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Umum Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 

Ekonomik Haberler 
latanbuı va civarının un ihtiyacı -n:;~r~n İngilizler daha müsait 

temin edildi fiyat vermitlerdir. Bu, vasati o 
lıtanbul Vali ve Belediye Rei· larak 125 kuruıtur. 

•. l 1 
Gtfi Kırdar lıtanbuluıı 3• O ithalat birlikler! idare heyeti 

loııu bulan günlük un ihtiyacı intihabatı 
Yeni kurulan ithalat birlikle ~~,temin hus~ıunda Ticaret Ve

.._.etile temaslarda bulunmuş 
• rinin idare heyeti ıeçimlerine 
t Ticaret Vekili de bu işle biz· devam edilmektedir. 
~t llıefgul olarak Toprak Mah· ... U Manifatura ithalatçıları birliti 

eri Ofüi Umum Müdürlüğü· 1 ile madeni etya ithalatçıları 
·~ icap eden direktifleri ver· ı· lilııatir. birliğinin idare heyetleri seçim· 

Civar kazalara da unu, tehir leri yapılmıştır. 
•tt'ecek; belediye daimi encü- Manifaturacılar idare heyeti· 
'-ltnj ekmeklik unun hali- ne Remzi Avunduk, Vehbi Bi· 
lıııın 1 detitlirmeye karar verdi. l temer, Sümerbank müesseseleri, 

l.tanbula tehriaı un ihtiyacı· Celil Ali Birnar, Fındıklıyan 
"' 1'arşıhyacıık kadar butday fimaıl ve şeriki Sadi, Suraski 
ltl111c:diti günler Toprak mah· mahdumları, Remzi Tekarı, Mi-
8'alleri Ofiıi nokaanı tamamlı· bal Nikolaidi ve murakibliğe de 
hcalttır. Bu ıuretle İıtanbul !"facı Necib oğlu ıeçilmitlerdir. 
detirnıenleri ıünde 300 ton un idare heyetı azaları soora bir 
hpa~ıık butdayı daima tedarik 1 t~plantı yapmış ~e reis~i~e. Rem· 
tılebıleceklerdir. zı Avunduk, reıı vekıllığıae ele 

Günde 300 ton un yalnız iı- Vehbi Bilemeri tayin etmişdir. 
ltııbulun ekmek ihtiyacını kar· İcra komiteıine de Rifat ile Rem
:'-lb•lı:tadır. Halbuki, meseli, zi Avunduk inlibab olunmuştur. 
l •rtal aibi civar kazalaran da Madeni eşya itbalatçılc.ra da ıa· 
"llledilecek bir un meıelesi at 14 te toplanmıılar ve ılk ola
-, .. dır . Kartaldan bildirilditine ra k dewir ve çelik ithalat limi
tare lıı.azanın ıünlük un ibtiya· tet tirketinin fealıiui kararlaıtar
tıı.ın, buıQn oldutu gibi, lıtan- mışlardır. Bundan sonra madeni 
~dan temini icap etmektedir. etya itbalitçıları birliti kurulmuf 
t il takdirde şehrin güııd~ 300 . ve idare heyeti intihabı yc.pıl~ 
011lulr un ihtiyı;cının ıırttırıl· mıthr. Heyete doktor Halil Se
~•ıı zarureti haııl olmaktadar. zer, Akdeniz şirketi, Vehbi Koç, 

lt'tal kaynıakamı bu bu· Hasan Tahsin, Ku.arof Nişanyan, 
~· belediye ile teına1a geç- Muat-.fa Nazmı ve ştriki Refik 
-.1ftir. Kartalla beraber bütün afendiyar, Hamdi Ozgüç, ls-
r ö '••r kazalıırın günde 97 ton mail Hakkı zbıtkır, ve wura· 
11~• ihtiyaçları olduğu tesbit e- kiplij'e de Nazmi &lkanoj'lu 
dıtırıiştir. Böylece tehrin ıüıılük intihap olunmuıtur. İdare heyeti 
11

" ihtiyacı top·yekün 400 tona bugünlerde toplanarak reiı ae· 
Çı~trııı oluyor. Toprak Mahsul çimi yapacaktır. 
itti Of• . . • tt"" 1 '- ıııoıo ıcap e 1

5
1 za~an zmirde üzüm piyasası durgun 

it lıa f~zla ~uğday vermeli ta'"' ve incir satışı çok hararetlidir 
I> edalecektır . 

Devıet fabrikalarına yapılacak izmirden bildirilditine nazaran 
yapılan tedkiklere göre ınevaim 

siparişler iptida11odan 1 Hazirana kadar 
. Devlet fabrikalarına yapılacak izmir limaııandan dıı memleket
~~Ptritler lıdiaat Vekaletince tas- lere 5771 O ton üzüm, 'l8701 ton 
~ edil mitti~. v_ekiletia b~ te.d- ~ocir ihraç edilmittir. yalnız 
l bazı tacırleran fada 11~rış· j lnıiltereye sevkedilen lüı.üm mik
~le devlet fabrikaları mamulle· tarı 39564 incir miktarı da 10690 
t~İn yevmi sabf inhisarını elle· tondur. 
tıııe almalarmı ~nlemek içindir. Üzüm piyasa11, son zawaııda 
lh - - çok durgun geçmektedir. Bir 
rıcatcııarımızlı temas etmek hafta içinde 60 - 70 çuY&l üzüıo 

ıatııı elmaktadır. Maamafih fiat· 
ler düşmemiı;tir. 

istiyor 
._ Ataaıdaki firma ihracatcıları· 
ti •tla tema1 etmek, tanıtmak iı· 
)or 
Gibbı et Partren Ltd 

St Pavl'ı Houae 
62 St Pavl'ı Churchyard 

London E C. 4 
1noilizler tütünlerlmize iyi fiyat 
. veriyorlar 

~ lnriliılerin Balkanlar ve bil
t '••a memleketimizden mal sa· 
'" •lnıak üzere kardutu mü· 
~~ mümel9illerioden M. Kreb 

•ııtıi2e ıelmiştir. 
._ l'Grkçeyi iyi konupn ve ev
b '1ee "zu• müddet piyasamızda 
ı:t~tarnuş olan M. Kreb, burada 

•kata başlamıfhr. 
t~il11ıesailin kuracatı mübayaa 
~İllhnda çalapcak Jngil!z 
~t~baıudar bu günlerde gele-

lerdir 

111 
~Çetalertle şehrimize geldiii 

lt haber verditimiz lngiliz lÜ · 

~iller heyeti, buradan elacatı 
~nlere ait muayeuelerini bi 
~tk üzeredir. Bir kat rfine 
~L .' l:r.mir mıatakaıına gide· 

"tar 
p._~ıı:r.lara aatılan tiltünlere 

Son zaı;na.nda incir satışları .. a-j 
raretlenmıfhr. Fakd piyasıada 
yegane ınüşteri Tarım Satış ko-
operatifleri birliğidir. Birlik, pi· 
yasada evvelce paçal ikea1 uzun 
müddet ambar ve çuvallarda 
kalmak yüdinden kmuen hurda 
baliui almış bulunan İncirleri 
kiloıu 4,5 kuruştan aatın almak
tadır. 

Güude l · 2 bin çuval İncir lıı.· 
tışı yapılmaktadır. 

Son günlerde pamuk ihracatı 
yoktur ve piya1ada Akala pa· 
mutu kiloıu 56 kuruttan aahl· 
maktadır. 

Mevaim iptida11ndan şimdiye 
kadar l90Ull balya pamuk ıahtı 
olmuflur, 

Zeytinyaj'ı piy.,a11na gelince 
evvelce kiloıu 43 kuruıtan satı· 
lan 5 asidli yağlar, timdi 36. 37 
kuruflur Maamafih piyaaa aat
lı&mdır. Zeytin y&tlarımıza 111ilş· 
teri fazladır. 
Mevıim iptidasından şimdiye 

kadar ıafi (yani tara1ız) 11000 
ton zeytinyağı ihraç edilmittir. 
Ayrıca Ayvalak iıkeleainden 
3000 ton zeytinyatı ihraç olH· 

..... ________________ -... __________ _.....__,, __ -=--.. ..... ----...... -~ 

AR - --... .............. ------
İnşaat -Tamirat- Nafıa işle r i - Malzemd~Harita 

----&lık;si;Beledt~ Reisliğinden ;-
Balıkesirde yeniden inıa edilecek mezbaha binası, ahır, sakatat, 

garaj, tecrit ahırları ve mecra tesisatı inşaatmıo yapılan kapalı zarf 
' ilanında talip çıkwadığmdan 18.5 940 tarihinden itib ı:ı ren bir ay 
1 

müddetle pa:urlıta bırakılmıştır. 
l Muhammen bedeli ı8226 lira 5(J kuruıtur. 
ı Teminata muvakkate 2117 liradır. 
\ Taliplerin en fazla oıalümat alınak isteyeuleriıı her gün belediye 
reıaliğine müracaatları ilan olunur. 

