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Unıunı Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 

Ekonomik Haberler 
l~rac t 

a 1 ınız çağalı yor ve malları- Tiftik ve susam ihracatı menedildi 
lb ınız iyi fiatla satılıyor Tiftik ihracat birliği tiftik ve 

'-~'•cat fnaliyeti günden güne yapağıların muvakkat bir müd
~t fada artıyor. Mallarımız det için ihraç edilmemesini tile· 
itr ~erde rağbet buluyor ve de· carlara tebliğ etmittir. 
~ eğer kıymetile satılıyor. Di~er taraftan zahire ibracat 
~ıı ü komitesi de susam ihracatının 
~~ ç gün zarfmda yapılan durdurulmasını tüccarlara bildir· 
'-tı ~tın kıymeti bir milyon li-

uul miştir. Birliklerin bu kararları ._ ınuştur. 
~llıerikaya son zamanlarda ka· piyasalara derhal bir dura-unluk 
dlı.ı lll beyaz. iç fındık ilıraç e ve tüccarlar arasında da derhal 
~~ tktedir. Beyaz fındıklar telaş uyandırmıştır. 
4-~r icada diğer çeşitlerden Tiftik _fiy~tla~ı kilo ba.ııua on 
dır )Ükıek fiyalla ıatalmakta· kuruş d~tmuflur. Mubtelıf mem· 

• leketler ıçin yapılmış ol&11 aahf 

) lıf1abtclif 'h t dd 1 . ı· mukaveleleri ıon vaziyet ıebe· 
ll'- ı raca ma e erı ı· 1 .. llltıııda ... ı_ • 11• "k 1 bile vaktinde yerine getirilemH-

"'tl ... nemmıye ı yu se -
Ilı '" törülmektedir. Son za H bazı tilccnrlrır bu yiıden Ea· 
tı..~larda l't l k d ,, rar rörmek endişeıile Ticaret 
~it a yanın ço ara ı5 ı 
A \'ta d"ığ 1 k ti d Vekaletine müraC'anta karar ver· 
"t ,_ • er mem e e ·r en 
l '41lep artt ._ k ti . mitlerdir. Mevcut ihrr.cnt karar· 
''b'- ıu;ça ıyme enmıye 
~ "trıı' ve Ü k t Stl k nameaine ratmen velev mavalr.-
~.'- Is.adar kç utru' nBn 

1 
l u kat bir zaman için de olsa yeni 

"' L çı mıt ır. a mumu . 
.,._ tQeı:n ... ·

1 
tl" "h dd 1 . bir memnoıyet kararnamesi çık· 

,. '4.1 ye ı ı rac ma e erı 
~~•1ıııııd8 82 kuruıtan 170 ku· madan birliklere bazı malların 

\' ırla uıı!tır. ihracının men veya memnuiyeti 
llınu t işae ederek piyasaların sanılma· 

tG11, b' r a piyasası da günden 
tu

1 
ıraı. daha saıırlamlatmak- 1 ıına sebebiyet verilmeı;İ dotra 

"'r, 8 a iÖrülmemektedir. 
t'ıı ll ı:naddeyi en çok arı· Ticaret Vekaletinin, birliklerin 
~ lneınleketler İtalya ve Re- mahiyetini, kanunu yuak olan 
bGJ,adır ve buralara sevkedilen tröst tetekküllerinden hiçbirine 
~ ı·_. landık taı.e mallar 42 - benzememelerine itina ettitine 
l\ı:ıa;:ldır ltalya daha ziyade şüphe edilmemekle beraber bir• 
llı•kt •de kullanılan yumurta al· liklerin piyaaaları bozacak ba· 
3Q. 4~dı~. Bu malların. sandığı re ketlerde bulunmalarına müaa
"ıl:ı . lıra arasındadır. ltnlyanm ~ "11 ,ın ın'k d 

1 
ade edilıniyeceği de ümit ohın· 

"tııı bi . ı tarda aldığı mad e e.r· maktadır. 
~1 rı de balıktır. Son üçgün Susama gelince, zahire komi
?o ~?il. çifti 60- 65 kuruştan tesi ihracat tacirleri elinde bu
~11~11 Ç~t balık ih~aç edilmittir. lunan bu mahsul ıtoklarını tes· 

llııa:· dortte üçü ltalyaya, biri bit etmeğe ba1lamı,tır . Suaanun 
••lana iÖııderilmiıtir. barice yapılacak aatıtlarının dur· 

~eni Gelen İhracat Eşyası durulması suamın ihracat fiya · 
i ~•••lk· tının Vekaletçe teıbit edil~bil· 
'11 t 1 gün Amerika bandı· mesi içindir. Satışın dardurul · 
._, bo~Port vapurile kimyevi H· ması da piyasada külliyetli mik· 
t'd) Ya, vernik, madeni yatlar, tarda suum birikmesine ıebep 
-.,, 

0 •e radyo aksamı, demir olmuıtur. 
~~ ınakine aksamı, fotoırnf Zahire Komitesi Anadol11da11 
"· tllbeai, levha halinde tene· tüccara ı~Ien malları da teabit 
'-~..ı •ktrik malzemesi, kakao etmektedir. 
t 11•t· . ı ·1d 'lı "· 1 ve yatı· lsver bandı- AlakadRr ardan ltrenı itine '11t· , y • 

~')• •naland vapurile U1akine, ılre Vekalet bu mataın ihraç 
~I ııletleri, elektrik efyaaı ve fiyatını 20-22 kurut araaıııda 
~l~/cı.; Rumanya bandıralı teshil edecektir. Ilu ıuretle mem· 
~'-; ~lia vapurile çay, ateş tuğ· lekele külliyetli miktarda ıağlam 
•,htij '"'•n bandıralı Arkadya ı döviz retiren bu maddeden da· 
~; İ~ıe lnÜcevher taklidi tat· ha ziyade istifade temin edilmiş 
'ilt t 1an baııdıralı Veıta vapu- 1 olacaktır. 
'• lltltal, canı eşya· Kapo. Al- ı Diter taraftan Vekalet ibracat 
~· ,,\l 'l , dd l . . . d b "k k f" '"ı tı e de züccaciye etyası ma e erımızın a a yu ıe ı-':'•i ecza, fotograf malze: yatlarla satılabilmeıi için dünyii 
\ ), bo)'a Ye vernik otomobil piyasası üzerinden m11aoıele gö· 
~ •dek ' rülen Londra, Amerika ve Mar· 
~ '-'eıı parçası, ıoakarna, de· ıilyadnn başka daha karlı mab-
. •ucat ve limon ıelmit· ı~eçle~,:4'~~~t-a_d~ır-·------

.___ 

~ ~,~ Tütün Piyasamız B O R S A 
~~ ~llı•tin tütünlerimiz bak- ÇFJ<LER 
.'"t llııı olduğu müıbet ted- 28 · 2 · 1940 
~,._.••1eıinde bu ıene tütün Londra 5.24 
•,Ilı et' iatikrarlı bir surette de- Nevyork 130. W 
I. ~tt ınektedir. Pariı 2.9675 
"'tt llı1tıt k d k Milino 6.74 
S.: L a aıın a i tütün aatış· C ·. ~9.2725 ~ ..._ .. ,, tı enevre _ 
\\ di7 e e devam etmektedir. Amsterdao 69.2521 
l.. ~ ' kadar 3 l milyon kilo Briikael 22.04 
'il.) latılın t . ''-'UJ ış ır. Bu mıktarın Atina 0.97 
>tt ı-.. ~: 

1
kilosu ihracatçı tüc- Salya 1.5925 

~ ~ fab ~ ından, mütebakiıi de Madrid 13.435 
~c' td~~k~la.~ tarafından mü· Budapeşte 2.1.55 
~~ •ıııd k~ıştır, Karadeniz mm· Bükreş 0.6175 
~ Yu b' 

1
1 •atıflar da 3 milyon Belgrad 3.0825 

4• ~U ll aıuıtur. Bu miktarın Yokobama 31.225 
~ .;._orı kiloıu tüccar tar.ıfm- Stokholın 31.005 
,:t'ı,l ~n . alıumıttır. Fiyatlar f.SHAM VE TAHViLAT 
'~t.~1• •ııyetini muhafaza et- irıani 19.94 

r, 
SıYu·Eraanım V ıe.ao 

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

YARIN 1 3 940 ta Y APll.ACAK İHALELER 

İzmir Mulıasebei Hususiye Müd, : 
Defatir ve nrakı matbua (Nn 134l) 

Beden Terbiyesi Genel Direk.· 
Spor fi:imleri (No 1302) 

Muğla Vil. bağlı Ula Kasabası 
Beled.: 

Diı.el motöıü atı rnııtör ,. 111 . (No ' 113) 

İst Komutanlığı SAK : 
K fuu ye (No 1320) 
Su yolları inı . ve tamıri (N.:ı ISSO) 
Depo tamıri (No 1332) 
Muhabere ı a 1emesı (No 1 'J37 ) 
Haydarpaşa hut tamiri (No 1340) 

Soma Belediyesi : 
Belediye bin.,ı in~ (No 1 ~~l 
İnhiaarlar U. Müd.: 

Ker .. te (No 1324) 
Nıhayataiz şarıl (No 11·•4) 
Şiıa ambaloj ka~ıdı (No 1324) 

Kırklareli Aıkeri SAK : 
Sıfır eti (No 1325) 

Edirne Askeri SAK: 

T. Ş. Fabr. A. Ş.: 
Gumriık mıı..,•elelflri işi (No 1330) 

Nafıa Vekaleti : 
Muhtclıf lt..vha (No 1330) 

Emniyet U. Müd : 
Pelerin muşamba (No 1330) 

Ank Elektrik T. A. ş .: 
U De'11iri (No ıs:n) 

Gazi Terbiye Enstitüsü: 
Tayyör (No 1331) • 

Zonguldak Ereğli Kömür İşlet.: 
Muhıelıf e ya (No 1332) 

Sümer Bnk U Müd.: 
lı.n ıt kağ t falrnkesı inş. (No 1332) 

İıparta Askeri SAK : 
Un p:rinç k, fasulye, nohut arp• v.•. 

