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ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için Kurut 

3 Aylıtı 450 
6 850 
2 1500 ,, 

Ecneb" ıneınleketler ıçin 

1 ~ aylığı 27 

Sayısı 5 Kurus 

1 Günü geçen nushalar 

J 
20 kuruıtur. ıı 
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Umum Tüccarların ve rnüteahhitlerirı mesleki Organıdır 

Ekonomik Haberler 
Peynir fiıtlırı da yQk11ldi 1 Romanyayı pamuk gönderiliyor 

. Bir kaç güadenberi peynir Romanyaya rönderilmek üze-
fia.tıara yiluclme~e başlamıf ve re şehrimiz piyasasında mülaim 
>ikıeliş tenekede 100-125 kuru· miktarda pamuk aatılmııtır. 
'- çıkmıştır. Kaıar peynirleri - - -
li.tıara da ayni şekilde artmak· Muğla dı pamuk mahsulü 
'-t!ır Bu sene Matla vilayeti dabi-

Gerek şelarimizdeki buzhane· linde 55 ton kadar pamuk iatih
lcrde ve ıerekse Uzunköpriı .al edilmittir. Bu sene de pa· 
~Glcburraz, Edirne buzhanele· malı zerriyatı için J0.000 kilo 
tinde külliyetli miktarda peynir kadu tohum teni edilecektir. 
ataklara bulunmasıoa ratmen bu 
1iikıeklik yeni yıl peynir ima- lsviçreli bir tacir ve mümıssil 
lttı için henüz bir hazırlığa ge- geldi 
çilınernit olmasından ileri gel· İIVİfre fabrikalarının bir mü· 
lltektedir. mesaili n iniçweli bir tacir, mem-

Peynir imalathane salaibleri leketimiz piyualarıoı tetkik et
her •ene bu meVlimlerde koyun mek iaere dünki kenvanıi
'-hiblcrine avans vererek kon· yonelle relmitlerclir. 
lı.ırat yapmakta oldukları halde İniçreli fabrika mimeasili, 
l»ı.ı ıene henüz bu şekilde faa- Tirkiyere Taku yol•yla maki· 
liycte ıeçmemi,Ierdir . 11e ve k•••f ıönclermek imkl-

Maamafih Ziraat Baakoıı mlı· 111 men•t oldufuau ve bu lau
t•bıilin durumanu rlxöninde aasta te.adarda itul-.ııacatını 
t'Atar•k hıı.7van uhlblerine hay ıiylc•ittir. 
"•n ••ıma 50 kur•t aYanı ver · ı-~-~~-------:---:--
lbitt~r. ~ . D 1 S T 1 C A R E T 1 M 1 Z 
. l>ıter taraftan an•mixdelu ı-- ' ~-
•atibıal menimine kadar ilatiya· .K.liriaı Heıapları Bakiyeleri 
'

1 karşılıyacak teneke ithal e · ye Kredili lthalita Alt Taah· 
tlilınediti takdirde bir teneke hütler 
bubra.nı ile karşılafması ihtima· 
lirıden de babsedilmekteclir. 

Yapağı ihracatı da murakabe 
altına alınıyor 

Ticarette taifişin meni ve ila· 
'••atan mürakabe ve kontrolü 
h•kkıodaki kanunlar hüklmleri· 
"• tevfıkan yapafıı ihracatıaın 
~~rakabe altına alınması hak-

1udaki nizamname Vekiller lae
~~tinin t&1dikinden ıeçmittir. 
~1l&Qaname 1 nisan 1940 tari-

llde meriyete girecel•tir. 
. Niı.•mna•eye ıöre, yapatı 
İlatııc.tı Samıun, İıtanbul, İzmir 
"' Mersin limanlarında kontrol 
'clilecektir. Ticaret vekaleti lü
~ ... flreceti yerlerde muvak
tl t kontrol merkezleri iladu e · 
•bilecektir. Niaamnamede ya
t•tı~arın tunifi, tolerans, am· 
._'1aı, kontrol :şekilleri ve nİ
~ lllananıeye muğayir harekette 
.._"1•1lanfar hakkıada hikümler 

e"t11ttur. 

Tirkiye Claiuıriyet Merkez lan· 
kaaıatlaa alıaaa laeHp blli1alanaa 
ı-ire 27-1-1'40 tarilıincieki ldirinr 
heuplan ltakiyeleri. 

CETVIL: 1 

Ttrki7e Clalııuriyet Merkez iaa
kuıAdaki kliriug ae1apları lıu»rthı 
aakiyeleri: 

Mealeket MiktarT. L. 
-----

Alaanya 
A ı. .. aplarıatlaki 
1Mreuau: 1-4.421.tswo 
Alaaaya 
1 laeeaplarıatlaki 

ala .. f ıaıx 1.l 18.300 13. l08.3QO 
leltika 600.300 
Çekoıl~vakya 1. 175. lliO 
flalaalliya 78S.2LO 
Fraaaa 3.00l.IOO 
Hollaacia 334,000 
lııriltere 11 .888 800 
İıpaaya 271.70-0 
İaveç 
D Huaplanneaki 
bgreuau: 2.578.400 
A laNaplarııuiaki 

-· alaeafımız 29.700 2.548.70() 
Buğday ihracatı lnitr• ı78. ı oo 

~ "•tclay ve çndar ihracına .le- l•lya 
'~·edilmektedir. A laeuaıati~lti 
~r11.ç dolayııile ı.utılay fiatları ı roroumw~ 2.720.900 

"

L lclaıekle beraber, hik6mel Bt~ya L ..J k" 
ııri . • b . k- a•H•ın•• ı 

fi tb'~ııı• ek•elr. i tıyacıoa a- alaeatımız 877.800 2.043.100 
lıı ılltarda b•rda71, Hki fiat- Lehiıtaa ... nn 

t tl """'. 900 ,~ leri•dea te•i• ettiti11den Roaaaya : 
tir llılclt fiata detiıtiril•e1ecek- Ala .. tıaııı: : 
.... ' Arpa ihracatının y&1ak eılil- Munkkat T.L. 2iT.JOO ... ,,. EL· . 
I~ ı lteriae alta buç•k ku•ı sıu turızm 
~•il clört kuraı otuz paraya huabı T.L 
•ıi•r d" . Roman7a 

80.HO 287.SCO 

1', U•en arpa fıyatlan ba B MU"' • 
~ ~u •• 

lıa.._ 1 Ye•idea yük.elmet• bat· H•ıaıl .. e1ap T.L. J4.IOO 
tı~-~.;e bet kur1aıtan fa.laya Yeni iıesap T.L. 4!2,400 il7.090 

ır. -- !29.400 
Adınada Pıtrol Maeariıtaıı 1.531.800 

Ad Nornı 288.700 
~~i ~11

1 •dan 12 kilo•etre uzak- S.S.C.ı. 89.800 
hL ibocalı köyii etekleriade Yananiıtan 449.900 

'rof O lruf •ranıaaktadar. 5 metre Cf.TVEL: 2 
-..11 •ı•d• •ondaj kuleıi kurul- Mulııtelif ... leketleria Merkez 
~1 Ve btiyük makine ile ite Baıakaları•dn tutula• kliriar he
Hll:"d1111,tır. Üç ekip ieceli saplarındaki nlaealclanmız: 

l lı.Iü çalıtmaktadır. Maalekot Miktar L. 
~~ .. !Jtrak çok killi old•tu için - - -- --

2 
.... 

200 .... ı. 4ıı::n Esteaya ,. 
~ittir• V ?1etre derinlite inil· Letonya 51 .800 
.. dit. azıyet lmitli rörilmek- Litvanya 25.600 

Yugoslavya 132.200 

Kanunlar, Kararnameler ve Ticaret Muahedeleri 
-~ - - - ---- --------

Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatmm murakabesi1te 
dair nizamnamenin bazı maddelerini 

değiştirett nizamname 
39 - Heyet kontrol memuru 

tarafından, evvelce alınıp ken
disine tevdi olunan nümuneleri 
tetkik ettikten sonra ihtilaf mev-

reket edenler Laklu11da 3018 
numaralı kanunun 8 nci madde
ıi mucibince ve bwnu11 laaricin· 
de kalan lıallerde 1705 sayılı 

zuu hakkındaki kanaatlerine müı- kanuna göre takibat yapılır. 
teoid kararlarını, mucip sebep 
lerile sarih olarak, vaziyete gö
re, beyannameye yazılmı' olan 
itirazıo altına veya zabıt vara
kasının hususi hanesine yazıp 1 

imzalar. 

42 - Vasıfları, tasnifi veya 
ambalajları itibarile bu ni1.am
namenin 9 ili 12, 14 ila 18 ve 
21 ila 26 ve 29 uncu maddeleri 
hükümlerine uymayan üzümleri 
kontrola arzedenler ile 5 ili 8 
ve 27 inci maddeleri ve 28 inci 
maddenin ıon fıkrası, 30 uneu 
maddesi 31 inci maddenin 2 inci 
fıkrası hükümlerine muhalif ha-

Madde 2 - Nizamnameye a
şağıda yazılı madde ekenmitlir: 

Ek madd~ - Nizamnamenin 
diğer maddelerinde yaxıh (İkh· 
ıad Vekileli) kelimeleri (Tica
ret VekAlcti) Q)arak detittiril· 
mittir.) 

