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Urnunı üccarların ve rnüte hhitleri mesleki Organıdır 

Ekonomi aberler 
Ziraat Ban kası Antep'te Fıstık ı leri malları bi:ıia gfimrftklerimi-

Mübayaa Ediyor :r.e kadar getirip teslim edecek-

b l\nkaradan Antebe giden :ziraat l~rdir. Buna mukabili bi:z ise, 
.ankası mümessilleriyle Antep bı:ıden alacakları malları bura· 

~ıraat bankası müdürü köyler- da kendilerine teslim edeceğiz. 
:~ ve fıstık piyasasında yap· Muhtelif mcmlık ti re har . gün 
ka lar~ tetk"k~tı müteakip ban· mühim mıktardı ihr cıt malı 
Y~'-koylu lehıne fıstık f yatlarını t I kt d 
L "~Seltttıt: için p iyasaya mfida• 18 1 ma 8 1r 
Q le edere f st k - b İngiltere ve Franı için aatıı · 
b ı ı · mu avaasıoa 
•ıl nıı hr F t k · · lar hararetli ıurette devam et-• ıs ı pıyasasının i 

fc~en se ıelere k d.n mektedır talya, Yunaniıtan ve .. naza ran açı u• 
tıı v8 -.. ·ıyette b 1 d ğ d Romanyaya da m 1 satılmıttır. . .. u un u u esna a I . . _ 
lıraat b ııka 

101 
- d ngılız.ler buyfik pnrtilerde tiftik 

L n payasaya mu n-
Q&lcsi '"U h · ıı k . el ' almışlardır. Fakat vapunuz.luk 

~ &La ı e rı ço se vııı ır· 
Qıi1tir. yüzünden üç gündenberi nlın-

lhra mış olan mallar, yüklonememit· 
ç Edi lecek Buğdayların Kontrol tir. 

Yerleri Yunanistana balık, lngiltere-
Tu k' d 'h yo başkaca fındık, keçi kıh, ko· 

b r ıye en ı rnç edilecek . 
U"d l k ı - S ten, darı, Fransaya kendır, Ro-

l. ,. ay arın ontro u amsun l"f 
ataııb l li d T k d ' manyaya mubtc ı kuru meyva. 
1 u ' an ırma, e .r ağı, lar ıönderilmittir. 

dlllıır, Antalya, 1ersin ve isken- Romanya il ticari münnae-
Cru J' f d Sıbh?• ıman arın 8 yapılacaktır. betlerimiı geniflemektedir. Ro· 

ret Vıyke, iktısad, Ziraat ve Tiea- manyahlar memlckelimiaden bil· 
e aletlcrı buğdayların temiz b k - · · lcııd f b . . aua uru meyva uzermden ış 

tııı ığ~ 8 rıka, sılo ve depola yapmak istemektedirler. 
bt haı.ı olması lazım gelen sıh- ltalyadan yeni ıipariıl r ıel-
b" \•e teknik artlar hakkında mektedir. 
dır tnlimatname huırlamakt - Hükumetin emrile Deri ve 
trlnr. Kösele Limited ljİrketlerine itha-

Yu urta, Uzüm ve Fındık lat için nkreditif açılma tır. De· 
ihracatının ı ürakabeşi mır şir eti için Amerikaya ve· 

M rilen ıiparitlcrin de yola çıka· 
b enıle <et içinde ve dışarıda rılmak üzere bulundutu bildiril-
arb hali, seferberliğe hnz.ırlık miştir. 

\>eya tab ii iifetler gibi mücbir lngiliz.lerin memleketimizden 
~cbcbler altmda yumurta, çekir· mal ıııbn almalı üzere aönder· 
"t:k . f • 
'b sız. Ut.um, ındık ve palamut dikleri üç kişilik heyet bugün 
~:~~atının mur abesi kakkm- ek11preıle ıelerek derh 1 piyasa-

1 nizamnamede yazılı tole · farımız.la teıııaslara giritecektir. 
tana h dleri ı i mislıo kadar İngilı:r. tülün fabrikaları mü-
ıı~tlırılabılecek ve ambalaja müte mesıilerinden Sautiyer dün eks 

I~ lık hükümlerine tatbıkında ba· presle gelwittir. 
ın . b 

ıca ıııa göre karar verılebile· Diter tarafta• buıfinlerde 
~ittir, Alakalı nızamnamelere memleketimiz.den 10 milyon l rra 
~caret Vekiileline bu huıusta kıymetinde muhtelif maddeler 
tk abıyet veren birer madde satın almak üzere İngiliz. ve 

lennıi§tir Fransız mtımessillerindeıı mO

l n.ıucat Fabrikatörlerinin 
E: T opl rıtı ı 

d b\'velkı gün fe.shane fabrikasın
.. ~ UlUn mensucat fabrikatörleri 
... il • 
) 

1flırakile wübim bir toplantı 
tı~i11ınıştır. Bu toplantıda ba:r.ı 
b il( Ve yapağı ıhraç tacirleri de 
ıııır b 

fıau uluı duğu l alde yapatı 
l.!c)( llrını~ ıstı~r r~nı temın e.ie· 
~ lcdbır1er uzerınde iÖruşül 
t l\ş, ve ba:r.ı mfihim noktalar 
~it edılmiştir. 
bır uguulerde yapılacak ikinci 
k toplan ı ile t tbik mevlı:iine 
0nuı lır Oltı.k uzere bir takım k rar-

4 ıttıbaı; edılecektir. 
1 

rna Ya ile r uv kket Bir Tlcere 

7 
Anlaşması Yapıldı 

,5 nıUyon liralık m l 
1\ tnübad le edilecek 

dctt nkarad Almanl rla bir mDd
ltr eııb rı dev m e n mü:r. ke 
ttnl netic lenmiı, hazırlanan 

lılayll Vaı~ Parafe ~dılıni~tir. Ani t· 
de

11 7
i 0 re i i taraf bı ribirin-
5 ·ı ~ Yrı. ' ını yon lır kıymetinde 

tlv ~ubadele edeceklerdir. Bu 
lılil a kat bir nlaşmadır. 7 ,5 
t,.:on lır hk mübadele bittiği 
ıtib n anlaşma hükümleri de 

8Yete · Al ermıı olacaktır. 
dık tllla.nlar biz.den bilhssn fın-

. ı Gtüu k k' d . . Cır .. • pamu çe ır e ı, ın· 
, Uz.ijın • • l 

lılut • ıncır hurdaıı, pa a· 
la.rd ve palamut hulasası alacak· 

•r. Alınanlar bize ıönderecek· 

rekkep bir muhtelit heyet şeb· 
rimize ıelecektir. Heyet bütün 
ihracat ıntakalarımızı dolaşa

caktır. Bu haberler piyasa üze
rinde fok iyi tesirler yapmıştır. 

lngilterıye numunelik tütün 
gönderildi 

İnrili:ıı: ıigara fabrikaları tartı· 
f ından ynpılan siparişler üz.eri· 
ne, 1C O denk nümunelik tittün 
gönderilmittir. 

IST /.!'BUL PIYASASI 
MAHRUKAT FİATLARI 

Blok 
Yerli depoda 

Krtble 
Yerli depoda 
Ecnebi ,, 

1600 - 1650 

1425 - 1475 

Marlnlave 
Yerli bonkerde 

• depoda 13-
46Şi 
13 50 

Tuvönan 
Yerli depoda 

,, bonkerde 
1125 - 1175 

48 Şi 
Kok 

Yerli fabrikada 

Sömikok 

Yerli depoda 
Petrol 

Dökmo toptan 
Toptan çift teneke 

Benzin 
D~kme 
Çift tenekesi 

Motorin --

- 2105 

15,90 
530 

16,80 
615 

9,78 

Kanunlar. Kararnameler ve Ticaret Muahedeleri 
- ------- ------

illi Kor a anunu 
(3780) 

Madde 27 - Hükumet~ ~l.d 1 sil leyhine fiat birligi yapmak, 
olunan mukaveleler veya ıttıhaz yaptırmak, bir malı müstehlike 
edilen tedbirler dolayıs leı bir ma arzetmezdeıı evvel muhtelif tica
lıo dahili s tış fiatile harici aa- ret erbabı ara11nda yapılan z.in· 
tış fiatı arasında fazla kar hasıl r.irleme muamelesi,mevcut malın 
olduğu takairde, memlekete olan 1 tıştan kaldırılma11, bu makaat
idhalatı daha müsaid şartlarla lard 0 her hangi birile propagand 
yapmağa temin ve dahili fi tla- yapılma111 ve sair suretlerle sunl 
rı veya ihracatı ten:r.im makaa . o larak fiat y üks ltmeıi fiilleri 
dile Hükümet; bu fazla kardan yasaktır. 

Zira t Bankasında bir fon tesi Madd 33 _ H lk '111 d bT e a ve mı 
e e 1 ır. müdafaaa ihtiyacından madud 
Şukadar ld; Hükümetin aldığı olan her türlü eşyanın konulma· 

tedbirlerle alakalı olmayarak ve 81 için muktazi mahfaa mahal· 
kendi sairleri ile Hü'tumetçe ta- leri ve depoları Hükumet kanu
yin edilmiş olan ihraç fiatları· nun tatbik vlı:iine koodutu 
nm fevkinde satış yapmış olan .. neye tekaddüm eden ıene· 
tacirlerin elde ettikleri fazla kar, deki iear bedellerine ve icar 
munhasıran kendilerine aiddı r. 