(No 133'i ) 

ıçel P. T. T. Müd. : 
Te do 1 dirf!ği (No 1835) 

Tot. şeker, patot eıı ve sııdeya (No 13"6) 

Urfa Tümen SAK: 

İst. Elektrik Tramvay \'e Tünel 
itletmeıi : 

Yercltı ;e denu:aitı kabln•u (No 1337) 

İzmir Belediyesi : 
Bakır bakraç (No 1327) 

Karadeniz Eretli Beled 
Neyren Hyu isale projeainin tanzımi 

(No 1328) 

D. D. Yolları: 
Çal •Üpurguı (No 1328) 
Sırkeci Guı meJ danı topeka •İ•l•mİ as

faltl.ınmııııı (No 1329) 

İst. Telefon Müd. : 
Dıvar inş (l':o 132'l) 

. . 

1 aç (No 1338) 
Torn makineıu v • (l'l\o 1342) 

Edirne Orman Çevirge Müd. : 
Odun, köl':'Ür, pa'amut v ft, (No 1340) 

Hamiş : ( ] Tır'lak ıçıne olınm•' nu· 
n:aralor, i~in hangi H) lı gaı.etede noıp• 

1 o!duğuno gÖ•terir . 
[•I Sonunda yıld 7 ı~ereti bulunan itlor 

ınüı.ayedey• aittir. 

SALAR 
falzema-Harita 

Boğazlıyan Belediyesinden : 
Boğazlıynn kazasının meskun ve gayrin meskün 150 hektarlik 

ıalaasının hali hozır haritalarının alımı ışi yeniden ekıiltmeye çıkarıl· 
mı ıtır · 

İşin maktu bedeli 2500 liradır. 
!\iunkkat teminat 187 lira 50 kur•ttur. 
ihale 21 mart 940 perşewbe iiİnÜ saat 15 de Botazlıyaıı bel«!

diye dairesinde yapılacaktır 
İsteklilerin vaktında Belediyeler imar Heyeti fen ~efliğioden 

ittirak Yesikıuı almaları ve bunu teklif mektuplarına koymaları il· 
aımdır 

Mukaveler ve ıartn~meler Bota~ lıyan belediyesinde Ankara' da 
Belediyeler İmar heyetin.len parasız alınabilir. 

Teklif mektupları tayin edilen ıünde saat 14 e kadar 13otazlı
J&D belediye rt:islitine verilmeliclir ve yalaut posta il~ gönderildijin
de bu saatta belediyeye vasıl olmut bulunmalıdır. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan 
Aııığıda mahalleri, hizalarında iik teminatları, keşif bedelleri 

ve tartııame bedelleri gösterilen IO adet iskele inşaatı pazarlıklaek
eksiltmeye konmu9lur. Ş rtoarueler. bedelleri mukabilinde Ankara· 
ela M. M V. aatınalma komisyonundan alınır. Pazarlıtı 4.3.940 pa· 
zartesı günü ıaat 14 dedir. Bunların hepsi veya bir kaçı bir talibe 
ihale edilebileceti ıibi 11yrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. İstekli· 
lerin pazarlık gün ve sıtalinde 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddele
linde y zılı ve şartnamesinde istenilen vesikalara birlikte Ankarada 
M. M. V. satınalma komisyonuna gelmeleri. 

Keşif ilk şartname yapılaeağı yer 
bedeli teminatı bedeli 

Lira Lara Ku. 
7.>,000 5000 
3 ,000 2400 

13S,000 8050 
75,000 5000 

11 U, UOLl 7250 
100,000 6250 
lt o ouu 9250 
2~.000 2100 
2ö,OOO 1950 
2-t,70J ıt-52 

776,700 Yekun 

Lira Ku. 
3 75 
1 6 ,1 
6 80 
3 75 
1 
5 
8 
1 40 
1 30 
1 25 

Erdek 
Lapseki 
Şarköy 
Marmara Eretliıi 
Karabiga 
Gelibolu 
Silivri 
Kilya 
Bandırma 

Karabiga 

İn ta 
> 

> 

.> 

:» 
il 

.. 
l> 

» 
Temdit 

:ı 

Devlet Demiryolları ve Limanları İıletme U. idaresinden: 
Ankara İstasyonunda yerleri plimnda gösterilen 23 210 mi: top

rak hafri ve nakli işi kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuftur. 
Bu iıin muhammen bedeli, beher m!I 90 kuruştan olmak üzere 

eem'au 20889 liradır· 
Eksiltme 15.3·9~0 tarihinde cuma ıünü saat 15 de Ankarada 

D. O. yolları ikinci İşletme binasında top!anacak komisyonca yapıla
eakıır. 

Ba ip rirmek iıtiye~leria y. 7,5 aiabetiadeki muvakkat temi 

nat makbuz veya banka mektublarile kanun ve ıartnamenin tayin 
ettiği vesaiki havi tekliflerini aynı gün saat 14 a kadar komisyon 

1 Reiıl_itine makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 
1 lıtekliler bu işe aid şartnnme ve muktıvele projesile sair evrak 

1 
An~arada D D. yolları ikinci, Htıydarpaşada 1. ci ve Kayseride 4. 

ı cü l9letme komisyonlarından parasız alabilirler. 

1 İstanbul Belediyesinden : 
Karaağaç müessesah domuz ke im Pavyonunda yaptırılacak ta· 

mirat ve tadilat açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 303 lira 
I 99 kuruş ilk teminatı 227 lira 40 kuruştur. Ke.,:i! ve şartııame Zabıt 
1 v~ ~1amulat Müdürlüğü kaleminde görülecektir ihale 15.3.940 cuma 

gunu saat 14 de daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk temi· 

1 
nat makbu..ı veya mektupları ihaleden 8 gü:ı evvel Fen işleri Müdür· 
lüğüne mür.ıca atl.ı alacakları fenni ehliyet ve 940 yılı ticaret odası 

vesikalarile ihale günü muayyen saatte daimi encümende bulun
maları. 

Haymana Belediyesinden : • 
Haymana kasabasının 1750 lira muhammen bedelli baritıısına 

1 taliplerin ihale ıününden yetişmediklerinden ihalenin 12 Mart 940 
salı güuü saat 16 ya talik edildiğinden talipler'ıı mezkur günde ıo 
7 - d . ' ,a epozıto akçesile Haymana Belediye Encümenine hazır. bulun· 
malan tekrar ilan olunur. 

1 ••• 
Paşababçe Müskirat Fabrikasında depo çatısı tamiri. Bak: İnbi. 

sarlar U. Müd. ilanlaraııa . 
• * • 

Elaziğ ·İran hududu hattının takriben 100 kim. den ibaret 
bulunan Şeyhviran deresi - Duşmalan, Orlh kar§ısı kısmının 
etüt ve aplıkaıyon ameliyatı . Bak: Nafıa Vekaleti ilanlarına . 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve alz.) 
İstanbul Komutanlığı Satmalma Komisyonundan: 

Münakaaa ıünü talibi çıkmıyan komisyonumuzda mevcut keşif. 
ııamesine göre Haydarpaşada hastane.sinin elektrik l~sisatınııı açık 
eksiltmesine 14.3,9ıO perşembe günü saat o nda başlanacaktır. ~u
~ammen bedeli altı bin iki yüz yetmiş bir lira altmış beş kur ı tur. 
11'· teminatı dört yüı. yetmiş lir otuz beş kuruştur İsteklılerin ilk 
teminat makbuz veya mekt uplarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı Vilayet nafıa fen müdürlüklerinden • lacak lorı 

vesikalarile beraber belli gün ve saatle Fındıklıda Komut nlık Satın 
alma komisyonuna gelmeleri. 

