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ABONE ŞARTLARI 

TürJdye için Kurut 
3 Aylıtı 450 
6 850 

12 " 1500 
Ecııebı rne oıleke tler ,için 
1'2 aylığı 2i OI 

•mıamrı;pr:ı; ~= 

Sayıs ı 5 Ku uş 

Günü g~ç~n nushalar 

20 kuruştur. ı 

-----~-----------------

HERGÜN CIKAR İKTİSADI. MALI. TİCARİ VE ZİRAi 

GAZETESİ 

İDAREHANE 
Galata, Eaki Gümrük Cad. 

No. 52 
HUSUSi DAtRE 

İLAN ŞARTLARI 

ldarehanemizae görüşüliir 

Telefon: 49442 

Posta kutusu rfo. 1291 

Urnunı Tüccarların ve r.nüteahhitlerln mesleki Organıdır 

Ekonomik Haberler 
Ziraat işleri için Ziraat Vekaleti 
emrine 920,000 lira tahsis edildi 

Ankaradan bildirildiğine göre 
lllı.ıhteJif ı.irai hizmetlerde kul
lıındmnk üzere satın alınan zi 
'•at makine ve aletleri için lü 
~11111lu yedek parçaların satın 
'1ıtıoıası, makine hangarları ve 
hbancı maddede sarnıçları in· 
'811 ile istihsal vasıtalaru m iş: 
lttilmesi haklmıdu koordinasyon 
~tyeti tarafından verilen 27 ou· 
llıtralı karar şudur: 

'. yazılı memleketlerden yapı!acak 
"' ithalat Talcas Limited Şirl etine 
i verilecek bir talepnameye müs· 

ten iden tescil ettirilir. 
il İthalat için verilecek talepı•a· 

meye : 
ı c) Gümrük beyannamesi, 

~Milli Korunma Kanununun 3B 
11llcu maddesi mucibiuce gerek 
Ziraat Vekaletinin doğrudan 
doğruya işleteceği arazide kul-
1-ıulmak ve gerekse mezkur 
~•nunun 42 inci maddesinde ya
lılı yardımlarda kullanabilmek 
Gltre mübayaa olunan :ziraat 
llıakine ve alatı için lüzumlu 
~r türlü yedek parçaların satın 
'lıtıtlluı ve makine bangarları 
•t yanıcı madde sarnıçları inşa· 
'•ı için lüzuınlu mebaliğ ile İs· 
~1haal vasıtalarının i'letilmesi 
1Çiıı icap eden mütedavil serıiıu · 
)tyi ve bu ihtiyaçlarla alakalı 
dihr müteft:rrik masrafları le 
llıiıı etmek üzere Milli Korunma 
~•tıununun 43 Üncü maddesi 
ilt hükümet ewriue verilen ser
lbayeden 920 biıı lira mezkur 
•tkalet emrine tahsis olunmuş· 

'"'· 
lzınırde de ihracat azalmış ve 

bazı mahsullerimiz, kontrol ge
ınilerince müsadere edilmiştir 
İı.oı irdtw bildirildiğine göre 

llon lıı.manda İzmir limanmdaıı ih
t•cat azalmış ve bu yüzden fi. 
•tltrde d; cüz'i düşüklük olmuş· 
lıır , 
. İugiliz deniz kontrol teşkilatı, · 
1hr•cat mahsullerimizi hamil ba-
l . 1 Vapurları Portsaid ve lsken-
deriyede dudurmuf ve bir mik
t.r ihraeat emteamızı alıkomuş · 
1tır, Lu mahsuilerin serbest bı · 
'•kıloıası huausunda alakadar 
ltl•kanılar tarafından icap eden 
~bbüslerde bulunulmuştur. 
, Polonyaya ihracat ya}'Bn la
Cırltriaıizin alacakloruııu lıufi· 
ttıi için ticaret vekaleti ve cum· 
llriyct merkez baııka11 ııezdin 

~t Yapılan tc,ebbüslere bugün· 
t 'de cevap verilmeıi beklenmek 
tdir. 

ı 12669 sayılı kararnamenin 2 inci 
llıaddesinin tatbikine aid ikiftci 

talimatname 
Neıir tarihi : 20.5.1940 

Madde 1... - Aramızda Tica· 
ttt I \reya Tak&1 Anlaşması bu 
~111bayan ve ihracatımıza döviz 
lcyidatı vazetaıit olub 2 12669 

... f • 

1 Yılı kararnameye ek 11 mart 
9.ıo tarih ve 2 1 :l055 ıayılı ka-

,t•tııa h-k·' l · " 
t aıe u um erme gore 
tıb· 1-, ıt olunan memleketler ıun· 
dır . 
1 ."Almanya 
2 • İspanya 
3 · İran 
4 • Danimarka 

it ~a.dde 2 - Bu memleketfer
~}'a.~ılacak takas muamelele~i 
it ~ •kinci talimatname hüküm· 
~.tı dairesinde Tekas Limited 
'ilrlı t' t ı tarafından icra olunur. 

le. ithalat Vaziyeti 
elde 3 - l inci maddede 

b) Fatura, 
c) Satış muka veleaaruesi, 
d) Konşimento veya ordino , 
e) Menşe şehadetn amesi, 
f) Takas Limited Şirketince 

icabıııda taleh edilecek tn
ahhütııaıue veya diğer ve.:' 
sa ik raptedilir 

Madde 4 - Türkiye Cümbu
riyet Merkez Bcmkası, bu mem
lekellt>rin lıer ,Piri için hususi 
birer hesap açar. Y iipılacak it
halat bedelleri bu hususi hesap· 
lara yatırılır. 

Madde 5 - İthal malının men
şe ve kıymeti hakkında taleb
namelere merbut vesaik üze· 
rinde İcab eden tetkik&lın icra· 

• 
sından soıırn Tukas Limited Şir-
keti ithalatın' yapılabilmui için 
alakadar 'ithal gümrüğüne key· 
fiyeti bildirir. Güaırük idaresi, 
şirketin bu iş' arı üzerine malın 
ithaline müsaade eder ve mua· 
melenin iutacını takib eden gün 
zarfında keyfiyetten şirketi ha
berdar eyler. 

ihracat Vaziyeti 

Madde 6 - Birind maddede 
yazıh memleketlere yapılacak 

ihracat Takas Limited Şirketine 
verilecek bir talepnameye mÜs · 
ten iden tescil ettirilir. 

ihtacat için verilecek talep· 
uaaıeye: 

a) Güwrük ihracat beyanna
mesinin tasdikli \3) üncü nüshası. 

b) Fatura sureti, 
c) Tak~• Liwited Şirketiuce 

icabında taleb edilecek taahhüt
name veya di~er vesaik rapte 
dilir. 

Madde 7 -;- Takas Limited 
Şirketi, kendiııine verilen talep
ııamelere merbut vesikalar üze· 
rinde ihraç malına aid muktazi 
tetkikatı icra eden ve 4 Üncü 
maddedt:ki hususi hesabın dispo
libilitesini ıöz önünde tutarak 
keyfiyeti alakadar ihraç gümrü
ğüne bildirir. Gümrük ldareıi, 

Şirketin bu iş'arı üzerine maim 
ihracana müıaade .eder ve mua
welenin iutacuıa takib eden gün 
zarfında keyfiyetten şirketi ha
berdar ~yler . 

Madde 8 - Mezkür memle · ' 
ketlerin ~er biri için Türkiye 
Cümhuriyet Merkez Banka1ında 
açılan hususi hesaplatın diııpo· 

uibilitesi müsait olmadığı ah
valde Takas Limited Şirketi, Ti. 
caret Vekaletinden alacağı tali
mata göre hareket eder. Dispo· 
nibilite aynı tarihte vaki müra
caatların teo.ıamını iı' afa kati 
gelmediği takdirde ıirket keyfi
yeti Ticaret Vekaletine bildirilir 
ve alauğı direktife göre hare · 
ket eder. 

Madde 9 - Takas Limited 
~ 

Şirketinin şubesi bulunmayan 1 

yerleıcie yapılacak ithalat ve ih· 
ihracata aid talepnl\meler taah
hütlü olarak posta ile Takas 
Limited Şirketi merkezine veya 
en yakın şubesine gönderilir. 

