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Suyısı 5 t<uruş 

Günü geçen nushalar 
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'1'101 fi 
l!t atlarının Artması Muhtemel 

~l~llılckctinıizde yakılacak pe· 
· bir kısmı Rumanyadan 

~ 11: edildiği için memletimiz 
ı •ri trol fiy tlarıoın bir mik

}t laJltıası muhtemeldir. Şimdi· 
~lr r beynelmilel piyasalar · 

J ol fiyatları yüzde on beş 
dtı ''lhA-ı halde hükumet al
L~ b~!ihicn tedbirler s yesinde 
•ıı : liyat yüks~kliğine mey 
t L~'llıcınişti. Ancak Ruman
t t'~~fıllleti fiyatlara yüzde on 
~,1

1 1 ınühim bir zam yapmış 
~ fj•tıdan memleketimizde pe-
11111 Ytllarınm bir mikdar art 

1111 
... • - ··ı kt d" it~ ... arurı goru me e ır. 

~llıp •ble şehrimizdeki petrol 
oı'~Ya~arının müme silleri ile 
., 

1nııted mümessilleri An· 
~ .. •. 2itınişlerdir. Hükümet 
"llll]" d }~ıı 
1 

ız. e alakadar veknlet-
dt 1

.acak iÖrütmeler netice· 
~11YaUarın yeniden tesbiti 
"· ltıtldir 
"ı~ . 

t tr tarafdan petrol limite-
\r\'elce a"pariş ettiği mühim 
:da. Petrol eski fiyat üze· 

~>,u,, Pıy~ıaya çıkarılacaaından 
~İ}c~ıı hır müddet daha eski 
t t kalması da muhtemel-

'k -ıı ar, buhranı ortadan kalktı . , .. 
~ t aya külliyetli miktarda 
ı ti çıknııştır. Bu mallar ön 
h "11 nıış buluuuyordu. Bu 
l) cblcn lıepsinin piyas.ya 

~Ot: •ına sebeb milli ikhsa
~)İcill:ıa kanunundaki ihtikarı 
~t ll:ıi.ikat'i tedbirlerdir. 
~ ddct evvel 15 kuruta 
~"ııı.'"tılan ına aralar, bugün 
\l~~"k kadar tenezzül etmiş 

il tadır. -~ Fındık ihracatı 
~ ib::llda. lturulan büyük fan

ı:•l birli{rinin şehrimiz 
~ııdaki itlerini kontrol 

~lırııı ere bu kerre İstanbul
U~ lltı fındık komitesi ahi
l11ııı11 toptant11ını yapmıştır. 

ı, '~lçıtlllıd• bazı büyük fındık 
~ bİtlitt•rı da hazır bulunmuş 
)1~1' ~. il 11 ıubat tarihinden 
~· "liri d ' ilııd, • ığı fındık fiyatları 
~t~r: dotan ilıtil fın halli 

\- )1,ıı~~e!er yapılmıştır, 
~ '""c~ 1i•ne göre bu tarih· 
\ı ~11 •ıı t~e harice taahhüdatta 

''•ıı, ~cc rların mali rını es
~' td·ı ıhraç etmelerine mü
• 't.a ı Cccktir 
ıı,. '111 f • 
r,b 1ııi4 (1dık ihrac icr ko-

' t'ıı, o:lıınbuldan b a' k a 
~ tl . du şubeleri de te· 
b fııı:~tir. Komitece tespit 

·~ t •ı, ~ Ve fındık içlerinin 
IQ 1 '('• 

a e 1 r 
1g39 Yılı ihracatımız 

Harici ticaretimiz hakkında 

neşredilen resmi rakk mlara 
nazaran 1939 yılı içinde 118. 
248 934 lira değerinde 605 mil
yon 555 bin 778 kilo eşya ithal 
edilmit ve buna mukabil de 

127,388,997 lira değerinde 927,695, 
999 kilo eşya ihrac olunmuş
tur. 

Bu suretle geçen yılın dış tica 
reti kıymr.t itibarile ihracatımız 
lehinde 9.140 068 liralık lehde 
bir fark göstermektedir. 

19!38 yılında iıe memleketi· 
mize yapılan 149,836,689 liralık 
ithalata mukabil 144,946,511 
liralık ihracatta bulunulmuı idi. 
Kıymet ve miktar itibarile 

başlıca ihracat maddelerimizin 
vaziyetlerine gelince: 

1939 yılında 38.948.03ü lira 
deterinde 4.489.783 kilo tü
tün, 4.1 89 725 lira değerinde 

9.216.639 kilo pamuk, 4.310.602 
lira deierinde 5 168 243 kilo 
deri 21.919.709 lira değerinde 

15 milyon 350 bin 794 kilo yün 
tiftik, yapak ve iplikleri 10.728 
394 lira değerinde 224. 101 005 
kilo zahire ve hububat, 5,864, 
340 lira dej'erinde 46 milyon 
864 hin 590 kilo müstahsilitı 
nebatiye, 

1939 da memleketımize ithal 
olunan başlıca maddelerin kıy· 

met ve miktarları da şudur: 
19 957.885 lira değerinde ma· 

kine, 12.75 l 56 l lira değerinde 

8722201 kilo pamuklu kumaş 

20.145.96;) lira değerinde 1 
445.507 kilo her nevi demir ye 
çelik, 6.192.020 lira değ( ,nde 
kara nukliye vesaiti, 40956U-4 
lira değerinde 8.058 877 kilo ba
kır ve halitası, 3 550.020 lirn 
değerinde 4.249.933 kilo pamuk 
ipliği, 3464544 lira değerinde 
2 825.599 kilo yün. kıl ve bun
ların iplikleri. 

Son günlerde ithalat ve ihracat 
işleri harar tıendi 

Ecnebi memleketlerden bilhas
sa kitre üzerinden çok bıleb 
vardır. Fakat kitre istihsali 
memleketimizde mabdud oldu
j'undan bu talebeleri karşılaya· 
bilmek için elimizde pek az re• 
kolte kalmı~tır. Yugoslavyaya 
üç bin kilo kadar kitre ibrac 
edilmi§tir. 

Bundan başka acı badem ve 
ıeftali çekirdeği üzerinde de ta
leb faz.ladır. Bn veziyet karşı· 
sında acıbadem ve şeftali çekir-

m 

Kanunlar, {ararnameler ve Ticaret uahedeleri 
Yapağı ihracatmın murakabesine dair-nizamname 

Kontrol, beyannamenin tev Bu fıkrada yazılı olan ahval· 
diinden itibaren en geç 24 saat de zabıt varaknsı tanzim edil
zarfındo yapılır mez. • 

Madde 29 - Kontrol, ihracat· c) Malın, kontrolunda tesbit 
çının deposunda veya liman edilen sınıf ve ciıısinin, tiplere 
dahilindeki hususi veya resmi ayrılm bakımından, niz:amna· 
depolarda yapılır. menin ikinci faslında kabul cdil-

İhracatçı veya tahriren göste- miş olan vasıflara göre beyan· 
receği mümessili kontrol esno.- ı namede yazılı sınıf ve ciuse u· 
sındn hazır bulunmakla mükel yup uymadığına bakılmayak, to· 
leftir. Kontrol, ihraç edilecek leranslar bakımından nizamna· 
partinin içinden en nz ı; o 2 nis- menin üçüncü fasl;nda y zılı 
betinde balyaların tefrik ve tnua· hadlerin yarı nisbetlerinden fazla 
yenesi surelile icra edilir. Şu aştığı görülürse ve bu husus ih· 
kadar ki açılacak balyalar 50 racntçı veya mümessili tarafından 
balyaya kadar olan partilerde 1 

o beyannamenin altına yazılarak 
40, yüz balyaya ltadar 0 o 25 iki imza edilmek suretile kabul · 
yüz elli balyaya kadar 0 n 15, dilirse, malın ihracına m saade 
beş yüze kadar o." 10 ve daha olunmaz ve ihracatçısına, malı 
büyüklerde yüzde 5 i tecavüz yeniden işletmesi lüzumu bildi-
edemez. rilir. 

