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ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için Kuruı 

3 Aylıtı 450 

6 " 850 
12 " 1500 
Ecnebi memleketler ıçın 

' aylığı 270{) 

Sayısı 5 Kuruş 

1 Günü geçen nushalar 

~ 20 kuruştur. ı 
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SALI 

HE GON ÇIKAR iKTiSADi. MALI. TICARI VE ZiRAi 

• 

GAZETESİ 

11 Şubat 1940 
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iDAREHANE 
Galata, Fermeneciler Cad . 

Kenber hanı. 2nci kat 
No. 8·9-11-12 

İl .::..1 • ŞArr TLAR . 

İclarel neınızde görüşülür 

Telefon: 49442 
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1 

1 
Posta kutusu No. 1261 

------~ ........... 
Urnunı Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 

Ekonomik Haberler 
~rı Ilı Yaptığımız Anlaşma 19l Or~anga:ıi malları 32-34, ~aki-

Şubıtt. Meriyete Giriyor nelı Toıyalar 28 -29, Mersın a· 
l&rJc ·ı •

1
. F yarları 2J luırut iberinclen m•a-

lı.ı. - arı ız - ranıız l .. l t d" 
~ •• • ._ c1· 1 1 me e ıorme' e ır. 
'11111•-ı ı-.tııa ı an atma arını p· . t k . d' L ...... L 1 p . "d ıyasa ıı e 111: ır. :") a-. sere arııe gı en 
b tt •ıaıından e1ki diş ticaret ~USAM 
~-- .. idirü Ye yeni Sümer ihracat içiıı ec~ebi memlekel-
lli ~ •ı:tıum müdürü Burhan Zih- lerden relen fıyatlar noksan 
L_.Sn11u1 Londratla knımıştı. oldutoıdan satışlar yapılaınamak 
~- Zibne tlin sabahki eks- tadır. Fiyatlar normal seyrini 
~I, l.ondradan şehrimize dön· takib et?'ektedir. 

it.il •e anlaşma hakkında ıaze· TİFTiK 
--~e atideki bayanatta bulun· Ba hafta piyasa daha sakin 
~\' r : geçmİf ve hararetli muameleler 

'ıtıı •ı:ıi anlaşmayı Türkiye na- olmamııtır. 
tt 1. loadra elçime:ı ve İ.ngilto- Buna sebeb olarak buı mah
\.o.~'"'lba da harieiye auırı reçlerden taleblerin aaalmakta 
'-. lialifakı imzalamıştır. An- oldutudur İtalyan ve İngiltere. 
taı '• 19 tnbatta •eriyete o-ire· ~ b den istekler eksik değilse de ye-
~•t 1941 senesi mart ayı ıo- ni işler yapılmamıştır. Bu hafta 
~ lcaıiar devam edecektir. zarfıDda 740 bnlya tiftik satılmış 
\\ ~il bitın .. iaden üç ay evvel t 
L "'t ft ır. 
-" • an biri anlaşmayı fes- Geçen hafta içinde 1200 balya 
,~•ıe tekrar bir aene için miltdarında yapak ve yü11 snbl-
l ~r olataktır. mı,tır, 
~ •tirlerimizin İnl'iltere ile iş 

Mürıftade ıuıp ihracatı gittıkçe 

artıyor 

~=~lar111a •aoi ola11 bütün 
~4 •r laar9e ratmen ertadau 
._ ~'ıl11114hr. İaıiliz müessese 
'1 ~rikaları memleketimize Tti.rkiyeoin en iyi üzüm yetiş-

to ..J il d tiren bir mıotakası olan Müref· t\ D•ermek içio c erin en 
'~ b~tün kola)lıklım sröste· tode bej'eılık yıldan yıla terak· 
l~'~ıni vadctmitlerdir.,. ki n inkitaf etmektedi~. . 

' )(ılı:atımıza göre yeni an- Baj'eılar, batcılıta ıöıterdık-
~ıt ~ ile İniiltcroye ' yapacağı· leri yakın alika 1ayesinde her 
'~~~~a~atın yüzde seksenine . sahada ma~a~fak ~lmaktodırlar. 

I ~ıl lngilteredel! takas yo- 1 Bu ıaretle ıatıhsalat. yıldan .. yıla 
~ '- ~111 alacatı•. lniiliz.ler ib- artmakta devam edıyor. Bağ'cı

\ı .. ıauı yiade yirmi beşini larımı• t~kenme:ı _çalıt_malarının 
'~· lirlaest 4'4Yi•le ödeyecek- ! ıemerelerınden muatefıd olmak 
~1'· ! ye ita ıaretle de refala ve buza-
~ •rbe ratmea İnrilizler bi:ae ra kavuımaiı beklerken, boğla

''•ı .. ıa olau h• nevi malı ra arız olan tabribkir filoksera 
~ tt'-l•r.lir. Bun•n mukabilin· ı haıtalıtı, bağcıluımız.ı eııdi9e ve 
~'llııılelı:etimiaden iir.üm iaeir ye'se dütiirmüı;tür. 
'-1-ı 11 •• dijer ibraeat ~alları: Fakat bu endiıeyi izale için 
'1 tl•c•lr.lardır. de yeni Amerikan asma subu-

'~•ıa Z'b · S l .ııru dikmekle kabil olacrağından 
ı nı anus yapı an • 

\ •1ı !tir aa enel bükume- şimdi de bağları hastalıta m•· 
lttdiıtine arzetmek izere kavemet içın yenilemek ,baaıle-
'Ja fİl•ittir. leri ıöz.e çarpıyor. Bu bakım

dau bir kaç .ene içinde bu 
~ Hıftıi;kPiyasa mıntakada milyonlarla Amerikan 
~~p, harbini miiteakib bir aıma çubutu ekildiiini ve aıı· 
\ ~•t cltarpa geçen piyasalar· laamak üz.ere oldu&-unu kaydet· 

. ~t•Ui faaliyetler artmakta· mek yerinde olur. 
''- •ı •ahire n mahıulitı- Bundan başka ıarabcılığile, 
)'-i .. t~• bir laaftalık pi7ua ,ahreti bududlarımızdan hariç 

11"' ıııı· u b 4l\Jııll. ı ••tre•li7oruır.. memluke ere lcfan u faal ka· 
~s:l>A Y aabada şarabçılık, Cumhuriyet 
') ' la&fta iıiade Anadolu, devrinden sonra buıüu eıı müı;
'- lt~ •• li•Hlardan ıehrimi külpesead müıtelılikin zevkini 
~it i•en l503 ton butday tatmin edebileaek şekilde fenai, 
-.::.."\·e taaamen utılmııtır. ııhbi b:ıkımdan ba)Ji ılerlemiı 
.~ ) ' t•ltedtlillt hemen he- bulunuyor. Bu yıl da şar•beıla-

1 •le ril.idir. Toprak rnah rımızdan mutuk, vinikol, 1.atcı 
•i 0fiıi •ehrimiıaeki değir· firmalarına İzmir Ji.aternuyeaaJ. 
~~· fırıHılarıa gösterdiği fuarından diplomalar Hrilaıit· 

il faala piya1aya mal tir. Mürefte şaraltları, Tirkiye· 
~;t. \.atlamııtır. nin her tarafıada içilmektedir. 
~~. ~ İıtibsalıit da yıldan yıla artwak-
~'ei:"'•t, zahire ilaracat ko· tadar. 4-5 yıllık şarap iıtibsalah· 
• ~' 111 llairacaatı tiz.erine ar- na bir ıöz. atacak oluraak ş11 ra· 
tııt '•tını bazı kayıdlara ti- kamlarl.t kartılaııırı:ı. 

''•k iti'-. aerbest bırakc:ıııtır. 1936 ıeneıiıade 1, 100,000 kile 
lerla. 4 kuraı a5 paraya olaa şarab rekoltesi H~37 yılaa· 

~ "1ı:"•1.ır.ül eılea aı palar ite da l ,700,0JO e çıkarılmıı 1 ita 
~'"'•l ~lınete batlamıt ye ıon miktar 1~38 tlc bir llliıli arta

llıtllııı • •r 6 :kurut üaerindH rak 2,-«8, 661 kilo olmut 1939 
l'lıtt''lır · relLolteai ile ı,271,258 kiloya ba· 
-- Nç Jit olmuıtar. 
' l.,ı.._ O d bO b" ı' ihl Ak• lı:ı·,·\& pıyaaa a ıç ır it & ıa, r•~e· aeneye nua-
~l • ol•amıştır. Şehrimiz- raa ba HH daha hararetli ol

"1-• ...... pirint fabrikaları dut• röze çarpıyor. Buradan 
\r ):-•• pi1aaa btikmii ... bu seneain ilk 2,5 ayıada yapı

\tcl Pı:tıakta ve ihtiyacı kartı lan ihracat bir mU7oa kiloya 
•rlar, Fi7aHar elutr • yakındır. 

