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Umum Tüccarları 

Ekonomik Haberler 
Tiftik ve yapağı fiyatları tesbit Türk-Romen Ticarat rnünasabetleri 

edildi 
l'ıca.ret V kaletinin bu hu· 
•usta neşrolunan tebliği : 

,. l!ftik ve yapağı kırpım mev· 
~IDJı haşlamıştır. Müstahsilin, 
t t~ek güulük iht yacını ve ge
: vergi borcunu karşılamak 
d lllrsadile bütün istihsalini bir-
ttı p' k' ı . ıyasaya atacnğı es ı sene· 

t"•n lecrübelerile anluşılmış bu-
41111trıaktadır. F at düşüklügünün, 
i:tlayısile müstahsilin z rarıoı 
a ~ç edecek olan bu vaziyetin 
~ıı tnınesi için fU tedbirler alın· 
'Itır· 

ib 1· Muayyen bir fiattan aşağı 
taca . . ·1 . kt' T-k· ıı.ın verı mıyece ır. ur-
1Ye t'f. it ı tık ve yapağı ihracatçı· 

'9:1 birliğince, işlenmiş tiftik 
tc Y~Pağı için, muhtelif ııevile
taJ~re tespit edilmi olan as 

•lırflc fıatları şunlardır : 
Muhtelif memleketlere 

' 't· 

göre kilosu 
tiuruı olarak 

~ •ftik: 
b,t~ tiftik 140 
r,••tirtık 145 
Sıt~lı .tiftik 150 
~· tıftik 160 - 175 
ı~' lihik 170 - 185 ilce 
(} 180 - 195 
(}t~k 2 193 - 205 
~i4k 1 210 - 225 
Otı 
~ Ya ova 160 - 170 
Oıı 

1( Ya dai 17 - 185 
~'-talbonu 175 - 190 
h. ~elli 150 - 155 
.\ıı,daPağı : (iılenmiş kirli) 

~ 
olu 2 63 

ltı..• 
l'ı"''" 

1 65 
ınce 67 

l> 't 68 
70 li;kik~akya 

~2. 1 Trakya 75 
~ıı llruın kızıl 70 
~llı~dolu boı. (İnce J ve 2 67 
tt~ boı. ' 70 

'y Ya boz 75 
~t llkırıdaki fiatlar kilo üzeri. 

ol 
~~k,? eski ölçülere nazaran 
~t >'ıt aşına 190 ila 280 kuruşa 
~lı~&ğıda 80 ila 95 kuruşa 
~ııı ll etnıektedir. Bu rakam 
tı~i ~1•on senelerin ve hatta 
\~i ... tın para fıntlarınıı nazaran 
~ ... . 
' ıı, nıspette yüksek oldugu· 

) ~lııları dikkati celbetmek Jü. 
~ l ()'Ve faidalıdır. 
it ~•ilj11er.lıal alıcı bulamayan mÜs· 
~'tik •lıtiyacı olacak parayı 

'lldll .edebilmesini ve ayni za
~ Çtk 

1'lİhsalin piyasaya tedri
" tıtt_ !nasını temin için, Ziraat 
.. ı. ••nı b . \'ile 11 şu e ve a1anları va-
' , lir~· küçük müstahsillere ka
•ıt':taU:k ve yapağı mukabili 
~%.. bulunması kararlaştı-

~ ~'ıııc . 
t~ı •nan vereceği avans mik-

4unlardır: Beher 

kilosuna 
kuruş 

l o 

Şubatın son ve marbn ilk gün
lerinde senenin ilk trimeıtri kon• 
tenjanları tevzi edilmişiir Bu 
permiler tarihlerinden itibaren 
3 ay içinde muteberdirler Bu 
meyanda Türkiye menşeli emlea 
için de tevziat yapılmıştır. Bun· 
lar arasında wevsımli' mahsul 
ler ve portakal vardn. Dış Ti
cnret Nezaretinden verilen lis· 
teye nazaran portakal kont ıı. 
janı 335 tondur. Portakall r 

Dörtyel cinsidir Sene başında 

da bir mi dar ithal ve tecrübe 
edilmişti. İlk defa olarak pQrta
kallarımız Romanyoya ithal e 
dilmiş ve rağbet bulmu,.tur 

Yunan bükümetince zeytin 
yağı ihracının menedilmesi zey
tin yaglarımızın d Ronıanynyu 

ithalini kolaylaştıracaktır. 

Bir çok kişi demir beyannamesi 
\'erdi 

Ellerinde demir stokları bulu
nanların beyanname vermeleri 
hakkındaki kararnamenin neşri 
üzerine Mıııtaka Ticaret Müdur· 
lüğüne birçok müracaatlar vaki 
olmuştur. 

Müraca t edenlerin bazıları 
evlerindeki parmaklık veya eski
den kalmış demir hurdaları lıak
kmdcı da beyanname vermek 
lazım gelip gelmedigini sormuş· 
lar ve bu gihilere kararname 
hükümleri hakkında izahat ve
rilmiştir • 

Beyanname veren ve ellerinde 
stok bulunan} rm sayısı ancak 
70 i geçmiştir. Bu müracnatlıırın 
daha fazla olacağı tahmin ed'l· 
mektedir. 
Mıntaka ·Ticaret Müdürlüğü 

beyannameleri hazırlamış ve İs· 
tiyenlere vererek tnleb ettikleri 
malumatı da anlatmak üzere bu 
işe bir memur tavzif etmiştir. 

Yeni kömür nakliye tarifei 
tesbit edildi 

Kömür nakl'ye tarıfelerini tan· 
zim et nel< Üzere Ankarada top· 
lanan koıtı isyon mesaisini bitir
miş ve yeni tarifeyi nlakadar ma
kamlara vermiştır. 

Şehrimizden komisyonun ça· 
lışmalnrınn iştirak etmek üzere 
Ankaraya gitmiş olan Mıntaka 
Limon Reisi Refik ve armatör
ler birliği reisi Rıza şehrimize 

dönmüşlerdir. 

Haber alındığıoa göre bu se
ferki tarife geçen defaki muvak· 
kat tarifeye nazaran yüzde 12-
15 nisbetinde ucuzdur. 150 ton
dan yukarı nakliyat yapan de
niz vasıtalarına şamil olan yeni 
tarifeye nazaran fiyatlar şudur : 

Ereğlıden İstanbula tonu 195, 
izmit, Gölcük, Mudanya ve Gem 
lite 215, Bandırma Erdek, Te
kirdağı ve . Çanakkaleye 220, 
Ayvalık ve lzruire 225, Antalya 
ve Trabzona 250, Hopaya 275, 
Mersin ve İıkenderuna 3 IO ku
ruştur. 

Kok 11akliyatı için bu fiyatlara 
yüzde 10 :tam yapılmıştır. Tari 
fe havzada yüklenecek kömür
lerin yalnız bir iıkeleye tarna
mile tabliyesi kaydile ve 15 ni: 
sandan 1 ikincıtetriııe kadar mu
te9erdir. 
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Ankara V nliliğinden: 
Hususi idareye ait ve Hacıbayr m cam 'i karşısındaki binaya 

yaptırılması lazırı gelen hel ve s ir tamiratın 15.4-40 pazartesi 
günu Sdat 15,3 da ihalesi } npılmalt üzere pazarlığa konulmuştur. 
Keşif bedeli 153 lira 76 rnru tan iLarettir. Talıplern muvakkat te
minat ve ehliyet vesikal rile ihale ııünü daimi encümene müracaat
ları 

Erzurum Valiliğinden : 
Tahsisatı N fı Vekaletinden temin edil11n Hasankale _Hınıs 

1uş yolunun 23+500 v 28+~00 ve 32 t-5 O ve 42+500 üncü ki· 
lornetrelerinde Ar s ehri üzerinde clört aded büyük ahşab köprü 
eksıltmeye çıkarıl ıştır. 

İnşaatın bedeli keşfi 3617 lira 83 kuruş. 
E siltme kapalı z rf usulile yapılacaktır. 
Eksilt • 3.5.94i) cuma günü s t 16 da Erzurum nafıa müdür

lük odasında teşekkül edecek kom is} onda yopılacoktır. 
~u işin muvakk t tem nah ~713 lira 12 kuruttur 
istekliler bu işin evrakı fenniyes;ni on sekiz lira dokuz kuruş 

bedel muk!'bilinde Erzurum nafın ınüdürlüğünden alabilirler ve Er
zurum ve lstanbul nafıa müdürlüklerinde ve Aukarada Şose, Kö· 
prüler Reisliğınde okuyabilirler. 

istekliler ihale gününden evvel dilekçesile Vilayet makamına 
rnürac at edip bu gibi işler yaptıgına dair komisyonu mabsusundan 
ehliyet esikası almal ırı m~cburidir. 

İstekliler teklif mektublarile Ticaret Odası vesair vesaiki yuka
rd yazılı ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabili eksiltme 
komisyonu reisine verecektir 

Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmiyeceği ilan olunur. 

