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ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için Kuruı 

450 
850 

1500 

3 Aylıtı 
6 

12 
.. 
" Ecneb memleketler için 

12 aylığı 2700 

Sayısı 5 t--.uruş: 

Resmi makbuz mukabili olma· 

yon tediyat makbul değildir. 

PAZ R 

H GCN <;:IKAR İKTİSADI. MALI, TİCARi VE ZiRAi 

GAZETESİ 

iDAREHANE 
Galata, F ermeneciler Cad. 

Kenber hanı, 2nci kat 
No. 8-9-11-12 

iLAN ŞARTLARI 

d nn 

Telefon: 49442 

Posta kutusu No. 1261 

Umum Tüccarların ve müteahhit erin nıesle i Organıdır 

Ekono ik 
Dünya Demir ve Çelik Fiıtıarı 

14.12.1939 
Bakır: 

Sterlin 

Kaba, itlenmemiş blek, lev-
bn veya diter ~ekillerde 
depo teslimi 46 

Tufiye edil iş işlenmemit 49 1 ~ 
Elektrolitik cif 51 
Tel çubuklar 55 

Kalay: 
En tok En n. 

Standord peşin 
3 ay vad li 

2601 
4 259· 4 

257 2561 g 

Çinko: 

G. O. B. ecnebi extra cıif 
Londra ıimr kaii~ 

.Kurıun: 
Pig, i7ic J•muşak, ecnebi, 

vapur harici gümrükıü:ı. 
icınebi, depo harici teılim 

gii rülu ~ 

15 

londra Pi vas ıı d n Cevheri 
Fiyatları 

14.12.1139 
Kotasyonlar, aksi tasrih edil

ınediA-i yerlerde ı.016 kilel•k 
ton için ir. 

1. Antimuan : 
Sterlia 

Haın Cif 80-G2 -
Cevlacr (ııülfit) %50 55Cif 10 6 11 · 

" ,, ~60 55Cif ııom. 
Acli o 40 Cif nom. 

aberler 
Korperaayenlar Neaareti me•

leketi• lıaer tarafında ihtiyaca 
ltlfi m iltıiarcla yat bulanclurul
maaı için İcab den t daltiri it· 
tilaaıı: etmittir. 

Gerek it rerek dıt piyasa el' 
an nor al bir vuiyct• ıirmit • 
detildir lılıalit ve ilaraeat mua· 
meleleri mahduttur. 

Asidite clereceıi•• ıire rafi
ne aeytinyatlara Bariden Feb o· 
laralıı: kHtali 858-i77 liret i:ae· l 
rinden ihrac edilmekt~dir. 

Memleketimi• mali 0,, 5 aaidi
teli laapant yatlara kentali eif 
olarak 125 liret teklif edil.ek· 
tocfü, \ 

İhracat : 
lkinciteırin ayının ıo.JQ • aar

fıntla Pire limanından İıkenıle· 
ri1•1• 880 fıçı Hytin ilaraç e· 
ılilmi,tir. 

Plyaıa Durumu 
Zeytiıaleria lıaemen lıaer tarafta 
.... tiril esime l.aılan11ııt olma11· 
•• rajmen taıirlaa•eleri• kifHİ· 
11in a. .... faaliyete ı•lme•it ol
muınılan be••• pi7aaaya fasla 
mik•arda Y••i Hytin yatları ers.

eıiilmemittir. Şimdi7e kadar tıka
rıla• ııeyti yaflanna •a:ı.ara• 
ba Hneki rekelteain a-izel re•k· 
Ji Ye •efis elacaıı yal•ı:ı. Miıiil-

li aeytia yatları••• .. IJlk .. ir 
kısmı•ıa aanayie •alıa11ıı11 y6kHk 
dereHd• uitli eltlatu ltildiril
mekteıiir, 

Piyaıa Duru u: 
Eıki aeytin 7afı fiatları, buala· 
rı• hini ihracında lte•er kiloıun· 
•an alınmakta ela J ıirah•i 
nrfini• l.ir drahmiye indirilmeai· 
•e ra •en, dıt illıı:elerien yeai 
talepler zuhar etmem it olmuın· 
iall, re~n haftaya DU&ran be• 
Jaer oklıada l.ir dralıa i ıerile· 
mittir. 
Pir• piyaıaıı fiatları aıafıya alın-

mııtır. 

10.30.11.839 12-18.11.931 :!0-30.l l.U9 
-----· ------ ------
ekk. .lr. eldıı.• •r. oklıı. dr. 

Romınyı Zeytin Piyuuı 
Türkiye seytinleri : 

1 1-ei •. ,.,. 
1 l·ei > 

% 1.60·2 uidli 31-Ja.50 J7-37.50 l5·50.J6 

Y eai anlatmada ta.laıiı ol•••• 
aikıiara mahıubea M•eoia ••• 
trİ••ıtri İfİ• koate•ja.lar Teril
miıtir. 

MemleketiaimılH Hytia itila· 
l tını l.atlıca bir firma 7apmakta 
Ye 1 lrkiyeden mlbayaa ettiti 
•e7tialeri ıümrüklenmiı olarak 
baracla teptan Htmaktaıiır. •••· 
lar 18-40 Ley araaıaia eiHİ•• 

•• alıeısıaa ıöre aalıl•ıttır. 

Yuna latan •eytinlerl : 
Remaoya piyaaaıı da nylla· 

lerimiıia rakipleri Y •aan sey· 
tinleriıiır. Fiatları ıiyledir : 
OkkHı Dr.lıt. i 

J-ci > 

RafiH > 

Piri•• :. 
Giriıl pi1u 

,, 
Kala. 

o 2-4 o 
u .f.S ,. 

il °!o 3 
o • 4-5 
o o 1,5 

» 

> 

.. 
) 

~ 

.. 

J4 34.50 U-50.35 JU4.50 
32.50-U D-33.50 U.-

40.- S0.5t J0.5o 
21-11.50 21.50-22 

M.50 J6.50 "·-U-3l.50 M.50 Jl.-
J5.J8 

Miıiilli piyaaaıı•da aeytinyaj'ı ~ tir. Eslr.i Hytinyntlnrı fiyatları 
fiatları ieQ'ifiklik ri.termemit 1 apfıya alı••ııtar : 

l>ralt i 
----

IEtra Zeytia yafı asidıia toatiıi 250·270 
Zeytiııı yafı 0 

11 1 -2 aaidli n 2 0-24U 
o i :ıı 220-225 ,. .. o " 

" • u 5 .1 190-1 o " > .. u/e 7 .. )t 185 

R 1 · • eıu uı, lnfriliz malı an- ---- ---- A r• a alı ıl nnın, Yunan f ı:eytiayafı Ye 3 fııı da pirİ•a 
HJlİ• yatlarını, okkası 25-26 ratı i rac edil ittir. trepo teılımi u 

0
99.6 

Reıulu ecnebt Cif 
- 5 

71- 77 

2-Ars nik; 
Steri•• 

Beyaz, Mekıika m lı, ~ 
0 

28 
99 Cif 

Reyaı. İsveç malı u , ,i 28 •em. 
Cif. 

&yaz Cornweli (İngil· aom. 
t re malı) 9 , W F. o. r. 

3 ·Bakır; 
C • r 0ı0 15,25 ünitesi nom. 

" 00 580 " 
5 • Bl nd (Çinko cnherı) 

Sert, idi m 1 f. 0 , r. 

nom. 

Sterlin 

ll-
> Hi diıtan malı f. •· r. n•m· 

5- Ctv ; 

Mahallinde 
6 ·Krom: 
Rhodeııia 

Del ar 

128 

0 
o 48, Cr2 oi Cif 115 • 125/ • 

Türkiye 

°lo 48, Cr2 o3 Fob 931 - 97 8-
Yeni Kaledomia 

0 
• 55 57 Cr2 o3 Cif 

7-Kurıun; 
Cevher 

nom. 

0 
o 80 RC {ahın) bax ~ 12 (altın). 

8 • Ma.nıanez ; 
Hindistan mala 

8 
o 50 52 Mil. ialtesi 1 2 

Hindistan malı 
o 048 

9 • Molibden ; 
% 80 90, Mo S1 

" " 

DDnyı Pamuk Flıtıuı 
Liverpol (lb - peni) : 

1-5 

50-

Alivre Middling Alivre Uper F. G. P'. 

