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ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için Kuruı 

3 Aylıtı 450 
G 850 

12 .. 1500 
Ecnebi memleketler için 

- ylığ ı 27, 1 

Sayısı b Ku ruş 

Günü geçen nushalar 

ı 20 kuruıtur. 
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ÇARŞAMBA 

HERG@N OIKAR İKTİSADI. MALI. TİCARi VE ZİRAi 

GAZETESİ 

14 Şubat 1940 

İDAREHANE 
Galata, Fermeneciler Cad. 

Kenber hanı, 2nci kat 
No. 8-9-11-12 

l N Ş • • TL,. n• 
1L.t"a A•\. ~ • ..,...L\.a 

lclarehanPınizce görü~ül ~r 

Telefon: 49442 

Posta kutusu No. 1261 

' ~-----------------;,;;;;;;;;;;;;;--=--· 
Umum Tüccarların ve müteahhitlerin nıesleki Organıdır 

Ekonomik Haberler 
lnllllz .. rork Ticaret ınlıımuı 1 müesseseleriain ibtiyacınciaa fa:a· 

~ ~lldradan Anadolu Ajansına ı la oldutundau ihrac:at yapıl1na11 
llı~rilditine ,.are. Londrada 3 dahi müm~ia g<Srölmektedir: l!· 
"'-rtt. akdolunnn lngiliz. Türk ~um ~üdur b~ t~maslar ıçın 
~ tt anlatması bugün bir bır muddet ıehrımızde kalaeak-
llı~. kitab halinde ııeşredil· tır. 

aı_19 ttıırtta meriyete girmekde Brezilyadan Kıhve Geldi 
~~·bu anlaşma 31 mart 1941 Ziraat bankası tarafından bu 
"' •ne kadnr meriyette kala- kerre Brezilyadan 15 bin çunl 
't_. ;'' İnkıza tarihinden üç ay kahve getirilmiştir ,i,; f~ıhi ihbar olunmadığı tak- Kahvenin toptan satı, fıatla
~ttt~ ~endilitinden uzayıp gi· rıoı tayin ve tespit eden Ticaret 

ı\ 1tır Vekileti gönderdiği tamimde 
· n •Şına mucibince, müteka· İstanbul İzmir ve Merai1t limaa· 

il 1 ' 
1 ~llpalacıak ihracat takas ma· larındaki bu fiatlardan senra pe· 
tııne tlbı olacaktır. rakentl.e kahve aatıt fiatıaııı 
G - marakebe altıntl.a l:>ulumluulma· 

it. azıte kağıdı geliyor sı vazifesinin villyet ve hele-
lya. ile y pılan yeni anlat· diyelerle Mmtaka Ticaret miidtir· 

t ~:terine ltalyan fabrikaları I ]tiklerine bırakmaktac!ır. 
~ tketioıi:ıe aazete klğıdı Kahvenin limanlara mal olut 

''lll•te karar vermitlerdir. 1 fiatlarına nakliye masrafı ve 
t ~llrti olarak ta 12 nzon ıa· parakendeci ile toptancılar ara· 
' L· lllaiıdı yola çıkarılmıttır. anıda mutavassıtlar varsa bunln-
. te kltıdını Çekya ve Ma· rın kıir niapeti ilave olunarak 
İıılatll~d•n almak hususu da te· 1 müstehlike ka~tan aatıt yapda· 
~ tdılınittir. catııu besab etmek üzere Mm-
' lllladan_ alınan .liğer haber 1 taka Ticaret müdiirlüfü tetkik· 

' ( tCSre, ltalyan fabrikntfrle 
1 

lere başlamı,tır. Ayni •aksacila 
~e:~ ~Ürekkep bir j'rup mem· t•planh da yapılacaktır. 
d 

1

~ 1ıe zelerek mühim mik- Kalıtv"'nio ıon prakendecisi 
1 lpfd - ... 
l ı aı ve bam madde sa- olan •aballe bakhallarına kadar 
~11~•ldar&ır .• Yeni anlaşma detiıen eller çok oldat•ntl.an 

t CYYelce ltalya7a bir he- 1 perakende fiatlaran murnkabeııin-
ıliııılererek fabrikalarla u · İ de büyük müşkülata ten.lif 

t :•Yaa. manifaturacılarımız ı olunması muhtemeldir. 
t '•r ltalyaya yeni bir he- I _ _ 
•il~•clermeğe karar vermit· 
'· ç · Fran11 ve 
il • inkü ltalyıt, yeni an· 

Amerikıyu 

satışı 

tütün 

t 
11• aaemleketimi:ıe mani · 

il ••rnıeyi kabul etmittir. 

'-hn -Ddlırinı yerine gıtiremlyın 
ıo müt11hhidler 

11 
itnlerde İstanbul Ticaret 

ııı, 
'ti 113lracaatle Oda idare 
• ,_

11
"••, taabhüilerini yerine 

tı '.llla~k için eıbabı mücbire 
. "- lttı1en tacirler çotalmı~· 
'it ~lır, harb vu:iyeti dola
İtte '1

P•ri1 ettikleri maddeleri 
:•dilderini, bunun ıçın 

. Ilı ~•rini ifaya imkan olma· 
~~ llnun idare heyetinden 

'•rl t~t • leıpit olunmasını iı· 
C\ , tılirler. 
~. ·4 
t~~·~ •re heyeti, bu busuı· 'il 1 

erden ıonra b11 taleb
\j l>el.; aa1111 kabul ve ekse· 
"''~'4ıletıaektedir. 
ı.t lıaıt etlenlerin ekıerııi 
d,., '-ıiite, bbidleridir luala
. r•ı•t 111i) .1 o akçelerin• • taabh6d 

Franaa ve Amerikaya tütln 
aatıtlarımıa hakkındaki temaslar 
inkifaf etmektedir. İnıilizleri• 
Türk tiiHiaü •ubayaatına tah
ıis ettiti miktar 1 milyon Türk 
lirası miktarındadır. Franaaaın 
alacatı tütünün üç milyon T6rk 
lirası dejerin&e olacatı anlnııl

•aktadır. 
Oijer taraftaa Amerikanın da bu 

1eae memleketimizden iç mi
lyon kilo tütün alacajı nnlaşıl

ınaktadır. Amerikanın daha zi· 
yade Samsun, Bafra, Heııdek 
mıntakalarının kok•lu tiitünle
rinden alacatı anla1ıl111aktadır. 

Enelki J'İiu bir A111erikan si· 
ıara fabrikatörü da mubayaat 
için Balkaalartl.an telıırimiı.e rel· 
•ittir. 

GD mrükludı Kalın Pımuklu 
Mınsucıt Hakkında Tetkikat 

yıpılıyor )'~ 0~tıne i•lirmeditinden va· 
~~eQı 11 ıı .. uftur. Bundaa bir mldtlet •nel Ti-
' i .'Ye dlten b. •evi ibti- caret Vekaleti tarafından Vekil
t,.~ıı. tle Od .. lan karar isten ler Heyetinden alınan bir karar· 

aa•• ile aua'i pam•lda karışık 
lr ~I - - pamuklu mensucatın bir ay müd-
llı•d·· Çtllk fıbrlkaları umum deli• pamuk mensucat resmi ödeye-

~'' ~ UtUnun ttmUIUf Hk memlekete ithGli kabul edil · 
ı~ lk "••ir ve çelik fab- mittir. 

fj A.k:ll• ınidirü General Geçen ayı• 22 simle bu müd· 
'-lltıııııt 01'11a şahri•izde bu- det ıoaa ermit old•juodan 

'ti •rı İstifade eden Mın- ıümrükten çekilmeyip kalmıt 
ıu:•ret Müdürlütü de•ir bulaaan bu aevi •enıucrat te•· 

"- tıııQ~•tıul olan firmaları bit edilmiıtir. 
~i til rle teınaaa l'eUrmitlir. Bu menıucatıa da ayai formiil 
~''i•d• Sii111er Bank iatanbul iiı:.erinden memlekete ithali için 
~'tlır. • ilk temaalara baş- alikaiarların viki olan müra· 

. f,l.•·kl\.arablk demir n eaatları tetkik edilmete batlan
''lilı. ı •ları içinde, pik de. mıttır. 

