
r ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için Kuruı 

3 Aylıtı 450 
6 ft 850 

12 ft 1500 

·ı 
Ecnebi memleketler için 
12 aylığı 270 
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Sayısı 5 Kuru~ 

Günü geçen nushalar 

20 kuruıtur. ı 
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İDAREHANE 
Galata, F ermeneciler Cad. 

Kenber hanı. 2nci kat 
No. 8-9-11-12 
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c i.zd g ·· .. üşülür 

Telefon: 49442 

1 
Posta kutusu No. 1261 

....................... --------~~· 

Unıurn Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 
=re 

Ekonomik Haberler 
Yıbıncı mtmlıkltlırlı yıni pastı 

lcrıtlıri 

b liUuaetinaiain de İftİraldle 
u ıeae Bueneı Ayres'tle top 

1•nan on biriaci ineHel Posta 
konıresince bir kıaım poata lc
retlerinden o,. 20 tenilit icra 
'e ba:r.ı yeni tcretler ihılaa edil
.. it oldatuı:uian ı.u tleiitiklik 
"• ili\•elere mal11u• olmak üae
'• 1 temmuz U~40 tari~inclea 
İtibaren yabancı memleketlerle 

ll~~pılacak pesta ınua•elibnd.an 
111k •edvelcle ıöıterilen aisltetler 
claireıin&e ticret ahnmaıu ; Mi
••k•llt Vekillitinia 22.11.1939 
tarih ve 4 lQ5 ıayılı tnkereaile 
1•pılan teklıfi tberi.. icra Ve· 
.lcilleri Heyetince 8 kanunusani 
1'41 tarilain&c kab•l elun•ut· 
t11r, 

Yeai malıa 
A~nlık. .,.ı .. ameye 
derece- ıriire alıaa· 

leri calı ücıratlar 

Gram KT. P 
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Yeni muka
velena•eye 

ıöre alınacak. 

iicretler 

Atli servislerde 
(Uçak paketle

rinden her bir 
lıtiloıram atır· 
lık ve her kilo
metre mesafe 
i~in mutad ic-
retlerc muaı:am 
olarak alaaa -

Frank 1 
1 t/, milimi l 

1 

1 

1 

eak icret) 
(Bir kilodan yu· 
karı üç kileya 
kadar (Üf kilo 
dahil) paketler 

Altın 1 
4e Fr.S .J ·: 

için kara taıı-

ma ücreti: 
Keı:a 1 kilod&n 
yukarı üç kilo
ya kadar (üç 
kilo dahil) pa-
ketler için de-
nia lafıma Üç· 
reti 500 deniz 
•ilİııe katlar 

20 
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Hale• bir kilo.lan fazla bet 
kiloya kadar elaa paketlerden 
alınmakta olan ieretler üç kile· 
claa 711karı bet kiloya kadar a
tırlıkta •lan paketlere müulııa
ıır kalHaktır. Be1nelmilel koli 
•datmalarıaıa verdikleri salibi
yete miıteaiılen kara uibal iç
retile .loni:ı taşıma icretleriae 
yapılaa zamlar bir kileean fazla 
I~ kiloya kadar atırlılda ol .. 
paketlere tle ayni esaslar dabi
lia&e tatbik olH11r. 

TUrk-Alrr.ın Ticuıt Anlaşmasının 

mıtnl gümrUklırı tOllğ ıdlldi 

Al•Hlarla yapıl•ıt olan 7,5 
•ilyo• liralık muvakkat ticaret 
Hlaımuı İıtanbul ıumrükler 
9atmüdlrliitine tebllt edilmit· 
tir. Aalatıldıtına onaran b• an
laıaanın 5 •ilyon liralık •ik 
tarına ait maddelerin ihrHına 

der~al llıatlaaıaeaktır . Bu mallar 
meyaaıada 2 milyon 700 bin li 
ralık tüti•, 1 milyon liralık fın
dık, ve 1 milyeıı 300 bin lira
lık incir, üz.iim, hurda incir, pa
mu1' çekirıleti küıpesi vardır. 

Diter 2,5 milyo• liralık •ik
tarı doldurmak için anki lizım 
ıelea afyon, ıieri, palamut, pa
la••t lıülAıuı, :ıeytiayatı n 
tiftik için beaib ltir i''ar nki 
olmamıttır.Bu•ların ihraç etlilip 
edil•iyeceti ti•ılilik •al6m tle
tildir. 

Yınl. lhruıt 
P'ranaa ile Filiıtine elııe• · 

miyatli miktarda ve muhtelif 
partiler ~aliDde tltl• i9raç e
h111maıt1ı1r. 

SoD günlerde bilbaua İtalyaya 
deri ıevkiyah gittikçe artmak· 
tadır, 

Kanunlar, Kararnameler ve Ticaret Muahedeleri 

APpa ihracatmm murakabesine dair nizamname -=------
Madde 23 - İhraç edilen ar- ı rakasının huıusi laaneıine derhal 

paların, 22 nci maddede yazılı yaı:ıp imzamalağa mecburdur. 
m•ayene raporuna göre sıra ar· Zabıt varakalarının bir nüslııuı 
paların altıncı numnrasının va- alakadar ihracatçı yeyn mii•es· 
sıfJarmdan yüzde yirmiden daha siline verilir. Diğer n\ifbaları 
aşağı v11sıflarda olduğu görülür ihracat kontrolörlüpucle 111ulaa
ve bu husus ihracatçı veya mü- faza edilir. 
me.Hili tarafından zabıt varaka. Medde 30 İlarHatçı veya 
sının altına yazılarak imza edil. mümessili tarafından kontrgJ nc
aıck suretile kab11l olunur, veya tices'ne itiraz vuku buld•tu 
itirazı halinde bu itiraz, 31 inci takdirde, ihtilifın mevıuu, kont· 
maddede yazılı heyet tarafından rol memurunun miracaab üze
varid fÖ,.lmez he, malın vasıf rine, 48 saat zarfında, 31 inci 
larını ıöstcrir meşrubatı bavi bir maddede yazıh heyet tarafından, 
kontrol vesikası varilip, takibatta kontrol memuru ile alıikildar 
bulunulmakla beraber, keyfiyet, ihracatçı veya mümessili haı:ır 
malın, namına yüklendiği alıcı· bulunduğu halde tetkik olunur. 
nınm adresi ile birlikte Ticaret Madde 31 - İhracatçı veya 
Vekiletine bildirilir Ticaret Ve- mümessilinin, kontrol neticesine 
kaleti. alıcı ile satıcı arasında Taki olacak itiraz.lam11 tetkik 
ı. .. yizden çıkacak ihtilafın tet- etmek ve karara batlamak tiı:e· 
kikinde k•llanılmak üzere, ha- re, aşağıda a-österilea tekilde 
diseyi Tesikalariyle, alıcı tacirin bir heyet teıkil olunu . 
l.11lund•tu memleketteki Türki· A) Mahalli Ticaret Oduı ta. 
ye Ticar t Ataşeliğine ve Ataşe rafından bir sene müıldetle inti
olmayan yerlerde Türkiye Kon- hap elunacak ve intilııaltı Tica· 
ıolosl1ı1t1ı1na bildirir. ret Veklletince tasdik edilecek, 

Mad.le 24 - İ h r a ç edilecek arpadan anlar bir znt ve bunun 
arpalar için, kontrol" vesika11 hazır bulunmadıj'ı zaman heyete 
ibraz edilmedikçe, menşe ,aha- girmek üı.ere aynı ıuretle seçi· 
dctnamesi verilemez. Menşe şa- lecek yedeti, 

·1aadetuamelerine, kontrol vesika- 8) B o r sa bulunan yerlerde 
sında yazılı sınıf ve derece ka- bersa komiseri, bınaa bulunma
yıtları tlerç ve bul•nduğu tak- yan yerlerde Ticaret ve Sanayi 
dirde, diter meşruhat da ilave Odası Baıkitibi, yetlek olarak 
olunur. vekilleri, 

Madde !5 - Kealroldan sonra C) Ticaret V ekiletince bir se
arpalann kısmen veya tamamen ne müddetle seçilecek, arpa&an 
ihracıaclan sarfına:ı:ar eden ibra anlar bir ı:at ve bunun haı:ır bu
entçı kontrol vesikasını derhal l1ı1nmadı~ı zaman heyete ıirmek 

ibraeat kontrolörlüğÜne i a d e ile özcıre aynı suretle secilecek ye· 
mükelleftir. Ancak ihracatçı ar· deği, 

paaıaı kıımen ihraçtan sarfı na- Ticaret o~aaı:bulunmsyan yer
:ı:ar etmit 9ulunduğu tak&irde lerde A fıkraaında göıterilen aza, 
mütebaki mal içio kendiıine ye· dotrudan tloğruya Ticaret Ve-
11i kontrol vesikaaı verilebilir. kilelin~e ıeçileceti gibi ncı borH 

Madde 26 - İhracat k o n t r o- ne de Ticaret odası ltulunmayan 
lörleri ihraca mahauı arpaların yerlerde, B fıkrasında yazılı aza 
balundut• depeları, ambarları, yerine fiimrük idareıİ•İn bu işe 
sileları ve buralarda bulunan ayıraca;ı memuru veya ieabında 
arpaları her zaman kontrol ede- bunların yedekleri heyete dahil 
ı.ilirler. ol11rlar. 