(Devamı var) 

• - itleri müdürlüğündeki şartnamesi mucibince açık ekıiltmeğe konul· 1\1 u N f-~ r~ s A L A R , mu,tur. Muh11mmeu bedeli 18UO lira muvakkat teminatı 135 liradır. 
-----~---- ı Taliplerin iş bankasma yatırarak makbuzlarile ihale tarihi olan 

i nşaat_ ramira!-.Naf_ıa i~l:r_i _ r~.z.,a~1_e:~~-r_i_t_". 111.6 940 pua.rtesi günü ıaat· 16 da encümene müracaatıarı. 
• - • • • Otobüslerimize 107 kaiem yedek parça satın alınması, yazı 

• lzmil' Belediyesinden 1 i şleri müdürlüğündeki tartnamesi veçhile açık eksiltmeğe konulmuş· 
Kokluca asri me1.arlığın dere ·tarafına duvar yapılmnsı ve tel tur. Muha mmen bedeli 4427 lira muvakkat teminatı 332 liradır. Te-

çekilme.si işi, fen iş leri müdürl~~?ndeki ~eşif ve şartnamesi \•eçbile I minah iş ban l,Rsına yatırarak makbuzlariyle ihale tarih i olan . 17 
açık eksıltmeğe konulmuştur. KeŞıf bedelı 1787 lira 60 kurur; mu- t hazira n 940 pazartesi günü saat 16 da encimene müracaatları. 
vakkat teminatı 134 lira 7 kuruştur. Taliplerin temiııah iş bankasına 1 
yatırarak ihale tarihi olan 17 6.9.al pazartesi günü saat 16 da encÜ· Edremit Askeri Satın \ ima Komisyo~undan: 
mene müracaatları. 200 yük arabası pazarlıkla satın alınacaktır. ihalesi 6.6.940 per-

EI 1 t 
'k H --.-L"' -1 -:--f .(.._T ı -M-

1
-----· I şembe günü .saat 16 da yapılacaktır. Arabaların evıafı çift atla çe· 

1 e ( rı ,.. avagazı, na Ori er esısat ve ma Z. ) 1 kilir dört tekerlekli yaylı veya yaysız ordu tipi veya buna ben:r.eri 

- . - - r Turgutlu -Bel~dfy-;--Riya~;:d-,;-: - j müced<led vt-ya sağlamlı~rnı kaybetmemi' derecede az l<ullanılmış 
E l k 1 fi U

.• aka ._ l , l"b' h 

1 

olanlardan bulunacaktır Arabaların grup veya toptan satın alınma11 vve ce ap<4 ı zar a w ıı saya ı;:onu araK tıı ı ı 7.U ur etme· M _ _ ~· • • •• • 

N f k ~ ı •. d addak . l 'b" f I k muınkundur. F ıatı mahalli rayıç ve pıyasaya gore mahalh satınalma yen a ıa ve a e.ıu eıı wus proje er mucı ıııce urg u• u a- k I ~ 1 
b 1 kt 'k t · t - d k' ' t t L d k k .1 k ve muayene omisyon arı tarafından takarrür ettirilecektir. stekli sa ası e e rı esısa ı :.ş ııgı Lt ı şeraı antııı a açı e sı tm eye o· l , 
l t Ek 'lt ''dd t' 3u ' Nl 9 i 0 t ' h' d 13 H . o anlar Bursa, Bandırma, Suıırlık, İ\.Ütabya Bahkeair ve Edremit nu muş ur. sı oıe wu c ı ayıs -. arı ın en azıran • . ' • 

ıı40 t ' h ' k d 15 .. d" I askerı satınalma kowısyunlarında müracaat edebilirler. Uaudan tti-
7 arı ıne a ar gun ur. _ _ . . " . . . 

l.h 1 ı ·.1. h · u4o t 'hi e - d'f b .. - t 14 baren l~ gun ıçıude muracaeıları kabul edılır. a e ., azıraıı .,.. arı u musa ı perşem e gunu saa 
de Turgutlu belediye binasında müteşekkil daimi encümende yapı 
lac!lktır. . 

Belediye Sular İdareKinden: 

31600 lira keşifli lokomobil ve teferrüah. 
'ı 27485 lira bedeli keşifli santral elektrik techizatı ve yük sek 

tevettür şeb :: kesi ve muhavvileler. 1 

İdaremiz ihtiyacı için .muhtelif eb' atta l0500 adecl demir Fle~ç 
açık eksiltmeye kouulıxıutlur 

Bu iş iiia tanzim edilen prtname İdaremb Levazım servisin· 
den pa~a sız olarak alınabilir ve r.Ümuneleri ayni serviste görülebilir. 20507 lira bedeli ketifli alçak teveltürlü ~ebeke ıualzemeıi ve 

montajı 

18098 lira bedeli keşifli 14930 kilo bakır tel. 
3föti lira bedeli keş fli konaol demir ve civata. . 1 
Yu .arıda beş maddede yazılı işlere \ ait proje, eksiltme şartna- 1 

Açık eksiltmeye iştirak edeceklerin şartnam~de yazılı büküm• 
lere uymak suretile 5.6.940 çarf!imha günü saat 15 de Taksimde 
Sıraserviler cadduinde idare werkezindeki komisyona müracaat et
leri 

Çorum Belediye Ba,kanlığmdan : 
mesi ve mukavelenameler belediyemizden üçer ırra mukabilinde l 
alınabilir. Talipler yukarıdaki işlere ayrı ayrı talip olabilecekleri gibi 1 

Belediyemizin lcmizıik \'asıtalarınm 940 mali seneıi zarfındaki 
heyeti umumiyesine veya işlerden bir kaçına da talip olabilirler. Bu 
hususta teklif dahi verebilıder. yeniden alınacak olanlarile hunların daimi taıdrleri, hayvanatın nal 

Taliplerin 249ll ııumarıılı arttırma ve eksiltme kaııunu hüküm- I ve kayarları ve komtu kaza ve vilayeti-ere taşmacak basta ve aceze 
terine riayd etmek şartiyle taleplerini dermeyan edeceklerdir. 1 taşıma iş i açık usul ile eksiltmeye kouulmuş ve keyfiyet 15 Mayıs 

940 tarih ve I02 l -sayılı Vilayet gazetesile nıufassalırn ilin edilmi' 

Kereste, 
-- ------~---------r ahia ve sa1re 

1 
ise de .ilan mucibince te.spit olunan 24.5 940 tarihine raslayan ek-

.. siltme gününden yukarıda sayılan hususatın biç biriıine mezkür 
1 urgutlu Belediyesinden : ı eksiltme gününde biç talip zuhur etmediğinden 2490 sayılı kanunuo 

EleUrik şebekemi:.ı için aşagıda vasıfları dört tip üzeri uden 43 iincü maddesine te vfik an bu işlerin eksiltme!~ri:ıin 10 gün uza-

1 lOO adet çam dırek ı .; 2üu wiıddetle münakasaya vaı.edilmişlir. 1 lti!lrak ekslitwelerinin 3.6.940 pazartes i günü saat 14 te belediye 
ıtıüuakaaa Jv mayıs ~-60 tarihinden ld.b.940 tarıhine kadar 15 d airesinde icrasına karar verilmiş olduğu ilan olunur. 

gündur. lbale i3.ü.94V tarihine wüsadıf perşembe günü saat 14 de ı---~ z h' E s--b ------------
belediye. biuasmdii müte~ek.kil. daiwi encü~ende icra "'t!~ilecektir. r.rzaK. a l~e . t. 0 ze V. S. 

Nevı Adet • lul. met. Dıp: kutru m. feHe ku. w., lstanbul Vakıflar Direktörlüğünden: 
ç,.w 15() 9,5J 0,28 U,20 Miktarı Muh. bed. İlk teminat 

500 9,- 0,25 0,18 kı'lo > , Cinsi kr. san. lira kr. 
..o 300 9,- 0,2ı O, 15 Patates • 21000 8 50 133 87 
~ 150 8,50 0,22 5, 15 Salça 2000 25 37· 50 

Taliplerin 2400 numaralı kanuıı hükümleri dairesinde würaca- Şehriye 1000 28 63 
atları ılan olunur. Makarna 2000 ,, 
Nakliyat -·vukieme -'Boşaltma _ - & -- Sağan ı o5oo 6 50 51 19 

- -- ---~ 
o. Demiryoiları 6 ıncı lıletme Arttırma ve Eksiltme 

Komisyonundan : 

Soda 3000 5 il 25 
ı .... ept:k 2500 5 
Saman 3UOO 6 

9 37 
13 511 

Arpa• 4200 7 22 05 
Yumurta · 7500U aded 1 6J 90 
Nişasta 600 18 8 10 
Pirinç unu 2000 21 
Un 1200 15 

31 50 
13 ~ 5U 

Gureha hastanesi ile im'ar~tlere 9t0 senesi için lüzumu olan 
yukarıda cins ve miktarları yazılı t-rzak ve saire ayrı ayrı açık ek· 
s' ltmeye konulmuştur. İhaleleri 19.6.940 çarşamba günü saat 15 te 
İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü binasında toplanan komisyonda 
yapılacaktır. 

Şartnameleri her gün levazım kalemende görülebilir. 

