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Umum Tüccarların ve mü eahhitl rln mesleki Org 

E ono ik H berler 
Yıni benzin ve gızyağı fiatluı 1 Kok kömarü 21 liradan 2~ lira 
Ticaret Vekaletinden : AD kurnıı çıkarılıyor 

b Petrol müştakları fiatlarının 
u günkü ahval dolayııiyle men· 
'' nıeı:ııleketlerde yükıelmiı ol· 
lllaıına binaen benzin ve gar 
Yağı iı.amt satıı fiaHanmn art
tırılnıası zarureti huıl olın119 ve 
~•ğıda yuılı fiatlar teıbit edi· 
~~relı. 15 ikincikanun 19t > tari· 

10den itib ren meriyete kon
ınuçtur : 

1 - Benzin ve fa:ı.yatının İs 
lanbul, İzmir ve lskenderun'da 
llepo fiatları : 

.Kuruf 

Benzin dakme litreıi 14,a5 
• çift bilyilk teueke 556,54 

Gazyağı dökoıe kilosu 14,69 
" çift büyük teneke 498,39 
" tek küçük teneke 77,75 

" 2 - Benıin ve ıazyafının An
llrn, fstanbul ve l:a:mir'de d5k-

ltle olarak Azami aatı9 fiatları: 
Benzin lit- uyııtı ki-

resi losu 
Kuruş Kuru' 

tnk rJı 19,-
t nbul 16,60 l~190 lııııir 16,65 16,06 

S 3 - Ankara, lstı:ı.nbul, lzmir, 
•tnıun, Merain ve lıkenderun'da 

tenekeli benzin ve gazy ğı aza
rııı sa.tat fiaUarı: 

Çift bıı- Tek kü· 
Çıft hü· yiilı: tene· çuk te· 

yilı: tene· ke ıa:ı:• ncke gu· 

lı:e ben:ı:in yatı ya~ı 
Kuruı K\tr•ı Kuuı 

.4.•ltara - 6ğ5- 640 -97-· 
:•t•nbul 615 530 83 
ıı:nir 615 540 86 

Samsun 625 555 87 
~trıin 635 580 88 

"•ndcrun 585 515 80 
D· 

f. •ter yerlerdeki azami aatıf 
ıtUa ela rı, yukarda 1 numara altın-

lı it ~~lterilen depo fiatlarına, 
\' l lıyenin, mahalli reai )erin 
,C liıteıi V ek.alete tevcli edilen 
r trlcrdc ise satıcı komiıyouln-
lnı11 il~ . . l t . 
ltıb· •Yesı suretıy e ayı ve 

at olunur, 

Fran!n ilı iş yapın mllsse11le-
. rlmiz için 

~·ı l~'•••tçılarımı:ua mtlmessille-
tlltı 'th '"nıi 1 al per_mi'i n!mak husıa 
~k/ hl şkülatla kartıl ttıkları 
~li. 1

'
4• Ticaret Ate4elitimize 

~ racaat et eleri iğer taraftan 
İllt~•n ••ına11 elde edilen kolay
~b •rdtn kendilerinin ı r' atle 
ıtıl trıiar edilmeleri için ihracat· 
t~''~ı~ın milmeuillerinia ad
'-i rını Puiı Ticaret Atoıeliti· 

lt i.ilclirmelcri lizımdır. 

Frans d 
• • kuru m yve ithalatır.a 

ı kolaylıklar 
•ıa: eyl&l tarihinden enel Fr n· 
ı:nı, :CloırGlr. ••trepolarıaa rel
baı \' ~"•an k111u yemiılerin it
da11 i;h •ıxı~iyo ınüaaadesi alınma
ttribt· •l cdılebilece~i 21.Xll.939 
el• il~• Fra.naız rea i J'&:&: teıin-

.a edılınlşdir. 
Undan b ._ 

hQı· •ı-.a evvelıre kuru 1f itlıal t • 
t•ıla e Dllf bulunan tiic · 
'- tın k ru y . "tb ı· ~ 'tallik b'l eanş ı a ıne ınu-
oluna 1 Cıı:ııuıu tal'eblcrinin is' af 

0'11 bilclirilmektedir. 

lltracat eşyası nnkli için Türk 
ıileplerinin F ransı. \'e İngıltere ta 
rafından kiralanmaaı ve bu suretle 
deniz nakil vasıtalarının aznlmosı 

üurine deniz rıaklıye ilzretlcri 
yülu imiştir. Bu vaziyet fızcnne 

kok kömürü tüccarları belediyeye 
m racaat ederek kömlr narkınm 

yükseltilmeıini istemiılcrdir. Ko· 
mür tüecıı.rlnrının bu mürauatı be
lediye iktisat müdürlü2'ü tarafından 
tetkik edilmiş ve notıccdc daimi 
encümen kararilc tonu 21 lirn 5 
kuru~ olan kok kö ürü narkı 22 
lira 10 kuruıa çıkarılmıştır. 

Ancak bu yeni fiat farkının pi· 
yasada mevcut 2 3 bin ton kok 
kömlrtlce teımil edilıoemthİ ve 
yalnız bundan sonra relecek kok 
~ömürlerİlıin tcıbit edilen yeni 
fiatla satılmaıı k rnrlıswtarılmııtır. 

Pamuk fi atları yükıeldl 

Ziraat ve Esnaf bankalarınm 
Adaıııa mıntakasında pamuk mü· 
bayaaaının yeniden baılaması Ü· 

zerine ıon günlerde 54:55 ku
ruşa kadar dütm f olan iyi ciaa 
pamuldarıo f iyah 7eniden O ku· 
ruı çıkmııtır. 

ithalat Eşyası 
Bahir.yatı, hbbi müstahzarat, 

termoıifon, vauelin, yün eıya, 

pamuk menıucat, cam vesaire 
olmak fizere mühim miktarda 
it alat efyası Fransız bandıralı 
oı.Teofil Gotyc:a vapuru ile gel· 
mittir. 

Ölçü lletlırlnin ithal merkezi ri 
İcra Vekilleri Heyeti memle· 

ketimize getirilecek ölçü dortı 
ve iletlerioin yalnız Ankara, 
İııt nbul, İzmir Mersin, Sam11u11, 
Trabzon Zonıruldak ve İsken· 
derun gümrüklerinden a-eçiril
me11ini kabul etmittir. 

Hayvan m hsulll ri 
Dünya borsalarında b zı 

hayvan ahsulleri fiatları 
Yumurta 

Berlin boraası : 8.1.1 40 
S A B C D 

65 den 60-65 55 60 50 55 45.50 
yukarı 
ıram ıram gram gram gram 

Türkiye 81
1, 8 71 , ·ı s 

tamtez.c 
(G. 1. tamtaz.e) 

Yugos· 9 81
/, 8 

lavya tamt ze 
Bahnumu 

Marsilya BorHıı: Jij, 12.1939 

Madai'ukar 
Fas 
Tunus 
Anadolu 
Londra: 5.1.1940 

Frauk 

2000-2050 
2450 250!} 
24~0-2500 

2950 3000 
Şilin 

Türki.-itibari 11.kinaun Şubat 150 • 
Kalkütıı :ıı » > 160 -

Fia.tlar : 50 kilo 800 i'ramlık 

inriliz lSJçtiıü üzerinedir. 
Ham Deri 

Marailya Piy&1u1: 8 1.1940 
Frank 

Co:ı yir Koyun deriıi 
Keçi deriıi 
Kuz.u, oğlak 18 20 
derisi ku&u 
Koyun bar1atı 

1200 1225 
o 

tlak 15, 16 

f{anunlar, Kararnameler uahedeleri 
~------

Yumurta ihracatının mura~rıbeslne dair nizımnaPRenln bazı 
maddelerini dığiştir n nizamname 

İhracatçı veya m musili, kont
rol neticesine itiraz ettiği tak 
dirde, itirazı neden ibarebe be
yannamenin arkasına yuznrak 
imHlar ve bu takdirde kontrol 
memuru tarafından ayrılan ve 
ihtilaf mevzuu olan yuınurlalar, 
bava payı, leke ve kir gıbi, bu. 
utları çiıtl'İ ile gösterilebilen 

huauıılar, silin muz bir tanda çi
zildikten sonr münasip hir kap 
i ine kctnularak, kontrol memu
ru ile ihraç.atçı veya mümess'li 
titr fından muşterel~en mühürle
nir ve mezkur yum.urtalar, bir 

efa da, 29 uncu maddede ya· 
zıh heyet tarafın n uayen 
olunu. He} t, bu husustaki 1' • 
rarını mucip sebaplcrile, aarih 
ol rak, beyann meye yazıl ı 

olan itirazın altına yazıp imz. -
lar. Mezkur karar, ihrac:ntçı veya 

m 1&ili tarafından ileri sil 
l 11 itirazı b h gôiterdiği taıt 

dirae, malın ibracına müsaade 
oluuarak outrol vesikası veri
lir. 