Macide 27 -. Gümrükten geç- Aza, ihtilaf ~ıkan parti ihra 
mit oldutu ha 1 de Türkiye hu- catçıaının 11sul ve furundan veya 
ılutları içinde bul•nan mallan dördüncü dereceye kadar cinr 
Tica~et Vekileti, göreceti li~um 1 iusımlarmclan oldutu veya mÜı· 
l:ı:erınc, tekrar muayene ettıre· tahılemi bulundutu takdirde he-

bilir. yete iştirak edemez. 
Madıle 28 - Alınan nümune- Madde 32 H e y et 28 nci 

ler aid oltlukları parti hakkında madde mucibince alınmıt olH 
ltir ihtillf çıkmadığı takdirde 3 n6•unelerden açıl•amıt elanıaı 
ay u ü&.letle, ibtilif vuk11unda, tetkik ve ica9ınıla talıılil ederek 
ibtil Cın halline kadar kontrol ihtilaf mevzuu hakkınılaki kana
mcmtırlut• daıreıiaıie saklanır. atleriae müstenit kararlarını mu· 

İbrdcatçı bu müddetin bita- cip sebeplerile, sarih elarak, 
mınd n itibaren bir hafta içinde va:aiyete ıöre, muayene raperu
mirncaat ederek kenclisine aid na yazılmıf elan itirazların alh-
nümuneleri alabilir. na veya zabıt varakasının hu-

F ASIL: iV sust banesiue yazıp imı:elar. 

r ir.amoame hiklimlerin• Madde 83 - Heyetin tetkik 
••~alif hareketler ncticesiade nreHti karar, ilua· 

Madde ~9 - Kentrel esnasın
dft bu niııamname büldimlerine 
aykırı llıir hııl ilriilecek oluua 
keyfı et Ticaret Vekaleti ihra· 
cat l.ontrelörü tarafınd n tan
•İ• o'•nacak •abıt varıııkaaı ile 
teabit olunur Zabıt varakası 4 
nüıba olmak iaere kaleme ah-

nır. Arpa ilııracatç111 veya mi 
•eaaili, uı6adericahne. itirazı ol
madıtı takdirde, zabıt Yarakasıaı 
derhal imı:amalağa mecbur oldu
ğu gibi itirazı varsa bunun ne 
den ibaret oldutunu zabıt n-

catçı veya •i•euili tarafıaılan 
ileri sürülen itirazı laaklı ı-eister-
tliği takdirde ihracatçıaına kara 
ra r~re taayyia eden dereeedea 
bir keatrol Teeikaıı verilir •c 
bv takdirde zabıt varakaaının, 
heyeti• kararıııı da ilttin etlen 
bir nlsbaaı. malumat ol•ak I· 
ı:ere Ticaret VekAletine ıiatle · 
rilir. 

Madde M - Zabıt varakasına 
arpa ihrautçı~ı veya •lmeıaiJi 
tarafıadaa bir g-Una ijira:ı: nki 
olmadıtı veya itiraz edilip de 
aı inci madde mucibince tetkil 

M ü t e a h h i t 1 er i n T a k v i m i _____ ._..........._ ---= .~ .... -~ 
Y AR1N 10. 2 940 ta YAPILACAK İHALELER 

P.T.T. U. Müd. 
Otomatik Hntralı ve telefon makinesi 

(Ne 1212) 

İst. Elektrik Tramvay ve Tü
nel İtlet. : 

Muht,.1.f elektrik malı.emeai (No 1296) 
Cı .. ata, demir va. (No 1296) 

Davas Belediyesi : 
Su isalesi içi çe ıl: boru vaz ve ferşiyat 

iıi (No 1502) 

Bursa C. Müddeium.: 
Elemek (No 1 04) 

Tekirdat Askeri SAK 
Yulaf ve arpa (No 1385) 

Gümr. Muh. Gen. Kom, İst. SAK 
Ford knm1onetlerı açın yedelc parça 

(Ne 1310) 

D. D. Yolları Sirkeci : 
Tem akkülleri için mii!bet plaka 

(No 1310) 
Yae-sız ve yafılı kösele (No 1310) 

İıt. Üniverıiteıi SAK : 
Dıt tabehıti oku u da )ap. tamirat 

(Ne 1310) 

olunan heyetçe yapılan tetkikat 
neticesinde nizamname hüküm
lerine aykırı bir hareket vukua 
getirilcliti tesbit eiilmiş oldu;u 
tak.lirde, nziyete J'Öre a2 ve 
23 üncü maddeler muoibince ha-. 
reket olunmakla beraber zabıt 

varakasının bir nüshası takibat 
icra olunmak üzere Cüruburiyet 
Müddeiumumilitiue tevdi olunur 
ve ı.ir nüshası da Ticaret Veka
letine gönderilir. İlaracat kontro
lörleri, tanzim ettikleri zabıt va
rakalannın birer nüıbasını muha
foza ederler. 

Madde 35 - Vaaıflan, tasnifi 
veya anbalajı itibarile bu nizam
namenin 7, 8, 10 ila 14, 18, 22 
ve 23 üncü maddeleri hükümle
rine uymayan arpaları kontrola 
arzedenlerle 20, 25 ve 29 uncu 

' maddeleri hükümlerine muhalif 
harekette bulunanlar hakkında 

• u 

İst. Mıntıka Liman Reiı. : 
lıuet 4İireği (Ne 1311) 

M. M. Vekaleti SAK 
Uçuş p" •ti inı· (Ne 1311) 
Ber.r.ol (No 1313) 

1 İst. Orman Mid. : 
Odun (No 1312) • 

T. H. K. Çankırı Şubui : 
Kur.u ve sıQ"ır deri•i (No 1316) • 

Vakıf Menba Suları İtlet. Müd.: 
Harda alemınyum parça an (No 1316) • 

Harita Gen. Direk : 
1 FotoRTaf malzemHi (No 1321) 

Bola Alay SAK : 
Kuru fasulye (No 1322) 

Eskifebir Kor SAK 
Ssç bidon (No 1323) • 
Kırklareli Askeri SAK : 

Tevlıit aemeri (No 1!23) 

1 

Hamiş : ( ] Tırnak iıine alııunıt nu• 
maralar, iıin banıri •ayılı ırasetede ••ır
olduğuno göaterir. 

[•] Sonunda yıldız iıareti klaaaıı itler 
müu.yedeye aittır. 

2018 numaralı kaau•un 8 inci 
maddesi mucibiace ve bunun 
haricinde kalan hallerde veya 
ıuiniyet sabit olan vaziyetlerde 
1705 numaralı kanuna röre ta
kiltat yapılır. 

Macide a6 - Memleket içi•de 
ve dışında lııarp hali, aeferber· 
lik veya aeferı.erlite bazırhk 

veya tabii afetler rillıi mücltir 
sebepler altında bu nizamname· 
de yazılı toleranı miktarları Ti· 
caret Vekaletince iki misline 
kadar arthnlabilir. 

Madde 37 - 1705 ve 3018 
numa.ralı kanunlara (Öre hazır
lanmış ve Devlet Şuraaınca ıö· 
rülmüı olan bu aiza•name bü· 
kümleri 15 temmuz 1940 tarihin· 
den itibaren yürümete başlar. 

Madde a8 - Bu nizamname 
hükümlerini İcra Vekilleri He· 
yeti yirütür. (Bitti) 

MUN KASALAR 
inşaat -famirat- Nafıa iş_!!ri - Malzeme-Ha~na 

Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan : 
Şerait ve keıif cetveli mucibince iki tavla inşa ettirilecektir. 

Paıarlıtı 13.2.940 salı günü saat 16,30 da yapılacaktır. J\tuhamınen 
keşif bedeli 9574 lira 6 kuruştur. Teminatı 716 lira 3 kuruıtur. Şart
name ketif ceclveli bedeli mukabilinde ait oldup ıubeıi tarafından 

verilebilir. İsteklilerinin teminat makbuz veya mektupları ve kanun• 
da yu:ıh veıikalarile beraber belli gün ve saatte Edirne mqiriyet 
dairesindeki Askeri Sabnalma komisyonuna miracaatları. 

