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ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için Kuruı 

3 ş Aylığı 450 
6 850 

12 .. 1500 
Ecnebi memleketler için 
12 aylığı 2700 

cmca~.n.ıtmll!!IE:ır.:a:s!!:rımc-.-mıs.m:EE1 

Sayısı 5 Ku uş 

Ekonomik Haberler 
-ısır zeytin ve zeytinyağı piyasası 

ZEYTİN 
1940 ikincikanun ayı içinde 

leytin piyaıası normal va7.İyette 
~Çnıi9, zikre değer bir vaziyet 

iri a ın lf tı r. 
Piatlar . 

ı 18u ay içinde yapılan muame· 
-.' tr takriben geçen ayın flatları 
"le . 

rınden yapılmıştır. 
le Ptte111leketimiz ile dij'er ülke 
_;_elen ay içinde gelen teklifler 

tıya alınmııtır. 
t· 1 • 1 ~•at ar C. 1. F. ıkenderiye ton 
M_na ve ıterlinle sröıterilmiılir. 

..._ •ntei ve cinıi Sterling 
........ ...______ ----

Fabrikalar imalatının standar-
dizasyonu 

Ankaradan bildirildiğine göre 
Sümerbank fabrikalarile husuıi 

faltrikalar imalatının standardi 
zasyonu için verilen kararların 

yakında tatbikma geçileee-klir. 
Bu kararlara göre fabrikalar 
yeni imalat programlarile me
sailerine devam edeceklerdir. 
Piyasanın hakiki ihtiyaçları u· 
cuza mal edilmek suretile kar
şılanacaktır. 

Standardizasyon, bilhassa, men· 
sucat ve ayakkabıda tatbik edi
lecek ee iıtibsal artırılacaktır. 

TGrkiye : lzmir pamuk piyasası 
~· ------ . b 11lcik seçme malı 19-2 lzmirden ildirdiğine göre son 

:. 17- l8 zamanda dış memleketlerden 'r llra malı 
..._ '-tıanistan : pamuldarımıza pek fazla talep 

fit· ----- vardır. