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Umum ücca rları n ve müteahhi e in mesleki Organıdır .. 
i 

konomik H el r 
lthıttt ve ihracat işleri ç:ğaldı maden kömürü, balık, yumurta. 

VI lfhalAt OfY8SI geldi ı karu yemİi, tütün ve .-ayet az 
~ ık· fi ' th lit "h miktarda yat i11tihsal edilen .1:.vvc ı g n ı a ve ı ra- b 

'-l 1 l • k h tl• ne atlar, yulaf ve kuru sebze 
tnuame e erı ço ~rare ı al k 

oll:lu t ma tayız. 
ş ur. s· . T k ' d" · · 'Bir - d -tt f"kl l b•t f ızım r ıyeye ver ıtımız, gun e mu e ı er e ı ara 

iitıc111ı k ti .1 1• pamuklu ve sair den mamul 
r: e ere yarım mı yon ı- b . 

tt.lık l t l t B l er nevı doku a kumaşlar, ka 
nıa s ışı yapı mı~ ır. e • k" - ·u· 

liltay SOO t it 1 tıt, ma ına kükurt ası ı yemit· a on arpa, a yaya . A 

15() t f 1 k" d k. • ler, bez, uzvi kımyevı madde-
L on asu ye, acı çe ır e ıçı, . . • 
ııtın f b t t b I '· l r, demır, çelık, demır ve dök-it a yon, no u , a:r.e a IK , litt 
İllliydli miktarda yumurta, kü· me mamu ır.> 

~tlllr. baş hayvan derileri, IOObin lngilterı Üçüncü Parti Olarak 10 
b~ tiftik, Almanyaya cı. eski taah- O 
ıtUcrden.a tütün ve Perina ya- Bin Ton züm Dah Alıyor 

tı, Mıaıra Elma, kestone, kat . İzmirden tbildirilditine ıöre 
l'ellıi, fıstık, tütün, Filistine el- lnıiltere iste nez.areti, izmirden 
Çil, kestane, taze torik, Iakerda, ilçüncü parti olarak on bin ton 
c~yayıı fındık, keten, b uak, üzüm satın alm k istediğini 

rıılü paçavra, Fraosaya koaa, bükümetimize bildirilmittir. 
ngiltereye tif1ik gönderilmiştir, Şimdiye kadar iki partide, o· 
li Ditcr taraftan Japon bandıralı nar bin tondan 20.000 ton kuru 

llkoda.te Marin vapurile de pa- hilm_sabn almıı olan inıiliz 
ltttık nıensucot, porselen, biıi · iaıe ııezar ti, sonuncu parti ile 

et aksamı, karabiber ıelmi~tir. miibayaa miktarını otuz bin to-

lOrkly& ile ltalya Arasındak1 na yükseltmiştir. Bunu diier 
partilerin ele takib edeceti •Ü· 

l icarat tı Ubad 1 1 ri pheıizdir. 
'I'iirkiye ile İtalya ara11ında ti· Ba ıebcple üaüm fiyatları bi· 

~lttt anlatmaıı akdi için müz.a· ru daha yükselecektir. Zaten 
l' Ctclcrde bulunmak üz.ere bir piya~.ada üzüm stoku azalmıt· 
~rk ticaret heyetinin ltalyaya tır. Uçüncü partide on bin ton 
~ltiğinde bir İtalyan a-azeteıi lz:ümfin satııı için Ankaradn 

tıları yeı:mıtlır: bulunmakta olan kuru meyve 
b ' Bir Türk tic ret bcyetioin, ibracıatçıl r birliği idare heyeti 
t t iki memleket ııraıındaki reisi B · S.lalıeddin Soyer ile ta
ıclrct 111ilbadel lerini tetkik et- rım aatıi kooperatifi ri birliği 
~ 'k z: re Romanya gelmiş ol· umum müdürü B. Muhip, İamire 
b l.aı Keoıalist ciimhuriyetin bil döamilşlerdir. 
~·•~a. ltalya noktai nazarında ıaıiltereye satılacak on bin 
fı tıcı ticaretine bir ıi):ıı atmalı ton kuru üzüm, taliwatn mesi-
'•l\ını verm ktedir. ne ıöre İzmirdeki uru meyve 

•l l'iirltiyenin bnılıca Üfterile· ibruat9ıları araımda tevzi edi 
ltı 'raııı:ıda en önde evveli Al· lecek ve bH.ahare İı:mir limanı-
'•ya gelmektedir. ikincisi iae t na ıel cek luıilia vap .. rl rı il 

ti 1tık Britanyadır. Bu memleke· &evk olunaca.ktır. 
,: biı.iın hakkı ur.dav z'edilen K ru meyve ihracatçılar bir• 
~i :trt todbirler zamanında Tör· lifi idare heyeti, birli in umu~ 
~~eden lclıtı malların miktarı mi katibi Ean f v Ahali b o
"" 

1ftır. Fakat o z mandanberi k&1ı 11mum durfi B. Atıf İ · 
~,1 ' Ilı tedil surette iştirada naa'ın i4tiraki1la toplanmış, on 
~,il~ aktadır. italy da, 1937 bin ton üzümün tevzi r;ekli bak
o}d tıı rtıüıt •na, kendiıi için kıada müzakarede bulunmuştur. 
l, .~ltça paaif olan bir übade· 
ı.t;a~' Türlr.iyenin üçüncü müş
ıı11._ 1 olarak ielm kt dir. Bu· 

IJı talııı:aDıları şunlardır. 
16 ;•t•t ldbalaıt Sene 
t1-'a~0,ooo Lirat 23,ıo:ı,ooo 1936 
ta'63'·00o • 99,144,ooo 1937 
li· 2.00o • 189,648,000 1938 