Bu fıkrada yazılı olan ahval
de :ıa•ıt varakası tanı.im ohrn

az.. 
c) Malın, ısım, nevi, derece 

ve sınıfın naz.aran, niz mna e 
ile kabul edilmiıJ olan toler ns· 
ları bir mislinden fazla aşh,.ı 

veya 9 uncu maddeye göre ib. 
racı memnu vasıflarda özürlü 
yu urtalardan, b fıkrasında 7a
zılı miktarl rdnn fazla yumur· 
tayı ihtiva ettiği görülürs , 
kontrol muru taraf ındnn 27 
inci madde hükümlerine tevfi
kan zabıt v rakuı tanzim olu· 
nur. 

23 - Üzerinde etiketı bulun· 
mıyaıı ve kontrol vesikası l 
w y.m veyu 25 ınci waddeıie 

yazılı muddetleci doldurmuş o· 
laıı yumurtaların ihracma güw· 
rük id •relerıoce ruÜsE de edile· 

mez. 
25 Huiran iptidnunclan 

eylıil 11oauna kadar olan devre· 
de kontrol edilen yumurtaların 

kontrol tarahinden itibaren 4 ve 
diğer oylarda 7 guo içind ih· 
raç edilmeleri mecburidir. 

Yuo urtalar bu müddet zar· 
fında ihraç edilme:r.se, ibrac:atçı 

veya mümessili keyfiyeti kont· 
rol uıemurlugunıı ihbarla mti· 
kellefcır. Bu kabil mali rm ih
racı iç n, yeniden kontrol edil· 
m leri lazımdır 

26 D hn evvel kontrol edil· 
mış olan yumur1: lıır; ibr ~ ediliu· 
ceye kadar her zamau her yer· 
de t~krar kontrol edil bilir. 

Bu maksatla yumurta sandık· 
l rıod n yüz sandığa k dar olan 
partilerde en çol iki s ndıj"ını, 
yüz s ndıktan fazla olanlarda 

0 2 ye kadar bir miktarını a~ 
tırıp muayen ctmcte kontrol 
memuru salahiyetlidir. Muayene 
neticesinde nizamn me hüküm 
lerine muhalif bir bal görüldü· 
Q'Ü tal.dirde, kontrol mamuru, 
imkan varsa yirmi ikinci mad
denin b fıkrasında yazılı oldutu 
üzere, ynmurtalnn çiz rek, Bfıl 
mış ııdıklar ile bir de açılma· 
mıf san ı~ı ihr c tçı veya mües· 
sili ile birlikte mühürlernek sure· 
tile nfi une olarak alır. Banun 
Qzerioo beşinci fıısıldo yazılı ol· 

dutu 'ekilde muamele yapılmak
la beraber ihr cntçının etindeki 
vesikaya istinaden m lın güm· 
rükten geçirilmemeıi kontrol 
memurluğunca gümrü e bildiri
lir ve gümrük idaresince de ihr • 
cat muameleli durdurulur. 

28 - İhracatçı veya mfimes ili 
ontrol neticesine itiraz ettiği 

takdirde, ibtil •fa mevzu olan 
yumurtalar, h va payı, leke ve kir 
gibi hududları çizgi ile gösterile
bilen hususlar, silinmez bir tarz
da çizildikten ıoorn, münasib 
bir kap içine konularak, kont· 
rol memuru ile ihracatçı veya 
müoıcasili tarafından mü~tere· 
ken mübürleoir. 

İhtilAf mev:a:au kontrol mu· 
.-unun müracaatı üzerine, 48 sa· 
at içiııde 29 uncu maddede ya· 
zılı heyet tnr fmdan, kontrol 
memuru &le alakadar ihracatçı 

veya müınesıili hazır bulundu' 
i"U halde tetkik olunur. 

29 İhracatçı veya mimessili-
nin, kontrol neticesine vnki ola
~nk itirazlarını tetkik et ek ve 
karara b ğlamalt üıı:erc, •fağıda 
gösterilen t kilde bir lıaeyet tcş· 
kil olunur. 

A) Mahalli Tiearet Odası tara
fıııd-:ın bir &ene wiiddetle inti
h p olunacak ve intihabı Tica
ret Vekaletince tnıdik edilecek, 
yumurtadan anlur bir zat ve bu· 
nun hazır bulunm ıiıfıı :a man 
hey te girmek üzere ynı 11urct· 
le ' çilecek y deği, 

BJ ou bulunan yerlerde 
Boraa Komiseri, Borsa b11hınma· 
yan yerlerde tiearet ve aaaayi 
odası batkitibi, yedek olar k 
vekilleri, 

C) Tıcar t Vekaletince ıeçile· 
c yumurtnd n nobr bir z.at ve 
bunua hazır buluumadıgı zaman 
heyete girm k üzer aynı suret
le seıilecek yed i, 

Ticaret odası bulunwnyan 
yerlerde, A fıkrasında gösteri· 
len az <logrucle.n doğruya Tica· 
ret VekAl ti11ce seıilecej'i gibi 
ne borsa ne de ticaret odası 

bul nmay n yerlerde, B fı rasm
da yaaılı iza yerine G mrük 
idare.sinin bu işe ayıracai'ı memu· 
ru veya icabanda bunların yedek
leri heyete dahil olurlar. 

Aza, ihtilaf çıkan parti ihra
catçısmın usul ve furuundan ve· 
ya dördüncü tlereceye kadar ci
var hısımlarından olduğu veya 
müst hdemi bulunduğu tekdirıie 
heyet iştir k edemez. 

30 - Heyet, koutr 1 memaru 
t r fınd n evv lce alınan ve 
kendiaine tevdi olunan ihtilaflı 

yumurtaları tcdkik ettikten son· 
ra, ihtilaf mevzuu hakkındaki 

kanaatlerine müstenid knrarları
nı, mucib s beblerile, sarih ola
rak, vaziyete göre, beyanname· 
ye yazılmıf olan itirulartu ltı

na veya zabıt varakasının hus -
si hanesine yazıp imıı:alar. 

33 - Va11fları, t snifi veya 
ambalajları itibarile bu niHm· 
namenin 8 ila 19 ve 2? nci maıi
deleri htikmlcrin uy ayan yu
murtaları kontrola nnedenl rle 
5 ve 7 nci maddeleri ve 21, 25, 
27 nci maddelerinin ikinci ve 
28 inci maddenin birinci fıkrııla· 
rı bilkilmlerine muhalif hareket· 

M ü t e a h h i t 1 er i n T a k v i m i -----.~--------~-
YARIN 3 2 940 ta YAPILACAK İHALELER 

İstanbul Telefon Müdürliğü: 
Enjekte direk (No 1275) 
Fcnd boru {No 1275) 

İst nbul Elektrik Tramvay Tü 
nel lşletmeıeri : 

Evrak rııflan yap. (N"> 1298) 

Isparta Belediyesi . 
Guino binaaı ınf (Ne 1298) 

İsi nbul Komut SAK : 
Mutfak ocak :ırı tamiri (No 1305) 

D. D Yollan: 
Suni pertlaad cımentoıo (Ne 1305) 
Gopi·.>e (N,. 1316) 

Ask. Fnb. U. Mud. SAK Ank.: 
Kırıklı:ıılede y•p. inş. (No 1307) 
De:nir ve kro!Il cevheri (No 1307) 

. " 

İstanbul İnşaat Usta Okulu 
Muhtelıf en.ak (No 1308) 

Eskişehir Kor SAK: 
Pavyon iııı (No 1313) 

M M Vekaleti SAK : 
Çamaşırlık be:ı. (No 1'12) 
Harç {No U\14) 

istanbul Beden Terbiysi Başkan. 
Bina ta'l1İrı (No 1314) 

Devlet Liman. İşletme U. M~d. 
Evrıık hut nlması (No 1315) 

Tophane Lvz. SAY : 
Yatak ve yastık kılıf (No 1316) 
Ray nakli {No 1316) 

Hamiş : [] fırnak ıç ne a ınmış nu· 
mara nr, şin hangı eayılı ıaı.etede neşr· 
olduğunu gösterir. 

rJ Sonunda yıldız şareti bu unan iıler 
mı.7Jtyodeye aittır. 

AR 

İçel Nafıa Müdürlüğünden : 

Silifke Jandarma okulunda y pıhcnk 689.20 lira keşif 
evraklı paratoner tesisatına ait 25.t.940 tarihinde yapılan 

kailtmede talip zuhur etmediğinden 2490 sayılı kanunun 43 
finc madd ine tevfikan on 1ıün uza tılarak s.2.940 tarihine 
teaa üf eden pazart ıi aünü saat onda ihale i yapılmak ü 
:ıer yeniden eksiltmeye konulmu tur. 

Muvakkat teminat akçaaı 52 liradır Bu miktar paranın 
malsandığına ve teminat mektubu olarak Nafıa müdürlüğün
d müteşekkil Komi yona tevdi etmeleri lazımdır. 

Fazla malum t lmak isteyenlerin Nafıa müdürlüğüne 
nıür c.ıa.tl rı ilan olunur. 

