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ABONE ŞARTLARI 1 
Türkiye için Kurut 

3 Ayhtı 450 
6 .. 8.50 

12 ft 1500 
Ecnebi memleketler içiıı 

12 uylığı 2700 

Sayısı 5 Kuruş 

Günü geçen nushalar 

1 20 kuruotur. ıı 
...-......~----------------

PERŞEMBE 

HERGÜN ÇIKA~ iKTİSADi. MALI. TİCARi VE ZiRAi 

GAZETESİ 

22 Şubat 1940 

İDAREHANE 
Galata, F ermeneciler Cad. 

Kenber hanı. 2nci kat 
No. 8·9-11-12 

iLAN ŞARTLARI 

ldarehunt! mızde görüşülür 
c rı ·1 c-ç' 

Telefon: 49442 

Posta kutusu No. 1261 

U rn u nı Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 
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Ekonomik Haberler 
-illi Korunma Kanununun 

Tatbiki Etrafında 
~~tQ tııbat 940 tan itibaren mer· 
._, '-'evkiine konulan Milli Ko- 1 

~1~' kanununun tatbikatı için ı 
- ... fll relen baz.ırlıklara batlao
~~ Halbuki tehrimiz.deki a
'-!i'ı ' makamlara heniz bir 
~ •t Verilmemiştir, 

Adana'da Portakal Mahsulleri 
Adana'nın portakal rekoltesi 

(939 - 940) reçeo yıla nisbetle 
bir kat fazladır. Bu yıl Adana, 
Kozan, Kadirli, Ceyhan, Oama· 
niye Ye Bah~e'den 24,765,000 
portakal, 1.973,{)()() limon, 851. 
000 mandalina, 5.486,000 turunç 
ki cıeman 33,076 500 adet naren
eiye mahsulü elde edilmiştir. 

$imdiye kadar ihraç edilen por· 
takal ye limon 20.000.000 u 
geçmi9tir. 

Türkiye ispanya Ticareti · 
İspanya dahili harbinden beri 

inkıtaa uğrayan ticaret anlat· 
ması henüz. yenilenmemittir. di· 
ğer taraftan İsyanyol taairleri, 
memleketimizle iş yapmak için 

'
11
k•radan alınan malumata 

~~•n Başvekilin riyaseti al
)o11 b teıekkül eden Koordinaa· 
~~- tyetiuden sonra bu kanun 
\l(İl<llltı~erinin tatbikatına müte
•t._1 11leri görmek üzere Ba~
~ ~te ba~lı bir büro teıiı e
'-tııc btedir. Ehemmiyetine bi
~rct u büronun reisliğine Ti· 
~ilı.d V ckaleti Müstetar vekili 
~Ilı tayin olunmuttur. 
~ korunma kanununun 22· 
lttııı lnadeesine göre balkın ve 
"-ıı MGdafaanın kat'I ..ihtiyacı 
~;}8r11ri maddeleri memleket 
. "\:lrıd 
~1 en celbetmek maksadile 
li.. llda b-'- · t 'b .. .~r U.ı;ume , tensı ethtı 

; bir çok teıebbiislere ıiriştikle· 
rinden yakında yeni ticaret an
latması müzakerelerine ıiriıil
mesi muhtemeldir. İsyanya mem• 
leket\mi:ı.deo bilhaua yumurta 
alma'4: istiyor. 

~ij:~ ~Üe11eselerini veya bir
~ ;nı kredi, daviz ve akredi
t~ b·eçhia: ederek bu müessese 
l"i 1'liklerden lilz.um görülen
'cb lııeı:nlekette stok vapmata 
~~ler~' edebilecetinden bu bir· 
~ lt arı derhal kurulması yolun
"t li f~bbtbe ıirişilmittir. İtha
ı-_ -~•ted •irketi ıekliocle kura• 
~c;.• lilQited birlik ha l i a e 
'l'tı •ltcektir. Bu n u sür'atla 
~~ 'Yrı iter ithalittı ve ihra
'-. t.:Üınreoin kuracağı birlik
ltuı1 ~ edeeektir. 
~Ilı • 0 run111a kanunu piyasada 
~1 llııııyetle kartılanmıştır. Er· 
\ h ~11•1i ve liearet, fevkala
~~l,lıı. l ~ r in icaplarına kartı, 
~1•tın ferdlerden beklediti 
~~ i,,btı müdrik olarak kanu· 
"" lanna uymaj'a b a :a ı r 
~· ~lıı.tadırlar. Eaaıen bükü· 
., tııanun l ö z u m rörüleo 'I · 1111 

tatbik edecektir. 
httırı 
lat ~ Türkiye ile rıpmak 

lG •dıkıari ticaret iıleri 
..... ,tlıı.·lıa ·ı· 
L~ ıı ıa: ticaret anlatma-
~İlcl lorıra İniilizler memle- ' 
~'t1-tc1ttı . bir çok mal sabo 
"-.ı,ktı~. lngiH:a müe11eseleri 1 

~>'et lııniıden daha ieDİf I 
~;l IQ~l ithal etmek üzere 
""'"--~ er~ni göndermitlerdir. 
"''- ~•ıller piyasa!arımız.la 
~ ıııı,k .ulunuyor lar. lniilizler 

' tG~~ıııi:r.den külliyetli mik· .. ~ i' aatın almıılardır. 
111 

l\ıı ihu ngilider, ordularının 
~ '-ı litıı/•cının mühim bir kıs· 
tt~'''' t:nl.ar ve bilbaaa Tür· 
\"t "- O:ıın etmeje kati su· 
" lttı11 t~~1-.tırmıılardır. Bu tü-
t~· oıra 1 ·ı ~il ı İ~in n evve ogiltereye 
Ilı~. ba:ı.ırlaklara da baf-

lc\t Fııt\k" Piyasası 
't ı. •bau· 
t, "it111ıı.., 1 korumak içi~ Zira· 
~lıtı ~:11• fııtık piyuaaına 
~ bıt b. dabale piyaaada bü
'- Plclıı.i '~ket uyandırmış ve 
~ ~il: ıcılar fıstık mübaya

._, ııtt.11 1111tlardır. 
1\11 aı-,bajıı~:d de>ğrudan doğruya 
~1t"''•ı, fıat en mübayaada bu· 
'ıt ftı~~lt ık Yetittiricilerini bir 

'· lbaıraflardan kurtar· 

Piyaaalarımı:aı tetkik et m e k 
iıtiye11 bir İspanyol taciri kon
vanıiyooelle istanbula gelmittir. 
İspanyanın A v r u p a barbiode 
tam bir bitaraflık va:aiyetini mu· 
hafazaya kat'i ıurette karar ver· 
mit bulunması, anlaşmanın ya
pılmasını kolaylaştıracatı bek
lenmektedir. 

Türk-Yugeslıv ve Türk-Yunan Ti· 
cırıt anlıımılırı 

Tlrk·Yugoslav afyon sahf an· 
laımasile ıeçeıılerde bir ay ua~ 
tılau Türk-Yunan kliring anlaş
ması birer ay daha uzatılmıftlT. 

Türk parasını koruma karama~ 

meainin 9 uncu maddesine bir 
fıkra ilavesi 

"Türk parasının kıymetini ko· 
ruma" hakkındaki 12 numaralı 

kararnamenin 9 uncu maddesinin 
ıonuoa bir fıkra eklenmesine 
lüzum ıörüldüiii Maliye Ve• 
kiletinden Defterdarlıfa bil· 
dirilmiştir. 

Mezkur fıkra sudur : 
"Bu avanılardan : aramızda 

ticaret ve tediye anlatması bu
lunmıyam memleketlerde açıl

mıf olanlara taalluk eden mal
tarın ithallerioi müteakıp, döviı: 

müsaadeleri ; avansların açıldığı 

taribdeki usule ıöre verilecektir 
ve avans kütadı ile ithal arasın· 
daki kambiyo noktasından itti· 
baz olunacak mukarrerat, mez
kur avansların taallılk ettikleri 
malların bedeline tesmil olun-

Manifatura ithalAtı 

Manifatura tacirlerimiı. Fran· 
adan manifatura e11ası almak 
üzere Parise gitmitlerdi. Ahiren 
memleketimize d~nen bunlardan 
bazılarının beyanatına nazaran 
Franıız fabrikalarile yaptıkları 

tema1lar tam bir anlaşma ile ne· 
ticelenmiş, fabrikalar yarı yarı
ya orduya ait itlerle meşgul ol · 
mak1a beraber Türk tacirlerinin 
aiparitlerioi kabul etmete bat· 
lamıtlardır. 

Yakında ilk büyük manifatura 
partisi bir italyao vapurile ge
lecek ve buna müteakip her ay 
buraya üç vapur eıya ıöaderİ· 

lecektir. 