Mart 8.39 9,42 
New· Y ork (lb. Dolar sen ti) : 
Middliııg itibari 1. kAmrn 10,75 

ltalya ZeytinyıDı Plyuuı 
Y eai mahsul peyderpey piya· 

saya an.edilmektedir. 
Dahili piyasada son umanlar· 

da baı gösteren kıtlık zail ol
JQUftur. 

120-140 Ttaelı felt Volo Stiliı Jl-3" 

1 0-210 • • ll-$0 

220-260 • • • • l~ 

:2~0-210 :14 
~ao-.no • :ıı 

Bıanlardan ltatka birıie Blen•• 
dedikleri aeylinler vardırki ai
yablardan a7rılmıt, iki.ei dere
cede mallarıiır. Fiatları 0

,, JO 
daha ucuzdar. .Kliri•ıtl• l ley 
1 drabmiıiir. 

Türk :ııeytialerioin en iyiıi kl

lesu ~20 taaelidir. 

Yunınistandı zeytin ve zeytin 
yağı istıhııll ve ply11111 

istihsal vaziyeti : 
Zeytin: 

Zeytinlerin yunaniıta•ın ti•al 
taraflarından ve Amfiaaıla• mada 
cli~er bilÜD 7erlerinıie aaami· 
yet itibarile eyi tartlar altıacla 
kemale l'elmit Y• tepla•maları
na devam edilmekte bulaaulda· 
tu ilıililer tarafıaclaa ltildiril
mitlir. 

Piaıa durumu : 
Zeytin fiatları, ı•çen haftaya 

oanran ıı.etiıiklik ıaatermemıı· 
tir. 

Pire pi7aaa fiatları •ı•l•J• •· 
lın•ııtır. 

20.SO.ll.93' 12.18.11.9'9 20.30.11.91' 
olc.d. o.d. o,4. 

Ze.>tİll yıtaate1 200 lik fob l7 27 29 
:ıa l8 31 

• 
• 

• 180 Jile fob 
kalın 220 lilı:: fob 

250 lilı: fob 
280-300 • 
310 

26 " 28 
2.f 2.f 26 
l2 :22 24 
21 21 l3 

Y e•i ••H Hytin mabadUerİ· 
nin en iyi einılerine ıimaJt ame· 
rikadall Ye l•Ç•• Hne•İn ııra 
malı ı:eytinlerine de Cenalti A
merika tleearları tarafından ta· 
li~ balundutM fakat laenH l.lç 
bır partini• kapatılmayıp pazar
lıkta olchıkları •• Auupa mem
leketlerinden timdiHk yalnız Re
manyanın Hytia almakta oldutu 
anlatılmaktadır. 

ıi~alımi ~i.bi •c~• fiatla.rla ala_- Buğday için Aıg rı FIJ t Tıyin 
bilmek ıçtn çektDfH bır nzı· Edıldi 
yet ıcS.t•r•ekte old•kları ciiaetle 
Y •nan ihracatçılarını buna y•· 
aaımatiıkları H Şima.li A erika 
alıcıları••• 100 kilo 0

, 0 07-1 a· 
ıidli HJtİa yatlarına 26,5 ve 0 • 

1-~ aıidlı yatlara ıia 26 dolar 
ile talıp old11kları ilaililer tara· 
fıatlaa bildirilmektetlir. 

İhracat: 

lki•cİleıria ayı•ı• 21-30 ıl•· 
leri arasında Pire li•aaıodan 
İskeaderiye, Amerika ve Port
Sait' • 590 fıçı ve Giri• adasının 
K.udia iıkeleıi•ıi•• •O.OOQ kilo 

Zahire iiaracat ko iteıi b ıün 
toplanarak buıda1 ihracatı ı~ia 
aııarl fiyatları teaba l ittir. 
Yü de 4-5 çudarlı, 75-76 
hektolitrelik H yüzılo iç ana· 
li&li Anadolıa Hrt H yamuşak 
batıiayları felt olarak 6,~0 ku
raıtan, ayni enafta Y• ıarUarla 
Cenap 1D1atakaaı • rt butdayla
rı altı kuruttan Ye lzmir yum•· 
1akl111 ile Antalya, Samıan mı•· 
takaları baidayJara da aagari 6 
kur•ıtan aatılacaktır. Fa:daaı•a 
ıatıı eaia ise tle ba fiyatlardan 
aoluaaı•a ıatı1 yapılaaı1uaktır. 

Kanunlar, Kararnameler ve Ticaret Muahedeleri 

Deair, piri•t. lı.ıarı ... aliiaia19m neair leri lıa••na ••Yafık elaeatı ••· 
madenlerden nya pliıtilt madclelerclea tieeıiae Yarılmııtır. 
aıaıı:ıal, ve yine ba madenler nya plu- I• ı••el J&•I ıa Reı•I Ga
tilı: maddelerde• oyuccalı: teklinde ya· ••tetle ••tri tarilliallle• itiltar•• 
pılmıt lı.uışıan kalem y.ıntacak.ları iıalı.-

l V k·ı t· (Kut•• kal•• ye•tacllkları) nıa lı:ında Gumruk ·n nhiurlaı • a e ı 
Temi•i No; '4307.2786 tarifeye tatl.ikiade '-• yelıia it 

1 ıi,.lacai•i ıiileri•. 28.11.939 
lııleatlrii .JHl takılaeatı J•rİ 

ıiemir, pıri•ç, kart••, all•iay•• 
n .. ireıiea n1• plbtik •aclcle
lerd.. mamul (Karıaa kalem 
ye•tankları) aıa •amdl old•k
ları aaclde •••aralarına, •• e· 
yancak ıekli nrilmit balanH· 
ları•ıa 4a 01anoak tarifHlne tat
itik ••il•eıi tailıiirilmitti. 

Mal aalaiblerinia ita ıuretle 1•
pıl&ll tarife tat1tildarıH kartı 
itirnları ıelaebiyle mesele yni· 
deo incelenerek s5al eılilen •e•••
leria karta• kale• ye•tmafa 1•• 
ray•• 1tir ••vİ lıalemtrat el•a· 
}arı iti1tarile' 1tıçakçılık •t1a11n· 
tlaa aayılmaları, •• l.ıçıkçılık et· 
yuınıa ıaraltat•• yaaılı bal••· 
datu 539 aacu au~aranıa. f0ıkra
larına tatbikaa reıımlenclırılm• 

KAOıt ve muk1Vva hurdıluının 

ihrıcı memnuiretıne mOtedılr 

Kararda•• Ne : 2 '12441 

4.1. lUI Ye 2l1861 aayıla ka-
rarna••J• ektir : 

G A m r ü il tarife ka•u•••a• 
323, A. po:IİIJ'OHH ıiren klfıt 
ye m11kaYT& llurdalarının ilaracı· 

aın, ba lr.araraameaia netri ta 
rilai•d .. itiltareo meaedilmHi ; 
lktiaat Vekillitiaia mnafakatına 
atfen Ticaret Vekillıti•i• 15.11. 
939 tarila H 12219 aayılı teklifi 
l:ı:erine İcra Vekilleri Heyetince 
12 kiaan .. nel 1939 taribiade 

kal.al •l11m•uttar. 23.12.tUI 

• • 

KASALAR 
İA rit 

Gelibolu İnhisarlar İdasesin n : 

Gelibolu iosarlar idaresi binasında 1217 lira 11 kuruş ketif be
deli olan tamirat ve tadilat 26.12.939 rününden itibaren 20 gin 
müddetle açık eluiltmeyc konu tur. 

ihale 15.1.940 tarihine tesadüf ed n pazartesi tinü saat 15 de 
Gelibolu inhisarlar idaresinde ve ayni zamantla Çanakkale iııhiaar 
M. midirlü,2'iinde yapılabilecektir. 

Ekailtmeye gir cek icteklilerin yüz.de yedi buçuk temiaal olan 
91 lira ıs kuraıu inhisarlar veznesine yatırıp makbuz almaları la· 
:11111dır. 

Şartaameyi ıörmek ve isteklileri izalaab almak üzere Çanak-
kale iıılıüıarlar M. dürlüiüne ve yahut Gelıltolu inlıiaarlar idare-
•İH müraeaat eti bilirler. 

Samıu Vilayetiaden : 

l.luilt••Y• lılellH İf Samsun-Kavak yolunun mebdeiode11 itilta· 
rea kı1la7a kadar olaa 2,5 kılo ebelik kıımı ın çim ato harçlı 
Sa•dwic'b ıisteaıinde esulı suette tamiri. 

