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Ekonomik Haberler 
~ ihracatın tanzimi 

ıı,/•catı tanzim ve mahsulle· 
b._l~irı f" l k ,""'lllt ıynt arını orumak için 
~ıl ~ ve her nevi hububat 
~ ~rınln iştirak ettiği zahire 

ltııt . b h L 'aıne u kerre hükumet· 
4iJ ııhubat ihracına müsaade e 
~ llıtai - . l d ~,il uz.erıne ııııamcı ar a 
a olo:ıuıtur. 

\ ~dan böyle ıusam ihracatı 
~ıı,l •cat komitesi kannlile ya
~ ~~ktır. Fıyatlarda da yüksel · 
~ıısedilıniştır. 

~tı len son zamanlarda ıuııım· 
lifı,ltııt için müsaid fiyatlarla tek-
17 ~ de yapılmıştır. Geçen hafta 
lı.ı ~'Ufa satılan susamlerımız 
lil1ı fta 17 kuruş 30 paradan 
~-~~le görmüştür. 

'iıı 11 ıre ihraç Birligi komitesi
' ''Pa fiatlarının düşürülme· 
'd hakkında verdiği karar pi 
h. a derhal teıir yapmış ve 
._~~-le görülen piyast< canlana· 
'- •atlar altı kurut beş para-

>iikıeluıitlir. 

Deri ihracatı birliği 
l" ~11 ıcaret Vekilinin şebriwizdeki 

'' tetkikleri ve temasları es-
•ıtıd k "-1-t a ararlaştınl mış olen it 

İti Ve ihracat birlikleri teşkili 
'llt~trafında tetkikler devam et· 

li!edir. 
'-ıt ~künıetin son bir kararna· 
dttU '.evvelce lisansa tabi olan 
~ trın serbestçe ihracına mü· 
~ .ı e ~tnıesi üzerine şehrimiz.de· 
1. "''• t-"'''•k U~carları aralarmda. t~p. 
~"tıtı hır deri ihracat bırlığı 
li~ t 'h karar vermitlerdir. Bir· 
~lr1-ttkilatlandırma birliğinin ha-

' laı~t .. olduğu birlik nizaaı
'~ı \lz.erine kurulacak ve ih· 
ili t,'" tek elden yapılması iti· 

ıız.· -. ... b· •ın ederek piyasada ni· 
ır rol oynıyacaktır. 

~uır ---

-------~~- -
TAKAS PRiMLERİ 

Takasın nev'i 
. ~~-

lthalfıt l h raca t 
liuır Alivre 

Enterşanjabl 56 45 44 
lnıiltere 70 40 39 
Be çika 70 47 46 
Hol anda 66 41 40 
ıneç 53 SO 48 
Fren•• 56 42 41 
JllTİçTfı 70 40 .39 

İhracut prim eri o/o 100 kıymet Üı.eriMlan 
he .. b edilmi,tir . 

Gümrüklerden çıkarılamayan 

Alman malları 
Gümrüklerde bulunan Alman 

Zolvoln mallarıoın 2~ İkincik~
nun 940 a kadar pamuklu men• 
sucat tarifesile gümrükten çıka
ralmasın a müsaade edilmişti. 

Bu müddet sona ermİf oldu· 
ğu halde gümrük anbarlarında 
bu mallardan mühim bir yekun 
kalmıştır. Alakadar tüccarlar 
gümrükler başmüdürlüğüne mÜ• 

racaat ederek bu husustaki mü· 
saadenin tecdit edilmeıi hakkın
da Vekilet nezdinde teşebbüs
lerde bulunulmasını istemişlerdir. 

Haber alındığıııa göre Ticaret 
Vekaleti gümrüklerde kalan bu 
nevi malların ban kayıtlar altın
da yine J1amuklu mensucat ta· 
rifesiyle ithal edilmeai etrafında 
bir formül hazırlamıştır. 

Muvakkat bir zaman için mu-
teber olacak bu formül için ye· 
nı bir kararname çıkarılacaktır. -

Ağrandisman cihazları 
Küçük mikyasta resim çeken 

yeni fotograf makinelerine ait o· 
lan ağrandisman ciha:r.larını11 zati 
eşya addolunması Gümrük ve 
İnhisarlar Vekiletinden şehrimiz 
gümrüklerine tebliğ olunmuştur. 
Bu emir mucibince badema a· 
grandisman cihazldrından hiç bir 
reıim tahs"l olunmıyacaktır. 

il 'Yetti ithalat eşyası geldi 
lllıt~~erre, muhtelif ecnebi va
'-'t 1 

e Yarım milyona yakın 
\it. ~da ithalat eşyaıı gelmiş
~ ~ 1Yao bandıralı Kampdo
'4tıd •t•ru kimyevi ecza, boya, 
,,~ .•nyo leva:ıımı, cam t>fya , 
~iıı ıpliti, kaplama tahtası, 
'- ~-~d'le akıamı, cam, zımpa
~t 1

• llatik etya, boya, 
~'.'._elektrik levazımı, pamuk 
111i ' "'nd' 

lstanbul Dert Piyasası 
( HAM ve İŞLENMiŞ ) 

Keçi derisi 

Tuzlu kuru Çifti 200 
Tula tiftik > 140 

Koyu!!_ derisi 

Tuzlu kuru Kiloıu 48 
Hava kurusu » 60 
Tula Çifti 

Kuzu derisi -- -
Hava kurusu çifti 

250 Kt 
150 • > 

51 Kı 
65.-, 
-.- > 

-.-» 
L ~,t~t ır etya, amyant efya, 
"••• ecza, demir eıya, mu· 
~•-ı' lnakine akaamı vernik it; en. ' , 
...._ 1t ... , b 
· '"rı. , f &ndıralı Bolsono va-
'- ••~alt, Macar bandıralı Kas· 
'ııı. u da deri getirmitlir. 
~ icl, '• •it lllaniUıtolar güm· 
ll..ı reıio · · ~lttj • verılmış ve mua· 
~llat b Yapılmıt olduğundan 
Cai<tıt enıen piyaaaya çıkarı-

. ' 
Urk,lngiııı ~---
lo tıcaret anlaıması zayii 

~·ı . llcltad 
~1dlrildit· •n Anadolu Ajansına 
-"" •ne .. :.1 • l na._ iOre ,, tubatta ım· 
"1•t eıaı Tr.. k 

0

1 ·ı· t' t ~· '-'•••na .. r · ngı ız ıcare 
l •bte i zeyl olarak aynı 
"tiıiı '-'•alıınaııı olan Türk • 
'-a tııu11, 

:ııı'fl. Qı a~ ıaranti anlat· 
" '- 'eyi etnı de netredilmiıtir. 
#''ı •nla b· htt il •e tına ılhasaa et· 
\İk!fllcl, t:~•cut borçların tedi· 
·~. P ol-.ucak uıule 

Salamura :ıı 

Manda derisi 

Tuzlu kuru 
Salamura 

kiloıu 70 
J) -48 

Oğlak derili 

Kuru {tuzlu) çifti . ı< 
Sığır derisi . ----

Tuı..lu kuru kilos• 75 
Salamura ;ıı 50 

Kösele -
Sıtır birinci kiloıu 100 

.» ikinci > 150 
Manda birinci :. 150 

.>ı ikinci :ıı 125 

Metin 

Elvan biriaci adedi 120 
J) ikinci > 70 

Beyazçekmel » )()() 

;. >il:. 50 
Sahtiyan - -

Elvan birinci adedi ITO 
JI ikiaei > 1()0 

Beya:ı birinci , 110 
> ikinci , 90 

-.-> 

75 
50 

150 

85 
55 

230 
180 
170 
140 

130 
80 

110 
180 

180 
110 
120 
120 

• 
J) 

> 

> 
t 

l> 

'> 

> 
> 
> 
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Kanunlar, Kararnameler ve Ticaret Muahedeleri 
---- -

Yapağı ihracatmm murakabesine dair nizamname -----
Vilayetlerinde yetiıen Karayaka 
cinsi koyunların ve bu ayarı tu· 
tan diğer mıntaka yapağılarınıa 
harmanıdır. 

