müdafaa Vekfı.letl Satınnlma Komisyonundan 
Keşif bedeli 4822 lira 45 kllruŞ olan iki adet beton kulübe 

pazarlıkla yaptın.acaktır. Pu rlıgı 17.4 9.ıO çarıamba fÜııÜ saat l l 
dedir. ati teminatı 723 lira 37 kuruş elup şartnames i 25 kuruşa 
komisyondan alınır. Taliplerin muayyen vakitte M. M. ıahtınalma 
komiıyonuııda bulunmaları. 

Mersinli fidanlığı MüdArlüğünden: 
Fidanlıkta 748 lira 65 kuruş bedeli keşifli kargir bir hnvuz inşa 

edilecektir. Havuza ait evrak ve keşifname fıctanlık müdüriyetinde· 
dir. Eksiltme 30 4.940 paıarteııi günü saat 15 te Fidanlıkta teşekkül 
ede~ek komisyonda icra ve ihdle ediluektir. TalipJ41rin 56 lira 15 
kuruş muvakkat teminatı mal sandıf1na yatırarak makbuzlarile ko· 
misyona müracaatları. 

Bolu Nafıa Müdürlüiünden: 
Eksiltmeye konulan iş. Bolu MerkeE Jandarma birlik binasına 

getirilecek ıu tesiıat ışııı:n keşif be:leli 964 lira 59 kuru~tur. 
Bu i e ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
Eksıltme ,artuamesi. 
Mu kav ele projesi. 
Bayındırlık i•leri geuel şartı.ames·. 
Su saleıiııe dair fenni ve husuıi şartname. 
Keş f bulılsası, ınesahat cetvelleri 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı 8glu Nalıa _Mütlürlüğünde 

görebilırler. 

Eksiltme a..:ı 4.940 tanhinin cuma günü saat 15 de Boluda Hü. 
ki'smet binasında Nafıa Müdürlütü edasında komisyon tarafından 
yapılac tır. 

Eksiltme çık olarak yapılacaktır. 
Eksiltmoğe girebil nok için isteklinin 73 lira muvakkat teminat 

vermeıi bunda başka aş ğıdaki vesika! rı haiz olup göstermesi la
zımdır. 

Ticuet odasında kayıtlı bulunduğuna dair vesil<a. 
İste liler ihnleden en 07. sekiz gün evvel vilayete müracaatla 

alınncalc ehliyet vesikasını göstermek şarttır. 
İstekliler yukarıda yazılı nette Bolu Nafıa Müdürlüğü dairesin

de ha11r bulunmalıdırlar veya gönderecekleri teklif mektuplarmı 
mukarrer saatten bir saat evveline kıtdar eksiltme kemisyonu reiı· 
lij'ine gondermelidirler. Postada olacak gecikmeler kabul eclilmez 

Afvon P. T. T. Müdürlüğznden: 
Afyo11da yeni inŞ'l edilen P. T· T. binasında Gişe ve bazı odalara 

döşenecek gürgen parke ve sairenin yaptırılması keşif hülisasına 
göre 3092 lira 48 kuruş bedelle 30 4.940 tarihine müsadif salı ıünü 
saat l~ de ihale edilmek üzere on beş gün müddetle açık ekıilt
meye konulmuştur. 

Bu işe ait ~artnaıne, mukavelename ve keıif bulasaaını ıarmek 
isteyenlerin yeni posta •e telıraf binaaın~a bulunan Mildüriyete 
miraeaatlan ili• elunwr. 

Ankara Valiliğinden : 
Aukara K. Hamam yolunun 58+700 - 86+ 300 cü kilometre

leri arasmdn yapılacak J0347 lira 22 kuru' keşif ltedelli varyaııt 
yol inşaatı 2.5. \940 perşembe günü saat 15,5 ta vilayet daimi en
cümeninde ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usuliyle ekıiltmeye 

konulmuştur. 

Muvakkat teminatı 776 lira 0.5 kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektuplarını, teminat mektup veya makbuzla· 

rile ticaret odası vesikaları, ihale gününden eıı az 8 gün evvel vili
yet makamına istida ile miracaat ederek bu i' için alacakları fenni 
ehliyet vesikalariyle birlikte s6zü geçen günde ıaat 14,30 kadar en· 
cümen reisliğine vermeleri. 

Bu işe nit keşif ve şartnameyi her gün nafıa mödürUitüode 
göreltilecekleri. 

• * • İdarei hususi yeye ait Etfaiye meydanındaki binada 8i5 lira 
38 kuruş keıif bedelli tamirat işi 29 4.940 pazartesi günü saat 15 
te vilayet daimi encümende ihale ed ılwek üzere açık ekıiltlJ?eye 

konulmuştur Muvakkat teminat 66 lirk 40 kuruştnr. 
İsteklilerin muvakkat teminat mektup veya makbuzu, ticaret 

odası vesikası ve bu işe ait olarak nafıa müdürlütfinden ala<'aklan 
fenni ehliyet vesikalariyle birlıkte ihale günü daimi encümene 
müracaatları ve bu işe ait evrakı keşfiyenin nafıa müclürlüsünde 
görülebileceği ilan olunur. 

şası . 

Balıkesir Doğum ve Çocuk Bakımevi Satınalma 
Komisyonundan : 

Açık eksiltmeye kenulan it: Doğumevi bahçe duvarlarının İn· 

i 
Keşi bedeli 6931 lira 76 kuruştur, 
Muvakkat teminatı X 7,5 dan 519 lira 88 kuruıtur. 
İhaleıi 24.4.940 çarıamba saat 14 te Dotumevinde yapılacaktır. 
Taliplerin her gün Doğumeviııe müraoaat edebilecekleri ilin 

olun•r. 

Keşif İlk 
bedeli teminat 

lı;tunouı .oe1eaıyesıncıen : 

2977,84 2~,3:l Floryada yapılacak boru inşaata 
3686, 78 276,5 l Floryada yapılacak memurin binası inşaatı 

Keşif bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı intaat 
ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameler zabıt ve mua-
meliit müdürlütil kaleminde görülebilir. İhale 30 4.940 ıalı giınü aaat 
14 de daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat mak
buz veya mektupları ihaleden 8 gün evvel fen iıleri müdürlüğiine 

n.üracaatln alacakları f enui ehl' yet \'C 940 yılma ait ticaret odası 

vesikalarile ihale günü muayyen nalte daimi encümende bulun· 
maları. 

İıtanbul Komutanlığı Satmnlma Komisyonundan : 
Sirkeci askeri konağının bo7.uk olan etüv ile hamamın ıu de

posu altındaki ıskara tertibata paurlıkla tamir ettirilecektir Keıif 

bedeli yüz on iki lira on beş kuruştur. Tamire aid pazarlıtı mütea 
kip takarrür edecek fi at üzerin der kal'i teminat alınacaktır. Ke,if 
evrakı hergün Fındıklıda komutanlık ıatınalma komisyonunda gö
rülebilir. Pazarlık 20.4 940 günü saat enda yukarıda yazılı binadaki 
komisyonda yapılacaktır. isteklilerin muayyen gio ve saatte komi· 
syonda bulunmaları. 

ilaçlar, Klinik ve lspeı1çiyarı alat, Hastane Lvz . 
D. O. Yolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden : 

Muhammen bedeli 265UO lira olan üç aded rontgen cihazı ve 
teferrüatı 3 ).5.940 perşembe günü saat 15 de kapalı zarf uıulile 
Ankarada idare binaaında satın alınacaktır. 