K.eıif ı. deli 119'5~ lira 75 kuruı ve muY kkat le iaat 895 lira 

40 karuıhır. 
ihale l94ü &eocı;İ iki ci aaun ayumı İ•cİ paurt si gilnü s at 

15 de Viliy t Daimı ne- emındc pazarlıkla yapılacaktır. 
lıte lil r • it• ait e ıf defteri, ~artname, kıiltaıe rna esi 

v mukavele proj si i Vılayet N fıa Mudiirlu"inıie ve Daimi E cü· 
men kaleminde parasız iarak. her gu ~orebılirler. 

Paurlıta gireceklerın muvn kat temınatı makbur.il cari sene 
içi de Ticaret Od sınd kay. h bulu dukl rına d ir vesılrayı ve bu 
iti yapabileceklerin cıaır ıı. e unhıudeu en az b W gin evv 1 Vıli-
7ct Maka ı a müraua la a -.luı ehliyet \"Hikasını i raz etm leri 
şarttır • 

ihale 2410 a aralı kaıuı.a hiık-mlcrine göredır. 

M. M. Vekil ti H S tın l a Ko.ınisyoııund n : 
İki küçük bina kap lı ıı:aafla c.lmlt~eje konBl.nu tur. ~ if b • 

d li 94Sl9 lira 8 kuu9 ol p ilk teminat miktarı 713 lıradır. Kapalı 
ıı:arfla ib lesi 25. l .ü4v pcrfembe ı.tn sa. t 11 de ava satınalına 
komiayonu .. dıı y pıl cııktır. Ke if evrllkı her -n o ledda sonra 48 
kurut mukı:.bılind aHıtz"..ır kowuıyuıı o.ıo alınubılır. isle lıleruı ka· 
auuun ikiuci ve çüucü maddelerinde yazılı vesaik ile teminat ve 
teklif mektuplarını havi zarfları ınuayyen saatten bır saat evvclı ka· 
dar komiıııyena vermeleri. 

Sa sun Vilayeti den : 

Samıunua mevcut ehir h rtaıının bazı nokıan kmml 
rmın ikmali için 1500 lira muhammen bedel üzerinden en· 
cümen huzurunda pazarlıkla ihalesi için t lip zuhur tmedi
iinden pazarlıim ye idem bir y müddetle uzatılm sm k r. 
rar verilmiıtir· 

Muhammen bedeli 1500 liradır. 
Muvakkat te in tı 112 lira 50 kuruıtur. 
İhale 24i0 1ayıh kanunun 46 ıncı maddesi hükümlerine 

tevfikan yapıl caktır 
Daha fazla malQmat lmak ve ıartnameyl gör k ilte

yealer belediv Baım hendtsliğine müracaaat etmelidirler· 

İst nbul .Komutanhiı Satınalma Komisyonund n : 

Komisyooumuı.da ketif ve şartnameleri mncul harp akademi· 
ıiuia ta•iratı açık ekıiltme ile yaptırılacaktır. Manakasasına 24.1.940 
Çartamba pnü saat on buçukta bııtlanacıık ve ayni pııda ihalesi 
yapılacaktır. Taliplerin belli J'Ü• ve saatte Fındıklıda komutanlık 
satıoalma lr.omiıyon•Da srelmeleri. 

lllttır, Ktiıik vı lıp R~iyarf aııt, Haıta11e L vz. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez 
Satmalma Komisyonundan: 

Talamin edilen bedeli 7500 lira olau ıs to• trinatrium - fesfat 
mlteahhi• nam ve lıeaabına askeri fabrikalar umum miiılürlü~ü 
merkez .. tıonlma kemiayonunca 19.1.40 cuma ıinü saat 14,.JQ da 
puarlıkla ihale edileaektir. Şartname parasız. olarak kemisyendan 
..erilir. Taliplerin mavakkat tomınat olan 562 lira 50 kurui ve 2490 
No. lı kauunuu 2 ve 3 maddelerindeki vesailde komisyoncu olma
dıkla.rıaa ve bu işle alikadar tiecarclaıı olduklarına dair ticaret o.lası 
THikuiyle mukur giiıı ve natte komisyona müracaatları. 

• • • 
Kalsiyom klorür ve iyot alınacaktır. Bak: İnhisarlar u· 

Müd. ilanlarına· 

• 



Bug ·· n i an olunan Münak_a_s_v_e_M_·_· z_a_y_e_d_e_le_r_Listesi · 
Cinsi W't11ııııtm· bed. T inat 

A) Mtinakasatar 
inşaat, Tamirat, Nafıa 'tteri, 

Gelibolu İnhisarlar İdaresi binası tamiri 
İslahiyede meteoroloji binası inş (temd.) 
Çanak. İnhisarlar idaresi yangın su tesisatı 
Samsunun mevcut · şehir hartasının bazı 

noksan kı.sımlarıoın ikmali iti (temd.) 
Samsun-Kavak yolu arasında çimento 

harçlı sandıwıch ıistemi tamiri 
Küçük bina inş:. 2 ad. (şart. 48 kr.) 
Harp Akademisi tamiri 
Nuruoımaniyede 70 No la kahve ve üsUin· 

deki odalartn tamiri 
Üsküdar temizlik pavyonu tamiri 
Erenköy 4 üucü okul binası tamiri 

aç. eks. 

aç. eks . 
paz. 

" 
kapalı z. 
aç eks. 
paz. 

" 
" 

1217 11 

806 47 
1500 -

11938 75 

9499 -

324 91 

135 31 
242 35 

laçlar, Kli~i~ v~i_!p_!nçi~~ a1_!t, H!l_!tahane Lvz. --
Trinatrium fosfat: 25 l . 
Kalsiyom klorür: 5 t. 
iyot: 70 k. 

paz. 

" 
" 

7500 -

Mensucat,~ Elbise,~~ura, Çamaşır v.s. 
Elbise: 17 tak. kaput: 6 ad. Beb. 14 ve 13 
Kır bekçileri elbisesi: 110 kat çizme: paz. 

110 çift 
Elbise: 225·230 tak. (temd.) " 
Kundura: 1000 çift " Ç'ıfti 4 80 
Pettemal: 1000 ad.-hamam takımı: 1000 tak. ,, 4750 -
Kösele çikolota rengi: 50() kg. ,, 1250 -

Mobilya, bUro ve ev eşyası, Muşamba Hah, v. s. 
Muhtelif ·;ş;a: 8 k~e=- paz. 274 -

Matbaa işleri - Kırtasye-Yazıhane _~evazımı 
~ ~----........... ... 
Evra)u matbua 
Matbu defter: 42 ad. 

Kereste, tahta ve saire 
Çam tahtuı Beykoz fidanlığa için 
Kontrplak 

Nakliyat - Boşaltma - Yükletme 

Eıya nakli: 500 t. 
Euak ve e,ya nakli 
Kamyon kiralanması taş nakli için 

paz. 

" 

pa:ı. 

,, 

aç. elts. 
kapalı z. 
paz. 

97 50 
180 -

150 -
160 -

500 -
5000 -
300-

Mahrukat, Benzin, Makine yağlan v. s. 

Kriple kömürü: 1000 t. 
Petrol: 15 t. 
Karabük kok kömürü: 244 t. 

'1 lltef errik 

İç liıtij'i: 19 ad.·dış lastiği: 8 ad. 
Araba ve araba kotumu: 15 ad 
Araba koşumu: 22 ad.-ile koşum tamiri 
Arka çantası bava rengi: 5000 ad. (şart. 

150 k .J 
8ez ıu kon11: 200 ad.-tahta ıu fıçııı: 100 ad. 
Çelik tel: 10 kalem 
Şarjör yaylığ'ı çelilc: 5 t. 
Smr kılı: 4 t. 
Takunya: 1000 çift 
İf ve dı' lastiği: 28-38 ad. 
Yanııa ıöndürme levazımı: 11 kalem 
Planya tezgahı: 1 ad. (temd.) 
Kazma kova v. ı. 
Makas, çakı, çinko etiket v.s. 
Oaak tatı ihzarı Büyükderede kaldırım ta· 

miri için 
Çimento çini Darülaceze yollaranın ta

miri için 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

!kmek: 68568 k. (temd.) 
Süt: 5.5 t. 
Yoprt: 13.5 t. 
K. erik 10 t. 
K. ıoğ'an: 20 t. 
Sabuıı: 7. t. (temd.) 
. " : 7. t. (temd.) 