Ereill Kömürleri İıletmeıinden : 
İfletmemlzin Zonfuldak'ta yaptırmakta oldutu Zongul· 

dak Asma ıosesi güzergahında iki adet bet•n arme ıoıe 
koprüsü kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuttur- Eksiltme 
26.2 940 ı-ünü saat 15 te Zonguldak'ta iıletmenin mü.&üriyet 
binaımda yapılacaktır Keıif tutarı 46719 lira ve teminatı 
3500 liradır. Eksiltme ıartnamesiyle buna merbut (mukave
le projesi, hususi ıartname, vahit fiyat cetveli, ve izahname· 
ıi hulasai keıif cetveli, proje ve ve resimleri) Ankarada Eti 
Bank umumi merkezinde, İstanbul'da Eti bank büroıunda 
ve Zoni'tıldak'ta iılelme merkezinde 5 lira ücret mukabilin
de satılmaktadır, Arzu edenler yukarda yazılı üç mahald 
bu evrakı görüp bili bedel tetkik edebilirler. 

il çlar. Klinik ve lspançiyari alat, Hastane Lvz. -Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
Beher metresine tahmin edilen fiab 14 k•ruı olaa 300 bin 

metre gn idrofi! 26.2.940 pazartesi günü saat 11 de pazarlıkla 
satın alınacaktır. lıteklilerin 6300 liralık kat'I temioatlarile birlikte 
pazarlık ıtin ve aaatinde Ankarada M. M. V. ıabnalma komiıyo· 
nunda bulunmaları , Şartnamesi 210 karaşa komiayoaclan alınır. 

M. M. Vekaleti Hava Satınalma Ko•ilyeamıdan: 
Beher çiftine tahmin edilen fiyatı 80 lira olan 50 9ft seyyar 

veteriner eandıtı 28 tubat 940 çartamba jilnii ıaat 11 de Aakarada 



2 

Cinsi '94. 

) MDnalcasalar 
in a t, _!~irat, Naha işierl. llhtl:Dmt11ıı ~artla 

Tavla İnf.: 2 ad. paz. 9574 06 
Zonguldakta betonarme k8prü İnf. (tart. kap lı z. .C8719 -

5 L). 
Kurtuluş ilk mektebi tamiri pH. 390 25 

716 03 
3500 -

29-

GH.t yert C ü laa 
--------

Edirne Aık. SAK 13-2-40 16 30 
Eretli .kamdrleri lılet. ve İıt. Etibank 26-2·40 15 -

Ankara Valiliti l!-2-40 15 -

e 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari al8t, Hastahane Lvz. 
--------~--·----~~..-..._____._ ~ -.-u.-.--------~-----

Gaz idrofil: 300000 m. 
Seyyar veteriner ndığ'a: 50 çilt (tashih ye 

temdit) 
Kangren eromu: 5000 ad. 

pa•. 
,, 

" Serom: 2 kalem (Antritretpocoeique: 10000 ,, 
aa -antivcoimoose: 1000 ad.) 

m. O 14 
Çifti 80 -

" 1 05 
10379 -

İlaç: 10 çeşit " 13600 -

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Dizel elektrojen grupu 150 160 kilovat 

Elektrikli el zımpara motör: 4 ad. 
Harici kapalı bronz tel 103000 m. 
Daihli teli ve telefon kordonu: 12 k l m 
Kağıd zıvana: 3 kalem 
Telefon m l.ı.eme&i: 11 kalem 

kapalı z, 
paz. 

n 

af• elu. 
n 

Kurşunlu santral kablosu: 600 m. ,, 

1200 -
10000 -
657 J -
173'J -
1189 -
1480 -

tJ ensucat, Elbi!!, Kundura, Çamaşır v.s. 

Battaniye: 2500 ad. 
Elbiselik kumaş: 250 m. 
Siy h yağlı kösele: 2.5 t. 

paz. 
n 

n 

23750 -
1062 50 
5000 -

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

Tabure: 500 nd.-yemek ma&ası: 5 ad.-ye· aç. eks. 4000 -
mek arabası: 3 ad. orta masası: 1 ad.· 
ahit dolap: 1 ad. y zıhane: 1 ad. 

Lavabo (teferrunh ile musluk): 5 ad. paz. 

zımı 

Defatir ve evrakı matbua : 64 k lem 
Şiıe nmb laj kagıdı: 30 t. 

Kereste, tahta ve saire 

Kereste: 32 m3 
Meşe azmanı· 58- m3 
Kere te muhtelif eb ttn: 400 m3 

n n ,, : l 042 m3 

aç· ekı· 
n 

paz. 
kapalı z. 
pu. 

" 
~ ahrukat, Benzin, akine yağtarı v. s. 

Benzin, valvalin ve gres 
Linyit könıürü: 15000 t. (şart. 469 kr.) 
Karpit: 30 t. 
Meşe kömürü: 50 t. 
Benzin: 2 t. 

Müt ferrik 

Karaağaç müessesalı memurin ve müstah
deminine aid muhtelif c ns çamaşırların 
şeraiti fenniye dairesinde 1 ene müd· 
detle yıkanıp ütülcnnıes· 

Marailyn kircmiti: 6750 nd.-mahye kiremi
ti: 845 ad.·civi: 2.9 t··hela taıı (Ema· 
ye): 5 ad. 

Büyük yem torbası: 1000 ad.·küçük yem 
torbası: 3000 d.·nğır belleme: 6000 ad.
gebre: 150üO ad. 

Hortum: 85 m. 
Rakı inbiği kapağı: 1 ad. 
Nihayebiz şerit: 4000 ad. 
Kurşun: 3 O t. (şart. 525 kr ) 
Katir: 13 ba 
Yataklık pamuk: 5 t. 
Yolcu otobüsü: l ad. 
Forme meyve fidanı: 600 ad. 
Silindir k pağı: 8 ad. 
Çelik nç hava çeliği: çelik tel v.ı.: 52 

l.alcm 
Sıhhiye arka çantası kutuıu: 1500 ad.-ııh

hiye erbaş çantası: 500 ad. \temd.) 
Enjekte direk 7.8 \•c 10 m.: 105 nd. (temd.) 
Font boru ve teferruatı: 9 kalem 

rzak, Zahir , Et, Sebze v.s. 

Sığır eti: 80 t. 
Arpa: 150 t. (temd) 

: 150 t. " " n : 100 t. ,, 
,, : 150 t. 

Sıtır veya keçi eti: 90 t. 

U2'ayedeler _... __ 
Altın 1aat ma kordon 36 dirbemli: 1 ad. 

Ayakkabı ta irine m hsus makine 

paz. 
kapalı z. 

n 

paz. 
aç. ekı 

aç. ekı. 

paz. 

aç. ekı. 

.. 
n 

paz. 

paz. 
kapalı a. 

paz. 
n 

n 

aç. ekı. 
paz. 

paz. 
kapalı z. 

" 
n 

" 
n 

aç. art. 

" 

4000 -
4050 -

17650 -

14000 -
93750 -

7200 -
3000 -
590 -. 

2600 -

850-
362-

1831 50 
105000 -

1750 -
5000 -
1200 -
744 -

3400 -

l400 -

3800 -
JJ267 75 

22000 -
10500 -
10500 -
6750 -
9750 -

22500 -

ili -

M. M. V. ııatınalma komisyonunda pazarlıkla aabn he e ğından 
İ tcklilerin 600 lirıılak kat'i teminatlarile birlikte pazarlık ıün ve 
saatinde mezkur komisyond bulunmaları. 

* • • Beher çiftine t hmin edilen fiyata 105 kuruş olan 5 bin 
eded kangren seromu 26 şubat 940 p zarteıi günü aaat l 1 de p • 
zarlılıla 11 tın lınacatmdan isteklilerin 787,5 liralık kat'! teminatları 

6300 -
600 -

787 50 
1557 -

2040 -

90-
150 -
493 -
130-
90-

111 -

1781 25 
159 38 
375 -

300-

300-
303 75 

1323 75 

2100 -
5937 50 
540-
225-

44 25 

195 -

63 75 
27 15 

137 36 
500 -

!63 -
a75-

90 -
111 60 
510 -

22S-

185 -
921 -

788 -
788-
507.-
732 -
1687 50 

M.M.V. SAK 

" 

it 

Hatay Elekirik lpet. Müd. Ank. 
İst. ve İzmir Nafıa Müd. 

D.D. Yolları Haydarpata 
ist. Telefon Müd. 

" 
" 
n 

n 

Aık. Febr. U. Müd. SAK Ank. 
Ankara Belediyesi 
Aık . Fabr. U. Mnd. SAK Ank. 

S limiye Tümen SAK 

Çanak. Mıt. Mvk. SAK 

lamir Mubasebei Hususiye Mnd. 
inhisarlar Umum Müdürlüj'i 

Çanak. Mıt. Mvk. SAK 
O.O.Yolları 9 uneu İtletme Sirkecıi 
İnbiaarlar Umum Mfidürlütü 

it 

26·2-40 l 1 
28-2·40 11 

2~2 40 11 
26-2 40 11 30 

? ? 

4.3.40 15 
5-3-40 14 31) 

5·3-40 15 -
15·2-4l> 15 30 
16-2-40 1 l -
ıa.ı.40 14 -

16·2-40 14 --
9-2-40 10 30 
16-2-40 15 -

23·2-40 11 -

12·240 - -

15-2 40 10 -
1-3 40 16 -

12-2·40 
20-2-40 11 -
1-3-40 15 -
1-3·40 15 30 

Edirne Aık. SAK 20 2-40 15 -
D.D. Y. Ank. ve Haydarpaıa ve:ımeleri 26-2-40 15 30 
D.D. Yolları Haydarpafa 26-2-40 15 -
Aık. Fabr. U. Mild. SAK Ank. 12-2-40 15 30 
Gümrük ye İnlıiaarlar Veklleti Ank. 26·2-40 15 -

lıt. Belediyui 

Çanak. Mıt. M ... k. SAK 

lıparta Tilmen SAK 

lnbiaarlar Umum MD.dtırlüfl 

" 
n 

Aık. Fabr. U. MOd. SAK Ank. 
Aak. Ln. SAK 

• 
DHlet Han Yolları U. Müd. 
Ankara Valili ti 
Ankara Beledi1eıi 

it 

Tophane Ln. SAK 

lıt. Telefon Müd. 

