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r ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için Kuruı 
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PERŞEMBE 

1 
HERGON ÇIKAR iKTiSADi. MALI. TİCARi VE ZİRAi 

• 

1 

GAZETESİ 

8 Şubat 1940 

İDAREHANE 
Galata, Fermeneciler Cad. 

Kenber hanı. 2nci kat 
No. 8-9-11-12 

il AN ŞA:1TL- r'I 
lqareh n~mızde goriışulur 

1 

Telefon: 49442 

Posta kutusu rıfo. 1261 

Umum Tüccarların ve nıüteahhitlerln mesleki Organıdır 

Ekonomik Haberler 
Romanya petrıl ihracatı tekkata ihracatı 1938 aene.i•••-

d 1939 ıenesi ilk 10 ayı zarfın- ki aynı devre zarfında yapılan 
ı.' R.ooıanyadan muhtelif mem- ihracat~a m~k~y~seli olarak aıa
ketıere yapılan petrol ve mit· tıda roıterılmıttır: 

f ~rac edilen 
ikinci kin un İkinci kin un 

hirineiteşrin 1831 birincitefria 1938 
nıemleket Tonu 11 !0 Tenu 0ıo ............... ____ _ 

A.llbanya 
~ckoslovakya 
ıtılya 

lngiltere 
P'ranıa 
Macaristan 
~lıika 

738 497 
375 989 
536 617 
4:42 004 
189 308 

21.3 
10.8 
li.5 
12.8 

551 468 
258 226 
452 912 
400 5M 
26;1 173 
159 18! 

14.0 
6.8 

12.0 
:o.ı 

1.9 
4.2 
2.4 
2.6 )' llfoılnya 

5.5 
.f.3 
4.0 
l.6 

D. aıemleketler 

147 684 
138 .W7 
123 868 
772 140 22.2 

IO 036 
l()g 693 
-415 207 39.6 

YekOn J 465 223 100.8 3 779 381 ıoo.o 

, Bıı tablodan da anlaşılaea~ı 
f•bi Almanya ithalitçı memle· 
\ı~tlerin en bafında gelmekte ve 

1
1Qaa7eainde bulunan memleket

ı"'le birlikte 1939 ıeneıi 10 ay· 
.•Is. ihracatının 0 ' 31, 1 kısmını 
•Uıaı etmif b•lunmaktadır. İtal
'' ikinci, İngiltere 3 ünce, Fran
'' 4 Üncü gelmektedir. ı 