Bu ışe girmek istiyenlerin 1987,5 lirahk muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesilı:aları ve tekliflerini aynı güıı ıaat 14 de 
kadar komisyon reislijfoe vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 130 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerine H· 

tılmaktadır. 

Elektrik. Havagazı. Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 
Kırkağaç Belediye Reisliğinden : 

Belediyemiz elektrik fabrikası lokomobili için saatte 1500-1800 
litre sııyu tasfiye edecek bir su tediye cihazı aahn alınacaktır. 

Bu cihazın muhammen bedeli 950 lira olup teminat akçoıi mik· 
tarı yüzde 7,5 hesabiyle 71 lira 25 kuruştur. 

İhale müddeti 14 4 940 tarihinden 29.4 940 tarihine kadar 15 
gün olup eksiltme 29.4.940 günü ıaat 15 de Kırkağaç belediye dai
resinde encümen huzurunda yapılacaktır 

Talip olanların fartnamesiııi glSrmek ve teminatlarını yatırmak 
izere belediyemize müracaatları ilan ol•nur. 

••• 
23 J;alem kup sirküi ve teferruatı alınacaktır. Bak: D. D. Y. 

U Müd. ilanlarına . 
~-------:---:------~~--~~~--------~~~ Mensucat :-Elbise - Kundura - Çamaşır v. s. 

Adana Askeri Satınalma Komisyonundan: 
12.4.940 günü pazarlığı yapılacağı ilan edilen 890 çift yemeniye 

talip çıkmamııtır. 
17.4.940 çarşanba günü saat onda pazarlığı yapıl!lcağınd.an iı

teklilerin teminatlarile birlikte Adana Aıkeri Satıauma komııyonu-
na mlraoaatları. 



2 Mlaabıa Gazeteıi 

gün il-n olunan ünakasav yedeler Listesi 
Cinsı Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Günü Saat• 

Al l\1Unakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, H rita _ 

Dogumevi bahçe duvarı inş. 
Floryada yap. boru inş . 

aç. eks. 6931 76 

" 
" 

memurin binası inş. 
" iskara tamiri " 

İzmirinin muhtelif sokaklarıoda parke kal· ,, 
dırım inşası 

Betonarme menfez inş. paz. 
Bataklık kurutulması için kanal ameliyatı yap. aç. eks. 
Floryadıı sıra kabinelerde yap. tesisat ve kapalı z. 

müteferrik işler (şart. 108 kr.) 
Taksim Belediye kazinosu bodrumunda yap. 

inşaat diğer bazı müteferrik işler {şart, 
149 kr.) 

Tepebaşı Şehir tiyatro u bahçesinde yap. 
muh faza duvarı ve teferruatı (şart. 

141 kr·} 

" 

,, 

Kadıköy Mühürdar Cııd. parke kaldırın in9. aç, eks. 
Fatih 15 ci okul binası kalorifer daire İnin n 

tecridi 

9977 84 
3686 78 

112 15 
9980 -

1602 36 
21648 43 

29766 45 

28135 90 

5055 33 
506 61 

Mecidiyeköyü-Maslalt Haciosman Kefeliköy kapalı z. 12330 -
yolunun katran kaplama işi (şart. 3l kr.) 

ilaçlar, Klinik ve ~e.!:!.!!.çiyart alat, Hastahane Lvz. 

Rontgen cihazı ve teferruatı: 3 ad (şart. kapalı z. 26500 -
130 kr.) 

flcktri~-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Kup sırküi \'e teferruatı: 23 kalem kapalı z. 14222 -

Su tasfiye cihazı elektrik fabrikaaı lokom&· 
bili için 

950 -

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Yemeni: 890 çift (t~md.) 
Pamuk çorap: ıoooo çift 
Yüz havlusu: 5000 ad. 

paz. 
n 
,, 

3300 -
2250 -

Gtbaa işleri - Kırtösye-Yazıhane Levazımı ________ _,,;,, __ ~--~------------ --
Kağıt mukavva, mücellid bezi merdane kapalı z. 7295 

tutkalı, mürekkep v.ı . 

Matbu evrak: 43 kalem paz. 11 4 66 

Nakli yat Boşaltma Yükletme 

Yeni yatak ormanmdan Tatava köyüne çam 
tomruğu nakli: 803.7 19 m8 

SAJ,.aruo ,..•m•nın,lcıın T••oao l,;: •• ::-a. .. --
lemrUğU nakli: 1566 032 m1 

Sanat ormanından Tatava köyüne çam tom· 
rufru nakli: 378.803 m1 

aç. ekı 

,, 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v. 

Ma:ıot: 1430 teneke·gaz: 3j0 teneke ben · aç. ekı . 
zin: 150 teneke vakum: l t . 

M Uteferrik 

Kısrak: 4 baş 
Muhtelif malzeme Kor birlikleri atölyesi için 
Alto saksifon: 1 ad. 
Muvezzi ç ntası büyük: 50;) ad.-küçük: HlO 

ad.-orta: 200 ad 
Bira sandığı: 10000 ad.·bira kasası: J lOOO 

ad, (şart. 212 kr.) 
Muhtelif çelik malzeme 
Beyaz masa muıambası (1.30 m. enin.le): 

200 m. 
itilm: 50·60 t. 

Köprülü termostat yap (temd.) 
20.5.940 te alıonca ı ilan edilen iO eter 

takımı alınmasından sarfınazar edildi 

ErzcM<, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Tue bakla: lfj t. 
Erzak: 2d kalem 
Kuru ot: 91915 k . 
Saman: 78250 k. 
Toz şeker: l l t. 
K. fa ulye: 80 t. 
Pirinç: 46 t. 

B. r 
Hayvan: 5 baş 
Çam ağacı: 208 m3 
Soj"uk lınva depoları kiraya verilmesi· 
Taksi otomobili Ereks markalı 

Doç marka hususi otomobili 
Piyano, wasa, koltuk v •S, 

Muhtelif demirler 

Delikli tuğla: 7000 ad. 

Muhtelif ev eşyası 

Torna makinesi 

Buz bayılığı 
Menekşe 

paz. 
,, 
" kapelı z. 

paz. 

" 

paz. 

aç. eks· 

" 

aç. eks. 
paz. 

,, 

nç. art. 

,, 
,, 
n 

n 

n 

paz. 

m 5 1 50 

m' 3 -

4818 10 

7200 -

42400 -

30000 -
3ZO -

7800 -
600 -

900 -
5622 -
5331 07 
1173 75 
4070 -

k. o 20 

" 
o 'l7 

m 8 9 40 

37728 -

519 88 
223 34 
276 51 

748 50 

122 -
1623 63 

2232 48 

2110 20 

379 15 
38-

924 75 

1987 50 

1066 65 

71 25 

495 -
168 75 

547 13 

88 85 

91 

074 

101 -

366 61 

540 -

3180 -

2250 -
48 -

1170 -
45 -

67 5tl 
422 -
l99 83 
il 05 

305 -
2400 -
1863 -

Balıkesir Doğum ve Çocuk Bakımevi 244-40 
İst. Belediyesi 30-4-40 

14 -
14 -
14 -
I0-
11 -

n 
İstanbul Komut. SAK Fındıklı 
İzmir Belediyesi 

İst. Belediyesi 
Kütahya Vilayeti 
İst. Belediyesi 

,, 

" 

" 
n 

,., 

30-4 40 
20-4-40 
29.4.40 

18-4-40 14 -
26-4·40 15 -
2-5-40 15 -

2-5·40 15 -

2-5-40 15 -

2-5-40 14 -
2·5·40 14 -

2-540 15 -

D.D.Y. Ank. ve Haydarpaşa Vezneleri 30-5·40 15 -

D. D. Yolları Ank. Haydarpafa ~evk 3l-5 40 15 30 
Şefliği 

Kırkajaç Belediyesi 29-4 40 a kadar 

Adana Askeri SAK 17-4-40 10 -
M.M.V. Hava SAK 18-4-40 ti -
Tophane Lvz. SAK 2-5·40 14 -

