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Umum Tüccar arın ve rrıüte hhit erin mesleki Organıdır 

~anunlar. Kararnameler ve Ticaret Muahedeleri 
lhra;tbirliklerinde ihracat paylarının Tevzii aunıtıne dair 

Ticaret Vekaleti Talimatn mesi: 
1 

!\iadd l _ Birliğin iştigal mecmuu i"in ayrı:. c • pay nis · 
Umumi Esaslar 1 (d) fıkrasında ya:ulı azaların 

llıtv:ıuuna giren maddelerden ih· beti, Ticaret Ve iletince tesbit 
taç edilecek miktarın umumi olunur. Bu gibilerden ayrılan 
'lirette veyahut muayy~n mem- isbete röre, her birine verile
~tkttler veya mu yyen partiler cek pay miktarı. bunların ellerin
~in lıcr hangi bir suretle, tah de muve:r.aadan ari obn mevcud 
dide tabi tutulduğu hallerde mü· stoklar ve ihraç kabiliyetlerine 
ltdcre edilen miktarın Bi~liA-in gCSre tayin edilir. 
il.ta d ·· "f · Madde 8 - 5 ve 7 nci madde-ıı ıı arasın a tevzıı vazı esı, 

1 
d .k d·ı 

1 
d b k" 

oirJ·kı .1 . . er e zı r ı en pay ar an a ı-
1 ere verı nııştır. k l k 4 .. a dd 

!\! dd 2 s· ı·k . t• l ye a an ısım, uncu ma e-a e - ır ı ış ıga mev· . f d l 
:t12u "dh 1 1 .h t d nın ( c:) ıkrHın a yazı ı a•a ara-ııa 1 a o unan 1 raca ma . .J h b" . . e· ı· . h 1 ~ele · - . . b .dh l k aınaa, er ırmııı ır ıjın uru u-. rı uzerıne, ış u ı a ey· - d - ı f fıy .. t• d 1 H··k- t• şuna takadtlum e en uç yı ser ın· 

" 111 en evve u ume ın . • • . • 
'-ıal11. ' f k dalu umumı ıhracata Jfhrak . ı.ınıatına veya muva a atına . . .. · 1 
latirı d d b. 1 b" t nıabetlerı e1asına ıore tev:u o u· k a en a ı o sa ır sn ış mu· •nr. 
ı..'veleıi ile barice bağlanmıt o Madde 9 - 4 üacü maddenin 

1• 
11 Satış Kooperatifleri ve Bir- (ç) fıkrasında yazılı aza, haltların 

•lderi, Ziraat Bankası vesaire da 7 nci veya 8 inci madde 
e~i teşekküllerin ihraç edecek- laükümlerinden birinin tatltikinı 

tı nıiktarlar da, bu talimatna· iıtemekte muhtardır. 
~e hükümlerine tevfikan tevzi Madde 10 - 6, 7, 8 ve 8 uncu 
•lunur. maddelerde yazılı azadan hisse· 
k Madde 3 - Bir Birliğin tqek- sine isabet eden paya l'Öre ihra-
llii esnasında veya tetekkülü- catı yapamayacak Taziyette olan· 

llt takaddüm eden zaman zarfın· }arın yeya haklarını kullanmak :a, Birliğe aza olanlar tarafın- istemiyenlerin payları mensub 
lltı nıünferiden yapılmış bulu- oldnj'u zümre azaaı arasıuda 

:•ıı satış mukaveleleri veya o· yukarıdaki eaaslar dairesinde 
trtoları mevzuunu te•kil eden tevzi olunur. 
~·L y 

l •1ttarlar hakkında da-eğer bun· Madde 11 - Payını makb11I 
~r Birliğin kararlarına uygun sebepler göstermek suretile mii· 

0 
lrak kabul edilir ve alakadar teakib ilk parti için muhafaza 

~llvaffak ederse • 2 nci madde etmek isteyenlerin bu yeldaki 
llkrnij tatbik olunabilir. talepleri, Birlik tarafıad n tet· 
P kik ol.nur. Tale'-i11 bir mun· 
a:r tevzilnde azanın göz Ö· zaaya veya daha kirlı partiler 
illinde tutulacak vaııfları: bekle•ek ıi\•i apeküluy•• mak· 

t. Madde 4 - Birlik azaları, pay aadlarma matuf el•adıtı anla-
,1;lİine müessir vııııfları itiba- ,ılırsa, Birlik tarafından kabul 

t llfatıdaki zilmrelere ayrılır: olunarak, •cvz••bdu pay, men
•) Stok yapmak, piya1& na- ıtub old•tu Klmre azasından i

t:''-'lı~ı y11pmak, dahil ve hariç· kinci partide muadil payın his · 
t lrıuayyen hususi şartlara 16· aelerinden tefrikiae raııı olıı.nlar 
~ •a.tış yapmak ribi hükumet· arasında tcvıi elunur, i• şekli 
"'ıh tııaUüb vazıfelerin ifasını de· lıalle ~ümre a:zalal'I araaında rı
tı de etmif aza te4ekküler (Sa- za ıöıteren abur •t•ediği tak
\' t Kooperatifleri ve Birlikleri dirdo, menu•baha pay 4 fincü 
\Zira.at Bankası gibi); maddenin (a) fıkraııı:ula yazılı 

itti). Bu teıekküllcrin vazifcle- tetekkülere aynı ıartlar la terke· 
'•t Ilı &Jııen yapmağ daimi su- dilir. 
~ te lltni.de olduhlarını bildiren Mad.te 12 - Şimdiye k ad n r 
ıı' bllnu taahhüt ederek ifa ey· yapmıf olduj'u ihracat dol yisile 
,:en her bııngi zümreye men· chı piyaaalarda hua .. r ınevki el· 

P a:ıalar· de etmit olan firmal rın RBY 
t,t) Birlitin te4ekitfilüne kadar tuziatıuda mwıu.am pay almal -
-. dıı.ı 'tç aeneden beri allikadar rı mtlmkiind r. Bu payların mik· 
t,~ denin ihracını ınkıtasız ola- tarı hakkında birlik İdare Mccı-

''P11ıı1 bulunan azalar; lisiain Umumi Kltip ile mutabık '1:l Birliğin teşekkülüne kadar kalarak almıı oldu~ıı kararın 
'-11. adar maddenin ihracını yap· Ticaret Vckiletiace tasvibi IA· 

•ı -tıı.ı_ \l' ıeneyi deldumayan, a- z.ımdır. 
d r' Y~ ' ı~dde !3.-: Aıgarl satıı fi t~ 

ıı, ) A.lo:tltndar maddenin ihracı· tesbıt e~ıldıtı . ab.valde, asgarı 
( Ytııi b l k 1 1 fiat fevkınde bır fıat elde eden t 1 f ayaea o an aza ar l 
1 
11lİden l 1 ~ .h t firmalara muııza pay arın ve· ._ a c umum ı raca çı o· . . . d. 
~ Ve l . rılmeıı caız ır. Bu ınuuum pay-

iht, o aıayanlar, o maddenın lıırın miktarı hakkında 12 nci 
~~,tat ra .. ıatnnmeaini haiz. olan madde hükümleri tatbik edilir. 
ltt)' •lınayaalar yeniden ıiren- p t ti l 1 

ay evz naaı yapı ır0 

bta ll . . Madde 14 - Aaalar arasında 
( l.t el lllreye daluldır. yapılacak pay tev.aii için, Birlik 

( ' de 5 4 - - dd · 
') ft1'r - Uncu ma •n.ın u .. u .. ı Katibi tarfından i4bu ta· 
••ı, . ••ında yazılı azaların bıa- liınataame hükümleriae a •••• rııııe ıı1- • b . 
""'" t •fec:ek pay Dil elı, ya mea uypa bir fekilde baı:ırla. 

' )t )'~ olarak bir defa için ve· aacak olaa liateler Birlik idare 
v,ltllell~z. bir parti için, Ticaret Meeliaiae nrilir. 

P.t h•ce teıbit olunur. idare Mecliıi bu liıteleri tetkik 
(\) ~dıle 6 - 4 lncü matldenin ile ya aynea veyahut icabıad U
~bl ıltr•sında J•:r.ılı azaların •um Kitiple mutabakat f8rtile 
t, ~ ~~rı, 5 inci maddedeki nisbe· taahib ve7a ta•il e.&erek kabul 
~.~ .... ,l ••iilir ve 8 iaci madde eder, Bu auretle pay listeleri '"":ne göre tavaiat yapılır. kat'iyet keabeder. 

ele 7 - 4 Gacıl madcleaia (D•naı nr) 

E o 
Alamanyı il Muvakkat 

Anlaıması 

• 
1 

Ticaret 

Alamenya ile muvakkat bir 
ticaret anlaşmuı yapılmak -zere· 
dir. Anlatma 7,5 milyon Türk 
liralık olacaktır. Ankarada imza 
edilecek olan ukavele i yri 
muay1en bir müddet içindir. An
lafma mucibince TUrkiye mal· 
ları Almauyaya fob olarak tes· 
lim edileceğinden Almanlar 
bize sif olarak teslim edecek· 
terinden 11 kliye meselesi tama
men Almanlar aiddir. 