Romanya Petrol piyasası 
15 ikincikfınun 1940 

ihracat fiatları: 
1940 aeneıine girilirken pet

r,ı "• m6ştekkatı fiyatlarında 
~~~i bir yilluelit garülmüıtür. 
~ ırıncikinan 1939 da Moniteur 
~ ~ Petrole Roumain tarafından 

lnglllz tütün şirketi mümessilinin 
inhisarlar Umum MUdOrünO 

ziyareti 
Tlrkiyeden tütün •Ühayaa et 

mek tlzere bir kaç ıin e v v e l 
fehrimize ıelmif olan İnıiltere
nio en maruf tütün tirkctlerin· 
dea Britiş Amerikan Şirketinin 
mlmessili Bay Savic pazartesi 
pnü İ11biaarlar idaresine iele
rek Umum Müdiir Bay Adnan 
Halet Tatpınarla ı~rütmÜf Ye 
kendiıioe umam müdür tarafın
elao titünlerimiz hakkında iza
hat verilmitlir. 

Tımlzlik ırabılırına yapılacak 

karoseri mUnakasası ta.planan petrol ihracat fiatla· 
tı fÖyledir · 1 Temidik İşleri Müdürlüğü ta-

Fob Kaıteace rafından alınan 20 arabaya ka· 
Dolar Ley roıeri yapılmaaı İfİ İstanbul Be· 

ıt,,.f 1 benzin 
~r benai11 
.. Yatı, rafine 
.,0 torin + 5 

---- --- lediyeıine• miaakaaaya ~ıkarıl· 
45.11 6372 , mııtı. Talib çıkmudığındırn mi· 
36.17 5109 .. kaaa möcldeti bir müddet u-
32.90 4660 :ı.atılmııtır. B• •öddet zarfında 
30.~l 4267 da talih 9ılr.madıt1 takdirde Be· 

::"'ıot O 
"-ıot + 35 + 40 
~ fiatlar: 

14.51 2049 lediy• 80 O liralık bu iti kendi 
13.11 11~ yapacaktır. 

) l •yltl 19il tarUaincle Reman
.:.h~etrol firlr.etleri tarafından 
1-, ıt •dil111i1 olaa it aatıt fiat· 
tat,'1111. lı.ir detiıiklik elmamıı-

, __ 
Adını pamuk mahıulD 

~ t•••l~• yazıldıtı veçhile A
,, 11' Ziraat Bankaıı çiftçiden 
~:Jil& .. ıbayaaaına hararetle 
l,

11
; ... •t•ektedir. Fiyatlar klev

li Paı.uldarı için 54-60 yer· 
1-, ~'-'ııldar irin 44-50 kuruf o· 'i( 't'L t,.ı. ı '"arını muhafaza et.ek· '•r, 
"-~nk• GrGncü parti mültayaa
~~ '5',241 kilo klevlant, 2066000 
l1 1ıs •• yerli pamull, ki ceman 
lllıı'th;~ 1 kile pa••k satın al-

aıreıun•n 1939 fındık ihracatı 
'' ~~ Jılınıu batıodaa nihayeti· 
ııııı, .. 

1 
•tl•r Gireauntlan m•htelif 1 

ııııı,ti •lııetıere 1.123541 lira kıy· j t'te.;:; I~~' toa fındık içi ve 
t., ~ hra kıymetincle 1816 
lllııitti '-•ki• fı•dık ihraı edil. 
~r. 

•1-, •ı -•••İminin bafl&11gıcı 
'-•, .. ·~•loı a71adao bu rlae 1 

~ ~ 2.384.850 lira kıymetin· i 
li.., Is. \en fıadıll İfİ H l2.f, 167 ı 
~-~ 'J .. etinde de 2108 ton ka-

1' "••ık ilaraı nil•iftir. 

Adını partıkıl, llmın va mın· 

~arın reklltul 
B• H•• portakal rekoltesi r•· 

ÇH Hneye niıbeten iki misli 
fazladır. Dörtyol Jaariç olarak, 
7alnız Adana Ye ka:ıumdan 

!4,785,000 portakal, 1,973,000 
limon, 851.700 mandarin ve 
5.486.800 turunç toplanmıştır. 

Lıtonyıda bazı ilhıl maddelerine 
munzam rulm vızıdildl 

Letomya kilk6meti bir çok itha
lat madtılelerinden munzam r•
ıim alaıağ'a karar vermiftir. De
oi:ı. tuzu, yün, ham pamuk ve 
pamuk .löküntüleri tıle bu me
yandadır ve lııu matldelorden 
0/1 3 mun:ı.am ithal resmi alına

caktır. 

ltalyıdı, mıdın kftmDrlndın ılı
nın glmrUk rumlnln iadesi 

hakkındı kanun 
20. ı. 1940 tarihli ~Gazzetta 

Oefficialeıde nefreiilea ao. 1 J .39 
tarih Ye 2025 .ayılı kanunla : 
Fent iıtibaaliade luıll .. ılmak ü
zere İtalyada 1apılacalr. kok kl
•Ürl İfİ• clıtarıclaa it1ııal edilen 
maden kömüründen alınan fiim
rlk rHİ111ile aabit takııo mite
aeffie iadeıi kab•l edilmit Ye 
b• kanaa aeşri tarihinde 111eri
yete rirmiıtir. 

Kanunlar, Kararnameler ve Ticaret Muahedeleri 

AFpa ihracatmm murakabesine dair nizamname 

Madde 16 - Biralık adı ve- J de yazılı sınıf ve dereceye aid 
rilebilecek olan beyaz arpa ve vasıfları haiz bulunduğu g4'rü
oYa arpalarının, 11 ve 12 nci lüne, ihracatçısına bir kontrol 
maddelerde yazılı evsaftan baı vesikası verılir. 
ka, aşatıdaki asi'ari vasıfları da b) Arpaların, beyaonamesin-
haiz bulunmaları lixımdır. de yazılı dereeeden, yüksek va· 

a - Protein mikdarı y. 13 den sıflarda olduğu görillirse, ihra-
fazla olamaması, catçısına, muayene raporu ile 

b - Çimlenme kabiliyeti aıga- tesbit edilmiş olan sınıf ve de-
ri % 95 olması, receden bir kontrol vesikası ve-

c • Kalburaltı mikdarı % 2 yi rilir. 
aıamamuı, e) Arpaların, beyannamesinde 

d - Arpaların asgari Cı 0 80 İnin yazılı derece ile nizamnameye 
2, 5 •e 2, 8 veya 2, 2 ve 2,5 mi- konalmuş olan hadlerden: 
limetrelik mustatil eleklerin üs 1 - Hektolitreıi en çok iki 
tünele kalacak irilikte olması kiloya kadar daha hafif, 
ıarttır. 2 - Yabancı madde mikdarı, 

Madde 17 - 11 ilıi 14 üncü 0 
0 3 e kadar (3 dahil) olan de

maddelerde sözfi geçen tablonun recelerde işbu miktarlarm yarı 
- 3 ili 8 - numarali sütunlarında nisbetlerine o 3 den fazla olan 
yazılı arpa vasıflarının icapeden- derecelerde bunlar için tesbit e
lerinde mahsul vaziyetini göz dilen hadlerin beşte biri niıbet· 
önüne almak ve on beş sün ev lerine kadar daha ziyade, 
vel iliu etmek şartile detişiklik 3 - Sair unsurlara aid olaola-
yapmata Ticaret Vekaleti sala rın her biri itin tesbit edilen 
biyettardır. hadlerin yiae beşte biri nisbet-

Madde 18 - Arpalar, dökme }erine kadar daha faz.la, olduğu 
veya çuvullı olarak ihraç edilir. görülürse ve mal sahibinin mua

Çuvallar, arpanın atırlığ'ına yene raporuna bir itirazı olma:ı.· 
dayanabilecek melanette, delik aa keyfiyet muayene rapor•ntan 
siz ve sağlam dikifli olacaktı•. altına yazılarak ihracatçı veya 

FASIL : ili mümessili tarafından imza edi-
Kontrolun fekli ve icrası •ureti 

Madde 19 - Arpa ihracatçısı 
veya mümessili Ticaret Vekile· 
ti İhracat Kontrolörlüğüne bir 
beyanname vererek ilaraç edece
ti malın kontroluou ister. Bu 
beyaanameler Ticaret Vekaletin· 
cc teshil edilocek formüle i'Öre 
taazim olunur ve tahmile baı

lenmadan 24 saat evvel verilme· 
ıi mecburidir Nümuııe alınması 

bittikten sonra 24 saat içinde 
kontrolün ikmali ve veıikanıo 
verilmesi icap eder. 

Madde 20 - 30 tona kadar 
olan partiler için beş ~e daha 
fazlası için de ou kiloluk ikişer 
nümune alı•ır ve nümuaeleri 
muhtevi torbalar kontrol me· 
muru ile ihracatçı veya mümes· 
ıili tarafındnn müıtereken mühir
lenir. 

İbracatçi veya yazı ile zöst•· 
receti mümeuili nilmune alınır· 
ken hıızır bulunmata mecbur
dur. 

Nümunelerin alınış tarzı ve 
bu işte luıllanılacak aletlerin va
ııfları Ticaret V ekiletince tes 
bit edilir. 

Ma<We 21 İhraç olunacak 
arpaların nÜm•neıi11i almak ü
zere 1 icaret Vekaleti İhraeat 
Kontrolörü •alın ba ııoa geb· 
rek işe baıladıtını yazı ile bil
cirmeden mahalli Gümrülc İdare· 
lerince arpaların tahmiline mü 
ıaatle olunmaz. Giimrik iiare· 
leri ve memtarları yfiklenen ar· 
paların nÜm••elerinin alıuma