Bn harmanların renkleri kre· 

Madde 26 - Yapağıların muh· 
telif cinslerinin haiz olması lii
:r:ım gelen vasıflar, 24 üncü mad
de mucibince hazırlanacak Tip 
Nümunelere esas olwak üzere, 
aıaa"ıda ayrı ayrı göstermiştir : nıe yakındır . Elyafı u:r.un, kalın, 

A) E k . 1. _ lar . ı •ert ve müteeanistir. saa ır ı yapagı . 
ı - Hakiki Trakya yapağısı: 10 - Erzurum kızıl yapaim: 

Ed. U k'" u- Lu-lebur Umumiyetle koy• kremden ko· 
ırne, zun opr , • 

gaz, Babaeski, Kırklareli ve Çor- yu kah\ e rengine kadar giden 
lu'nun Kıvırcık cinsden iyi mal- ve muhtelif renklerde, elyafı kı· 
larile Trakyaoın bu ayarı tutan sa, yumuşak ve rnütecanis olan, 

h Erzurum ve havalisinin bu nam-seçme, kıvırcık mallnrrnın or 
manadır. la anılan yapağılariyJe diğer 

mıntakaların bu ayarı tutan ya· 
Hakiki Trakya harmanları bc-

pağılarınm harmanıdır. Aynı 
)aza yakın krem renkte, elyafı 

yerlerin aynı evsaf ta olan beyaı. 
uzun, ince, nı..amt derecede mü· 

malları da ayarı balyalarda bu 
tecanis ve yumuşaktır. Bu har-
manı teıkil eden tuluplarda kö-
pelt tü! Ü ve konak bulunmaz. 

2 - Tip Trakya yapağısı: 
Seçme Trakya yapnğılarilc Ad-.
pazarı, Balıkesir, Bergama, Ça
nakkale' den reçdiğı farzolund• 
cak hattın ~imalinde kalan mın· 
takaların bu ayarı tutan seçıııe 

yapağılardan mürekkep harma
nıdır. 

namla sevkolunur. 

B) Tali kirli yapağılar : 
1 - Renkli yapağı : E s a ı 

malların her cinsi için teıbit o 
lunon veya yıkandıktan sonra 
bu rengi tutan yapatı renkle
rinden başka renklerde olan ya
pağılar veya bunların harmanı· 

dır. 

2 - Koç yapağm : Koçların 
ve yaşlı hayvanların cinslerine 

Bu harmanlar, lıakiki Trakya· nisbetle sert olan bu ayardaki 
dan reul<çc daha beyaz, daha u~un elyaflı yapağılarıdar. 
az yumuş lt, elyafı ince ve orta 3 • Parça yapağı: Yapağılar· 
uzunlukta, nisbeteıı daha az mü dan kopan kısımlardır Bunların 
tecaniıtir. Bu mali rda !00 tu içinde nihayet u; 30 kadar ba-
lupta 4 tulup höpek tüylü ve cak yapnğuı bulunabilir. Bu cin-
1.00 tulupta azami 15 ~ulup •. ha· se arınh ve minder yünü {içirik) 
fıf konaklı veya hafıf kopek karıştırılması caiz değildir. 
tilylü yapak bulunabilir. 4 B k ğ • o 30 · aca yapa ısı · u 

3 - İzmir yapağısı : Menemen, dan fazla bacak yapnğısını havi 
1Manisa, Sa!ihli, Söke, Aydın, I parçalnrm harmanıdır. Bu cinste 
Nazilli ve Ödemiş mıntakaları- tabak yünü cinsinden olmayan 
nın iyi mallarile diğer mintaka- arıntı ve minder yünü buluna. 
larıu bu ayarı tutun seçme mal· bilir. 
tarından mürekkep harmımıdır. 5 - Keçeli yapağı : Bakımsız 

Bu harmanların rengi beyaz, ve zaif hayvanlardan alınan ve 
elyafı Trakya tipinden daha kı- birbirine ıreçmit bulunan yapa· 
ıa ve daha ıertçe ve daha az ğılardır. 

miitecaniıtir. 6 · Pıtraklı ynpafı : PıtrAk 
4 - Aydınlı yapağısı : Cey· almıf yapağılardır· 

han havaliainden çıkan ve bu C) Özürlü yapağılar: 
ayarı tutan Aydınlı adile tanın· Rutubet veya ulaklık netice-
mıt yapağıların harmanıdır. Bu sinde avarya olmuş, yani nor· 
harmanların rengi krem, elyafı mal mukavemetini ve parlaklı· 

İamir yapağılarıoa kıyasla daha ğını kaybetmit yapağılardır. 
uı.un ve mukavim ve İncelik İli· FASIL: V 
l.arile daha aı. mütecaniıtir. 

5 · İnce Anadolu yapağısı : 
Karahisar, Kütahya, Eskişehir, 1 
Bolvadin ıribi mmtakaların seç· 
ı:ne ru llarile diğer mıntakaların 
bu ayarı tutan iyi ve ince yapa· 
ğılarıııın barmaaıdır. 

Bu harmaııların rengi Trakya
dan daha beyaz ve İzmirden da
ha kremdir. Elyaf İzmirden da· 
ha sert el.alla uzun ve daha mi· 
tecan istir. 

6 ve 7 • Anadolu 1 ve il ya· 
pağısı : Orta Anadolunun Ak
karamanlarındaıı alınan yapatı· 
larla diter mıntakaların bu aya
rı tutan mallarının harmanıdır. 

Anadolu 1 ile Anadolu il cinı
leri arnıındaki fark, harmanda 
koç ve keçelilerin buluınıp bu· 
lunmayııından ibarettir. 

8 - Şark yapağısı : Mardin, 
Diyarbakır, Urfa, Eliizığ mınta
kalarının yapatılarile bu ayar· 
el.eki diğer mallarıo harmanıdır. 

Ba harmanların rengi, pem· 
beye çalar krem olup, elyafı ıert, 
•ıun Ye miiteeaaistir. 

9 - Karayaka yapafm : Si· 
aop, Samıun, Ordu, Gireıun 

Ambalaj 
Madde 27 - Yapağı balyaları 

temiz, içindeki malın sıkletine 

mütehammil, yamasız ve yırtık
sız. olacak ve bir yüzil resmi 
marka ve itaretlere, diğer yizü 
de buıud marka, numara ve 
kontrmarklara tabıis olunacaktır. 

Resmi marka ve itaretlerin 
konulacağı yizde haıka biç bir 
yazı ve itnret buluamayacaktır. 

Kontrol edilmit yapağı balya· 
tarını• bilibara asılmalarına mi
ni olmak 1bere mülııürleameleri 
mecburidir. 

Balyalara, içinde b•luaaa 111a· 
im sınıf ve eiıı•ini ıöıtermek 
üzere, vurulacak marka ve ita· 
retlerin şekli renk ve e'b'adı Ye 
ne suretle vur11lacagı Ye buala
rıa ne suretle mfihürlenecefci Ti
raret Vekületinee tayin oluaur. 

FASlL: VI 
Kontrolun fekli ve icrası sureti 

Madde :i8 - Yapağı ibra9 e· 
liecek tacir yeya müme11ili, for
miUi Ticaret Vekiletioce tesbit 
olunacak bir beyanname ile koa· 
trolörllje müracaat ederek ihraç 
edeceti malı• kontrol•n• iıter. 

(Devamı var) 

• • 

fv1UN. KASALAR 
i,.at -Tamirat-Nafia işler_i - Malzeme-Harita 

Seydiköy Belediyesinden : 
Eksilmeye konulan iş : Seydiköyde yapılan cami binaaı çatm. 

Keıif tutarı : 2229,21 lira. 
Bu İ{e aid evrak : 
A. Eksiltme şartnamesi. 
B. Mukavele projesi. 
C. Belediye işleri genel ıartnamesi. 
Bu şartname ve evraklar Seydiköy belediyesinde ıariilebilir. 

1 
Muvakkat temi not akçası : 167, 19 lire. 
On beş güıı müddetle eksiltmeye konulan işin 29.2.949 per· 

1 tembe günü saat 14 de Seydiköy belediyesi encümeninde yapılacak-
tır. Eksiltmeye iştirak edeceklerin bu mtddetten önce t~minatı 
alcçalarını yatırmayanların eksiltıneye kabul edilmiyecekleri ilin 
olunur. 

1 Salihli Mektep ve Su lıierlne--;. ardım Cemiyeti Rlyaıetinden: 
1 Salihlide zemin katı yapılmış orta mektep binaıının çatı ve ta· 

l 
van kıımı inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 4 3.940 pa:ıartesi günü saat on beşte yapılacaktır. 
Eksiltme Salıbli belediye binası dahilinde toplanan komiıyonu 

mahsus buzuru ile yapılacaktır. l Muvkkkat teminat 363 lira 47 kuruştur. 
1 Eksiltmeye iştirak edeceklerin ticaret odasında mukayyet ve 

2490 sayılı knnuula tayin edilen evsa~ı haiz olmaları lazımdır. 
j Yaptırılacak çatı ve tavanın muhammen bedeli ketfi 4846 lira 
1 36 kuruştur. Taliplerin her gün mektep ve su işleri yardım umiye

ti ihale komisyonuna müracaatları ilin ot.mur. 

lçel Nafıa Müdüılüğünden : 
ı Silifke jandarma okulunda yapılacak 689.20 liralık kctif evrakı 

paratoner tesisatına ait ~5.1 940 ve on gün uzadılarak 5.2.940 tari· 
binde yapılan eksiltmede talip zuhur etmediğinden 2490 la} ılı 

kanunun 46 ıncı maddesine tevfikan bir ay zarfında ve haftanın 

çar~amba günleri saat 10 da Mersin Nafıa müdürlüğünde ihalesi 
yapılmak üzere tekrar pazarlığa konulmuştur. 