Kanunlar, Kararnameler ve Ticaret Muahedeleri 
Muamele Vergisi Kanununun bazı hükümlerini değiıtırın 3766 No. 

kanunun tatbik sureti hakkında Maliye Vaklletinin Tamimi 
·---·--·..._.__-

Yeni bGkümlere gare eteksiz. 
ve valsıiz. defrirmenlerin muafi
yetten istifa.de edebilmeleri için : 

a) Yel ve su ile itlemesi veya 
motörl~ itleyenlerde, muharrik• 
kuvvetinin kırk beygiri geçme· 
mesi, 

b) Münhasıran muhitleri hal
kının kendi ihtiyaçları için ge 
tirdikleri hububatı öğütmeleri, 

c) Fırınlara, zahire tücıcarları
na öğiJtmedikleri gibi kendi he· 
saplarına da hububat öğütüp 

ıatmamaları tarttır. Bu şartları 
ceıuetmiş olan değirıneler, mua
mele vergisinden muaftır. Bu 
tartla.rın tetkikinden de anlaşıle.
catı ü~ere kanunun verriden 
muaf tuttuğu değirmenler, tica· 
ret ihtiyacı için un öğütmeyen 
ve münhasıran balkın zati ihti 
yaçları için getirdikleri bububa. 
tı, bir ücret veya ondalık mu
lı..abiliode öa-ütmekle ittiral eden 
detirmenlerdir. Şimdiye kadar, 
elekıiz ve valssi:ı. motörlü de· 
ıirmenlerden yalnız muharrik 
kuvveti on beygire kadar olan
lar bu muafiyetten iıtifacle et
mekte idiler · Yeni kanun mu
harrik kuneti kırk beygire ka
dar olan motörlü detinnenleri 
ce muafiyetin tumulüne almıt· 
tır. Bu suretle, muharrik kaYve· 
ti on boyrirle kırk beygir ara· 
ııoda bulunan değirmenler de, ka· 
nunuo mer'iyet• rirdiRi 15.1.940 
tarihinden itibaren verriden muaf 
kılınmış olduklarından 'Du tarih· 
ten sonra kendileriuden verıi 
isteuilmesine muhal yoktur. Aa· 
cak kanun hükmü, mer iyeti ta
rihinden muteber oldutuodan, 
bunların mezkur tarihe kadar 
imal etmiş oldukları unlardan 
verıi alınmaıı tabiidir. Yeni ka
nunun mcr'iyete girdiği tarihe 
kadar bu değirmealer birinciki· 
n•n 1939 ayındaki imalatlarına 

aid beyannamelerini vermiı ola
caklarından yeni kanunun mer'
iyetinden itibaren de 1. 1. 1940 
ili 15. 1. 1940 müddeti arasın· 
daki imalatlarına aid beyanoa. 
melerini vermeleri ve t'erıilerini 
ödemeleri lium i•lir. Kanunda, 
bunun için ayrıca bir mGddet 
tasrih edilmiş olduğundan, bu 
beyannamelerin, nihayet ertesi 
ayın 15 inci rinü akıamuıa yani 
15 şubat 1940 aktamıoa kadar 
verilm ~si ve nrıilerinin de aynı 
tarihe kadar ödenmesi ieaboder. 

V . Yeni kanun vergiden muaf 
bulunan detirmenlerde öğütülen 
unlardan aatılıta çıkarılanlar 
hakkında, timdiye krdar mevcut 
olmıyan bir hüküm va:ıı:etmittir. 
«K• fıkrasına ilin edilen bu 
bükme göro yukarıda zikredilen 
vergiden muaf değirmenlerde za 
tt ihtiyaç için ö;utülmüş olan 
unlar, sabf8 çıkarıldığı takdir
de, bu unlardan Yergi alınacak· 
tır. Bu verriye mcıtrah olacak 
olan kıyıııet ticaret odalarınca 
ve bulunmayan yerlerde bele· 
diyelerce tayin olunacak emsal 
sabf kıymetidir· Verfinin tarhı 
için söz.Ü geçen anların, her de
fa ıatııa çıkarıldığı sırada ticaret 
odasından veya belediyelerden 
emaal aatış kıymeti isteomeıine 
mahal olmayıp, ücretle un lijil• 

ten ve muafiyet hGkmüoin 
dışıada kalan detirmenlerin ma 
ımulltı için 'r1 1eri numaralı u
mumi tebliti aucibioce alınmıt 
olan emsal satıı kıym•ti verfi
ye matrah ittihaz. olunacaktır. 

Bu anları satılıta çıkarmak 
isteyenler, satıp anetaıeden ev· 
vel verrisini ödemet• mecbur
durlar. Bu;dayı Koruma Karşı
lığa Kanununun muaddel 9 un
cu maddesinin ltirinei fıkruı 

mueibinee, bu nevi •nlarıa satı· 
şa çıkarılması haliade satışa arz. 
edilmeden enel verıisiaiıı iden
mesi ve kaplarına mllalr kur
şunu koydurulması mecburi 
bulunduğundan b• maksatla va· 
ridat dairelerine vaki olacak 
müracaatlarda, b•tıılayı koruma 
vergiıioin tahsili sırasında mua
nıele verıisi de tarla ve tahsil 
ede«ek ve muamele verıiıinin 
tarhı i~ia un ıalaiplerindea be
yanname isteailmiy ... lıttir. Bu 
nevi unlarıa verrisi iııleameden 
sahta 9ıkarılmaları .. alinde mua 
mele verıisi iki kat samla ve 
doğrudan ıılofır•ya yani resen 
takdire ridilmekaiz.ia varidat 
dairesine talaakkuk ettirilerek 
alınır. Bu uaların batcayı koru· 
Dl& verriıi öııleoaeden sahta çıka 
rılması halinde, ı466 sayılı ka
nunu• m11acdel 9 wacu maddesi· .. 
nin a:B l> fıkrası mucibiaee bile· 
rek sata•, sabo alan ve nakle· 
deolerclen iç kat nrıiıinin müt 
terekea alınacağı ve unların 

müsadere ol•naeağı malumdur. 
İtte bu kabil lıaallerde m.amele 
vergisi de iki kat ce:ı:a ve bir 
kat asıl olmak ü.ıere üç kat o· 
larak alınır. a:K» fıkrasındaki 

hiilcme ıöre, cez.all wuamele 
verrisiain bunu idemedea UDU 

satışa arzetmiş olan un sahibin· 
den ahamuı ve binaenaleyh 
tarbiyatıa ela b11 ıahis namına 
yapılması icıabeııler. 

Satıt maballerile çarşı ..e pa
zarların kontrola sıraıı1tda, mua· 
mele verıisi aclenip ödenmediti, 
verginin talısiline aid makbuzlar 
tetkik edilmek suretile teıbit o· 
lunur. Bu kontrolua faydalı ve 
kolay olmasını temin için mua· 
mele verıisi makbuzlarında ver· 
gisi ödenen unların miktarile 
buğdayı koruma makbuz. tarih 
ve numarası ye buj'dayı koruma 
makbuz.larında ııla, mukmele ver· 
giai makbuzunun tarih ve numa· 
rası behemehal ıösterilecek H 

kontrol sırasında bunların yek· 
diğerile kartılattırılması suretile 
verıi•i ödenmit unlara aid mak
buzlarla, verıisi ödenmemit un· 
ların satılmaaı teklinde vukuu 
melhu:ı kaçakçıııklara meydan 
verilmiyecekSir. 

2 - Yeni kanunun ikinci mad· 
desi 2430 .. yılı kanunua ikinci 
maddesine 3535 sayılı kanunla 
eklenmiş olan ,. R» fıkrasını ele· 
tiştirerek afBtıdalı:i şekle koy• 
muttur. 

R) Muharrik kuvvet kullan· 
mayan ve en fazla günde 10 iş
çi çalıştıran miiesaeseler (tepme 
mancınıklar barif olmak iizt-re 
koz.adali ipek çekea müesseseler 
işçi sayısı her ne olursa olıao 
verıiye. tabidir.) 

