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3 Aylıtı 450 

6 " 850 
12 " 1500 
Ecneb' 111emleketler için 
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Günü geçen nushalar 
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Umum Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 

Ekonomik Haberler 
ihracat ve ithal!t vaziyetimi:- ihracat maddelırlmlzln vaziyeti 

taGeçen hafta içinde, piyasada 
d le çarpan hidiselerden biri 
... ~ Aloıanya ile muayyen bir 
btu tar Üzerinden ticaret münase· 
3ı erinin başlaması olmuştur. 
~i •ğuıtos tarihindenberi, Tür
ltı!t·A.lmanya arasmdaki ticaret 
ıiillııaıebetleri kesilmiş idi. Son 
ltı'~ltrde Alwanyaya yedi buçuk 
• 
1 

1 Yon liralık ihracat yapmak 
ltık· ı. arıları hasıl olmuştur. Satı-
t~'k. olan eşya arasında tift!k 
he.ı~rıyeti teşkil etmektedir. it
~ 1 llrzu edilen eşya da, tıbbi 
lit'• kimyevi maddeler, muhte· 
._. boyalardtın ibarettir. Kuru 
~'!va ihracatçıları da kuru mey· 
ti~·ılır~ç etmek için teşebbüslere 

'trnı ... lerd i r. 
'r Piyasamızla münasebetlerini 
~ ltır1nak istiyen memleketlerin 
dttfltlda Macaristan bulunmakta
~ Bu kerre şehrimize gelen 
" ~r heyeti iki memleket ara-
11111 •ki münasebetlerin arlması-

•rzu etmektedir. 

Dokuma ham maddeleri-Al· 
manyaya muayyen mikdar üze· 
rinden ihracat imkanları hasıl 

olduğu için, tiftik piyasası biraz 
canlanmıştır. Maamafih sebep yal
nız bu değildir. İngiliz firmala· 
rı, birkaç haftadanberi piyasa· 
dan tiftik almaktadır. Halbuki 
piyasada tiftik stok mal hemen 
hemen yok gibidir. Pamuğa ge
lince dıtarıya 6mid edildiği ka
dar pamuk satmak kabil değil

dir. Zira pamuk ihracata mÜm· 
kün olsa dahi ihraeat yapmak 
zararla bir ittir. Çünkü pamuk 
istihaalatımız., ancak ihtiyacımı· 

za kifayet edecek derecededir. 
Bu, daha ziyade pamultlu doku
ma fabrikatörlerioin fikridir, pa· 
muk ihraç etmek istiyen tacir
ler de, tamawile bu fikre aleyh
dardılar. 

Kuru meyvalar - İngiliz. firma· 
tarının Ege mantakasmda üı.üm
lerimize kartı olan talepleri de
vam etmektedir. Gefenlerde de 
İngiliz. hükumeti ordu hesabına 
olmak üzere, mübim mikdarda 
kuru üzüm almıştı . Bundan baş· 

lir"•carist~n, Türkiyeye başta 
~•at iletleri olmak üzere her 
t dv~ makineler, demir malzeme 
il Uıtr· bT B ltı '- ı eşyası vere ı ır . una ka perakende olarak muhtelif 
'-llabil T- k. d · • d dt( ur ıye eu zıraı ma • memleketlere üzüm sevkedil-t d~lab.ilir. . mektedir. Bunların başında, Ma-

~i " U~tn malzemesıne, her ne- , caristan gelmektedir. Alakadarla
ltl'tllıakıneleri, kimyevi madde- rın söylediğine göre şimdiye ka
,._ . _olan ihtiyacımız fazladır. dar Macaristan, bizden bu dere· 

•tıba 1 T" k' · · t dtıı r a ur ıyeyı zıyare e- ce kuru üzüm almamıştı. 
.ı_ Macar heyeti, tam ı.amanın· 
"' o l Fındık satışlarrna gelince, u-
d. •' 1niştir. Heyetin devlet a· .. llıl fak partiler halinde muhtelif 
t·• '.rıuuda yapacaTwı müz1tke· 
qt • memleketlere sevkiyat devam 

ııa, tın nıüsbet bir neticeye var-ı t kt d" S - 1 d F 
:• Ü1nit edilmektedir. e llld • e 1"·1 on gun er eR ran-
""k d y . sa an ta ep er artmıtlır. oma-

"' ara a unan heyetı ile d" k , 
h. take l . . oya ve ıter Bal an memlekt· 
u0 re ere devam edılıyor. 
~ ~~ lbeoılel&.et Yananistanla lıtir lerine pek az mikdarda satış 
~liti mahiyetinde bir ticaret yapılmaktadır. 
tokt lbaaı yapılacağına tüphe Tütün-Ege ve Samsun mm
~u~. Romada sefirimiz, B. takalarında tütin fiatleri yüksel· 

~·Yırı Ragıbın riyaseti altın• mektedir. Bunun en büyük se· 
~t~ lıeyetimiz., İtalyanlarla ti· · ... , bebi, lngili7. piyasas1n111 tütün-
'-tL. ~üı.akeleriue devam et· 
'dı~. luimize kartı rağbet gösterme-

~ b~u~akereler piyasada bü- sidir. Piyasada bu rağbetin te· 

'-•kt ır. alaka He takip edil- sirleri hissedilmektedir. 
~ih~tdır. Harpten sonra, Tür
l'iı.ıi lalya ticaret münasebetle· 
iı_ ; Çok geuitlediti için, İtalya 
bııı :P•lacak ticaret anlatması· 
~kt:t_~iiyk bir ehemmiyeti o 

~ 
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15 Milyon sterlin mukabili altın 

geldi 
Londrı\da imza edilen son an

laşma mucibince Türldyeye ve· 
rilecek olan 15 milyon sterlin 
mukabili allan dün sabnh Suri· 
yeden hususi bir trenle Ankaraya 
gelmiştir. Altanlar sandıklar için
de bulunmaktadır. Merkez. ban
kasına nakledilmesine başlanmıştır. 

lskenderun limanı mühim bir 
ihracat merkeyi oluyor 

Halayın ana vatana ilhakından 
sonra İskenderun limanının ihra· 
cat faaliyetinin mühim surette 
arttığını gören Ticaret Vekaleti 
Hatay mıntakasmın ceaıup doğu· 
Aoadolusunnn ithalat ve ihracat 
muamelelerinin İskenderunda te· 
merküz etmesi için mezkur mın
takanın ticari itlerini mürakabe 
eden mercilerin de İakenderunda 
ifayı vazife ettikleri takdirde 
mesailerinin daba semereli ola
cağını naz.arı itibara alarak Ha
tay mmtaka ticaret mtidürlütü
nl de Antak7adau İıkeoderuna 
aaldettirmiıtir. 

== 
Kanunlar. Kararnameler ve Ticaret Muahedeleri 

Yumurta ihracatının murakabesine dair nizamnamenin bazı 
maddelerin! değiştıren nizamname 

Standard birinci nevi yumur· ı ti, yeri ve ne suretle konulaca· 
taların bir sandı~~nda: Hava ğ~ Ticaret Vekaletince tesbit e
payı en çok 12 mılametreye ka· dılecek yazı, marka ve işaretle · 
kadar olan veya ak ve sarısı· rin konulması wecburidir. 
nın vasıfları itibarile taze dere· Sandıklar sağlam ve temiz •· 
sine giremiyen yumurtalardan lacak ve Üzerlerinde yukarıki fık· 
0 ıı 5; ağırlığı, sandıktaki yum ur· rada yazılanlardan başka husu
taların sınıfma aid ağ ırlığa uy- d işaret, boya ve saire bulun· 
mayan yumurtalardan ıı 0 5. mayaeaktır • 

Standard ikinci nevi yumurta· 19 - Y u m ur ta ihracatçısı, 
ların bir sandığında : Hav::ı payı ı;tandard yumurtaları ihtiva edea 
on iki milimetreden fazla olan 
yumurtalardan 11 n 5; ağırlığı san· 
clıktaki yumurtaların suııfına aid 
ağırlığa uymayan' yumurtalardan 
o o 10. 

StandarJ konserve yumurta-
ların bir sandığında : Hava payı 
nizamnamede kabul edilmiş olan 
hadden fazla olan veya ak sarı
sının vasıfları itibarile bu nev'e 
giremiyen yumurtalardan 0 

1 5 ; 
ağırlığı sandıktaki yumurtaların 

sınıfına ait ağırhta uymayan yu· 
murtalardan ' 0 10. 

Natürel ymurtalaran bir san· 
dığmda : Hava payı on iki mi
limetreden faz.la olan yumurta· 
!ardan (l 0 5. 