Madde 28 - Konişn entoları 
bedeli taayyün etmemit bir yer 
ise gayri ıaff irad mikdarıuca 

bir bankanm veya bir t cirin tayin edilecek bir kira mukabi. 
veyahut her hangi bir şahsın liııee işgal ve iıtimal edebilir. 
elinde bulunan ve fakat fiat yük- Madde 34 _ Hükumet, 3018 
ıelmesine intizaren veya her han . 
gi bir sebeble alakalılarca ihba-
r ragmen bir hafta zarfında 

ümrilkten çekilmeyen her tür
lü mallar, ıcabuıda hükumet ta 
rafından o malın alak ıılıları nam 
ve bes:ıbına gümrükten çıkarılır 

Memleket haricine çıkmak üze
re gelen transit malları bu hü
küıııden müstesnadır. 

Madde 29 - Hükumet ; idh l 
ve ihraç madddeleri için fiat ta
yin ve muayyen fiattan fazlaya 
idhal veya muayyen fiattan nok· 
sana ihraç yapılmasını menede
bilir. 

Madde 30 - Bu kanunun tat
bikte bulunduğu müddet zarfın
da, şehir ve kasaba ve iskele 
ve liman ve istasyonlardan gayri 
menkullerin kira bedelleri, bu 
kanunun tatbik mevkiiııe kon
masına tekaddfim eden senenin 
muayyen olan kira bedellerinden 
fazla olamaz. 

Bu madde hükmünün tatbik 
edilecegi yerleri, Hükumet tayin 
ve ilan eder . 

Madde 31 - Hükumet dahil
de lüzum gördüğü madde lerin 
azami fiRtlarını, cinslerini, nevi
lerinı ve vasıflarını tesbit eder. 

Bu maksadı temin içiıı Hüku· 
mele lıer nevi malümatın veril· 
mesi \ e vesikaların gösterilmesi 
mecburidir. 

Toptan, yarı toptan ve pera
kende ticarette, tacir sifatını haiz. 
bnkiki ve hükmi şalıışlar arasında 
yapılım alım ve satım mu me· 
lelerinde satılan mal için satıcı 
tarafmdan fatura veriluıesi ve 
f aturabrın muayyen bir müddet 
z.arfrnda satan ve satın alan ta
rafından muhafaza edilmesi Hil
kümetçe mecburj kılınabilir. 

Yü1. kuruştan fazla yapılan 
alıt v~rişlerde müfterinin talebi 
(lzerine s tıcı f tura verrueğe 

mecburdur. 
Madde 32 - Etya fiatlerının 

muhik bir ıebeb olmaksızın yük· 
ıeltilmcsi, mevcud malın satışa 

arz.edilmemesi, mevcudu kalma
dığı beyanile malın saklanması, 
fazla fiata ıatmak kaıdile malın 
her hangi bir surette kaçırılına
ıı, muvazaa yolu ile elden çıka· 
rılması, makbul bir sebebe mÜı· 
tenid olmıyarak gfimrükten çe
kilmemeıi, lüzumundan fazla mal 
ıabn alınmaıı, bu malların idbar 
edilmesi miiıtahsil yahut müıteh· 

numar lı kanunun birlikler h9k
kındaki yedinci maddeai hükmü· 
ııü idhalit taeirlerile toptaacı ve 
yarı toptancı tacirlere ve sanayi 
erbabına dahi teşmil edebilir. 

Madde 35 - Müıtabsilden mal 
u.1= . .!ar• \. veye mibt~hlike m l 
ımtanlarm aralarında fiat birliği 

yaparak veya yaptırarak anla~
ına yolu ile halkın istiuıar edil· 
mcsi ya11aktır. 

M dde 36 - Hükiimet; her 
türlü huı si nakil vaaıtAlarının 

ıeyrü11eferini tanzim ve tahdid 
edebilec ti ıibi u.ami nakil ü~
retlcrin i de tayin eder ve bu va· 
aıtalarm malaemelerini ve ... 
tad ücretlerini v rerek D vlet· 
ce lüzum aörülen yerlerde ve 
hiz.m tlerde çalıthrabilir, lüzum 
ve ihtiyaç gördütü takdirde bu 
vasıtaları deter paha11111 vere
rek satın alabilir. 

Madde 37 - H6ku et ziraatta 
çalışabilir her v taııdaıı, kendi 
:r.iraat işi yüz.üstü kalmamak ıar· 
tile ikam tg5.hının en çok 15 
k ilometr mesafesi dahilinde 
bulunan gerek Devlete ve ge· 
rek şah11lara id ziraat itlotrue
lerinde tahakkuk eden ihtiyaca 
göre münaıib ücretle çalıthrabi
lir ve bu ınıntakada eıhasa aid 
olup da sahibine kat'i lüzumu 
olmayan her nevi :r.iraat vaaıta
larda n münasib bir kira mukıı.-

bilinde iıtifade edebilir. 
Kadınlar aacak kemdi köy, 

kuaba ve tehir 11nırları içinde 
çalıttmlır. 

Madde 38 - Hü umet lfizüın 
gördütfi mıntakalarda ·yapılaeak 
zeriyatıa nevi ve çe1idleri11i ta· 
yin ve teıbit edebilir. 

Madde 39 - Üzerinde z.eriya! 
yapılmayan bet yilz. hektardan 
faz.la araziyi HDkumet, bir be· 
del mukabilinde itletebilir. 

Madde 40 - HGkümet, ziraa· 
te olveritli Hkis hektar ve da
ha :r.iyade arazi aahibi olan her 
şah11 bu aras.inin yarııına kadar 
hububat ekmeğe veya ektirme
!• mecbur tutabilir. 

Bu mecburiyet arazi aabibinin 
malik olduğu çift hayvanı mik· 
darına Ye her çift hayvan ıçı• 

dört hektar eıaaıoa göre beaab 
edilir. 

Her trakt~r bal •• nziyetine 

M ü t e a h h i t 1 er i n T a k v i m i 
----~----·----........ --- ~--~--~· 

YARIN 1. 2 . 940 ta YAPILACAK iHALELER 

fnbiıarlar U • Müdürlüğü : 
To:ı: paket lcola11 (No 1297) 
Beyaz çul (No 1297) 
Kalibre çeliti Ye krom ıpeayal (No 1297) 
Su v ban ~uı teıa utı tamıri (No 1311) 

Ankara Elektrik T. A . Ş. : 
Ufki freze ı:: alr: ıoH (No 1.302) 

Edirne Toprak Mahıulleri Ofisi: 
l lububat nakli (No 1301) 

Edirne Askeri SAK : 
Patatu, to~ tııker bıılpr ve lı:. ü:ı:iim 

{No 1500) 
Tevhit Haıari vo teferruatı (No 1306) 

Ankara Viliyeti Orman Çevir
ge Müd. 

KerHta odun ve lcıi mür (No 1300) • 

19 Mayıs Stadyomu MOd.: 
Maraton lı:u lHi için lamba ve transfer

ınıtör (No l.302) 

Balıkeıir Defterdarlığı : 
K~pıut aulr:iimat lı:on•i• tamiri (N• U02) 

lstanbul Belediyeıi : 
Et aıı.k ı (No 130l) 

Maarif Matbaası Müdürlüjü : 
Reı:ık l ı cild beıi (N• U03) 

Ankara Valilifi: 
Elbiııe , çeme,ır, miotaı:ı (No 1304) 
Mah:ema ambarı int. (No UOS) 

M. M. Vekileti : 
Tavyare yağı (No 1305) 
Patınaj ıı:in ciri (No 1314) 
Yün eld iven (No 131!) 

Samsun Orman Çevirge Miid.: 
Kanıılı: odun (No 130 ) • 

Balık sir Aıkeri SAK: 
K. fuulye, 1alc;a, nban n . (No lSlO) 

Topb ne Levazım SAK: 
S adeyat (No 1313) 

lstanbul Oeft rdarlığı : 
Köhn , motör Ye int malHınHİ 

(No 1512) • 
Askeri Fabrikalar U. Müd. : 

Blolı: tutye (Ne 1312) 
Kö .. la (Na 1'14) 

Giimrftk Muh fa:r.a Gea. Komut. 
iıt. SAK : 

Elbiu (N• 1314) 

Hami~ : ( J Tırıaak i ı•• alıamıı nu· 
maralar, ışin hanıı Hyıl ı ~&Htade Defr· 
• ' dutunu göaterir. 