Kanunlar, Kararnameler ue Ticaret Muahedeleri 
icra Vekilleri Heyetinin 26.1.1940 tarih ve 212752 uyılı karırnım11ilı 

kabul olunan Türk-Fransız Tediye, Kredi, lstıkrnz, 
Ticaret vo KUring Anlaşmalıırı: 

Maide 2 - Türkiye Cümhu
riyeti Hükumeti, işbu istikraz 
resülmrılinin itfaıile, yıllık 0 3 
olarak hesap edilmit faiz.lerinio 
teıviyesini, 30 haziran 1940 dan 
itibaren (işbu vade dahil) her 
senenin 30 huiran ve 31 ilka
nununda vacibüttediye, ve her 
biri 501.406: l O.O İngiliz. lirası 
muadili olan yarı yıllık kırk 

takıitle, Türk lıraaı olarak te
min eyleyecektir. 

Ancak, 30 haziran 1940 da 
vecibüttediye yarı yıllık tesli
mat miktarından, 3 l ilkanuıı 

1939 dan altınların birinci mad· 
dede musarrah te\'diiuin filen ta
hakkuku tarihine kadar işleye· 

eek olan senevi % 3 faizlerin 
yekunu tenzil edilecektir 

Madde 3 - İstikrauervisi için 
borçlanılacak weblatlar vade gü· 
nündeu bir gün evvelTiirkiyeCüm
buriyet Merkez Bankuınca tatbik 
eeilen alış kursu, İnıiliz liras -
nın Türk lirasına tahvilinde e· 
ses tutulmak ıuretile Türk lirası 
olarak hesap edilecektir. Böyle
ce tahakkuk eden meblağlar her 
vadenin bululüode. Fransız Hü· 
:kumeti ve birleşik Kırallık Hü· 
kumeti ııamına adı geçen banka 
tarafından Türk lirası olarak a· 
çılan bir hususi hesabın matlu· 
buna geçirilecektir. 

İşbu tediyat Türkiye Cümhuri· 
yeti Hükumetini nzimwetini ibra 
edecektir. 

Madde 4 - Fransız Hükumeti 
ve Birleşik Kırnllık Hükümeti, 
evvelki madde ile tesbit edilen 
tartlar dahilinde keadi hususi he
saplar anın matlubuna geçirilen 
Türk liralarını, Fransa ve Bir
letik K1rallığın dahili istihlaki· 
ne mabsuı Türk menşeli tütün 
ve Türk Hükumetile müttehiden 
tayin edilecek aynı istimale 
wabıuı bütün diğer mevaddın 

mübayansı için kullanacaklardır. 
Madde 5 - İşbu anlaşma im

zalancıtı tarihte criyete gire· 
cektir. işbu hükümleri tasdikan 
bu husus için usulü Yeçlıile sa
lihiyettar lulınınıt olan Murah
hular i~bu Aola,mayı imz.ala
mıflurdır. 

Pariş'de 8 sonkanun 1940da üç 
uüsha olarak tanzim edilmittir. 

N. Menemencioğlu 
E Daladier 
R. H. Campbell 

1939 ı 3 fa1zli 264.750.008 
frar.klık istikraza müteallik 

Anlaıma 
Türkiya'ye 264.750.000 frank· 

lık bir istikraz itaaı için Türki
ye Cümhariyeti Hükumeti ile 
Fransa Cümh111iyeli Hükfrmeti 
beyninde bir itilaf husule rel
ditiııi nazarı itibara alarak mü· 
farünileyh Hükumetler itb11 iıtik
ruın teknik eıkal ve şeraitini 
taoaim etmek üzere aıağıdaki 

hükümleri kararlaıtırm ışlardır: 
Madde 1 - İıbu aulaımaaıa 

imuımdan itibaren on bet gün 
miihlet urfıoda Franıız. Hüku
meti, 19 teırinievvel 1939 kur
ıana göre 1.500.000 İnriliz lira
ıı mukabili olan 264.750.000 
frangı Türkiye Cümburiyet Mer
kez Bankuı hesabına Bank dö 

Fransa, teılimen Türk Hüküme· 
li emrine vazedecektir. 

Madde 2 - İıtikraz resülmali· 
nin itfuı ve yıllık 0 

0 3 olarak 
hesap edılmiş faizlerinin teni· 
yeıi Türk Hükumeti tarafından 
30 haziran 1940 dan itibaren 
(işbu vade dahil) her senenin 30 
haziran ve 31 ilkanununda vaci
büttediye ve her biri 8.849 825.15 
fr nk muadili olan yarı yıllık 

lıırk taksitle Türk lirası olarak 
temin olunacaktır. 

Ancak, 30 haziran 1940 da 
\•aeibüttediye yarıyıllık teslimat 
miktarından 31 kinnnanvel 
1939 dan istikraz. hedelinin bil
fiil Türk Hük&meti emrine ve
rilditi tarihe kadar itlıyecek •· 
lan senevi % 3 fai:ıı.lerin yeku
nu tenzil edilecektir. 

Madde 3 - Yukarıdaki l inci 
maddede mezkur meblit enel 
emirde, Türkiye ile Franıa ara
ıında 2S atustoı 193~ ela akte
dilen tediye itilifnameaine mi· 
teallik bu ıünkü tarihli lilaika 
hükümleri veçhile Tirki7edeki 
tic:ari Fran11ır. matlublarının tev 
viyeliiıııe tahıis oluaacllklır, 

İstikraz bakiyesi Tlrk Hüku
metinin emrine serhe1t elarak 
verilecektir. 

Madde 4 - İ11tikraz. Hrvııı 
için borpanılacak meblajların 

Türk liraaı mukabilleri, vade 
gfinünden bir gün eVYel Türki
ye Cümburiyet Merkez Banka· 
sınca lesbit edilen ah' kursu, 
frnıııın Türk lirasına tahviline 
eıııs t11tularak tayin ve teıbit e· 
dilecektir. 

Böylece tahakkuk eden meb
lağlar' her vadenin hulülünde 
Fransız Hükimeti aamıaa adı 

geçen Banka tarafından Türk li
rası olarak açılan bir hu1111i he
sabın matl11buna reiirileeektir. 

i,bu teslimat Türk Hükllme
tinin zimmotini ibra edetıektir. 

Madde 5 - Fran11ız Hikume· 
ti, eVYelki madde ile leıbit edi
len şartlar dal.ilinde kendi 'husu
si hesabını• matlub11na ıeçirileu 
Türk liralarıaı Fransaom dalaill 
iıtihlikine mabı•ı Tlrk menıeli 
titün ve Türk Hikuaıetile •Üt
tebiden tayin edilecek aynı iıti· 

l male mahıuı diğer biiUin matl
delerin multılf&Hı i~in kollaaa
caktır. 

Madde 6 - İtbu Anlat•• im
zalao'1ıtı tarihte mer'iyet• rire
cektir. lıbu laiikimleri tasdik.an, 
bu buıus içi• aıulü veçbile aa· 

Ulaiyettar kılınmış elan Milrah· 
baslar Anlatmayı im:talıımıtlar
dır. 

Pariste 8 kinunasani 1940 da 
iki 11iıba Glarak tanzim olırn· 
muştur. N. Menemencietlu 

E. Daladier 

(Devamı var) 

TAKAS PRiMLERİ 
Takaaın nev'i ithalat ihracat 

Haı.ır Alıvr., 

Enterşanjabl 56 45 44 
ln,ı:iıtere 70 48 39 
Belçika 76 47 46 
Hol.anda 66 41 40 
ıavaç 53 50 48 
Fraıaaa 56 42 41 
ı•viçre 70 40 39 

ihracat pri111lari o/o 100 kıymet izerladan 
bınıt ıdilmiıtir. 

M ü t e ah h i t 1 er i n Ta k v i m i 

YARIN 14. 2 940 ta YAPILACAK İHALEt.ER 

D. D. Yolları : 1 Edirne Vilayeti : 
Malı:kap •otörleri ve teferruatı (No 1285) M- 1 1 k (N 1817 • 
Balaat (No 1~H4) ~· ame amyon o ) 

P.T.T. U. Müdürlüğü: h.mir Gümrük Başmld.: 
Gnoil (No 1215) Muhtelif mobilye (No 1319) 

Bayrami~ Jandarma Alayı : Kayseri Askeri SAK : 
Odun (No 1301) Elektrik te&iaatı (No 1319) 
Saman (No 1319) 

İat. P.T.T. Müd.: M. M. V. Deniz Mrk. SAK: 
Muhtelif tnğih (No 1321) Sepetli ınotosilı:let (No 1318) • 

Beyoğlu P.T.T. binu tamın (No JSll) 

lst. Sıhhi Müesseseler SAK : 
Köhne eşya (No 1325) • 
M~tbah inş. (No 1311) 

lst. Deniz Komut.: 
Çıralıdan mam•I •ılD.h!ık (No 1313) 

Ank. Dil - Coıraf7a Fnkülteıi 
Direk.: 

Toprak lıafriyatı ve taş döş meıi 
(No 1313) 

İnhisarlar Umum Müd.: 
Bulı:iil, süpürge, jelatin ve yagın 

dürme aleti (No 1319) 

Marmara Uuübahri Komut 
Ekmek (No 1314) 

Belediye Sular İdaresi : 
Baca kaldırımları tamiri (No 1316) 

Maarif Matbaası Müd. 
Renkli c:i'd bu.i (No 1317) 

Polatlı Kaymakam. 
ElbiH (No 1317) 

İzmir Belediyesi : 
Elektrik diaamoıu (No 1!H7) 

• • 

Isparta Orman Müd. : 
M_!lŞ• odunu vıı kimiirü (No 1321) • 

Isparta Aıkeri SAK : 
Un (No 1321) 

Ankara Orman Çiftliti: 
Koyun va sığır tlerileri (No 1325) • 

İst. Elektrik Tr. ve Tün. işlet.: 
Degajör va kaıaıa imalı (No 1325) 

M. M. Yek.ileti SAK 
Seyyar etüv (No 1327) 
Buj (No 1325) 
Dıul motör yedekleri (No 1327) 

Çorlu Kor SAK : 
Arpa (No 1325) 

E•irne Aıkerl SAK : 
Araba ve eğer malı:emHİ (No 1327) 

Hamiş : (] Tırnak ıçiua alıumıı nıı• 
maralar, i~iu hangi Hyılı ıruetecle 11etr· 
oldu~nu gösterir. 

rJ Sonunda yıldl:t ışareti bııl•naa itler 
ı müuyedeye aittir. 