Madde 3 - Devlet Şuraaı11ea 
iÖrülmüı olan bu nizamaame 
hükümleri Jlte11ni Gazetede lta
sıldığı ründea itibar.. 15 rin 
so11ra yfiriimete ltaılar. 

Madde 4 - İılıuı aiza•name 
bikümlerini İera Vekilleri He
yeti yürltlr. 

(Bitti) 
·~---------._. _________ __ 

Yerli smai mamulatm işaretlenmesi 
hakkmda nizamname -- ___ ,,,_,,~ 

Madde 1 - İcra·Vekilleri He- kimlerine muhalif bir vaziyet 
yetince tayin ve ilin edilecek garüldöfü takdirde 1allhiyetli 
yerli mamul ve yarı mamul sı· memur tnrafrndan bir aabıt va· 
nai mevaddm, yerine göre, Üztt· rakuı tanzim eclilerek 1705 18· 

rine, zarf ve ambalijlara .. a ve- yılı kan 11 n mucibiace takibat 
ya etiketlerine, kolaylıkla rörü- yapılmak ixere m .. ıalli Cümlau
lebilecek ve silinmiyecek tekil- riyet Mlddeiumumiliğine tevdi 
de ve kararnamesinde risterile· kılınır. Meı.k6r aabıt varakuının 
cek şartlar alhaıla, (Türk malı) bir ıureti 48 nat :ı.arfıntla mi· 
(Şekil 1) ibaresini ve tatbik ba- esse1e uhip veya mimessiline 
kımındau buaun almkön olma· teblit edilir ve bir ıureti İktisad 
dıtı hallerde, Türk malı ibare- Vekiletine ıanderilir. 

sinin kısa tekli olan (T. M.) (ı;ıe· Madde 7 - i t b u aiumname 
kil 2) remzini ve lüzum i~hül· bükümleri daireıinde alınaeak 

diitü takdirde lılunlara ilbeten İcra Vekilleri Heyeti kararlarına 
ayraca bir de milli alameti (şe- muhalif Larekette bulananlar 
kil 3) (Ay yıldız içinde T. M.) 1705 sayıla kanun btktmleri da-
koymak mecburidir. iresinde ceaalandırılırlar. 

Macide Z - Yukarıdaki mad· Made 8 - Ticarette tattitin 
de hükümleri dairesinde alına- men'i ve ihracatın murakebesi 
cak İcra Vekilleri heyeti karar· ve korunmaıı hakkındaki 1705 
lan ile karar mevzuuna giren sayıla kanuaa dayaaılarak tan
maddelerin atok miktar10111 ala ı.im ve Devlet Şürasınca tetkik 
kalılar tarafuıdaıı bir bey.rnna- edilmit olan bu niaamaame iti
me ile mııhallirı en büyü~ id re kümleri nefri tarihinden itibaren 
memuruna ltildirilmesi mecburi- on beş rio a o n r a yirÜ•ete 
yeti de vazohmabilir. baflar. 

Madde 3· - Üzerlerincle bi- Madtle 9 - au niaa•name laü-
rinci maddeye göre ibare veya 1 kümlerini İcra Vekilleri Heyeti 
remiz ve milli alamet bulunma- yürüUir. 
yan yerli ımat mevaddm mem· .__....., ____________ , 

leketle IBbtı ve ı.arifle gönde- lıtanbul Piyasası 
rilmesi memnudur. MAHRUKAT FlATLARI 

Madde -4 - Y abaneı memle· 
kellere j'Önderilecek mevadtlın, 

yerine gare, üzerine, zarf ve 
ambalajlarına ve etiketlerine, 
birinci madde muflibincc konu
lacak ibare veya remiz ve mil
li aliw~te ilaveten ayrıca yaban
cı bir dilde Türkiyede imal edil· 
diklerini göiterir bir ibare de 
yazılabilir. 

Madde 5 - İt it• niıı:amname 
lıüktmleri daire1inde alınacak 
İcra Vekilleri heyeti kararlaranı 

~ yerine getirtilip ıetirilmediti İk-
tisad Vekaletinin 1alihiyetli me· 
memurları tarafındaa b i r i n c i 
madde mucibince te.bit vo ilin 
edilen maddelerin imal edildik
leri, satıldıkları ve depe edildik 
leri yerlerie it .aatleri içinde 
normal mesaiyi ihlal etmiyecek 
şekilde nıalaallen tetkik ve mu· 
rakebe edilir. 

Blok --yerli clepoda 

Krible 
Yerli depo.la 
Ecn"ebi ,, 

Marinlave 
Yerli bonkerde 

,, depoda 
Tuvönaa - -Yerli depetla 

,, boakerde 
Kok 

Yerli fabrikada 
Karabük 

Sömikok 
Yerli depoda 

Petrol 
Dökme toptan 
Toptan çift teneke 

Benzin 

Dökme 

13 -

1700 

1600 

58 Şi 
14 ~ 

1200 
51 Şi 

1875 
- 2700 

- 2105 

11,90 
5JO 

18,80 
815 

M U t e a h h i t 1 er i n T a k v i m i 

YARIN 7 . 2 940 ta YAPILACAK İHALELER 

Edirne Askeri SAK : Harp Okulu KQ•wt . 
Çamaşır diktir. (No 1298) 1 Manevra aandı~ı (No 1314) 
Zeytin yağı ve k. fuulye (No 1302) Yenişehir Belediyesi: 
Muhabere malzemeai (No 1302) 

Yenişehirin müstakbel imar plinı tan1.imi E,,a, enak V•. nakli (No 1309) (No 
1316

) 
Bayramiç Jandarma Alayı : 

Sadeyat (Nı 1301) Eskişehir Kor SAK : 
T01. şeker (No 1310) Hamutla nakliye korşum talcımı (No 1316) 

Çanak. Belediyesi : Belediye Sular İdareıi : 
Çanak. kaHbH ha ı hazı r harita11 tan- G şe in~ (No 1317) 

zimı {Ne 1301) 1 Halk~lı Ziraat Mektebi Müd. : 
Amasya Askeri SAK : Saman (1317) • 

Pırinf, nolıat, aıiır eti, mr.rcimek, kuru İnhisarlar Umum Müdürlütü : 
•otan, bulgıır ve le. faaul.re (No 129!1) H d t 1 • (N 1018) 

İıt. PTT. Mid.: ır na m! zemeaı o ., 
Kendir kıtık (No 1305) 1 Afyon Kor SAK : 
H - · (N 30 Agır saba kablo dolabı ve arka ter.kereai uç n nıuvnu ~antuı o 1 5) (N 

1319
) 

BeDek FTT. Lınuı t.miri (No 1305) 0 

Demir ve bakır tele mabsuı pa lanı• ipi 
(Ne 1S06) Hamiş : [ ] Tırnak iç"ne alınmı, nu

maral:ır, iıin hangi sayılı gu.etede netr
olduğunu göateri r. 

M. M. Vekaleti SAK : 
JCempruör ve hava perrin çekicı 

(No 1305) 
U.tik tizme (No llU 9) 

1 rJ Sonunda yıldız iıareti bul•nar:ı iılar 
müuyedeye aittir. 

. . 
1 

MUN KASALAR 
ı l~t-Tamirat- Nafıa işleri -il&lzem~!!_arrte 

Edirne Aıkeri Satınalma Komisyonundan : 
İhale pal talilti çık adığından ihaleıi 10 l'Ün uzatılan Kara

\ ata9ta bir pavyonun tamiri ve yeniden inp ettirilecek lıeliların açık 
f eluiltwe ile ihalesi 12.2 940 Pazartesi günü saat 10 da y pılacaktır. 

l 
Melaamweo l.:eıif bedeli 9024,02 liradır. Teminatı 677 liradır. Şart
Damoıi n teferruatı ait olduğu şubesinden bedeli mukabilinde ve

ı rilebilir. iateklilerirıiıı teminat makbu veya mektuplarile kanunda 
yazıla veıikalarile beraber belli i'Ün ve saatte Edirne Müşiriyet dai

j reıiadeki askeri aahn alma komisyonuna gelmeleri. 

t • "'• İnta edilecek iki tnvlanın pazarlıkla ihalesi 12.2.940 pazar-

ı teai ıüni 1aat 10,30 da yapılacaktır. M•hammen ketif bedeli 7048,46 
liradır. Teminata 1058 lıradır. Şartname ve ketıf cedveli bedeli mu

\ kabilinde ait oldutu şubeıindcn verilebılir. İsteklilerinin teminat 
makbuz veya mektuplarile kanunda .>azılı vesikalarile beraber belli 
riin ve 1aatte Edirnede Mütiriyet Dairesindeki Askeri Satınalma Ke

l •isyonuna ıel•eleri. 