Sanayie mahsus yumurtaların 

bir sandığmc!a : Standard yumur· 
talardan 0 1 O. 

13 - Muhtelif kısım ve nevi 
yumurta partilerinin her bir san
dığında, en çok aşağıda yazılı 

haller dahilinde kirli yumurta 
bulunabilir . 

Staodard birinci nevi yuuıur· 
taların 720 lik bir sandığında, 

10 aded hafif kirli. 
Standard ikinci nevi yumurta· 

larn> 1440 lık bir saodğında 144 
aded hafif kirli . 

Standard konserve yumurtala· 
rın 1440 lık bir sandığında, 144 
adet hafif kirli. 

Natürel yumurtaların 1440 hk 
b r sandığında, 288 adet hafif 
kirli ; bu cins yumurtalarda bu. 
lunacak hafif kirlilerin onda bi
ri kirli alabilir. 

Hangi yumurtaların "Temiı.", 
"Hafif kirli ' vcyM "Kirli" ad
dedilebileceği, Ticaret Vekaletin
ce tesbit edilecek nimunelere 
göre tayin olunur. 

14 - Natürel ve aanayie mah
sus yumurtaların her birinin Ü· 

zerine, şekli Ticaret Vekaletince 
tesbit olunacak işaretlerin ko. 
nuloıası mecburidır. 

lü Birim:i 11evi yumurtalar 
yalnız paket veya küçük sandık· 
larda ; ikinci nevi, konserve, 
natürel ve sanayi• mahıuı yu
murhılar biyük sanJıklard.. jJı.. 
raç oluıaur. 

A11c k Ticaret Vekil.ti, iea· 
hında bazı memleketlere bi
rinci nevi yumu~talarıa biyik ve 
diğer nevi yumurtal;ırın küçik 
sandık ile de ihracına müsaade 
edebilir. 

18 - Yumurta sandığı imali 
için kullanılacak tahtaların ku· 
ru, kokusuz, reçinesiz ve yek 
pare olması şarttır. Ticaret Ve
kaleti, lüzumu halinde, tahtala· 
rın, yerlerine köre kalınlıklarını 
ve genitliklerini teabite salahi
yetlidir. 

Yumurtalar, sandıklara kuru 
ve kokusuz talat yataklar Yeya 
mukavva hücreler isinde yerlet· 
tirilir. Sandıklara, içinde bul•· 
nan yumurtaların va.ıflarmı 161-
termek Oıere, tekli, elta'dı, re•-

sandıkların her birinin içine isim 
ve adresini, yumurtaların kısım, 
nevi, derece ve sııııfmı , yumur· 
tanın lilendiği mahalli, itleme 
tarihini ve yumurtayı itleyen 
ustabaşının isim veya numarası· 
nı havi bulunan ve Ticaret Ve
kaleti tarafıadan hazırlanıp tevz.i 
olunan fişlerden koymağa mec
burdur. 

20 - Yumurta ihraç edecek 
tacir veya mümessili, formtilü 
Ticaret Vekaletince t~sbit oluna
cak bir beyanname ile kontrel 
memurluğuna müracaat ederek 
ihraç edeceği malın kontrolunu 
ister. 

Kontrol, beyannamenin 
diinden itibaren eaı geç 24 
zarfında yapılır. 

tev-
saat 

:.! l - Kontrol, ihracatçının de· 
posunda veya liman dahilindeki 
hususi veya resmi depolarında 

yapılır . 

İhracatçı veya yaz.ı ile goıte· 
receği mümessili, kontrol esna
sında hazar bulunmakla mükel
leftir. Kontrol, ihraç edilecek 
partinin içindep en az % 5 nis
betinde saodıklarııı tefrik ve 
muayenesi suretile icra edilir. 
Kontrol memurları yumurta iş· 

leme yerlerini, depolarını ve 
ihracat için i~lenen yumurtaları 

teftiı ve murakabe edebilirler. 

~2 - Kontrol memurunca, 
muayene neticesine göre: 

a) Mal nizamname hükümle· 

riue uygun görüldüğü takdirde, 

sandıkların baş tarafına, yumur

tanın kısım ve nev'i ile kontrol 

mahallini gösterir bir etiket 

yapııtıralır. Bu etiketlere, bir 

kısmı etiketin, bir k11ruı da 

sandığın üzeri.ne gelmek şureti · 
le, muayene tarihini havi bir dam· 

ia basılır ve ilıracatcıaana bir 

kontrol vesikası verilir. 

b) Malın, kısım, nevi, derece 

ve sınıfına ıöre, 11izamname ile 

kabul edilmit olan toleransları 

bir misline kadar aştığı veya 9 
uncu maddede yazılı, ihracı 

memnu vasıflarda özürli yu· 
murtalardan bir paket ıaodıkta 

ikiye, bir küçük sandıkta dörde 
bir büyük sandıkta sekize kadar 
yumurtayı ihtiva ettiti ve bu 
husus ihracatçı veya mümessili 
tarafındnn, beyannamenin arka· 
sana yazılarak imza edilmek ını· 
retile kabul edildiği takdirde, 
malan ibrac111a müsaade olun· 
maz ve ihracatçısına malı yeni
den itlemesi lllHmn bildirilir. 

Şu kadar ki bozuk, klflil, iç· 
leri benekli ve kanla yu••rta 
ların adedi yukarıda yazılı mik-

tarların yarısını tecavlz e•emeıı:. 

(Denmı var) 

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

YARIN 30. 1. 940 ta YAPILACAK İHALELER 

İstanbul Güwrükleri Başmüd.: 
Düğme, amonyom klorlir boya lı kii~d 

(No 12% ) • 

Edirne Askeri SAK : 
Kazan (No 1298) 
Odun (No 1298) 
Zeytin.)ağl ı )&prak dolma konservuı 

(No 1298) 
Saman ve • ğır eti (No 1294) 

Calatasaray Lisesi SAK 
Portakal ve ma ndalina (No 1298) 

Tophane Levazım SAK : 
lalya çemberi (No 1304) 
Mokıne ve grea yağı (No 1310) 
Tevhit semeri iskeleti {No 1305) 
Bakır kapaklı bakraç (No 1303) 

Kayseri Kültür Direktörlüğü : 
Ellıı ise (No 1310) 

İnhisarlar U. Müdürlüğü: 
Matbaa murekkebi (No 1310) 

Urla Beledi1esi : 
Fenni mubahıı İnJ. (No 1305) 

• • 

M. M. Vekaleti: 
Spor yün faniıa (No 1303) 

• Rar.zn takvi.)esi (No 1312) 
kon\rplak ta\an yap. (No Ul12) 

Ankara Belediyesi : 
Çalı siiperg si (No 1302) 
Ford marka kamJonet {No 1302) 

Ankara Emni} et Müd. : 
Elb sa ve kasket (No 1302) 

Adliye Vekaleti : 
Koko (No 1302) 

İstanbul Üniversitesi SAK. 
Telefon kablo ferşiyatı (No 1294) 

Çanak Nafıa Müd. : 
Hom taş ihzarı (No 1312) 

1 
Sivas Lisesi Direk. : 

E biso (No 1312) 

Hamiş : (] Tırnak içine alınmıı nu• 
maralar, i~io hangı sayılı gu.ıııtede neşr
oldu~nu gösteri . 

[*) Sonunda yıld ız itareti bulunan işler 
müı.ııyed 'e altt r . 

MUNAKASALAR 
-----~=~ 

inşaat -Tamirat- Nafıa işleri - Malzeme-Harita 
Balıkesir Vilayeti Daimi Encümeninden 

Bandırma Gönen yolunun 6+4 kilometresindeki 8 met· 
relik köprünün ahıap tahliyesinin betonarmeye tahvili açık 
eksiltmeye konmu§tur. 

Keıif 1850 lira olup muvakkat teminatı da 139 liradır 
Bu ite ait evrak nafıa dairesinde görülebilir· 
İsteklilerin ihale tarihi olan 5.2.940 pazartesi günü saat 

en altıda nafıa Müdürliğünden alacakları ehliyet vesikası 
Te muTakkat teminatları ile birlikte encümene müracaatları 
ilan elunur. 

İzmir Belediyesinden : 
Efrefpaıatla 617 sayılı sekakta lagım yaptırılması fen itlui mii

tlürlütüudeki ketif ve 'artnameıi veçhile açık eksiltmeye konulmut· 
1 tur. Ketif lıtedeli 3403 lira olup ihalesi 9 .2.940 cuma günG ıaat 16 
dadır. lıtirak edecekler 235 liri& 25 kuruıluk teminab İf lilankuıma 
yatırarak makbuz.ıle eneime11e ıclirler. 