İtalyadaki miizakerelere gel"n
ce bu, yeni bir ticaret anlaşma· 
sı müzakeresi değildir. Eski 
anlaşmadan mütevellid baza te 
diye ıekılleriııin hallini görü4· 
mek için topla111lmaktadır. Esa
sen İtalyanın memleketimizdeki 
bloka parası l'ittik~e erimekte 
dir. Bir müvazene tesis edildiıti 

takdirde vaziyetten ithalat piya· 
samız da istifade edecektir. 

ihalesi yapılan in,aat if lerinde 
yerli malzeme kullanılması 

lıakkınd;ı yeni kırarl r 
Avrupada haıp vatiyetinın de

vam etmesi dolayısile ihale edıl· 

miş inşnnt işleri içın alınncnk ted
birleri te5bit etmek üzere Anka
rnda Nafıa Vekaletinde bır ko
misyon teşkıl olunmuştur. Komis 
yon şu kararları ver mıştir : 

ihale şarlnnme ve proıelerinde 
tetkikat yaptırılarak, Avrupndan 
getirilecek malzeme yerine yerli 
mnlzeme ikame edilecektir. 

Avrupndan znruri olarak geti· 
rilmesi lizım gelen ve yerine ye· 
nisınin ıkamesi mümkün olmıynn 

kalorifer, elektrik ve ıihhi tesisat 
malzemesinin bir müddet yerleri
ni boş bır .. kmak latımdır. 

Fransa ve İngiltere ihracat 
mallarımızdruı muhim mubayaata 
batlıımı~lıırdır. Dığe! memleket 
ler arasında y lnız Italya mütte
fiklere rakip vaziyettedir. Bir gün 
içinde bu üç memlekete 400 bin 
liralı' ihracat yapılmı'lltır. 
. İhruç edilen !11alla~ arasıııda 
lngiltereye m hım mıktardn ke
tea, .Fransaya t tün gönderilmiş· 
tir. ltalya da deri, balık ve bil· 

bassa fasulye almıttır. 

ISTANBUL PIYASASI 
MAHRUKAT FİATLARI 

Blok 
Yerli depoda 

Krible 
Yerli depoda 
Ecnebi n 

rinlave 
Yerli bonkerde 

1600 - 1650 

1425 - 1475 

46 Şi 
" depoda 

Tuvönan 
Yerli depeda 

,. bonker4'e 
1123 - 1175 

"' Şi Kok 
Yerli fabrikada 

Sömikok 
Yerli depoda 

Petrol 
Dakme teptaıı 
Toptan çift ton eke 

Benzin 
Dökme 
Çift teııekeıi 

Motorin 

1650 

- - 2105 

15,90 
530 

16, 
815 

b r er 
ihracat tacirleri be; sınıfa ayrıldı 
Birlikler tacirlerin lı::endi ıı· 
nıflarına göre yapabilecek} • 
ri ihracat miktarını d tes-

bit ediyor· 
ihracat birlikleıinin mal tev

ziatı hakkında konulan esaslar 
Mıntaka Ticaret müdürlütü
ne bild.irilmittir. İktisadi me· 
hafilde büyük bir alika ile kar· 
tılanan bu yeni eaaslara ıöre 
alelumum tevzi iti ltirliklere bı-
rakılmaktadır. Umumi ıturette 
muayyen memleketlere muayyen 
partiler için tevzi yapılabile· 
cektir. 

Yeni esaslar tunlardır: 
Yapılacak ihracat miktarının 

tüccarlara taksimini birlikler ya· 
pacaktır. Bunun için de esu ol
mak tizere birliklere aza elacak 
bütün tacirler beş sınıfa ayrıl· 
mıştır. Birinci sınıf ihracatta en 
fazla hissesi bulunacak müeaae· 
se ve tüccarlar olacaktır. Bu sı
ra ile betinci sınıfa kadar his· 
se hakkı alacaktır. 

Birinci sınıf, keoperatifler, 
birlikler, ve Ziraat Bankası l'i· 
bi stok ve piyasa nazımlığı ya-

paa müesseselerden m6rckkep o• 
lacaktır. İkinci sınıf, birinci sını
fın yaptığı itlerı aynen ifa et
meği taahhüt eden müe11eseler 
teşkil edecektir. 

Üçüncü sınıfta üç senedenbe
ri devamlı surette ilır cat itleri
le meşgul elan müessese ve ta· 
cirler bulunacaktır. 

Dördüncü sınıfa da öç Hne
den daha az bir umandan beri ih
racatla meıgul olanlar ayrılmıf
tır. İbrac~ta yeni baflayan tacir 
ve müesseseler de 5 inci ıınıfa 
ayrılmışlardır. 

Hariçten yapılacak ıipari ler 
bu beş sınıfa tüccar ve mieasc
seler arasında birlikler tarafın· 
dan takıim edilecek Ye her •ı· 
nıf tuccar ve mÜeHeıe kendiıi
ne ayrılan miktarda ihracat 1•· 
pacaktar. 

lngiltere lsviçre Ticaret Anlaşması 
Röyter ajansının haber aldıtı· 

na göre, İngiltere ile lıviçre harp 
zamanına mahsus elmak izere 
15 güne kadar bir tiuret anlat· 
ması i :ı.a edeceklerdir. 

Salahiyettar mahfillerde. bu 
anlaşmanın iki memleket arHı•
dıı ticaret meHleleriai ve bil· 
hassa kaçak ve Alma• ihracatı 
meselelerini balledecati bil.&iril
mektedir. Bu meseleler Paria'te 
miittefiklerle lavifre aruıada 
müzekere edilmektedir. 

İsviçreye yapılan İnıili:z. kamür 
ihracatıııın bu anlaşma mucibin
ce ehemmiyetli surette artaeağı 
zannedilmektedir. 

Yın 1 gelın ithalat atyaları 

İtalyan ve R•mauya vapurları 
ile İtalya ve Rumaayadaa muh
telif ithalit etıaıı ıelmete bat· 
lamıttır. Evnlki pn, R11man-
7a bandıralı Tranailvania Yap•· 
ru ile parafin, çunl; Sevyet 
Ban.&ıralı Stantia ile ıilfat da· 
menya?.t, İtalyan bandıralı Cila 
di Bari vapurile otomobil iı Ye 

dıı laıtiti, elektrik malzemeıi, 
tıbbi ve kimyevi ec.u, ylalil et· 
1• .. rlall •eaı11cat ıelmiıtir. 

™ 

TAKAS PRİMLE~i 1 
Takasın nev'i lthml,u İhr•cmt 

Hükümet muhtelif me le
ketlerle aktettiği ulı: vele
ler mueibince getirtteoefi pet
rol ve benzini bu irkot Tuıtuile 
piyaıaya çıkaracaktır. Neft a n· 

di ata aid tctSi.nt ve tanklar, 
hükii et ile yapılan bir uka
vele mucibince firkete devredi· 
lecıektir. Şirket, ahçekapıdaki 

Kuhlcu hanında faaliyete ıe~
cektir. 

Hu.ır Alivrel 

Entuşanjabl 56 45 44 
lagiltere 70 40 39 
Be19ika 70 47 46 
Hollanda 66 41 40 
l.ve~ 63 so 48 
Fransa 56 41 41 
lnıçTe 70 40 39 

lhracııt primleri o/o !OOkıymet üurinden 
hesab edilmiştir. 

Ekmek vı buğday fiatları telklk 
edlliyor 

aayramın ltirinci giinündea iti· 
'-arH lataabulcla ekmej'in kilosu 
•• b•çuk, francalanın kiloıu en 
lt•t kuruıtaa satalmata başla. 
mıttır. 

Bu Haeki butday rekeltemiz 
l'eçe• senelere nisbetle normal. 
tlır. St•k miktarı ihtiyaeımt•ın 

fevkinde eldutuııdan, butdayla
rıu 9ürlmemesi için ihracata bile 
INtlanmtthr. Buğday mebzul ol· 
ıiutu ve fiatlarda fazla yüksek· 
lik olmatlıtı laalde ekaıek fiat
Jarı .. o miternadiyen yükselmesi 
aaaarı dikkati celbetmit eldu
tundau, tetkikat yapılmasına lü
Hm ~<SrillalftÜr. Yapılan t•t· 
kiklere na:aaran Teprak Mah
Hlleri Ofiıi piyuaya son pn· 
ler.&e ihtiyaç niıbetiııde butcl.ay 
çıkarmam14hr. Bu11u fırsat bilen 
tlecarlar Ye detirmenciler birer 
baban• ile ekmek fiatlarhıı ylk
aeltmete •uvaffak olmuılardır. 
Alakatlarlar Ofise müracaat et· 
mitler, piyaaaya buttlay çıkarıl
muını iıtemitlerdir. 