İdarewiz.in Adana deposuna 940 mali yılı içiııde gelecek tahminen 
30 bin ton madeıı kömürünün vago.ııdaıı depo civarmda göslerılecek 
m•aballe tabliye ve istif& ve ayni wiktar kömürun yerden makinalara 
{ahmil işi kapulı zarf uınulu ıie ek:.ıltuıeye çıkanlııı ışlır. Ut:her lo· 
nun ta hı.ye ve istıfı wuhamwe IJedeli 1 0~00 lıradırr Eksiltwe 13.6 9:&0 
perşew tıe guuü aaitt l 1 Adaııada işlctoıe binasına yapılacaktır. Mu
vakkat teminat 76a liradır. Güruf içerisinden çıkacak kok kömür
ler mütt:dbhide ait olacaktır. ı'tlukayele projesi ve şartnamesi Adana 
deposuııa ve komisyonumuza müracaatla bedelsiz verilir. İsteklıle
riu nüfus cüzdanı, iyi huy kağıdı, 1 ~40 senesi ticaret odaıı vesikası 
ile bu i:yi başaracaklarma dair ehli1etlerini tevsik edecek vesaıkle 

1 birlikte • e ı490 No. la kanunun 32 inci maddesi mucibince hazırlı. 
ı yacakları te klif welttuplarıııı münakasa saatındaıı b ir saat evveline 

Yükse k Mühendis Mektebi Satınalma Ko~isyonundan : 
Mek tebin 19.tO mali senesi iaşe ihtiyacı aşağıda gösterilditi 1e

killerde eksiltmelere konulmnştur. Fazla tafsilat için Gümüfsuyu 
kadar konıisyona verwi~ bulunmaları lazızmdır. Postada vuku bu· 

1 lac&k gecik meler kabul edilmez. · 

1

1 Mahrukat, BeilzCTaklnaY-aü-1-ar-ı -v.-s·-.- ---
-- 5~0 -;:ki odun alınacakt;;-B~k: Erzak s~nunda Darüı
ıafaka Müd· ilanlarına. 

1 M üte-ter r i k 

ı 
- -Turgutlu Belediyesinden: 

25.5.940 tarihinde -ihalesi icra edilecek olan 129 metre galva· 
nizli su borusu ve tefaruatı sairesine talip zuhur etmediği cihetle 

& münakasa on gün müdetletle temdit edilmi~tir. 
i , İhale 4 Haziran 940 tarihine müsadif salı günü saat 11 de ya 
r pılacaktır. Taliplerin yevmi mezkurda Turgutlu belediyesine müra-

. atları ilau olunur 

l ' İzmir Belediyesinden : 

Hela çukurları tabliye eihaıı ve arabaaınıo aahn alıoma11, yazı 

yüluek ınübendiı mektebine müracaat. 
İlk teminat 

Erzakın cinsi 
Ekmek 

lira 
423 

Zeytinyağ ve saire 256 
Un ve saire 12'l 
Yumurta ve ıai~ 195 

117 
659 
150' 
J ')2 

Süt, kase yoğurt 
Sade yağ 
Silivri yoAurdu 
Toz şeker 
Peynir 
Reçel ve bal 
Yat sebzeler 
Pirinç 
Kuru erzak 
Kuru yemiı 

16il 
112 

422 
197 
124 
96 

Şekli 

kapalı 

a9k 
ll 

> 
l> 

kapalı 

açık 
) 

> 
D 

kapalı 

açık 

> 
> 

Eksiltmenin 
günü saati 

18.6.940 11 -
> 11,30 
.'I 14,30 
> 15-
'.Jl 15,30 

19.6.940 15 -

» 

ll 

20.6.940 
ll 

ll 

• 

J5,30 
15,45 
16-
16,15 
Il
ı 1,30 
15-
15,30 

• 

.. 

• 



• 

• 

2 M0NAKASA , GAZETESi 

=== • 
Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi .. 

Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat ---------=-··-....;;;. ________ _ 
A). 1\1.Unakasaiar 
inşaat, Tamirat, Naha işleri, Malzeme, Harita 

- • o 

Kokluca asri mezarlığın dere tarafına du· aç ekı. 1787 60 
var yap. ve tel çekilmesi işi 

E ıeı,h ik-tiav~gazı-Kalorifer(tesisat ve malzemesi) 

Lokomobil ve teferrpatı 
Santral elektrik tecbizatı ve yüksek tevet· 

tür şebekesi ve mubavviler 
Alçak teveltürlü şı:beke walzemeıi ve 

montaj 
Bakır tel: 14930 k . 
Konsol dewir ve civata (şart. 5 ırurup için 

3 L.} 

Kereste, taf!!!.. ve saire 

aç. eks 
,, 

,, 

" 
" 

31600 -
27485 -

~07-

18098 -
3650 -

134 07 

Müaıacaat yeri 

İzoıir Belediyesi 

Turgutlu Belediyesi 

" 

" 

" 
" 

Turgutlu Belediyesi 

Günü Siıatı 

17·6-40 16 -

13-6-40 14 -
13640 14 -

13-6-40 14 -

13·J>·40 -14 -
13-6 40 14 -

13-6·40 14 -

• 

2 Haziran UMO 
2L E 2 2 

,, Dış 
J----

Piy~salar 

1 ARPA 
1 Londra Borsası 
1 (6.5.940) 

deki teller de dahildir) 
Tel No 2 

Kanada (No. 3) 
Ağır 

Mayıs 39 3 Hafif 
,, 36 • 1 Torna döküntüleri Lap lata 

(Fiatlar 400 libresi Şilin)' Ocak 
Vinipeg Borsası {eni levha kesikleri 

Mayıs 
Temmuz 
İlkteırin 

Buşeli sent 35 3 4 Kazancılık bakırı 
.16 t 2 
38 1 2 

" 
" Pirinç: 

Roterdam Borsası Afır str 
1 

.. 
1 

" .. 

" 

Kanada(No.3) 100 kilosu Florin.· -ıHafif . ı 
ArjanHn 62 63 Kg. -. Tabaka halınde " 41 " 

M .1 B Çubuk uçları ve 
1 arsı ya orsası ) "fişek,, 

i (16.5.940) K 'ki " ~4 eıı er ,, , 
l Ce~ayir%4Emb.prompt 126-126,50, 70;30 mermi kovanı 
i Tunus " " - - (tüfek mermisi madeni • 49 -Çam ağaç direk: 1100 ad. 

Nakliyat Boşaltma Yükletme 

Maden kömürü nakli: 30000 t. kapalı z. 

M öhrukat Benzin, Makine yaOlan v. s. 

10200 - 765 - D.D Y ollım 6 ci İılet. Adana (3·6 4\1 11 -. 

Fas • ,, " 120-120,50 Temiz çubuk «Swarf.11 ,, 3'f 
r fiatlar 1 Mar.ilya Rıhtımı 100 lı:iloau Frank.ol "Unıweated,. Radiya• 11 341 str -

i Anvers Borsası Bro t v dl ı · . nz ıer e a ı • 
1 (8.5.910) ----------

Kanada W «!sten 3 disponible -t Dişli tekerlekler str 73 

Odun: 500 çeki 

f , 

Müteferrik 

Temizlik nııtaları mütemadi tamirleri ve 
hasta ve aceze taşıma işleri (temd ) 

Galvanizli su borusu ve teferruatı v.s. 
(temd.) 

Hela çukurları tabliye cihazı ve araba 
Otobüs için yedek parça 
Yük arabuı: 200 ad. 

Demir flenç: 10500 ad. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. --------·---.....--
Ekmek 
Zeytinyağ v ·•· 
Un v.s. 
Yumurta v.s. 
Süt kase yoturt 
Sade yat 
Silivri yoğurdu 
Toz teker 
Peynir 

aç. eks. 

aç. ekı. 

" 

aç. ekı. 

kapalı z. 
aç. eks 

,, 
" 

kapah z. 
aç. eks. 

" 
" 
" 

1800 -
4477 -

82 50 

135 -
332 -

. ' 
Darüffafaka Müd. N.,ruoımaniye 

Türk Okutma Kurumu 

• 
Çorum Belediyesi 

. Turgutlu Belediye11i 

iz mir Belediyesi 
.. 

Edremit Rursa, Bandırma Susırlık 
Ask. SAK 

İst. Belediyesi Sular İdaresi Taksim 
Siraservi 

Yüksek Mühendiı Mektebi SA.K 
,, 
" 
" 
" .. 
" 
" 
" ,, 

10-6·40 15 -

3-6·40 ' 14 -

4·6 40 ıı -

17-8·40 16 -
17·6 40 16 -
6-6·40 16 -

5 6-40 15 -

Laplata 64-65 Kg. flottant Amirallık sert bronzu 
i ,, 64-65 diıponible % 3 kurşun 

,, 64-65 Emb. mart Keza % 1.0 
,, ~·.~ •• Ticari sert broıız 
" " M ( Fintlar : Belcika Frank) . o. aytor• : 

.. 