M. M. v~kaleti Sntmalma Komiıyonundan: 
Ketif bedeli 2130 lira 12 kuruş olan Riyaseti Cümhur Bando 

laeyeti meşkhanesin1le yapılacak tadilat pazarlıkla eksiltmeye 'kon
muttur. Paır.arhtı : 12 2-940 pazartesi günü saat 11 dedir. Knti te· 
minatı: 319 lira 50 kuruş elup şartnamesi l l kuruşa komisyondan 
ala•ır Taliplerin muayyen vakitte M.M. V. satnıalma komisyouuıatla 

bulu••aları. 

• * • Ketfincle deiitiklik yapılan ve ketif betleli 350 bin lira 
olan Tekirdaj' beton iakele İufaatı pazarlıkla yaptırılacaktır. Paıı.ar· 

lığı 2.2.Q40 cuma aünü aaat 11 dedir. ilk teminatı 17,750 lira olup 
tırtnamesi 1750 kuru13 komiıyentlu alınır. Pazarlı&a gireceklerin 
ilk teminat ve 2410 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yaz.ılı 
ve şartaamcainde isteoileu feani veaikalarla birlikte pazarlık ıün 

ve saati•de Aııkaraia M.M. V. aatıaalma komisyon••• ıelmeleri. 

• * • K .. if bed•li 59,450 lira 90 kur•ı ola• Ankara hanıar iutaatı 
kapalı nrfla eksiltmeye ken11nıttar. Eluiltmesi 12 2 .140 paıı.artesi 

ıtial aaat 11 ıietlir. İlk teminat .(221 lira 55 k.r•ttur. Şartnamesi 
218 k11ruta Kemi17e•dan alıaır. Taliplerin mH7yen vakitten · ltir 
saat evveline kaıiar teklif mekhıplarını Aakarada 111. M. V. Satın· 
alma Kowiıy•n••a Yer•eleri. 

Balıkesir Klltür Direktörlöjünden : 
15. 1.940 tarilıi•de ihalesi yapılmak iz.ere müddetleri en pn 

temtlit etlilen Ayvalık, Bürltaniye kazalarında inşa edilecek ve be
l.eri 7488 lira 30 kuruf ketif bedelli ilk okul binaları inıaatı 15.2.940 
tarihine kadar iatelr.liıi ı.Jı.uranda ihalesi yapılmak üzere bir ay 
mltlıietle puarhta Jı.ırakılmııtır. 

Taliplerin elaliyet veaikuı ve mt1vakkot te111inatlariyle ltirlikte 

1 

Encime•in mutat toplaah ber paz.arteıi ve perıembe ıüaleri saat 
15 te Villyet Daimi E•eimeııe miiracaatları ilin oluomr. 

Edremit Askeri Satınalma Komisyonundan : 

60 hayvanlık \tir tavla aıık ekıiltme aıulile yeniden yapbrıla
eakbr. 

Eluiltme.si J2. 2. NO pazartesi ılaü Hat 10 da Edremit aatın. 
alma komiıyonaada yapılatakbr. 

.. 
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• Bugün ilan ol nan Münakasa ve yedeler L·stesi 
Cinsi Muhm. bed. Teminat 

A) 1\1 nakasalar 
in aat, Tamirat, Nalla 

Okul binası inş. (temd ·) 

lzeme, Hari~ 

Heli ve mahrukat deposu inç. 
Tavla inş. 60 hayvanlık 
Eskişebirde pavyon inş. 
Toprak hafriyatı ve taş döşemesi 
Etridir kazasında yeniden yap. bU.kümet 

konağı su tesisatı 

paz. 
aç. eks. 

,, 
pnz. 
aç · ekı. 

,, 

7488 30 
1628 6 1 
8277 20 

30037 02 
3500 21) 
588 28 

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Porselen izoliitor: 2003 ad. paz. 1400 -
Elektrik şebesi için mal:ıeme: 34 kalem 974Ş 90 

(üç liste) 
El ktrik tesisatı için dizel motörü alterna· paı: . 

tör v.s. (ş rt. 2 L.) 
Çift kablo askı tertıbatı: 250 ad. 
Ç virecek kol: 250 ad. 
Ağır sahra kablo dolabı: 1000 ad. 
Ağır sahra kablosu arka tez.keresi (zinci

ri v .s. tertibatı beraber): 250 ad. 

,, 
" ,, 

" 

12765 

5000 -
250 -

18000 -
1125!) -

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. - --
Harici elbise caket pantalon: 50 80 tak. 
Dahili ,, ,, " : 50·75 tak. 
İş lbisesi (tulum): 40·60 ad. 
Harici iskarpin: 25-31) çif 
Dahili ayakkabı: 60-80 çift 
Kanaviçe: 20000 m. 

aç. eks. 

" ,, 
" 
" paz. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağlara v. s. 

Fıran odunu: 150 t. 
Benzol: 125 t. (şnrt. 250 kr.) 

Müteferrik 

Belırad ormanından kesilip dört ltöşe ha
le ifra edilecek 400 m3 meşe kereste· 
si 50 m3 meşe dire'tliği. 1200 ad. lra· 
vers ve 250J ster yakacak odunun ha· 
zırlanması 

Sokak levha ve kapı numaraları yap. 
Çıralıdan mamul ailahhk: 100 ad. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Pilavlık pirinç: 125 t. 
Sadeyağ: 12 t. 
K. fasulye: 144 t. 

B. M U 7 a y e. d e 1 e r 
Odun: 6720 kental 
Saman: 120 't. 
Teneke kesmeğe mahsuı makas makinesi 

paz. 

" 

aç. eks. 

aç eks. 

paz. 
,, 

kapalı z. 

aç· art. 
pa7 .. 
aç. art. 

Beh. 21 
,, 7 50 
,, 5 50 

Çifti 6 -
,, 5-

49923 -

1700 -

32500 -

28800 -

2:10 -

12! 15 
6 20 80 

2253 -

44 12 

105 -

957 38 

375 -
18 75 

13j0 -
sı3 15 

126 -
42 -
25-
1·1 -
30-

7489 -

181 50 

127 50 

2437 50 

2160 -

25 20 

Balıkesir KülUlr DirektCSrlüğü 
Balıkesir İnhisarlar Batmüd. 
Edremit Askeri SAK 
Eskişehir Kor SAK 
Ank Dil-Coğrafya Fakültesi Direk. 
İspartn Nafıa Müd. 

P.T. T. U. Müd. Ank. ve İst. 
Edremit Belediyesi 

Muğla Vilayetine Bağlı Ula Kasabası 

Eskişehir Kor SAK 
,, 
,, 
,, 

Edirne Maarif Müdürlüğü 
,, 
,, 
,, 

" Tophane Levazım SAK 

Tophane Lvz. SAK 
M.M.V. Hava SAK 

İstanbul Belgrad Devlet Orman İşlet. 
Bahçeköy Orman Fakültesi Revir 
Amirliği 

Cihanbeyli Kaymakamlığı 
İst. Deniz Komut. SAK Kaaımpaıa 

Tophane Lvz. SAK 
,, 

Lüleburgaz Askeri SAK 

İstanbul Orman Müd. 
Halkalı Ziraat Mektebi Müd. 

15-2-40 a kadar 
13-2· o 15 -
12·2-40 10 -

3-2-40 1 l -
14-2-40 15 -
8·2-40 15 -

23-2-40 16 -
6-2·40 10 -

1-3 40 14 -

2-2-40 
2-2-40 
2-2·40 
2-2·40 

14 -
14 -
14 -
14 -

9·2-40 14 -
9 -2-40 14 -
9-240 14 -
9-2-40 14 -
9-240 14 -

3 -1-40 14 -

31-1-40 15 -
t()..2-40 t 1 -

12 2-40 

31-1 ·40 
14·2·40 

11 -

14 -

2·2-4-0 14 -
1-2-40 15 -

12-2-40 l 1 -

10.2.40 10 -

Bursa 2 ci İera Mem. 
Cad. 

BurnıCümburiyet 30-1 -40 ve 
6-2-40 14 -

> 

Muhamen bedeli 8277 lira 20 kuruş olup muvakkat teminatı 1 miye konmuştur. Ketif bedeli 1628 lira 61 kuruş otup muvakkat 
620 lira 80 kuruştur. 

Şartname ve planını görmek istiyenler her gün Edremit satın 
alma komisyonuna müracaatları ilan oıunur. 