İzmir Belediyesinden : • 1 
İnönü caddeıinde 128 ile 187 sayılı ıokaklar aruında kısıw 

kııım kanalizaayon ve menfez kolları yaphrıluıası, fen işleri mü· 

t 
dürlütündeki keşif ve şartnamesi veçbııe açık eksiltmeye konul· 
auşlur. Keşif bedeli 23JU lira nıunkkat teminatı 176 lira 25 ku· 

1 ru.ıtur, Taliplerın teminata if banka11na yatırarak makbu:ılarale ihale 
ı tarihi olan J7.ti 940 Pazartesi iÜnü 1aat lô da encümene müracaat-

j 
lıuı. 

• •,.. Guaj ıı_autralda beoziu. depo~u. yaplırılmıuıı, fen işleri mÜ· 

İ dürlugündekı ketif ve şartnaweaı veçhiie açık eK~ıltweye konul· 
1 muıtur. Kefif bedelı tH4 lıra <>.> kuruş muvakkut tewioat bi lira· 
dır. falipierin teminata iş bankı:uıua yatırarıak wakbu:darıle ihale 

! tuibi olan fl .o.~41J Pıu.arteıi günu aaat lö da eocuwenc müra-

i caatları. 1 
.. .• • • Ka~ife k_ıaJ\!ıindeki a-azı~onuo ikmali intaata, feaı işlera mü- 1 

r durluaıuııdeiu keşıf ve tarlnamesı Yeçhile açık eksiltmeye konul 
j wuftur.1'.efİt bedeli 4d.:>:-J lıra l:>4 kuruı uıuv ... kkat lemiuatı 3lb lıra- ' 
I dır. lalıpleriu te':°iıı~tı_ li bauk.uıııa yutırarctk ihale lıirihi ola1ı 
l 17.ö.~40 P11.urie11 ıuuu aaat iti da encumeue müracaütları. 

l t.lekl~-~k~ ~avagazı, i\alontttr ~ i esi sat ve ı-ıaız.) 
D. D. Y oıları ve Lımanları 1ıJetme Umum ıVli.ı<1ürlüğünde.n 

Muhammen bedcii ve 11ımleri aşağıd.u yazıla 3 ırrup ahşup tez.· 
ıahı l.J,1.'1-lU aıalı ıuuıi llillt l:>,JU det kap1tlı zııırf uıulılc ,._ııkarada 

ı idare binasında satı o 1tlıoacakur. 

1 J:Su ite ıcirwek iıtıyt:nlerin her te:z.gah hizu111d11 yaz.ılı wuvak· 
f kat teminatları ıle kauunuıı t1tyın eltıgı ve.sıkalan ve teklıfJt:rini 
aynı jÜn aaiil 141.:SO a kadar komiayoo rdslitıoe v~rwelerı lazımdır. ! 

~cartoaıneler par.aa:.r. oJarMk Aukıarı.da malzewe daıresincıeıı, 

Haydü.rpafıtdll lcaellüın ve ıevk §efıiııinden daıııtalacaktır. I 
. . . Mubam. bed. Mvk. tem. 1 lezgabın ıswı lira lıra kr. 

E.ldltrık molÖrJÜ a~ab içtn tepsı teatereli 2750 ıü6 25 1 
keaıue ve delme lez~abı. j 

l:Jektrik wotörlü abşab içiaı bir biçakh pla- 25t O 187 50 l 
uya te.ı.a-ibı. 

lilotrik wolôrlu abıab içiaı kan1tl ve oluk ıoou 150 - İ 
açma;a mMbıuı freH tezııahı. 

Ankara P. 'f. T. Levazım Müdürlüiünden 
l'aahüdün ademi ifa1111dau dolayı taOOO) beş bin ıııelre üç na· 

kiUi kurşunlu k4blo açık eksiltme,:e çıkarılwışur. 
Muhammeu bedel (12.>0J bin ıki yüz elli, muvakkat temiuat 

(9J,7o) doksan üç Hra yetmit bet kuruş olup eksiltmesi 2-ı temmuz 1 

940 ç.:nşan.ıba ıüuü aut \ ı6J ou altıda Ankarada evkaf apartımanı· 
nm üçüncü kapııından girilen birinci katındaki P. r. T, aatınalına 
kom~syoouııda yapılacaklar. İ 

latekliler muvakkat teminMt makbuz veya banka teminat weklu
aile k ..ı uUDİ veıikalarını hamilen oıezkÜr gÜu Ve saate O komıayona 
müracu.ıt edeceklerdir. • 

Ş'lrlnameler Ankarada P. T. T. Levazım, İstaubulda Valide ha 1 
111oda i:tinci katta P. T. r. LevaZJ ıD, ayniyat şube müdürlüklerin. 

tubJarı ve d ter kanuni veaaikle birlikte mezkur tarihe kadar o 
komisyona müracaat edeceklerdir. 

İhale pazarlığa iştirak edeceklerden san'at ve işçilitine emniyet 
edilecek firmaya yapılacaklar. 

İıktekliler bastırılacak pulların ıartname vesair evrakını 367 
kuruş mukabilinde Ankarada P. T. T. Levazım müdürUljilnden, iı· 
tanbulda V1tlide hanının ikinci katında P. T. T. Ayniyat tubeıin· 
den alacaklardır ______ .. __ 
Kereste, Tahta ve saire 

Kütahya P . T. T. Müdürlüfünden: 
P. T. T. idareıi için Tavıault balgesi ormanlarından 220 adet 

çaın dir~ği kesilip Tavşanhda teslim edilmek üzere beheri 6 lira 
muhammen bedelle açık ekıiltmeye konulmuıtur. İhale 11.6.940 sala 
günü saat ,_. de P. T. T. müdürlütü binaıanda yapılacaklar. 

l'ıluvakkat teminat 99 liradır. Şartnameler her Jiln müdürlükte 
görülebilir. 

Çamaltı Tuzlası Müdürlüğünden: 
Ebudı Adet 

o.o~x0,04x0.50 200 ) 2 400 
0.03x0,28x4.00 230 8.400 

Yukı&rıda ebadı ve miktarı yazılı çır11lı çam kerestesi pazarlık-
la ıatıo almacaktır. 

Beher metre ınikabının muhammen bedeli 
İsteklilerin 14.6.940 cuma günü saat 14 te 

racaatları 

Nakliyat - Yükleme - Boşaltma 
-..........-~~ -~_...__~.-... 

43 liradır. 
roüdüriyetimize 

Kütahya Belediyesinden : 

mu· 

Kütahya elektrik .antrah 1940 mali yılı bir senelik ihtiyacı açın 
Tavşanlı ve Değirmisaz-lan belediyece alınacak 70•1 ili 800 ten lin
yit kö ınürüııün ta:ızim edilen tartnamesine göre mezkür mahaller· 
den elektrik ı1aııtıra)ına aıalcli ile yandıktan aonra cürüffinun 1anh· 
raldan gösterilecek mahalle ihracı açık ekıiltmeye bırakılmıt ve 
Tnvşandan aluı ııcak kömürler için ton başına 125 ve Değirmisazdan 
getirilece 1~ kömürl t r için 165 kurut nakil öcreti konanutdur, İhale 
12.6.9 tO tarihine müsadif çı•rtamba fÜ&ıÜ saat 15 de belediye encü 
mt:nİ&ıce yapılacaktır Eksiltmeye ittirak için % 7,5 tutarı 99 lira 
yatmloıası ve ihaleyi müteakip İfOU muvakkat teminatın l98 liraya 
iblağı şarttır. Fazla tafailit al-nak isteyenlerin elektrik şeflifine 
müracaatları ilan oluııur. 

Etibank Garp Linyitleri lıletrneıinden : 
Tav,3nlada Küçükilet köyü civarındaki komür ocaklarından it

tihııl olunaıı linyit köruürlerinin 13-17 Km. mesafede bulunan tuv· 
şanlı iltHyonuna kamyonl1t nakliyesi kapalı zarf uıulile münaka
aaya konulmuflur. 

Bu ite ait fartna'lle: itlet•oeain Kütahya ajanile Eskitebir aja· 
nının , Tavtaıılı iıletme tubeıinden, Balıkesirde itletmeler merke· 
zinden bilabedel temin edilir . 

Naklıyeııin Ocaklardan iıtasyona teılim beher ton mubamml'n 
bedeli 115 yüı. OD beş kuruttur. 

Münakasanın Balıkeıirde ihale tarihi 20.6.940 1&at 10 dadır. 
Taliplerin mezkür tarihte teklif mektupları ve verecekleri fia· 

tın H)OO ton nakliyeıine tek.ıbüleden mikdar da teminat mektup 
veya akcalariie ltirlikte B.alıkeairde G1trp Linyitleri lıletmesi Di
rektörlüğüne würacaatları. 

lnhiıuırlar lstanbul 8dfmüdürlüğünden : 
940 mali yılanda idarenin tuz ambarlar111a gelecek tahınint'n 

3500 ton tu2un nakil vesaitiuden ambara nakil ve istif işi açık ek· 
siltmeye konulaıuftur . 

Muvakkat tewinat 132 liradır. 

İıteklilerin şartnam <!yi görmek Üzere laer gün ve eluillıı.ıeye 
iştirak için 2v haziran 94') pertembe günü aaat 1 1 te Batmüdürlü• 
tümüze würacaatleri. 

1 
den bedelıi z olarak verilir. 

D D· Yolları ve Limanları İtletrne U. İdar~ıinden : 
~"""""'----,.---------...,-:---------------------Benzin, Maki na yağları v. s. - ___..... __ İ Mahrukat. 

