
ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için Kuruı 

3 Aylıtı 450 
6 .. 850 

12 " 1500 
Ecnebi memleketler için 
12 aylığı 270fl 

Sayısı 5 Kuruş 

Günü geçen nushalar 

20 kuruıtur. 

• 

PAZAR 

HERGÜN ÇIKAR İKTİSADI. MALI. TİCARi VE ZİRAi 

GAZ ' 

5 Mayıı 1940 

İDAREHANE 
Galata, F ermeneciler Cad. 

Kenber hamı 2nci kat 
No. 8-9-11-12 

lLAN ŞARTLARI 

ldarehanemizde görüşülür 

Telefon: 49442 

Posta kutuıu No. 1261 

Umum Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 

Ekonomik Haberler 
~alay fiyatlarının yükselmesi İtalya ile ticaret müzakereleri 

dtr liarhden sonra yüzde 500 ka· Alınan malumata göre Roma· 

• • 

l\/IUN KASALAR 
Jnşaat -Tamirat- Nafıa işleri - alzeme-Harita 

'- Yiikselen kalay fiyatları Ti· da balunan standardizasyon mii· 
ı.!bt~ Vekaletinin aldıtı yerinde dirü B. Faruk memleketimize İzmir Zeytincilik istasyonu Müdürlüğünden: 
-=cı ırl ı k d d k · M'I Zeytincilik istac;yonu bahçe~inin b:mir Bornove. şosesi kıyısında '~~er e tekrar yavaş yav!1ş ya ın a önece tır .. ı ano ser· 
~d uş, üç dirt gün evveline gisi münasebetile ltalyaya ırit· I 220 metrelik tnhdid duvarı inşası münakasaya konulmuştur. 
~ llr 285 - 290 kuruta satılan nıişti. Sergiden sonra Romada lnınatın bedeli ketfi 2274 lira 25 kuruştur. 
~ayların fiyatı birdenbire te· bazı ticari temaslarda bulunmuş ı Talipler şeraiti anlamak ve keşifnameyi görmek üzere her gün ıs-
ltl r tayri tabii bir surette yük- ve: müzakereleri neticelendir· tasyon müdür liğüne müracaat edebilirler. 
._,;;ek 350 kuruşa kadar çık- mittir· Münakasaya iştirak edeceklerin yüzde 7,5 teminat nkçalnrını havi 
li ır. Piyasaya gelen malumata gö- İzmir mal sandığına yahrnrnk makbuzları ile birlikte lS.5.40 cumartesi 

~G •riçten kalay ithalinin mÜm· re Türkiye _ İtalya arasında ka- giinü saat 11 de istasyonda toplanacek komisyona mürncaatları ilan h: O~duğu bir zamanda bu fi. rarlattmlan yeni ticari eıaılar, ı olunur. 
hrj~Uks:l~tinin m~hiyeti ço~ ihracatımız ile ithalatımızı fev· 
tty • gorulmektedır. Madenı kalade inkitaf ettirecek mahiyet· 
~rll bırliğinin bu hususta bir 1 tedir. Bu cümleden olarak İtal· 

11.rı ol l d ğ bT ' llıtkıc up 0 ma 1 1
• 

1 •.nme- yaya yakında doğrudan doj'ruya 
~r b beraber mubtehf lumse· dolar ile pamnk satııı da başla
''ltc 11.btı resmi makamlara şika· yacaktır. 

ulun muşlardır. 

~:rrıanıarın Aldığı Tiitünler 
dıkı. Qıanlarm pi1asamızdan al· 
~- rı tütünlerin bir kısmı için 
~İt ç Qıüddeti nisanm birinden 
&1111 raıayısa kadar uzatılmıştı. 
'--11ı lırı Üterine Almanlar piya· 
~~dıı.n aldıkları üç milyon li· 
~' lı· t~tünün mühim bir kısmı· 
lt,~ır ltalyan vapurile Burgaza 
1'ı tltiroıişlerdir. Oradan da 
~~I t, Al manyaya nakloluna
İçi11 t Geriye kalan tütünler 
dtt G~ıltnetimizce yeniden müd-
"' "trH· ·ı · · h -"'\!' ıp verı mıyeceğı enuz 

41~n Qı .değil~ir. 
Fıyatları tekrar YUkselme-

~ ğe batladı 
~r tın fiyatı ha kerre yine yük
~ ):k 1920 kuruşa çıkmıthr. 
~ll~k~!nıeuin piyasada altın 
~ ... Crıoııı artmasından ziyade 
~ t 1