Bolu N fıa Müdürlüğünden : 
Eksiltmeye konul n iş Bolu Vilayeti dahilinde Göynük Nnl

lıhan hududu yolu Üzerinde şose esaslı tamirat işinin ke,if beaeli 
90,4j9 l ra 40 kuruştur 

2 Bu işe ait şarlt ameler ve evrak şunlardır : 
A) Eksiltme şartnamesi, 
B) Mukavele ve genel şartname, 
D) Şose tamirine d ir hususi şartname, 
E Keşif hulasası, mes h:ıt cetvellsri. 
İsteyenler bu ş rtnameleri ve evrakı keşfiyeyi 4 lira 57 kuruş 

mukabilinde Bolu nafı müdürlüğünden alabilir. 
3. Eksiltme 29 4.940 tarihinin pıızartesi günü saat 14 te Nafıa 

müdürlügü odasında toplanac k olan ihale komisyonuuda yapıla· 
caktır. 

4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5. Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 5773 lira muvakkat te· 

minat vermesi buııdan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup gister
mesi lazımdır: 

1. Ticaret Odasında kayıdh bulunduğuna dair vesika. 
2. istekliler ihaleden eu az sekiz gün evvel Vilayete müracaat· 

le bu i e girebilo ele içın ehliyet vesikaiı alarak zarf içinde komis
yona vermesi şarttır. 

6 Teki f mektubları yu arıda üçüncü maddedr: yazılı saatten 
b r saat evveline kadar Bolu Nafrn müdürlüğü dairesine getirilerek 
eks itme: komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Pos· 
ta ile gö ıderilecek mektubların nihnyet üçüncü maddede yazılı saa
te ırndc r gelmiş olması ve dış zarfın mühür mu mile iyice kapıtıl
mış olm sı lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Mezifon Belediyesinden : 
1t::rıifon kasabasının 255 hektarlık meskun ve gayri meskün 

sahasına aid hali hazır haritala.rile bunu çevreleyen 80 hektarla J35 
hektara varan l - 4000 lik umumi müohanili haritasının alımı iti 
eksiltmeye çıkarılmıthr. 

İşin maktu bedeli 7 bin liradır. 
Muva1tkcıt teminat 525 liradır. 

Eksiltoıe 2 mayıs 940 tarihine müsndif perşembe günü saat 15 
de Merz foıı bele iyesinde (tksiltme komisyonunca yapılacaktır 

Eks l.meye iştirak edeceklerin eksiltme tarihinden ekalli iki 
gün ev' l belediyeler İmar heyetinden eksiltmeye iştirak vesikası 
nim ları .. e bunu teklif mektuplarına koymaları lazımdır. 

Ş ır ame ve mukavelenameler Merzifon belediyesinden ve An• 
karada elediyeler imar heyoti fen şefligindeo parasız alınabilir. 

Tekiıf mektuplıırıııın tayin edilen 2 ma} ıs 9-40 perşembe günü 
saat 14 e kadar beledıyeye verilmeıi veya bu saate kadar gönde
rilmit bulunmnıı lazımdır. 

İstanbul Belediyesinden : 
Suadiyede Ş şkın Bakkalda l<ö1:eleci sekağında yeni açılan yo· 

lun ŞOiie inş atı 249 nu?Dornlı kanunun 46 ıncı maddesinin B fıkı 
rasına tevfikan pazarlıkla yaptırılacaktır. Keıif ltedeli 985 lira Iİ 
kuruş ve ilk teminatı 147 lira 78 kuru~tur. Şartnameıi zabıt ve 
muamelat müdiirlbğü kaleminde ıörülecektir. İhale ) 9.4.40 cumar· 
teai pnii 1aat 12 tle daimi encümende yapılaeaktır. Taliplerin ilk 

teminat makbuz veyıs mektupları fen işleri müdürlüğüııe müracaatla 
alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına ait ticaret odası vesikalarile 
ihale günü muayyen saatte daimi encümende bulunmaları. 

Konya Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğünden: 
Konya doğum ve çocuk bAkımevinde yapılacak olam demirl apı 

ve parmaklık ile yağlı boya sıva vesair tamirat işleri 19.4.94J cuma 
günü s11at 14 de Sıhhat ve içtimai muav net müdürlüğü dairesinde 
müstakil koınis} ond ihalesi yapılmak üz.ere açık eksıltme} e kon• 
muştur. Keşif bedeli 2220 lira 53 kuruştan ib ret olıın bu inşaat ve 
tamirat için isteklilerin 167 lıra teminat me tubu veya makbuzu, 
ticaret odası ve kası ve bu işe ait n fıa müdürlü ünden alacakları 

ehliyet ''esikaJariyla birlikte sözü geçen gün ve saatte vilayet Sıh· 
hat ve İçtimai mu \ e et müdürlügündekı komisyona gelıııeleri ve 
buna ait keşif ve şartnamenin doğum ve çocuk bakıınevinde her 
gün görülebileceği ilan olunur. 

K. D. Ereğli Belediyesinden: 
Halihazır haritası mevcut bulu•ınn Ercğlı kuasının 1500 lıra bede· 

li keşifli müstakbel imıır planı tnnzimı ışı kııpalı z.arf usulıle eksiltmeye 
çıkarılmıştır Eksiltme 7-5-40 salı günü scnt 15 te be edıyede yapılacak
tır. 

Muva1'kat teminat 113 liradır. 
Bu işe aid evrak Ereğli belediyesinden bedelsız vcrilır. 
Müleahhidin 2490 sayılı kaf}unun tayın ettıği vesikalardan başka 

940 yılı için almış olduğ'u mütcnhhıd \ esıknsını da tcklıf mektnbuna 
iliştirmesi ve teklıf mektubunu ihal<' saatinden bir saııt evvel encümen 
reislığine vermiş bulunmnsı şnrttır. ostadakı gecıkmelt'r kabul edılmez. 
Fn~la malOwat almak ısıeyenlerin Eretli beledıyesine müracantleri ilin 
olunur. 

llaçıaf, Kfinik ve ısPeilçiyari alat. Hastane Lvz. 
4 ton reçina alınacaktır. Bak: İnhisarlar u. Müd. ilan· 

larına· ' 

Elektı ik, Havagazı. Kalorifer (Tesisat ve 

1 
Gümrük M_uhafoza Genel Komutnnlığı İstanbul Levazım 

Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

1 
65 ila 70 beygirlik mazot yakar bir tam Dizel motör makinesi 

derhal teslim şartile 29.4.940 pazartesi günü saat 15 de açık eksilt
me ile alınacaktır. 

Tas rlanmış tutarı 4950 ve ilk teminatı 371 liradır. Hususi fenni 
şartnameleri kemisyoııdadır. Görülebilir. 

İsteklilerin kanuni vesikaları ve ilk teminat makbuz( rile Ga· 
Jata Mumhane caddesi İbrahim Rifat han ikinci kattaki komisyona 
gelmeleri. 

~ensucat - Elbise - Kundura - Çamaşır v. s. 
İstanbul Maarif Müdürlüğünden : 

Maarif Vekilliti Köy Öğretmen okulları için aşağıda miktaf'ı ya
zılı uzun iıonçlu çorab pazarlıkla satın alıııacaktır. Tahmin edilen 
bedeli 1035 lira 40 kuruş ve teminatı 155 lira 31 kuruştur. İstekli· 
ler bu çorablara aid şartname ve '1Ümuneyi ~1aarif Müdürlüğü Yar· 
direktörlüğüııde görebilirler. Pazıırlığın J7 nisıın çar'iamba günü 
saat 16 da Maarif Müdürlüğünde toplanacak Komisyon marifetile 
yapılacaj'ı ilan olunur. 
Eşyanın cinsi Miktarı Beher düzümenin fintı Yekun 

L K. L. K. 
Uzun konçlu siyah renk çorab 334 düzüne 3 IO 1035 40 

Edirne Askeri Satınalma Kc;>misyonundan : 
Pazarlıkla 10 bin liralık er undurası ıatın alınacaktır. Pazar

lıtı 17.4.940 çarfamba günü sııat 10 da Edirne eski mü~üriyet d İ· 

resinde satınalma kamiıyonunda isteklılerin retirecekleri nüwuııe· 
lerden beğenilerek yapılacaktır. Teminatı 1500 liradır. Şartnamesi 

komiıyonda görülür. 

Matbaa işleri. kırtasiye ve yazıhane Lvz. 
İzmir Belediyesinden :-

Şehir rehberi için 75 adet klişe yaptırılmnsı, fen işleri müdür· 
lüğündeki keşif ve şartnamesi veçhile açık eksiltmeye konulmuştur 

Muhammen bedelli J37 lira 50 kuruş olup teminat akçesi 
2o liradır Taliplerin teminatı iş bankasına yatırarak mak 
buzlariyle ihale günü olan 26.4 940 cuma günü saat 16 da encüme· 
ne müracaatları. 