bı~i lQ~·~•leyh, 1937 ıen liİncle 
)olll ıçı11 hem o la men 29 mil 
~~~it bir aktif arzedcn ticaret 
\ıt Çoıunda 1938 ele 90 milyo· 
t, '-

1 
lec:avi& bir paıif mGtahe· 

o ... 
l ı Uftur. 

••n ıinia ilk y di ayı 

l\.t,:!~rı~a idhalat 100 milyon 
b- ~ I . ınilyonu bulduğundan 
t,11 ' bır ıene evvelkine nisbe
Qltti,:ltl kça 1alah g<Sstermiş 

...., ta ır. 
l tlıt • 

dtlc . - ltalyan tiearet mtıba
d •rı kt· . ·ı ır, • ırınr ı e yapılmakta-
~l:tıtt lcanıbiyonun muhtemel 
t'tlar ~çler~nden m~tevellit za· 
~tlfıııd:lllbıyolar mıllf ntatüaü 
dıt, ~i:i.- d ruhde dilmekt • 
'.dil,n k ayaat iıe enelce teıbit 
lıtıd~ 0 ntenjan nisbetler1 dnhi· 
lia~Ultabul akladır. 

~Pa d 'P•nıuk, yiio, zeytinyağı, 
~· ' er· ı l>l 1

• ırıadcn cevherleri bi 
'1ınan Ybliltnı:ı. tarafından satın 
t~•kt 'tlıca maddeleri tetkil 

tdir. Bunlardan baıka 

lzmlrdın p8muk ihracatı 
İamirden Romanyaya pamuk 

ilaraeatı devam etmektedir Ha-
zırlaaan ilk tevzi liıteııinc röre 
pamuk ihracatçılarının ba:r.ırla

mıt oldukları 8500 b lya pamuk· 
tan bet bın küıür balyayı Re· 
fah np ru yüklomif ve Köıten• 
ceye mütew ccihen banık t et
mittir. Mütebaki. partiyi S vim 
vap ru yüklemektedir. 

Nihayet bir hafta ır. rfındn İz· 
mirden Romanyayn satılan ve 
beher kilosu 68 kuruıtan tücca
ra adenecek olan 14 bin balya 
pamuk sevk ve ihraç odilmiıt 
bulunacaktır. 

Haber ahndıtana gare İzmir· 
den İtalyaya ve di er Avrupa 
memleketlerine de mühim mik
tarda pamuk ibra~ edilecektir. 
Bu ihracat için anla9mal r yap
m k üıı:.ere müzakerelere ba~ 

larımışbr. 

Romanyaya sevk dilen pa
muklar, ihracatçılar tarafrndan 
bazırlandıkdan sonra depolaran· 
da tefkilatlandır a müt ba11ıa 
..-e e urları tarafmden tetkik 
edil ekt , i11tenileu ıer iti haia 
olmıyan pamuk! rın ihraoına 

müıaade oluamamaktadır. 

±!!!U2 

Kanunlar, Kararnameler ve Ticaret uahedeleri 
Yapağı ihracatının murakabesine dair nizamname 

Madde ıs·- Yıkanmış yapnğı- ı 
larm, ticari maksatlarhı parça
lanmaı;ı, hnrman edilmesi ve ka
rıthrılması snretile, hasusi tip,, 
olarak da ihı:nr ve ihracı caiz
dir. 

Anc k "husnsl tip,, lere gö 
re hazırlanmış olan yıkanmış 

yapafııların 8 inci maddede ya
::uh vasıfları haiz olm Si varttır. 

Madde 16 - Hususi t iplerde 1 
bu nizamname ile kontrol olu 
nan smıf ve cinslere mahsus 
numara, isim ve markalar kul
lanılmayacağı gibi hususi tiple
ri• isim ve markaların bunlarla 
iltibaaa mnbal vermey cek su· 
rette tesbit ve tersim edilmiş ol· 
mHı da fUrltır. 

111) Yün 
Madde 17 - Kuz.ulardan ve 

guzun koyunlardan kırkılan 
yünler iki guruba yrılnrak ih 
raf olunur. 

a - Sırtta yıkanmıf yün, 
b - Kirli yün, 
Bu iki yfin, istihsal edildikle

ri mahallere nazaran, nevi İti· 

barile, 10 ve l t inci maddede 
iÖıterilditi veçhile ci slere tef
rik ve tnınif olu arak isimlen
.lirilir ve ihraç olunur. 
Sırtla yı nm•i Sırtta yıkanmış 

yün yün 

- ----
(Hakiki Trakya} (İnce A nadolu) 
Sırtta yıkanmıt yürı Kirli yün 

-- ... -- -- - -
(Tip Trııhyo) (izmır gibi.) 

iV) Deri yupotm 
Madde 18 - Derilerden kırkı

lan yapağılardır. Bunların renk 
lileri ayrı balyalara basılır. De· 
ri yapağııı: 

1 - <Kıvırcık» , il - " Karnmnn" 
olmak üıere iki cins · ayrılarak 
ihraç olu ur. Dağlıçlar her iki 
cinse ele verilebilir. 

V) Tabak yünfi 
Madde 19 - Tnbak yünlerinin 

beya:ı.ları ayrı ve renklileri yrı 

balyalara basılarak ibra\! olunur. 
M dde 20 7 nci maddede 

yazılı ynpağ"ı ıııoıfları ve bu sı
aıfların müteakip maddelerde 
ayrıldığı gurup ve cinslerden 
her hanri biri diieri ile karıtb· 
rılamaz. 

Şu kadar ki, Anadolu ll 'inci 
ve Karayaka cinsinden olan e· 

, uı mallarla buıılarm koç ve 
keçelı yapa{:"ıları birlikte bulu· 
nabilir. 

FAS 1 L ili 
Toleranslar , 

Mar:lde 21 - ilıraç olunacak 
yap ğ ılarda, yabancı madde 
ikdarı, azami ytizd bir buçuk-

lar. 1 
Şa kadar ki, seyrek pıtrak 

mikd rı b" toleransın hiç bir 
veçlıilc yüzde 0,35 ini (yani ma· 
lın oıı binde 35 ini) tuavüz ede 
mez. Sıvama pıtraklı tulup ve 
parçaların, "Pıtrakh,, cinsinden 

' ba,kn bir ihraç partiıiode bu
lunmaııı yasaktır. 

Öaürlü mallarda, gilveli, pıt· 
raklı ve çakılda lı luluplar bn· 
lunabilir. Kum ve tuıı:. gibi ya
bancı cıadd l rin toleranı niı
beti azami yüzde bettir. 

Madde 22 - Kirli yapağı sı
nıfının esas ıurubundao birinci 
ve ikinci "Anadolu,,, taU ıuru· 

bundan "Parça,,, "Bacak., ve 
"Pıtraklı,, cinsleri ile "Yün ", 
"Tabak yünün ve "Deri yapatı· 
sı,, ıınıfları için nşağıda yazılı 

azami tolcr nslar kabul edilmiş 
olup bu hadler aşılamaz. 

Yabancı Muı• 
Renk madde Kirli mele 

gördütü 
kimy u i 
madde 

o 
o. et° .ro o o 

Anadolu kir- - 3 
li yapa§uı bi 
rinei ve ikinci 

Kirli pıtrakh - 3 
Parça 5 
Bacak 10 
Tabak yfinü 3 3 18 
Deri yapağısı - 3 
Yün 2 1 ,5 3 

Mndde 23 - Renk ve kirli te
leranslarımn fada ve ksikl eri 
birbirlerile mahsup edilebilir. 
Yabancı madde toleranslarının 

0 
0 2 den fa:r.la ol rak kabııl e · 

dilenlerinin bu toleranmi yarı

sından fazlasını aynı yabancı 
madde teşkil eclemH. 

FASlL: iV 
Tip - Nümuneler 

Madde 24 - Bu nizamname· 
nin yedinci maddeıinde yaz:ılı 

yapağı sınıflarının .b tün cinıle· 
rinin evııafı ile tabiirutubct d r cc
leri, ve bu nizamnamede :ıikredil· 
miş veya nisbctc b ~lanmış olan ö
zürler ve eas mallar içinde bu
lunabilecek parçaların evsaf ve 
eb'adı aşağıda yaı.ıh heyet ta
rafandan • 26 ncı maddeye uy
iUn olarak - Tip - Nümuneler
le tesbit olunur. 

Bu nü uneler! meydana ge
tirmek uz re lıtanb l'da her 
mev&im batında ist nbul, İzmir 
ve Mersin Ticar t Odalarile İı
tanbal BOt"sa&anc ıeçilecek ya . 
pağıdan anlar birer ihracatçı ile 
Ticaret Vekaletinin bu iş me· 
mur edeceği üç :ı ttan mürek
kop yedi kitilik bir heyet k.ru· 
lur. 

Heyet u.alarının intibaplarıD· 
da, asıl azaların b•ltıınıaadıtı 

zamanlarda vazife ı~rmek Üze· 

re, yedekleri ıeçilir. H~r ev· 
sim batıoda nümun ler bu he
yetlerce goaden geçirilerek ta· 
dili İcab ede11 lbetler ıörülüne 
tadilat yapılır. 

Madde ~5 - En az üç yapağı 
ihracatçısının esbabı mucibeli 
bir mektup ile ihrac t kontro· 
lörlüpne yapacakları üracaat 
üzerine 24 üncü maddede y zılı 

heyet Tip • Nü unelerde det itik· 
lik yapabilir. Heyet Tip· Nümu· 
nelerde d ıiişiklik yapılması lü· 
zuwuaıa reıen d karar verelıti

lir. 
Tip - Nü 11nclerin teshin tes· 

biti fibi bunlarda yapılacak de· 
tişikliklerin de beyet azalarının 
itifakile karar ultına alınması 

lazımdır. İttifak baaıl ol adıtı 
takdirde keyfiyet Ticaret Veki· 
letinc bir karara batlanır. 

Tip - Nümun lerin toabit ve· 
ya tadiline miteallik kararlar 
mer'iyet tari i iÖıtcrilm k ıur&
tile maball rinde birer ıazete 

ile netir v ili olanar. 

(DCYamı wr) 

• M ü t e a ti h i t 1 er i n Takvimi 

19 2. 940 ta YAPILACAK İHALELER 

Nafıa Vekileti : 
Manisa Kumçayanın bir tahl,ye ~ atağıle 

Marmara :ölüne ıılc ıt ılınası nmoliyatı 
(No 1310) 

D. D. Yolları: 
El ktrilı: nntrifüj t ulumba (No 1311) 
Haşard öldu ücu oyi (No 1815) 
Kireç (No 1.316) 
~m lcirem ıt Mars iye. biı:imi (No 1316) 

inhisarlar U. Müd.: 
Sandıkl.k tahta (No 1311) 
Molıilye (No 1317) 
ElbiH, fotin , mutamba ve. (No 1319) 
S i}dop fambcri ( No 1329) 

lat. Komut. SAK : 