BA~KL A lToplan-:ış döküntiler ,. 36 
i Marsilya Borsası Torna döküntüleri ,. 

f ( 16.5.940) Çinko : 
1 Türkiye 11/o 4 prompt ---

il Cezair ,, 167-167 -50 y · •- 'ki 19 
S · 155.5· 156 - enı s;esı er " 

J urıye (Fiatları: 'foo Kilosu Frank) Eski çinko " 15' " 

1 
Beyaz Made~ler : 

BALMUMU -------
ı J Marailya Borsası % 29 kurşunculukta 

(16.5.940) kullanılan ticari kay· 
İ Madagaskar Fr. Fr. 2350 nak madeni str 78ı str 
ı Fas ., 2800 % 43 kalaycılıkla 

Tunus ,, / 2800 kullanılan ticari 
Anadolu ,, 3050 kaynak madeni 

1 
(Fiatlar 100 kilo için Beyaz kalay 
Marailya antreposu) Sifon üstleri 

" İ Londra Borsası Alilmlnyom : 
(I0.5 .940) ----- --

" 

Tftrki.·itibari Nisan·Mayıs 145 - Levha keailr:.leri 
Kalkütta " ,, 145 - Eski tabaka bnlinde Reçel ve bal 

Yaş sebzeler 
Pirinç 

kapalı z, 

423 -
256 -
122 -
195 -
117 -
659 -
150 -
302 -
160-
112 -
422 - ,, 

18-6-40 
18·640 
18-6·40 
18·6·40 
18-6·40 
19-6-40 
19-6-40 
19·6 40 
19·6-40 
19.6 40 
20-6-40 
20·6-40 
20-6·40 
20-6·40 
19-6-40 
19-6·40 
19-6-40 
19 6-40 
19 6-40 
19·6·40 
19·6·40 
19-6·40 
19-6 40 
196 40 
19-6-40 
19·6-40 
10-6.40 

11 -
11 30 
14 30 
15 -
15 30 
15 -
15 30 
15 45 
16 -ı 
16 45 
il -
il 30 
15 -
15 30 
15 -
15 -
15. -
15 -
15 -
15 -
15 -
I~ -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -

Fiatlar : 50 kilo 800gramlık T d- L- t-1 · (t' 
oına 011.un u en ı· .ıı1ı1 

inıiliz ölçüsü üzerine Şilin olarak) can·) MaA> ' t 24 ..w..,, 
K. erzak 

aç. eks. 197 -
124 -

,, ( • a nezyomsuz s r -- --- ~ B U G o A y Manivela kovanları ,. 44 _, " ., 
n 96 - Piston > 47 K yemİf 

Patates: 21 t. 
Salça: 2 t. 

,, k . o 08 5Ô 133 87 
37 50 
63 -
51 19 
11 2..5 

" 
" 1 

Londra Borsası 
(2 2.5.940) "" Hastahane yaprakları ,. 2S' 

"" 
Şehriye: 1 t.·makarna: 2 t. 
Sotan: 10.5 t . 

" 
" 
" 

n 

" 
" 

o 25 
o 21 
o 06 50 

. ,, 
n 

" 

cProcets• ,, 84 
mart 

" 
25. Düraliiminyom : 

Soda: 3 t. 
n 

Kepek: 2 5 t. " o 05 
" 

Manitoba(No. I) 
Manitoba (No.2) 
Rosafe 

, Cenubi ve Gar.Avustralya 27/-
1 Kesikler ·53 

Saman: 3 t. 
Arpa: 4208 k. 
Yumurta: 75000 ad. 
Nişasta: 600 k. 
Pirinç unu: 2 t . 
Un: 1.2 t. 
Ekmek: 80 t. 

" 
" ,, 
n 

" 
" 

" 
" 
" Beh. 

k. 

" 
" 

o 05 
o 06 
o 07 
O 01 60 
• 18 
o 21, 
.o 15 

9 37 
13 50 
.., 50 
90 -

8 IO 
31 50 
13 56 

601-

" 
" 
" • 
" 
" ,, 
" Darü11alaka Müd .. Nuruosmaniye 

Tirk Okutôıa Kurumu 

" 
" 

10-6·40 
106-40 
10.6·40 

15 -
15 _ , 

1 (Fiatları : 480 Libresi Şilin 

l Şika go Borsası 
May11 Buşeli Sent 82-3 4 -
Temmuz ,, ., 82 - 82 l/4 
Eylul ,, ,, 82 1/4 82 1/2 

Vinipek Borsası 
Mayıs 70 5 8 

1 Temmuz 71 1/8 
, 'lkteşrin 74 1/2 
~ (Fiatları : Buıeli Kanada Sent) 

Roterdam Borsası 

Eski tabaka halinde 
Torna döküntilleri 

Nikel: 

Yeni kesikler 
Anod hurdaları 

Kadmiyom: 

Hurda 

KUl'fun: 

> 168 

" 160 

Koyun eti; 12 t. 
Kuzu eti: 4 t. 
Sığır eti: 2 t. 
Ekmek ( 1 senelik) kapalı z. 12892 80 

383-
132 -
48 -

986 96 
68.1-

1316 -

,, 
Manisa C. Müddeium. 7-6-40 

15-6-40 
24·6·48 
20-6-40 
24-6-40 
20 6-46 

15 -
15 -
13 -
il 

Manitoba No. l IOOkilos.Florin - - Hurda 
,, • Yo 12 kalay " ( n ) > 

Yoğurt: 109.5 t. kapalı z. 17520 -
1140i 25 
21120 -
21120 -

Ödemif ,, 
Mlrne Ask. SAK 

,, No.2 ,, ,, 
,, No.3 ,, ., 

" 
-.- Yo 2 kalay " Süt: 91250 k. 

" K. ot: 528 t. ,, 
K. ot: 528 t. 

" 

856-
1584 -
·1584 -

" Edremit Ask. SAK 

n 

il -
11 -
16 -

• 1 Rozario Borsası 
Mayıs 10 k. Pezo 

1 Haziran ,. 
8.05 
8.40 

HAM DERi 
(16.5.940) 

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

Dört kapılı ondüle büfe· 1 ad. 

Manllya Bonaıı 
8. ~2 Cezayir Koyun derisi ı?ıJO/ 
8 .~ K • d ..ı-· itli 

1 Bounes Airea Borsası 
Mayıs 100 k. Pezo 

1 Haziran ,. aç. art. İıt. 2 ci İcra Beyoğlu Hammalbası 
Kalyonciyan Ap. ,,; 6 ' 

7..J 1-6-40 13 30 Temmuz ,, 8.40 eça e.-.. ı -.. 
Kuzu, deriai 21 

Çira: 2241 kental 
Etüv (temd) 
Kurşun boru (temd.) • 
Otomobil 
Kiremit: 18000-20000 ad. 

,, 
700 -

aç. art. 1300 -

" 

53 78 

97 50 

Balıkesir Orman Müd. 
Turgutlu Belediyesi 

" lzmir Belediyesi 
Bolu Husual Muhuebe Müd. 

8640 
4-6-40 
4-6-40 

17-6·40 
4-6-40 

11 -
il - • 
il -
16 -

Budapeıte Borıaıı 
Tiua Havalisi 77 Kar. 

" 79 .. 

80 " 

• 1 78 
' " 1 .. 
1 " 
\ (Fiatlar 100 libresi pengö) 
i 

İstanbul Levazım Amirliği S1:1.iınalma Komiıyom;;dan : -1584 liradı~. İhalesi Edremitte askeri satınalma komisyonunda ya· ÇA v o A R 
6300 ton butday kırdmlacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi pılacaktır. lsteldilerin kanuni vesikalarile teklif mektublarını ihale 1 Vinipeg Borsa5ı1 

3.6.940 pazartesi ıünü saat 14 de Tophanede Lv. Amirliti ııatınal· saatıııden bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. Şartnam~ai Mayıs 45 7;8 
ma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 57774 lira 81 kuruş komisyonda ırörülür. ı Temmuz 46 1 2 
~lk temi•ah 4138 lira 74 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülür. Darü11afaka Müdürlüiünden : Birinei tetrin 46 1)2 
isteklilerin kanuni veıikalarile belli saatte komisyoau gelmeleri. Cinsi Miktarı İlk teminat akçesi l (Fiatlar : Bute.li Kanada Senti) 

Ekmek ; 80 000 kilo 60 ı lira , Budapeıt Borsası 

Tonu 

1 

Edremit Askeri Sabnalına Komisyonundan: Koyun eti 12 080 kilo 383 lira Pette mıntakaıı 
528 ton kuru ot alınacaktır. Kapalı :ıarfla eksiltmesi 20.6.40 Kuzu eti 4 000 kilo t32 lira Diter mmtakalar 

perşembe günü aaat ı 1 de yapılacaktır. Tahmin bedeli 21120 lira Sığır eti 2 000 kilG 48 lira ! • (Fiatlar : 100 kilos pengo) 
ilk teminatı lf\84 liradır. İsteklileriu kanuııi veıikalarile beraber Odun 500 çeki 82 5 lira 1 Hurd~~Made~lari 
teklif mektublarını ihale saatinden bir saat evvelioe kadar Edre- l 940 haziranından 1941 mayıs ıonuoa kadar Darütşafakaya lü- } ' 
mitte askeri satınalma &ı:omiıyonuna vermeleri. Şartnamesi komis· , zumu olan ve mikdarları yukarıda yaz.alan ekmek, et ve odun ek- ! ngiltere Borsası 
yonda görülür. ı siltmeye konulmuttur. Bunlınara ait ıartnameler Nuruoımaniye ı · Bakır : 

• • .. 1, Türk Okutma Kurumu Merkezinde tetkik olunab,ilir. Eksiltme hazi- 1 ---
• * 5~8 ton kuru ot kapah zarfla 20.6.40 perşembe gunii saat 

1 
ranın IO ncü puartesi günü\ saat 15 de mezkur kurum merkezinde ı 

16 da ekııltmeye konmnıtur. Tahmin bedeli 21120 lira ilk teminatı yapılacaktır. . 
• Tel No. 1 (Yumak balın· 

• 

<>tlak derisi lf 
Koyun baraatı 

(Fiatlar : fr. 