Kütahya Bele.liyeainden: Muhammen beddi 2200 Jira olan 2 adet Motopomp (Elektrikle 1 

müteharrik yat tulumbaaı) 24 61940 pazartesi günü aaat ( 15) on beşte 
, Hayderpaşada Gar binası dahilindeki komııyon taraf mdan kapalı 
İ z..uf usulile aat111 alınacaklar. 
J Bu ite rirmek isteyenlerin 165 lirahk muvakkat teminat, ka· 
nuııun tayin ettiği vesikalarla tekliflı rini muhtevi zarflarını aynı ıün 

I saat l 14) ou dörde kadar komiıyo ıı reiıliğine vermeleri lazımdır. i Bu ite ait şartnau1eler komiıyondan parasız. olarak dağıtılmak
tadır. 

f Ma•b .. 1a işleri, kırtaSlya ve-yazıhane- Lvz~ - ---· -·- - - .. -1 Ankara P T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

1 

iugiltereıle baatırılmak şartile idare ihtiyacı için 18 kıymette 
200 milyon posta pulu pazarlıta çıkımlmıttır. 

Muhammen bedel 7350!1, muvakkat teminat 5512,5 lira olup 

1 pazarlık 22 Temmuz 940 Paurteıi günü uat 16 da Ankarada Ev 
l kaf apartımanmıo üçüncii kapısından girilen birinci katında P. T, 
l T. Umumi müdürlüiü aatanalma komiıyonunda yapılacaktır. 
ı Talibler muvakkat teminat makbuzu veya banka teminat mek· 

4 

İsmi 
,\1akioe yağı 
Silindir ,, 
Mobiloil B. B . 

Azı Çoğu Bedeli 
21 00 22:10 396 Lira 
2003 2 ıoo 5')0 Lira 

M. teminatı 
W70 
44.IO 

Ekstra 300 350 126 Lira 9.45 
Mazot gaz.evi 2ll000 30000 4200 Lira 365 00 

Kütahya elektrik ıantralının 940 mali yılı bir ıeııelik ihtiyacı 
için eksiltmeğe konmuf olan yukarıda nev'i ve miktarı bedeller 
yazılı cedvelde riıterilen makina yatlarının tanzim edilen tartname· 
sine göre 19 6.940 tuibine milsadif çarşamba günü aat 12 de kü
tahya belediye encümenince en elveritli fiot vereo talibine ibalui 
icra ediledetinden eksiltmeye İflirak edeceklerin yukarıda miktarı 
yazılı muvakkat teminat akçasını müatubiben mezkür ,an ve saatte 
Kütahya belediye encüweııinde bulunmaları ve fazla tafailat almak 
şartnameyi görmek iıteye aılt>rİn daha evvel elektrik şeflitioe müra• 
caat etmeleri ilan olunur. 

• • • 
15 ton motorin alınacaktır. Bak: D.D. Yollara ilanlarına. 



2 M0NAKASA_GAZETESI 

g··n ilan olunan Münakasa ve üzayedeler Listesi 
""-...... ..----~-· . 

Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Günü Saat 
-------~·- ------

A) 1\1 Unakasalar 

lnşaat!-Tamirat, Natrn işleri, Malzeme, liarit~ 

Balıkesirde yeniden inşa edilecek mezbaha 
binası ahır sakatat, garaj tecrit ahırları 
ve mecra tesisatı 

Kanalizasyon yap. 
Garaj ontralda benzin deposu İn,. 
Kadife kalesindeki gazinonun ikmali İnf 

pa:t:. 

aç. eks, 

" 
" 

28226 50 

2.~50 -
8.ı4 55 

4339 84 

t:. iddı i -t f • razı-Kcılorifer (tesisat ve malzemesi) 

Elektrik motörlü abşab için tepsi testereli kapalı z· 
kesme ve delme tezgahı 

Elektrik wotôrlü ahşab için biçaklı planya 
tezgahı 

Elektrik motörlü htıtb içiı kanal ve oluk 
açmağa mahıus {reze tezgahı 

Motopomp (elektrikle mütelıarrik yağ tu
luınbası): 2 ad. 

" 
.. 
n 

Kurşunlu kablo üç nakilli. 5000 w. (t~md.) aç. eks. 

2750 -

2500 -

2000 

2200 -

1250 -

F\1 atbaa işleri - l<ırtasye-Yazıhanelevazımı 
-~---.-. --......-~-... - ----·- -· 

Posta pulu logilterede bnshrılmak şartile pa:ı. 73500 
18 kı) mette: 2( O milyon 

Kereste, tahta ve saire __ 

Çıralı çam kerestesi: 10.800 m3 

Nakliyat Boşaltma Yükletme 

paz. m9 43 -

Tuz nakli: 35UO t. aç eks. 
Linyit kömürü ııcılıli: ICOt t. kapalı z. t. 1 15 

" 
: 700-800 t. aç. elts. 

rv ahrukat Benzin. Makine yağlan v. s. 

Mahrukat Memleket HEıst. İ\İn (temd ) 
Mazut (oıotörin): 15 t. 
Makine yağı: 2.2 t. 
Siliodir yağı: 2. l t. 
Mobiloil B B ekstra· 350 k. 
Mazot: 30 t. 

MUteier rik 

aç. eks. 
n 

" 
" 
" 
n 

Saplı keser: 300 ad ·(01üteabhit 
hnabıno) 

nam ve paz. 

Yük arabası: 200 ad. (temd.) 

Kireç: 40 t.·luğla: 200000 ad. 
Cam kapaklı ilaç şişesi: 12000 ad. 
Otobüs· 1 ad. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. -------
K. ot: 3360 t. 
Sadeyağ 

Koyun eti 
Pirinç: 3.5 t.-un: 100 k.-çamaşır sodası: 

500 k.-ıadeyaQ': 800 k ··sabun: 1 t.
zeytinyaa"ı: 100 k -üzüm: 300 k.-pata
tes: 2.4 t. Hlça: 1 t.·nolıot: 500 k. • 
tuz: 1 t.·mcrcimelı:: 500 k.-k.-fuulye: 
1 t.·kayaı: 250 k ·bu ekmeLt: 12 t.
koyun eti: 7 t.-k. soğan: 1 t. ·Ltesme 
şeker: 2.8 t. 

Yulaf: 221330 k. 
Erzak memleket Hast. içiu ttemd.) 

B rv O 7 a y e d e 1 er 
• -== -~ 

Dükkan enkazı 
Fort otomobili 1935 modeli 
Müstamel sayıcı: 21)000 ad. (temd.) 
Kayısı ağacı: 200 ad. 

t tafe rrik 

" 

paz. 

kapalı z. 
p :ı.. 

" aç. elu. 

" 

paz. 
aç art. 
paz. 

" 

Turgutlu Belediyesinden : 
?.00,0 O tuğla ile 40 to'.1 kireç mübaynıt edilecektir. 

1630 -
396 -
500 -
126 -

4200 -

240 -

4200 -
450 1 -

93200 -
5000 -
2500 -

k. o 06 

14 --

Münalrnsa 7 .6.940 tarihinden 22.6.940 günüııe kadar 15 gündür 
İhale 22.6.940 cumartesi gü ıı ü saat 1 l dedir. 

Mezkür gün ve saatte taliplerin belediye encümenine gelmeleri 
ilan olunur. 

Yozgat Belediye Ba§kanhğmdan 
Belediyemiz aşağıdaki şartlar dairesinde enternntionel marka 

bir udet otobü mubayoe edecektir. 
1otörü 939 model olacaktır. 

2117 -

176 2.'i 
64 -

326 -

206 23 

187 50 

150 -

165 -

93 75 

5512 50 

132 -

122 29 
29 70 
44 10 

9 45 
365 -

18 -

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

B hkeıir Bdediyeıi 18·5-40 ilib. 1 aY 

hmir Belediyesi 

" 
" 

17-6 40 
17-6-40 
17·6 40 

D. D. Yolları Ank. Haydarpaıa Sevk 23-7 40 
Şefliği 

" 23·7-40 

" 
23.7.40 

O D. Yolları Haydarpafa 24·6-40 

P .T.T. Lvz. Müd. Ank. ve İst. Va· 24·7·40 
lide Han 

Aıık. P.T T. Lvz. Müd. İst. Valide 22 7·40 
Han 

Çamaltı Tuzluı Müd. 

• 
İnhiıarlar İst. Başmüd, 
Etibank Garb linyitleri İtlet. 
Kütahya Belediyesi 

Afyon Hast Ba,tab. 
D.D Yolları Haydarpaşa 

Kütahya Belediyesi 
., 
., 
,, 

İst. P.T.T. Müd. 

Edremit, Buna, Bandırma, Balıke 
sir Ask. SAK 

Turgutlu Belediyesi 

14 6 40 

20·6·40 
20 6 40 
12·6·40 

11-6·40 
18 6-40 
19 6 40 
19-6 40 
19·6 40 
19·6·40 

12·6·40 

11-6 41) 

16 -
16 -
16 -

15 30 

15 30 

15 30 

15 -

16 -

16 -

14 -

14 -
10 -
15 -

10 50 
12 -
12-
12 -
12 -

15 

15 

325 M.M.V. SAK 
Yozgat Belediyeıi 

22 6-40 t 1 

14-6·40 10 
15 6-40 10 -

11910 - Kırklareli Tümen SAK 

" ,, 
Niğde Vilayeti 

27-640 
10·6-40 
I06 40 
10-6-40 

15 -
15 
15 
14 

102 - Kütahya Vilayeti 
Afyon Hast. Battab. 