~nsucat - Elbise - (undura - Çamaşır v. s. 
}{andilli Kız Lisesi Alım ve Sntım Komisyonundan : 
Cinıi Miktarı Muhammen İH teminatı 

Fiatı K. Lira Kuru" 
Lacivert kumaı 240 metre 375 67 5 

Kandilli kız lisesi me~cani talebesi için alınacak mubarumen fint 
ve miktarı yukarıda yazılı liciverd kumaşa aid açık eksiltme 14.3 1940 
da saat 15 de Beyoğlu İstiklal caddesi 349 numarada Liseler muhase 
beciliğinde yapılacaktır. İsteklilerin bu işleri yaptıklarına dair 1940 
yılı Ticaret Odası vesikası ve ilk teminat makbuzlarile birlikle belli 
fÜn ve ıaatte komisyona müracaatları . 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonundan : 
Muhammen bedeli 5945 lira 5~ kuruş olan 23 bin metre amerikan 

beı.i 2 mart 940 tarihine rastlayan cumartesi günü saat 12 de pazar 
lıkla alınacaktır . 

İlk teminatı 445 lira 92 kuruş olup tartnamesi her gün komis
yondan parasız olarak alınabilir 

İsteklilerin 24!}0 sayılı kanunda yazılı vehikle birlıkte belli 
gün ve saatte Kastın paşada bulunan komisyon batkanlığına ınüra 
caatları. 

İstanbul Levazım Amirliği Sat'ınalma Komisyonundan : 
35 O kilo kadar vakete alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 4.J 940 

pazartesi günü saat 15 de Tophanede levazım amirliti s tınolnıa 
komiıyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 9450 lira, kat' i teminatı 

1 1417 lira 50 kuruttur . Nümuneleri komisyonda görülür 

1 M. M v. Ha va Satınalma Komisyonundan : 
1 1 • .000 metre patiska pazarlıkla satın alınacaktır Muhammen 
1 bedeli 8 000 lira olup knti teminat miktarı 1.2 O liradır. Pazarlığı 
4.3.H~O paı:artesi günü saat 11 de hava satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. İdari ıartname ve evsafı her gün öğleden sonra ko
misyondan alınabilir. İsteklilerin muayyen gün ve saatte kati temi· 
nat ye kanuni belgeleriyle komisyonda bulunmaları. 

! Matbaa işleri, -klrtasiye ve· yazıhane lvz. 
--~---------~ 

Ozalit kağ'ıdı ve kitıt düzeltme makinesi alınacaktır. Bak: İn· 
hisarlar Umum Müd. ilanlarına 

Kereste, Tahta ve saire 
Çanakkale Müstahkem Mevki Satınalma Komisyonundan : 

1215,5 M3 kereste satın alınacaktır. Tahmin bedeli 49,8J5 lira 
50 kuruş ilk teminatı 3739 lira 62 kuruştur. İbalesi 6 .. i,940 çarşa ıo 
ba ıünü saat 11 de Çaoakkale Müıtahkeaı mevki satıoalma komis· 

JOD8nda Japılae•ktır. 



2 Mlaalı:aniaazete.i 

B g··n ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Liste • 
1 

Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gilnü Saatı 

- A) 'i\tunakasalar 

inşaat, Tamirat, Naha işleri, Malzeme, Harita 

Toprak hafri ve nakli işi 23 210 m5 

Karabigada iıkele inf. (fart. 125 kr) 
Bandırmada iskele İnf. lşart. 130 kr.) 
Kilyada iıkele inş. (tart. 140 kr.) 
Silivride iskele in9. (prt. 8 L) 
Geliboluda iskele İnf. \fart. 5 L.) 
Karabigada iskele inf. (tart. 6 L ) 

kapalı z. 
paz. 

n 

.. 
" 
" ,, 

Marmara Eretliıinde iıkele inş. (şart. 375 kr.) ,, 
Şarköyde i kele İnf (tart. 680 kr ) 
U.psekide iskele İnf. (tart. 160 I".) 
Erdekte iskele İnf. (tart. 375 kr.) 

n 

" ,, 
Ptaşabahçe müsk irat fabrikası aobar çabıı aç. ekı. 

tamiri işi (şart . 32 kr.) · 
Elazığ lran hududu hattının takriben 100 kapalı z. 

klm. Şeyhviran deresi·Duımalan Orib 
.lıerşısı kısmının etüt ye apliica1yon a· 
meJiy~lı (şart. 450 kr.) 

Karaağaç wüe11esatı domuz keıim pavyo· aç. ekı. 
nundn yap. tamirat ve tadilat 

Haymana kasabasının harita11 tanzimi (lemd.) -

20889 -
24700 -
36000 -
28000 -

160000 -
IOOOOO -
120000 -
75000 -

136000 -
32000 -
75000 -
6451 28 

90000 -

3031 99 

1750 -

E lel 1r i ~· -Havagazı-Kalorifer(tesisat ve malzemesi) 

Haydarpaşa haıt. elektrik tesisatı lteınd. ) 6271 65 

l\ı ensucat, f lbise, Kundura, Çamaş~~ 
Lacivert kumaş: 240 m . 
Amerikan bezi: 23000 m. 
Patiska: tOOOo m. 
Vaketa: 3.5 t . 

aç. eks 
paz . 

.. 
" 

m. 3 75 
5945 50 
8000 -
9450 -

W ~tbaa işleri - Kırtasye-Yazıhane Levazımı 

1852 -
1950 -
2100 -
9250 -
6220 -
7250 -
5000 -
8050 -
2400 -
5000 -
483 85 

D.D. Yolları 2 ci İşletme Aıık. 
M.M V SAK 

,, 
.. 
,, 
" 
" ,, 

" 
" 
" İn hisarlar Umum Müdürlüğü 

15 3 40 15 -
4.340 14 -
4.3.4 ) 14 -
4.3 40 14 
4.3 40 14 
4 3 40 14 
4 3 4 ' 14 
4-340 14 -
4.3 40 •• 
4 3 40 14 
4-340 14 -

14-3 40 14 

5750 - Nafıa Vekaleti Demiryol İ nşaat Dairesi 15·3·40 16 -

227 40 ist. Belediyesi 

Haymana Belediyesi 

470 35 İstanbul Komut. SAK Frndıklı 

67 50 
445 92 

1200 -
14 17 50 

Kandilli Kız Usesi SAK 
Deniz Lvz. SAK Kasıaıpaşn 

MM V. Hava SAK 
Tophane Lvz. SAK 

15-3·40 14 -

12 340 16 -

14-3·40 10 -

14·3-40 
2·340 
4-3-40 
4.3.40 

15 -
12 
l l -
i5 -

--------
Ozalid knadı: 28 top (müteahhit hesabına) 
Kaat dü'leltme makineli 1 ad. (müteahhit 

hesabına) 

Kereste, tahta ve saire 

paz. 

" 

Tahta tam boy 1000 m3 (şart 220 kr,) (temd.) paz. 
Kereste A. 135.850 m8 B. l l 800 m11 C. kapah ı:. 

5 280 m1 

Kereste: 1215 5 aı9 

., : 1215.5 m 11 
pu. 

" 
ahrukat, Benzin, Makine yağları v. s. 

Benzin: IOC 00 15000 lilre (temd.) 
Kömür: 2617.50 k. 

Müteferrik 

Moloz tatı: 4000 m9 

Neft yağ ı: 30 t. (müleabbid namına) 
Sut Zeuit marka 
Kum: 149.220 mıı 

Çimeuto: 4:1.769 k. 
Yerlı alafranga kiremit 170180 ad. 
Çivi: 6341 .96u kg. tel 331.600 k.·çinko: 

10499.30 k. ·lebim: 164 25 k .·bilezik kep· 
çelik ıilıne demir: 1455 k . men le'e iı· 
paoyolet: 80 m'·kaba üılObeç· 32 k.·İn · 
ce üstübeç: 51200 k ·-beı.ir. 44.80:.J k.
ndt: 12 800 k.·macaa, 40 k.-cam: 

88 m' 
Tuz küfeai: 3000 ad. (temd.) 
Şerit halinde çelik ıaç (müteabbit namına) 
Makkap ve destere: 69 kalem 
Makine koluı: 30 t. 
Fıçı tapası: 50000 ad. 
Palanga l tonluk; 4 ad. 1/2 tonluk: 3 ad. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Sadeyat 25 t. 
Kuru ot: 272 t. 
K. fasulye: 144 t. (temd.) 
Nohut: l08 t . ltemd.) 

.. . tJ U -r !__Y e d e 1 e r 

Kayın at~cı · 215 ms 
Kurban derisi: 2858 ed. 

,. derileri 
Çam tomrutu: 464 ad, 

K6kn ar tomru~u: 1116 ad. 
Dikiş makinesi 

paz. 
aç. ekı. 

aç. eks. 

.. 
pıtz. 

aç. ekı. 
,, 

kapalı z. 

" 

aç ekı. 
paz. 
aç. eki. 

" ,, 
paa. 

paz. 

" 
n 

n 

aç. art. 
,, 
" 

" ,, 

7050 3() 

49855 50 
49 55 50 

130 87 

m 8 1 40 
240 o -

477 50 
761 02 

14465 30 
7314 64 

1506 78 
5475 -
612 50 
118 -

k. 1 35 
k. o 07 
28SOO -
15120 -

m3 2 -

Beb. 12 90 

Beb. 11 60 

isteklilerin lıanunun 2 ve 3 cü mıaddelerindeki ve.ikalarile komiıyo· 
na müracaatları. 