İetanbwl P. T. T. Midü.rlüiinden: 
Rumelilıiıar P. T. T. merkez binuınm yeniden inşaaı iti kapa

lı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
1 Eksiltme 21.2.940 çarıamba j'iinü saat 16 ela B. pollahane bina-

ıı birin<ıi katta P. T. T. Midirlüği odasında toplanacak Alım Satım 
Komiıyonuncla yapılacaktır. Kefif l;,edeli 21405 lira 16 kuruş mu · 

~ Hkkat teminat J6{)5 lıra 39 kuruş.ut". 
İıteklilerin mukavele, eksiltme, bayındırlık i'leri genel hu1U1İ 

ve fenni tartnameleri preje, keşif hulisasile buna müteferri dij'er 

1 
evrakı 107 karut m11kabiliıuie almak ve muvakkat teminatını yahr· 
mak üaere plı,ma ~ünlerinde meı.kür müdflrlük idari koJem leva

! 1.1• kıo•ma ekıiltme saatinden bir saat evveline kadar en az 15 
1 bio liralık bu ite benzer ~f yaptığına dair idarelerındeo alınış ol· 
• a•tu vHikalanı ialıııaae'ıı lstanbul viliyetinden eksiltme tarihınden 
1 en H 8 ıin evvel alınmış ehliyet ve 939 seneıiue ait ticaret odası 

YHik&11 ve muvakkat teminat makbuz.o veya banka teminat w ek . 
1 t•plarıaı haYi .kanunun tarifine göre haz rlanmış mektuplarıoı ıözü 

refe• Komiıyon Baıkanlığma No la makbuz mukabilinde tevdi ey
le•eleri. 

İzmir Belediyesinden : 
Karııyaka Ani mezarlığıD111 muhit duvarlarının i nşası, Yazı İş· 

feri müdürlütüntleki ke,if ve şartnamesi vefbile açık ek oıiltmeye 
ke:ıulmuşhar. Muhammen bedeli 1176 lira olup ıhalesi 19.2.940 pazar
te1i glnfi 1aat 18 dadır. İttirak edecekler 136 lira 20 kuruşluk temi· 
nah İt Baakuına yahrarak makbuz.ile Enclmene gelirler. 

sah 

Jıparta Nafıa Müdürlüğnden: 
lkıilta11ye konulan it : 

Etriıiir kuuında yenideıı yaptırılan hükumet kouatı ıu te.ti· 

Ketif l.edeli 588,28 liradır. 
Bu ite aid evrak ve fartnameler. 
A Ketif 
B- Mukavele 

C - Afık ekıiltme şartnameai 
D - M•kavele projesi 
E - Genel şartnaae r - yapı itleri umumi ve fenni tartnameıi 

Madde 6 - Te'tit ve muraka
be neticeaindo niaamname bii· 

Çift tenekeıi 
Motorin -- 9,78 l 

l.te1enler ba evrakı bparta nafıa müdürlütünde görebilirler. 
24.1.940 dan itibaren 15 gün müddetle eksiltmeye konulan bu iş 
8.2.940 pcrıembe pnü eaat 15 de nafıa müdürlüğünde teıek. 



i a ol nan kas ve Müzayedeler Listesi 

Karaafaçta bir pavyon tamiri ve yeniden aç. eks. 
hela inş. (temd.) 

Tavla inş. : 2 ad (temd paz. 
Dıvar inş. aç. eka. 

Soma Belediyesi binası inş . (1 kııım) ,, 
İstinnd dıvarı inş. n 

Çanak. orta okul binaS1 tamiri n 

Çannk. Güoırük iskelesi tamiri paz. 
Eğridir kaz.asında yeniden yap. hük6met ko· aç. eks. 

nağı su tesisatı 

9 024 02 

7048 -46 
2176 -
5571 81 
400-

1800 -
752 05 
588 28 

Ank. istasyonunda hipodrom yolu ile bab- kapalı z. 30000 -
çeli evlere giden cadde arasında yap. 
şose ve bu ıose altında kanlılliz:.asyon 
inş. (ıart. 150 kr.) 

Elektri - avagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Elektrikli seyy r delik motörü: 3 ad. paz. 200 -

ensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. _ ____ ..;._ ____ ~-----......c----.~-

Kanaviçe: 20000 m. paz. 

obilya, büro ve ev eşyası Muşamba, Hah, v. s. 

Dosya dolabı: 40 ad. aç. eks. 2160 -

Kereste, tahta ve saire ---
Sandıklık kereste: 235 m3 kapalı z. 

a h rukat, Benzin, Wı akine yağları v. 

Odun: 280 t • paz:.. 
,, : 1200 t. kapalı z. 

Zonguldak O. 10 lave maden komürü: 1350 t. ,, 

M ü teferr i k 

Tevhit semeri ve tefe;ruatı 
Çuval kalküte mamulatından 6x 8 telli ve 

14,5 onsluk kal küte dikişli 70 ;<.. 102 eb'a
dıoda : 250000 d. (Akreditifi temin e· 
dilmiştir.) 

Sönmemiş kireç: 250 t · 
Kordon makinesi teneke kutu imalinde kul-

lanılmak üzere 
Yün çorap ipliği: 4 t. 
Yün çorap ipliği : l t. 
Kapıtklı bakraç: 2000 ad. 
Gudyer marka 32 6 balonlu dış lastik: 4 ad. 
Ufki plany tezgahı: 1 nd.-toroa tezgahı: l 

ad.-küçük torna tezgahı: 1 ad .• vida tez
ıAbı: l ad. 

Erz k , Zahire, Et, Sebze v.s. 

Sı ar eti 
Sabun: 5 t. 
Buğday öğütülme i: 990 t. (temd.) 
Arpa: 70 t. 
Nohut: 2.5 t. 
Pirinç; 3 t. 
Zeytinyatı : 500 k. 
Sadeyağ: 5950 k. 
Zeytinyağı: 2.1 t. 
Pirinç: 12.5 t. 
K. ot: 132 5 t. 
K. fasulye: 4 t. 
Un: 67 t . 
Sığır eti: 42 t. 
Yulaf: 160 t. 
Saman: 112 5 t . 
Un: 280 t 
Sığır eli: 15875 k. 
Çay: l t. 
Pirinç 

_ B. M U 7 ay ede 1 e r 

Meıe odunu: 500 kental-meşe komürü: 
54 kental 

Çam odunu: 219 m3 
Beyazıtta Ordu Cad. 22 No lu dükkan 

an kazı 
Beya:utta ordu cad. 1()4.106 No lu dükkln 

an kazlara 
Ev aukazı 
Dükkan enkazları 
Köhne fotin: 4w6 çift çizme: 6 çift 
Funda çalısı: 6720 kental 
MCistamel k myon Ford marka 
T f ve kerpiç 
Diz.el traktör makine i 
Buz dolabı 

K myon 31 modeli 6 silindir iki tonluk 
EY efyn(iı 

Radyo Orion markalı 

paz. 

" 

aç. ek• 
paz. 

" 
n 

" 
paz. 

paz.. 
,, 
" aç. elu. 

" 
" 
" 
" 
" 
n 

" 
n 

" kapalı .:. 

" aç. elu. 
kapala z. 
paz. 

" 
" 

aç. art, 

" 
" 

" 
n 

" paz. 
aç. art. 

,, 
" 
" 
" 

" ,, 

,, 

9846 50 

4984 -
21360 -
18900 -

5000 -

2875 -

k. 2 72 
k. 2 35 

10600 -

5000 -

49500 -
3850 -
300 -
900 -
275 -

65~5 -
1050 -
4125 -
7685 -

600 ,_ 
9380 -
8400 -
8800 -
16 7 50 

36401 -
3575 -
k. 8 -
1000 -

20 -

25-

60 -
35 -
96 -

1400 -

2000 -

677-

1058 -
138 20 
417 88 
30 -

135 -
56 40 
44 12 

2250 -

162 -

738 49 

748 -
1602 -
1417 50 

215 63 

1632 -
352 50 
795 -

1702 50 

262 50 
3713 -
289 -

22 50 
67 50 
20 36 

690 79 
78 75 
~9 38 
576 38 
45 -

693 50 
630-
660 -
126 56 

2790 -
268 13 

1200 -
150-

8 03 

1 88 

4 50 
2 63 

15 -
25 20 

Cünü Saatı 

Edirae Aak. SAK 

" İamir Belediyeai 
Soma Belediyeai 
İamir Belediyeai 
Çanak. Orta Okul Direk. 
Çanak. Nafıa Müd. 
İıparta Nafıa Miid. 

D.D.Y. Ank. ve Sirkeci Vezneleri 

M.M. V. Deniz Mrk. SAK 

Tophane Ln. SAK 

İıt. C. Mftddeiumumilifi 

Adana İnhisarlar Tütiin F abrikaaı 

Edirae Aalı: . SAK 

. " 
lzmir Belediyeai 

Edirne Aak. SAK 
Jubiaarlar Umum Müdürliltil 

D. D. Y. 2 ci ftletnıe Ank. 
Ank. Ln. SAK 

M.M.V. SAK 
,, 

Tophane Lvz. SAK 
Muıtafakemalpafa Bclediyeıi 
M.M.V. Deniz Mrk. SAK 

Edirne Aak. SAK 
,. 