Buliur: 48.400 k . 
Zeytin yağı: 17750 k. 
K. üzüm: 11 t.·saman: 30 t. 

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

Deri ve barsak 

Kanapo ve koltuk 
Dinamo·retramotör v.s 
Tütün: 9. l t. 
GGbre: 250 araba 
Mete kömürü: 176 kent. 
Çira: 1766 kent. 
Deri •• bar11k 

paz. 

" kapalı z. 

aç. eks. 

paz. 

" 
,, 

" 
" 
" 

12500 -
3075 -
t. 31 -

1360 -

30000 -

1600 -
3250 -
2400 -

" 
" 

220 -
Beh. 160 -

" 
paz. 

" 
" 

" 

kapalı z. 
aç. eks. 

" 
" 
" paz . 

" kapalı z. 

" paz. 

aç. art. 

" ,, 
" 
" 
" 
" 
" 

401 50 
401 25 
360 -

400 -

5544 96 
550 -

2025 -
2500 -
1200 -
2520 -
1900 -
5808 -
7987 50 

91 28 

63 49 
112 50 

895 40 

713 -

24 37 

10 15 
18 -

562 50 

23 70 
131 -

569 -
720 -
712 50 
93 75 

20 55 

7 32 
13 58 

11 25 
12 -

37 50 
375 -
22 50 

937 50 
230 63 
567 30 

102 -

4500 -

120 -
243 75 
180 -
33 -

675 -

30 12 
30 10 
27 -

30 -· 

415 87 
41 25 

151 88 
187 50 
90 -

189 -
147 -
435 60 
600-

150 -

3 96 
42 38 

250 -

ilraoaet yel'i 

Gelibolu İnhisarlar Müd. 
Gaziantep Nafıa MüJ. 
Çanak. İnhuarlar Müd. 
Samsun VilAyeti 

,, 

M.M.V. Hava SAK 
İst. Komut. SAK Fmdıklı 
İst. Beled. 

" 
" 

Ask. Fabr. U. Mid. SAK Ank. 
İnhisarlar U. Müd 

" 

Gaziantep Beled. 
Aklıisar Mubasebei Hususiye Mem. 

Gazi Terbiye Enstitüsü Direk. Ank. 
M.M.V. SAK 
Ank. Lvz. SAK 
Ask. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

İst. Beled. 

İst. Beled. 

" 

İst. Belecl. 

" 

Çanak. Mat. Mvk. SAK. 

. " " lıt. BeJed. 
• 

15-1 40 15 -
9-1-40 11 -

22-1-40 16 -
bir ay zarfında 

8·1-40 15 -

25-1-40 11 -
24-1-40 ıo 30 

9-1-40 14 -

9-1-40 14 -
9-1-40 14 -

19-1-40 14 30 
24-1-40 14 -
24-1·40 16 -

S.1-40 14 -
19-1·40 14 -

10-1-40 15 -
8-1-40 11 -
8-1·40 15 -

18-1-40 14 -

9-1-40 14 -

9-1-40 14 -
9-1·40 14 -

9-1-40 14 -
9-1-40 14 -

8-1-40 10 -
8·1·40 11 -
9-1-40 14 -

Ask. Fabr. U. Müd. SAK Ank. l 1-1-40 15 -

,, " 18-1-40 14 30 
Marm cra Ussü Bahri K. SAK İzmit 22-1·40 15 -

fzmir Beled. 
Baltkesir Ask. SAK 

" M.MV. Hava SAK 

İst. Komut. SAK. Fındıklı 
Ask. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

" " ,, " 
Ank. Lv.a. SAK 
M.M.V. SAK. 
İnhisarlar U. Müd. 

. " 
lıt. Beled. 

" 

Balıkesir C. Müddeiuııı. 
Çanak Jandr. 2 ci Taburu SAK 

,, " 
" ,, 
" " Bornova Ask. SAK 

. " 
lzmir Lvz. SAK. 

" 
Çorlu Kor SAK. 

T.H.K. Karacasu Şubeıi 

İzmir 2 ci İcra İzmir Bat Pazarı 
İzmir Eşref paşa Hastanesi 
Ödemit İcra Mem. 
İıt. Komut. SAK Fındıklı 
Baltkeıir Orman Müd. 

" T.H.K. Buldan Şubeai 

1 9·1-40 16 -
8·1-40 15 -
8-1-40 15 -

12.1.40 11 -

13·1·40 IO -
19-1-40 14 -
19-1-40 15 -
18-1-40 15 -
8-1-40 14 -

10-1 ·40 11 -
24-1-40 18 3G 
13-1-40 10 -
9·1·40 14 -
9.1.40 14 -
g.1.40 14 -

9-1 -40 14 -

20 1-40 10 -
15-1-40 15 -
15 1-40 15 -
16-1-40 15 -
16·1·40 15 -

26· 1-40 a kadar 
26· 1-40 a kadar 
18·1-40 10 -
18-1-40 15 -
10-1 -40 15 -

15·1-•0 18 -
9-10-1-40 

12-1-40 
12-19-1-40 

24-1-40 
16-1-40 
16·1-40 
16-1-40 

14 -
9-

10 -
11 -
15 -
15 -
15 -

7 ikinei.kaDUo 194~ 
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iNŞAAT MALZEMESi 

İSTANBUL PİYASASI TOPTAN FİYATLARI 

Al~ı yerli 50 kg.lık torbası 

,, " 40 " 
,, alman 50 " 

Asfalt yerli kilosu 

" 
,, ecıaebi 

Çimento natürel tonu 

" " 
Çini 

süper 

(mozaikten) 
(çimentodan) 

tanesi 

" " 
Fayans ecnebi 

" 
" " 

(aksamı) 
" Kireç (su) tonu 

,, (toz) ,, 
(t ) kilosu " aş 

Kiremit (Bakırköy) tanesi 
,, (Eski~ehir) ,, 
,, (Kütahya) ,, 
,, (Büyükdere) ,, 

Künk (çimento) santimi 
,, (toprak) numarası 

,, (dökme boru) kilosu 
,, (ecnebi) " 

Mermer (yerli işlenmiş) metre murabbaı 
Tuğla (Büyükdere prese) bini 

,, (Feriköydeliksiz) ,, 
,, (Kağıthane delikli) ,, 
,, ( ,, deliksiz) ,, 
,, (ateş, yerli) tane:;i 
,, ( ,, ecnebi) ,, 
,, (Fransız prese) ,, 

Kere.ste (döşemelik köknar) metre mikabı 
,, (çıralı, lambalı) ,, 
-'tavanlık köknar kordonlu) ,, ,,,, 

,, (kaplamalık çıralı ı 
" ,, (sıvadibi köknar) 
" ,, (pervaı.lık köknar) 
" 

" 
" ,, 
,, 

" 

" 
" 

180 
80 

800 
650 

o 75 

3 

1400 

20 
3900 
4200 
4500 
4500 
4500 
4500 

300 
ıoO ---

1500 
1800 

4 

-
1000 
700 

1 
1 
8 

--
3 
ıo 
:!O 
2ıı 

800 
3000 
1000 
1350 
1500 

13 
28 
22 

4800 
5200 
j 2{)0 

5200 
5500 
5200 

-m• ___________ ..,_.......,....,. ___ _.._,,.._~~ta•-...---

r4ensuoat - Elbise -Kundura - Çamaşır v. s. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalııı' 
Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 1250 lira olan 500 kı. çikolata rengi 
sele Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez satınalma J;f 

iyonunca 18. l.940 per'iembe günü saat 14 de pazarlıkla ihale el 

cektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
vakkat teminat olan 93 lira 75 kuruş ve 2490 numaralı kan 11 

2 ve 3 muddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve b~ 
le alikadıır tüccardan olduklarma dai r ticuret odası vesikas yle ~ 
kür gün ve saatte komisyona würacaatl.ırı . 

M. M. V. Satınalma Komisyonundan : 
J3eher çiftine tahmin edilen fiyat.ı 480. kuruş 1000 çift ~uııJ 

pazarlıkla münakasaya konmuştur. lhalesı 8. l.40 pazartesı ~ 
saat 11 dedir. Kati temiuntı 7~0 liradır. Evsdf ve şartnamesi b~ 
siz olarak M. M. V. satın alma komisyonundan alınabilir. lsteklıi 
kanunun emir ettiğ i belgelerle ihale saatrnda M. M V. ıatııılJ 

komisyo•una relmeleri. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komiayonundarı 
1000 takım üç parçadan ibaret hamam takımı ve IOOU I'~ 

malın pazarhkla eksiltmesi 8.1.940 saat 15 de Ankara LV. aıJJif 
sahnalma komisyonunda yapılacaktar. 