Patrol Limited Şirkıti faaliyete 
geçiyor 

Petrel Ye 'ltenziu 'atı4larıuda 
istek temin etmek üzere tesisi 
dişfinülen (Petrol Limited Şir· 

keti)nin teşkiline aid bütün f?r
maliteler ikmal olunmuıt ur. lb
tiki.ra mani olaeak ve nazımlık 
nzifcsini rörecek olan bu Şir
ketin büyük bir •ermayesi vardır 
ve buna iliveten Ticaret Ban
kasında ve diğer bankalarda ken
dine açılan i'eniş bir kredi ile 
it• baflıyacaktır. Şirkete istan
bul beledi7eıi de on bin liralık 

bir meblat ile iıtirıüc edecektir. 
Şirket asla bir inhisar mahi

yetini haiz. olmıyacakbr. Diğer 
gaz ve benzin firmaları normal 
mesailerine devam edebilecek
lerdir. 

Fransız rejisi tUtün aatın alıyor 
Tirkiye ile İnıiltere ve Frau

sa ara11nda yapılan kredi anlat· 
masından •onra bu memleket
lerle olan ticaret minaaebahmız.
da görülen inkifaf gü11den ~Öne 
daha bariz olarak mqabede e· 
dilmeğe ba4lamııtar. amıaasa 
Fransız Rejisinin tltiin miba
yaalı naz.arı dikkati eelbetmek
tedir. Muhtelif firmalardan mulıı
telif partiler halinde yapıla11 ltu 
miibayaat devam etmektedir. 
Franaaya bundan başka hemen 
her nevi ihrac maddelerimizden 
fa:ııla miktarda ihracat yapılmak
tadır. İngiltereye yapılan ihrau
tın başında tiftik geliyor. Tiftik 
ihracaltıları bu ıataılardan ıaem· 
nundurlar. İnJ'illereye tiftik i•e· 
rioe yeniden satıtlar yapılmıştır. 

lngiliz Malları ithalatı 
Gümrüklerde bulunan İngiliz: 

mallarının takaıla olanlarının it
hali ilin emir gelmiştir. 811 emir 
üzerine mal çekenler görülmit· 
tiir. Fakat daha ziyade klerinrle 
yapılacak ithalatın beklendiği 
anlaşılıyor. 

BOR SA 
ÇEKlER 

25 - 1 • 1939 
Lendra 
Nevy•rk 
Par is 
Milin o 
Cenevre 
Amsterdan 
n kseı 

Atina 
Sofya 
Madrid 
Budapeşte 
Bikreş 

Belgrad 
Yekolıa a 
Stokholm 

5.24 
IJ0.16 
2.9?..S2 

CT5 
'>725 
.IS5 

22.0i 
097 
1.5175 

13.435 
23.425 
0.97 
3.0825 

30.94 
31.005 

M ü t e a h h i t ı er i n T a k v i m i 
--------~...--.-.. ~ -.-.:.- __...,_ ·------

y ARIN 27. 1. 940 ta YAPILACAK iHALELER 

M. M. Vekaleti SAK.: 
Fılesterin (No 1266) 
Küçük bina iıış . (No 1296) 
Rarflar yap (No lSOO) 
ford veym Şevrolcı luım.)onu (No lSOO) 

Kırlclarcli Askeri SAK : 
Odun {No 1291) 

İstanbul Komutanlığı SAK : 
Benı:in naltli (No 1297) 
01,sıe aletı termometre v•. (No 1302) 
lıık nntrelı t .. ıai (No ll02) 
Nohud, mercimek, :zeytin .)a~ı Hhun ve 
üı:üm (No 1303) 
Sade ya~ (No 1319) 

Mutia Bedea TerbiyHi Bölıe 
lafkan. : 

Spor •ah••• ameliyatı (No 1298) 
İatanDal Orman Müdürllt6 : 

Odan ve kömür (No 11'9) • 
Ktltabya Aıkeri SAK : 

Erat pevyanu in~. (No lSOl) 

D. D. Yolları lamir : 
Tekai otomobıli kiralanmui (No lSOl) 

Adana Aıkert SAK : 
e .. (Na 150)) 

Askeri Fabrikalar U. M dür
lüğii: 

Çelik (No lS04) 
Elelctrık motoru (No 1.SOb) 

1 
Edirne Aakerl SAK ; 

Mn~am~a (No 1305) 
Polis Mehtebi Müdürlüği: 

Sade.>•Q' (No 1305) 
latlı fotin (No 1305) 

Tephaoe Levazım SAK: 
Motapomp (No 1305) 

Eskişehir Kor SAK : 
Neklı,>e arabası (N 1306) 

Çanakkale Nafıa MOdirlüğü : 
Hem taş ıhurı {No lSOS) 

Çanakkale Jamlr. 1 ei Alayı : 
Seller•~ (Ns 1308) 

Balıkeair A•kert SAK : 
Satıv defteri (No 1319) 
T anccre •t hbı v • · (No 1319) 

Hamit : ( ] Tırnak içıne alı nmıı nu• 
maralar, itin hanıi H)ılı gu.etede neır· 
olduğunu göıterir. 

c·ı Sonuade yıldız itareti bulanan iıler 
miu71dı1• aittir. 
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ila o 
Cinsi Şekli Muhm· bed. Teminat üracaat yeri Gün ü Saatı 

A) MUnakasalar 
inşaat, Tamirat, Nafıa işi me, Harita 

Diş tab beti okulunda yap. tamir ve ta· aç eks. 910 25 
dil i i 

Köy aknratından zemin beden duvarları kapah z. 11403 25 
mevcut olan binanın altında iki depo 
üstünde iki ev inş. (şart. 5 lira) 

Mani5ada Kumçayınm bir tabliye yatağile 
Marmara gölüne akıtırılması ameliyatı 
(şart. 956 kr.) 

191114 57 

Elektr i k-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malze~esi) 

Dizel motör jeneratör: 1 nd. kapalı z . 
,, ,, 65 beygirlik mazotla çalışır: 4 ad. " 

Telefon malzemesi: direk: 100 ad.-fincan 3 paz. 
No 200 ad.·3 No fincan için deve boy· 
nu: 200 ad.-simens marka telefonu: 1 
ad·-Jaklanşe pili: 2 ad.-galvaniz demir 
tel 3 m m: 600 k. 

11030 -
ımo-

Tem akkülleri için musbet plaka aç. eks. 1510 80 

Mensucat, lbise, Kundura, 
----------~an ..- Çamaşı!_V± 

Elbise: 32 takım 
Ya~sız kösele: 100 k.·yağlı kösele: 150 k. 
LAstik çizme: 500 çift 

aç. eks. 736 
!>80 -

3350 

atbaa işleri - Kırtasye-Yazıhane Levazımı 

Matbaa mürekkebi: 17 çeşit 
Kırtuiye mal:ıemesi 

Kereste, tahta ve saire 

aç. eks· 

Portatif çadır direği: 800000 ad. portatif paz. 
çadır kaz.ığı: 800000 ad · 

ahrukat, Benzin, Makine yağları v. s. 

İnce makine yağı: 8200 k.-kalan makine: paz. 
2160 k.-gres yağı: 400 k 

Benzin: 500 teneke 
Benzin: 40000 litre kapalı z. 

ferrik 

Kalın kum eleği: 50 ad. 
Katran: 50 k.-kıtık: 10 k .-sekatif: 2 k. 
İşaret direk :rap. limanlar için: 5 ad. 
Yedek parça Ford marka kamyonetler i· 

çin 8 silindirli ve 937 modeli' 32 kalem 
Çay fincanı tabağile beraber: 2 JOO ad.-(mil· 

teahhid nam ve hesabına) 
Kömür küfesi: 2542 aJ.-(mfiteahhid nam ve 

hesabıuıı) 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v .s. 

Un: 280 t. 
Yulaf: 600 t. 
K. fasulye: 60 t.-salça: 3 t.·irmik: 5 t. sa-

bun: 10 t.·zeytin tanesi: 8 t. 
Beyaz ve kaşar peyniri 
Süt ve yoğurt 
Un ve makarna 
Sabun ve soda 
Katar ve beyaz peynir 
Kuru erzak 

. MU:rayedeler 

Otel eşyası 

Diıçiliğe ait e ya ile ev eşyası 

aç. eks. 
paz, 
~-

aç. eks. 

paz. 

aç. eks. 

kapalı z. 
,, 

paz. 