25·6-40 15 -
17-6 40 

1 05 
30 -

300 -

İ.t. Belediyesi 11-6 40 
T.C. Ziraat Bankuı Meuio Şubesi 21-6·40 
İst. Elek. Tramvay Tünel İtlet . U. Müd. 20 ·6 ·40 
Bornova Zeytincilik İ.taayoou Müd. 10-6·40 

14 -
ıo -
15 -
14 -

.- =*- - --- -=---------------
benzeri mücedded veya sağlamlıtıoı kaybetmemit dt'recede az kul
lanılmış olırnlordan bulunacaktır. Arabaların grup grup veya toptan 
satın alınmuı ınüıuküıulür.Fiab mahalli rayiç Ye piyauya göre ma• 
halli satınalrua ve muayene komisyonları tarafından takarriir ettiri-

l leeektir. İstekli olanlar Bursa, Bıtndırma, Suıırlilc, Kütahya, Balıke
I sir ve Edremid askeri satınalroa koıniıyonlanna müracaRt edebilir-' . ler. ihaleden itibareo 15 gün itinde müracaat edenlerin müracaati 

kabul edilir. 
•• * 

300 adet saplı keıer alınacaktır. Bak: İst. PTT. Müd. ilanlarına. 

trzak, Zahirı0,E"(S81lza v. s. 
Elli kilometrede 15 kilo benzin yakacaktır, Antakya HastBhane Battabipliğinden: 
Üı.erinin Karoıeri ve Koltukları Belediyede mevcut şıırtn.imesi- 28,5,940 tarihiı~de ihaleıi mukarrer olan Antakya basta11 esiııin 

ne uyğun olacaktır iaşe ve sair münakasuı etten maadasına talip :ıuhur etwediğ'inden 
Muhammen bedeli 4500 liradır IO gün müddetle u;ıatılmıştır. 
ihale 1 51940 tarihinden itibaren 15161940 Cuwarteıi g-ünü saat 1 MünaLtaıa JO 6 9-tO puartesi günü hastanede yapılacntından ta-

10 da Belediye dairesinde Belediye Encümeni marifetile icra oluna- liplerio fazlıt tafsilat almak üzere hastanede müteşekkil komisyona 
caktır. ·· ti "lA l 

Azami üç ile dört uy kullanılmış olduğu ibraz olunan vesika 
ile tevsik edılditi taktirde yapılacak muayene neticesinde evsafıua 

uygun görüldügü takdirde alınacak rapor üzerine mubayaa edile
cektir. 

Makine ihaleyi müteakip derbol teslim edilecektir. Taliplerin 
fenni ve hususi ıartnawe suretin Belediyemizden istemeleri ilan o· 
lunur. 

Edremit A ekeri Satınalma Komisyonundan : 
200 ade·:I. çift atlı yük arabası paaarlıkla aatm alınaeaktır. iha

leye 11.6.940 aalı güııü ıaat l5 de batlanacaktır. Arabaların eV1afa 
çift atla çekilir dört tekerlekli yaylı veya yayııı; ordu tipi veya buna 

wuracaa arı ı an o unur. 

Kuklareli Tümen Satmalma Komisyonundan : 
3,360,000 kilo kuru ot kapalı urfla eksiltmeye konmuştur, Mu

hammen fiatı 93,200 lira, ilk teminatı 11,910 liradu. İhalesi 27.U.940 
perşembe güııü 1aat 15 de Kırklarelinde tümeıı satınnlma komiıyo· 

nunda yapılacaktır. Şerııit ve evsafı komisyonda görülür. Talihlerin 
2490 lftyılı Ltnnunuıı 2 ve 3 cü maddelerindeki nsikalarile birlikte 
teklif mektublarını gününde ve 1aatinden lair saat evveline kadar 

1 mezkur komisyona vermeleri •. PostadaLti i"._cİkmeler kabul edilwea. 
1 Evsaf ve tnrtları Ankara ve lıtanbul Lv. A Sıttıualma komiıyonla l randa da iÖrülür. 
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j l~D~• .~ş ~P~i_y.~a-~s_a ~ ~---_I 
l A R P A deki teller de dahildir) str. 57 ıos 

Londra Boraaıı Tel No 2 ., 55 1 Os 
(6.5.940) Ağır ,, 56 tOs 

Kanada (No. 3) Mayıs 39 3 Hafıf ., 55 -
l..aplata " 36. • Torna do"ku'"ntt"ılerı 52 

" -(Fiatlar 400 libresi Şilin) ~cak » 57 tOs 

Vinipeg Borsası '{eni levha kesikleri 56 05 str. 57 
Mayıs 
Temmuz 
İlkteırin 

Buteli sent 35 3 4 Kazancılık bakırı n 53 10• 

" 
n 

7i6 1 2 
36 ı 2 

Pirinç: 

Roterdam Borsası 
Kanada(No.3) 100 kilosu Florin.- -
ArjanHn 62 63 Kg. -.-

Ağır 

Hıı fif 

T:ıb. ka halinde 
Ç ubuk uçları ve 

str 39 str 4 l 
l 34 n 36 

n 41 " 43 

Marsilya Borsaıu 
(16.5.940) 

"fişclcn " 38 IOs 
Kesikler " 44 str 46 

Cezayir Ufo 4Emb.prompt 126·126,50 71130 mermi kovnnı 
Tunus ., ,, - - f (türele mermisi mndeni 49 
Fas ,, ,, 120120,50 Temizçubuk .ı Swaıh n 34 lils 
Fiııtlar ı Mar•ilya Rılıtırnı 100 kiloıu Frank "Unııweatedn Ra<liyr.· ., 34/ str 38 

j Anvers Borsası Bronz sert ve adisi : 
1 (8.5.940) ---- ------
' Kanada Westen 3 disponible Dişli tekerlekler str 73 slr i5 
, Laplata 64-65 Kg. flottant Amirallık sert bronzu 

,, 64-65 Emb. mart Keza % 1.0 
" 72 
» 67 

1

1 
,, 64·65 disponible % 3 kurşun 

,, 67 68 ,, Ticari sert bronz 
,, 6910 ,, M 

> 591 str 61 

ı ( Fiatlar: Belcikıa Frank) ~~n~.:_: 

BAKLA 
Marsilya Borsası 

(16.5.9t0 
Tür ki ye 11

10 4 prompt 
Cezair ,, 167 -167 .50 
Suriye ,, 155.5 156 -

(Fiatları: 100 Kilosu Frank) 

BALMUMU 
Marsilya Borsasa 

Toplanmış döküntüler " 3fi 
Torna döküntüleri .. 

Çinko: 

Yeni kesikler " 19/ 
Eski çinko " 15 

Beyaz Madenler : 

% 29 kurşunculukta 

-
sh 20 

17 
" 

(16.5.940) 
Madagaskar Fr. Fr. 

1 

kullanılan ticari kny· 
2350 nak madeni str 78 str 80 

Fas ,, 
Tunus ,, 

2800 % 43 kalaycılı kla 
2800 kullanılan ticaı i 

Anadolu ,, 
(Fiatlar 1<'0 kilo ıçıo 

Marailya antreposu) 

3050 kaynak madeni 
Beyaz kalay 
Sifon üstleri " 

" 

106 ., ıos 

184/ n J86 
1571 n 159 

Londra Bonasa 
(10.5 940) 

Türki.·itihari Ni1an-'Vlayı• 
Kal!{ütta 

" " 

Alüminyom: 

145 - Levlıu kesikleri 
145 - Eski taLako hnlınde 

Fiatlar : 50 kilo 800graınlık Torna döküntüleı i (ti 
İngiliz ölçüsü üzerine Şilin olarak) cari) • Mağnezyomsuz str 24 str 26 

Manivela kovanları ,, 44 BUGDAY 
Londra Borsası 

Piston » 47 -

(22.5.940) 

Manitoba(No.1) 
Manitoba (No.2) 
Roaafe 

mart 

" 25, -

Hastahane yaprakları ., 25 
<Proces'l ı ,, 84 

Düralüminyom : 

Kesikler ,, 53 
Cenubi ve Gar.Avuıtralya 27/- Eski tabaka halinde 40 

(Fiatları : 480 Libreıi Şilin Torna döküntiileri .,JO str. 32-

Şikago Borsaaı ~ Nikel : 
Mayıs Buşeli Sent 82-3,4 - ---
Temmuz ,, ,, 82 82 l/4 Yeni kesikler 
Eyliil ,, ,, 82 1 4 82 1 2 Anod hurdaları 

Vtnipek Borsa11 1 Kadmiyom : 
May11 70 5/8 j - ---·--
Temmuz 71 518 
ılkte~rin 74 1 2 · Hurda 

(Fiatları : Buşeli Kanada Sent) ı Kurıun : 