Maraı Aakerl SAK 
Bornova Aıkeri SAK 
İaparta Aık. SAK . 

,, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 
,, 
" 
" 
" M.M.V. SAK 

Ank. Levazım SAK 

faparta Orman Mad. 

" ist. Belediyeai 

• 

12-2-40 10 -

12-ı-.ü 10 30 
19-2-40 16 -
1-3-40 15 -

19 2-40 18 -
26-2-40 16 -
19·2-40 15 -
8-2-40 15 -

22-2-40 16 -

14-2-40 14 -

9-2 40 14 

21-2-40 14 -

21-2-40 14 -

82-40 11 -
26-2-40 15 30 
21-2-40 17 -

8-2·40 16 30 
12-2 40 10 -

20-2-40 15 30 
7-2·40 15 30 

7-2-40 
7·2-40 

12-2-40 
13-2-40 
14-2·40 

8-2·40 
8-2-40 
7-2·40 

20-2-40 
27-2-40 
27-2-40 
27-2-40 
26-2...fO 
26-2 40 
26·~ 
26 ı,.40 
26-2·40 

. 14-2-40 
8·2-49 
1~240 
8-2-40 

28 2-40 
23-2-40 
22·2·40 
7-ı-40 

11 -
10-
14 -
15 -
14 -

10 -
15 -
15 -
9-

11 30 
12 -
11 -
15 -
15 30 
il -
10 -
il -
15 -
il -
11 -
15 -
il -
15 -
11 -
15 -

14-2·'-0 14 -

13-2-40 15 -
8-2-40 14 -

8·2-40 14 -

" 8-2·40 14 -
14 -
14 -
15 -
15 -
14 -

" 8-2-40 
Ank. Lvz. SAK 7-2-40 
lıt. Orman Çevlrıe Müd. 21-2·40 
Edirue Villyeti 14·2·40 
Maniaa Vakıflar Möd. 16-2-40 
Taraua İcra Daireai 17-24-2-40 
Bcyoğla 4 cü Sulh Hukuk Hakim. lıt. 8-2 40 

Büyük Çarıı 

9-
14 -

" " lat. 3 cü İcra Beyoğlu Nitantat 
9-2-40 14 -

13-15-2-40 16 -
Bahçe Sok. Sebat Aprt. 

İıt. 2 ci İcra Beyoilu Büyilk Par• 
makkapı Tel Sok. Mo 20,3 

9,14-2-40 17 -

k-ul edecek komisyon tarafından ihale olunacaktır. 
Bu işe ait muvakkat teminat mikdarı 44 lira 12 kuruştur .. ıt 
Taliplerin yukarıda yazılı gün ve saatte muvakkat terııııt 

la birlikte komisyona müracaatları .liin olunur. 

Devlet Demiryolları ve Limanları iıletme U · Müdürlügün~: 

ca 
Ankara istasyonunda hipodrom yolu ile bahçeli evlere f1 .,. 

dde arasında yapılacak şose ve bu şose altında kanalizasyoı:ı 1 

ah kapalı zarfla ve vahidi fiat üzerinden eksiltme,ve konmuştuf• 
Bu inşaatın muhammen bedeli 30 bin liradır. _,.ı 

İstekliler bu işe aid ~artname vesair evrakı Devlet Deın~?~ 
rın Ankara ve Sirkeci vezne1erinden 150 kuruş bedel mukabtl• 

ta 

la 
al abilirler. O 

Eksiltme 22.2.940 t arihinde perşembe günü saat 16 da D· 0~ olları Yol dairesinde toplanacak Merkez Birinci Komisyon" y 
y apılacakhr. . b~ 

li 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektuplarıle dl 

kte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı gün saat 15 e k' 
K 

te 

omisyon Reisliğine tevdi etmiş olmaları lazımdır. ~' 
a) 2490 sayılı kanun ahkamına uygun 2250 liralık muv-slı 

minat 
b) Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. 
c) Bu gibi işleri yaptığına dair vesika. __.,/ 

Elektrik, Havagazı , Kalorifer (Tesisat ve atz.) , 
.. 6ııo 

3 ndet elektrikli seyyar delik motörü alınacaktır : Bak lfJ 

1 ütununda M.M.V. Deniz Mrk. SAK. ilanına. ./ 

-------~-----------------~------~-----_.,, 
~ ensucat - Elbise - Kundura - Çamaşır . s. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundııll f 
21) bin metre kanaviçe alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 9.2·~ 

uma günü saat 14 de Tophanede Levazım Amirliği sahnalııı• 
misyonunda yapılacaktır. İstekl ilerin teklif edecekleri nümunele 
c 

v e teminatlarile komisyona gelmeleri. 

obilya, Büro ve ev eşyası, uşamba, Hah v.s. 
-----=-~~-----·--..-.:..-----........._ ~n~ 

İstanbul Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden: ı 
lıtanbul Adliye daire ve mahkemeleri ihtiyacı için alınacs~ 

adet dosya dolabı açık eksiltmeye konulmuştur. 'fi 

d 
!\iuhammen bedeli 2160 lira olup muvakkat teminatı J62 l~ 

ır. istekliler bu husustaki şartnameyi tatil günlerinden maada ~ 
gün mesai saatleri dahilinde Sirkecide Atir sokak 13 oumarad• 
l iye Levazım dairesinde görebilirler. ~ 

d 
Eksiltme ve ihale 21.2 940 çarşamba günü saat 14 de ı:Jlej4 airede toplanacak Satanalma komisyonu huzurunda yapılacs.J''" 

1 
ste.klilerin mezkur gün ve saatte kanuni vesikalarla birlikte~ J i 

kur komisyona muracaatları ilan olunur. _/; 

~~------------~-------------Kereste, Tahta ve saire 
Adana İnhisarlar Tütün Fabrikasından: 

idare ihtiyacı için 235 metre mikabı sandıklık ketef 
alınacaktır· ~ 

Alınacak kerestenin muhammen bedeli 9846 lira 50 
ruf ve muvakkat teminat ise 738 lira 59 kuru§tur. r 

Kapalı zarf usulile yapılacak olan itbu eksiltme 21·~· 
tarihine kadar yirmi gündür. 

Evsaf ve miktarını gösterir liste ile ıartname bet 
fabrikada münakit Komisyondan alınabilır. ,); 

Kapalı zarflar 21 .2.940 tarihine müsadif çarıambtı 11:., 
şaat 14 de açılacağından talip olanlar saat on üçe kadtt~~ 
ve ıair vesaiki muhtevi kapalı zarflarını Komisyona J1ll' 

mukabilinde tevdi etmeleri lazımdır. 

ahruı at, öenzm, Makina_y.!_gları .!·...!:.. 
Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan: 1. 

Kora bağlı Tümen birlikleri için 280 ton odun şerait ve e 
dahilinde aatıo alıııacağındaıı pazarlakla ihalesi 8.~.940 perşeııb'; 
nü saat 1 1 de yapılacaktır. Muhammen tutarı 4984 liradır._ fe~ 
748 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebılir. l•telı ıl 
oin teminat makbuı; veya mektupları ve kanunda yazılı veııit.". 
beraber Edirnede müşiriyet dairesindeki askeri aatınnlma koOS 
ouoa ielmeleri • 

• • • Kora bağlı Tümen birlikleri için 1200 ton odun 4er~jl 
evsafı dahilinde kapalı zarfla ihalesi 26.2.940 pazartesi güniı 
15,3U da yapılacaktır. Muhammen kıymeti 2136() liradır. İlk terı' 
1602 liradır. Şartnameıi her gün komisyonda görüleblir. İstekl~:e 
teminat makbuz veya mektupları ve kanunda yazılı vesikaJıır~ 
le ıünü ihale aaahndan bir saat evveline kadar teklif mektıl 

1 
Edirne müşiriyet dairesindeki aıkeri satıoalma komisyonun• ~ 
leri. 

lzmir Belediyesinden : 
Havagazı idaresine 1350 ton Zonguldak zerod!ı:ıaJ 

lave maden kömürü ıatın alınması, yazı işleri müdııt ~ 
deki fartnamesi veçhile l' apah zarfla eksiltmeye kofJ; 
tur· Muhammen bedeli 18900 lira olup ihalesi 21.2.94 
ıamba günü saat 17 dedir. 2490 sayılı kanunun tarif•t: 
bilinde hazırlanmış teklif mektubları ihale günü azao:>Jfl 
16 ya kadar encümende riyasete verilir, muvakkat ti 
1417 lira 50 kuru tur. 