Eskivehir Kor Satınalma Komisyonundan : 
Eskişehir garnizonunda bir pavyon inşası pazarlıkla yaptırıla· 

caktır. Pazarlığı 3.2.94J cumartesi günü saat l l de Eskişehirde Kor 
sahnalma komisyonunda yapılacaktır. Şartname keşif ve projeleri 
Ankara ve İstanbul Levazım amirlıkleri ve Eskişehir Kor. ~ahnal. 
ma komisyonlarında görülür. Keşif bedeli 30,037 lira 2 kuruş 
muvakkat temiqatı 3253 liradır· İsteklilerin kanunda yaz.ılı vesaikle 
ve teminat malıbuzlarile mez.kür gün ve saatte Komisyondan bulun· 
malan. 

İsparta Nafıa Müdürlüğünden : 
Eksiltmeye konulan iş : 
Eğridir kazasında yeniden yaptırılan hükumet konağı su tesisatı. 
Keşif bedeli 588,28 liradır. 
Bu işe it evrak ve şartnameler. 
A - Keşif 
B - Mukavele 
C - Açık eksiltme şartnamesi 
D - Mukavele projesi 
E - Genel şartname 
F - Yap' işleri umumi ve fenni şartnamesi. 
İsteyenler bu evrakı İsparta nafia müdürlüğünde görebilirler. 
24.1.940 daıı itibaren 15 gün wüddetie eksiltmeye konulan lau 

it 8.2 940 pertembe günü aat 15 nafıa müdürlüğünde teşekkül ed..:· 
cek komisyon tarafmdan ihale olunacaktır. 

Bu işe ait muvakkat teminat mıkdarı 44 lira 12 kuruştur. 
Talipluın üçüncü maddede yaz.ılı gün ve saat de 4 üncü mad

dedeki muvakkat teminatla birlikte komisyona müracaatları ilan 
olunur, 

Ankara Dil, Tarih-Co~r fya Fakültesi Direktörlügünden : 
14.2.940 çarşamba günü saat 15 te Ankara mektebler mubase· 

beciliQ-indc toplanacak t")uiltme komisyonunda 3500 lira 20 kuruş 
muhammen bedelli yeni fnkülte binasının talebe antresi toprak ha
fiyah ve tar dötenmesi için açık ekı;iltmesi yapılacaidır. 

Bahkeıir inhiı rlıır B ,müdürlügünden : 
Hela ve mahrukat depoıu intaah 20 gün müddetle açık ekıilt· 

1 
teoıinatı 122 lira 15 kuruş ve ihale günü de 13.2.940 saat 15 tedir. 

Talipler keşif ve şartnameler her gün başmüdüriyet muhasebe· 
sinde görebilirler. 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

Talibi çıkmadığından 2000 porselen izolatör bir ay zar
fında p zarlıkln mübayaa olunacaktır. 

Muhammen bedel 1400, muvakkat 105 lira olup pazar
lık 23 şubat 940 cuma aünü &aat 16 da Ankarada p . T. T· 
Umumi Müdürlük binasındaki Satınalma Komisyonunda ya
pılacaktır. 

İstekliler muvakkAt teminat, makbuz veya banka temi
nat mektubu ile kanuni veıikalarını hamilen mezkür ıün 
ve &aatte o Komisyona, ıartları öğrenmek için de her gün 
Ankarada p: T. T. Levazım. İstanbulda P. T. T. Levazım 
ayniyat şubesi Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. 

Muğla Vili.yetioe Bağlı (Ula) Kasabası Belediyesinden : 
Nafıa Vekaletince musaddak fenni proje, şartname ve keşifna

meı;ine tevfikan Belediyece yaptırılacak bir adcd Dizel molörü ve 
altern:ıtör ile teferrüatı tevzi cereyan tabloları irtibat ve santral çı· 

kıt kabloları, çıplak balur teller, İ1:olatörler vesair teferrüatile bun
ların temel ve montajlarından mirekkeb elektrik tesisatının 15. 1.940 
tarihinde yapılacak olan eksiltme ihalesinden talih zuhur etınedi· 

ğinden iiin pazarlık suretıle 1.3.940 cuma günü saat 14 te ihale 
edilmek üzere 45 gün müddetle pazarlığa konulmuştur. 

Yapılacak işe aid fenni şartname, ketifname, proje ve eksiltme 
tartnamesi iki lira bedel mukabilinde i:oteklilere veya adreslerine 
yollanır . 

Tesisatın muh!\mmen bedeli 12765 lira olup muvakkat teminat 
957 lira 38 kuruştur. 

İsteklilerin şartnamede yazılı belıeleri bai:ı olmaları lizımdır. 
Pazarlık Ula Belediye Daireliinde yapılacaktır. 

Edremit Belediye Riyasetinden : 

Elektrik şebekesi ihtiyacı için üç liste halin4'e tanzim edilen 34 
kalem malzeme eksiltme suretiyle salın alınacaktır. Birinci liste
nin muhammen kıymeti 55!5 lira ikinci liste 1100 lira 20 kurut, 
üçüncü liste 3121 lira 70 kuruttur. Eksiltme 6.2.940 salı, güııu 

uat JO da encümen huzurunda icra edilecektir. Fa:r.la malumat 
iıtiyenlerio belediyemize müracaatları ilin olunur, 

21 lkinelkioun 
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İNŞAAT MALZEMESİ 

İSTANBUL PİYASASI TOPTAN FiYATLARI 

Alçı yerli 

,, " 
,, alman 

Asfalt yerli 
,, ecnebi 

Çimento natürel .. 
Çini 

" 

süper 

(mozaikten) 
(çimentodan) 

Fayans ecnebi 

50 kg.lak torbası 
40 ,, 

" 
50 " " kilosu 

,, 
tonu 

" 
tanesi 

" 
" 

180 
. 80 

4 

,, ,, (aksamı) 

Kireç (eu) " tonu 800 
650 

ıOOo 
,, (toz) 
,, (ta ) 

Kiremit (Bakırköy) 
,, (Eskişehir) 

,. (Kütahya) 
,, (Büyükdere) 

Künk (çimento) 
,, (toprak) 
,, (dökme boru) 

,, 
kilosu 

tanesi 
,, 

" 
" santimi 

numarası 

kilosu 
,, (ecnebi) ,. 

Mermer (yerli işlenmiş) metre murabbaı 
Tuğla (Büyükdere prese) bini 

,, (Feril~öydeliksiz) ,, 
,, (Kağıthane delikli) ,, 
,, ( ,, deliksiz) ,, 
,, (ateş, yerli) tanesi 
,, ( , ecnebi) ,, 
,, (~ransız prese) ,, 

Kereste (döşemelik köknar) metre mikabı 
,, (çıralı, lambalı) ,, 
,, (tavaulık köknar kordonlu) ,, 
,, (kaplamalık çıralı ı ,, 
,, (sıvadihi köknar) ,, 
,, (pervazhk köknar) ,, 

" 
" ., 
,, 

" 

I 
o 75 

3 
8 

1400 

20 
3900 
4200 
4500 
4500 
4500 
4500 

------------------~--------~....-;-~~---Eski§ehir Kor Sabnalma Komisyonundan : 
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Aşağıda yazılı dört kalem muhabere malzemesinin P' 
2.2.940 cuma günü saat 14 de Eskişehirde Kor sahnalma ko. 
nunda yapılacaktır Şartnamesi Jcomisyonda görülür. İsteklilefl 
minat makbuzlarile komisyona gelmeleri. 

Cin i Adet Tutarı İlk tt 

Ağır sahra kablosu arka tezkeresi 
«zincir ve sair tertibatı beraber:ı> 

Afır sabra kablo dolabı 
Çnirecek kol 
Çift kablo askı tertibatı 

250 

1000 
250 
250 

Lira 
11,250 

18,0 o 
250 

5,000 

ıensuoat - Elbise - Kundura - Çamaşır v. s. 

Lir• 
84J 

1350 
ıs 

375 

Milli Müdafa Vekaleti Hava Satınnlme Komisyonuod 
50,000 metre çamaşırlık bez pazrrlıkla satın alınacaktıır 

hcmmen bedel 15000 lira kat'i teminatı 2250 liradır. pı 
3.2. 940 cumartesi günü saat 11 le Ankarada M. M. V. s•1 

konıisy9nanda yapılacaktır. idari şartname ve evsafı her güıı 
yondon alınır İsteklilerin kanuni vesaik ve kat'i temiuatlııti1' 
l!latte komisyona gelmeleri. 

* • • 2000 aJed battaniye pazarlıkla sabo alınacaktır. t 
men bedeli 16,800 lira kat'i teminatı 2520 liradır. Pazarlıtı 
perşembe günfi saat 11 de An karada M. M. V. Hv. sat111•l 
misyonunda yapılacaktır. İdari şartname ve evsafı her ıüıı 
yoııdan alınabilır . İsteklilerin kanuni vesaikle ve kat'I tetnİ11 

komisyonda bulunmaları. 

lst ınbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonut1 
20.00 metre kanaviçe alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 3 

çar-tamba günü saat 14 te Tophanede Lv. amirliği satınala>' 
yonuııda yapılacaktır. İsteklilerin teklif edecekleri ııüınU111 

minatlarile komisyona gelmeleri. 