İhracat kontrolörleri işleme İhracatçı veya mümeuili kont-
yerlerini, depolarını ve ihracat rol ııetieeaine itiraz ettiği tak· 
için itlenen yapağıları teftiş ve dirde, itirazı neden ibaretse be
murakabe edebilirler. yanoamenin arkasına yazarak 

,Madde 30 - Kontrol memuru İmzalar ve bu takdirde, yukarı· 
tarafından yapılan kontrol neti· ki b fıkra1ma göre hareket olu
ceıine ıöre: narak, heyetin ihtilaflı balya 

a) Malın, beyannamesinde ya-. hal~kmda verecei'i lıtarara ıire 
zılı aınıf ve cinıe aid vasıfları muamele yapılır. 
haiz bulund•tu görülürse, bal· Bu fılıtrada y zıh elan ahval-

de zabıt v raka111 tanaım edilyalar ühürl nir ve ihrac tçısı· 
na meııkQr aınıf ve cins üzerin· mez • 
den bir kontrol vesikası verilir. ç) Malın, kontrolda tesbit c· 

dilen sınıf ve cinsinin, tiplere 
b) Malın kontrolda tesbit edi-

ayrılma bakımından, nizamnn· 
len suııf ve cinsinin: 

menin ikinci f&1lında kabul edil
Tiplere ayrılma bakımından, 

mit olan vasıflara ıire beyan· 
nizamııamenin i inci faslında 

namesinde yazılı sınıf ve einıe 
k bul edilmiı olan vasıflara gö· uyup uymadıjına bakılmayarak, 
re, beyannamede yazılı sınıf ve 

toleranslar bakımınllan, nizam
cinse uymndıtı, 

nameniıı üçüncü f asi ındn yazılı 
Fakat, tGleranslar bakımından, hadleri yarı nisbetlerinden fazla 

nizamnamenin üçüncü foslmdn aştığı görülürse malın ihracına 
yazılı vasıflara uygun olduğu gö· müsaade edilmez ve kerfiyet 
rülürse ve bu husus ihrucatçı nizamnamenin 35 nci maddesine 
veya mümessili tarafrndan be- tevfikan ı.abıt varaknsı ile tes· 
yannamenin arkasına yazıiarak bit olunur. 

imn edilmek suretile kabul o· ~adde 31 - Üzerinde ühürü 
lanuraa ve malın ambalajında 

icab eGlen değişiklikler yapılır

aa, balyalar mühürlenir ve ibra· 
catçısına, kontrolda tesbit edil
miş olan sınıf ve cins üzerinden 
bir kontrol vesikası verilir. 

İhracatçı veya mümessili kon· 
troldn tesbit edilmiş olan sınıf 
ve cinse itiraz ettiği takdirde, 
itirazı neden ibaretse beyanna
menin arkasına yazarak im~alar 

bulun ayan ve kontrol veıika11 
ibraz edilmeyen yapağılarıo ih
racına Gümrük İdarelerine mü
saade edilmez. 

Madde 32 - Kontrol edilmiş 
olan bir partiye aid b lyaların 
açıl ası, markalarının veya kon· 
trol işaretlerinin detittrilmesi 
memno olup bu işler ancak 
kontrolörl rin buıuırile yapıla-
bilir. 

ve bu balde ihtilaf mevzuu olan Kontrol vesika11nın aid oldu
yapegı balyası, kontrol menıuru ğu mal, müteaddit defad ihraç 
ile ibr lcatç· veya mümessili ta- edilecek ise ihracatçı veya mi· 
rnf111dnn müştereken mühürle- , messilinin talebi üzerine kontrol 

I vesika.ı, icabı k dar parçalara 
İhtil.ıf mevzuu, kontrol me· bölünebilır. 

nir. 

il ()lıı ıearet V eki.letince 
'<lt rı~. 1 
~ •c:•t f ve bu fiatlar fın-

de i fiatları tereffü etmiş bulun
maktadır; Tclebleri karşıyabil

mek için son zamanlarda İzmir- f 
den külliyetli miktarda çekirdek t 
ielmiştir. t 

muruuun müracaatı üzerine, -48 Kontroldan sonra yapağılarm 
saat içinde, 37 nci maddede ya· kısmen veya tamamen ihracın
zılı lıeyet tarafından l<ontrol me- dan sarfınazar eden ihrac tçı 
muru ve alakadar ihracatçı ve· kontrol ve ikasını hemen kont· 
ya ı ümeasili hazır bulunduğu rolörlüğü geri vermeğe mecbur
halde, tetkik olunur. Heyet. kil· dur. Ancak ihracatçı kısıucn ib· 

f• ~ıttır 1tıda tatbik edilmcj'e 
, '•tı,,1 ' Su a oauran fındık 

S, "•tG1~1•t dard kaliteleri 47, 
, ~ .... tllaı 46, sivri 45, ine 
~~~'11t 2~, kırık 41, bozuk 
, ~I '~t ' k boklu fiatları, 
~ '-b l ta 28, tombul kriple 
ıif' •İ•ri natürel 23, sivri krip· 
•ı '•tııı tıat rel 20 dir 

ı ~tıl •rda h · -ıı til ı:ı::ı rec lımanı 
:tı ft

0 
• orınal sigorta mas· 

, ~ bıı f' ıteqio tasvibinden ''L lalJa ·ı , 'ld·"''• lıri ra ~ ive edılecek-. 
b, rnlerı bu fiatlara 

İtalyaya külliyetli miktarda 
kuıyemi, yumurta ve ausam 
gönderilmiştir. 

Almanı r kuru Mıyva istiyorlar 
Alm n tacirleri kuru meyva 

almak üzere şehrimize bir mü
messil göndermişlerdir. Bu :zat 
piyaaa ile temaaa geçmit, en a
pi'ı kalite malları bil tetkike 
başlamıştır. Almanlar timdilik 
bir milyon liralık fındık, bir mi· 
lyon liralık ta hurda incir almak 
niyetinde olduklarını bildirmit· 
lercllr. 

l rarını lllrih olarak, beyanname· raçtan vazgeçmiş is çık racatı 
f nin arkımna yazılı itiraz.an altı- mikdar için.yeni bir kontrol ve-

1 

na yazarak imz lar. sikuı verilir. 
Bu karar, ihracatçı veya mn- Madde 33 - Kontrol edilmiş 

mesaili tarafından yapılan itiraz; bir maim gümrükten g çinceye 
haklı iÖsterdiği takdirde, beyan- kadar evsaf veya ambalajma 
namede yazılı aıınıf ve cins üze- batel verecek bir arıza vukuund 

f rinden ve aksi takdirde, amba- mal sahibi veya mümessili der· 
lajlarda İcab eden değişi likler hal ihracat kontrolörlüğüne ha. 
yapılırsa, kontrolda tesbit edil- ber verecek o arızayı nizamna

l mit olan smıf ve cinı üzerinden me ükümlerine uyacak tekilde 
ı bir kontrol veıikası verilir ve tasbib etmete meoburdur. 

! ba17alar mühürlenir.. (Devamı vu) 
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Ankara Belediyesi : 
Motopomp (No 1289) 
El,ektrikli Motörlu pompa (No 1320) 

lst. Erkek Muallim Mektebi : 

Bornova Askeri SAK : 
Arpa (No 1321) 

Edirne Askeri SAK : 

.Elpise dilı:tırilmcsi (No 1917) 

lst. Askeri Fabrikalar: 
Ot (No 1317) • 

İzmir Lise ve Orta Okullar : 
Muhtelif erzak (No 1318) 

inhisarlar Umum Müd.: 
Dıkiıtrın kola, baskül tamiri ve dam~a

lanı:ıuı, zincir "• yivlı gömlek 
(No 1318) 

Kamyo• (No 1318) 

Kanavıçe, çal ve fuval (No 1325) • 
D. D. Yolları : 

Elbiu ve pıılto teliıı (No 1320) 
Kontakt pliikas , aom•n·kurtun v. 11. 

(No 1320) 
Me~e umıını (No 1320) 
Petrol (No 1320) 
Galvanısli demır varil (No 1320) 
Bala1t (No 1320) 
Kireç (No 1321) 

Balık sir Askeri SAK : 
Nohut, çay, mercımck, arpa ve yulaf 

(Nol 1319) 
Odun (No lSl~) 
Sı,tır eti (No 1322) 

Dörtyol Askeri SAK : 
K, fasulye (No 1319) 

• • 

K 

Beın:ın, valvalm ve greıı (No 13!4) 
Sıgır etı ve le. ot (No 1327) 
Er mu,ambaaı (No 1330) 

Harita Gen. Direk.Ankara: 
Matbaa levuımı (No 1325) 

M. M. Vekaleti: 
Şaai (No 1325) 

ist. Be)ediyesi : 
iskarpin (No 1325) 

İst. Komut. SAK 
Odun (No 1328) 
Ka:ı:an ve karavana tamirı (No 1352) 
Çorbalık mercİ'lıek komprımeai (No 1330) 
Barometre, termometre, bigrometre. La-

rut termometresi {No 1SS2) 

T. H. K. Karacabey Şubeıi : 
Koyun derisı (No 1327)• 

Çorlu Kor SAK : 
Yu:ı. havlnıa, me dıl, amerı.kan bni ve 

teneke a ban kutusu (Na 1S29) 

Kadiköy İcra Mem.: 
Ev euası (No l.'f29) • 

Hamiı : ( ] Tırnak ıçıne alı•ıuıı ııu• 
ınaralar, işin bangı sayılı a-netede ııetr
o1duğunu göaterir. 

rJ Sonunda yıldız iıareti bul•nan itler 
1 müuyedeye aıttır. 

ALAR 
. 

r1 a 
·-~_,,,~~-------

Trabzon Belediye Encümeninden : 

1 Kunduracılar caddesi, şeker fabrikası sokağında belediyeee 118 • 

tın alınan mebani arsaları üzerinde yaptmlac:ak 3075 lira bedeli ke 
şifli asri. hela inşaatı 21 gün müddetle açık eksiltme2'e konul uştur. 

Eksıltwe 27.2.940 salı günü t;aat 15 de Belediye Encüm .. incle 
yapılacaktır. 

~uvakkat teminat bedeli 23J lira 69 kuruştur. 
işbu inşaata müteallik proje, şartname ve keşif evrakı auretleri 

Bele~iye fen işleri müdürlüğünden parasız alınabilir. 
isteklilerin, bu kabil in aah yapmağa fenni liyakatları old11t11aa 

dair Vilayet Nafın müdürlilğünden musaddak birer vesika He ticaret 
odasına kayıtlı olduklarına dair ayrıca vesika ibraz etmeleri şarttır. 

ı Bu ıeraiti haiz lalıplerin yukarıda yazılı olan gün ve a atta ev
rakı müabitderiyle belediye encümenine müracaatları ilin olunur. 

Malkara Belediyesinden : 
J ~abmi.n~n 200 hektar bulunan ve ~ektarı 20 lira muhammen 
ı bedelı keşıflı Malkara k sabasının holıhazır haritasının yapılması 

15.2 940 tarihinden itibaren 20 gün müddetle kapalı zarf uıulile 
ekıiltmeye konulmuıtur. 

İsteklilerin teminat vesik 1 r le birlikte ihale günü olan 7.3.940 
per,embe ~nü saat 14 e kadar Malkara Belediyesine müracaatleri 
ilan olua11r. 

Antalya Belediyesinden : 
Ekıiltmeye konulan iş : Antalya içme au iaaleıi haddı ketif be· 

deli 345-160 lira 54 kuruştur. 
1 Ekaıiltıue 26.2 94ü tarihine rastlıyao pazartesi günü saat 15 de 
I Antalya belediyesi daimi encümeni riyaset oduında ve encümen 

huzu.runda kapalı zarf usulıle yapılacaktır. 
istekliler : ekııllme şartnamesi, mukavele proje i bayındırlık 

işleri ienel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri 17 lira 26 ku-

l
! ruş mukabilinde Antalya belediyesi riyasetinden ve Ankara beledi· 
yesiııden alabilirler. 

1 

Eksiltmeye ıirebilmek için isteklilerın 17566 lira 42 kurutlu 
muvakkat teminat vermesi, lfuıkal tOO bin liralık içme su işlerini 
taahhüt edip muvaffakıyetle bitırdiği ve bu kabil su işlerini başar· 

1 
makta fenni kabiliyeti olduğuna dair nafıa vekiletindeıı alınacak 
fenni ehliyet :ve müteahbidlik vesik sı ibra:ı etmeıi. 

1 
İstihlak raporları ver.ildikçe bedeli Aı::karada Belediyeler Banka· 

kaaından alınacaktır. 

İateklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 1 
saat evveline kadar belediye riyasetine makbuz mukabilinde verme· 
leri liizemdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

Kırıehir Nafıa Müdürlüaünden : 
Kırşehir - Kayseri yolunun 221 +. 000 - 241 + 300 kilometre

leri araımda 17 kilometrelik kıımın fose ihzar ve silindiraj işlerile 
34 aded menfe:ı. inşaatı işidir. 

Bu itlerin keşif dedeli 26195 lira 66 kuruştur. 
Bu işe aid evrak tonlardır. 
A- Grafik 



MI-"-" Glııet-' 11 ub~ 
~~~~~~~--------------~~-~--~---~~~---------~~:::r 