Belediye Sular İdaresinden : 
İdaremiz tarafınd n İstanbul ve Beyoğlu belediye budutları için· 

de açılacak baca kaldmmlarının tamir işleri kapalı zarfla münaka· 
1 saya çıkarıliMıştır 

Bu busuı için tanzim edilen şartname idaremizin levazım servi· 
' siadcn alınabilir. 

İhale 14.2.940 çarşamb r nü saat 15 te Taksimde idare mer· 
kezin e yapılacaktır. Talıpler şartnameye göre hazırlayacakları zarf
hı.rı m :ı:kur pn ve saate kadar müdürlüğe vermelidirler. Bu saat. 
ten sonra retirilecek zarflar kabul edilmez. 

Y enifehir Belediye Riyasetinden : 
Yeniıehirin müstakbel imar planı 21 gün müddetle müna· 

kasaya konulmujtur· Münakasaya girebilmek için Yüksek 
Mühendis mektebi veya Güzel Sanatlar Akademisi Mimari 
§Ubesınden mezun olması. 

İhale Belediye Encümeninde 7°2 950 da y pılncaktır. 
Talihlerin yevmi mezkiirda Belediyeye müracaatleri ilan 

olunur. 

Eski§ehir Kor Satmalma Komisyo un an : 
Eski,ehir garnizonunda bir pavyon inı;ası pazarlıkla yaphrıla· 

caktır. Pa:urlığı 3.2.940 cum rtesi günü saat 11 de Eskişehirde Ker 
satıulma komiııyonunda yapıla~aktır. Şartname, keşif ve prejeleri 
Ankara ve İlitanbul levazı111 amirli deri ve Eıkişehir Kor satınalma 
komisyonlımnda gör~lür. Keşif bedeli J0,037 lira 2 kuruş, muvak· 
knt teminatı 22.13 liradır. İsteklilerin kanunda yazılı vesaikle ve te
minat makbuzlarile mezkur ı-ün ve saatte komisyonda bulunmaları. 

Milli Müdafaa Vekaleti Hava Satınalmn Komisyonundan : 
İki küçük bina kopalı :ıarlla eksiltmeye konulmuştur. Keşif 

bedeli ~499 lırll olup ilk temiııııt ıniktan 713 liradır. Kapala z.arfla 
eksiltme i 19.2.940 pazartesi günü sJat 11 deh va satmalma komisy · 
nund yapılacaktır Keşif evrn1cı her gün öğl~den sonra mezkur 
komisyondan 48 kuruş mukabilinde alınabilir lııteklilerin kanunun 
iki ve üçüncü maddelerinde ya7ılı vesaikle birlıkte ilk teminat ve 
teklif mclı:tuplarmı muayyen saatten bir saat evveline kadar komis· 
yona vermeleri. 

te bulunanlar bakkınd 3018 nu Vekaleti) kelimeleri (Ti c ar c t 
maralı kanunun 8 İnci maddesi Ve dileti) olarak değiştiril iştir. 
mucibince ve bunun haricinde ~adde 3 - Devlet Şurasınca 
kalan hallerde ve suiniyet sabit göriilm-ş olan bu nizemname 
olan vaziyetlerde 1705 numaralı 1 hükümleri Res~i .Ga:r:ctcrlc ba
kanuna göre takibat ynpılır. sıldığı gü.ıden ıtıbaren 15 gün 

Madde 2 - Nizamnauıeye qa· sonra yürümiye b şiar. 
ğul yazılı madde eklenmiştir. Madde 4 -:- İşbu nizamname 

Ek madde - Nizamnamenin ı hükümlerini icra Vekilleri He-
diter mnddelerindeki (lktııad yeti yürfttür. (BiTTi) 
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n ol nan ünaka av y d r Li te~i 

İNŞAAT MALZEMESİ 

Ctn t 

A) 
in aat, Tamirat, Nafıa 

Silifke jandarma okulunda paratoner tesi
ıatı (temd.) 

Küçük bina inş: 2 ad. (şart. 48 kr.) kapalı z. 
Cümbur bando heyeti meşkhanesi tadili pa:ı. 

(tart. 11 kr.) 
Kırklareli Aık. bast. tavan döşeme ve be

ton merdiven inşasile pencere çerçeve· 
terinin tamiri 

111. poıtahanesi bahçeıindeki benin tank· paz:. 
ları üıtüne demir ıundurma inş. 

Fener Maliye Şubesi binası tamiri paz. 
Belediye Sular idaresi Adalar Müfett:tliti aç. ekı. 

binaıı yazıhanesine fişe yap. 

9499 
2130 12 

3055 72 

383 82 

Tı9 03 

E lektrik-Havagazı-Kalorifer(tesisat ve malzemesi) 

Eleldrilı.li motör ve teferruatı: 1 ad. 
Elektrik dinamosu: 3 ad. 
Ampul: 26070 ad. (müteahhid nam ve he

sabına) 

pas. 
aç. ekı. 
pu. 

2000 -
800 -

8773 11 

Mensucat, Elbi!.e_. Kundur!, Çamaşır v.s. 

Kanaviçe veya bez: 500000 ad.-kum torba· 
ıı yapılmak için 

Elbise diktirilmesi: 80 tak. 
Yazlık elbise: 70 ad.-kışlık elbise: TO ad. 

(Bekçi için) 

aç. eks. 

n 

532 -
1050 -

Renkli cild bezi: 3000 m . (temd.) n 1500 -

obilya, bUro ve ev eşyası Muşamb~!..~ah, v. s. 

Mobilya: 9 kalem aç. olu. 1383 -

Müteferrik 

Motör makinesi tamiri 
Dizel motörü ana mili: 1 ad. 
Tahta su fıçısı: 100 ad. 
Oluklu galvanizli saç l m m: 8 t. 
Bira tankı: 55 ad. 
Sırlı tencere: 200 ad. sırlı ıüt ka~ı: 500 

ad.-sırlı çaydanlık: 1000 ad ·sırlı ördek: 
500 ad.-sırlı su kovası: 500 ad.·ıırh otu-
rak: ıOOO ad.-ıırlı oturak ıürmeli: 500 
ad • ırlı tam ördek: 500 ad. (müteahhid 
nam ve hesabına) 

aç ekı. 
pa:a. 

,, 
n 

" aç. ekı . 

Sandık imali: 300\)-6000 ad. paz. 

Erzak, Zahire, Et, St:bz v.s. 

Zeytinyafrı: 15 t. 
Nohut: 84 t. 
K. faırulye: 67 t. 
Sabun: 15 t, 
T o:ı. 'eker: 30 t. 
K· ot 
SadeyaA': 20 t. 
Pirinç: 86 t. 
Bulgur: 130 t. 
Saman: 225 t. 
Ekmek: 87600 k. (temd.) 

,. : 963.600 k. (şart. 470 kr.) (temd.) 

B. M U 'Z' a ~ d e 1 e r 
Müıtamel kamyon: Ford marka 2 ad; 
Ot 
Muhtelif çuval ve torbalar: 7000 ad.-hur· 

da çuval: 30tı ad. 
Boya ve yat fırçası: 45 ad.-tuz rubu da· 

macanaı;ı: 48 ad.·Q'H, benzin ve yat 
tenekesi: 482 ad. 

Saman: 120 t. 

kapalı z. 

" 
" 
n 

" pas. 
kapalı •· 

" 
" 

aı· ekı. 
pa:a. 

" 

•t. art. 

" 
" 
n 

paz. 

737 -
3423 -

4525 -

8100 -
12500 -
12730 -
5550 -
8280 -

25000 -
25800 -
18850 -
3375 -
8979 -

93951 -

1400 -
40-

k. O Ol 

Milli Müdafaa Vek!leti Satınalma Komisyonundan: 
Ketif bedeli 2130 lira 12 kurut olan Riya1ete Ctlmhur Bando 

heyeti metkbanesinde yapılacak tadilat pazarlıkla eksiltmeye kon
mutlur. Pazarlığı: 12.2.940 pazarteıi ıünü ıaat 11 dedir. Kati lemi• 
natı: 319 lira 50 kurut olup tartnamesi 11 kuruta komisyondan alı
bır. Taliplerin muayyen vakitte M. M. V. Sa. Al. Ko.da bulunma• 
ları. 

İstanbul p. T. T. Müdürlüf6nden: 
lstıınbul Postahanesi bahçesindeki benı.in tankları üıUine yaptı

rılacak demir sundurma intası i•i pazarlığa konulmuştur. • 
Pazarlık 21. 2. 940 çarşamba ıaat 15,30 da B. Poıtahane binaıı 

birinci katta PTT. müdürlüğü od&1ında toplanacak müdürlük alım 

ıatım komisyonunda yapılacaktır. 
Keşif bedeli 383 lira 82 kurut, muvakkat teminatı 29 liradır. 
İsteklilerin oblaptaki ketif ve tartnıım esiııi görmek ve muvak· 

kat teminatlarını yatırmak üzere çalııma günlcrınde mezkur ınüdür· 
lük idari kalem levazım kısmına, pa:ı.arlık gün ve saatinde de buna 
benzer it yaptıklarana dair pazarlık gününden en az: 8 ıün evvel 
idarelerinden alacakları vesikalara ıstioaden İıtanbul viliiyeliodeo a· 
lınmıf ehliyet vesikası ve muvakkat tominat makbuzile birlikle ko· 
misyona mürac atları. 