Uzunluk 
265 Sm. 

kutur 
30 Sm. 

adet 
65lJO 

M. 3 cinsi 
1215,5 ağa~ 

• * • 1215,5 M3 kereste pazarlıkla 1atın ıalınaeakhr. Tahmin be
deli 49,855 l ıra 5U kuruş ilk teminatı 3739 tire 62 kuruftur. İhalesi 
6.3 940 çarşıımba günü saat 10 da Çanaklııalede Müstahkem mevki 
sahnnlma komisyonunda yapılacaktır İsteltlilerin kanunun 2 \'e 3 cfi 
maddelerindeki vesikalarile komisyona zelıneleri . 

Uzunluk kutur adet M3 
265 Sm. 30 Sm. 6500 1215,5 aiaç olacaktır. 

• * * 
1000 m3 tahta alınacaktı'"' Bak: 1n hisarlar u. Müd. illn· 

larına. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 

" 

20·3.40 16 -
20-3-40 16 30 

inhisarlar Umum Müdürlüğü 
528 82 Selimiye Ask. SAK 

11340 15 -
14-3 40 14 -

37.19 62 
3739 62 

191 25 
9 82 

420 -
1800 -

35 81 
57 08 

10St 90 
548 6 tl 

113 -
410 -

45 94 
8 85 

2531 25 
142 80 

216 l -
1134 -

32 25 

Çanak. Mıt. Mvk. SAK 

n 

İat Emniyet l\1üdürlüğü 
Selimiye Aık. SAK 

6-3·40 11 -
6-3·40 10 -

~2·3 40 15 -
15·3 40 15 30 

D D. Yolları 9 uncu İ letme Sirkeci 14.3 40 11 -
D.D.Y. Ank. Haydarpafa Sevk Şefliği 14 3 40 15 -
Çorlu Kor SAK 4 3 40 15 -
Selimiye Aık. SAK 15 3.40 15 -

,, 
,, 
.. 

İnhisarlar Umum Mildnrlilğü 
,, 
,, 
" 
n 

,, 

İıt. Komutanlıtı SAK. Fındıklı 
.. 

Lüleburgaz Aıkeri SAK 
,, 

Bolu Orman Çevirge Müd. 
Türk Hava Kurumu Kütahya Şubesi 
T H.K. Kıulcdham&.m Şubesi 
Devlet Orman İşlet. Karabük Revir 

Amirliği 
.. .. 

İst . 5 ci İcra Fıııcancalarda Aralan 
Freıko Han 

•• * 

15.3.40 14 30 
14·3 40 10 -
15.3 40 ıo -

~-3-40 16 30 
18-3-40 16 -
20.3 40 14 -
20-3-40 15 30 
20 3-10 l ü 30 

6·3 40 16 -

7 3 40 10 -
4.3.40 J 1 -

1 -3-40 11 -
ı3.3.40 ıo -

1 3.40 15 -
7-3-40 14 -
5 3.40 

15 3.40 14 -

15·3-40 15 -
4 7 3.40 13 -

Kereste alınacaktır· Bnk: Müteferrik sütununda Selimiye 
Aıkeri SAK. ilanına. 

Mahrukat, Benzin. Mal<ina yağlar v.r s 
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden : 

Müdüriyet hizmet otomobili ile motosikletlerde kullanılmak ü. 
zere .atın alınması açık eksilmeye konulan azı 10 bin çoğu 15 bin 
litre benı.iu talik a.uretile ihale günü olan 21.2 !)40 toribinde talip 
zulsur etmediğinden eksiltmenin bir ay zarfında pazarlıkla intacrna 
karar verilmiştir. 191 lira 2j kuruş teminat akçeı'le isteklilerin 
22 3 940 cuma günü saat 15 de aıüdüriyetimiz binuında kurulu 
komisyonda ve şartnameyi görmek için Ş. 3 müdürlüj"üne müraca

atları. 

' 

ıSTANBUL 
Ticaret ve Zahire 

B orsası 
- 28 2 940 -

F}ATLAR 
C 1 N S İ Aşail'ı Yulcur ı 

Kr. Pa. Kr. Pa. 
Ru~day yumuşuk S 32 

aerı 

lcı:r.ılca 

Arpıı Anadol dökme 
• yemlık çuv. 

Yulaf 
Susıırr 
~us n } •{rı 

Mısır ııarı 

iç cev :r. notürel 
Çavdar 
Merc mek 
Ka, a peyniri 
fındık iç 
fındık kabuklu 
Keçikıl ı 

Pa ulc }•~• 
ı· GSUI.) . ~ · I· 

barbuny• 
• tor imi 

Ke r dir tohumu 

Kettn tohumu 

5 ss 
5 22,S S 25 
5 12,5 - -

11 ıs ıs 

4 3-0 

17 
90 -

ıs 
16 

4 39 

ıs 20 
17 

GE L EN 
Tıft ı lı: 

Keı;ıkılı 
BukdısJ 
Ç:ıvdnr 
Aflı• 
Un 
Kuş,ı.emi 
\1 ıaır 
Yapıık 
Yu af 
Susam 
z • .)t n , ağı 

1. C~Vİ7. 
Pamuk yoğı 
Da rı 
R. ıtf'ynir 
N JhUt 
raaulya 
Keten tohumu 
Kt>ndir • 

Arpa 
Ceviı. içi 
Fasu l,ı.a 
RııklaJ 
fç f ndık 
Susam 

Tıfıik 
Koıa 
Kepek 
Kıl 

G 1 DEN 

- Top 

39~ • 

2~8 • 
11 • 

- . 
- . 

ıoo • 
- . 
29 " s • 
31 " 
7 ,. 

5 

• ., 
• 

- . 
100 Ton 

- " - ,. 
• 

20 •• 
• - ,, 

4,5 •• 
- . 
so .. 

ISTANBUL PIYASASI 
ERZAK VE ZAHlRE 
TOPTAN FİATLARI 
_Çay 

Cava 
Çin 

,, akkuyruk 
Hindiye 
Seylan 

Kahve 
Patntes 

Bursa No 1 
,, il 
,, ili 

Trabzon No 1 
il 

llJ 
No l 

il 
111 

.. 
" Adapazarı 

" 
" 

Bolu 1 
,, il 

İnebolu 
> 
l> 

ll 

Ordu 
:. 

Pirinç 

1 
il 
ili 
iV 
1 
il 

400 - 450 
400 aoo 
800 - .~ 
440 - 5()() 
420 - 470 
103 - ıo.t 

6 50 
5 5 
4 50 

6 50 
4 50 

5 50 

1 
6 
5 
1 
6 
5 
1 
5 -

25 - 261 
26 - z 
24 - 26 

Mersin 
Antalya 
Tosya 
Adapıızarı 
Bursa (pembe) 29 - 30 

,, (Viyolooıı) 33 - 34 
n Beyaz kasım) 8 - Z9 
,, (Kamolina) 27 - ZS -,, (K ırruın) 

Edirne (Viyolona) ~ 
" Maratelli) 29 - 2S 
" (Kamolina) 27 -

Edirne (Kırmızı) 3() 
Yerli (Bombay) 29 -

Sabun 
• 34 

Zeytin yağından 1 32 - 32 
,, n il 30- nn 

Pirina ,, 21 - v 

~deyai 
Uıfa l 

n il 
- - 125 

1 ıo - 12" 
Birecik - ...-

1: 

l 
1 

Me rciırek 
Antep 1 1 O - 1 ı5 
Mardin - ıı5 t 

Ku~e~ ı 
Kendir tohumu 35 • 

DIŞ FJATLAR 
B11A-day : Llverpul 

: Şikago 
• • Vinıpek 

Mı•ıı Londra 
Kat~ T. 

TEMAŞA ALEMİ 
~ 

fi 
ŞEHiR TiYATROSU 

Tepebaşı Dram 

' kısmı - . Gece .saat 20,30 da 

O KADlN 

lıtiklAI Caddesi Komedi 
kıımında 

Bu akşam ıaat 20,30 de 
HERKES YERLİ YERİNDE 

Diyarbakır 97 - ı ıO 
Kars erimiş 90 - 1 J~ 
» erinmeıoi' 70 - ~ 

Trabzon Vakfıkebir - - ff1 
,, şarJı 85 -
Şeker 

Küp yerli 
Toz ,, 

Vejetalin 

Yumurta 
iri sandığı 
Ufak n 

2500 - 2r# ,.,,.. 

Zeytil) 
Duble (937 malu.) 
Birinci ., 
ikinci " 
Uçüncü ,, 
Duble (938 mahı.) 
Birınci 

22 - z.t 

"" 18 - ı• 
15 -

- -

t 
l' 

li 
s 
y 

s 
İkinci 
Uçüocü 

18 - "' ...- s 
- - _./Q l> 

• • • ıı 
ııl'V' tı 

2617.50 kg. kömür alınacaktır· Bak: Müteferrik sütun 
Selimiye Askeri SAK· ilanına. ,/ tı 

~ uteferrik 
t 

Devlet Demfryolları ve Limanları U. İdaresinde., : ır/ 
Muhammen bedeli 24 000 lira olan 30 ton neft yağı 14:3·. I 

per .. embe günü saat 15 de taahhüdünü ifa edemiyen müteabh•~al 
mına açık eksiltme usulü ile Ankar da id .ı re binasında satın 
caktır . , 

Bu işe girme!< iıtiyenlerin 18 O li r lık muvakkat temiıı•t ., 
kanunun tayin etfği vesikal rı lı milen eksiltme saatine kod•' 
misyonda isbatı vücud etmele ri lazım dır. . d' 

Şar ııameler paraaı.ı olarak Aııkarada Malzeme Daire••" 
Haydarpaıada Teselluru ve Sevk Şefliğinden d tıtılacaktır. 