Kereste, Tahta ve saire 
Nafıa Vekaletinden: 

27.4.40 cumartesi günü saat 11 d Ankarada nafıa vekileti 
binasında malzeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme 
komisyonunca vagon içinde ve Ankarada teslim edildiği takdirde 
cem'an 19200 lira muhammen bedelli çıralı çam ağacından 400 wet
re mikip kerestenin kapalı zarf usulile elt1iltuıeai yapılacaktır. 

İıtekliler Anadolu battı üzerinde elmak üzere teslim istasyonunu 
değiştirebilirler ve bu istasyonda yine vagon içinde te,lim tertile 
.-erecekleri fiatların ne suretle laesap edileceği 'artnamesinde yazı

lıdır. Munkkat teminat l44U liradır. 
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nan M··nakasa ve ·· zayedeler Listesi 
j __ D ı_ş_P_~i~~~ -~ ~~ ~-~ r Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri 

~~~~~~~·~~-'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~ 
Cinsi Günü Saatı 

A) 1\1Unakasalar 

inşaat, Tamirat, Naha işleri , Malzeme, Harita 
Konya Ankara yolunun 102 kilometresinde 900 98 

yapılacak kargir ve tabliyesi ahşap köp-
rü keşifoamesi 

Konya P.T.T. binası çatısında tahta ka pla- 2059 57 
ma işi ile saçak ve kiremitlerin boyan· 
ması 

Konya doğum ve çocuk bakımevinde de
mirkapı ve parmak lık ile yağlı boya 
v.s. tamirat işleri 

aç. eks. 2220 53 

Köprü inş ahşap tahliyeli paz. 1403 84 
Nevşehir halkevi binası ikmali İnşası kapalı z.. 7245 90 

ilaçlar, Kl inik ve ispençiyari alat, Hastahane Lvz. . ..;.;.;;.~--=~~~~~--~---~~~~~ .. ~ 
Reçina: 4 t. paz.. 

f lc.ı l tril -Ha ag2zı-Kalorifer(tesisat ve malzemesi) 

Tam Diıel motör makinesi mazot yakar aç. eks 4950 
ve 65·70 beygir kuvvetinde: 1 ad. 

MensucatJ Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
--~--------------
Er kundurası paz.. 10000 
Branda bezi 1 m. genişliğinde: 700 m. ,, 

atbca işleri - Kırtasye-Yazıhane Levazımı 
;.:...~;,_.;__;. ________________ ~----~'----- ~ 

Mevaddı müşteile tenekelerine yapıştırıla
cak pul tabı: 1300 J ad. 

Kilişe yap.: 75 ad. aç. eks. 

'akliyat Boşaltma Yükletme 

Buğday tahmil ve tahliyesi aç. eks. 

nhi arlar mamulatı nakli ,, 
n " ,, ,, 

ahrukat, Benzin, akine yağları v. 

Benzin: l2658 k. vakum· 170 k.-gres · 340 aç. eks. 
k.-valvalin: 510 k. 

Gaz: 260 teneke·benzin: 100 tnneke gres: 
13 teneke vakum: 38 teneke 

Benzin: 35 t.-vakum yağı: 3 t . valval:n: 700 
k .·gres: 400 k -ü tüpü: 250 k. 

Ağır benzin: 100 t. 
Don yağı: 3 t. 
Odun: 36650 k 
Gaz yağ: 2 2 t. 

Erzak, l-ahire, Et, Sebze v .s 

K. fasulye: 9 t. 
,. : 67 t. (temd.) 

Nohud: 84 t. (temd.) 
Çay: 3 k.-pirinç: 830 k . bulgur: 1735 k.

sebze konserve i . 400 k.·makarna: 525 
k.-patates: 1250 k.-k. soğan : 952 k .-sal · 
ça: 200 k. ·arpa: 7 .6 t. 

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

İskarta kanaviçe: 5898 k. 
Bina ankazı 
Boş çimento çuvalı: 978 nd 
Muhtelif demirler 

paz. 

,, 
aç. eks. 
paz. 

aç. eks. 
kapalı z. 

n 

paz. 

paz.. 
aç art. 
paı. 

aç art. 

337 50 

1557 
1368 50 
3010 -

5469 -

25000 -
k. o 40 
549 90 
446 60 

lROn 
13400 -
12600 -

1658 81 
412 16 

Çam enlrnz odunu: 1037 kental 
Çam direk: 66 m 

n 

,, 
Kentala O 12 

m11 4 90 
M~te odunu: 685 kental 
Fındık: 50Q k. 

,, 
,, __________________ ..,_......__.__ ..............-

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı Ankarada nafıa vekaleti mal-
zeme müdürlüğünden parasız ahnabilir. ! 

f ı;teklileriu teklif mektuplarını muvakkat teminat ve 'artoame· 
sinde yazızı vesikalarla birlikte aynı gün saat ona kadar mezkür 
kom i yona makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır . 

Mah:-ultat, Benzm. akina yağları v."-s. ---------- "™--------- ---- -
M. M - Vekaleti H a v Satınnlma Komisyonundan 

100 ton ağır benzin paz.aı lı la satın alıoacaldır. Muhammen 
bedeli 25,COO lira kati teminatı 3750 liradır. Pazarlığı 16.4.940 sah 
günü saat 10 da Ankarada M. M V. H va Salınalma Komisyonun
da yapılaca!:tır. Şartnamesi httrgün komisyondn görülür. İsteklilerin 
muayyen saatte kaü teminat ve kanuni belgelerile komisyonda bu· 
lunmaları. 

D. O. Yolları 8 inci İ§letme Komisyonundan : 
Şartnamesi veçhile 3 bin kilo don yagı mübayaa ed ılecektir. 

Açık eksiltmesi 30.4.940 salı günü s at on beşte Alsancakta i let
me bina1sında koruisyonumuzca yapılacaktır · Beher kilosunun mu· 
hammen bedeli 40 · 41 kuruştur. İsteklilerin 92,25 liralık muvakkat 
teminat makbuzlariyle muayyen vakitte lı omisyoua gelmeleri lazım· 
dır. Şartnamesi işletme kaleminde görülebilir. 

o. O. Yolları ve Limanları lıletme U. İdaresinden : 
Muhammen bedeli :lSOO lira olan 10.000 Kg. Gres yağı 30.4. 

1940 salı günü saat 10.30 on buçuk ta Haydarpaşnda Gar bin ,nsı da
hilindeki komisyon taraf mdan pazarlıkla sntın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyeıılerio 525 liralık kati teminat ve )/zu nuııuo 
tayin ettiği vesaikle birlikte pazarlık güııü saatine kadar komisyona 
müracaatları lazımdır. 

Bu ite ait tartnameler Ko. dan para1ız olarak daiıhlo,akhıdır. 

67 57 

154 47 

167 -

150 30 
543 44 

371 -

1500 
100 -

26 -

116 78 
I02 65 
225 75 

410 -

· 37:l0 

Konya Vilayeti 18-4-40 15 -

Konya P.T.T. Müd. 24.4 40 15 -

Konya Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müd. 19 4-40 14 -

Hatay Vilayeti 
Nevşehir C.H.P. idare Heyeti 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 

15·4-40 10 -
15.4.40 14 -

30-4-40 14 -

Gümrük Mub. Gen. Komut. İıt. SAK. 29-4-40 15 -

Edirne Ask. SAK 17-4-40 10 -
İıt. Elek. Tramvay Tünel İşlet. U.Müd. 27-4-40 10 -

Trab7on Belediyesi 

İz.mir Belediyesi 

Toprak Mah ulleri Ofisi Sarayönü 
Ajansı 

Gireson İnhisarlar Müd. 
,, 
,, 

Afyon Kor SAK 

Konya Vilayeti Ziraat Müd. 

Çanak. Mst. Mvk. SAK 

salı ve cuma 15 

26 4-40 16-

3.5 4{) 16 -

25 4-40 15 - . 
25 4 .40 15 -
25 4 40 15 -

24-4-40 lO -

19 4-40 a kadar 

29-4-40 10 

M.M.V . Hava SAK 164-40 10 
D. D. YollBTı 8 ci İşlet. İzmir 30-4-40 15 

A R P A i Dökömhane 
Londra Borsası 1 No. 3 Glevland deküm demiri s.ıt.O 

(23.3.940) ~!evland mıatakası teaimı t 

Kanada (N 3) M 24 l I f osfor!• 0,5 o/o - 0,15 o/o 6
6 
•• ~:. 