1 
Vfltiyetin teıirlerinden ile-

t di2i zannolunmaktadır. 
Oenı· 

ır beyannamalerlnl verme 
tlıc . müddeti 

' rınde demir bulunanların 
~h'Y vermeleri lazım gelen 
,,6

11 ~•lllelerin ilki Ticaret mü
~ .. hrıce alınmaktadır. Be· si -~e verme müddeti ayın 
~~~cı günü akıamma kadardır. 
~ 0 gün pazar olduğu için 
''-ıı tai akşamına kadar be· 
lıc 'ı.ıe kabul olunacaktır. 
~.•ret h 1· . . R "'tek . eye ımızın omanyaya 
l· atı gelecek haftaya kaldı 
'ca 1\~i ret Vekaleti dıt ticaret 
~ I Servet Berkin toprak 
\tıı ~ lcri ofisinde Afyon meb'· 't a~ta Oıman, mıntaka ti· 
~ N\l~ürü Avni ve ofis mü· 
\ t '1rınin de iştirak ettikleri 
\..:Plantıda afyon mevzuu 
~tlda görüfmüştür. Bu gö· 
~)lltl tr. Cenevrede toplanacak 
~tıı._ ı.ıııeı afyon bürosu top· 
'-i 11, t'llıcla memleketimizin nok
'~t~llrları etrafında cereyan 
l) ır, 

'\·'Hi . . .... ''ııd caret daıresı reısınm ıda· 
~~i c Bükreşe hareket et· 
)'ti l!ıukarrer olan ticaret 

~la&. ı.ıit h t' . t h' t ~~~. a ' ıeya a iDi e 1r e • 
- ~"i h l " tehire sebep, heyet 
"İt. ~ '-naıı Bükreş büyük el· 
,..,,. • liaındullah Suphi Tau· 
~it, eQ Şehrimize gelmit elma· 
tt')a. ~atndullah Supbi, An· 
~'ıı tıcleceğinden Türkiye -
L. '-1 Ya ticaret müzakerelerin
~· lltla k "ı i~ti ca heyetimiz de, ağ-
._~-.~ ı.ıal: ıefir ile birlikte 

't •d tkı bafta Biikreşe ha· 
tcelctir. 

Giresundan Fındık ihracatı 

Giresundan bildirildiğine göre 
Türkiye fındık ihracatçılar bir
liği kurulmuştur. Birliğin mer· 
kezi Giresundur. Yakmda idare 
heyeti seçilecek ve birlik faali· 
yete başlıyacakbr. Mevsimin ba
şından buğüne kadar 2,702,162 
liralık 8,077,060 kilo iç, 385,428 
liralık 2,409,435 kilo lıabuklu 

fındık ihraç edilmiştir. Dahile 
iç ve kabuklu olarak 237,545 
liralık 996,460 kilo fındık gön
de?"ilmiştir. 

Fmdık Tarım satış koopera
tifleri birliği, bedeli 940 fındık 
mahsulünden alınmak üzere or· 
taklarma gübre ve mısır dağı· 
tacaktır. 

Fasulye fıatıarı gittikçe yükselı-
yor 

Frausa ve İtalyadan fasulye 
talebleri devam etmekte oldu
ğundan fiatlar yükselmeğe baş· 

laoııştır. 

Fransa için yeniden fazla mik
tarda fasulye istemekte ve 23 
kuruştan satışlar yapılmaktadır. 

Fasulyenin diğer maddelere 
nazaran daha müsaid satılması 

Anadolu ve bilhassa Karadeniz 
sahillerinden bu sene tahminin 
fevkinde mal gelmesini intaç 
etmiştir. Ve fiatlar yükselmekte 
devam ettikçe müvaridatın da 
devam edeceği ümid olunmakta
dır. 

lnıiltereye yumurta sevkiyatı 
Her on beş günde bir yumur· 

ta almak üzere İngiliz iaşe ne· 
zareti tarafından limanımıza bir 
vapur ıtinderileceği yazılmışh. 
Hükumetimiz~ yumurta ihraç ni· 
zamna111esi hükümlerine rağmen 
İna-iliz alıcılarına bir cemile ol. 
mak üzere yalnız lngiltereye ih
raç edilecek natürel yumurtala
rın 720 adetlik sandıklarla ibra-
cına müsaade vermişti. Halbuki 
Akdenizdeki son vaziyet do· 
Jayisile İna-liz HÜ kıimeti li
manımıza şimdilik vapur fÖn· 
deremiyecetini ıehirimizdeki a· 
lakadarlara bildirmiştir. 

Naftalinin kilosu 40 kuruşa 

yükseldi 

Son günlere kadar peraken
de 25 kuruşa satılan naftalin 
fiatları birdenbire yükselmiş ve 
40 kuruşa çıkmıttır. Piyasada 
mevsim müoasebetile artan ihti
yacı karşılıyacak kadar naftalin 
bulunmadığı ıöylenmektedir. 

Malatya Defterdarlığından: 
-- Eksiltmeye konulan iş: Malatya merkez hükümet konaa"ı 

ikmali inşaatı. 
2 - Bu işe aid evrak, 
A - Keşif varakası, 
B - Hususi ve fenni şartname, 
C - Mukavelename, 
O - Eksiltme şartnamesi, 
3 - Yapılacak inşHtın keşif bedeli 173909 lira 65 kuruştur. 
4 - Muvakkat teminat 9940 lira 49 kuruştur. 
5 - Eksiltme Malatya defterdarlıtında 20.5 940 tarihine rastlı· 

yan pazartesi günü saat 15 de komisyon huzurunda yapılacaktır. 
6 - !3u inşaat kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
7 - isteklilerin ihaleden 8 gün evvel Nafıa Müdürlüğünden 

ehliyet vesikası almaları lazımdır. 
Teklif mektubunun 2490 sayılı kanun bükümleri dairesinde ha

zırlanarak ihaleden Lir saat evvel ihale komisyonu reisliğine veril· 
mesi meşruttur. 

Postada vuku bulacak gecikmelerden dolayı mazeret ve mesu· 
liyet kab11l edilmez. 

IO Tafsilat almak istiyenlerin defterdarlığa ve Nafıa Müdür· 
lüıüne müracıınt etmeleri ilan elunur, 

D. D· Yolları ve Limanları İıletme U. İdaresinden 
41etmemı.:: ıhtiyacı için 138,29 m· knpı ve pencere yaptırılacak ve 

70 ton sönmemiş kireç satın ahnacaktır. Her ilı:.i mlibnyaa ayrı nyı1 pn· 
zarlık mcvzuunu t~kil etmektedir. Pazarlık 6.5.40 pazartesi ~ünü saat 
11 de Sirkecide 9. işletme bina1ında A. E. komisyonu tnrnfından yn· 
pılacaktır. ı~teklilerin aynı gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

İstanbul Belediyesinden : 
Erenköy istantasyon arkası yolu esaslı tamiri temdiden açık 

ı eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 594 lira 89 kuruş ve ilk te
minatı 44 lira 62. kuruştur. Şartname zabıt ve muamelat müdürlüğü 
kalemimde görülecektir. ihale 14,5.940 salı günü saat 14 de daimi 
encümende yayılacaktır. Taliplerin ilk teminat mckbuz veya nıek· 
tupları, ihaleden 8 gün evvel 11afıa müdirlğüne mür caatla alacak
ları fenni ehliyet ve 940 yılma ait ticaret odası nsikalarile ihale 
günü muayyen saatt• daimi encümende bulunmaları. 

Elektrik, Havagazı, Kaiöi·ifer ( esi sat ve Malz.) .. ~ --- -
Devlet Demiryol~arı ve Limanları İıletme U. 

ldaresindnen : 
Muhammen bedeli 3250 lira olan 500 NKBA yeraltı kablosu 

21.5.1940 sah günü aaat 11 de Haydarpaşada Gar binası dahilinde· 
ki kowisyon tarafından açık eksiltme uı;ulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyeolerin 243 lira 75 kuruşluk muvakkat te· 
mioat ve kanunun tayin elliği vesaikle birlikte eksiltme günü saa
tine kndar komisyona miracaatları lazımdır. 

Bu işe ait tartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmak· 
tadır. ' 

M. M. Vekaleti Satınalmn Komisyonundan 
Hepsiııe tal.mio edilen fiatı 15,00o lira olan 300 aded akümü· 

latör pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 10.5.040 cuma günü saat 
10 dadır. Kati teminatı 2250 liradır. Şartnamesi hera-ün komisyonda 
ıörülür. İsteklilerin muayyen vakitte Ankarada M. M. V. Satmalma 
komisyonuna gelmeleri. 

* • • Hepsine tahmin edile11 fiah 16,000 lira olan 400 aded mo
tosiklet akümülatörü panrlılda satın alınacaktır. Pazarlığı I0.5.940 
cuma günü saat 11 dedir, Kati teminatı 2400 liradır. Şartnamesi 
hergüo komisyonda görülür. İsteklilerin muayyen vakitte Ankarada 
M. M. V. Satınalma komisyonu•a gelmeleri. 

Mens111at -Elbise -Kundura - Çamaşır v. s. 
Siyah yağlı köıele, beyaz metin ve faplı kösele alına· 

caktır. Bak: Müteferrik sütununda Balıkesir Kor SAK ila· 