İst n ul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : t,-
Komisyonumuzd ' mevcut prtnamesine göre koıtlll ~' 

lık birlikleri ihtiyacı için 48 bin liralık manteferrüat c.tP1 1 

ne tevhit ıemerl pazarlıkla satm alınacaktır Münaka•'~ıt" 
2.3.40 cumartesi günü saat onda başlanacaktır . İlk te~:~v h 
parası 3600 liradır· İsteklilerin belli gün ve saatte fırı ~ 
da komutanlık satmalma komisyonuna müracaatları· 

D. D. Yolları ve Limanları lıletme U. Müdürlüğünd';İ 
Beher M3 nın muhammen bedeli 140 kuruştan olmak J. 

Muratlı istasyonu civarındaki Sirtköy taş ocağından 2 00 ıJJ11 ~: - ~ 
nı muhammen bedelle km. 40 • 45 arasınd ıki ocaklardan 2 bı ,V t 

t 
moloz ta'ı ayrı ayrı ve açık eltsiltme usulile s tın alınacaktı'· f.. 
birinin muvakkat teminatı 210 liradır. Eksiltmeler 14. 3. fl.40 -'/ 
şembe günü saat 11 de Sirkecide 9 İşletme binasında A. E. ıı: •' 
yonu tarafından ıırasile yapılacaktır, Şartııameler parasız ol•,
misyondon veriloıektedir. 

Çanakkale Mst. Mevki Satınalma Komisyonundarı : ,tİ 
iki cepheli büyük b:r aded Zenit marka saat 4.3.940 cırrfl 

günii ıaat 15 de pR zarlıkla ıatın alınacaktır . lateklilerİP 
ve ıaatte Çorluda Kor ıatınalma komisyonuna müracaatlar•• 



!1 

Selinıiye Askeri Satmalma Komisyonundan : 

T h. bed. İlk tem. İb le İhale ihale 
\'Cinai Mikdarı lira kr. lira kr. günü s ati nevı 

trJi Alf ._. · 084 O , n.ıo 10 k rf Çi . • lllremıt 170.18~ ad. 4465 30 l 9 14 . ..,.<rı · za 
l'c~ı tııı.ılıtelif 6341.9Sll kg. 1586 23 118 97 15 3.94( ., ,, 
Ç. llıı.ıhtelif 331 600 1 l 6 06 8 70 " ,, ,, -k n 
Lc1ı· 0 

10499 3) ,, 4199 72 314 98 
Siı 

1'? 164 25 " 574 87 43 12 
1t~ık kepçelik 1455 - ,, 612 60 45 97 

Al ille deınir 
'fltııteıı · 
f'\ b "e ıspanyolet 
• il a iistübe 

60 

.. 
,, 

" 

" " 
" " ,, 

" " lııı-c ~ ç e llııtü eç 

89 - m· 
3l kg 
sı ·oo .. 
4 80 ,, 
12 80 " 

41 
3 8 
24 tA 

,, 
" " 

t~ir 

itft 
t.11lcı..ı 
C.ı:o n 4) 

88 " m':! 

" " 

12 
l 14 4::> 

7314 64 548 61 
A 135 850 mıı 62-t9 10 14.3.940 14 • 
B 11.8 l ı ,, 5) 1 l> 

c 5.~ o " .Hl il o » 

7 150 3 528 82 
44.769 ton 761 02 57 08 15.3.940 14,3 l a.e. 

149.220 m 477 50 3 ı 81 15 » 

26ı7.5ü kg. 13 J 87 9 82 ~ 15,30 'D 

r111ı 11 l\o~isyonumuzda şartnamesi mevcut Seli iye kışl sının t oni· 
~11.,rc~ aıt yu <arıd ı nevı ve miktarı ve bh ui ı b :lel erıle t minah 
4- ili kate mikt rl rı yazılı 17 kalem iuş..ıat rualze nesi biz. 1 rııı
~oııı· &terilen gün ve saatlerde ihaleleri Selımiye Tum Satıııalma 
Urn

1

ı'1~0~un~ yapılacaktır. ş rtnamesi lıer gün o ııisyooumu:ıda 
~ııııtl ılır. 1 teklilerin belJi gün ve sa tte itk teınınat p rııları ve 
'oq11 Vesıkalarile birlikte Selimiyed ki Tümen Sahnalmn komı .. 
ola111ııa gelmeleri ve kapalı zarflıırla ih lesi ynpıl ıcak i lere t lıp 
llıi1, llrın kap lı :ıarfları111 belr saatten bir uat evveline .adar ko· .,ona 

Vermeleri. 

••• . ~ilkle 
ltıhiaa 1 ap ve deste re makine kolası ve fıçı tapası alınacaktır. Bak: 
~U. M.üd. ilaıılarına. 

rıak, Zahire, Et, Sebze v. s. 
l\lıtanbul Komutanlığı Sa~lma Komisyonundan 

ler ih~tnisy~numuzdn mevcut evsaf ve şera. ·une göre birlik· 
tcı.~lır. M~ı ıçin 25 bin kilo sadeyağı pazsrlıkl.ı satın alına· 
l,lla.cak un kasasına 7 J.40 perşembe günii s at onda baş· 
h~ t~ lır. Beher kilosunun m.ıhammen bedelı 135 kuruştur. 1 
"~ &a~in~t pıra ı 2531 lira 25 kuruştur. lsteklilerm belli gün I 
"'caau te Fındıklıda komutanlık satınalma komisvonuna mü· 

arı. 

A.. Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan: 
tilııu ~~ğıdıı yaz.ılı yem ve erzaklar pazarlıkla 2 3 910 cıımartesf 
"c k&n:~~larında yazılı saatlerde ynpılac khr. İsteltlilerin terrıinat 
tl'tl:tltl ını Vesikalar.le Süloğlunda Askeri Sahnalmn Komisyonuııa 
tıı· trı. 

lbl 
Ycrı Cinsi Tutarı Teminatı Miktarı S tı 

li,,kii Lira Lira Kilo 
S-ı ' 30 'y 

11 
Oklu Arptı 2,243 3 7 33, 00 9, 

li rıt1:ıta ,, 2,336 351 32,00 10 
li '1:ıd, ... > 3,4l0 5 IO 32,000 10,3!) t 
'•k0 

11'fıneut :» 3,4GO 5 O 32 000 1 1 8Gı,Ql~ Yulııf 3,370 375 ao:ooo ı ı ,3o 
Sadeyaj'ı 2,460 365 2,000 13 

Sa.yr•rniç J. 2 Alay Satınalma Komisyonundan : 

lı Ciııai Tutarı Teminatı İhalenin 
~ır tti kiloıu lira lira kr. günü saati şekli 
s_ ~tklilc 79000 22120 1659 - 6.3.940 14 açık ek. 

de tın 441000 57330 4299 - 7.3 9 J 14 • 
a .. ,~~11A- 19000 19s10 ı467 1s s.a 9to ı.ı , 
tıdt &,,.. • 55000 8250 618 75 L 1.3.940 14 

Münakua Gazetesi 

Şartnameler komisyonda parasız görülebilir. 
Talipler k nunu!l 2 ve 3 ncü maddesindeki 

komisyonumuza müracaatları ilan olunur. 
şartlar daireainde Cinıi Miktarı 

M•haıu. bed. %7,5 te. Ekıilt enin 
lira kr. lira kr. şekli aıaati 

Band Saksoaya 8000 metre sif 
Edırne keri rılınalm Komisyon undan : Şişe saadıtı 900 adet 

Tümeıı biri· 1 rıniıı s ne sonu k dar ibtiy çları olan l'2.JU0 Lito şiteleri için 250 kilo 

71 -
1125 -
332 50 

5 33 pazarlık 15 
84 38 açık ek. 15,30 
24 94 pazarlık 16 

kilo s bun kap lı ı rf lıu Ünleri d ·resinde d ilt ney 1 onulmuı İı ce ve orta Yernik 
isede belli gün \le saatt t lip çıkm dıgıııdan yeniden kapalı zarf Mu~ telif yaldız 295 kilo 797 50 59 1 pazarlık 16 
u~ulile eksiltmeye kom lmuşdur. 1 1 Nümune, resim ve şartnameleri mucibince yukarıda ya11.ılı 

~uharnwen fiatı 7 7n lir dır. Mu~akkat teminatı 590 lir ıdır. dört k lem malzeme hizalarında gösterilen usullerle satıııı alınacaktır. 
(f)evdnu ııcü 8 yfada ıl Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksıltme sa-

l atleri hizalaTında yazılıdır. 
llJ - Eksiltme 4. ili 940 pazartesi günü Kabataşta Lcv z.ım ve 

Mub y at Şubesindeki Alun Kooni yonunda y.ıpı ciltır 

Cinsi Mikdarı 

1 r - Nuınuoeler h r gun oıü gt'çen Şubede 1 görülebilece ,i 
gibı ş rtnnmeler de prmı ,z olara!: aluıabilir. 

h b d Ek ·ıt V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve uatte ll,
0 

7,5 , u . e /o ' ,J lem. sı me , 
lira kr. şekli saati güvenme porıılarile birlikte mezkur Komisyona gelmeleri. lira kr. 