Muhammen bedeli 47JO lira kati teminata 712 lira 50 kurııf 
Nümuneıi Komisyonda görülür. 

Gazi Terbiye Enstitüsü Müdürlüğünden: 
3 ) 40 tarihinde enstitümüz erkek talebesine yapbrılacak 225 . • . I 

takım elbiseye muayyen zamanında talip çıkmadığuıdan bir ay 
fında pazarlıkla ihalesine karar verilmiştir, 

I0.1.40 tarihinde saat 15 de yapılacak pazarlığa iştirak eti 
ıtiyen taliplerin 569 lira 25 kuruşluk muvakkat tem!nat mak~ 
ariyle Ankara mektepler muhasebeciliğinde toplanan koaıi•f' 
müracaatlrrı . 

Nakliyat - Yükleme - Boşaltma 
...... ~........ • ' rtttd"""t .--.. - -c==r- ... 

Çanakkale Mst. Mv. Satınalma Komisyonundan: 
Çanakkaleye gelecek eşya ve mühimmatın Çanakkale gilı9' 

jünden tehir dahilindeki ciheti askeriye anbarlarma ve hastane 
yırındaki defi tayyare pavyonlarma taşınmak üzere 31 mayıs 
tarihine kadar mukaveleye batlanmak açık eksiltmeye konulıı:ıtıŞ 

İhaleıi 8. 1.940 pazartesi günü saat lO da Çanakkale Mst. 
satını.ima komisyonuuda yapılacaktır. 

Eksiltmeye konulan eşya ınıktarı 500 ton beher tonu ıOO 
ruştan 500 lira olup muvakkat teminatı 37 lira 50 kuruştur. 

Taliplerin 2490 sayılı kanun 2, 3 üncü maddelerindeki veSi~, 
ticaret vesikaları ile birlikte komisyona müracaatları ilan oluotl 

• * • Çanakkale .Mst. Mv. e bağlı harici muhtelif garniıo' 
araaında er efya, erzak ve mühimmatm nakliyeleri 31 .5.940 t 
bine kadar nnıkaveleye bağlanmak üzere kapalı xarfla eksilttıl 
konulmutlur. 

İbale.i 8.1.940 pazartesi günü ıaat 11 de Çanakkale Mıt. 
aabnalma komisyonunda yapılacakttr. İ 

Nakliyatın para tutan 5 bin lira olup muvakkat teminatı 
liradır. ~ 

isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2,3 maddelerinde yazılı ~· 
ve muvakkat teminatlnrile birlikte ihale saatinden en az bir ; 
evvel komisyona zarflarını makbuz mukabilinde vermeleri Jüı" 
ilin olunur, 



( 
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_h_ru_k_at..;.., _B_en.._.z....,in~, ..;.;,; ~ki na yağları v . ..!:. 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez 

Satınalma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli 3075 lira olan 15 ton petrol Askeri Fahri 

kalar umum müdürlüğü merkez satınalma komisyonunca 18.1. HUO 
perşembe günü saat 14,30 da pazarlıkla ihale edilec~ktir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. Talipleri• muvakkat teminat 
olan 230 lira 63 kuruş ve 2490 aumaralı kanunun 2 ve 3 maıi
d~erindcki vesniklc komisyoncu olmadıklarına Ye ı,. i,Ie allkadar 
tüccardan olduklarına dair ticaret odası vesikuile mezkur fin ve 
saatte Komisyona müracaatları. 

* "'* Tahmin edilen bedeli 12.500 lira olaa bin ten kriple aade• kö. 
mürü Askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez aatınalma komi
syonunca l 1.1.940 perşembe günü ıaat 15 de pazarlıkla ihale edile· 
cektir, Şartname parasız olarak komis7ondan nrilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan 937 lira 50 kuruş ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3 maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına n bu 
işle alakadar tüccardan olduklarına dair ticaret odası vesikasiyle 
nıezkfır gün ve saatte komisyona müracaatları. 

rrik 
İzmir Belediyesinden: 

Mezbaha kamyonları için 32 X 6 ebadında 8 adet dıt •e 
16 adet iç lastik satın alınması, yazı İtleri Müdürlüğündeki 
fartnamesi mucibince açık eksiltmeye konulmuıtur. Muham
rnen bedeli 1360 lira olup ihelesi 19.1.940 cuma aünü ıaat 
16 dadır. İştirak edecekler 102 liralık teminatı İt Bankasına 
Yatırarak makbuzile Encümene gelirler. 

An ara Levazım Amirliği Satınalma KomiıyonuRGaJl : 
IOOO çift takunyanın pazarlıkla eksiltmesi 8.1.940 saat 14 ie 

Ankara LV. amirliği sntınalma komisyonunda yapılaeaktır. 
Muhammen bedeli 220 lira kati teminatı 33 liradır. 

Balıkc ir Askeri Satınalma Komlsyonundsn : 
Onbeş o.det müceddet çift atla araba ile eubeı adet mö .. dclet 

çift atlı araba koşuma satın al.nacaktır. 
Pazarlığı 8.1.940 pazartesi j'Ünü ıaat 15 de Kor Satınalma 

Komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin mezkur saatte kor satıaalma Kemisy•••na relmoleri 

ilan olunur. 

• • • Yirmi iki adet miloeddet çift atlı raba kotumu ile taburda 
blevcut oşumların111 tamir v noksanlarının ikm1tli i i paz.arlıldn 
Yapılacaktır. 

Pazarlığı 8.1 940 pazartHi aiinil ıaat 15 de kor aatınıamR komiı· 
Yonuııda yapılacaktır, 

Taliplerın mezkur saatte kor Mhnalına Kemiıyo una relmeleri 
ılan olunur. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komis,..onunclan : 
. l\ Üno.kcısa günü talibi çıkmayan komutanlık birlikleri ilıtiyaeı 
•çın ıki yüz adet bez liU kovası nümunesi üı.erioe ve yüz. adet tah· 
ta suafıçısı,paz .. rlıklıı s tın alınAcaktır. Minakuaııına;f lJ. l.940 .. c_!: 
nıartesi ı:-ünü saat onda ... baflan'icak ve ayni günde )halesi.yapılacak-

Cinsi Miktarı Eksiltme şekli .. Saatı 

---- ---- __ ,_., ___ ----
~alsyoıı Klorür 5,000 kı. pa:ıarlık 14 
iyot 70 " ,, 16 
Yangın söndürme leva:r.ımı 11 kalem ,, 16,aO 

l - Şartname ve yangın söndürme levazımı müfredat listesi 
nıücibince yukarıda cins ve miktarı yazılı (3) kalem e11a pazarlıkla 
satın alıııo.ccıktır 

il - Pazarlık 24.1.940 çarşamba J'ÜnÜ hizalarında ıösterilen 
&a~tlerde Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şub sindeki Alım Ko· 
nıısyoııuııdo. yapılacaktır. 

lll - Şartnıımeler her gün sö:ı geçen Şubeden parasız alına• 
bilir. 

iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gin ve saatlerde 
% 1 ,5 güvenme pıırasile birlikte mezkur Komisyona gelmeleri. 