(Devamı var) 

M ü t e a h h i t 1 er i n T a k v i m i 

YARIN 23. 2. 940 ta YAPILACAK İHALELER 

D. O. Yolları : 
Motepomp (Ne 1295) 
Cari hat kayın traversi (No 1323) 
Köpri me'.te traversi (No 1323) 
Sekatif (No 1329) 
Blek, molo:r. taııı n balut (No 1320) 

P. T. T. Umum Müd. : 
Peraelen iulatör (No 1313) 

İıparta Askeri SAK : 
Sıfır eti (No 1321) 

M. M. Vekaleti : 
Rontgen fılmi (No 1322) 
İd!'ojen cilıazı (Nu 1335) 

lst. Komutanlıtı : 
Harbiyedeki yedek subay olr.ulunan .. va 

ve badana tanıiı i (No 1323) 

İnhis~rlar U. Müd.: 

1 

İz.mir Belediyesi : 
Benıin (No •1327) 
Kanalizuyon yaptırılması (No 1326) 

Dursunbey Devlet Orman İtlet· 

1 
mesi Revir Amirliği: 

i Çam tomnı~ (No 1328) • 
Çam tomnı{l11 (No 1329) • 

1 Seyhan Vilayeti : 
llıç (No 1329) 

Pendik Bakterioloji Enstitüsii 
Müdür: 

Koyan gübresi, öküz, koyun, dana ve 
keçi derileri (No 1331) • 

M. M. V. Hava SAK : 
Mintanlık bez. (No 13.'12) 

. Bolu Orman Çevirge Müd. 
t'atabahçe Mü•kirat fabrikuındıı kanal 1 Kavak •A"acı (No 1323) • 

ioş .. i~ata dııvarla~ı tamir! el toftiı t•· M. M. V. Deniz Mrk. SAK : 
buı bıııuında tamırıt ve ını. (N<> 1323) 

A k B 1 d• . Elektrikli seyyar delık motörü (No 1334) 
o ara e e ıyesı : Ufk' 1 "h 'd 

Su ııeçidinin ta.miri için ı•kele yap. 1 p onya teı.ga 1
' torna ve vı e tez.-

srihı (No 1334) 
(No 132.3) Tophane Lvz.. SAK: 

S11 iıleri Cebe~i Klor dairesinde ilini 
inş. (Ne 1323) Arpa Ve)• yulaf (No 1334) 

Dizel motörlü yedek parçalar• (No 1334) Alüminyum küçük kapsiil (No 1335) 
Kıtlık yat A marka (Ne llli) Vaketa (No 1335) 

Haydarpaıa Lisesi SAK: Edirne Askeri SAK: 
Yerli lacivert k•maş (No 1323) Peksimet imali (No 1334) 

Ankara Jandarma Gen. Komut.: Sicim, ip ve mekı'4: (No 13ı4) 
Deraane mıruı (No 1323) lst. 5 inci İcra Mem. : 

Manisa Tüme• SAK : Kumaş (No 13%) • 
Sıfır veya keçi eti (No la24) 

. Selimiye Tümen SAK: 
Tabure, yemek masa.,, yemek arabuı, 

Dolap ve yazıhane (No llı24) 

İDhisarlar Çamaltı Müdürlüğil: 
Baca tamiri (No 1326) . . 

Hamiş : (] Tırnak içine alınmıf nu• 
maralar, i~in hangi sayılı gar.etede nefr

oldutwıu gösterir. 
.rJ Sonundıı. yıldız işareli bulunan iıler 

müuyede) e aittir. 

MUNAKASALAR 
inşaat -Tamirat- Nafıa işleri - Malzeme-Harita 

lçel Defterdarlığından : 
Hükumet konatı ittisaline kain maliye tahakuk ve tahsil şube 

binasında yaptırılacak 17.!5 lira 60 kuruş bedeli keşifli tadilat ve 
j inıaatı 19.2.940 tarihinden itibaren 15 güo müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 7 3.940 perşembe günü saat 14 de ihalesi yapılacaktır. 

1 Talip olanların 129 lira 40 kuruıluk teminatlarile birlikte def-
' terdarhkda müteıekkil komisyona müracaatları ilin olunur. 

1 

1 

Yozıat Nafıa Müdürlüğünden : 
Eksiltmeye konulan iş: 23720 lira 89 kuruş keşif keşifli Yoıgat 

1 jandarma okulu komutanlık binası inşaatıdır. 

ler. 

Bu İfa aid şartname ve evraklar şunlardır. 
A - Ekıiltme tartnamesi 
8 - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri ıeoel tartnamesi 
D - Yapı işleri fenni 14rtnamesi 
E - Hususi şartname 
F - Kejif cedveli tahlili fiyat metraj 
G - Proje. 
İstekliler Yozgat Nafıaaında bu evrak ve şartnameleri iÖrebilir• 

Eksıltme 8.3.940 cuma günü saat 15 de Nafıa müdürlütünde 
toplanacak komiıyon huzurunda kapalı z.arf usulü ile yapılacaktır. 

Eksiltmeye fİrebilmek için isteklilerin 1779 lira 67 kuruş mu-
vakkat teminat vermeleri ve bundan batka aşafıdaki vesaiki haiz 

1 

bulunmaları lazımdır: 

A - Yapı inıaatını yapmış olduğuna dair vesaik ibraz.ı. 

1 
B - İhale tarihinden sekiz gün evvel müracaatla vilayetten ek· 

siltme,Ye girebileceklerine dair vesika almaları şarthr. 
Teklif mektuplıırı yukarıda yazılı saatten bir saat evve· 

line kadar Nafıa dairesine ıetirilerek komisyon reisliğine makbuz. 
mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek maktupları nihayet 
yukarıda yaz.ılı 1aate kadar gelmit olması ve dıt zarfm" mü
hür mumu ile iyice kapatılmıt olması lazımdır. Postada olacak ge· 
cikmeler kabul edilmez, 

Zonguldak Vilayetinden: 
Zonıuldak viliyeti için Karabük - Aktaş - Çerkeş güaerkahın· 

da yapılacak 18854 lira 30 kurut keşif bedelli sınai imalat ve tesvi
yei türabiye işi kapalı zarf uıulile eksiltmeye konulmustur. Eksilt
meai 29.2.940 pertembe i\inü saat 11 de Zonguldakta bükümet ko · 
oağı içinde Daimi Encümende yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve 
buna miıteferri evrak Nafıa müdiriyeti ve Daimi Encümen kaleminde 
iörö.lebilir. (Bedelsizdir.) 

Muvakkat teminat 1414 liradır. 

İ9io bedeli 939 bütçesiadeo verilecektir. 
Ekıiltmeye airmek iıteyonlerin ihale gününden en az ıekiz ıün 
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2 Münakasa Gazetesi 

üz yedeler List . ""' 
nıa ol nan Münakasa ve • 

Cinsi Şekli Muhm. bed. 

A) 1\1ünakasalar 

inşaat, Tamirat, Naha işleri, Malzeme, Harita 

Hükumet kon ğı binası tamiri aç. ekı. 1725 60 
Y "'"gat Jandarma Okulu Komutanlık bina· kapalı z. 23i?O 89 

Bı İnş. 

Karabük-Aktaş-Çerkeş güzergahında sınai 

imalat ve tesviyei türabiye işi 
Neyren suyu isale projesinin tanzimi (temd.) 

" 18854 30 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari~al§t, Hastahane Lvz. - -
haç ve sıhhi mnlzemesi: 50 kalem paz. 1700 -

Ele J trik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Muhebere malzemesi: 12 kalem 
Benzin veyn dizel motörlü seyyar santrifüj 

tulumba: 14 nd. 

paz. 
kapalı z. 

Bir No lu dikim evinde 2 asansör yap. paz . 
Akimülfitör B lediye otobüsleri için: 60 ad. ,, 
Yeraltı kablosu: 41500 m.-deni:r.altı kablo· ,, 

su: 500 m. (temd · ) 

7000 -

7280 -
2400 -

l\ı cnsucat, Elbi~, Kundura, Çamaşır v.s. 

Çamaşır diktirilmesi: 15l 00 kat 
Pamuklu mınten: dikt.: 25030 ad 
Şiltelik bez: 55 O m. 
Nöbetçi muş!lmbası: 500000 ad. 
Keçe cizme 3 O ad. 
Sıyab yağlı kö ele: 2.5 t (müteahhit narn 

ve be.1ttbıııa) 

aç. ekı. 

" paz. 

" nç. eks · 
paz· 

1500 -
5000 -
6S15 -

225'JO -
ıs o -
5000 -

Mobilya, büro V!._0V eşyası Muşamba, Halı, v.s. 

Yemek masası: 5 nd.-mektep sırası: 5!) ad. aç· elu. 1475 -

Teminat 

1-9 40 
1179 67 

1414 -

225 -

525 -

546 -
360 -

1000 -

112 50 
375 -
515 62 

1637 50 
135 -
375 -

Müracaat yeri 

İçel Defterdarlığı 
Y oz.gat Nafıa Müd. 

Zonguldak Vilayeti 

K. D. Ereğli Belediyesi 

M.M.V. Hava SAK. 