Mnkkap ve destere 69 kalem 1506 78 l ld açık 14 
(1214) 4-4 

••• Makine l olası .l .000 kg 5475 - 410 ... 15,30 

f 1,.1 tapası 50.000 612 51 45 94 » 15,30 M b b d u 7 
r u . e • o ,5 tem. Eksiltmenin 

Ozalit kandı 28 top Yliıteabbit hesabınn pazurlık 16 j Cinsi Mikdan lira kr. lira kr. şekli saati 
f' aat dü;ıeltaıe makinesi 1 adet il u > 16,30 ----

1 _ İdaremiz için yukarıd.ı yaz.ılı 4 kalem malzeme satın alına· L.t--:-
1
-:-. . ---- - 332 50 -- ---

ı o ış erı ıçııı vernik orta 50 kilo : _ 24 9.t açık ekı. 14 
cakhr. 1 Tipo > ıı .ıı ince 200 

il _ Muhammen bedel "e muvakkat teminatları hi7.alarmda p· . V BO ı·k l2 adet 396 __ 29 70 
.. . . . ırınç o.na m m ı » > 16 

gosterıluııştır. 1 - idaremizin yukarıda yazılı 3 kalem eşya açık eksiltme fil _ Eksiltme 2 • 111 9t) çarş1mb:ı günü K11bataşdaki Leva· 
1
.
1 

t 
1 

kt 
· k. Al , d I k usu ı e sa ın a ınaca ır. zım ve Mubay at Şubesın e ı ı Kowi:.yonun a yapı aca hr. il M h b d il . kk t t • tJ k ·ıt 

- . 1 k u ammen e e erı, muva a emına arı, e sı me sa· IV ş rtnameler her gun sözü geçen Şubeden parasız o ara ti . h' l d 
1 

d 
alınabilir. 

V İsteklilerin siltme için tayin olunan gün ve saatte mez-
kur Komisyona gelmeleri (1592) 1 4 

• • 
1 Keşif ş rtn me ve planı mu ibince idaremizin Paıabafıçe 

müs' irat f ıbrikası an bar çrıtısı tamiri işi açık eksiltme usulilc ek 
siltrncye konml ştur 

il - Keş f bedeli (6451,28 lıra muvakkat teminatı (4~3,85) li· 
radır. 

111 - Ek iltme 14 111 940 perşembe günü saat 14 de Kabataıta 
Le\ azım ve Müb yaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla
caktır. 

iV - Keşif ve şartnameler her gün LevaTım Şubesi veznesinden 
(32) kuruş mukabilinde alınabilir. 

V İsteklılerin eksiltme içi tayin edilen gün ve saatte 
0 

7,5 
güvenme p::ırasile ve ş rtııamenin (F) fıkrasında yazılı vesaikle bir· 
likte mezkur Komisyona geJmeleri. (1594) 1-4 

••• 
19.2.940 taribinde lı 00 m tam boy tahtaya talip zuhur et· 

mediğinden yeniden pazarlığa konmuştur. . 
il Pazarlık l 1.IH.940 pazartesi günü saat 15 de lstanbulda 

Kabatn ta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaldır. 

ili - Şartn me ve eb'ut listesi lıer gün sözü geçen Levazım Şu 
besi vezneıinde 22fl ı uru mukabilinde alınabilir. 

iV - Pazarlığa iş ira \ et nek isteyenler muayyen gün ve saatte 
o 8 7,5 güvenme paralarile \'eya banka teminat mektuplarile ve di 
ğer kanuni vesaikle ndı gcçeu Komi yona gelmeleri. 

V Kereste sif olarak teslim edilebilir. (1572) l -4 

a erı ıza arın a yaıı ı ır . 

ili EsilJme 11. 111. 940 salı günü Kabataşda Levuım ve Mu-
bayaat Şubesi Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - ŞRrtuameler her gün sözü geçen Şubeden parasız alına
bilir. 

V - İıteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 0 
0 

7,5 
ıüveame paralariyle birlikte meıkıir Komisyona gelmeleri . 

Cinai 

Sessiz yazı makinesi 
Bileme makinesi z.ım· 

para taşı "50 takım" 

(1389) 3-4 

• •• 

Muh. bed. 0 
0 7,5 tem. Eksiltmenin 

Miktıırı lira kr. lira kr. şekli saa i 

---- ---- --- - ----
6 adet 

3(}() D 

1080 -
2040 -

81 
153 -

açık eks. 14 
.il 14,3f) 

Kıızain kolası 5000 kilo 2247 50 168 56 15 
15,30 
16 

Soda 9000 ıı 392 40 29 43 
Litapon ,,müteahhit 884 .» 

hesabına" 
pazar. 

Süpürge büyük boy 3000 adet ,,Müteahhit hesabına" » 16,30 
l - İdaremiz için yukarıda cins ve miktarı yazılı 6 kalem eşya 

ıatın alınacaktır. 

il - Eksiltme 13. ili. 940 çarıamba günü Kabata~daki Levazım 
•e Mübayaat Şubeıi Alım Komisyonunda yapılacakbr. 

111 - Şartnameler her gün söz.Ü geçen Şubeden parasız olarak 
alınabilir 

iV - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte mez.

( 15 H) 2-4 kur Komisyona gelmeleri 

a n 
24 ŞUBAT 

A K T 1 F: x 

1940 V AZIYETI • 

AS i F: 

ı 
Lira 

Knsa: 

Altın: Safi kiloğram 
anknot 

Uf lık 

Lira 

71.721. 162 100. 81.!i52.48 
12 321 636.-

1 .955.828.66 

Lira ermaye: Lira 15.000.000, 

j İhdyat akçesi : 

l 15. l60.017, 14 Adi ve fevkalade ıla titı1 llttııç Jandarma ikinci alay erahnııı ihtıyaçl rı olan yuli -
tı tt hr Ve ınik.tarları ile tutarları ve muvakkat temınntl. rı y 'lh 

'-ıtdd;-. erz.akın ıhale günlerinde talip çıkmadı ından kaııuoun 40 
t~· ~ll~a:;ııe göre bir ay temditle paz.ırlıg bırakılmıştır. 

Dahi deki Muhabirler : ' Hususi 

4.217. 4,25 
G.o ı.ooo, 10.217. la.f,25 

111o111ttdıif.tnrı lıiz. larmda yazılı gün ve santlardn B yranıiç askeri 
il •atınalmu komisyonunda yapılac ktır. 

. 
~~ ~~~.t i 
~, "'i\ıı ş 'an hududu hattının takriben .) uz. kilowetr den ibaret 

llikllı eyhvirao dere i ~ Duş ı .. l n, Orıh karş sı k .. ,ır.ın etut 
'ıı ' ~~rı &ıneliyah kapalı zarf usulıle münak.ısııya konulmuştur. 
~~ltıd, V ~~~ka~a 15.3.940 t rihine !es.ıdüf eden cu a gu Ü saat 

~')oıı11 t! aletıı:nıL Demiryolları inşaat Dairesindeki münakasa 
' lı 0~8.sında yapılac ktır. ! ' Pt1 u 

1~1n muhammen bedeli doksan bin liradır. 
tııtl ' ~~~akkat teminatı 5750 liradır. 
~., ••tt 11 &vele projesi, eksiltme ıınrhıamesi, Bayındırlık işleri 
~ J;l,. •ttıea· f l 
t f .... ,"il . 1

• etüt umumi fenni şartnamesi, kati müldi i erin 
"t:ll llıcı a~d 4 A nuwnralı tip, istik'ılaf haritası, katar sür' tlerİni 
.~~t•ka ~ clerini gösterir diyağrawdan ibaret bir takım müna· 1 

oJ 11 Q ba·O kuruş mukabilinde DemiryolJar İıışaat D iresiııden 
il' 11 ılır 

t-ıı., ~"ll•k . 
ı~· '"ıtı 1 \' asaya girmek isteyenler bu husustaki ber türlü re 
'~?dtıı ene di2'er vesikalarmı bir istidaya ba lıyarak münakasa 
~tıl( lq lir ~~ •eki:ı gün evvel velı:aletimiz.e müracaat ederek bu 

6 
111 

teklife al ille k için ehl yet vesi ;:ası isteyece 1 r ve bu "esi· 
llıı11' lek.ı·tnrfıoa koymuş bulunacak! rdır 
G"-k le el;.