KETEN TOHUMU 

Londra Bonaıı 
(65.~) 

Lav lata nisan • 
Kalküta ,, ,, 
Bom bay ,, ,, 

(Fiatlar tonu ıterli•) 

Bueno. Ayreı Borsall 
Mayıs 

Hazıran 

Temmuz 
. ' 

Rosarlo Bonaıı 

Mayıı 

Temmuz. • 
(fiatlar: 100 kil0 

(Devamı 3 inci .. ,ı,JI) 
\ 
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• • isllmbul Gümrükleri Batmüdiirlülünd en : 

MK~b::.~:;b; ~:·~·940k~'.k~'.' ~;;·~~. ı;;;~:'. Eıy•·'"· ci••Ô mJ)i~1!1;JJ!j@illiill!@!f J«.fJ1J1W MlJZA YEDELER 
'----

-Fatih icrasından: ı 
Adet 

Kon10l ma ayna 2 
Adet 

6 metre 
1 

6168 VB 8131 33 692 500 142 1 ~ 107 pomuk mensucat , 

Kadife yüzlü kanape 3 
Koltuk 

Muşamba 6154 O 4323 132 5UO 1360 51 103 yünlü pam. peluş 1 - idaremizin Cibali fabrikasrnda mevcut 679 kilo tömbeki 
Siyah demir karyola 
Fennuz ve reıimlik 

6313 JK 783 9t 000 53 50 5 cam lıiwba kar derısi pazarlıkla satalacaktır. 
6 puzu ve abajuru il - Mulaammen bedeli 162,47 lira % 15 muvalıtkat teminatı 

Bakır tepsi 1 • 
'İle Bir deyinden dolayı haciz edilip paraya çevrilmeıine karar ve· 
. il yukarıda yazıla emval 5 6.940 çartamba günü ıaat 1 l de Ye· 

6764 Adreı 

6289 HSA 
14 770 325 40 26 kokulu tuv.pudra. 24,37 liradır. 

548~ &'l 500 1808 30 126 boyalı işlenmiş } ili - Pazarlık 5 Vl.940 çarşamba günü 1&at 16,30 da Kaba-

'i~apı Hi1ardihi 1211 numaralı evde bilaıüuyede .. tılacafı ilin 
"-ııur. 

6771 H 51823 109 000 

• 6745 CASS 62ll3 I05 000 
Turgutlu Belediyesinden: 

iL 25.5.940 tahinde ihalesi icra edilecek olao kurtun borulara ta-
"P llllaur etmeditinden müzayede on gün müdetle temdit edilmiştir. 1 

4805 AEGIFM 10000 670 OPO 
İhale tarihi 17 .6.940 

Müzayedeye konulan borulardan 790 kiloıu Belçika mamulatı 
~i boru ve 264 kiloıu yine Belçika mamulihndan yeni ve fakat 

6617 NHA 2814 63 200 

""IQıen zedelenmit boru ve 146 kilosu da müıtamel boru olduğu 6772 PBA 
•e İhalenin 4 Haziran 940 tarihine müudif 1&lı günü saat 11 de ya• 1 

Nacaktır• 6773 SK 
a. Taliplerin 1aatı mezkurda Turgutlu belediyeıine müracaatları 1 

20 380 

35 300 

4039 

2192 

"'il olunur. 
6755 HAB 6494 10 l 

• • ,. 25.5.940 tarihinde 100 lira mulaammen bedel üzerinden ihale 6748 PlA 457414918 259 500 
'dilecek olau etüve talip zuhur etmediti cihetle müzayede on gün 
'-Gci.tetle temdit edilmiştir. b749 OB 
. ihale 4.6 .940 alı a-\inil .aat l l de yapılacaktır. Taliplerin yev· • 

48 900 6341 

\ı Qaezkürda Turgutlu belediye1ioe müracaatları ilin olunur. 
6762 DA/DLV 1-2 225 

İstanbul Defterdalığından : j 6723 AANB 
176

, 17 160 500 

~· Taıııir ettirilen defterdarlık binasından çıkıp hali avluda t~plu 8763 ECıDLV 
11 halde bulunttn eski ahtaP kapılar, pencere çerçeveleri, balmeler ' 5312 Bila Bila 

1t2 
2630 

-. ~ereıte enkazı 150 lira muhammen bedel üzerinden paurlıkla • 
-tılacalıttır. Pnarhk: 6 haziran 946 pertembe günü 1aat 14 te mil- 5311 Bili Bila 3400 • 
ellılak müdürlüğüntle toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. . İhale günü 20.6.940 
~vakkat teminat 11 lira 25 kuruştur. 

1 
6742 EC 9355 28 

P i y' a s a 1 a r ı o 1 ş 
( 2 nci sayfadan devam ) 

K U Ş Y E M İ ( Fiatlar İnııli:ı: tonu ba· 

Londra Borsa•• ıına elup 5 ıilin iıkoRto da-

0 bildir. ) ( 10.5.94 } 
• • . 25 ! -

CFiatlar : C. W. T. için tilin) 

ı. Anvers Borsası 
~lata diıpooible 

(Fiatlar : 100 kr. Belcika fr.) 

MADENLER 
Londra Boraaıı 

Bakır 
tı (6.5.940) 

Rozario Borsası 
Mayıı 3.85 
Haziran 4.15 

( Fiatlar : 100 kilo pu.e ) 

Budapef t Borsası 
Tisza bavaliai . 21.50-21.60 
Diter mıntakalar malı 21.30-21.50 
Budapefte antrepoıunda 

( Fiatlar : IOLI kiloıu peng"O __ ... _ 

İstanbuJ 
40• 

5878 Helios 561 1116 
1 

' 6177 OKD E 47016 
• 

6178 OKD E -17017 

6882 Dj 3011400 
6155 JB 3521 
6138 MGFC 2 

6172 ZR 1486;81 
6670 ES Bila 

31 

178 

173 400 

5500 
178 200 

8 

253 500 
5 500 

İhale günü 24.6 940 "•~tro Steri. 62 • 0-0 .. .,. . 
l' 'Ye edilmiı • 62 - O..C 

PAMUK 
•' Ltverpul Piyasası 

•·ı· l' 1Ye edilmiş oıo 99,7 • 61 -]O.O 
'-liy., edilmiı oıo 99,2 • 60 -10·0 

?,ı 1' 5' 
Çııbaklar • 65 - 10..C 

4 16 

MISIR 
~ Londra Borıası 
C lata yeni mahtul n iMn 

'''-lı.i Afrika(N.2)mart·ni1&n 
1216 

" ., ,, 4) şultat 
1• ,, ,, 6) (satıcı) 

(Fiatlar: -tao Lil1reai Şili~ 

~· 8uenoı-Ayreı Borıaıı 
~ • • • 4.24 
l, lr'ao "' • • • 4.34 

llb11ıauz • , 4.44 
( Fiatlar : 100 kiloıu pezo ) 

Kalay 
~ ( 13.5.940) 
l atd peıin 269 1/ 2-270 -
~J Vadeli 267 1;2-268 1/2 

liı kalayı Liverpool - - -
Piyua kapalıdır 

~ Kurıun 
\ııı'llfalı: ham ~nebi ıimrüklü 

Steri. 25 - O - O . ' 
O E M 1 R v• Ç E L 1 K 

Londra Boııası 

" ( 11.4.940) 
'-1tit , in~liı No. 1 

~idlt, garp Hbili melı, lekoç 6. 7.6 
~ 613.0 
~1 iaraın 6 .19.0 
~ 6. 3.0 

~ "ii.ınhane 
{:ı • 3 Glnl•nd diküm" demiri 
> .:;'•ııd auntakuı t11limi ater. 5. lJ, O 

Otlu 0,S o/0 - 0,7S o/o 6. 0.6 

~ '• O, l • /o - 0,5 ö/o 6. 9.0 
~ döltiırıh .... i 5.12.6 

ı..., ~\'.il demir ve çelik 
~ ~' 3' /8 ••daha yulruıeı için 12. 2 .6 
~~a· 116 n daha a~atı•ı için 13.00 
b.ı 11 !le miri 13. J 2 6 
~ deınlr le•~a 1'/4 n ~· 
~1 i'in 1-4. 2.6 
fl"fil 1141 ve p•tr:ı 12. 2.6 
't. de111irleri T demiri 4' u 
~tııı içia 13. 2.6 
11,"ti • deınir 3' n aşatıı ı için 13. 9.0 
~, 11 çııltukları 
t ı . tll~lı:lar 5' ıeniı ve aşa• 