M . M. Vekaleti Hava Satın ima Komisyonundll11 

5.000 çift yün eldiven pazarlıkla satın alınuakhr. JJıı 
bedeli 1950 lira olup kati teminat miktarı 292 lira 50 ~ 
Paz rlığı 1.2 1940 perşembe günü ıııaat 10 da bava satınalınll 
ııunda yapılacaktır. İdari tiartııame ve evsafı her ıün öğled' 
ra komisyondan alınabilir. İsteklilerin kati teıniııat ve k1111 

geleriyle muayyen gün ve saatte Komisyonda bulunmalar•· 

Edirne Maarif Müdürlüğünden : 

Cinsi 
Harici elbise ceket 

pantolon 
Dahili elbise ceket 

pantolon 
İş elbise (tulum) 
Harici ayakkabı 

(iskarpin) 

Mikdarı Muh fiyatı İlk tem. 
Azı ÇoA-u lira kr. lira EksiltlJJe 
50 80 takım 21 - 126 9.2 940 cıı 

50 75 takım 

40 60 adet 
25 30 çift 

7 50 

5 50 
6 

42 saat 14 te 

25 )) 

14 > 

Dahili ayakkabı (50 80 çift 5 30 :ıı 1 

Edirne Bölge Sanat Okulu talebesi için yukarıda cini ~ 
muhammen bedelleri ya.ıılı giyim eşyası açık eksiltme .,,ur' 
alınacaktır• ~ 

Eksiltme 9 şubat 940 cuma günü saat 14 te Edirııe 
konağında maarıf müdiirlüğünde yapılacaktır. 

İsteklilerin nümuneleri görmek üzere her gün Bölie IJ 
kuluna müracaat etoıeleri ve eksiltme günü temiuat psrıı e 
sandıtma yatırdıktan sonra belli saatte komisyona geltıl 
olunur. 
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Benzin. akJ~~. yağları v. s. 
İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

3 
150.000 kilo fırın odunu alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 

l.1.1940 çarşamb gün- sa t 15 de Tophanede Lenzım imirliği ı 
••tı•al a komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin teminatlar ile bell 
.. tte koai17 a rel eleri. 

l\fuıı Mild faa Vekiıleti Hava Satınalm Komisyonundan: 
694 galvanizli bidon dahilinde 125 ton benz.ol par:arlıkla satan 

~111•caktır. Hepsinin muhammen bedeli 49,923 lira kat'i teminatı 
489 lıradır. Pazarlığı 10.2 940 cumartesi günü saat 11 de Anknrada 
· M. V. Hv. satmalma komisyonunda yapılacaktır. Şartname ve 

k\'a~fı 250 kurufa komisyondan alınır. Taliplerin kanuni vesaik ve 
ll i tcminatlarile belli ıilnde komisyona gelmeleri. 

; ~.!.!.!.!!~ 
1~ 

1 
1 
s 

İst nbul Dz. Komutanlığı Satınalma Komisyonu 
Baıkanhğından : 

Tahmin olunan 
işin Nev'i Mi tarı bedel 

""' \ıralıdan mamul silihhk 100 &.det 1700 lira 

Muvakkat teminat 
bedeli 

127,5 lira ,,,.. 

P' 
kO 
Jerİ 

50 
ıs 
5 

Keaıutanlıfıımızın yukarda ya7.ılı ihtiyaçlarının açık eksiltme 
~11'Ctile temini 14 Şubat 40 günti saat 14 te Kasımpa,ada Komutan· 
1~ binasındaki komisyonumuzda icra edilecektir. 

Şartnameler Komisyondan bila bedel alınabilir. 
Bu kabil atııı i•leri taahhiidatmı 11uıvaffakiyetle ifa ettiğine dair 

•csaik ibraz edebilen isteklilerin yasılı gün ye saatte Komiay num•ı:a ..... 
llracaatları. 

İst nbul Belgrad Devlet Orman İıletmeıi Revir 
Amirliğinden: 

B.lgrad Devlet ormanının 65, 66, ü7, 68, 71. 72 ve 73 numa· 
'~ı bölmelerinden keailip d.ört köte bale ıfrai edilecek 400 metre 
llııkap mc~e keresteıi 50 metre mikap meşe direkliği, 1200 ad ttra· 
:~ra, 2500 ster yakacak odununuıı, ormanda ha:ıırlanmnsı açık ck-

tırıeye konulmuitur. 
Q Eluıiltme 12.2.940 tarihiDe müsadif pazartesi ~ünü saat 11 de 
tıı~hçeköy orman fakültesi binasındaki revir amirliii alım aıa\ıw ko-

18)'oau tarafından yaJ:>ılacaktır. 
r· Keresteler ormanda keiiilip imal edilmeıi için tahmin edilen tt beher metre mikibına 2 5 lira direklerin beher metre mikfıbıua 
O ı ~ruş, truerslerin beher adedine 35 kurut ve oıılunların beher 
ıt~rine 35 kuruş olup lıeyetı umumiyeaİllİn yiizde 7.3 muvakkat te
llıınatı 181 Hra 50 kur•t revir veznesine yatırılacaktır. 
. Şartnameyi &Örmek içiıı tatil günlerinden maada her gün revir 
.,,,. . - .ı·1 . 

ıııne mur eaat eoı mesı. 

Cihanbeyli Kaymakamlıiından : 
Kazamız Cihanbeyli merkez ve kö1lcrinin iOkak levha ve ka

lltt levhaları numaraları yapılacaktır. Talip olanlarrna pnarlık ıüni 
~lan 31 kinunsani 940 çarp.mba gününden evvel eraiti anlamnk 
tere kaza köy büresı.ına miracaatları. 

izmir Belediyesinden : 

tıır Fen v temizlik iılerinde kullanılmak üzere iki u•t kam
pı )on saıın alınması yazı itleri müdürlüğündeki f&rtnamesi 
••

1 btçhile kapalı zarflı eksiltmeye konulmuıtuı-· Muhammen 
Ü11 d tdeli 5900 lira olup ihalesi 9.2.940 cuma günü saat 17 de
ari1' lr. 2490 sayılı kanunun t.ırifatı dahilinde hazırlanmı§ teklif 1 

~tktupları ihale günü azami saat 16 ya kadar encümende 
tıtaıete vcrllir· Muvakkat teminatı 442 lira 50 kuru§tur. 

11 

(l]İ 

ı.ııı 
• 3 
1 
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Aıkert F brikalar Umu Müd.ürlüiü Merkez Satınalma 
Komi•yonundan 

l Beher kilosuna 22 kurut bedel tahmin edilen 40-60 ton blok 
lıtyn Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satı.alma Ko
~i1Yonuı.ea 1.2.940 pcrşt..mbe güni.ı 5aat 14 te paz.arlılda ib le edi. 
tctktir. Şartname Jlarnsız olarak komisyondıuı verilir. Taliplerin 
llııı\'alduıt teminat ol n 990 lira ve 2490 nuo;aralı kanunun 2 ve 3 ' 
~•ddeleri deki veaaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle ali
~:dar tüccardan olduklarına dair Ticaret Odası vesikaıiyle mezkür 

tı Ve aaatte lıo isye•a müracaatları. 

'D. D. Y. ve Limanları İıletmr U. Müdürlüiünden: 
tıı. ~uhammen bedeli 864, IO lira olan 225 metre galvanize ııaz bo
tı 11 •le 3 adet dirsek ve 1 adet T. açık eksiltme usulile satın alı
~ "~•ttır. Münakasa l2, 2. 940 pazartesi iÜnÜ saat 11 de Sirkecide . ı,ı f .J • • lU etıne Dinaaınıla A. E. komisyonu tara ın•an yapılacaktır. lstek-
ı . ''•rı kanuni .-enik ve 64,81 liralık temiaatla aynı giin ve 11taltc 
lllOtrı• 

11Yona milracaatları lazımdır. 
ş,rtnaweler paraııır. olarak kemisy.ond.an verilmektedir. 