(164) 1-4 

* 14: * 
l - Şartnaoıesi mucibince müteahhid hesabına satın alınacak < l> 

ade~ planya tezgahına 3.1.940 tarihinde talip zuhur etmediğinden 
eksıltoıesi Şeraiti sabıka daireainde clOıı gün temdit edilmittir. 

lI - Eksiltmenin 13. 1.940 cumartesi ıüni saat IO da Kabataı
da Levazım ve Mubnyaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla-
cağı ilaıı olunur. ( 152) 

.. "' 
I - id · · u·· h d h ı· d , aremızın sküdar depolar grubunda ur a a ın e •e•· 

cut 21 adet telefon cibazile 30 postal santral makinesi akimülitör 
bataryalarına ait parçalarla birlikte pazarlıkla satılacaktır· 

il - Muhammen bedeli 200 lira o 15 muvakkat temi.atı 30 
liradır. 0 

llI - Pazarlık ~.1.940 salı günü saat 16 30 da Kabataıda Leva· 
·~ zım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Satım 'Komisyonuıada yapıla· 
ıl caktır. 

t:1 iV - Maki~e ~er &üıa Üsküdar depolar rrubunda rörllebilir. 
, . v - l~teklı~erın pazarlık için tayin edilen ren ve aaatt• o. 15 
ti nııktarındakı temınat paralarile birlikte yukarıda adı reçea Komiı· 

yona gelmeleri. (10664) l-' 

1 Yüksek MUhendiı Mektebi Satmalmı Komiıoynundın: 
,1 Mektebimiz için ahnıu:ak olaa Diul motlrl ile di•a•oaaıa 
1 aınhammen bedeli (1600) ve ilk teminatı (120) liradır. Elullt•oıi 
1 •15.1.940 tarihinde aaat (14.30) da mektepte yapılacatı ilin olunur 

(10772) 3-4 

tır. İ.teklilerin belli Jiin n aaatte Fıodıkluıla ke••tanlık ıatınal•a 
ke•isyonuna relmeleri. 

M. M. Vekaleti Sabnalma Komiıyonundan : 
Beherine tahmin edilen fiyatı 161 lira olan J2X6 clıııadında 

28:38 adet iç ve tlış lteralter lastik pazarlıkla saba alınacaktır. Paz.ar
lıtı: lO. l .940 çartam.ba rinü saat t I dedir. Kati teminatı 675 lira 
ohıp ıartnamesi Komisyo•tla r4lrülür. Talipleria maa77eo vakitte 
M. M. V. Sa. Al Ke. da lt•luamaları. 

Askeri Faltrikalar Umu• Mü.16rl6f6 Merke- Satıaalma 
Komisyonundan : 

Tahmin edilen b4tdeli 2400 lira olaa 4 ton Smr kılı askeri 
fabrikalar umum müdlrlltü merkea aahnalma kewiıyonuaca 18.1.40 
pertembe rini taat li tle puarlılda ihale edile~ektir. Şartname pa-

(Devamı 4 ncü sayfada) 

ISTAN UL 
Ticaret ve Zahir 

Borsas 
- 6.1.940 -

------..,....--~ 

C 1 N S l 1 Aıatı Yakan 

Kr. Pa. Kr. Pa· 
Ju~day yumu~alı: 5 30 5 31 

lörülce 
Çudar 

Mı•ır •arı çııvallı 
Suaam 
Fındık iç 
Tiftik mal 
ı.eten yatı 

Suam yatı 

ıs -
s s 

39 - 40 20 

lıztCay 
Suam 
Uı:ı 

GELEN 

Keten tolıuı:ıu 

Faaulya 
Arpı 

Mı•ır 
Yapak 
Badem içi 

Tiftik 

Suum 
Kıl 

GİDEN 

3 

'4S T .. 

45 • 
100 
3 • 
ıs • 
30 • 
8 • 
1 

17 • 

4l T•a 
ıs • 

Diş FIATLAR 

" • 
M11ır 

Ll-Hrpul 
ŞiJmıo 
Vinipek 

l..ondra 

~---------------------------~------------------------------=-----~---------------------------------------
ŞEHıR TlY A TROSU 

T epeutı Dram 

k11mı 

Gece saat 20 ,30 ela 

lstanbul Jand ama Satınalma 
Komisyonundan: 

HA YAT BİR RÜYADIR 
lıtiklil Caddeıi Kemedi 

kısmında 
Bu akşam 1aat 20,30 tle 

SÖZÜN KISASI 

ı· 
HALK OPERETİ 

Bu aktam saat 9 da 
Pazar matine 16 da 

(OPERET) 
Ayrıca: 

ZOZO Dalma 
far kılar =--..... ---- ... 

Mulıılis Sabahadtlin'in 
Bestelcdi~i 

BAY AN MUALLA'nın 
' İLKIAHAR :REVÜSÜ 

Büyük muvaffakı1etle denm 
ediyor. Mutlaka fÖrl•üıı:. Bes

tekar tamburi 
SALAHADDİN PINAR'ın 

iştirakile Saz Heyeti 
Viyana, Budapeıte ve 8ülueş
ten ıelen bircok artiıtlcrden 

mü te,e klıdl 
BALE HEYETi 

Sa~, caz, varyete 36 artilt 
ıahııede 

Her paıı:ar 3 ten 6. ya kadar 
ÇAYLI MA TiNE 

Tel: 43776 · 

Eraakı• Miktarı 

asrari 
kilo 

3000 
1000 
1800 

124000 
sooo 
3000 
7000 
ı2000 
4000 
4000 
5000 
7000 
8000 
lOOO 

3000 
2000 
2000 

aıı:aml 

kil~ 

3600 
l200 
2200 

149000 
3300 
3.100 
7800 

25000 
4800 
4800 
5800 
7800 

10000 
3601 

J80t 
2500 
2500 

ı 1 OOOt 130000 

Erul11n 
cinsi 

Sade yatı 
Zeytin yatı 
Sabun 
Ekmek 
Zeytin tanesi 
Beyaz peynir 
Kuru fasulya 
Sıtır eti 
Kuru nohut 
Meroimek 
Pirin~ 
Bulrıııır 

PAtates 
Ku • j'an 

akar na 

Kuru ib6m 
Tea tcıker 

Talıamin bed. 
lira kr 

4320 
6&0 
660 

14527 50 
859 
ıosg 

1560 
8750 
576 
840 

18j& 
1014 

600 
J26 
726 

836 
500 
631 25 

ıuı ıs 

1664 

İlk teminatı 
lira kr. 

324 
49 50 
49 50 

1089 57 
64 43 
81 68 

117 
6.1)6 25 
43 20 
63 

ti9 20 
76 05 

45 ) 
_9~45) 

54 45 
6! 70 

37 50) 
47 35) 

84 85 
124 fü) 

Eksiltmenin ,. 
nev ı 

açık eksiltme 

n n 
,, ,, 

kapalı zarf 
açık eksiltme 

,, ,, 
,, ,, 

kapalı zarf 
açık eksiltme 

,, ,, 
,, n 

,, .. 
,, ,, 

" ,, 

,, ,, 

" ,, 

Eluiltmenia 
tari i giinü saati 
---------
8.1.940 
8.1.940 
8.J.940 
8.1.940 
9.1.940 
9.1.940 
9.1.940 
9.1.140 

10.1.940 
l0.1.940 
10. t.940 
10.1.940 

pazartesi 
pazartesi 11 
paz.arteıi 14 
paz rtesi 16 
salı lO 
salı 11 

10 

salı 14 
salı 16 
çarıamba 10 
çarıamha 11 
çar mbn 14 
çar'a ba 16 

il. 1..-40 p rte be 10 

l l. ).849 pCrfHI e 11 

1l.1.940 pertembe 14 

1l.1.. 4tl perte be 16 

1 - Yuk rda cİ•si ve miktarları ile tahmin bedelleri ve ilk teminatları yaıılı on sekiz kalem er· 
uk kapalı zarf ve açık eksiltmel..!rlc sahn alınacak ve kapalı znrf veya açık eksiltmeleri biz larında 
rö.terilen rön ve ıaatlerde Taksim·Ayupnf&da Jandarma mıntaka Omutnnlığı binasındak i kemili}ODU· 
muacla rapılacakhr. . . 