Y~ 11 
için 1~. 9,0 

~tl.ıc Ye murablıte 3' •• a-
~·,-ııı 13 . 2 6 

( Ut. peni) 6319 PG 65:J5 ı 18 

Alivre Middlinr Alivre Uper F .G.f. 
Mayıa 7.98 - 9.15 
Temuz 9.21 9.15 

Nevyork Piyasası 
( lb. Dolar aenti ) 

Midling Haziran 9.41 

6320 sc 5982 

6323 Bitran 6309 
6325 RB 7114 
6291 AH l ı2 

14 500 

70 600 
83 

211 
557 Y U L

0

A F 
Lonra Borsası 

6338 MSJB 3 ve 618 
• I 3 

Laplata 34/ 
Kanada Mayıı 361 
(Flatlar : 320 lnıiliz Libr .. i Şilin 

Buenoı Ayres Borsası 
Mayıı . • 4.98 

(fiatlar : 100 kilo için Buen .. 
Ayrea tealimi pezedur) 

Şikaaıo Borsası 
Ma1ıı . ·• 38 1/4 
Temmuz. 31 1/4 
Eylul . • . . 20 -

( Fiatlar : 32 Libreıi 'Şikago 

6306 MP 575193 1840 
5310 687 4ı4 ,, 154 
5301 MVV 377<Yl ı3 430 

6309 AB 1445 114 

İb;le günü 26.6.940 ' 
6278 RO 
6279 RO 
4977 p 

361812 
3618; 1 
4033 

91 
·57 
37 

teslimi S.nt) 

Vtnipek Borıaıı 
6785 Ali İrfan 5 müfrez 9 800 

Mayıı Buşeli Sent 33 1/4 6787 OTO 
Temmuz ,, ,, ı1 1/4 6790 SN 

5 
2 

inci teırin . ,, ,, 30 l /8 ~ 15454 
Butlapeft Borsası 6783 AB 131111314 

Birinci nevi • • • 1782 SP 116 
llıtinci ,, . . 20.60 - 20.85 

(Fiatlu : 100 kiloıa Penı6) · 916 -
Ylı'MURTA 

Berlln Borsası 
s A B C D 

65.Cen 60-6S SS-60 S0-55 45-50 
yukarı 

gram gram ıram gram ırraın 

Tirkiye 

6667 ES Bila 
1 İhale tarihi 28.6.9 W 

f 
1 
1 

6113 KHMRC 156111 
XA 

6141 AVV 15876112 

118 
5 

Z79 600 
317 

13 

17 600 

35 

tamtaııe Fiyat yoktur 
1 
1 6081 FH 

AEG 
16670 
MS 

· NM 

317513·4 159 
(G.l.tamta:ıe) 
Yur•· 
ılavya tamtaze ~ 

Bulgaristan _ _....._.....,.. 

ZEYTiN YAGI 
Marsilya Piyaaaıı 

(22.5.940) 

16128 
i 6129 

6312 JK 

113 

289,288 
287 

782 

Cezair • 1225 - 1230 
Yunan - - _ _ 6164 BJM 136511368 

(Fiatlar : C. 1. F. 1 O kilcMU 
fraak olarak ) 1 6918 
Nevyorkfiyasaıı 

(22.4.,40) 6917 

NYC 
ft;-

NYC 
FF 

1869 

1669 

271 

241 

37 500 

423 500 

592 500 

211 

216 50 

702 

814 40 

839 ~5 

52 71 

, 362 Sl 
967 37 

204 46 

486 
gs2 72 

. 241 92 
241 35 

430 60 

118 60 

3540 

304 52 

940 
120 33 
178 40 

333 71 
58 55 

241 60 

J 18 37 

·61 77 
96 69 

l 16 U5 
112 70 

573 88 
183 25 
272 

53 04 

90 06 
62 75 

191 

69 

104 50 
l13 75 

474 75 
324 35 

. 108 65 

220 40 

195 92 

191 93 

294 38 

122 30 

139 76 • 

glase deri ı taşda Levazım ve Mubayaat Şubeıiodeki Ahm Satış Komiıyonunda 
70 ıu ni ipek ipliği yapılacaktır. 

masurada iV - Nümuoe sözü geçen fabrikada görülebilir • 
17 demirli nğnçlı ço- V - isteklilerin pazarlık için tayin "'olunan a-ün ve saatte % 15 

cuk atız armoniği mi ktarındaki teminat paralarile birlikte mezkur Komiıyona müra-
56 transformatör caatları. , (4572) 2-4 

• • • 
62 yün örme kaşkor-

aa (kadın için) t 1 - Nüınune ve şartnamesi mucilaince 1000 kilo filitre kAtıdı 
64 ipeti havi yün pazarlıkla 1&tın alınacaktır. 

nıensucal il - Pazarlık 12. Vl.940 çarşamba güııü 1aat 14 de Kabataşda 

4 koko elyafından Levazım ve Mubayaat Şubeıindeki Alım Koaıiıyonunda yapılacaktır. 
temizliği mahsus lll - Şartname ve nümune "sözü geçen Şubeden paruız alına-
fırça bilir. 

28 basma pam. men. iV - isteklilerin tayin olunan g-ün ve aaatte teklif edecekleri fiat 
73 çile halinde boyalı üzerinden % 7,5 gü·veııme paralarile birlikte mezkur Komisyona 

pamuk ipliği 1 würacaatları. (44 l9) 2-4 
16 demir aaç çocuk 

oyuncağı 

37 lastik halka 
15 demir traş maki

neıi yedek yüzü 
20 lastik ltalkıı 
20 kaba demir gemi 

:ıinciri 

35 iki adet vinç 

• e • 

Mub. bed. %7,5 tem. Eksiltme 
Cinsi Miktarı lira kr lira kr. tekli nati 

------ --.--- ------ ----- -------
Elevatör malzemeıi 30 kalem 1584 75 119 - açık ek. 14,30 
Aspiratör zinciri 12j metre (wüteahbidi uamıua) pazarlık 15 

1 - Müfredat listesi, zincir nümune.si mucibince yukarıda ya
zılı iki kalem eşya llizalnrında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

il - Elevatör .malzemeıi muhammen betleli, muvakkat teminatı 
18 lastik telli pauıuk eksiltme seatleri hizalarında yazılıdır. 

ipliti ~ ili - Eksiltme ve pazarlık lO. Vl. 940 pazartesi finil Kabataş-
İ da Levazım ve Multayaat Şube.indeki Alım Kemiıyonunda yapıla· 

268 ipekle tecrit edil- caktır 
mit bakır kablo teli iV .- Li~te_ sö~~ geçen Şubeden parasız alınabileceti ıibi aü· 

20 pamukla tecrit e· muneaı de. rorulelınlır. 
dilmiş bakır elek· v - isteklilerin tayin olunan gün ve 1&atlerde %7,5 rüvenme 

trik kablosu paralarile birlikte mezkür Koıniıyona müracaatları. (4330) 3-4 

25 ipekle tecrit edil XllmlllHlllllllllllllllllllllllllllllllllltlllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllX 
miş bakır ele?drik = ü"O j I _5 
kablosu :: J O u N, N ŞAN ve $8İr Ç ÇEK si~arişlerinlz için E 

75 sair madeni kar n § ' Ü l • F o T 1 E 
IO zımpara ki~ıdı 1 ~=-- T ~~ YeE~I~ =~ tıki § 
15 sade deri alet -

_ ÇİÇEK EViNE MÜRACAAT EDiNİZ = 
çantası 

26 pamuk ipliği 

5 yün şark halısı . 

20 elbiıe ve t uvalel 
fırçası net.atı dyafi 

IO plastik mevaddan 

S 8eyoflu, İstiklal Caddesi, .\~ 302. T•lefon: 40606 5 
S Şubesi : Bey. Sumer Sineaaaı karşısı .\~ 207. Telefon : 43469 E 

S BÜTÜN SENE AÇIKTIR § 
~ Vaziy•t delayisile fiyatlar4'a tenzilat yapılmıştır. 5 

xm11111111111111nı111111111111111!111111111111 ımmııııı 1111111111111111 ıııuıı ıı111111111x 
ipekli pamuklu ;---·--------·-- ıı · 

lamba abajur• f ~ D l Ş O E P O S U 

~ ~·:;·~.~b·k 1 ~!j M. lbrahin Berkmen 
18 mücellit muşamba v/hrı~~~~ 
46 cilasız galalit f ~ TÜRKİYENIN EN ZENGiN ÇEŞİTLiSi 

levha l 

1 

ve en ASRI DİŞ DEPOSUDUR 

45 saııe tıemir.menteşe Daimi bir ser.giye maliktir 
15 kağıt etiket 1 

d .ı • 1 1 İstanbul, Makulyan han No. 2, 3, 4, 5. l5 emir11en J&nt 
tıraftkları 1 :....-----------~·----- -------

5 boyalı de111ir 
krem kutusu goooooooıoıoooooooog KIRALIK APARTIMANLAR 

o o -
O H A S T A ~ A R 0

0 
Beyoğlunda, Karlman ma· 

7 50 aleminyum lev. O 
s D kösd:ıent O Artık ilaç şişelerini kırınız ve O iazaları karııaı~.la, eıki Polon· 

15 çerçeveli ve çer· • 8 Suları : kalsiyumlu, kükürtlü, gya, yeni Nuru L.i~a sokağında 
çeveıız fototrafı O çelikli, hepsinin fevkinde it.ad O 29 No · da kalorıfer, banyo, 

· l O Aktivıteli oldu ıı.u_irin mut O havagazı, elektrik, terkoı, 
resun er O yo · • --..-..- O h - k ... 