ıiatla ve muhafazHında, vaki o· 
lacak talebi i:ı.eriae lhraeat koat 
rolörüne yardım ile mikellef· 
tirler. 

Madde 22 - Kentrol, alınan 
niauncler ii:ıerinde yapılır. 
Kontrol me•mru 20 nci madde 
muciltiuce aldıtı •ÜmuaelerdH 
biriai a~rak m .. yene ve ica
ltı .. rlre tetkik ve tahlil ettik
te• ıonra mtaayene neticesini 
mutazammıa bir rapor tanr.i111 
eder. Bu rapora pre: 

a) ArpalarıD, be7Haam.,İa• 

lir ve mal sahibine, mezkur ra
per ile tesbit edilmif olan vasıf
lara göre bir kentrol veıikası 
verilir. 

İhncatçı veya mümessili mua
yene raporuna itiraz ettiği tak
dirde, itirazı neden ibaretse mua- ' 
yene raporunun arkasına y za
rak i.mzalar ve bu takdirde 20 
•cİ madde mucibince alınan nü
munelerden açılmamıt olanı ile 
itirazlı muayene raporu, 31 inci 
maddede yazılı heyet tarafından 
tetkik edilir. Heyet bu huıustaki 
kararını, macip sebeplerile aa· 
rib olarak, rapora yazılmıı olan 
iliruın altına yazıp imzalar. 
Mezkur karar, ib,racatçı veya 
mümessili tarafından ileri ıürl. 
len itirazı haklı ıösterdiği tak
dirde, konrol vesikaıı, karara 
göre taayyün eden vaınfları il:ıe
rinden verilir. 

Bu fıkradv yazılı olan ahvalde 
zabıt varakaaı tanzim ol•nma:ı.. 

ç) Arpaların, beyannamede 
ya:ı.ılı derecesi ile muayene ra· 
porunda teıbit edilen vaııfları 

arasında ere> fıkraııntla yazılı to· 
leranslardau faz.la bir fark görü
lürse, kontr•l memur• tarafın
dan 29 uneu madde hükümlerine 
tevfikan ibracatçı Yeya mimeui
linin hazurile zabıt varakası tan
:ı.im olunur. Bu kabil ahvalde 
ibracat,ı \•eya mümesailinin mua· 
yene raporu wümlerecatına bir 
itirazı yokıa, zabıt Yarakaaınıu 
altı kontrol memuu ile birlikte 
ii.racatıı veya mümesaili tarafın
dan im:aa eclilir •• bn takdirde 
4 üncü faaılda yaz.ılı hükümler 
dahilinde takibatta buluuulmakla 
beraber, malsahibine, muayene 
raporu ile teabit edilmit olan 
vasıflara göre kontrol veıikaaı 

verilir. İhracatçı nya milmc11ili 
muaye•e raporuna itiraz ettiti 
takdirde, itira:ı.ı nede• ibarebe 
z.~9ıt varı kasının altına yaurak 
imzalar ve bu takdirci• kontr•I 
veıikaaının verilmesi 81 inei 
madde.le yazılı lıeyetçe karar 
ittilauıaa kadar tebir ola.ur. 

(Denmı var) 

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

YARIN 9. 2. 940 ta YAPILACAK iHALELER 

Bayramiç Jandarma Alayı : 
Bulıur (No 1301) 
Yulaf (No 1319) 

Kırklareli Askeri SAK : 
Arpa (No 1304) 

iıt, Ziraat Müdür.: 
Sulfat damonyak, aüper foafat, 'kükürt 

ç·~etı, karbonat pulverızatör vea. 
(No 1305) 

Edirne Askeri SAK : 
Er muşambası (No 1316) 

Devlet Denizyolları İşt. U. Müd.: 
Sadıkıade vapuru (No 1305) • 

Gümr. Muh. Gen. Kom. İst. SAK 
Deniz. vaaıtnları atölyul için malt.eme 

(No 1308) 

Devlet Limanları İtlet. U. Müd. 
İz.mir Şubesi : 

Kömür tahmil ve tabliyui (No 1319) 

O. D. Yolları: 
Kalın lı:um elıı"ı {No 1310) 
Makhb ve freı.e (No 131l) 

Edirne Maarif Müd.: 
l.lltiae ve ialcarpin (No 1313) 

İ•mir Belediyesi : 
Eıbıae (No 1312) 
Kanalizuyon yap. (No 1312) 
Kamyon (No 1312) 

İ:ı.mir Orman Çevirge Möd. : 
Karıtık kömür (No 1312) 

O. -o. Yolları Balıkeıir: 
Parlıe ta~ı (No 1312) 

Hayvan Sağlık Mektebi : 
Ekmek (No 1515) 

. . 

Vize Askeri SAK : 
Sı~r eti (No 1315) 

Seyhan C. Muddeium.: 
Dıvar tamiri (No 1316) 

Lüleburgaz Aakerl SAK : 
Kuru ot ve aamaa (No 1Sl7) 

Tophane Levazım SAK: 
Tencere, oturak, su kevHı v.. (N<> 1317) 
Kura fasulye ve pılavl lı: pirinç (No 1320) 
Kanavi9e (Ne 1321) 
Mahmuz (No 1318) 

Galata.&ray Lisesi SAK: 
Portokal ve mandalina (No 1311) 

Ask. Fabrikalar U. Müd.SAK: 
Demir malzamHi, çalilı: tel vı. (No 1318) 

M. M. Vekaleti SAK : 
Sesli projelı:ayon malı:ine1i (Na 1319) 

Urla Belediyeai: 
Meı.ltaha inı. (No 1319) 

Beyoğla Sulh Hak.: 
Kamyon (No 132ır 

Çorlu Kor SAK : 
Otomabil levuımı ile y•muıalı: nal de

miri (No 1322) 

Balıkesir Askeri SAK : 
Bu~day unu yap. (No 1122) 

1 Sndeyat_ (No 1322) 

Hamiş : { ] Tırnak içine alınmıt nu• 
maralar, İJİD banıi Hyılı ıuetecle Retr· 
olduğunu göııterir. 

rJ Sonunda yıldız ifareti bul•nan itler 
mü:r.ayedey• aittir. 

MUNAKASALAR 
1 J nşaal -Tamirat- Nafıa işleri - Malzeme-Harita - ----.-.-~ 

İstanbul Komutanlığı Satınalma .Komiayonundan : 
Komiıyonumuzda mevcut keşif ve şartnameaine göre Harbiye

deki yedek subay okulunun harici sıva ve badana ve sair tamiratın 
açık eksiltmeıi 23.2 940 cuma günü saat onda 1apılma~a baflanacak 
ve ayni ıünde intaç edilecektir. Muhammen bedeli üç bin bet yüz 
doksan ıtlh lira yelmit Ü~ kuruıtur. iık teminat paraıı iki yüz. alt
mıf doku:ı. lira sekıen kuruıtur. İsteklilerin belli riin ve Hatte P'ın
dıklıda Komutanlık aatınalma komisyonuna müracaatları. 

Ankara Belediyesinden : 
Su ıüzgeçindeki çaUak yerlerin tamiri içia ukıya alıomaaı li· 

21m relen kmmlar için iskele yaptırılması iti O• beş ıin müddetle 
açık eksiltmeye konulmuttur. 

Muhammen kıymeti 1062 lira 60 kuruştur. 
Muvakkat teminatı 79 lira 80 kuruıtur. 
Şartnamesini görmek istiye11lerin her Jio euelmen kalemine ve 

1 isteklilerin de 23.2.940 auma pnü ıaat 10.30 .la belediye encÜ•eni~ 

1 
ue müracaatları. 

• • • Su iıleri CebHi kler dairesinde yapılaeak ilivei İn_faat on 
beı ıün müddetle açık ekıiltmeye konulmufhlr. 

Muhammen bedeli 1002 lira bef kuruttu. 
M.vakkat teminat 75 lira 16 kuruştur. 

I Şartnamesini fÖrmek istiyenlerin her ıün encimen kalemİ•e ve 
iıteklilerin de 23.2.940 cuma günü saat on otuada belediye encüme
aiııe müracaatları. 

• • • 
Paş.ıbahçe Müskirat f abrikuında yap. kanal ve ihata dıvarı ta

miri ile teftiı binası tamiri ve inşaat İfİ : Bak İnbiaarlar U. Mld. 
ili•larına. 

ilaçlar, Klinik ve lspençiyarı a1it, HaHiae Lvz. 
Milli MÜdafaa Vekaleti Sntınalma Komisyonundan: 

Hepsine tahmin edilen fiyatı 2u00 lira olan dirt kalem iliç 
19.2.940 pazartesi ıünü ıaat 1 J de pazarlıkla satın alınacatından 
iatoklilerin 390 liralık kat'i teminatlariyle birlikte pazarlık ıin ve 

ı saatinde Anlr.arada M.M.V. satınalma komiıyonunda l.ulun111aları. 
••• 

1 7 adet Pulmo vantilatar cihaz.ı alınacaktır. Bak : müteferrik ıü-
1 tununda İıt. Beled. ilanına. 

!easucat - Elbise -Kundura -Çamafır v. s. 
Haydarpafa Lisesi Satınalma Kurumundaa: 

Devlet hesabına okuyan yatılı talebe için 370 metre el
i blıelik yerli lacivert kumaı ıatın alınmak lzere 8:çık ekıilt-
ı meye konulmuıtur. . 

Ekılltme 23.2.940 cuma riinü . ıaat 15 te Beyotlu lıttklll 



• 

2 8 Şubat te' 
~~---~~---~~~~~~~~~~~ 

•• • g nı o n 
Cinsi 

A) l\1Unal<asalar 
in aat, Tamirat, Naha işi 

Harbiy deki yedek subay okulunun haricJ 