MUNAKASALAR ---
1 i R~aat -Tamirat- Nafıa işleri.:_ Malzeme-Harita 

İstanbul p. T. r. Müdürlüğünden: 
Büyükpostane arkasında idaremize aid ardiyenin ketifnamesi 

dahilinde tamiri pazarlığa konmuştur. 
Paurlık 21.2.940 çarşamba saat 15,30 da Büyük postane bina· 

ı;ı birinci katta P.T.T. Müdürlüğünün odasında toplanacak alım sa· 
ttıaı komisyonaoda yapılacaktır. 

Keıif bedeli 346 lira 21 kurut muvakkat teminat 26 liradır. 
Taliblerin keıif ve ıartnamesini iÖrmek ve muvakkat teminat

larını yatırmak üz.ete çalı§ma ırünlerinde mezkür Müdürlük 
İdari kalem levazım k11mına pazarlık gün ve saatinde de buna ben· 
zer it yaptığına dair İstanbul vilayetine pazarlık gününden 8 gün 
evvel müracaatle alacatı ehliyet vesikası ve muvakkat teminat mak· 
buzile komisyona müracaatları. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 
Keıif bedeli 16,962 lira 88 karuş o.lan Aokarada garaj inşaatı 

pazarlıkta eluiltmeye konulmuııtur. Puarlığı 15.2.940 perşembe 

a-ünü. aaat 11 dedir. Kat'i teminatı 2250 liradır. Şarnamesi 85 kuruşa 
. kowiıyondan alınır. Taliplerin muayyen vakitte Ankaradn M. M. V, 

satıaalma komiıyonuna ırelmeleri, 

İzmir Belediyesinden : 
Birinci Kordon Atatürk Caddesi Şehir Oteli saha11nda 

sondaj yaptırılması, Fen lıleri Müdürlüğündeki keıif ve ıart
nameıi yeçhile açık eksiltmeye konulmu§tur. 

Keşif bedeli 400 lira olup ihalesi 26.2.940 pazartesi günü 
saat 16 dadır· İttirak edecekler 30 liralık teminatı it Ban· 
kaıına yatırarak makbuzile Encümene ıelirler. 

Çanakkale Belediyesinden : 
Çanakkale kaaıabasının 4500 lira maktu betlelli ve 337 lira, 50 

kurut teminata wuvakkateli meıkür ve gayri meıkün 225 hektarlık 
aabasınııı llalibazır baritasile buou çevreleyen 40 baktarla 265 bek.ta· 
ra varaa aalaanın 1.4000 mikyaah müolıanili takeometrelik harita 
alımının kapalı zarf usulile olan ekliltmesinde talih zuhur etme· 
dii"inclen bir ay middetle paz.arlaia alınmıştır. 

Pa:ıarlıkla ihalesi 7.3.940 tarih ve perıembe rinü iaat 15 te 
yapılacatından taliblerio mezkur gün ve saatte Belediye Riyuetine 
müracaatleri ilin ehıa111. 

Nafıa Veklietinden : 
Oriu Viliyeti iabiliode Melet Turna ıuyu ile Gireıuo Viliyeti 

dahilindeki Pazar suyu, Akçay ve Tünük köprilerinin aemin etld
lerini ikmal etmek makniile köprü mevkilerinde yapıluak ıonılaj 
ve ka~ık çakma teerübesi i4leri on beı rüa müddetle açık eksilt
meye kooulmuıtur. 

Bu itleri muhammen bedeli 5450 lira olup ekıiltme 28.2.940 
taribiae misadif çartamba günü uat 15 tc Ankara Vekileti Şoeı 
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nan 
Cinsi 

in aat, Tamirat, Nafia 

Sondaj işi 
Ankarada garaj int (şart 85 kr) 
Gaziantep-Nizip yolunun arasında 21 men· 

fe& ve ~ose inş. (şart. 365 kr ·) 
C rrahpa ıa 45 ci okul binası yanında 1 ve 

5 No lu evler enkazının tamir ve bo· 
yanmuı 

Cerrabpaşa hast. memurin dairesile Cerrah. 
pavyonunun harici kısımlarının tamir 
ve boyanması 

Ardiye tamiri 
Çanakkale kasabasının 265 hektarlık mün· 

hanili takeometrik harita alımı işi (temd). 
Ordu Vil. dahilinde 4 köprü inş. için son• 

daj ve kaz.ık çakma i,.leri 
Neyreo suyu isale projesinin tanzimi işi 

(temd.) 

Şekli 

aç. eka. 
paz. 
kapalı z. 

paz. 

,, 
n 

aç. eks. 

Muhm 0 bed. 

400 -
16962 88 
73074 09 

150 -

221 13 

346 21 
4500 -

5450 -

ilaçlar, linik ve ispençiyari alat, Hastahane Lvz. 

Klor gazı: 30 t. pu. 535 -

E lektrik-Havagazı-h.alorifer (tesisat ve malzemesi) 

Akümuliitör: 12 ad paz. 
Kurşunlu kara kablosu: 16 kalem (temd.) ,, 26016 -
Ampul 220 V. 25 W: 300 nd. 145 V. ve aç. ekı 

25 W: 2000 ad.-arşe aleminyum: 250 ad. 

er f L cat, Elbise.~ Kundura, Çamaşır v.s. -
Re mi elbise maakasket: 351 takım aç. eks. Beb. 6 10 
Saraç köselesi: 100 k.-keten buranda bed: 

500 m. 
Köıele 

Lacivert elbise: 20 tak. pijama: 22 tak. 
konsevntuar yatı kısım talebeleri için 

Muşamba Kadıköy mütemadi tamiro.t ame· 
lesi için: 15 ad. 

Elbise odacıı ve müstahdemini için: 33 tak. 

paz. 

,, 

" 

" 

" 

552 99 
480 -

278 75 

Teminat 

30 -
2550 -
4904 -

11 25 

16 59 

26 -
337 50 

408 75 

80 36 

1951 20 

161 

36 -

20 91 

• 
Si 

•• uzay deler Li t 
• 

Müracaat yeri Cfnli S atı 

İzmir Belediyesi 26 2-40 16 -
M.M.V. SAK 15-2-49 il -
Gaziantep Villyeti 29-2-40 10 -

İst. Belediyeıi 14-2-40 14 -

n 14-2-40 14 -

iıt. P.T.T. Mtıdürliltii 21-2-40 15 30 
Çanakkale Belediyeıi 7-3-40 15 -

Nafıa Vek. Şose ve K~priler daireıi 28-2-40 15 -
ile Giresun Nafıa Müd. 

Karadeniz Ereğli Beled. 1·3-40 15 -

Ankara Belediyesi 16-2-40 10 30 

Gümrük Mub, Gen. Komut. lıt. SAK. 
fst. Telefon Müd. 6-3-40 15 -
Usküdar, Kadık~y ve Havalisi Halk 29-2 40 14 -

Tramvayları T.A.Ş. 

İzmir Emniyet MGdürlüğG 28-2·40 15 -
Gümrük Mub. Gen. Komut. iat. SAK 

" lst. Belediyesi 14·2 40 14 -
,, 

" 14-2-40 14 --

lıt. Vakıflar Direk. 16-240 15 -

Matbaa işleri - Kırtasye-Yazıhanelevazımı 
--~~~--~~--

He sa b makinesi elektrikle müteharrik 
Mumlu k!iıl: 1000 m. paz, 

Nakliyat -Boşaltma - Yükletme 
Kamyon k'ralanmaaı 
Çuvallı üzüm, incir, anason v.s. maddelerin 

bammaliye işleri: 6500 t. 
Otobüı kiralnrunası: 2 lld. 
Buğday tahmil tahliye ve nakil işleri 

pa:r:. 
kapıtlı z• 

paz. 
aç. eks. 

ahrukat, Benzin, Makine yağları v. s. 

paz. 

450 -
12225 -

Odun: 235 t. 
Benzin: 59.5 t. kapalı z. 16057 -

Müt ferrik 

Ordu ~ipi komple saraç takımı: 4 ad. nal· paz. 
bant takımı: 41 kalem·eyer takımı·mo· 
tosiklet yan araba mikası: 62 ad.-am· 
balaj tokası: 2000 ad·mors işaret feneri 
4 ad.-kıl kolan: 1000 ad.-kaşağı: 1000 
ad.-zincir yular sapı: 900 ad.-demir ka· 
ıa: 2 ad. üç parmak demir boru: 12 
m.-üç parmak fılıınç: 4 m,·saraç maka-
rası: 100 ad. 