Fazla malumat almak isteyenlerin nafıa müdürlütüne müracaat 
lan ilau olunur. 

Edirne Askeri Satınalmn Komisyonundan: 

İki tavla 27 2°940 salı günü saat 11 de pıızarlıkla yap· 

1 tırılacaktır. Kati teminat 1432 lira 50 kuruttur· Şartname ve 
keıif cetveli her gün Komisyonda görülür. isteklilerin temi
nat ve kan ni vesaikle Edirnede Mütiriyet Dairesinde As
keri Satına na Komisyonuna gelmeleri· 

1 
Edirne Nafıa Müdürlğünden : 

Ketai İ. .ıla yolu menfezleri onbef ırün müddetle açık eksilt· 

1 
meye çıkarılmıştır. 

~eşfi bed~li 3002 lira 48 kuruıtur. 
ihalesi 29.2.940 pertembe günü saat 15 te vilayet daimi encÜ· 

meninde yapılacaktır. 
Ketif ve sairesini görmek ve fazla iıahat almak isteyenler Na

fıa Müdürlüğüne müracaat edebilirler. 
Talip olanlar ihale ırünündeıı bir hafta evvel vilayetten alacak. 

ları ehliyet vesikası ile sair evrakları ve 225 lira 19 kuruş teminat· 
larile ihale ııünü encümene müracaat etmeleri ilan olunur. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve M- lz.) 
--- --

Devlet Demiryolları ve Limanları U. idaresinden : 
Muhammen betleli 7000 lira elan 14 aded Benzin veya Oizeı 

metörlü seyyar Santrifuj tulumba 8 3.940 cuma giini saat 15 de 
Haydarpaşada Gar binası dahilintieki kowiıyoıı tarafından kapalı 

zarf u111lile satın alınacaktır. 
Bu işe girmek iıtiyenleriıı 525 liralık muvakkat te•inat, kanu· 

nun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini •uhtevi :r.arflarını aynı ~Ün 
ıaat 14 e kadar komisyon reisliK"ine vermeleri lazımllır. 

1 Bu işe aid şıutııameler kıımiıyonclan paraııı olarak datıtıl-
1 maktadır. 

ensucat - Elbise -Kundura - Çamaşır v. s. -- -
İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 

· İclaremiı.. müstahdemini için 1760 aded pelerin alımı kapalı ı.arfj 

1 uıulile eksiltmeye konmuıtur. 
Eksiltme 4.J.940 pazartesi ıaat 15 de B. Postane biauı birine 

katta P. T. T. Müdiirlüti odasrnda lo;>lanacak müclürlik alım sa· 
tam komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 22000 lira, muvakkat teminat 1650 liradır. 
Taliplerin olbaptaki fenni ve ekıiltmc şartnamelerini rörmek ve 

lllllHkkat teminatlarını yatırmak Ü:ııere salııma iÜnlerinde mekür 



B g·· n ilan olunan Münakasa ve Müzay deler Listesi 
Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat M acaat yeri <aüni Saati 

A) Alünakasalar 

lnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Seydiköy yapılan cami binası çatısı tamiri 2229 21 
Keşım·lpsala yolu menfezleri tamiri aç . eks. 3002 48 
Tavla inş.: 2 ad. paz. 
Salıhlide zemin kah yapılmış orta mektep aç. elu. 4846 -

binasının çah ve tavan kısmı int. 
Silifke Jandarma okulunda paratoner tesi- pu:. 689 20 

satı (temd.) 

atbaa işleri - Kırtasye-Yazıhanelevazımı 

167 19 
225 19 

1432 50 
363 47 

Seydilı:öy Belediyesi 29-2·40 14 -
Edirne Nafıa Mild. 29·2-40 15 -
Edirne Ask. SAK 27-2·40 1 l -
Salılılı Mektep ve Sa İşlerine Yardım 4-3·40 15 -

Cemiyeti 
İçel Nafıa Müdürlütfi 1 ay ~arfında 

~ ~~~-----------
Arazı tekalif cetveli tabettirilmesi: 5000 ad. 175 - 13 13 Gaziantep Villyeti !2-2-40 10 -

Nakliyat - Boşaltma Yükletme 

Kömür nakli \temd.) paz. 

ahrukat, Benzin, Makine yatjlan v. s. 

Lavemarin kömürü: 3000 t. 
Tayyare benzini (tart. 1445 kr.) 

Müteferrik 

Yün çorap ipliği: 8 t. 
Tutkal: 3 t 
Süpürge: 3000 ad. (temd.) 
Galon mantarı: 11250UO ad. 
Şıırap: mantarı: 15000000 ad. 
Raki mantarı: I0000003 ad. 
Şarap mantarı: 1500000 ad. 
Galon mantarı: 300000 ad. 
Fıçı mantarı: lOOOOO ad. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. .. 
Buğday öğütülmesi: 720 t. 
Patates: 8 t. ·soğan: 8 t. mercimek: 10 t. 
Un: 33.5 t. 
Pirinç: 2.5 t. 
K. fasulye: 6 5 t. 
Nohut: 3 t. 
Arpa: 12 t . 
adeyağ: \ .9 t · 

K. fasulye: 13 t . 
Nohut: 6 t. 
Arpa: 77 t. 
Nohut: 2 5 t. 
Pirine: 3 t . 
Zeytinystı: 500 k . 
ŞadeyaA-: 5950 k. 
Zeytinyağı: 2.1 t. 
Pirinç: 12 5 t. 
K. ot: 132.5 t. 
K. fa ulye: 4 t. 

" 
: 10 t. 

Bulrur: 10 t. 
Pirinç: 1 t. 
Nohut: 5 t. 
Mercimek: 2 t. 
Toz şeker: 5 t. 
Sadeyağ: 4 t. 
Zeytinyağ: 2 t. 
K. fuulye: 120.5 t. (temd.) 
Sadeyat: :769 2427 k. 
Makarna: 1228 1849 k. 
K. nohut: 1024· 1472 k. 
Şeker: 1024 1472 
K. üzüm: 819-1277 k. 
K. ıoğan: 614-883 k. 
Patates: 3072 4316 k. 
K. fuulye: 2457 3532 k. 
Beyaz; peynir: 144 219 k. 
Sabun: 1092-1344 k. 
Arpa: 50 t. 

ü 7 ay de 1 er 

kapalı z. 

" 

paz. 
aç. eks. 
paz. 

" 
" 

kapalı z. 
,, 

aç. ekı. 

" 

kapah z. 
aç eki. 

,, 
,, 

" 
" 
" ,, 
" 
" 
" ,, 
" ,, 
,, 
" .. 
" 
" 
" .. 
" pa:ı:. 

aç. eks. 

" 
" 
" 

kapalı z. 

" 
" 
" 
" ,, 
" 
n 

" 
" pu. 

Kavak afr&cı: 1381 ad. (1331 m3) aç. art. 
,, : 3550 m3 ,, 

K~hne eşya: 49 kalem paz. 
Muhtelif renkte yorranhk jane 1eten 200 m. aç. art. 

5000 -

t. 25 -

k. 2 75 
1680 -
' - --

11250 -
14085 -
33350 
15085 -
3000 -
2350 -

64800 -
172) -
3120 -

787 50 
877 50 
330 -
630-

2090 -
2340 
600 -

3465 -
300 -
900-
275 -
6545 -
1050 -
4125 -
7685 -
600-

2000 -
1250 -
2900 -
625-
300 -

1375 -
4200 -
840 -

24100 -
3058 02 

443 76 
207 04 
397 44 
255 40 
44 15 

345 28 
812 38 
83 22 

456 96 
3500 -

m3 1 70 
m3 l 70 

mGdtirlük idari kalem levazım kısmına, eksiltme aaatinden bir ıaat 
evveline kadar kanunun tarifine göre haı:ırlıyacaklerı mektuplarını, 
teklif mektubu, muvakkat teminat makbuzu veya Banka teminat 
mektubu ve 940 senesi için mu!eber ticaret odası vesikasını havi 
olarak yukarıda ismi geçeu komisyon başkanlıtıua numaralı mnk 
buz mukabilinde tevdi eylemeleri. 

İstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 
Dikim evlerinde birikmit olan 75 bin kilo yünlü kırpıntıdan 

battaniye yaptırılacaktır. Paı:arlıkla eksiltmesi 22.2.940 pertembe 
J'ÜnÜ ıünü 1aat 14,30 d.a Tophanede Lv. imirliii ıatınalma komiı
yonunda yapılacaktır. 1 maliye ücreti tahmini bedeli 750 lira ilk te 
minah 56 lira 25 kuruştur. Battaniye 0Üm•ne1i komiıyonda ve kır• 
pınblar da dikim evlerin.:le görQlür. 

atbaa işleri, kırtasiye ve yazıhane Lvz. 
Gaziantep Vilayeti Encümeninden : 

Beşbin adet arazi tekalif cetnli tabettirilecektir. Bedeli mubam
meni 175 liradar. 