Roterdaın Borsaıa 'IH -:;----
Manitoba No.1 lOOkilos.Florin - - %ur l; kalay 

" No.2 " " " -.- % 2 kalay 

:ıı 168 
,. 160 

3 - lıbresi 

str 22 10. 
D 23 -
" 23 -,, No.3 ,, ,, ,, -·-ı 

RozarJo Boraa11 H A M 0 E R I 
Mayıı 10 k. Pezo 8.05 
Haziran ,, 8.401 ( 16.5.940) 

Bouneı Aires Borsası Mnrsilya Borsası • 
May~' 100 k . Pezo 8.~~ ~ Ce1ayir Koyun d •risi 1200 1225 
Hazıran " 8 .25 Keçi derisi 22 
Temmuz " 8.4o Kuzu, derisi 22 

Bud~~eıte Borsası Oğlak derisi 19 
Tisza Havalısı 77 Kır. - Koyun barsağı 

78 
" =I (Fiatlar : fr. frank•) 

79 .. 
,, 80,, KETEN TO.-tUMU 

" 
" 

(Fiatlar 100 libresi pengö) 

ÇAVDAR 

Vinipeg Borsası 
Mayıs 45 7 8 
Temmuz 46 l 2 
Birinci teşrin 46 1 2 

(Fiatlar : Buteli Kanada Seuti) 

Budapeft Bonası 

Laplata 
Kalltüta 
Bo.nbny 

Londra Borsası 
(6 5.940) 
nisan 

,, 
,, 

" 

11.80 
17.~ 
ıs 

{Fiatlar tonu sterlin) 

Buenos Ayres Borsası "'' 
~foyıs 17·"' 
Haz mm . 17·~ Peşte mıntakası 

Diter mıntakalar 
F 1 Tewmuz ( iat ar : IOO kilos pengo) 18/ 

(Fiatlar : 100 kil. peı01 
Hurda Madenıari 

İngiltere Boraaaı 
Bakır: 

Tonu 
Tel No. l (Yumak halin· 

Rosario Borsası 

Mayıı 

Temmuz. 
(Fiatlar : 100 kil. 

(Devamı 3 lincü ıayf ad•) 

~ ., 

~I 
r 
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satın alınacaktır. Talihlerin 10.6.940 paır.artesi rünü saat 15 den 17 
lstanbul Beledfyeslnden : ( -ye kadar Kırklarelinde tümen satınalma komisyonuna gelmeleri. 

Osküdarda Rumi Mehmetpa'a mahallesinin Çeşme meydanı l Af yon Hastahanesi Baıtabibliğinden : 
lokatında 16 eski 14 yeni kapı No.lu dükkan enkazı pıszarlık f M;mleket Hastanesinin erztlk ve mahrukııtına verilen fiatlar · 
•uretele satılacaktır Tahmin bedeli 14 lira ve ilk teminatı 105 1 haddi lay'k görülmediğintle ıı ihaleleri 17 haziran 940 paı.arteıi gü· 
kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamelat Müdürlütü kaleminde , nüne temdit edildiği cihetle n Ünakasa ve şartnamesini görmek iıl e 

Cinsi Miktarı 
Muh bed. %7.5 tem. Eksiltme 

lira kr. lira kr. 'ekli .aati ıarülecektir. İhale 11. 6. 940 salı günü saat 14 de Daimi Encü- 1 yenlerin daimi encümene müracaatları. 

ı !bende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat mekbuz veya mek- 1 ÜQOOOOOOIOIOOOOOOOOO Maki ne şeridi 
lııblarile ihale günü muayyeu saatte Daimi Encümende bulun ı (Devamı 4 cü sahifada) § H A $ T A l A R 8 Elektr.k malzemesi 

~ları. - ·- =w-~-- -·-----.....: 
1 

O O Atölye ve tesisatı le· 

5000 adet 1223 50 
37 kalem 1400 -
18 " 175 -

91 76 açık ek. 14 
105 - ,, 14,30 
13 12 pazarlık 15,30 

Kütahya Vilayetinden: es::~ - - -~ -...:- -~•o Artık ilaç tişelerini kırını1 ve 0 ı vaLı mı 
ı4'l •• lo Suları: kalsiyumlu, kükürtlü, O Atölye ve tesisatı le 

. Vilayet aytır deposu hayvanatı için 22630 kilo yulaf açık ek- ~·f Napolitano ve Lndovey •' Ô ı·kı· h · · f k. d R d o ı 19 ,, 325 - 24 37 açık ek. 16,30 
lil l d O çe ı ı, epsının ev ıu e a - vazımı tQıe suretile mubayaa edilecektir. . :ı: Terzi Akademi erin en ~~O Akı· •t ı· ld ~ · · t O 

1 
E f ·· · f d 

1
. 

1 
d 

,, 1J yo • ıvı e ı o u5 u ıçın mu O j - vsa ını gosterır mü re et ısle eri ve makine şeri i nü· Beher kilosunun muhammen bedeli 6 kuruştur. 1ı.1 M ez un ~o f l O 
ro 'J lnk suretle şi a lı o an munesi Clucibince yulcarıda yazılı dört kalem eşya hizalRrında gös-

Eksiltme 25.6.940 aah günü saat 15 de Vilayet makamında top ro T E R z ı Alg M u 81 terilen usullerle satın alınacaktır. 
1-ııacak daimi encümen huzurunda yapılacaktır. r. ~··ı o AR UTL b d il · 

l' u. N. KOYUNOG"LU 'ı o O il - Muhammen e e erı, muvakkat teminatları, eksiltme aa· Şartnamesi her gln daimi encümen kalemiııde glrülebilir. l'.ı' m O d 
g ün •' O K A p L 1 C ALA R I NA O atleri hizelarmda yuılı ır. 

Talip olanların 102 liralık muvakkat teminatlarile mezkur f~ t 
0
o O ili - Eksiltme 17. VI. 940 pazarteıi güoü Kabatatda Levazım 

_., batt• Vı"la"yet daı'mı" encumenine müracaatları ilin olunur. ' D'ıploma derec~aı· · ·ı. G ı· D i 1 z O - "' ,t, ' · J O N O ve Mubayaal Şubeıl ndeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
~ı Altın Şeref Medalyası f{ O MUDANYA POSTAl.AIUNIN O iV - Listeler sözü geçen Şubeden parasız ahnab•leceti gibi şe· 
ttı rt)O ARMUTLUYA UGRAYAN 0 rit nümun~si de görülebilir. 
[f - o - T~l 8 SEFERLERi 8 1 V - isteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatlerde 

Kırklareli Tümen Satınalma Komisyonundan : 
Beıer bio liralık aade yağı ile 2500 liralık koyun eti pazarlıkla 

D 1 ş Piyasalar 
H, Beyotlu, Tünel karşısında r~ g Istanbuldnıı Armutludan g 1 % 7,5 güvenme parıtlarile birlikte mezkur Komisyona gelmeleri ilin 
~+, Tünel Pasajı .\: 7 [f, O Hereket Hareket O olunur. • • • (4571) 3-4 

( 2 nci sayfadan devam ) 

K U Ş Y E M İ ( Fiatlar lngılız tona ba-
~::-:::~~~-- ~,.,.,.~ a-~- - .8 Saati Sa;~ g ! 1 - İdaremizin Feriköy bira fahrikaaında haziran 940 tarihinden 
_ DOKTOR Ç 1 P R UT 00 Pazartesi 9• 0

0 
mayıs 941 sonuna kad. r günde 500 kilo üzerinden bir sene zarfııı-

Londra Borsası ''"a olup 5 1ilin iılronto da
hıid ir. ) 

_, 9,5!'1 Salı b 80 i O Çarşamba 9,2D O 1 da birikecek tahi en 1 ton kö nür curufu pazarlıkla satılaeaktır. 
1 ~ Cildiye ve Zührevi ye g O il - Pazarlık 15. Vl.940 cumartesi günü saat IO da Ka'-ataşda 
1 Mütehassm O 

16
•00 Perşembe 8 I Levazım ve Mubayaet Şubesindeki Alım Satış Komisyonunda yapı 

Rozario Borsası 1 Beyotlu Yerli Mollaı Pnznrı o Cuma . 9,'20 o lacaktır . 

(I0.5.940) 
• • 25 / -

<Fiallar : C. W. T: için tilin) 

t_ Anvera Borsall 
lll.ta disponible 

Mayıs J.~ karşısında Postn sokn~ı köşe~inde 00 14,00 Cumartesı O ı 111 - Nümune sözü geçen fabrikada görülebilir. 
Haziran 4.1<> 

1 

Meymenet apıırtımnnı 8,30 Paza r 9,20 ve 19,20 0
0 

iV -
1 

t kl'I . 
1 

k . . t . 
1 

-

(Fiatlar : 100 kr. Belcika fr.) 
( ti 100 kilo ) Tel.- 433 r,3 O - ı e ı erın pazarı açın ayın o uuan gun ve natte t~k· 

Fia ar : pezo 11:;...--af& smı . _ OOOOOOOJOlOOOOOOOOO O 1 lif edecekleri fiat üzerinden % 15 teminat paral,uil~ birlikte mez-

MADENLER 

Londra Boraasa 

Budapeft Borsası lstanbul G·· ükle · B Udü 1....... de 11 kür Komisyona würacaatlan ilin olunur. (4573) 3-4 Tisı:a havalisi 21.50-21.60 Umr rı aşın I' ug Un n : I • • • 

Bakır 

Diter mıntakalar malı 21.30-21.50 G •• ••ki d h• • ı 1 -- Şartnamesi mucibince 5000 kilo haşarata öldüren mayi Filit 
Budape,te antreposunda umru er eki sa ıp "' iZ 1 pıızarlıklıı satın atanacaktır. 