sıva badana v s. tamiri 

Pa abohçe Müskir t fabr kanal yap. işi 

(şart. 6 kr) 
Paşabahçe Müskirat fab. ihata duvarları 

tamiri (,art. 5 kr-) 
Teftiş şubesi binasında yap. tamirat ve in

şaat işi (şart. 7 kr.) 
Su suzgeçindeki çatlak yerlerin tamiri için 

askıya alınması lazım gelen kıaımlar i· 
çin iskele yap. 

Su işleri Cebeci Klor daireainde yap. ila· 
vei inş. 

•• n un 

inme, H r a 

aç akı. 3596 73 

,, 1315 43 

,, 1105 p;f 

,, 3043 89 

,, 1062 60 

,, 1002 05 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alAt, Hastahane Lvz. 

ave dele List • 
1 

269 80 İat. Komatanlıfı SAK. Fıaıiıklı 23 .. 2'° 10 -

98 65 inhisarlar Umum Mil.dirlitü 23-2 40 14 -

82 89 ,, U-2-40 15 -

228 29 
" 

23-2-40 16 -

7 80 Ankara BelediyHİ 23-1-40 10 30 

15 16 
" 

2l·2-4 1 o 30 

___ ,.....,.._ ______________ _ 
İlaç: 4 kalem paa. 2600 -

ensucat, Elbis.::_, l(undura, Çamaşır ~ 

Y erli lacivert kumaş: 370 m. 
Sivil elb0 se ve şapka: 550 tak. 

aç. ek.s. 1720 50 
kapalı z. Beh. 25 -

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

Q ersane sırası: 50 ad. 

Kereste, tahta ve saire 

Cari h t kayın traversi: 111700 ad. 

Köprü traversi meşe: 10 00 ad. (şart. 2 gu· 
rop için 312 kr.) 

aç. ekı. 

kapalı z. Beh. 2 25 

" " 
6 25 

Mahrukat, Ben zin, Makine yağlan v. s. 

Benzin: 3400 litre 

ıUteferrik 

Sondaj lcti: l ad. 
Tevhit semeri: Ş5 ad. 
Büyük kazan: 57 ad -küçük kazan: 104 

ad.-karav n : 1000 ad.·kevgir: 100 ad. 
ıüzgcç: IOO ad .• aplı tas: 100 ad.-yağ 

tavası: 150 ad. 
Abırkapı önünde Batık "Mnri Valyanon va· 

puru enk zıoın ihracı suretile limanın 

temizlettirilmesi 
H nyd rpnşa mendireği batık "Mariyetta,, 

vapuru enkazının ihracı suretile limanıo 
tem izlettirilmesi 

rzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

K . fasulye: 100 t. 
Pirinç: 100 t. (şart. 143 kr.) 
Çamaşır ıodıısı: 25 t. 
Arpa: 549 t · 
Buğday kırdırılması: 710 t, 
Yulnf 

B. M U 7 a y e d e 1 e r 

Saç bidon: 800 ad. 
Çam tomruğu: 620 ad. 

Kakn r tomruğu: 809 ad. 

aç, eks. 646 -

kapalı :ı.. 6000 -
paz. Beh. 45 -

,, 

kapalı z. 

" 

paıı. 

kapalı z 
aç. ekı. 
paz. 
kapalı z. 
paz. 

22268 ıo 

15000 -

5000 -

1875 -
32940 -
8307 -

Bf· art. Beh. 12 90 

,, ,, 11 60 

K rlman kar§uıında Liseler Muhasebeciliği binası içinde top· 
lanacak Komisyonda yapılacaktır. 

Beher metresi 465 kuru~ hesabile 370 metre kumaıa 
1720 lira 50 kuruş fiat tahmin edilmiotir. 

İlk teminat 130 liradır. 
Şartname ve kuma§ nümunesi mektebde görülebilir· 
l leklilerin belli gün ve saatte cari ıene Ticaret Odası 

vesıkaıile birlikte Komisyona gelmeleri· 

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden : 
Müdüriyetimiz için 550 takım sivil elbise ve 550 adet ıap· 

kanan alınm sı kapah zarf u ulile eksiltmeye konmuıtur· Bir 
takım elbise ve fapkanm muhammen bedeli 25 lira, muvak· 
kat teminata 1031 lira 45 kuruıtur· Eksiltme 22 2.940 per 
ıembe günü saat 15 te Müdiriyetimez binası iç nde yapıla
c ktır. Teklif mektubları eksiltme günü saat 14 e kadar ka· 
bul edilecektir· İsteklilerin §artnameyi görmek için Ş. 3 Mü· 
dürlüğüne müracaatleri. 

obilya, Büro ve ev eşyası, Vluşamba, Halı v.s. 
Jandarm Genel Komutanlığı Ankara Satmalma 

Komisyorıundan : 
Eldeki roe i demir ve ahşap kıııwları vasıflarına uyrun ve 

blr tanesine elli lira kıy c takdir edilen 50 tane deuane ııruı 
23.2. 40 cuma günü sa t onde. açık eksiltme uıulü ile Hhn lına

caktır. Şartnamesi par sız komisyondan alınabilecek olan bu ekıilt · 
eye girmek iıtiyenlcrin yüz seksen yedi buçuk liralık teminat Ye 

artnamede yazılı belgelerle birlikte belli gün 1aat oada komiıyona 
l::at vurm ları. 

Kereste, Tahta ve saire 
Carı hat kayın· traversi ile k<Sprii trav r i alıoac ktır : Bak 

D. D. Yolları ilaol rına. 

390 -

130-
1031 45 

M.M.V. SAK 

Haydarpafa Liıeai SAK 
lst. Emniyet Müd. 

19-2-40 1 ı -

23-2-40 15 
22-2-40 15 -

187 50 Jaadr. GH. Komut. Ank. SAK 23-2-40 10 -

13803 -

4375 -

48 45 

450 -

1670 -

1•2s -

375 -

140 63 
2470 50 
623-

D.D.Y. Ank. Haydarpafa lzmir ve 23-2-40 15 -
E.kifehir vezneleri 

• ,, 

Baıvekllet Evrakı ve Lvı:. Müd. 

lnhi1arlar Umum MGdOrlilt6 
Kırklareli Aık. SAK 
l:amit Tümen SAK 

l.st. MıDbka Liman Reiılitl 

• 

latanbal Komot. SAK Fıadıklı 
Ank. Lvz. Amir. SAK 
O.O. Yollara Haydarpafa 
Çanak. Mat. MTk. SAK 
Samsan Aık. SAK 
Ulleburıas Aıkerl SAK 

23-2-40 15 -

15-2-40 14 -

25-3.40 14 -
10-2-40 12 -
12-2-40 15 -

26-2·40 1~ -

%6·Z·40 16 -

13-2-40 ı ı ao 
22 ·~-40 16 -
16·2-40 10 30 
12-2-40 
17-2-40 10 -
13-2-40 10 -

Eıkitebir Kor SAK 10-2-40 11 -
Dnlet Orman lılet. Karabtik Re· 19-2-40 14 -

Tir Amir. 
,, • 19-2-40 11 -

Benzin, Makina yağları v. s. 
Baıvekalet Evrak ve Levazım MüdQrlüğünden : 

Baıvekilet Devlet Matbaası için 3400 Htre ben•in, •tık eluilt
me ıuretiyle ihale edilecektir. 

Muhaınmen bedeli 646 liradır. 

Ekıiltme 15.2.940 perıembe rint ıaat 1• de BatnkAlette ta· 

tınalma komiıyonunda yapılaeaktır. 

Muvakkat teminat akçaıı 48 lira 45 kuruıtar. 811 paranın ek· 
ıiltmeden bir gün enel Maliye Merkes Muhaıebeciliti veznesine 
yatırılmaaı n alıaacak makbuz.la birlikte ekıiltmeye İftirak edilmeıi 
lazımdır. 

Ekıiltme ıartnam~ıi Baıvekllet Enak H Levası MöcltlrUlğün· 
de ıörülebilir. 

Uteferrik 

lık 
İetanbul Belediyesinden : 

teminat 
Tahmin 

bedeli 
1259,45 94,46 itfaiye Mldflriyeti n Grupları lıi• muhtelif mal-

seme. 
1421,00 106,58 Haatabaaelcrle Eyftp OiıpanHrİ için 7 adet Pul· 

mo nntiliHSr cibau. 
696,35 52,23 Bahçeler MldtlrHltü i~in muhtelif eiaı eşya. 

T hmiD bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda ya:ulı •ıya 
.,.. levaum ayrı ayn açık eluiltme ıuretile 1atı• alınacaktır. Şart· 
namel~r ubıt n m•amellt müclGrltltl kalemintle rörllecektir lha· 
le 22.2.940 perıembe filnil Hat 14 de daimi eneüırıende yapılaeak
hr, Taliplerin ilk temiaat maltbas nya mektupları Te 940 yılına 
ait Ticaret Oduı Hıikalarile ibale ftloG muayyea ıaatte ıiaiml en
cümende bulunmaları. 

İzmit Tümen Satınalma Komlıyonundan : 
AH ·ıda yazılı bakır kaplar müteahhit nam ve beaabına pazar· 

lstanbul Hayvan Bor.sası Dlr.I 
- 5. ı. 940 -

Satış Ff atıarı 

Parası Ç .. it 
a aıatı Ka y•karı ()rt~ 

Kı. S. Kş. S. Ki· 

-eya• Karaman 
Kı:rııl Karama 347.1 153288 18 50 23 25 20 6' 
Datlıç 514 15896 23 26 2-t 
KıYırcık ~ J 
ıc_a_ra_r_a_1a_. ______ ı_4_5 ___ .. 1_S4 ___ 2_2 ____ 2_2 __ ~ 
K•za -
Slt KHUIU 119 14872 29 39 JS 

51 

~-------~~~----~--------~~--__.,,,,-~ Tiftik 
Keti 
Otlak 

130 3904 10 15 ~ ~I 
----------------~--------~~----~----~ Şark Ôkilsl - f 
Ôklz 6S 21261 10 1T li 
laek 1 1347 12 li 12 ~ 
Da•a 1 101 14 1• ., 

B_o_t_a ______ ·~---~----------------~~ 
Maada ıs 5028 9 12 ıo ~ 

::___ 2 JIM 10 il ~ 

INŞAA T MALZEMESi 

İSTANBUL PIY ASASI TOPTAN FİY ATL.ARl 

Alçı yerli 
,, ,, 
,, alman 

Asfalt yerli 

50 kr.lık torbuı 
40 ,, 

" 50 ,, 
" kilosu 

180 
80 / 

/ 

/ 

,, ecnebi 
Çimento natürel " tonu 

,,~ 

.. ,, 
Çini 

süper 

(moı.aikten) 

(çimentodan) 
tanesi 

" 
F ayanı ecnebi 

,, " (aksamı) 

Kireç (su) 
,, (toz) 
,, (taf) 

Kiremit (Bakırköy) 
,# (Eskişehir) 
,, (Kütahya) 
,, (Bilyükdere) 

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

,, 
,, 
,, 

toııu 

,, 
kilosu 
tanesi 

,, 
,, 
,, 

ıantimi 

numarası 

kilosu 
,, (ecnebi) ,. 

Mermer (yerli işlenmiş) metre murabbaı 
Tutla (Büyükdero prese) bini 

,, (Feriköydeliksiz) ,, 
" (Katıthane delikli) ,, 
•• ( ,, deliksiz) ,, 
,, (ateş, yerli) tanesi 
,, ( ,, ecnebi) ., 
,, (Fransız prese) ,, 

Kereıte (dötemelik köknar) metre mikı\bı 
,, (çıralı, lambalı) ,, 
,, (tavanlık k<Jknar kordonlu) ,, 
,, (kaplamalık çıralı) ,, 
,, (sıvadibi köknar) ,, 
,, (perva~ık köknar) ,, 

" 
" ,, 
,, 
., 

800 
650 
on 

a 
8 

1400 

20 
3900 
4200 

ıs' 

4500 j 

4500 =:J~ 
---------------------------------------
lakla 12.2.940 günii &aat 15 de fzmitte Tftmen utınalm• ~ 
nunda alınacaktır. Şartnameıi komisyonda görfilür. Tahııılıt 
her kiloıu 170 kuruştan tutarı 22,26 lira 10 kurut illı . ~ 

1870 liradır. isteklilerin belli giin ve saatte komiıyona ~ 

Cinıi Miktarı Beherini Cioıi Miktarı 

Bflyil kana 
Kara Yana 
Kepçe 
s plı taı 

adet kilo a.1•1 

57 39 Kiiçilk kazan 114 
1000 5 Kurir 100 

100 ~ ŞDZfeç 100 
t 00 5 Y A' tanaı ı50 

Kırkl reli Askeri Satınalma KomlayonundafS :~~ 
Beherinin muhammen bedeli 45 lira olmak ıı:ere 55 ' 

ı meri komisyonunda mevcut nümunesine gare pasarJı1'l'~11 
caktır, Taliplerin 10 2.940 cumartesi gilnü ıaat 12 de Kıt 
kerl aatınalma komisyonuna relmeleri. 

İstanbul Mmtaka Liman Riyasetinden: J 
Abırknpı önilnde batık "Mnri Valyanon ve Haydari' 1 

direği çıj'ında batık "Mariyetta,, ismindeki iki vap•rıı" ~ 
ihracı &uretilcı limanın temi:ı.lettirilmes! ayrı ayrı ve k»J" 
eksiltmeye kon•lmuıtur. ~ 

"Mari Valya o,, vapuru eni azının ilırncı tahmin bed:v 
lira ve yüzde 7,5 teminatı muvakkateıi 1425 lira v• i-' 
Yaparunua enkazınm tabmiu bedeli 5 bin yüzde 1,5 te°'. • 
vakkatui 375 lir dır. "Mari Valyano,, vapurunun ihale•;!' 
pa:ıarteıi rünG saat 15 te ve "Mari.>-ettan vapurunu dıı 
ıaat 16 dadır. ııl' 

Talib ola larıu teminat makbuz veya banka nıe1'.t~, 
diğer mali ve tic rt veaaiki muteberelerini ve bu itler tıı' 
olduklarına dair Münakalat Vekiletinden alınmış cblife 1 
birlikte teklif varakalarını 2493 No. lı arttırma ye ekıiU: ~ 
le kanununun 32 nei maddesi hükümlerine uyıan ol•'' d'' 
müt.6rl6 z rfla ihale saatlerinden birer ıaat nnline k• 
Rıhtım üzerinde Mıntaka Liman Reiıliti binaaında pıiit' 



:iıyona Yer eleri, Ve ıartaameyi •örmek .,.. almak isteyHlerin ' 
trrfin idare şubeS'İne miiracaatleri ilin lunur. 

* "' • 
1 adet ıondaj aleti alııHcaktır : Bak inhisarlar U. Müd. illnla· 

ruıa. 

ebze v. s. 
İzmit Tümen Satınalma K.eıniayonundan: 

1 Atatıda yazıh unlar kapalı zarfla 28.2.940 ~arıam~a rünl saat 
•5 de eksiltmcleri yapılacaktır. Şartnameıi Ankara ve lıtaııbul Lv1 .. 
Aınir. ve lzmitte Tümen Satmalma Ko•iıyonlarında görülür. Her 
ra~nizon ayrı ayrı ihale edilebiloceti gibi bir müteahhide de ihale 
•dilebilir. İsteklilerin teminat ve teklif mekt•plarını belli gün ve 
ll•ttcn bir ıaat evveline kadar İ:r:mitte Tümen Satınalma komisyo· 
~una ;~ermeleri. 
ey)uı Miktarı Fiah 

Kr. Sa. 
Tutarı Teminatı 

Kilo 

52,000 
IO,O O 

IJ 65 
13 65 

Lira 

7,098 
12,285 

19,~ 

Lira 

IJ76 

Balıkesir Aıkerl Satınabna Komilyenundan : 
l() 13() ton 11tır eti kapalı nrfla eluil•eye konmuşhır. İhalesi 
d .2.940 ırünl ıaat 15 de 8alıkeıirde askeri satınalma komiıyoaua
k a tapılac:.aktır. Talamia fiyatı 32,500 lira ilk temiuatı 2437 lira 50 

11'•tl•r. lıteklilerin ihale glnl bir aaat e.veline kadar ilk teminat 
•e teklif mektaplarını komiı7oaa •ermeleri. 

* * • IS ton ıadeyatı pa:r:arlıkla aatın alınacaktır. ihııleıi 9.2.940 
Cıtıııaa g6nG 15 de Balılı:eairde Aakeri Satınalma Komiıyoounda ya· 
Pılıcakbr. Taliplerin ukur filo n saatte komisyona ırelmeleri 

Tokat Kor Satınalma Komisyonundan : 
iOO bin kilo un kapalı :sarfla ekailtmeye konmuştur. Muha•

lllııtıı '-edeli 42 bia lira ilk temiaatı 3150 liradır. ihalesi 27.2.940 
••lı fin& aaat 15 de Tokatta Kor utıaalma komiıyonanda yapıla· 
.. ktır. istekliler teklif aelr.tuplarıaı kanunun lıikilmlerine ıCSre ha
~•rlı1arak ihale ı atinden bir saat evveline kadar komiıyoaa nrmiş 
tdı.naeaktır. Şartna•eaİ lacr gün komiıyonda ıörüliir . Ve paraıız 

'1.•abilir. 

Sa1111un Askeri Satınalma Komisyonundan : 
710,000 kilo b•ğday kırdırması kapalı urfla eksi!tmeye konul

~Uftur. Tutarı 830 lira olap ilk teminatı 623 liradır. ihalesi 17 Şu
d •t 940 cumarleıi güuü saat 10 da Aıkeri Satınalma Komiıyonun

l Yapılacaktır. İıteklilerin veıika YC teminatlariyle birlikte zarfla. 
tııu ihale aaatindcn bir ıaat evvel Komiıyon Reisliğine vermeleri. 

Ltile .. ursaz Askeri Satınalma Komisyonundan: 
Dört ıarni:ıona Üf 7lur ton "Ye bir ıarni:ıoaa da dörtyilz ton 

~talak Ch:ere ayrı ayrı puarlıkla yulaf alınacakhr. Kiloıu tahmin 
l deli 7 kuuş 50 Halimdir. Şartoameıi ber gün komisyonda· ıörü~ 
~tbHir. Paurlıkları 13 tubat 940 pazarteai günü saat 10. da Lüle-
llrza~da askeri aatınalma komiıyonuoda yapılacaktır. lıteklileria 

ttltlinatlarile komisyona miiracaatları. 

İstanbul Belediyesinden : 
l. liaatahanelerin yıllık ihtiyacı için lüı.ümu . olan muhtelif cins 
be t"U •r:ıak kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuıtur. Tahmin 

ıl•li 6965 lira 7 kurut ve ilk teminatı 522 liu 38 kuruştur. Şart 
~ttıe labıt Ye muamelat aiüdiirlütü kaleminde rörülec:ektir. İhale 
't ·~:·940 periembe güaü saat 15 de Daimi f.ncümende yapılacaktır. 
't~lıblorin ilk teminat makltu:a veya mektublıtrı ve 940 yılına ait 
ltıret Odası veıikaıile 2490 numaralı kanuna göre bazırlıyuakla

tt teklif uıektublarını ilaale ıriai ıaat 14 de kadar daimi en.'İİ•ene ••t llıeleri. 

lz•tr LeTazım Amirllii Satınalma Komisyonundan: 

"" ao iti. kile aade yatı kapalı urfla 22 2.940 perıembe (Ü
t. •aat 15 de İ:amirde lenaua &airliti satınalma komiıyonunda ıa
~ •lıaac:aktır. Tahmia bedeli ll,500 lira ilk teainatı 2363 liradır. 