• 

Çanak. Mıt. Mvk. SAK 
Edirne Aık. SAK 

it 

• ,, 
Maniıa Ttımen SAK 

22·2·40 14 -

12-2-40 - -

10·2·40 ı 1 -

26-2·40 14 -

26-2-40 ·~ -
1-3-40 14 -

16-2-40 14 30 

10-2-40 11 -
26-2 40 11 -
28-2-40 15 -

g.2.40 ıo 30 
9-2-40 10 30 

IS·2·40 15 -

13-2-40 10 30 
4-3-40 1 J -

10·2-40 10 -
27-2-40 11 -
%7-2-40 15 -
27-2-40 16 30 
28-2-40 15 -
23-2·40 11 -

f.t. 4 ftnctl İcra Mem. lıt. Sandal US.20-2 40 14 -
S.deıteo 

lat. 2 ci İcra Sandal Bedesteni 13.20·2·40 13 -

ile birlikte Ankarada M. M. V. aatınalma komiıyonunda bulunma 
ları. 

,.. • • Hepıine tahmin edilen fiyatı 10379 lira olan 2 kalom ıo. 
rom 26 tubst 940 pazartesi ıünü saat 11,30 da Ankarada M. M. V
aatınıalma komiıyonuada pazarlıkla aatınahoacağındaa iıteklilerin 

1557 liralık kat'I teminatları ile birlikte pazarlık gQo ve saatinde 

ıSTANBUL 
Ticaret ve Zahire 

Borsası 

ISTANBUL PIYASAS 
ERZAK VE ZAHiRE 
TOPTAN FIATLARI 

- 7.2.940 -
----=--=-

F l ATLAR 

_çay; 
Can 
Çin 

400-~ 
380 I~ 
800 - ;.n11 

C 1 N S 1 1 Aşağ'ı Yakan 

,, akkuyruk 
Hindiye 
Seylan 

440 - °00 
420 - 5 
103 - ı!Jf 

1 utday yumuşak 
• sert 

Arpa yemlik çuvallı 
Mıııır 1arı çuvallı 

Bufıday !malca 
Bakla 
Çndar 
Kendir tohumu 
Kaşyemi 

Badem iç tatlı 
P'ındık iç 

Kr. Pa. Kr. Pa. 

5 32 ' -
5 20 
5 30 
4 so 

4 35 
4 32 5 -

6 2,5 6 10 
92 -
SS-

Kahve --
Limon 

490 adetlik (İtalya) -
504 • yerli 900 
420 > , 775 
300..3SO , • 
360 » (İtalya) 
360 > (Trablas) -
330 » > 

300 > (italya) 
300 > (Trabluı 
320 > .> FHalya barbunya 

tombul 
14 35 lS 10 
17 -

<;ELEN 
Tiftik 
Buğday 

Çavdar 
lç eni~ 

~5 Toa 
570 
so • 
3 • 

Patates 
Buraa No 1 

n il 
" ili Trabzon No 1 

8 50 
1 

5 51 ' 
4 60 5 
6 50 

1 

~J 
Keten tohumu 
Arpa 
Un 
z. yatı 
fHulya 
8. Peynir 
Yulaf 

G 1 DEN 

90 • 
so • 
~9 • 
49 • 
s - .. 

Kepelı: 101 Teıı 

" il 
n ili 

Adapazarı No 1 

" ,, 
Bolu 1 

n il 
ine bolu 

il 
III 

----
6 50 
4 50 ----- -----

1 
5 

/ 

6 

' ı 
5 

' Arpa 300 ,, 
:a 
:t 

.» 

1 
il 
ili 
iV 

- - ,; 
Faaul1• 208 • 
San.ar 1107 ,, Ordu 
Tilki 723 ,, > 
Zerdeva 12 • 

1 
il 

--
- ---

6 
ı 

DIŞ FİATLAR 

: Llverpul 
; Şikago 

s 54 
4 69 
4 07 

Pirinx._ 

Mersin 24 - ~ 
Antalya 27 - ip 

• ., Vinıpelı: 
Keten T. : • 
Mıaır : Londra 

BORSA 
ÇEKLER 

8 - 2 1940 
Londra 5.24 
NHyork 130. 19 
Pariı 2.9429 
Milin o 6.675 
Cenevre 29.2725 
Amıterdaa 69.2665 
Briikıel 21.9635 
Atina 0.97 
Sofya 1.5875 
Madrid 13.435 
Buda peşte 23.425 
Bükreş 0.97 
Bclgrad 3.0825 
Y okobama 30.94 
Stokholm 31.009 

ESHAM VE TAHViLAT 
IHS ' /0 5 ikramiyeli 19,00 

Ergani 19.80 19.88 

.Sıvaa Euurum V 19.23 

M. E. K. fabrikaaı 4,80 

TAKAS PRİMLERi 

Tosya 27 - ,; 
Adapazarı - - 1'_ 
Bursa (pembe) 30 - p 

,, (Viyolona) 34 - ~ 
,, (Beyaz kasım) 29 - ~ 
,, (Kamolina) 28 - ,; 
,, (Kırmı11) - - ,; 

Edirne (Viyolona) - -
,, ıMaratelli) 30 -
., (Kamolin ) 28 -

Edirne (Kırmm) - .-
Yerli (Bombay) 31 -

Sabun 
Zeytin yağınd n 1 30 -

il 29 -
21 -" " Pirina ,, 

_Sadeyağ 

Urfa 1 - - : 
n il --ı 

Birecik - - ı 
Antep - - 1 
Mardin - - I 
Diyarbakır 9'" -
K . . 9a5_1 
arı er!mış 

» erınmemit 80 -
Trabzon Vakfıkebir - -

,, şarla 

Şeker 

Küp yerli 
Toz ,, 

Vejetalin 

Yumurta 
Taka;;-ne~İthalu İhracat İri ıandığı 

Haı.ır Alivre Uf ak ,, 

!nterıanjabl 

İngiltere 
BelvJka 
Hollanda 
ll'UÇ 

FranH 

56 
iO 
70 
66 
53 
56 
70 

45 
40 
47 
41 
so 
42 
40 

44 
39 
46 
.ı(O 

48 
41 
39 

~ytin 

Duble (937 malıs.) 
Birinci n 

İkinci ,, 
Uçüncü ,, 
Duble l938 malıı.) 
Birinci ,, 

lhrucat primleri o/o 100 kıymet Ü:uırinden ikinci l> 

heuı. edilmiştir. Uçüncü l> 

ko.;ıs;;nda bulunmaları alıo;'cak ı-e-ro ... m_l_a_r - 1-o"_b_i_n.-.-ad-•"'d 

Antritretpococique ve bin aded serom Antimenıe 10 co. 
ti 

• • • 16 şubat 940 cuma gilnü saat 11 de pazarlıkla •• 
1 

eatı ilAn edilen yGa çift ıoyyar veteriner ıandıQ'' elli ift 
9 ğından yeniden ilana vcrilmit ve par.arlık günü 28 tubat 

11 e bırakılmıttır. Alikad rların nazarı dikkati celbolun•f• 1 
• e • Hepıine tahıni~ edilen fi1ah 13600 lira olan 10 çe:ı 

şubat? 940 salı günil saat l 1 de Ankarada M. M. V. aatııı ~ 
misyonunda pazarlıkla IRhn alınacağından isteklilerin oıe•~ 
ve aaaltc 104(} liralık katı teminııtlarile birlikte komisyoncl" 
maları. 

Elektri . Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve 
Hatay Elektrik lıletmeleri Müdüriyetinden# 

Antakya elektrik santralımızın tevsii için 150 • 1 ~ 
vat takatında bir dizel elektrojen ğrupu ıatm alınaC~ 
huıuıtaki ıartnameler Ankara, İstanbul, lzmir Nafııı J 
liklerinden ve Hatay elektrik i§letmeleri müdürlyeti11 

nabiltr. Teklifler en kısa bir zaman zarfında Hat 1 
idaresine eönderilmelldir. 

Devlet Dcmiryolları ve LimanlarJ İ§lctme U MüdörlO ~ 
Muhammen bedeli 1200 lir olan 4 adet portatif •''~ 

ıaımpara moUSr 4 3.940 pazartesi günü sRnt 15 te Hayd rP' 
bineıı dobilindoki komisyon tarafından kapalı zarf uıulile 
nacaktır t 

Ba ite girmek i teyenlerin 90 liralık muvakkat teınİ":1' 
nun tayin ettiği vesikalarla teklıflerini muhtevi z.arElarınl 
ıaat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır• dl 

Bu işe it 9artnameler konıiayondno parasız olarak 
tadır. 