.nına . 

bilya, Büro ve ev e,yası, Muşamba, Hah .!!: 
100 adet karyola alınacaktır· Bak : Erzak sütununda 

Adana Ask. SAK. ilanına. 

akliyat - Yilkle"!.e - ~ııaltma 
Devlet Limanları lıletme U. M. İzmir Şubeıinden: 

Bir yıl müddetle limanımıza gelecek Devlet Denizyolları işletmesine 
ait vapur ve şileplerin yüklem•, boşaltma ve aktarma itleri bir ay için· 
de pazarlıkla eksiltmeye konulaıu~tur. Pazarlık 15-5 40 çarşamba gini 
saat 11 de şube binasında yapılacaktır. Muhammen bedeli 20 bin lira 
muvakkat teminat 1500 liradır. Şartnameler bilabedel verilir. isteklilerin 
gönünde paznrlıtn iştirakleri için kanuni vesikaları ve teminatlarile şube 
müd\irliifüne mürncaatleri ilin olunur. 

Devlet Orman iıletmesi Ahand • Keremali Revir 
Amirliiind~n : 

Aband bölgemiz.in Sığırlık ormam•da •evcut 3087, 155 metre 
mikabına muadili 3866 adet köknar tomruğunun kitüği dibinden 
Tatava ve Kaynaşlı kaylerinde gösterilecek depolarımıza Dakli açık 
eksiltme ile 15.5.940 saat 14 te Düzcede revir imirliğimizde ibate 
edilecektir. 

Tomrukların beher metre mikaltının muhammen nakil ücreti 
380 kur111tur. 

Talip olanların mezkur gün ve saatte evrakı lizıme ve % 7,5 
tan 879 lira &4 kuruı mavakkat teminatlarile birlikte komisyona 
müracaatları. şartname Ankarada orman umum mfidürlütü, İstaabul
da orman çevirge müdülütü, Boluda orman çevirge müdürlüğü ile 
Düzcede revir amirliğimizde göriilebilir. 

Adana inhisarlar Baımüdürlüğiinden : 
Ceyhan inhisarlar idaresile şimendifer istasyonu arasında tah

minen 150 bin ve istasyonla idare anbarından yumurtalık idaresine 
20 bin kilo sandık içinde mamul tülün ve içki ve balya halinde 
yaprak tütün ve boş zaruf ve bil'cümle idareye ait eşyanın müte· 
kabilen nakli mukavele akdi tarihinden itibaren bir sene müdetle 
açık ekıiltmeye konulmuştu. 

Eksiltme 13.5.940 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 de 
Ceyhan inhisarlar baş memurluğu binasıntla yapılacaktır. Şartname-

! yi görmek ve fazla malumat alqıak isteyenler Ceyhan ve Adana 
inhisarlar idaresine müracaat etmelidirler. 

Eksiltmeye iştirak etmek isteyenler ihaleden evvel % 7,5 gü
venme parasını makbuz mukabilinde mezkur idare veznesine yatırmış 
bulunmalıdırlar. 

• • * Ceylııan inhisarlar idaresile istasyondan Kozan ve Kadırli 
idarelerinden mütekabilen taıınacak 160 bin kilo sandık içinde ma
mul tütün ve içki ve boş zuruf ve bil' cümle idareye ait eşyatlın • 
nakli mukavele akdi tarihinden bir sene müddetle açık eksiltmeye 
konulmu,tur. 

Eksiltmeye 13 5.940 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 de 
Ceyhan inhisarlar baş memurluğu binasından yapılacaktır. Şartna
meyi görmek ve fazla malumat almak isteyenler Ceyhan ve Adana 
inhisa:rlar idaresine müracaat etmelidirler. 

Eksiltmeye iştirak etmek isteyenler ihaleden evvel % 7,5 güvenme 
parasını makbuz mukabilinde mezkur idare veznesine 1atırmış bu· 
lunmalıdır. 

-~----~--~--·~----------------=---------------------~ r ahrukat. Benzin. Makina yatıları v. s. 
İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Yenimahalledeki askeri fırın için 6.5.940 günü saat onda pazar
lıkla en beş ton odun satın flınacaktır. Talib olanların şartnameyi 

görmek üzere hergün ve pazarlık için de muayyen gün ve ıaatte 

kati teminatlarile birlikte komisyona müracaatları, 

Afyonkarahisar Belediyesinden : 
Belediya elektrik sanhralınm 1940 mali yılı ihliyaci olan ve a· 

şağıda miktar ve tahmin bedelleri yazılı motorin ile makine yağı 
15 gün müddetle hizalarında gösterildigi gibi motorin kapalı zarf 
usu!ile ve diğer mevad da açık münakasaya konmuıtur. 

İhalesi 10 mayıs 940 cuma günfi saat 14 de encümeni beledi
yece •icra edilecektir. 

İğreti teminat mezkur mevaddm aşağıda cinıleri hizalarında ya• 
zıh tahmin bedellerinin % 7,5 ğudur. 

Şartlarını ve sair hususabnı iğrenmek istiyenler her gün bele· 
diyeye müracaatla iğrenebilirler. 

Motorine talip olanların 2490 sayılı kanunun kapalı zarf hak
kındaki hükümleri ve ş rtları dairesinde teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat Önce belediye encümenine tevdi etmeleri ve di .. 
ğer maddelere talip olonların da belli gün ve saatte dairei beledi
yede hazır bulunmaları ilin olunur. 

Muhammen Beher Miktarı 
bedeli kiloıunun kilo 

Lira Fiatı K. 
28800 16 

1900 50 
450 50 

260 65 

180,0ft() 
3,800 

900 

400 

Cinsi 

Metorin 
Dte extra Heavy 
Dte extra Heavy yatı kalın 
yazlık cinıi 
Aero Red Mobiloil. 



• 
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gün ilan olunan 

~)_ Münakasalar 

inşaat, Tamirat, Naha işleri, Malzeme, Harita 

Tahdid duvarı İnf.: 220 m. 2274 25 

l ıaçlar, Klinik ve ispençiyari aıat, Hastahane Lvz. 
Tıbbi alat (temd.) aç. eks. 1300 -

Elektrik-Hav agazı-Ka lorif er (tesisat ve malzemesi) 

Akümulatör: 300 ad· paz. 15000 -
Motosiklet akümülatörü: 400 ad. " 16000 -
Yeraltı kablosu N.K.B.A.: 500 m. aç. eks. 3250 -
Müce rrit tel, kablo ve kordon telleri: " 400 -

43700 m. 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
Kösele 
Yağlı kösele-beyaz meşin-şapla kösele (Bak 

mütef. şütununn) 

Nakliyat Boşaltma Yükletme 

paz. 

" 

Devlet denizyolları işletmesine ait vapur paz. 
ve şileplerin yükleme boşaltma ve ak· 
tarma işleri 

Müteferrik 

Sıyah yağla kösele: 12340 kg·-ynpılmış hal· paz. 
de hamud 1234 çift-beyaz meşin: 1234 
ad.-dolgu kayışı: 1850 k.-şapla kösele: 
1850 k.-keten ipliği: 1850 yumak-kan
tarma: 1234 ad·-pirinç toka: 22212 ad.
paldum halkası: 1850 ad .-hamud halka-
sı: 2468 ad.-koçan tokası: 3700 ad.-çe· 
ki demiri: 2468 ad.-sarnç çivisi: 90 k.-
saraç ipliği: 600 k.·çavdar sapı: 90 k.
balmumu: 30 k. 

Deniz içinde çalışmağa mahsus kloş imali (temd.)" 
Nalça, kabara, kundura ipi ve çivi ,, 
936 Şevrole otoları için yedek parça: 246 parça aç. eks. 
Galvaniz.ti düz tel 4 m m: 10 t.·siyab bnğ paz. 

teli l m m: 3 t .·galvanizli bağ teli: 1 
m/m: 2 t. 

Kazma ve kürek sapları 
Kamyon karoserisi İmali 
Teneke kapak: 5000 ad. 
Rakı mantarı: 10000000 ad. 
Şarap mantarı: 1500000 ad. 
Zımpara taşı: 250 ad. 
Bakalit kapak: 200000 ad. 

Erzak, Zahir , Et, Sebze v.s. 

Şeker: 6 t. 
Sadeyağ: 20 t. 
Nohud: 13.5 t. 
Sabun: 5. 1 t. 
K. mercimek: 3.5 t. 
Saman: 177 t. 
Arpa: 500 t. 
Yulaf: 300 t. 

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

" 

aç. eks. 

" paz. 
oç eks. 
paz. 

paz. 

" 
" 
" 
" 
" ,, 
" 

Çuval: 400 ad.·eandık: 100 ad.-teneke: 200 ad. aç. art. 

900-

31103 66 

5064 -
100 -

10000 -

Beb. O 15 

462 50 

387 50 

k. 1 29 
1688 -
1836 -
525 -

2655 -

2250 -
2400 -
2.i~ 75 

2332 77 

380 -

750 -