İst. Belediyesi 2-5-49 15 -

Seyhan Vil. Hu usi Muhasebe Müd. 29·4·40 10 -

Aband Devlet Orman İşlet. Revir Amir. 22·4 40 15 -

" 
22 ..... o 10 -

" 22.4.40 14 -· 

Adana Pamuk Üretme Çiftlitl Müd . 29 4-40 10 -

Balıkesir Merinos Yetiştirme Şefliti 27.4 40 10 -
Balıkesir Ask. SAK. 18-4 40 15 -
Selimiye Ask . SAK 18·4·40 il -
İst. P.T.T. Müd. 30-4-40 15 -

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 26-4-40 11 -

Türk Han Kurumu Tilrkkuşu Gen. Dir.· 30.4 40 15 -
lst. Maarif Müd. 2~·4-40 11 -

Ank. Belediyesi 19-4 40 JO 10 
Mrk. Ziraat Mücadele Enstitüsü Müd. 18-4-40 15 -
Gümrtık Mub, Gen. Komut. İst. SAK. 

Adana Ask. SAK 29-4-40 
Kütahya Vilayeti 26·4·40 15 -
Jsparta Ask. SAK 26-4·40 10 -

" 26·4-40 15 -
Glmriik Muh Gen. Kpmut. fst. SAK 2-5 40 15 -
Mersin Ask, SAK 18·4·40 10 -

,, J8·4·40 il -

Selimiye Ask. SAK 19.4.40 10 -
76 44 Isparta Orman Müd. 24-4·40 15 -

~nhisnrlar Umum Müdürlüfii 
lst. Bel d. Lalelide Yetil Tulumba 19·4-40 10 -

Sok •• \; 14 
!st. Bele~. Çarşıkapı Azak Garajı 19-4-40 15 -
!st. 4 cü f~ra Aksaray Laleli Aprt. 25'-27-4·40 9 -
lst. 4 cü icra Galata Kumbaracı 19- '22·4·40 10 -
• Yokutu .:\: 27t25 
lst. Defterdar. Eyüp Silahlarağa Ke· 24'-4·40 J 1 -

mikliburun Sok •• ~: 97 
Kasımpafa Maliye Şübesi Sutlücede 29-41.40 14 -

Karaataç imrahor Cad. · 
İst. Deftardarlığı liyüp Hamiyet Kontr 24-4-40' 11 -

plak fabrikası 
5859 ıt Ank. Belediyesi 30-4-40 

Y .Z.E. İktisadi İtletmeler Müd. Ank. 

1 Nisan 1940 

lstanbul Belediyesinden : ı 
Üsküdar • Şile yolunun 33 ncü kilometresindeki 1 metrelik 

betenarme menfezin inşası 2490 No. lu kanunun 46 cı madde· 
sinin A fıkrasına tevfikan pazarlıkla yaptırılacaktır . Keş~f qe 

9artname Zabıt ve Muamelat Müdürlüğünde görülecektir. lhıılo 
l8. 4. 940 perşembe günü saat 14 de Daimi Encümende yapı· 
lacakhr. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mekhsbları ile iha· 
le günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. 

M. M. Vekaleti Havn Satmalma Komisyonundan 
10.000 çift pamuk çorap pazarlıkla satın alınacaktır, Muba~ 

bedeli 3.300 lira olup kati teminat mikdıırı 495 lir dır. Paı.srlıdJ 
18.4.940 perşembe günü saat 11 de bava satınalma komisyonun 
yapılacaktır. idari tartııame ve nümunesi her gün komisyonda ~ 
rülebilir. İsteklilerin muayyen gün ve saatte kati teminat ve kaııtıO 
belgeleriyle komisyonda bulunmaları. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
5000 adet yüz havlusu müteahhit nam ve hesabına ahnaca1'~: 

Açık eksiltme 2.5.940 perşembe günü ıaat 14 de Tophan de Le0,rı 
zım imirlifi sahnalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin be ,İ 
2250 lira ilk teminatı .168 lira 75 kuruştur. Şartname ve nüoı011:,. 
komisyonda görülür. isteklilerin kanuni ve.sikalarile belli saatte 
misyona gelmeleri. ._../ 

Matbaa işleri, kırtasiye ve yazıhane Lvz. 
İstanbul Belediyesinden : u' 

Belediye matbaası için lüzumu olan kdğıt mukavva, oı&ıcelUl 
bezi; mertlana tutkalı, mürekkep vesaire kapalı zarf usulile c1'~·rı 
meye konulmuştur. Tahmin bedeli 7295 lira ve ilk teminat 547. 1ıl' 
13 kuruştur. Şartnameler Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleoı111cO 
sıörülecektir. ihale 2.5,940 perşembe günü saat 15 de daimi e~ fi iltk 
mende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektup~ 'ıtııi 
ve 940 yılına ait ticaret odnsı vesilcalarile 2490 numaralı kaıı~~0a 
tarif ah çevresinde hazırlayacakları teklif mektuplarım ihale r 
saat 14 de kadar daimi encümene vermeleri. 

Seyhan Vilayeti Hususi Muhasebe Mücürlüğünden : " 
Hususi muhasebenin ihtiyaeı olan 43 kalam matbu eflr•lı r 

defterler l 184 lira 66 kuru muhammen bedel üzerinden ve psı• 
lıkln yaptırılacaktır. ~ ~ 

Pa:ı.arlık, 9ıO senesi nisnnuı 29 uncu pazartesi günü saan tO~ h 
0 

1 
vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. Pazarlık vaktinden c-: t ~ p~ 
husud muhasebe veznesine yatırılmış bulunması lazım gelen ınu-:• 
kat pey parası miktarı 88 lira 85 kuruştur. • 1"' •ltk 

1 Nümunelerle, şartname ve mukavelename her gün hususi ı<ı. 

1 
hasebe kaleminde görülebilir. .........-/ 't•'llt 

1 
ahrukat, Benzin, akina yağları v. s. 

Edirne Askeri Satınalama Komisyonundan : 'ı1t 
1 Açık eksiltme ile 15 ton gaz yağı olmacaktır. Eksiltmesi 6,5.t, •t t 

pazartesi günü saat 10 da Edirnede eski wüşiriyet dairesinde 511 ~ tGQd 
aluıa kuwısyununda yapılacaktır. Şnrtna e ve evsafı komisyoıı1111 

•örülebilir. Tutarı 3150 ve teminatı 237 liradır. İsteklilerin sS ~114t 
ıeçen rüade komisyona gelmeleri. 4 
Müteferrik 

Ankara Muhafız Alayı Satınalma K misyonundan: " 
143 yüksekliğinde 160 götüı çevreli dört sekiz yaşları ara 1jı 

hayvanları olup da satmak i~tiyenlerin her gün Sarı kıtla karşısı 
bayY&n hastanesine getirmeleri ilan olunur. 

Balıkesir Askeri Satmalma Kemiycmundan : tel 
Kor motörü birlikleri atelyelerinde kullanılmak üzere ınub 

malzeme pazarlıkla satın almacakt ar. 
Pazarlığı 18 4.940 per,embe günü ıaat 15 de k 

komisyonunda yapılacaktır. 
Evsaf ve şartnamesini görmek istiyeuler her ün 

muzda görebilirler. I' 

Taliplerin mezkur sıün ve saatte komisyonumuza mürac at 
meleri ilan elunur. 