İstanbul Defterdarhiından : 
lst;nbul Haliç fenerindeki eski Fener Maliye tubesi binasında 

yaptırılacak 719 lira 3 kuruş keşifli tamirat işi 5.2.9t0 pazıırtui gü· 
ııii ıaat 14 le Milli Emlik Müdürlütünde müte,ekkil komisyoııda 

52 -

713 -
il9 50 

!30 -

29-

54 -
30-

300 -
60 -

651 99 

40-

112 50 

58 -
514 -

339 37 

608 -
938-
955 -
411-
621 -

1875 -
1935 -
1414 -
253 12 
673 43 

5947 55 

3-
200 -

30-

Q ti Satı 

lçel Nafıa MGd. 

M.M.V. Han SAK 
M.M.V. SAK 

Kırklareli Aıkeri SAK 

İat. P.T.T. Mldtlrllli 

5·2·40 10 -

19-2-40 11 
12-2-40 11 

15-2·40 15 

21-2-40 15 30 

Jst. Defterdarlı~ı 5-2-40 14 -
Belediye Sular İdareıi Taksim Sıraservi 7-2-40 15 -

M.M.V. Hava 5AK 
İsmir Belediyesi 
Deniz Ln. SAK• Kasımpa .. 

M.M.V. SAK 

lıt. Erkek Muallim Mektebi SAK. 
Polatlı Kaymakamlıtı 

Maarif Matbaaıı Mlld. 

İnbi1arlar Umum Müdürlüğii 

GGmrük:Mub. Gen. Komut. lst. SAK 
M.M.V. Hava SAK. 
İıtaobul Komut. SAK Fındıklı 
Çanak. Mst. Mvk. SAK 
inhisarlar Umum Müdürlüğti 
Tophane Lvz. SAK 

6-2·40 10 -
14-~·40 16 - -
6·2-40 15 30 

5·2·40 kadar 

20 2-40 14 30 
14·2-40 14 -

14-2-40 15 -

19·2-40 15 30 

16-2-40 
5-2-40 
5-2-40 
6-2-40 

22.2.40 
9.2.40 

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

Toprak Mahsulleri Ofisi iıt, Şubesi 8 2·40 15 -
Limaı: Han 

Edirne Ask. SAK 

" 
" 
• 
n 

Lflleburıas Askeri SAK 
Edirne Ask. SAK 

.. 
n 

L6leburgaz Aıkeri SAK 
Deniz Ln. SAK Kaaımpafa 

n 

Edirne Villyeti 
İıt. Ask. Fabr - Müd. SAK Salıpazar 
Sümer Bank 5ellüloı. Sanayi Müeıse· 

ıesi İzmit 
n " 

15·2 40 11 -
15·2 40 15 -
15-2-40 16 30 
17-2·40 il -
19-2-40 15 -
9 2·40 15 -

19 2-40 il -
19-2-40 15 -
19-2-40 16 -
9-2 40 il -
6 ·2-40 14 30 
8-2-40 11 -

14-2-40 15 -
20-2-40 14 -
16·2-40 14 -

16-2-40 14 -

90 - Halkalı Ziraat Mektebi MGd. 7-2-40 15 -

pazarlıkla ihale edileeektir. Muvakkat teminat 54 liradır. 
isteklilerin bu ite bcnı;er en az 500 liralık i' yaptıklarına dd . 

vuaikle 940 yılıda aid Ticaret Odası vesikası ibraz etmeleri mukr 
tas.idir. 

Kırklareli Aıkeri Satınalma Komiıyonandan : 
Kırklareli askeri laastaneıioin tavan döıemc ve beton merdiven 

inpıile pencere çerçevelerinin tamirine ait teferrüatın ketif 3055 li· 
ra 72 kuruıtur. İlk teminatı 230 liradır, İhalesi 15 2 940 pertembe 
günü ıaat 15 de Kırklarelinde aıkeri satınalma komisyonunda yapıla· 
caktır• Fenni f&rtnamesi komisyonda iÖrülür. 

Belediye Sular İdareılnden : 
İdaremizin Aılalar müfettitliii binası yar.ıhaoesioe bir giıc 

yntırılocak tır. 

unun ıçın 7.2.940 çarşamba ıüııü saat 15 te yapılocak nçık 
eksiltmeye rirmek isteyenleriıı şar tname ve resmini almak üıerc 

Takıim Sıra&crviler caddesinde idare merkezinde Lcvozım şefliğ ine 

müracaat etmeleri. 
Eksiltmeye ıirecekler idare •eznesine depazito olarak 30 T.L. 

yatırmış Ye makbuzunu almıç bulunacaklordır. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve alz.) 
M. M. VekAleti Hava Satınalma Komisyonundan: 

Bir adet elektrikli motör ve teferruatı paı. rlıkla satın lilınacak

tır. Muhaaımen bedeli 2000 lira olup kati teminat mıktan 300 lira-

İSTANBUL PİYASASI TOPTAN FİYATLARI 

Alçı yerli 50 kg.lık torbası 

,, ,, 
,, alman 

Asfalt yerli 
,, ecnebi 

Çimento natürel 
,, süp r 

Çini (mozaikten) 
,. (çimentodan) 

Fayans ecnebi 
,, 

" 
(aksamı) 

Kireç (ıu) 
,. (toz) 
,, (taş) 

Kiremit (Bakırköy) 
,, (Eskişehir) 

,, (Kütahya) 
,. (Büyükderc) 

Kilnk (çimento) 
,. (toprak) 
,, (dökme boru) 

40 " 
50 •• 

kilosu 

" tonu 

" 
tanesi 

" 
" 
" tonu 

" kilosu 
tanesi 

" 
" 
" santimi 

numarası 

kilosu 

" 

" 
" 

,. (ecnebi) 
Mermer (yerli işlenmiş) 
Tuğla (Büyükdere prese) 

metre murabbaı 
bini 

,, (Ferik6ydelikıiz) " ,, (Kiiğıthane delikli) ,. 
,, ( ,. delikıiz) ,, 
,, (ateş, yerli) tanesi 
,. ( ,, cnebi) ,. 
,, (Fransız preıe) ,. 

Kereste (döşemelik köknar) metre mikabı 
,, (çıralı, lambalı) ,, 
,, (tavanlık köknar kordonlu) ,, 
,, (kaplamalık çıralıJ ,. 
,, (sıvadibi köknar) ,, 
,. (pervaıdık köknar) ,, 

,, 
" ,, 
,, 

" 

180 
80 

800 
650 

o 15 

3 
8 

1400 

20 
3900 
4200 
-4500 
4:500 
4500 
~00 

------~~ ~ ~ r 
dır. Paz.arlığı 6.2 940 ıolı ilinü saat 10 dn Hava Satınaloıa ~ 
yonunda yapılacaktır . Fenni \'e idari tartoame her gün Korıı11 

a-örülebilir. 1 
isteklilerin muayyen gün ve saatte kati teminat ve 1ıaıııı~ 

geleriyl Komiıyonda bulunmalan. 

İzmir Beledleıinden : 
Mezbaha idareıine ilç adet elektrik dinamoıu aabn •

11
' 

yaz itleri müdürlüjiündeki fenni ve mali şartnamesi mucibfll~ 
eksiltıneye konulmutlur. Muhammen b~deli 800 lira olup 1 
14.2.940 çarşamba günü saat 16 dadır. iştirak edecekler 60 
teminatı iş bankasına yatırarak makbuzile enoilmene ıclirlet· 

Deniz Levazım Satınalma. Komisyonundan : 
Tabhüdünü ifa edemiyen bir müteahhit nam ve hefJb;, 

mak üzere 26070 aded ampülün, 6 'ubat 840 taribine raıtlıf 
ıünü saat 15,30 da pazarlıkla eksilmesi yapılacaktır. . 1 

Tahmin edilen bodeli 8777' lira 11 kuru' olup ilk teıP111 

lira 99 kuruştur. f 
Şarinamesini görmek ve almak istiyenlerin herrön ye 

eksiltmesine ittirak edeceklerin de belli gün ve saatte Ka•1111 

bulunan komisyona müracaatları. 

Bensucat -Elbise - Kundura - Çamaşır v. s. - M. M. Vekaleti Satınalma Komlayonundan : t 

Beı yüz bin adet kum torbası yapılm k için kul'l' ~ 
lıiı olabilecek kanaviçe veyahut beze ihtiyaç v•,J 
miktara kifayet edebilecek kadar linde bez Yeya I<~ 
bulunanların nümuneleriyle birlikte s .2.940 günü &"~ 
kadar her gün M.M.V. Sa. Al· Ko. na müracaatları· 

Pol tlı Kaymakamlıtından : 
Kazamız bekçilerine 70 kışlık ve 10 adod yazlık el~İ" 

rılaeaktır. 
Muhammen bedeli 1050 liradır. i 
İhale 14.2.940 günü nat 14 te koymakamlıkta açık e1ı'1 

icra edllec~ ktir. Şartnameyi iÖrmek ist yenlerin kaymak•ıııs 
racaatları ilan olunur. 