Defter bastınlınu ı (No 1318) 
Haydarpaıa hut. elelctrılı: IHiaatı 

(No 1316) 
Saka arabım (Ne 1318) 

Edirne Askeri SAK : 
Eibıae dikt irilmcıi (No 1331) 
Sadeyat, pirınç ve bulgur (No 1Sl7) 
Teıı: ~elcar (No 1317) 

M. M. Vekaleti : 
Kiçiik bina ioş. (No 1317) 
t.ıiç (No l!H~) 

lat. P .T.'f. Müd.: 
H~rç ve müvezzi çantası (No 1318) 

lıt. Vakıflar Direk. : 

Kayseri ve Civarı Elekt. T.A.Ş. 
T~rbo alternatör gunıpu (No 1!119) 

iz.mir Belediyesi : 
Dıvar inş. (No 1.321) 
lıtinat dıvan inş. (No 1321) 

Çanakkale Nafıa Müd. : 
Çanakka le : ümrük iılı:elui tamiri 

(No U 21> 
Şoııe inı. (No 1321) 

Devlet Orman işlet. Karabtik 
Revir Amir. : 

Çam 'Ve kölnıar tomru~o (No 1 ~23) • 

Eskişehir Kor SAK : 
Garaj ioş . (No 1329) 

Tophane Lvz. SAK: 
Kar1oll\ (No 1339) 
Metorin ve ıilind ir yaj!'ı (Net 1329) 
Mubmuz (No 1328) 
Anar.şÖr teıı

0

utı ( No 1329) 
Otobüz kiralan.mu ı (No 1331) 

T. H. K. lıt · Şubesi : 
Makbuı. tabett irilmui (No 1.329) 

Askeri Fab. U. Müd SAK : 
Karabük n kok kömürü (Ne 1S29) 

Çorlu Kor SAK : 
Sodaya~ (No 1329) 

Ank. Mrk. Hıfzıssıhha Mfiess. 
l ı a., (No 1331) 

' Mü.lamel ıoba (No 1318) • Hami~ : [ ] Tırnak içine alı omı~ Dil• 

maralar, işin hangi ııey ı lı ırar.etedc aoır· 
olduQııou gösterir. 

Auk. İımetpaşa Kı:ı Enıtitüıü 
Müd,: 

Lıicinrt yün kumaı (No 1'19) 

• • 

MU 

[•J Sonunda yıld ız itarati bu!ıınan itler 
mür.ayedcye aittir. 

ALAR 

Balıkesir Askeri Satına\m Komisyonundan: 
Balıkesi askeri hastahane binası müştemilatından natama~ pa

vyon inşaatı 6. 3. 940 çarşamba günü saat 15 de açık eksiltme ile 
ihale11i Balıkesirde kor ııatınalma komisyonunda yapılacaktır. Keşif 
bedeli 5908 liru 89 kuruş ilk teminatı 443 lira 17 kuruştur. Plan ve 
şartnamesi her ıün ko~isyonda görülür. Taliplerin belli gün ve sa-

l atte komisyona müracaatları 

ı 
1 

İstanbul Komutanlığı Satmalma Komisyonundan : 
Münakasa günü talibi çıkmayan komisyonumuzda mevcut ketif 

ve artna esine göre Boıtaııcıbaşı büyük depolarının tamiri paz.ar
lıkla yaptırılacaktır. Münakasası l.3.940 Cuma günü saat on birde 

1 yapılmağa başlanacak ve ayni günde intaç edilecektir Muhammen 
bedeli dokuz yüz dok an dokuz lira kırk beş kuruştur . İlk teminat 
parası yetmiş d<Srt lira dokıan beş kuruştur. İstekli lerin ilk teminat 
makbuz veyn mektuplarile 249D sayılı k nunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde yazılı ve vilayet nafıa fen müdürlüklerinden alacakları 

; vesikalarile beraber belli gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık sa· 
\ lınalma komisyonuna müracaatları. 

1 Sümer Bank Umum Müdürlüğünden : 
1 İzmit'te ikinci kağıt ve ıellüloz fabrikaları mütemwim inşaatı 

l 
vahi~i fiyat esasiyle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuıtur 

işbu intaatın muhammen keşif bedeli 15 . I00.52 liradan ibaret
tir. 

Ekıiltme evrakı 10 lira mukabilinde Sümerbank muamelat şube 
ıinden alınabilir. 

Eksıltme l mart 1940 tarihine müaaclif cuma günü saat 16 da 
Ankaradıı Sümerbaıık umumi müdürlüpnde yapılacaktır. 1 

Mi.ıv kkal teminat iktım 9 155 liradır. 

ı İııtekliler teklif evr kı meyanına , şimdiye kadar yapmış olduk-
ları bu kabil işlere, bunların bedellerine, firmanın teknik teşldlatı• 

, nın kimlerden teşekkül ettiğine ve hangi bankalarla muamelede 
bulunduklarına dair vesikaları koyacnklardır 

Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihnle günü saat 
15 e kadar makbu:ı mukabilinde Ankarada Sümerbank umumi m11ha
berat müdürlilğlue teslim edilacektı r. 

J Banka bu rönderilecck teklifler nihayet ihale santinden bir saat 
evveline kadar ıelmiş ve zarfın kanuni şekilde kapatılmış olması la

! •ımdır. Pestadıı vaki olabilecek gecikmeler nazarı itibare alınmıya· 

1 eaktır . 
1 Banka bu inşaatı dclediti müt hhide vermek veya bu ihaledea 
l tamamen sarfınazar etm k hakkını muhafaza eder. 

t Uı r, i t, Hute1tı L vz. 
Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan 
Hepıine tala•i• eılilea fiyatı 8800 lira olan 40 çeşit ilaç 26 şu• 

bat 940 pazrlesi ıilnü saat 11 de Aaknrada M.M. V. satınalma kom is· 
7on11oda pazarlıkla sabo ahnacatından iıteklilerin 1320 liralık kat' I . ,. 

.. 



2 Mlaabaa ~-

ün ak ··zayedeler List • 
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tnBi Şekl bed. Temtnat lllrwat yeri Q .. I laata 
--:---------~~-------~----------------------------------A) .MUnakas lar 

inşaat, . Tamirat, Nafıa işleri, 

Bostnncıbaşı büyük depolarının tamiri paı:. 999 45 74 95 İıt. Komutanlıfı SAK. Fıadıklı 1-3·40 11 -
(temd.) 

Balıkesir Ask. hastahane binası mtiıtemi· aç. eka. 5908 89 443 17 BalıkHir Kor SAK 6-3·40 15 -
(atından natamam pavyonun int• 

İzmitte ikinci ka~ıt ve ıellüloz fabrikaları kapalı z. 158100 52 9155 - S6mer Bank U. JııHld. 1-3·50 16 -
mütemmin in,. (şart. 10 L.) 

Etektrik-Havagazı-Kalorifer(tesisat va malzemesi) 

Telgraf bandı: 250.000 d. kapalı a. 20000 -
Benzin ve diz.el motörlil ıeyyar ıantrifüj kapalı ıı:. 7000 -
- tulumba: 14 ad. 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. ----------=---------Paltoluk kumaş: 280 m. aç. eka. 1020 -
Mintanlık bez.: 75000 m. (prt. 207 kr.) paz. 41250 -
Pelerin: 1760 ad. kapalı •· 22000 -

obilya, büro ve ev eşyası Muşamba, Halı, v. s. 

Haseki hast. 3 cü pavyonu zeminine mu· paz. 356 10 
şamma dö~ettirilmesi 

i<ereste, tahta ve saire -
Kereste Büyükdere meyve ıalah istuyo· paa. 76 25 

nu için 
Kereste: 2602 m3 (ıart. 650 kr.) kapalı ı: . 130100 -

f\: ahrukat, Benzin, Makine yaOları v. s. 

Kriple maden kömürü halk hamamları puı. 

için: 10 t. 
Benzio: 34CO litre (temd.) 

Müteferrik 

Filim mnhfe:r.ası Haseki hast. için: 400 ad. paı:. 

Bezli lastik levha: 15U m2 a~. eka. 
Oluklu demir: 3860 m. (temd.) paz. 
Beton künk: 1200 ad. aç. ekı. 
Kazan tamiri: 24 ad.-karavana: 26 ad. (lemd.) pas. 
Barometre: 127 ad· ·termometre: 138 ad.· ,, 

higrometre: 51 ad.-barut termometreai: 
4 ad. (tcmd) 

Katran: 10 t. 
Tevhit semeri ve teferruatı 
Galvanize boru: 225 m.-diraek: 3 ad. T. 1 

ad. (tcmd.) 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

" 

Sıtır eti: 130 t. kapalı z. 
Nobud: 108 t • (temd.) paz.. 
K. fasulye: 144 t. (temd.) ,. 
Arpa (mütenhhid nam ve bes bınR): 300 t. ,, 
Nobud: 44 t.-knvurma: 9 t.·sadeyağ: 15.5 t. 

z.cytiııyagı: 14 5 t.·fnsulye: IU5.5 t.-bul· 
gur: 115.5 t.·üz.üm: 19 t.-mercimek: 53.5 t. 

Pirinç paz. 

. M U 7 a y e d e 1 er 
Şehir tiyatrosu tarafından çıkarılmakta tilrk pa•. 

tiyatrosu adlı mecmuaya konulacak reklim 
Bina enkazı 
Dnkkan anlra:ıı 
Adi cam lamba ıişeıi, yün mensucat, pan· 

talon tokaaı, esans, demir kapaklı cam 
krem kavanozu, mayi asit sülfürik, 
mukavva boru v.a. 

Salamura peynir: 217 teneke 
İpekli pamuklu mensucat, yün menıucat, 

hassas tera:.ıi, ciklet, talk demir kilit, 
aabesto , oyuncak lialik top v. •. 

Pamukla karışık yün mensucat, kitıt ma
karada sun'i ipek ipli~i, ipek matlab, 
porselen eczacı havanı, ipek mensucat, 
lastikli pamuk şerit, pamuk kaytan, 
pamuk kordon, cildet, insan tutan 
baskül, ispirto uz vernikli boya Y. ı. 

lpelı.li pıımuklu menıucat, cam lamba a
bajuru, vidala deriden ndmunelik tek 
ayakkabılar, rugan ve podiaüet tek a