375 - Devlet Limanları İfletmesi lzmir Şubeıi 26·2-40 11 -

5000 -
41400 -

3300 -
126 -

844 -
1056 -
2501 -
1056 -
225 -
176 -

4850 -
129 -
309 -

59 06 
65 8t 
23 75 
47 25 

156 75 
175 50 
45 -

259 88 
22 50 
67 50 
20 36 

690 79 
78 75 

309 38 
576 38 
45 -

150 -
93 75 

217 50 
46 88 
22 50 

103 13 
315 -
63 -

1807 50 
229 36 
33 29 
15 46 
29 81 
19 16 
3 32 

25 90 
60 93 
6 25 

34 28 
265 -

169 70 
452 63 

Kırklareli Aıkerl SAK 
M.M.V. Hava SAK 

M.M.V. SAK 
OD. Yolları Haydarpaşa 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü 

" 
" 
" 
• 
" 
• 

Menin Aıl<ert SAK 
iıparta Aıkeri SAK 

" 
" 
" 
" .. 
" 
" 
" 
• 
" 
" 
" 
" 
• 
" 
" 
• 

lzmir Ln. SAK 

" 
" 
" 
• 
" ,, 
" 

4-3·40 15 -
26-2-40 11 -

19·2·40 
53.40 

26-2-40 
15·3·40 
15·2-40 
15·3-40 
15-3-40 
15-3·40 
15-3-40 

4.3.40 
29-2-40 
1-3-40 
1-3·40 
1-3-40 
1-3-40 
1-3 40 

27-2-40 
27-2 40 
27-2-40 
27-2·40 
27-2-40 
27-2 40 
27·2-40 
26-2·40 
26-2-40 
26-2-40 
21-2·40 
21-2-40 
4·3-40 
4.3.40 
4.3.40 
4.3.40 
4·3-40 
4-3-40 
4-3-40 
4.3.40 

10 -
10 30 
14 30 
14 -
14 30 
15 -
15 30 
16-
16 30 

Manisa Aıkerl SAK 22-2-40 

il -
15 -
15 -
10 30 
10 45 
11 30 
15 30 
il -
15 30 
15 -
10 -
11 30 
12 -
il -
15 -
15 30 
il -
I0-
10 45 
10-
10 30 
11 -
14 30 
14 -
14 30 
15 -
15 30 
10 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -

lst. Jandarma SAK Taksim·Ayazpa1a 4-3-40 

.. • ,, • 
" • ,, • 
" • 
• • 
" " 
" " 
" 

,, 
Çorlu Kor SAK 

Bolu Orman Çevirre Miid. 

" izmir Lvz. SAK 
Buraa 2 ci icra Buraa Uzua Çartı 

Koza Han 

4 3-40 
4.3-40 
4.340 
4-3-40 
4-3-40 
4.3.40 
4.3.40 
4.3 40 
4-3-40 

19-2-40 

23-2-40 
28·2·40 
19-2-40 

19.26-2-40 

15 -
14 -
10 -
14 -

Taliplerin 'artname ve numuneyi gllrmek ürere her giln ve 
münakasRya iştirak için 22 2 940 perşembe fÜnÜ saat 10 da 13 lira 
13 kuruşluk muvakkat teminata hamilen Vilayet Encümenine müra
caatları ilin olunur. 

Nakliyat - Yükleme - Boşaltma 
Devlet Limanları İıletme U. M. İzmir Şubeıinden: 

1940 yıh mart ayının birinci gününden 941 yılı şubatının ıon gü
ntlne kadar İzmir limanına gelecek ınotörlerin boıaltması yükleme ve 
aktarma işleri bir ay itinde pazarlık.la eksiltmeye konulmuştur. 

Şartnamedelci iş şekillerine sı'Ör• mulıammen bedel 5 bin lira mu
vakkat teminat 375 liradır. 

Paı:arlık 26-2-40 pazart~si ırOnl sut 11 de devlet limanları iılet-
meai İzmir 4ubeıi binasında yapılır. Şartnameler bili bedel alınır. 

lıteklilerin kanuni vetıilc.aları ve leminatlarilc birlikte şube mlldlrll
tüne mtlracaatları illn olunur. 

1 ~ruut, Benzin, Makina yağları v. s. 
M. M. Vekaleti Ha-Ya Satınalma Komiıyonundan: 

500 ton 77 oktanlık ve 550 ton 87 oktanlık tayyare ben 

1 zini alınacaktır· Muhammen bedeli 77 oktanhkları 135.()()0• 
87 oktanlıkların 154 bin liradır Kati teminat miktarı yekıl~ 

f nu 41·400 liradır. Pazarlığı 26.2 .940 pazarted günü saat 1 
ı de Ankarada M. M. V. Hava Satmalma Komisyonunda ye: 
t pılacaktar. Fenni ve idari §artnamesi 1445 kuruta Komisyoır 

dan almır. İsteklilerin belli gün ve saatte kati teminat ~e 
kanuni vesikalarile Komisyona ııelmeleri· 

1 
! 
l Kırklareli Askeri Satınalma Komisyonundan: 
J 3 bin ton lavemarin maden kömürü kapalı zarf ile 4.3.940 p•' 

zartesi günü 1aat 15 de Kırklarelinde askeri satınalma komisyoPıı~· 
da ihaleıi yapılacaktır. Beher tonu 25 liradan ilk teminatı 5 bio lr 
radır. Şartnamesi her gün komisyonda görülür. İsteklilerin belli gı1ll 
ve saatte kanuni vesaik ve teminat ve teklif mektoplarıaı ko01i•1°' 
na vermeleri. 

üteferrik 
D. D. ve Limanları t~letmeııi U. ldnreıtnden: 

12 2 940 tarihinde icrası mukarrer eksiltme istekli buluamaıı:ı•~ 
dolayııile 225 metre galvanize gaz borusiyle 3 aded dirsek ":W· 
aded T. müoakasnsı 22 2.94'.) perşembe günü saat 11 e talik e 
miştir. Bu itin muhammen bedeli 864, IO ve muvakkat te01İJJ1tı 
64,81 liradır. Açık eksiltme Sirkecide 9 uncu iıletme binaaıuda ,4~ 
E. komisyonu tarafından yapılacaktır· Şartnameler paruıa olar• 
komisyondan verilmektedir. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma Komisyonundan 
Beher kilosuna tahmin edilen fiatı 275 lturut olan 8000 ka~ 

yün çorap ipliğinin pazarlıkla eksiltmesi 19.2.940 pa~artesi günil ~. 
at to da Ankarada M. M. V. sahnalma komisyonund yapılsc•. 
tır. Evaaf ve şartnamesi bedelsiz komisyondan verilir. lsteklilcrl;. 
kanunun emrettiii belgelerle ve kati teminat olan 3300 liralık ıı:ı• 
buz veya mektuplarile komisyona gelmeleri. ..... 

3000 adet ıüpürge alınacaktır. Bak: inhisarlar u. M6d 
ilanlarına. 

Erzak, Zahilie, Et, Sebze v. s . 
Lüleburgaz Askeri Satınalma Komisyonundan : ~ 

Kapalı zarfla 144 ton kuru fasulyeye istekli çıkmadıtındaıı 1 ~ 
pazarlığı 22.~.940 perşembe günü saat 11 de Lüleburgazda a•"~ 
1&llnalmı.. komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 28,800 lira 
teminat 2150 liradır. tartnamesi her gün komisyonda görülür. , 

• • • Kapalı :.ıarfla 108 ton nohuda istekli çıkmadığından il1' P' 
zarlıtı ~2.2.940 perşembe gü;1ü saat 10 da Lüleburgazda askeri ~~ 
tmalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 15, 120 lira 1 

teminatı 11,34 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görülür. 

lzmlr Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
Miktarı Cinsi 
Kilo 
3600 Kesilmit sığır eti 
3600 Kuzu eti 
4800 Koyun eti fı 

İzmir deniz komutanlığı birliklerinin yukarıda cins ve ıııilct~ 
yazılı 3 kalem ke ilmiş sığır, kuzu ve ltoyun eti açık ekııiltaı• 
retile ekıiltmeye uonulmutlur. ~ 

İhalesi 28 tubat 940 çarşamba günü saat 15 de kıtlada f.19 

levazım imirliji aatınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin edilen tutarı 4736 liradır. 
Teminatı muvakkata akçası 340 lira 20 kuruttar. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. tf 
İatekliler ticaret odasında kayıtlı oldukların dair ve1ika f8' 

mek mecburiyetindedirler. ,ı 

Ekıiltmeye ittirak edecekler 2490 sayılı kanunnn 2 ve 3 e-f 

maddelerinnde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminatı "'ı 
vakkataları ile birlikte ihale ıanhndan evvel komi.yona 111f'' 
atları. 