Maarif Matbaası MftdilrlüfündeD : 
Cinsi Miktan Tahmini tutarı 11° 1,~f 

Lira f~1ı 
Renkli cild bezi 3000 metre 1500 l 1 
1.2. 1940 perfembe gilnü sant 15 te açık ekailtmeıi ı 

olon miktar ve evs:ıfı yukarıda yazılı cild bezine istekli ç•1~ 
dan açık eksiltmesinin 14 2.1940 pazartesi saat 15 e bıralı• 

• • • 
80 tnkım elbise diktirilmesi: Bak İst. Erkek Mualliı:J' 

SAK ılanl rıno, 

--------------------------------------~ Jro va av aş yası . Y1 ış tn J ı. ~alt v. s. - - __. ,ıı 
Q kalem mob"lya alınacaktır: Bak lıılıi a rlı r U. ı11iid· 

-· - . I} 
Gümrük Muhnf aza Genel Komntanlığı lstanbııl 

Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
Deniz Mıntaka Komutanlığı emrinde ç11l19 n ınot6r 

açık eksiltme ile tamire konmuştur. ıı<' 
Muhamınen bedeli 737 liradır. Muv ~kat teminat 56 lı' 
Eksiltme 16 2.940 cuma günü saat 15 te Galata Mıı°' f' 

desinde lbrahim Rıfat hanında Satınalma Komiıyoaund• 

l 



2 Şubat 1940 

tır • istckl"l k ·1 -• ı er e sı tme gün nde teminat makbuzlarıcu K misyona ver- ı 
ı:ı::ııı bulunmalıdır 
lı ':_apılacak işi

0

n ısrtnamesini görmek ve izahat almak isleyenler 1 
er run Komisyona müracaat edebilirler 

Milli Müd faa VekaletiHaTaSatınnlma Komisyonundan: 
Bir adet 300 beygirlik diHI motör ana milli komple ol rak 

Paz~rhkla satın alınacaktır. Muhammen bedeli J423 lira olup kati 
~~Dıınat miktarı 514 liradır. Pazarlağı 5.2.940 pazartesi günü saat 

f ela hava satmalma komisyonunda yapılacaktır. Şartname ve ev· 
ıa her gün öğleden sonra komisyonda görülebiliı'. lst klileriıı uay· 
teni iÜn ve saatte kııt'i teminat ve kanuni belgeleriyle komi yonda 

" uaınaları . 

Çan kkale Mst· Mvk· Satmalma Ko iıyonundan: 
~ SOOO kilo bir m lik oluklu galvanizli ı ç 6.2 940 salı 

tu~ü sa t 10 da paz rlıkla ı tın alınacaktır· İsteklilerin Ça
na"kalede M t MTk· S tınalma Komisyo una gelmeleri· 

lıtanbul Komutanlılı S tınalm Komiayonundan : 
t h Komutanlık birlikleri ihbyacı için nlmu•eıiae ıöre yüz. adet 
• ta iti fıç111 pazarlıkla satın alıaacalı.br. Mihıakuaııua 5.2.940 

P•zart•ai f6nil ıaat on buıulı.ta baılanaeak ve aynı ıönde ijıalesi 
Y•pılacaktar. lıteklilerin belli ıün ve aaatte Fmdıklıda Komutanlık 
••tınal k · · ma omısyo una ıelmelerı. 

İstanbul Lev :r.ım Amirliği Satanalm Komisyonundan : 
200 Sarlı tencere 
500 ,, süt kabı 

1000 ,, ıaydanlık 
~00 ,, ardelı. 
500 ,, su kovaaı 

1000 ,, tarak 
500 ,, ,, ıirmeli 

500 ,, tam lSrdek 
Yukarıda yaaıla 8 k,lem 11rlı ve eam malum• mGteaabhid nam 

~·.hesabına 9.2. 40 caı:na gGnii Hat 14 te Tophanede lcnzım imir· 
hld •~bnalma komisyonunda açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin 
• elı 4525 lira ilk teminatı 339 lira 37 kuruıtur. Şartna e v. ni

llUıneleri ko i yonda ıör l r. 

Toprak Mabsull rl Ofisi İıt nbul Şubesinden: 
Ofiıimizin A vrupaya ihrac edHeği afyonlar için bir aeu• zarf· 

oda yaptmlacak takriben 3000.8000 bot ıandıt111 imali pazarlık 
1•uret'l . ı • münakasaya konulmuıtur. Bu iae aid ıartnam• her sıiin ıabe 
~ıı muhasebesinden alınabilir. Münakasa 8.2.U40 tarihinde H t 15-
h~dir. Taliblerin mezlrfır g6n ve saatte Liman .lumıııdaki tnbcmiz. 
naıına müracaatleri lüzumu illn olunur. 

• • • 
a5 adet bira tankı alınuakhr: Bak inhisarlar U. Mtld. ilB.nlarına. 

~zak, Zahitte, Et, Sebze v. s. 
Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan : 

t' Kapalı xerf eksiltmesine talib çıkmad tından 87.600 kilo ekme-
1111 6 •ubat 940 tarihine rastlıyan salı gün - saat 14.30 da pazarlık

~meıi yapalacaktır. 

ıSTANBUL 
'ticar t ve Zahire 
,,__Borsası 

--= 

C 1NS1 ı Aoatı Yukan 

Kr. Pa. 

G 1 DEN 

Kr. Pa· 

,_ 
65 -

5 6 

37 20 

11 
'480 

Ton 

- 1 

90 • 
'45 

225 • 
90 • 
60 • 
12 • 
4:S 
ıs • 
61 Toıı 

ısoo ,, 
• 

rt.... D 1 Ş F 1 A T L A R 
-"'tdey 

: Livupul 3 55 
- ; Silı:aıo 4 6 ı 

~~•n T •. Yiı:ııpel.: 4 04 
"'laır • • 

l.ondra 1 88 

BORSA 
ÇEKLER 

1 . 2 • 1939 

Londra 5.21 
Ne9}'ork 130.19 
Paris 2.95 
l\lllano 6,615 
C. evre 29. l 05 
Amrlerdan 66.96 
Brfiks 1 21.96 
A. 0.955 
Sofya 1.57 
Madrid 15.36 

udape te 23. 155 
~kreı 0.965 

Bolrad i.065 
Y oko a a 30.6325 
Stokbolm 30.8275 

&iHAM VE TAHVıLAT 
it Bankası nama P. ·-, 

TAKAS PRİMLERİ 

Enta11aoja91 
loıilter~ 
Belçika 
Hollanda 
ın·eç 

Franıa 

ı•viçre 

56 
70 
70 
66 
53 
5fi 
71 

lbrae&t 
Has.ır Alivre 

-45 
-40 
47 
41 
50 
42 

"° 

44 
39 
46 
40 
48 
:41 
39 

lhruat primleri o/o 100 kıymet Üurından 

lac1&b a<lilmiıtir. 

~ . 
~n bedeli 5~ ı lira olan ıUU kg. ,l!tıı:ı \ e lUU ~· yat
t.tartJ.artt t. •çık eksiltme uıulile HhD ahnuektır:-Mü;;kasa 10_2_ -40 

• t&ı 0-.'1 - o d S' L "d • llııııy011 t •-nu ıaat 1 a ır .. ec? e 9 ltlctmc biaa11ada A E. Ko-
tıllnt ., .•rafından yapılacaktır. lıteklilerin aynı a-fin ye saatte ka· 
dır. Ş eaaık ve 43,5 lira teminatla Komiıyona müracaatları lhım· 

•rtnaıxıcl K • r paras12:. olarak om11yondan Terilwelr.tedir. 
(6M) 4-4 

Tahmin edilen bedeli 897Q lirn ve ilk teminnlı fS73 lira 43 ku I 
r11ş ~lup . art~aınesi her gün komisyondan p rnsı:r. olnrl'k alınabilir· 

lsl'-"khfe .. ıo 2~ 1) a yılı J anundn yazılı \0 esai' le birlikle hlli gün 

ve saatte Kası p ş dn bu unnn komisyoııa mt r thrı. 

*** Tahmin edıl ıı bedeli 93,951 lira olan 9 3.6 IU kilo ek eğin 1 
k~pa~ı z:nrfla yapılan eksiltmesinde teklıf olunan f atlıır yüksek gö
rulmui olmasrndan 6 şubat 940 tarihine rastlıyaıı salı günü saat 
11 de pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

iık teminatı 5947 lira 55 kuruı olup tartnamesi her gün komis· 
yon~an 470 kuruş bedel mukabilinde alınacaktır. 

lsleklileriıı 2490 Sil) ılı kanunda yazılı vesaikle birlikte belli gün 
ve saatte Ka ımpaşada bulunan komisyona müraeaatları. 

(Devamı 4 ncü sayf .. daj 

lSTANBUL PIYASASI 
ERZAK VE ZAHiRE 
TOPTAN FİATLARI 
._.Çay 

Cava 
Çin 

n akkuyruk 
Hindiye 
Seylan 

Kahve 

400 - 600 
380 600 
800 - 1000 
.(40 - 800 
420 - 500 
103 - 104 .. 