[ • ] Sonunda ) d :ı: ıfareti ~•hrnan i~ler 
muııyedey• alttır. 

gCSro 15 - 31) çift mukabili adde. , sıoda temerküz. ettilir, YHnedar· 
dilir. lık itleri de bu banka tarafın· 

Madde -41 - Ekilen her dört dan yapılır . 
hektar arazi için bir çift öküa Kadro ve idare maarafları ay· 
milli müdafaa mükellefiyetinden rı bir heaabda ve muamelita mü-
iltisna edilir. te allik her nevi tediyat ve tab-

Madd 42 - Hükumet, her silat, tat lluk etti~i vekalet için 
tiirlü ziraat Adetlerini, · makine· açılcın hususi hesaplarda gösteri· 
lerin i ve vaaıtalarını , zirai ilaç- lir. 
ları ve tohumları lüzumuna gö· Madde 48 - Her takvim aene-
rc parasız veya ariyet veya ö- ııine aid m uamelelerin sene ga· 
dfinç veyahut bir kira mukabili yesi itibarile bir bil nç su1tanzim 
olarak ihtiyacı bulunanlara tev- edilir. Bu bilançuya k r ve urar 
zi edebilir ve çiftçiyi kuvvetlen· hesabının ve te kilit ve tesisat 
d irmek için lüzumu halinde a. masr flarına aid b abın fasıl ve 
dünç para verebilir · madde itib rile iifredatını na· 

DÖRDÜNCÜ FASIL tık cetvellerle bilançonun aktif 
Mali Hükümler ve pnsifine aid evanterler rap· 

Madde 43 - Bu kanunun der· tolunur. 
piş ettiii itlerin icap ettirec ti Madde 49 - Sermaye ve k ii r ve 
tediyeler için Hnkumet emrine zarar he11 pları ile üçüncü şahıs· 
Haaiueae 25 milyon lıraya kad r lara ve işin mahiyeti icabınca her 
bir Hrmay temin olunur. Mü nevi kıymet hareketlerine müte· 
tedavil ıermaye ile ıabit serm.. allik he aplar, Ziraat Bankuınca 
yo ve t ıkilnt mesrafı kıırıılık- tanzim ve Maliye Vek&letince 
ları İcr& Vekilleri Heyeti kara· tasdik olunacak bir muha ebe 
rile bu ıerm yeden tefrik edilir. usulüne bati mr. 

Madde - 44 Vekiiletl r e bu D fterler, Ticaret k anunu hü 
kanuna müsteniden yapıl c k kümleri dairesinde Ziraat ban
itlcrin istilzam eltiA'i para, icra kaaınca tutulur. 
vekilleri heyeti kararile alak lı ve- Bu hususta bnnkaca ihtiyar 
kalet emrime verilir. Senelik sarfi. edilecek maaıı ve masraflar yu· 
yatı 400 bio lirayı geçmemek üı.ere karıki maddede teşkil t için tef 
yapılıııı teıkilat k droları icra rik edilmit olan paradan teıviye 
Vekilleri Heyeti karari!e tesbit olunur. 
ve kar~ılıtı bu sermayeden tef- Madde 50 - Bu sermayeden 
tik olunur. ıarfedilec k paralar Muhasebei 

Madde 45 - Bu sermaye : Umumiye ve Arttırma, Eksiltme 
A. Bütı•1• koaulııcak talui· ve ihale Kanunları h k- lerine 

aat ile ve Divanı Muhuebatın murake· 

B - Haı.ioece nrileeek avanı· beıiııe tlbi detildir. 
larla Madde 51 - Bu konun muci· 

C - Bankadan temin e.lilecek bince yapılacak işlere müteallik 
kredilerle hcsablar 3!16() numaralı kanun 

ilo teşek ül eden Umumi Mura· 
keb Ho;etince tedkik ve mura
kebe edilir. 

Ç · icra Vekilleri Heyeti ka
rarı G.:r.erine Ziraat Benkuınca 

ihraç ve ha:ainece kefalet edile · 
ce~ bono veya tahvillerle temin 
edilir. 

Macide 46 Bu sermaye ile 
yapılan butün muamelelerde hu
ıusi bukuk hük-mleri earidir. 

Bu sermaye l&eriade ıuç iole
yenler ilakkıoda Devlet malları 
aleylsiudc ıaç itleyenler ı.akkın
daki ca:r.al bükimler tatbik edi· 
lir. 

Madde 47 - B • sermay lı e
aapları ve evralu müıbiteıi TGr
kiye Ctımhuriyeti Ziraat Baaka. 

Şu kadar ki, ber tak\•im sc · 
nesine id bilanço ve buna mÜ· 
teallik Umumi ukakebe Heye· 
ti raporu, işlerin taallQk ettiği 

vekillerin mütealalarile birlikte 
hesabın ta lluk ettiti senenin 
hitamından itibaren en geç altı 
ay içinde Baıvekiletçc Büyük 
Millet Mecliıine g5nderilir. Bu 
bilançonun Büyük Millet Mecli· 
ıınce taadikı alakadarların ibra· 
ıını tazammum eder, 

(D vamı var) 



2 Mtıaakua O.uıtui 

i ·n ol nan M··na asa ve üzayedeler Listes· 
Cinsi Şekil Muhm. bed. Teminat MCir:J.caat yeri 

--------·--------·--------------A) 1\1Unakasalar 
inşaat, Tamirat, Nafıa 

Cebeci hastanesi sineklik telleri yap. (mG-
teahhit nam ve hesabına) (tart. 11 kr.) 

ist. 15 ci Mek. tamiri 
Beyotlu 44 üncü mektebi tamiri 
İst. 52 inci mektebi tamiri 
ist. 40 inci mektebi tamiri 
Harici dıvarı çimento ile ıııvanmak suretile 

kargire tahvile 

paz. 

" 
" 
" 
" 

"f· ekı. 

2143 9Z 

125 -
213 25 
233 24 
212 52 

1749 15 

321 60 

9 38 
16 -
17 50 
15 94 

131 19 

M.M.V. !AK 

lst. Belediyeai 

" 
" ,, 

" 

5-~·40 11 -

ı.2.40 14 -
1-240 14 -
1-2·40 14 
J-!·40 14 -

16-2-40 14 

.J.!!ç~.!:.~ Kl!."ik ve ispençiyar~~!1_Hastahane Lvz. 

Seyyar veteriner sandağa: 100 çift paz. 
Haşarat öldürücü mayi (bir litrelik kutular· aç. ekı. 

da): 3500 kutu 

Çifti 80 -
28'JO -

E ltktrik-Havagazr-Kalorifer (tesisat ve malze~esi) 

Dizel motörü mazotla çnhşır 65 beygir kuv- kapalı x.. 17770 -
vetinde: 4 ad. (tashih) 

Mensucat, Elbise, Kundur~Çamaşır v.s. 

Meşin elbise: 100 tak. 
Y~tnk kalıfl ığı bu: 36000 m. 
Elbise: 160-180 tak. (tewd.) 
Pelto: 35 ad. (temd ) 
Pamuklu yap.: 25000 ad. 
Gömlek: 6 ad. 

pu;. 

" .. 
aç. ekı. 
pa:r:. 
aç. ekı. 

8500 -
m. O 39 

5400 -
1225 -

16250 -

Elbise odacı ve müstahdem için: 33 ta· 594 -
kım (temd.) 

Mobilya, bUro ve ev eşyası, Muşamba Hah, v. s. 

Pencere perdesi 320 ad. SJ. eks. 3189 50 

atbaa işleri - Kırtasye-Vazıhane Levazımı 

1200 -
210 -

1333 -

1275 -
21C6 -
405 -

92 -
2437 50 

44 55 

240 -

MM V. SA.K 
D D. Yolları Haydarpaşa 

16-·2·40 11 
19 2 40 11 

Gümrük Muh. Gen. Komut. İst. S.ı\K 12-2 40 15 -

M M.V. Hava SAK 
M.MV. SAK 
An~ara Hukuk FaldUteıi 

. ,, 
lzmir Levazım SAK 
inhisarlar Umum Müdiirlü~ü 
İatanbul Vakıflar Direk 

M M.V. SAK 

13-2-40 11 
5.2.40 ı 1 
5.2 40 
5·2·40 
1-2·40 

1 1 
il 
15 -
15 -16·2 40 

5.2 40 

16·2·40 11 -

- - - --------
Defter ve evrakı matbua bastırılması: 6 paz. 

kalem 

Kereste, tahta ve saire ---
Kereıte: 413 736 m3 kapalı ~. m3 43 -

Nakliyat - Boşaltma - Yükletme 

Kanlicacfa derelerden çıkan toprağın nakli 
Dekovil malzemesi nakli: 460 t. 

paz 

" 
ahrukat, Benzin, IV1akine yağları v. s. 

Gazoil: 100 t. 

Müteferrik 

İrigatör lastiği: 3000 ad. 
Patinaj zinciri 34 X 7 ebadında: lü0· 120 çift 
Kazma ve kürek s plarının uydurularak 

takılması i~i 2 1000 ad. 
Yangın söndürme makinesi Beykoz ataçla· 

ma fidanlığı için: 5 ad. 
Konduracı levazımı çocukları kurtarm 

yurdu için 
Marangoz levazımı çocukları kurtarma yor· 

du için 
ip yular başlığı 20000 ad.-ip yulnr aapı: 

20000 ad. ·gebre: 20000 ad.·büyilk yem 
torbası: 5000 od.-küçük yem torbaaı: 
15000 ad. semer urganı: 40000 ad.-bel
leme: il OOU ad. kıl kolan: 10000 ad. 