Çorlu Kor Satanalma Komisyonundan : 1 
50 ton arpa 19.2.940 pazartesi güaü aaat 15 de pazarhkl• 

11ıif 
alınacaktır. Tahmin bedeli 3500 lirn ilk teminatı 265 liradır. fi( 
lerio beli Xün ve saatte Çorluda kor satınalma komisyoouıı• 
meleri. 

Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan : l 
Müteahhidi nam ve hesabına çuvallarile beraber askeri ef; f 

olmak şrrtile 300 ton arp!l satın alınacaktır. Pazarlığı 4 3.9-f ~_, 
zartesi saat I ~ dedir. Teminatı 45J liradtr. Şartnameıi her gil11

1
,_

misyonda görülür. İsteklilerin makbuz veya mektuplarile v• 1'~ 
da yazılı vesikalarile beraber belli gün ve saatte Edirnede fy{ 
yet daireıindeki aatıniılma komisyonuna ıelmeleri. 

. 
Ankara Levazım Amtrlifi Satanalma Komlıyonund•" ;, 

IOOO liralik pirinç alınacaktır. Pa:ı.arlıkla eksiltmesi 19 ı 
not 15 de Ankara LV. amirliği Satınalma Koda yapılacak~ıt·0, 

Kati teminat 150 liralık Şartname v nümuneıi koııı1 •f 
görülür. 

••• s>~ 
IO kalem erzak alınacaktır· Bak: lııt. Jandarma ~ 

ilô.nlarma. j h . . _./ ~, 

ZAYEDE~I 
İstanbul İkinc 1 İcra Memurlufundan : 

1
,_/ 

Bir borçtan dolayı haciz altında olup paraya çe"ri .~~ 
ne karar verilen iki adet on iklıer yatında araba befle~ıf 
21-2-940 çarınmba günü snat 11 den 12 ye kadar Edit"et~ 
haricinde Atpazarında bilmüzayede satılacaktır. Kıyıfl ıııC 
bulmadıfı takdirde ikinci arttırması 28.2.940 tarihine ıe ıl 
dif çarıamba günO aynı mahalde ve tayin edilen ıa•t ııı 
edilecektir· isteklilerin mahallinde hazır bulunacak ıııe 
na müraca tları ilan olunur. 

• 

1 
lıf 

41 



İstanbul Jkinci icra Memurluiundan : 1 

4 
tir borçtan bolayı mahcuz ve paraya ıevrlhaui mukarrer 9 

' tel lzeri kırmızı kadifeli oda takımı ve bir aded nyn alı gar.lirop ı 
;~ bir aded port•aato ve ı:e•İa muşambası 2 i).2.940 salı ıünii ıaat 

4en 17 ye ka•ar Bcyotluada Han sokağında Hava aparbma
~ııın 5 No. Iu dairesin.le afık arttırma ıuretile satıla,:aktır. Arttırma 

de)j muhammen kıymetin yizde 75ini bulmadıtı takdirde ikinci 
~ltıraıa 23.2.940 cuma rinü ayni saatte icra cdilccetinden talip o· İ 
llların ycYmİ mcı:kurda mahallinde hazır bulunacak memura mil ı 

''••at eylemeleri ilin olanur. 

Türk Hava Kurumu Kızılcahariıam Şubesinden : 
5()

3 
~urban bayramıııda kaıaba ve köylerden toplanıtn 1766 koyun, 
lıftik, 360 ııtır, '92 kıl davar dariııi 5 mart 940 ıah güni açık 

~!~'llıa ile Kızıleahamamda satılacaktır. Taliplerin temioatlariyle 
ıkte '"beye milracaatları . 

1ıtanbul Gümrükleri Baımüdürlüğünden : 

~1'.ıe tarihi 5.3.940 
q.,"'·M. Marka No. 
~ SF 1124 
~ GM 96588 
39" DCJV 15 42 

' 4 Dı-ıvv 2381 ı-2 

~ Jr 630 631 

ET 23 

Miktarı 

kilo gr. 
1526 500 

96 
3-149 
114 160 

105 

53 

4toı MM 

24os GB 
~RJco 

87079 1726 

~ PBN 
826 

1 23 1150 
1498 20 

1 7 613 

9880 

Pey 
Diğeri Akçesi 
lira kr. lira kr. Etyanın cinai 
2Cl0 13 22 - adi cam lamba ıiııeıi 
864 65 aafi yün menıucat 
628 92 47 50 ıede cam şişe 
60 6 gayri mezkur ecHmı 

kimyeviyeden tatralil. 
225 75 16 50 boyalı demir tel ma-

638 40 

802 32 

248 87 
280 

113 02 

88 92 

48 

60 

18 
22 

mulatından pantaloo 
arka tokaaı 

gayri mezkur mtlrck· 
kep .. anı 

demir kapaklı eaı:a 
krem kavanozu 

adi mayi asit ıülfirik 
M2 201 300 kasar 

safi yfiu mensucat 
0

8 50 M~ ıi~leti 300 gram.· 
dan yukarı bir yüzü 

eilllı ali mukavva 
kırık dökme demir 

boru 
8 

(Devamı 4 ncü sayfada) 

l.-ıt_a_n~bu._l_P_1 __ y_as_a_s_ı - Tedavüle çık;~ıi;-yeniB~knotıır 

MAHRUKAT FIATLARI Türkiye Merkez Bankaaıadao: 
\, Blok 15.2.940 akpmı itibarile bao-
r , .. 1· d 

17 
O knot emiayonunun vaziyeti fU· 

'
1 epoda dur: 

\, ~ihle ı trl" - Ban l.:.anın atılışında 
tc 1 depoda 1600 banka kanunu mucıb in-

Mbakaıa Gaute1i 

ISTANBUL PiYASASI 
ERZAK VE ZAHiRE TOPTAN FİATLARI 

_Ç~y 
Cava 
Çin 

,, akkuyruk 
Hindiye 
Seylan 

Kahve 

Limon - ---

.ıoo - .uo 
400 600 
800 - 11100 
440 - 500 
420 - 470 
l03 - J04 

490 adetlik (İtalya) -
504 > yerli ssn 980 

850 
775 

420 > JJ 825 
300-380 • » 

360 > (İtalya) 
360 » (Trablus) -
330 ~ > 

300 :ı> (İtalya) 
300 > (Trabluı) 
320 l) J) 

Patates 
Bursa No 1 

" il 
,, ili 

Trabzon No 1 
,, il 
,, 111 

Adapazarı No 
,, 
" 

l 
il 

ili 

6 50 
5 5ıı 
4 50 
6 50 

6 50 
4 50 

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

,, ı Beyaz kasım) 8 - 29 
,, (Kamolina} 27 28 
" (Kırmıın) 

Edirne (Viyolona) 
,, ı Maratelli) 29 - 30 

. ,, (Kamolina) 27 - 28 
Edirne (Kırmızı) 
Yerli (Bom bay) 

Sabun 
29 - 30 

Zeytin yağından 1 30 - 32 
" ,, il 29- 30 

Pirina ., 21 - 2'l 

1 
__§.~deyağ 

Urfa 1 

1 n il 
Birecik 

125 
110 - 120 

Antep 115 - 120 
Mardio 115 
Diyarbakır 97 - 117 
Kau erim it 90 - 1 15 

:ıı. erinmeuıit 70 - S5 
Trabzon Vakfıkebir - - 15 

n şarlı • YO 
Şeker_ 

Küp yerli 28 
25 

Bolu 1 
n il 

İnebolu 

Toz " 
: 50 Vejetalin 

6:5ol
1 

Yumurta 

69 

» 
'.» 

:ı. 

Ordu 
> 

Pirinç 

Mersin 
Antalya 

1 
n 

Jll 
iV 

1 
JI 

Tosya 
Adapaı:arı 

Bursa (pembe) 
,, (Viyolona) 

5,50 İri sandığı - -
4,501 Ufak ,, 

6,50 Ze~!!!.. 
5,50 Duble (937 maba.) 