" 
" ,, 
,, 
,, 

aç. eks. 

aç. art. 

FaniJe dokuma makinesi: 14 ad.-iplik aarma 
makinesi: 4 ad.-demir kazan: 1 ad. 

• • 

SA 
inşaat-Tamirat- afıa işleri - ~ke!'le-Ha~ita 

675 -

550 -

1800 -
645 85 

700 -

940 54 

3640 -
k. o 07 25 

232 -
425 -
177-
179 -
276 -
636 -

İstanbul Üniversitesi A.E.P. Komisyonundn&ı : 
Di tababeti okulunda yapılacak 910.25 lira keşifli tamir ve 

tadil işi 10 Şubat 940 Cu~artesi günü saat 1 l de Rektörlükte açık 
eksiltmeye kon.ulmuşlur. istekliler en az 500 liralık bu gibi işler 
yaptığına dair lstanbul vilayetinden ihaleden seki:a gün evvel alın
mıf vesika ve Ticaret Odası vesikasile 69 liralık muvakkat temi
natlarile gelmeleri, şartname, keşif her gön Rektörlükte ıorülür. 

Nafıa V kAletinden : 
Eluiltmeye konulan iş : 
M nis da Kumçayıoın bir tabliye yateğile M rmımı gölüne akı

tılması ameliy tının keşif b.- _li HH, 1 14 lira 57 kuruştur. 
Ekailtm 19.2.940 tarihine rastlayan pu.artesi rünü snat 15 te 

Nafıa Vekaleti Su işleri reisliği Su eksiltme ltomisyonu oduında 
kapalı zarf uıulile yapılacaktır. 

İstekliler, eksiltme şartnam ıi, mukavele projesi, bayındırlık iş· 
leri renel tartnameıi, fenni şartname ve projeleri g lira 56 kuruı 
mukabillnde Su i leri reisliğinden alabilirler. 

69 -

855 25 

10805 73 

825-
1333 -

113 31 

55 20 
43 50 

251 25 

50 62 

İst. Üniversitesi SAK 10-2-40 11 

Millas-Küllük Nahiyesi Küllük Köyü 26-2-40 15 -
Muhtarlığı 

Nafıa Vekaleti Su İşleri Reiıliği 19-2-40 15 

O.O. Y. Ank. Haydarpaşa Sevk Şefliği 1 ·3 40 15 30 
Gümrük Mub. Gen. Komut. İst. SAK 2-2 40 15 -
Çorlu Kor SA.K. 29-1-40 11 -

D. D. Y. ~ cu işletme Sirkeci 10-:.-40 il 

Kayseri Kültür Direktörlüğü 30-1 40 14 
O.D.Y. 9 uncu işletme Sirkeci I0-2 40 10 -
İst. Belediyesi 12 2-40 14 -

inhisarlar Umum Müdürlüğü 30-1-40 ll 
Üsküdar Kadiköy ve Havalisi Halk 12.2.40 14 

Tramvayları T.A.Ş. 

Tophane Lvz. SAK 2.2.40 15 -

Tophane Levazım SAK 30· 1-40 13 30 

Jst. Ziraat Müd. 
360 - Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare 

Heyeti 

2-2 40 14 -
2-2-40 15 -

41 25 Devlet D. Y. Haydarpaşa 9-2-40 10 30 
Çorlu Kor SAK 29-1-40 il 

135 - İst Mıııhka Liman Reisliği 10-2 40 1 ı 
48 45 Gümrük MıUı. Gen. Komut İst. SAK 10-2 40 il 

52 50 Tophane Lvz. SAK 31-1-40 15 -

70 54 D.D. Yollara Haydarpaşa 12-2-40 10 30 

2793 - Isparta Tümen SAK 10-2-40 12 -
3262 50 Kırklareli Askeri SAK 12·2-40 15 -

Balıkesir Askeri SAK 1-2-40 15 -

17 40 ist. Belediyesi 12-2-40 14 -
31 88 

" 12·2-40 14 -
13 28 12.2.40 J4 -" 13 43 ,, 12-2-40 14 -
20 70 12-2-40 14 -" 47 70 ,, 12-2-40 14 -

lst. 5 ei İcra Mom. Tepebuı Lfik- 1.8-2-40 10 -
. semburş- oteli 
lst. 5 oi icra Beyoğlu Büyük Par- 27-1-40 11 -
makkapı 30132 

İst. Defterdarlığı Dayabatun Abude- 29-1-40 14 -
fendi Han 

Eksiltmeye ıirebilmek için isteklilerin 1 O 05 lira 73 kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı ünden en az 
sekiz giin evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile 
Nafıa Vekaletine müracaat ederek bu işe mabı;;us olmak üzere Ye
sika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bul•nmıyanlar eksiltmeye 
iştirak edemezler. 

İsteklilerin teklif mektublarını yukarıda yazılı s::ıatten bir saat 
evveline kadar Su i~leri reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır. 

Pestada olan recikmeler kabul edilmez.. 

Milas - Küllük N hiyeıi Küllük Köy · Muhtarlığından : 
Ekıiltmeye konulan it : 
Kay akaratında zemin beden duvarları mevcud olaıı binanın 

altında iki depo, üstünde iki evin inşasıdır. 
Ke if bedeli 11403 lira 25 kuruştur. 
Muvakkat teminat 855 lira 25 kuru~tur. 
Bu ite ald fenni evrak fUnlardır : 
A - B:~yındırlık, fenni ve hususi şartnameler. 
B - Keşif enakı, 

C - Proje. 
Eksiltme 26.2.940 pazartesi rünü saat 15 te k6y odaaı binasın· 

da müteşekkil komiıyonumuzda yapılacaktır. 

26 lkincikinun 1940 

Eksiltmeye girebilmek için Ticaret Odası ve ehliyet vesikal,ır 
nın e ksilt e arıhinden en az 4 gün evvel istida ile komisyon r 
yasetine ibraz edilerek vesika alınması şarttır Vesika alınıyaıı 
eksil.tır.eye giremez. r 

lstel lil r eksiltme şnrtnamesile proje ve merbutatını beş 

mukabilinde köy muhtarlığından alabilirler. <' 
Eksiltme mektublarının yukarıda yazılı saatten bir saat er 

line kadar komisyona makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. 
Postadn olan gecikmeler kabul edilmez. 

iz.) 

Devlet Demfryolları ve Limanları İıletme U. idaresinde" 
Muhammen bedeli 1 1000 lira olan bir aded dizel motör jeli 

tör 11.3.1940 pazıırtesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usul6 
Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 825 liralık muvakkat temio•~ 
kanunun tayin ettig-i vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 1 
a kadar komisy n reisliğine vermeleri lazımdır. de' 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesin 
Haydarpaş:4da tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. 

Gümrük Muhnf aza Genel Komntanhğı İstanbul Levaııll' 
Amirliği Satmalma Komisyonundan : 

Mazotla çalışır 65 beygir kl!vvetinde 4 dizel motörünün 12 2 
paııa~ lesi günü saat 15 de kapalı zarfla eksiltme i yapılncakbr· 

TasarlanmıQ tutarı 17770 lira ve ilk teminatı da 1333 !it• 
Şartnameleri komısyor.dadır. Alınabilir. 

İstekliler kanuni vesikaları ve ilk teminat mektupları veya 
ne wakbu.ılarını h vi l apalı zarflarını o gün saat tam 14 de I<' 
Galata Mubamane caddesi İbrahim Rifat Han 2 kattaki Keıııi5 
getirmelidirler. 

Çorlu Ko Satınalma Komisyonundan : 
Aşağıda yazılı telefon malzemeleri 29.1 .940 pazartesi ıüoiİ 

• • 11 de pazarlıkla satın alınacaktır. ihalesi Çorluda Kor. SabJ1 
komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin belli saatte komisyona " 
caatları. 

l 00 adet Direk 
203 ~ 3 No. fincan 
200 > 3 No. fincan için deve 

boynu 
1 > Simens marka masa telefonu 
2 > Lnklaoşe pili 

600 kilo 3 M m galvaniz demir tel 
50 » Katran 
10 > Kıtık 

2 > Sekatif 

D. D. Y. ve Limanları İıletme U. Müdürlüğünden : 
Muhammen bedeli 1510,80 lira olan 600 aded iki plaka ~~ 

başlıktan müteşekkil Tem okkülleri için müııbet plaka açık elı•'1 usulile satın alınacaktır. Münakasa 10 2.940 cumartesi günü s•' 
de Sirkecide 9. işletme binasında A. E. komisyonu tarafından 11 

caktır. İsteklilerin nyni gün ve saatte kanuni veuik ve 113,31 
lık teminatı rile komisyona müracaatları lazımdır, Şartna elet 
sız olarak komisyondan verilmektedir. 

lbise -Kundura - Çamaşır v. s . 
.=..-..~-~ - • - .. -

Kayseri Kültür Direktörlüğünden: 

Beher takımın Miktarı İlk temio•1 

Lira fiatı takım Lira I{. 