ol n Müna asa ve Müzayedeler Listesi 
U ID• beıd. 

lntaat, Ta 
Asri heli ioş. aç. eka. 3075 -
Kırşehir-Kayseri yolunun arasında fOse ih· kapalı z. 26195 66 

:ı.arı silindiraj ışlerile M ad. menfez İnf. 
Antalya içme su isalesi (şart. 17.26 L.) ,, 345160 54 
Mafüara kaısobasının halihuır haritası yap.: aç. eka. hektarı 20 -

200 hektar 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alAt, Hastahane Lvz. 

O iş m lzcmesi: 54 kalem paz. 2800 -

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Bakır tel: 13 t. kapalı s . it. l 95 
Elektrikli seyyar delik motörü: 3 ad. (Bak paz. 200 -

müteferrik sütununa) (tewd.) 

M ensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. ----- -------------------
Dikilmiş avcı yeleği: 2000 ad. pa:ı. 5000 -

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

Ahşap dolapl r yap. 

K ereste, tahta ve saire 
Çam telgraf direği: 4l0 ad. aç. elu. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağlan v. s. 

Benzin: 50 teneke·gnz: 639 tcncke:·makine 
yağı: 60 teneke gres yatı: 20 teneke 

Müteferrik 

Kamyon: 1 ad. 
Motör teknesi: 1 ad. (şart. 195 kr.) 
Yakacak odunun hazırlanması 

Demir direk: 14 ad.-ağaç direk: 600 ad. 
Potrel ve civata 
Oluklu anç l m 01 lik: 12 t . 
Kilometre taşları ve mevkilerine vas edil· 

meıi işi 

Sanc k: 3 ad. 

pnz. 
kapalı :ı;, 

aç. eks. 

kapalı z. 
paz. 
aç. eka. 

v.z.f. kamyonunun tamirhane haline kon· paı.. 
ması (temd.) 

Ufki pul nya tezgahı: 1 ad.-torna tezgahı: n 

1 ad.·küçük torna tezgahı: 1 ad.-elekt 
rikli ıeyyar delik motörü: 3 ad.·vida 
tezgahı: ı ad. (temd ) 

ieim 2 m m: 96 k.·ip: 1 santim: 36 k.-ai· 
cim 2 m, m: 84 k. ip 1 anntımlık: 60 
k.·sicim 4 mim: 600 m. mekik: 14ad.-si· 
cim 4 m m: 350 m. 

Dizel motörln yedek parçalara 

" 

n 
Ara'Dacı kırbacı: 144 ad.-okbaşı tartı kayı· n 

şı: 77 ad -kuburluk: 134 ad.·ozcngi ka-
yışı : 288 ad.-nal çantası: 80 ad.·koşum 
kolu hamudu akı knyışı: 216 nd.-pal· 
dum yan askı kayışı: 124 ad· -tokalı ko-
çan knyışı: 106 ad.-çengelli koçan askı 

kayışı: 106 ad.-koşum kolu bel askı ka · 
yı ı: 318 ad. 

rza k, Zahire, Et, Sebz v.s. 

Arp veya yulaf: 20 t. 
Bula-ur: 47 t. (müteahhit nam ve beaabıoa) 

" 
: 6~ t. 

" n 
Arpa: 400 t. 
Sıtır eti: 45 t. 
Koyun eti: l t . 
Arpa: 300 t . 
Peksimet imal ettirilmesi: 15 t. 
K. fasulye: 67 t. (tewd.) 

U ~ a_y_ ~ d e 1 !.!: 
Dikif m k i ııesi, fitü v. ı . 

Bronz karyola: 1 ad. 
Çam ğacı: 477 m3 

B - Keşif ve keşif hülasası 
C - Husu i ve fenni şartname 
D - Eksiltme tartnamesi 
E - Proje 
F - Genel şartname 
G - Mukavelename 

pu. 

" 
" 

kapalı .E, 

aç. eks. 
pu. 

aç . art. 

" 
" 

640 -

2050 -

2700 -

38940 -

3561 50 

6635 88 

22700 -

1488 60 
2250 -

12500 -
7050 -
9000 -

26000 -
k. o 30 
k . o 40 

m3 4 90 

Bu iş 13.2.940 tarihinden 4.J.940 pazartesi gününe kadar 21 
gün müddetle kapalı zarf usulile eksilmeye konulmuıtur. 

Eksilme 4.3.940 pazartesi günü saat 15 de nafıa müdrlüü~ünde 
toplanan komiayoo tarafından yapılacaktır. 

İsteklilerin eksilmeye girebilmeleri için 1964 lira muvakkat te-
minat yatırmaları ve aşağıdaki vesikaları ibraz etmeleri lbımdır. 

A - Ticaret Odasında kayıtlı olduğuna dair vesika 
B - Bu iş için 8 ıfin evvel vilayetten alınmıı ehliyet vesikaaı. 
Teklif mektupları eksiltme tarihi olan 4.3.940 pazartesi güniı 

ıaııt 15 den bir 18 t evveline kadar komisyona makbuz mukabilinde 
yermcleri. 

Bundan sonraki tekliflere 't'C poatndaki gecikmeler kabul edil
miyeccktir. 

Bu işe aid daha ziynde tafsilat almak iıtiyenlerin Nafıa mQd(lr. 
Iüğüoe müracaatları illin olunur. 

230 89 
1964 -

17566 42 

420 -

...... ,.,.ı 

Trabzon BelediyHi 
Kırtelıir Nafıa M6d. 

Antalya Beled. 
Malkara Belediyesi 

M.M.V. SAK 

Çaaak. Mat. Mvk. SAK 
M.M.V. Denia Mrk. SAK 

150 - M.M.V. Hava SAK 

48 10 Harta Genel Direk. Ank. 