Balıkesir Merinos Yetiştirme Şefliğinden : f 
Kurumumuz için binek ve hizmet hayvanı olarak 4 kısra1' 

zarlıkla ıatm alınacakhr. ~~ 
Pazarlık 27. 4. 940 cumartesi iÜnÜ saat 10 da şeflik biıı811 

yapılacaktır. ~'J' 
Şartnamesini görmek isteyenler her gün öğleden sonra fe 

müracaat edebilirler. •' 
1 e" Taliplerin mezkur tarilıı ve saatte dairemi~de teıekkÜ 

komisyonumuza müracaatları ilan olunur. 

Selimfye Askeri Satanalma Komisyonundan : JI 
Selimiye Tümen bandosu için iıı.i aded bem kılarnetle bit ~1,ı 

saksifon 18.4 940 per9embe günü saat 11 de pazarlıkla satın 8 ~ 
cııkbr. İsteklilerin belli gün ve saatte kat'i teminat paraları .,e I 
nuol veaiaalarile birlikte .Selimiyedeki Tümen satmalma ke isf' 
na ~elmeleri. 

Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan : 1 
On iki adet buğu bidonuna mahsus araba pazarlıkla satııı t 

na.aktır. Pazarlığı 7.4.940 çarşamba gfnü s at 16 d Edirned;,ı 
JDÜşiriyet dairesinde sahnalma komisyoı unda yapılacaktır. ( 
.480 ve teminatı 72 liradır. Şartname ve nümunesi komiıyoııd11 

riileb ilir. , 
* • • Edirnedeki birlil<lerin yiyecek anbarmda yapılac k taıJ'; 

sarf edilmek üzere ·.o torba çimento, 2 l kilo çivi, 500 ftilO b 
1790 adet yerli kiremitli pazarlıkla alınacaktır. 600 metre ınıı~~ 
kiremit aktarması i~i de ayni yerde yapılacaktır. K if bede 

1 

lira 90 kuruştur. 
!'•zarlığı 18.4 940 perşemlıe günü not 1 ) da yapıla.aktır• ~ 

isteklilerden keşifnamesini iÖrınek isteyenler her l'Ün ve f 11 
lık iÜııünde 20 liralık teminatlarile birlikte Edirne sanayi kıf 
claki aatınalma komisyonuna relmeleri. 

• • • Edirn~ sanayi kıtlaaıodaki su deposunun, sulukları, ;~ j 
tamiri için 20 torba çimento, ıou kilo kireç, 20 adet ç ıme r 
90 metre su lteruıu 9,3 8,8 adet te. 12 adet diraek, öOO adet 
kire idi alınaaak ve ıu borularının takılması yaptmı.caktır. 
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..........._~----":"---~----~------~~~~~~~~~~~~~-------~~!'!'!!""'~-----ı-------=-~~~~~~~~~~~~~~~~~-=-~~~......_~ 
Keşif bedeli 111 lira 51J kuruftur. Teminata 17 liraılır. 

M6nakaaa Gazeteai 
3 

17. 4. ~HO çarfaml.a r ııü saat 11 de pazarlığı yapılacaktır. 
'1 lıteklilerin lıtelli gün ve saatte !dirne sanayi kı,Iasındaki sabn

ltıa konıisy9nuna gelmeleri. 

•*• Paır.arlıkla 17 aded butu bidonu ahnacaktır. Puahğı 17 4.940 
~tflltnba günü saat 15 de Edirnede eski müşirıyet dairesinde satın

ltıa komisyonunda yapılacaktır. Tutarı 510 ve teminatı 77 liradır 
11\t~lilerin sözü geçen komiıyona gelmeleri. 

İstanbul p. T. T. Müdürlüğünden: 
~ İdare ihtiyacı için 500 aded büyük 200 aded orta, 100 cded 

küçük boy ki cem'an 800 aded müvezzi çaotasının alımı kapalı 
~tf uıulile eksiltmeye konulmuştur. 
~ıı • Eksiltme 30.4.940 salı günü saat 15 de B Postane bina11 bi· 
~ ~ katta P. T. T. mudürlük odasında toplanacak komisyondu ya
-~1•caktır. Büyük boy müvezzi çantasının beheri bedeli muhamme· 
~ ıo lira, orta boyun 8 Jira, küçük boyun a lira, hepsinin 7200 

'• ınuvakkat teminat 540 liradır. 
1' sliplerin olbabtaki mühürlü nümunelerilc şartnamesini gör· 

~k ~e muvakkat teminatlarını yatırmak üzere çahş~a günle.rinde 
~ tkur müdürlük idari kalem lezazım kısmına , ekııltme saahnden 
t la:ıt evveline kadar da konunun tarifine göre h zırlıyacaklar1 

~t~tuplaranı 940 senesi için muteber ticaret odası vesikası, nıuval.kat 
, ll:ıınat makbuzu veya müddetsiz baııka mektubu ve t eklif nıektu. 
~~ llıubtevi olarak yukarıda ismi yazıla komisyon başkanlığına nu· 
ltalı ınakbuz mukabilinde tevdi eylemeleri. 

Ankara Belediyesinden: 
'Yol inşaatında kullanılmak üzere 50-60 ton bitüm alınacaktır. 
Mtıhaınmen kıymeti 7800 liradır. 
l' tın inat 1170 liradır. 

11 Ş.rtnamesini girmek isteyenlerin bera-iiıı encümen kalemine ''e 
't~lilerin de 19.4.940 cuma günü saat I0,30 da Belediye Encü

llıne oıüracaatleri. 
• • * 

Ada na Askeri Satınalma Komisyonundan : 
Adana garnizonu için Mayıs 94 sonuna kadar yevmi ihtiya ç 

nisbetinde alııımal· şartiyle 15 b in kilo taze bakla açık ekıiltmeye 
konulmuştur. 

Muhammen bedel i 900 liradır. 
İlk temin tı b7 lira 50 kuruıtur. 
Eksiltmesi 29 4.940 Çar~anba günü Adana askeri satınalma 1<0-

misyonunda yapılacaktır. Belli günde taliblerin teminatlariyle müra
caatları 

ıSTANBUL. 
Ticaret ve Zah ire 

Borsası 
- 15 4.940 

FJATLAR 

Ata ı Yukarı 

Buğday ıert 

k 7 lca 
Arpa Anada dök. 
Arpa yemlık çuv. 
Kaplıca 
Bakla 
Fasulye tomlıu 

l:-1 nsulyn çal ı 
• ba bunya 

H•fhaş mavi 
8e1az peynır 
Fındık ıç 

Kr Pa 
S Sl 

5 20 
5 26 
4 15 
4 S5 

18 20 
20 -
17 
27 20 
~s ı2 
S6 

GELEN 
Arpa 
Bağday 
Yapak 
Fındık k . 
Mıs r 

Keten t bumu 
Ku~yemi 

Un • 
Ç avdar 
Tı ft ı. 

7.e,>tin yakı 
G l DEN 

Kr. Pa 

5 35 

17 10 

54,5 Ton 

435 ' 
13 1) 

,, 
116 • 

1,75 n 

30 • 
42 • 
15 • 

1,5 • 

" 
Cevı:z. içi 7 • 

DIS TİCARETiMiZ • 
Kliring Hesapları Bakiyeleri 
ve Kredili ithalata Ait Tanlı · 

hütler 
Türkiye Cümburlyet Morkez lan· 

knsandnn aluınn hesap hillisalarına 
göre 6·4-1940 tarihintiehi 1'Ilrirıg 
hesapları bakiyeleri. 