75 -
34 68 

29 

254 -
276 -
79 -

399 -
3690 -
6787 50 

• 

üzayedeler Liste • 
1 

Saatı 

izmir Zeytincilik İıtasyonu Müd. 18·5·40 14 -

Konya Vilayeti 6·5-40 15 -

M.M.V. SAK 10-5·40 lö -
" 10-5-40 il -

D D.Yolları Haydarpaşa 21·5-40 11 -
İst. Elek. Tramvay Tinci İflet. U. Müd. 17-6-40 15 -

Selimiye Aık. SAK 
Bahkesir Kor SAK 

Devlet Limanları İşlet. U. Müd. İz
mir Şubesi 

Balıkesir Kor SAK 

İzmir Lvz. SAK 
Selimiye Ask. SAK 
Erzurum Lvz. SAK 
Çanak. Mst. Mvk. SAK 

6·5-40 10 -
8·5·40 16 -

15-5 40 11 -

8-5-40 16 -

6-5-40 15 -
6-5-40 IO -

15·5·40 16 -
7.5-40 10 -

7.5.40 " . 
lst. Elek. Tramvay Tünel işlet. U. Müd. 20-5-40 

15 -
15-
14 -
14 30 
15 -
15 10 
16-

İnhisarlar Umum Müdüı-lüğü 14·5-40 

" 
" ,, 
,, 

Manisa Tümen SAK 
Çanak. Mst. Mvk. SAK 
Edirne Ask. SAK 

" 
" ,, 

Tekirdat Tümen SAK 

" 

Kooperatif Tasfiye Heyeti İzmir 

20-5 40 
20-5-40 
20-5·40 
20-5-40 

10.5.40 10 -
6-5-40 10 -
15-5-40 10 -
15-5-40 l 1 -
15-5·40 15 -
16-5·40 16 -
8-5-40 13 -
8-5·40 13 -

8·5-40 14 -

iyasalar _ _,_ _ ___,, 
-~- --.-...-

A R P A ı Dökümhane 
Londra Borsası No. 3 Glevland döküm demiri 5 11,o 

Glevland mıntakası teslimi ıter· ' e 6 
Kanada (No. 3) Mayıs 24 1 F f rlu o 5 o/o ~ o 75 o/o 6. 9 o 
Laplata Nisan - 1 os 

0 ô ı 0 1
0 

_ a,5 oto 6· 
2
·0 

(Fiatlar 400 lıbresi Şilin) lale~~ dikü:ı,h:ıneıi s.ı . 
Vinipeg Borsası 1 Mamül demir ve çelik 

2 6 
Mayıs Bufeli sent 53 5/8 Levha 3·18 ve daha yulcurısı iç n 1;·~ 
Tem muz " 52 7 8 Saç 3' 116 ve daha .,ağ il iÇ D 

1 ,· ı2 o 
İlkteırin ,, 5 l 5 8 Kaun demiri 1 

Roterdam Borsası 
Kaoada(No.3) 100 kilosu Florin 

Arjantin 62 63 Kg. 

Marsilya Borsası 
(16.4.940) 

Cezayir0fo4Emb.prompt 119-119,50 
Tunus ,, ,, - -
Fas ,, ,, 116-116,50 
Fiatlar ı Marailya Rıhtımı 100 Jciloıu Frank 

Dalgalı demir levbn 1 '/4 Te yu• 
4 

2 O 

k . . t . b 
arııı açın 

2 
2 

Köşebend ve potrel 1 
Profil demirleri T demıri 4' ve l! b 

. • 15· 
aşağısı açın . . S. 9, 

Olaldu demir 3' ve aıatııı açın 1 ,... 
Perçin çubukları 
Yusı çubuklar 5' geni' ve n'•" 

3 
90 

ğı.sı ıçin 1 ' 
Yuvarlak ve murabba .3' ve a· 

3 
2 • 

şnğuıı 1 o' ıo.o 
Ray, 60 Lbs ve yukar111 lçın 1 ,... 
Çelık çember ısa 

Anvers Borsası 1 Çubuk t2· 
(16.4 .940) ( Fıatlar lngılız tonu ba-

K d W t 3 d• 'bl 144 şına olup 5 şilin ifkonto da· ana a es en ısponı e - h ldir ) 
Laplata 62-63 Kg. flottnnt - 1 . . 

,, 63-64 disponible 137 - lsveç piyasası • 
64-65 Emb. mart 138 _ Birinci nevi ihracat ham demiri ıoıl 

" lngilız tonu 67-68 
" 69-70 :: Çelık çubuklar (tek kaynaklı 
,, ( Fiatlar : Belcika Frank) o/o0,45 C. den yukarı) 

İsveç tonu 

BAKLA Çelik tel çubuklar (o/o0,65 

Marsilya Borsası 
(6.4.940) 

Türkiye 0 
0 4 prompt 

C.den yukarı) fsveç tonu 
Haddeden geçırilmış Martin <le- .• n.. 

, . f 2F • 
mırı &veç tonu 

1
,..,. 

Ceznir ,, 158-158-50 
Suriye ,, 145·145 50 

(Fiatları : 100 Kilosu Frank) 

Fıatlnr : fsve çkronıı ve F. O. B· l' 

HAM DERi 
(16.4.940) 

BALMUMU 
Marsilya Borsası ızıl 

Cezayir Koyun derisi l~Q 
Keçi derisi ~Ô 

ı Kuzu, derisi 
2550 Oğlak derisi tS 

Marsilya Borsnsı 
(16.4.940) 

2700 Koyun barsnğı -"ıs~ 
2675 (Fiatlar : fr. fr' 

Madagaskar Fr. Fr. 
Fas ,, 
Tunus ,, 

3000 
KETEN TOHUMLI 

Anadolu ,, 
(Fiatlar 100 kilo ıçın 

Marsilya antreposu) Londra Borsası 
Londra Borsası Laplata nisan 

(15.4.940) 1 Kalküta ,, ,, 
Türki.-itibari Nisan-Mayıs 18716 Bombay •• ,, 
Kalkütta " ,, " ı 4o • (Fintlar tonu sterlin) 

Fiatlar : 50 kilo 800gramlık 
İngiliz ölçüsü üzerine Şilin olarak) Buenos Ayres Bors.a51 

.1 

BUGDAY 
Londra Borsası 

(22.4.940) 
Manitoba(No.1) mart 
Manitoba (No.2) ,, 
Roaafe 
Cenubi ve Gar.Avustralya 

(Fiatları : 480 Libresi Şilin 

Şikago Borsası 
Mayıs Buşeli Sent 100-7 8·100-7 8 
Temmuz ,, ,, 109-3'4-109-1 2 

Mayıs ,1 

Haz ıran 
Temmuz 

/ 

• peıf 
(Fi atlar : 100 kil· 

Rosario Borsası 
,1 Mayıs • 

Temmuz. 
(Fiatlnr : 100 

• o ,ol 
·ı re kı. 

---
KUŞ YEMi 

Londra Borsası 
(15.4.940) 

----------------------------------------------------------------~-------~----~---~--------------------~----
Eyhil ,, ,, 109-7/8-109-3,'4 

Vinipek Borsası 

Müteferrik 
Halkalı Ziraat Mektebinden: 

Tahminen 700 dekar ve 700 lira muhammen bedelli çaymmı
zın biçme ve tepe yapma işine istekli çıkmadığıudan ihalesi 8 ma
yıs 940 çarşamba günü saat 11 de mektepte yapılmak üzere müd· 
detin uzatıldığı ilan olunur. 

Aıkerl Fabrikalar U. Müdürlüğü Merkez Satınalma 
Komisy•nunden: 

Tahmia edilen bedeli 20.000 lira olan 5 adet torna tezgahı müteahhit 
nam ve hesabına Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Sa~ 
hoalma Komisyonunca 10.5.940 cuma günö saat 15,30 da pazarlıkla 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 1500 lira ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına 
ve bu işle alakadar tüccardan olduklarma dair Ticaret Odası vesi· 
kasiyle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

Çnnakkale Müstahkem Mevki Satınalma Komisyonundan : 
10 ton 4 Mm. galvanidi düz tel. 3 ton 1 Mm. siyah bağ teli. 

2 ton 1 Mm. galvanizli bağ teli. 7.5.940 Salı günü ıaat 10 da pa
zarlıkla satın alınacaktır. İsteklilerin Çanakkalede Müstahkem Me..-
ki aatın alma komisyonuna müracaatları. 

* •. İkiter bin istihkam· modeli ve sekizer bin adi kazma, kü
rek sapları pazarlıkla satan alınacaktır. Muhammen bedeli beherinin 
15 kuruştur. İhalesi 7.5.940 Sah günü saat 11 de Çanakkalede Müs
tahkem Mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez 
Satınalma Komisyonundan 

Tahmin edilen bedeli 24 bin lir olan 8 ton 5 ili 5,5 mm. kut
runda ve 6i2 mm. tulünde parlak çekilmiş cıva çeliği askeri fabri
kalar umum müdürlüğü merkez sabnalma komisyonunca 11 mayıs 
940 cumartesi günü saat 12 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartma· 
me parasız olnrnlc komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat temi· 
nal olan 1800 lira ve 2490 numarala kanunun 2. ve 3. maddelerin· 
deki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüc
cardan olduklarına dair ticaret odası vesikasile mezkur gün ve aa
atte komisyona ıelmeleri. 

Balıkesir Kor Satınalma Komisyonundan : Mayıs 
Temmuz . Aşağıda cinsleri gösterilen maheme nümunelerine ıöre pazar· llkteşrin 

lakla aatıo alınacaktır. Muhammen bede~i 31, 103 lira 66 kuruş, mu- (Fiatları : Buşeli Kanada Sent) 
vakkat teminatı 2332 lira 77 kuruştur. ihale 8.5.930 çartamba gü· ı R d 
nü saat 16 de Balıkesir Kor Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. oter nnı Borsası 

12,340 
1,234 
l,284 
1,850 
1,850 
1,850 
1,23~ 

22,212 
1,850 
2,468 
3700 
2,468 
6,000 