yakkabılar, ispirloıuı; uçan yağ, demir 
vida aomunlu, biuek otomobili, demir 
kapı kilidi, lastik boru Y. •· 

Boyalı pamuk mensucnt, keçi kılı iplik, 
lıcı radyo cihazı, demir biıiklet peda

lı, adresli mukavva kutu, demir bot fı· 
çı, sun'I ipek ipliği ve eşarp telıi.1 tc
lefoo aksamı lıcı, cam abajur, yön 
mensucat v. ı. 

Radyo: 1 ad.-çerçeveli ayna: 1 ad.-canlı 
tezgah 

" 
" aç. art. 

" ,, 

" 

" 

" 

" 

172 50 

646 -

440 -
1800 -

840-

5000 -
864 lO 

32500 -
15120 -
28800 -

1000 -

167 16 

150 -
200 -

1500 -
525 -

76 50 
6188 -
1650 -

D.D. Y. Ank. Haydarpa .. 5nk Ş.flltl 2·4·-'<> 15 30 
D.D. Yolları Haydarpata 8 3-40 15 -

lat. P.T.T. Mftd. 
M.M.V. Han SAK. 
lat. P.T.T. Müd. 

4·MO 15 -
23-2:40 l l -
4.3-40 15 -

26 71 lat. Belediyeai 1'-2-40 14 -

5 72 İat. Belediyeai 

9757 50 M.M.V. SAK 

12 94 

33 -
135 -
340 28 
63-

750 -
64 81 

2437 50 
1134 -
2150 -
4500 -

150 -

12 54 

il 25 
15 -

l.t. Beledlyeai 

Baınkilet inak n Ln. Müd. 

fat. Belediyeai 
D.D. Yolları Haydarpaşa 
İıt. Elek, Tamny Tünel ftlet. U. Mftd. 
lat. P.T.T. MtıdGrltıtG 
lıtanbul Komutanlıtı SAK Fındıklı 

Çanak. Mat. Mvk. SAK 
Edirne Ask. SAK 
D.D. YolJarı 9 uncu lıletme Sirkeoi 

Bahkeair Aakerl SAK 
[.QJeburıu Aakeri SAK 

" Edirne Aak. SAK 
Zonıuldak Eretli kömürleri ltlet. 

lr.mir Ln. SAK 

lıt. Belediyeai 

• 
" fıt. Gtlmrilkleri Baımüd. 

Ank, Ormaa Çiftliji 
lıt. Gümrtikleri Baımld. 

,, 

" 

" 

19-2-40 14 -

4.340 11 -

19-2-40 14 -

28·2·40 14 -

19-2-40 14 -
4.3.40 10 30 

11·3-40 11 -
4-3·-'<> 18 -

t0-2-40 14 -
Z0-2-40 15 -

19-2-40 11 -
26·2 40 10 -
22-2-40 11 -

20 2·40 15 -
22-2-40 10 -
22·2·40 11 -

4-3 40 15 -
1·3·40 15 -

19 2-40 1!5 -

19 2-40 14 -

19-2-40 14 -
19-2-40 14 -
5.3.40 13 -

21-2-40 15 -
8 3-40 il -

12-3·40 13 -

15·3-40 13 -

18·3·.(() 13 -

, 
lıt. 3 üncı· icra Me•· Kaalarcılar 20,22·2-40 l 1-12 

Cad. No 90 

. ~--------------------~---------------------------------------------------------------- ~----------
teminatlariyle birlikte pazarlık gün ve aaahncla meakGr komiıyoada 
hazır bulunmaları. 

Elektrik, Havagazı. Kalorifer (Tesisat ve ılz.) 
250 bin adet telgraf bandı alınacaktır. Bak : O. D. Yolları illn· 

larına. 

ıısucat - El ; -Kundura -Çımıtır v. ı. 
Gazi Terbiye Euıtitlıil Direkt~rlilfündea : 

oıı.ıumaa lua talebeai içi• k····· aalu•e, iıçillk •ltealtbl
de ait olmalı tlzere tayyar yaphrılaoaktır. 

Mikdar, muhammen beclel, ilk temiaat ile ihale gftnO aşafıya 
yazılmıştır. 

1 tanbul Hayvan r.sası Dlr.I 
14. 2. 946 -

atış Ff atları 

eya• Karama 
ı K.ıaıl arama 
Daflıç 

ıYllCtk 

Sayıaı Af ırlıft'l 

Zl7 7436 
1858 88187 
279 9848 

55 1112 

Parası 

11 aıatı n yakarı Ort• 
. S. K . S. Kt· ~ 

Z3 50 28 24 so 
1 24 50 21 95 
21 50 2 23 50 
25 28 25 65 

..... Karayaka ~ 
-------------~~------------~~-___., _____ ,,,,,,,,,_ 

Kaza 
Snt Kuzusu 2527 29809 25 35 50 30 69 

~--~-----~---~---------------,_,/ Tiftik ,.., 
Ke9i 127 4231 13 18 13 t9 

Oi'lak - 5 
Şark Ôkü:ıi1 
Ôkb 
inek 
Dana 
Boğa 

Manda 
Malak 

96 
4 

49 
9 

34091 
653 

17330 
1429 

10 
\3 

9 
12 

18 28 
13 

15 
14 

14 os 
13 / 

/ 

-._./ 
ı ı sı 
13 / 

Şartnameyi Ye nümuneyi görmek iıtiyenlerin okula .miraoı•1ı 
isteklilerin mezkur gün ve saatta Ankara M ktepler öb• 

cilifiade toplanan komiayona •iracaatları. 
Beher takımın fiatı M•b· 

lami Mili.darı 
Tayyör 130 - 135 
lık te inat ihalenin tekli 

212 83 açık ekııiltme 

21 
ihale 8iln 
1. 3. 940 

dl Jandarma Genel Komut. Ankara Satanalma Komtıyonoll 
Bir tanesine bin altmıı k ruf fiyat biçilea aekir. yüsdel! ı 

taneye kadar vaaıf ve Örnetioe UJJ'UD battaniye k palı urf ••ııl 
•.3.940 puıarteai ıünü 1aat onda ıatın lınacaktır. 

Şartoamcai parası• komisyondan alınabilecek olan DU •k•İ1 

ye ıirmek istiyenlerin 795 liralık teminat ve f&rtnamede y•••lı • 
releri muhtevi teklif mektuplarını belli n ıaat tlokuza kai•' 
mlayona Yermit olmaları, 

ı 

d 
)' 

lı 
~ 

,, 
1 

li 

li 

t, 
lıt nbul Levazım Amirliği Satınalm KomiıyonundaP' t1 

Kilo 
30,000 Vaketa 
23,250 Kösele , 

Yukarıda yazılı 2 knl min pazarlıkla ekıiltmui 22.2.940 pcrf' 
ıtınil ıaat 14 de Tophanede İı. Lv. Amirliği satınalma 1'omi•1o?; 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 135,300 lira ilk teminatı 8015 lı'·J 
Nitmuneleri kominyonda r<Srülür. isteklilerin belli ıaatte koııılıf f 
ıelmeleri. / 

0 

• • • Taliplerin l'etirecekleri Omuae Gzeriaden UA tOO~ 
tim eninde 50 bin metre kaput beai alınacaktır. Pazarlıkla 1 • 

meıi 26.2.940 paz.arteıi pnü ıaat 14 de. Tophanede Is. Lv. JIJl
1
, 

aatınalma komiıyonunda yapılacaktır. isteklilerin ıı mu e •e 
aatlarile belli aaatte komiıyana gelmeleri. 

M. M. V k leti Ha va Satan lmıı. KomiıyonundaP : 
75,000 melre mintanlık. bu paaarlıkla ıatın alınacaktır. rd~ 

men bedeli 41,250 lira kati teminatı 6188 liradır. Puarlıfı 23" 
euma ıünü aaat 1 1 de Ankaradn M. M. V. Hava aatınalm• ~~ 
yonunda yapılacaktır. Şartname ve evsafı 207 kuru'a koD'İ5, 
alınır. lıteklilerin kanuni veaaikle ve kati teminatlarile kooı• 
ıelmeleri • 

İstanbul p. T. T. Müdürlüğünden : ~ 
İdare ihtiyacı için 280 etre paltoluk umaıın alı mı açık~ 

meye konulmuştur. Eksiltm 4.3 940 par.arteıi ıaat 15 de B. ~ 
binası birinci katta P. T. T. Müdilrlüğü odasında toplanacalı 
lük alım ıatım komisyonunda yapılacaktır. r 

Muhammen bedel 1020 lira, muvakkat teminat, 76,5 1 

Taliplerin olbaptaki fenni ve eksiltme ıartnamelcrini gllrlllell 
çalıtma pıılcr!nde mnktır müdilrlük idari kalem levaıı:ıaı tıı• 
ekailtme r«nü ve saatinde de 40 s nHİ için uteber tiear•t . 
Yesik.aıı, muva k t teminat makbaaile koıniayona mOracaatlıı" 

Kereste, Tahta ve saire 
M. M. Vekaleti Satınalma Komtıyonund a: 

H pıine t hmin edilen fiatı 130.100 lira olan 2soz1:, mtklbı kerHte kapalı zarfla eksiltmeye konmuıtur· G1 
.c.J.940 pazarteıı cünü aaat ı ı dedır. ilk teminatı 97 ,. 
50 kurutlur. Şartnameıl 650 kuruta Komisyonda ahll~ı 
liplerin ihale ı tinden bir ıaat vvelin k dar s•~ 
~nkarada M, M. v. Satınnlm Komiıyonun v rm!!!!Y 

Nakliyat - Yükleme· Bof.altma 
Devi t Limanları lıletme u. M. 1zmir Şuheatnd•" ~ 

1940 yılı mart ayman birinci ~ününden 1941 yılı 1,ı 
nan ıon ıününe kadar İzmir limanına ıelecek köınüt ~ 
ve motörlerinin botaltm , yükleme v ktarma iti' 
ay içinde pazarlıkla eksiltmeye konulmuttur· 

Ş rtnamedeki ft ıekill rlne göre muha m•" ı11 
15,000 on bet bin lira, muYakkat temin t 1125 bin 1 
mi b•ı liradır. I~ 

Pazarlık 24.2.940 cnmarteıi gfinü saat 11 e D~~
anlnrı lıl tmeıi İzmir ıubesl binasand yapılacaktır• " 

m ler bil. bedel alınır. ~ti 
lıteklilerln kanuni T ıtkaları ve le lnatlarf le btrll 

be müdürlüfün ilnLc tlerf Jlan olunur. 

- ~-~ letanbul Levazım Amirliği Satınalma Komtıyoııut1 ~ 
Metriı topç• atıı okulunun 12 kilo trelik bir •••~::.,,İ 

1,5 ay •fldd tle 2 otobla kiralanacaktır Paaarlıkla •lıı•• .
1
; 

tubat 940 pazartesi ıtnü ıaat 14 de Tophanede Ly. l111irlıil 
alma komi!1oounda yapılacaktır. Daha fada tafail!t ko1'1 ~ 
alınabilir. isteklilerin temioatlarile belli aao.tte komiıyon• i 



-- - - - --- - -- - - -

17 Şubat 1940 .......... 
$ 

~r rı v. s. 
Baıvekit.let Evrak ve Levazım Mü'dürlüğünden : 