· ... ~~lı~ı. piyasaya arz.e- Veklleün lnı lııuausta mlıbet 
""'- •ltılııaalitın yekünu bir karar vereeeti tahmin ol•n· 

'Deınleket clöklm maktadır. 

Kanunlar Kararnameler ve Ticaret Muahedeleri 
' M üte a h h i t 1 er i n Ta k v i m i 

icra Vekilleri Heyetinin 26 1.1940 tarih ve 2 12752 sayılı karırnımeslls 
kabul olunan Türk-Fransız Tediye, Kredi, lstıkrıız, 

YARIN 15 2 940 ta YAPILACAK İHALELER 

Nafıa Vekaleti: Çanakkale Mst. M•k. SAK : Ticaret ve Kliring Anlaşmalıırı: Demir yol etü t işi. (No 1393) 

Samsun Belediyesi : 
Kerest e (No 1315) .... -..... 
M~rmal ç:mento (No 1316) 

2 eylO.l 1936 tarihli Ticar~t ı 
ve Kliring Anlaşmasına mu· 
zeyyel olarak Tiirkiye Cüm· 
huriyeti Hükümeti ile Birle· 
tik .Kırallık Hükümeti arasın-

da akdolunan Anlafm3 
Paris, 8 ik'incikiinunu 1940 

Tlrkiy~ Cümhuriyet~ H_fik.ü· f 
meti ile lngiltere ve Şamalı lr· 1 
lania Birletik Kırallık H~kume 
tiaia, İnrilere ve Şimali lrlandn 
Birle,ik Kıralhk Hükümeti ta
rafındaa Türki} e Cümburiycti 

1 
HUkumeti lehine yapılan 2.000.000 
sterlinlik iJılikrazın teknik tat bi· 
katını tanzim maksadile bugün
kü tarihte bir Anlaşma (ki hun
dan ıonra "İstikraz Anlaşması" 
namile zikredilecektir) imzala
mış olmalarma binaen, 

Ve, gerek bu, gerek sair 
maksadlarla Akid Hül<ümetlerin, 
2 eylül 1936 tarihinde Londro'· 
da aralarında imza edilip, yine 
Attid Hükumetler beyninde 27 
mayıs 1938 de imza edilen mun
zam Anlaşma ile (ki bundan 
sonra "Munzam Anlaşma,, na· 
mile zikredilecektir,) ve Akid 
Hükümetler arasıııda lt!Rlİ edi
len 28 ağus~os 193) ve 22 teş
rinisani 1939 tarihli notnJarla 
tadil edilen Ticaret ve Kliring 
Anlaşmasını (kı bundan sonra 
"Esas Anlaşma namile zikredi
lecektir) tadil etmek arzusuncla 
buluıımalarma binaen, 

Akid Hükumetler yukarıda 
mezkur surette tadil edilmiş bu· 
lunan esas Anlaşmanın yeniden 
aşağıda iznb edildiği veçhilc ta· 
dili hususunda mutabık kalmı~
lardır . 

Madde 1 - Türk lirası muka-
billeri 19 teşrinievvel 1939 a 
kadar ( 19 tetrinnievvel dahil) 
hususi besaha yahrılmı,ı olan 
Birleşik Kırallık tic:nri borçları· 
nın, zirde mezkur tenzilita tabi 
olarak, traıısfer edilmesi mak· 
sadile, Türkiye. Cümhuriyet Mer
kez Bankası lngiliz·Türk Kli 
ring Ofisinin kontrolörtiııe, 
kontrolörün taleb edcceti za
manlarda, yukarıda meıı.kür is· 
tikrazın, mezkür tranafer için 
lazımgelecek mikdarını tediye 

edecektir· İngilia Türk Kliriug 
Ofisin in kontrolörüne b. ,ek il
de tediye edilen mebaliğ "An 
tali hesabuun matlubuna geçir· 
lecek ve mezkur transfer için 
istimal edilecektir. Mukabillerin
de, yukarıda mezkQr 'ekilde 
tevdia• yapıl011ş olnn borçların 
tediyesi aptıdaki cetvele tcvfi 
kan tes\,it edilecek bir tenzilata 
tabi tutulacaktır. Bu şekilde ya 
pılan her tediye alakadar ala 
caklı tarafından kendisine vaci· 
btitte<li1e borç veya borçların 

tamamen teıviycıi olarak kabul 
edilen: 

H11nıi hualıa J•P lan 
tevdiat iıerinden ııö.
terılen aylar ıç n yopı· 
ıacak tcnıı.ılaı.) izde1erı 

1937 Kanunusani, şu- 3 
ltat mart 

" Nisan, mayıs, ha· 

,, 

" 

:ıiran 

Temmuz, ağuı

toı, eylul 
Tepinievvel tet· 
riaiaani, kanuev· 
.. ı 

6 

9 

12 

1938 Kanunusani. 4u · 
bnt, mart 

,. Nisan, mayıs, ha
ziran 

,, Temmuz, atnı· 

toı eylül 
" Teşrinievvel, te,-

rinisani, kinu· 
nuevYel 

1939 Kanunusani, f"· 
bat, mart 

" Niıan, mayıı, ba 
ziran 

,, Temmuz atustoı, 
eylul 

15 

ıs 

21 

24 

27 

30 

33 

,, Te,rinievvel 1-19 36 
Madde 2 - Türk lirası mu

kabitleri hususi hesaba 19 teşrini
evvel 1939 dan sonra Birleıik Kı
ra!hktaki alacaklılar Jehiııe ya· 
hralmıt olan •irleşik Kıralltk 

ticari borçlarının transferi vA'» 
t!li hesııbı yolu ile icra edilecek 
Ye bunun için liizım l'eleeek 
mebllliğ, 23 ağustoı 1939 tarihli 
nota teatisi suretile aiılan he· 
sabdan (ki b1rndan sonra «bloke 
beınp » namile :ıikredilHektir) 
transfer edilecektir. Yukarıda 

zikredilen şekilde mukabilinde 
tevdiat yapılmıt olan borçların 
tediyesi, zirdeki cetvele ge5re 
tesbit edilecek bir tenzilAta tabi 
tutulacak, bu tediyat Türk borç· 
lular tarafrndan °huıuıi hesaba 
yatırılma tarihleri sırasile ifa e
dilecek, ve alacaklı tarafmdan 
kendisine ncibüttediye borf ve· 
ya borçlaran tamamen tesviyesi 
olarak kab11l edilecektir : 

1939 20 tetrinievvel • 31 ka
nunuevvel Yo 36 

1940 1 kinumssani • 31 mart 
e / 39 
/ O 'b 1 nisan 1940 da veya o tarı • 
ten ıonra 0/e 40 

Madde 3 - İşbu Anlaşmanın 
mevkii meriyete girmesi tsribiu· 
den itibaren : 

(1) (a) Bu şekilde muaddel e· 
sas Anlaşmanın 12 nci ve 13 ün.ti 
maddeleri ahkamına tevfikan 
Birleşik Kırallığa ihraç eıılilen 

emtia dolayu;ile klirinr hesabı 

matl buna geçirilen bütün me· 
batiğin ° 0 80 i cr:C.» tlli hesabı
na tahsis edilecek, ve 

(b) Bu ıuretle matlup hesabı· 

na geçı rilen bütün mebaliiin 
mütebaki °fo 20 ııi cı::B> tili be
ıabına tahsiı oluna.ak, 

Ve b11 şekilde muaddel esas 
Anlaşmanın ahkamı ena göre 
hüküm ifade edecektir. 