üleferrik 
Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan : 

Azami 5 bin liralık tevhit sem ri ve teferruatı m baf''J 
cektir. Yaptırılacak tevhit semerlerinin numunesi ve ıartıııı"' 
miıyondadır. Bu numune yaluız şekil ve eb'adına göateros'~d 
dir. İsteklilerinin 8.2 940 perşembe günü saut 16,30 da yapıl ~ 
muııelerile veyahut yapacakları malzeme ile komisyon rel•'' 
zarlığını yapmak üzere kal'i temin tlarile birlikt müıirif't 
sindeki Edirne Askeri satınalma komisyonuna gelml ri. 

Devlet Demiryolları 3 üncü İıletme Müdürlüiürıd'ı'' 
İfletmemiz ihtiyacı için 10 bin metre mikab kırma tsf~i 

Bandırma·Maniaa hatta üzerinde kilometre 204·215 araıındll 

lJ. 
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alardan çıkarılmak suretile kapalı urf usulile eksiltmiye k 
ınu4tur. 

Eltsiltme 20.2.940 salı günü saat 15 te Balıkesirde İtletme bina
aındaki eksiltme komisy nunda yapılacaktır. Metro miktibıoın mu
haınmen bedeli 110 kuruş ve muvakkat teminatı 825 ve ornhamıa n 
bedel 11 bin liradır. 

istikliler 2490 sayılı kanunun 32 ve 33 üncii maddelerine sröre 
hazırlaya akları teklif mektublarile muvahhat teminat makbuz veya 
banka ektublarrnı kanuni vesikaları havi kapalı ve mühürlü :ı.ar.

1 fl~rını yukarıda yazılı tarih ve günde saat 14 e kadar eksiltme ko· 
ınısyonu Reisliğine m kbuz mukabilinde teslim etmeleri !iizımdır. 

Şartname ve mukavele projeleri Balıkesirde 3 üncü işletme Yol 
Baı üfettiılijfoden paraıız alınabilir. 

D. D. Y ollıırı ve Limanları İ§letme U. Müdürlüğünden : 
Muhammen bedeli 22594 lira 75 kuruş olan 131 adettakribe 

25<l.3oo litrelik galvanize demir varil 20.2.940 sala günü saat 10.30 
da Haydarpaşada Gar binası dahilindeki Komisyon tarafmdaa açık 
eksiltme usulile satın alınacaktır. 

. Bu ite girmek isteyenlerin 169 lira 48 kuruşluk m.vakkat te· 
~ınat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saa• 
tıne kadar Komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu i e ait şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmak· 
tadır. 

latanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
2000 adet kapaklı bakır bakraç alınacaktır, Pazarlıkla eksiltmeı;i 

l2.2.Q40 pazartesi ıünü aaat 14 de Tophanede Levazım Amirliji 
Sa.tınalına Komiıyonunda yapılacaktır• Tahmin bedeli 10.600 lira, 
ilk tcrninakı 795 liradır. Şartname ve nümunesi Komisyonda J'ÖrÜ
lür. isteklilerin belli saatte Komiııyona gelmeleri. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

T cneke kutu imalinde kullanılmak üzere bir adet kor· 
don makinesi alınacaktır. Pazarlığı 7.2.940 saat 15,30 da 
Ank ra Lv. amirligi Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 77 lira kati teminatı 12 liradır. 

~tM.v. Deniz Mrk· Satınnlma Komisyonu Reisliğinden: 