İst. Komutanlığı SAK. Fmdıklı 
D.D. Yolları Haydarpaşa 

Günü Saatı 

7.340 14 -
8 3-40 15 -

29-240 11 -

1-3-40 15 -

24-2·40 IO -

1·3 '° 14 -
8-3-40 15 -

Tophane Lvz. SAK 4 -3·40 14 -
Ankara Belediyesi 22 2-40 10 -
İıt. Elek. Tramvay Tünel işlet. U. Müd. 1-3 40 15 -

Çorlu Kor SAK 
,, 

Tophane Lvz SAK 

" Nafıa Vekaleti Malzeme Müd. 
Ask. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

4-340 16 -
4 3-40 15 -

27 2 40 15 -
27 2 40 14 30 
2e.240 ı5 -
26 2-40 14 -

110 63 D. D. Yolları Haydarpaşa 8·3·40 10 30 

r~ c.il:c:a işleri - Kırtasye-Yazıhaneleva_z_ı_m_ı ____ _ 

Evrakı matbua Üsküdar süt \'e melıtep ço· paz. 179 - 13 42 lıt. Belediyesi 23·2 40 14 -
cuklnrı dispanseri için 

K~te, ~a ve saire _ _,__ 

Kereste: 413.763 ın3 

Na f liyat - Boş<: ·ım " V'Uktetme 

paz. 

1 sene zufında İzmir limanına gelecek kö- paz. 
ınür vapur ve motörleriııin boşaltma, 

yükleme ve aktarma i._l .. ri 

~ ahrukat, Benzin, iV akine yağlan v. s. 

Kok ~ömürü: 60 t. 
Benzin: 3400 litre 

Rezidü ya ğı: 12 t. 

Müteferrik 

Normal çimento: 301.700 k. 
Erzak çuvalı 
Orman söndürme mekineıi: 18 ad.·yangıo 

eczası: 234 ad.-su kabı: 72 ad.-benzin 
söndürme makinesi: 20 ad.-varyoz: 20 
ad.-yaba: 50 ad. 

Y bngın kovası Mrk. daircsile feo işleri 
Müd.: 250 ad. 

B;.ıl t· 30 ) m1 

,, : 3000 m 3 

,, : 6500 m 3 

Bilya Zeis marka kamyonlar için: 104 ad. 
Sar ciye malzemesi iıf .. iye ekipleri için 
Molo:r. tuşı kum ve çakıl 

rzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

aç. ~kı. 

" 

,, 

paz. 

" 
" 

" 

kapalı z, 
,, 
" aç. eki. 

" ,, 

150()1) -

1110 -
680 20 

2220 -

6034 -
5000 -

300 -

4500 -
4500 -
7800 -

804 80 
2539 99 
1155 -

Yulaf 6(l0 t. kapalı z. 49800 -
Sabun: 15 t. (temd.) 
Sığır eti: 35 t. 

,, : 15 t. 
Koyun eti: l t. 
Danc eti: 120 k. 
Kuru J emlik ot: 54020 k. 

ve heııabına) 
(müteahhit oam 

E. O 7 ay ede 1 er 

Ş le plajı ve gazinosu kiraya verilmesi ~3 
seııelik) 

MolÖr Alman marka ve 10 beygir kuvve· 
tinde: 1 ad. 

Sepetli motosiklet: 1 ad. 
Kinin komprımesi pres makinesi: 1 ad. 
Boş benzin tenekeleri: 386 .ıd. 

Muhtelif hurda eşya: 205 kalem 

paz. 
kapalı z. 
aç. eka. 

" ,, 
paz.. 

aç. art. 

" 

paz. 

" ,, 

" 

5550 -
43200 -

451)0 -
540 -

37 50 
2701 -

500 -

50 -
80 -
42 46 

100 15 

evvel Zonguldak vilayetine müracaat ederek Vilayet makamından 1 

alınan~ müteabbidlik ehliyet vcsikasile l icaret Oduıodan bu yıl için
de ulıııll}ıf ves ka ve muvakkat temiııatlarile birlikte kapalı zarfların 
ihale saatinden bir &nat evvel Daimi Encümen riyasetine verilmesi 

ilan o.unur. 

••• 
Polathane tütün b kım evinde dö~eme, boy:t v.s. müteferrik 

işlerin yaptırılması llak: İnhisarlar Uwuw Müdürlüğü ilanlarına. 

1125 -

83 25 
51 -

166 50 

452 -

22 50 

337 50 
337 50 
585 -
60 3S 

190 50 
86 63 

3735 -
4•7 -

324() -
337 50 

40 50 
2 81 

405 15 

Çannk Mst. Mvk. SAK 26-2-40 10 -

De\•let Liınaııları İşlet U Müd. lzmir 24·2-40 11 
Şubesi 

inhisarlar Umum Müdürlüğü 
Nafıa Vek. Su İşleri 3 cü Şube Mü· 

hend. Manisa 

8-340 14 -
24-2-40 l l -

O.O. Y. Ank. Haydıırpafa Tesellilm ve 
Sevk Şefliği . 

6·3 40 15 30 

Çanak. M!lt. Mvk. SA 
Edirne Aık. SAK 
Çanak. Mat. Mvk. SAK 

İst, Belediyeıi 

26-2 40 11 -
29 2-40 10 -
22·2·40 

23-240 14 -

D.D.Y. 2 ci ftlet. Ank. ve Haydarpaın 8-3-40 15 -
15 -
15 -
IO 30 
14 -
14 -

,, " 8 3 40 

" ,, 8 3 40 
Ankara Belediyesi 
lst. Belediyesi 

,, 

Kırk! reli Askeri SAK 
Ed rne Aık. SAK 
Lüleburgaz Askeri SAK 

" Manisa Kültür Direk. 

" Ankara Belediyesi 

Şile Belediyesi 

8 ·340 
26-2-40 
26-2 40 

11 ·3·40 
29-2·40 
8-3-40 
4-340 

24 240 
24-2 40 
27-2-40 

t5 -
11 -
10 -
15 -
ıo -
JO -
10 30 

iat. 4 üocü İcra Mem. Şarap İskelesinde 5 3·40 1 J -

Ankara Defterdarlıtı 

" ,, 
,, 

28-2-40 14 -
28-2-40 14 -
28·2-40 14 -
28-240 14 -

UAçlar, Klinik ve ispençiyari aıat, Hastane Lvz. 
M. M. Vekaleti Hava Satınalma Komisyonundan: 

50 kalem ilaç ve aıbbi malzeme pazarlıkla tahn alınacaktır. Mu· 
hammen bcdelı l7UO lira kail teminat miktarı 225 lıradır. Pazarlığı 
24.2. IU4U cumartesi günü saat 10 da hava 1atınal .. a komiıyonunda 
yapılacaktır. 

Şartname ve liste her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
muayyen gün ve saatle kati teminat ve kanuut belgelerile komis
yond• bulunmaları. 

lstanbul Hayvan Bor.sası Dir.I 
- 19. 2. 940 -

Çeşit Sayısı Ağırlığı 

atls Ftatları 
• 

Parası 

En afnğı En yulcarı Orta 
Kş. S. Kş. S. Kş -~ 

46799 -23 25 26 50 25 02 Beyaz Knraman 
Kızıl Karamnm 
Dağlıç 

Kıvırcık 

Karayaka 

Kuzu 
Süt Kuzusu 

Tütik 
Keçi 

1082 
2086 

134 
87 

92544 17 50 23 25 19 91 
4911 25 25 25 -
2103 26 26 26 --

1945 23709 25 34 25 
.__ - --

Oğlak -~ 
__________________________________ _.,,,. 

Şark Öküzil 15 ~269 14 14 14 -
Öküz 118 38372 10 16 50 13 fi 
İnek 
Dana 
Boğa 

4 989 11 16 13 7' 
6 737 10 ıı 10 79 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Manda 79 30813 8 16 
Malak 12 1868 10 14 

- ...,,,/ 
11 19 

11~ 
Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve •ti 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İ§letmeleri Uınutı' ~t 
alz.) 