153 75 Çorum P.T.T. Mad. 

202 50 Ank • Villyeti 

Tophane Lvz SAK 
2920 50 Deniz Ln. SAK Kaaımpafa 

181 50 lat. Be!grad Devlet Orman_İılet. 
vir Amir. 

Çankırı Belediyeai 
Çanak. Mst. Mvk. SAK 

" 497 69 Ankara Valiliji 

Topbane\Lvz. SAK 
İat. Komutanlıtı SAK . .fındıklı 

1708 50 M.M.V. Deniz Mrk . .SAK 

223 30 
168 75 

937 50 
1057 -
675 -

1950 -

Edirne Ask. SAK 

Ankara Belediyesi 
Ank. Lvz. SAK 

Tophane Lvz. SAK 
Ank. Lvz. SAK 

" 
Ellzıt Tümen SAK 

bl Saab 

Z7-2-40 15 -
4.3.40 15 -

26·2 40 15 -
7 3.40 14 -

20·2·40 l 1 -

.(.3-40 1 t 
23-2·40 14 -

21-2-40 11 -

43·40 10 -

7·-2-40 İtİb , 15 fÜD 

Re-

7.3.40 15 -

21·2·40 14 -
5.3.40 14 30 
4.340 il -

26-2-40 
12.3 .40 
19·2·40 11 -

4.3 40 15 -

22·2-40 15 -
26·2 "° 10 -

23-2-'tO 14 -

23.2.40 15 -

23.240 10 30 
26·2-40 14 ~-

23·2·40 14 30 
20.2.40 15 -
43-40 15 -
4-3 40 10 30 

1012 50 Edirne Jandarma Okulu Alay SAK 4.3.40 
30- " 4-3-40 

4500 - Edirne Aak. SAK 4·3-40 15 -

• 23-2-40 11 -
955 - • 6 3-40 il -

lıt• Defterdarlıfı Çakmakcılar Büy(lk 26-2-40 14 -
Yeni Han 

Ank. Beled. Mezat Salona 2()..2 40 12 30 
176 - lçel Orman Çevira-e Müd. 7.3.40 15 -

il çfar, Klini YB lıpençiıarl aıat, Hastanı Lvz. 
Milli Müdafaa Vekaleti Satın alma Komiıyonundan 
Hepıine tahmin edilen f !yatı 2800 lira olan 54 kalen dit 

malzemeıl 20 ıubat 940 ıalı eünü ıaat 11 de Ankarada M. 
M. V. Satın alma Ko. da ıatın alınacaiından isteklilerin pa
z rlık eün ve saatinde 423 liralık kati teminatlariyle birlikte 
mezkur Komisyonda bulunmaları. 
...__.~--------------~---------~--~----Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

Çanakkale Mil. Mevkf Sa.tına.ima Komiıyonundan : 
13000 kilo bakır tel kapalı ı:arfla ıatln alınacaktır. Be· 

her kiloıu 195 kuruıtan 25350 liradır. İhalesi 4 3.940 pazar· 
teıi günü ı at 11 de Çanakkalede Mıt. Mv. Satına ima Ko· 
misyonunda yapılacaktır· İsteklilerin ihaleden bir aaat evv • 
ltno kndar teklif mektup} rını Komiıyona .-ermeleri· 

••• 
3 ndet elektrikli seyyar delik mot<Sril alınacaktır : Bak Mfttefer· 

rik sütununda M.M. V. Deni• Merke1 S.A.K. illaına. 

lıtanbul H yvan . sası Dlr:I S tış Ffatla 
16. 2. 

5a1a• Afırhfı 

193 88CO 
am 1093 53057 

~48 8527 
105 3791 

....-..-ım:w -
Kuzu 
Süt Kuzusu 1593 19805 ---Tiftik 
Keçi 33 1187 
Oğlak 

- w+»••• • 
Şark Öküzü 
Ökiiz. 45 16886 
İnek 1 322 
DM na ı o 1235 
Boğa 

Manda 34 12313 
Malak 28 3682 

a r a s ı 

la atağı n yakarı 
Kş. S. Kt. S. f(f 

21 
20 50 
23 
26 

25 ıı 
24 tiO 22 

29 ı6 
33 so 29 

28 35 ·-----.. -
13 50 13 

10 15 Z5 
\5 15 
12 14 

--9 14 
10 14 

_obilya, BUro ve ev eşyası, uşamba, Hah _!J· 
Harita Genel Direktörlüğünden ; 

Harita genel direktörlüğü deposunda ahıap dolapla'r 
caktır. 

Eksiltme 4 Mart 1940 pazartesi günü aaat 10 dır. ıO 

Muhammen bedeli 6t0 lira muvakkat teminatı 48 lir• 
tur. Taliplerin yukarıda yazıla gün ve aaatte maliye oıslı 
komisyona gelmeleri. ı' 

Talipler keşifname ve eşkalini Harita Genel Direkti!! 
a~,!_ komisyonunda görebilirler. 

~----------------------Kereste, Tahta ve saire 
Çorum Posta T. T. Müdürlüğünden : 

C insi Tulu Adedi Tepeden muhiti Diğer muhiti 
Çam 7 60 40 55 

> 7 60 40 55 
> 6 30 40 50 .. 6 25 40 50 

• 7 50 40 55 
> 7 35 40 S5 
ll • 90 40 50 
> 6 60 40 50 

Yek6n 410 ~ 
Osmancık Seciten ormanından kesilerek naklotoıe1' 

masraf talibine ait olmak üzere yukarıda yazılı evsaf f~ ~ 
410 adet telgraf direğinin beher adedi 5 lira hesabile 2~ df 
hammeo bedelle 7.2.940 tarihinden itibaren 15 a-üıı ıoud 
eksiltmeye konulmuştur. ; 

Fazla i:ı.alıat almak isteyen ve ekıiltmeye ittirak edeıifl 
lı&rın yüzde yedi buçuk teminatı ~uvakkatesi olan 153 ·ıV 
ruşla birlikte Oımancık P. T. T. idaresine müracaatları 1 

Mahrukat, Benzin, Maki na yağları v. s. 
-~----·---- ~-----

Ankara Vilayetinden : 
Vilayet tohum temizleme evlerinde aarfedilmek fiı;tre 1 

beo:ı.in, 639 teneke iaıı., 60 teneke makine 7aiı .-. 20 tıll 
yatı satan alınacaktır. 

Mevaddi müşteilenin muhammen bedeli 2700 iiradıt• 
Şartnamesi Ankara vilayeti ziraat müdürlüiüodo ~Jf. 
ihale 7 mart 940 perşembe a-üoü aut 15 de \1

11 

müdürlüj'ünde teşekkül eden komisyon huzurunda yapıl• 
İsteklıler muhammen bedelin X 7,5 depozito akçs•1 

202 lira 50 kuruşa ait banka mektubu veya vilıiyetdeftcı 
nesine yatırılmıt makbuz ile birlikte ekailtme ıüoü ılJ•1e 
te vilayet :ı.iraet müdürlüğüne gelmeleri ilan olunur. 

Uteferrik 
Devlet Demiryolları ve Limanları lıletm U. ld•'~ 

Muhammen bedii 1680 lira olan 3 bin kilo tııtkal 
1 

a-iloü aaat 10,30 da Haydarşada ıar binuı dahilindeki ~ 
rafından açık ekailtme uaulile aatın alınacaktır. 1 

Bu işe girmek iıtiyenlerin 126 liralık munkkat t•0
\/ 

nunun tayin etti{ıi vesaikle birlikte eksiltme fÜnÜ ... 
komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komiayondan parasız olat•~ 
tadır. 

- d'' Deniz Levazım Satmalma Komiıyon.ı1' 
tıı' 

Komisyonumuzda mevcut kroki ve f nnl ııır ıs 
cibince Harita Umum Müdürlüğü için ihtiyaç ol~ 
motörlü teknenin 5 mart 940 t rihine r atlat• 11~ 
saat 14.30 da Kasımpaıada bulunan Deniz u•- 1t, 
ma Komisyonunda kapülı zarf uaulile ekıiltıne•f 1ı9., 

Keıfedilen bedeli 38940 lira, ilk teminatı gS ~ 
olup fenni ıartnamesi it saatleri dahilinde ~· l 

1 
kabilinde mezkür Kom isyondan alınabilir· ,<' 

isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarlfatına ısf f 
ladıkları teklif mektuplarını en geç eksiltmerıfl' ,.,ıı~ 
gün ve saatten bir ıaat evveline kadar m kbı.ı• 
adı geçen Kombyon B kanh~ın vermeleri• 

Çankırı Beledlyesind n: ~) 
Belediyemizin yeni y ptırmakta lduju el• '* 

kaıı t ıhı tınd n bulunan on dört demir direıırı ı} 
dar ağaç direlin fenni ıartnamaıi mucrbinC~ t'~ı 
tesisatı p zarhkla y ptırılac ktır 26 su bat 94 d~tJ 
ıadlf pazartesi günü ihaleıi icra kdmacajıP ut• 
aynı günde komııyonda bulunmaları ilan oluP 



il fwbat HMO 

İıtanbul Levazım Amirliti Satınalma Komilyonuadan : 
Oç adet .ancak yaptırıla~aktır. Puarhkla eksiltmesi 22.2.940 

Pertembe ~nl ıaat 15 tle Topbaaede Lv. lmirliti aatınalma koıııiı
r.0•nntla yapılacaktır. Nümuneai ko•isyonda ıörülür. İsteklileri• ltel· 
1 
.. •tte komiıyon••• ıelmeleri. 