~. ~ 
M. Müdafaa Veklleti HaTa Satınalma Komisyonw d n: 

'«uı. ~ Kalem fetoıraf malır.e esi pa:r.arlıkla satın alınacaktır. 
1.ı 

9
11.rnrnen bedeli 38 000 lira kati teminatı 5700 liradır. Pa:ıarlıtı 

le .40 •••a fiini saat 11 de Ankara.la M. l\t. V. Hv. aatınalma 
lo l:tı~ı1on•nda yapılacaktır. Fe•ni Ye idari şart11ameai 190 kuruta 
btı~'11onclan alınır. İsteklilerin kanuni nıaik n kati teminatlarile 

ı ilnde ko111i17eaa relmeleri. 

İ1:nıtr LeTazım Amirliği Satınalma Komiıyonundan: 
Ctı 21~ adet eğer takımına talip çıkmadıtımdan paır.arlıA"ı 2 2.940 
tıu:: iÜn6 nal 15 de İz ir levaz.ım imirliii sahnalma kemisyo
lıtt ' Yapılacaktır. Tahmin edilen tutnrı 14910 liradır. Kat'i temi
liı,; ~235 liradır. ŞarlaamHi her iiİD komiıyouda ıörölebilir. İstek. 
b ... lıcarot odaaında kayıtlı olduklarına dair vesika ıcöıtermek mcc· 
"'

1Yer d 2, 
3 

hın edirler. Par.arlığa ittirak edecekler 2490 sayılı kanunun 
ltllt" cu nıadcielerinde ve tartoameainde yazılı vesikaları ve teminatı 

'7elerile birlikte ihale saatin.len enel ko.nis7ona müracaatları. 

Erzal', Zahire, Ei, Sebze v. s. 

Lüleburgaz Asteri Satınalma Komisyoı.undan: 

144 ton kuru f, sulye kn. alı zar fi ı ekııiltıneye conulınu ,tu r 
Tahmin bedeli 28,80:> lir ı ilk tei.lıinatı 2160 l iradır. Eksiltme i 

2.2.940 pazartesi günü 11 de Lüleburgazdn askeri sahnalma komis
yonunda yapılacaklır. Şartnamesi her gün komisyonda görültir. 
Teklif mektupları belli gün ve Hallen bir aat evveline kadar ko· 
misyona verilmi' buluancaktır. 

İstanbul l .evazım Amirliği Satınalma Komisyon ndan : 

125 ton ;ıilavlık pirinç nlmaci\klır. Pazarlıkla eksiltmesi 2.2.940 
cuma günü s ıot \4 te Tophanede İs. Lv. ıi"Dirli.ri Sltıııalma komis
yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 32,500 lira, ilk t minah 2437,5 
liradır. Şartname ve nümunesi komisyonda görülür. isteklilerin ka
nuni vesikalarile belli saatte komisyona gelmeleri. 

Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan : 

A~keri h .utane için 9000 kilo koyun eti kapalı zarf 

la satın alınacaktır· ihalesi 12.2.940 pa_artesi gür.Ü saat 16,30 
yapılacaktır. Şartnamesi hergün Komisyonda görülür. lıtek
lilerin belli gün ve saatten en az bir saat evveline kadar tek

lif mektuplarını Edirne e Mü~iriyet Dairesindeki Askeri Sa

tınalma Komisyonuna vermeleri· Teminatı 391 lira 50 ku· 

ruıtur. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan 

On iki ton aadeyağı alınaeaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 1.2.940 

perşembe günü saat 15 de Tophanede İstanbul levazım amirliği sa_ . 
tınalma komisyonunda yapılacaktır. Şartname ve evsafı komisyonda 

gölülür. İsteklilerin temiııatlnrile beraber belli saatte komisyona gel

meleri. 

· (Devamı 4 üncü sayfada) 

Kliring Hesapları Bakiyeleri 
ve Kredili ithalata Ait Tnnh· 

hütler 

Tiirkiye Cimburiyet Merlr. ıı: Ban
kam1dn11 lınan hesap hüllular ınn 
rire 13· 1-1 40 tarihindeki ldiring 
lle11pları bakiyeleri. 

CETV.E.L: 1 

Ttirkiye cı .. huriyet Mulr.u H· 

kuındaki ldirinı- bu11pları lıtor,lu 
bakiyeleri: 
Memleket Miktar T. L. 

Almanya 
A h•uplarındaki 
b()reumu:ı: 15 181.900 
Al anya 
B heuplnrındaki 
alacağımız 76..5.900 14.416.000 
Belçika 803.300 
Çeko lovakya 1.327.8 O 
Finlnndiyu 794.7 O 
F ransıı 3. 0 9 OO:) 
Hollanda 343,.J<ıO 

İngiltere 11.857.90(} 
İspanya 276.60e'I 
İsveç 
D H~eaplarındnki 
borcumuz 2 946 700 
A huRplarındaki 

alncnğ'ımız 50.700 2 898.000 
İi\·içre ı99.2 JO 
ltılyu 
A besnbmdnki 
borcumuz 3.406.500 
ltalyn 
B ilesnb111daki 
alncağıLDız 657 .900 
Lehistan 
Macaristan 
Ncırvcç 

Yuna.ı.~tıın 

CETVEL: 2 

2.84B.6VO 
399.800 

1.565.900 
38&.200 
423.500 

Muhtelif memleketlerin Merkcı: 
Bnnkalıırında tutulan klirinr he· 
s:ıplarındaki alacaklorımız: 

Memleket Miktar L. 

Estoaya 
Letonya 
Litvanya 
s.s.c ı. 

Yugoslavya 
Romanya: 
Alaee~ınua : 
Muvolı.:k t T.L. 
E&ki turiıtik 
heıabı T.L 

Romanya 
Bor~u ua: 

4S7. 100 

29.200 
35.600 
2.100 

564.300 
121.200 

30 300 487.4 o 

Hosad beap T.L 7.TOO 
Yeni hesap T.L. 241.100 248.800 

138.600 
m.ooo 

ISTANBUL PIYASASI 
ERZAK VE ZAHİRE 
TOPTAN FİATLARI 
... Say 

Cavn 
Çin 

., akl·uyruk 
Hindiye 
Seylaa 

Kahve 
Patates 

Bursa No 1 
,, 
n 

il 
111 

Trabzon No 

" ,, 

1 
il 
llI 

Adapaz ı No 
,, 
" Bolu 1 

. ,, il 
lnt•bolu 

» 
1 
il 
ili 
IV j) 

Ordu i 
II 

Pirinç 
ll 

Mersin 
Antalya 
Tosya 

1 
il 

ili 

40!) - 600 
380 flOO 
800 - ıuoo 
440 - 600 
420 - 500 
I03 - 104 

6 50 
5 5 1 
4 50 
fJ 50 

6 50 

7 
6 
5 
7 
'5,50 
4,50 
7 
5 

5,50 
4,50 
6,50 
550 
4,50 

G,53 
5,50 

24 - 24 
27 - 29 
27 - 28 

Adapazarı 
Bursa (pembe) 30 - 32 

,, (Viyolona) 34 - 36 
,, (Beyaz kasım) 29 - 30 
,, (Kamolina) 28 - 29 
,, (Kırının) 

Edirne (Viyolona) 
,, ıMaratelli) 30 - 31 
,, (Kamolina) 28 - 29 

Edirne (Kırmızı) 
Yerli (Bombay) 

Sabun 
31 - 32 

Zeytin yatından l 30 - 32 
,, ,, il 29 30 

Pirina ,, 

• S!deyağ 
Urfa 1 

" il 
Birecik 
Antep 
Mardin 
Diyarbakır 
Kars erimiş 
» eriumeıoiş 

21 - 22 

120 - 125 
115 
112 

95 - ıt5 
110 
100 

90 - 95 

Trabzon Vakfıkebir - -
85 

100 
95 ,, şarla 

Şeker --Küp yerli 
Toz ,, 

Vejetalin 

Yumurta 
İri sandığı 
Ufak ,, 

Zeytiıt 
Duble (937 mahs.) 
Birinci ,, 
İkinci ,, 
Üçüncü ,, 
Duble (938 mahs.) 
Birinci 
İkinci 
OçtinoG 

,, 

) 

28 
25 
70 

- - J900 

22 - 24 
18 - 20 
15 - 16 

34 - 37 

.E.ksiltme 
Cı nsi Mikdarı 

Muh. bed. % 7,5 temin. 
lira kr. lira kr. şekli günü saati 

Yangın sö dür- 9 kalem 639 62 48 - açık eks. 31.1. 40 l&,30 
me leva:r:ımı 

)İlielrııı kola 5000 kg. pazarlık 5.2.940 14 
Kani• kola 5000 » > > 15 

1 - Şartname ve yangın söndürme Levazımı müfredat listeıi 

mucibince yukarıda yazılı 3 kalem eşya hiz.alarında ıöıterilen uauli 
lerle eksiltmeye konmu~tur. 

il - Yangrn sönuürme Levazımı muhammen bed li, m \fakkat 
teminatı, eksiltme gün ve aaatleri hizalarında gösterilmittir. 