90 
122 
600 

90 
~ 

Cinsi 
Kr. ıiyah yağlı köıele 
Çift yapılmtt halde hamud 
Adet beyaz me,in 
Kilo doli'u kayıtı 

Şaplı kösele 
Yumak keten ipliti 

Adet Kantarma 
" · Pirinç toka 
" Paldum halkası 
" Hamud halkası 

,, 
" Kilo 

" 
" • 
" 
" 

Koçan tokası 
Çeki demiri 
Adi toka 
Saraç çivisi 
Çiğ sırım 

Saraç ipliği 
Çavdar sapı 
Balmumu 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma 
Komisyonundan : 

770 adet Bö 47/130 A. 
208 adet Bö 43 IO sağ 
150 adet Bö 43/ 1 O ıol. 

Tahmin edilen bedeli 17 258 lira 40 kuruş olan yukarıda yazılı 
3 kalem Böhlerit E marka sert maden kalemleri müteahhit nam ve 
hesabın askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez: satınalma ko 
misyonunc:a 10 mayıs 1940 cuma günü aaat 15 de paı;arlıkla ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak koınisyendan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan 1294 lira 38 kuruş ve 2490 numaralı kan11· 
nun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve 
bu işle alakadar tüccardan olduklarına dair ticaret odası veıikaıile 
mezkür ıün ve ıaatte komlıyona müra<:aatları. 

Manitoba No. 1 IOOkilos.Florin 

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

,, 
" Rozario Borsası 

Mayıs 10 k. Pezo 
Haziran ,, 

Bounes Aires Borsası 
Mayıs 100 k. Pezo 
Haziran ,, 
Temmuz ,, 

Budape§le 
Tisz.a Havalisi 

Borsası 
77 Kg. 20.25 . 

,, 
,, 
" (Fiatlar 

78 ,, 20.75 
79 ,, 21.95 
80 ,, 21.25 

100 libresi pengö) 

ÇAV O AR 

Vinipeg Borsası 
Mayıs 70 7 8 
Temmuz 72 1 4 
Birinei tetrin 73 1 2 

(Fiatlar : Buşeli Kanada Senti) 

Budape~t Borsası 
Peşte mıntakası 16.30 • 16.55 
Diter mıntakalar 16.50 • 16.75 

(Fiatlar : 100 kilos pengo) -....... _ 
D E M İ R ve Ç E L 1 K 

Londra Botsası 
(11.4.940) 

Hematıt, İngiliz No. 1 
ııark, garp .:ı.hili malı, lıkoç 6 7 6 

Şefi lef 6. 13.0 
Birmingaın 

Gal 
6.19.0 
6. !.9 

Londra Borsası 
(8.4.940) 

Antimuan ,..,(' 
Grude Cif ı/0'1' 
Cnher (sü'fit) oıo 55/60 Cif 

16
1 _ ı~' 

Adi o;o 40 9 • 
Regulus, fngiliz malı antrepo ı06-ıO• 
teslimi o/o 99,6 Steri. - S6 • 

Regulap ecnebi, Cif ,. 

Arsenik 
Beya:ı., Mak•ilca malı, ıs 

o;o 99 Cif Ster. 
• fsveç o/o 99,5 ,, ,, 
" Corweli (İngiltere malı) ıı 

o/o 99 F. o, b. Ster· 

Bakır ,,el_ 
Cevher O/o 15/25 ünite1i ıı 

oıo 65/80 • 
Blend (Çinko cet"hıri) 

Sert, idi mal, f.o b. (Fahri· S r. 1~ 
icada) t• ıı"" 

» Hindistan malı f.o. b. 

Civa 
f. o b. 

Krom 1ıP 
Rh:ıdt"ala 0/048, Cr2 o3 Cıf ~ 
Turkıye o;o48 Cr2 o.3 Fo0b 
Yeni Kaledonin ., Cıf 

oıo 55157 Cr2 0'7 

Kurıun 
Cevher oj;, 80 RC (a tın)1 zS 

baz Ster. 10 (•lt•11 

Manganez 
Hindı&tan malı O/o 50/52 Mıı· .1_,i 

dD 

O/O Mıı· ,, J 
Molibden s'1 

O/o 80/90, Mo 52 ) 

(3 üncü ıahifeye de\f•.., 



r 

5 Mayıı 1940 

İstanbul Ziraat Müdürlüğünden : 
928 modeli Ford kamyo:ıeline aid olap ihale günü 2.5 940 ola 

'•it ilan edilen 1152 lira 96 kuruş muhammen bedelli 69 adet yedek 
flltçaııın müoakasası 10 gün temdit ve ihale günü 13.5.940 olarak 
ltab·ıt d'l . t' . e ı mış ar. 

lıteklilerin mezkur tarihte vilayet bina1ında müteşekkil ziraat 
llllbayaa komiıyonuna müracaatları. 

. lznıir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
d lzınir tayyare alayı komutanlığınca geisterilecek yerde 51164 lira 
• 

0kaan iki kuruş bedel keşifli deniz içinde çalışmağa mahsus kiloş 
l!tıalj 29 nisan 940 tarihinde pazarhkla yapılan eksiltmesinde talip 
l'k~ndığından pazar~dc 6.5.940 pazartesi günü saat on beıte kışlada 
tıtıır levazım amirliği 1atınnlma komisyonunda yapılacalıhr. 

Teminatı muvakkata akçası 380 liradır. 
Şartname ve keşifname resmi her gün komisyonda i'Örülür. 
istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika göster· 

llıek nıecburiyetindedirler. ı 
, Pazarlığa iştirak edecekler %490 sayılı kanunun ve şartname· 
'iııde yazılı veıikalan ve teminatı muvakkataları ile birlikte ihale 
._•tından evvel komiıyena müracaatları. 

Tur!futlu Belediyesinden : 
ttı Şartnamesi dairesinde 200 bin ocak tuğlası ile f50 ton kirecin 
tıhayaası 27.4.940 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksilt· 

ltıty~ vezedilmiştir. 
11
• llıale 14.5.940 sah günü saat 2 de Turgutlu belediye cncüme· 
111de Yapılacaktır. 

* * * 
da. 70 ton ıönmemif kireç alınacaktır. Bak: inıaat sütunun· 

D. D. Yolları ilanına. 
* * * 

~ Teneke kapak, rakı mantarı, farap mantarı, zımpara lafı 
~bakalit kapak alınacaktır. Bak: inhisarlar U. Müd. ilan

na. 

~, Zahiıre. Et, Sebze \'. s. 
Adana Askeri Satınalma Komisyonundan : 

11 Merkez birliklerinin hayvanatı için 445 ton yeşil c t pazarlıkla nh· 
'ca.lttır. 

Muhammen bedeli 8900 lira olup muvakkat teminatı 666 liradır. 
~aıarlığı 6-5-40 paı.nrtesi günü saat 15 de yapılacaktır. 
lıtcklilerin belli gün ve saatte komisyona mfirrcaı:ıtları. 

ııllıaı'"' • 18.4.40 de pazarlığı yapılan 100 ndet karyolaya verilen fiat 
1 görülmüş ve 1200 kilo kuru ota dn tnlip çıkmamıştır. 
~inci pazarlığı 7 .5.40 salı günü sn~t onda yapılacaktır. 
stcklilerin belli günde komisyona milracaı:ıtlerı. 

~trn6ra Üssübahri K. Satınalma Komisyonu Baıkanlığmdan 
~ l\oEllutaulık ihtiyacı için içimle 250 gram torikten mamul safi 
~olmak üzere 4790 kutu balık konservesi pazarlıkla 1atın ah· 

lır. 

~ ~kailtme.si 6.5.940 pazartesi günü saat 14 de İzmitte Tersane 
.:~•ııdaki komiıyoıı binasında yapılacaktır. isteklilerin her gün 

'tnesini görebilirler. 
'tahmin edilen fiau beher kutu içiıı 25 kuruıtur. 
rU9akkat teminatı 89 lira 82 kuruştur. 

ltliıı stcldilerio bu itle alakadar olduklarına dair vesikaları ve te· 
U~ '0.rile birlikte mezkur günde komisyon bnfkanlıtına müracaat 
""tler· ı. 
.......... 

Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan : 
tı 6 l' 

0 ptan ve pazarlıkla 234,000 kilo kuru ot alınacaktır. Pazarlı· 
•t.- ·5 940 pazartesi günü saat 11 de Edirnede eıki Müşiri yet Dai· 
~t~~dc Sataualma Komisyonunda yapılacaktır. Teılim yerleri Havzo, 
'i 19finköy, Oımanhköy, Abalar köydür. Tutan 12,870 l!ra, Te· 
ti11

11il~ı 1931 liradır. Evsaf ve şartlan komisyonda görülür. lsteklile: 
'O~ü geçen günde komiıyona gelmeleri. 

.. 
~ • Müteahhit nam ve hesabına 300 ton arpa pazarlıkla satın alı· 
tı~tl tır, Pazarlığı l0.5.40 cumn günii snnt ondn Edirnede eski müsi· 
35 b· dairesinde satınalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
IUr, ~rı lira, temiutı 5400 liradır. Evsaf ve şartları komiıyonda görü· 

lck.Jilerin sözü geçen ginde komisyona gelmeleri. 

l' Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan : 
tı. 9 alınıin edilen bedeli 6075 lira olan 75000 kilo sodanın 20 Ma· 