736 23 32 55 20 , 
Lise talebesi ıçın stıhn alınacak olan yuk rıdn yazılı ol~ 

kat elbise 15.1.940 tarihinden itibaren açık eksiltmeye konulOI 
İhale 30.1.940 salı günü s at 14 le Kült r Direktörla 

yapılacak. 

Talipler ilk teminat makbuzları ve ticaret odası vetilı 
birlikte sozü geçen gün ve saatte komisyona müracaatları . 

Tahmin 
bedel 

636,0t» 

3350,00 

İstanbul Bel diyesinden : 
iık 

teminat 
47,70 İstanbul 1 inci yatı okuln için lüzu1'1-

kuru erzak. 
251,23 Temizlik amele i için 

Listik Çizme. • ~ 
İlk teminat miktarları ile tehmin bedelleri yu-ımda 1•-1 

1 
vaııl satın alınmtık üzere ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştur. . 
meler Za ıt ve Munmelit Müdürlüğü kaleminde örülece~tı'' 
12.2.940 puartesi günü saat 14 de Daimi Encümende yapıl'ı 
Taliplerin ilk t minat makbuz VC}!l mektuplan ile ihale ~ 
ayyen saatte Daimi Encümeude bulunmal rı. 

•• • 
100 k. yağsız ve 1.50 k yağlı kösele alınacaktır. Bak: C 

ilanları na. 

---~·~-----..----·---------
atb a işleri, kırtasiye ve yazıhane Lvz. 

~ 

Üskiid r Kakıköy ve Havalisi Halk Tramvaylt1'1 

Türk Anonim Şirketinden : 

Şirketimize lü:ıumu olan Kırtasiye m lzemesi münat;s•~ 
ulmu~tur. Müna .ua 12 şubat 1940 pazartesi günü sa11t ,1 

ketin Batlarbaşında kain merkezinde yapı l caktır. İstel<l1 

seleriıı t rihi il ndan itibaren tatil günleri wüstesuu olsr"~ 1 
saat 10 dan 16 y kedar şirket merkezinde t!'l&ğaz.a çe 

müdürlüğiine müracaatla Şürtname ve kırtasiye listesini gÖ'e 
leri ilin olunur. 

• • • 
. 17 çeşit matbaa mürekkebi alınacaktır. Bak : fnbisarl•' 

Müd. ilanların . 



:azız: 

ISTANBUL PiYASASI 

ERZAK VE ZAHİRE TOPTAN FIATLARI 

Çay 
Cava 
Çin 

,, akkuyruk 
Hiniiye 
S.ylaa 

Kahve 

Patates 
lusa Ne 1 

,, il 
,, 111 

Trabzen No 1 

400 - 800 
380 800 
800 - 1000 
440 - IOO 
420 - 500 

IOi - 104 

6 50 7 
5 5 1 6 
4 50 5 

Edirne (Kırmızı) 
Yerli (Bombay) 32 -

Sabun 
Zeytin yatından 1 32 -

,, ,, il 30 -

Pirina ,, 21 -
Sadeyai 

Urfa 1 
,, il 

Birecik 
Antep 
Mardin 
Oiyarl:takır 

33 

33 
31 
22 

125 
115 
110 
115 
l 10 
100 

" 
il 

IU 
5 50 
4 50 

Karı erimit 95 - 105 
• 

Aiapaurı No 

" 
" 

Behı 1 

" il 
Ptrinç 

Merıia 

1 
il 

111 

14 

ll erinmeınif 85 
Trabzon Vakfıkebir - - 100 

" şarla 95 
Şeker 

Küp yerli 28 
Toz ,, 25 

Vejetalin 71 

Yumurta 
A11talya 27 iri aandıtı 3700 - 38.50 
Toıya 28 Ufak 

" - - -
Aiapaun Zeytin 
B•rıa (pembe) 31 32 Duble (937 maha.) 

" 
(Viyolona) 35 - 36 Birinci 20 - 22 " ,, ıBeyu kasım) 30 - 31 lkinei " 16 - 18 

" (Kameli na) 'Z1- 28 Üç6necü " 13 - 14 

" (Kır•ıırı) Duble (938 mahı.) J2 - 35 
fAirne (Viyelona) Birimci ,, ·- 28 

" 
tMaratelli) 32- 33 lkinei » 16 - 18 

" 
(Kamolina) 17- 28 Oçineü l) 15 - 16 

larukat, Benzin, Maki na ıagları v. s. 
lstanbul Ziraat MiidilrUifiinden : 

ZIO tenekesi Adanada ve 250 tenekesi de lzmirde teslim edil
-k lzere satan alınacak 500 teneke benzinin açık ekailtmeıi on 
I~ . temdid ve ihale gilnü olarak 2 pbat 940 cuma günü teabit edil
•lftir. Atlana teslimi bir tenekesinin muhammen bedeli 320 lzmir 
tealimi olanın da 307 kunıt 5u aantimdir. lıteklilerin mezkür 'tarilate 
... t 14 te Vilayet binasında mütetekkil ziraat miibayaa komiıyon u· 
•• ••vakkat temiaatlarile müracaatleri. 

Tlrldye Bilyilk Millet Mecllıl idare Heyetinden : 

Kapalı zarf uıalile 40 bin litre benzin alınacaktır. 

Şartnamesi Mecliı Daire Mildürlüğündeo bedelsiz olarak alıoa
lııilir. 
. Ekailt'!le 2 ıubat 940 cuma günii aat 15 te Büyük Millet Mec

laai idare Amirleri heyeti odasında icra kılınacaktır. 
Muvakkat teminat miktarı 360 liradır. 
Ka.,ıı zarfların ıbale günü saat 14 e kadar idare Heyetine 

•akbuz mukaltilinde te•di edilmeai lizamdır. 
Talihler 24~ aayıla kanunun 2 ve 3 locü maddelerinde yazılı 

•uikaları ltirlikte ıetireeeklerdir.: 

lata.altul LeYazım Amirliği Satmalma Komlıyonundan: 
&200 kilo ince makine yajı 
2160 .J kalin makine yatı 

400 > ıreı yatı 
Yukarıda yazılı 3 kalem makine yatı alınacaktır. Pazarlıkla ek

•iltmeai 3'>. J. 5HO sah poü saat 13,30 da Tophanede levazım a· 
~~liti aaboalma komisyenunda 1apılacaktır. Orijinal ambMlaj da
ldlıade alınacak J•tlar iıin iıteklilerin belli saatte komiqeoa gel
llelui. 

lıtıfırrik 
DeYlet Demiryoları lıletme Umum M6dürlüiünden : 

Muhammen bedeli 550 lira olaa 50 adet kalın kum eleti 9 · 2 940 
euaaa pal ıaat _I0,30 on buçukta Haydarpatada Gar binası dahilin-
4eJQ komisyon wafındaa açık eluiltme uıulile ıabn alınacaktır. 

Bu i .. fİrmek istıyenlerio 41 lira 25 kurutluk muvakkat temi· 
llat ve kanunu11 tayin ettiji vesaikle birlikte eksiltme ıünü saatine 
kadar komisyona müracaatları l#zımdır. 

811 İfe ait ıartnameler kemiayendan parasız elarak dağıtılmak· 
t..tır. 

lıtanbul Mıntaka Llmar. Reiıliğinden : 
Limanlar ipn bet aded ifaret direti yaptmlmuı eksiltmeye 

lıoaulmqtur. 
Tahmin bedeli 1800 liradır. Yüzde 7,5 teminata muvakkataıı 

li5 liradır. Eksiltme Hl.2.940 cumartesi giiotl saat 11 dedir. 
l.teklilerin teminat makbuz veya banka mektupları ve diğer 

-•it ve ticari ve1&iki muteberlerile birlikte yukarıda yazılı ıün ve 
~t~ Galatada rıb!ım üzerinde lıtanbul Liman Reisliti sabnalma 
011aııyon11na ve tartaameyi almak isteyenlerin itlare şulteıine mü

r-.tları ilin olunur. 

Gan.rük Mu haf aza Genel Komutanhfı lstanbul Levazım 
Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

937 modeli 8 silindirli Ford marlr. kamyenetler için 32 kalem 
1edek porça açık eksiltme ile alınacaktır. 