o. ~yıs .. 0,1 o/9 - tı, 5 o/o 
Laplata Nısan - fslcoç dölı:ümh nesi 5.12·6 

(Fiatlar 400 libresi Şilin) M •1 d . lik 
amu emır ve çe 

Vin.ipeg Borsası 12 2 6 
Levha 3' /8 ve daha yukarısı için • ' 

Mayıs Buteli sent 53 S ç 8';16 ve dahn aşağısı içın ıs.00 
0 

Temmuz n 51 Ka1.nn demiri 13.12· 
İlktefrin n 49 D lg•lı deaıır levba 1' /4 ve yu· 6 karı11 içın J 4. 2 .• 

Roterdam Borsası ı ) 2 v Köşebend ve :potrel •· 
Kanada(No.3) 100 kilosu Florin 8.40 Profil demineri T demıri 4' ve 6 . . 13 ı 
Ar1"antin 62 63 Ka. 8.15 aşaA" •1 ıçın • 98 

0 Oluklu demir 3' ve aşağ111 iç ıo 13. · 
Marsilya Borsası 

(23.3.940) 

Cezayir °/o4Emb.prompt 116- l 16.50 
Tunus ,, ,, 114-114,50 
Fas ,, ,, l 14 114,50 
Fiatlar ı Marsilya Rıhtımı 100 kiloau Frank 

Anvers Borsası 
(26.3.940) 

Perçin çubukları ...-
y nssı çubuklar 5' genit ve •t•• 

9 
O 

tıai için ıs. · 
Yuvarlak ve murabba 3' ve a• 

2 
6 

şağıs ı 13. ·0 
Ray, 60 Lbs. ve ynltanaı ıçin 10.JO, 
Çalik çember ..-

5 
O 

Çubuk 12· 1 ' 
( Fiatlar lngıliz tollu ba• 

şına olup S şılın iskonto da· 
b ıldır. ) 

lsveç piyasası : 
Kanada Westen 3 disponible 142 
Laplata 62-63 Kg. flottant 

63-64 disponible 136 1 2 Birind nevi ihracat ham demiri 
" i ıııD 6t·65 Emb. mart 136 l 2 ngiliz tonu 
" 67.68 1 Çelık çubuklar (tek kaynaklı 
:: 69· 70 ',', _k ~~~4~0~ den yukarı) ~ 

( Fiatlar : Belcika Frao ) 

BAKLA 

Marsilya Borsası 
(23.3.940) 

' Türkiye 0 
0 4 prompt -

Cezair ,, 151-151-50 
Suriye ,, 

(Fiatlara: iOO Kilosu Frank) 

BALMUMU 

Çelık tel çubuluar (o/o0,65 
C.den yukon) lsveç tonu 

Haddeden geçirilaı ış Martin de• ~~ 
miri lsveç tonu I J 

Fiatlar : l.ve çkronu ve F. O. B. 0 
• 

HAM DERİ 
(ll3.940) 

Marsilya Borsası rtP 
Cezayir Koyun derisi ızOO l 
K 'd .. zo 

eçı erısı 0 Marsilya Borsan Ku:ıu, derisi Z 
(23.3.940) ı Oğlak derisi ıS 

Madagaskar Fr. Fr. 2200 2250 ~ Koyun baraağı ;.ıı~' 
Fas ,, 2600-2650 (Fiatlar : fr. 
Tunus ,, 2575-262;) - Ll 
Anadolu ,, 2900-3000 K E TEN . TOHUM 

(Fiatlar 100 kilo ıçın 1 Londra Borsası 
Marsilya antreposu) 

Londra Borsası 
(23.3 940) 

Laplata 
Kalküta 

mart 
mart nisan 

Bom bay ., ,, 

Co k 

1•rııı 
c,ı 
~OQ:ı 
d r, 

92 25 
42 -
34 -

İzmir Gümrük Muhafaza Taburu SAK 15·4-40 10 
154 40 10 -

(Fiatlar tonu sterlin) ltp 
Buenos Ayres Borsa•1

11
J Ct 

Türki.·itibari Şubat·Mart 14(1 • 
Kalkütta ., ,, ,, 145 . ı ,, 

Fiatlar : 50 kilo 800granılık 
İngiliz ölçüsü üzerine Şilin olarak) Mart • t1J '• 

135 -
1005 -
945 -

Afyon Kor SAK 25·•·40 
Edirne Aık SAK 22·4-40 

,, 8-4·40 

10 -
11 
l l 

Nisan ı1· 
Mayıs • . • • f't' 

Londra Borsası (Fiatlar : 100 kıl· 

BU GD AY '• 

(2.4.940) Rosario Borsası ~1 
Manitoba(No. 1) mart 

3
31

3
7- i Mart . Ht ~~ 

Manitoba (No.2) ,, 1 i M "<t ayıs . • reıC 

izmir Gümrük Muhafu.a Taburu SAK 15 4-40 10 

249 -

14 73 
24 58 
5 92 

inhisarlar Umum Müdürlüğü 16 
İzmir Turistik Yolları Mıntıka Müd. 

29·4·40 
18-4 40 11 -

Trabzon Belediyesi 
İıt. 4 üncü İcra Mem 
İsparta Orman Müd. 

,, 
n 

Giresun Valnflar Meuı. 

salı ve cuma 15 
17,19-4-40 10 -

17 4.40 15 -
17 4 .40 15 -
17-4-40 15 -
164·40 15 -

---------·~ --.. ...._~~ -w:.--~--~· 

: Rosafe 2413 t1 00 kil· 
• Cenubi ve Gar.Avustralya 2.~ 6 (Fia ar : l 

(Fiatlara : 480 Libresi Şilin 1 
K U ş y E M j 

Şikago Borsası Londra Borsası 
Mayıs Buşeli Sent .104-7 8 105- (21.3.940) tJ) 
Temmuz ,, ,, 103·32103-72 ı Spot . f 
Eylul ,, ,, 103-1 2 l03-3 81 (Fiatlar : C. W. T. iç•" 

! Vinipek Borsası Anvers Borsası 
! May11 89 114 La 1 t d' 'hl 

9
,
13 8 

p a a ııponı e ,.,, 

1 
Temmuz aeıc•" 
ılkteşrin 92 (Fiatlar : 100 kg. ~~ 

(Fiatlara : Buşeli Kanada Sent)I M A D E N C E V H E ~ L.. 

Roterdam Borsası Londra Borsası 
Manitoba No. I 100kilos.Florin IO. (28,3.940) 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma ,, No.2 '' " '' 9.85 Antimuan / 
K omisyonundan: " No.3 " " " 9·70 H c f rı~ııı 

R B am İ 11 
Tahmin edilen bedeli l 1 .580 lira olan 1000 ton kriple maden oz;nrio orsa sa Cevher (sülfit) o;o 55160 C ~ 0 , 

1 

ltörnürü Askeri Fabrikalar Uwuw Müdürlüğü Merkez Satmalma I ~art lO k. Pezo 
7

·
65 ~::Uıuı, fngilizeı~.1~ ant•epo ıo0:1 

Komisyonunca 17 4.41' çar.şamba günü saat 15 te pazarlıkla ihale 1 ayısB '' A" B 
7

·
80 ıutimi o/o ,9,6 Steri. - ss' 

d l k Ş . 1 k k . d ·ı· T 1· 1 oune s ıres orsası Regulu· ecnebı' Cıf , -e i e e tır. artname para ıı: o ara omısyon an verı ır. a ıp e· I N' lOO k p 0 

' ' 

rin muvakkat teminat olan 868 lira 50 kuruş ve 2490 numaralı ka- Mısan · ezo 
7

·
50 

Arsenik 
nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına l Hay~s " 

7
•
74 Beynı., Makıika malı , ...- :ı5 

azaran 7.91 o;o 9-J Cıf Ster· 
ve bu işle alakadar tüccardan olduklarına dair ticaret odası vesi- , B d '' Bor•ası • ineç o/o 99,S • • ...- / 

·ı k" - t k · - 1 u apeşte 0 Co ı · •I ·ıı aıalı) kası e m'!Z ur gun ve saa te omısyona muracaat arı. T" H 1. . 77 K ... 20•25 • rwe 1 ' ngı •rıı Ster· 
ısza ava ısı • o/o 99 F. o. b 
,, 78 ,, 20.27 Bakır ~ 
,. 79 " 21.05 Cevher o;o 15/25 ünite1i I Konya Vilayetinden : 

Teneke 
Adet 
260 
100 
u 

Beherinin ,. 80 ,, 21.25 • 0ı0 liS/80 • h ri) 
Cinsi Kilo (Fiatlar 100 libresi pengö) Blend (Çinko :~~ e 1 .. K. 

31 2 
367 
650 

s. 
50 
511 
00 
0 0 

Büyük teneke gaz 14,750 ÇAV O AR Sert, :~~.)al, f 0 b (Fa n· St'r· 
:ıı :ıı ben:&İD t?,500 • Hınd ı•tan malı f,o . b· 

:. Vinipeg Borsası 
:ıı greı 15, Mayıs 72 1 8 Civa 
D l> vakum 16, 1 TemmuL 72 7 8 f. o. b, 38 

Yukarıda nevi ve wilı tarlaıile bu günkü rayici gösterilen rne- Birin~~i teşrin . 72 7 ~ 
"Oecldı müştaile zira .. t dairesince satın alıııacııtıntlan daha eksitine 1 (F ıatlar : Buşelı Kanada Sentı) 

I vercıeğe talip ola nların 19 '1.940 tarihine kadar ziraat müdürlütüne 1 Budapeşt Borsası 
I müracaatları. Peşte mıntakası 16.30 • 16.55 

Afyon Kor Satınalma Komisyonu Reisliğinden : 
Kor birlikleri ihtiyacı için 12658 kilo benzin 1700 kilo vakum, 

3ıo kilo gres ve 510 kilo valvalin 24.4.940 gunü saat 10 da açık 
eksiltme auretile satın alınacaktır. 

İşletme malzemesinin mubamwen bedeli 5469 lira olup muvak~ 