Cl!.TVEL: 1 
Türkiye Cümburiyet Merkez Ban· 

lrnsındnki kliring hesapları borçlu 
bakiyeleri: 
Memleket: Miktar T.L. 

Almanya 
A hesaplarındaki 
borcumuz 15.175,300 
Almanya 
B hesaplarındaki 
alacağımız 2.067.500 

Belçika 
Finlandiya 
Fransa 
Hollanda 
İngiltere 
lapan ya 

lsveç 
D Hesaplarındaki 
borcumuz 2.504 800 
A hesaplarındaki • 

lJ.IOT.800 
619.600 
716 3 o 
365.300 

tT .300 

Kiralık Soğuk Hava 
Depoları 

1 - İdaremize ait Soğuk Hnva Depeları kiraya verilecektir. 
il - Fazla tafsilat almak ve şeraiti öğrenmek isteyenlerin Ka

bataşda Levazım ve Mubayaat Şubesi Müdüriyetine müracaatları 
ilan olunur. (~9) 1-3 

• • * 

Cinsi 
Muh. bed. % 7,5 tem 

lira kr. lira .kr. 
Eksiltme 
şekli saah Miktarı 

Bira sandığı 10.000 A. ) 42.400 - 3180 - Pazarlık J 1 
,, kasası 11.000 ,, ) 

1 - Şartname ve nümuneleri mucibince bira sandığı ve kasa· 
lara pazarlıkla satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli, muvakkat teminatı, pazarlık saati hi· 
zalarında yazılıdır. 

111 - Pazarlık 26. iV. 940 cuma günü İstaııbulda Kabataşda Le
vazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonundo }apılacaktır. 

iV "7" Şartnamesi her gün sözü geçen Levazım Şubesi veznesin· 
deıı ve lzmir Ankara Başmüdürlüklerinden 212 kuru' mukabilinde 
alınabilir. Ve nümuoeler de Levazım Şubesinde görülebilir. 

V - f,teklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte ka· 
nuni vesaik ve ~o 7,5 güveaıme paralarile birlikte mezkur Komis-
yoaıa müracaatları. (3005) 1-4 

• * • 
Keşif, şartname ve planı mucibince idaremizin Paşabahçe 

fabrikasında yapılacağı revir ve çocuk yuvası ioşaıılı işi kapalı zarf 
usuliyle ekıiltmeye konmuştur. '-~t lO,ooo adet bira sandıtı ile 11,fOO adet bira kasası satın nlına

~k: inhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

_. ~Zahire, Et, Sebze v. s. 
Knn 5 • 
Fuulya ıso ., 
Fındık içi i,S " 

nla98~ımız 153. IOO 
lsviçre 
Lehistan 

2 351.700 
ı6s.eoo 
4J7.400 
833.900 
219 800 

il - Keşif bedeli 15192,70 lira muvakkat teminatı 1139,45 li
radır. 

ili - Ekııiltme 29. iV. 940 pazartesi günü saat 14,30 Kabntaşda 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Kemisyeaunda yapalacaktır. 

iV - Şartnameler her gün Leva:um Şubeıi veznesinden ve İzmir, 
Ankara Başmüdürlüklerinden 75 kuruş mukabilinde alınabilir. 

r 
Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan : 

~' Edirnedeki birliklerin sene sonuna kadar ihtiyacı olan 26 bin 
> k. Ütümün kapela zarfla ihalesi 30.4.940 Salı günü saat 11 de 
~·~~&<:aktır. Muhammen bedeli 5460 lira olup ilk t~miııah 409 lira 

lıttıştur. 

Oıu· - f • · .. k · t 1 h • " e ltttk. ınun evsn ve ,artnamesım gorme ıs eye er er gun v 
tiı_ lılcrin muayyen güaıde ihaleden bir saat evvel telclif mektupla· 
't, tt1ı.tıi ve11kal rının Edirne sanayi kışlasındaki satınalma komi· 

lltı 
ııa V•rmcleri. 

"- '' • Muhammen tutarları, teminatları, miktarları, oinıleri ihale 
'tltih ve saatları yazalı arpalar Edirne de eski müıiriyet daire· 
~, " 11hııalma komisyonunda pazarlıkla satın alınacaktır. Şartname 
~'ia fları her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin slizü geçen 

t komisyona gelmeleri 

lııt.rı ~inı ve 
lit •rı Teminatları Mıktarlara 

~ 
~ 

İhale ,.On ve saatları 
Lira 
720 
IOl<t 

Ton 
10 &rpa 

120 ]) 
18.4.940 perşembe 
ti 4,,48 , 

ti 
15 

'6 Edirne Asleeri Satmalma Komisyonundan 
'İlt 1 

ton kuru ete ka ala zarfla istekli çıkmadıtından açık 
~i Q:ı~ ile pazarlığı 20,4.940 cumartesi günü saat 11 de • Edirnede 

1~Uşiriyct dairesinde ıatınalma ~omiıyo~mnda ynpılaocıktır .. Tu· 
~ OSo ve kat'I teminatı 1958 lıradır. Evsaf ve şartnamesı her 
0oıisyonoa görilebilir. İateklileriaı sözü geçeaı günde komis· 
tclıneleri . .. 

~=~Muhammen tutarları, teminatları mi'darla~ı, cinsleri. ih~
)tt 1.1,. tarih ve saatları yazıla Arpalar edırne de eskı rnu

t daırcsinde satınalma komisyonunda pazarlılda satm alm.a• 
·, .Şartname ve evsnflara her gün komisyonda görülebilir. Is· 
~tıtııı '8zü ge9en ıünde komisyona müraı;:natla.rı 
ı. tarları Teminatları Miktarları Cinsleri ihale lhaleG. ve S· 
~~ 1 
l~ Lira Ton Saat arı 
~ 1080 120 Arpa 10 19.4.940 Cuma 

1080 120 Arpa 15 19 4.940 Cuma 

~~l!!!!!!!J~~~~~~~ 
111~tnrnen bedeli 14222 l'ra olaaı 23 kalem kup sirküi ve te
•d 

1 
.5. 1940cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile 

"' .a idare binasında srıtın alınacaktır. 
1111 ışc firmelt isteyenlerin (1066.65) liralık muvakkat teminat ile 
~ tayin ettij'i vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 

~tt0ttlisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
d11

•tneler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden Hay
" l'essellüm ve Se\•k ŞefliAinden dağ'ıtılacaktır. (2949} 1 • 4 

lsta11bul Kız Oğretmen Okulu Satınalma 
Komisyonundan : 

'• 'ıa~IV. 1940 per,embe günü saat 15 le Beyoğlu İstiklal eaddesi 
~}' ''•da Liseler Muhasebeciliğinde toplanan Okul Eksiltme 

:rıu •dasında 3465 lira 48 kurut ket'f bedelli lstanbul Kız 
'~" Okulundaki ~atı tamiri açık eksiltmeye konmuştur. 

'-' ~•ele, Eksiltme bayındırlık İ,Ieri Genel hususi ve feaıııl 
~i~·trj ke;ıif huliisasile buna müteferrik diter evrak okulda .... 