Benzin lankı: 5 od. (şart. 415 kr.) 
Saz uç bobin 22 mm: 36 ad. 25 m/m: 74 

ad. 28.5 mm: 171 ad. 
Bıçak: 6 ad. tecrübe bıçağı: 1 od. 
Metal yıldız: 4Ll0 bobin 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Uıı: 120 t. 
Scıdeyağ: 4 t . 
K. fasulye: 15 t. 
Ekmek: 6 8 t . (temd). 

Sığır eti: 70 t. 
" : 150 t. 
,, ; 18 t . 

" :30t. 

" 
" 
" 

~M ü-rayedeler 

Köhne kundura: 5800 çift 
Yazıhane etyası 

Eski çivili kayış: 500 k. 
Sahilhane enkax.ı 
Me cid binasının enkazı 

• • 

paz. 

paz. 

" 
" 
,, 

" 

" 

" 

kapalı z. 
paz. 

aç. ekı. 
paz. 

paz. 

" .. 

aç. ekı. 

.. 
" 

pa:ı. . 

aç. art. 

aç• art. 
paz. 

258 51 

13320 -

Beb. O 25 
çifti 50 -

50 -

336 -

112 05 

82809 49 

15600 -
4600 -
2770 -
820 -

4860 -
7200 -

155 -
999 72 
100-

KASALAR 
inşaat -Tamirat- Nafıa işleri - Malzeme-Harita - -.....~ - __...,. ....__ 

Gediz Belediyeıinden : 

Kasabanın halihazır haritasının tanzimi iti için iki defa 
eksiltmiye konulup ise de beher hektar üzerine tahmin ed i 
len bedelin azlığı dolayııile talip çıkmadığından hektar ve 

Devlet Limanları fılet. U. Mttd. 

Çanak. Mıt. Mvk. SAK 

19 38 İst. Belediyesi 
Tophane Levazım SAK 

999 - P.T. T. U. Müd. Ank. n lst. 

112 50 
750 -
94 50 

3 75 

25 20 

8 44 

Milli Müdafaa Vekaleti SAK 

.. 
.. 

lst. Belediyesi 

" 

" 
lstanbul Komut. SAK Fındıklı 

5141 - M M.V. ~AK. 
lnbiıarlar Umum Miidürlüğü 

" 
" 

Mersin A.ıkerf SAK 

" 
" 

3·2-40 10 -

15-2-40 - -

1-2-40 14 -
1-2-40 14 30 

14 2-40 16 -

6-2-40 l 1 -
1-2 40 10 30 
2 2-40 11 -

1-2-40 14 -

1·2 40 14 -

13-2-40 ıo -

6·2 40 11 -
16 2 40 14 -

16·2 40 14 -
21·2-40 14 -

52·40 
5·2-40 
5-240 

ll70 -
345 -
2{18 13 

61 50 Hayan Satlık Memurları ve Nalbant 9·2 40 

9 -
10 -
11 -
14 30 

364 50 
1180 --

43 55 

23 15 
74 98 
7 50 

Mektebi Müdürlüğü 
Vize Aıkerl SAK 

" Çorlu Kor SAK 
Tekirdat Aıkeri SAK 

9 .2.40 
8-2-.CO 
5-2-40 

15-2·40 

15 -
15 ·-
15 -
11 -

Ank. Ln. SAK 21-2-40 
İst. 5 ci icra Mem. Fermeneciler Cad. 2-2-40 16 -

No 47/49 
İnhisarlar Umum Miidürlütü 
İst. Belediyesi 

" 

15·2-40 14 -
15·2 40 14 -
1-2-40 14 -

1 muhammen bedel tatil edilerek yeniden açık ekıiltmeye kon
muıtur. 

İhale f ubatın 15 inci perıembe günü ıaat 15 te thal~i 
lıatiyeıi icra kılınmak üzere 20 gündür. 

Yapılacak it beher hektarı 30 liradan 60 hektarlık meı
kdn ve beher hektarı 20 liradan 60 hektarlık aayrımeıkdn 
ki ceman 120 h~ktar olup muhammen bedeli 3000 liradır. 

Muvakkat teminat 225 liradır. 
Taliplerin bu husustaki ekıiltme fenni ıartnamelerle mu

kavelename ve dijer melfufatı Gediz Belediyeıinde görecek 

a 1 lkincikanun 

İNŞAAT MALZEMESİ 

ISTANBUL PİYASASI TOPTAN FIY ATLARI 

Alçı yerli 50 kg.lık torbası 
,, ,, 40 " 
,, alman 50 " 

Asf lt yerli kilosu 
,. ,, ecnebi 

Çimento natürel tonu 

" " 
Çini 

süper 
(moı:aikten) 

(çimentodan) 
tanesi 

" 
Fay nı ecnebi 

,, ,, 
Kireç (au) 

,, (toz) 
,, (tat) 

(aksamı) 

Kiremit (Bakarköy) 
,, (Eskişehir) 

,. (Kütahya) 
,, (Büyükdere) 

Kiink (çimento) 
,, (toprnl<) 
,, (dökme boru) 
,, (ecnebi) 

Mermer (yerli işlenmiş} 
Tuğla (Bilyükdere prese) 

,, 
,, 

" tonu 

" , kilosu 
tanesi 

•• 
" 
" santimi 

numnrnsı 

kilosu 
,, 

metre murabbaı 
bini 

,, (Feriköyddiksix.) ., 
,, (Kağıthnnc delikli) ,, 
,, ( ,, deliksiz) ,, 
,, (ateş, yerli) tanesi 
,, ( ,, ecnebi) ,, 
,, (Fransız prese) ,, 

Kereste (döşemelik köknar) metre mikabı 
" (çıralı, lambalı) " 
,, (tavanlık köknar kordonlu) ,, 
,, (kaplamalık çıralıı ,, 
,, (sıvadibi köknar) ,, 
,, (pervazlık köknar) ,, 

" 
" 
" ,, 
" 

,, 
,, 

ısn 

80 

800 
650 

o 75 

3 
8 

1400 

20 
3900 
4203 
4500 
4500 
450:> 
4500 

30 
ıoo 

1500 
1800 

4 

-
1000 
700 

1 

1"' 
8 ~ -
3 
ıo"" 
25 / 
28 / 

800 / 
3J o 
10 o 
1350 
1500 

13 ~ 
30 
22 

4800 
5200 
5200 
520ll 
5500 
5200 

lerl ve ihale günü kap eden vesaikle birlikte Belediye D•1 

resinde hazır bulunmaları ilan olunur. 

M. M . Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 
Keıif bedeli 2143 lira 92 kurut olan Cebeci hastall~ 

ıfneklik telleri müteahhit nam ve kesabına pazarlıkla eli 
ıiltmeye konmuştur Pazarlığı 5-2.940 pazartesi günü saat ıl 
dedır· Kati teminatı 3ll lira 60 kuruş olup şartnamesi 1 
kuruıa Komisyondan alınır. Taliplerin muayyen vakitte ~ 
M. V. Satınalma Komisyonunda bulunmaları. 

Baıvekalet Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi 
Başkanlığından: 

Y apalecak it : 
Tahtı tasarrufumuzda bulunan Taksimde Smıservilerde kaiıı ' 

numaralı merkez binamızın dahilinde yapılacak tamirat ve tadil•11 

İtbu tamirat ve tadilat açık eksiltme ile yapılacaktır. I 
Tanzim olunan keşif raporuna göre muhammen bedel ı350 

radar. 
Muvakkat teminat 101 lira 25 kuruştur. 
Tamirat ve tadilatın mahıtl listesi ve fenni şartnamesi hakk111 ~ 

izahat, Taksim Abdülhak Hamit Caddesi Ayyıldız Paloı 3 N° 
Bölge Merkezinde verilir. r 

Eksiltme 3.2 940 tarihinde saat 10 da Bölge Merkezinde 1' 
lecaktır. İsteklilerin bu gibi işler yaptığına dair vesilrnlarını bıall' 
len mezkur ırün ve 1&atte Bölge Merkezine müracaatları. 