Çalı ıilpürgesi apsıır.: 30000 ad. 
Mabnuz: 300D çift 
Tım r fırçası: 10000-25000 ad. (şart. 138 kr ) 
Kapı No su: 3000 nd. 
Muhtelif ip 

rzak, Zahire, Et, Sebze v .s. 
---·-------·~ ... ·---

Sadeyağ (Urfa): 1.2 t. 
K. ot. 54lı20 k. 
Yulaf 
Ot: 500 k. 

B . ü 7 a y_e d e 1 e r 
Bina enkazı 
Kırpıntı kağıd: 100 t. 
Çam tomru2u: 687 ad. 

Tulumba: 2 ad, 
Bılardo 

Tuğla: 10000 ad. 

n Köprüler Reisliğinde yapı!acııktır. 

aç. ekı. 
paz. 

" 

paz. 

aç ekı. 

paz. 
n 

" 

aç. art. 

" ,, 

n 

" 
n 

2400 -
1800 -

Bcb. 1 JO 

k. 1 3) 
2701 -

250 -
1500 -

280-
70 -

Bu işe girmek isteyenlerin 408,75 liralık muvakkat teminat ile 
2490 sayılı kanunun tayin ettiği vesikaları ve eksiltme tarihinden 
en az sekiz gün evvel Nafıa Vekaletine müracaat edip de alınacak 
müteahbidlik ehliyet vesikasını hamil olarak muayyen gün ve ıaat· 
te Komtıyonda ispati vücud etmeleri lazımdır. 

Şartname ve keşif evr kı Nafıa Vekaleti Şose ve Köprüler 
Dairesinde ve Giresun, Ordu Nafıa Müdürlüklerinde ıörülebilir. 

K. D. Ereğli Belediyesinden : 
Neyren suyu iıale projesinin tanzimi i4i talib çıkmadıtıodan 

ayni tartlar dahilinde 1 .3.940 cuma günü saat J5 te ihale edilmek 
tizer bir ay müddetle uzatılmııtır, Taliblerin eıki ilan daireıinde 

müracaııtleri ilan olunur. 

33 75 
916 88 

1204 57 

180-
135 -

4125 -

1905 -

117 -
405 J5 

18 75 
112 50 

21 
6-

M.M.V. Harta Genel Direk. SAK 
Gümrük Muh. Gen. Komut. lıt. SAK 

lıt. Beledlyeıi 
İzmir İnhisarlar Batmüd. 

14-2-40 10 -
26 2-40 14 -

Tophane Lvz. SAK 14·2-40 14 -
Toprak Mahsulleri Ofiıi Eakitebir Siloıu 18-3·40 15 -

lıt. Komutanlıtı SAK. Fıadıldı 
Çorlu Kor SAK 

20·2·40 10 -
22-2·40 15 -

Cflmrük Muh. Gen. Komut. fst. SAK 

D.D. Yolları Haydarpaşa 1-3·40 10 30 
Tophane Lvz SAK 19·2·40 14 30 
M.M V. SAK 28-2 40 il -
Ağrı Belediyesi 25 ·2 40 a kııdar 
M.M.V. SAK 15-240 14 -

Yüksek Öğretmen Okulu SAK 29-2·40 l1 -
Ankara Belediyesi 16-2-40 10 30 
Lüleburgaz Askeri SAK 16-2 40 ıo -
Gümrük Muh. Genel Komut. lıt SAK 

Manisa V oliliği 22-2-40 11 
Maarif Matbaası Mild. 1-3 40 15 
Dursun.bey Devlet Orınan ftlet. Re- 23-2 40 15 

vir Amir. 
İıt. Defterdarlığı 29-2-40 14 -

n 29·2-40 14 -
Kaıımpaşa Maliye Şubeıi Karaağaç 21-2 40 14 -

Tuğlacı Semerciyan 

• • • 
Gaziantep-Nizip yolunun arasında menfez ve fOse in· 

şaata. Bak: Gaziantep Vilayeti ilanlarına. 

E avagazı, Kalorifer (Tesisat ve alz.) 
İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

1000 adcd ağır sahra kablo dolabı ve 300 aded ağır ıabra kab· 
lo teskeresi 15.2.940 perıembe a-ünü ıaat 10 da pazarlıkla satın 

alınacaktır· 
Malzemenin muhammen bedeli 31200 lira Y muvakkat temi· 

natı M80 liradır. 

Şeraiti ötrenmek iatiyenlerin her gün ve isteklilerin muayyen 
ıüo ve saatte kor aatınalma komiıyonuna müracaatları. 

Üsküdar, Kadıköy ve Havalisl Halk Tramvayları 
Türk Anonim Şirketi den : 

Şirketimizce lüzumu ol n aşağıdaki malzeme açık eluiltmefC kO' 
nalmuçtur. lpj 

250 aded arşe aleminyom lınl 
2000 ,, 145 v 25 w normal ceatral ampul ku 
300 ,, 220 v 15 w ampul 1 litl\ 
Münakasa 1940 ıenesi şubatının 29 uncu perıembe (iinii _., 14 

14 d~ fİrketin &ğlarbaşında kain merkezinde yapılacaktır. ton 
istekli müesseler tarihi ilandan itibaren tatil gü leri mfisle;;. f\.0 . 

olarak hergün s at ondan on al~ıya kadar Şirket Merkezinde a-
§'aza ve Levazım Müdürlüğüne müracaatla fenol şartname ile 11 

munelerini görebilecekleri ilan olunur. 
P,t 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden: ;r 11td 
Talibi çıkmayan 16 kalem kurşunlu kara kablosu pnı:arlıklll r' dtJj 

nacaktır. Muhnmmen bedeli 26·Jl6. muvakkat teminat 1951,20 l~ 1Gt. 
olup pazarlık 6 3.94) çarşamba günü saat 15 de müdüriyet biıııf, 
daki satınalma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin şartları 6ğr'I 
mek üzere her gün levazım amirliğimize ve pazarlıta itlirak ct111' 

İçin de mezkur gün ve saatte komisyona müruaatları, 
• • • 

12 adet akümulatör alınacaktır. Bak : Mtıteferrik 
Gümrük Muhafaza Genel Komut. İst. SAK ilanına. . . . ., ~ 

Muhabere malzemesi alınacaktır· Bak : Kereıte aütununıl• ~ ~ 
dirne Ask. SAK ilinma. 

Mensucat -Elbise -Kundura - Çamaşır v. s. 
İzmir Emniyet Müdürlüğünden : . 

Yalnız kumatlnrı müdüriyet tarafından verilmek dikiti "• dilı 
levazımı mütenhbide ait olmak üzere izmir emniyet mlldürlilt4-
timdilik ihtiyacı olan maa kasket 351 takım resmi elbiıe açılc t 

siltmeye konulmu'itur. 
Beher takımın tahmin bedeli 6 lira ili altı lira on kuruıtııt• 
!eminatı muvakkate akçası 161 liradır. 
ihalesi 28.2.940 çarşamba ıünü saat 15 te emniyet üdilrlOP' 

de olacaktır. 
Taliplerin ihale gününe kadar şnrtn meyi ve nüm neyi göt 

vo okumak üzere emniyet müdürlüğü besap memurluiuna oı11' 
atları ilan olunur. 

latanbul Vakıflar Dfrektörlü§ftnden : 
Müdiriyetimi:a odacı ve müstahdemini için lüzuma olan 3J tı~ 

kım elbiıe pazarlıkla yaphrılaca.ktır. Pazarlığı 16.2.940 tarihiııe~ r l. 
aadif euma günü saat on be~te lıtanbul Vakıflar BaşmüdürUifil tı 
nasında toplanan komisyonda yapılacaktır. İlk teminat 44 lir' ~t 
kuruştur. Şartnamesi bergüa levazım kaleminde g<Sr lebilir. 4t 

• • • . lı 

Saraç k<Ssele ve burande bezi alınacaktır. Bak : müteferrı~ 
tunaoda Gümrük Muhafaza Genel Komut. ist. SAK ilanına~ ,; 

_.,,, 4dtı 

l{ereste, Tahta ve saire $tt1. 

Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan : 
Cin i Mikdan 
Kadron 7 Metre mikabı 
Kereıte 8 > > 

Telli ve telsir. muhabere talim ve terbiye malzemesi. 
Matbu talim terbiye ders malzemesi, 
Yukarıda cinıleri ve mikdarları yazılı malzeme satın alı0" 

tır. Bunlarm şartname ve cetvelleri komiıyondadır. Paxarlığı 16· 
cuma güuü aaat 15 dedir. 

Mezkür malzeme yrı ayrı olar k pazarlığı yapılacaktır. . 
isteklilerin belli gün ve saatta Edirnedc sanayi kıtlasuıd8~1 

tınalma komiıyonuna gelmeleri. 