kat teminata 410 liradır. 
İsteklilerin pazarlık günü muayyen saatte temioatlariyle kor sa• 

• tınalma kemisyonuna müracaatları. 

1 
Diğer mıntakalar 16.50 · 16.75 

(Fiatlar : 100 kilos pengo) 

1 DEMİR~;-çELİK 
Londra Botsaıı 

(20.3.940) 
Hematit, ingiıiz No. 1 

oark. garp ııahil i malı, f.koç 
Şelıild 

BirlllİD4tBm 
Ga\ 

6. 7.6 
6. ıs.o 

6.19.0 
6. s.o 

Krom 
eıf o 

Rh d ain l/o48, Cr2 o3 I• / 
Tuı k ~ tı • 1o4b Cr2 oS f .,b 
Yeni Kaledonia 

2 
°' Cıf 

o;o 55151 Cr 

Kurıun ) ,; 
<•'"" ) Cevher O/• 80 RC O (•itil' 

bu Stor. 1 

Manganeı. 
, , 2 ;Mıı · ıf Hindi,tan malı C>fO .5<v .:> 0pıl 

0/0 

p.1ıı• ,, 

Molibden 
O/o 80/ 90, M.ı 52 JJ!) 

cl•f' 
(3 üncü sahifeye 



~ Ntıan 1940 

iüt e f e r r. i k 

!L 

CGlbriik Muhafa-za Genel K. İst. Levazım Amirliği Satınalma 
Kemiıyonundan : 

,_ Muhtelif tip ve eb'atta 60 tane kamyonet lastiği 29 nisan 940 
larteıi günü saat 15 de kapalı zarfla alınacaktır. 

lo Muhammen bedeli 6901 lira 20 kuruş ilk teminatı da 5 7 lira 
~u.ruştur. 

M.ün•aaa Gazetesı 3 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
Şartnames' .uucibiııce 400 l kilo reçiııa pazarlıkla sntm 1 

alınacaktır. <:insi 
il Pazarlık .~!) IV.91 s ıh gijııij saat 14 de Kabataşta Leva- ı 

zım Vf' Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. Vagonet 
111 Şartname sozü geçen Şubeden parasız alınabilir . ı Ray 

Mub. bed. %7,5 tem. Eksiltme 
Miktarı lira kr. lira kr. şekli saati 

- ----
160 adet - - pazarlık 14 

14,38 
15 

" n " ı., isteklilerin eksiltme vaktından bir saat evveline kadar fewin. t 
~bı Ve 2490 sayıla kanunda yuzılı vesikalııriyle teklif me tuplsrıı ı 
~011~•da Mumlıa11e caddesinde İbrahim Rifat hanmd~ki s~tınnlma 
4 ltıııyonuna vermit bulunmaları lazımdır. Şcırtnamesı komısyonda-

iV -- istekliler n p z rlık için tayin olunan gün ve saatte % Vago ıl't malzea1esi 
\ 7,5 güveume paralnr le birlikte meıkur Komisyona müracaatları. 1 Muhtel:f cins sarı toz 

3620 metre n n 

8 kalem ,, ,, 
500 kg. 1550 -

n n ,, 
116 25 ,, 16 

•t, Her gün görülebilir. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma 
Komisyonundan : 

~ B~r kilosuna otuz sekiz kurut loymet takdir edilen vasıf ve 
~ 'tıne uygun yirmi bin kilo yataklık pamuk kapalı zarf usulü 

27 4·940 cumartesi günü saat onda satın alınacaktır. 

(2974) 1-4 yaldız 
• • * 

1 - İdtarewi .ıı Al ırkapı bakını ev ııdc mevcut olup 5898 kilo 
ıskarta kau içe u ütealıhidi nbm ve hesaQına pazarlıkla satıla
caktır 

il - Muhammen bedeli 1658.81 lira muvakkat teminatı ı49 
liradır. 

111 Pazarlık 29.IV.940 pazartesi günü saat 16 da Kabataşta 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Satım Komisyonunda ya 
pılacaktır. 

iV Nüruuneler Ahırkapı bakım evinde görülebilir. 

Litapon 3500 kilo 735 - 55 12 ., li,38 
l - Şartnameleri ve müfredat listeleri mucibince yukarıda cins 

ve miktarı yazılı 5 kalem ınalzeme hizalarında gösterilen usullerle 
ıatın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları, eksiltme saat 
leri, hizalarında yazılıdır 

111 - Pazarlık 2.J. iV. 940 perşembe günü Kabataşda Levazım 
ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıl&caktır. 

iV - Şartnameler sözü geçen Şubeden parasız alınabilir r Şartnamesi komisyondan parasız alınabilecek bu eksiltmeye 
• ''llıelt istiyenlerin bet yüz altmış bet liralık ilk teminat makbuı: 
~11 banka melctubunu muhte\•i teklif mektubunun en geç eksiltme 
,

11ii taat dokuza kadar komisyona vermiş bulunmaları. 
V - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 

1

15 nisbetindeki temin t paralarile birlikte mezkur Komisyona mÜ· 1 
racaatları. (2973) 1-4 

Harta Genel Direktörlüğünden : • * • 

V - İsteklilerin puarlık için tayin olunan gün ve saatlerde 
teklif edecekleri fiyat ve miktar üz~riııden % 7,5 güvenme paralarile 
birlikte ıxıezkür K oıııiıyona müracaatlara. (2690) 3-4 

• • • 
Mub. bed. 

lira kr. 
%7,5 tem. 

lira kr. 
Ekıiltme '-r liarta genel direktörlüğü için alınması istenilen 40 adet mah _ ' 

} 
1 çadır için 10 4.940 tarihinde yapılacağı ilan edilen münakasa 

~ta~ip gelmediğinden müddeti IO gün uzatılmıttır. l\Iuhammen 
"- tlı 3.000 liradır. Vermeye talip olunlar 22.4 9-10 pazartesi günü 

t 10 da teminatı muvakkataları ile müracaat etmelıdirler. 
'-- (Devamı 4 üncü sayfada) 

DIS . 
(2 nci sayfadan de"Vam) 

MADENLER YULAF 
Londra Borsası 

Bakır 

Lonra Borsası 
Laplata sonkanuıı tı,~t 

~ ... ' 0 Steri. 62 • 0-0 
l"I

1
Y• edılmiş " 6:! - 0-0 

l._/Y" •dilmiş O/o 99,7 • 61 -10·0 
"' ıye edumış O/o 99,2 • oO -10-0 

1 Kanada Mart 
(Fiatlar : 320 lngili:r. L bresi 

20.1 
Şilin 

., l' 5' 
Çııb•klar D (ı5 •}()..O 

4 16 
(28.3.940) 

~ Kalay 
l ,, •rd Pe,in 24i Sı4 248 
1 '•d•li 246 246 1/4 

ıı1ı: ' 1 2 • •yı Liverpool 248 / 

~ ~, Kurıun 
...ı "·~ ham Ecnebi gümrüklü 
p Steri. 25 - O • O 

MISIR 

~ Londra Borsası 
c~lı~~ yenı mahıml ni~an 14 6 

1 Afrika(N.2)mert nisan 
11 

,, ,, 4) şubat 21/ · 
~ 3 ,, ,, 6) (satıcı) 2 -

(Fiatlar: 480 Libresi Şilin) 

-- ~, Ql.lenos-Ayreı Borsas1 
~ha . . . • 4.58 
·~~il • • • • ::~ 

( Fiatlar 100 kilosu pezo ) 

Buenos Ayres Borsası 
mart • • . . • 5.30 

(Fiatlar : l l•O kilo için Bueııos· 
Ayres teslimi pezodur) 

Ş kago Borsası 
Mayıs . 40 718 
Temmuz. 36 1/2 
Eylul . . . . 33 8 8 

( Fiatlar : 32 Libresi Şikaga 
teslimi Sent) 

Vinipek Borsası 
Mayıs Buşeli Sent 38 3 4 
Temmuz ,. ,, 37 1 4 
inci teşrin ,. ,, ::15 l 8 

B ud a p e f t B o r s n s ! 
Birinci nevi 
ikinci ,, . . 20.60 - 20 85 

(Fiatlnr : J llO kilosu Pengö) 

s 

YUMURTA 
Berlin Borsası 

(21.3.9.tO) 

A B c D 
tı5den 6<ki5 55-'<l 50-55 45-50 ~\"'· R.ozario Borsası ı,. yukarı 

~İl'fııı . , • . 4.40 gram grem gram gram gram 
I 4.40 Türkiye 8 1, 11 8 7 1 

4 6 1 , 

( Fiatl~r 100 kilo pezo ) 

~' Buda peft Borsası 
~ h•valia 21.50 21.68 
,, tnıntakalar malı 2 l .3f -21 .50 

(~!te antreposunda 
1•tlar: ıo) kilosu pengo ) 

tamtaze 
(G.l.tamtaze) 
Yugo- ~ b 1 

, 8 7 1/ 4 61 , • 

slavya tamtaze 
Bulgari .. tan 9 81 ıı 8 71 

4 6 1 
4 

ZEYTiN YAGI 
Marsilya Piyasası 

(2.4.940) 
PAMUK 