t~U-1() tarihine ra1tlıyao pazarteıi günü saat 1 1 de kapalı zarfla 

ltaı • it eıı yapılacakhr. 

tr.ı11~ k teıninatı 455 lira 63 kuruş olup şartnamesi her gün komis· 
111 alınabilir. 

~~I •~tklile~in 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede· 
"-ttrı kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir 

t""eline kadar Kasımpaşada bulunan komisyona müracaatları. ------------.-..-.... _. ______________________ ,_,, __________ _ 

Jandarma Genel Komutanhgı Ankara Satınatma 
Komisyonundan : 

~t a1 
._ Bir metresine elli sekiz kuruş fiyat tahmin edilen vasıf 

I~ i(~ttine uygun 30,000 metre yatak kılıflık bez kapalı zarf usu 

2 l6,5,9tO perşembe günü saat on üt buçukta satın alınacaktır. 
>t tir._ Şartnamesi parasız Komisyondan ahnabilecek bu eksiltme· 
''ttl llı~k isteyenlerin 1455 lirahk ilk teminat ve şartnamede yazılı 
\t trı nıuhtevi teklif mektuplarını en reç eksiltme vaktinden bir 

~ Kom;syona ve•m;t olm::: (3431) (1934) 2-4 G 

ÇUHA ve AZMIR TiCARETHANESi 

N. B. BROD 
VE 

MAHTUMLARI 

Miinelr.ua Gazetesi 

Manisa Askeri Satınalma Komisyonundan: 
Aşağıda yazılı mevaddın hizalarında gösterilen gün ve saatlerde 

pazarlıkları Manisadn Tümen Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 
isteklilerin mezkur Komisyona ıelmeleri 
Cinsi Kilo Cinsi Kilo 
Pirinç 5000 Çay 5ro 
Şeker. 6000 Kırınm mercimek. 10,000 
zeytin yat•· 5000 Kuru üzüm. 10,003 
Arpa şehriye. I0,000 'ruz. 20,000 
Çay 500 Beyaa peynir. 5000 
Kaşar peyniri. 3900 Zeytin. 10,000 
Şeker. 6000 Zeytin yağı. 5000 
Kaşar peyniri. 3000 Şeker, 60!10 
Arpa şehriye 10,000 Pirinç. 5000 

İhaleleri 10.5.940 günü saat 10 dadır. 
Çorbalık komprime: 18,000 aded. 
Çorbalık koprime: 16,000 > 

Et konservesi. 8000 :a 
Et kooaerveıi: 8000 » ihaleler 8.5.940 saat 10 

• • 

MUZA YEDE 
İstanbul Üçüncü İcra Memurluğundan : 

Paraya çevrilmesine karar verilen hane eşyasının 1 ci açık art· 
tırmasının 6.5.940 pazartesi günü saat 10 da Arnavutköyünde Tek· 
keci aokağında 8 numarala hanede yapılacak ve kıymetlerinin yüzde 
75 ini bulanmadığı surette açık arltu-masının 8.5.940 çarşamba günü 
ayni saat ve mahalde yapılacağı ilan olunur. 

(Devamı 4 üncü sayfada) _ _... .... -~- . --------~ 

Jandarma Genel Komutanhgı Ankara Satmalma 
Komisym•undan 

l-Bir tanesine Yirmi kuruş kıymet biçilen vasıf ve örneğine uygun 
elli bin telefon fincanı ve on kuruş kıymet biçilen elli bin deve 
Loyn• ve vasıflarına uygun tanesine iki lira kıymet biçilen pil 
orta kömürü toptan veya üç çeşidi ayrı ayrı en ucuz fiat teklif 
edene ihale edilmek kayıt ve şartile 13.5.940 pazartesi saat 9,5 da 
kapalı zarf usulile satın almacaktır. 

2-Şartnamesi parasız Komiıyonclan alınabilecek bu eksiltmeye gir· 
mek isteyenlerin her üç çeşit için 1575 yalnız finoan için 750 
deve boynu için 375 ve kömür için de 450 lirnlık teminat mak· 
buz veya banka mektubu ile şartnamede yazılı belgeleri muhtevi 
teklif mektubunu en geç eksiltaıe günü saat dokuza kadar Ko· 
misyona vermiş olmaları (1889) (3317) 3 - 4 

oıs PİYASALAR • 
(2 nci sayfadan devam) 

MADENLER YULAF 
Londra Borsası 

Bakır 

(9.4.940) 
Elektro Steri. 62 • 0-0 
Tasfiye edilmiş » 62 - 0-0 
Tnsfiye edi.mi~ O/o 99,7 » 61 -10-0 
Tasfiye edilmiş O/o 99,2 • 60 -10-0 

1' 5' 
Tel çub•klar " 65 - 10..0 

4 16 

Kalay 
(11.4.940) 

Standıırd peşin 250 l/2-250 1;2 
3 ay vadeli 246 l/4·246 1/2 
İngiliz kalayı Uverpool 251 251 -

Kurıun 
Yamu~ak bam Ecnebi gümrüklü 

Steri. 25 - O • O 

MISIR 

Londra Borsası 
l..aplata )eni mııhsul nisan 

Cenubi Afrika(N.2)mart·niıan 
15 1 

,, ,, ,, 4) şubat 21/ -
,, ,, ,, 6) (sabcı) 23 • 

(Fiatlar: 480 Libresi Şilin) 

Buenos-Ayres Borsası 
Nisan 
Haziran 
Temmuz 

Lonra Borsası 
Laplatn son kanun 
Kanadn Mart 
(Fiatlar : 320 lngiliz Libresi Şilin 

Bueoos Ayres Borsası 
Nisan • • • • • 

(Fiatlar : 100 kilo için Buenos· 
Ayres teslimi pezodur) 

Şikago Borsası 
Mayıs . 42 7 8 
Temmuz. 38 1 2 
Eylül . . . • . 35 5 8 

( Fiatlar : 32 Libresi Şikago 
teslimi Sent) 

VJnipek Borsası 
Mayıs Buşeli Sent 39 3 4 
Temmuz ,, ,, 38 1 2 
inci teşrin ,, ,, 36 1/2 

Buda p e f t B orsa s ı 
Birinci nevi . 
ikinci ,, . . 20.60 - 20.8.'l 

(Fio.tlar : l 00 kilosu Pengö) 

s 

YUMURTA 
Berlin Borsası 

(11.4.940) 

A B c D 
( Fiatlar : 100 kilosu pezo ) 65ıılen 60-65 55-60 50-55 45-5() 

!yukarı 
Rozario Borsası ııram gram gram gram gnm 

Mayıs Türkiye 81
/, 8 71/ 4 61/, 

Haziran . . tam\aıte 

( Fiatlar IOO kilo peze ) (G.l.tamtaze) 
Yugo. 9 81 ! 8 71/ 4 61, 

Budape§l Borsası slavya tamtaze 
Tisza bavalilİ 21.50-21.60 Bulgaristan 9 gıı 8 71 51 
Diğer mıntakalar mala 21.30-21.50 _.!!_ 14 1 ~ 
Budapeşte antreposunda Z E Y T İ N Y A Ö 1 

( Fiatlar: 100 kilosu penro ) 

PAMUK 

Liverpul Piyasası 
( lb. peni) 

Alivre Middlinı Alivre Uper F.G.F. 
Mayıı 7.95 10 39 
Temuz 8.08 10 41 

Nevyork Piyasası 
( Jb. Dolar senti ) 

Midling Mart 10.72 

Marsilya Piyasası 
(22.4.940) 

Cnair 1155 - llfiO 
Yunan - - -

(Fiatlar : C. 1. F. Jt O kilom 
frank olarak ) 

Nevyork Piyasası 
(28 3.940) 

Tağyir edilmit 0.95 - 0.96 
Yemeklik 1.85 - l.95 

(Fiatlar : Loco, galonu dolar) 

Jandarma Genel Komuianhgı Ankara Satınalma 
Komisyonundan : 

1 - Bir tanesine üç yüz elli kuruş kıymet takdir edilen vasıf 
ve örnetine uygun altı bin metreden dokuz bin metreye kadar ka· 
pulluk kumaş 16 5.940 Perşembe günü saat onda kapnh zarf eksilt· 
mesile satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi 158 kuruş korşılıtında Komisyondan alınabile-- o -l cok bu eksiltmeye ıirmek isteyenlerin 2363 liralık ilk teminat mak· 
•lanbul, Sultan Hamam. TELEFON : 21677 b 

1 
buz veya banka mektubu ile prtnamede yazılı elgeleri muhtevi 

TOPTAN ve PERAKENDE SATIŞ teklif mektuplarını eksiltme vaktinden en geç bir saat evvel Komis· 

....... llİİtiiiıii. iiiiii-mİilİİ_İİılll_İılil. -------- - · · yona vermİf olmaları, ( 1935) (3430) 2-4 
& 

3 

Cinsi Miktar M•bam. B. % 7,5 Temin. Eksiltmenin 
Lira Krş. Lira Krş. günü şekli saab 

Teneke kapak 5000 A. 462 50 34 61 14.V.40 açake. 14 
Rakı mantara 10 000000 > 20 :r> pazar. 14,30 
Şarctp mantarı 1.500000 > - - > » > 15 
Zımpara taşı 250 ::ıı 387 50 29 - » > açıke. 15,IG 
Bakalit kapak 200000 » > > pazar. 16 

1 - Şartname ve nümuueleri mucibince yukarda cinı Ye mik· 
tarlara yazılı 5 kalem malzeme laizalannda gösterilen usullerle ıabo 
almacaktır. 

il - Eksiltme Te pazarlık hizalarında yuıh gün ve saatler.le 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alam Komisyonunda 
yapılacaktır 

111 - Şartnameler sözü geçen Şubeden parasız alınabileceti 

gibı nümuneler de görülebilir • 