Birioci 
İkinci " 

" lJçüncü ,, 

3900 - 400I 

2'l - 24 
18 :.... 20 
15 - 16 25 - 26 

26 - 27 
24 - 26 Duble (938 mahs.) 34 - 37 

29 - 30 
33 - 34 

Birinci 
ık inci 
Uçüncü 

,, 
> 

> 

18 - 20 

' • !Vt .. u . ~ ~ .. • -.. . -. ~. i : .'·. - • '·,· · . ·,. .. _. ~~~; 

ti·~, •• - -crr'.: oEMIRYOELARı vE LiMAN-lA-R~~ 
. , ·,.İSLETME GENEl DİREKTÖRLÜGÜNDrEN 

lltbi ce deruhte edilen mile-

" 
\' ~ave 

trli b k -d . on er e 

tar 
Banka kanonunun 6-8 

158.748.563 lıra ı ·== =-- - = ' 
' Muhammen bedeli 2401) lira olan 30000 adet ıapıız çalı ıüpür 

11 depoda 

\' l'uvönan 
ttlj d d cpo a 
" bookerde 

" ICok 
'•tl" ~ 1 fabrikada 

•bflk 

y ~ikok 
•tli clepoda 

13 -
58 Şi 
l4 50 

1200 
51 Şi 

1875 
- 2700 

- - 2280 

maddelerine tnfıkan 1 "gesi 1. 3 1940 cuma günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada
ı Gar binası dahilindeki Komisyon tarafından açık eksiltme usalile har.ine tarafından Y&ki 

tadiyat olup tednül-
den ıcer i felı:i lmit ol- l 
d11R'tından. buadan ten· 
zil olunan _2'7.~12:_17~~ 

satın almacakhr. 
Bu işe girmek isteyenlerin 180 liralık muvakkat teminat ve ka

nunun tayin ettiği veaaikle birlikte eksiltme günü·aaatine kadar Ko. 
misyona müracaatları la7.ımdır. 

Btı miktara banlı:.a ka• 
nuao muciltince altta 
mukaltili 7apılan emi· 
aiyon 
ile raealı:ont m•lı:.abili 

yapılan emiayea 

140.761.385 lira 
Bu ilJe ait şartnameler Komisyondan paruız oluak dağıhlmak-

adır. (1126) 2- 4 

17 ,000 OOI lira 

142 500.000 lira 

3 

I - 14.11.940 çarıamba ıünü "3000,, adet ıüplrgeye talip zu
hur etmediğiaden ekıiltmeıi " 10,, ıüa temdit edilmittir . , 

ı il - Pazarlığın şeraiti sabıka daireaiode 26.11.940 pazartesi p-
nü aaat 14,3 ) da Kabata,ta Levazım ye Mubayaat Şubeıintleki Alı• 

Komisyonunda 7apılacatı ilia olunur. (1ı90) 

••• 
"I - Şartnamesi mucibince 6 adet kam7oa kapab :aarf ... ti1le 

saba alıoacakhr. 
11 - Muhammen bedeli (24000) lira m•vakkat teminatı ( 1800) 

liraıiır. 
1 ili - Eksiltme 20.11.94 Salı rüaii ıaat 15 de Ka .. atafta Leva· 

1 

:ııım Ye Mubayaat Şubeaiudeki Alım Komiıyon11uda yapıl.acakbr. 
iV - Şartnameler her ıün aöaü ıeçen Ş11be.leu n lı:mir, A•

kara Bat Müdürlüklerinden para11ı: alınabilir. 
V - Münakasaya ıirecekler mühürlü teklif mekt.abları•ı ka•u· 

al Yeıaiklc 0 ° 7,5 fÜYeame parası makbuzu veya ba11ka te•i•at 
m.cktub•ou ihtiva edecek kapalı zarfların ihale ıiiai ekıilt•e aaati•-

1 
ıien bir saat evlfelıne kadar mezkür Komisyon batkanlıtıua •ak.buz: 
mukabilinde vermeleri lizımdır. (820) 4-4 

• * * 
- Nümuneıi mucibince 39,000 kilo ıiklop çemlaeri pazarlık 

ıuliyle satın alınac~ktır. 

2 - Pazarlık 19. il. 940 pazartesi güoü ıaat l.f de Kabataıda 
Levazım ve Mubeyaat Şubesindeki Alım Komiıyonuncla yapılaca

ğından isteklilerin pazarlık içio tayio olunan gün ve saatte X 7.5 
ıüvenme paraleriyle birli kte mezkur Komisyona i'elmeleri · (1180) 4-4 

•• e 

I - 1 Mart 940 tarihinden 31 Vlll 9 40 tarihine kadar İdaremiain 
Cibali Fabrikasıodan birikecek 1500 adet bot bobin aa11clıkları pazar
lıkla satılacaktır. 

il - Pazarlık 21.2.940 Çarıamba güoü saat 16 tla Kabatqta 
Levazım ve Muba7aat Şubeıindeki Saht Komiıyonunda yapılacakbr. 

ili - Nümuneler iıer gün Cibali Fabrikaaında ırörlleltilir. 
iV - İsteklilerin paurlık için tayin ol11nan Jiio Ye saatte 0 

1 15 
mikdarıa&aki teminat paralariyle birlikte mezkür Komilyoaa relae· 
leri. (871) 4 - 4 

Cinai Miktarı 

Hortum 85 metre 
Rakı iubiti kapatı l adet 
Ecza dolabı 3 » 

Mubam. 8. % 7,5 Temin. Ekıiltme 
Lira Lira Krf. tekli saati 

850 
362 
330 

65 75 
21 ıs 

24 75 

Aç. ekıilt. 14 

n n 15 

" " 
16 

1 - Şartname, pi.in ve ecza dolabı krokisi, hortum 11umuneıi 
mucibince 3 kalem etya açık ekıiltme usulile utan alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat temioatları, ekailtme 1&• 

atlcri hizalarmda yauldır. 

lll - Eksiltme 26.11.940 pazartesi günü Kabaraıta Leva:r.ım ve 
Mübayaat Şubes indeki Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 

iV - Kapak ve hortum tartnamesi para11z her gün sözil re· 
çen Şubeden alınabileceği gibi plan ve dolap resmi de görülebilir. 

V - İıteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde 
0ı 0 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona a-elmeleri. 

(JOIO) 3- 4 

btlt~ol 
l, 1'lt toptan 15 90 

,1-11 "f ' l ıa,.. elu .. nca 15 2 '41 tarihindeki tr• 
Q fi t teneke 530 dniilin om•m yelı:ü.. S00.261 .385 

300.261.S85 li ra Cumhuriyet Merkez Ba kasının 
bt ~ liraya .. alit olmaktadır. 
lft lttııae 18,6() Bu yelı:üan 25S957l25 liruı yenibarf-

tlltke • 615 li banknotlardan mite .. alı: i 44.804 . 260 li-
......... Mot~ıı ruı da Hki harfli banknotlardan müte• 
~O.!!!!_ 9,7 tuşekkildir. 
1•tanbul Jandarma Satmalma Komisyonundan : 

Asaml mik. ıare Auıal mik. göre 
m•la. be.&. ilk tcminah 'a '«iktGrı 

t•tı 
' ..... •zami CiHi lira kr. lira kr. 
,,69- ---- ------ ---- -- ----
'228 : 2427 aade yatı 3058 OZ 229 36 
1024 : 1849 ••karna 443 76 33 29 
to24 '. 1472 kuru nohut 206 08 15 46 
ita : 1472 şeker 397 44 29 81 
614 • 1277 kuru özüm 255 40 19 16 

lt..... : 883 5 3 32 L~2 : 4316 kura ıotan 34445 281 25 00 
""">7 . :.ı:-. patateı 
1 .' """2 kuru fuulye 812 36 60 93 
I~ · 219 beyaz. pey•ir 83 2'l 6 25 
....,.~ : 1344 1abun 456 96 34 28 

' 6102 ô7 457 76 
~--~. : Cinı, ıaiktar ve m•hammen bedelleri ile ilk teminatlarile 
lııı tıd,,~11 kalelQ erzakın kapalı :ıarf ekıiltmeıi Takıim • Ayazpaıada 
'tt s.ıo' Mıntaka Komutanlıtı bin&11 içindeki Komiıyonumuzda 4 

, 2 ._ ~aza~teıi ıünü aaat on beıte 7apdacakhr. 
~tı 'Yrı . epaınin bir iıtekliye veyahut bir veya bir kaç kaleminin 

')''-ela ı~tcldilere ibaleıi caiz olan meakur erzakın tart kltıdı Ko
~ 3 ._ l er ~611 ıörilcbilir, veya paraaıa alıaabilir . 
h~lı \r,