Başvekllet Devlet Matbaaaı hizmet kamyoneti için 15.2.940 
brihinde açık eksiltmeye konulan 3400 litre benzine tnlip zuhur 
ttırıediğinden ekailtme IO gün azatılmııtır. 

Muhammen bedeli 646 liradır. 
Eksiltme 26 Şubat 940 pazartesi günü aaat 14 de Bat•ekilet 

1•hnalı:na komisyonunda yapılacaktır. 
Muvakkat teminat akçeıi 48 lira 45 kuruştur. 

d • ~~ paranın eksiltmeden bir a-ün enel Maliye M~r~ez M~hase-
ctılığı veznesine yatırılması ve alınacak makbuzla bırlıkte eksıltme

't İftirak edilmesi lazımdır. 
tG Eksiltme şartnamesi Başvekalet Evrak ve Levazım Müdurlü· 
~görülebilir. · 

~ef rrik 
Çanakkale Mst. Mevki Satınalma Komisyonundan : 

l 10 ton katran 19.2.940 pazartesi günü saat 11 de acele pazar· 
~:1•. •atın alınacaktır. İsteklilerin Çanakkalede Mıt. Mv. satınalma 

Qııliyonuna gelmeleri. 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğüaden: 
İdaremiz telgraf hatlan kanalizasyonu için 1200 adet beton kiink 

~lıır:ıı açık ekıiltmeye konulmuştur. Eksiltme 4.3.940 paaartesi aaat 

tS da B Postane binası birinci katta P. T. T. Müdürlütü odasında o l , 
P 0 nacak Müdürlük alım ıııhm komisyonunda yapılacaktır· 

li Beher b~ton künkün muhammun bedeli 70 kurut, bepainin S40 
tı,. tnuvakkat teminat 6.i liradır. 

Mibaak.ua Gazeteai 

ı TANBUL 
Ticaret ve Zahire 

Borsası 
ıo 2 9.;o 

FİAfLAR 
c iNSi Aş•Q'ı Yukarı 

Kr. Pa. 
Hu(rday yumuşak 

aert 
• kı:ı:.ılca 

Arpa .ı\nadol 
• yemlik 

Mı•ır •arı 
• beya:ı:. çın·. 

Yulaf 
f uuly• çalı 
Kendir tobcmu 
Keten 
Barbunya 
Tiftik ı:ıal 
Susam 
Fındık iç 
Mercimek 

Kr. Pa. 
s 32 
5 20 
5 3:! 
6-
s 3) 

s 7,5 
17 10 

14 35 
ıs -

6 10 

ıso -
17 10 
38 20 
13 -

ıss -

'°ELEN 
Tiftik 
Keçikılı 
Butday 
Çnclar 
Kettn tohumu 
Su•am 
Arpa 
Ua 
.K:•ıyenıi 
Yapak 
FHuly,p 
Kepek: 
Pamuk 
Badem 

G 1 O EN 

4 Ton - . 
us . 

15 
67 .. 
- . 

150 • 
30 .. 
- . 
10 • 
ıs • 
50 - . 
5 • 

BORSA 
ÇEKLER 

16 •) 1~40 

Londra 5.21 
Nevyork 130.19 
Paris 2.9053 
Mllino 6.68 
Cenevre 29.105 
Amsterdau 69.2377 
Brüksel 21.9635 
Atina 0.965 
Sofya 1.5825 
Madrid 13.36 
Budapeşte ~.4)5 
Bü.kreş 0.9475 
Belgrad 3.065 
Yokohama 31.045 
Stokholm 30.8275 

ESHAM VE TAHVıLAT 
Ergani 19.90 
Sıvaa·Erzarnm ili 19.23 

,. ,. iV 19.12 
" ,, v 19.30 

Merkez Bankuı peşin 110.50 
1938 °/, 5 ikramiyeli 19,65 
Ş. Merkea Ecza Şirketi 5 30 

TEMAŞA ALEMİ 

3 

. ~ ~-~ . . . . . . . , . 

Ciasi Mikdarı Mabam. B. % 7,5 Teminat Eksiltme 
Lira Lira Krş. Şekli saati 

- - -----·- ---- - -- ---- ------- ------
İ. SF. Zincir 
YiYli Gömlek 

42 adet 
12 ll 

B•şkül tamiri ve 13 ;ı; 

dama-alanma.ııı iti 

567 
1200 
350 

42 52 
80 00 
26 25 

Açık Ek. 14 
ll l1 15,30 
• > 16 

Dikistrin kola 4000 kilo 1400 I05 00 » > 16,iO 
1 - Zincir ve yivli gömlek nimuneıi ve kola ıartnameıi mu

cibince yukarda cins ve mikdarı yazılı "4" kalem malzeme biı.ala
rıoda a-öıterilen aıulerlıc eksilt eye koomuthar. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme sa
atleri hizalarında yazılıdır 

111 - Eksiltme 20.11.940 Salı günü Kabataşta Levazım ve Mu
bayaat Şubesindki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Zincir nümuncsi her güıı söz.Ü geçen Şubeden ve yivli 
ıömlek niimunesi de İdaremizin Paşabahçe Müskirat Fabrikasında 
i'Örülebilecej'i gibi kola şartn meii de parasız alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 
ılvenme paralariyle birlikte mezkur Komisyona gelmeleri. 

(870) 4-4 

Cinsi Mikdarı Mub. Bed. o 0 7,5 Tem. Eksiltme 
Lira Krş. Lira Krş. Şekli saati ı· isteklilerin olbabdaki tartnameaini görmek iizere çahıma srünle 

'•de ıncz.kur müdürlük idari kalem levaır.ım kıamına, eksiltme gün 
~ ltatinde de 94U senesi için muteber ticaret odası nsikası, muvak· 

t tenıinat makbuzile komiayona müraoaatları. 
Arpa 500 Ton 
Kıl 10 ,, ŞEHiR TIY A TR OSU Elbüe Ye kasket 41 takım: 

Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan : 
'• S 'bin liralık tevhit semeri ve teferrüatı satan alınacaktır. Şart· 

ll:ıesj lıer gün komisyonda görülür. Pazarlığı 26.2.940 pazartesi 
~G saat IO da Edirnede Müşiriyet daireai askeri aatınalma komia
~Otıtında yapılacaktır. Teminatı 750 liradır. İsteklilerin yapacakları 
Ilı •~:ıe!21c ile ve yahut yapmıt oldukları tevhit aemeri veya malze· 

' trUe birlikte komisyona a-elmeleri. 

Fuulya J92 • 
Afyon 1,Sı 
Suaam • 
Kepelc 303 • 
Tiftik • 
Kendir tohumu 45 • 
Keten tohumu 172 • 

DIŞ FIATLAR 
B•tday : Uverpul 

; Şikagl) 
• Vinıpek 
: Londrn 

• 
Mıaır 
K•tan T. 

4 77 
4 10 
1 'lb 

-- -
T epebaşı Dram 

kısmı 

Gece saat 20,30 da 
O KADIN 

lıtiklil Caddeai Komedi 
kıamında 

Bu akşam aaat 20,30 de 
OGLUMUZ 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 
~ Müıınkas günü talibi çıkmıyan komutanlık ambarmda 
'l~v~lld ve tamire muhtaç 24 kazaula 26 karavana pazarhkla tamir 
t,lirıJecektır. Münakasasına 20.2,40 ·~lı i'Ünü saat 14 de başlanacak ! 
t •1nı sründe ihalesi yapılacaktır. isteklilerin belli ıün ve saatte 1 

'4dıldıda komutanlık satıualma komisyonuna a-elweleri. 1 

Kapalı zarf usulile Eksiltme 
11an1 

'-tt • • • Münakasa g.üuü talibi çıkmayan komisyonumuzda mevcud 1 - Eksiltmeye konulan it : Gaziantep • Ni~ip yolunun 
'1,u

118

?1esine göre komutanlığa bağlı depolara muktezi hava CSlçme 18 + 800 - 45 + 458 ldlomelreleri arasıncla 21 adet menfez ile ~i trı olan 127 aded barometre, 138 aded termometre, 51 aded 16+495 
kilometrelik fosa inşaatıdır. 

Gaziantep Vilayetinden : 

~f0"'•b-e, 4 aded ba<ul lumomelmi pazuhkla ••bn ahnacakı ... ' Keıif bedeli (73074) füa (9) ku•uı ol•p bedeli keılin 45 bi• 
t' llakaıaıına 20.2.940 salı günü saat 15 ele batlanacak ve aynı liraaı 939 bütçesiuden ve bakiyesi 940 bütçesinden sarf edilecektir. 
1.""de ihalesi yapdocakh<. İstekliledo belli güu ve •••ile Foudokhda 2 - Bu ite ait ıutnamele, ve enak şonluol": ll:ıutaıılık satınnlma komisyonuna ıelmeleri. 

• * * I A - Ekıiltme şartanmciİ 
-.. 3860 metre oluklu demir alınacaktır. Bak İıt. Elektrik Tram- B - Mukavel• projesi 

}' "c T~ · l l U M"d 'li ) C - Bayındırlık işleri n-enel tartnaaHi t .....__- ~ ~ Uocl 14 etme eri . u . ı n arına. o 

q ~ D - Tesviyeyi turabiye, fosa ve kirı'ir intaata dair fenol tartname ~ Zahine, Et, Sebze V ~ E - Hususi şartname 
Çorlu Kor Satınalma Komiayonundan : 

t14ı0'€vıaf dahilinde 30 ton sadeyatı alınatcaldır. Pazarlığı 19.2.940 
\ıt . ~ •rtat 1J de Çorluda Kor satıaalma komiayonunda y•pılacak· 
lttiıı ~llbamı:nen bedeli 37.500 liradır. Tewinatı 2813 liradır. istekli-

belJi gün ve saatte komiıyonda bulunmaları. 

İıtanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 
t~tQ~~tıakua gfinü talibinin vermit olduğu fiat komiayoııca gah 
'-~d li~Unden Komutanlığa bağlı birlikler ihtiyacı için komiayonu
'iıııt~' tnevcut evsaf ve şer itine ıöre yirmi bin_ kutu çorablık mer· 
:-ıı koınprimesi pazarlıkla utın alınacaktır. Munakaaaaına 20.2.940 
~'~~~tı~ saat onda başlanacak Ye ayni günde ihalesi yapılacaktır. 
11~· trın belli gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık aatınalwa 

'l'onuna gelmeleri. 

ULAK 
~reğli kömürleri 

,, 
işletmesinden: 

~,~Gtııeıemizin itçi yemekhaaelerinde bir ıeııede aarfedilm.ek 