( Fiatlar : IOO kilosu pengo 1 il - Puzıırlık 20. Vl.940 Perşembe günü Hat 14 dt: Kabataşta 
P A M U K 1 eş ya satılıyor Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

1 
Ltverpul Piyasası lII - Filit, Vız, Fayda ve l\liset marka olacaktır. Bunların ev-

( lb. peni) 1 K .1 K ıynıeti safında mul vermek istiyenlerin uümunelerini pazarlık gününden 

t (6.5.940) 
l •\tro Steri. 62 - 0-0 
l'tf'ıye edilnılş • 6:? - 0-0 
l "fth edilmiş o1o 99,7 • 61 -10-0 

AlivreMiddlinrAlivreUperF.G.F. I ~~ Gr. Lir~ Krf. -- --~a cinsi______ evvel W'laltepede Ziraat Enıtitümüze vererek tecrübe ettirmeleri ve 
Mayıı 7.98 9.15 692 500 1421 90 Pamuk mensucat pazarlığa iştirak için vesika almaları lazımdır. 

'efı1e edilmiş oıo 99,2 • 60 -10·0 
?ti l' 5' 

Çıılı•kl ar • 65 • 10-0 

ı Temuz 9.20 9.15 1 332 500 1361 20 Yünlü paınuklıı peluş iV - .Şartname sözü ıt:çen Şubeden parasız alınabilir. 

1 
Nevyork Piyaaa11 94 oı O 53 50 Cam lamba karpuzu ve abt1ju u V - isteklilerin pazarlık için tayin olunan güu ve saatte % 7,5 

4 16 

( lb. ~ Dolar aenti) ı.t no 325 40 Kekulu tuvalet pudrası gü\enme parası ve pazarlıta iştirak vesikası ile birlikte mezkür Ko· 
Midlior Hazir~41 85 500 1808 30 Boyalı !~lenmiş glase deri miıyona müracaatları . * * * (4648) 2 -4 

MISIR 

~ Londra Borsası 
l 'J ı6 

Y U LA F I09 00 
1 

886 ()() Suni ipe!ct ipliği (maaırada) 1 - Şartnamesi mucibince 12.i çift lastik çizme açık eksiltme 
Lonra Boraası 105 üOO 216 50 Demirli nğaçlı çocuk ağız arınoniği usulile sııtın alınacaktır. 

t •la yeni m•hıul nİHn 
tıılıhi Afrika(N.2)mart·niaan 

•ı ,, ,, 4) şuhat 
'• ,, ,, 6) (sallcı) 

(Fiatlar: 4811 Libresi Şilin) 

~· Buenos·Ayres Borsası 

Laplata 34, 670 OOO 702 00 Transformatör 11 - Muhamwen bedeli 893,75 lira · muvakkat teminatı 67 li-
Kanatla Mayıı 36/ 63 200 814 40 Yün Örme katlıorse lkadın için) radır. 

~~ . . . . 
(Fiatlar: 320 lngiliz Libroai Şilin 20 300 839 95 İpeti havi yiin mensucat 111 - Ek.siltıne 20. Vl.940 perfeoıbe güuü aaat 15 te Kıtbataşta 

Buenoı Ayr~s Borsası 1 35 300 5ı 7 1 Koko ely.-fından tewizl iğe mabsus fırça Levazım ve MubnyClill Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
l ~ttan 
tııı~u:ı • • 

4.2-4 
4.34 
4.44 

M11.yıı . • • • 4.~8 lO 1 000 362 8 1 Basuı pamuk mensuc.ıt iV - Şartname aözü geçen Şubetlen parasız alınabilir. 
(Fiatlar: 100 kilo için Bueooıı; 259 500 967 37 Çile halinde boyalı pamuk ipliğ i V - Eksiltmeye ittirak edecek firmalar şartnamenin 9 uncu 

( Fiatlar : 100 kilosu pezo ) Ayres tealimi puodur) 48 90{) 204 46 Demir aaç çocuk oyuncagı maddeıoinde yazılı şeraiti eksiltme gününden üÇ gün evvel ıne kadar 
Şikaıo Borsa11 225 OUU 486 U~ Lastik halka tuz. fen Şubesine vermeleri ve leklıflerinin kabulünü mutazammın 

Mayıs . 38 ı ,4 160 500 982 71 Demir traş makinesi yedek yüzü vesika almaları, teyiu olunan gün ve saatte % 7,5 ıüvenme para-
Te111muz. 31 1 ı4 1 112 OUO 241 92 Lastik halka lar.ı~ birlikte mezkur Kemisyona müracaatları. (4649) 2- 4 

Kalay 
' ( 13.5.940) 

Eylül . • . • . 20 - 2630 OUU 241 35 Kaba deoıir gemi zinciri 
( Fiatlar : 32 Libresi Şikaro 3400 000 430 60 İki adet vinç 

l 'ııc:lt.rd pe,in 2b9 1;2-270 -
1 '? '•delı 267112-268 1;2 
"'til• 

teılimi Sent) 28 000 118 60 Lastik telli pamuk ipliti 
Vinipek Boraatı 2031 OOtı 2340 00 İpekle tecrit edilmiş bakır kablo teli 

' 2 lı:elaya Liverpool 
Piyuaa kapalıdır 

Mayıı Buşeli Sent 33 11 -l ' 173 ııoo 265 n Pamukla tecrit edilmiş bak ır e lektrik kablosu 
Temmuz ,, ,, 17 l ı 4 173 400 304 52 İµekle tecri! edilmiş bakır elektrik kablosu 

~ Kurıun 
\ııı11hlt ham Ecnebi gümrüklü 

Steri. 25 - O • O 

O E M I R ve Ç E L İ K 
Londra Bo11aaa 

inci teırin ,. ,, 30 118 5500 000 940 00 Sair madeni kara 
Budapeıt Borsası 178 200 120 33 Zımpara kağıdı 

Birinci nevi • . • 8 000 178 40 Sade deri alet çantası 

"' . ( 11.4.940) ikinci ,, . . 20.60 - 20.85 253 500 338 71 Pamuk iplıği 
(Fiatlar : IUO kilosu Peoıö) • 5 500 58 55 Yün şark halısı •lıt, lııtiliz No. l 

ı.,~~k, garp Hblli malı, l.koç 6. 7 6 
~ ~ 6 13 o y UMU - R T A l 18 000 241 6) filbise ve tuvalet fırçası (nebati elyaflı) 

f'~~İıııcaın 6 19.0 Berlin Borsası 
~ak.. 6 3 o S A B C O 
l\ı Utnhane 65den C>0-65 55-bO 50-55 45-50 
~3 Glnl•nd döküm demiri yukarı 
~'tf 111d IDIDtaka11 tHfimi ıter. 5,11,0 g ram aram aram gram ırraın 

Orlıı 0,5 o/0 - 0,75 o/o 6. 0,6 Türkiye 
~ • ~.1 oı., - 0,5 o/o 6 . 9.0 tamtaae Fiyat yoktur 
~ dokurnhınui 5 12.6 (G.l.tamtar.e) 
ı,. l'ılfll demtr ve çelik Yui•-
~ ~~ 3'/8 ve daha yukarııı için 12. 2 6 alavya tam taze 
~ /16 ve daha aşatııı için 13.00 Bulgari~tan 
\J

1
11 dtıniri 13 12 6 

~ ' 11 deı:ııir 1.vlıa l'/4 'H yu- z E y T i N y A G 1 
~'"• için 14. 2.6 Marailya Piyasaaa 
~~ij~ııd n potrel 12. 2.6 (22.5.940) 
't •ıtıirleri T demiri 4' va Cezair 1225 - 1230 

tı: ~',t•tı için 13. 2 6 
~~ Yunan - - -
tırll daınir 3' ve aıatı11 için ııı . 9.0 (Fiatlar : C. 1. F. ( f O kiloau 

~1....111 Çı.ılıuldarı -
~ frank olarak ) t• , Çıılıulılar 5' gf'niı ve aşa-

~-:1 içiıı ıs. 9 o Nevyork Piyasası 
'rl '-'-t •ot va mu rabbA 3' ve a- (22 4, 940) 

~ 111 13. 2 6 
r-) 60 Tağyir edilmit 0.95 - 0,96 
>ti,; Lbı . ve yukarııı için 10. 10,0 1 85 1 95 
f' ~ r b yemeklik • - .. ~~ ~••n er 

'~ 12 15 o (Fiatlar : Loco, gıılonu dolar) 