İstanbul Belediyesinden : 
Haseki hast hanesi doğum servisinin 11 - 12 nuın''~ 

dairesinin ahıap olan bir kısım harici dıvarlarının çiın"~ 
ile sıvanmak suretile kagire tahvili iti açık eksiltmeye P 
nulmuıtur · Keıif bedeli l 749 lira 15 kuruı ilk teminatı i)f 
lira 19 kuruıtur. Şartname Zabıt ve Muamelat Müciürl J 
kaleminde aörülecektir · haie 16.2 940 cuma günü saat.).: 
de Daimi Encümende yapılacaktır· Taliplerin ihaleden 8 s· 
evvel Fen İ§leri Müdürluğüne müracn tla alacakları fef 
ehliyet ve 940 yılına ait ticaret odası vesikalariyle ihale 
nü muayyen ı atte Daimi Encümende bulunm ları· 

--~ 
ilaçlar, linik ve lspençiyarı aıat, Hasta e Lvz. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 
eber çiftine tahmin edılen f yatı 80 l.ra olan IOO çift se~ 

veteriner sandığı 16.2.940 cuma iÜnÜ snat 11 de ADkarada l\'İ· 
V. Sahnalma Ko da pazarlıkla satın alınacatından isteklilerin ı~ 
liralık kati teminatlariyle birliıde pazarlak gün ve saatinde oı , 
bulunmaları ve şartnamesini almak için de ber gün Ko. na tııil 
caat edilmesi 

Devlet Demiryolları ve Limanları lıletme U. İdaresinde~ 
Muhammen bedeli 2800 lıra olan 35!)!) kutu bir litrelik kutıl 

da haşarat öldilrücü mayi 19.2.194U pazartesi günü aaat 11 on ~f 
Haydarpnşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafuıdan oçık e 
me usulile satın alınacaktır. t 

Bu işe girmek istiyenlerin 210 liralık muvakkat teOJiııS 
kanunun tayin ettiti vesaikle birlikte eksiltme günü saatine J;I 
komiıyooa müracaatları lAumdır. J 

Bu işe ait ıartnamcler komisyondan parasız. olarak dagıtılıı' 
tadır. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve alz.) 
Gümrük Muhafaz Genel Komutanlı "ı İstanbul Leva.ııt'1 

Amirliği Satınalma Komisyonundan : ~· 
Mazotla çalışır 65 beygir kuvvetinde 4 dizel motörünün 12· 



3t 1ktnclkanun 1940 ...... 

Paıartesi günü saat 15 de kapala urfla eluiltmHi yııpılaealdır. 
Ş Ta arl nmış tutarı 17770 Jira ve ilk teminatı da 1333 liradır. 
art~ameleri komi yondadır. Alınabilir. 

istekliler kanuni vesikaları ve ilk teminat mektupları \/ C} a vez· 
:e ı:nakbuzl rmı havi kapalı zarflarını o gün saat tam ı de k.a
ar Galata Mumh:ıne caddesi lbrahim Rifat Han 2 kattakı komıs

Yona getirmelidirler. 

-Elbisit'- Kundura - Çamaşır v. s. 
Günırük Muhaf za Genel Komntanlığı İıtanbul Levazım 

Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
. . Gtinırük muhafaza genel komuta11lığı deni• vasıtaları ihtiyacı 
1~tıı ıatıa lınacak 50 adet kaptan makinist kıtlık elbisesinin 1 .2.940 
Ptrlcınbc gilnü saat 11 de pazarlığı yapılaaaktır. 

Tabmini tutarı 1000 lira ve ilk teminata 75 liradır. 
Nümune ve şartnamesi komisyondadır. Görülebilir. 
lıteklilerin gün ve saatinde kanani veıikalım ve ilk teminat 

~~k~uı.I rile beraber Galata Mumhane caddesi İbrahim Rifat ban 
llıcı kattaki komisyona gelmeleri. 

İınıtr Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
25 bin adet pamuklu pazarlıkla yaptırılauklır. İhalesi 1.2.940 

~tr'ernbe günü saat ıs de İzmir levazım amirliği aatınalma ko
~ayo~unda yapılacnktır. Tahmin bed~li 16~0 lir~ kat'i t~~~n~h 
I ü7 lırn 50 kuru1tur. Şartname ve niımunesı komııyonda gorulur. 
•tekliler ticaret odasından kayıtlı olduklarına dair vesika iÖster
~ep nıecburiyetindedirJer. Pazarlığa iştirak edeceklerin 249 1 sayılı 
~tıunun 2 ve 3 üncü maddelerınde ve tartnamesinde yazılı vesi -
l ları ve teminatlarile ihale saatinden evvel komiıyona müracoat
ltı, 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden : 
\ Müdiriyelimiz odnsı ve müstahdemini için lüzumu olan 33 ta 

1~ elbisenin yapılan eksiltmesinde istekli çıkmadıtından Komisyon 
cıı, ıhalesi 5.2.940 pazartesi günü yapılmak üzere eksiltmesi on gün 
tı~lılınıştır. Elbiselerin muhammen bedeli 594 lira ilk teminat 44 li ,, ~~ 

i>5 kuruştur. 
Nümune ve t,1art11ameıi heraün Levazım kaleminde rörGlebilir 

••• 
~ l 385 cift çizme alınacaktır. Bak : Müteferrik ıütununda Harb O· 

11 
U Komut. SAK ilanına. 

• • • 
1-t 6 a.cet gömlek alınacaktır· Bak: İnhiıarlar U. Mfid. illn 

ına. 

........... o -- -----~Obilya, Büro ve ev efyası, Mufamba, Halı v.ı. - --·- .-..- ..... _...._. -
Milli Müdafaa Vekaleti SatJDalma Komiıyonundan: 

le Hepsine tahmin edilen fiyatı 3189 lira 50 kuruı olan Mamak 
t ıa:ı okulunun 320 adet pencerelerınin perdeleri ı6 şubat 940 
~illa günu saat 11 de açık eksiltme suretile istekliıine ihale edi-

tektir. Şartname ve listesi her gün Ko. da görülür. Eksiltmeye 

'tıreceklerin 240 liralık ilk teminatlarile birlikte eksiltme gün ve '•t• •nde An karada l\ı.M.V. aatınalma Ko. da bulunmaları. 
••• 

ıs 

f üteiarrik 
Harb O'rnlu Comut 1 ·lığı Satınalma Ko İ"yon· ndan: 
Harb okulu ı ~ •·bay çıkacak olt .. rlnr için • ş ı .da cırıs ve mi 

tarlar ve ihale tı ı ihler ya lı teçhiut pa.zarlıkla atın lıı ı.. kt•r. 
Talib olanların teçhiz tm oıııh mmen bedelleriniu yüz.de yedi buçu· 
~u nisbetindeki ilk teminat mektublarile birlikte Aakar.ıda Harb 
okulunda müteşekkil komisyona naüraaaatleri. 

Şartnameler Ankarada me.ı.kür komisyoıııda ve İıtanlt11ltıla lıtao
bul Levaaım ilmirlifi ıatıııalma komiıyoauada lııer rt• ıirllılehilir. 

Beb. muham-
Techizatıu ismi 

Çizme 

Miktarı men bedeli İhale ta, Tealim ••halli Saat 
3~'i çift 17 "O 5.2.?40 lıtanLu1 Piyatıle 

Atış Okula 10 
Manevra kemeri 771 adet 3 00 6.2.940 iıtanbal Piyade 

Atıt Okulu 10 
Manevra sandıtı 771 adet 10 00 7.2.940 lıtanbul Piyade 

Atıf Okulu l O 
Portatif karyola ,771 adet 10 00 8.2.940 lıtanbul Piyatle 

· Atıı Okulu 10 

Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma Komisyonundan: 
34X7 ebadında 100:120 çift patinaj zinciri pazarlıkla İa· 

tın alınacaktır. Beher çiftine 50 lira fiyat tahmin edilmit· 
tir· Pazarlığı 1.2.40 perıembe günü saat 10,30 dadır. Kati 
teminatı 750 lira olup tartnamesi komisyonda aöriilür. Ta
liplerin muayyen vakitte M.M. V- Sa. Al· Ko. da bu \unma
ları. 

* • • Beher adedine tahmin edilen fiatı 25 kurat olan i bia aded 
irigatör llıtiti 1 ıubat 940 ıalı ~ünü ıaat 11 tle paaarlıkla .. tın 
aiınaca~ındaa isteklilerin 112,5 liralık kat'! teminatıariyle ltirlikte 
pa:r.arlık a-iin ve saatinde Ankarada rxı. M. V. satıaalma komi110-
nunda bulunmaları. 

• • • 
Sa.l uç bobin bıça4ı ve metal yaldız bobin alınacaktır. 

Bak: İnhisarlar U. Müd. tltmlarına. 

lstanbul Dıri Piyasası 1 S T A N B U L P 1 Y A S A S 1 

' 

ERZAK. VE ZAHİRE 
( Ham ve şlenmt ş) TOPTAN FİATLARI 

Keçi deriıi 

Tuzlu kura Çifti 130 240 Kt 
Tula tiftik :ıı 145 150 > 

Koyun derisi 

Tuzlu kuru Kilosu 48 
Hava kuruıu » 60 
Tula Çifti -

Kuzu derili 
Hava kuruıa çifti -
Salamura :» -

Manda derili 
Tuzlu kuru kiloıu 60 
Salamura '» 45 

50 Kı 
62.50) 
-.-» 

-.-:ıı 

-.-• 

65 
50 

:» 

Cna 
Çia 

Çay 

,. akluayrak 
Hindiye 
Seylan 

Kah Ye -
Limon 

4tO - '°' JSO eoe 
800 - 1000 
440 - GOO 
420 - 500 
IOi - UM 

•OO adetlik (İtalya) -
50. > yerli 900 925 

100 420 ) > 771 

Patat•• 
Buna Ne 1 

" 
" 

il 
ili 

1 50 7 
5 5; G 

Oğlak deriıi 
d İ7l adet portatif karyola alana caktır. Bak : Müteferrik ıötunun· Kuru (tuzlu) çifti 130 150 
' liarb Okulu Komut. SAK ilanına. Sığır derisi 