Matbaa işleri, kırtasiye ve yazıhane Lvz. 
M. M. v. Harita Genel Direktörlüğü Satınaluıa 

Komisyonundan : 
Harita Ganel Direktörlüğü büyük heıab işleri için af8tıdil 

fı yazılı elektrikle müteharrik bir hesab makinesi alınacaktıı" 
Makine: 16 X 8 X 16 X 16 X 16 kab liyette: müspet, menli~ 

rı yapabilecek; mecmu hanesi bulunac k; sıfırın altında mcı:ıfl 
leri çalıtabilecek; otomatik olarak A X B X C zarplarıo• 
bilecek; sağlam ve en yeni modelde olacaktır. 

T liblerin kat loklarıle fiatlarını bildirmeleri. 
• •• 

Matbu talim ve terbiye ders malz.emeıi alınacaktır. Bok : ~ 
te ıülununda Edirne Aık. SAK ilAnına. 

Nakliyat - Yükleme_:_ Boşaltma 
lstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonund~~ 

Metris topçu atış okulunun 12 kilo metrelik bir mesaf~ ;f J 
ay müddetle 2 otobiıı kiralanacaktır. Pazarlıkla ekıiltmesı ıııı' 
çarsamba günü ıaat 14 de Tophanede Lv. amirliği satın•~ o~ 
misyonunda yapılacaktır. Daha fazla tııfsilat komisyondan alı ~~. 
İsteklilerin temiuatlarile belli saatte komisyona gelmeleri. 

ahrukat, Benzin, akina yağları v. s. . 
İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundııf1 l 

Komisyonumuzda mevcut evsaf ve şeraitine göre 1<0~ 
birlikleri ihtiyacı için iki yüz otuz beş ton odun pazarh1' ~ı 
alınac ktır. Münakasasına 20.2.940 salı günü saat onda bsf ı ''~ 
ve ayni günde ihalesi yapılacaktır. İsteklılerin belli güıı "e 
Fıodıldıda Komutanlık satınalma komisyonuna müracaatlııt•· 

Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan : 
59,5 ton benzin kapalı zarfla wübayaa edil cektit~~ 

22.2.940 perşembe günü saat 15 de Çorluda Kor satmaloı~ ,ı 
nunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 16,057 lira ilk tco>'" t 
lira 57 kuruştur. Şartname ve evsafı her gün komisyoncl• 4 

iıteklilerin 2490 tayılı kanunun 2 ve 3 maddel rinde ya»111 

ları ibraz edeceklerdir. 

Q8 
~t 

ııı 



~=---- - . . ·- - __ ·_· - ---· -

t ıb.ı · ~ ı · ı rgabında teşekkül eden ıa.tınalma komisyonunda eksiltm~-

Milli Müd.,.faa Vekaleli Salnalma Komisyonundan : 
lpi Her birınden beter bin olmak üzere kiri§ ipi, korkuluk 
hrı. ~e bağ ipi ile 100 adet yedekleme ipi pazarhkld satın a
ku lcaktır . Kiriı ipinin beherine 50 kurut korkuluk ipinin 77 
lir ruı, b ğ ipinin 79 kurut Ye yedekleme ipinin beherlne 24 
ı4a ~ah~tn edilmiıtir. Pazarlıfı= ıs.2.940 perıembe günü saat 
)'o d edır. Kati teminatı: 1905 lira olup ıartnamesi Komis· 
l\ob d görülür. Taliplerin muayyen vakitte M.M.V Sa. Al. 

· a bulunmaları· 

lıtanbul Levazım Amirliğ~Satınalma Komisyonundan: 
P,l 3000 çift mahmuz müteahhid nam ve hesabına alınacaktır. 
ııttrlıkla eluiltmeai 19.2.1940 pazartesi pnü saat 14,30 da Topha 
dt)j lv imirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin be
lnı.. ~800 lira ilk teminatı 135 liradır. Nümunesi komisyonda görü· 

teklilerio belli saatte komisyona ıelmeleri. 

Ağrı Belediyesinden: 
~11 Ağrı vilayet merke:r.iniu numarataj iti için 10 X. 12 ebadında ka
b,1 •açtan ve kabartma olmak şartiyle zemini kırmıza ve rakamları 
ı~ ~. ve sabit yatlı boyalı olmak üzere birdeD 200 • kadar teıel-

n•ı:ı:ıarah 3000 adet numaralı levha paurlakla ahnacaktır. 
•t ~~deli peoindir. Karaköıe tealimi 'artiyle beherinin kaç kuruşa 
~,t2.40 tarihine kadar teılim edilmek üure talipleriD telle A ra 

1Yeai reisliA"ine teklif etm leri. 

c -
litnrük Muh faza Genel Komutanlığı İstanbul Levazım 

l!i-ta. Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
r Eşya cinsi Miktar EtJa cinai 

,.4 •det ordu tipi komple saraç takımı ) 100 kilo saraç köıelesi 
I~ kalem nalb nt takımı ) 100 adet saraç maltarnsı 
S2 •det yer takımı torbası ) 12 adet akümülatör 

•det motosiklet yan araba mikaıı ) 500 m. keten buranda 
bezi 

1 
si yapılacaktır. 

Teminat v~ teklif mektupları ihale günü 'a t q komisyona tes 
liw edilmiş bulıına cal<tır. 

Şartnanıelt< r p r asıı. ol rak ko ı hyondnn tedarik edilebilir. . . 
MUZA YED L 
Türk Hava Kurumu Karacabey Şubesinden: 

Kurban bayramında şubemiz mıntakasında toplanan 1441 
tan koyun derisi 20 şubat 940 salı günü saat on beşte mfi· 
zayede ile s talacaktır· Taliplerin müzayede gfınü Şubeye 
müracaatleri. 

Ankara 1 inci icra Memurluğundan : 
l\la euz satılmoına karar verilen 200 lira kıymetinde salon ıçın 

bir piyano ile 50 lira kıymetinde 2 koltuk l kanapenin 19.2.940 
pazartesi srüuü snat 12,30 da Ankara belediye satış salonunda sah. 
laeaktır. Mahcuz mal muhammen kıymetinin yüzde 75 ini bulmaz.sa 
Z0.2.940 sah günü aynı yerde ve saatte kat'i satışı yapılacaktır. Ta
lipleria oradaki memura müracaatları. 

(Devamı 4 ııcü 1ayfada) 

ıSTANBUL 
Ticaret ve Zahire 

Borsası 
co;;;:==~ 

- 12.2.940 -

Fİ ATLAR 
--C fN S 1 A,aQ'ı Vukar1 

Bnrtday yumu,ak 
Hrt 

• kııılca 
Arpa Anadol 

• yemlik 
Mıaır aarı 

Kr. Pa. Kr. P• 
5 S2 
5 20 
5 30 
5 32,5 5 37,5 
5 32,S - -
3 7,5 

BORSA 
ÇEKLER 

12 - 2 - 1940 

5.21 
130.19 
2.955 
6.6575 

'Ooo ) 
IOOQ llıetrc mumlu klitıt ) 2 adet demir kasa • beyaı • 

2 " k d .Kaçilcılı 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Cenevre 
Amsterdau 
Brüksel 
Ati na 
Sofya 
Madrid 
Budapeşte 

29.0317 
69.2377 
21.8225 

0.965 
1.57875 

lS.1575 
23.29 

0.965 

» kanaviçe ) 

~kilo ot ! 
O •det anbalaj tokası ) 

l~ » mora işaret feneri 
1~ • kıl kolan 

t m. uç parma e- 1 Çavdar 
mir boru Kendir tohumu 

_. _ fiil Kuşyemi 
~ m. uç parm. nç Tihik ~lak 

552 lira 99 kuru,luk • mal 

5-

170 - 182 20 
160 

kö 
l Fındık iç 

se e Faaulya bar uny• 15 ~ 
• tHıb•I 16 20 
• çalı 17 ıo 9o() > ka,ağı 

l( » zincir yular aapı j 
~ 0ı:ı:ıisyonda alımı yapılacak muhtelif e11a ile listeai yukarıya 1 Tiftik 

Yapak Anadol 62 -
G!LEN 

19 Ton 
885 

ükreş 

Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 

3.065 
30.7625 
30.8275 

tılı:ı:ı iftar. BuA-d•y 

~Ayrı ayrı alımı pazarlıkla yııpılacak bu euadan bir veya bir ~~~~;~ir 
~ttı:ıı Verbleğe isteklilerin şeraiti anlamak ve pazarlığını yapmak Keten tohumu 

120 • 
12 .. 

ESHAM VE TAHViLAT 

Ergnni 

L. t b · Suum ~ ~ er gün için Galata Mumhane caddel!iİ lbrahim Rifat hanında- Arpa 
ıs 

169 : 
90 • 
12 , 

1938 6/ 0 5 ikramiyeli 
19.Bt 
19,62 

OllJlıyona gelmelerı · ı Un 

1 
Yapak 
Mıaır 

~illi Müdafaa VekAleti Satınalma Komisyonundan : 
1 

Kepek 
Q Fuulya 

'ıitt eberine tahmin edilen fiab 110 kurut olan 10,000 ili 25,UDO Mercimek 

36 • 
50 • - , 

Tepeba~ı Dram 

kııaıı ~., hlllar firçası pazarlıkla münakasaya konmuştur. ih lesi 28. 2,940 ı Nohut G t o E N 
~ba günü aaııt 11 dedir. Katl ~eminalı 4125 liradır. Şartnameıi Kendi~ tohumu Gece saat 20,30 da 

.. 
Ton 

' ?tl .uruşa komisyondan alınır. liteklilerin teminat ve kanunun :::ıya •; 
~~· lıti belgelerle ihale saatinde Ankar da M. M. V. ı tınalma Suaaıo 10 .. 