iV - İsteklilerin eksiltme ve pazarlık i~in tayi• olunan JÜn 

ve saatlerde % 7,5 güvenme paralarile birlikte me:zkür Komiıyona 

müracaatları. (3641) 1-4 
• • • 

J - Şartnamesi mucibiace tam tecbizath adet çektirme ka· 
palı .zarf usulile satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli 7250 lira muvakkat teminatı 543.75 li· 
radır. 

111 - Eksiltme 16.V.940 Perşembe günü 1&at 15 te K.abatatta 
Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname sözü geçen Şubeden parasız alınabilir. 
V - Münakasaya girmek isteyenlerin teknelerini mftnakasa 

gününden evvel Liman hey'eti fenniyesiue tetkik ettirip rapor ve 
takdiri kı1met mazbatası almalara lazımdır. 

VI - Taliplerin mühürlü teklif mektuplanaı kanuni vesaiki 
ve fen hey'etioin muayene raporile takdiri kıymet mazbatasını ve 
% 7,5 teminatlarını veya banka teminat mektuplarını ibtiva edecek 
kapah zarflarmı ihale natioden bir saat evveline kadar "14 de 
kadar,, mezkur Komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde ver
meleri lizımdır. (3515) 2-4 

• * * 
Mubam. bed. %7,5 tem. Eksiltmenin 

Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. şekli saati 

Beyaz yaldızlı kaa-ıt 8000 tabaka 600 - 45 - açık ek. 14 
Kompresör J adet - - - - pazarlık 14,30 

I - Nümune ve şartnamesi mucibince yukarıda yazılı malzeme 
bizalarmda ıösterilen usullerle satan alınacaktır. 

11 - Kifıt muhammen bedeli, muvakkat teminatı, eksiltme sa· 
at1eri hizalarında yazılı~ır. 

ili - Eiuilame 16. V. 940 perşembe günü Kabataıda Levazım 

ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyoo•oda yapılacaktır. 
JV • Şartname ve nümune IÖzü geçen Şubedeu parasız. alına• 

bilir. 
V - İsteklilerin eksiltme n pazarlık için tayin olunan gün ve 

saatlerde % 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona mü· 
racaatları. • * • (3513) 2-4 

1 - 30. iV. 940 tarihinde 4000 kilo reçioaya teklif oluoaıı fi· 
yatlar haddi layık görülmediğinden pazarlıtı tehir edilmiştir. 

il - Pazarlık 9. V. 940 perşembe günü saat 14 de Kabataşda 

Levazım ve Mubayaat Şubeıindeki Alım Komiıyonunda yapılacaktır • 
(3582) 3-4 

ıfömEf":'DtMiRYaLLARı VE LifilANLinı · 
~'.it·' İSLETME· GENEL 'biREKTÖRLÜGÜNDEN . 

Muhnmmen bedeli 4990 lira olan beş kalem eczayı tıbbiye 

16.5.1940 perşembe 2'inü saat (10,30) on buçukta Hnydarpaşada gnr 
binası dahilindeki Komisyon tarafından açık eksiltme u.sulile satan nlı· 
nncaktır. • 

Bu işe girmek isteyenlerin 374 lira 25 kuruşluk muvakkat teminat 
ve lcnnunun tayin ettifi vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar 
Komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak daf ıtılmakta• 
dır. (3494) 2-4 

Jandarma Genel i<omutatthgı Ankara Satmalma 
Komisyonundan : 

1 - Vasıf ve örneğine uygun ve bir metreıine altmıt kurıış 
fiyat tahmin edilen otuz bin metreden elli bin metreye kadar ça• 
maşırlık bez kapalı zarf usulü ile 13.5.940 pazartesi günü saat on 
dörtte satın alınacaktır. 

2 - Şartoameıi üç lira karşılıj'ında Komiıyondau alınabilecek 
bu eksiltmeye girmek isteyenlerin 2250 liralık ilk teminat sandık 
makbuzu veya banka mektubunu muhtevi teklif mekbbunu eksilt. 
me günü saat on üç buçuğa kadar Komisyona vermiı bulunmaları. 

(1936) (3429) 2-3 

lstanbul P. T. T. Müdürılügünden: 
İdaremiz ihtiyacı için lüzumu olan makinist mal:ıemesi alımı 

açık eksiltmeye konulmuftur. Eksiltme 8. 5. 940 çarıamba i'JnU 
saat 15, 15 de B. postahane binası birinci katta Telıraf Mnvinliği 
odasmda toplanacak Müdürlük Alım Satım Komisyonunda yapıla· 
caktır. 

Muhammen bedeli 1603 lira 28 kuruş, muvakkat tem.inat 120 
lira 30 kuruştur. isteklilerin olbapdaki tartnamesioi rörmek ve mü
vakkat teminatlarını yatlrmak üzere çalışma güalerinde mezkur 
Müdürlük İdari kalem Levazım kısmına eksiltme gün ve saatinde de 
940 senesi için muteber Ticaret Odası vesikaıı ve muvakkat temi• 
nat malıbuzile Komisyona müracaatlara. (3'.?64) 4-4 

imtiyaz. Sahibi ve Yazı lfleri Direktörü: İımail Girit 
Buıldıtı yer: Akın Buımevi ittanbul 
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CINQUlEME ANNEE No. 141 DIMANCHE. 

ABONNEMENTS 
Ville et Province 
3 mola Ptrı 450 
6 850 

12 " 1500 
Et ranger : 12 mois Ptrıı 2700 

Le No. Ptrs 5 

Quotldi n des AdJudication& 

ADMINISTRA TION 

Galata. Fermeneciler Cad· 

(eı1 , Han, 7- 1e f ta ~ 

No 8-9 11 12 

Telepbone~ 49442 

Pour la Publlcite s'adresııer 
a l'Adminiıtration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Boite Postale No. 1261 

Objet de l'adjudication 
ı\i;;de Prix 

d'adjudicat. e1timatif 

Adjudications au Rabais 

Cautioo. 
proviıoire 

Lieux d' adjudicalion ıet du 
Cahier deı Cbargeı Jourı Heureı 

Constructicıns-f\eparations-Tr v. Public.s-Materiel de Construction-Cartographie 

Constr. mur de bornage: 220 m • 2274 25 Dir Station Olives lzmir 18-5 40 14 -

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopih;lux 

lnstruments ıaedicaux (aj) Publiquc 1300 - Vilayet Konya 6-5-40 15 -

Electricit€.-f 6'-·ChauUa1;e Ceutral (lnstallationet Materiel 

Accmulateur: 300 p. Gre İl gre 15000 -
n pr. motocyclette: 400 p. ., 16000 -

Ciible souterrain N.K.B.A. : 500 m. Publique 3250 -
Fil isolateur, di.ble et fil pr. conılon:43700m. :ıı 

Habillement • Chaussures - Tissus - Cuirs 

Cuir Gre n gre 
,, graisseux - cuir blnnc ete. (Voir Divers) :» 

Transport-Chargement - Dechargment 

Trav. chargement, dechargcment et transbor- Gre a gre 
demcnt des bateaux et cbaloupes de l'Er-
ploit. de Voies Mnritimes de l'Etat 

D ive rs 

Guir graisseux noir: 12340 k.·bride: 1234 pai- Grc a rre 
res·cuir blanc: 1234 p.-courroie: 1850 k. 
cuir: 1850 k.-fil en lin: 1850 pelotes- li-
cou: 1234 p.-boucles en laiton: 22212 p. 
anneaux: 1850 p.·id. pr. bride: 2468 p .• 
boucles: 3700 p.-for: 2468 p. - clous de 
barnııcheur: 90 k.-fil de harnacheur: 600 
k. ete. 

Couvercle en fer blanc: 5000 p. Publiqae 
Bouchons pr. raki: 10.000.000 p. Grc a gre 

" ,, vin: 1.500.000 p. '» 

Pierre cmeri: 250 p. Publique 
Couvcrcle en baccalithe:200000 p. Grc a gre 
Fubrication clocbc de plongeur » 
Talon, clous kabara, fil pr. chaussures et clous n 

Pieces rechange pr, autos Cbevrolet 936: 246 p. Publique 
Fil gnlvanise de 4 m/m: 10 t.-fil noir de liga- Gre iı gre 

tnre de l m m: 3 t..fil galvanise de liga
ture: de 1 m/m: 2 t. 

Manehes pr. piocbes et pelles 
Fabrication carrosscrie camion 

Provisl ons 

" 

900 -

31103 6~ 

462 50 

387 50 

5064 -
100 -

100~0 -

la p. O 15 

Viande de boeuf: 75 t. 
Foin: 234 t. 

Gre iı grc 33750 -

Orge: 300 t. 
Riz: 5 t.-sucre: 6 t.-huile d' olives: 5 t,.-orgo. 