· Müdürlüğünden : ,,J 
2.2.940 tarihindeki pazarlıgı ııeticesinde \•erilen fiyatlar yô1' f 

bulunduğundan ihalesi yepılamıyan muhtelif eb'adlı 41500 mett~ l 
altı ve 500 metre deniz altı kabloları pazarlığı 1.3 940 cuma Jp ~~ 
saat 15 e talik edilmiştir. ~ t 1.1' 

Fi t vereceklerin maktuan 1000 liralık muvakkat teminatı f llr 

mezkur gün ve sanlte İdarenin Metro hanında beşinci kotta to ~~ 
nacak olan komisyona gelmeleri ilin olunur. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 
Komisyonumuzda mevcut §artnamesine göre ve biti~ 

muhabere alayında mevcut nümunel~rine uygun olmak ~ 
re onuncu kolordu ihtiyacı için on iki kalem muhabere •i 
zemesi pAzamkla satın alınacaktır. Münakasasma 1·3 V •. d 
cuma gunü saut on dörtte bat \anacaktır. 1 teklilerin a 
gün ve saatle hndıklıdn Komutanlık Satmalma Komisyoıı l• 
gelmelerı. ,_./ 

. s. 
Çorlu Korlu Satınal'Ila Komisyonundan: 

Kesilmiş olarak malzemesi Kolordudan verilmek uı 
15,000 kut çamaıır diktirilecektir ihalesi açık eksiltrıJCll~ 'l' 
4.3.940 pazartesi günü saat 16 da Çorluda Kor SatııııJ il" 
Komııyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli ısOO ~ 
ilk teminatı l 12 lira 50 kur uf tur· Şartname i her a-iiıı 
misyonda görülür. t 

* "'• Hulun malzemesi Kolordudan verilmek üzere açı1'W 
siltme ile 25,000 adet pamuklu mintan diktirilecektir• f 
lesi 4.3.940 pazartesi günü saat 15 de Çorluda Kor Sa~• ıv • 
ma Komisyonunda yapılacaktır· Muhammen bedeli 500 ~ 1 

ilk teminab. 3~/5 liradır· Şartnamcıi her gün Ko1J1iıf0 , 
gorülur. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlügü Merkez Satınaltı'' ,•} 
Komisyonundan: p • 

Tahmin edilen bedeli 5ııı.ı0 lir olnn 2j00 Kı. siyah ya~lı ~I 
le müteahhit nam ve hesabına Askeri Fabrikalar Umum Mö.iil'ı 
Merke:ı Satınalma Komisyonunca 2o.2. 1940 paı.artcai günü ı•J: 
de pazarlıkla ihale edıleceklir. Şartname parasız olarak kowi•1° 
verilir. Talıplerin wuvakkat teminat olan 375 lira ve 2490 n"~JI l~ 
kanunun 2 ve J. maddelerindeki vesaikle komisyoncu ol1J1•d1 't 
ua ve bu ışle alakadar tuccardan olduldarmıt daır ticaret oda.fi ı) 
aııka.sıyle wezkur guıı ve saatte komısyona müracaatları 

o ılya, BUro ve ev eşyası, uşamba, Hah v .s. 
masuı ile 5u;det mektep aır.;.-;lııı•" 

l\ııüdürlüğu ilanlarına. ~ 

atbaa işleri, kırtasiye ve yazıhane Lvz. 
Ambalaj kağıdı alınacaktır. Bak: lohiııarlar Umum 

ila0Jarın1&. 

Kereste, Tahta ve saire ~~ . '\ 

Çanakkale Mst. Mevki Satınalma Komisyonund~" '.(, ~ 
4 lJ,76J M.3 kereste pazarlıkla 1111tıu alınacaktır. Tohw•ll 

17,796 lıra ilk teminatı 1.334 lira 70 kuruştur. !halesi 26.2.9' 
11 

~' 
2 rtesi güuü ıaal 10 da Çanakkale müstahkem mevki ıst~ ~ 
komisyouuuda yapılacaktır. isteklilerin komisyona müracaat!• ' 

'•ı Mahrukat, Benzm, a ına yağlar v .r s , ' 
Nafıa Vekaleti Su işleri 3 üncü Şube Mühendiılifiııd~ 

Eks.ltmeye konulan şeyin cinsi: Umumuna 680 lira ~e : 
litresine ıu kuruş bı:del tahmin edilen MuO litre benzin. .,J 

1 Şartname ve saır evrak Manisadn Su işleri dairesinde goı· . 

lir. Eksiltme 24.2.940 tarihine müsadif cumartesi günü sa•~ ~~ 
Manisnda istasyon caddesinde Su işleri 3 ocü Şube Mübeııd1• 
resinde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 51 liradır. 
Ekıiltme: açık eksiltme ı;uretile yapılocaktır. "' 
Eks.ltmeye gireceklerin ticaret od sında kayıtlı oldukl•'' 

vesika ıbraz etmeleri. d•' 
Dalia faz!a molüm t olmak istiycnlerio her pn saat 9 

ye kadar Su :şleri Mübendısliğine müraco Uarı. 
• • * 

60 ton kok kömürü alınacaktır. Bak : İnhisarlar 
ilanlanun. 

üteferrik " : Çanakkale Mst. Mevki Satınalma Komlsyonuııdıı t' 
1'11 

301,700 kilo normal çimento pazarlıkla satın alıııaca 
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~•d.eli 6034 lira ilk teminatı 452 lira 55 kuruştur. İhalesi 26.2.940 
~Ilı' eıı günü sııat l l de Çanakkalede müstahkem mevki aatınalma 

111°nunda yapılacaktır. İsteklileria k~mis1ona müracaatları. 

lıt Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan: ı 
~tt1'_ eklilerin ıetirecekleri oümuaelerine ı-'re komisyonca be§'eni. 
lıij, ,'be, bin lirahk muhtelif erzak ~uvalı satın alınacaktır. Pazar· 
~ tbaleıi Edirnede Müş'riyet dairesinde Sabnalma Komisyonun
lll~Y•pılacaktar. İsteklilerin 29.2.940 perşembe günü saat 10 da ko-

Yoaı, gelmeleri. 

1' Ankhra Belediyesinden : 
'1111 '!bizlik iılerinde kullanılan Zts marka kamyonlar için 
~ ~İ:kı olan muhtelif 104 adet bilya 15 gün müddetle a· 

M •l hneye konulmuıtur. 
1' uhaınmen bedel 804 lira 80 kuruıtur· 
~llllnat 60 lira 36 kuruıtur· 

ttııı rtnarne ve listesini görmek isteyenlerin her ıün en· 
lo,30~ kalemine ve isteklilerin de 8.3 40 cuma ıünü saat 
~ a belediye encümenine müracaatları· 

~ahirte, Et, Sebze v. s. 
l' Ankara Belediyesinden : 

1\ otellıi:ılik ve sıhhat işleri hayvanatı için 54,020 kilo kuru yem· 
M l>•:ıarlıkla satın alınacaktır. 
"'llbanınıen bedeli 270 l liradır. 
'tın. 
Ş. •ııat 405, 15 liradır · 

·~ ~ rt?•nıeaini glSrmek istiyenlerin her rün eac:imen kalemine 
-'-t :itlerin de 27.2.940 salı günü saat 10,30 da belediye encü· 

llracaatlara. 

ytit Lüleburgaz Askeri Satınalma Komisyonundan: 
l,~, otuz bef ton ıığır eti kapalı zarfla ekailtmeye konulmuttur. 
~,G~ bedeli 43200 kırküçbin ikiyüz. lira ilk teminata 3ı40 üçbin· 
~'tl ırk liradır. Eksiltmesi 8-Mart 940 cuma günü saat on da Lüle· 
llıiatda •ıkeri aatmalma komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi 
' ._!0 nda görülebilir. Teklif mektupları belli günde belli saattau 
tU,./ evvel komisyon batkanhğına verilmiş Teya posta ile a-ön· 

ış bulunacaktır. 

15 Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan : 
'İ 29 ;on sabuna kapalı zarfla talip çıkmadığından pnarlıkla iha
dt · .940 per,embe günü saat 11 de Edirnede Mü,iriyet daire· 

1~1keri s hnalmn komisyonunda yapılacaktır Tahmin bedeli 
l~. lta terninah 4 17 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda gö· 

Goo l<.ırklareli Askeri Satınalma Komisyonundan : 
td~li 

4 
ton yulaf kapalı zarfla eksiltmeye ~onmutlur. Muhammen 

9,8() ) lira ilk teminatı 3735 liradar. ihalesi 11.3 940 pazarte· 

'ti~ 1STANBUL lstanbul Derrl Piyasası 
"-ret ve Zahire ( HAM ve 1ŞLENM1Ş ) 
S o r s a s ı Keçi derisi 

21 2.940 - Tuzlu kuru Çifti 210 225 Kf t& T L A R Tula tiftik > 140 145 > 

~ s ı Koyun derisi 
- Aşatı Yular 

1 

Tuzlu kuru Kilosu 50 53 Kt 
65.- > ,d'> Kr. Pa. Kr. Pa . H k 60 YlılQ ava uruau :o 

1 •• ıı,.ıc 5 32 
' ~I~ 5 20 5 22,5 Tula Çifti -

• ) ıı,doı d-ıc 65 = K~e!İ!! 
-.- > 

d,t'ııılıl:; ç~, rne 5 25 
6 2•5 Hava kurusu çifti 

" Salamura .» 
-.-> 

15 20 16 -
17 25 17 30 
18 -
S'l 20 39 -

4 36 5 -
17 ]0 17 20 

~ELEN 
'4,5 Ton 
- . 