O KADIN 
1
'Jonuna gelmeleri. ~iı~k 67 ".: 
~ • • * K istiklal Caddeai Komedi 

kıımın da 
uOQ uşyemi • 

Ql.ıla 00 ade.t ı paıx çalı ıüpürgeıi alınacaktır. Bak O. O. Y. D: 1 i,·v~rpl uAI TL AR _ 
~<11tııı'\ ihıtday ~ 
~r ~ ; Sikago 4 76 Bu akşam saat 20,30 de -....... qk_z J h' Et S b • .. Vinipelı: 4 ıo 
~ a Ui0, 1 8 Z0 V. $. Mıeır : Londra 

l Keteı: T 7 80 OGLUMUZ 
l üleburgaz Askeri Satınalma Komisyonundan: 

~' ~it GI b~rga:r. A . Sa. Al. Ko. ean dört garniaona 300 zer ton 
11le.c~k~llrnızona 400 ten olmak üzere ayrı ayrı pazarlıkla yulaf il· 

~ ır. 

~ ~10sunun tahmin bedeli 7 kuruş 50 &antimdir. Şartnamesi her 
O dtt ~:tkfır komisyonda görülür. Pazarlıtı 16.2.940 cuma günü saat 

11
• Al. Ko. da yapılacak1ır. 

1\ Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan : 
~lıl1 "Palı zr.rfla m" na kasına iıtekli çıkaıadıjından aş tıdıı 
~ t\ıı:rPıılar Süloğlunda aahualma komisyonunda 21.2.940 çarşam· 

lı.ttılll P~ı:.arlıkla alınacaktır. isteklilerinin kanuı.I vesaik ve teminat 
~lıı._~ rtrılc ıözü geçen rilnde komiıyona müracaatları vef ve 
~Uir. 1 ri tatil gün ve saatları hariç her Jiin komisyonda görü-

•lc.utrj 

"-t ~ Cı!ı 
~. t>ıııı· 
t. llltl •ıı:ı:ıeut 
q'-~ il. a, 

ihale Mikdarı 

Saati Ton 
ıo 200 
il 200 
14 160 
15 350 

Taminatı 

Lira K. 
1193 
llY3 
936 

1943 

Tutarı 

Lira K. 
15900 
15900 
12480 
25900 

\' k 
(!iıı ~ek Öğretmen Okulu Sa.tınalma Komisyonund n : 

S,dc 81 Miktarı İlk teminat Tohmin fiatı 
C)~ YG~llğ (Urfa) 1200 kilo 117 130 
~ıt" Y\ıkStk Öğretmen okulunun mayıs 1040 sonuna kadar ihtiyacı 
~ 1 ~dı:ı llrıda miktar beher kilo tahmin bedeli ve ilk teminatı ya-

tli h Y1atıo 29 2 940 perıembe ırünü aaar on birde açık eksilt· 
t-L Pı acaktır 
C:.ıtıi) • 

tbtciJit~e lstanbul erkek liıeai yanında yüksek mektebler mu-
J,ltk.ı~ın~e topl lan okul komisyonunca yapıla.aktır. 

'1chlıti) 1 rın ticaret odasının yeni yıl vesikası ve ilk teminat 
4İal1r1c birlikte belli gün ve saatte sözü geçen komisyonda bu-

- ~it lclıli ()ltct nı•t yatırmak \·e şurtıınaıeyi görınck isteyenlerin yük-
ll'ıt okulu idaresine müracaatleri. 

ç,ll.ft\(Jt 
~ (::· le Jadarma 1 ncl Alay Satınalma Ko. Baıkı:ın.: 
\1

1tııi I(· Tutarı Mub. tem. 
/f 17~10 lira lira kr. İbale ta. gün~ ıanti şekli 
'Y'tı 1~0 10500 787 50 28.2.940 çar,ambu 10 da kapalı 

·-d c;,"'ltk o 14100 1057 50 l) > 10 ;t 

'ıı a1.s ~lede birinci J. alayı erat Ye haynoatının l.2.940 tari· 
~ tr,ak 40 ?ihayeline kadıır ibtiyaları olan 111kar~tla ya.aılı 2 

ın bızalarında roıterilen iludc Çaqakkal•dıs J. ikinci 

lstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan : 
1 - On bin kilo kundura köseleaile on bin kilo 1arı vaketa••• 

kapalı zarf ekıiltmesi 21.2.940 günlemecine raatlıyan çarşa ba gil· 
uü ıaat on beşte Taksim - Ayazpaşııda Jandarma mıntaka komu· 
tanlıtı binasındaki komisyonumuzda yapılacaktır. 

2 - Her ikisinin bir ist,..kliye ihalesi caiz olduğu gibi ayrı, ay• 
rı isteklilere ihaleleri de caiz olan işbu malzemeden kÖıelenio ma• 
hammen bedeli c:yirmi beş bin» ve ilk teminatı o.bin ıekiz y z yet· 
miş beş» ve sarı veketnııın muhammen bedeli c:yirmi ıekia bin» ve 
ilk teminatı «iki bin yü:u liradır. 

3 - Şart kağıdl Komiayonda her gün görülebilditi ribi iki yüz 
altmış beş kuruş mukabilinde ıılınabılir. 

4 - isteklilerin talip olacakları malzemeye aid ilk teminat mal· 
sandığı makbuzu veya banka kefalet mektubu ve şart kitıdında 
yazılı sair belgeleri havi teklif zarflarını eksiltme saatinden bir saat 
evveline kadar Komiıyonumuzda bulundurmaları. t845) 3-4 

IStanbul E~kek Muallim Maktebisaiinaima Komisyonu 
B şkanhgmdan : 

Cinsi Miktarı Muhammen bedeli Tutarı İlk t miaatı 
;;;&:-----

Elbiı dikişi 80 t kım 665 532 40 

Talebeye yaptırılacak elbiıi açık eksiltmeye konmuotur. Eksilt 
me 20.11.940 salı günü Beyoğlunda Liseler l\fobuebeciliğinde saat 
14,30 da y pılacaktır. 'f liplerin ekiiiltıueye girmek üz.ere bu gib 
'leri yaptıklarına dair vesile lnrla ve teminat makbuz. veya mektup, 
arile Komisyona, ••rtnameyi ve numuneyi görmek üzere de mek 
tebe müracaatları ilin olunar. (811. 8-4 

Muhammen bedeli 2400 lira olan 30000 adet sapaız çalı süpür· 
gesi 1. 3. 1940 cuma günü s at (I0,30J on buçukta Haydarpaşada 
Gar binası dahilindeki Komisyon tarafından açık eksiltme usulile 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 180 liralık muvakkat teminat ve ka
nunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü aaatine kadar Ko
misyona müracaatları lazımdır. 

Bu ite ait f&rtuameler Komiıyoadan 
tadır. 

parasız olarak dafıtılmak· 
(1126) l-4 

Muhammen bed. Ekıiltme 

Ciaıi Miktarı lira k.r. şekli günü aaab 

Mebilya 9 kalem 1383 açık eksiltme 19.11.940 15,30 
Bira taııkı 35 adet - pazarlık 22.11.940 il, 

l :_ Şartoa e ve mobilya müfredat listesi mucibince miktarı yuka
rıda yazılı 2 kalem eıya hizalarında göıterilen usullerle nbnalına· 
cakhr. 

il - Ekıil•e Kabata4ta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım 
Kemiıyoaancla yapılacaktır. 

ili - Şartnameler hergün sozü geçen Şubeden paraaı:r. alınabilir. 
iV - Bira tankı pazarlığına girecekler fiataız fennf tekliflerini 

ihale rününden evvel İnhisarlar Umum Müdürlü2\i Müskirat Fabri
kalar Şubesi Müdürlüğüne vermeleri ve tekliflerinin kabulünü muta· 
za ıınn vesika almaları lazımdır. 

V - İıteklilerth tayin olunan gün n saatlerde c 0 7 ,5 iÜVenme 
paralarile birlikte mezkur Komisyona relmeri. (846) 4-4 

Cia1i Mikdarı 

ElbiH Ye kasket 41 t kım : 
Fotin 41 " 
Palto 28 adet 
Mnta ba ! ,, 
Çir.me 1 çift 

• * * 
Mub. Bed. % T,5 Tem. 
Lira Krş. Lira Krş. 

1360 - 10! 

•kıiltme 
Ş.kli aaati 

A~ık :ak. il 

1 - Şartna e Ye elbise modelleri ucibiace yukarııia •iluları 
yazılı melbusat atık eksiltme suliyle yaptırılacaktır. 

il - Muhammen bedeli, m vakkat teminab, eksiltme saatı lai
•uıcda yazılıdır 

111 - Eksiltme 19.2.940 Paurtesi t'i•ü Kabata,ta Levaaı• ve 
JA'.,dıı yaat Ş besiudeki Alı K isyon nda yapılacaktır. 

iV - Şartname ber güa sör. geçen Şubetlea parasız alıaalti· 
eeeti ıibi modeller d görllebilir. 