48 
.Muhammen bedeli 645 lira 85 kurut ve muvakkat teminatı da 

hra 45 kuruftur. 
Elcıiltme 10 tubat IMO cumartesi ~I aaat l 1 de J•pılacaktar. 

lı..ı. l.tekliler rtn ve aaatine temiaat makbuzlarını blmilea Galata 
m Riht Han ikinci kattaki Ko•İl)'ona gelmeleri. Bu malzeme· 

Je •it ı· a.._ ııte ve aluam numara H eY1aflannı ber rta Komİlyoada 
lvırwl.Wrler. 

=== 
Devlet Demiryolları ve Limanları U:ıtum Müdürlüiünden : 

Muhammen bedeli 94 ) lira 54 kuru' olan 2542 adcd kömür 
küfesi l .ı.94 l p ıarte,i günü saat 1 .~3 da y'.far şuda G r 
binası dahili de, i lcou· isyo ı• tarafrıden tııahh 'd' , ı if e:lt-,.iytn 
müteahhid na l ve ı.esa ban ıı çık ek ı tme usulile utın lııı c ,tır. 

Bu i e gir nek isteyenlerin 70 lira 54 kuru ıluk mavakkat tem -
nat ve kanunun t yin e ttiti veıaikle birlikte eksiltme ıuuü saatine 
kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız datıtılmaktadır . 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
2000 aded tabatile beraber çay fincanı mltealalaid nam ve hesa· 

bana almacaktır. Pa zarlıkla eksiltmesi .ll. I 940 çarşamba glni saat 
15 de Tophanede Levazım imirliği utınalma lcomiıyoıı •nda yapıla

caktır. Tahmin bc:deli 700 lira_, ilk teminatı 52 lira 50 kunftur. 
Nümuneıi komiıyonda görülür. lıteklileria !telli ıaatte Kemi.ay••• 
relmeleri . 

••• 
60 k. katran 10 k. ketik ile 2 kilo ıekattf alınacaktır 

Bak: Elektrik sütununda Çorlu Kor SAK.. ilanına. 

Erzak, ZahiRe; Et, Sebze . s. -
Isparta Tümen Satınalma Komisyonundan: 

280,000 kilo un kapalı zarfla eksilt'lleye konmuıtur. Şart
namesi lıpartada Tümen Satınalma Komisyonunda ve· An
kara. İzmir Levazım Amirlikleri Satmalma Komisyonlarında 
görülür- Tahmin bedeli 36,400 lira ilk teminatı 2790 liradır. 
İhalesi 10.2.940 cumartesi günü saat 12 de lıpa.rtada Tümen j 
Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin belli ıün
de ıaat 11 e kadar teklif mektuplarını İspartada Komisyona 
vermeleri· 

Kırklareli Askeri Satmalma Komisyonundan: 
Beher klloıuna 7 kuruı 25 santim flat tahmin edilen 600 

ton yulaf kapalı zarfla eksiltmeye konmuıtur. lhaleıi 12-2.940 
pazartesi günü ıaat 15 de Kırklareltnde Aıkeri Satınalma 

Komisy"'nunda yapı lacaktır ilk teminat 3262·50 liradır lı· 
teklilerin muayyen günde ve saatte kanuni vesikalarile Ko
misyonda bulunmaları· 

Balıkesir Askeri Sa.tınalma Komisyonundan : 
60 Ton kuru fasulye 

3 ıı salça 
5 > irmik 

IO :o sabun 
8 :o zeytin taae.i 
Yukarıda yazılı erzaklar askeri evsafta elmalı tlure 1.2.940 

pertembe güntl saat 15 de Balıkesir Kor. Satıaalma komisyonunda 
pazarlıkla satın alınacaktır. iıteklilerin komiıyona relmeleri. 

ilk 
lstanbul Belediyesinden : 

teminat 
Tahmin 
bedeli 
232,00 
425,00 
177,00 
179,00 
278,00 

17,40 iatanbul 1 inci yatı okuluna beyaz n kaf&r peyairi 
31,88 !stanbul 1 inci yatı okuluna Stlt ve Yoj'urt. 
13,28 lllaobul 1 inci yatı okuluna Un ve Makarna. 
13,43 iıtanbul 1 inci yatı okuluna Sabun ve Soda. 
Z0,70 Konservatuvar yatı ekulu için lilzumu olan Ka-

tar ve Beyaz Peynir. 
İlk teminat miktarları ile talamin bedelleri yukarda yazılı meva· 

dı gıdaiye i490 numaralı kanunun 43 ünel maddeıioin 10n fıkrası 

na göre pazarlıkla alınacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muamellt müdür: 
lütü kaleminde görülecektir. İhale 12.2 940 pazartesi günl ıaat 14 
te Daimi Encümende yapılacaktır · Taliplerin ilk teminat makbuz 
veya mektupları ile ihale günü muayyen saatte Daimi Eocümeade 
bulunmaları. 

• • • 
Kuru erzak alınacaktır. Bak: Menıucat sütununda lstanbul Beled. 

ilanına. 

ıSTANBUL 
Ti car et ve Zahire 

Borsas 

- 25. 1.940 -

Fİ ATLAR 

·C I N S t 1 Aı•tı Yukarı 

latday vumupk 
• • t 

Arp• ye. ı ık dök. 
Smam 
Fuuly• 
Yulaf 
Çavdar 
Badem iç tatlı 

İ(atea tuhu•u 
Kendir ,, 
Fındık iı; 

» kabuklu 

Kr. Pa. 
s 32 
5 20 
s 10 

17 ıo 

4 38 
s s 

88-
ıs -
12 
37 -
16 -

Kr. Pa· 
6 -
6 -

s ıs 

40 -

GELEN 
Tıftilc 
Butd•y 
Yulaf 
Mııır 

Kendir tohumu 
Arpa 

M•rcimelc 
Yıpalc 

Pamuk 
SuHm 
Çndar 

G 1 DEN 

1t Ton 
257 
231 • 
ıs • 

187 • 
ıs • 
- . 
26 • 
78 
ıs • 

Pa '?luk 215 T08 
FHulya 60 • 
Kıl 3 • 
Kaşyemi 20 • 
Keten tohumu 60 ,, 
Mercimek 106 • 

DIŞ FIATLAR 
Butday : LİYerpul 3 ss 

: ~kare 4 78 
• • inıpek 4 ıs 

M .. ır Londra l 05 
Keten T. : 7 94 

'ii ,VÜT DEMIRYOLLiRİ-~E ÜMANfiRı 
İSLETME uENEl DİREKTÖRLüfiüNDEN 

Muhammen bedeli 580 lira olan 100 kr. yataaz H 100 k •• yat
la kö1ele açık eksiltme uıulile satın alınacaktır. Mlnakaıa 10.2.940 
c•marteıi giinl ıaat 10 da Sirkecide 9 ltıetme biouıncla A 1. Ke
mİlyonu tarafından yapılacakbr. isteklilerin aynı 1ın ve ... tt• lıa
o•nl veaaik •• 43,5 lira teminatla Komİlyona mtlracaatları llı:ım· 
dır. Şartnameler parasız olarak Komiqoadaa nrilmektedlr. 

(iM) l-4 

l - Mevcut evsaf ve müfredat liateai mucibiuee 17 Çı!Şİl mat
bJa nürekkelti aıık eksiltme uıulile satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli 675 lira muvakkat teminatı 50,62 liradır. 
111 - Ekıiltme JO. 1. 940 salı günü saat 11 de Kabatqtla Le

vaıınm ve Mubayaat Şabeıindeki Alım Komiıyonuoda yapılaeaktar. 
1 V - Evsaf ve miktarını J'Öıterir liatc::ıi her rin ıiaü ı•çen 

Şubeden paraaız alınabilir. 
V - İıteklileria eksiltme için tayin edilen ıün ve saatte 0 7,5 

givenme paralarile birlikte mezk6r Komisyona relmeleri ilin ol•· 
anr. (6l3) 1-4 

Cinai 

Mulatelif hırduat leHzımı 
Mal.telif pirinç ve bakır levazımı 
Muhtelif Dizel akıam levazımı 

> Hırdavat , 
De•ir le•azımı 
Dekoril > 

Boru > 

* * * 
Miktarı 

----
114 kalen 
14 
31 > 

47 » 

18 > 

'l7 > 
~ » 

Pazarlık pa Saatı 

------
29.1.940 14 

lo > 15 
,,. lı 16 

l0.1.940 14 
> > li 
> l> 15,lO 
> , 16 

1 - Şartame resim, evsaf ve müfredat lisesi mueibince yukan
ia eina ve miktarı yazılı (7) kalem malzeme pazarlıkla sabo alıaa
caktır. 

il - Pazarlık hizalarında yazılı gün ve saatlerde Kabatqia 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacakbr. 

ili - Ş<1rtname ve müfredat l'steleri her gün ıözü ıeçen ş.. 

lteden parasız alınabilir. 
iV - lıteklilerio pazarlık için tayin edilea pn ve saatlerde 

' /, 1,5 rlvenme paraıile l:tirlikte mezkür Komisyona ıelmeleri. 
(38) 4-4 

Zonguldak Defterdal'hğmdan 
Zoapldak vilayet hükumet binasının (12500) lira kqif bedelli 

kalörifer tamirat iıi kapalı zufla toptan ve ptirl eluilt•eye 
41kanlmlflır • 

Eksiltme 2.2.940 nma ıini ıaat 16 da vilayet defterdarlık 
oduında toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır . 