lıverpul Piyasa.sı 
(1 t.i.940) 

Cezair 1095 - 1000 
Y'unan 1225 --

(Fhıtlar : C. 1. F. l O kilosu 
frank olarak ) 

Nevyork Piyasası 
(il 3.940~ 

Tağyir edilmiş 0.96 0.98 
Yemeklik 2.00 nominal 

(Fiatlar : Loeo, galonu dolar) 

~~ ( lı.. peni) 
}~ Middling Alivre Uper F G.F. 

'" 7.so .0.12 
l 7,55 10 20 

iL _ Ne\ryork Piyasası 
~ ( l... Dolar senli ) 
~I Mart I0.51 

• 
lSAHÇE VE PARK 

Müteahhit ve Meraklılarına 
I> 

'" •rk ve Bahçeler için lazım olan her nevi fidanları ile Or-
•e Çiçek fidanlarını en miiaait şeraitle yalnız bahçemizden 

'bt tedarik edebiliraiııiz. 

t>tFA TEŞR1FlNlZ İDDİAMIZI İSBATA KAFlDH< 
ADRES• Beyoğlu, Pangalt • Fıat Garajı yanında No 6 

------------------~----------·~-~~~~------ DİŞ DEPOSU 

M. İBRAHIM B ERKMEN 

Türkiyenin en zengin çetitlisi 

v e e n a s r i Di t O e p o s u d u r. 

Daimi bir sergiye maliktir. 

1ıtanbul, Makalyan Haa No. 2, 3, 4, S. 

--------------------------------------------

Cinsi Miktarı Eksiltme tekli Saatı Cinsi Miktarı şekli saati 

Filit lO ton Pazarlık IO da Sut kostik 14000 kg. 14000 -
İnce kınnap 50U kg. 11 de Kalsine sodyum 

1050 - kapalı zarf 14 

1 - Yukarda cins ve miktarı yazılı (2) kalem malzeme paz.ar· , karbenat 15000 kg 22500 1687 50 ., n 15 
lakla satın alınacaktır. 1 1 - Şartnameleri mucibince yukarıda ciııs ve miktarı yaz.ılı 2 

il - Pa:1.0rlık 15.IV.940 pnartesi günü hizalarında yazılı 8 at- J kalem ecza kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 
lerde Kabatoşdu Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komis- il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saat-
yonunda yapılacaktır. leri hizalarında yazılıdır 

ili - I_<.111nap nüıııunesi sözü geçen Şubeden parasız alınabilir. 111 - Elu.iltme 18, lV 940 per.şewbe gunu hizalarında gösteri-
iV - isteklilerin pazarlı·, için tayin olunan gün ve saatlerde len saatlt:rde Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım 

teklif edece deri fıyat üzerind ·n % 7,5 güvenme paralarHe birlikte Komiayomuıda yapılacaktır. 
mezkur 1-\.omisyona müracaatları. iV - Sut kostik şartnamesi parasız. ~e karbonat şartnamesi 

V - 10 bın kilo hnşarat öldüren mayi filit vız. fayda ve kliket Levazım Şubesi veznesinden ve Ankara lzınir Başmüdürlüğündea 
marku olacaktır Bunlarııı evsafmd, n mal vermt:k isteyenlerin nii- 112,5 kuru' mukabilinde alınabilir. 
munelcrini pazarlık gününden evvel Maltepede Ziraat Enstitümüze V -- Münakasaya gireceklerin mühürlü teklif ınektuplarıoı kanu
vererek tecrübe ettirm leri ve paznrlığa iştirak için vesika almaları j oi vesaikle % 1,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
azımdır. (2806J 3 3 ı mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını eksiltme günü ihale saa-

• • • tinden bir saat evveline kadar mezkur Komisyon Başkanlığına mak-

rluh bed. 0 ~ 7,5 tem. Ekıiltme 
Cınsi Miktarı lira kr. lira kr. şekli saati 

Kereste 11 M3 470 35 25 açık eks 14 
Lokomotif alev borusu 2 takım pazarlık 14,30 

n oıanomelresi 2 n " 15 
" su tesviye şişesi 24 adet n 15,30 

Kıyım bıçağı 2400 n ., \1üteahhitleri namına" n 16 
1 - Şartname, kroki ve kereste eb'at listesi mucibince yukarı 

da cins ve miktarı yazılı 5 l<alem mabeme hi7.alarında g<Ssierilen 
usullerle satın alııı caktı . 

il - Eksiltme 24 iV. 940 çarşamba günü hizalarında yazılı sa· 
atlerde Kabat şda Le azım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komis· 
yonunda yapılacaktır. 

111 - Kereste eb'at listes bıçak fartııamesi sözü geçen Şubeden 
parasız nlınabilece i gibi krokiler de görülebilir. 

iV İste!-.lilerin ksiltme için tayin olunan gün ve saatlerde 
% 7 ,5 güvenme pnralarile birlikte mezkur Komisyona müracaatları 

(2689) 3 4 

• • • 
Baskin marka 4713 numımılı 337 kilo yetil tipo mürel,ke· 

bi açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 
il Mulıaı ıne ı bedeJı l088, 51 lira muvakkat teminatı 81,65 

liradır. 

111 - Eksiltme 17. iV. 940 çarşamba günü saat 15 de Kabata,. 
da Levazım ve Mubay at Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla· 
caktır. 

1 V İsteklilerin eksiltmt' için tayin olunan günde % 7 5 gü· 
venme paralar'yle birlikte oıezkur Komisyona müracaatları 

ton 

(2972) 2-4 
ıt •• 

1 - Derhal teslim şartiyle İdaremizin Cibali Fabriknaı için, 70 
sö .u kol· kömürü açık eksiltme usuliyle satın ahnacaktır. 
il Muhammen bedeli 1590 lira muvakkat teminatı l IQ,70 li. 

radır. 

111 Eksiltme 15.IV 94 1 Pazartesi günü sa ıt 14,,lO da Kabataş-
ta Le\ rım ve Mubaya t Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla
caktır. 

iV - iste' lilerin eksiltrı e için tayin olunan gün ve saatte 0 { 7,5 
güvem. e paralariyle birlikte mezkur "-omisyona müracaatları . 

(2854) 4 

* • * 
Keşif ve 

muh bed. %7,5 tem. Eksiltmenin 
Ci 1si Miktarı lira kr. lira kr. şekli saatı 

İıpirto tulumbalı ra 
Şen sip şa Bakım evi para-

50 adet 600 -- 45 -- pazarlık 14 

toner tesisutı 1674 43 126 - açık ekı. 14,31) 
1 h'.eşif ve şartnamesi mucibince İdaremizin Şemsipaşa Bakım· 

evi paratoner tesisatı işi açık eksiltme 50 adet tulumba şartname ve 
kıokisi mucibince pazarlık 'Usulile ihale olunacaktır. 

il -- Keşif ve wubaınınen bedelleri muvakkat teminatları ek
siltme saatleri hizalarında yazılıdır. 

ili - Eksiltme 17. iV. 940 çarşamba günü Kabataşda Levazım 
ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV f esisat şartnamesi her güıı Levazım Şubesi veznesinden 
18) kuru~ mu ... abiliııde ve tulumba şartnamesi parasız alınabilir. 

V Paratoner tesisatı işine gireceklerin şartnameıiain (F) fıkr<1· 
smda yazılı vesaikle ve her iki iş iiin % 7,5 güvenme paralarile 
birlikle mezkfir Komiıyona würacaatları. \25fi5) 4-4 

buz mukahilinde vermeleri lazımdır, (2519) At-4 
•• * 

Cinsi Miktarı Eksiltme tekli saatı 

Rakı mantarı I0.000.000 adet pazarlık 14 
Galon ,, 525 000 n n 14,30 da 

ı Şarap ,, 3 000.000 " ,, 15 

ı 1 -- Şartname ve nüruuneleri mucibince yukarıda miktarları 
yazılı muhtelif cins mırntar pazarlıkla ~atın alınacaktır 

il - Pazarlık 19 4. 940 cuma günü hızalarrnda yazılı saatlerde 