480 • 
ıs • 

220 • 
98 • 
- . 
50 • 

8,25 • 
4 • 
4 ., - . - . 

• 
- . - . 
- . - . - . 

5 -
4 26 

• 

ŞtJfu~ 11Y A TR OSU 

T epeh.şı Dram 

kıaau 

~ saat 20,30 da 
~DiN 

Cadd • 
~ " 1 1 eaa Komedi 

' , .. _ tr:ı ı b d 
"""tr:ı a 

l\ts \' .._t 20,30 de 

tau YERİNDE 

-.-> 
Manda derisi 

Tuzlu kuru kilosu 65 70 > 
Salamura > 45 48 > 

Oğlak derl.!i 
Kuru (tuzlu) çifti 110 J 50 > 

Sığır derisi - - -
Tuzlu kuru kilosu 7; 85 ::ıı 
Salamura » 48 52 :o 

~el!_ 
Sıtar birinci kilosu 190 230 > 

> ikinci > 150 180 » 
Manda birinci > 150 170 > 

> ikinci > 125 140 > 

Metin 
Elvan birinci adedi 120 130 > 

» ikinci > 70 80 > 

Beyaz. çekme l > 100 110 > 
> > il > 50 180 .> 

Sahtiyan 
Elva:-birlncladedi 170 180 ::ıı 

> ikinci > 100 110 > 
Beyaz birinci > 110 120 » 

l> ikinci > 90 120 > 

• Loodra 
Nevyork 
Paria 

BORSA 
ÇEKLER 

22 . ! . 1940 

Mili.o o 
Cenevre 
Amıterdaıı 

Brük.el 
Atiu 
Sofya 
Madrid 
Badapeıte 
Blkret 
Belrad 
Yokobama 
Stoklıolm 

5.21 
130.19 
2.9019 
6.70 

21.9010 
69.1324 
21.9010 

0.965 
t.5825 

13.36 
23.415 
0.6125 
3.065 

31.N5 
30.8275 

P.SHAM VE TAHVıLA T 

1938 °/0 5 ikramiyeli 19,66 
Sına-Erz.arum 1 19.12 

" " 
v 19.36 

ıi günl saat 15 de Kırklareli aakeri aatıoalma komisyo•unda yapıla
caktır. Evsaf ve fartnamesi komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni 
vesikalarile teklif mektuplarım ibale saatinden bir saat eTveline ka· 
dar komisyona vermeleri. 

(Devamı 4 ncü sayfada) 

Maarif Matbaası Müdürtlügünden : 
°!o 7,5 Muvakkat 

Ciaıi Mikdara Tah. T•tarı pey akıaaı 

Karpıata kiğıt 100 ton 1500 lira l 12.5 lira 
Matbaamızda bir sene zarfında birikecek olan kırpıntı kağıt· 

larınao açık arttırması J.3.1940 c:uma günü saat 15 te matbaamızda 
icra edilecektir. İsteklilerin arttırma nktinden evvel 0 

11 7,5 muvak· 
kat pey akça1ile birlikte ınüracaatları. 

Şartname Müdürlükten parasız tedarik edilebilir. (1140) 

lstanbul Jandarma Satmalma Komlsyonundan: 
Aumt mik. göre Aıı:ami mik. a-öre 

Miktara 
asa-arı aumi Cinsi 

1769 : 24Z7 
1228 : 184g 
1024 : 1472 
1024 : 1472 
819 : 1277 
614 : 883 

3072 : 43l6 
2457 : 3532 

144 : 219 
1092 : 1344 

sade yatı 
makarna 
kuru uohut 
şeker 

kuru üzüm 
kuru sotao 
patates 
kuru fasulye 
beyaz. peyair 
sabun 

mub.bed. ilk teminatı 
lira kr. 

3058 02 
443 76 
206 08 
397 « 
255 40 

44 15 
345 28 
812 36 

8.1 22 
456 96 

6l02 67 

lira kr. 

229 a6 
31 29 
15 46 
29 81 
19 16 
3 32 

25 90 
60 93 
6 25 

34 28 

457 76 
1 - Cins, miktar ve muhammen bedelleri ile ilk teminatlarile 

yazılı on kalem erzakın kapalı zarf ekıiltmeai Taksim • Ayazpafada 
jandarma M;ntaka Komutanlığı binaaı içindeki Komisyonumuz.da 4 
mart 940 pazarlesi a-ünü saat on beıte yapılacaktır. 

2 - Hepsinin bir istekliye veyahut bir veya bir. kaç kaleminin 
apı ayrı isteklilere ihalesi caiz olan 'mezkur er:.ıakın prt. kitıdı Ko. 
misyonda her gün görülebilir, veya parasız alınabilir. 

3 - İsteklilerin talip olacaklara kalemlere aid ilk teminat mak. 
buzu veyn banka kefalet mektubu ve şart kağıdında yazılı sair bd 
geleri de havi teklif zarflarını eksıltuıe saatinden bir aaat e ... ·vcliııe 
kadar Komisyonumuzda bulundurmaları. ( 1287) 2 4 

1 - İdaremiz için 60 ton kok kömürü açık eksiltme ile satın 
ahnacakhr. 

il - Muhammen bedeli 1110 lira muvakkat teminata 83,25 li
radır. 

ili - Eksiltme 8. 111. 940 cuma fÜnii saat 14 de.J Kaltatafdaki 
Levazam ve Mubayaat Şubcıi Alam Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden parasız. alana. 
bilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve ıaatte meı. 
kur Komisyona gelmeleri ( 1388) t - 4 

3 

1 - Şartname ve keffi mucibince idaremizin Polatane Tütün 
bakım evi döşeme, boya ve müteferrik itleri açılr eksiltme ile yap 
tmlacakhr. 

il - Ketif bedeli 9391.62 liradır. Munkkat teminat 70!.lZ lira· 
dır. 

111 - Eksiltme 12.111.940 sah gilnQ saat 14 de Kabataıta Lenaım 
ve Mübayaat Şubesindeki Alam Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnamesi her rün adı geçen Şubeden paraaıa elarak a• 
!anabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme iJiD tayin olunan fia ve saatte % 7,5 
gilveorue paralarile birlikte mez.kür komisyona gelmeleri. (1366) 1-4 

• * * 
1 - Şartnamesi mucibince 20.000 kilo 70 X 100 tite ambalij 

kiadı açık eluiltme ile satın alınaeakbr. 
il - Muhammen bedeli 2700 lira muvakkat te•iHtı 207,iO li

radır. 

llI - Eluiltme 12.111.940 sah J'ÜDÜ saat 15 le Kabatqtaki Len· 
zım ve Mübayaat Şubesindeki Ahm Kemiayonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her pn sözü reçeo Ş•beden paruız alına· 
bilir. 

v - İıteklilerio tayin olunan rüa ve saatte •ezkur Komiıyoaa 
a-elmeleri. (1365) 1-4 

••• 
Cinai Miktara Mubam. B. °!o 7,5 Temin. Ebiltae 

Lira Lira Krt. tekli saati 
- ----- --- - -- - -----

Hortum 85 metre 850 65 75 Aç. ekıilt. 14 
Rakı in biti kapat• 1 adet 362 Z7 15 ,, ,, li 
Ecu iolabı 3 > 330 24 75 " ,, 16 

1 - Şartname, plan ve eu.a dolabı krokisi, hortum num•aui 
mucibince 3 kalem etya açık eksiltme usulile sabo ahnacıakbr. 

il - Mut.ammen bedelleri, muvakkat teminatları , ebiltme aa• 
atleri hizalarmda yazıldır. 

111 -- Eksiltme 26.11.940 pazartesi günü Kabaraıta Levazım ve 
Miibayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Kapak ve hortum tartnamesi para51z her ıriin söz.Ü re
çen Şubeden alınabileceği gibi plin ve dolap resmi de görllebilir. 

V - İsleldilerin eksiltme içiu tayin edilen gün ve aaatler•e 
o 11 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkür Komiıyona a-elmeleri. 

(1010) 4-4 

DEVLET OEMİRYOLLARI vE LİMA~LARt·: . . . . . . -.. 
iSLETME GENEL OIREKTORLUGUNDEN 

Muhammen bedeli 1475 lira olan 5 adet yemek masası ile 50 
adet mektep sırası 8. 3. 1940 cuma günü saat (10,30) on lauçakta 
Haydarpafada Gar binası dahilindeki Komisyon tarafından aıık ek· 
siltme usulile satın almacakbr. 