~ısuoıt - Elbiıe -Kundura - Çamıfır v. s. .. ...,....__ -
Aıkeri Fabrikalar Umum Mtidl.rlüı6 Merkez Satınalma 

K.o•iıyonu11dan: 

Tahnıin edilen bedeli 23-750 lira olan 2500 aded batta· 
kiye Aıkerl Fabrikalar Umum Müdürlüfü merkez satınalma 

1 
onıfıyonunca 16 2.940 cuma rünü saat 14 de pazarlıkla iha

le edilecektir· Şartname parasız olarak komisyonda n veri-
t,.. Taliblerin muvakkat teminat olan 1781 lira 25 kuruf 
•e 2490 numaralı kanunun 2 Te 3. maddelerindeki veıaikle 
k.onıiıyoncu olmadıklarına ve bu itle ali.kadar tüccardan 
olduklarına dair Ticaret Odaıı veı kaıile mezkur cün ve saat
te konıiıyona müracaatları· 

• • * Tahmin edilen bedeli a bin lira elan 2100 kr. siyah kaaele 
.. ltealabit nam ve hesabına askeri fabrikalar umam müdürlüği 
lllerkez aahnalma komiayonuncıa 16.2.940 cama l'ÜoÜ Hat 15 de pa. 
·~~lıkla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak kemiayendan ve. 
rılır, Taliplerin muvakkat teminat olan 375 lira Ye 2-490 numaralı 
kaauaun 2 ve 3 maddelerindeki Hsaikle koı:aiayoneu olmadıklarına 
•.e bu i~le allkadar tüccarda• olduklarına dair ticaret odası veaika
ıı7le aıe:ı.kur pn ve saatte komisyona müracaatları. 

!.._lhilya, Bura ve ev eşyası, Muşamba, H~ v .s. 
Selimiye Tümen Satınalma Komisyonundan : 

Haydupaıada ıüel haıtanesl ihtiyacı için ıartnamesine 
16re 500 adet tabure, 50 adet yemek maıaaı 3 adet yemek 
•rabaıı, 1 adet yazıhane 1 adet orta masaaı, 1 adet ıabit 
.Aolap açık eksiltme ile yaptırılacaktır· İhaleıi 23 Şubat 940 
~Ullla günü ıaat 11 de yapılacaktır· Tahmin bedeli 4000 lira-
ır. hk teminat 300 li.radır. Şartnamesi her gün komiayo

llurrıuzda ıörülebilir· isteklilerin belli gün ve saatte ilk temi
tıe.t paraları ve kanuni vesikalarile birlikte Sclimiyedeki Tü· 
itlen ıatına\ma komisyonuna gelmeleri· 

••• 
a. 

1
_5 adet lavabo alınat:aktır. Bak : Mfitef. sütununda Çanak. Mat. 

"'••. SAK ilanlarına. 
••• 

il4 3 adet eHa dolabı alınacaktır. Bak : lnbiaarlar Um•m M6tl. 
nlarına. . 

~tbaı i'lıri, kırtasiye ve yazıhane Lvz. 
İzmir Muhasebei Huıuıiyc MüdürliiAilnden: 

le ldaremi:ı.e ait 64 kalem tlefatir Ye uralu matbua 15 ıtn müddet 
açık eluiitmeye çıkarılacaktır. 

Muhammen bedeli 4000 liradır. 
Muvakkat teminatı 300 liradır. 
ihale tarihi 15.2.940 perfemlte rünü saat ondadır. 
Taliplerin tarih H .. raiti mezkarda vil!yet daimi encimenine 

i.~. •il••ne Ye ıartnameyi ı<Srmek iıtiyealerin de her gü11 ıaubase
lllt!I b .. uiye daireıine mlracaatlara 

••• 
lJ&. 30 to• ti .. a•ltalej Utıdı alıaacaktır. Bak : İalaiaarlar Umum 
......... '*naa. 

~este, Tahta ve saire 
Devlet Demiryoları ve Limanları lıletme Umum 

idaresinden : 
a. __ 17650 lira muhammen bedeli olan 585 m 3 meıe azman 
ı;:-ıı zarf usulile miibayaa edilecektir. Bu itin muvakkat 

11 lnatı 1323,75 liradır. Münakaıa 20.2.940 ıalı ıünti ıaat 
de Sirkecide 9 uncu lıletme binaaında A. E. komisyonu 

~afıadan yapılacaktır· İıteklilerin aynı ~ün ıaat 1 O a ka· 
..:r kapalı zarflarını komiıyona vermeleri l&zımdır· Şartna

•ler paraıız olarak komisyondan verilmektedir· ..... 
il& laMulatelif ebatta kereate ahD&cakbr. Bak: İnhisarlar Umum. Mtld. 

111 rıaa. 
* .. * 

"8t. 32 illa kereste alınaeaktır. Bak : Müteferrik ıütununda Çanak. 
:--......_ M•k. SAK ilinlarına. 

~ukat, Benzin, Makina yağları v. s. 
Edirne Aıkeri Satınalma Komisyonundan 

li 14 bin liralık ben:ı.io, mikdarlımnıo yü:zde ikiteri vakum valva• 
~ 1iiacle altısı rreı olmak tartile satıa alınacaklar. Pa:aarlıtı 20.2.,40 

1 
1 rlnü aaat 15 da ldirnetle Miifiriyet dairesinde satınalm komis• 

a:~rı~a yap~lacaktır. Şartumeai komiayonia l'irülür. Teminatı 
1, lıradır. isteklilerin teminat Ye kanuni veaikalarile belli filn ve 

att• ko•iayona ıel•eleri 
b --

••let Demlryolları ve Limanları 1ıletme U. Müdürlüğünden, 
,, M.11ham1aen bedeli 7200 lira olan 30 hia kg. karpit 28.2.940 
~lırteai rlal aaat 15 te Haydarpafada Gar bina1ı dahilindeki ko• 

Jon tarafından kapalı zarf usul ıle aatın alınacıaktır. • 
1111

1111 
•ıı ite ıirmek iıtiycnterin 54 liralık muvakkat teminat, kanu 

---~ tayin ettiti ve, ikalnrla teklifleri:ıi muhtevi zarHarıı ı ayni gün 
14 de !.adın kemisyon Reisli ' ine vermeleri laıımdır 

~ı 8• ite ait tartnameler komisyondan paraaız olnrak dagıtılmok· 
'· 

llııtl • • • Muı.ammen bedeli 93750 lira olan 15 bin ton Cinyit kö-
41111~ 28.2.940 paxartHi ıüol aaat li,30 tla kapalı aarf aauli ile 

ra4'a idare ltinuında satın alınacaktır · 
lt,11 '- İte i'İrmek iatiyHleria 5937,50 liralık mavakkat te•İnat ile 
~ .. •rı•a tayin ellili Yeaikaları ve tekliflerini ayni ıün saat 14.JO sa 

Ş. ls.onııiayon reialitine Yermeleri lizıaulır . 
"tıI rtuaıneler "61 kurup Ankara ve Haydarpaf8 YHnelerinde 
~tadır. 

~ 
lıta•bul Belediyeıinden : 

ti11111 J\.araataf ıınleueaah memuria ve miiatalııdeminiae ait muhtelif 
llııp it~7aıırların teraiti fenniye tlaireıinde bir aeae mlddetle yıktı• 
lira ills. en~••i iti açık ekıilt•eye konul•uştur Talamia betleli 2600 
h lc.ı t•.ınınatı 195 liradır. Şartaame Zaltıt .... Muamelat Mtdlrll· 
d, da· ••ıude rlSrfilecektir. ihale 22.2.94' perte•be rüoG aaat 14 
1\ ._,~1 •ncl .. cnde yapılacıakhr. Taliplerin ilk teminat makbuz H · 

'°rota ~pl~rı ve umumiyetle ça•afırları yıkamaya mahsus sıhhi 
eıkılituu cami çamatır yıkama, kurutma ve lttlleme ma-

lıiaelerini Ye teferraahnı lııaia otomatik teaiaat ile itler lııir mleue· 
seleri oltl•tuna dair ticaret •e aanayi eduıadaa alacakları YHikala
rile beraber ihale pai muayyen ıaatta iai•i encimenlle lt•laıııı•a · 
ları . 

Ankara Valilitinden ~ 
Alıılı.~prl civarında tesia edilen mcyva fidanlıtıaa dikilmek i 

zere 6 O aded forme meyve fidan aatınalıaacakhr. 

Fidanların muhammen iıedeli 1200 liradır. 
Şaraameıi Ankara vilayeti ziraat midirllğüntle rlrllebilir 
ihale 18 2 040 flirf mba günü saat 15 de \• iliyet ziraat ınüdir· 

lifinde teşekkül eden komisyon huzurunda yapılacaktır. 
İstekliler mulıammen bedelin yüzde 7,5 tlepozita akçası tutarı 

olan 90 liray aid baaka mektubu veya vilayet deftertlarlık vezae· 
sine yatıral111 ıf makbuz ile birlikte eksiltme gü•• gösterilen saatte 
vi1l7et ıairaat midürlüğüne gelmeleri illn olunur. 