~ıı e tlıiktarı atatıda yazılı eraaka ihtiyaç vardır. Bu erzak 
~, r1d.ır.ta vapur veya vagon teslimi eauı üzerine alınacak 
~tıİktt ~deli uaulü dairesinde ambarımızda muayene edilip 
~•ktaa ıonra Ye bu tarh esası üzerine ödenecektir. 

~,~akın üçte biri ihaleden azami on be§ gün •onra mGeı· 
'-ir •~c teılinı edilecek ve mOtebakiai de a:z.aml üç ayı geç· 
~~k fasılalarla t ... ılim edilecektir. 

lliıı lcabhid taahhüdünün hüsnü ifasını temineu ihale bedeli· 
1-ıtı, 0 1 'J u niapetinde bir teminat verecek ve teminat, malın 
~ ll:ıtn leııliaıinden ıoııra iade edılecektir. 

•t~k •lluba muufık olmayarak ambarımıza kadar retirilecek 
~il t• iadeıiuden mtitevellid masarif müteahhide aid olacaktır. 
"'tt ;•lılıud için mukabil teklifler tetkik olunabilir. ihale 1 
~ıl,C\ 1940 da Hat 15 de Zonguldak Müdiriyet Merke.ziade ya· t lltır. 

~oh~;•rı iıt\li Nev'i Miktarı 
~~llt Auadolu ve Biga cinaleri (1 ve 2 nnileri) 44000 kilo 
...._d,1,-• inek kavurması kemikaiıı: 9000 ,, 
~ tı Taze Trabı.on, Vakfıkebir Ye Kara 15500 ,, 

>l'1.y Jatları 
~ •tı 1 buçuk azami 2 açıklı Ayvalık ve· 
'•-.ı1 Ja Bürhaniye birinci yemeklik yatları 14500 ,, 

b ' Rize, Çarıamba ve dahil (einaleri tom- 105500 ,, 

1 

"lıltl.ıt bul, beyaz, barbunya) 
n Kıı.raman 4 yıldız, Anteb Ye eiYarları 
~6'1 1 iııci nevileri 115500 ,, 

t1:iıı:ıek fzınir •eya Aııteb Razxaki 19000 ,, 
1 

Sıvaa ciıııi makinaaız yeşil mercimek 53500 ,, 

P' - Keıif cetnli, ailailei fiyat cetveli, metraj cetveli 
G - Proje, grafik. 

İsteyenler bu fartnameleri n evrakı (365) kurut mukabilinde 
Nafıa MüdürlüğÜnden alabilirler. 

3 -- Eksiltme 29. 2. 940 tarihinde, perfHıbe rün6 aaat onda 
Vilayet Daimi Enciimeni binuında yapılacaktır. 

4 - Ekailtme kapalı :ıarf uaulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye i'irebilmek için iıteklilerin (-t904) lira aunkkat 

teminat Yerweıi ve bundan batka atatulaki vHikaları bai:& olap 
röıtermeai lazımdır. 

A - Ticaret Odııaı vesikası. 

B - Bu iıe rirebilece§'ine dair mahalli ehliyet veaika Komia· 
yon undan en aı:. ıekiz gün evvel alacatı ehli1et veıi kuı. 

6 - Teklif mektupları yukarıda 3 ncü madde.le yazılı aaattan 
bir saat eYnline kadar Viliyet Daimi Encümenine i'etirilerek Ek
ailtme Komisyonu Reialitine mak~uz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek moktupları11 nihayet 3 ucü ma.ldedc yazılı saate ka· 
dar ıelmit olwaaı ve dıt xarfıa uılihür mumu ile eyice kapatılmıt 
olması lbımdır. Poatada olacak gecikmeler kaltul edilmez, 

(11%5) 2-4 

·ıstanbul Elektnik Tramvay ve Tünel ı,ıetmeleri 
• Umum MüdUrılUgünden : 
1 - Milteahhit Mehmet Ömor Dural tarafından taabhlt edilip 

teslim edilaaeyea muhtelif kuturda cemaa 386Q metre ol•klu tiemir 
aynı fenni fartoame dahilinde ve pazarlıkla aatın aluıaeaktır. 

2 • Mnakkat temiuat 340.28 liradır. 
3 - Ekailtme 11. l. g40 puarteai pnG aaat 15 de Metro ban 

binaaının 5 inci kalanda toplaaaeak olan Arttırma ve Ekailtme Ko
misyonunda yapılacaktır. 

4 - Ba ite aid şartnameler İdarenin Levazım MüdGrlötilntien 
paraaız te~arik edilebilir. 

5 - Is teklilerin kanuııf veıiluları ve muvakkat tea.inatları ile 
ilin edilen a-ün ve saatte Komisyonda hazır bulunmaları. ( 1277) 

lstanbul Jandarma Satın alma Komf syonundan : 
1- Oa bia ki.lo kundara köaeleaile o• bia kile Hrı nketaaı• 

kapalı :zarf ekıiltmHi 21.2.940 i'Üolemecine raıUıyan ıartaml.a ı&· 
nü ıaat on bette Takaim - Ayazpafada Jandarma mıntaka kema• 
taalıfı binaaıudaki komiayonumuzda yapılacaktır . 

2 - Her ikisinin bir iıtekliye ihaleai cai• old11t• ribi ayrı, ay· 
rı iateklılere ihaleleri de caiz olan işbu malzemeden köaeleaia mu• 

bammen bedeli cı:yirmi beş bin> Ye ilk teminatı •bin sekiz ytz yet· 
mit bep ve aarı veketanın muhammen bedeli c:yirmi Hkiıı: bin> ve 
ilk teminatı lliki bin yüu liradır. · 

3 - Şart kazıdı Komiayonda her güa rörülebilcliti rilııi iki ylz 
alt•ıt bet kurut mukabilinde almabılir. 

4 - İıteklilcrin talip olacakları malaemeye aid ilk teminat aal· 
sandıfı makbuzu veya banka kefalet mektubu Ye fart kitı.iıada 
yazılı sair bel2eleri havi teklif zarflarını ekıiltme aaatinden bir aaat 
evveline kadar Komiıyoaumuzda bulundurmaları. (845) 4-4 

Fotia 41 n 

Palto 28 adet 1360 - I02 Açık Ek. 16 
M•tamlta 2 " 
Çi:ıme 1 çift 

I - Şartname ve elbise modelleri mucibince yukarıda mikdarı 
yaz.ıh melbusat ••ık eksiltme usuliyle yaptırılacaktır. 

il - Muhammen bedeli, muvakkat teminatı, eksiltme HGtı hi
zaıında yazılıdır 

111 - Eksiltme 19.2.94 Pazartesi günü Kabataıta Levazım ve 
M•l:tayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır 

iV - Şartname her gün sözü geçen Şubeden parasız alıul.i
eceti ribi modeller de görülebilir. 

V - Münakasaya girecekler eluiltme günü barutf renkte şa
yak kumaş ııümunelerini ve 0 

0 7,5 güvenme paralariyle birlikte yu· 
karıda adı i'eçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (893) 4-4 

Cinai 

Nihayetsiz Şerit 
Kereste muhtelif 

ebatta 

.... * 
Mubam. bed. 0 

0 7,5 tem. Ekıiltme 
Miktarı 

4000 adet ıif 
400 m 3 

lira kr. lira kr. tekli saati 

1~31 50 131 36 açık eka. 14 
- - pazarlık 15 

Keroıte muhtelif 1042 > lı 15,30 
ebatta • 

Şif• ambalaj ki- 30000 kg. ıif 4050 303 75 açık eks. 16 
fıdı. 

1 - Şartname ve kereste eb'at listeleri mucibince yukarıda ya· 
zılı 3 kalem eşya hizalarında gösterilen usullerle ekailtmeye kon· 
muıtur. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme sa
atleri hizalarında yazılıdır. 

ili - Eksiltme 1. 111 940 cu a günü Kabataıda Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve kereste eb'at listeleri, şişe ambalaj kağıdı 
numunesi her gün sözü geçen Şubeden parasız alınabileceği sribi 
ıerit numunesi de ıörülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve uatlerde 
o 0 7,5 a-üvenme psralarile birlikte mezkur Komisyona ıelmeleri. 

VI - Kereste sif olarak ta teılim olunabilir. (1003) 3-4 

1 
inhisarlar Adana Tutun Fabrikasmdan 

l - İdare ihtiyacı için 235 metre mikabı sandıklık kereste 
alınacaktır. 

il - Alınacak kerestenin muharumen bedeli 9M6 lira 50 
kuruş ve muvakkat teminatı ise 738 lira 49 kuruştur. 

ili - Kapalı 7.arf uıulile yapılacak ola. işbu eksiltme 
2.U.940 taribiııden 2 L.11.940 tarihine kadar yirmi gündür. 

· iV - Evsaf ve miktarını gösterir liatc ile tartnaıne her 
riln fabrikada münakit Komisyondan lınabilir. 

V - Kapalı zarfları 21.11.940 tarihine müsrıdif cumn saat 
14 de açılacağından talip olanların saat 13 e kadar fiat ve sair 
vesaiki muhtevi kap lı zarflarını Komisyona makbuz mukabi· 
linde tevdi etmeleri lazımdır· (1213) 2-4 --· 

Muhammen bedeli 20.000 lira olan 250.00fl adet Telgraf ilanda 
2. 4. 1940 salı günü saat 15,30 kapalı zarf usulü ile Ankara'da ida
re binasında satın alınacnktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1.500 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni 2'iln saat 14,30 a 
kadar Komiayon Rei liğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız. olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden, 
Haydarpaşa'da Tesellüm ve Sevlc Şefliğinden dağıtılacaktır. 

••• (1200) 1-4 

İnıa ettirilecek Feribot Gemisi teklif müddetinin temdidi 