Bu işe girmek- isteyenlerin 110 lira 63 kuruıluk muvakkat te· 
minat ve ~kanunun tayin ettiti veaaikle birlikte eksiltme a-ünü saati
ne kadar Komisyona müracaatları liumdar. 

Bu iıe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak datıtılmak· 
tadır. (1379) 1-4 

İmtiyaz Sahtbt ve Yazı lıleri Direktör ü: lımail Gid t 
Baınldıtı yer: Akm BuımeYİ lstan~ul 

Cumhuriyet Merkez Bankasının 
AKTiF: 

17 ŞUBAT 1940 VAZiYETİ 

~I f. As 1 F: ııı:: ı: 

Lira 

15.000.000,-Kaıa: 

Altın: Safi kilotram 
Banknot 
Ufaklık 

Lira 

71.721.162 100.SSl.552.18 
11. 171.738.50 

1.917.474.48 

Dahildeki Muhabirler : 
Altın: Safi kiloram 
Tirit liraaı 

Hariçteki Muhabirler : 
Altın aafi kilogram: 10.012.340 
Altına tahTili kabil aerbeıt dövizler 
Diter d6Tider ve borçlu klirinr 

bakiyeleri : 

Hazine Tahvilleri: 

Denılıte edi. enakı nakdiye kartılıfı 
Kaauaaa 6-8 inci meddeleriae tev· 
fikan hazine tarafından nki tecliyat 

Senedat Cüzdanı: 

Tioari senetler 

367.316.23 
-~ 

14.083.156,90 
12.319,29 

31.747,500.34 

158.748.563.-

17.987.178.-

221.18.1.117,86 

Eaham ve Tahvilat Cüzddanı : 

(Deruhte edilen enakı nakdiyen 
A- ) kartılığı Eaham H TalaYilit (İti

(bari kıymetle) 

in 

8-Serbut eabam H tah•ilit 

Avanslar: 

Hazi•ey• kaa udeli avans 
Alba •e dlTia laerine 
Talıvil&t ~H 

Hissedarlar : 
MuhteUf: 

50.791.504,36 
8.394.840,68 

8.737.000.-
10.988,84 

7.808.722,-

1 

Yek6n: 

Lira r ermaye: Lira 

1 
lhtiy at akteıi : 

113.970.765,46 A.ti ve fevkalade 4.217.134,25 
6.000.000,-

367.316,23 

45.842.976, 73 

140.761.3M,-

221.18.3.l 17,86 

59.186.345,04 

ıe.556.110,84 

4.:500.000,-
14.866. 212,99 

617.234.830,15 

Huui 

Tedavüldeki Banknotlar : 

Denalııte edilen evrakı nakdiye 158.748.56.l,-
Kaauaaa 6-S i1ıci meddelerine tev· 
fikan laa:.ıine tarafından vaki tediyat_ !_7.987.178,-

Derubtee.li. evrakı nakdiye bakiyesi 140.761.385,
Kartllıtı tamame1ı altın olarak ill-
veten te.lavlle vuedilen 17.000.000,-

Reeskont mukabili iliveten tedavü· 

10.217. lM,15 

le vazedilen 142.500.000~ 300.261,~,-

Türk Lirası Mevduatı : 116.958.985,66 

Dö"Yiz Taahhüdatı : 

Altına tahvili kabil .lövi~ler 8.150.67 

Diter dövizler ve alacıaklı kliring 
bakiyeleri ~88.489, 13 45.196.639,80 

Muhtelif : 129.60'l.675,44 

Yekun : 617.234.830, 15 

t Temmaa 1938 tarihinden itibara: İ.konto haddi Yo 4 Altın iberine % 3 
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• 
Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

· Objet de t'adjudication 

Adjudications au Rabai~ 

Mode 
d'•djudicat. eatimatif proviaoire 

Lieu-;-d'adjuJI;;ii~e~chı 
Cabier dea Chargea Joura Heures 

C onstructi ons-Reparations-Trav. Publics-~ateriel de Construction-Cartographie 

Rep et constr. konck gouveıncmental Publique 
Badigeonnage partie extericure hôp. maladics Gre a gre 

veneriennes 
Constr. bat. command. ecole gendormerie 

Yozgat 
Trav. d'arts et de terrasscmcnt ıur la route 

de Knrabik·Aktaş·Çerkeş 

Pli çach 

" 

1725 60 
240 -

23720 i9 

1885 .. 30 

129 40 

18 -

1179 67 

1414 -

Defterdarat lçel 
Com. Pcrm. Municip. lstanbul 

Oir. Trav. Pub. Yozgat 

Vilayet Zonguldak 

7.3.40 14 
23-2-40 14 

8·3·40 15 

29-2 40 11 

Dressement projet adduction eau Neyren Municip. Erefli de la Mer Noire 1-3-40 15 

Produits Chimiques et Pharmaceuf!q~es-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour H~pita~-

Medicnments et articles sanit. : 50 lots Gre a gıe 1700 - 225 - Com. Acb . Miniı. Def. Nat. Oep Aviat. 24·2·40 10 

Electrlcite-Gaz-C hauffage Central (_!!!sta_!!~Uo.!' et Materiel • 

Articles de correspondımce: 12 loh 
Pompe centrifugc ambulaııte a motcur de ben

zine ou Oic:sel: 14 p. 
lnstall. dcux ascenseuu a la maison de cou• 

turc No 1 
A.ccumularcurs pr. les autos de la Municipa· 

lite: 60 p. 
Cablc soutcrrnin: 415ü0 m -id ~ous marin: 

500 m. (djl 

Gre a gre 
Pli cach 

Gre a gre 

• 

7000 -

7280 -

2400 -

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Conf ection de lingc: l 500 > complctı Publique 150• -
,, 

" 
blouse en coton: 25000 p. 

" 5 000 
Toile pr. selle: 5500 m. Gre a gre 6875 -
lmpermeables pr senlincllcs: 500000 p. 

" 22500 -
Boltcs eo feutre: 300 p. Publique 18110 -
Cuir noir grııisseux: 2,5 t. (au nom et pr. Gre a gre 5000 -

compte du fournisseur) 

Com. Ach. Comm. Mil, lst. Fındıklı 1-3·40 14 -
525 - lre Expl Cb de fer Etat H. paşa 8-3-40 15 -

546 - Com. Ach. Int. Tophane 5.3.40 14 -

360 - Municipalitc Ankara 22-2·40 10 -

ıor o - Dir. Gen. Expl. Elec. Tr. et T. lst. 1-3 4') 15 -

112 50 Com. Acb. Corpı Armee Çorlu 4-3·40 16 -
375 -

" 4·3-40 15 -" 515 62 Com. Ach. lnt. Tophane 27-2-40 15 -
1687 -

" " 
27-2-40 14 30 

135 - Miniı. Trav. Pub. Oir. Materiauıc 29·2-40 15 
375 - Com. Adı. Dir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 26·2·40 14 -

Travaux d'lmprimerie - Papeterie -Fourniture de Bureaux 

lmprehion regislres pr. le dispensaire de Scutari Gre a gre 179 - 13 42 Com. Perm. Municip. Istanbul 23-2-40 14 -

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapisaerie ete. 

Table i mangcr: 5 p.·banc d'ecole: 50 p. Publique 1475 -

Bois de Construction, Planches.!-Çharpente 
Boia de comtr. : 413,763 m8 Gre a gre 

Transport-Chargement - Dechargment 

Trav. cbargement, dechargement et tranıbor· Gre a g-re 15000 -
dement des batcaux et moteurs de char· 
bon arrıvant danı port lzmör dans 1 an· (ai) 

Combustible • Carburant-Huilea 

Benzine: 3400 litrcs 
Coke: 60 t. 
Huile re)idu: 12 t. 

Divers 

Ciment normal: 301700 k. 
Oiv. appareils pr. extinction d'inccndie 
Sacs pr. provisıtın 
Seau pr. cxtinction d'incendie: 250 p. 
Ballast: 3000 m!J 

" 
3000 m11 

" 6500 m8 

Articles de ~ellerie pr. lcs equipes de sapeurs 
pompiers 

Pier rcs roocllons, ııable et cnilloux 
Billes pr. comions maıque Zeis: ı 04 p. 

P'rovisi ons 

A voine: 600 t. 
Savon: 15 t. (aj) 
Viande de boeuf: 1~5 t. 
Vinndc de boeuf: 15 t. 
V ıande de mouton: 1 t. 