Kabataşda Levaı.ım ve ~ubayaat Şnbesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

IIl - Şartnameler her gün sözü geçen Şubede ı parasız alına 
bilir. 

iV -- İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatlerde 
teklif edecekleri mikdar ve fiyat üzerinden ° 0 7 ,5 güvenme par.· 
ar ile birlikte mezkur Kom is yona müracaatları. (2593) 4--4 

• • * 
Nümunesi mucibince 75 ı adet ekselsiyor bıçağı müteah· 

bidi nam ve hesabına pa7.arlıkla satın alınacaktır 
il - Pazarlık 20.IV.940 Cumartesi günü saat 11 de Knbatoşda 

Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
ili - Nümune sözü geçen Şubede görülebilir. 
iV İsteklilerin pazarlık için t(!yin olunan gün ve saatle 0 

7,5 güvenme paralariyle birlikte mezkür Komisyona müracaatları 
(2940) 2-4 

• • • 
l - İdaremize ait sopk hava depoları kiraya verilecektir. 
il - Fazla tafs"lat almak ve şeraiti Öğl't nmek isteyenlerin Ka 

bataşda f:,evazım ve Mubayaat Şubesi Müdüriyetine müracaatları ilan 
olunur. (2729) 3-3 

• * • 
1 - !5.111.94 1 tarihinde kapalı zarfla yapılan ekı itmesinde ta

libi bulunmayan bir adet sondaj alitı pıazarlı k suret ile sa ııı ölına· 
caktır. 

ti -- Muhammen bedeli sif 6000 lira muvakkat teminatı 4511 
liradır. 

ili - Pazarlık 27.IV .910 cumurtesi günü ~aat il de Kabataşda 
Levazım ve l\otubayaat Şubesinde 'ci Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV Şartnamesi her güıı sözü geçen Şubed n parasız lın bilir 
V İsteklilerin fiyatsız Eenı f tekliflerini münakasa tarihinden 

evvel inhisarlar umum müdürlüğü inşaat şubesine tevdi etmeleri ve 
münakasaya ittirak veıikası almaları pazarlık için tayin olunan gün 
ve aaatte 0 

0 7,5 güvenme paralarile birlikle mezkür Koı:ı.iıyona. 
gelmeleri. (2942) 2 4 

lstanbul P. T.T. Müdürlüğü ıden: 
İdare ihtiyacı için 50 çift hurç, ~o adet büyük, 50 adet orta, 

50 adet küçük boy olmak üzere 151) adet müvezzi çantası alınması 
açık eksiltme} e konulmuştur. 

Eksiltme 20.4.940 cumartesi saat IO, 30 da B. postalıırne binası 
birinci katta P .T T. Müdürlüğü odasında toplanacak Alım Srtım 

Komisyonunda yapılacaktır. Beher çift burcun n uhammen bedeli 60, 
büyük boy çantanın beheri ICI, orta boy çantanın beheri 8, küçük 
boy çaııtanın beheri 6 lira, hepsinin 4200 lira. Muvakkat teminat 
315 liradır 

İsteklilerin olbaptaki mühürlü nüuıunelerini ve 'artnamesiu i 
görmek ve muvakkat teminatını yatırmak üzere çalı~ma günlerinde 
mezkur müdürlük idari kalem levazım kısmıua eksiltme gün ve 
aaatinde de 940 senesi için muteber Ticaret Odası vesikuı, nıuval.
kat teminat makbuzile birlikte Komisyona müracaatları (2673) 3-4 

imtiyaz Sahibi ve Yazı lfleri Direktörü : ıımail Girit 
Buıltlıjı yer: Akın Buamni iatanbul 
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ABONNEMENTS 
Ville et Province 
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DJMANeHE. 

Quot:i d ien des Adjudicat:ions 

14 AVRIL 1940 
~ 

ADMINISTRA TION 

Galata, Ferm eneciler Cad· 

Ke ı. 1 an. 2r e Ltaı::.:> 

'.':o ~ 1 l 12 

Telephoııe: 49442 

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

T ableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui ------
Objet de / adjudicaUon 

Mod Prix 
d' adjudicat. eatimatif 

Adj udıcatıons au Rabais -

Caution. 
provisoire 

Lieux d'adjud~tion et du 
Cahier des Cbarges Jours Heurt>ı 

Constructions-Reparetions-Tr ateriel de Construction-Cartographie 

Deviıı d'1:1n pont iı colonnes en mnçonnerie et 
tnblier en bois et sis au kim. 101 de la 
route Konya·Anknrn 

<100 98 67 57 Vilayet Konyn 18-4-40 15 -

2059 57 154 47 Dir. P.T.T. Konyn 24-4-40 15 -

Publique 2:.! o 53 167 - Dir. Hyg. ı '\ s'st Sociale Konya 9-4 40 14 

Couverture en bois du toit et peinture des 
saillies et tuiles de la bat. P.T T. Konya 

Trnv. peinture iı l"hu le et repar. porte en fer, 
parapet ete. iı 1 Crcche de Konya 

Achev. con tr. bat Mn'son Peuple Nevşehir 
Constr. pont iı tablie en bois 

Plı cach 45 90 ı;43 44 P.R.P. Nevşehir 15-4.<10 '4 -
Gre iı grc 14 1 84 150 30 Vilayet Hatay 15·4·40 10 -

_ _ f_r_o_d_u_i_ts __ C_h_ım._ı...:q_u_e_s_e_t Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 

Resine: 4 t. 

E ~ c r c • E .(; E ; ( t. <" t ı E --. 
Machine moteur Diesel a mazout et de 65-70 Publıque 

c.v.: 1 p. 

Habıllement - Chaı ssures - Tı 

Toile Branda a'ur.e largeur de 1 m : 700 m. Gre iı gre 
Chnussures pr soldats ,. 

49 o 

O-

ateriel 

371 

ıoo -
1500 

Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 3 -4-40 14 -

C. A Comm Cen. Surv. Oouan. lst. 29 4-40 15 -

Dir. Gen. Expl. Elec. Trnm. etT. lst. 
Com. Acb. Milit. Edirne 

27-4-40 10 -
17-4-40 IO -

Travaux d' lmprimerie - Papeterıe - Fourniture de Bureaux 

lmpression timbres pr. coller sur les bidons 
de matieres flammnbles: 13000 p 

Fabrication clicbe: 75 p . Publique 337 50 

Tr ansport-Chargement - Oechargment -- --
Chargement et dechargement de ble 
Trnn port nrticles mobopolises 

" " " ,, " " 

Publique 

" 
" 
" 

Combustible - Carburant-Huil95 

Petrole: 260 bldons - benzine: 100 bidons -
g raisse: 13 bidone·vacoum: 38 bidons 

Benzine: 12658 k. vacoum: 1700 k.·graisse: Publique 
340 k. valvaline: 510 k. 

Benzine: 35 t .-huile vncoum: 3 t.-valvaline: 
700 lt .-graisse: 400 k··etoupe: 250 k. 

Benzine epaisse: 100 t 

Graisse: 3 t. 
Boiı: 36660 k.-petrole: 2,2 t 

Provislo ns 

Haricots secs: 9 t . 
Viande de mouton: 12 t. 
Pain: ıo t. 
Soude: 8 t . (aj) 
Su ere 
Maenronis: 37 t. 
Huile d 'olives: 30 t. 
Ora; e: 80 t. 
Orge: 120 t . 
Raisin sec: 26 t. 
Haricots ıecı: 67 t . (nj) 
Pcıiı-chiche: 84 t. (aj) 
The, riz, ble concasses, pomme de terre, 

oignons, ı;auce et orge 

Adjudications a la surenchere 
Automobile Ford: 1 p. 
Motocyclette B. M. V. : 1 p. 
Deco111breı maisoo en bois 

,, boutique 
,, hangar 

Ohjets d'invcntaıre camelotes: 339 lots 
Di\ ers objets: 954 p. 
Bois de aapin: 178 m1 

» > » : 25 m3 

Dccombres ecurie 

" 
bit. 

> » 

Cnnevas camelote: 5898 k. 
Sacı vides de ciment: 978 p. 
Divers fen 

Meubleı de maisen 

Grc iı grc 

.. 
Publıque 

Gre iı gre 

Publique 
Pli cach 
Publıque 