Adet Cinsi 
Tahmin bedeli Muvakkat teminatı 

Türk lirası Türk lirası İhale tarihi 

~~~----------------------------
! Ufki Pulanya te:ı.ğ·bı 5.500 ) 
1 Torna tez~ihı 8.000 ) 
1 Küçük torna tezıilıı 5.000 ) 1702.50 14.2.1940 
3 Elektrikli seyyar > Çarıamba saat 14 

Delik motörü 200 ) 
1 

Vida tezıahı 4.000 ) 
Deniz Birlikleri ihtiyacı için yukarda cins ve miktarı yazılı 

teııahların pazarlıkla müııakasası. 14.2.940 tarihine rastlayan çar· 
tılnıba günü saat 14 de Vekalet bina ıoda müteşek ·il komiıyonu• 
ll:ı"ıda icra edilecektir. 

Şartnamesini ıörwek iıtiyenlerin her gün ve münakasaya iirl:k istiyenlerio de belli gün ve saatte kanuni vesikalar ve ı7oı.50 
~rk liralık ilk teminatlarile birlikte komisyonda hazır bulunmaları. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 
.., Bch\:r kilosuna tahmin edilen fiyatı 272 kurut olan 4 bin kile 

h.ıı Çorak ipliti pazarlıkla münakasaya konmuştur. İhalesi 7.2.940 
~ilrtaınba guoü saat 11 dedir. K t'i teminatı 16l2 liradır. Evsaf ve 
~ rtııanıesi b8 delsiz olar k M. i 1. V. &atıoalma komisyonu.ndıuı a· 
tv\llilbilir. İste ·lile.rin konunun emrettigi belırelerle ihale & atinde 

' ~l. V. subn&lma komisyonuna gelıueJeri, 

~ * .. "' Beher kilosuna tahmin t·dileu fiy.ıtı 2..>.J kuru,, olan l ,UOO 
? ~· YÜn çorap iplifci pa:ı.arlıklıı wunakaıınya ke;nwuştur. ihalesi 
~:4!·\140 çarşamba günü saat IO dadır. Kat'i teminatı 352,a liradır. 
li:~f ve fartnamesi bedelsiz olarak komisyondan alınabilir. lstek
ltl trııı kanunun emrettiği belielerle inale saatinde M. M. V. satıno.l-

l lconıiıyonuna ielmeleri. 

O. D. Yolları Satınalma Komilyonundan: 

"t l\1uh nımen bedeli 2875 lira olan 25 ton sönmemit ki· 
~~20.ı.940 salı günü saat 15.30 da açık eksiltme usulile 

llrada idare bınasında satın alınacaktır· 
._. Su tıe airmek isteyenlerin 215,63 liralık muı.ıakkat te
l\ •ıııı.t ile kanunuu tayin ettiii veaıkaları hamilen ekıiltm• 

il.tine kadar komisyonda isbatı vücut etmeleri lazımdır. 
Ş.rtnaıneıi Ankarada malzeme dııiresinde ıorülebilir· 

Muıtaf a Kemalpaf Belediyeıinden : 
'ıltd 8tlediyeoin elektrik itlerinde çalışhrılan yük kamyonu için 4 
''lın Yetıı Gudycr marka 32,6 balonlu dıı lastik eksiltme uıulile 

•lıtıaqktır. 
ıli1, ~·i~ıne 13.2.tt40 taribi:ıe musadif salı sı-üaü saat 15 te Bole

E:"•~\lıı:ıeninde yapılacaktır· 
Aı••ltnıeye ittirak edecekler 01° 7,5 depozito yntıracaklardır. 
1\ •nacak lastikler sağlam olarak Belediyeye teslim edilecektir. 

tia,,l'l ~'lklır laatikl r her kimin ü:ıerinde takarrür ederse bedeli pe· 
tediye edileceti ilan olunur. 

• • • 
mamulatı çuval ahnacaktır : Bak inhisarlar 

hift , Et, Sebze v. s. 

a ~lllı Mnd~faa Vekalet;-;:-tınalm Komhıyonundan 
ıı,,i c~ t.r kilosuna tahmin edılen fiatı 8 lira olan bin kilo ntimu. 
t,..ı ll•ınde 2 40 - -b l;lt, ~. M n ça7 2 ubat 9 perıembe gunu. sa. t 11 de Anka· 
tr iGn ' V. satınalma komisyonunda satın alıneıcmkbr. Nümune 

'-.t,lıı:ıda. koınisyonda görülür ve ıartnamesinin k,•pyası iıtekliler 
h'Ua,1 ·t çıkarılır. Eksiltmeye gireceklerin 1200 lirahk kat'! temi
\lltııııta~ c birlikte pa:r.arlık iÜD ve saatinde mezkur komisyonda 

arı. 

İstanb• l Komutanlığı Satınıılma Komisyonundan : j 
Müaakasa günü talibinin vermiş olduğu fiat Kom•tanlıkça 

g li görüldüğünden Komutanlığa bağlı birlikler ihtayacı için iki y z 
kırk bin kilo kuru f sulye 1.3.940 tarihine kadar her ırün puarlıkln 
minakasıısı yapılacalchr. İstelılilerin Fındıklıda Kom tanlık satınla
ma k misyonunu müracaatı ırı. 

Isparta Askeri Satınalma Komisyonundan : 
İlk tc. Mvk. t•. 

Kıtası Cinsi Kilosu İhale ta. Saat lira kr. lira kr. Şekli 
Tefe ni nohut 2500 27.2 940 11,30 22 50 300 eks. 

» pirinç 3000 :ıı 12 61 5 00 :» 
» ;ı:. yağı iOO 1 t 20 36 275 » 

Deaizli sadeye ıı 5950 26.2. 940 15 690 79 6Ş45 > 

.> z. yağı 2l00 .ıı 15,39 78 75 l050 > 

:ıı pirinç 12500 :ıı 11 309 38 4125 > 
Antalya kuru ot 132500 21 .2.940 10 i76 33 7685 ,. 
Tefenni k. fasulye 4 00 :» 10,45 45 600 > 
Fethiye un 67000 14.2.940 15 698 50 9180 :> 
Denizli satır eti 42000 8. 2.940 11 630 8400 kapalı 

» yulaf 160000 12-2.940 il 660 8800 > 

Antalya saman 112500 8.2.940 15 126 56 1687 50 açık 
:xı un 280000 28.2.940 11 2790 36400 kapalı 

l'.etbiye sıtır eti 15d75 23.2.940 15 268 13 3575 pau.rlık 

Yukarıda adları yaz.ılı ıarnbonların ihtiyaç! rı elan euak Is
parta Tüm komutanlığı binasındaki satınalma komisyonu tarafından 
eksiltmeye konulmuş ve her garnir.onuo biz.alarmda günü, Hata, te
minatı, tahmin bedeli ve eksiltme 'ekilleri cins ve ıniktarları ya· 
zılıdır. 

Şartname ve evsaflara komi yonumuzda mevcut olup istekliler 
tarafrndao her zaman okunabilir. 

Eksiltmelere iştirak edecek olanların lemiııatlarını tümen vez.ue· 
sine yatırmaları. kapalı olanların teklif mektuplarını ibaledeu bir 
saat ön~e k nunun 2 ve 3 Üncü maddelerinde yaz.ıh vesikalariyle 
ltirlikte komisyonumuza müracaatları ilin olunur. 

Maraş Askeri Satmalm Komiıyonu.aıdan: 
990 bin kilo buğdayın oğütülmesi ifi pazarlıfa bırakıl· 

mııtır· Muhammen tutarı 49500 lira ilk teminatı 3713 lira
dır. Şartnamesi Maraıta ask..}ri satın lma komisyonundadır. 
Pazarlık 7.2.40 çarşamba güııü saat 15 le Mar ıta aıkeri 
ı tınalma komisyonunda yapılacaklar· 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
IOuO liralık pirinç alınacaktır. Pazarlığı 7.2.940 saat 15 te An 

kara Leva:ı.ıw Awirlıti Satıoalmn Komisyonu Reislitinde 1apıla
caktır. 

Kati teminatı 150 liradır. Şartname ve nümunesi K•mia1ontla 
görülur. 

Edirne Aıkeri Satınalma KomiıyonundaR: 
Kora ba~lı Tümen birlikleri için 5000 lıralı şerait v evsafı 

dahilinde sı~ır eti pazarlıkla ihalesi ~.2 .j40 perşeube J'Üni ı at IO 
da yapılacaktır. Temiııııtı 7o0 lmıdır. Şartnameai her rio k.omiııyou
da iÖrülebilır. İsteklilerinin teminat m kbuz veyıt mektupları ve 
kanunda yazılı vesıkalarile beraber Edirnede müşiriyet daircsiadcki 
askeri satınalma komisyonuna gelmeleri. 

* • • Onbeı gün zarfında. teslim edilmek ı rtlle pazarlıkla 
5 bin kilo sabun ıatın alınacaktır. Pnzarlıiı 8.2.40 perıembe 
iÜnlİ ıaat 15 dedir· Şartnamesi komlsyond dır. lateklilerin 
262 lira 50 kuruş temınatlarile Edirnede müıiriyet .,dairesirı
deki askeri t;atınalma komisyonuna gelmeleri· 

1 - 6 x8 telli ve 14,5 onsluk al küte dikiqli 70 X 102 eh' ndın 
da 250.000 adet kalküte mamulatı ~uval salın alınac:aktır. 

il - Akreditifi idarece temin edilmiştir. Pazarlığı 12.11.940 pa· 
zartesi günü saat 10 da Kabataşdu Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapılacıı.tından isteklilerin pazarlık içia 
tayin olunan gün ve saatte % 7,5 ~ven e paralarile birlikte m.ez· 
kur Komisyona gelmeleri (9i7) 1-4 

• • * 
Cinsi Miktarı Muhnm. B. c 0 7,5 Te inat Eksiltme 

Lira Krt. Lira Krş. Şekli saati 
----- ----·- --- .._ ___ -------

Baskül 500 kg. 12 adet 1920 00 
Süpürge büyük 3000 > 397 5o 

boy 
Jelatin 310 kg. 
Yanim S. ALETİ 70 aclet 875 -

> " Levazımı 26 kalem 84~ 03 

144 00 
ıg 1 

65 82 
al 60 

Açık Ek. 14 
:ıı 1> 15 

Pazarlık I& 
> 16.30 
> 16,iO 

1 - Şartnamesi mucibince "310'' kı. Jelatin miteahhidi namı· 
na ve diğ'er "4" eşya hizalarınde, rCS&terilen u .. llerle eksiltmeye 
konmuştur. 

il - Muha men bedelleri. muvakkat teminatları, eluiltme aa 
atleri hizalarında yazılıdır. 

ili - Eksilt e 14.11.940 çarpmba ıün Kabalatta Levazım ve 