,, ,, \'eau: 120 k. 
Foin: 54020 k. \au nom et pr. compte du 

fourniucur) 

Adjudications a la surenchere 

Moteur marque Allcmando et de 10 c.v. : 

1 P• 

Publique 
> 

> 

Gre a gre 

" 
" 
" Pli cach 

" 
" Publique 

" 
" 

Pli cacb 
Gre a gre 
Pli cach 
Publique 

" 
" Gre a g-re 

Publique 

680 20 
1110 -
2220 -

6034 -

5000 -

300 -
4500 -
4500 -
7800 ·-
2539 99 

1155 -
804 80 

49800 -
5550 -

43200 -
4500 -

540 -
37 50 

2i01 -

500 -

l 

110 63 1re Expl. Ch. de fer Etat H. paşa s.J-40 10 30 

Com. Acb. Place Fortl Çnnakkne 26-2-40 10 -

1125 - Oir. Gen. Expl. Ports Etııt Suo. lzmir 24 2-40 11 -

51 -
83 25 

166 50 

452 -

22 50 
337 50 
337 50 
585 -
190 50 

86 63 
60 36 

3i35 -
417 -

3240 -
337 50 
40 50 

2 81 
405 15 

Min. Tr. Pub. 3me Sec. Hydr. Manisa 24-2-4 ı 11 -
Com. Acb. Econ. Moncp. Kabatache 8-3-40 14 -
Adminiıtr. G~n. Ch. de fer Etat 6-3-40 15 30 

Ankara Bur. Eıcped. H. pafa 

Com. Ach. Place Forte Çanakkale 

" " Com. Ach. Milit. Edirne 
Com. Perm. Municip. lstanbul 
2me Exploit . Ch. de fer Etat Ankara 

" 
> 

> ,, 
Com. Perm. Municip. Istanbul 

> > 

Municipalite Ankara 

Com · Ach. Milit. Kırklareli 
Com. Acb. Milit. Edirne 

" 
Mil. Lüleburgaz 

" " Oir. Culture Manisa 
> > 

Municipalite Ankara 

4me Bureau Executif htanbul Şarap 
lskeleıi 

26-2-40 
22-2-40 
29·2 40 
23-2-40 
8-3·40 
8-3·40 
8.3 ... 0 

26·2-4 U 

ıı -

10 -
14 -

15 -
15 -
15 -
14 -

26-2-40 14 -
8 3-40 10 30 

11·3-40 15 -
29-2-40 11 -

8-3-40 10 -
4 3-40 15 -

24-2-40 10 -
24 2-40 10 -
27-2-40 10 30 

5.3..ıo ıı -

Memento des Fournisseurs 

LES ADJUDICATIONS QUI AURONT LIEU DEMAIN 

Cbeminı de fer Etat : 
Motopompa (No 1295] 
Tıaver•u en hetre pour voia normale 
[No 1323] 
Traveru• en ehene pour pont(No 1323) 
s~cat f [No 13291 
Pjerree bloc et moallon. et bnllıııst 
[No 1320] • 

Direction P.T.T. Ank : 
l1K>latanra en pon:elaine (No 1313) 

Com. Ach. Milit. Isparta : 
Viaode da boeuf (No 1321] 

Com Ach. Miniıt. Def. Nat. : 
Film• Roentg«'n [No 1322] 
Appareil hydrogoae (Nu 1335] 

Commandement Mila. lstanbul: 
Rcpar. tınduit et badigeonnage ccole of· 
fıciel rc•ervr• lı Harbiye (No 1323] 

Dir. Gen. Monop.: 
Constr. cana!, repar. mun et con•tr. 
bitian ln.peetion a la fabr. dea Boi•
•onı l Pa,abahr,:e (No 1323] 

Municipalite Ankara : 
Constr. echeıle pour repar. pHHi• eau 
[No 1323) 
Conatr. anne:re l Cebeci [No 1323] 
P ~c:c• reebanıe moteur Oieael [No 1334) 
Huila d'bivar maıque A. [No 1336] 

Com. Aclı. Lycee Haydarpaşa: 
Eıoffa b eu indig~ne [No 1323] 

Cowmandement Gen. Gendar• 
merie Ankara : 

Bane• de claue (No 1323] 

Com, Ach, Division Manisa : 

Municipalite lzmir : 
Bentine [No 1327] 
Con•tr. eanaliHtion [No 1326) 

Chef Revire Exploit, Forit 
Dursunbey: 

Tronc de Hpin [No 1328] " 
Trone de Hpin (No 1329J • 

Vilayet Seyhan : 
Mcdienment• [No 1329] 

Dir. lostitut Bacteriologi4 
Pendik: 

Fumier de mouton at paaıu: de 
mouton. ate. [No 1831] • 

Min. Def. Nat. Depart. Avi• t 

Toila pour blo119e [No 1332) 

Directioô F oreta Bolu : 
Bois de penplier [No 1323] • 

Com. Acb. lntend. Maril• 
Min. DCf. ,Nat. : 

Moteur clcetr. ambalaut pour perlo 
(No 1134) 
Machine ontil p1ina, maehlna outil i i 
ete. [N<• 1824J 

Com . Acb. lotend. T opbaıı' 
Orge uu •v"ine [No 1334] 
Petitea cap•ule1 en aluminium [N° 
Vnehette [No 1335] 

Com. Ach. Milit. Edirne : 
Fabrieation peksimet [No 1334) 
Fıcella, eorde, navetta [No ıs34] 

5·eme Beureau Executif lıt•0 U 
Etoffa (No 1336) • 

Viande da beouf ou de ehevre (No 1324] NOTES • Lu Numiro• antrı r ,_ 
Com. Ash. Division Seliwiye : tH•H •ont eauı: da notra jourıı• 

Tabouret, tablo ~ manııer, voiture, 
moire at tabla de bureau [No 1324] 

Dir. Monopoles Çamalb: 

ar· lequel l'aviı a paru. 

Repar. ebemıoee [No 1326] 

(•) le• affairH ınİYİH d'uı>' ,1 
riaqaa H rapportant a ciH yııı1 ;. 

adjudieatio• i la .uraneb~re . 

(3 üncü sayfadan devam) 
Maniıa Kültür Direktörlüfünden : 

Mv. teminat Tutarı Mu. bedeli en az en çok cinsi 
lira kr. lira kr. kuruş kilo kilo Af 
40 50 540 45 1200 1000 beş k01,r 

2 81 37 50 25 150 120 dana etı 
1 Manisa ortaokul pansyonuııun 1940 yılı mart bati•" 
j dan 19.tO yılı mayıs sonuna kadar 3 aylık ihtiyaçlar• 
ı cinı ve miktarları ve teminatlara yukarıda yazılı yiyecekleri tO 
1 ~aribinden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulOI 

lbale 24.2.940 cumartesi günü saat IO da orta okul binasıad• 
edecek komisyonda yapılacaktır. 

Şartnameler her gün bedelıiz olarak orta okuldan temiıJ 

bilir. " 
11teklilerin muvakkat teminatlarile ticaret oda11 vesikal• 

milen komisyona müra<:aatları ilan olunur. 

MÜZAYEDELER 
Şile Belediyesinden : 

Şile plaj1 ve gazıoosu açık arttırma ıuretile bir ıenelil!İ ~~ 
ler arasında iki veya üç senelik için teklif vaki oldutu takd1 

göre kiraya verilecektir. 
Arttırma 29 Şubat 940 perşembe rilnfi saat 15 de Şile 

yeainde yapılacaktır. 
Şartname parasız olarak belediyesinden verilir. , 
Taliplerin mezkur gün ve saatte Şile belediyeaine uıOr' 

ilin olunur. 

İstanbul 4 üncü icra Memurlufundan: j 
939/3922 No. lu do•yada mahcuz olup paraya çe 

ıine karar verilen 500 lira kıymetinde bir adet 4262 ~ 
Alman jilmaıı markalı ve on beyılr kuvvetinde ın°!ır 
arttırma ıuretile Şarap İskelesinde 5 mart 940 salı liJJI 
11 de satılığa çıkarılacağı ve o a-ün teklif olunan be1ı hammen kıymetinin yüzde 75 ini bulmadığı ıurette 

1 
940 ıalı ıünü avni yerde ayni saatte ikinci arttırın& 
ıatılacaiı ilan olunur· 

Ankara Def terdarlıiından : 

Cinai 
Sepetli motosiklet • 
Kinin komprime pres makineıi 
Bof benzin tenekeleri 
Muhtelif hurda eşya 
Yukarıda ev111fi yazılı etyaların ayrı 

Adet 
1 
l 

zert= pazarlıkla ıatııa konulwuftur. 
1
,e 

ihale 28.2.940 tarihinde ıaat 14 de defterdarlıkta y•~;,., 
i.teklilerin adı geçen günde komisyona müracaatları 1 . . . ; 
200 ton kırpıntı ki~ıd 1atılacaktır. Bak: Maarif Matbl' 

ilanlarına. 

I 