Aıkert Fabrikalar Umum Müdürlüaü Merkez Satınalma 
Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 105 000 lira olan 300 ton kurutun 
Aıkeri Fabrikala r umum Müdürlüiü merkez ırıtınalma 
komisyonunca 16 2-940 cunıa ıünü ıaat 14 30 da pazarlıkla 
ihale edilecektir. Şartname 5 lira 25 kuruı mukabilinde 
komisyondan Terilir· Talihlerin muTakkat teminat olan 6500 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve J . maddelerindeki veaa-
ikle komisyoncu olmadıklarına ve bu tıle alAkadar ttkcardan 
olduklarına dair Ticnret Odası Yesikaııile mezkür l'Ün ve 
saatte komisyona müracaatları 

Isparta Askeri Satınalma Komisyonundan : 
Afatıda sinsi ve miktarı yazılı 4 kalem muta'biyeain ambalaj• 

bayiine ait elmak üzere lapartada Tümen ambarına teslim edilmek 
fartile 10.2.940 cumartesi ıinü aaat 11 de ekailtaıe1i yapılacaktır. 
isteklilcri11 teminatlarile birlikte İıpartatla Timeu satınal•a komi•· 
yonuna müraeaatları. 

Cinai 
Biyük yem torbası 
Küçilk yem torbası 
Aju belleme 
Gebre 

Miktarı 
1000 adet 
3000 » 
6000 :» 

15000 )) 

İıtanbul Levazım Amirliği Satınalma Komfayonundan 
Aded 
1500 Sı .. hiye arka çantuı luıtuı• • 
500 Sıbbiye erbat çantuı kulHu 

Yukarıda yazıla iki kale111 k•tu miteahhid uam ve bHaltıaa 
15.2.940 pertembe poü saat 15 de Topbaae.le levaum imirliıi 
aatınalma komıayonunda pa:ı.arlıkla satın alınaeaktır. Talamin laedeli 
3400 lira, ilk temiaktı 255 liradır. Nimuneleri komiayontla fClrillr. 

Ankara Levazım Amirliği Satına.ima Komisyonundan : 
5000 kilo yataklık pamuk alınacaktır. Pazarlıj• 

10-2.1940 saat 11 de Ankara LV. Amlrliii Sa. Al. K.e.da 
yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 1750 lira kati te•lnat 263 liradır . 
Nünumeıi komiıyonda ıörülür-

Çanakkale Mat. Mevki Satınalma Komisyonundan : 
Aşıtıda yazılı iuşaat malzemeleri 12.2.940 pazartesi ı6nü pa

aarhkla satın alınacaktır. lateklilerin Çanakkaleııiie l\aatalakem mevki 
ıatınalma komiayouuua muracaatlar. 

8,5 • 3 kereıte 
23,:> .. :» 

6750 atlet Marsilya kiremiti 
845 .» Maliye kiremiti 

2900 kilo çivi 
5 adet lanbe teferrüatı ile (mual•k) 
5 laeli lafı (Emaye) 

• • • 
Nilaayebiz ıerit, hortum Ye rakı imbiti kapatı alınacaktır. Bak: 

İabiıarlar Um. Mid. iliularıua. 

litanbul Jandarma Satmalma Komisyonundan : 
1 - On ltia kilo kuudura köaeleıile 011 ltia kilo aarı Yaketaaın 

kapalı zarf eluiltmeıi 21.2.940 fÜnlemecioc raatlıyan prf8•Da ıtl· 
nl saat on befte Taksim - Ayazp&fada janciar•a •••taka kemu
tu,lıA-ı biaaaıodaki ker.uiayonumuı.da yapılHaktır. 

2 - Her ikisinin bir istekliye ilıaleai cai:a oldutu fibi ayrı, ay
rı isteklilere ihaleleri de caiz olan işbu malzemeden köaeleaia ••· 
laamme11 bedeli o.yirmi beş bin> ve ilk teminatı 1. l:tiu aekiz yi:ı y•t
•lf bep Ye sarı veketanm muhammen bedeli «.yirmi aekiz bia> ve 
ilk teminatı «iki bi11 yüu liradır. 

3 - Şart kiğıdı Komiayonda her l'iD ıörilebiltiiti rilııi iki yi:ı 
altmıf bet kuruf mukabilind• alınabilir. 

4 - İate!klilerin talip olacakları malzemeye aid ilk teminat mal
aandıtı makbazu veya banka kefalet mektubu ve fart kijuhada 
yazılı sair bela-eleri havi teklif zarflarını ekailtme aaatiatlea itir 1aat 
evveline kadar Komiayo11umuzda bulundurmaları . (845) 2- 4 

----- - - -- . - - - - - -- - -· - - - - -- ·- . 

Cinsi Mikdarı Mulıı. •ed. 0 , 7,5 Tem. 
Lira Krş. Lira Krt· 

-------- -------
ll .. iae ve kasket 41 takım : 
Fetio 41 ,, 
Palto 28 adet 1360 - 102 
Matamba 2 " 
Çizme 1 tift 

Ekailtme 
Şekli aaati 

Açık Ik. 16 

1 - $art•••• Ye ellııiıe .o.telleri aHilııiaee yalıarıtla miktları 
yuıh mellt .. at •tık eksiltme •••liyle yaptırılacaktır. 

il - M•laamm•• ltetleli, ••nkkat te•iaatı, ekıiltme aaatı lai· 
:ıaaıntla yaaılatlır . 

ili - Eksiltme 19.2.t•e Paıaarteai ,-.ı Kaltatatta Lnası• H 

M•ltayaat ŞabHiadeld Alım Kemiayen•atla yapılacaktır. 

iV - Şartaaıne lıer göa aöı.I r•ı•n Ş•ltetie11 paraıı:ı alıaalti
.. eti rihi metleller de r<Srftlebilir. 

V - Mtaakuaya r irecekler ekailtae rl•I laarutl realde ta· 
yak kumaş nlmaneleri•i Ye °!o 7,5 gtlnnme paralari1le lairlikte ,. 
karıda aclı ı•çea Komiıyeaa ı••••leri illa ol•nur. (893) Z- 4 

M•laam. lted. • 0 7,5 tem. lkailtme 
Ci .. i Miktarı lira lı:r. lira kr. ıekli saati 

Nihayet.is Şerit 4000 adet ıif 1811 a O 
Kereste m•btelif 400 m1 

ebatta 
Kereate malatelif HU! > 

ebatta 

137 l6 •tık elu. 14 
- - paaarlık 15 

:ıı 11,30 

Şiıe ambalaj kl- J~OOO kr. ıif 4050 - W 75 •tık eks. 16 
tıdı. 

1 Şartname Ye kere1te el:t'at listeleri mucibinee yukanda ya-
zılı 3 kalem eşya lai:ıalarrnda gösterilen .. uUerle eksiltmeye kon· 

••flur. 
il - Muhammen bedelleri, m•vakkat teminatlar1, eluiltıac sa

ntleri biularıoda yazılıdır. 
111 - lkailtme ı . 111 940 Hma rünfi Kabataıda Levazım H 

M11bayaat Şabe.wiadeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve kereste eh'at listeleri, tite ambalaj lıılğıdı 
aumaneai lacr a!n sözü rcıen Şubeden parasız alınabileceti l'ibi 
,erit n•muneai de rörölebilir. 

V - İateklilerin eksiltme için tayin ol•nan gin ve aaatlerde 
• '• 7,5 fÜHnme paralarile l.irlikte mezkür Komisyona ıelmeleri. 

VI - Kereste ıif elarak ta teslim olunabilir. (LOLI) 1-4 

••• 
Cioai Miktarı Muham. 8. °1o 7,5 Temin. Eksiltme 

Lira Lira Kr4. tekli ıaati 

- ------ - --- ------ ------ ---- --
Hort•• 8i • etre 850 

362 
J30 

65 75 
27 15 
24 7i 

Aç. eksilt. 14 
Rakı iabiti,.kapatı l atlet ,, " 15 
Ecıaa dolabı 3 :rı ,, " 16 

1 - Şartname, plia ve ecza dolabı krokisi, laortum namuneıi 
mueilaince 3 kale• e11a •tık ekıiltme uaulile ıatın alınacaktır. 

il - Muhammen betlelleri, muvakkat teminatları, eksiltme sa
atleri hizalarında yazıldır. 

ili - Eksiltme 26.11.940 paıı:arteıi rünü Kabaraıta Levazım ve 
Mübayaat Şabuindeki Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 

iV - Kapak Ye hortum ıartnamesi parasız her rün sözü ıe
çen Şubeden alınabileeeti ıibi plin ve dolap resmi de iÖriilebilir. 

V - iıteklilerin ekailtme için tayin edilen a-fiıı ve aaatlertle 
0/ , 7,5 ılvenıne paralarile birlikte aıe:ık6r Komiıyona a-elmeleri. 