~111ıuı ı 1111ııı1111111ımı1111111111111111111111 1111111mııııı11111111m1111mı11111111111~ 
~ DOGON, NiŞAN ve sair ÇiÇEK siparişleriniz için § 
~ = ~ TÜRKIYENİN en eski F Q T 1 === 
; ve en asri 
~ ÇİÇEK EViNE MÜRACAAT EDİNİZ a 
§ = 
~ Beyotlu, İstiklll Caddesi, ·'~ .302. Telefon : 40f306 ~ 
§ Şubesi : Bey. Sumer Sinemaaı kartıaı .Y! 207. Telefon : 43469 § 
~ BÜTÜN SENE AÇlKTIR S 
~ Vadyet delayislle fiyatlarda tenzilat yapılmıştır. 5 
~I -1ı111ıım1111111mıı111111111m1111111111 ıııuıııııııımııııııımııımıııımııımıx 

14 500 118 37 Pl&Stik mevadclıtn ipekli pamuklu lambo abajuru 
70 600 61 77 Sade cam tabak 
83 000 96 69 Cam b ilya 

211 UvO 216 05 Mücellit mutambası 
557 000 612 70 Cilasız ıralalit levha 

1840 000 573 88 Sade demir aıeııteıe 
154 000 183 25 Kaııt etiket 
430 HOO 27Z 00 Demirden jaut tırnakları 
1 14 000 53 04 Beyalı demir krem kutusu 
91 000 9U 06 Aleminyuuı levha 
57 000 6.? 75 Aleminyuın kötebend 
37 (j\ıO 19 l 00 Çerçeveli ve çerçevesiz fotoğraf resimler 

9 800 69 00 Kullanılmış alıcı radyo makinesi 
118 000 l04 60 Vernikli yajlı boya 

5 000 113 75 İspirtolu tentür 
27!} 600 474 75 Dişçi koltuğu 
317 ıl(ıü 324 35 Renkli adi cam su takımı 

13 OUO 108 6J Yün iark halısı 
17 600 2211 40 Portatif elektrikle işler sözlü siııeuıa maki ıı c s 
35 000 195 9'l Selloit ukalıklı duvar takvi mi 

159 000 191 93 Sırlı demir lamba abajuru 
271 noo 294 38 Elektrik kondansatör 
241 000 122 30 Porselen çay takımı ve salon e ,.yası 

37 5ro 139 76 Elektrik tertibatlı lamba 
592 500 2951 90 Sade pamuk ve lastikli pamuk ŞP.rit 
211 000 1320 00 Sade pamuk kordela 

Tan sıueteainin 30.5.9-10 günli nüslıuında ilin edildiği ü1cre 
yukarıda kilo de{reri ve ciıııleri yazılı eıyanın satıtları 14, 17,20,24,'26, 
28.6 940 günlerinde Emiııönünde balı antreposu dah ·lindeki Gümrük 
Salıt Müdürlütüııdc yapılacaktır Taliplerin ihale günlerinde ı;aııt 12 
ye kadar 2490 sayılı kanunda yazılı vesikaları ibraz. eyliyerek o~ 
7,5 pey akçeıini veaneye }atırmış olmaları lazımdır . ihale günlerin
den enel üç gün zarfında sabah aaal 9 dan ! 2 ye kadar alıcılar 
eşyaları anbarlıırında usulü d11ireıinde görebilirler bu eşyadan mııa 

da her gün mfiteferrik eşya ıatı'ı yapılmakta olup listeleri ııtlon 
illo tahtuanda asılıdır. Telefon 23219 (4655) 

Muhammen bedeli (1630) lira (5 ) kuruş olao 15000 Kg. M -
zut (Motorin) 18 6.194fl Salı ııüuü aaut 10.50 on ellide Haydarpaşada 
gar binası dahilindeki Komisyon tarafından açık eksiltme usulile 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek iıteyenlerin (122) lira t29) kuru~luk muvakkat 
teminat ve kanunun tayin ettiai veuikle birlikte eksiltme günü 
saatine kadar komisyona mürııcantleri lazımdır . 

Bu ite ait tartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtıl-
maktadır. (4775) 

ıjJ * * 
Muhamıııen bedeli ( 1248) lira ola o 520 adet 400 m, w lik çimen 

to künk (17.6. 1940) pnznrtesi günü .sııat (1 0.45) oııu kırk beşte Hay
darpaşadn gar binası dahilindeki Komisyon torafmdan pazarlıkla 
satın alınacaktır 

Bu ite g ·rmek isteyenlerin ( 187) lira (20) kuruşluk kat'i temi
nat ve kanunun ta1in ettiği vesaikle birlikte pazarlık günü liRaline 
kadar Komisyona müracaatları lazı,ndır. 

Bu işe ait tartııaıneler Komisyondan parasız olarak d ğıhlmak-
tadır. (4532) 4-4 

-lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden 
İdaremi:ı ihtiyacı için 300 adet saplı keserin alımı müteahhit 

nnm ve hesabına pazarlıta konulmuştur. 
Pazarlık 12.6,940 çarıamba saat 15 de B. postııhaue ka r.şıaıııda 

Vıılde hanmda ikinci k tla J>. T. T. muhasebeciliği odasında topla
necuk alım salım llomisyoııunda yapılacaktır 

Muhammen bedeli 240 lira, muvakkat teminat 18 liradır. Ta· 
)iplerin olbııptaki şartnıımelerini görmek ve muvakkat teminatlarını 
yatırmak Üzere müdürlük idari kalem levE1z1m kısmına , pazarlık gün 
ve saatinde de yukarıda toplanacağı yer yazılı komisyona müraca-
atları. (4n3) 1- 2 