111 - Eksiltme ve pazarlık hizalarında yazılı günlerde Kabataş· 
da Lctnzım ve Mubayaat Şuhosindeki Alım Komisyo a da yapıla· 
c:alııtır. 

iV - Şartnameler ber gün sözü geçen Şubeden parasız alıaa

bilir. 
V - İsteklılerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde 

}~ 7,5 güvenme paralıırile birlikte mezkur Komisyona gelmeleri. 
(3g3) 4-4 

••• 
1 - Mevcut evsaf ve müfredat listesi mucibince 17 çeşit mat

baa mürekkebi açık e1uiltme usulile satın alınacaktır. 
il - Muhammen bedeli 675 lira muvakkat teminatı 50,62 liradır. 

III - Eksiltme 30. l. 940 salı günü saat 11 de Kabataşda Le
vazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır, 

iV - Evsaf ve miktarrnı gösterir listesi her gün sözii geçen 
Şubeden parasız alınabilir. 

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve a tte 0 7 ,5 
ı-üvenme paralarile birlikte mezkur f...omisyona gelmeleri ilin olu-
nur. (63:i) 4-4 

••• 
- Şartname ve keşfi mucibince İdaremizin Şemaipaşa Bakı· 

mevi Su ve Havagazi tesisatmın ıslahı işi pazarlıkla yaptırılacaktır. 

il - Keşif bedeli C"358.28:e lira muvakkat teminatı ıı26.87.r li
radır. 

111 - 'Pazarlık 1.2.940 Perşembe günü saat 15,30 da Kabataşta 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV - Şartnamesi her gün sözü geçen Şubeden paraıız alına

bilir . 
V - İsleklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa tte % 7,5 

ıüvenme paralariyle birlikte mezkur Komisyona gelmeleri. 
(683) 3-4 

• • • 

I - Şartname ve numunesi mucibince 150 top parşömen kağı
dı açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli 165~ lira muvakkat teminatı 123,75 }i. 

ra.iır. 
ili - Eksiltme 31.1.940 çarşamba günü s ııt 16 da Kabataşda 

Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Şartname ve numune her gün sözü geçen Şubeden pa· 

rasız. alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan güa ve saatte % 7 ,5 
ıüvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona gelmeleri ilan olu-
nur. (644) 3-4 

Muhammen bedeli 1560 lira olan 1000 kilo transformatör ynğı 
3~00 kilo Tftrbi-ı y.ığı 6.2.940 Salı günü saat (11) on birde Haydar 
paşada Gar binası dahilindeki Komisyon tarafından açık akailtme 
usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 117 liralık muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar 
Komisyonn müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan parnaız olarak dağıtılmak-

tadır. (539) 3-4 

--~--~--- -----·--------
Takas l::imited Şirketi tarafından muhtelif memlekıtl re tatbik 

Takas Primleri 

1218/1939 Bu gün mer'i olan ----İthaliit ihracat ithalat - İhracat 
Takas Nevileri o/o ıOO Peşi; Alıvre o/o o/o 100 Pe;in A-1-iv-re- oı;, -- ....... - ....... ~ ............ __ _ 

Enterşanjable 

(217005 uyılı karar· 
namenin 4 cü mad· 
desine tabı meml•· 
ketler) 12ns 1onı 68t69 ıoo 

1onı 68169 100 

lngılız 81/82 47.4/-ıS 46,2/46,8 100 
19180 11 ns 60 

71172 48.3149 46,9/47,6 100 
69170 67168 70 

Balçikıı 

Hollanda 69170 43,55/44,2 42,25142,9 100 
67 t68 65/66 65 

52153 50/51 48/49 100 
50151 48/49 100 

İsveç 

Franaız 88 51152 50 100 
51151 50 100 

lsviçre 

56 , 
70 

70 

66 

53 

56 

70 

45 44 
45 44 

40 39 
40 39 
4o,9 46.2 
67 66 
40,95 40,3 
63 62 
50 48 
50 ~ 

45 44 

40 89 
40 39 

lmtivar: Sahibi ve Yazı l§leri Direktörü: İsmail i .. il 
Basıldığı yer: Akın Basıme,;i İstanbul 

100 
l o 
100 
100 
100 
70 

100 
65 

100 
100 

94 

100 
100 
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AdJ d at:ions 

ADMINISTRA TION 

Galata, Fermeneciler Cad. 

KPr. ~ Pan. 2 f' F.t ~<' 

~ 911 l'! 

Telephone: 49442 

Pour la Publicite s'adresser 
a l' Admlnistration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Boite Poatale No. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

M---;;ıe Prix c-;;tio;:--
Objet de a'adjudication d'adjudicat. estimatif provisoire 

Lieux d';djudication et du 
Cahier des Charges Jours HeureG 

Adjudications au Rabai~ 

Constructions-Reparations-Trav. Pubtics-Materiel de Construction-Cartograehie 

Consir. bat. ecole 
,, w c. et depôt 
l> etable 

Constr. pavillon iı. Eskişehir 

Trav. crcusement et pose picrres 
lnstall. eau du konak gouvememenlal que se-

ra construit nouvellement iı. Eğridir 

Publique 
> 

,, 
Gre iı gre 
Publique 

" 

7488 30 
162 61 
8277 20 

30037 02 
3500 20 

588 28 

1 ?.2 15 
620 80 

2253 -

44 12 

Dir. Culture Balıkesir Jusqu'nu 15-2- O 
,, Pr. Monop. Balıkesir 13-2-40 15 

Com. Ach. Milit. Edremit 12-2-40 10 -
Cam. Ach. Corps Armee Eskişehir 3-"-40 11 -
Dir. Fac. Langue, Hist. Geogr. Anknrn 14-2 4(1 15 
Dir. Trav. Pub. Isparta 8-2 40 15 

E lectricite-Gaz-Chauff age Central (lnstallation et Mat~ 

lsolateur en porcelaine: 2C'OO p. 
Materiel pr. reseau electr.: 34 lots 
Moteur Diesel, alternateur ete. pr. install. 

electr. (cah eh L 2) 
Dispositif de suspcnsion de cable double: 250 p. 
Volant: 250 p. 
Armoire pr. cable lourd de campagne: 1000 p. 
Support posterieur pr. cii.ble lourd de cam-

pagne avec cbaine et autr"'c; dispositifs 

Gre n gre 

Gre iı gre 

> 

" 
" > 

1400 -
9746 90 
12795 -

5000 -
250 -

18000 -
11250 -

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Habits exterieurli (jaquette et pantalon): 50-80 Publique le cost. 21 
complets 

Hnbita interieurı ( ,, " 
, ) 50-75 ,, ,, 7 50 

complets 
H bits de travail: 40-60 complet ,, ,, 5 50 

s nrpins exter.: 25-30 paires • in pnire 6 -

Chaussures inter.: 60-80 paires ., " 
Canevas: 20000 m. Gre iı y,re 

Combustible - Carburant-Huiles 
Bois pr. four: 150 t. Gre a gre 
Benzol: 125 t. (cah eh 250 P) ,, 

Divers 

Trav. coupage de la Foret de. Belgrad et Publique 
transformation en forme carree de 400 
m3 de boiıı de constr. en ebene et pre-
paration de 50 m3 de poteaux, 1200 
p. de trnveuea et 2500 stereıı de bois 
de chauffage 

Fabricntion plaqueı pr. rues et Nos pr. portes 
Ceinture en bois reııineux pr. armeıı: 100 p. Pub lique 

rovisl ons 

Viande de 'bıouton: 9 t. 
Oignons: 18 t. (nu nom et pr. compte du 

fourniıseur) 
iz pr. pilav: 125 t. 

Bcurre: 12 t. 
Hnricotı ıecs: 144 t. 

djudications a la surenchere 
Moteur eamelote 
Materiaux de constr. 
Bois: 6720 quint. 
Ciıaille pr. couper le fer blanc 

c1aillcı 120 t. 

Pli cnch 
Gre a gre 

.. 
" Pli cach 

Publique 
,, 
, 
,, 

Gre a gre 

5-

49923 -

1700 -

32500 -

28800 -

30 -
164 50 

250 -

Lüleburgaz Askeri Satınalma Komisyonundan: 

108 ton nohut kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Tah
min b deli ıs. 120 lira, ilk temin lt 1134 liradır .. Eksiltmesi 
12-2-940 p zartesi günü ıaat 15 de Lüleburgazda Askeri Sa
tınalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi her gün 
Komisyonda görülür· Teklif mektupları belli gün ve saatten 
bir saat evveline kadar Komisyona verilmio olmalıdır· 

lıtanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 

Münak ı ünü talibi çıkmaya Komutanlığa bağlı bir-
likler ihtiyacı için doksan nltı bin kilo yulaf pazarlıkla satın 
alın caktır. Münnkasasına 5.2.940 pazartesi günü saat ond 
baılanacak v aynı günde ihalesi yapılacaktır· İsteklilerin 
belli gün ve ı atte Fındık1,da Komutanlık Satınalma Ko· 
misyonuna gelmeleri. 