ıo l d k" ı o lak surette tifalı olan· o er gun 11ca ıu vesaire giui 
a ıc~ ra 

1
f 0 ~a ı- o O bütün konforu haiz, iy i man-

ueııı ku anı mış O ARMUTLU Ozaralı ~e havadar 1 ve 2 oda-
9 vernikli yağlı baya O O lık daı· l h f · tl ki · .. o o re er e ven ıa a ra . 
9 ispirtolu tentur 1 O i< AP L 1 C A LA R 1 NA O lıktır. 

37 ditçi koltutu 
23 reııkli adi cam 

ıu takımı 

9 yüo şnrk halısı 

20 portatif elektrikle 
işler sözlü sinema 

makioeti 
15 sellüloit arkalıklı 

duvar takvimi 
15 srrlı demir lamba 

abajuru 
23 elek. kendasetör 

j § G l D 't N İZ § ____ - -··----
0 MADANYA POSTALAIUNIN o c E N y o 
0 ARMUTLUYA Ul>RA Y .6.N 0 
0 SEFERLERi g 

LOKANTA VE BiRAHANESi 8 lstanbuldau Armutludan g 
8 Herek~t Hareket O M. R. ALKAN İDARESİNDE 
O :Saati Saati O 
O 20 O Nefiı kuzu döneri ve leziz 
O 

Pazartesi 9, 0 o 9150 Salı O 
8 Çarş~mba 9,20 8

0 O 16,00 Perşembe• 

yemekler mutedil fiatlarla 
Yeni Adru : Galata , Havyar Han ar• 

lcn11nda , Yemi§Çİ Ha•an Solı:alc No. 11 

TELEPON : 49374 
O Cuma 9,20 O 
o .i_ı()() c t . o-------0 1-._ umar esı O 
O 8,30 Pazar 9,20 ve 19,20 O -

11 porselen çay ta- 80000000101000000008 ~ DOKTOR Ç I p R U T .._. 

kımı ve salon ~ ÇOCUK HEKİMi Aml ij Cildiye ve Zühreviye 

J 1 50 elektrik terti- r... m. • Beyotlu Yerli Mallnr Pazarı , eşyası 1 o Ah ed Akkayunlu 1 Müteba11111 

1626 53 125 poraelenli cilalı Pazardan maada bergüa 1aat Jl Meymenet apartımanı 
batlı lamba 

1 
Taksım·Talımhaoe Palu .~! 4 karşısında Posta sokoQ-ı köşesinde 

elektrik duyu 15 ten sonra Telefon .:'t~ 401Z7 1 H Tel.: 43353 
2951 90 222 aade pamuk ve ++ ~ IGt'SWW>w ~1 u • 

• 
1320 

lastikli pam şerit 
99 1ade pamuk kor

deli 

-----~-======·===--==================~ 

"'· fiQ l '°'~lı: t.. . ve y•kar111 için 10. 10,0 
'Çaoılter 

12. ıs.o 

Tatyir edil•it 0.95 - 0.88 i 
Yemeklik 1.85 - 1.95 ' 

(FiatJar : Looo, ıalea• dolar) 1 

Yukarıda evsafı yazılı eşya Dzerinde göıterilen tarihlerde ve 

<Devamı 4 üncü sayfada) 

İmtiyaz Sahibi ve Yazı itleri Direktörü: İımail Girit 

Ba11ldıtı yer: Akıa Baıımevi fat&Pbul 

------
• • 

• 

.. 
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Tableau SynoptiQue des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
--------- ----·--Mo ... d;-.. -P-..ıx----c;;troo. · - -[~'iıx d';tlj;dka~~------------·· 

Objet de •'ndjudication d'adjudicat. eıtimatif proviaoire Cabier deı Cbargeı Joura Heure'. 
} -· --·- . - - --·· - ... -·----·--......-- -··· ·- _..__.--_. ·-..--..~ 

_A djudications au Rabai~ 
( Ol ~ 1r l c1 ıc nı-f € r cır ~tlons-1 r G • r ublic.s-l\f ıı!eriel oe Constructicn-Caı·tographie ------ ------ ·- _.... iYi-·-..---.... --- .. ?il - --- --

Constr. mur et clôture en fil de fer · au cime· Publique ' 1787 60 134 07 Municipalıte lzmir 
licre Kokluca, côtc riviere 

E lec1ricite-Gaz-Chauffagr..' Central (lnstallatior: et Materiel 
-----~---~------.... ~----- -

Locomobile avec nccess. 
Equipement centrale clectr., rcse:ıu de haute 

tension et transformateurs 
Mntcrie/ pr. resen.u de ba:sse tension et montnge 
Fil en cuivre: 14930 k. 
Console, fer et bouloııs (cah eh pr. le~ 5 

groupeı 3 L) 

Publique 
,, 

,, 
,, 

" 

31600 -
27485 -

20507 -
18098 
3650 

Bois de Construction, Planches, Charpente 
_ _.. .......... _aw e e ..,__ll'Wt_...,......,, --·•---

Poteaux en bois de sapin: 1100 p. 

Transport-Chargement - Oechargnıenl 

Transport charbon de terre: 30000 t. Pli cach 

C ombustible - Car burant-HuiJes 

Bois: 500 tchekis 

Oivers 

Tuyau d'eau galvanise avec access. (aj) 
Appareil de dechargemcnt des fosseı> de W.C. 

et voiture 
Publique 

Pieces rechnnges pr. autobu~ 
Voiture de cbargc: 200 p. 

,, 

Flanche en fer: 10500 p Publique 
Entreticn moyens service voierie et transP.oıt Publlque 

mniadcs et pauvres (aj) 

Provisi ons 

Pain: 80 t. 

Viande de mouton: 12 t. 
,, d'agneau: 4 t. 
,. • de boeuf: 2 t. 

Pain (pr. ı annee) 

" ,,,, ,, 
Yogbourt: 109,5 t. 
Lait: 9 I 250 k. 
Pain 
Huile d' olives ete. 
Fnrine ete. 
Oeufs » 

Lait et yoghourt en tasse 
Beurre 

• 

Pli cach 

Pli cach 

" Publique 

• 
" 
" Pli cach 

Y ~ghourt de Silivri 
'Sucre 

• Publique 

Fromnge 
Marmelııde et miel 
Legumes 
Riz 
Prnvisions 
Fruits secs 
Foin: 528 t. 

" 528 , 

Adjudi cations a la sure!!.Chere 

» 
Pli cach 
Publi~ue 

" ;, 

Pli cach 

" 

Tissus en coton- pelouche en inine et coton - Publique 
nbat-jour·poudre-cuir glace-fil et transfor-
mateur 

Cache-corset-tissuı en coton·brosse·tis'lus en Jı 
laine·fıl anneaux en caoutchouc chaine pr. 
bateau et grue 

Fil en c;eton et caoutchouc-fil de cable·cable 
C)eclr ,• papier eQlerİ-tapis ete• I 

,, 
Brosses pr. toilette·abat-jour-billes en verre· > 

assiettes-etiquettes en papier·charnicres ete. 
Plaques en aluminium·fer corniere·recepteur de » 

radio·peinture a l'huile-teinture-fauteuil de 
dentiste ete. 

Appareil cinernategraphique·calendrier de mur 
condensateur et doııilles electr.·rubanı en 
caoutchouc et coton ete. 

Decoınbres bat. 