~ 'lna11ıeai kemiı7ontla ıörllü.r. Ekailt•e7e ıirec:ekler 2490 sayılı 
1 '• 1111

••11 2 ve 3 ac:i •addeleriade ve tarlnameıinde yazılı vesika
:·•lıa te•i11at Ye teklif meldt1rlarıoı ilaale aaatiutlen en az bir ıaat 
"'

1•U L ' 1 • •e •adar komıı7oaa verme erı. 

.\akara Levazım Amirlijt Satmalma Komisyonundan: 
.__· IOO ton pirinç kapaılı zarfla alınacaktır. lluiltme 22.2.~40 giinü 
~ l t IS de Ankarada Levaum &mirliti aatınalma komiıyon•nda ya
~ lltaktır • irinıler tarbıameainde 1uılı miktarlar dalaillnde 8ey
~:''.•, Yabanabat, Nallılıaıa malı olabUir. eypaurı içi• m11laam· 
~ elı 29 bin lira ilk teminatı 2175 liradır. Yabauabat için muham· 
~en bedeli 27 bi• lira ilk teminatı 2025 lira. Nallıbaa iliD •U· 
11 '~taaen bedel 21500 lira ilk temieat 2212 lira 50 kuruuştu. Nü-

'11 k . ' . k . d 1 il • Onııayonda flrfılfir, ŞartuamHI 143 kurUf& Omısyon aa & ı• 
l~. l . d . b 1 '-l'f tll Pn e kanuni ve ticaret odası veaıkası da u unau ten ı mek-
i>ları 

aaat 14 e kadar kabal olunur. 

İıt•nbul Komutıınlıiı Satınalma K.omlsyonund•n : 

l:a\ l\.orniıyonumuzd mevcut evsaf ve ı•raitln• ıöre Ko· 
"t\lt•nlık birlikleri ihtiwacı için yüz bin kilo kuru f aaulye 
~lı..-11. 1 • 

tıt• ı..da ıatın alınacaktır· Münakaıaaına 13.2.940 sah ıü-
h. '~•t 011 bir buçukta baılauacak ve ayni aıünde ihalesi 
ltı:~ acaktır. isteklilerin belli rün Ye saatte Findıkhda Ko-

ıılak Satınalma Komisyonuna ••lmel•rf. 

Çanakkale Mıt. M•k· Satınalma Komlıyonundan: 
p,2:. 54i ton arpa pazarlıkla satın alınacaktır. lhaleıl 12.2 940 
tıı.rı~rteıf tünü Çanakkalede Mıt. Mvk- Satınalma Komiıyo· 
ttlb· a Yapılacaktır. Beher kilosu 6 kuruıtan 32,940 lira ilk 
ko~~atı 2470 lira 50 kuruıtur· Taliplerin mezkur tarihte 

•Yona müracaatları· 

ıSTAN UL 
Ticaret ve Zahire 

Borsas 

' ISTANBUL PIYASASI 
ERZAK VE ZAHİRE 
TOPTAN FiATLARI 

- 7 2 940 

=---FİATLAR 1 
Cav;-°Çay 400 - bO 
Çin 380 600 

" akkuyruk 800 - 1000 

C l N S 1 1 At&tı Yukarı 

-----
Rafrday yumuşalı: 

• •ert 

Kr. Pa. 
s 32 
s ıo 
s 5 Arpa Anadol dökme 

Yapak Anado\ 60 -
Burrday k ı.ı lca 
Bakla 
Çndar 
Kaoıiir tohumu 
Kaşy•mİ 

Cavi1. içi natürel 
'••~ık ka!.11klu 
Jl'anlya barbunya 
SaHm 

4 50 
15 -
6 ıo 

33 -
l' -
ıs ıo 

17 -

GELEN 
Tiftik 
lq4ay 
Nahut 
Bulgur 

Kr. Pa · 

5 20 
5 10 

1 4 32,S 

' 16 
ss -
16 -
17 20 

51 '·· 5t0 
23 • 
15 • 

Hindiye 440 - 800 
Seylaa 420 - 500 

Kahve 103 - 104 
Limon 

490 adetlik (İtalya) -
504 > yerli 900 925 
420 ) > 775 800 
300.380 > • 

380 > {İtalya) 
380 :a {Trablus) -
330 > ) 

300 > (İtalya) 
300 > (Trabluı} 
3!0 :t :1 

Patateı 

•raa No 1 

" 11 ,, 111 
Tralıı:r:on No l 

" il 
" 111 

s 50 
5 50 
"~o 
• 5G 

T • 5 

Koten tolıamu 

Arpa 
u. 

ın • 
60 • , Adapaır.arı No 1 6 50 

4 50 

7 
5,50 
4,50 
7 

Mı•ır 

F .. ulya 
P • :ynA"• 
Yulaf 

Kepek 
Sunm 

G 1 DEN 

DIŞ FİATLAR 

: Llverpul 
; Sikaııo 

• • Vioıpek 
Keten T. 
Mı91r 

: . 
: Loadra 

BORSA 
ÇEKLER 

7 • 2 • 1940 

45 • 
12 • 
ıs 

50 • 

Ton 
,, 

4 71 
4 23 

Londra 5.21 
Nevyork 130. 19 
Puü 2. 464 
Mllloo .6375 
Cenevre ~9.105 
Amıtcrdao 68.96 
Brilk9el 21.8675 
Atiaa 0.965 
S.fya 1 .S7875 
Madrid 13.aG 
Budapeşte ıJ.29 
Bilkret O.Dl 
Belrrad 3.065 
Yokobama 30.7625 
Stokholm 30.8275 

ESHAM VE TAHVıLAT 
T. A . Liatik Şirketi 0,50 

lstanbul Piyasası 
MAHRUKAT FIATLARI 

Blok ---
yerli depoda 

Krible 
Yerli depoda 
Ecnebi ,, 

Marinlave 
Yerli bonkerde 

,, depoda 
Tuvönan .. .---

yerli depoda 
,, boakerde 

Kok 

13 -

1700 

1600 

58 Şi 
1410 

1200 
51 Şi 

1875 
- 2700 

,, 
,, 

Belu 1 
. ,, il 
ine bolu 1 

il 
111 

> 
Ordu 

iV 
1 
il 

Pirinç 

il 
111 

5 

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

6,50 
5,50 

24 - 25 
27 - 29 
27 - 28 

Mersin 
Antalya 
Toıya 
Adapa:auı 
Busa (pembe) 30 - 32 

,, (Viyoloua) M - 35 
,, ı Beya:r: kasım) ~9 30 
,, (Kamolina) 28 - 29 
• (K:ırmıu) 

Edirne (Viyolona) 
• (Maratelli) 30 - 31 
,, (Kamolina) 28 - 29 

Edirne (Kırmızı) 
Yerli (Bombay) 

Sabun 

Zeytin yatından 1 

" " il Pirina ,, 
~deyağ 

31 - 32 

30 - 32 
29 30 
21 - 22 

Urfa 1 120 
" il 115 

Birecik 110 
Antep 115 
Pt1ardin 110 
Diyarbakır 95 - 105 
Kara er!mit 95 - 100 

:ıı erınmemit 80 - 85 
Trab2011 Vakfıkebir - - 95 

,, şulı 90 
Şeker 

Küp yerli 
Toz ,, 

Vejetalin 

Yumurta 
iri aandığı 
Ufak ,, 

Zeytin 
Duble"(93f." mabı.) 
Birinci ,, 
lkiaoi ,, 
lJçündi ,, 
Dnble (938 mahı.) 
Birinci 
ikinci 
Uçüncl 

" > 

2S 
25 
69 

- 3600 

22 - 24 
18 - 20 
15 - us 
34 - 37 

18 - 20 Yerli fabrikada 
Karabük 

Sömikok 
Yerl--...i d ...... ep ...... od-a • lstanbul Derrl Piyasası 

Petrol (HAM ve iŞLENMiŞ) 
- - 2105 

Dök=toptan 15,90 Keçi derili 
Toptan çift teneke 530 Tu.ı:kur• Çifti 130 2.W Kt 

Tula tiftik » 145 150 > Benzin 
Dökme 16 6gl Koyun deriıi 
ift tcnckeai 515

1 

Tuzlu kuru Kileıu 48 50 Kt 
9 78 Han kuruıu .. 60 62 50 > Motorin , __ .-...--. =--------- Tula Çifti - -.-.> 

Bu akşamdan itibaren 

BEYÖGLUNDA 
Beıteklr 

MUHLiS SABAHADDIN'in 
yudıtı H beatelediti ikiaci 

BiR MASAL 
Revfi ıaarede rala ilo bat• 

lıı.yacaktır. Bu re.itle Mualll 
Aıliye, Salllaad•i• Pınar Ke

remi temıil eicceklerdir. 
Revl içiade • inre ait 

KÖÇEK OYUNLARI 
Meuy Balet yalaız ıaloa•m•s· 
dadır. 34 artiıti• aalaaemisde 
akrobat nryete ve baletleri. 

Her pu:ar J tH 8 ya kadar 
ÇAYLI MATIN&: 

Tel: 4377& 

Kuzu derili 
Hava k11ruı• çifti -
Salamara > -

Manda derisi 
Tu:du kuru kilosu 60 
Salamura » 45 

Oiiak derisi · 
Kuru (tuzlu) çifti 130 

Sıiır derili 
Tu:ıı';"'"h;';;-kif;ıu 75 
Salamura .> 50 

Kösele --Sıfır birinei k.ileau 210 
.. ikiaei > 15 

Maada birinci » 180 
lJ ikinei > ııo 

Metin 
Elnn birinci adedi 1 !O 

> ikinci > 70 
Lras ~ekme l > 100 

.. :ali> 80 
Sahtiya1! 

Elnn birinel adedi llO 
• ikincıi :t l 00 

Beyaa birinci > l 10 
> ikinci :a 90 

-.-.> 
-.-> 

65 • 
50 > 

150 > 

80 » 
52 > 

2JI > 
110 .. 
ITO > 
135 > 

IJO > 
g() > 

110 > 
100 » 

110 > 
110 > 
140 > 
llO .» 

1 - Şartnameıi ucibince 1 adet a ndaj aleti kapalı zarf usulile 
el.silmeye konmaıtur. 

il - Mu~a men bedeli sif 6000 lira uvakkat teminatı 4 li· 
raılır. 

ili - Ekıiltme 25.111.940 pazartesi gi Ü saat 14 de Kabataşda 
Levazım ve Mubay at Şubesindeki Alım Ko isyonunda J&pıla
cakbr. 

iV - Şartnameler her g n söı: geçen Ş eden parasız alı. 
nabilir. 

V - Mfinakaaaya irccekler ihale tarihinden 1 gün evv IİH 
kadar fiauıı: fenni tekliflerini İnhisarlar · Umum· Müdürlüğü inşaat 
şubeıine tevdi ederek münakaşaya iştirak vesikası almaları ve ek