~ ~ DIŞ DEPOSU 

!- ulöl ~ M. lbrahin erkmen 
1 
~~~ TÜRKİYENIN EN ZENGiN ÇEŞiTLISI 

ve en ASRI DIŞ DEPOSUDUR 

I 

' J 

l Daimi bir ser.giye maliktir 
1
1 

İstanbul, Makulynn han No. 2, 3, 4, 5, İ 
:-....----~------~----------------------~' 

• 
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CINQUIEME ANNEE No. 1445 

ABONNEMENTS 
Ville et Province 
3 mols Ptrs 450 
6 8fi() 

ı ~oo 
Ftranger : 1 ~ moiş Ftrs 2700 

Le No P t rs 5 

DJMANCHE 9 JUJN 1940 

Quotldien des Adjudicatlons 

ADMINISTRA TION 

<;a latn. Es lı i Gümrük Cad. 

(, 5, 

1 elephone: 49442 

Pour la Publicite ı'adre11er 
iı l'Adminiıtration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Boite Poatale No. 1261 

.. 
Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Obiet de a'e.djudication 
Prix - - ---C~tio7. --ü; d';dj;;ikation et du 

Joura Heurea el' adjudicat. estimatif provisoire Cahier det Chargea 

AdjL dica1i~ı s au Rabai~ 

Cer ~htc H crl f€ı; ıc:ticr ı-1rc:\. Fubl ics-~ ateriel de Construction-Cartographie 

Div. constr. iı l'obaıtoir Balıkeı;ir Gre a gre 28226 50 2117 -
Trnv. de canalısation Publique 2350 - 176 25 
Constr. depôt benzine » 844 55 64 -
Achev. constr. nu casino Kadife Kale ,, 4339 84 320 -

f le ctr ıciie-~ 02-C hauff?ge re ntrc 1 (lnsteltation et Materiel 

Municipalite Balıkesir 
» lzmir 

" n 

" 
> 

1 mois İl partir du 
17-6-40 
17-6 40 
17-6·40 

18-5·40 
16 -
16 ·-
16 -

Machine·outil a moteur electr. iı scier et per- Pli cnch 
forer le bois 

2750 - 206 25 Adm. Gen. Ch. de fer F.tat Ankara 23-7-10 15 30 

Mııchine·outil a ) n plıiner le bois 
,, > :» » :ıı fıaiser » ,, 

Motopompe (pompe a l'huile fonctionnant a 
l' electricite): '2 p. 

n 

" 

2500 -
2000 -
22 )il -

Cible en plomb a trois rheophores.: ı: ooo m. (aj) Publiquc 1250 -

Travaux d'lmprimerie -Papeterie - Fourniture 

Impression en Angletene de 18 soıles de Gıe iı gre 73) 00 -
timbres·poste: 200.000.000 p. 

Bois de Construction, Planches, Charpente 

Bois de sapin resıneux: ı 0,800 m3 Gre a gre le mB4) -

Transport-Chargement - Oechargment_ 

Transport sel: 3500 t. Publique 
> charbon lignite: H 00 t . Pli cncb la t. 1 15 
1J ., > : 100:500 t. Publique 

Cç>rr.bustible - Cc:ırburarıt-1-'uiles 

Mnzout: 15 t. 
Huilo pr. machine: '} ,2 t. 
Huile pr. cylindre: ?, 1 t. 
Huile Mobiloil E.xtra: 350 k. 
Mazout: 30 t . 
Combustible pr. bôp · Regional (aj) 

Civers 

Oaloire a manche: 300 p. (au nom et pr. 
compte du fournisseur) 

Voiture de charge: 200 p. (aj) 

Chaux: 40 t.·briques: 200000 p· 

Provisl ons 

Beurre: 20 k. 
Cboux: 200 k. 
Abricotı.: 200 k. 
Pomme: 200 le. 

Publique 

.. 
n 

• 
» 

" 

Grc a gre 

,, 

Publique 

" 
,, 
JI 

1630 -
396 -
500 -
l26 -

4300 -

240 -

k. 1 -
]) o 10 

,, o ıo 
> o 15 
» o 04 
,, o 05 
> o 06 

187 50 
150 -
165 -

Bur. Exped. H. paşa 

" ,, 
" ,, 

1 er Expl. Ch. de fer Eıııt H. poşa 

23-7-40 
23 7-40 
'24 ·6-40 

15 30 
15 30 
15 

93 75 Dir Econ . P.T.T. Ank. et lst. Valide Han 24-7-40 16 

de Burfjaux 

5512 50 Dir. Econom. P.T.T. Ankara el lstanbul '22·7 40 16 -
a Valide Han 

Dir. Saline Çamalıı 14·6-40 14 -

132 - Oir. Pr. Monopo1es lstanbul 20 ·6·40 14 -
20-6-4 fi l o -
l'..!-6-40 15 -

122 29 
29 70 
44 40 
9 45 

365 -

18 -

Exploit. Ligniteı. E.tibank it Blllıkesir 
Municipalite Kütahya 

1 er Expl Ch de fer Et at H. pısşa 
Municipaliıe Kütahyn 

.D ,. 

" " ,, " 
Hôpital Regional Afyon 

Dir. P.T.T. lslanbul 

18 6-40 
19·6·40 
19 6·40 
19·6-40 
19·6·40 
17-6-40 

ı o 50 
12 -
t!.! -
12 -
12 -

12-6-40 15 -

Com. Ach Mil. Edremit, Bursa, Ban· 11·6·40 15 -
aırma, BAiıkesir 

Municipalite Turgutlu 22·6-40 11 -

Vilayet Gaziantep 

" 
> 

.. 
> .. .. " 
" n 
,, 

" 

Raısin frais: 500 le. 
Melon: 300 k. 
Pasteques: 300 k. 
Oranges: 200 le. 
Concombreı: 200 k. 
F~ves fratches: 300 k. 
Paches: 100 k. 
Betteraves: 300 k. 
Farine pr. soupe: 100 le. 
Laitue: 300 k 

" » 

> o 17,50 

" o 05 

1 50 
1 50 
1 50 
:l 25 
1 50 
1 13 
1 35 
2 62 
o 75 
1 35 
1 13 

" ,, " 
" 

13-6·40 
13-6-40 
13-6-40 
13·6-40 
13-6-40 
13-640 
13·6·-tO 
13-6-40 
13 6 40 
13 6-40 
13·6 ·40 
13·6·40 
13 ·6 40 
13·6·40 
21-6-40 
10-6·40 
22 6-40 
111 6-40 
26 ·6 40 
26·6-40 
28-6-40 
29 6 ·40 

Eau potable: 300000 litres 
Provisions 
Viandc daghlitch: 2750 k. 
Sel: 60 t.-viande: 42 t. 
Viande de boeuf: 600 t. 
Betsrre: 72 t. 
Viande de boeuf: 220 t . 

,, » mouton: 40 t. 
Pain ( l annee) 

Adjudioations a la surenchere 
Magnesite: 500 t. (aj) 
Orgc, avoine ete. 
Fer camelote, porte, armoire ete. 
Marbre 
Automobile d'excursion Mod. 936 

Oivers objets de maison 

Ecorccs ıecheı de sapin: 2698 quinlaux 
Chaine pr. cııdenas: 2 p. 
Machine presse: 1 p .·machine pr. melanger le 

mortier: 1 p. 

> 

J> 

" 
" 
" 

" Gre a gre 
Pli cach 

n 

" 
" 

Gre a gre 
» 

Publique 
> 

" 
.. 

" 
" 

» O Ot> 
» o 15 
n O 02 
,, o 10 

" o 02 
1950 -

1875 -

190000 -
92l70 -
44000 -
21600 -

960 -

70 -
120 -

o 45 
o 75 
u 45 

146 25 

140 65 

10750 -
5030 -
3300 -
1620 -

72 

80 94 
6-
9 -

" " 
n JI 

,, .. 
" n 

" • 
Com. Ach. lnt. Ankara 
Med. en Chef Hôpital Antakya 
Procureur Gen. lstanbul 
Com. Acb. Milit. Vize 

" 
,. Kırklareli 

" " ,, 
» > Erzincan 
» 11 Kırklareli 

ıs 

12 -
15 -
17 
18 -
15 -
il 30 

Dir. Maison Penale Sivas mois İl partir du 4·6 40 

Dir. Fisc Fethiye 
,. Monopoles Ankara 

Munitipalitc Konya 
» lzmir 

Bur. Exec. Beşiktaş au garage Russe 
iı. Şişhane 

15 6-40 10 -
26-6·4" 15 
12-6·40 
10·6·40 16 

12,17-6-40 9 -

2me Bur. Exec. lst. Beyotlu Yağ· lll,13-6-40 12 -
hane sok. No 9 

Dir. Foretıı Balıkesir 

Defterdarat Jı.tanbul 

n " 

10-6·40 12 -
20 6-40 14 -
20-6-40 14 -

l 
1 
' ' 1 

1 

1 

-- -
==== L = 

Aksaray Memleket Hastanesi Baıtabibliğinden : 
Münakasaya konulacak erzakın 

ciııı ve evsafı 

Ekmek lBirinci nevi haa) 
Erkek koyun eti 
Süt 

Münakasa 
konulacak miktar 

Kilo 
8000 
3000 
4000 
4000 

400 
1000 
250 
300 

Mu bam meo fiatııı 

beher kilosu 
Lira Kr. Sıı· 

7, 50 
30 
11 
15 
80 
30 
8 
5 

Niğde Vilayeti Daimi Encümeninden : 

Erzakın cinıi 

Pirinç 
Fabrika unu 
Çamatır sodası 
Sabun 
Eritilmit sade yağı 
Zeytin yağı 
Çekirdel<1İz ura üzüm 
Patates 
Salça 
Yoğut 
Süt 
Nohut 

Çekilmiş tuz 
Mercimek 
Kuru faaulya 
Malatya yaprak kayıi 
Has ekmek 
Erkek koyun eti 
Kuru ıoğan 

Alınacak erz. kilosu 
Beher kilosunuıı 

muham. bed. 
azami 
3500 

loo 
500 

looo 
8oo 
loo 

300 

2400 

looo 
loooo 
10000 

500 

looo 
500 

looo 
240 

12ooo 
7000 

looo 

aztari 
4000 

200 
100 

1500 
looo 

200 

500 
3000 

1500 
15000 

15000 

looo 

15oo 
tooo 
1500 
3oo 

20000 

loooo 
1500 

kuruş 

3o 
15 
15 
45 
9o 
65 
3o 

5 
3o 
fo 
15 
lo 

6 
10 
17 5 
4o 
12 
4o 

5 1 
1 Kesme teker 28oo 33oo 42 

j Memleket hastanesine muktazi yukarıda cins ve müfredatı gö.te• 
rilen erzaklar 20 gün müddetle açık eksiltmeye kon11lnıuttur. . J 

1 
Eksiltme IO. 6. 940 pazartesi gilııü ıeat 14 de Vilayet daıdl 

encümeninde ber gün ıörülebilir. 
1 Bu huıuıa ait fenni ve buıu&i şartname Vilayet daimi eucüo>t' 
,

1 

ninde her gün görülebilir. ·ıe 
Taliplerin tayin edilen gün ve saatte % 7,5 teminat akçalar• 

Vilayet daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 

1 
(3 üncü ıay~~a~ devam) . . ~----~--~--------~ 

UZA Y~EDEL2R 
-------~--------------------·--~~--~-----------,_..,, 

Ankara İnhisarlar Baımüdürlüğünden : 
Ankara bira fabrikasında mevcut cinai ve tahmini mikdarı ıf'' 

,,ı 

tıda yazılı arpalar pazarhkla satılacaktır. Muvakkat teminat pıır 

hizaları oda göıterilmittir. • 
Pazarlık 26 6.940 tarihine saat i 5 de İııhiurlar BıışmüdürlilJil 

bioasında toplanacak komisyondan icra edılecefrindeu iatekli)er.i~· 
mezkur riıı ve saatte teminat paralariyle birlikte adı geçen kooı•' 
yona gelmeleri. 

Cinai 
İkinci arpa 
Kavuz 
Karamuk 
Cılız 

Filiz 

Tabmrn 
mikdarı 

Kilo 
57,000 
9,000 
2,600 
4,000 

15,000 

% 7,5 
Teminat parası 

Lira kuruş 

233 84 
• 19 91 

4 02 
10 50 
2 81 

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel fıletmeleri 
Umum Müdürlüğünden , 

6.6.940 tarilıinde arttırmaaı yapılan id remiz Salıpu.arı B 11~:. 
rında mevcut 20000 adet ınüstawel uyıcı için alınan fiat had.l• 
yıkın ıla gör6lmedifinden yeniden paurlığa konulmuştur, . 

Şartnameler levazım mlılürlüğünden p raaız tedarik edilebilı':
Pazarlık 20.8.940 perıembe rünü aattt 15 de Metro b•111" 

5 inci katanda toplanacak komisyonda yapılacaktır. 
Muvakkat teminat maktuan 300 liradır. --------.__.. __________ ,,,,,,,,./ 

imtiyaz Sahibi ve Yazı itleri Direktörü: lımail Girit 

8&1ıldıtı yer, Akın Baaımni i.tanbul 
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