" 

Gre a gre 

10200 -

1800 -

44'l7 -

12892 80 

17520 -
11400 25 

21120 -
21120 -, 

• 

100 -

765 -

82 50 

135 

332-

' 601 -

383 -
13L -

48 -
966 96 
663 -

1316 -
856 -
423 -
256 
122 
195 
ı 17 
659 
150 

302 -
169 -
112 -
422 -
l97 -
124 
96 --

1584 -
1584 -

---·----------------------------~--------~------------·--------

Municipalite Turgutlu 

" ,, 

.. " 
" 

,, 

" 
,, 

Municip:ılire Turgutlu 

13-6-40 14 -
13-6-40 14 -

13-6-40 14 
13-6-40 l 4 
! 3-6 40 14 

13-6-40 14 -

6me E.xploit. Ch. de fer E.tat Adana 13-6-40 1 1 

Dir. Darüşsafaka a la Ligue d'lnstr. T. 10-6·40 U -
iı Nuı uosmaniye 

Municipalite Turgutlu 
' Izmir 

,, " 

4-6-40 l l 
17·6-40 16 

16 
Com. Ach. Mil. Edremit, Bur.1a, Ban· 6-6-40 16 -

dırma et Salihli 
Adm. E.nux Mun. l~t. a Taxim, Sıraservi 5-6·40 15 

14 Municipalitc Çorum 3·6·40 

• 
Oir. Darüşşafaka Lique lnstr. Turque lt>-6-40 15 

a Nuruosmaniye 

,, " 
" ., 
" " Procureur Gen. Manisa 

,, » Ödemiş 
Com. Acb. Mil. Edirne 

" Com. Acb. Ecole lngen. Gümüşsuyu 

" " ,, ,, , ,, 
,, 
" 
" » 

,, 
,, 
,, 
;, 

" 
" 
]) 

" 
ll 

" 
> 

" 

" ,, " 
Com. Ach, Mil. Edremit 

> ' " 

Dir. Ventes Douanes İstanbul 

,, 

" . " 

" • 

" " 

• 
Defterdarat lstanbul 

' 

10-6-40 
J0-6-411 
10·6 40 
7-6-40 

15·6·40 

15 
15 -
ıs -
ıs 

13 

11 30 
14 30 
15 -
15 30 

15 -

'.l4 6-40 ı 1 
24·6·40 16 
18·6-40 11 
18-6-40 
18·6·40 
18·6-40 
18·6-40 
19-6-40 
19-6-40 15 30 
19-6-40 15 45 

19·6·40 
19-6 40 
20-6-40 
20-6·40 
'..l0·6-40 
20-6-40 
20-6-40 
20 640 

16 -
ıs ıs 

11 -
11 30 
15 -
15 30 
11 -
16 -

13 -

17-6-40 13 

20·6 40 13 -

24-640 13 -

26-6-40 ı~ -

28-6-40 13 

• 
3-6·40 14 

--~------~-----------------

• 

• 

= 

----------~------·~~--~--~--~--~---__.,.,,. 
(3 üncü sayfadan devam) ~1 

saat 13 de Sirl:eclde Reşadiye caddesi Halı antreposu dahi1İ11~eao 
Gümrük Satış Müdürlüğünde 1549 sayılı ke.nu~ hükmüne• tevfılı e-

ve 2490 sayıla ~anuuda yazılı usuller dahilinde aı;ık arttırm11 sıı;g 
tile satılacakhr. isteklilerin belli günlerd~ ve saat 12 ye kndıır 2 per 
sayılı kanunda yn.ıh vesikaları ibraz eyliyerek % yedi buçuk ,. 
akçelerini vezneye yatırmış olmaları lazımdır. İhale gününden ~rı 
vel üç güu zarfrnda sabah saat 9 dan 12 ye kadıır alıcılnr eŞY8~,ı 
anıbarlarında usulü dairesinde görebilirler Bu eşyadan maada fıi' 
gün müteferrik eşya satışı yapılmakta olup listeler salon ilan ts 
ıında asılıdır. 

.... Samsun Orman Çevirge Müdürlüğünden : ~ 
Vez_irköprü kazosı dabiliude Kurakanlı ormanından çürük d~e' 

3025 ıqetre küp dikilli çam ~çarı bir sene zarfıııda orwnudan . dt 

l silip ' çıkarılmak şıutile ve 2490 sayılı kımun hüküwit:ri dairefl~ti' 
2ll.5.940 tarihinden itibaren 7.6.940 tarihine kadar 10 güıı müddt 

1 

ve k_apah zarf usulile satışa çıkarılmıştır. -'' 
ilk ihalesi 7 6.940 tarihine raıılıyan cuma günü saat 15 te S- ,o 

1 
sonda Bankalar caddesinde Orman Çevirge Müdürliiğündeki Oroı 
Satış Komisyonu rııarifetjle yapılacaktır. ııd 

Teklif zarfları 7.6.940 cuma günü saat 14 le Satış Koınisf0 

tarafından açılacuktır. D'tO 

Çam eıçarının beher gto.yrimamul metre ınikabınııı mubalJJ 
bedeli tarife bedeli olan dirt liradır . 

% 1,5 hesabiJe muvakkat teminatı 9 h lira 50 kuruştur. O' 

Alıcıların kanuni ikametgah göı.termesi, ticaret odasında oı 
..-yet elduklaı;ıua dair vesaik ibraz etmeleri şarttır. ·it' 

Teklif mektubları teminatı m uvakkate makbuzlarile birlikte 1~1, 
le saattinden bir saat evveline kadar Orm. n Satış Komisyonu 

' yase~ine ısıra numaralı makbuz mukabiiiııde verilmiş olacaktır. •;F 
isteklilerin mektublarında şartname ile mukavelename prOJ 

rini okuyup kabul eltiklerinj yazıp imza etmeleri weşrutlur. 
1
e 

Şartname ve mukavelename formülleri Ankara, İstanbul ~ 
Samsun Orman Çevirge Müdürlüğüne ruüracaatle her zaman f 
le bilir. fiPt 

İsteklilerin teklif mektublarını zamanında kowiıyon riya~e 
tevdi etmeleri lüzumu ilan olunur. ıl 

• • • Vezirköprü kasası dahilinde vaki Çidemgüneyi Devlet -
manınclan çürük dahil 1279 metre mikap gayri mamul dıkili ç'J 
eşçarının bir sene zarfında ke1ilip ormandan çıkarılması 2490 111,e 
kanun bükümleri dairesinde 20.5.94U tarihinden I0.6.940 tarıb' 
kadar 21 gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. dl 

İlk ihalesi I0.6 940 tarihine ratlayan pazartesi günü saat 14 
0 

Samıun'da Bankalar caddesinde orman çevirie müdürlütü bio•'
1 

da müteıekkil orman satıt kewisyonu marifetiyle yapılacaktır. (JI( 

Dikili çam 'eıcarmın beher gayri mamul ruetre mikabını11 
bammen bedeli dört liradır. . ~' 

Yüzde yedi buçuk hesabile muvakkat tewatı 383 lira 70 
ruştur. (1 

istekliler bu husustaki ıarlname ve mukavelename formülle b" 
her gün orma.. çevirge müdürlüğü kalemine müracaatla göre 
lirler. I 

Alıcıların belli gün ve saatte muvakkat teminata ait olara~ 1 
man mes'ul muhasipliği vasıtasiyle T. C. Ziraat Bankası Saııt.~, 
şubesinden alacakları makbuzla komisyondu hazır bulunmaları 1 

olunur. ~ 

• • • Satılık kömür, odua ve kereste 
Beher kilosunun Teminab 

Miktarı muham. bedeli muvakl\_ate 
Kent. kilo ııev'i kr. s. lira kr. 

11 ' 55 Ke1>1ür 2 50 4 34 
l 35 Kömür 2 50 50 
6 19 Odun i5 • 69 
2 10 ll 75 24 

70 ~ 50 5 
00 J> 50 8 

Nerede bulundıır' 
Samsun o~an dep0 jll 

.ı. beledi)'esiııde 41 
:tı orman deposıı" 
> belediyesinde 

Hacı İsmail köyünde 
Me11rek köyünde 

Kereste so1ışı 
Teminatı 

Tarife B. yüzde 7,5 
M~ o·ı Cinsi Adedi lira kr. kr. Rnlunduğu yer~ 

160 gürren 4 11 2 Ormaıı deposunda Satıl i' 
120 > 24 22 4 Başalcın köyünde yedi e~ 
550 ,:• 30 99 15 Mevrek > ., 

l 010 ll 3() J • 82 ·27 D iJ ti 

2 160 l> 1 3 89 58 Taflan _,, " ıet 
Yukarıda cins, miktar, muhammen b6dcl ve bulıınduğ'U ye~e~ 

yazılı altı kalem odu11 ve köoıür ile beş lrnlew gürgen kiirest çf 

2490 sa,yılı kanuıı hükümleri dairesinde 8Çlk arttırma ile satıl' o' 
karılmış ve 20.5.940 tarihinden 5.6.9..JO tarihine kadar 15 güo ~ 
detle ilana konulmuştur. 

!'ler kalem emvalin teminatı mikdarı hizasında gösterilınitfİ'', 
ihale 5.6.940 tarihine rastlaY,an çarşamba günü saat 14 de 5' 

sun Orman Çevirge Müdürlüğü binasıııda müteşekkil orman 11 

komisyonu marifetiyle yapılacaktır. .. ~( 
Şartnamesini görmek isteyenler her g.ün ormon müdürlüfll 

lemine müracaat edebilirler. I 
Alıcıların belli gün ve saatte hangi kulem emvali aJınıık İl~ 

lerae on~ göre teminat makbuzlariyle komiıyonda hazır bulunııı' 
lüzumu ilan olunur. 