Eksiltme prtnamui ile buna müteferri diter enak •iliye 
defterurlıjında ve nafıa midürlüpnde ıörülebilir. 

1-Mlteabbit ilaaleyi müteakip ite baılamazdan enel proje 
talimataamesi ile umumi ve fenol prlnamelerindeki kayda uygua 
nrette •• büUia muarafı kendisine ait elmak tartile aafaa vekileti 
kalörifer m•tabua11larındaa birine avan projeyi teaaim ve aafıa 
•ekiletiae tasdik ettirme;• meeb•rd11r. 

2- S. it itin ihale bedelinden bqka mütealalütle bir para Yeril• 
••y .. ektir. 

Eksiltmeye rirmek isteyen taliplerin reımi bir ltinaaıa kalarifer 
teıiıabnı kuıunuz yapmıf olduklarına dair vesika ile tiearet eduın· 
daa bu yıl içinde alıamıt sicil ticaret vesikasını m•vakkat teıainat

larile birlikte teklif mektuplarına batlayarak yukarıda yazılı ihale 
filnhde ve muayyea ihale aaatiodeo bır ıaat evvel ıaaklaı•z ••ka. 
bilinde eluilt.e Ko•iıyonu reitlıjine vermeleri ılao elunur. 

(448) 4--4 

Orman Fakültesi Ahm Satım Komisyonu 
Başkanhgmdan : 

Beher l onun 
Cinai Mık.darı Muhammen Fiyat; ~ Mubam. tutarı 

Karal:tiik koku bO Ton Maa nakliye 29 Li, 25 K. 234i Lira 
Muvakkat teminata 178 Liradır. 
İhale : 26. l. l940 c•ma 1aat 14 tle 

1 - Biiyükdere Bahçeıuiyde bulunan Orman Fakülteai içio yu
karıda mıkdarı yazılı Karabük koku bir şartname ile eksiltmeye 
ııkarıl•ıtbr. 

2 - Ekailtme Maliye Vekaleti lleyeılu Liseler Muhuelteeiliti 
Daireaintle 3i.1.i40 cu•a filnü saat 1-t te toplaaaeak elan Fakllte 
Ahm Sabm Kemiayeau huzurunda yayalaeaktu 

3 - Ekailtmeye ıireltilmek için yukarıda yazalı muvakkat te
miaat kartılıtının •e&kur M11buiplik Vez.auiae yatırılciıtına dair 
makbuz ibraz etmek ve yeni yıl Ticaret Odaıı nıikaaıile 2490 sa
ydı Kanunu yazıla eV1afları haiz olmak elzemtlir. 

4 - Şartnameyi ıörmek evuf ve leılim şartlarıaı öğren•ek 

isteyenler tatil ıüoleri hariç her pn Büyükdere -ISalaçeköy Orman 
F akilltui idare Miidürlüpne miracaaUarı. (~) 4---4 

lstanbul Jandarma Satmalma Koınisyonu .... ~.1 : 
1 - İslaubul Vilayeti Jandarma alayı emrintleki Jantlar•a Ta. 

lim tabur•oun 940 senesi Eylil ••yesine kadar ihtiyacı elan 
(124000:149000) kilo ekmek kapalı zarf eksiltmeaile •Üteablaitle ilaa
le edilecek ve eluiltmesi 29. 1.940 tarihi•• rastlayan pazartesi .-.ı 
ıaat on bette Tak.im • Ayupqada Jandarma Mıataka Kemataalı
tı binası ifindeki Komisyonumuzda yapılacaktır. 

2 - Halihazırdaki lstanbul Belediye rayicine ve azami mıktara 
•öre tahmin bedeli on d~rt bin dokuz yüz lira ve ilk teminatı ltia 
ylz on yedi lira elli kuruttur. 

3 - Şart utadı her fln Komİlyonda ıörülebilir ve paruıa a• 
lanaltilir. 

4 - isteklilerin latanbul Levazım Amirliğı l\fubueiteciliti vez• 
aesine yatıracakları ilk teminat makbuzu veya banka kefalet mek· 
tuba ve f&rt kagıdında yazılı diğer belgeleri de havi olarak teklif 
zarlarını elrsiltme a:ıati:ıden bir ıaat evveline kadar Kemiıyenumaz-
da bulun · aları. (385) 4-4 

lmtivaz Sahibi ve Yazı lıleri Direktörü: lımail 8irit 
Baııldıtı yer: Akın Baıımevi lstanbul 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Mode Prix Caufi~-- Lieox d7;djudi~ion et du 
Objet de t'adjudication d'adjudicat. eıtimatif provisoire Cobier des Cbargcs Jourı Heurc• 

--------------~~-------~----·------~------------Adjudications au Rabai~ 

Constructions-Reparatlons-Trııv. Publics-Materiel de Construction-Cartographie 

Trav. repar. et modification~ l'ccole de Publique 
medecine dentaire 

Constr. deux depôts et au deıısus deux mai· Pli cach 
sons sur un emplacement oü les fonde-
ments et les murs existent deja (cah cb 
L. 5) 

Trav. pour faire couler dans le lac de Mar
mara par un lit de dechargement l' enu 
de la riviiıre Kumçayı iı Manisa (cnh 
eh 956 P) 

.. 

910 25 69 -

11403 25 855 25 

191114 57 10805 73 

ateriel 

Com. Ach. Universite Istnnbul 10-2-40 11 -

Muhtar Village Küllük de Milas 26-2-40 15 -

Ministere Travnux Publics Dcpart. Af· 19·2-40 J 5 -
f aires Hydrauliques 

Electricite-Gaz-Chauftage Central (lnstallaUon et -------
Articles telephoniques tels que potenux: 100 Grc iı gre , 

p.·isolateur No 3: 200 p.-corniere pr. iso-
lnteur No 3: 200 p.-tclephone marque Sie· 
mens: l p.-pile la clanchee: 2 p.-fil de fer 
galvanise de 3 m/m: 600 k. 

Generateur moteur Diesel: 1 p. Pli cach 

Moteur Oiesel de 65 C. V. fonctionnant avec 
mazout 

Plnque positive 

.. 
Publique 

11000 -

17770 -

1510 80 

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Cuir graisseux: 150 k.·id. non grnisseux: 100 k. Publique 
Habits: 32 complets ., 
Bottes en caoutchouc: 500 pnires , 

580 
736 

3350 -

Com. Ach. Corps Armee Çorlu 29·1-40 11 -

825 - Administr. Gen. Ch. de fer Etat 11-3-40 15 30 
Ankaın Buı. Exped. H. pafa 

1133 - C. A . Comm. Cen. Surv. Douan. lst. 12-2-40 15 -

113 31 9me Expl. Ch. de fer Etat Sirkeci 10-2-40 11 -

~3 sa 
55 20 

25 ı ?.5 

9mc E.xpl Ch. de fer Etat Sirkeci 
Dır. Culture Kayseri 
Com. Perm. Munıcip. lstanbul 

1 ~-2-40 10 -
30-1-40 14 -
12-2-40 14 -

Travaux d'lmprimerie - Papeterie - F~urniture de Bureaux 

Encre d'imprimerie: 17 sortes 
Fourniturc de bureau 

Publique 675 -

ois de Construction, Panches, Charpente ..;.....;..._..;....;;_ ________ ~_;;------~·~ 

Poteaux pr. tentes portatives: 1600000 p . Gre a rre 

Combustib1e - C rburant-Huilos 

Huile legiıre pr. machine: 8200 k. id. epaisse Gre iı. gre 
pr. mnchine: 2160 k.-graisse: 400 k. 