(1010) 1- 4 

Cinli 

Saz MÇ Bebin !2 m m 
:t %5 » 

ıı > 28,5 l> 

Gimlek 
Biç ak 
Tetrilbe bieatı 
Metal yaldı:ı Bobin 

••• 

Miktarı 

36 adet 
74 > 

171 l> 

281 
6 > 

8 l> 

1 > 

400 Bobin 

Muh. be. 0 
07.5 tem. Ekılltmenin 

lira kr. lira kr. fekli güo saati 

81() 00 

pazarlık 

16.11.140 14 

66 75 açık oka . .» 15 

- - paz. 21.11.40 14 
1 - Şartaame ve nümunesi m

0

ucibince (400) hobin Metal yaldız 
klfıt mlteahhidi namına ve diaer iki kalem eşya hizalarında gaate· 
rilen uıullerle aatuı alınacaktır 

il - Gimlek, bıçak tecribe bıçağı muhammen bedeli muvakka 
teminata laiauıuda yazılıdır, 

ili - Eksiltme n pazarlık hizalarında yazılı rünlcrde Kabataı
tla Levazım ve Mubayaat Şube.indeki Alım Komisyonda yapıla 
euktır. 

iV - Şartname nümuneler her gün aözü geçen Şubeden para
•ız ahnaltileceti ribi tecrübe bicağı krokisi de aörilebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme ve pazarlık için tayin edilen gün ve 
aaatlertle 0

11 7,5 ıüvenme paralarile birlikte mezktır Komisyona 
erimeleri illn elwunr. (7n) 3-4 

• ıjı * 
1 - Şartaameai mutibince 6 atlet kamyen kapalı zarf usuliyle 

saba alıaaoaktır. 
ll - M•laammen ite.leli (24000) lira muvakkat teminatı (1800) 

liratlır. 

111 - l.kıiltme 20.J l .14 Salı tinü saat 15 de Kalaatatta Leva
••• H M•laayr.at Şulaeıiadeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartuameler her (Ün ıiı.ü geçen Şubeien n İzınir, An· 
kara Baf Milliirlilderindea paruız ahnabilir. 

V - Miaakuaya J'irecekler •Ühürlü teklif mektublarını kaau
•I ve1aikle 0 • 7,5 ri•enme parası m!lkbuır.u veya banka teminat 
mektultwn• ihtiva etleeek kapalı zarfların ihale ıünii eksiltme santia
clen !tir aaat HHline kadar mezkur Komisyon başkaolıtına makbuz 
mukabilinde vermeleri lizımdır. (820) 2- 4 

• • * 
Muhammen lted. Eksiltme 

Cinai Miktarı lira kr. şekli (Gnü saatı 

Mobily.• 9 knleru 1333 açık ekı.ilt uıe ''1 11.940 15,30 
Bira fo ı ı .>5 det ? z rlı'c 2! il 9 O 16, 

1 Şar tname ve .ııobilya müfredat listu mucibince miktarı yuka· 
rılla yazılı 2 kalem effa hi:ıalarıoda gösterilen uıullerle satınalına· 
cakbr. 

il - Eksilme Kabatatta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım 
Kemiayeaaatla yapılHaktır . 

111 - Şartnameler hcrıün ıozü reçen Şubeden paraıız alına~ilir. 
iV - Bira tankı paı.arlıtma J'İrecekler fiataıa fenni tekliflerini 

ihale ıGaladen evvel inhisarlar Umum Müdirlüti Müıkirat Fabri
kalar Ş•beıi Müdlrlltüne .ermeleri ve tekliflerinin kabulünü muta· 
saıamın vesika al•aları llaımdır. 

V - iateklileria tayin elunao i"in Ye saatlerde. o 0 7,5 fivenme 
paralarile l:tirlikte mezkür Kemiayona ıelmeri . (846) 3 - .C. 

• • • 
1 - 6 x 8 telli H 14,5 onsluk kalküte tlikifli 70 x 102 eb'adın · 

da 250.000 atlet kalküte mamulatı çaval aatın alıoar.aktır. 
il - Akreditifi idarece temin edilmi~tir. Pazarlıtı 12.11.94 l pa

:aarteai ıünü 1Bat IO da Kabataşda Levazım "e Mubayaat Şubeain
deki Alım Komisyonunda yapılacatından isteklileria pazarlık için 
tayin olunan JÜD Ve saatte % 7,5 iÜvenme paralarile birlikte mez• 
kAr Komiıyona gelmeleri . (937) 3-4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de t'adjudication 
Mode 

d' adjudicat. 

Prix - c;;ti~.;:-- --Lleux d'idj;dic";lli,";' et d~------~ · 
eıtimatif proviıoire Cabier deı Cbargea Jourı Heures 

Ad judications au Rabais -
Constructions-Reparations-Trav. Publics- ateriel de Construction-Cartographie 

Constr · etable: 2 p. Gre a gre 9574 r 6 716 03 Com. Ach. Milit. E.dirne 13-~-40 t 6 11 
12·2-40 15 

26-2-40 15 -
Rep. bat. eeole primaire Kurtuluş n 39 ı 25 29 - Vilayet Ankara 
Constr. deux ponts en beton arme a Zongul- Pli each 46719 - 3500 - Exploit. Charbons Ere~li er Etibanlc 

dnk (eah eh L 5) lstanbul 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques.-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 

G:ız hydrophile: 3000 O m. Gre a gre lem. O 14 6300 - Com. Aeh. Min. Def Nat. Ankara 26-2-40 11 
Caisse de veterinaire ambulnnte: 50 paires ,, la paire 80 - 600 - ,, » 28-2-40 ı ı 

(reetifie) (aj) 
Serum de eangrene: 5000 p. 
Serum: 2 lots (Antitretpoeocique: 10000 p.-an

tivenimenee: 1000 p.) 

" n 1 05 

n 10379 -
787 50 

1557 -
n .. n 

n 

26·2-40 11 
26-2-40 11 30 

Medicaments: 10 lots ,, 13600 - 2040 - ,, ,, ? ? 

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel 

Groupe eleetrogene Diesel de 150-160 kwt. 

Moteur efectr. iı. main pr. aig-uiser: 4 p. Pli eaeh 
Fil en bronze couvert exterieurement: 100000 m. Gre a gre 

n Pf· instnll. inter. et eordon teJephon.: 12 lots » 
Papier en lube: 3 lots Publique 
Articles telcphoniqucs: 11 lots ,, 
Cable en plomb pr. ecntrııl : 600 m. ,, 

1200 -
10000 -

6570 -
1730 -
1189 -
1480 -

Habillement - Cha ;,Sures - Tissus - Cuirs 

90 -
750 -
493 -
130 -
90 -

111 -

Dir. Exploit. Eleetr. Hatay et Dir. 
Trav. Pub. Ankara, lstanbul et lzmir 

lre Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 4-3-40 15 -
Dir. Telephones Istanbul 5-3·40 14 30 

> " 5-3-40 15 -
n n 15-2-40 15 30 
n 16·2·40 11 
., " 16-2-40 14 -

Couverture en laine: 2500 p. 
Etoffe pr. habits: 250 m. 
Cuir noir ırraisseux: 2, 5 t. 

Gre lı grc 23750 ·- 1781 25 Com. Ach. Oir. Gen, Fabr. Mil. Ank. 16-2-40 14 -
10 30 
15 -

,, 1062 50 159 88 Munieipalıtc Ankara 9-2-40 
,, 500) - 375 - Com. Ach. Oir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 16·2-40 

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 

Taböurets: 500 p ·tııble' 5 p.-brouettes pr. Publique 4000 - 300 - • Com. Ach · Milit. Selimiye 23-2-4() 1 ı -
transport de nourrilurc: 3 p ··pupitre: 1 
p.-tnble: 1 p.·ıırmoire fixe: l p. 

Lavabo avec robinet et nccess.: 5 p. Gre ıı. gre ,, Place Forte Çanakkale 12-2-40 
Armoires pr. produits phıırmaeeut.: 3 p. Publique 330 - 24 75 Com. Ach. Eeonom. Monop. Kabataş 26-2·40 16 -

Travaux d'lmprimerie - Papeterie - Fourniture de Bureaux --------
lmpression regiıtres: 64 lots Publique 4000 -
Papier pr • emballııgc de bouteilles: 30 t. ,, 4050 -

Bois de Construction, Planches, Charpente 

Bois de eonstr. de div. dim.: 400 m3 Gre a gre 

> > " » n n 1042 m3 ,, 
n n n ,, > .» 32 m3 ,, 

Bois de sapin: 585 m3 Pli cach 17650 -

C ombustible - Carburant-Huiles 

Cbnrbon lignite: 15000 t. ( enh eh P 469) 

Benzine, valvaline el graisse 
Carbure: 30 t. 
Charbon de bois de ebene: 50 t. 
Benzine: 2 t. 

Div rs 

Pli eaeh 

Gre a gre 
Pli eneh 
Gre a frt 
Publique 

Lessivage et repnssage durant une annee et Publique 
d'apres les conditions teehniques dcs di· 
verses sortes de linge du personnel et 
des agcnts ıubalternes des etabliuementıı 
de Karaağaç 

Tuile type Marseille: 6750· p.-id. simple: 845 Gre a gre 
p.·clou: 2,9 t.-pierre emaillee pr. W.C.: 5 p. 