(2) (a) «B• tili hesabına tab. 
sis olunan mebalitin °,.33 l 3 ii· 
nün bloke hesaba tahsisine nİ· 

hayet verilecek ve işbu Anlaı· 
manın 2 nci maddesi ahkamına 

tevfikan yapılması lazım l'elea 
bütün transferler icra edildikten 
sonra bloke heaapda kalabile· 
cek bakıye c B o tali heaaltma 
nakledilecektir. 

Elbıae (No 1!\08) 

İst. Mıntıka Liman Reisli§'i : 
Motorbot inş, (No Wtı) 

İz.mir İnhisarlar Tütün Fnbr. : 
Katıt lıarpıntılan çuv.I vs . (Ne 1311) • 

Balıkesir Kültür Direk. : 
Olı:ul itinası inş (No 1313) 

Tophane Lvz. SAK: 
Ke~i kılı (No 1314) 
Ba\y" çemberı (No 1322) 
Sıhhıye arka çantası (No 1314) 
lıpirto takımı ( No 1325) 

Eskişehir Kor SAK : 
Yatakhane binası inş . (No 1314) 

Gediz Belediyesi : 
Harıta tanır.imi (Ne 1314) 

ist. Komut. SAK : 
Tamirat ına Xcmııai (No 1314) 
liarp Akedemiai elektrik tesisatı (No 1314) 

M. M. Vekaleti SAK : 
Ankara garaj infas (No 132~) 
Muhtelif ıp (No 1~28) 
Roatren malzeır.ıı. ı (No 1314) 

inhisarlar Umum Müd.: 

Başvekalet Evrak ve Lvx. Müd : 
Benzin (No 1316) 

Edirne Askeri SAK : 
Zeytinyağı, nohut ve Jı: . faJ111lye fN• 1317) 
Kırklareli Askerı SAK : 

K•rklareli Ask. hHt. tamiratı (No 1317) 

İzmir Muhasebei Hususiye Miti.: 
Defıar ve evrakı matbua (Ne 1119) 

Çorum Ziraat Müd. : 
Benzin {No 1322) 

Başvekalet Devlet Meteoreloji 
İşleri U. Müd. : 

ferro silısiyum (No 1322) 

İst. Telefon Müd.: 
Kii~ıd zıvana (No 1324) 

Aııkara Orman Çiftliği : 
Ford kamyonu (No u~2sr 

Sivas Orman Müd. 
Kuru yonca (No J,'t27)• 

Bornova Askeri SAK: 
Ynş sebıe (No 1!126) 

~lı.i çivili lı:ayı' (No 1315) • Hamış : () Tırnak ıçıne alıDCllf au• 

lst. Belediyesi : maralar, ışin hang i sayılı gnetede netr· 
Sına aııkaıı (No 13 15) • oldu~nu gösterir. 

Tekirdai Aıkeri SAK: c•ı Sonunda yıldız ışareti bulunan ı,ı.r 
S ~ır eti (No 1315) mihoyedeye aitt ir. 

, --~~--------~-------l~---------------------1 . . 
l MUN KA ALAR 
1 ~~t -i·a~nirat- Nafıa işleri - Malzeme-Hartta 
1 :::t.:..__ _,....___.w........_.,-. -

Eskişehir Kor Satınalma Komisyonundan: 
Eskişeh i r Garnizonunda yaptırılacak iki aded er pavyonu inıaaı 

ayrı ayrı ayrı pazarlıta konulmuştur. 17 2.9t0 cumartesi günü ıaat 
11 de di;erinin saat 12 de pa::ıarlığı Eskişehir kor satınalma komiı· 
yonunda yapılacaktır. Bu işe <lid şartnameler komisyonda görülür. 

l Beherinin ketif bedeli 2iJ,87? lira 66 kuruş ve beherinin kat'I temi. 

1 
nah 4481 lira 50 kuruttur. isteklilerin kanunda yazılı vesaik ve te. 
minat makbuzlariyle mezkur a-ün ve saatte komisyonda bulunma· 

1 

ları. 

• • • Eskiıebir garnizonunda yaptmlacak bir aded garaj İniaaı 
pazarlıkla 19.2.940 pazartesi günü saat 15 de Eskiıehir kor ıatın- . 
alma komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi komisyonda görülür. 
Keşif bedeli 30,554 lira 97 kuruştur. Kat'i teminatı 4583 lira 25 ku 
ru;tur. i .. teklilerin kanunda yaz.ılı vesaikle mezkur gün ve saatte 

1 komisyeatla bulunmaları 

Samsun Vilayet Makamından : 
Samsun Bafra yolunun 19·28 kilometreleri arasındaki çukurları• 

dolclurulması işi 15 Şubat 1940 tarihine rastlayan perşembe günü 
saat I:> de Vilayet Daimi Encüıneninde pazarlıkla ihale edilecektir. 

1
1 Kefif bedeli 210l) lira, kati teminatı 315 liradır 

Şartname, Hususi fenni Şartname, Mukavele projesi Vilayet 
Daimi Encümen kalemindedir. 

·Talip elanlar her JÜn görebilirler. 
Pazarlık 2~90 No. kanun hükümlerine l'Öreılir. 

İzmir Belediyesinden : 
Damluık 426 aayılı sokakta 150 metre boyda kanaliaasyon 

yapbrılması, fen işlerı müdürlüğündeki keşif ve şartnamesi veçlııile 
açık eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 870 lira olup ihale · 
ıi 23.2.9.W cuma günü nat 16 dadır. İştirak edecekler 65 lira 25 
kuruşluk teminat ı if bankasına yatırarak makbuzlariyle encümene 
l'•lirler. 

1 
Y eıilköy Mm taka Meteoroloji istasyonundan : 

W.2.940 tarih perşembe günü saat 10 da Ye,ilköy Mıntaka 
i Meteoroloji istuyonu binasında 5113,07 lira keşif bedeli elan Ye-

tilköy Muataka Meteroloji istasyonu için yapılacak telsiz ve rasat 
aletleri barakası inşaatı açık eksiltmeye konulmuıtur. Mukavele, 

1 eksiltme, bayın.farlık itleri genel, hususi ve fenni şartnameleri, pro· 
ı je ketif hulisasıle buna müteferri diğer evrak daire.le girülecıektir. 

1 

Muvakkat t'emi..at 384 liradır. 
İsteklilerin en aıt 5 bia biralık bu işe benzer iş yaptıj'ına dair 

idarelerinden almıı olduzu vesikalara istinaden İstanbul Vilayetine 
mürac:aatle eksiltme taribinclen 8 gün evvel alınmış ehliyet ve 940 

1 yılına aid Ticaret Odası VHikalarile gelmeleri. 

(b) Munzam anlat•nnın 4 (2) 
(iii) maddesinin ve eıaa aıııa,. 

manı 9 ( 1) (vii) maddeaiain ah· 
kamı fesi. olunaeak ve b11 mad
denin ( l) inei paral'rafnun ah· 
kimı, Birletik K.ırallıia ibraı o· 
lonan Türk incir ve ÜEÜ•leri 
dolayısile Klirinl' l.eaabıaıa mat
IUbuna reçirileıı bitiin mebalite j 
tam il olacakbr. ! 

llı,ıar, Klinrk ve ı111eıfiyarı alil, Hasttne Lvz. 
Ankara Belediyesinden : 

Su iıleri için 30 tüp klor gazı pazarlıkla alınacaktır. 
Muhammen bedeli 535 lira 96 kuruıtur· 

(Devamı nr) ! Teminat 80 lira 36 kuruıtur. 