Mubayant Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler ve ynDgı• söndirme Levnım mifreılat lis· 
tesi ber fÜD SÖZ g çen Şubed D pıı.raSIX alına İlir • 

V - İ8teklilerin eksilt e için tayin eclil.. ıl• ve aaatler4ie 
u 0 7,5 g6venme pııralarile birlikte e:ıkur K aıisyoaa ı•lmeleri. 

(891) 2-4 

••• 
1 - Müfredat list si mu ibince "45" kalem hırdavat Levazımı. 

pazarlıkla satın alınacaktır. 
il Muhammen bedeli "485" lira muvakkat temiaah "36.37'' 

liradır. 
111 - Pazarlık 7.2.940 Çarp ba g nü saat 11 do Kabat•ıda 

Levazım ve Mubaynat Şubeıindeki Alım Ko111isyonuucla yapılaeaktır• 
iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gtln ve saatte % 7,5 

iilvenmo paralariylo birlikle ezktır Komisyona gelmeleri. 
(869) 4-4 

Ankara Belediyesinden : 
Temizlik ve ıbhat işleri hayvanatı için 54/20 kil kuru yemlik 

ot pHarlıkla alıoaealttır. 
Mubam a be4ieli 1701 liradır. 

T mi at 405,15 liradır. 

Şartnamesini örmek istiyenlerin hergün Ene men kalemine ve 
iste lilerin 6.2. 40 salı giin saat 10,30 da Belediye Encümenine 
müracaatları. 

Af yo Kor Satınal a Komisyonundan 
500 ton arpa 8 2.940 perşembe gilnü saat 10 da pazarlıkla ~abu 

alıaacakhr. Muh mmen bedsli 30.000 lira muvakkat teminatı 2250 
iradır. Evsaf ve şeraiti her gün komisyonda göriilür. İsteklilerin 

lııelli gün ve saatte Afyonda Kor Satmalma komisyonuna gelmeleri • 

l tanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
90 ton kuru fasulye müteabbid nam ve hesabı a pazarlıkla 

eksiltmesi 9 ·2.940 cuma günü aaat 15,30 da Toplııancde İstanbu 1 
Levazım amirliği sabnalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin be_ 
tleli on sekiz bin dokuz yüz lira, ilk teminatı bin dört yüz on yedi 
ba9uk liradır. Şartname ve nümunesi komi yondn görülür. 

• * * 125 ton pilavlık pirinç alı ctıktır. Pazarlıkla eksiltmnsi 9 
ıultat 940 cuma günü saat 15 de Tophanede İstanbul Lev .um amir· 
liti satınalm komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 33.750 li
ra. ilk teminatı 2531 lira 25 kuruştur. Şartname ve nü uaesi ko· 
misyonda görülür. 

ISTANBUL PIYASASI 
ERZAK VE ZAHiRE 
TOPTAN Fİ ATLARI 
.Ss._ 

Cava 
Çin 

" kkuyruk 
Hindiye 
Seylan 

Kahve . 
Limon 

4 o - 60Q 
380 600 
800 - 1000 
440 - 600 
420 - 500 
I03 - 104 

490 adetlik (İtalya) -
504 , yerli 900 
420 , TI5 

925 
800 

300.380 > > 
360 > (İtalya) 
380 , (Trablus) -
330 # ) 

300 > (italya) 
300 > (Trablus) 
320 ll > 

Patateı 

811raa Ne 1 
n il 
" ili 

Trabzon No 1 
n 

" 
il 
lII 

Adapazarı No 1 
il 

" Belu 1 
• n il 
lnebolu 

> 
.» 
> 

Ordu 

1 
il 
ili 
iV 

1 
» il 

Pirinç 

111 

6 50 
5 50 
4 50 

50 

6 50 
4 50 

7 
6 
5 
7 
5.50 
4,50 
7 
5 

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

6,50 
5,50 

Mersin 24 25 
Antnlya '27 29 
Tos:rn 27 28 
J dap<ıZE rı 
Bursa (pembe) 30 3'2 

n l Viyolona) 34 35 
n ıBoyaz kasım) 29 30 
n (K molina) 28 - 29 
n (Kırmı7ı) 

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

Edirne (Kırmızı) 
Yerli (B•mbay) 31 - 32 

Sabun 
Zeytin yatından 1 

" n il 
Pirina n 

__.§!.~ 

30 - 32 
29 - 30 
21 - 22 

Urfa 1 120 
" il 115 

BirHİk 110 
Aatep 110 
Mardin 110 
Diyarbakır 95 - 105 
Kara er!miş 95 - 100 
> erınmeıniş 80 - 85 

Trabzon Vakfıkebir - - 95 
,, şarlı 90 
Şeker . -

Küp yerli 
Toz n 

Vejetalin 

Yumurta 
iri sandığı 
Ufak n 

Z ~n o.hrc(7 mab.s.) 
Birinci n 

İkiHi n 
Uclacl ,, 
D•bl• (938 mahs.) 
airiaei " 
lkiaci > 
Uçüncn > 

28 
25 
70 

- 4200 

22 - 24 
18 - 20 
15 - 16 

34 - 37 

18 - 20 

ı TAN UL 
Ticaret ve Zahir 

Borsası 

5.2.940 -

FlATLAR 
~- - ------

C 1NS1 1 Av•A'• Yukarı 
Kr. Pa. 

,. ıert 

Arpa Anadol dökme 
• .)•mlik çuv. 

BuQ'day kız.ıh:a 
Bakla 

s 32 
s 20 
4 S8 
5-
5 32 

Çavdar 4 S7 
K ten tohumu 14 35 
Kuşyemi 

Fındık kabuklu 17 -
Fıudılı: jç 37 20 
FHulya barbunya 15 20 
Sııuıa 17 20 

Yapak 
BuA"day 
Mercimek 
Mı•ır 

G i L li: N 

Keten tohumu 
Arpa 
Çavdar 
Uo 
Fasu ya 
Tıftik 

Yapalı: 

G 1 DEN 
Yulaf 
Su1am 
Mercimek 
Keten tohumu 
Kuşyemi 

Kr. Pa · 

6-
5 ss 
5 2,5 

5-

17 22,5 

Ton 
910 
15 • 
45 
so 

490 • 
90 • 
60 .. 
75 • 
66 

• 
- Ton 

70 " 
• 

ıs .• .. 
(İ •• İç C"VİX 

Kepek 803 " 

DIŞ FiATLAR 

B~d11y liv rpu 
: Ş lı.ago 4 62 
• V n pl' 4 03 

•.elt· ı 

P.'" : Lo ıd " 

BORSA 
ÇEKLER 

5 - 2 - 1940 
Londra 5.24 
Nevyork 130.19 
Paris 2.9180 
Milano 6.675 
Cenevre :..0.2725 
Amsterdıı.n 6 .185 
Brfiksel 22.0556 
Atiııa 0.97 
Sofya 1.5875 
Mdriııl 13.435 

u apeşte 23.425 
Biikreş 0.935 
B lgrad 3.0825 
Y koba ma 30.94 
Stokholm 31.005 

ESHAM VE T AHVıLAT 
Türk orcu il, Peşin 19.125 

TAKAS PRIMLERl 
Takaıın uev' i hbailt°" 

Enter911njail 
lngiltere 
Belçika 
Hollaodo 
ıaveç 

Fraıua 

ırvıı;ıre 

56 
70 
71 
66 
53 
56 
70 

ihracat 
Hın:.ır Alivre 

-
45 
4() 

47 
41 
50 
42 
40 

44 
39 
46 
40 
48 
41 
39 

ihracat primleri o/~ 100 lı:ıyıııet Üz.crincieo 
b .. ab edilmiştir. 

lmttvaz Sahtbi ve Yazı lılerl Direktörü: İsmail Gffit 

Batıldıtı yer: Akın Baıımevi lıtanbul 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

~Mode Prix 
d'ıadjudicat. e1timatif 

Ca~li~-~'-;djudka'tion etd;_u _______ ~ 

provisoire Cahier deı Cbargeı Joun Heureı Obiet de t'adjudication 

Adjudications au Rabai~ 

Constructions~Reparations-Trav. Publi~- ateriel de Construction-Cartograehie 

Constr. W. C . et ..-ep. pavillon iı Knrasfaç 
,, etable: 2 p. 
n mur 
,, bat. municip. Soma (1 partic) 
» mur de soutainement 

lnstnll. enu ııu konak gouvernemental 
Rep. bat. ecole seccndnire Çanakkale 

,, echelle douane " 
Constr. chaussee avec cnnnlisnlion nudessous 

entre in ..-oute d'hyppodrome iı la Station 
d 'Ankara et celle ııllant aux maisons a-
vec jardins (cah eh 150 P) 

Publique 
Gre a gre 
Publique 

> 

> 

> 

,, 
Gre a gre 
Pli cnch 

9024 02 
7048 46 
2176 -
5571 81 
400 -
588 28 

1800 -
752 05 

30000 -

677-
1058 -

13G 20 
417 88 
30 -
44 12 

135 -
56 40 

2250 -

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel 

Moteur electr. nmbulant pr. perforer: 3 p. Gre a gre 200 -

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Canevas: 2000 m. Gre a gre 

Com. Acıb. Milit. Edirne 

n " 
Municipalite bmir-

,, Soma 
,, lzmir 

Dir. Trav. Pub. Isparta 
,, Ecole Second. Çanakkale 
,, Trav. Pub. ,, 

Adm. Gen. Ch. de fer Etat Ankara 
Caiıse Sirkeci 

Com. Ach. Marit. au Min. Det. Nat. 

Com. Acla. lnt. Tophane 

12-2-40 
12-2-40 
19-2-40 
1-3-40 

19-2-40 
8-2-40 

26-2·40 
19-2-40 
22-2-40 

10 -
10 30 
16 
15 -
16 ~ 
15 -
16 -
15 -
16 -

14 2-40 1'4 -

9-2-40 14 -

A eublement pour Habitation et Bureaux-Tapis erie ete. 

Armoire pr. dossier: 40 p. Pub\ique 2160 

Bois de Construction, Planches,_ Charpente __ _ 

Bois de constr. pr. cnisse: 235 m3 Plı cnch 

Combustible - Carburant-Huiles 

Bois: 280 t. Gre iı gre 
,, 1200 t. Pli cnch 

Cbarbon de terre ·la ve 0.10 de Zonguldak: 1350 t. > 

Divers 

Sac de f ahı ication de Calcutta de 6 X 8 fils, Gre iı ı:-re 
de 14,5 onccs, de couture Calcutta et 
d'une dimension de 70 X 102: 250000 p. 
(Accreditil assure) 

Selle nvec accessoires ,, 
Senu a anse et a couvercle: 2000 p. 
Pneux marque Goodyeo..- et iı Bııllon 32 6: 4 p. 
Machine·outil pline perpendiculnire: 1 p.-ma- Gıe a g-re 

chine-outil iı tour pctite: ! p.·id. iı vis: 1 p. 