ı "••k •t~kı· kat teminat 260 liradır. 
~ 11, ılt~in en az bir teahhütte 3000 liralık bu işe benz~r ifı 
"4, ~aır idarelerinden almış oldutu vesikalara istinaden htnıı· 

>'l t •tıtıe müracaatla eksiltme tarihinden 8 gün evvel alınınıt 
' tl\940 yılına ait Ticaret Odası vesikaları ve teminat mak· 

•tnisyena ielmeleri. (2171) 4-.ı( 

DIŞ FIATLAR 
B•~day ; Uve rpul 

Şilcago 

" 
M11 r 
Kcterı T 

• Vınıpelt 

Lorıdu 

B O S A 
ÇEKLER 

15 . 4 . 1940 

(> 03 
s 04 
ı 79 
8 96 

Londra 5.24 
Nevyork 149.-
Pariı 2.9647 
Milaoo 7.5675 
Cenevre 2~.2725 
A msterdsn 79.0825 
Brüksel 21.9925 
Ati na 0.97 
Sofyn 1 82 
Madrid 13.61 
Buda peşte 27 .22 
Bukreş 0.625 
Belgrud 3.54 
Y okohama 35.31 
Stokbolm 3 1.005 

ESHAM VE TAHVıLAT 
1932 ° u 2 Haz. tahvili 60. 

Macaristan 
Norveç 

Romanya: 
Borcumuz: 
Alacağımız : 
Hnsusi hes. 257.200 
Eski hes. 4.900 
Yeni hes. 1.910 700 
Muvakknt T.L. 
Eski turizm 
hesabı 30 400 208 700 
3.S .C.ı. 
Yunaaisten 

CETVEL: 2 

2.172 8 JO 
171.300 

1.00.ı . ıoo 
25.100 

848.700 

Muhtelif memleketlerin Merkez 
Bankalarında tutulnn ldlring he· 
sııplnrındnki nlncakl ıırımız: 

Memleket Miktar T. L. 
Çekoslovak\ a 

A. he. alac. T.L. 581.100 
B. he. bor. T.L. 13.300 567 800 
Estonyn 22.8~0 

ltalya 
A l.e. alao. T .L. 743 7 O 
B. he. alac. 336 000 1.019 700 
Litvanya 86.99 
Letonya 39. 00 

1 Yugoslavya J 43.500 

29.4.940 tuihli Pazartesi günü saat 16 da Ankarada Nafıa Ve
kaleti binası içinde Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Mata.e
me Eksiltme Komisyonunda 45,500 lira muhammen bedelli 350 ton 
bitü ıün kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüah (228) kuruı bedelle Malzeme 
Müdürlüğünden lllınabilir. 

!~uvakkat teminat 3412 lira 50 kuruştur. 
isteklilerin teklıf mektublarını muvakkat teminat ve şartname· 

sinde yazılı vesaik ile birlikte aym gün saat 15 e kadar mezkur 
Komisyona makbuz mukabilinde vorrueleri lazımdır. ( 1673) (2890) 

2-4 

lstanbul Jandaı ma Sallı1alma Komisyonundan : 
1 - - l\1uhtelif Jandarın müessese ve birlikleri i9iıı beş yüz alt

mış bir aded resmi mühür ile beş yüz altmış bir adet ba,lık damga 
açık el siltme ile yaptırılacak ve eksiltmesi 27 Nisan 940 tarihine 
rastlıyaıı Cumartesi günü saat on birde Tı:ıksim - Ayazpaşada Jan· 
darma Mıntaka Komutanlığı binasındaki komisyonumuzda yapıla
caktır. 

2 - Mühür ve başlık damgaların muhammen bedeli bin nltmıf 
beş lira doxs n kuruş ve il~ teminatı yetmiş dokuz lira doks n beş 
kuruştur 

3 - Şart kağıdı ve nümuneler her gün kemisyontla görülebilir. 
4 İsteklileri .ı İstanbul Levazım Amirliği veznesine yatıracnk

l rı ilk leminnt makbuz veya Banka kefalet mektubu ile beraber 
mezkur günün muayyen saatinde Komisyonumuza gelmeleri. 

(2936) 2-4 

Müteahhit ve Merakhlartna 

Park ve Bahçeler için lazım olan her nevi fidanları ile Or
man ve Çiçek fitfaıılnrını en müsait şeraitle yalnız bahçemizden 

tedarik edebilirsiniz. 

BİR DEFA TEŞRIFJNJZ iDDİAMIZI ISBATA KAFiDlı< 
Af.>RESı Bcyo2'1u, Pangaltı, Fiat Garojı yanında No 6 

,.... •• • ••• ,, \.•••f .. 

V - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını ka 
nunt vesaikle 0 

11 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ve şartnamenin nF" fık· 
rasında yazalı vesikalarile birlikte ihale günü eksiltme saatinden bir 
saat evveline kadar mezkur Komisyon Baıkanlığına makbu:ı muka-
bilinde vermeleri lazımdır. (2948) 2-4 

• • • 
1 - Nümunesi mucibince 750 adet ekselıiyor bıçağı müteah

hidi nam ve hesabına pazarlıkla satan almacaktır. 
il - Pazarlık 20.IV.940 Cumartesi günü saat 11 de Kabataşda 

Levazım ve Mubaynat Şubesindeki Alam Komisyonunda yapılacaktır. 
ili - Nümune sözü geçen Şubede görülebilir. 
iV - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte o'° 

7,5 güvenme paralariyle birlikte mezkur Komisyona müracaatları. 
(2940) 3-4 

Cinai Miktarı 

-- - --- ---
Tanen alkol 900 Kg 
Terden Füzüvar 100 ,, 
Jelatin 600 " 
Aaıidrit Sülfürü · a25u 

" PAr§Ömeo kağıdı 40 top 
59 x 92 Eb'adında 

••• 
Mu ham. o o 7,5 
bedel teminat 

Lira Kr. Lira Kr. 
- -------

2250 - 69 
148 - 11 ıo 

840 - 63 
ıooo 75 
320 - 24 

Eksiltme Şekli 

Saatı 

-----
A. Eksiltme 14 
Pazarlık 14,30 
A. Eksiltme 15 

,, 15,30 
,, 16 

1 - Şartnameleri ve parşömen kağıdı nümunesi mucibince yu· 
karda cins ve miktarlara yazıla 5 kalem malzeme hizalarında gös· 
terilen usullerle satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saat
leri hizalarında yazılıdır 

ili - Eksiltme 26.IV.940 cuma günü Kabataşda Levazım ve Mu
bayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler söıü geçen Şubeden parasız alıoab'lir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve s atlerde ~. 

7,5 güvenme paralarile birlikte mezkür Komisyona mür.ı.c tları. 
(2727J 3-4 

• • • 
Baskin marka 4713 numaralı 337 kilo yeıil tipo mürekke

bi açık eksiltme usuliyle s tın alıııacal.tır. 
il - Muhamıneo bedeli !088, 51 lira muvakkat teminatı 81,65 

liradır. 

111 - El<siltme 17. iV. 940 çarşamba günü saat 15 de Kabat ı
da Levazam ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyoaıunda yapıla
caktır. 

iV - isteklilerin eksiltme için tayin olunan günde 0 
0 7 5 gü

venme paralar:yle birlikte mezkur Komisyona müracaatları. 
(2972) 4-4 

.... * * 
1 - 2j.lll.940 tarihinde kapalı 7.arfla yapılan eksiltmesinde ta· 

libi bulunmayan bir. adet sondaj alatı pazarlık suretile satın nhna
caktır. 

ıl - Muhammen bedeli sif 6000 lira muvakkat teminatı 450 
füadır. 