2 

Samıun-Bafra yolu arasındaki çukurla- pal!• 
rın doldurulması 

ita 

2100 -

Damlacık sok. kanalizasyon yap. 150 m. 
fukitebir garnizonunda iki adet er pn· 

&f. elu. 870 -
paz. Bela. 2987~ 66 

vonu ini· 
Eıkitehirde garaj İnf. 
İst. telefon Müd. arsası etraf duurları inf. 
T lıiz ve rasat aletleri barakaaı yap. 
İst. Telefon M6d. yanındaki binanın yıkıl

ması 

Sırkeci garı meydanın Topeke sistemi a
sfoltlanmuı 

Bebek P.T.T. Mrk. binuı tamiri (temd.) 

,, 
aç. eks. 

n 
,, 

kapalı z. 

paıı::. 

30554 97 
1841 55 
5113 07 

137 59 

28819 20 

952 83 

ilaçlar, KHnik ve ispençiyari aUU, Hastahane Lvz. 

jlaç AdaDR Meml ket hastanesi için aç. elu. 672 7~ 

Ele trik-Havagazı-Kalorifer(tesisat ve malzemesi) 

Ağır sabra kablo dolabı: IOOO ad.-ağır sah paz. 31200 
rn kablo tezkeresi: 300 ad 

1 No lu dikim evind 2 a.sanslSr yap. ,, 3640 -

ensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
Ya:r.hk elbise: 4000 tak. aç. eki. 26000 -
Yüz havlusu: 1980 ad.-mcndil: 3960 ad.- paz. 

ad.-amerikaıı bezi: 500 m. 
Muşamba gümrük korucuları için: 150 ad aç. ekı. 3112 50 
Keçe çizme: 300 ad. ,, 1800 -
Kumaş: 250 m. ,, 675 -
Vaketa: 3.5 t .-kösele: 6 t. paı:. 23675 -

obi lya, bUro ve ·ev eşyası Muşamba, Hah, v. s. 

Kilim: 5000 ad. 
Dolap, masa, etajer Ye paravan 
Tahta luıryola altlı ve Ü tlü ikişer kişi 

lik: 337 ad. 

paz. 
aç. ckı . 
paz. 

Beh. 3 -
805 

5303 -

atbaa işleri - Kırtasye-Yazıhanelevazımı 

3 15 -

6S 25 
4481 50 

4583 23 
139 -
384 -

2161 « 

72 -

6480 -

273 -

1950 -

234-
135 -
50 62 

J550 21 

2250 -
6l -
404 40 

--------Makbuz tabettirilmesi: 100000 çild aç. ekı. 4700 -

Kereste, tahta ve saire 

Çırah çam tahtası: 1058 ad.-çıralı çam kad- paz. 
ran: 174 ad.-lata: 193 ad.·çırah çam 
tahtası: 380 ad. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v. s. 

Silindir yağı: SU t. 
Benzin: 150 t. 
Karabük koku: 300 t. 
Kok kömürü: 260 t. 
Motorin: 8.200 k.-silinclir yağı: 700 k . 

MUt ferrik 

Portatif k z.ma ve küreklerin kılıfları 
Teneke sabun kutusu: 1980 ad. 

kapalı :r.. 
paz. 

,, 
" 
" 

paz. 
Siklop çemberi: 39 t. ,, 

23200 -
33600 -
t. 18 70 
t. 21 36 

1069 10 

9837 -

Yol ıilindiri dizel motörlü 12 şer tonluk: kapalı z. Sterllnı 21000 -
15 ad. (şart. 550 kr.) 

Sek:ıtif: 2 t. aı. eks. J 600 -
Marsilya taklidi mahye kiremidi: 90310 ad.- kapalı z. 12191 -

civi: 7750 k. 
Cinta: 15000 ad.•paratoner çubuğu: 200 

ad .-pirinç köprü: 900 ad. -civ ta 2280 
ad.-Mormek potrel: 600 ad. 

,, 

aakftl 300 kiloluk: 40 d ·500 kiloluk: pu. 
10 ad. 

rzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Arpa: 31 t. paz. 
,, : 31 L ,, 
,, : 31 t. ,, 
,,:33t. il 

Sadeyağ: 30 t. ,, 
Buğd y kırdırılması: 710 t. kapalı z. 
İıpanak: 16704 k. (temd.) paz. 
K. fa1ulyc: 42.3 t . ,, ,, 
Yulaf: 350 t. (temd.) ,, 
Sadeyağ: 26 t. ,, 11 

Bulgur: 63 t. ,, ,, 
Sığır eti: 8.5 t. ,. 

" : 8.5 t. ,, 
,, : 8 5 t. " 
" : 8.5 t . ,, 

Sadeyağ, tercyaj', zeytinyagı ve zeytin tanesi aç. ekı. 

U2'ayedeter 
Çam tomruğu: 479 ad. 

Koyun ve keçi derileri 
Ev eıyaıı 

Çanta imaline mahsus deri 

Erzak yağı v ı . 

Mu•• ba dolap ve hııvagaaı lambaıı 
Dunr halısı: 3 ad. 
Gazino ve otel eşyası 

Çam tomrutu 491.396 m3 

Otomobil: 2 ad. 

aç. art. 

,, 
il 

,, 

" 

" 
il 

" 

,, 

" 

10000 -

2499 -
2449 -
2418 -
2442 -

37500 -
8307 -
1671 -
9729 -

27825 -
33800 -
11340 -
2107 50 
2407 50 
2407 50 
~407 50 
1390 -

16 -
31 -

m3 12 10 

1740 -
2520 -
420 75 
416 52 
160 36 

120 -
1000 -

1500 -

358 -
368 -
363-
367-

2813 -
623-
126-
730-

2087 -
2535 -
851 -
362 -
362 - . 
362 -
362 -
104 29 

2-
3-

44!5 94 

Samıua Vilayeti 

İsair Belediyeai 
!ıkitehir Kor SAK 

. ,, 

-·· 
1~·2 40 15 -

23 2-40 16 -
17 2·40 12 -

19-2-40 15 -
l.t: Telefen MBdürUiti 1-3-40 14 30 
Y •tilköy Mıntıka Meteoroloji İıtuyeaa 29-2-40 10 -
lıt. Telefo Müdirli!p 1-3-40 15 -

O.O.Yolları 9 11nn İtlelme Sirkeei 1·3-40 t1 -

İıt. P.T.T. Mtıdlrlltl 21-2-40 15 -

Seybu VilAyeti 23-2·40 10 -

lsmir Ln. SAK 15·2·40 10 -

Tophane Levuım SAK 19·2-40 15 -

Gümrük Muh. Gen. Komut· fıt. SAK 29-2-40 15 -
Çorl• Kor SAK 20-2·40 15 -

Giimrük:Muh. Gea. Komut. lıt. SAK 
Nafıa Vekllcti Malzeme Müd. 
lıt. Bclediyeıi 
Tophane Lvz. SAK 

29-2·40 11 -
29-2 40 15 -
29-2 40 14 -
16-2·40 15 -

M.M.V. SAK 15.2.4g 11 -
Ank Dil Tarih Cofrafya Fakül. Direk. 28-2-40 lfı -
Tophane Lvz SAK 19·2·40 15 30 

T .H.K. lst. Vil. $abHi Catalotlu 19·!-40 15 -

lıt. Elek. Tramny Ttael lılet. U. Mld 29-2-40 15 -

D.D.Y. Aak. Haydarpafa Snk Şefllti 29-2 40 15 -
11 -
14 -
14 -
14 -

Deniz Ln. SAK Kaıımpaıa 15-2·40 
Aık. Fabr. U. Mild. SAK Ank. 19-2-40 

,, 
Tophane Lvz. SAK 

Bahkeair Kor SAK 
Çorlu Kor AK 

,, 

inhisarlar Umum Mftdürldjil 
Nafıa Vekaleti Malzeme Mtd. 