mondc: 20 t.-the: 1000 k. - from·agc ka· 
cher: 6 t.·ıucre: 6 t. lentillcs rocıges: 10 
t ·-raisins ıecs: 10 t .. ıel: 20 t. - fromage 
blanc: 5 t.-buile d'olives: 5 t •sucre: 6 t.· 
ri:r;: 5 t. 

.Soupe comprime: 34000 p.·viande en conaer-
ve: 16000 p. 

Pain: 90 t. 
Y oghourt: 35 t. 
Lait: 50,5 t.-yoghourt: 12500 tasse.s. 
Olives: 10 t. 
Marmelade: 7 t. 
Soude: 75 t. 

Conserve de poısson: 4790 boite~ •contenant 
chacune 250 gr. n•:ctes de thcı ın 

Suere: 6 t. 
Beurre: 20 t. 
Pois·chiohe: 13,5 
S t. 

avon: 5, I t. 
Lentilles roıı, 
Paille: 1 Y7 .:-es: 3 •5 t. 

Orre: 5t ' t. 
Avoiu · . 

3
Joo" 

.. t. 

Adi adieat ions a la su renchere 

" ,, 
,, 

12870 
36000 

1 Pli cacb 13500 -
n le k. O 20 
,, le k . 0,14-0,06 

Publique le le.. O 30 
» " o 45 

Pli cach 6075 -
Gri iı gre la hoite O 25 

,, 
,, 
» 

" :> 

.. 
,, 

le k. 1 29 
1688 -
1836 -

525 -
2655 -

Sac: 400 p.-caisae: 100 p ··bidon: 200 p. Publique 
Ciment de dentiste et solution·vitre de mago- > 

sin·tabac-jouet&·balles en caoutcbouc•ma-
chine a ecrire·ciment-papier d'imprimerie 

2250 -
2400 -

243 75 
400 -

Com. Ach. Minis. Def. Nat. Anknra 

" " 
lcr Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 
Dir. Gen. Expl. Elec . Tram. etT. lst. 

Com. Ach. Milit. Selimiye 
Com. Ach. Corps Armee Dalık.esir 

10-5-40 10 -
10-5-40 11 -
21-5-40 1 ı -
17-6-40 15 -

6-5-40 10 -
8-5-40 16 -

Dir. Gen. Exploit. Ports Etat Suc. lzmir 15-5-40 11 -

2332 77 Com. Ach €orps Armec Balıkesir 

34 68 

29 -

380 -

750 -

Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 

" " ,, ,, 
:> :ıı 

,, ,, 
> lnt. lzmir 
n Mil. Selimiye 
,, lnt. Erzur11m 

Gom. Acb. Placc Forte Çanakkale 

14-5-40 
20-5-40 
20-5-40 
20-5-40 
20-5·40 

6-5·40 
6-5·40 

15-5-40 
7-5-4El 

14 -
14 30 
15 -
ıs ıo 

16 
15 -
10 -
16 -
10 -

> • 7-5-40 15 -
15 - 0ir. Gea. lxpl. llntr. Tr. et 'f. ht. 20-5-40 15 -

5062 -
1931 -
5400 -

1003 -
525 -
587 -
225 -
237 -
455 63 

89 82 

254 -
276 -
79 -

399 -
3690 -
6787 50 

Com. Acb. Comm. Mil. lst. Fındıklı 
Com. Ach. Mil. Edinıe 

n 
:> Oiv. Manisa 

,, n 

Procurcur Gen. Mersin 
Com. Ach. Lycees lstanbul 

> l> 

» :> 

:> l> 

Com. Ach. lnt. Marit. ı<asımpaşa 
» Command. Base Navale 

Marmara a lzmit 
Com. Acb. Oiv. Manisa 

n 
,, 
n 

" )) 

" 
n 

Place Forte Çanakkale 
Mil. Edime 

" .. 
" Oiv • T ekirdat 

n 

Com. Liquidatien Cooperative Izmir 
Oir. Ventes Douen~s Istanbul 

7-5-40 11 30 
6-5-40 11 -

10-5-40 10 -
10-5-40 10 -

8-S.-40 ıo -

1-6-40 12 -
24-5-40 14 30 
24-5-40 14 45 
24-5-40 15 -
24·5-40 15 15 
20-5-40 11 -

6-5-40 14 -

10-5-40 10 -
6-5-40 10 -

15-5-40 10 -
15-5-40 11 -
15-5-40 ıs -
15-5-40 16 -
8·5-40 13 -
8·5-40 13 -

8·5-40 14 -
15-5-40 9 -

fstanbul Gümrükleri Bavmüdürlüğünden : 

ihale tarihi 15.5 940 Pey 
Miktarı Deteri akçesi . si 

No. K. Gr. L. Kr. L. Kr. Eşyanın cı:_, M. K. N. Marka --
4783 --- Eaanyd-· 113 27____ 220 25 16-;8 Dişçi ç;:eoto5° 

ve mahlulii 

4990 
5265 

5786 

4483 
4482 
5792 
6010 
5394 
3764 

İ. A 
J. P. A 

bila ıoos 
184 20 

P. R. 3934 

SE 2324 
DD552318 2320 
BC t 2 
cc 777 

2 700 

77 
131 500 
29 800 
68 500 

Buderus 3) ton 
R .S.146129 38 1120 

İhale tarihi: 17 5.940 
5779 NS 55384 
6001 cco 31233 

1000 
5990 
6012 

6017 

6013 
6014 

cco 
SSW 
F 

RM 

H 
BTK 

31233 
33549 

1 4 

125 

3619 
6902 

İhale tarihi: 20.5.940 
5470 DKW 13335 

39 503 
31 

71 
16 

11 850 

46 200 

2 1 700 
31 

4409 TCDD 518 69 385 600 

4481 MA 1/ 11 1140 
5626 46 13-6 28 940 

3232 SD 1059 
3923 Stiyris 1 4 309 
4804 Müdürlüğü bila 1614 
5428 UJR 5386,87 91 200 
5425 CP 4388 104 
5419 FB 2102 31 800 

5436 
5751 

5752 

FH 6103,6106 7 
DARFEL 127 8 

6 780 
28 700 

:> 127 7 53 
İhale tarihi 23.5.940 

5413 HD 3500 52 
5753 il Kırmızı 

5987 

5754 
3343 

2688 

1 Beya 
BH 

bili 
yok 

140 
99 899 

1 20 2012 
yok 10. 560 

3 500 

135 
455 

6 J 

135 
235 
310 

2282 
360 
359 

554 
191 

186 
214 
79 25 

208 30 

74 41 
358 05 

560 
904 63 

235 20 
260 52 

100 60 
157 59 
323 
283 
204 
116 

129 04 
175 12 

11 Mağaza caOl'~r 
.~ Kutu içinde 

yılmış titii111'i' 
5 Ağaç saplı 

ğıt yelpaze 

" 18 
94 
20 
30 
27 

Oyuncak t 
lnstik to 

" . e-Yazı Dlak111 

Y " .. e ıııt" un oroı 

S:iruento ~; 
iyi matbııa 
ğıdı • 

32 ipek yün llleıı~ 
14 lpekli pao>" 

lu muşaıııbB 
10 
17 
6 

15 

6 
22 

42 
69 

18 
20 

8 
13 
24 
22 
16 
12 

16 
20 

" " 
Redresör 
Alıcı radyo 
makinesi 

1 Nikel ynldıı 1 ~ 
pirint traf ııı•l, 
Matbu kağıt ~,r 
M k k•l" u av. . rP' 
içinde yün °' 
bere sade b~ 

Hurda otoaJ0.~1 
Mihaniki p;ıak• 

aksamı ~' 
Adı bocı. c•IJJ f 

'lf ... " 
Mibtamel 1° 1 
erkek elbist5 

, . li ıh 
Saç galvaoıı 
Demir eğe ~ 
Adı cam boffıl.-' 
Boş fotog· ~1Jı 
boyanmış at ... .,,t 
Türkiye albil 
foto resioJ 

·di 
şapka şerı . . trll,. 
bakaht sı~-

321 46 25 
ta\)11111 

]I 

.. ,,.,,J 
640 40 49 Teneffüsu 

cihazı . b"~ 
95 7 50 adi denıırçıl 

260 24 20 demir tcldeJI 

102 01 
65 70 

141 

5 

12 

mandal y•f..,t 
Sülfat dö •:,11 
su geçııı~ı r 
getirilOJtf 
muklu cf~,ıı 

su geçoıe• f . t• 
getiriJDlıf ·,e-

5434 
yareci elbt f'' 

liH 610316106-7 5 270 165 10 12 50 ipek örıııe 
ka ıeridİ d 

5421 
4395 
5380 

5089 
6036 

5986 
6050 

6132 

DS 
DBG 
MR 

8491 /93 
3715 

60 

177 
107 
10 

7 Bili 15406 
İRAT 6984 10 100 
MG 6401 t-2 58 300 

Şafak 

49505 12369 
Bila Bila 

DC 498 

38 503 
597 

1~3 

80 18 
85 31 
65 05 

2965 
52 80 
137 51 

141 
204 78 

7 50 krep kal' ~er 
7 50 cilalı agaÇ ttef 
5 pirinç ı:ııİİ'e .eti 

• lJ 
deri beygıt ııt-" 

223 
4 
1 1 

12 
16 

kontrplak. ~~ur 
suni ipek •r .. ,el' 
demirle IJJ~di 
tep boyalı 
dolap e 
sedef dul"' f~I 

adi made~ d•ııı'' 
pervane•' osıı~ 

3 
• al 

42 44 32 Merzerıze r 

mensucat •ble'~e 
Yukarıda evsafı yazılı e,ya Üzerlerinden gösterilen tarı·Jiııde' 

saat 13 de Sirkecide Reşadiye caddesinde Halı antreposu daht fılı'" 
ki Gümrük Satıi Miidürlügünde 1549 sayılı kanun hükmüne te" 10,e' 
ve 2490 sayılı kanunda yazılı usuller dahilinde açık arttarı:ıı9 ~· 
tile satılacaktır. İsteklilerin belli günlerde ve saat 12 ye kad•';br'' 
tiye unvan tezkerelerini ve 940 yılı Ticaret Odası vesikaların: ,ııtl 
ederek yü_zde yedi buçuk pey akçelerini vezneye yatıraıış 0 

; d'! 
lazundır. ihale gününden evvel üç gün zarfında sabah saat 0,eb1' 

12 ye kadar wsulü dairesinde nlıcılar eşyaları ambarlarında ~ ,ııt' 
lirler. Bu eşyadan maada her gün müteferrik eşya satışı yap• 
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olup listeleri salon ilin tabtaııoda asılıdır. Telefon : 23219 