1 
/erecek olanlar teklif zarflarını 2490 nuwarnlı ka· 

b llataı 1rı 81 
lme Şartnamesinin tarifatı da resinde hazırlayarak 

~,,11~ ~Ukab~apılacağı uatten bir saat evveline kadar numaralı 
'-ıı b'tlta~;nde intaat dairesi arttırma, eksiltme ve ihale ko-

ıtına vereceklerdir. • (1493) (848) 1-4 

Altın: Safi kiloıraw 
Türk lirası 

H riçtel i Muhabirler : 

Altı s fi kilograıo : 10.012.340 
ltu l tnhv·li k bil erbest dövizler 

DiJn dö izler 'e borçlu kl;riııg 
hl yeler : 

Hazir:: Tahvilleri: 

475.818. 19 

14.083.156,90 
9.145,12 

31 .695.163.64 

Der ı te edi. evrakı nakdiye karşılığı 158.748.563.
~aı tı rn ı G·S İnci meddelerine te~·-

475.818,19 

45.787.465,66 

fika har.İne tarafından vnki tediyat ~206:398 =. 140.542.165,-

S ned .. Cüzdanı : 

Ticnrı senetler 226.824.636,75 226.824.656,75 

Estıan ve Tahvil t Cüzdd m : 

(Cerubte edil n evrakı nakdlyeııin 
A-) şılı ı Esham ve T hvilat {İti· 

(b r kıymetle) 

B-Serbest esham ve tahvilat 

Avansl r: 

Hazineye kısa vadclı avans 
Altın ve döviz üzerine 
Talıvılat firenııe 

Hissedarlar : 
Muhtelif: 

50.787.484,36 
8.395.982,01 

3 204 .• 000,-
12.158,84 

7.bOS.722, -

Yekun: 

59. J 83.466,37 

11.024.880,84 

4.500.000,-
14.592. 26I,14 

618.090.731,09 

Tedavüldeki Banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 inci mcddelcrine tcv· 

158.748.563, 

fikan hazine tarafın.lan vaki tcdiyat 18.206.398,-

Deruhte edi. evrakı nakdiye bakiyesi 14-0 542.165,
Karşllığı tamamen altm olarak ila-
veteu tedavüle vaz.edileıı 17.0 0.000,-

Reeskont mukabili ilaveten teduvü 
le vazedileıı 144.50 .000, 

Türk Lir .... sı Mevduata: 

Döviz Taahhüdatı: 

Altına tahvili kabil dövizler 
Diter dövizler ve ala~aklı kliriııg 
bakiyeleri 

Muhtelif: 

4.628.63 

45.561.453,21 

Yekun: 

302.0~2. 165, -

116.6"4.069,13 

45.566.0 1,84 

128.571.280,8'7 

618.090.731,09 

1 Temuıu~ 1938 tarihinden itibaren: İ.ko.-0 haddi X 4 Albn üzerine % 3 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
------ - - - Mode Prix ___ Caution. -Lieux d'adjudication etdu -~-~ ....... 

Ob1'et de iad1"udicatı"on J H 
d'ıtdjudicat. ealimatif proviıoire Cahier des Chargeı ours eur 8 

Adjudications au Rabais 
C on~tructicns-F e pa raticr.s-Trav. F ublics-tl ateriel 

Trav. terrn sement et transport tene 23,210 m1 Pli C'aeh 20889 -
Constr. echelle iı Knrabign (crıh eh 125 P) Gre a rre 24700 -

,. ,, ,. Ba1'dırma ,. ,. 130 ,, ,, 26000 -
> :t > Kilya ,, ,, 140 ,. ,, 28000 -
,. ,, ,, Sılivri » > 8 L) ,, 160UOO -
,, ., ,, Gelibolu » > 5 ,. ., 100000 -
» » :ıı Karabiga :ıı ~ 6 ., ,. 12(.000 -
,, ,, ,, Ert>ğli de Marmara (c eh 375 P) ,, 750 O -
» > .. Şarköy (cah eh 680 P) ., 136000 -
,, ,, ., Lapseki ,. » 160 ,, ,, 32Cl00 -
,, ., ,, Erdek •,. ,. 375,, ,, 75COO -

Trav. d'etudes et d'appli<'ntion de la Section Pli cach 90000 -
de 100 kim. de Şeyhviran deresi Duşma-
lan Orih Knrşı ı de la lig ne Elnzıg·f ron-
tiere Iran {cah eh 450 P) 

Rep. t('lit depôt iı in fnbr. de boiı.~ons a Pa- Publique 6451 28 
ıabahçe (cah eh 32 P) 

Repnr. et modif. nu pavillon d'abııttoir de co- :ıı 3031 99 
chons a Karaağaç 

Dreıı!oement carte etnt actuel ville H11ymana (ai) 1750 -

de Construction-Cartographie 

1852 -
1950 -
2100 -
9250 -
62"0 -
7250 
5000 -
8050 -
2400 -
5000 -
5750 -

2me Exploit. Ch. de fer Etat Ankara 
Com. Adı. Min. Def. Nat. Ankara 

" ,, 
, l> 

» 
, . 
" .. 
" " ,, ,, 
» • 

" Minis. Trav Pub. Depart Conı.tr. 
Voies Ferrees 

15-1-40 15 
4 3-40 14 
4 3-40 14 
4.3.40 14 
4-3 40 14 
4-3140 14 
4-3-40 14 
4.3 40 14 
4.3.40 
4·3-40 

14 -
14 

4 3.40 14 
15-3 40 16 

483 85 Com. Ach Econom. Monop . Knbatache 14-3-40 14 

227 40 Com. Perm. Municip. htnnbul 15-3-40 14 

Municipalite Haymana 12·3 40 16 -

!.!_ech icite-<:sz-C hauffc,ge Centrc;I (lnstallation et Materiel 

lnstall. electr. hôp. H. pnşn (aj.) 6271 65 

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Etoffe bleu: 140 m. Publique le m. 3 75 
Toile amerieaine: 23000 m. Gre iı. rre 5945 50 
Batiate: 10000 m. ,, 8000 -
Vacbette: 3,5 t. ,. 9450 -

Travaux d'lmprimerie - Papeterie - Fourniture 
Papier ozalite: :l8 rames (pr. compte du fournis.) Gre a gre 
Macbinc pr. arrang-er le papier: 1 p. (pr. ıı 

compte du fournisseur) 

Beis de Construction, Planches, Charpente 

Boiı de constr. A.: 135.850 m8 - B.: 11.800 Pli eacb 7050 30 
m11 - c.: 5.280 m8 

Boiı de c:onıtr.: 1'215.5 m3 Gre a gre 49855 50 
ll l> > 1 '.ll5 5 > ,, 49855 50 

Plancbe: 1000 m3 (eah eh 220 P) (aj) n 

Combustible - Carburant-Huiles 

BenEine: ıouoo 15000 litres (ai) 
CbarbH: 2617,SQ k. 

iv rs 

Gre a ıra 
Publique 130 i7 

Sable: 149.220 m3 Publique '.77 50 
761 02 

14465 30 
7314 64 

Ciment. 44769 le. :ıı 

Tuile indigene imitutionalafranque:li0180 p . Pli cada 
Clou:.:63-41960 k..·fıl de fer:3316UO le. :ıinc: 10499,30 ,, 

k ·soudure: 164,25 k. fer: 1455 lc ·cbarnie
re e:spagnolettc: 8 m2· ceruse: 32 k • id. 
fine: 51200 k.-huile delin: 44800 k -nıpb· 
te: 12800 k.-ma:stic: 40 k.. v.tre: 88 m2 

Montre marquc Zenıth 
Couffa pr. sel: 3000 p (ai) 
T öle en acier en thıt de ruban (ou nom du 

fourni:.ııcuı) 

Perforatcur et ıcie: 69 lotı 
Colle pr. raacbine: 30 t. 
Bouchon pr. bııril SLOOO p • 
Palan de 1 t. : 4 p · id. de 1 /2 t. : 3 p. 
Picrreı de taılle: 4 00 m3 
Huıle naphte: 30 t. (au nom du fourniı.seur) 

Provisi ons 

Ferine pr pain: '4'41 t. 
Beurre: 12 t. 
Soude: 9 t. 
Orge: 500 t. 

Adjudications a la surenchere ; 

Gre a gre 
Publique 
Gre a gre 

Publique 

" 

1506 78 
4575 -

" 612 50 
Gre a gre ı 18 -
P.ublique le m8 l 40 

> 24000 -

Publique 

" 
" Pli each 

57330 -
19570 -

392 40 
30000 -

Jata rro11c: 98 6 lt .• Jute camelate: 13 t -corde Publique 
eamelote: 1279 k.·f ıcellc fine: 7825 le. 