111 - Pa7.arlık 27.lV.940 cumartesi.günü ı;aat il de Kabataşda 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV Şartnamesi her gün sözü geçen Şubeden parasız alınabilir 
V İsteklilerin fiyatsız fenni tekliflerini müoa&iasa tarihinden 

evvel inhisarlar umum müdürlüğü inşaat şubesine tevdi etmeleri ve 
münakasaya iştirak vesikası almalara pazarlık için tayin olunan gün 
ve aaatte 0 

0 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona. 
ıelmelcri. (2942) 3 _. 

imtiyaz Sahibi ve Yazı işleri Direktörü : ısmail Girit 

B11ıldıtı yer: Akın Buımevi İltaabul 
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ADMINISTRATION 

Galata, F ermeneciler Cad. 

Kerber Han, 2ıne Etage 

No 8-9 11-12 

Telephone: 49442 

Pour la Publicite s'adresser 
a l' Administration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Boite Postale No. 1261 

.Tableau 

Objet de t'adjudication Jours Heures 

Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Mod~ - Prix~ Cautio;:' - --Lieux d'adjudication et du 

d'adjudicat. eatimatif provisoirc Cahier deı Cbarges ----...-----..-------_,,,,.... __________ , __ ~ =~-------~---~~----~~---------------------

A djudications au Rabai~ 

C or~tn cticnE-fiercrc:tion{:-Tr v. Publics- ateriel de Construction-Cartographie 

Constr. mur j rdın Cr"che Publique 

,, tuvau a Florya ,, 
,, bat. pr. cmployes a Florya " Repar. grilles Grc · gre 

Con!\tr. vqucduc en beton armc sur route ,, 
Üsküdar-Şile 

Trnv. canal pr. de erhement marais Publique 
Constr. pavc en pnrquets aux diff. rues d'lzmir ,, 
lnstall et divers trnv. DUX cabines a Florya Pli cach 

(cah eh 11 8 P) 
Constr. dans cave du casino a Taxim et di

vers autres trn. (cah eh 149 P) 
Constr. mur dans jardin theiitre ville a Tepe

bnşı (cah eh 141 P) 

D 

,, 

Constr. pave en pnreıuets n Kadıköy, Mühür- Publique 
dnr Cad. 

Sep:ırntion loca! chauffage centrnl bat. 15cme 
ecole n Fatih 

" 

Goudronnage route Mecidiyeköy-Maslnk-Hn- Pli cach 
eıosman-Kefelıköy (<.'ah eh 31 P) 

6931 76 
2977 84 
3686 78 
112 15 

16 36 
9980 

21648 43 

29766 45 

28135 90 

5055 33 

506 61 

12330 -

519 88 
223 34 
276 51 

122 
748 50 

1623 63 

2232 48 

2110 20 

379 ıs 

38 -

924 75 

Crcche Balıkesir 
Com Perm. Municip. lstanbul 

, il 

Com. A<'h. Comm Mil. lst. Fındıklı 

Com. Perm. Municip. lstanbul 

Vil yet Kütahya 
Municipıılıte lzmır 
Com. Perm Municip. Istanbul 

" ,, 

" " 

" " 
D , 

" 
,, 

24-4-40 
30-4-40 
30-4-40 
?O 4 4tl 
18-4 40 

' 6 4.41) 

14 -
14 -
14 -
10 
14 

ıs 

'29- t-40 16 
2-5-40 15 

2-5 40 15 -

2 5 40 1 ı 

2·5-40 14 

2-5- 40 14 

2-5-40 15 -

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux ---- ; -
Appareil Roentgen nvee access.: 3 p. Pli cach 26500 - 1987 50 Adm. Gen. Ch. de fer E.tnt Ankarn go.s 40 ıs -

(cah eh 130 P) et caisse H. paşa 

ateriel Elec1ricite-t: Ez-Cl'c:uHrpe Cer frrl(lnst llationet --------
Coupe·eircuit avec access : 23 lots Pli cach 

Appareil de filtroge d' eau pr. locomobile usi· 
ne eleetr. 

14222 -

950 -

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Cbau sures: 890 pnires (aj) Gre a grc 
Sac pr. facteur: 500 gr. 100 pet 200 moyens Pli cnch 7200 
Chnusscttcs en coton: 10000 paires Grc iı. grc 3300 -
Essuie·mnin: 5000 p. Publique 2250 

Travaux d'lmprimerie - Papeterie - Fourniture de 

Cnrton, toile pr. reliure, colle pr. cylindre, Pli each 7295 
encre ete. 

lmprimes: 43 lots Grc n gre 1184 66 

Transport-Chargement - Dechargment 

Transport troncs de ı.apin de la foret de Yeni Publiquc le m8 1 50 
Yı:tak a Tatava: 803.719 m3 

Trnnsport troncs de snpin de la forel de Sa
karya iı. Tntavn: 1566.032 m 

Transport trones de sapin de la foret de Sa
mat iı Tııbwa: 378.8()3 m8 

Combustible - Carburant-Huiles 

Mazout: 150 t. üre iı gre 
Bois pr. four: 250 t. » 

Petrole: 1 5 t. Publique 
Maz.out: l 43 bidons·pctrolc: 350 bidons-ben- ,, 

zine: 150 bidons·vaeoum: 1 t. 

O ive rs 

Jument: .ıl teles 
Divcrı materiaux pr. atelier unites moteurs 
Saxophone: l p. 
Caisse pr. biere: 21000 p (cııh eh 212 P) 
Dıvers materiaux en aeier 
Toile ciree blancbe d'une largeur de 1.30 m. 

pr. tnble: 200 m. 
Bitume: 50-60 t. 
Fabrication thermostate a pcmt (nj) 
L'adjudication pr. l'achat de 50 harnnis, an· 

noncee comme de~ nt avoir lieu le 
20-4 '40 n ete annulee 

Provisi ons 

Provisions: 28 lots 

Adjudications ala surenchere 
F our iı. gnz, fıl en eoton et seıie 
Articles de laborntoire, beulen, ecrou et c. 
Huile minerale, madıine radio marbre • 
Sulfate nickel, ticrou, rondelle ete. 

Gre a gre 
,, 
" 
" 

Grc iı grc 

Publique 

Publique 
,, 
,, 
,, 

,, 2 10 

,, 3-

23670 -

3150 -
4888 10 

42400 
30000 

320 

78(0 -
600 -

5622 -

1066 65 Adm. Gen. Ch. de fer Etat Ankarn 31-5-40 15 3o 
Bur. Exped. H. prşn 

71 25 Mumieipalite Kırkağaç Jusqu'nu 29-4 40 

540 -
495 -
lt-8 75 

Com. Ach. Milit. Adanı: 
Dir. P.T.T. Ist nbul 
C. A. Mm. Def. Nat. Aok. Dep. /'viat 
Com Ach. lnt. Tophane 

Bureaux 

547 13 Com. Perm. Municip. Istanbul 

7.4.40 10 
~0.4-40 1 s -
18-4-40 J l -
ı-5-40 14 

2-5·40 .ti -

88 85 Dir. Compt. Partieul. du Vil. Seyhan 294-40 10 -

91 - Chef Revire Expl. Forct Etnt Abnnd 22-4-40 15 -

274 

101 

1775 25 

237 -
366 61 

3 80 -
22)0 -

48 -

1170 -
45 -

422 -

,, 
" 

,, ,, 

Com. Ach. Dir. Gen. Fnbr. Mil. Ank 
Com. Ach. Jntend. Tophane 
Com. Ach. Milit. Edirne 
Dır. Ferme Elevation Coton Adana 

Dir Ferme Elevat. Merinos iı Balıkesir 
Com. Aeh. Mil. Balıkesir 

,, ,, Selimiye 
Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 
Dir. Gen. T rkkuşu Ankarn 
Oir. İnf.t.~ction Pub. lstnnbul 

Municipalitc Ankara 
Dir. l ostitut Lutte Agricole Ankara 
C. A. Comm. Gen. Surv. Douan. lst. 