Limon 
490 adetlik (İtalya) -
504 > yerli 900 
420 > ) 775 

300-380 > il 

360 > (İtalya) 
360 • (Trabluı) -
330 .. ) 
JOO .> (İtalya) 
300 > (Trabluı) 

320 > .. 

Patates --Buna No 1 
,, il 
J) 

111 
Trabzon No 1 

" 
" 

il 
ili 

Adapaz. rı No 
,, 

l 
il 

1II 

6 50 
5 51 
4 50 
6 5!) 

6 50 
4 50 

925 
800 

1 
6 
5 
7 
5,50 
4,50 
7 
5 

lstanbul De11t Piyasası 
( HAM ve iŞLENMiŞ ) 

K çi ~rlıt_ 
Tuzlu kuru Çifti 230 240 Kt 
Tula tiftik :ıı 145 150 > 

Koy~n deriıi 

Tuzlu kuru Kilesu 48 
Hava kurusu ıı GO 
Tula · 

Hava kuruıu 
Salamura 

Çifti -

çifti 
:ıı -

Manda derisi 
Toz:hı kuru kiloıu 60 
Salamura :ıı 45 

Oğlak~ rial 

5 Kt 
,2.50 > 

-.-:ıı 

-.- .. 
-.-> 

65 
50 

:ıı 

:ıı 

Kuru (tuzlu) çifti 130 150 
Sığır derili 
-~-

> 

Tuz:lu kuru kilosu 75 
Salamura > 50 

~ele 
Sıkır birinci kilosu 200 

:ıı ikinci > 15 
Manda birinci > 160 

» ikinci » 120 

Metin 
Elvan birinci adedi 

80 
52 

230 
180 
170 
135 

JI 

l> 

> 
> ,, 

Bolu 1 
,, il 

ine bolu 

> ikinci > 
5,50 Be k 1 
4,SO yaz çe m• :ıı 

120 
70 

100 
80 

131) 
80 

110 
100 l 

il 
ili 

650 l • il .. 
' 5,50 Sahtiyan 

4,501 Elva;bi'rinci dedi 120 
:ıı 

Ordu 
iV 
1 

11 
Pirinç 

6 50 ıı ikinci > 100 
~:501 Beyaz. birinci > 110 

150 
110 
140 
110 

> 

24 25 
27 29 
27 - 28 

Mera in 
Antalya 
Tosya 
Adap zarı 
Bursa (pembe) 30 - 32 

,, (Viyolôna) M - 35 
,, ıB y z. kasım) 29 30 
,, (Kamolina) 28 - 29 

> ikinci > SO 

istanbul Piyasası 
MAHRUKAT FİATLARI 

Blok 
Yerli depoda 

Krible 
Yerli depoda 

- 171.JO 

1600 

> 
:1 

n (Kırmın) 
Edirne (Viyolona) 

,, ıMaratelli) 30 31 
" (Kamolinn) 28 - 2 1 

Ecnebi ,, 

~ar~e 
ı Yerli bonkerde 58 Şi 

1410 Edirne (Kırmm) 
Yerli (Bombny) 

Sabun 
31 - 32 ,, depoda 13 -

Zeylin yi~daıı 1 
,, " il 

30 - 32 
29 - 30 
21 - 22 

Tuvönan 
Yerli depoda 

1 n bonkerde 
1200 

51 Şi 
Pirina ,, 

.2!,deyaf 
Uıfa 1 

n il 
Birecik 
Antep 
Mardin 
Diyarbakır 
Karı erimi 

.- erinm uıit 

120 - 125 
-- 115 

110 - 115 
ııo - ııs 
111 - 115 
105 - 108 

90 95 

Trabzon V nkfıkebir - -
8250 
95 
90 ,, şarla 

,Şeker 
K-p yerli 
Toz: ,, 

Vejetalin 

Yumurta 
İri"7andıtı 
Ufak n 

Zeytin 
Duble \ 1 mahs .• 
Birinci ,, 
lkiaei ,, 
lJçüncü ,, 
Duble (938 mahs.) 

" .. 
» 

28 
25 
70 

4500 - 4600 

22 - 24 
18 - 20 
15 - 16 

34 - 37 

18 - 20 
Birinci 
İkinci 
Uçüncü ----- _________ ,,_, __ ~-------
rEMAŞA ALEMi 

H :\l.K OPERETİ 
Bu ak m s at 9 da 
Paz.ıı. ın l "ne 1 da 

(LA MAS.<.OT) 
(Uğurlu Kız) 

Müzik: Odr n 

Kok 
Yerli fa brik da 
Karabük 

Sömikok 

Yerli depoda 
Petrol 

Dökme toptan 
Toptan çift teneke 

Benzin 

Dökme 
Çift tenekesi 

Motorin --

1 75 
- 2700 

- - 2105 

15,90 
530 

16,60 
615 

9,78 

ŞEHiR TIY A TR OSU 

Tepebaıı Dram 

kaamı 

Gece sa t 20,30 da 

O KADlN 

lstikli.I Caddesi Komotli 

kıımında 

Bu ak,am ıaat 20,30 de 

OGLUMUZ 

Şehir Tiyatrosunun bütün ha· 

sılatını felaketzedelere tahsis 

etliği bü} Ü , müsıunereııi 5 şu

bat paz ırtesi akşamı ilk def 

ol rak : 

PEMBE SOKAK 46 NO. 

Yaz.an : M. FERiDUN 

İmtiyaz Sahibi ve Yazı lılerl Direktörü: lımall Gi•lt 

Baııldığ'ı yer: Akın Buımevi İıt nbul 

Muhammen bed. 
Cinsi Miktarı lira kr. şekli 

Eksiltme 
pnü saab 

Mobilya kalem 1383 açık eksiltme 19.11.940 15,30 
Bira tankı 55 adet - puarlık !2.11.940 18, 

I artname ve mobilya müfredat fütesi mucibince miktarı yaka
rıda yazılı 2 kalem eşya hiz:alarıuda göıterilen usullerle sat.nalına· 
cakbr. 

il - Eksilme Kabatatta Luuım ve Mabayaat ŞwMıindeki Alım 
Komisyonuada yapılacaktır. 

ili - Ş rtn meler berırün soz.ü geçen Şubeden parasız. ahnabilir. 
lV - Bira tankı pazarlığına girecekler fiatsıı. fenni tekliflerini 

ihale gününden evvel İnhisarlar Umum MüdürHtti Müskirat Fabri· 
kalar Şubesi Müdtirlliğüne vermeleri ve tekliflerinin kabulin• muta
z.ammın vesika almaları lizımdar. 

v - isteklilerin tayin olunan giin ve saatlerde o 0 1,s rtnn•e 
paralarile birlikte mcakiir Komisyona g-elmeri. (846) 1-4 

••• 
l - N- u11esi mueibiHe 450 adet hot şife ~valı paaarhkla 

se.blacaktır. 
il - Pazarlık 6.1Ut40 salı günü saat 14 te Kabataıta Lnazım 

ve Mubayaat Şubesindeki Alım Sataş komiıyenuada yapılaeaktır. 
111 - ~Cimuu her ıfio sözü geçen tubede ıörilebilir. 
lV - lıteklılerin paz.arlak itin tayin edilea p• n aaatle o• 15 

miktarı daki temiaat paraları ile birlikte meakür Komiıyoaa rel· 
eleri. (U.) 4--t 

••* 
Cinsi Miktarı Muhammen8. Ekıiltmenin 

Lira Kuruş şekli saatı 

Otomobil leva:ı:.ımı 289 kalem Pazarlık ) 

:ıı iç liistiti 
muhtelif ebatta > ) 14,30 64 adet 

1 - Müfredat listesi mucibince yukarıda cins ve miktarı yuılı 
otomobil levazımı pnurlık\a sntın alınacaktır. 

il - Pazarlık o·ll-940 salı gunu Kabataşda Levazım ve Mubayaat 
Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111 - Müfredat li5teıi bcrgün ıözü sreçen Şubeden parasız alına· 

bilir· 
iV - lsteklilerin pazarlık için tayin edilen ~n ve saatlerde Y. 