D.D. Yolları Haydarpafa 
Çanak. Mat. MYk. SAK 

,, 

M.M.V. SAK 

Edirne Aık. SAK 

" 
" 
" Çorlu Kor SAK 

Samsan Aık. SAK. 
Edirne Aık. SAK 

" 
" 
" ,, 
,, 
.. 
il 

• 
iıt. Belediyesi 

19-2 40 
19.2-40 

16-2-40 15 -
20-2·40 15 -
19-2-40 14 -
30-3-40 11 

23-2·40 11 
28-2-40 '1 

29-2-40 11 

26-2·40 10 -

15·2-40 
15-2-40 
15 2-40 
15·2-40 
19·2-40 
17-2-40 
26·2·40 
26-2-40 
26-!-40 
26-2 40 
26-2-40 
14-2·40 
14-2·40 
14-2-40 
14·2·40 
29-2-40 

,_ 
10-
ıı -
14 -
15 -
10 -
10 -
11 -
14 -
16 -
17 -
9 -

10 -
il -
14 -
14 -

Dununbey Devlet Orman itletmHi 22-2-40 15 -
Revir Amirliti 

Düzce T.H.K. 28-2·40 14 -
Kadiköy İcra Mem. Kadik6y Koltuk- 20-2-40 

çular Çar-iııında 
Beşiktat İcra Daireıi Çiçekpaau 15-19-2-40 12 -

Ayan Han No 7 
Eyilp İcra Mem. Eydp iılambey Ma· 28·2-40 11 -

balleıi No 30 
iat. Defterdarlıtı 

" Üıködar İcra Mem. 

16 2·40 14 -
26-2 40 14 -

Caddeboıtaa 20-23-2-40 l 1 -
İıkele Sok. 

Dur1unbey Dnlet Orman ftletmHi 
Revir Amir. 

Kmlbey Maliye Şubeai Aak. !mai
yet Garajı 

23-ı-40 15 -

15-2·40 15 -

~· Şartnameıfni görmek istiyenlerin h r gün Encüdlerı0 dı lemine ve isteklilerin de 16-2-940 cuma günü saat 10·3 
Belediye Encümenine müracaatları· 

Seyh n Vilayeti Daimi Encümeninden: 'I• 

Aclana me leket hastahanesi ihtiyacı için 672 lira 12 karat.11., 
bammen bedelli ilaç ihtiyacı açık cksiltmey konmutlur. E1'•1

6
-r 

tubatın 23 Üncü p rşembe günü saat 10 da vilayet daimi eııc: 
ninde y pılacaktır. .,.r< 

Taliplerin tıırtnameyi görmek ü:r.ere her giio hastahane 1 i 
siae ve ekıiltme günü de Seyhan vilayeti daimi encümenine " 
caatları . 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma KomisyonundaP: j 
J Bir No. lu dikim evinde 2 asansör yaptırılacaktır Paxarlılll•. 
ıiltmesi 19.2.940 pazartesi günü saat 15 de Tophanede Lvs .. '"' 
Q'i 1ahnalmn komisyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 3 40 lıt•ı 
eminatı 273 liradır. Keşif ve şartnamesi komisyonda görülV 

ensucat -Elbise -Kundura -Çamaşır~ 
Çorlu Kor Satınalma Komiıyonundan : (bil 

Aşağıda yazılı malzeme pazarlıkla ~atın alınacaktır .. 
20.2.940 salı günü saat 15 de ynpılacnktır. lateklilerin belli ı0" 
ıaatte Çorluda Kor sahoalma komisyonuna gelmeleri 

1980 adet Yüz bavluıu 
3960 > Mendil 

500 Metre Amerikan bezi 
1980 Adet Teneke sabun kutusu 

- • ı1I 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı Is tan bul Le\'ıııl 

Amirliği Satınalma Komisyonundan : Ş' 
Tetkilat için yaptırılacak 4000 takım yazlık elbisenin 29 

940 perşembe günü saat 15 de kapalı zarfla alımı y.ııpılacakt1'' 
Muhammen bedeli 26,0JO ve ilk teminatı 1950 liradır. 
Şartname ve nümunesi komisyond dır. Görülebilir. 
isteklilerin 2490 sayılı kanunun hükümlerine ıöre hazırlı ı 

ları kapalı teklif mektublarını muayyen uımnnden bir saat e~ 
ltadar Galata Mumhane caddesi İbrahim Rıfat hanındaki kotı11 

tevdi etmeleri. 

d ı:ı· İstanbul Levazım Amlrligi Satınalma Komisyonun ' 
Kilo Kilo 

3500 Vaketa 6000 JGSaele • ı• 
Yukarda miktarı yazılı iki kalemin pa:r.arhkla ckıiltmesı • ;ısı 

bat 1940 cuma günü ıaat 15 de Tophanede lstaubullevazıaı d 
ntınalm9 komisyonunda yapılacaktır. Nümaneleri komisyon ' 
rülür. İsteklilerin belli saatte teminatlarile komiıyona gel~ 
Tahmin bedeli yirmi üç bin altı yfiz yetmit bet lira, kat'I t• 
üç bin bet yüz elli bir lira yirmi bir kuruştur. 

_!bilya, Büro ve ev e11a~ı, _ uşamba, Hal! v.s. 
Milli Müdafaa Vekaleti Satnalma Komiıyonundıı" · 

Seherine tahmin edilen fiah 3 lira olan 5000 adet kiliııJi019 
le.i paz rlıkla 15 2.940 pertembe rünü uat t 1 dedir. Kati t•,, 
~250 liradır. Evsaf YC ıartnamesi bedelsiz komiıyondao ~· 
lateklil rin kanunun emrettiği belgelerle ihale uatiade AP 
M. M. V. satınalma komiS)Onuna gelmeleri. 

İstanbul Levazım Amirliği-Satmalma Komisyonurıd~~ 
337 adet altlı ve üstlü ikişer kişilik tahta karyol alı11'~ 

Pazarlıkla eksiltmesi 19.2.940 pazartesi günü ıaat 15,30 ToP 
lvs. imirlij'i satınalma komisyonunda yapılacaktır. Tabmiıı ~ 
5392 lira, ilk teminatı 404 lira 40 kuruçtur. Ş rtname ve ııiİ 
komiıyonda görülür. --

atbaa işleri, kırtasiye ve yazıhane Lvz. 
Türk & ';:-Kurumu İstanbul VilAyet Şubeıindett : S 

Kurumumuz aza kaydı itlerinde kullanılmak üzer'~ 
ruı kıymetli yüz bin cilt makbuz tabettirilmesi açık f 
meye konmuftur. Muhammen bedeli 4700 liradır· 19 6'f 
940 pazartesi günü saat 15 de fiyat haddi 1 yık 1 ~) 
ihalesi yapılacaktır· Eksiltmeye ittirak edeceklerin tt IJ 
paralarile birlikte eksiltme gün ve saatinde ve ıartıı; 
görmek için de hergün Cağaloğlundaki Şube Met 
müraca tlara. 

Kereste, Tahta ve saire 
5 kalem kereste alınanncaktır. Bak : İst. Elektrik 

Tünel işletmeleri U. Müd • ilanlarına. 

Naki iyat - Viikleme - Boşaltma 
Edirne A keri Satmalma Komisyonundan: lif 

Atağıda y ı.ıldığı gibi cem'an yek6n 1700 tonluk 11•~ ~ 
etya, erzak, vesairenin 17.2.940 cumartesi günü 111at 10 d• ,ıl 
zarlığı yapılacaktır. Şartnamesi her gün komiıyonda g6' ,~ 
Hepıi birden ihale edilebilece~i gibi istekli çıktığı takdird• tıl 
rı da ihale edilebilir. İıteldilerin teminat makbuz veya ııı•1' ~ 
ve kanunda yazılı veıikalarile beraber belli gün ve saatt•

1
,,,. 