> 
Trabaoa No 

" 

l 
il 

111 

4 50 5 
1 5G 7 

5,50 

~ Tuzlu kuru kiloıu 75 80 
; 6.tbaa iş erı, kır asiye ve yazıhane Lvz. 1 Salamura > so 52 
t~ • -- 1 Kösele 

Devlet Limanları Jıletme U. Müaürlüğünden: \ Sı~ır birinci kiloıu 200 230 
h işletme ıhtiyacı için muktaz.i altı kalem defter ve evrakı mat- > ikinci > t5U 180 
~ 1 Pa:ıarlıkln bastırılacaktır. Manda biriocıi :ıı 160 170 
~ lstcklılerin 3.2.940 tarihinde saat lV da Galata Rıhtımındaki ~ ikinci :ıı 120 135 
'tl.ı. ~llıtı ınüdiırluk binasında toplf/llacak Satınalma Komisyonnna 

1 

Metin 
lıtacaatlerı ilan oluı.ıur. 1 Elvan birinci adedi 
~ - t 

120 
70 

100 
80 

13() 
80 

110 
100 

ereste, 'I ahta va saire 
\:anakkale Mıt. Mvk. Satınalma Komisyonundan: 

~ 41.i 7db metre mikabı kereste kapah :ıarfla 1~.2.040 ailnü. •.a
llıı llİıııacaktır. Metre mikabı 43 liradan ı7 ,796 lara kıymet bıçıl
~ltır. l,teklilerin teminaUarile teklıf mektuplarını Çt.uakkalede 
~ lahkeoı mevki salınalma komisyonuna vermeleri. ---

aklıya - Yükleme -BÔşaltma~-
1•tanbuı Levazım Amirliği s:ıınalma Komisyonundan : 

~lt· ~irkecide rıhtımdan vagonlara 460 ton dekovil malzemesi nnk· 
14 ~rılec ktir. Pazarlakla eksiltmesi l .2.94U pertembe günü saat 
tııı o dı:ı Tophanede İstanbul levazım a irliii satınalma komisyo
~a ıı~a Yapılacııktır. İsteklilerin tekliflerin teminatlarile belli 1&atle 
"ll:ıı11y • 
~ Ona ıelmelerı. 

ah, tı -----·~--__ a-k_i-n~~~-ya_g_la_n_v_. -s.----
K rcabey Harası Müdürlü2ünden : 

J;alı ~llrfl ihtiyacı için 51 ,000 litre motörin ile 2,000 litre benzin ka
E'. fı.rf_1a elcıiltmeye konmuştur. 

li.r._ kııltınc 16 ı.Y40 tarihine rutlayan c:uma gilntı saat 15 le 
ı:c~k~zinde yapılacaktır. 

~et t nzıoın litreaioe 18 kuruf, motöriaia litresine 12,5 kurut kıy. 

ailhrniı:ıı olunmuştur. tı •• 
~ ı~ın muvakkat teminatı 496 liradır. 

İ rtn•ıı:ıesi Hara muhasebesinde parası• olarak verillr. 

'> ikinci > 

Beyaz ~ekme 1 » 
• » il > 

Sahtiyan 
Elvan birinci adedi 120 

:ıı ikinci ~ 100 
Beyaz birinci > l IO 

:» ikinci > 90 

BORSA 
ÇEKLER 

30 - ı . 1939 

J50 
110 
140 
120 

Londra 5.21 
Nevyorl.c 130.19 
Pariı 2.941 1 
Milino 6.615 
Cenevre 29. 105 
Amıterdan 89.185 
BrO.!uel 22.0556 
Atina 0.965 
Sofya 1.57871 
.Madrid l.9.38 
Budape te 2a.2~ 
Blkret 0.965 
B.lrad A.065 
Y okobama ~. 762S 
Stokholm 30.8275 

EŞHAM V.! TAHV&LA T 

lrgaııi 19.85 
Sıvas Er:r.urum V 19.18 
İt eaııkası nama P. 8,80 

» 

:» 

> 
» 

" Adapa:r.arı No 

" 
" Bolu 1 

. ,, il 
ine bolu 1 

il 
lll 

:» 
Ordu 

iV 
1 
il 

Pirinç 

1 
il 

111 

G 50 
• 50 

4,50 
7 
5 

5,50 
4,50 
1,50 
5 50 
4,50 

8,50 
5,50 

, Menin 24 - 24 
17 - 29 
27 - 28 

> 
> 
> 

Antalya 
Toıya 

Adapa:r.arı 
Bursa (pembo} lO - i2 

,, (Viyolona) 34 - 35 
,, tBeya:r. kasım) ;: 30 
" (Kamolioa) 28 - ıl 
,, (Kırmı1ı) 

Edirne (Viyolona) 
,. Maratelli) 30 - 31 
,, (Kamolina) 28 - 2i 

Edirne (Kırmızı) 
Yerli (Bombay) 

Sabun 
Zeyti'ii yatındaa 1 

" " il 
Pirina • 

~deyaf 

1 
Urfa 1 

" 11 

1 
Bireeik 
Antep 
Mardin 
Diyarbakır 
Karı erimit 

» erinmemit 

31 - 32 

30 - 32 
29 - 30 
21 - 22 

1ıo - ııs 
115 

110 - 115 
ııo - 11s 
111 - 115 
105 - 108 
90 - '5 

Trabzon Vakfıkebir - -
sı 
95 
90,50 ,, ,arlı 

Şeker 
Küp yerli 
Toz • 

tııııı:ı 11·eldıler.11 bu babda hazırlayacakları teklif mektuplarını 2400 
tk,il~talı kanun mucibince gerekli vesaik.le birlikte eksiltme idnü 
~ttttı ıtıl t •autinden bir aaaat evveline kadaa E:kıileme Komiıyonuna __ T_A_K_ftı_S_P_R..,.İM_L_E_R~1--ı Vejetalin 

28 
25 
70 

I......_ t tri ·ı-
~ .,,. 1 cıo olunnr. 

...__ --------------------------~-------------. 
~ 

Takaaı• nev'i lüıallt 
Yumurta 

İluacat 
Haı.ır Ali .. re f ri aaadıtı 
----ı Ufak ,. .... rı~ t'\ 

BllEJll D t Ş DEPOSU -
f\ u "O 

v c M· t~RAHİM BERKMEN 
.l92ı>• • 1 . . 
--... Tiirkiyenia en aea~İD çeııt ıaı 

v c e n a ı rl Dit De p o ı 11 dar. 

Daimi bir ıergiye maliktir. 

"--..__ lııtanbul, Makulyau Han No. 2. 3, 4, 5. 
~ ........ _...=;-nez.~_.,..,.-_ __, ___________ • 

J 

------
!nterfnjalııl 

lariltere 
Bel,ika 
Hollancle 

ln'•f 
1raaH 
ıs.içre 

56 
71 
70 
66 
5~ 
5, 
70 

4S 
40 
47 
41 
Si 
.c2 
40 

hıracat priml•ri o/o lOOkıymet iiuriadea 
heub e<lilmi9tir. 

ZeJ:tln 
Duble (elT maba.) 
Biriael " 
lkiaei " 
lJçllncl " 
Duble (938 mabı.) 
Birinci 
ikinci 
UçOacG 

" » 
> 

- - 4400 

12- ı• 
18 - !O 
15 - 16 

M- 17 

18 - 20 

3 

Cüaıi Miktarı 

Mub. be. 0 
87.5 tem. Eksiltmenin 

lira kr. lira kr. tekli gün saati 

Saa uç Bebia 22 m/m 
lı )1 !5· 
JI 

38 adet 
74 # 

171 • 

!81 
Gamlek 6 > 

Biçak 1 > 
Tecrübe bicatı » 

890 00 

paı:arlak 

16.11.940 14 

86 75 apk •kı . .» 15 

Metal yaldız. Bobin 400 Bobin - - pu. 21 .11.40 14 
1 - Şartname ve nümunesi mucibince (400) bobin Metal yaldız 

kifıt mötcahhidi namına ve diger iki kalem eşya hizalarında a-c1ıte
rilen usullerle satın alınacaktır. 

il - Gömlek, bıçak tecrübe bıça~ı muhammen bedeli muvakkat 
teminatı biusında ya:ı.ılıdır. 