2 - Şart kifıtları ber rin Jcomisyonda gör lebilir Veya pa~aaız alınabılır. 
3 - iıtcklil rin talip olacaklr rı erzaka ait İstanbul Levazım Anıirliği Vf'7.nesine yatıracakları ilk tc. 

minat wakltuıı:u ve7a banka kefal ·t mektubu ve şart !.<Ağıdında yazılı sair belgelerle beraber açık ek· 
siltme mua7yca aaatleri de komi11ona gelmeleri ve lcapnlı zarf ek ilt.neleri itin urflarmı ck&ilt e sa· 
atiadeıı bir saat evveline kadar komisyonda bulundurmaları. (10597) 4 4 

ek 
111 u ıy 

30 
A K T 1 F: 

Birinci Kanun 1939 vaziyeti 

'"'AS F: 

Kasa: 

Alha: Safi kilotram 
.Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler : 
Altıa: Safi kiloram 
Tirk liruı 

Hariçteki Muhabirler : 

Lira 

15.500.041 21.801.047.44 
15.301.150. -
1.714.%87. 17 

671.111 955.816.81 
223.SM}t,25 

Altıll safi kiloram : lO.OtJ.216 14.084.iSl,07 
Altma tahYili kabil serb .. t d6Yid• 58.271,58 
Diier döYizler ve berçlu kliriıaf 

baki7elwi : 1 1.lSV.190.38 

Hazine Tahvilleri: 

Lira 

38.817.484,61 

1.117.816,06 

25.501.852,03 

'ermaye: 

lhtiy at akçesi : 

Adi ve fevkalade 
Huıusi 

Tedavüldeki Banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6-8 inci meddelerine tev· 

Lira 

4.217.lM,25 
6,000.000,- t 

158.748.563,-

fikan hu:ine tarafından vaki tediyat 17.987.178,-

, Deruhte edi. evrakı nakdiye bakiyesi 140.761.385,
Karfllıiı tamamen altın olarak ila
•eten tedavüle vazedilen 17.000.000,-

Reeıkont mukabili ilaveten tedavü· r 

Lira 
15.000.000,-

10.!17.134,25 

Deruhte ecli. enakı nakdi1e kartılıtı l5S.748.563.- I 
Kanunua 6·8 inci meddeleriae teY· 

le va:redilen 139.000.000,- '296.7Gl,3S5, -

fikan baıaiae tarafıadaa nki t..liyat 17.187.178:.=:_ 140.711.W,- Türk Lirası Mevduatı : 

Döviz Taahhüdatı : 

216.665.145,27 216.865. 145,27 
Senedat Cüzdanı : 

Ticari seaetler 
Altına tahvili kabil dövizler 2 .704.48 
Diter dövizler ve alacaklı kliring 

Esham ve Tahvillt Cüzddanı: 
Nkiyeleri 46.~.131,73 

(Deruhte eıiilea evrakı nakcliye~İ• Muhtelif : 
A- ) kartıhtı Eıbam n TahYilit llti-

(ltari kıymetle) ~.573.U75,46 
8-S.rbHt HMDI ye tahYiUt 1.~.000,10 58. 138.976, il 

ATanılu: 

Haai••1• kıaa vadeli nau 
Alua Ye dö•ia IHriH 
TabYilit tb.ine 

Hilaedarlar : 
Muhtelif: 

14.842,58 
7.808.722,-

Yekin: 

7.823.56' ,58 

4.500.000,-
18.074.819,78 

51 ı .458:843,49 YekO.n : 

f 

30 283.696,20 

46.150.838,21 

112.245.791,83 

511.458.843,49 

l Temmuz 1938 taribiaden itibaren : iıkoato badeli Y. 4 Altı• \iaeriae % 3 

• 
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8uot:idien de& AdJudicaatıions 

ADMINISTRATION ABONNEM!NTS 
Ville et Province 
3 mois Ptrs 450 
6 " 850 

12 .. 1500 
Etranger: 12 mois Ptrs 2700 

-- *''"' 
Le No. Ptrs 5 

MUNAKASA GAZETESİ 
Galata, F ermeneciler Cad. 

Ken i:Lr Han, 2me E.tngc: 

No. 8-9· l l 12 

•mc !l#ltJ.9 

* 
TClepbone: 49442 

Pour la Publicite s'adresser 
a 1' Administration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Boite Postale No. 1261 

Adjudications au Rabais -
Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de t'adjudication 
------ Mode P;ix 

d'adjudicat. estimatif 
Caution. 

provisoire 
Lieux d'adjudication et du 

Cahier des Charges Jours Heure8 

--------------------------,--~-,~-~------~~-----------~----...-~---------~------

Constructions-Reparations-Trav. Publics-Materiel de Construction-Cartographie 

•ep. bit. monop. a Gelibolu Publique 
Const. bat. meteorologie a lslabiye (nj) 
Inıtall. pr. extinction incendie bat. monopole Publique 
Achev. carte ville Samsun (ai) Gre a gre 
Rep. fondam. d'apres systeme sandwich nvec ,, 

moriier en ciment de la route Samsun-
Kavak jusqu'il la caseme 

Rep. bit. Academie de Guerre 
Constr. petite bat. : 2 p. (calı eh 48 P) 

Publique 
Pli cach 

Rep. bit. cafe No 70 a Nuruvsmaniye avec Gre İl gre 
leı chambreı 

1217 11 

806 47 
1500 -

11938 75 

9499 -
324 91 

91 28 

60 49 
112 50 
895 40 

713 -
24 37 

Dir. Monop . Geiibolu 
Oir. Trav. Pub. Gaziantep 
Oir. Monop. Çanak. 

Vil. Samsun 

" 

C. A. Comm. Mil. Ist. Fındılclı 

C · A Dep. Aviat. Min. Def. Nat. 
Com. Perm. Mun. lst . 

15-1-40 15 -
9-1-40 11 -

22-1-40 16 -
Dans 1 mois 

8-1-40 15 -

24-1-40 10 30 
25-1 ·40 11 -
9-1-40 14 -

Rep. pavillon Voierie a Üsküdar ,, 135 Jl 10 15 ,, ,, 9-1·40 l4 -
14 -,, bit. 42me ecole a Erenköy ,, 242 35 18 - » » 9-1-40 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 

Trinatrium phoıphate: 25 t. Gre a gre 7500 - 562 50 
Chl&rure calcium:. 5 t. ,, 
lode: 70 k. ,, 

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 
Habita pr. garde-champetre: 110 compl.-botti- Gre a gre 131 

nes: 110 paireı 
Costumeı: 17 compl.-eapotes: 6 p. la p. 14-13 23 70 
Habitı: 2i5-230 compl. (aj) Gre a gre 569 -
Chau11ures: 1000 paires ,, la P· '4 80 720 -
Pecbtimal: 1000 p.-esauie·corps: 1000 compl. ,, 4750 - 112 50 
Cuir eouleur ehocolat: 500 k. ,, 1250 -- 93 75 

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapieaerie ete. 

Diverı meublea 8 lotsl Gre a gre 274 -

Travaux d'lmprimerie - Papeterie 
lmprimeı Gre a gre 97 50 
Reriıtreı imprimes: 42 p. ,, 180 

•oia de Construction, Panches, Charpente 

Planehe en boiı resineux pr. pepiniere Beykoz Gre a gre 
Contre-plaque > 

150 -
160 -

20 55 

7 32 
13 58 

11 25 
12 -

C. A. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 19-1-40 1-4 JO 
Com. Acb. Econ. Monop. Kabatache 24-1-40 14 -

,, ,, 24-1-40 16 -

Prepose de Ja Comptab. Particuliere 
d'Akhisar 

Municip. Gaziantep 
Dir. lnst. Gazi Terbiye Ank. 
Com, Ach Mb. Def. Nat. Ank. 

> lnt. Ank. 
C. A. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 

Com. Perm. Mun. Ist. 

Com. Perm. Mun. lst. 
,, ,, 

Com. Perm. Man. lst. 
> 

" 

19-1-40 14 -

e-1-40 14 -
10-1·40 15 -
8-1-40 11 -
s-ı-4o ıs -

18-1-40 14 -

9-1-40 14 -

9-1-40 H -
9-1-40 14 -

9-1-40 H -
9-1-4el 14 -

Tr•naport-Chargement - Dechargment -Fourniture de Bureaux 

Transport effetsı 500 t. 
,, provision et effets 

Locıtion camion pr. transport pierres 

Combustible - Carburant-Huiles 

Charbon crible: 1000 t. 
Petrole: 15 t. 
€oke de Karabük: 244 t. 

Divers 

Voiture et chevaux: 15 p. 