V - Münakasaya girecekler ek ilt e fÖnÜ bar.ti realı.te t•· 
yak kumnş nümunelerini Ye 0 

0 7,5 güv nme paralariyle birlikte ya
.karıda adı geçe Komisyona gelmeleri ilin olnnur. (893) 3-4 

* * * 
Muham. b d . 0 • 7,5 tem. Eksiltme 

Ciaai Miktarı lira kr. lira kr. ıekli aaati 

Nihayetsiz Şerit 4000 odet ıif 1831 50 
Kereste muhtelif 400 m1 

137 36 açık ekı. 14 
- - pazarlık 15 

ebatta 
Kereate muhtelif 1042 » J> 15,30 

ebatta 
Şişe ambalaj ka- 30000 kr. ıif 4050 303 75 açık eka. 16 

tıdı. 
l - Şartname ve kereste eb'at listeleri mucibince yukarıda ya· 

zıh 3 kalem eşya hizalarında gösterilen usullerle eksiltmeye kon-

muştur. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltıııoe ıa· 

atleri hi:r.alarında yazılıdır. 
ili - Eksiltme ı. 111. 940 cuma gtinü Kabataşda Leva:r.ım ve 

Mubayaa\ Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Şartname ve kereste eb'at listeleri, şişe ambalaj kağıdı 

numunesi her gün sözü geçeu Şubeden parasız. lınabileceti ıibi 

ıerit numuneıi de görülebilir. 
V - İıteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve ıaatlerde 

0 
0 7,5 i'Üvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona gelmeleri. 

Vl - Kereste sif olarak ta teslim olunabilir. (1009) 2-4 

Kapalı zar lile E 
i 1an1 

Gaziantep Vilayetinden : 

si itme 

1 - Eksiltmeye konulan iş : Gaziantep - Niz.ip yolunun 
18 + 8~0 - 45 + 458 kilometreleri arasında 21 adet menfez ile 
16+495 kileaıetrelik şoııa in aatıdır. 

Ketif bedeli (73074) lira (9) kuruş olup bedeli keşfin 45 biu 
lirası 939 bütçcsinduo ve bakiyesi 940 bütçesinden sarf edilecektir. 

2 - Bu işe ait 'artn weler ve evrak ş•nlardır : 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavole projesi 
C - Bayındırlık işleri genel artna eai 
D - Tesviyeyi turabiye, fosa ve karıir inşaata dair fenni ıartname 
E - Hususi 4artname 
F - Keşif eetnli, ailsilei fiyat cetveli, metraj cetveli 
G - Proje, grafik. 

İsteyenler bu şartoam leri ve evrakı (365) kurut mukabilinde 
N fıa Müdürlüğünd n alnbilirler. 

3 - Eksiltme 29. 2. 940 tarihinde, periembe ıünü aaat onda 
Viliyet Daimi Encümeoı binasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme apalı z.arf usulile yapılacaktır. 
5 - Ekailtmeye srirebilmek için isteklilerin (4904) lira muvakkat 

teminat vermesi ve bundan başka a f:"ldaki vesikaları haiz elap 
g-öıtermeıi lir.ımdır. 
A - Ticaret Odası vesikuı. 
B - Bu i"'e gırcbileceğine d ır mab llı ehliyet vesika Komis• 
yonundan en az. sekız güu evvel alacağı eLli.} et ve:.iknsı 

6 - Teklif mc ~ upları yukıtrı<. .i ncü waddede y.-zılı saıntan 
bir saat evvt:lıoe ku0nr Vili.} et Duimi Encümenine getirilerek Ek. 
ailtme Komisyonu Reisliğine makbuz. mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek mektupların nihayet 3 ucü maddede yaaılı ıaate ka
dar gelmi olm ıtı ve dış z.arfıu müb r mumu ile eyice kapatılmış 

olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilme:ı. 
(1125) 1-4 

imtiyaz Sahibi ve Yazı İ§leri Direktörü: İısmail Giırit 
Baaıldıil yer: Akın Buımevi İıtanbul 
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ADMINISTRATION ABONNEMENTS 
Ville et Provlnce 
3 moi Ptrs 450 
6 850 

12 1500 
Etranger : 12 mo s trs 2700 

Le No Ptrs 5 
MUNAKASA GAZE E 

Galata. Ferrneneciler Cad. 

Keı ber Han. 2me Et gd 

o ~9 -12 

pC1:ım:;;:zm::::::ca::;a::saıc=ııı:ı:zm:=zom:a. T clephone: 49442 

our la Public.ıte s' adresaer 
a l'Administration Journal Professionnel des Fournisseurs at das Entrıpreneurs de l'Etat Boite Po.tale No. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
------ Mode "Prix Caution. ---=-L~ie_u_x_d-;-:';-a~d.~judieation et du 

Objet de a'adjudication Joura Heureı d'adjudieat. eıtimatif provi•oire Cabier de. Cbara-es 

Adjudications au Rabai~ 

C onstructions-Reparalions-Trav. Publics-Materiel de Conatruction-Cartographie 

Constr. ehaussee et 21 dnlot ıı route Guian- Pli each 73074 09 4904 - Vilayet Guıantep 29-2-40 10 -
tep-Nizip (cah eh P 365) 

Rep. bat. No 1 et 5 pres 45 me ekole Cer- Grc a rre 150 - 11 25 Com. Pcrm. Municip. lstanbul 14-2·40 14 -
rahpaşa 

Rep. hôpital Cerrahpaşn ,, 221 13 16 59 ,, ,, 14-2-40 14 -
,, depôts ,, 346 21 26 - Oir. P.T.T. lıtanbul 21-2-40 15 3U 

Constr. garage a Ankara (eah eh P 85) ,, 16962 88 2550 - Com. Ach. Miniı. Def. Nat. Ankara 15-2-40 11 -
Trav. sondage Publique 40 ı - 30 - Munieipalite lzmir 26·2·40 16 -
Dressement earte taeheometrique Çanakkııle (aj) Gre iı gre 4500 - 337 50 M unicipalite Çanakkale 7-3-40 J 5 -
Trnv. ı;ondage et enfonccmenl poteaux pr. Publique 5450 - '408 75 Mia. Trav. Pub. Dep. Ponb et Chaulli· 28-2-40 15 -

constr. 4 ponts dans Vıl. Ordu seeı et Dir. Trav. Pub. Giresun 
Drcsscme"nt projet adduction cau Neyren (aj) Munlcip. Eretli de la Mer Noire 1-3-40 15 -

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstrum nts Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 

Ga:ı:e ehlôre: 30 tuhes Grc iı gre 535 - 80 36 Munieipalite Ankara 16-2·40 10 30 

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnst llation et Material 

Aecumulateur: l 2 p. 
C"ble de terre en plomb: 16 lots (aj) 
Ampoulcs de 220 volt et 2il W : 300 p.·id. 

de 145 V. et 25 W.: 2000 p.•arehet en 
aluminium: 250 p. 

Gre a gre 
,, 

Publique 
26016 -

Habillement - Chaus ures - Tissus - Cuirs 

oıtumes blous: 20 eompl.-pijamas: 22 compl. Gre a gre 480 -
pr. 1 s Heves du eonservatoire 

lmpermeables: 15 p. 
Uniforme avec easqueıte: 351 eompl. 
Cuir de harnaeheur: 100 k.-toile en lin pr. 

ehaussureı: 500 m. 
Cuir 
Hnbits pr. gar~ons de burenu et subalternes: 

33 complcts 

:xı 278 75 
Publique le cost. 6 10 
Gre a gre 

" 
552 99 

, 

1951 20 

36 -

20 91 
161 

C. A. Comm. Gen. Surv. Douan. Iıt. 
Dir. Tclephones Iıtanbul 
S.A.T. Tramı Üsküdar-Kadıköy 

Com. Perm. Municip. lstanbul 

6-3·40 15 -
29-2-40 14 -

14-2-40 14 

" " 14-2-40 14 
Dir . .5Greti lzmir 28-! 40 15 -
C. A. Comm. Cen. Surv. Douan. lat. 

" Dir. VJ.koufs htanbul 16-2-40 15 -

Travaux d'lmprimerie - P peterie - Fourniture de Bureaux 
~-----~--~~------~--~~---~--~~·------------
Machine a ealeuler fonetionnımt a l'eleetr. 

Trensport-Chargement - Oechargment 
Service de mnnutention de rnisins, figues, nnis Pli eaeh 

ete, dnnıı des s es: 6500 t. 
Loeation eamion Gre a ire 
Loention autobus: 2 p. ,, 
Trnv. chargem, deebargem et trnnsport ble Publique 

Combustible - Carburant-Huiles 

Bois: 235 t. Gre a gre 
Benzine: 59.5 t, Pli eaeh 

Divers 

outillage de harnneheur type armee: 4 eompl. Gre a gre 
id. de mareehal ferrant: 41 lots harnais 
mica pr. motoeyclette: 62 p.·boucle pr. 
emballage: 2000 p. - lanterne de signal 
Mors: 4 p.-ııangle en erin: 1000 p.-gant 
pr. etrier: 11 00 p.-bridc en ehafne: 900 
p.·coffre-fort: 2 p.·tuyau en fer de trois 
pouces: 12 m.-flanehe de trois pouccs: 4 
m.-bobine de harnaeheur: 100 p. 