111 - Eksiltme ve pazarlık hizalarında yazılı gllnlerde Kabatat
da Levaıı:ım ve Mabayaat Şubeıindeki Alım Komiıyonda yapıla

caktır. 
iV - Şartname uümuneler her gün ıözö geçen Şubeden para

ıı:r. alınabileceği gibi tecrübe bicağı krokisi de görülebilir. 
V - İsteklilerin eksiltme ve pazarlık için tayin edilen gün ve 

saatlerde • 0 7,5 giivenme paralarile birlikte mezkur Komiıyona 
rel~eleri illn olunnr, (7n) 1-4 

* * * 
l - İdaremiz. Cibali fabrikaıında meYcut (500) kilo eaki tivili 

kayıt m6teabhidi nam ve hesabına satılacaktır. 
il - Muhammen bedeli (155) lira % 15 muvakkat teminatı 

(U,15) liradır . 
ili - Pazarlık 15.11.940 perşembe günü saat 14 te Kabataşta 

l.naı.ım ve Mfibayaat Şubesindeki Satış Komiıyonunda yapılacaktır· 
iV - Numune her i'Ün yukarda s<Szü geçen fabrikada rörule

bilir, 
v - isteklilerin paurlık icin tayin edilen wün ve ıaatte % ıs 

mıktarınliaki teminat paralarile birlikte mefkur Komisyona gelme-
leri. (7521 1-4 

••• 
Muham. be. • 1T,5 tem. '!luiltme 

Ci .. i Miktarı 

200.000 adet 

IıTaaa • 40 top 

Dla lte7aa Aleıaiayum 

lira kr. lira kr. tekli ıaati 

ilOO -

776 -

157 50 aıık eluiltme 
8.11.940 14 

58 20 pa:r.arlak 
8.ll.940 15 

28 la açık ekıiltme 

13.11.940 16 
1 - Şartaame ve numunHi mucibinae dib beyaa aleminyum 

ve unH kltıdı ile miktarı yukarda yaı.ılı sinek kitıdı hiularında 
ılıtuilen uıullerle aatın alınauktır. . . _ 

il - Malııammen bedelleri, muvakkat temınatları, eksıltme gua 
ve aaatleri hizalarında yaaılıdır. 

111 - Eksiltme Kabatatta Levazım ve Mubayaat Şubaıintıleki 
Alım Komisyonunda yapılaeakbr. 

iV - SiHk kltıdı eksiltmesine iire~ekler numwnelerinin ihale 
ri11i11dea 3 rln evveline kadar idarece kabul ettirmeleri lizı111dır. 

V - Ale iayuıa :.:ıvana kağıdı fartname ve numuneleri her 
1111 IÖ7.Ü fefeD t•beden parasız alınabileceği Jrİbi isteklilerin ek
ıiltme içi• tayia oluaan ı&n ve saatlerde % 7,5 iÜvenme parala· 
rile airlikte meaktr Komiıyoııa i'elmeleri. (546) 3-4 

••• 
Ciaei Miktarı Muh1:1m. bed. Yo 7,5 tem. Ekıiltme 

Lira Lira şekli aaatı 

------ ----- -------
Kırık pirİ•l 56 ton 
GalvHia biden 500 Adet 
Pirioç mücellit 6 Takım 

lıaarufab 

4780 
15000 

225 

. 
357 
112~ 

17 

Pazarlık 15,30 

" 16 
Açık. ek. 16,30 

l - 6 takım pirinç mücellit hurufatı müteahhidi namına ve di
ter iki kalem mabeme ıartname ve reıimi mucibince hiı.alarında 
röıterilea uıullerle eksiltmeye konmuıtur. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme ve 
pa:r.arlık aaatleri bi:r.alarında yazılıdır. 

111 - Pa:ı.arlık 5.11.940 pazartesi günü Kabatatda Leva:ıım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Hurufala ait listeler ve şartname, resimler bergün sözü 
ıef•D Şubeden paraaız alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen 
yi•ie 7 ,5 iflvenme paralarile birlikte me:r.kur 
leri iliD eluaur. (511) 

gün ve saatlerde 
Komisyona sıelme-

3-4 

lST AN BUL TİCARET VE ZAHiRE BORSASI 

- 30.1.940 -

Fİ ATLAR 

C 1 N _s_ı __ .... l _A_,_atı ~~ 

... dar }"l••ıalı: . ••" 
Arpa Aıı.adel 
Saum 
Butday lr:ıaılca 

Tiftik Au•al 
Çndar 
Bıar~••.Ja 

Ket•• t•lıı••• 
Mıaır beyu ıiöı.ı .. 
P'ıadılı: jç 
Fan.l7a çalı 

t••bııl 

Kr. Pa. Kr. Pa 

S S2 
.5 21 ı 35 
s ıs s 20 

11 ıo 

5 Sl 5 37,5 
152 - 152 20 

5 5 
ıs 20 
ıs -

• 15 
33-
17 20 
16 :ıo 

Tıftik 

Butday 
fuulye 
Mıeır 

GILLEN 

Keten tohumu 
Arpa 
Hathaş tohuıııu 
Un 
z yatı 
Yulaf 
Suuııa 

Tıftilı: 

Çndu 
Kıl 

K•p•lc 

GID EN 

20 Ton 
478 
146 • 

22 • 
107 
250 • 
- . 

143 • 
so • 
ıss 

so • 

Ton 

• 
9 • 

303 • 

" 
K•t.n tolnı•U 
Fuulye 80 • 

DIŞ P'iATLAR 

Mıınr : Loncln 1 98 
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3 mois Ptrı 450 
6 850 

12 .. 1500 
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Tableau Synoptique des Adjudicatlons Ouvertes Aujourd'hui Memento des Fournisseurs 

---~----------------------------------------------Mode-Pri~~~lon. 
Objet de /adjudication d'adjudicat. estimatif provisoire 

-u;;;-d'adJ'idi~tiô·~er d-;-- - -
Colıier des Cbarges Jours Heure 9 

Adjudications au Rabais 
-----------------------~--

Constructions-Reparations-Tr v. Publics- ateriel de Construotion-Cartographie 

Constr. moustiqunires en fil de fer hôp. Ce
beci (nu nom et pr. compte du foumis· 
seur) (cab eh 11 P) 

Rep. 15 mc ecole lstnnbul 
,, 44 me n Beyoğlu 
,, 52 me n lstanbul 
> 40 me ::e ,, 

Transformation en maçonnerie avec enduit 
eıı:terieur en cimenl d'un mur 

Gre a gre 

" 
" ,, 

Publique 

2143 92 

125 -
213 25 
233 24 
212 52 

1749 15 

321 60 

9 38 
16 -
17 50 
15 94 

131 19 

Com. Aeh. Min. Def. Nat. Ankara 

Com. Pwnı. Mun.icip. Iıtanbul 
,, 
.. 
" 
> 

,, 
" 
" 

5.2 .fO 11 -

1-2-40 14 
1-2-40 14 
1-2-40 14 
1-2-40 14 -

16 2-40 14 -

Produits Chimiques et Pharmaceutique -lnstruments Sanltair -Fourniture pour Hopite.u~ 

Caisse de veterinaire ambulant: 100 p2ires 
Liquide insecticide dans boite d'une litre: 

3500 boites 

Gre iı grci Ja paire 80 -
Publique 2800 -

1200 -
210 -

E lectricite-Gaz-Chauffage Central (lnst~llation et ateriel 

Com. Ach. Minis. Def. Nat. Ankara 
lre Eıı:pl. Ch. de fer Etat H. pa~a 

16·2·40 ıı 

19-2-40 1 l 

Moteur Diesel de 65 C. V. fonctionnant avec Pli cach 17770 1333 - C. A. Comm Cen. Surv. Douan. lst. 12-2-40 15 -
mazout: 4 p. (rcctif.) 

Habillement .. Chaussures .. Tissus - Cuirs 

H bits en pcau: 100 complets Cre a gre 8500 - 1275 -
Toile pr. housse de lit: 36000 m. > le m. O 39 2106 -
Habitı: 16U-180 complets (aj) ,, 5400 - 405 -
Paletot: 35 P· (nj) Publique l 225 - 92 -
Cbemir.es: 6 p. ,, 890 - 66 75 
Cotonnade: 25000 p. Gre a gre 16250 - 2437 50 

C. A. Min. Def. Nat. Ank. Dep. Aviat. 13-2-40 11 
Com · Acb. Min. Def. Nat. Ankara 5-2 '40 
Faculte Droit Ankara 5-2-40 

., " 5-2•0 
Com. Ach. Econ. Monop. Kabatac:be 16·2·40 
Com. Ach. lnt. lzmir 

11 
11 

11 
15 -

Habits pr. subaltemes: 3S complets (aj) 594 - 44 55 Dircction Vakoufı ı~tanbul 
1-2 40 15 -

5-2·40 - -

Ameublement pour setbitation et Bureaux-Tapisseria ete. - ....--------
Rideau pr. f enetre: 320 p. Publ que 3 89 50 240 - Com. Ach. Minis. Def. Nat. Ankara 16-2-40 11 -

T r < \ • l > c' n ı r n E ı · E - Papeterie - Fourniture de Bureaux 
lmpression regiııtres et imprimes: 6 lob Gre iı. gre 

sois de Construction, Panches, Charpente 
~ --

Boiı de aonstruction: 413 736 m3 Pli cııcb le m3 43 -

Transport-Chargement - Dechargment 

T ranıport des terreı provenant de la rivierc Gre a gre 
a Kanlıca 

Tranıport materiel voie decauville: 460 t. > 

Combustible - Carburant-Huiles 

Guoil: ıoo t. Pli cach 

Divers 

Brides en corde: 20000 p.-manche en corde Gre a ire 
pr. bride: 20000 p.-gant pr· etricr: 20000 
p.-sac pr. faurragc gr.: 50 O p.·id. petit: 
15000 p.·corde pr. ıelle: 40000 p.- cein· 
turc: 10000 p.·sanile en erin: 10000 p. 