Grnndı sacs iı. fourrnge: 1000 p.-id. petits: 
3000 p.-ceinture: 6000 p.·gnnts pr. et
rier: 15000 p. 

93750 -

140000 -
7200 -
JOOO -

590 -

2600 -

Trompe: 85 m. 
Couvercle pr. alambie de raki: 1 p. 
Ruban perpetucl: 4000 p. 
Plomb: 300 t. (enh eh 525 P) 
Mulet: 13 tetes 

Publique 850 -
362 -

1831 50 
Gre a gre 105000 -

> 

Coton pr. matelas: 5 t. 
Autobuı •pr. voyngcurı;: 1 p. 
Plants d'arbrcs fruitierı formes: 6 O p. 

Gre a gre 
Pli cach 

Couvercle de cylindre: 8 p. Gre a gre 
Tôle en acfer, acier d'air, fil d'acier ete: 52 lotı > 

Boites pr. havresaes sanit.: 1500 p.-id. pr. > 
nes sanit. ıoldt.ts: 500 p. 

Poteaux injecles de 7 ,8 el 1 O m.: 105 p. (aj) Publique 
Tuyııux en fonte avec aeeess : 9 lot Gre a gre 

1750 -
5000 -
1'>00 -
744 -

3400 -
3400 -

3800 -
11267 75 

300 -
303 75 

- --
1323 75 

5937 50 

2100 -
540 -
225 -
44 25 

195 -

6J 75 
27 15 

137 36 
6500 -

263 -
375 -

90 -
111 60 
510 -
255 -

285 -
921 

Oir. Comptabilite Partieuliere l:ı:mir 15-2-40 10 -
Com. Ach. Eeonom. Moncp. Kabatnehe 1-3-40 16 -

Com. Aoh. Eeonom. Monop. Kabatache 1-3-40 15 -
15 30 

" " n Place Forte Çanaklcnle 
9me E.xploit. Cb. de fer Etat Sirkeci 

1-3-40 
12-2-40 
20·2-40 11 -

Adm. Gen. Ch. de fer Etat Ankara 26-2·40 15 30 
Caisse H. paşa 

Com. Ach. Milit. Edirne 
lre Expl. Ch. de fer Et at H. paıa 
C. A. Dir. Gen. Fabr. Milit. Ankara 
Miniı. Douanes et Monop. Ank.ara 

Com. Perm Municip. lıtanbul 

Com. Aeh. Place Forte Çanakkale 

,, 

,, 
> 

Milii. lıparta 

Eeon. Mor.op, Kabatache 
, 

n ,, 

C. A. Dir. Gen Fabr. Mil. Ank. 
Com. Ach. lıııtend. Ank. 

" " Dir. Gen. Voieı > eriennes E'.tat 
Vilayet Ankara 
Municip. > 

n ) 

Coa. Acb, lnt. Tophane 

Dir. Telepboneı latanbul 

" 

20-2--40 15 -
26-2-40 15 -
12·2--40 15 30 
26-2-40 15 -

22-2-40 14 -

12-2-40 

10·2·40 11 -

2H·2·40 14 -
26-2-40 15 -
ı.3.40 14 -

16 2·'40 14 3() 

10 2-40 11 -
26-2-40 11 -
28-2·40 15 -

9·2·40 10 3() 
9.2 • .fo ıo 30 

12·2-'40 15 30 

13-2-40 10 30 
4·3-40 11 -

A vıs Of ıc ELS 
+ 

De l'Administ:rat:ion General 
Ch mins de Fer et d•s Port-

de ı•Etat Turc 
~ 

15000 tonnes tle lignite d'une valeur eıtimative de 9375 
ıeront achetees par voie d'adjudication sous pli cachetc le ~o;.ı 
Fcvrier 1940 a 15 b. 30 au local de l'Administration Ge0 

I Ankara. 
Ceux qui dcsirent y prendre part doivent remettre i la ~ 

dence de la Commissicın le jour de l'adjudication jusqu'iı 14 J 
, leura offres, une garantie provisoire de 5937,50 Ltqs. et le• ' 
1 cats exiges par la loi. 
' Les cahiers des eharges sont en venle nu prix de 46 ptt• ı 

v Caiueı d' Ankara et ele Haydarpaşa. (987J 
• 

Memento des Fournisseurs 
-LE-.S-A_D_J_U_DlCA TIONS QUl AURONT LlE.U DEMAIN 1e.i 

Dir. Gen, P. T. T.: 
Centrale automatique et macbine telcpho

ı:ıique [No 1282] 
Dir. Gen. Exploit. Electricite 
Tram et Tunnel: 

ArticlH clectriquea [No 1296) 
Be ulon fer ete [No 1296) 

Municipalite Dava1 : 
PoH tuyau:ı: en aei1Jr pr. lldduction 

d' .. u [No 1302] 

Procureur Gen, Bursa : 
Pain [1304] 

Com. Acb. Militaire Tekirdağ: 
Orgcı et avoine (No ]305) 

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

Piecu de rechan~u pr. Hmİ•n ford 
[No lSlOJ 
Cbeminı de fer Etat Sirkeci : 

PlaquH po•İıive1 pr. aocum•lateur 
[No 1310] 

C•ir [No 1310] 
Com. Acb. Uninraitc lst. 

Rep. bit ecole denti•te [No 1310] 

Prefecture Port İst. : 
Poteau:ı: de aiınal [No lJlOJ 

Com. Acb. Min. Def. N•1j 
Constr, piate pr. aurvol [No t5ll 
Benı:ele (No 1313] 

Dir. Fôretı lst. : 
Boia [No 13l2] • I} 
Liıue Aviation Turque S 
Çan km.: 

Peau et hoyau1: [N11 1316) • '1 
Dir. Exploit. Eaux SoutC 
Vakouf: , 

Aluminium camelot• (No uı'I 
Dir. Geu. Cartosnpbie ı,f 

Articlea photograpbiquH [N• 1 
Com. Aeh. Milit. Bolu : 

Haric11t• aec• (No IS22] 
'e Com. Acb. Corps ArrJJe 

Eskitebir: 
Bidon• en tôlH [Ne 1323] • ,; 

Com. Ach. Milit. Kırkl• 
Seli .. LNo 1323] 

NOTES ı Lu Numero• eııtr• 
thC.u •ont ceuı de ı:ıutr• joll~ 
laquel l'ui• a pıuu. 

1 c•) Let affairea uivie• d'1111 

ri:qııe H rapportent ' de• "' 
adjudicatıoıı i la aurencbcre. 

Erzak, Zahine, Et, Sebze V..:.!:_ 
Edirne Askeri Satınalma Komisyoaundan: 

İhale l'ünü talibi çıkmadı~andan a4afıda cins H miktll~ 
bale l'Ün ve aaııtları yuılanların kapalı zarfla ibal leri y•P ~ 
elan iıteklilerinin teminat makbuz veya meldaplarile v• 
yazıla veıikalarile beraber ihale giini ihale aaahndan bir ~ 
veliae kadar teklif mektuplarım Edirne ütiriyet claireıiod• 
beri Sabnalma komisyonuna vermeleri. 
Cinai Miktarı M. Tutarı Teminatı İhale S"ilnü Saab 
Arpa 150 Toa 10500 78S 27.2.940 sala 11 lı' 

n 150 ., 10500 788 n 15 
n 100 ,, 675t) 507 ,, 16,39 
,, 150 ,, 9756 732 28.2.940 ıarş. 15 -

d'~ Çanakkale Mıt. Mvk. Satınalma Ko fıyonun ~ 

Çanakkale Müı. Mv. Ezine birlikleri için 80 O O 
fır eti pazarlıkla satın alınacaktır· 1 

Sığır etinin beher kilosu 27,5 kurut tan 22000 il' 
mittir. / 

lbaleıl 10 2°940 cumarteıi günü ıaat 10 da çı, 
Müıt· Mv. Satınalma Komisyonunda yapılncaktır· i~' 

İıtcklilerin teminat akçaları olan 1650 lirayı ~e ~ 
nunur~ 2 - 3 üncü maddelerindeki ves ik ile Konıit1° 
müracaat etmeleri· 

D· D. Yolları v Limanları~§letme U. Müdürlül'~ 
Muhammen bedeli 1875 lira elan 25000 ki'· ç t!l•f'' 

soda 16.2.940 cuma gilnü saat 10,30 Haydorpa4ada ı•' ~ 
bilindeki komisyon tarafında atık eksiltme uıulile satı• ''1• 

Ba i4e rirmck i&tiyeDlerin 1-40 lira 63 kuruıluk -~
minat ve kanunun tayin cttiii vesaik le birlikte eluiltoı• r 
ae kadar komiıyona tlrac:aatları llzımdır Jıl 

Bu İfe ait ıartnameler komiıyondan puuıı olar•" 
tadır. 

- -G 
lmtivaz So.hibi ve Yazı J§leri Direktörü: İ1111at1 

Basıldığı yer: Akın Bası evi latanbu~ 