Mtbıakua O....-

lstanbul Belırad Devlet Orman İtletmesi ReTir 
Amirliflnden : 

3 

Maham. bed. Y.7,5 tem. Eksiltmenin 

Cinsi Miktarı lira lira tekli aaati • • • Bir aded kamyon alınacaktır. Puarlıkla ekıiltmesi 21.2.940 
rrt••ba rlnü aaat 14 tle Toplıaaede lnaaım lmirliti aatınalma 
l ·~isyoannda yapılaeakhr. ŞartHmeıi komisyonda rörülür. İstekli· 
erıa helli saatte teminatlarile beraher komisyona ıelmelori. 

Belgrad Devlet Ormanının 65, 66, 67, 88, 69, 71, 72, 't'C 73 
aumaralı bllaıclerindcn kesilip dört köşe hale ifrat edilecek 4ÖO 
metre mikib mcıe kereıtesi, 50 metre mikib meft' direği, 12 O a
ded tra.-era, 2500 ı;ter yakacak odunun, ormancla ~a:ıtırlarıması açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Ekıiltme 4.3 94 l tarihine müıadif pazartesi ırünü saat 1 J de ------
Bahçeköy Orman Fakülteıi binasındaki Revir Amirliği alım satım G ılon mantarı 1.125.000 ıif 1125 S« puarlık 14 
komisyonu tarafından yapılcaktır. Şarap > l.500.000 » 14085 105& » 14,iO 

Kerestelerin ormandan kesilip imal edilmesi için tahmin edile• I Rakı • 10.000.000 :o 33350 2501 kapalı a. 15 
Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 1 

1 
Paıarlıkla al unelerine g(Sre aıatıda eins ve miktarları yuılı I 

~alem ubra kot11• malaemosi alınacaktır. Tahmi• edilen fiyat 
liradır. Pazarlıkla 26.2.940 pazarteıi ıGnl Mulaafo; Alayının 

Jeni ki4lasında aaat 14 de yapılHaktır, 

fiyat, beher metre mikabına 2,5 lira, direklerin beher metre mika- Şarap > 1.500.000 > 14085 1056 » 15,30 
bma 40 Jcu,..u ,, trı.>verslerin beher adedine 35 kuruş ve bunların be· Galon mantarı 300.000 » 3 00 225 açık ekı. '16 
her sterine 35 kuu olup, heyeti umumisinin yüzde 7,5 uvakkat Fıçı ntarı 100.000 > 2350 176 » » 16,30 
teminatı 181 ,5 lira revir veznesine yatırılacaktı... 1 - Nümu•e ve şartna eleri mucibince yukarıda ya~ılı alb 

isteklilerin mukdr gin ve saatte yüade 7 ,5 kur•t teminat ak
la~ı olaa 168 lira 75 kua4lak malsandıfı makltaai1le beraber ko· 
.. ısyona miraeaaUarı. Nlmaneler her pa komisyonda rörülebilir. 

Şartnameyi görmek için tatil palerinden maada her gin re•İr kalem mantar hizalarmda yıızılı aıullerle ve hizalarında yazılı aa-
idaresine müracaat edilmesi. atlerde satan alınacaktır. 

Ciui Adet 
Arabaeı kırbacı 144 
Okltatı tarlı kayıtı 11 
Kuburluk 134 
Özenıi kayııı 288 
Nal 1aat&1ı ' 10 
Koıum kol• laamudu ulu kayııı 2JG 
Paldam yaa &1kı kayıtı 272 
Paldam aarlu askı kayııı tU 
Tokalı koçan kayıtı 108 
Çenrelli koıaa &1kı kayışı 106 
Ko§•m kolu bel aakı kayıtı 318 

Ankara Valilifinden: 

1 
Ke,if bedeli 6635 lira 88 karuıtan ibaret buhınan Allkara-Nal-

ılaan Mudurnu, Ankara-K. Hamam-Gerede, Ankara·Çankm, A11kL 
~~·Kırtebir •iliyet hudutlarına ve Ça9•k iltisak yoluma dikilecek 
ıloınetre taılarının imalile mevkilerine na edilaHİ iti 4.3.940 pa· 

••rteıi ıGaii aaat 15 de Daimi Enclmende ilaaleıi yapılmak lnre 
•tık eksiltmeye konulmaıtu • 

Muvakkat teminatı 497 lira 69 kar•ıtıu. · 
lıı. isteklilerin teminat mektap veya makbu:u, Ticaret Odaaı veıi
~ıı ve bu ite ait olmak üzere Nafıa midirlütilnden alacakları fen

~1 ~bliyet vesilıalarile birlikte yukarıda ılaü ••~•n pn ve ıaatta 
aıı:ııt EacGmene ıelmeleri. 

,.b. Buna ait ke'if ve ıartaameyi her gln Nafıa Müıllrlilttıntle r~· 
alecekleri. 

Erzak, Zahine, Et, Sebze v. s . 
Balıkeıir Askeri Satınalmn Komiıyonundan ; 

130 ton ııtır eti kapalı nrfla ekailtmeye konm•ıhır. İbale.ııi 20.2.Q40 
fÜDÜ saat 15 de Bahkesirde •ak.eri satıaalma komiıroııunda yapıla
eaktır. Tahmin fiatı 32,503 lira ilk teminatı 2437 lira 50 kurıııtu. 
lıteklileria ilaale günii bir saat eV't'eliae kadar ilk teminat ve tek· 
lif •ekt•plarını komiıyoaa ver eleri. 

Maniıa Askeri Satınalma Komisyonundan: 
lluiaada buluaan birliklerin ibtiyacı için açık eksiltmeye ko· 

a•lau 1205 JO kilo kuru faaulyaya ihale giioü iatekli çılı:madıtından 
ibaleai OD fÜD natılarak açık eksiltmt1 ile 22.2.940 perıembe paii 
saat onda yapılacaklar. 

M•haauııea tutarı 24100 ve illı: teminatı 1807 lira 50 kur11ttur. 
iıteklileria ilk teminat ve akbuı: veya mektuplarile 2490 sayıla 
kanunun 2 't'C 3 üncü maddelerinde yaxılı •eaikaları ile ihale saa
tında Maniıada Tfimen Sahnalma Komi170111111a ırelmeleri. 

Mersin Askeri Satınalma Komlsyonund n: 
Miktarı Muha:m, İlk 
Azı Çotu bed li Temi. İhale 

Ci111i Ton Ton Lira Lil'a Gün Saat Şekli 
Bufday üfGtül· 720 2160 64800 4850 4.3.94U l 1 kapalı 
meai kartılıtı un pazartesi zarf 

Butdayı ciheti askeriyeden verilmek iizore yukarı.la yazıla un 
kapalı zarf usuluyle eksiltmeye konuldu. 

Eksiltme Mersin askerlik şubesi binasının üııt katındaki Askeri 
mahfelde Askeri Satuıalma Komisyonunda yapılacaktır. 

Bu işe ait zarflar ayni fÜnde saat IO na kadar kabul edilir. 
Daha fa:ıla bilıi edinmek isteyenler Menin Alay Satuaalma 

komisyonuna miracaatla ıartnaL1,Jeleri her zamaR görebilirler. 

f.t lıpnrta Askeri Satmalma Komisyonundan : 
·M V. Deniz Merkez Satınalma Komisyonu Relıliflndea: Denizlideki kıtaatın ıeae1ik ihtiyacı olan 8 bia kilo patateı 8 

Tahmin be· Munkkat teminatı ihale tarihi b ı ~iet bia kilo sofıan 10 i• ki o mercimek açık eluiltmesinde talip zuhur 
Cinıi deli T L Türk lirası d L 1 ı · · ehaeditin en e.si tme on j'Ün u:ı.atılarak 2i. l.940 fL4•Ü ikinci ek-

Ufkt palaaya teaıabı 5 500 l d b d ı · ıilt111eıi yapı mıt iae e u efa tekrar talip Hhur etmeditinden 
l iorna tezrl .. ı 8.000 29.1.940 dan itibaren bir ay için.!e pazarlıta bırakılmıştır. Son pa· 

lçük torna tezılhı 5.000 c•ma saat 14 l k 29 2 940 b " - b ı k a Elektrikli aeyyar 
200 

zar ı . . perşem e gun11 saat en eşte taba ma omi17onun-
ı7os.5o 23·2·!).CO da yapılacaktır. 

tlelik motörü Şartnameai Isparta Tümeıa komutanlığı ve l.inaaıuılaki aatıaalma 
Vida te:agibı 4.000 kemisyonlarındadır. İstekliler fBrtaameyi komisyonlarda J'Örebilirler 
Denb Birlikleri ihtiyacı için yukarda cinı 't'C miktarı yaz.ılı teı:- Muhammen tutarı 1720 liradır. • 

tllıların pazarlıkla münakaauı 23 t•bat '40 tarihine rastlayan eu· 1 tik teminata 129 liradır. 
~· fÜnü ıaat 14 de Vekalet binannda müteıelr.kil koaisyonumuzda ısteklililerin mezkur günde teminat uıekt•bu veya banka mek-
1''• edilecek.tir ·ı t•plarile komiıyoaa ıelmeleri. 