Broııse pr. etrier: 10000-25000 p. (e. eh 138 P) ,, 
Balai de brousııaille snns mnnebe: 30000 p. Publique 
Nos de porte: 3000 p. 
Diverses eordes 
Eperon: 3000 paires 

Provisi ons 

Foin: 54020 le. 
Avoinc 
Beurre (Urfa): 1,2 t. 

Deeheta de p pier: 100 t. 
Troncı de ıııpio: 687 p. 
Poınp : 2 p. 
Billard 
Briques: 10000 p. 

D~combres de biıtisse 
Moteur pr. moulio 

surenchere 

Gre a gre 

" 

Gre iı. rre 
,, 

Publique 

Publique 
> , 
" ,, 

> 

" 

12225 -

450 -

16057 -

la p. 1 10 
2400 -

1800 -

2701 -

le k:.. ı 30 

1500 -

280 -
70 -

250 -
500 -

916 88 

33 75 

1204 57 

4125 -
180 -

1905 -
135 -

405 15 

117 -

112 50 

21 -
6-

18 75 

C. A. Dir. Gen. Cartozr. au Min. Def. Nat. 

1 
Oir. Pr. Monopoles bmir 2fi-2·40 14 -

Com. Perm. Munieip. Istanbul 14-2-40 14 -
Com. Aeh. lnt. Tophane 14 2 ·10 J4 -
Offiec Cercaleı Silo E.skiıehir 18·3-40 15 -

Com. Aeh. Comm. Mil. lst. Fındıklı 20-2-40 10 -
Com. Acb. Corps Armee Çorlu 22-2-40 15 -

C. A. Comm. Gea. .5urv. Douan. Iat. 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 28·2-40 11 -
lre Exploit, Ch. de fer Etat H. P•fa 1-3·40 10 30 
Munieipaliti Afrı Jusqu'au 25-2-40 
Com. Aeh. Mın · D6f. Nat. Anhra 15-2-40 14 -
Cem. Aeb. lnt. Tophane 19-2-'40 14 30 

Munieipaliti Ankara 
Com. Acb. Milit. Ltlaburıu 

,, Eeole Normale Supirieure 

Dir. lmprimerie Maarif 

19-2-40 JO 30 
16-2·40 10 -
29.2.40 11 -

1-3 '40 15 -
Cbef Rev. Expl. P'orlt Etat Dursunbey 23-2-40 15 -
Defterdarat latanbul 29-2-40 14 -

" ,, 29-2-40 14 -
Bur. Fiıe Kaaımpafa, Briquetier Semer- 21-2-40 14 -

eiyan a Karaataç 
Vilnyet Manisa 22-2-40 11 -
Oir. Fise Keşan 16-2-40 14 ·-

Memento des Fournisseurs ...-/ 

LES ADJUDlCATIONS QUI AURONT LIEU DE.MAiN 14.2.94' 

Cbeminı de fer Etat: 
Motowu p ur porforatauH et accouoire 
[No 128S] 
Ballut (No 1314] 

Dir. Gen, P. T. T. Ank ra: 
Gnoil {No 1285] 

Rcıiment Gead. Bayramiç : 
Bor• (No 1301) 
Paillo [No 1319] 

Direetion P T. T. İstanbul : 
Repar. bitine P.T.T. Beyoğlu [No 1311] 
Motocyclette ii pcniar (No 1318] • 

Com. Ach. Et bl. Hyg. ist. : 
Conatr. cıusıno (No 1311] 
ArtidH c:amelotes [No 1325) • 

Command. Maritime lstanbul: 
Ceiaturo en boi• ru neu.ı: pour armes 
[No 1313] 

Dir. Facultc Lanırue, Histoire 
Geoa-r. Aıık ra: 

Cnuseırıont terre ot po• pierre1No13131 

Dir. Ge . Monop: 
Ba•cu •, ba aı•, ~lat ne et oztinctour• 
d'ıAcondıe (No Ul9] 

Comm. Baıe Navale Marmara : 
Pain [No 13141 

Adm. Ea.ux Muoic:ip İstanbul : 
Rcparal on pave• [No 1916] 

l>ireclion lmprimerie Maarif : 
Toılo oolorco pour rel ure [No 1317] 

Kaymakamat Polatlı ; 
Habıt• [No 1317). 
Municipalıte h:mir : 

Dyoaıao elcchiquo [No 1317) 

Vilayet Edirne : 
Camion UHie [No 1317) • ~ 

Dir. Princ. Douanes lzmir: 14i 
Articlea d'a eublament [No 1319) Ilı~ 

Com. Aeh Milit. Kay1eri : ~r 
lnstal ation cloctriqne [No Jl19] ,. 

Com Acb. Miniıt. Def. ~'1 
'-•U 

lntendauce Maritime : 19 
Diverao machine ontil (No ll21] 01e.ıı 

Direetion Fôreta Isparta : '-rıh 
Charbon ot boı• (No 13211 • "-lı 

Com. Aeb. Milit. lıpnta : •t~t 
fllrİno [No 1321] ~ltd 

Direetion Ferme Ankara: 4 
Poaux de mouton et boeuf [No 15~5] tt 

Dir. Gen. Exploit. Eleclrioitt ~~ 
Tram ·et Tunnel : 

lnıtal alıon dcııai•Ur [No 1325] 
Com. Ach Min st. OH. N•t· 

Etuvea ambulant• [No 1327J I 
Bougı .. [No 1S25] ı' 
Pıcce& do rochang .. ponr motenr D ' 
[No 1327] fi 'ıtllı 

Com. Ach. Corps Armee Çot 
Org• [No 1325] 

Com. Aeh. Militaire Edirne : 
Voıtnreı et matcrıol pr. harnaiı[No 1 

NOTES ı Lea Numcroı ontra ,, 
thesea aont ceux do notro journ•l 
lequel l'avıa a paru. 

(•) Lea affairaı ıniviH d'u•• 
rieqae H rapportont ı\ deı vant,. 
adjudıcatıoa i la •urenchero. 

(3üncü sayfadan devam) 

Buraa İkinci icra Memurluğundan : 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup satııına karar vef1 

175 lira kıymetinde bir adet pastırma makinesi 20 lirıı 
metinde bir adet telefon, 100 lira kıymetinde bir ad•l 
ma makineıi, bir buçuk lira kıymetli bir adet kol ka11l 
40 lira kıymetinde bir demir kasa, 100 lira kıymetli bit' 
telsiz büyük duvar ynaıı, 30 lira kıymetinde büyük ' 
terazi, 20 lira kıymetli 26 adet çengel, 20 lira kıynı• 
bir adet mermer satılacağından açık arttırma 14.2.940 
ıamba fı'Ünü saat 14 de Setbaıı rnevkilnde ıatılacafı lüı 
ilan olunur. Ve kıymetinin yüzde 75 ini bulmadığı ta" 
bir hafta ıonra 21.2.940 çarıamba arünü ıaat 14 de ayıı• 
de ıatılacaiı ilan olunur. 

Keıan Mal Müdürlüğünden: 
Muhammen bedel: 500 lira Değirmen motörü 
Keıanın Ekinpazarı mevkiinde kain ölu Ata vere• 

ait deiirmenin 500 lira muhammen bedelli motör a~ 
vergi borcuna mukabıl }.2.940 tarihinden itibaren ı6 
müddetle müzayedeye cıkarılmııtır. 

Talip olanların 16.2.940 gününe müsadif cuma giioO 
14 le Keıan Malmüdürlüiünde müteıekkil tahsilat 1' 
yonuna müracaatları ilan olunur. 

Isparta Orman Müdürlüiündea: 
Cinıi: pırnal odunu, Kental: 548 
Isparta ViliyeUnio Uluborlu kazası dahilinde 

ıartnamede yazılı Kainı çıktı devlet ormanından ıı" 
lanmıf 548 kental pırnal odununun ağacının altı ay i~ 
de çıkarılmak üzere 30.}.940 tarihinden itibaren 15 ıii" 
detle açık artırmay konulmuıtur. 

Artırma 14.2.g40 tarihine müaadif çarıamba gün6 
14 de Isparta.da yapılacaktır. 

Beher kentalin muhammen bedeli 20 kurr..ıtur· 
Muvakkat teminat 8 lira 22 kuruıtur· ,.C 
Şartname Te mukavele projeleri Isparta OrmaP 

lüiünde aörülebilir. 

SiTaa Orman Çevirge Müdürlüp•1nden: clfJ 
Dutluk meTkiinde orman fidanlık deposunda 2 

kuru yonca on bet gün müddetle açık artırmaya ko \JI_. 
Y onc nın beher kilosunun muhammen fiatı bir 1' 

santimdir. 
İhale 15.2-940 tarihine müıadif perıembe 

de Orman Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 
Taliplerin muv kkat teminatlarını ihalede nıtJl' 

ten kesilecek teslimat müzekkeresi ile bankaya y•t' 
lazımdır. 

Kati ihaleyi müteakip yonca müıteriye teslim edi~l 
Dellaliye, gazete ilan ücreti, vezin ücreti alan• 