7,5 güvenme pııralarile birlıkte me.zkQr Komisyona ıelmeleri. 
(808) 2-4 

lstanbul Erkek Muallim Mektebi Satmalma KomiıyoRu 
Sışkanhğmdan : 

Ciaıl Miktarı Muhammen bedeli Tutarı İlk teminata 

1Ubis aikiti 80 takım 665 5l% 

Talebeye yaptırılacak elbiıi açık eksiltmeye konmuıtur. Eksilt
me 20.ll.940 aah pnü Beyotlunda Liseler Mubuebecili~inde aaat 
14,30 da ynpılaeaktar. Taliplerin eksiltmeye girmek üıere bu gibi 
işleri yaptıklarına dair vesikalarla ve teminat makbuı veya mektup· 
larilc Komisyoaa, prtnameyi ve numuneyi rörmek ü:r.ere de mek· 
tebc maraca tları ilin olunur. (Si 1) 1-4 

l tanbul P. T. T. Müdünlllgünden: 
17.l. (0 çar?mba saat 15 de B. pestahaue binası biriaei katla 

P. T. T. m dürliitfi otlasımıla toplanacak Alım Saba komisyeawaca 
kapalı aarf uıulile eksiltmesi yapalac:atı ilan eılilmit •laa 100 adet 
ıift laurç, 5 adet büyük 50 aaet erta, 50 adet kiçlk l.ey m6nni 
9antuı iıi• muayyen saate kadar laer .laaı.ııi talip meltbıbw kemiı· 
yon batkanlıfıaa te.di edilmedijiaden bu baptaki alım iti kuunn 
tarifine ayguu olarak bir ay urfında pazarlıja ııkarılmııtar. 

Paııarlık 7.2.940 çarpmba saat (15,15 de) yapılacaktır. 
Hepıiaıin 1Dnbam111en betleli 6500 lira, munkkat temi11at 487 

lira 50 k ruıt r. 
İıteklileri tipe eAS mllairli 11u111uneleri ve alı•• ea&1 fe11ni 

ye eksilt şartnamelerini (Örmek ve oaunkkat te•inatları yatır
mak üz.ere ç lıtma ıünlerinde mezkür uıüdirlik iclari kalem leva
zım k11m1na eksiltme rün ve saatinde de g3~ H•Hi itiu •Yteber 
ticaret odası vesikası, m•vakkat temiaat makbwıı:u ile birlikte Ko-
misyona mAr caatlara. (541) 4- 4 

Gal tasaray Lisesi Artttrma ve Ekstltme Komisyonu 
Reisliğinden : 

Ciasi 

Sofra artiili beı.i 
Patiska 
Petelc 

Miktarı 

lOO metre 
400 .> 

500 atlet 

Tabmia fiyatı 
k11r11t 

150 metresi 
15 > 

40 aıletli 

Galatasaray Liseıinia ihtiyacı ola~ yukarıda yaz.ılı qyaların 
13.11.14 aalı flnl aaat li de Beyojlu lstiklll Catldesi No. 349 da 
Liseler Muhascbecilitiade toplana• mektep Kemisyo11unca açak ek
ıiltmesi yapılacaktır. 

lık temi ab 68 lira 50 kar•ıtur. 
lıtekliler JeAi yıl Ticaret Odaaı vesikası veya Rwhsat Uavaa 

1 

tez.keresi ve temİR&t makbw:ıile birlikte belli pn ve saatte ıöal ı-•
çen Komisyonda bulunmaları. 

, Şartnn c ve nümuneltıYİ jÖrmek ve teminat yatırmak içia Ga-
I ıatasaray Liıesi idareıiıı• müracaatları ılan elYawr (78 IJ 2-4 

' lst nbul P. T. T. MiidürlüğundeH : 
İ .lnrM htiya 1 içh 090 kilo kendir kılık lı ı açık e siltt.•e} e 

konnlınuıtur Eksilatıne 7.2JUO çarf&mba s at 1.(,3J ea ~. pes aha. 
ae bia ıı ltiri• i kattn P. T. T. Midürlilı: eduuula teplanacak A' 

1 1ı111 Satı• Komisyoauntla yapılacaktır . 
1 Mulıammea ~~deli 700 lira mwvakkat te•iaat H,5 liradır. 

Talipl•rİa feHI H eksiltme ıartnameleriai ~rmek ve •unk. 
kat teminatlarını yabrmak ii:aere çalııma ılaleriade ank6r •I· 
dörliik idari ıı..ı •• ı .... azı• kısmıaa, ekıilt•e rtn •• •aatiatle de 

, 939 ıeaesi için muteber ticaret odaaı nıikuı n m•nklr.at teminat 
makbuzile birlikte Komiıyona mlraeaatları. (509) 4-4 
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Pour la Publicite s'adreı er 
a l'Admtniıtration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entr preneurs de l'Etat Boitc Poıtale No. 126 l 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Mode Prix Caution. - -.. Üeu'i*'d' ncljudf;ation et du 
Objet de t'adjudication d'adjudicat. eatimatif proviaoire €abier deı Cbargeı Joura Heureı 

Adjudications au Rabai~ 

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

lnstall. paratonnerre a l'ecole de gendarmer;e 689 20 52 - Dir. Trav. Pub. Içel 5-2·40 10 -
de Silifke (ai) 

Constr. maisonnettes: 2 P· (cah eh 48 P) Pli cada 9499 -
Modification au loca! d'c:ıı:eJcice de la bando Gre a ı-re 2130 12 

de musique de in Presidenee de la Re-
pu blique (cah eh 11 P) 

Rep. bit. hôp. Kırklareli 
Constr. hangar en fer sur tanks benzine se Gre a rre 

trouvant dans jardin Poste Istanbul 
Rep. bat. Bureau Fisc Fener ,, 
Constr. guichet dans bureau bit. lnspection Publique 

lles de I' Adm. des Eaux 

3055 72 
383 82 

719 03 

713 -
319 50 

230 -
29 

54 
30 -

C. A. Mir.ı. Def. Nat. Ank Dcp. Aviat. 
Com. Aah. Min. Def. Nat. Ankara 

Com. Ach. Milit. Kırklareli 
Dir. P.T.T. litanbul 

19-2·40 11 
12-2-40 11 

13·2-40 15 -
21-2-40 15 30 

Defterdarat lstanbul 5-2-40 14 -
Adm. Eaux Municip. lstanbul a Taxim, 7-2·40 15 -

Sıraservi 

E lectricite-Gaz- Chauffa ge Central (lnstallation et Materiel 

Dynnmo electr.: 3 P· 
Moteur electr. ııvec access ·: 1 p . 
Ampoules: 26070 p. (au nom et pr. compte 

du fournisseur) 

Pubtique 
Grc a irc 

,, 

800 -
2000 
8773 11 

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Confection d'babits: 80 complets 
Cancvas ou toile pr. confcction: 500000 sacs 

pr. sable 
Habits d'et : 70 compl.-id. d'biver: 70 compl. 

pr. gardien 
Toile coloree pr. reliure: 3 00 m. (aj) 

Publique 532 -

Publique 1050 -

" 
1600 -

60 -
300 -
657 99 

40 

112 50 

Muoicipalite lzmir 14-2-40 16 -
Com. Acb. Miniı. Def. Nat. Dep. Aviat. 6-2-40 10 -

,, lnt. Marit Kasımpaşa 6·2·40 15 30 

Com. Ach. Ecole Normale lstanbul 
Com · Acb. Min. Def. Nat. Ankara 

Kaymnk.amnt Polatlı 

Dir. lmprimerie Maarif 

20-2-40 14 30 
Jusqu' au 5-2-.CO 

14-2-40 14 -

14-2-40 15 -

Ameublement pour Habitation et Bur aux-Tapl • rle tc. 

Meubles: 9 lots: 55 p. 

Oivers 

Tank pr. bil!re: 55 p. 
Tôle galvanisee et ondulee 1 m/m: 8 t. 
Barilı en boiı pr. eau: 100 p. 
Axe principnle pr. moteur Diesel de 300 

c.v.: 1 p. 
R~par. machine moteur 
Cbaudron emaille: 200 p.-recipient emaille pr. 

lait: 500 p.-theiere emaillee: l 000 p.-uri
naire emaille: 500 p.-seau emaille pr. eau: 
500 p.-pot de chambre emaille: 1000 p.
id. a verrou: 5'10 p. - urinaire emaill~ 
oomplct: 500 p. (au nom et pr. compte 
du fournissn) 

P'nbrication caisse: 3000-6000 p. 

Provisl ons 

Foin 
Beurre: ZO t. 
Riz: 86 t. 
Bles cancasscs: 130 t. 
Hu ile d' oliveı: 15 t. 
.Savon: 15 t. 
Pois-cbiche: 84 t. 
Haricots secs: 67 t. 
Sucre en poudre: 30 t. 
Pain: 87600 k. (aj) 
,, 963600 it. (cah eh 470 P) (aj) 

Paille: 225 t • 

Adjudications a la sure nchere 
Camion usage: marque Ford 2 p. 
Foin 
Divers sacı: 7000 p.-id. camelGtes: 300 P· 

Brosac pr. peinture: 45 p.·dame·jeanne pr. 
acide cblorhydrique: 48 p.-bidons pr. 
petrole et benzin : 482 p. 

Paille: 120 t. 