Şa t : · •· r • t' l • .. 1 - k • k Saat ayarı Tümen daire aaatile olacaktır. 
lati r ~ameaını ıormeııı: 11 ıyen erıa er~ ı n. muna asaya i•rme ~~-~~---------

lir:ı~~lerın de belli gön ve uatte ka.anı Yesıkalar ve 1708.50 Türk D 1 S T 1CARET1 M 1 Z 
11; ilk teminatlarile birlikte koais1enda lauır lt•lunmaları • __ ·~-~--------

i:dirne Askeri Satınalma Komlıyonundan : 
• l Topıu birlikleriaia ihtiyaeı için aıatıda eins ve mi)uiarları ya
l~ 1 lbabeme aatın alıaacatıadaa paaarlıfı 2J.2.140 euma pnl ıaat 

de Japılaeaktır. 
r t. ~İ•imlerin aümaaeai aatıaalma komiıyoatladır. An• edenler~
••ıhr 

.. lıteldilerin belli ıün H ıaatta Eılirnedeki eanayi kııluındaki 
A~nalıııa komisyonunda ltulaamaları. 

et Kile Metre 
96 2 milimetrelik siei• 

1 ıaatlmlik ip 

14 

36 
84 
61 

600 

360 

2 milimetrelik ıieim 
l aantimlik ip 
4 milimetrelik sieim 

ağ örmek için mekik 
4 milimetrelik aiaim 

İıtanbul Komutanlıiı Satınalma Komiıyonurıdan : 
tir(i MGnakaıa rGnl talibiaill Hrmiı oldutu fiat komiıyonn rali 
)\ loldttladen komisyoa•mu:ıda meYcut ıartnameıine ıöre altıncı 
t.,o. rılun•u eto parka ılnderilen beı adet V. Z. 1. kamyo••nua 
~ırhane laaline konmasıaın pazarlıkla münakaauına 26.2.940 pa
Fı ~ıi fiai saat ontla b1t4lanacaktır. İsteklilerin belli ıüıı •e saatte 

ıı •khıla Komutanlık aatıııalma ke,.iı7on•na relmelori. 

Çanakkale Mat. MTk· Satınalma Komiıyon11ndan : 
)(11, Ça•alr.kale Müıt. M.-. için 12 mart 940 tarihinııle 3561 lira 60 

"!tutarlı potrol ile eiYata kapalı ıı:arfla alınııcaktır. 
1 CI • 

- 1•at 2671 lira 8J karuıtar. 

s •. 1 
Ankara Belecliyeıinden : 

'laıı 14 eri polar 
•c:aktar. 

tliael metlrl içi• yaıılek parçalar pazarlıkla 

l'
"""•lll•ea lıtedeli 1488 lira eo ku1111tu. • • Ş ınınat 223 lira 30 kur•4tar. 

lıı..ıe ~rtnanıe •e listesini ı~rmek istiyealerin laer ıln endmea 
•İJt iti ne Ve iıteklilerin de 23.!.940 •uma ıüni aaat 10,30 tla bele

ell•lıneaine miracaatları. 
• * • 

lltıı~uhtelif mantar almacaktır· 
.. rına. 

Bak: İnh ıarlar U. Miid. 

Klirier Heıapluı Bakiyeleri 
Te Kredili Ulıallta Ait Taah· 

htUler 

Tirkiye Cialı..,iyel MerkN Bııa
kaııadaa alıaan ıa .. ıp hlllıalarıaa 
l'lıre 3·2-1940 tarilaiadei:i kliring 
beeapları bakiyeleri. 

CETVl.L: 1 

T rkiye Clınlıı.uriyct Merkez ian

kuıaclaki kliri11r lı .. apları ber9l11 
lıtakiyeleri: 

Alaaaya 
A la .. aplarıntlaki 

bereu11nız 15.601.680 
Alaanya 
a laeaııplarıadaki 
alHafımu: J.J44.400 13.717.200 

l~ltika 593. 700 

Çekcı~lovakya 978.300 
Fialandiyıı. 794.8( O 
Frams:ı 

Hollanda 

lngiltue 
l•p:ırı } n 

hvef 
D Hcstıplarıneak.i 

3.0[)7.900 
309.8 o 

11.933 60 
219.30"1 

Doreum ız; 2 (Ç51.500 
A lıos plarıadaki 

aluatunıa 189.400 2 482. 1()') 

.... ı.a.t MildarT. L. 

l.Tifre 
balya 
A lleHltıaıılaki 

lhonnıa111 ' 2.464.800 
talyı 

B lııeuhıatlaki 
alacaj'ımız 736.800 
Lebistan 
M caristan 
Norveç 
Romanya : 
Borcu•u:: 

172.21() 

1.727.800 
421.500 

l.388.100 
29.ı ıoo 

Hanal beaap T.L. «.000 
[,ki laessp T.L. 1. 400 
Yeıai laesap T.L. 462,700 513.100 
Alacıaf ımız : 
Muvakkat T.L. 266 . .(()() 
TA.aiti turiıı111 
huabı T.L 

s . .s c.ı. 
Yunniatan 

80 JOO 

ClTVf.L: 2 

296.7 o 
216.800 

16.800 
507.900 

Muntelif mc•leko!lcrin Merlı:ez 
&nkalarıada hıtuları kliring he
S"lplımrdaki nlac klr.rımız: 
Memlelı:et Miktnr L 

Bulgaristan 
Estonya 
Letonya 
Litvanya 
YugodaYya 

856 
24.300 
aa.3oo 
25.500 

133.500 - ~ ---=----- - _,,-.. -----~~ 

lıtanbul Erkek Muallim Mektebi Satınalrna Komisyonu 
Bsşkanhgmdan : 

Ciasi Miktarı M•laa•mea .. edelı Tutarı İlk temi.atı ----- --
l.l~iH tlikiıi S takı• 685 532 .CO 
Talebeye yaptırılacak elbisi açık eksiltmeye kommuttar. Eksilt· 

me ı<>.ll.940 salı i'ÜnÜ Beyotl111nda Liseler Mabaaebeciliti11de uat 
l.C,30 4'a yapılacaktır. Taliplerin eksiltmeye rirmek bere ba ribi 
iılcri 7aptı1darıaa dair •esikalarla H teminat raaklluz veya mektup
larile Komiıyoaa, ıartnameyi ve numuneyi ıörmek ilzere de mek 
tebe müracaatları ilin olunur. (811) 4-4 

il Ekıiltme 15. ili. 940 cuma günü Kabataşda Levaaım •e 
M•bayaat Şubeıiodeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111 - Şartname ve nümuneler her gün adı geçen Komisyondan 
alınabilir, yalnız rakı mantarına aid ıartnameler on üç kt1ruı bedel· 
le verilir. 

iV - Kapalı urfo. iştirak edeceklerin mühürlü teklif mektup
larını knnuni vesaik ile ~o 1,5 güvenme parası makbuzu veya ban
ka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların ekıiltme aa· 
atin en birer saat evveline kadar K~misyon Daıkanlıj'ıoa makbua 
111ukabilinde 'vermeleri pazarlıgil gireceklerin de il o 7,5 rüvenme 
paralarile mezkur omiayona gelmeleri, (1283) 1-4 

Cinsi iktarı 

••• 
Muham en bed. 

lira kr. 
%7 ,5 te • Eksiltme 
lira kr. ,ekli ıaatı 

Muhtelif ecza 7 kalem 1086 10 81 45 açık ek. 14 
Tu klfesi 3000 edet 802 51) 60 18 > l> 15 
Ustik roııdcli. 20000 • 800 00 60 00 » 16 

1 Numnne ve 7 kalem ecza müfredat listesi mucibince yuka-
ncla cins ve miktarı yazılı ilç kalem eşya açık eksiltme uıulile sa· 

tm alınacaktır. 
il - fobammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme sa· 

atleri hizalarında yazılıdır. 
111 - Eksiltme 27.11.940 salı günü Kabataıda Levazım ve Mu

~ayaat Şubesindeki Alım Komisyonund yapıl&caktır . 
iV - Küfe ve rondela aıüı:nune i her gün sözü ıeçen Şubeden 

ıöriilebıleceği gibi ecza müfredat listesi de paruız alınabilir. 
V - İsteklılerin ckıiltme için t yin edilen gün ve saatlerde 

0; 0 7,5 güvenme paral rile birlikte mezkur Komiıyona srelmeleri. 
(1100) 3-4 

• * * 
Eluiltme 

Ciusi 
Keıif bedeli Y.7,5 tem. 