Mütiriyet daireıindeki askeri ııatınalmü l.omisyouuna l'elıı>,f ,ııı 
Ton Tutarı 1 

Karaataç iıtaıyonundan 'ehre 500 750 ~: 
Şehir > 5 O 425 ~ 

> > Lalapatııya H O 550 ıt,ı 
,, > Pravadıya 200 830 Jrl' 
> » Hanlı 200 llOO 

l> 

> 

Yeniceye 
Süloğluna 200 
Hasköye 200 
Hızır 300 
ağaya 

830 
830 

1050 

• • • Şeraiti dahilinde Keşandan Edirneye 1~00 to• y•ttf r'. 
oek nakliyatı yapılacaktır. Kapalı aarfla ihale1i 28.2.940 tJ' 
iÜnil saat 16,30 d y pılacakıır. Şartnamesi her güıı Jı..0, 5' 
görülebilir. Muhammen tutarı 14930 teminatı 1121 )ıf ,ııl 
raştar. İıteklilcrinin teklif mektublarını belli gün ve '' ,t 
aaat evveline kadar Edirned müşiriyet dairesindeki as eri 

1 

komiıyonuoa vermeleri. 

~, 

' 



14 Şabat llıılO 

İzmir İnhisarlar Baımildürlftfün.len : ı 
İdaremiz e bir sene zarfı da merkezden ve civar kaza· 

la.rdan satın alınacak tahminen altı buçuk milyon kilo çu· 1 
•allı mallın üzüm, incir, anason vesafr iptidai madrleler am· 1 

ıST NBUL 
Ticaret ve Zahire 

Borsası 

ors TiCARETiMiZ • 
Klirin g Hes p l ra B kiyeleri 
v u· re-iili Hh llta Ait T"ah 

hü~ler 
barlarımızda yapılacak hantmaliye işleri 26.2.940 gti ü saat 

1 

ıs 4 

IS de ihale edilmek üzere kapalı zarf uaulile eksiltmeye ko F l A T L A R 
nulmuıtur- c T N Sf a~ı Yukar, 1 

Muhammen hatnmallye ücreti tutarı 12,225 muvakkat - ~ - - K •. -P. 

Turkiye Cü•lıı.uriyet Merkeıı: lan· 
kMından alınH h•ap hillııalarıaa 
ı-öre 3-2·1940 tnrihindrk.i ldiring 
lıesaplım bakiyeleri. 

t ı h 
Kr. Pn. 

t•fnatı 916,88 liradır. steklilerin 2490 sayılı kanunun Ü ı u~day yumuşak 5 S2 
ktiaılerine göre hazırlayacakları tekllf mektuplarım muvak- • eert 5 20 
L k l 5 13 5 32 
"-t teminat nakit makbuz veya banka teminat mektuplarl.c 

1 

Ar
1

pa Aa"~J:ı 6 - 6 7 ,5 
26.2.940 ıunü saat 14 e kadar Batmüdürlüğümü.sdeki Ko· • yemlik 5 32,5 - -
lllııtıyona vermeleri ilim olunur Mıaır Hrı 

ı lteyn 

!_l!r_!~lt, !!nzin. fı akin!._y~jl fi Y. i. ~:f.ci}~~humu 
İstanb l Levazım Amirliği Satınalma K.omilyoaundan : Baki• 

Kilo Kile Tiftik •R'lak 
• • mal 

8200 Motorı• 700 Siliadir yatı P'ıadık iç 
Pazarlıkla eluiltmeleri 19.2.940 pa:a:arteıi ıilni ıaat 14 de To- Faınılya barltany• 

L tombul 
hanede lenzım imirliti uhnıtlma komiıyon•nıla yapılacaktır. Hep· : çalı 

34 ıs 
4 30 

15 -
4 3S 

145 
!6 20 

16 20 
17 20 

36 17 
5 

150 -

~~İ• tahmin bedeli 1069 lira 10 kuruıtur. Kat'i lemiaatı UU) lira Yapak Aııadol 
11U kuraıtar. Evsafı komiıyo•da görilür. G E L E N 

Tiftık 19 Ton 
Keçilcılı 

Deniz LeTasım Satınalma Komiıyonundan Butday 

Tahmin edilen bedeli 33.600 lira olan 1 iO ton benzinin 15 şu- ~:;::r tohumu 

~at 940 tarihine rutlıyan perşembe ginü aaat l I de ~azarhkla Sw .. m 

'~•ihmHi yapılaeaktır. ~;'a 
İlk temiaatı 2520 lira olop ıartnamHİ laer pn ko•iıyonda• 168 le ceviz 

~llruı bedel m•kahilinde alınabilir. M1• 1r unu 

lıteklileria 2490 sayılı kanunda yazılı veaaikle birlikte belli a-ln ~~:~ya 
"' aaatta Ka1ımpapda bulunan komiıyoaa müraeaatları. K. ce"Yiz 
........__ Paınuk 

- Ö f f tJ f f İ k Kendir tohum~ I O E N --Çanakkale Mst. Mvk. Satınalma Komisyomından: ~~:ıy• 
Çanakkale Mıt. Mvk. birlikleri için aıağıda kiloıu yazılı malze· 5Ha• 

lllııtler k. &artla satın alınacaktır. ~ıff~~k 

165 • 

• 
15 " 

• 
19 • 
9 • 
4 • 

45 • 
49 1 

s 
1 • 

Toıı .. 
95 • 

., 

" • ibalui 29.2.940 tarilıı periembe glofi aaat 11 ille Çanakkale Kwtyemi 
lllııat. mvk • .ııatıoalma ko. yapılacaktır. D 1 S F 1 ATLA R 

B.tday : Liverpul 
İıtekhleri ihaleden bir uat enel teminat akçeleri ve ihale ka· J : Şilc.ııo 

'"•ıınun 2 Ye ~ neü maddelerindeki Yeaailr. ile ke. aa müracaat et- Mı:ır • 'i.:.°z:~~= 
lllııtleri. Keten T. 

Adet 
600 

4 12 

18 lik Normek polrel kiloııa 98002 (150 adedi 8 mtr. 450 
aiedi 7,5 boyunda olacaktır. ) 

14 aan. boyunda civata. 
BORSA 

11()() 

780 
goo 
200 

22 santim boyanda civata. 
pirinç köprü. 
Paratoner çubatu 67,5 saat. boyunda 6 kalem malzeme 
Nor. evıaflarda olacaktır. 

150Qo 4 ıan. boyuada civata. 

ÇEKLER 

13 . 2 • 1940 

ı_ • • • Ça.akkalede Mat. Mv. ı,irlikleri i~in aıafıda yazıla 
t lı:. aarfla aatıo alınacaktır. 

Londra 
Nevyork 
P•riı 

kiremit-
1 

Milino 

5.21 
130.19 
2.9551 
6.6575 

Kiremidin beher adedi 13,5 kuruttan 12191 lira biç:lmiıtır. 
ilaaleıi 28.2.~0 tarih ve çarıamba ıünü aaat 11 de ÇanakkP.le 

lıııat. rnv. aatınalma ko. da yapılacaktır. 
" lateklileri ihaleden bir aaat evvel teminat akçeleri olan bin lirayı 
)' ibale kanununun 2 ve 3 neli matldelerindeki nHik ile kemir 
•"urııu:aa müracaat etmeleri. 

Adet 
3oou Marailya taklidi mahye kiremidi. 

'1310 Marailya taklidi mabye kiremidi. 
7750 kilo çivi (istenilen boy ve el.atta olacaktır). 