Publique 

Gri a rre 

" ,, 

" 
Publiqu• 

,, 

Gre a gre 

Gre a rre 
Pli c&ch 

,, 
" ,, 
> 
,, 
> 

> 

Gre a ire 

" Publique 

Publique 
> 

" 
> 

1383 -

3421 -

737 -
4525 -

25000 -
25800 -
18850 -
8100 -
5550 -

12500 -
12730 -
8280 -
8979 -

93951 -
3375 -

1400 -
40 -

Gr• a ire le le. O 01 

(3 üncil sayfadan devam) 
Lülel:>urgaz Aıkerl Satınalma Kombyonundan : 

225 ton aaman çık eksiltmeye konulmu;tur. Tahmin bedeli üç 

bia i1ç yöa yetmit beş lira ilk teminatı iki ylr: elli iiç Ura on iki 

buçuk kuruftur. Eksiltmeai 9 Şubat 940 uma gtlnil saat on birde 
Lfileburpz.'da aakerl aatanalma komiıyoounda yapılacaktır. Şartna-

514 -

56 -
339 31 

1875 -
1935 -
1414 -
ti08 -
417 -
938-
955 -
621 -
673 .f 3 

5947 55 
253 12 

3-
200 -

30 -

90 -

Com. Ach. Econ Monop. Kahatacbe 19-2-40 15 30 

Com Ach. Econom. Monop. Kabataş 22-2-40 16 -
• Place Forte Çanakkale 6-2-40 IO -

Com. Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı 5-2-40 10 30 
> Min. Def. Nat. Ank. Dep. Av. 5-2-40 10 -

C. A. Comm. Gen. Surv. Douan. Iat. 16·2-40 15 -
Com. Ach. Int. Tophane 9·2 40 14 -

Office C~realeı Suc. Ist. Liman Han 

Com Ach. Milit. Lüleburraz 
Com. Ach. Milit. Edirne 

" » 

• 
> 

> 

,, 

,, 
" ,, 
,, 
,, 
,, 

" " Com. Ach. lnt. Marit. Kuımpaıa 
,, ,, 
,, Milit. Lüleburiaz 

8·2-40 15 -

9-2-40 15 -
19-2-40 11 -
19-2--40 15 -
19-2-.CO 16 -
15·2~0 16 30 
17-2-40 11 -
15-2 40 15 -
15-2-40 16 30 
19-2-40 15 -
6-2-40 14 30 
6·2-40 11 
9-2-40 11 -

Vilayet Edirne 14-2-40 15 -
C. A. Fab • Mil. isten bul İl Salıpazar 20-i -40 14 -
Sumerbank Etabliuenıent lndustriel 16-2-40 14 

Cellulose lzmit 
,, ,, 16-2-40 14 -

Dir. Ecole Aırricole Hallcalı 7-2·40 15 -

mesi her flln Komisyonda ı6rlilebilir. 

• • .o~rt ıarnizona iki yüzer ve bir garnİ7.ona da üç yllz !on olmak 
tbere ayrı ayrı pazarlıklar yapılmak fizerc kuru ot alınacaktır. Kilo• 
sunun tahmin bedeli 6 kuruı 50 aantin1dir. pazarlıkları 9.2.940 cu· 
ma iÜnÜ aaat 15 de LGleburgaz askeri satmnlma komisyonunda 
yapılacaktır. lıteklilerin teminatlarile komisyona gelmeleri. 

\ 

_______ tvı_e __ rn~e_n_t_o~_d_e __ s ___ F_o_u __ r_n_is __ s_e_u_r_s~--___,/; 

LES ADJUDlCATIONS QUI AURONT LIEU DEMAIN 3.2.~ 

Dir. Tclephoneı lıtanbul: Com. Ach. Corps Armce ti~ 
Potuux injectes (No 1275) şihir : 
Toyo.uı: en fonte (No 1275) Constr. pavillon (No 1313) t• 

Dir. Gen. Exploit Elcctr. Tram Com. Adı. Minist. Def. N• 
Tunnel lstanbul : Toile pr. linge (No 1Sl2) 

Con•tr . •ıai~rH (No 1298) BeHce (No 1314) ~ı 

Municip lite Isparta : Presidence Ligue Sporti•e 
Coutr, bitine casino (No 1298) Repar. bitine (No 1314) 

Com. Acb. Command. Mil. Dir. Gen. Exploti. Port• ~1' 
lstanbul : lmprime• (No 1315) 

Rcpar foycr• cuİ•ın• {No 1305) Com. lnteııdance Mil. ropb 
Cbemias de fer Etat : Houueıı pr, lit et oreiller (No tf

16 

Ciment artifıc el Portla d (No 1305) Trenıport rail• No (1316) 
~~ . 

Geopıltu (No 13Hi) NOTES ı Leı Numerom antre r l 
Dir. Gen. Fab Mılit. Ankara : theaea eoot ceuı: de notre joıırıı• 1 

Con•tr. iı. Kırıkkale (No 1307) lequel l'av • a paru. 
Mıneraia da fer ot de chrône (No 1307) (•)Le• affairH ıuivıe1 d'u•• 

Ecole Conlre-mollre de Conıtr.: risqoe .. rapportent • du yeııt" 
DinrH• provi•ioıı• (Ne 1308) adjııdicatıoıı i la ııırench~re. ~ 

Edirne A11kert Satınalma Komiıyonundan : 
1 Aıatıda yaz.ılı erzaklar bizalarmda gösteıilen ,gün ve •••ti 
1 kapalı zarfla ekaillmeleri yapılacaktır. isteklilerin teminat 'it 

11 

mektuplarını ibal aatlerindcn bir ıaat evveline kadar :Edit~ 
Müşürıyet Daireıindeki Satınalmn komisyonuna v.•rmoleri. lı 

Cinai Mikt rı Tutarı Teminatı ihale ıünü <1t 

Zeytin yatı 
Nohut 
Kuru fasulye 
Sabun 
To:ıı: eker 

Kilo · Lira Lira 
15,000 8100 608 
84,000 12500 938 
ö7,t.ı00 12730 955 
15,000 5550 417 
30,000 8280 621 

15.2.940 
l~.2.940 
15.2.940 
17.2.940 
19.2.940 

• • • Aşağıdaki iaşe maddeleri hizalarında yazıla ıüo <JI 1 
lerde kapalı znrfln eksiltmeleri yapılacaktır. İsteklilerin teıııiıı' 
teklif mektuplarını Ediraede ( ilşüriyet Daireıinde Sııtıoal1111 

misyonuna ihale saatinden bir saat evvel vermeleri. 
. Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı İhale ailn6 •' 

Sadeyaiı 

Pirinç 
Bulgur 

• • 

Kilo Lira Lira ıl 
20,000 25,000 1875 19.2.940 ı5 
86,00J 25,800 1935 19.2.940 ıf 
l~0,000 18,850 1414 ı~.2.940 __Jı 

MUZAY ~DELER_/ 
HaYa Kurumu Çankırı Şubeıioden: 

1 
364 yünlü ~6 yünıüz, 17 kıl, tiftik 82 sı~ır derisi ıO. Pı 

1940 cumartesi günü saat onda Çankm'da artırma ile aatılac• 
taliplerin ıününde temiııatlariyle birlikt şubeye müraeaatl•'1' 

İstanbul Askeri Fabrikalar Satınalma Komiıyonuııd•ç 
Tebmio edilen bedeli 40 lira olan Zeytinburnu ıilih taıııİ' 

ar zisı dahilindeki otlar bir sone müddetle açık arttırma H•. 
edilecektir. Taliblerin muvakkat teminat olarak yüade 7,5 111

1 
deki 3 lirayı her hanıi bir Malmüdürlüjüne yatırarak alı' 
makbuzla birlikte Sahpuarında Aıkerl Fabrikalar YollaıP•', 
Satınalma komiıyoouoa 20.2.940 aalı fÜn aaat 14 .le mür•" 

Edime Vilayetinden : 
Edirne vilayetine ait 1400 lira kıymetinde Ford marka i~ 1 

müstamel kamyon 14.2.940 perfembe ı6nü saat 15 de ib•1~irJ 
mek üzere açık arttıma suretile satılığa çıkarılmııtır. 1• ıı 
yevmi mezkurda ylıı:de 7 ,5 teminat akçelerile vilayet en•• 
milracaatları ilan olunur. 

Sümer Bank Sellüloz Sanayii Müess sesinden : 
7000 aded muhtelif çuval ve torbalarla 300 aded hurd;sı 

45 aded boya ve yat fırçası, 48 nded tuzrubu damocannıı, dil 
gaz, beuz.io ve yat tenekeıi, 16 tubat 1940 tarihine m6•• 1 
ıünü s at 14 te lzmitte müe ıseıemia merkezinde açık artt1'"' 

tile satıl cakhr. •J' 
Çuvnl artırmasına ittirak için T. L. 200 iki yftz lira, ~1 1 

de T. L. otu:ıı: lira teminat olarak satıotan evvel mü11eıc11•1' 
edilecektir. 

Halkalı Zira t Mektebi Müdürlü ünden : 
Halkalı Zıraat mektebinde mncud balye h liade 120 to",, 

Halkalıda teslim suretile ve ber kilosu 40 parad n ıartn•ıılı 
,tı 

cibiııce 7.2.940 çarşambu günü saat 15 de ;pazarlıkla • ~! 
isteklilerin 90 lira teminat pnrasile birlikte belli günde "'~ 1ı 

. . h " ·ı b ı ııt komisyona müracaatları ve şarhıanıesını era-un atan u 
dürUiğünde veya u1ektebe görmeleri. 
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