lira kr. lira kr. şekli na ti 

Maltepe Barut deposu iskele 
tamiri, bekçi kulübesi in· 

4431 08 323 33 açık eksiltme 14 

fi vesair. 
Kabataşda İnhisarlar bina) rı 1246 02 

önüne trotuvar inıası. 
93 45 > l5 

1 - Keıif ve şartnameleri mücibince yukarıda malıiyeti bülase· 
ten yazıla her iki intaat çık eksiltme usulile yaptırılaeaktar. 

il - Keşif bedelleri. muvakkat teminatları, eksiltme saatleri 
laizalarındn ya:ı.ılıdır. 

ili - Eksiltme 22.11. 40 perıembe gün~ Ka9ataıda Levazım 
n Mubayaat Şubeııindcki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün Levazım Şu es veznesinden keşif 
11.edellerine ıöre 22 ve 3 çer kuruş mukabilinde ahaabilir • 

v - İsteklilerin eksiltme itin tayin edilen srün ve saatlerde 
Y. 7,5 gilvenme parasile ve ıartnamelerin F. Fıkraıında yaxılı ve-
ı ikle birlikte mezkur Komisyona ıelmeleri. (963) 4-4 

dana Tütün Fabftikasından 
1 - İdare ihtiyacı için 235 metre mikabı ıandıldık kereste 

alınacaktır. 
il - Alıoaco.k kerestenin muhammen bedeli 9846 lira 50 

kurUf Ye muv kkat teminatı ise 738 lira 49 kuuştur. 
ili - Kapalı zarf uıulile yapılacak olaa iibu eksiltme 

2.11.940 tarihinden 2l.ll.940 tarihine kadar yirmi padür. 
iV - Evsaf ve miktarına gösterir liste ile ıartname her 

rün fabrikada münııkit Komisyondan alınabilir. 
V - Kapalı z: rfları 21.11.940 tarihine miisadif cuma saat 

14 de açılaaağuıdan talip elanlarm saat İ3 e kadar tiat ve sair 
't'eaaiki mulıtevi kapalı zarflarını Komisyona mak\nıı: m•kabi-
linde te•di etmeleri Jbıındır· (lı13) 3-4 

İn§a ettirilecek Feribot Gemisi teklif müddetinin temdidi 
2.6, 28.12.1939 ve 2, 4.1.940 tarihlerinde gazetelerde Sirkeci ile Hay· 
darpaşa arasında itletilınek üzere inşa ettirilecek olan 2 aclet Feri
bot için yo.pılacak tekliflerin Şubat 1940 sonuna kadar idareye gön
derilmit olması ilin olunmuştu. 

Görülen lüzuma binaen tekliflerin İdareye ıönderilmesi müd
deti Mart 1940 gayesine kadar uzatılmış oldutu alakadarlara ilin 
ol•nur. (1122) i-4 

... * 
Mulaammen bedeli 20.000 lira olan 250.000 adet TeltTaf Banda 

2. 4. 1940 salı gönü saat 15,30 kapalı zarf uıulü ile Ankara'tla İda
re binasında satın alıartcaktır. 

Bu i~e girmek isteyenlerin 1.500 lir lık muvakkat teminat ıle 
kanan•n tayin ettiği vesikal rı ve tekliflerini ayni ırtın saat 14,30 a 
katlar Komisyon Reisliı;ine vermeleri 1 zaradır 

Şartnıımeler parasız olarak Ankara'da Mabeme Daireıintlea • 
Haydarpaia'da Teıellüm n Sevk Şefliğinden datıtılacaktır • 

(1200) 2-4 
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LUNDI 

... oMdl• d .. AdJudioation• 

• 

19 FEVRIElt 1 40 

1 
ADMINISTRATION 

1 Galata, Fermeneciler C d. 

K:.e: , ' -lan, 2me F g • 

l\ı) 91 1 12 

1 elepboııc: 49442 

Pour la Puhliclte ı'adreuer 

iı l 'Administration Journal Professionn 1 des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Boite Po.stale No. 1261 

• 
Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
----- .._ - Mod~- Prix Cauti~-;:----Lieux d' adjudication et du 

Objet de /adjudicatfon Cb d'1&djudicat. eatimalif proviaoire Cabier dea arıes 

Adjutlications au Rabai~ 

Construction -Reparations-Trav. Publics-Materiel de Construction-Cartographia 

Constr. 24 dalots, trav. cylindrage ete. s route Pli cach 26195 66 ' 1964 - Dir. Trav. Pub. Kırşehir 
Kırıehir-Ka yseri 

Trav. adduction d'eau a Antıılya (cııh eh L. 
17.26) " 

345160 54 

Dressement earte bourg Malkara: 200 hectarcs Publique l'hcct. 20 -
Constr. W.C. moderne ,, 3075 -

17566 -42 

230 69 

Municipalite Antalya 

" ll 

Malkara 
Trab2on 

Joun Heureı 

4.3.40 1.5 

26-2-40 15 

7-3·40 14 -
27-2-40 15 -

Produits Chimique et Pharmaceutiques-lnstruments_Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 

Articles dentaires: 54 loh Publique 2800 - 420 - Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 20-2-40 11 -

Electricite- Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel 
ı 

Fil en cuivre: 13 t. Pli cach le lı: • 1 95 
Moteur clcctr. ambulant pr. perforatcur: 3 p. Gre a gre 200 -

(Voir Divers) 

Habi llement - Chaus ures - Tissus - Cuir 

Gilet de chasseur: 2000 p. Gre a ıre 5000 -

Com. Aoh. Place Forte Çanaklı:ae 
C. A. lnt. Marit. au Min. Def. Nat. 

-4-3-40 11 -
23-2·40 1-4 -

750 - Com. Ach. Minis. Def. Nat. Dep. Aviat. 21·2·'40 11 -

meublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 

Fab. armoires en bois 640 -

ols de Construction, Planches, Charpente 

Poteau telcıraphique en bois de sapin: 410 p. Publique 

Combustible - Carburant-Huile 

ınzb1e: 50 bidons·petrole: 639 bidons-huile 
pr. mııchine: 60 bidons·graisse: 20 bidona 

Camion: 1 p. 
Coque pr. moteur: 1 p. (cnh h P 195) 
Prcparatian bois pr. bruler 
Potcaux en fer: 14 p.-id. en bois: 600 p. 

Gre a gre 
Pli cach 
Publique 

Poutrelle et boulonı Pli cach 
Tôlo ondulee de 1 mm: 12 t. Gre a gre 
Pierros kilometriques et leur mise en pince Publique 
Drııpeaux: 3 p. Gre a a-re 
Transformation en ntelier du ccmion V.Z.l. (aj) ,, 
Macbine·outil pline perpendiculaire: 1 p.·ma• > 

chine-outil a tours: 1 p .·id. petite: 1 p. 
motcur elcctr. ambulant pr. perforatcur: 
3 p.•macbine outil pr. vis: 1 p (aj) 

Ficellc de 2 m,m: 96 lr..·c<ırde de 1 c.m.: 36 
k ·ficclle de 2 m/m: 84 k. · corde de 1 
c.m.: 60 k.-f ıcelle de 4 m m: 600 m.·na· 
vette: 14 p.·ficclle de 4 m m: 360 m. 

Picecs de rcchange pr. moteur Diesel 
Fouct de cocher: 144 p.·cou ıu c d'equilibro 

d' casieu:ıı:: 77 p.·arçons: 134 p.·courroie pr. 
etrier: 288 p. sac pr. lcr a chevnl: 80 p. 
courroie de suspenıion: 216 p.·courroiede 
croupıere: 396 p.·courroie avcc boucleı: 

106 p. id. avec crocheta: 106 p.·courroic 
de ceinture de harn is: 318 p • 

rovlsl on 

Orge ou a voine: 20 t. 
Ble eoncasse: 47 t . {au nom et pr. 

du foumiueur) 
compte 

Bli concıue: 60 t. ,, ,, ,. ,, 
du fournisseur) 

Orge: 400 t. 
Viande de boeuf: 45 t. 

,, ,, mouton: 1 t. 
Fabrication pekıemet: IS t. 
Haricob ıecı: 67 t. (aj) 
Orge: 300 t. 

, 

,, 

Adj dic tions a la surenchere 
Sııtin gerse de diff. couleurs pr. couvcrture: 

200 m. 
Machine iı. coudre, fer a repaner ete. 