Nafıa Vekaletinden : 
y 39.3.i-tO tarihinde eumarteıi pni aaat 1 J .le Ankarada Nafıa 
'ttlılıeti binası içinde malı:.eme müdirliiıü odaaıntıla teplanan mal
~~·' ekıiltme komiıyonunda 21,000 lnıiliz liralık muhammen be
~ 1 lıtaabulda ıif teslim ıartile 15 aded Dizel motlrll 12 ı•r te•-

Cenevre 
Amıterdan 

Brüluel 
Ati na 
Sofya 
Madrid 
Buda peşte 
Bükreı 

Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 

29.105 
68.96 
21.9154 
0.965 
J.57875 

13.1575 
23.3525 

U.9475 
3.065 

30.7625 
30.8275 

ESHAM VE TAHVıLAT 

Ergani 
1938 °lo 5 ikramiyeli 
.Sıvaa·Enurum V 

19.90 
19,64 
19.33 

CETVEL: t 

Tirkiye Cl•lıı.uriyet Merlıez 8aa
kuınd"'ki klirİ•• 'hNıı!'ları Nrçhı 
lıtak iyeleri: 

Nemi.ket Milı:tarT. L. 

Alaa11ya 
A Jıı.euplarıatlalti 

bereu•n 14.813.900 
1 Alaanya 

B laeaaplarıatlaki 
alaeafımıx l.i51.IOO 13.482.JOO 
Beltika 590.100 
Çekoslovakya 1. 121.800 
FiaLandiya 785.300 
Fransa 3.008.800 
Hollanda 301.800 
İnıiltere 1 l .907.501 
lspHya 271.JOG 
ine~ 

D Heıaplarıntlaki 
boroumuz !.t94. 109 
A hesaplarındaki 

alacafımıx 169.2ll0 
İSYİfre 
İtalya 
A aeııaltı•daki 
boreumuz 2.959 400 
italya 
B hesabıntlaki 
alaeatımız 677.300 
Lahiıtan 

Macaristan 
Norveç 
Romanya: 
Borcumu•: 

2.524.900 
177.400 

2.281.1..0 
-421.000 

l.4g9.500 
291.100 

Haa .. t heaap T.L. M.iOO 
Yo•i huap T.L. 429.200 464.100 
Alaeafımıx: 

Muvııkkat T.L. 257.300 
i.ıki turizm 
hesabı T.L 

s.s.c.ı. 

Yananishın 

~O.JOO i87.i O 
176.500 
186.500 
485.700 

CETVEL: 2 

Mulatelif memleketlerin Merkez 
8ank.alar111da tutul.. ltliriar be
saplanndaki alacalıJan•ı.t: 

Memleket Miktar L. 

Bulgaristan 
Estoaya 
Let•Rya 
Litvanya 
Yugoslavya 

ı.ıeo 

24.300 
59.490 
25.100 

132.700 
Yol •İli•cliri•in lıapah :r.arf ıt1Hli1le ekıiltmeai yapılacaktır. 

~-ll~kıiltme ıartoame1i ve teferrüah 550 kur•ı bedelle mel:aeme 
llrlütiaden alıaabilir. 
~ "11.ıvakkat teminat eksiltme ıünüodeki kur iia.eriuden Tlrk pa
Mt " tahvil edilmit olıarak 2-490 sayılı kanu••a 16 ıaeı maiıilHioe 

e beaap edilerek Yerilecek tir. 
,~•leklilerin teklif mektuplarıaı m•Yakkat teminat -ve ıartname
~ . 7•:aılı vesikalarla 8irlikte •y•ı ıü.n aaat 10 a kudar mezkur 

lllııa.Jo11a makbua mukabilia.le \ er•eleri li:aımılır. 

r'ionguldakta Beton~rm;I 
Köprü inşaatı 

Balıkesir Kor Satıaalma Ko111iayonundan : 
'-ru t.lııılttelif ei .. ve miktarda istihkam etlevah malzemeııinİ• kıhf
tit. ~ hrtatıf Jıı.uın•a ve ktirekleria kılıfları talibine ihale eclilecıek
lit, lıterilen miktarı• top7ekua muhammen kıymetin tutarı 9837 
'" ,~11Vakkat veya kati temiaat. ~u miktar ü,a.eri~cfen alınacaktır. 
'- •••ha kılıflarıaı aüaauaelerı Jataubulda Kor ırtibat aubaylıtı•· 
~,;, a,taada Ti•en K. Balıkeairde Kor ıatınalma komiıyonnoda 
~ lltlııır. ibate poü 16.2.940 euma J'ÜDÜ aaat 15 de Balıkeairde 

•atıaal•a komi17oaa11da yapılacaktır. 
• • • 

'" 
1
9lo adet teaeke ıabua kutuH ahaacaktır. Bak menıucat si

llct_ Çerl11 Kor SAK ilbıaa. 
3Q ••• 
~ lon ıiklop ıemberi ahoacaktn. Bak : İnhisarlar Umum Mili. 

~ ~e,~-t-,s-~e-bz_e_v-.s-.~~-~----...~--

' Bornova Aıkerl Satınalma Komisyonundan : 
~d •rnovaiaki birlik ihtiyacı için açık eluiltme suretiyle •lna_ ' ı: b"lunan 6 kalem yaı ıeb:aeye ıüaü•.le istekli çıkmadıtıa. 
' ~ ... ,1' , ... temdicliyle ilııaleai 15 111l:ıat '40 perıemlıte ıtal aaat 11 

\J 1 
.. ıttır. 

§. ıaa-. .. talıımin t11tarı 1008 lira ol•p ilk temİHb 71 liraiır. 
t.t"~~-~·i lııer r•a komiıyomda ıörilebllir. 

'·: d ılerıu yukarıda bilılirilH nktiude temiHtlariyle lııialikte 
., ' a aakerl ıatıaalma ko•iıyenuna ıelmeleri. 

~'":1' • C.aiemirdeki birlik ihtiyacı içi• açık eluiltme ıuretite 
l14ııııc1,~da b.ıu .. a 8 kalem yaı aebuye rlnlaie istekli çıkma· 

~a ~1 .. 1t l'I• temdidiyle ilaaleai 15 tıılDat 140 perıembe fbl aaat 
lJ • •lnıııtır. 1-:lll tabaıia tutarı 2210 lira elup ilk te•iaab 166 liradır. 
~.1r.t•~ıi her fin kemiıyo•da f6rilehilir. 

' 1.;0 
1.1•rı• yukarıda bildirilea nktiode Boraonda aıkerl ıataa 

llaıa1onııaaa ıel•eleri. 

Ereğli Kömürle11I işletmesinden · 
işletmemizin Zonguldaktn yaptırmakta oldufu Zonguldak-Aııma 

Şosesi güzerfahmda iki adet betonarme ŞOSE KÖPRÜSÜ kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konmuştur• 

Ekıiltme 26.2.940 rünü saat 15 de Zoni'uldakta işletmenin Mü
diriyet binaıında yapılacaktır. Keşif tutan 46.719 lira ve teminatı M 
3.500 liradır. Eksiltme şnrtnnmesile buna merbut (Mukavele projesi, i 
husu~i şnrtname, vahıdi fiyat cetveli ve izabnamesi, huliaai keşif 1 
cetvelı, proje ve resimler) Ankarada Eti Bank Umumi Merkezinde, 
latanbulda Eti Bnnk bürosundc. ve Zon2'uldakta İtlctme Merkezinde 
5 lira mukabilinde satılmaktadır. Arzu edenler yukarıda yazılı üç 

mahalde bu evrakı a-örüp bilibedel tetkik edebilirler. ı 

. -

Muhammen bedel, muvnkkat teminat ye mikdarları ile ciHleri 
a,atıda yazıla ahtap traversler her liıte mahteviyah ayrı ayrı iltale 
edilmek ü:ı:ere 23. 2. 1940 tarihinde cama ıtni ıaat 15 .ı .. itiba
ren ve kapalı ~arf uıali ile Ankara' tla İtlere biaaıımda aatı• ahaa· 
caktır. 