Publique 
Pli cach 
Gre a gre 

500 -
5000 -
300 -

Gre a gre 12500 -
,, 3075 -

Pli cach la t. 31 -

Chevaux d'attelaıe pr. voiture: 22 p. et rep, Gre a rre 
voitureı 

Pneux: 16 p.-chambre a air: 8 p. 
Fil en aoier: 10 lota 
Acier pr. reuorb de charreurs: 5 t. 
Crinı de S.M.R. : 4 t. 
Sa bota: 1000 paires 
Chambre İl air et pneux: 28-38 p . 
Materiel pr. es.tinction d'incendie: 11 lots 
Maehine-outil pline: 1 p. (aj) 
Pioebeı, ıeaux ete. 
Ciıeaus, eouteaux, etiquettes en zinc ete. 
Fournitur• pierreı pr. rep. pave a Böyükdere 
Carreaux en eiment pr. rep. routes Aıile des 

Pauvreı 

Publique 
Gre a gre 

1360 -
1600 -
3250 -
2400 -

,, 
,, 
l> 

" l> 

,, 
,, 
" 

220 -
lap. 160 -

401 50 
401 25 
360 -
400 -

Havreaac eoul. uure: 5000 p. (c. eh 150 P) 
Seau a eau en toile: i<>O p.-baril a eau en bois: 

,, 
" 

30000 -

100 P• 

Provlsi ons 

Lalt: 5,5 t. 
Yorhourt: 13,5 t. 
Pruneı ıeches: 10 t. 
Oiponı: 20 t. 
Savon: 7 t. (ıj) 

• 7,,,, 
Ble conca11e: 48400 k. 
Huile d'oliveı: 17750 lı. 
PaiD: 68568 k. (aj) 

Publique 
,, 
,, 

" 
Gre a gre 

, 
Pli cach 

" 
n 

550 -
2025 -
2500 -
1200 -
2520 -
1960 -
5808 -
7987 50 
5544 96 

31 50 
375 -

22 50 

937 50 
230 63 
567 30 

102 
120 -
243 75 
180 -
33 -

675 -

30 12 
30 10 
27 -
30 -

4500 -

41 25 
151 88 
187 50 
90 -

189 -
147 -
435 60 
600 -
415 87 

Coın. Acb. Place Forte Çanakkale 

,, " 
Com. Perm. Mun. lst. 

C. A. Dir. Gen . Fab.'Mil. Ank. 

,, " 
,, Comm. Base Nav. Marmara 

Com. Ach. Milit. Balıkesir 
D ,, 

Municip. lzmir 
C . A. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 

,, ,, 
c > 

Com. Ach. Int. Ank. 
Com. Acb. Min. Def. Nat. Ank. 
C. A. Econom. Monop. Kabatache 

,, ,, 
Com. Perm. Mun. lst. 

,, 
,, ,, 

" 
C. A. Dep. Aviat. Min. Def. Nat. 
Com • Ach. Comm. Mil. lıt. Fındıklı 

C. A. 2me Bat. Gendr. Çanak. 

> , 
" > 

> 

Com. Acb. Milit. Bornova 
,, 

" 
lnt. lzmir 

,, " 
Procureur Gen. Balıkesir 

8·1-40 10 -
8-1-40 11 -
9-1-40 14 -

11-1-40 15 -
18-1-40 14 30 
22-1-40 15 -

8-1-40 15 -
8-1-40 15 -

19-1-40 16 -
10-1-40 14 -
19-1-40 15 -
ıs.ı.40 ıs -
8-1-40 14 -

10-1-40 11 -
24-1-40 16 30 
13-1-40 ıo -
9-1-40 14 -
9·1-40 14 -
9-1-40 14 
9-1-40 14 

12-1.40 11 
13-1-40 10 -

15-1-40 15 -
15-1-40 15 -
16-1-40 15 -
16-1-40 15 -

Juıqu'au 26-1-40 
,, 26-1-40 

L8· l-40 10 -
18-1-40 15 -
20-1-40 10 -

((3 üncü sayfadan devam) 
rasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
180 lira ve 2490 No. h kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesai 
k~misyencu olmadıklanna ve bu işle alakadar tüccardan oldakla 
dair ticaret odası vesikasiyle mezkür gün ve saatte komisyoaa .. 
racaatları. 

* * • Tabmio edilen bedeli ~250 lira elan 5 ton şarjör yay 
çelik miiteahbid nam ve besabma askeri fabrikalar umum müd
aıü merkez aatmalma komisyonunca 19.1.40 cuma günü aaat 15 
paıı:arhlıı.la ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyon 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 243 lira 75 kuruı ve• 
No. h kanunun ~ ve 3 maddelerindeki vesaikle komisyencu ol~ 
dıklarana ve bu işle alakadar tüccardan olduklarına dair ticaret od'! 

sı Y .. ikaaiyle meakür ıtüıı ve ilaatte komisyona müracaatları. 

M. M. Vekaleti Hava Satınalma KomiıyommdaR: 
5 bin adet hava rengi ark.a çantası pazarlıkla aatuı alınacak 

ı~uhammen bedeli 3ıJ b.n lira kat'i teminat 4500 liradır. Pazar 
12.t.Y40 Cuıııa j'ÖDÜ saat 11 de Ankarad.a M.M.V. Hava aatınal 
komiıyonuada yapılacaktır. Şartname ve evaafı 150 kuruıa ko 
17ondan almır. lıtekHlerin belli ~ün Ye 1aatle teminat ve kao 
bel~elerile .komiıyoaa gelmeleri. 

• * • 
Yangın söndürme levazımı ile planya tezgahı alına 

tır· Bak : lnhiıarlar U. Müd· ilanlarına· 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. -
Çorlu Kor Satınalma Ko111iıyonundan : 

11 ten kuru ü:ıüm ve 30 ton saman pazarlıkla 10. 1.140 cJı 
ıamba iÜnü aaat 15 de Çorlada Kor satmalma komiıyonunda ahi 
caktır. Taliplerin belli iÜn ve saatte Komisyona müracaatları. 

Bornova Askeri Satıınalma Komisyonundan: 

K•r merkHiain ihtiyacı olan 7 Din kile sabunun ekıiltmeıi ~ 
tayia olunan 26.12.939 aalı ~ünü talip çıkmadıtmfiaa bir ay i9..- ı 
26. 1.940 tarihine kadar pazarhkla ihalesi yapılacaktır. 

Muhammen .ledeli ~::O lira ol11p munkkat teminatı 18i lir~ 
İıtek1ilerın muayyen güne kacar teminat mektup veya makbl'j 

lari ile kor sabnalma komisyonuna müraeaatları. 

• • 

MUZA YEDELER 
Balıkeıir Orman Müdürlüiünden : 

Mulaammen vahit fialS 
Cinai: Keatal: Lira Kur11f 

Mete kömirii 176 00 30 j 
Balıkeıir vilayetinin merkH kuaaı dahilinde Çiftliküıtii or 

LDıılan 176 kental mikdarmda meıe kömürü sahıa çıkarhmııtar. 
Satıı 16. ı .1940 salı ıiiaü ıa.at 15 ele Balıkesir orman claireıi' 

artuma ile yapılacakhr. 

Beher kental meıe kömürilniin mullammen fiab 30 kuruıtut• 
Şartıaameai ve mukavelaname projeleri Balıkesir orman mi~ 

7eti olan yerlerden ahmr. 
Muvakkat teminat 3 !ira 96 kur11ıtur. 
Sabş •mumldir. Orman kanununun muvakkat 6 ncı madd 

ıöre mahalli ilııtiyaç için yapılaaakbr. 

• * • Muhammen vallit fiyatı 
Cinai: Kental: Lira Kurut 
Çıra 1766 00 32 J 
aabkeıir viliyetinin Edremit kuası dahilinde Kazanoluk or-"! 

adan 1766 kental •iktarıoda kereıtelik çtra satııa çıkarılmııtır. J 
1 Satıı 16.1.1940 fÜ '.l i saat 15 de Balıkesir orman daireainde atP'! 
ma ile yapılacaktır. 

Beher kental çıramn muhammen fiah 32 kuruıtur. 
Şartaame ve mukavelename projeleri Bahkeıir orman 

yeti olan yerlerden ahn11. 
Muvakkat teminat 42 lira 38 kuruıtur. 
Satıı umumidir. Orman kanununun muvakkat 6 neı 

göre mahalli ihtiyaç için yapılacaktır. 

Türk Hava Kurumu Karacasu Şubesinden: 
Kaza merke:ı.imi:ı ile ku:aya ba(ıh nahiye ve köylerden 

nacak kurban deri ve bağırsakları 26°12.939 tarihinden 15.1.940 
rihine kadar 20 gün müddetle açık arttırmaya konulmuıtur. 

Muvakkat teminat mikdarı deri için lOU ve ba(ıırsaklar i~ 
liradır. İhale 15.1.\140 tarihine raatlıyan pazartesi günü saat ıS 
kurum merke:ıinde veya telgraf makinasi başmda yapılacak.tır. -'.. 

Talip olanların Türk hava kurumu Karactaau ıubeaiae milflll"f 

atları ilin olunur. 

İ•üyaz Sahibi ve Yazı İıleri Direktörü : ; lımall Girit 
Ba11ldığı yer • Akın Baınmevi, İstanbul 