Lit en bronze: 1 p. 
Boiı de sapin: 477 m3 

,, 

,, 

Gre it gre 

" 
Publique 

Pli cach 
Publique 

Gri a rre 

" 

Publiquo 

• 
, 

" 

2050 -

2700 -

38940 -

3561 50 

6635 88 

22700 -

1488 60 
2250 -

tısoo -
7050 -

9000 -

26000 -
le le. O 30 

" o 40 

le m3 4 90 

48 10 Oir. Gin. Cartorraphie Ankara 4-3-'0 10 -

253 75 Dir. P.T.T. Çorum 15 jourı a partir du 7-2a.'40 

202 50 

2920 50 
181 50 

497 69 

1708 50 

223 30 
168 75 

937 50 
1057 -

675 -

1950 -
1012 50 

3 1 -

955 -
4500 -

176 -

Vilayet Ankara 

Com. Ach. Int. Tophane 
Com. Aeh. lnt. Marit. Kaaımpaıa 
Revir Expl. Foreta Belırrad lıt. 
Municipalitc Çankırı 
Com. Ach. Placo Forte Çanakkale 

,, ,, 
Vilayet Ankara 
Com. Ach. Int, Tophane 
Com. Aoh. Comm. Mil. lıt. Fındıklı 
C. A. ln1. Marit. au Min. Def. Nat. 

Com. Ach. Milit. Edirne 

Municipalite Ankara 
Com. Aala. J t. Ankara 

Com. Acb. lnt. Tophane 

:» lnt. Ank. 

.. 

" Div. Eluır 

' 

" Ecole Gendırmerie ldirne 

" " Com. Aoh. Milit. ldirne 

., 
" 

" " 

2me Bur. [de. Bursa, Uzuaprfı, 
Koaa Han 

Defterdar. lıt. Çaltaakeılar lüy&k 
Yeai Han 

Municip. Anlt • .5alo11 de Venteı 
Dir. Forlu l9el 

21-2-40 14 -
5.3.40 14 30 
4-3-40 11 -

26-2-40 
12-3-40 
19-2-40 11 -
-4-3-40 15 -

22-2.40 · ıs -
26-2-40 10 -
23·2-40 14 -

23-2-40 15 -

23-2-40 l o 30 
26-2-40 14 -

23-2·40 1. 30 

20-2-40 15 -

4-S-40 15 -

-4-3·40 
'4-3·40 
'4 ·3-40 

23-2·40 
6-3-40 
4-3·40 

10 30 

lt -
ıt -
ıs -

:26·2-40 1.f -

26-2·'40 14 -

%0·2·40 12 30 
7-3-40 15 -

Memento des Fournisseurs 

LES ADJUDICATIONS QUI AURONT Llf.U Of.MAiN 20.i.940 

Municipelito Ankara : Com. Acb. Milit. Edirne : 
Motopomp• (No 1289] Bens.ine, valvaline et rraiue [No 13:J') 
Pompa a moteur elcctr"que [No 1320) Vıande de boeof et fein [No 1327] 

Ecole Normale lstanbul : l lmpermeablea pr. aoldaı. [No lSSO] • 

Comfection d'habite LNo 1317] Dir. Gen. Cartographie A11k· • 
Fab. Milit. lstanbul: Articlu d'imprinıerie [No U2S] 

Lycees et Ecoles Second. lzmir: Cbiuis [No 1325] 
Foin [Nu 1317] • 

1 

Com. Adı. Miniat. Def. Nat.: 

Divereu provieion• [No 1318] Com. Pcrm. Munie. İatanbul : 
Dir. Gen. Monop : Eıcarpin• [No 1325] 

Co1le d ixtrine, repar. bauuıee, chafoe Com.Acb. Comm. Mil. iatanbul: 
et chem ıH a oorleta (No 1318) 
Camic n (No 1318] 
Canevae, jute el eao [No 1325) • 

Cbeınins de fer Etat : 
Tela pr. bobitı et paletots [No 1320] 
Plaque de contaot, ecrous, p!omb ete. 

[No 1320] 
Bois de ch~ne [Ne 1820) 
Petrole [No l'i20] 
Baril eo fer ıalvaniıc [No 1S20] 
lallut [No 1320) 
Chaux [Ne 1321] 

Com. Aeh. Milit. Balıkesir : 

Boia [No 1328) ] 
Co prim.is lentilleı pr. eowpa [No l'''ıl 
Repar. chaudieru et ııımellu [No ıSl 

ırı' Barometres, thermomctroe. hydrom 
et thermom•tree de pcıudre [Ne 133'] 

Ligue Aviation T. Sue. Kar•• 
eabey: 

Peao de mouton [No 1327] • , 
Com. Acb. Corps Armee çorlı.t; 

lf'.'_ • 1 h • ·ı ·rı·,,:f r.ıı•oıc ma n, mouc oıra, toı e am• 
et boitee en fer lılaae povr aavon 
[No 1329] 

Peie·chiche the lentill.. orae et avoine Buraaa Executif Kadıkö1 : 
' ı I 6 

[No 1319] MeublH de maiı n (Ne 1329] "' 

loi• (No 
1319

] NOTES ı Lu Numeroe entre par••' 
Viande de bo•uf [Ne 1322] , ,ı 

thcac• eont ceux de 11otre jeurnal •' 
Com. Aeb. Milit. Dörtyol : lequel l'nia a paru. 

Haricet• •ece [No 1319) c•> Lea affaire• •UİVİH 41'une ·~ 
Com. Acb. Milit. Bornova : rieqae .. rapportent • tin vent .. P' 

Orı• (No 1321) adjodicatioa a la ıurenchcre . 

~----~--------------.-...----~~-------------~ ~ • • uz YE EL_R 
- __...,.. ' Eyüp İcra Memurlufundan : tr 

Bir borçtan dol yı baczed.ilen 13 kalem iki ytb lira kıy•eti~d;~ 
ki eruk yat naaire Eyllpte Islaimbey malaallesinde ve caddeıııı . 

1 
36 No · lu Alinin bakkaliye dükkanında 28.2.940 çarto.mba ı6oi1 ~ 

' 

ıat 1-4 ile 16 aruında açık arttırma ıuretilo 1atılaeaktır. Yüa.l• 1
) 

buçuk telliliye rüsumu ve ihale pulları miıteriye ittir. Aiııt• 
1 itteyenlerİ mezkür fÜn TC saatl~ maballiııde baaır •luamalart• 

•
1 

Burse. İkinci İcra Memurlüiünden : ıl 
Dofinoz şirketine borçlu Atıf ve ruimin mahaaz lıtet top ~ ı 

metro uhtelif renk yorganlı jorso aatea 19.2.Q4o pazarteıi ı'0, 
aaat 14 den 16 ya kadar uzun 9ar41 Kon bana yanıaia aıık arttı 

• ma ile satılacaktır. ,1 
Mahcuz muhammen kıymetinin y zde yotmiı beıiai lıtulsıs• f 

ıatıı 26 2.940 pazartHi günü ayni yer ve aaatt ikiaci aatıtı f~ jl 
larak en çok artırana ihalesi yapıleeaktır. Dabıa faı.la malulllat ıÇD' 

- t 38 452 doıyaıına ve uhı mahllllind bulunaca aatıı e u••• 

1 racaatları ilan olunur. 

l Bolu Orman Çevlrae Müdürlü4ünden: r 
1 Bolu Vilayetinin merkez kazası dahilinde hudutları f" J 

f nam.de yazılı yamlc kafur kayan devlet ormanından nLI"", 
ralanmıf 1331 metremikap muadili 1381 adet kavak al"J' 
nın muvakkat itletme planı ve krokisile zabıtn meye bj,r 
fartnam ve muk~velennme formüllerinde yazıla ıcrail d'' 

.
1 

re.inde 12 ay fçeriıinde çıkarılmak üzere 8 2·940 tarihirl 
itibaren 15 aUn müddetle açık arttırmaya konulmuıtur· ıf 

Arthrma 23.2.940 tarihine müsadif cuma a-ünü ııL•t V 
de Bolu Hükdmet blnaıındaki Orman Daireıincl yttP' d 
caktır. d' ~ 

Beher ıayri mamul metremlk&bın uhammen b• 
170 kuruıtur. 

Muvakkat teminat 169 lira 70 kuruıtur· ,~ l 
Şartname ve mukavele projeleri Orman İdareıind• 

rüleliilir. 
1 
~ 

• • • Bolu vilAyetinfn merkez kazaıı d pilind hudııt ~ 
ıartnamede yazıla Mercimekli d•vlet ormanı d a nııos",• d 
lanmıf 3550 m• muadili 2423 adet k vak afacanın !11ıı~ l ~ 
kat iti tme planı ve krokisi ile zabıtnam ye ba 1ı ıartrı; ,~ ~ 
ve muka,•el formüllerinde yazılı fer it daireıind l ~ "1 
içerilinde çıkarılmak üzere 8.2.940 tarihinden itibar•ıs ı, 
aün müddetle kapalı zarf usulile arttırın ya konulmuftııf~, ~ 

Arttırma 28.2.940 tarihine müsadif çarıamba ıiin 1
11# '-

15 de Bolu Hükumet bin 11ndaki Orman idareıinde yıP '4 
caktır. j~ U 

Beher ıayrl mamul metre mikabın muham n bedeli 
kuruftur. t 

Muvakkat teminat 452 lira 63 kurut tur. / 1-
Ş rtname T• mukavele projeleri orman idar ıtod" 

rülebilir. 
Teklif mektuplnrı 28.2.940 çnrıamba wfinii ıaat 14 • 

dar Komiıyon Reisliflne verilmesi lazımdır. 
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