Vilayet Kütahya 

Dir. Ventes Douan es lstanhu 
,, ,, 
,, ,, 
,, " 

22-4·40 10 -

22-4-40 14 -

25-4-40 14 30 
19-4·40 15 30 

6-5-40 10 -
29-4-40 10 -

27 ~ 40 10 -
18· t!-40 15 -
18-4-40 11 -
26-4-40 11 
30 4-40 15 
20-~-40 11 

19-4-40 10 30 
18-4 40 15 -

26·4·40 15 -

18-4-40 
22·4-40 
25·4·40 
29~-40 

13 -
13 -
13 -
13 --...----

Memento des Fournisseurs ~ 
_L_E_S _A_D_J-UDICA TIONS ouı AURO~T LIEU DEMAIN LE 17.4· 

Direction P.T.T. Iat. : 1 Dir. Gen. Fab Mil. Anksrıı: 
Plomb et ficelle [No 1373] 
Con•tr. ınur {No 1377j 

Command. Gen. Gend. Ankara: 
Toile pour linic et doublure (No 1378) 

Dir. Gen. Monopoles: 
Pompes İl alcc ol (No tS77] 
Sciue de bo ı [No 13771 • 
lnatallatlon por•tonnerrıı [No 13771 
Encrc d'imprimerie {No 13881 
AmmonİBC {No 1382) 

Com Ach. Minist. Def. Nat 
Tn mel (No t:ı-") 
C ı str. gueritc (No 1390] 

Municipnlitc Balıkesir: 
Boiıc potır il Si• ı. elcctr. [No 1380) 
Pınque poıır Nc11 [No 1380) 

Dir Biens Nationaux Edirne: 
Rcpu lıitiHe [No 1383] 

Hôp. Regional Kozan d' Adana: 
Repor. htıpital lNo 1S83) 

Chef Revire Expl. Forct Abant 
Keremali: 

Transport bois conııtr. [No 138.'l) 
Dir. lmprimerie Maarif: 

Papier passe•partout [No 138S) 

Dir. Forôts Edirne : 
Bois de pouplier (No 13831 • 

• • 

Acier de mercure [No 1385] 
Tapis [No 1385] 
Chorbon crible [No 1388] 

Com. Ach. lnt. Mil. Topb811e· 
Cuis.ne aınbu'ante {No 13 6] 
Diverıı rubon11 {No 138Z1 
lnatall. Clcctr. (No 1387] 
Sangle ec ruban [No 1388] 
Zinc en plııqae [No 1387) 

Ministere Douanea et Mon°1' 
Articles d'automobıle [No 1!187) 

Com. Ach. Mil it. Edirne: • 
Etuis pr. pc le piocıhe ete, [No ı388ı 
C:bnusııures (No 1389) 
Bidons pr. vopcur [No 1390] 
Chnuıı: t11iles ciment [No l '190] 
Voiture [No 1S90) 

Dir. Culture lst : 
Chausettea {No 1388) 
Vitre [No 1388] 

P•r• ,· 
NOTES • Les Numcroıı entrn 

1 d• 
tbeaH ıont cııux dı notre journ• 
lequel l'ovıı a panı. ,ır-

(•) Le• affaır.,. suwiea d'on• • r• 
. d nte• nıqa• ııe r•pportent il eıı v 

adjudicatioo li la surencb~re. 

MUZAYEDEL R 
-----~-------------------------------------------_,/ 

Türkiye İt Bankasından : . s' 
35 model kapalı Kadillak markala kullanılmış bir otomobıl ,,r 

tılıktır. Görmek iıtiyenlcrin İş Bankası levazım servisine mürtıCpıl 
lan ve talip olanların teldiflerini 25.4.1940 tarihine kadar J,tıı 
zarfla banka umum müdürlüğüne bildirmeleri. 

İstanbul Dördüncü ıcra Memurluğundan : rr 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesine kornr ~~ 

rilen muhtelif demirlerin 17.4.94 tarihine rastlıyan çar~aoıbad guf" 
aaat 10 da yapılacak arttırmada muhammen kıymetlerinin ) iiı. et;ılf 
miş beti bulduğu takdirde satılacak aksi halde satış geri bırtı 011' 
rak 19.4.940 tarihine rastlıyan cuma günü aynen y pılaea1' tııli( 
ikinci arttırmasında en fazla bedelle taliplisine soblacağı~~aıı ııııı"' 
lerin mezkür ıün ve saatte mahalinde hazır bulunmaları ılan ° 

- ~ 
Üsküdar· Kadıköy ve Havalisi Halk Tramvayları for 

Anonim Şirketinden : 11ıe' 
Şirketimiz arabalarında ve bekleme yerlerinde bulunut' 

0
' -~ 

ilin edildiği halde şimdiye kadar sahibleri zuhur etmiyen 899 ".,ıı~ 
mutelifülcins eşya kanun ahkamına tevfikan a·çık arttırma ~ıırif ~ 
satılacaktır, Bu eşyaya aid listeler Plıintonluklarn talik ed11~11dı' 
Müzayede 29.4.940 pazartesi günü saat 10 da icrn kılınactı~ei 
talihlerin mezkur gün ve ıaatte şirketimiLin Bağlarbaşı oıer 
gelmeleri ilin olunur. 

Ankara Muhafız Alayı Satınalma KomisyonundaP : 
Aşağda eşkali yazılı bir baş hayvan alelusul satılacaktır· t1ıtl' 
isteklilerin Mubafıa Alay aatınalma komisyonuna müractıtl 
Kıtası: Mb. A. Sv. 1. Bl. 
Tırnak No. 453 
Doğ"qm u: 924 
Donu koyu kestane doru 
Yüksekliği 1,57 

lteygir 

Alimeli alamında gayri tam 
Hali hazır fiyatı: 15 lira. 

i.ıı' 
akıtma beynelmenahir beyaı " 

İstanbul 4 üncü İcra Memurluğundan : 
11 

Alacaklı Balıklı hastanesi B. Leon Çilingiryan bir borçtı °' 
borçtan dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verile" 1111 
telif demirlerin 19.4 940 tarihinde cuma günü saat 10 da G11 1ıı 
kumbaracı yokuşunda borçlunun 27 25 No lu dükkanında 1ıı~ ıı~ 
a~ık arttırmasında muhammen kıymetin yüzde 75 ini buldu 1,r 
dirde satılacaktır. Aksi halde satış geri bırakılnrnk 22.4.940 f'' 
ne rastlıyan pa7.nrtesi aynen yapılacak ikinci arttırmasında eıı 1,-1 
bed~lle taliplisine satılacağından taliplerin mezkür gün tJC 

mahallinde hazır bulunmaları ilan olunur. 

İstanbul Belediyesinden : lı'~ ~ 
Çarşıkapıda Azak garajında haciz altına alınan Doç [llll; &e ~ 

1

1067 numaralı husuıi otomobil 19.4.940 cuma günü saat. 1 il"a 
tılamadığı takdirde ikinci müzayedeıi de 22.4.9411 pa7.8rtcsı g 

• •,., Lalelide Yeşil Tulumba sokak 14 numaralı garsJ 
40 

,~ 

1 

at 15 te açık arttırma ile satılacatı ilan oluııur. •dıı ~ I 

nan Esoks markalı 2508 No. lu taksi otomobilinin 19.4·9 
günü saat 10 da açık arttırma ile satılacağı ilan olunur. 

• • • Jaf • • h" ar .. 
Soğuk bava depoları kiraya 'lterilecektir. Bcık: in 15 

Müd. ilanlarına, 