Bu işlere girmek isteyenler hizaları•da ıaaterilen ••nlı:kat te
minat ile kanunun tayia eltiji vuilı:aları ve teklifleri aynı ıi• aaat 
14 e kadar Komiıyoo Reiıliğioe vermeleri lbım.lır. 

Şartnameler 312 kuru'a Hayclarpaıa, Aakara, l:ımir ve Eıkit•· 
bir veznelerinde satılmaktaiar. (966) 4- 4 

Liste Mikdar 
N•· adet Cinai 

1 111,700 Cari hat kaya• traversi 
2 J0,000 KlSpr4 tranrti me .. 

llelaeriain ma• M11nkkat-
ha•mea bed. temi•at 

lira kr. lira kr. 

2 25 
6 25 

13,SOJ,-
4,176.-

3 

1 - Nimunesi mueiltimce 39,000 kile ıiklop pal.eri pa:aarhk 
asuliyle aab• alııtaeaktar. 

2 - Paaarlık 1,. il. 940 paz.arteıi rinii ıaat 14 tle Kabataıcla 

Levazım ye Mabayaat Ş•besi•deki Alım Komisyea••da yapdaea
ğınd .rı isteldilerio pa:r.arhk iıiia tayin olunan pa ye ıaatte X 7.5 
g'Ü\ CD n' paralariyle birlikte mezkur Ko•i•yona rel.eleri· (1180) l-4 

••• 

Ci•ai Miktarı 

Muı.. be. • 17.5 tem. :!ksilt•eain 
lira kr. lira kr. ıekli srla ıaati 

Saz •f Bol»in !Z m m 
> )1 25.» 
> )> 28,5 )1 

36 adet 
7.f > 

171 > 

1.81 

pa:aarhk 
UUl.140 14 

Gl•lek 
Bifak 

6 > 890 00 16 75 •tık elu. » 15 
6 "» 

' ) 
THribe bicatı 
Metal yaldız Bol»io 400 Bobin - - paz. 21.11.40 14 

( - Şartname ve nümunesi mucibince (400) bobin Metal yaldı:a 
kltıt mlteahhidi namına ve direr iki kalem eşya bizalarıntla pate
rile• aıallerle satın alınacaktır. 

ll - Gamlek, bıçak tecribe bıçağı muhammen Htleli •Hakkat 
teminatı lııiır.asıada yazılıdır. 

ili - Eksiltme ve pa:r.arlık hizalarıoda yazılı p•lerli Kabatq
da Lnazım ve Mubayaat Şube.indeki Alım Keıaisyoada yapıla

caktır. 
iV - Şartname nümuneler her gün ıözi ıeçH Ş•betlea para

ıız alınabileceği gibi tecrübe bicağı krokisi de prileltilir. 
v - isteklilerin eksiltme ve pazarlık içia tayin eelilen rın ve 

saatler.le 0 
9 7,5 iÜvenme paralarile birlikte me:ıkir Komiıyena 

ıelmeleri ilin eluıınr. (m) 4-4 
•• ıt. 

ı - 1 Martı940 tarihinden aı Vlll 940 tarilaine katlar İtlaremiaia 
Cibali Fabrikaııodan birikecek 1500 adet bot bobin ıaatlıklara pazar
lıkla ıatılacakbr. 

il - Pazarlık 21.2.940 Çarıamba ıi•I aaat il tla Kalııataıta 
Lenzım ve Mubayaat Şubeıiadeki Sabf Komiıyeauaia yapılacakbr. 

ili - Nümu11eler :lııer pn Cibali Fabrika11ocla rörllebilir. 
iV - İsteklilerin pnaıtrlık iıin tayin olanan fiia ve aaatte 9 

1 15 
mikdarındaki teminat parnlariyle birlikte mezkur Komiayoaa l'•lme· 
leri. (871) 3-4 

• * * 
l - Şartaamesi mueibi•ce 6 adet kamy•• kapalı aarf •••lirle 

1atın alınacaktır. 

il - Mulıammen lııetleli (24008) lira mavakkat te•i .. tı (1800) 
liradır. 

ili - lkıiltme I0.11 .14 Sah ıt.I aaat 15 ie Kalııataıta t.n
:ııt• n Mubayaat Şulııeaiadeki Alım Komisyo.uuia yapılacakbr. 

iV - Şartnameler her ıün sisi reçen Ş11Hien n lzmir, An
kara Baı Miilrlülıı:leriadea parasız alınabilir. 

v - MiiHkaaaya rireeekler mühürli teklif •ektublarıaı kHu-
111 YHaikle 1

11 7,5 fiYeome parası makltuz• veya laa•ka te•inat 
•ektubuna ihtiva eiecek kapalı zarflarm ihale l'i•i eksiltme ıaatia· 
.len bir saat eYvcli•e kadar mezkur Komisyon bqkanlıtına •akbuz 
mukabili•ie nrmeleri lazımdır. (820) 3-4 

* * * 
Cinsi Mi tarı M11bam. B. o 0 7,5 Temin. Eluiltme 

Lira Lira Krı. tekli saati 

Herl•• 8§ metre 850 
362 
330 

65 75 
27 15 
24 75 

Aç. eksilt. 14 
Rakı i•ltiti kapatı 1 atlet 
Ec•a tlelabı 3 • 

,, 
,, ,, 

15 
16 

1 - Şarlaame, plan ve ecza dolabı krokiıi, hortum naa.unesi 
•u~ibioce 3 kalem eşya QÇlk eksiltme usulile aatın alınacaktır. 

il - M11lıaammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme H• 

atleri bixalarıoda yazıldır. 

Ill - Eksiltme 26.11.940 pazartesi günü Kaharaıta Levazım ve 
Mübayaat Ş•besindeki Alam Komisyonunda yapılaeaktır. 

iV - Kapak ve bort11m ıartnamesı parasız laer fÜD sözü ~-
çen Şubeden almabileceti j'ibi p lan ve dolap reami de ıörllebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayio edilea fla ve natlerlle 
0
1, 7,5 ıave•me paralarile birlikte me:ak6r Ke•iı1oııa gelmeleri . 

(1010) 2-4 

lstanbul Elektr.ik, Tr.amvay ve Tünel lşletmeler:I 
Umum Müdürlüğünden: 

ıoas adet çıralı çam tahtası 0,25 x O,Ol x 4 •· 
111 ll » > katlran 0,08 x 0,08 x 5 c 

as > > .. o,os x o~ x 4 • 
193 > > > lata 0 ,16 x 0,08 x 4 c: 
380 > > talata11 0,25 x 0,(M x 4 c 
Yukarıda miktar, ebat ve evsafı yazılı muhtelif 5 kalem kereste 

paurhkln 'salın almocaktır. • 
Pnzarlı .. 29.2 1940 per,embe guni saat 15 de idaremiz Tüael 

Buıı Metro han 5 inci katında toplanacak Arttırma ve Eksiltme Ko
misyonunda yapılacaktır. Bu işe ait şartaımıeler paraaı:r. olarak ida· 
reniıt Metro hanı 4 üncü kattaki Lenz.ım MicllrUitiatlen tedarik 
eciilebilir. (1182) 

---=--- ve 

- DIŞ DEPOSU -

M. İBRAHİM BERKMEN 

Türkiyenin en :r.eaıia çeıitliıi 

e o a ı r 1 Di t D e p o s udu r. 

Daimi bir ıerriye maliktir. ~--~ 
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