Fil en laine pr. chauuettes: 4 t. > 

,, , ,, ,, ,, ı,, ,, 
Chaux vive: 250 t. Publique 
Machine pr. cordon a etre utilise dnns la fob· G..-e iı gre 

rication de boite en fer blanc 

Provisi ons 

Broyare ble: 990 t. (nj) 
Savon: 5 t . 
Viande de boeuf 
Orge: 70 t . 
Tbe: 1 t. 
Riz 
Pois·chiche: 2,5 t. 
Riz: t. 
Huile d'olives: 500 k. 
Beurr-e: 5950 k. 
Huile d'olives: 2, l t. 
Riz: 12,5 t. 
Foin: 132,5 t. 
Haricob secs: 4 t. 
Farine: 67 t . 
Viande de boeuf: 42 t. 
Avoine: 160 t. 
Paılle: 112,5 t. 
Foin: 280 t. 
Viande de boeuf: 15875 k. 

Adjudications ~a surenchere 

Gre a gre 
,, 
,, 

Publique 
Gre a gre 

,, 
Publique 

" > 

> 

,, 
,, 
)) 

> 

> 

Pli cach 
> 

Publique 
Pli cnch 
Gre iı gre 

Bottines eamelotes: 4J6 paire bottes: 6 paires Gre a gre 
Decombres bat. Publique 

,, boutiques 
,, maisons 
:» boutiques 

Armoire frigorifique 

Camion de 2 t. Mod. 31 et a 6 cylindres 
Meubles de mnison 

, 
> 

" l> 

n 

n 

9846 5Q 

4981 -
21360 -
18900 -

5000 -
10600 -

le k. 2 72 
,, 2 35 

2875 -

4950 1 -

5000 -
3850 -

le k. 8 -
1000 -
300 -
900 -
275 -

6545 -
1050 -
4125 -
7685 -

600 -
9380 -
8400 -
8800 -
1687 50 

36400 -
3575 -

96 -
20 -
25 -
60 -
35 -

162 

738 49 

748 -
1602 -
1417 50 

795 -

1702 50 

1632 -
352 50 
215 63 

3713 -
2 62 50 

289 -
1200 -
150 -
22 50 
67 50 
20 36 

690 79 
78 75 

309 38 
576 38 
45 -

698 50 
630 -
660 -
126 56 

2790 -
268 13 

15 
l 50 
1 38 
4 50 
2 63 

Procurnr Gin. lstanbul 

Dir. Fabr. Tabacs Moaop. Adana 

Com. Ach · Milit. Edirne 

" ,, 
Municipalite iz.mir 

21-2·40 14 -

21-2-40 14 -

8-2-40 1 ı -
26-2-40 15 30 
21-2-40 17 -

Com· Acb. Econom. Monop. Kabataf 12-2-40 10 -

Com. Aels. Milit. Edirne 
Com. Ach. lnt. Tophane 
Municipalite Kemıılpaıa 
C. A. Marit. au Min. Def. Nat. 

Com. Ach. Miniıı. Def. Nat. Ankara 
,, ,, 

2me Exploit, Ch. de fer Etat Anka..-a 
Com. Acb. lntend. Ank. 

Com. Ach. Milit. Maraş 
» > Edime 

" ,, Milit. Bornova 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 

> lnt. Ankara 
Com. Ach. Milit. Isparta 

" ,, 
" ,, 
> 

,, 
> 

» 
,, 
> 

> 

" ,, 

" > 

" 
" ,, 
> 

> 

" 
" 
" ,, 
n 

" 

Gom. Ach. lnt. Ankara 
Com. Perm. Municip. Iıtanbul 

> 
" 

" 
,, 

" " 

8-2-40 
12-2-40 
13-2·40 
14-2-40 

16 30 
14 -
15 -
14 -

7-2-40 11 -
7-2-40 10 -

20-2·40 15 30 
7-2-40 15 30 

7-2 40 
8-2-40 
8-2-40 

20-2-40 
22-2-40 

7-2-40 
27-2·'40 
27.2 .... 0 
27-2 .... 0 
26-2-40 
26-2-40 
26-'.l-40 
26-2-40 
26·2·40 
1-4-1--40 
1-2--40 

12·1-40 
8-2·40 

15 -
15 -
10 -,_ 
11 -
15 -
11 3g 

12 -
11 -
15 -
ıs 30 
11 -
10 -
11 -
ıs -
11 -
11 -
15 -

28-'.l-40 11 -
23-:2--40 15 -

7-2·40 
1-2--40 
8·l-f0 
8-2--40 
8-2-40 

Juge de Paix de 4me Tribunal Civil de 8-2-40 

14 -
14 -
14 -
H-
14 -
14 -

Beyof lu, lst. Büyük Çal"fl 
,, .. " 9-2-40 14 -

3me Bur. F.xecutif htanbul Beyo2'- 1S,H-2-t0 16 -· 
lu, Nişantaş Bahçe ıok. Sebat Appart. 

Memento des Fournisseurs __./ 

LES ADJUDICA TIONS QUI AURONT LIEU DEMAIN 1.2.9-40 

Com. Ach. Militaire Edirne : l Commandent Ecole Guerre : 
Confection linge [No 1298] 
Huilo d'olives et haricots aecs [No 1302) 
Articles de corre&pondance [No 1302] 
Transport effet, provisionıı ete. [No 1309) 

Rcgiment Jandarm. Bayramiç : 
Beurre (No 1301] 
Sucre [No 1319] 

Municipalite Çanakkale : 
DreHement carte Çaonlc:. (No 1301) 

Com. Ach. Militaire Amasya : 
Rrı~ pois-chkho, viande de boeaf, len

tılleıı, oignone, blc co;:ıcasse et baricots 
sec• [No 1299] 

Direction P.T T. lstanbul: 
Decheta de chanvre [No 1305] 
Boaacea et uca pr. facteure [No 1305) 
Repar. bitisse PTT. Bebek [No 1305] 
Cvrde ee fil de fer pour palan [No 1306) 

Com. Adı. Minisl. Def. Nat. : 
Compresseur et marteau pr. riveta d'air 

[No 1305) 
Bottu en carıutchoua (No 1319) 

• • 

Caisn pr. manoauvre (No 1314) 

Municipalite Yenişehir : 
Dressııment. plan restauration [No 

11 

Com. Acb. Corps Armee 
Eskişehir: 

Attelage de transport [No 13161 , 
Adm. Eaux Municipal ite 15t.' 

Construction Gtıiclıet [No 1317] 
Dir. Ecole Agricole Halkıılı' 

Paılle [No 1317) 

Dir. Gen. Monopoleı : 
Articles de qui:ıcaillerie (No 1318) f 

Com. Ach. Corps Armee /1t , 
Arm.:ıire pr. ciible lourd de camP1f1' 

ınıpport po•teriear [No 1319) 
ı4 

NOTES • Les Numcroa a ntre p•, 
thesH ııont ceux de notre journ•I 
lequol l'avi:a a paru. 

(•) l.ea affaires suiviH d 'uıı• 

risqae 1e rapportent 6 dca vent•' 
adjudicetion ii lo aurenchere. 

Isparta Orman Müdürlüğünden:: 
Cinıi meşe odunu. Kentah 5UO 
Cinsi : meşe kömürü. Kentalı 54 
lıparta Vilayetinin merkez kazası dahilinde hudutlu ,artrıj 

yazlh Koz de\·let ormanından numaralanmıt 500 kental mef' 1 
14 kental meşe kömürü altı ay içerisinde çıkarılmak üzere 30. 1 
tarihinden itibaren 15 gün mfiddetle açık arthrmaya konufa>U~ 

Arttırma 14.2.940 tarihine müsadif çartamba ıünü aast 1 

yapllacaktlr 
Odunun beher kentalmın muhammen bedeli 16 kuruş, k80l 

muhammen bedeli 50 kuruştur. 
Muvakkat teminat 8 lira 3 kuruştur. .ı! 
Şartname ve mukavele projeleri Isparta orman müdilrl6r 

görölebilir. 

"'• • Cinıi ; Çam 
Mikdarı : 2Ul M, 

Mubammen vahit fiyatı, 4 lira 90 kuruştur. 
Burdur Vilayetinin Tefenni kazası dahilindeki kızıl dor" O 

ormanından yukarıda mikdarı ynzıh 219 m5 mikabın 13.2.94 
ıüoü saat 15 de arttırma ile aatışı Burdur orman idareıiode 
caktır. tıı' 

Beher metro mikabının muhammen fiab 4 lira 90 k11rllf 
Muvakkat teminat SO lira 49 kuruştur. 4 Şartname ve mukavele projeleri Isparta Burdur ormaıJ l 

rinden ahnır. 
Satış yalnız Orman kanaounun muvakkat 6 iuei madde•İ111 

ıerbeıt olarak aatıı umumidir. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma KomiıyonuPd'-
428 çift köhne fotin ile 6 çift çizme pazarlıkla 1atıl!ca~~ 

brması 7.2.940 çarşamba ırünü nat 14 te Ankara LY. Aııı 1 

tıaalma Komisyonunda yapılac:aktır. 
Hepsinin muhammen bedeli 96 lira kaü teminat 15 lir•~Jf 

tin ve çizmeler M. M. V. Daire Müdürlüjünde rC5rll r. 

BeyoAlu Dördüncü Sulh·Hukuk Hakimli§indeJ1:. ı 
Terekesine mahkemece elkoaulup tasfiyeıine karar "',ıll 

Mfllaendis Vahide ait Leonar Marka beı • ayak hacminde b~-
açık ar.ttırma ıuretile 8.2.940 tarihine miısadif Pertembe t'~ 'J 
14 de lstanbul Büyük Çar91 Belediye mezat memurluj'und• il 
caktır. İ.teklilerin yukarıda gösterilen fÜn ve saatte me.-t 
lutunda hazır bulanmaları ilan olunur. 

* • • Terekesine mahkemece elkonulan 6lü Niy z.iye ait ,~ 
marka 31 modeli 1 silindir iki tonluk çalışır vaziyette bulıııı 1, 
yon açLk arttırma suretile mabk~memiz tarafından 9.2.940Jif 
müsadif cuma giioü saat 14 de !stanbul Büyük Çarşı Bele,ıll 
zat memulaauada satılacaktır. lstaklileriu yukarıda göıl• f 

ve aaatte mu. t m murlutuoda hazır bulunmaları ilin ol•"
11 

İstanbul Orman Çevirge Müdürlüiünden : 
~ıd 

Kartal kausmda hududları şartnamede yazıll ÇakırO• ıf 
lıtı Devlet Orm nından 6720 kental funda çal111nın alt• 

1
f* 

keıilip ormandan çıkarılma11 15 gün müddetle açık arttıt19 
nalmuıtur. · 1ı 

ArttırmR 21.2.940 tarihine mU1adif çartamba 1611 *' 
era edilecektir. 

Funda çalısının beher kentnlınıo muhammen bedeli 5 
Mankkat teminat 25 lira 20 kuruştur. ,ı 

Şartname ve mukavelename projelerini görmek istif;~ 
müddet içinde fstanbul Orman Müdürlütüne müracaat ede 