siltme için tayin olunnn günde 0 

0 7,5 güvenme paruile birlikte 
me:a:kur Komisyona srelmeleri. (in6) 1-4 

••• 
Ketif bed. • 0 1,5 te • Ekıiltme 

İşin nev'i lira kr. lira kr. fekli ıaati 

Pataltalaçe Miiıkirat Fa ka· 1315 43 98 65 aJık ekı. 14 
nal yapılma11 iti 

Paıababçe Miiıkirat Fab. 1105 27 82 9 » » 15 
İlııata davarları tamiratı 

Teftit Şubesi binasında yapı· i043 89 228 29 :ıı > 16 
. lac:ak tamirat ve iuıant işi. 

1 - Keşif v şartnameleri mucibince yukarıda mahiyetleri 
liaeten yazılı itler açık eksiltme usulil ihale edilecektir. 

il - Keıtif b delleri, muv kkat t minatları, eksiltme a atlcri 
biıalarıncla yazılıdır. 

111 - Eksiltme 23.11.940 cuma ıünü Kabataşda Levazım ve u
lıtayaaıt Şubesindeki Alım Komisyonund yapılacaktır. 

iV - Şartnameler keşif bedellerine ıöre 6, 5, 7 kuruş mu
kabiliııde her l'Ün Levazım ve Mubayaat Şubesi veznesinden alına
bilir. 

V - İsteklileri• eksiltm i~n tayin olunan gün Ye saatlerde 
0

, 7,5 iti.venmc paralarile ve şartnamelerinin F fıkrasıoda yar.ılı ve· 
ıııilde birlikte mezkur Komisyona ıclmeleri ilin olunur. ( 0) 1-4 

••• 
1 - 6x8 telli ve 14,5 onıluk kalküte dikişli 70x 102 eb'adın

da 250.000 adet kalküte mamulatı çuval satın alınacaktır. 
il - Akreditifi idarece temin edilmiştir. Pazarlığı 12.11.940 pa

zarteai ıünü saat 10 da Knbataşdn Levazım v_e Mubayaat Şubesin

deki Alım Komisyonunda yapılacağından isteklilerin pazarlık için 
tayin olunan ıün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte mez-
kür Komiıyona ı lmeleri. (9J7) 2-'4 

••• 
Cinai Miktarı Muham. B. % 7,5 Tem. Eluiltmenin 

Lirn Krş. Lir Krş. şekli saat 

Bukil 500 klg. Lık 12 adet 1920 00 
Süpilrl'e üyük 8oy 8003 ,, 397 50 
Jelitin 310 kilo 
Yaaıın ıladürme 27 kalem 1723 08 

alltı 

144 00 
29 81 

129 22 

Açık ek. 14 
n ,, 15 

Paurlık 16 
Açık ek. 16,3 

l - Şartnamesi mucibince (310) kı. jelatin müteahhidi namına 

ye ıliğ r I~ kalem eşya hizalarında gösterilen usullerle eksilt eye 
keumuştur. 

il - Muhammen bedelleri, muv kkat teminatları eksiltme sa
atleri hiularmda yazılıdır. 

lII - Ekıilt e 14.IUHO çarşamba ıünü Kabataıda Lev zım ve 
Multayaat Şu\>caindeki Alım Komisyonunda yapıl caktır. 

iV - Şartnameler ve yanım söndürme Levazımı müfredat lis· 
teıi laerfln .öai ıeçen Şubeden parasız alınabil ce i ribi üp rge 
Hma11eıi de ılırllebilir. 

V - lıteklilerin eksiltme için tayin edilen gön ve saatlerde 
y. T,5 flvenme paralariyle irlikte meı:kür Komisyona gelmeleri. 

(739) 3- 4 . . ... 
l - İılare i:ı. Cibali iabrikasıııda mevcut (500) kilo eıki çivili 

kayıf mitea..biııidi nam ve hesabına s tıl caktır. 
il - Muhammen bedeli (155) lira Y. 15 uvakkat teminatı 

(ll,15) liradır. 
ili - Pa:aarlık 15.11.940 pertembe sı-Unü saat 14 te Kalıtataıta 

Leva:u• ve Miibaya t Şubeıindeki Satış Komiıyouunda yapılacaktır · 
iV - N•mune her ıün yukarda sözü ıeçen fabrikada rörüle

ltilir, 
V - İıteklilerin pa:r:arlık icin tayin edilen gün ve sa tte % 15 

mıktarıaılaki te•inat paralarile birlikte mezkur Komisyona gelme· 
leri. (752 3 4 

Muhammen bedel, muvnltkat teminat ve mikdarlerı ile cinsleri 
tıfatıda ya:ıılı ahşap traversler her liste muhteviyatı yrı ayrı ihale 
edilmek 6ı.ere 23. 2. 1940 tarihinde cuma günü saat 15 den itiba
ren •e kapalı :ı.arf uıulü ile A n ara'da İdare binasında atın lına· 
caktır. 

Bu işlere girmek isteyenler hizalarında gösterilen muvakkat le· 
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklifleri aynı gün saat 
14 e kadnr Komisyon Reiılifinc vermeleri la:r.ımdır. 

Şartnameler 312 k ruta Haydarpaşa, Ankara, izmir ve Eskite-
hir veznelerinde aatılmaktaclır. ( ) 1- 4 

Liate Mikdar 
Ne. adet Cinsi 

l 111,700 Cari hat kayı• traverıi 
2 10,000 KGprG traversi mqe 

Beherinin mu 
bammen bed. 

lira kr. 

2 25 
6 ıs 

Muvakkat 
t inat 
lira kr. 

13,80 ,-
4,375.-
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Quo dien des Adjudications:= 
ABO NEMENTS ADMINISTRATION 
Ville et Province 
3 mois Ptrs 450 
6 ~ sso 

12 .. 1500 
Etrang~r : 12 mois Ptrs 2700 

Le No. Ptrs 5 

Galnta, Fermeneciler Cad. 

A K.t" ber Han, 2me Etag~ 

N '-9 11 12 

Telephone: 49442 

Pour la Publicite s'adre1Ser 
it l' Administratlon Journal Professionnel des Fouraisseyrs et des Entrepren urs de l'Etat Boite Postale No. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Mode Prix 
d'ıadjudicat. estimatif Objet de ,'adjudfcation 

Adjudications au Rabai~ 

Caution. 
proviıoire 

tieux craClfudication et du 
Cabier de. Cbarreı Jours Heures 

Constructions-Reparetions-Trav. Publics-Materiel de Construction-Cartographie _ 

Constr. cana! iı in fabrique Paşnbabçe (cah 
eh P 6) 

Constr. mur de soulainement iı Ja fabrique de 
Pa.şabahçe (cah eh P 5) 

Constr. et rep. a la bat. d'inspection (cnh 
eh P 7) 

Rep. et badigeonnnge ecole officicrs de reser· 
· ve iı Harbiye 

Constr. echnffaudage pr. repar. install. filt-
rage enu 

Conıtr. nnnexe au loca! chlô 
H ydrauliques iı. Cebeci 

es Affoires 

Publique 1315 43 

,, 1105 27 

" 
3043 89 

,, 3596 73 

" 
1062 60 

,, 10 2 05 

98 65 Com· Ach. Econom. Monop. Kabataı 23·2-40 14 -

82 89 ,, ,, 23-2-40 15 -

228 29 > > 23·2-'40 16 -

269 80 Com. Acla. eomm. Mil. lıt. fıadıldı 23·2-40 10 -

79 80 Muaicipalite An icara :J3-!-40 1 O 30 

75 16 .. ,, 23-2-40 10 30 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 

Medicaments: 4 lots Gre a gre 2600 - 390 - Com. Aoh. Min. Dif. Nat. Ankara 19 2-40 11 -

Habillement - Chaussures - Tissua - C_uirs 

Etoffe blcue indigene pr. habits: 370 m. 
Habits civils et cbnpenux: 550 compl. 

Publique 1720 50 
Pli cach le compl. 25 -

130 -
1031 45 

Com. Ach. Lycee H. paşa 
Dir. S!rete lstanbul 

!J.2--to ıs -
22-2-40 15 -

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 

Bancs de clasııe: 50 p. Publique 187 50 C. A. Comm. Gen. Gendr. Ankara 23-2-40 10 -

Bois de Construction, Planches, Charpente 
~~--------~---~~-:.---------~~..---_,_-=--- ··------

Traverses en l:ois de h6tre pr • voie ncrmale: Pli ca<'h 
111700 p. 

Traverses en bois de ch~ne pr. pont: 10000 
p. (cab eh pr. les 2 groupes P 312) 

,, 

Combustible - Carburant-Huiles 

Benzine: 3400 litres Publique 

Divers 

la p . 2 25 

,, 6 25 

646 -

Selle: 55 p. Gre a grela p. 45 -
Grand cbaudron: 57 p.·id. pelit: 104 p.-ga

mcllc: 1000 p.•cuillers grandes: 200 p.
pauoire: 100 p.-tnsse a manche: ıuo p.
poele iı. frire: 150 p. 

Appareil de ıondagc: 1 p. 

,, 

Pli cach 
Nettoyagc port avec enliıvcment decombrcs 