105 -

957 38 

375 -
18 75 

1350 -
843 75 

126 -

42 -

25 -
14 -
30 

7489 -

181 50 

127 50 

162 -

2437 50 

2160 -

2 25 
13 -
25 20 

Dir. Econom. PTT Ankara et Istanbul 23 2-40 16 -
Municipalile Edremit 6-2-40 10 -

11 Uln Vılayet Muğla 1-3-40 14 -

Com. Ach . .Corps Armce Eskişehir 2-2-40 14 -
2-2-40 14 -
2-2-40 14 -
2-2-40 14 -

" .» 

" 

" > 

Oir. Culture Edirne 

,, 

" » 

,, 

,, 
,, 

,, " 
Com. Ach. lnt. Tophane 

Com. Ach. Jnt. Tophane 

9-2-40 14 -

9-2-40 14 -

9-2-40 14 -
9-:!-40 14 -
9·2-40 14 -

31-1-40 14 -

C. A. Mi11. Def. Nat. Ank. Dep. Avint. 
31-1-40 15 -
10-2-40 11 -

Chef Revire Faculte Forestiere a Bah- 12-2·40 11 -
çcköy de l'Exploit. For~t Etat de 
Belgrad iı. lstanbul 

Kaymakamııt Cihanbeyli 31-1-40 
Com. Ach. lnt. Marit. Kasımpa~a 14-2 40 14 -

Com. Ach. Mil Edirne , ,. 

Com. Ach. Int. Tophane 

,, ,, " 
Com. Ach. Milit. Lnleburgaz 

Defterdarat lstnnbul 

" " Dir. Forf\ts 1 tanbul 
2me Bureau Executif Bursa 

Cumhuriyet Caddesi 
Dir, Ecole Agricole Halka\, 

• • 

12-2-40 16 30 
13-2-40 15 

2-2 40 14 
1-2-40 15 

12-2-40 11 -

1-2-40 
1-2-40 

10-2·40 
30-1 et 6·2·40 

12 -
14 -
10 -
14 -

UZA YED L R 
İstanbul Orman Müdürlügünden : 

Kartal kazasında hududları ıartnamede yazılı Çokıro •lu fundalığı 

Devlet Ormanindnn 6720 kental funda çalısının 6 ay içinde kesilip or

mandan çıkarılmak üzere 15 gfin müddetle nçık arttırmıy konulmuş· 

tur. 

Arttırma 10.2 1940 tarihin oıusadif cumarksi günü saat 10 dn 

yapılacaktır . 

Funda çnlısının beher kental mub mmen bedeli 5 kuruştur 

Muv kkat t min t 25 lira 20 kuruştur. 

.Şartname ve mukaYelcname projelerini glSrmek istiyenler bu 

müddet içinde İstanbul Orman ÇeYirge Müdürlüğüne müracaat ede· 

bilirler. 

Memento des Fournisseurs 

LES ADJUDICATIONS QUI AURONT LIEU DEMAIN 30.1.940 

Direction Pr. Douan s lstanbul: ı Trııv. renforcement rangcu [No 1312) 
Boutons, Ch ôrure ammonium, pap:er Coıutr. P afond en. contre-plaque 

colo e (No 1296) • 1 [No 1312] 

Com. Ach. Militaire Edirne : Municipalite Ankara : 
Chnudron (No 1298) 1 

Ba aİ• en brou• ail e (No 1302) 
Bo~ (No 1298) 1 Camionnette mnrque Ford ( o 1502) 
Cenaervea dolma u l'huile (No 1298) Direction Surete Ankara : 
Paille et ıoiande de boeuf (No 1294 H b' t t t (N 1on2; n ı ıı a cuquet es o 7V 

Coın Ach Lycec Galatasaray: Ministere Justice: 
Ora lJleıı et mandnrırı!& ~~o 1298) Coco (No 130'..!) 

Com. Acb. lnt Mılıt. Tophane: Univerı;ite lstanbul: 
Ce ceaux pHr ballrs (No 1304) 
Hiiıle pou• machıne et gra:ue (No 1510) 
Sq ı., ett da •el t (No 1S05) 
Seou lt nnce et il couverde en cuivre 

(No 1S03) 

Direction Culturc Kayseri : 
Habil• (No 1310) 

Pose cib e tclephoniquc (No 1294) 

Dir. Trav. Pub. Çanakk le : 
Foutniture pierreıı bnıtea (No 1313) 

Dırection Lycee Sivas : 
Habıt [No 1312] 

Directioıı Generale Monopoleı: NOTES ı Leıı Numeros entre par•"' 
Encre d'iırprimerıe (!\o 1310) thesas aont ccux de notra joumal d•111 

Municipalite Urla : 
Conshuctiun nbattoır technique(No 1303) 

Ministere Defense Nationalc : 
Flana le en inine eport (No 1303) 

laquel l'avııı a paru. 
(•) Leıı affoireıı ııuivies d'une s,tt" 

riaque ııe rapportent lı deıı vente.5 pff 

1 adjudicatıon li in ııurenchcre. 

İssanbul Defterdarlığından: 

Muh. be. 
lstanbul Ters n sind mevcut köhne 

Midilli Motörü 
Lira K. 
30 00 

Taksimde Taksim kıılası geçidi soka
ğında bir barakada mahfuz Emlak Şirke-
tinden müdevver inf malzemesi (Tak-
simde İte§ hanının k pıcısından sual) 164 50 13 00 

Yukarıda yazılı motör ve malzeme hizalarındaki muhn~ 
men bedeller üzerinden açık arttırma ile satılacaktır· sııt 
bedeli nakden ve peıinendir· Müzayede 1.2.940 perıeJtJb' 
günü saat on dörtte Milli Emlak Müdürlüğünde müteşel<~1 

Komisyonda yapılacaktır· Taliplerin malzeme için 1 .2.94 

perşembe günü saat dokuzdan on ikiye kadar mahal(inde 1'411 

li Emlak memuru tarafından gösterileceğinden mahalli mez~D 
re ve motör için de Ka11mpa§a Cami altında İstanbul Deniı11',,. 
mutan lığı Tekne Müt hassıslığına müracaatları· 

Halkalı Ziraat Mektebi Müdürlüğünden : 

Halkalı ziraat mektebinde balye halinde bulunan 120 ton s•-1 

nın beher kilosu 1 kuruş 37 buçuk santimden Halkalıda teslioı ,,,r' 
tile pnzarlakl satılacaktır. İsteklilerin mektepteki komiıyooa Olıtf 
c atlara. 

Bursa 2 incı İcr Memurluiundan : 

Mahcuz olup bir borçlan dolayı ınhlmasma karar Terilcll ~ 
lira değerli teneke kesme e mahsuı bir mııknııı makinesinin 30. I• ~ 
Tarihine rastl yan salı günü saat 14 den 16 ya kadar mab11Ui~ 
(Cumhuriyet caddesinde Sobacı Mehmet Erlevendin dftkkinıda ,,ı 
catı ve muhammen değerini bulma:ıs ikinci satııının 6.2.940 'r 
günü ayni saatte satıl cağından talip olanların mezkur gün ve •'~ 
te maballind lıazır bulunacak icra satış memuruna m racaatl•'1 

zumu ilAn olunur. 

TEMAŞA ALEMı 

Muhlis S balıaddin'iu 
Bestelediği 

BAY AN MUALLA'nın 

İLKBAHAR REVÜSÜ 

Büyük muvaffakıyetle devam 
ediyor. Mutlaka görünüz Bcst 

tekar tamburi 

SALAHADDıN PINAR'ın 

iştirakile Saz: Heyeti 
Viyana, Budnpeşte ve Bii ~el 
len gelen bircok artistler 

müteşekkil 

BALE HEYE11 
.,ı 

Sa7., caz, varyete 36 rtı 
sahnede JI 

Her paz.ar 3 ten 6 ya k• 

ÇAYLI MATİNE 

Tel: 43776 

- ~ 
HALK oP.Efl~ 

Bu aktam ı•"\6 
Paz.ar matine V 
ZOZO Dal1J111 

KEDİYE pt:Yf' 