Tank. de benzine: 5 p. (cnh eh 415 P) Pli cach 
Roseau en bobine pr. bouts de cignrettea de Gre a 17c 

22 m m: 36 p.·id. de 25 m. m: 74 p.·id. 
de 28,5 mm: 171 p. 

Couteaux: 6 p.-id pr. cssai: l p. dorure en 
metııl: 40 1 bobincs 

Machine pr. cxtinclıon d'incendie pr. pcpini· 
ere de Beykoz: 5 p. 

Materiel de cordonnier pr. Club Protcction 
Enfance 

Materiel de menuiserle pr. , 
Enlance " 

> 

,, 

" 
,, 

258 51 

13320 -

82809 49 

50 -

336 -

112 05 

lrrigateur en caoutchouc: 3000 p. 
Cboine de patınage d'une dim. de 34 x 7: 

100·1'20 paires 

., in p. O 25 
> la paire 50 -

Miıe en place des manches de pioches et 
pclleı: 21000 p. 

Provisl ons 

ferine: 120 t. 
Beurrc: 4 t. 
Haricots secs: 15 t. 
Painı 6-8 t. (C'j) 
Vıande de boeuf: 70 t. (ııj) 

., ,, , 150 , ,, 

,, 
" " 18 > ,, 

" 
, 30 ,, " 

,, 

Gre a gre 15600 -
> 4600 -
, 2770 -

820 -
Publiquo 

,, 
> 4860 -

Gre a gr6 7200 -

Dir. Gen. Exploit. Porta Etat 3.2.40 10 -

Com. Acb. Place Forte Çannldcale ıS-2-40 

19 38 Com. Perm. Municip. lstanbul 1-2--40 14 

999 -

5141 -

3 75 

25 20 

8 44 

112 50 
750 -

94 50 

117 -
345 -
208 13 

61 50 

364 50 
1180 -

Com. Ach. lnt. Tophane 1·2 40 14 30 

Dir. Cen. PTT Ankara et latanbul 14 2-40 16 -

Com. Acb. Comm. Mil. lst. Fındıklı 13-2-40 10 -

, Min. Def. Nat. Ankara 6-2-40 11 -
Com. Ach. Econom. Monop. Kabata~ 16-2-40 14 -

• " 
Com. Perm. Municip. lıtanbul 

" " 

" " 
Com. Acb. Min · Def. N t. Ankara 

.. > 

n > 

Com. Acb. Milit. Merain 

" 
, 

" . 
Dir. Ecole Veterinaire lstanhul 
C(lm. Ach. Mılit. Vize 

" lf 
Com. Acb. Corpı Armec Çorlu 

, Milit. Tekirdct 

, 

21-2-40 1-4 -

1-2-40 14 -

1-2-40 14 -

1-2-40 14 

6-2-40 11 
1-2-40 10 30 

2·2-40 11 -

5 .2.40 
5-2-40 
5.2.40 
9-2-40 
9-2 40 
8-2-40 
5-2-40 

15-2-40 

9-
ıo -
11 -
1'4 30 
15 -
15 -
15 -
11 -

LES AD JUDICATlONS QUI AURONT LIEU DEMAIN l .2 

Dir. Gen. Monopoles: 
Col'c b\anche an poııdra pr. paquctıı 

(No 1297) 
Jutı b!anchı (No 1297) 
Acier pr. ca ıbra ıt chrome ıpcda\ 

(No 1297) 
Repar. i ıtnll. HU at au. l air(No 1311) 

S. A. T. d Electricite Ankara : 

Vil!yet Ankara : 
Hab b, 1 nga at b ousea (No 1 ~~) 
Constr. depôt mater e (No 1305) 

Com Ach Min st. Def. N• 
Hui e pr, aerop an (No 1305) 
Chainı> de patı •ıra (No 314) 
Gani• en a nfl (No 1312) 

D rectioo Fôrets Samsun: 
Machine fraiııeuH pa peı d culaı ... 

(No 1:!02) 

Office Cere lea Edirne : 

Boi• mel gc (No 1.308) • 

1 
Com. Acb. Mil. B hkesir : 

Haricotı ıecı, o ıveı, ııuce, •••" 
Tranıport eerealu (:-.!o 1301) 

Com. Acb Milit. Edirne : 
Pomm• de tcrra, ıucre, b c co. caaıc et 

raiıın ıac (No lSOO) 
Salla avec acccu. (No 1306) 

Dir. Fôrets Vil. Ankara : 
Boi• da coıııtr., boıı et charbon 

(No 1300) • 

Dir. Stadium 19 Mai : 
Lımpe at tıar.1formıteu pour la tour 

da Marathon (No 1302) 

Defterd rat Balıkesir : 
Repar. konak aouvarne ıntal Kepıut 

(No 1302J 
Municipalite İıtanbul: 

Trınıport vıandı (No 1302) 

Dir. lmprimeric Maarif : 
Toıla co orca pr. re iure (No 1303) 

(N.> 1310} 

Com. Aclı. Militaire Topb•111 

Beu re (No 1313) 

Defterdarat Istaııbul : 
Akteur camelote et mater.el de c 

t on (No 13 2) • 

Dir. Gen. Fab Milit. An"' 
Zinc an b c: (No 1312) 
Cu r (No 1314) 

Com. Ach Command. Ce 
Surv. Dou n lstaubul: 

Habıtı (No 1314) 

NOTES • Les Numeroı • tre 
thcıe• ıont ceux dı notra jour • 
leque l'nv • a paru. 

( ) Le1 affıı res ıuıvi • d'u • ı' 
rieque ıe rapportınt iı du ven1 

adjudıc:at on i la su cnchcra 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v s. -
Marmara Üssübahri K. Satınnlma Komisyonundan: 
Komutanlık deniz erlerinin senelik ihtiyaçlarından 5 

ekmek kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur, 
Eksiltmesi 14 2 940 çarşamba günü saat 16 da İzmitte 

kapıııodaki komisyon binasında yapılacaktır. 
5 Alınacak ekmeğin bir kilosunun tahmini fiyata 10 kuruŞ 

tim olup ilk teminatı 3768 lira 75 kuruştur: Bu işe aid _s111-

Ankarada M.M V. Deniz levazım şubesi müdürlüğünden, lstıı 
Kaaımpafoda Deniz Leva:r.ım satıoalına komisyonundan ve kO; 
numuı:dan 251 kurut mukabilinde alınabilir. 

Ekıiltmeye iştirak edecek isteklil rin 2490 sayılı kanunutl 
fah veçhile, bu işle alakadar olduklarını gösterir ticaret veıilı bl 
ve yukarıda mikdarı gösterilen ilk teminat makbuz veya , 
mektublarını havi hazırlayacakları teklif mektublarını muayYe 
ve saatten tam bir saat evveline kadar komisyon başkanhğ•0' 
meleri. 

ZAYED 
lstanbul Belediye inden : 

Eminöafinde Deniz kenarındaki Mescid binasının e11kt11' 
lira tahmin edilen bedel üzerinden p Larhkla snblacaktır. şıı 1 
Zabıt ve Muamelat müdürlüğü kaleminde görülecektir. ihale I 
pertembe günü saat 14 de daimi encümende yapılacaktır. 'fıı 
1 lira 50 kurut ilk teminat makbuz veya mektupları il ibııJe 
muayyen s atte daimi encümende bulunmaları. 

•"' • Bebek - İ ten ye yol•ınun tevsii dolayı ile istimlilk t 
olan Emirgan cadde.ııinde 5k numaralı Sahilhnne enkazı yıl'1 

dırmak üzere açık rthrmaya konulmuştur. Tohmin b deli i 

1ı kuruş v ilk teminatı 74 lira 98 kuruştur. Şartname zabıt 
amel t müdürlütü kaleminde görülebilir. İh le 15 2 940 ~~~ 
günü saat 14 de daimi encümende yapılacaktır. TaliplerlP ~ 
nat makbuz veya mektuplarile ihale günü muayyen snatta 

1 

cümende bulunmaları. 

. Ankara Levazım Amirliği Satınalmn Komisyonuııd: 
Ankara Sarıkr,lada mevcut olan 5800 çift köhne kund~, 

lacafrnd n taliplerin 21 2 94) tarihinde Muhafız alayıoda ı:J.l~ j 

satmalma komisyonuna teminatı muvakkates. olan 43 lir• 5 
hamilen müracaatları. 

İstanbul 5 ncl İcra Memurluğund n : 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup par Ja çevrilmesine 1'11

' 

len yazıhane, ayna ve sair muhtelif cins eş ft açık arttırfJ'.111 

2 2 9~0 tarihine rnsl yan cuma günü snat ı6 da Ferwencıle'~ 
ıinde 47.49 num ralı dükkanda i tıl caktır Alm k isti1 cole'' 
rilen mahalde anıl n saatte hazır bulunmaları ilan olunur· 

• • • 
500 kilo eıkl çivili k yıo ı tılacaktır. Bak: lnhfs' 

Müd. il~ nlarm · 

-İmtiyaz Sahibi ve Yazı İ leri Direktörü: İsmail (ii 
Basıldıiı yer: Akın Basımevi İst~ 