329 82 

Charbon melıoge: 149 quintaux 
Boiı ıdlange: 390 quint. 
Artic\u d'an:ıcublement: 12 lob (aJ) 
Meubleı de maison 

> 

,, le quint. O 88 
Grt\ a gre 44 50 
Publique 

470 35 Com. Ach. Comm. Mil. lst. fındıklı 14·3·40 10 -

67 50 
445 92 

1200 -
1417 50 

Com. Ach. Lycee J. Filles a Kandilli 
Com. Aclı. lnt. Marit. Kasııııpaşa 
C. A. Mm. Def. Nat. Oep. Avıat. 
Com. Ach. lnt. Tophane 

14-3-40 
2·3-40 
4 3-40 
4-3-40 

15 -
12 -
11 
ıs -

de Bureaux 

528 82 

3739 62 
3739 62 

191 2S 
9 81 

35 81 
57 08 

1084 90 
548 60 

113 -
410 -
45 94 

8 85 
21t> -

1800 -

4299 -
1467 75 

29 43 
2250 -

3-
25 74 
4 

Com. Ach. Econ. MonGp. Kabatache 20-3-40 16 -

" " 

Com. Ach. Mil. Selimiye 

Coaı. Acıh. Plan Forte Çanakkale 

" 
Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 

Dir. SOreti htanbul 
Cem. Ach. Milit. Selimiye 

Com: A eh Milit. Selimi ye 

" " 
" " 
" " 

Com. Ada. Corpa Armee Çorla 
Com. Ach. Econ. Moıt0p· Kabatache 

» 
" 

" " 
" " 
" " 
" " 9me Exp( Ch. de fer Etat Sirkeci 

Adminiatr. Gb. Ch. de fer Etat 
Ankara Bur. Ezped. H . P•ta 

20-3-40 16 30 

14-3-40 14 

6-3-40 11 
6 3-40 10 -

ı t-3 411 ıs -

22-3-'40 15 -
15-3.40 15 30 

15-3-40 15 -
15-3-40 14 30 
14 3-'.0 10 -
15-3-40 10 -

'.-3-'40 15 -
8-3·40 16 30 
18-~ 40 16 -

20-3-40 
20-3-40 
20.3.40 
6-3-40 

H-
15 30 
ıs 30 
16 -

14-3-40 11 -
1'.-3-40 15 -

C; A. 2m• Rerim. Gcndarm. Bayrımiç 7 -3-40 14 

" > 8-3-40 14 
Cem. Acla. E.con Monop. Kabatadle 13-3-40 ı5 

" 
Milit. Karak.öse 15-3 40 10 -

Dir. Pr · Mollopoles lzmir 

Dir. Forlls J~el 

Chcf Foı !tı Halit Uııkapan 
O fterclarat lstşnbul 
3me Bur. Ex6c. Ist. ı~tiklAl Cad. No 313 

6 ·3-40 15 

10·3-40 
11-3-40 
7.3.40 

5,7-3·40 

15 
15 
14 -
16 -

~~----------------~-------------------- ---------------·-------,._,----------------~---------------~-----

Memento des Fournisseurs --

- LE.S ADJUDICATIONS QUI AURONT LIEU DEMAIN 1 3.940 
Dir. Comptabilite Part. İzmir: 

Reııi•tıea imprınıce (Ne 1341) 

Direclion Gen. Ligue Sportive: 
Fılma ıportıfs (No 1302) 

Muııicip .Jite Ula du Vil. Muğla: 
Moteur D•ı>sel, n ll'rı aıeuretc (No 1313] 

Com. Ach. Comm. Milit. İst . : 
Hırıeots ıecs [No 1320] 
Constr. et rcparation conduits d'eau 
(No 1330) 
Repar dipôı (No ı:~32] 

Art ıtlea de corrrspondanc" (No J33i] 
Rcpar. 1'ôp ta! Hıyda paşa [No 1B40] 

S.A.T. de la Fabr. de Sucre: 
Trav. dedouanement [No 1330] 
Miniıtere Travaux Publics: 

Diversu plaquu (No 1330] 

Oirection Generale Surete: 
Pelerin impermcable [ 0

0 1330] 

S. A T d'Electr. d' Ankara: 
Fer U. [No 1331] 

Institut Gazi Terbiye : 
C.uıtume taıl eur (No 1331] 

Exploit Cbarbouı ZoaJ'uld11lı • 
Erctli : 

Dıver•eB provision• (No 1332] 
Municipalite Soma : S b k 

Constr. bôtısae municipale [No 1321] Direction Gen. Ümer an : sS2) 
Conıtr. fobr que pnpier iı. İz.mit [No 1 

Dir. Gen . Monop : Com. Ach. Milıt. Isparta : 
Boiıı de co ı atruclion (No 1324] lı• 

F · • b • • chiC 1 
Ruban perpetuı ı (No t:ı24] arıne, rıı:, arıcot• 1ece, poı•· 

Papier d'embal age pour bouteillu orge ete (No 1333) 

[No 1324] Direction P.T.T. İçel: 
Com. Ach Mil"t Kırklareli : Poteauı: tc1ephonique (No Hl.35) 

Vıande de boeuf [~~ 1325]. j Oir Gen. Exploit. Electricite 
Com. Aclı . Mılıt. Edırne : \ Tramı et Tunnel : ,s'll 

Sucre, pumme de terre, beurre (No 1326j CaLlee •ou• marın et aoutenıin (No 1 

Coın. Ach. _Division l\lil. Lırfa : ı Muııicipalite İzmir : 
Petıt •enu lı anııe en cuıvre (No 1327) Mcd cament• (No 1338) 

Munic. Ereğli de la Mer Noire :j Machıne-outil ?ı touı• (No 1342) 
Orusement projet adducUon eau Nepen Directioo Foretı Edirne : ,1 • (No 132ö] 1 • ıJ40ı 

eh . d f E Boı•, dtarbon, valonnh ete:. (No 
emını e er tat: _ 

1
p• 

Balaı de brouHaı e (No 1828) 1 NOTES ı Lu Numeros entr• P'J1 p1 

A•pha ıage •y••eme T.,p.,ka de la place thesea a?nt ceu:ı de notre journ•I 
J 1 G d s· '- [N 1329] , l .. que 1 BVll B paıu . tf-ae a Brf! e ır .. ec o • . , •' 

. T 1. b ·ı b l ı • ) Lu affaırea auı•ıe• dun• pff 
Directıon e ep ones ~tan u : risqne H rapportent lı des nnte•. 

Con•lruetion mur [l'lo 1329] adjudıcatıoa i in •urencbere. 

(3 üncü sayfadan devam) ı6' 
Şeraitini anlaaıak iıteyenler her gün iş saatlarında komisyond• 

rebilirler. • . ii~ 
Pazarlığı 26.3 940 salı günü 1aat 15 dedir. isteklilerin a,.Uı ~o· 

ve s attan bir saat evvel Edirne ıaoayi kı,111ıındaki Satınahn• 
misyonuna teminat ve teklif mektuplarını vermeleri. 

• • zjjv DEL~R__/ 
İzmir İnhisarlar Baımüdürlüğünden: 

Alsaııcaktaki depomuzda mevcud cins, miktar muhammerı 
yat ve teminatlsrı apğıdıı yazılı sargılar açık arttırma ıuretile 
tılacaktır. • 3-gJD 

Şartnamesi levazım şubemizde görülebilir. isteklilerin 6 .. ,;~ 
• 1 

günü saat ıs de Ba,aıüdürlütümü:Ldeki komiıyona gelimeler• 
olunur 
Miktarı 

Kilo 

9886 
13.003 

1.279 
7.825 

aı.990 

Beher kilonun 
Muham. fiyatı 

Kr .• S. 

15 
ıo 

10 
19 

Muvakkat 
Teminat 
Lira Kr. 

111 22 
97 50 
9 59 

11 ı sı 

329 82 

Etyanın einıi 

------ 1 
Kullanılmış kalın ~I 

" ıskarta f 
" " iJ1 

" ince kı1111'' 

İstanbul 5 inci İcra Memurluğundan : ,i 
Bir borçtan dolayı haczen paraya çevrilmesine karar v-: 1.. 

Garod marka 9 lambalı yeni bir radyo ile plaklara l .J.940 cuıll, ı~ 
nü ıaat 13 len itibaren Beled ye mezat nlonunda açık arttır"' ,41 
atılacağı ve muhammen deterini yüzrle yetmit bc,ini b01~~ııt' 
takdirne ikinci arttırma 5.3.9i0 salı ıünü aynı mahal ve .qa .,,_ıl 
yapılacl!ğı cihetle alıcıların 939'21 Ol No lı dosya ile orada 
durulacak memuruna müracaatları lü1:umu ilan olunur. 

Bolu Orman Çevirge Müdürlütünden: ı'. 
Bolu vilayetinin Düzce kazası dahilinde hudutları1,.,ı', namede yazılı Kadı Pınarı devlet ormanından nunıar• ~r 

215 m3 muadili 100 adet kayın ağacının zabıtnanıeYet ~ 
ıartname ve mukavelename formüllerinde yazılı ıer'~tl'~ 
resinde 6 ay ~çeris~.nde çıkarılmak üzere 15·2 940 tarlııt· J1 
itibaren 15 gun muddetle açık arttırmaya konulnıuft ı6 

Arttırma 1 .J.40 tarihine müsadif cuma günü saıa~tıf:J ~ ~ 
Bolu hükumet binasınd ki orman idaresinde yapılacıt 1"". 

Beher eayrı mamul m3 ın muhammen bedeli 2oO 11 

tm-. . .1 
Muvakkat teminat 32 lira 25 kuruotur0 e~' 

_ ~ar!."~.me ve_ ~.ukavele projeleri Bolu ornıan ç / 
mudurlugunde gorulebilir· ________...-:: 
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imtiyaz Sahibi ve Yazı lıleri Direktörü: İsmail 

Bn11ldıkı yer.: Akın Buımevi İstanbul 
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