1 
~ckhlerin talip olacakları kalemlere aid ilk temiaat mak

~ ti el,\ •~ka kefalet mektub• ve tart kitıdmda yaz.ılı aair bel· 

'
~ l<.e ~vı teklif zarflaranı ekıiltme ıaati•tlen lair .. at evveline 
~bulundurmaları (1287) 1- 4 

~~~
~tfjJ - DIŞ DEPOSU -

M. 1BRAHlM 8 ERKMEN 

Tirkiyenin en zenıin çeıitliıi 

•• 
•il a ı rl Dit Depo•" dur. 

I> • 
•ıı:n~ı b' . l"kt" ""-- ır ıerrıye ma ı ır. 

--.........__ lıtaııbul, Makulyan Han No. 2, 3, 4, 5. 

11 ŞUBAT 1940 VAZİYETİ 

A K T 1 F: 

Kaıa: 

Altıa: Safi kilofıram 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler : 
Altıa: Safi kiloıram 
Tlrk liruı 

Hariçteki Muhabirler : 

71.721.162 

r 
Altın 1afi kilogram : 10.0 1 ~.340 
Altına tahvili kabil serbest dövizle 
Diter dövider ve borçlu klirinı 

bakiyeleri : -
Hastne Tahvilleri: 

Lira 

100.881.652.48 
12.631.158.-
1.747.435.42 

301.112.50 

14.08.1.158,90 
27.824,72 

22.471.164.98 

Deruhte edi. Hrakı nakdiye kartıht 
Kaaan•• 6·8 iaci meddeleriae te•· 
fikan has.ine tarafından nki tediyat 

l 158.748.563.-

Senedat Cüzdanı : 

1'1nri Hnetler 

Eaham Ye Tahvilat Cüzddanı : 

(Dcrulate e.lilea evrakı nakdt1en 
A- ) liarııhtı Ealaa• ve Talarilit (lti

(tıtart kıymetle) 
B- S.rltut esham n '81tv11At 

Ayanılar: 

Haziaeye kısa va•.ıı avanı 
Altıa ve dövi:ı. inriae 
Talavilit iizeriue 

Hilıedarlar : 
Muhtellf: 

17.987.178.-

~18.050.788,4.!_ 

in 

50.I00.380,51 
a.394.H0,88 

. 
7.679.000.-

11.588,M 
7.808.722!-

Yekfm: 

::::cr=wzz l t' AS t F: 

Lira 1 

1 
115.260.145,90 

301.l 12,~ 

. 

36 582. 146,60 

140.761.385,- 1 

21~.050.788,45 

i9.195.22J,19 

15.499.310,84 

4.500.000,-
15.272.354,60 

-605.428.467,08. 
- ~ - -

r ermaye: 

İhtiyat akfeıi : 

Adi n fevkalUe 
Huut 

Tedavüldeki Banknotlar : 

Lira 

4.217. 134,25 
6.000.000,= 

Denlate edilen. nrakı nakdiye 158.748.563,-
Ka•u•aD 6-i inci meddelerine tev-
fikan bnine tarafmdan vaki tediyat 17.987. 178,=-

Deruhte edi. evrakı nakdiye bakiyesi 140. 76 t.385,
Kartlhtı tamamen altın:olarak ila

veten t•clavüle vaaedilen 17.0U0.000,-

Reeakoat mukabili ilbeten tedavü· 
le nudilen 142.000.000,-

Türk Lirası Mevduata : 

DöYiz Taahhüdatı : 

Altıaa tahYili kabil dövizler 
Diter .&övi:ı.ler ve alacaklı k!irinl' 
b.k.i7eleri 

Muhtellf: 

• 

14.258.42 

45.025.221,56 

Yek<m: 

Lira 
15.000.000,-

10.217.134,15 

299.761,385,-

l lJ.478.275,37 

45.039 ... 77,98 

l!l .932. 194,48 

605.428.467 ,08 

l Temmuz 1938 tarihinden itibaren : lakonto haddi % 4 Albo üzerine X 3 
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Qwo~idien d•• AdJudic tlons 

• 

MUNAKASA GAZE 

18 FEVRIER 1940 

ADMINISTRATION 

Galata, Fermeneciler Cad. 

Kenber Han, 2me Et g~ 

No 8-9 11·12 

Telephone: 49442 

Pour la Publicite ı'adre11er 
a l'Admtnistration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Boite Postale No. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
-------------------- ------~--'-~~~-------....~------------~ 

Objet de ,'adjudicatlon 
Mode Prix Caution. Lieux d'adjudication et du 

Jourı Heureı d'kdjudicat. eıtimatif proviaoire Cabier deı Cbarrea 

----------~----~-------~--~~-
Adjudications au Rabai!._ 

Constructions-fieparaticrıs-Tr v. Publics-Materiel de Constru~tion-Cartographie 
Constr. toit mosquee 8 Scydıköy 
Rep. dalots s routc Keşan-lpsala Publique 
Constr. toit et plafonds de la bat. d'ccole pri- ,, 

maire iı Salihli 
Install. parntonnerıe a l'ecole de iendarmerie Gre a gre 

iı Silifke (ai) 

2229 21 
3002 48 
4846 -

689 20 

167 19 
225 19 
363 47 

Municipalite Seydiköy 29-2·40 14 -
Dir. Trav. Pub. Edirne 29-2-40 IS -
Comite de Secours deı Affaireı d'Eco· 4-3·40 15 -

le et d' eau a Salihli 
Dir. Trav. Pub. lçel Danı 1 ao i ı 

Constr. etnble: 2 p. ,, H32 50 Com. Ach. Milit. Edirne 27-2-40 11 -

Travaux d'lmprimerie - Papeterie - Fourniture de Bureaux 

lmpression registrcs et tnbleaux: 5000 p. 175 -

Transport-Chargement - Dechargment 

Transport charbon (aj ı Gre a ire 5000 -

Combustible - Carburant-Huiles 

Charbon lavemarin: 3000 t. 
Benzine pr. aeroplan (cah eh 1445 P) 

Davers 

Balaia: 3000 p. (ııj) 

Bouchons pr. galon: 1125000 p. 
• ,, vin: 1500000 p. 
> .11 raki: 10000000 p. 
n ,, vin: 1500000 p. 
n ,, galons: 300000 p. 
,, n barils: 100000 p. 

Colle: 3 t. 
Fil en laine pr. chaussettes: 8 t. 

Provisi ons 

Broyııge ble: 720 t. 
f Pomme de tcrre: 8 t.-oignonı: 8 t.-lentilleı : 10 t. 

Farinc: 33,S t. 
Riz: 2,5 t. 
Haricob secs: 6,5 t. 
Poiı·chiche: 3 t. 
Orge: 12 t. 
Beurre: 1,9 t. 
Haricota ıecs: 13 t. 
Poiı·chiche: 6 t, 
Orge: 77 t. 
Pois-chiche: 2 ,5 t. 
Riz: 3 t. 

Huile d' olivcı: 500 k • 
Beurrc: 5950 k. 
Huile d'olives: 2,1 t. 
Riz: 12,5 t. 
Foin· 37,5 t. 
Haricots sccs: 4 t . 
Haricots secs: 11 t. 
Bles concaıses: l O t. 
Riz: 1 t. 
Poiı·chiche: 5 t. 
Lentilleı: 2 t, 
Sııcre: 5 t. 
Beurre: 4 t. 
Huilc d' olives: 2 t. 
Haricots secs: 120,5 t. (aj) 
Beurre: 1769 2427 k. 
Macaronis: 1228· 1849 k. 
Poiı·chiche: l 024-14 72 k. • 
Sucre: 1024-1472 k. 
Raisi'nı secs: 819-1277 k. 
Oignons: 614-883 k. 
Pomme de terre: 3 72-4316 k. 
Hcricots ıccs: 2457-3532 k. 
F romage blanc: 144-219 k. 
Savon: 1092-1344 k. 
Orge: 50 t. 

djudications a la surenchere 
Le droıt de mettrc des reclomes dans la re

vue intitulee "Tilrk Tiyatrosu,, 
Decombres biıtiııse 

• boutique 
Boiı de p•uplier: 1381 P• (1331 m8

) 

Boiıı de pe11plier: 3550 m3 

Pli cach la t. 25 !..-. 

n 

Gre a gre 
,, 
n 

Pli cach 

• 
Publique 

" 
" 

11250 -
14085 -
33350 -
14085 -
30 o -
2350 -
1680 -

Gre a gre le le. 2 75 

Pli cach 
Publique 

" 
" > 

" 
" ,, 
> 
> 
.il 

> 

" > 

" > 

> 

" > 

" > 

Gre a gre 
Publique 

" ,, 
> 

Pli cacb 
,, 
) 

,, 
> 

> 
> 

,, 
,, 
,, 

Gre a 2're 

Gre a rre 

Publique 

" 
• ,, 

64800 -
1720 -
3120 -

787 50 