Benzine: 500 bidom; 
,. 40000 litres Pli cach 

Divers 

Crible pr. snble gro : 50 p. Publique 
Goudron: 50 k ·dechets de lin: 10 k.-secntif: Gre il gre 

2 k. 
Poteaux de signaux pr. ports: 5 p. 
Pieces de rechanges pr. cnmionnette Foıd de Publique 

S cylindres Mod. 937: 32 lots 
Tane a the avec nssiette: 2000 p. (nu nom et Gre iı gre 

pr. compte du fournisseur) 
Couffes pr. charbon: 2542 p. (aa nom el pr. Publique 

•ompte de foumiaseur) 

Provisions 

Farine: 280 t. 
Avoine: 600 t. 
Haricots secs: 60 t.-sauce: 3 t.·scmoule: 

savon: 10 t.-olives: 8 t. 
F romagc blanc et kncher 
Lnit et yoghourt 
Fnrine et macaronis 
Savon et soude 
Fıomage blanc et kacher 
Proviıions 

Adjodications a la surenchere 

Pli cach 

.. 
5 t. Gre a gre 

) 

, 
.. 
" .. 

Publi11ue 

Meubleı d'bôtel Publique 

Artielea dentaireı et meubles de maison :o 

Machine iı. tricoter la flanelle: 14 p.·macbine > 

pr. enrouler le fil: 4 p.·chaudiere en fer: 
1 P· 

550 -

1800 -
64) 85 

700 -

940 54 

36400 -
le k. O 07,25 

232 -
425 -
177 -
179 -
276 
636 -

50 62 Cem. Ach. Econ. Monop. Kabntache 30-1-40 15 

360 -

41 25 

135 -
48 45 

52 50 

70 54 

2790 -
3262 50 

17 40 
31 88 
13 28 
13 43 
20 70 
47 70 

S. A. T. des Trams Halk Üsküdar 12·2-40 14 
Kadıköy 

Com. Ach. Int. Tophane 

Com. Ach. lnt. Tophane 

Dir. Agriculture Istanbul 
Conı;eil Administrııtif Grande Assem· 

blee Nntionale de Turquie 

lre Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 
Com. Ach. Corps Armee Çorlu 

2-2-40 15 -

30-1-40 13 30 

2-2-40 14 -
2-2-40 15 -

9-2-40 10 30 
29-1-40 11 

Prefecture Port lstnnbul 10-2-40 11 
C. A. Comm. Gen. Surv. Douan. lst. 10·2·40 11 

Com. Acb. lnt. Tophane 

lre Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 

Com. Ach. Div. Isparta 

.. Mil. Kırklareli 

n > Balıkesir 

Com. Perm. Municip. Manbul 

" .. 
> 
,, 

" .. 
" :t 

31· 1-40 15 -

12-2-40 10 30 

10-2-40 12 -
12·2-40 15 -

1-2-40 ıs -

12-2·40 14 -
12.2.40 14 -
12-2-40 14 -
12-2-40 14 -

12-2-40 14 -
12-2-40 14 -

Sıne Bur. Executif lst. Tepeba_,ı 1, 8-2-40 10 -
Hôtel Luxemburg 

5me Bur. Ede· lst. Beyoğlu Biiyfik.- 27·1-40 il 
pıırmakkapı 30 82 

Defterdarat lstanbul Dayahatun, Abud· 29·1-40 14 
efendi Han 

Mement o des Fournisseurs 

LES ADJUD ICATIONS QUI AURONT LIEU DEMAIN 27. 1.940 

Ministere DM. Nat. : 
Fil11.1terino (No 1266) 
Conıtr, maisonnett. ıı {No 1296) 

., plncarde (f o lSOO) 
Casnion (N~ 1300) 

Com. Ach Milit Kırklareli : 
Boiıı (No 1291) 

Com. Ach. Command. Milit lst. 
Tran11port ben~ine (No 1297) 
Appareıl11 pr meımrer, thermometre ete. 

(No 1302) 
lıı.ata centrale ccle r ge (No 1302) 
S avon, p · eh ehe, !\u e d 'ul v a et rai· 

a ir s aeca (No 1303) 
ilf'urre (!'-o ISQfJ) 

Presid · Ligue Sportive Mugla: 
Trav. lerrH pince aport (No 1298) 

Direction F orets lstanbul : 
Boiı et chınbon (No 1299) • 

Com. Ach Milit. Kütahya : 
Coll8tr . pavillon pr oldate (No 1301) 

Cbemins de fer Etat iz.mir : 
Locat ion camion (No 1301) 

Com. Ach. Milit. Adana : 
Toile (No 1.303) 

• • 

Dir. Gen. Fabriques Milit. Aok.: 
Acıer (No 1304) 
Moteur clectriqueı (No 1306) 

Com. Ach. Milit. Edirn . 
lmpermeableıı (No 1305) 

Dir Eeole Agents de Poliae: 
Beurre (No 1305) 
Bottineı (No 1305) 

Com. Ach lnt Tophane : 
Motopompe (No 1305) 

Com. Ac:h. Corps Armee Eski· 
şehir : 

Voiture pr trans port (No 1306) 
Dir. Travaux Pub. Çanakkale : 

Fourn iture pierree brutea {No 1508) 

Bataillon Gendarmerie Çanak.: 
Beurre (No 1308) 

Com Ach. Militaire Balıkesir: 
Reıristres de venle (No 1301) 
U11ten11i1e de cuis ne (No 1309) 

NOT ES • Lt:• , ' umeroa o ıtre fara • 
tbeseıı ııont ceux de notre jou na dınf 
lequel l'avıs ıı paru. 

(• ) Leı affıures suivieı d ' uno astC
nııqııe ae rapportont ılı deıı ventPıı p•' 
adjudication i lıı ııu.ench~re . 

UZA YEDE 
İstanbul Be§inci İcra Memurluğundan: 

Bir borçtan dol yı tahtı hapse alınarak bu kere &atılmasına lt 
rar verilen otel enası 1.2 948 tarihine müsadif Perşembe günü s:ı 
10-12 ye kadar Tekebaşında Asri sineması knrşmndn Lüksembu 
otelinde birinci arltırm ile satılacaktır. 

Sür len pey kıymeti muhammenin yüz.de yetmiş beşini bullll 
dığı takdirde satış ikinei arttırmaya taliken 8.2.940 tarihine müsad 
perşembe günü ayni saatte ve ayni mahalde açık arttırma ile sa 
lacağından taliplerin mahallinde b zır bulunaeak memuruna 938 1 
No. h dosyamızla müracaatları ilan olunur. 

• • • Bir borçtan dolayı satışa karar verilen dişçiliğ ait eşya i 
ev eşyası Z7. l.940 Cumartesi günü saat il de Beyo lunda Büy 
armakkapıda 30 32 No.lı hanenin 4 üncü katında açık arttırma ' 

retile satılacaktır. Almak istiyenlerin mahallinde memurumuza lll 
racantlnrı ilAn olunur. 

İstanbul Defterdarlığından : 
Mercan Maliye şubesine muamele ve istihlak vergisi borcuod 

dolayı Dayahatun Abudefendi hanı 42, 46 da haciz altına alıO 
14 fanila dokuma makinesi, 4 aded iplik sarma makinesile bir de 
kazanın 29. 1. 940 güntinde saat 14 te tahsili emval kanunu bük.il 
leri dairesinde ıatılacagından talihlerin işbu muayyen gün ve satı 
mezkur mahalde bulunmaları ve fazla tefsilatalmak i teyenlerin M 
can Maliye tubesi tahsil tefliğine müracaatleri il n olunur. 

TEMAŞA ALEMi 

ŞEHı TIY A TROSU 

Tepebaşı Dram 

kısmı 

Gece Bl at Z0,30 da 
O KADIN 

Iıtiklil Caddesi ~omedi 

kısmında 

Bu akşam saat 20,30 de 

AMCALAR EGLENİYOR 
Şehir Tiyatrosunun bütün ha
ıılatını felaketzedelere tahsis 
etliği büyiik müsameresi 5 şu
h t pazarleii akşamı ilk defa 

olarak: 
PEMBE SOKAK 46 NO. 

Yazan : M. FERİDUN 

HALK OPERETi 
Bu akşam saat 9 de 

~,,,,_,t Pazar matine 16 da 

ZQZO Dalmaala 

KEDİYE PEYNiR 

Muhlis S bahaddin'in 
Bestelediği 

BAY AN MUALLA'nu1 
İLKBAHAR REVÜSÜ 

Büyük muvaffakıyetle de" 

ediyor. Mutlaka görünüz. 

tekir tamburi 

SALAHADDıN PINAR'•" 

iştirakile Saz Heyeti 

Viyana, Budapeşte ve Bülı 
ten gelen bircok artistlerd 

müteşekkil 

BALE HEYE'ff 

Saz, cnz, varyete 36 artil 

sahnede 

Her pazar 3 ten 6 ya k•0 

ÇAYLI MATİNE 

Tel: 43776 