Gre iı grc 
Publi~ue 
Pli cach 
Gre iı a-re 

JI 

P li cach 
,, 

" Gre a gre 

Publique 

" 
" 
" 
" 
n 

" 
,, 

Gre a grc 

" 
" .. 
" Publique 

" 

15"ı7 -
1368 50 
3010 -

5469 -

25000 -
le k. O 40 

1800 
600U -

le k. O 10,25 

Sf>OO -
11100 -
15000 -
4800 -
7200 -

• 5460 
13400 -
12600 -

300 -
20 -

316 22 
260 94 

le m8 4 60 

65 -
175 -

1658 81 

Municipalite Trabzon Mardi et vendredi 15 

26 - D lzmir 26-4-40 •6 -

116 78 
102 65 
225 75 

410 -

3750 -
92 25 

135 -
450 -

93 75 

750 -
832 50 

1125 -
720 -

108 -
409 50 

1005 -
945 -

22 50 

25 -
5-

27 -

68 09 
75 -
2 62 
4 88 

13 13 
249 -

Offıcc Ccreales Agence Sarayönü 
Dir. Monopoles Gireson 

" " 
,, " 

Dir. Agricult ure Vılayet Konya 

Com. Adı. Corps Armee Afyon 

Com. Ach. Place Forte Çanakkale 

3-5-40 16 -
25 ·4-40 15 -
25-4·40 15 -
25-4-40 15 -

Jusqu'au 19-4·40 

24.4.40 10 -

2!} 4.<10 10 -

C. A. Min. Def. Nat. Dep. Aviation 16·4-49 1 O -
8me Exploit. Ch. de fer Etnt lzmir 30-4-40 15 -
C. A . Bataillon Surveill. Douna. lzmir 15-4-40 10 

Com Ach. Cor s Aı mee Çorlu 
Dir. G~n. Türkkuşu Anknra 
Com. Ach. Ecole Metiers f stanbul 

:ıı Econom. Monop. Kabata~ 

25.4.40 10 -
26 4 .40 15 -
29-4-40 14 -
18·4-40 13 30 
16-4-40 ıs -
24.4.40 10 -
25-4-40 11 -
18-4-40 10 -
18-4-40 15 -
30·4·40 11 
22·4-40 1 l -

» lntend. Tophane 

" 
Milit . Mnnisa 

" ,, 
Com. Ach. Mili t. Edirne 

n " 

n " ,, ,, 
8·5·40 11 -

C. A. Bntaillon Surveill. Douıın . lzmir 15-4-40 10 -

Defterdarat Ankara 22 4-40 14 -
> :ıı 22.<1-40 14 

Municip. Ankara Dir. Restauration 20-4-40 11 -
> " 20-4-40 11 -
, > 20-4-40 1 1 -

Dir. Pr. Douıınes lstanbul 18·4·40 10 -
ll ll n 18 ·4-40 10 -

Dir. Forets Bal ıkesir 24·4 40 15 -
,, ,, Jçel 24-4-40 15 -

Com. Perm. Municip. ı~tnnbul 15-4-40 13 -
n ,, 16·4·40 14 -
n n 16-4-40 14 -

Com. Ach. Econ. Monop. Kabntnchc 29.4-40 16 -
Municipalitc 1 rabzon Mardi et Vendredi 15 
4me Bureau Exccutif lstanbul 17, 19.<1·40 10 -

Sme Bur. Exec. lsl· Ayazpaşa, 
Appart. Molla PaJaı 

17, 19 4-40 16 -

(3 ncü salıifeden devam) 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaletinden : 
17 Nisan 940 çarşamba günü Vekalet makam otoD1°~~~ 

için muhtelif cins malzeme pazarlıkla satın alınacaktır· B ı111 
ları ıatmak istiyenlerin bu tarihe kadar Vekalet Le"~ 
Midürlüğiine müracaatları· 

lstanbul Lv Amirliği Satınalma Komisyonundısn : • 
·ıtııı• 

1000 kilo yataklık pamuk alınacaktır. Pazarlıkla eksı ııı:' 
18.4.948 perş mbe günü ıııat 14 de Tophanede Lv amirliği ıatu1• 
komisyo~unda yapılacaktır. Tahmin bedeli 550 lira, ilk teniıı811 
lira 50 kururuştur. Nümunesi komisyonda gürülür. ti 

• • • 5 bin metre tevlıit semerleri için şerit kolan alınt1CB~ bl 
Pazarlıkla eksiltmesi 17.4.940 çarşamba günü saat 14,30 da ~oP y 
nede Lv. iuıirliği sat ıoalma komisyonunda yapılacaktır. Tahın 111

111ıı 
deli 1750 lira ilk teminah 131 lira 25 kuruştur. Nüwunesi kO 
yo nda görülür . 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Merkez Satmalına 
Komisyonundan : ib 

Talımin edilen bedeli 20.000 lira olan 5 adet torna te:~~ 
mütealıbit nam ve hesabına Askeri Fabrikalar Umum Mudıı; ıl 
Merkez Satmalma homiıyonunca 20.4.1940 cumartesi günil sa~ 0o 
de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak koıııı91 
dao verilir. •" 

Tali,,lerin muvakkat teminat olan 1500 lira ve 2490 nu~ ,1of 
kaııuoun 2 ve 3 maddelerindcld veaaikle komisyoncu olmadık ~· 
ve bu işle alikadar tüccardan olduklarına dair Tibaret Oda•• 
kesile mezk6r güıı ve saatte komiıyona müracaatları . ./ ·- ___ _.....,,. 
Erzak, Zahirıe , Et, Sebze v. s. 

İs tanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda~, 
5000 liralık toz şeker alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmeli 

1 ,ıııı' 
san 940 salı güni aat 15 de Tophanede Lvz. iimirliği satı~ ~' 
komisyonda yapılacaktır. Kati teminatı 750 liradır. Nümunes• 
misyonda ı~bülür. isteklilerin belli saatte ko. na gelmeler!:/ 

Adet 
1 
l 
1 
2 
2 
2 
1 

1 
1 
1 
ı 

1 
3 

30 
10 
1 
4 
1 

1 
30000 

l 
6 

• • 

UZAY DEL 
Kocaeli S ulh Hukuk Mahkemesinden: 

Mub. kıymeti Eıyanın cinsi 
350 logiliz marka demir kasa 
150 demir doıya dolabı 

2000 kamyon (Mak marka) İ.T.T. 8 
2000 kamyon (Fort marka) İ T .T 29 
2000 kamyon (Şevrolet) 
1600 70 m. t. irtifa inşaat asanıorü 1~f 
6000 Demak marka kompreıir 7 tulumbası .,e 

80 
3000 
1500 
1000 

80 
200 
100 
60 

550 
400 
900 

laurtumu ile 
Remork ' 
boru tecrübe makinHi teferrllatile 
ltoru kesme makinesi 
vinç tertibatı 
Cer ask al 
tam vagonet (dekovil) 
dekovil rayı 
boru tecrübe aleti 
sandık içinde elektrik motiril 
ffrri e kal sehpaları (3 ayak) .1,ı '1 

(kantiu önünde) yuvarlak devirli betoııı Jı 
motörü ı.o~r 

SSO aibverli betoniyer makinesi motörü ile 
1200 karo mozailı f ,<'1~ 
300 çift tezgahlı karesıman makinesi ve te e11,11 
300 muhtelif eb'atta 8 '8kım beton künk 1'• 

(15, 60, 70, 50, 35, 30 luk) 
1 100 akümil!törlü radyo hoperlörü ile beraber 
l 200 fotograf makineıi 
1 350 beıap makineıi (Facit marka) 
1 10 yaaı makinesi büyük 
1 50 ,, ,, portatif (Erika marka) ~ 

3goo \20 karo ıiman t••" 
Terekesi Beyoğlu 4 ncü sulh hukuk lıakimliğince reırneıı jıl'l'11 

edilmekte bulunan ölü mütealıhit Vahit A kpnka ait oluP 'ı>'~ 
kağıt fabrikasındaki inıaat an barlarında mevcut bulunan f' oı'~J. 
miktar ve kıymeti mulıammenlerile evsafı yazılım eşya qe 5 ,.. 
menin aatılmaıı malıkeme kararı iktizatından bulunmaklo 

4
' ıdıl~ 

tarihinden itibaren 15 gün müddetle müzayedeye ÇJkarılaı•Ş 0
e Jı' 

dan ıatış günü olan 20.4.940 cumartesi günü saat 1 l den 13
1 
ri~-~ 

açık srllırmnsıoa devam olunacatından, sn tın almak iıteyerı e e~t~ 4' 
ha men kıymetinin ~ 7,5 nisbeünde para veya banka ~tel' .J 
depo olarak mezkur açık arttırma mahallinde iştirak •debilec~ .. ii ~ 

-1üıı11 .. 
yapılacak arttırma ıonunda mulaammen kıymetlerinin su 

11
,. 

madıtı takdirde 15 giin middetle temdit edileceği illa otuıı 
** * 

Iskarta kanaviçe alınacaktır . Bak: lnhiıarlar V· 
ilanlarına. 
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