877 50 
330 -
630 -

2090 -
2340 -

600 -
3465 -
300 -
900 -
275 -

6545 -
1050 -
4125 -
7685 -

600 -
2000 -
1250 -
29ü0 -
625 -
300 -

1375 -
4200 -
840 -

24100 -
3058 02 

443 76 
206 08 
397 44 
255 4J 

44 15 
345 28 
812 36 

83 '.l2 
456 96 

3500 -

• 

167 16 

150 -
200 -

le m3 1 70 
> 1 70 

13 13 ' Vilayet Gaziantep 22-2-40 10 -

375 - Oir. Gen . Expl. Ports Etat Suc. bmir 26-2-40 11 -

5000 -
41400 -

844 -
1056 -
2501 -
1056 -

225 -
176 -
126 -

3300 -

4850 -
129 -
309 -
59 06 
65 81 
23 75 
47 2S 

156 75 
175 50 

45 -
259 88 

22 5o 
67 50 
20 36 

690 99 
78 75 

309 38 
576 38 
45 -

150 -
93 75 

217 50 
46 88 
22 50 

103 ıs 

315 ·-
63 -

1807 50 
229 36 
33 29 
15 46 
29 81 
19 16 
3 32 

25 90 
60 93 

6 25 
34 L8 

265 -

12 54 

11 25 
15 -

169 70 
452 68 

Com. Ach. Milit. Kırklareli 4-3-40 15 -
Com. Ach. Minis. Def. Nat. Dep. Aviat. 26-2-40 11 -

Com. Ach. Econ. Monop. Kabatacbe 

,, " 
., ,, 
,, " 
n " 
" > 
,, ,, 

lre Expl. Ch . de fer Etat H. paşa 
Com. Acb. Min. Def. Nat. Ankara 

Com. Ach. Milit. Mersin 
,, 
> 

> 
,, 
> 

" 
• 
> 

" 
" 
n 

" 
" 
" > 

,, 
> 

> 

n 

• 

Isparta 

" 
,, 
" 
" 
" ,, 

" ,, 
" > 

,, 
> 

> 
> 

• 
> 

Com. Ach. lnt. bmir 
> 

" > 

" 
" 
" 

> 

> 

.. 
• 
" 
" > 

Com. Ach. Milit. Manisa 
C. A. Gendr. lıt. Taxim·Ayazpaıa 

" > 

> 

> 

" 
• ,, 
> 

" > 

.1 

> 

> 

" 
" > 

" " Com. Ach · Corpı Arm~e Çorlu 

Com. Pcrm. Municip. lstanbul 

" > 
Oir. P' ortt Bolu 

> , 

> 

• 

26-2-40 14 30 
15-3·40 14 - • 
15-3-40 14 30 
15-3·40 15 -
15·3-40 15 30 
15-3-40 16 -
1 S-3-40 16 30 
5.3.40 ıo 30 

19-2-40 10 -

4-3-40 11 -
29-2·40 15 -

1-3-40 15 -
1.3.40 10 30 
1-3-40 14 45 
1-3-40 11 30 
1-3-40 15 30 

27-2-40 11 -
27-2-40 15 30 
27-2-40 15 -
27-2·40 10 -
27-2-40 11 30 
27-2-40 12 -
27-2-40 11 -
26-2-40 15 -
26-2 40 15 30 
26-2-40 11 -
21-2-40 10 -
2 t-2-40 10 45 

4.3.40 10 -
4.3.40 10 30 
4-3-40 11 -
4-3-40 11 30 
4·3-40 14 -
4 3-40 14 30 
4-3-40 15 -
4-3-40 15 so 

22-2-40 10 -
4.3.40 15 -
4.3.40 15 -
4-3-40 15 -
4-340 15-
4-3-40 15 -
4 3 -40 15 -
4-3-40 15 -
4·3-40 15 -
4-3-40 15 -
4-3-40 15 -

19-2·40 15 -

19-2·40 l4 -

19-2.40 14 -
19-2·40 14 -
23-2·40 15 -
28-2-40 14 -

(3ündi ıayf adan de Yam) 
ihale ıilnG: 8.3.940 

Pey 
Diıteri akçaıı 
lira kr. lira kr. 

Miktarı 
M.K.N. Marka No. kilo gr. 

İhale (Ünü 8 3.940 
2721 KD 312 50 1700 128 

1315 28 320 360 72 27 

; 6713 ML-RH 460 
. 3231 FH 2225 3633 

2638 Salamon 1 14 

4 950 148 39 14 
41 200 l73 60 17 

665 500 1438 18 108 
1 GOVO 

2649 KH 1/3 123 
2653 JE 1 ıo ıuoo 
3931 MMP 81~2 101 
3935 MK 109 1,20 2686 
3636 DP 1609 84 500 

İhale runil 12.3.940 
2660 RHC 29 15 300 

70 72 6 
149 50 14 
101 9 

1208 70 91 
160 30 14 

203 10 15 

E11aaı ciaıi 

tapka imali•• 01•r 
ıuı ipekli pa•uk 11 

mensucat 
M.2 200 gr. a:a yüo 

mensucat 
yün mensucat I 
ba11as teraz.i ( kt•1' 

•iklet ıeker mlkt•'' 
Y. 50 den f azl• 

farmal dekit ~ 
boyaıı:a toz hal · tıl 
kabartmalı d. kilit • 
levha halin. aabeıt0 

t 

' ~ 
lt t 

oynacak liatik tol' 'llı~ 

2842 AS 181666 l03 618 

ol f· 
M2 301 /420 G.K. f'' lııı1 

muklu kera,ık yün dJ
111

1' rı 1 

34 kağıt makaraya ı• 

~o 

3301 RSD 
1671 
3289 RB 

329U RB 
711 AE 

6877 

1879 

1879 
7 10 

5 020 
46 
64 420 
t39 5 o 

22 
34 

2678 Salamon 1 6 577 
GOVO 

2683 MB 1/ 19 790 
1469 MO l/3 321 700 

4950 RFD 7.15.12 138 
5945 

544 40 
45 70 4 

835 72 59 
259 10 21 

JOl 75 
350 

8 
25 

1246 12 93 

459 02 35 
700 64 52 

70 6 

ihale a-ünü 15.3.940 
2943 KO 311 42 500 1487 50 1 l5 

2729 
4166 JF 

996 798 60 
25 900 229 50 17 

4165 JF 34 500 2252 170 

4164 JF 17 850 392 76 26 

4177 DCO 7656 17 20 l 306 40 22 

4179 MMP 53 58 658 800 
996 17448 927 

3951 1 60 
395~ ARS 56l0 68 500 

ihale gün il 18 3. 940 
4100 ND,582 1/20 2546 

265 88 
374 45 
590 
101 56 

20 
28 
4S 

8 

3867 09 290 

3956 KZC 37 500 160 94 12 

428'.ı G 19142 14 5r.o 1s2 so 10 
Müller 

428l BF Bill 72 420 31 

4197 AA 13124 28 25 500 31 2 
4196 > )) 240 500 220 75 17 

4191 CPC 8134.35 
4190 
4044 RM 11224 26 

ıoo 

70 
916 
215 

3276 10 550 
998 13 

4l99 EH 4438911 2 111 
3958 Muzaffer 4000 028 

9l 25 7 
123 28 11 

1075 81 

616 40 46 
87 7 
67 75 6 

619 84 46 

ıunt ipek ipliği b 
ipek dikilmiş oıatl' 

, poraelen eczacı bat 
safi ipek mensuc• , 
liıtlkle mürett P pJ .. 
muk ıerit ve ıad• P 

muk kaytan 
pamuk kordon 
M2 200 gr. az yto 

menıucat 

ciklet teker miktaf1 

% 5U don ful• 
aldakit fermik 
insan tartan baıJdil 

(aktarma) 
iıpirtosuz vorn. bo1' 

( 

ipekli pamuklu rııe"' 
cat ,apkahk 

cam lamba abajurıt ~,. 
1 çifti 401 800 gr· t ~ ıJ 
dar vidala deridco t;. ~ 0~ 
tek nümunelik •1'tı~ a,'• 

rugan ve podiıilet 0 •t 

tek nümun, aya1'lı:~ 
rugan podiıüet .;• ,,ı 

ları kauçuktan telı ~-~ 
nümunelik ayalı ~ 

iıpirtoıüa ıayri 111•' 
uçan yat 

demir vida ıowtıo10 . i 
bin~k otomobili ~ıl 1 ' 
sade demir kapı ~ 
liltik bor• ~· l~ 

. 'u Mı 150 200 J"· lı· :~ le 
adedi 51/66 k· ,, 1 ~ 
boyala pamuk "'ıı" 1 bi 

küçük çile baliod• ~~ 
kılı iplik ) ' 
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Yukarada evıafı yazıla eşya üstlerinde gösterilen ı0°1'bıl \ : 
aaet 13 de Sirkecide Retadiye Ceddeaindeki halı antrep,oıu d• ıı 
ve Satı' Gümrfiğf1 Mldürlüğüııde açık arttırma ile 1540 s•Y

1
11 

nun gereğince ve 2490 ıayıla kanunun bükümleri daireıincl• ,, 
cakhr. İıteklilerin belli günlerde ve taat 12 ye kadar Mali1'l• 
tezkerelerini ve Ticaret Oda11 veıikalarını ibraz ederek 1ii• 
pey akçelerini vezneye yatırmış olmaları lar.ımdır. '' 

Bu etyalarden batka her gün milteferrik eşya aatışları 
pılmakta olup bunların liıtesi salon ilan tabloıunda asılıdır• 

İmtiyaz Sahtbt ve Yazı İtleri Direktörü: lımall (jt<f' 
Baııldıtı yer: Akın Baaımevi lıtanbul 