26, 28.12.1939 Ye 2, 4.1,940 tarihlerinde gazetele,de Sirkeci ile Hay
darpaşa arasında İfletilmek üzere inşa ettirilece1' olan ~ adet Feri· 
bot için yapılacak tekliflerin Şubat 1940 souuoa kadar idareye gin
derilmif olması ilan olunmuştu. 

Görülen lüzuma binaen tekliflerin İdareye gönderılmeıi müd
deti Mart 1940 rayesine kadar uzatılmış oldutu alakadarlara ilin 
0)11.Dur. (1122) 2-4 
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C onstructions-Reparations-TrıJv. Publics-Materiel de Construction-Cartographie 

Rep. grands depôts a Bastancıbaşı (aj) Gre a rre 999 '45 
Achevement eonstr. bat. dependanee hop. Publique 5908 R.Q 

milit · Balıkesir 

74 95 Com. Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı 

443 17 Com. Ach. Corps Armee Balıkesir 

Achev • constr. secondes fabr. papicr et eel- Pli caclı 158100 52 9155 - Dir. Gen. Sumerbank Ankara 
lulosc a lzmit (cah eh 10 L) 

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnntellaUon et M teriel 

Bande telegraphique: 250000 p. Pli cacb 20000 - 1500 - Administr. Gen. Ch. de fer Etat 
Ankara Bur. Exped. H. pata 

Pompe eentrifuge nmbulant a moteur de ben· ,, 7000 - 525 lre Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 
zine ou Diescl: 4 p. 

Habillement - Chaus ures - Tissus - Cuirs 

\ 

1-3-40 11 -
6-3-40 l5 -

1-3-40 16 -

2-4-40 15 3t 

2-3-40 15 -

Etoffe pr. paletot: 280 m. Publique 1020 - 76 50 
. Toilc pr. blouse: 75000 m. (c. eh P 207) Gre a rriı 41250 - 61 88 

Pelerine: 1760 p. Pli cacb 22000 - 1650 -

Dir. P.T.T. lıtanbul 4-3·40 15 -
Com. Ach. Miniı. pet. Nat. Oep. Aviat. 23-2·40 11 -
Dir. P.T.T. Istanbul '4-3-40 15 -

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tepisaerie ete. 

Pose toile ciree au parquct du 3mc pnvillon Gre a gri: 356 16 
de l'hôp. de Haseki 

Bois de Construction, Planches, Charpente 

Bois de constr.: 2602 m1 (cuh eh P 650) Pli caclt 
,, ,, ,, pr. station fruits de BüyQkdere Gri a rre 

Combustible - Carburant-Huiles 

Cbarbon crible pr. hain publie: 10 t. 
Benzine: 3400 litres (aj) 

Divers 

Toile cuoutchoutee: 150 mg 
Etuis pr. films de l'hôp. Haseki: 400 p. 
Fer ondule: 3860 m. 
Tuyau en beton: 1200 p. 
Rep. cbaudiere: 24 p.-gamcllc: 26 p. (aj) 
Barometre: 127 p.·thermometre: 138 p.-hygro-

metre: 51 p.-tbermometre de poudre: 4 
P· (ni) 

Goudron: 10 t. 
Selle avec access. 

Griı a griı 

Publique 
Gri a rriı 

• 
Publique 
Gre a ırre 

• 

,, 

Tuyau g-ıılvanisc: 225 m.·coudc: 3 p. T. : 1 (al) Publique 

Provisl ons 

Pois-chiche: 44 t.-kavourma: 9 t.-beurre: 15,5 
t.·huile d'olives: 14,5 t.-haricots: 105,5 t. 
ble concasıe: 115,5 t.·raisin: 19 t. lentilleı: 
53,5 t. 

Riz 
Pois·chiche: 108 t. (•j) 
Haricots ıecs: 144 t. (aj) 
Orgc: 300 t. 
Viande de boouf: 130 t. 

A judications a la surenchere 
Canevas eamclote: 1 O t. 
Jute > 6 ,. 
Sac ,. 5 ,, 
Ficclle ,, S ,, 
Corde ,, 5 ,, 
Toile pr. marque: 300 k. 
Verre a lıımpe, lissus en laine, bouteilleı, 

boucles de pnntalon ete. 
Tisıus en soie et eoton, balane~ senıibles, 

cndcnas, asbest ete. 
Tissus en laine et en soie, fil en soie artilieiel

le, rubsns, cordons, peinture ete. 
TiBSuı en laine et c:n soie, abat·jour en verre, 

echantillons de ehnussures et diverı euirs, 
cadenas, automobilc, vis en fer ete. 

Tissus colorcs en coton, fil en erin de ehev
re, appareil recepteur radio, pedalcı en 
fer de bicyclettcs, fil en soie artificiellc, 
nppareils reccpteurs de tclephonc S. F. 
tissus en laine ete. 

Radio: 1 p.-glnee: 1 p. 

Fromoge sale: 217 bidona 

Gri a rre 

" > 

,, 
Pli cacb 

Publique 
,, 
• 
" ,, 

Gre a gre 
Publiquc 

,, 

,, 

:o 

,, 

" 

130100 -
76 25 

112 ~o 
646 -

1800 -
440 -

840 -

5000 -
864 10 

iooo -
15120 -
28800 -

32500 -

1800 -
960 -
800 -

1400 -
1400 -

90 -

26 71 Com. Perm. Municip. lstaDbul 19-!-40 14 -

9757 50 
5 72 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 
Com. Pcrm. Munieip. Iıtaobul 

'4-3-40 11 
19-2-40 1'4 

12 94 Com. Perm. Municip. Iıtanbul 19·2·'40 14 -

135 -
33 -

340 28 
63 -

750 -
64 81 

150 -
1134 -
2150 -
4509 -
2437 50 

270 -
144 -
120 -
210 -
210 -

13 50 

Dir. Arohiveı et Eeon. Preıid. ConHil 26-2-40 14 -

lre Expl. Cb. de fer [tat H. paıa 4-3-40 10 30 
Com. Pena. Munieip. lıtaabul 19-2-40 14 -
Dir. Gen. Expl. F.lec. Tr. et T. lat. 11-3-40 15 -
Dir. P.T.T. lstanbul 4·3-40 16 -
Con•. Aeh. Comm. Mil. lıt. Fındıklı 20-2-40 1'4 -

,, • 10-1-40 15 -

Com. Acb. Place Forte Çanakkale 19-2-40 11 -
Com. Acb. Milit. l.dirne 26-2-40 10 -
9me Exploit. Ch. de fer Etat Sirkeci 22-2-40 11 -

!.xpl. Charbonı Zonıuldak Iretli 1-J.'40 ıs -

Com. Aelıı. lat. Ankara 19-2-40 15 -
,, Milit. Ltleburru: 22-2-40 10 -
" " 22-2-40 11 -

Com. Acb. Milit. Edirne 4-3-40 15 -

" " 
Balıkeıir 20-2-40 15 -• 

Com. Aeb. Eeoa. Moaop. Kabataehe 7-3-41 14 30 
> 

" 
7-S-49 ıs -

> • 7.3 . .fo 15 30 

• • 7-3-•0 16 -
> " 

7-3-40 16 15 
,, ,, 7-3-40 16 30 

Dir. Ventca Douancı lst. 5-3-40 13 -

> 
" 8-3-40 13-

,, ,, 12-3-40 13 -

,, ,, 15.3.40 13 -

" 
,, 18-3-40 13-

3me Bur. Ede. Iıt. Kantarcılar 
Cad: No 90 

20, 22-2-40 11-12 

Orman Çiftlik Ankara 21-2-40 ıs -

Memento des Fournjsseurs 

LES ADJUDlCATIONS QUI AURONT LIEU LE 19.2.9.fO 

Minlıtere Travaux Publics : 
Trav. conıtr. lit, rivicre Kumçayı 
Mani .. pour faire c:ouler l'eau danı 
lae de Marmara [No 1310] 

Municipalite İzmir : 
de I Conıtr. mur (No 1321) I ~:b 
le • • ıoutainement [Ne 1321 "' 

Dir. Trav, Publ. Çanakkale ~ 
Repar. echell Douanea Çanak. [N• 1 '-ci, Chemins de fer Etat: 

Pcampe centrifoae ô cctrique (No 13111 
liquide iıı1ecticide [No 1315) 
Chau:ı: [No 1316) 

Tuilı en verre imitation Mır1eille [No 1316] 

Dir. Gen. Monop: 
Planche pou uiaae [Nıı 1311) 
Meulıle [No 1317] 
Cerecau eyc'opc (No 1329] 

Com.Ach. Comm. Mil. İstanbul: 
lnatal. cler.tr, hop. Mılitaıre Haydarpaıa 
[No 1316] 
Vt>ilure pour uu (No 1318] 
l l1' pre11ion re~iıtrn [No 1318] 

Com. Ach. Milit. Edirne : 
Suue (No 1317] 
Cenfaction d'hıbitı [No 1331] 

Com. Ach. Miniıt. Def. Nat.: 
Conatrnction maiıonnııtteı [No 1317] 
Medicarnentl [No 1319) 

Dir. P. T. T. İstanbul : 
BencH et 11ce pour fıcteur. [No 1318] 

Direction Vakoufs İstanbul: 
Po&le u11ge (No 1Sl8J • 
S A.T. d'Electricite Kayseri: 

Groape turbo altemateur [No 1319] 

Dir. loıtitut Jeuneı Fiil es İsmet
p•fa Ankara : 

!toffe bl .. e en laine [No 1319] 

• • 

Conatr. chau ce [No 1321] _ p ~il 
Cbef Revire Exploit. Foret rt 
1 Karabük : tı 

Troncı de npin [No 13l3) • ~ d 
Com. Ach. Corpı Arıne0 S 
kişehir: d• 

Coutr. ırarıge (No 13:!9) ~ 

Com. Ach. lnt. Mil. Topb• 
Lit [No 1329] I 
Motoaine et huile pou cylindrı [N° 
Eperon [No 1328] 
lnıtallatic n ueaa1eur 1 Ne 1129] 
Location d' autobuı [No 1531) 

Lizue Aviatioo Turque 5111· 
lmpreuion quittancH (1329] ~ 

Com. Acb. Dir. Gen. fabr· f 
Charbon de Karabük et ceke [N• 

Com. Ach. Corpı Armie 
Beurre [No 1129] ~ 

Etnblissement Hygibo }.~ 
Medicarnentı [No 1S31] 

NOTES • L .. l\'umeroı entr• r 
theıes ıoııt ceu:ı: de aotre joıırıı• 
lıquıl l'uiı • p~ru. 

(•) Lu affaircı ıuiviH .ı•uı• ,1 

rbque ıe rapportent a de• v•1111 

adjudicatio• 1 la aurenclıue. 

MUZAYEDEL 
~~~~~~---~ 

Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü Müdilrlilfilnden: 
Mvk. te. Tab. edi. 
mik!ar bedel 
kurut lira kr. Miktarı Cinai 
1180 157,60 210 m. mikii.bi (beher m. miklbı 5 ökls, b•! 

koyun glbresi küfe hesabile) 
J5 4,60 23 kilo - 2 aded ökthı deriıi 
1~ 16,60 83 > - 21 dana .lereıi 

10 1,20 2 > koyan deritİ 
510 68,- 340 .. - 9 > koy•• kı.-ır•'~ 
158 21,- 140 > - 5 > keçi ~r 

Pendek Bakteriyoloji enstitüsüne aid yukarıda ıuıh 6 
de raaterileo mevad ve mevaddı hayvaniye 23 ıubat 940 t~ 
muıadif cuma günü saat 14 te Kartal Belediye dairHinıie •f 1 
brma ile satılacaktır. Mezkur maddeleri görmek iıteyenler ~~ 
mtle11eao müdilrlüğdne ve açık arttırmaya girmek isteyenle 
ayyen olan rün ve saatte teminatlarile Kartal Malaandıt•0rl 
rak Kartal Belediye dairesindeki satıı komuyoo11na aelas•I' 

Karasu Malmüdürlüğünden : b 
Karasu kazasının Kuyumcullu köyü iakeleıl sı 

Harbi Umumide batmıf olan denizaltı &'•misinin eıılı', 
ıubat 940 tarihinden itibaren 30 iÜn müddetle aç•" 
maya konulmuıtur. 

İhale 15 mart 940 tarihine miisadif cuma •ünü 
te Kar su Malmüdürlüfünde müteıekkil komiıyon fı 
yapılac ktır. 

Muhammee bedel 800 lira olup muvakkat 
liradır. 

Şartnamenin birer suretleri İstanbul, Kocaeli, ıo;~ 
Defterdarlıklarile Adapazarı, Ereğli Akçakoca MaloJ ıl 
lerine ıönderilmfı olduğundan görmek ilteyenlerlrı b ıı' 
lere möracaatle arttırma §t:raitini bilmeleri il n oiuJ1 

ı- »ıııd t 
Duraunbey Devlet Orman §letmeıi Revir Amırlft 6' 

Duraunbey devlet orman işletmesi iıta11yo• tlepoıuod'. 
iıtifte mevcud 479 adet muadili 471 metre mik b 015 de••"' 
kab çam toı:ıırutu beher metre mikab 12 lira 10 k ruı; .-ıı 
bedel Clzerindeu açık arttırma ile aatılığn çıkaralmıotır. ~ 

Tomrukların ayrıca bat keame payları evcud v• 1, ıoyul•at olup hacim kabuluu.z orta kutu üzeri dea he••b ~ 
T · a.lı omruldara aid sat f fartnamui Ankara, lstanbul, v-, J1 

maa çnirıe mtldllrlüklerinde ve Darsunb 7 revir l irlil
111 

lebilir. ~~ 
To rukların muham en bedel dıerinden ° 0 7.5 •ot•~ 

natı 427 lira .f~ kuru9tur. ; 
lıteklilerio muvakkat teminatlarını hl ilen 22.2. 40 1ıı' 

gtlntl .. at 15 de Dursunbey revir Amirliğine mflraoaat1•'1 

nur. ~ 
İmtiyaz Sahibi ve Yazı lıleri Oirektörftı laınatl 

Baııldıtı yer: Akın Baııme.-i İstanbul 