bateau Mari Valyano coule devant Ahırkapı 
Nettoyage port avec enlevement decombres 

bntenu Mnriettn coule danı darse H. paşa 

> 

> 

Provisi ons 

Haricots sccs: 31240 k.-savon: 7650 k. (aj) 
Farine: 300 t. 
Fabrication farine de ble: 1000-3000 t. 
Harieob sccs: 36 t. 
Viandc de boeuf: 80 t. 
Farin : 52 t· 

1 " 90 ,, 
Vlande de boeuf: 130 t. 
Beurre: 30 t. 
Beurre: 18 t . 
Hnricots secs: 100 t. 
Riz: 100 t. (ca eh P 143) 
Soudc pr. lingc: 25 t. (aj .) 
Orge: 549 t. 
Broyage de ble: 710 t. 
Avoine 

Mjodications a la surenchere 
Peaux provenant des kurbnns: 838 p, 
Machine iı coudre marque Singer 
Oiv. meubleı de maison 

Gre a gre 
Pli cach 
Gre a ı:-re 
Publiquc 
Pli cach 

> 
, 
,, 
,, 

Gre a gre 
> 

Pli cach 
Publique 
Gre 8 gre 
Pli cach 
Gre a rre 

Publique 
,, 
" 

12268 10 

6000 -
15000 -

5000 -

42000 -

5760 -
20000 -

7098 -
12285 -
32500 -
31500 -

1875 -
32940 -

8307 -

Troncs de sapin: 620 p. 'J la p. 12 90 

,, > pin: 809 p. ,, 
" 

11 60 
Bldonı en tôle: 800 p. 

13803 -

4375 -

48 45 

1670 -

450 -
1425 -

375 -

Jl50 -

422 -
1875 -

2437 50 
236S -

140 63 
2470 50 
623 -

Adm. Gen. Ch. de fer Etat Anlcara 23-2.40 15 -
Caiıscs bmir, Eskişehir et H. paıa 

" 
,, 23·2--iO 15 -

Oir. Archives et Econ. Preıid. Conıeil 15·2-40 14 -

Com. Ach. Milit. Kırklareli 
,, Oiviı. 1.ımit 

10-2~6 12 -
12-2-40 15 -

C:om. Adı. Econ. Monop. Kabatach• 25·3·•g 14 -
Prefecture Port lstanbul 26·2-<fO 15 -

" 
,, 

Com. Ach. Reıiment Bolu 
> Corps Ar•'• Tokat 
> Milit. Balıkesir 
> Reıiment Dörtyol 

" ,, 
'J 

" ,, 
,, 

lntcnd. Konya 
Diviıion Milit. b:mit 

" Milit. Balıkesir 
lntead. lx111ir 
Milit. Balıkesir 

Com. Aeh. Com•. Mil. lst. Fıadıldı 
> lntend. Ankara 

1re Exploit. Ch. de fer Etat H. paıa 
Com. Aeh. Place Forte Çanakkale 

,, Milit. Samsun 
,, > Kırklareli 

Lil'ue Aviation Turq•e Sue. Aya~ 
1er Bureau Edcutif Ankara 
B1ı1reau Exicutif Beşiktaı Galata Rue 

Şehsuvar No 2/5 
Caef Revire de l'lxploit. For&t Etat 

a Karablk 

\ " ,, 
Com. Aeh. Çorpı Arm6e Eıkiıelıir 

26-2-:40 16 -

10-2·'40 12 -
U-2·40 15 -
'·2·•0 15 

20 2·40 
21-2-40 11 
28-2-40 15 
28·2-40 15 -
20·2-40 15 -
22-2-40 15 

9-2-40 15 -
13-2-40 11 30 
22-2-40 . 15 -
16-2-40 10 30 
12-2-40 
17-2-40 10 -
1J·2·40 10 -

11-2-40 
9-2-40 12 -

12-2-40 11 -

19-2·.fO 14 -

19-2-40 11 
10-2·40 11 

Memento des Fournisseurs 

------------~--------------------------------------...--/ 
LES AD JUDlCATIONS QUI AURONT LIEU DEMAIN .!·~ 

Riaiment Gend, Bayramiç : 
!le concanc [No 1301] 
Avoine [No 1319] 

Com. Acb. Milit. Kırklareli : 
Orga JNo 1304] 

Direction Agriculture lstanbul : 
s.lfate d. amm(•niac •oper phoıphate, 
fleor de eoufre, cnrhonnhı, pulvcriııateıır 
ete. [No 1305] 

Com. Ach. Militaire Edirne : 
l•perrnôablee pour •oldatı (No 1316] 

Dir. Gen. Voies Marit. Etat: 
Bateau Sadıkıade {No 13U5] • 

Com. Acb. Comm. Gen. Surv 
Douan. İstanbul : 

Matcrie\Jpour atelier mo1enı maritimu 
[No 1008] 

Dir. Gen. Exploit. Ports Etat, 
Succursale İzmir : 

Charaement et dccharaement charbon 
[No 1309) 

Chemins de Fer Etat: 
Crible pour ublc gros [No lSlO) 
Perforoteur et fraiseuae [No 13111 

Direction Culture Edirne : 
Habitı et eııcarpinı (No 1313J 

Municipalite İzmir : 
Habitı (No 1312) 
Trav. canaliution (No 1312] 
Camion {No 1312] 

Dir. Fôrets İzmir : 
Cborbon melange [No 1312) 

Cheminaı de fer Etat Balıkesir : 
PierrH parquetı [No 1Sl2] 

Dir. Ecole Vet rinaire istanbul: 
Pain [No 1315] 

• • 

MUZAY 

Com. Ach. Milit. Vi:u : 
Viande de boe•f (No 1315] , 

Procureur General .5oyh•11 ' 

Reporation mur [No 1316] Al 
Com. Ach. Milit. UUebııtr 

Foin et paille [No 1317) 
Com. Ach, lnt. Tophaoe: ı 

Chaudran, pot et Hau 1 ••' 
(No 1317] ı 
Haricotıı ıec.a et ri1 poı:ır pilaf [f'I• 
Canevas [No 1321] 
Eperon (No 1318] fi 

Com. Acb. Lycee GalatafS 
Oraage1 et mandarine1 [No ısıSJ 

Com. Acb. Dir. Gen. f aıbt· 
Ankara: 

Fil d'acier ete. [No 1318) rJıl 
Com. Ach. Minist. Def· ~ 

Mochine projection aonore (No 1$\ 
Municipalite Urla : 

Conatr. abattoir (No 1319) , 

Juge de Paix do Beyoğh1 
• 

~m~~ol~ij• ~ 

Com.Ach. Corps Armce ço 
AccuoİrH d 1automobile et fer ıııo• 
fer l chevııl (No 1322] 'r 

Com. Ach. Milit. Balıke•1 

Fabr. farine de blc lNo 1S22) 
Beurre (No 1322] 

NOTES ı Le1 Numiroı entr• r 1-
thbes ıont ceuı: de Rotre jourıı• 
lequel l'niı o paru. 

("') Le1 affaır .. ıuivİH d'••'.,. 
0tr 

ruqne H rapportent a de1 '(I 

adjudicatioll i lıı ıurench~re, 

ELE~ 
Türk Hava Kurumu Ayaf Şubeıinden ; 

Aşatıda einı Y miktarları yazılı kurbaa derisi 21.ı.9-i: 
binden itibaren 21 pn müddetle ve mbayede suretiyle dtıf 
rılmııtır. Alıcıl rı11 11 ıub t 940 paı.ar fftnü Ayaş T. H. J(. 
binuıada bulıanmaları riea oh,ınur. 

Aded 

74 
86 
78 

Ylinlft koy1ı1n derisi, 
Tiftikli keçi d risi 
Sıtu d risi 

SJS Yokun 

Eakitohlr Kor Sabnalm Komisyonundan : 

Han okulanda mevond 800 aded saç bidon 10.2.940 cıı,~ 
• tJI 

ıilnl ıaat 11 de Hava okulunda aatılaeaktır. isteklilerin fe tı 
renmek. için mezkür aiinde sa t IO a kadar Eskit bir k r 11 

komisyonuna mürıı aatları, 

d'' Devlet Orman İşletmesi Karabük Revir Amirliğltl 1 ., 
Biiyiik DGz Bölıesi katiyııtından Karabiikte istuyonda Ref'',ı 
de istifle mevcud 809 aded muadili 623 metre mikib 44g ; 
mikab köknar tomrutu açık arttırma ile ıatılaeaktır. ~J 

Tomrukların ayrıca bat ke&me payları mevcud ve "' 
ıoyulmuv olup hacim orta kutur üzerinden besaplaamıttır. -

Tomruld~ra aid Hhf ıartnamesi Ankarada Or .. man ()ıJl~ı 
dürlütünde, lstanbul, Zonıuldak orman çevirıe mudürlükle.1il 
Karbükte Devlet Orman işletmesi reyir amirliğinde görüleb

1 

Tomrukların muhammen bedeli 11 lira 60 kuruıtur. .,4# 

isteklilerin yüzde 7,5 muvakkat pey akçesile 19.2.940 ,. 
at 11 de Karabükteki Revir Merkezine müracaatları. 

• • • Keltepe bölgesi lıatiyatından Karabükte K61~1 
iıtifte mevcud 620 aded muadili 353 metre mikib çaDJ 

aıık arttırma ile satılacaktır. ~-~ 
Tomrukların ayrıea baş kel'me payları mevcıad ye 

ıoyulmuı olnp hacim orta kutur izerinden hesaplaamıttır . -~ 
T omrukl!1ra aid satış ıartnamesi An karada Or•an 11~~1 

4ürliltünde, lıtanbulda Zongu!dak Orman Çe!irge 1\( dür1
6

,4 
Ye Karabilkte Devlet Orman lıletmesi Revir Amirlitinde I f 

:1'ömrukların muhammen bedeli 12 lira 90 kuruıtur. ~I 
lıteklilerin yözde 7,5 muakkat pey akçesile 19.2 940 

at 14 de Karabükteki Revir Merkeaiue müracaatları. ~ 

İmtiyaz Sahibi ve Yazı İtleri Direktörü: lımail O 
Baaıldıkı yer: Akın Ba11mevi İstanbul d 


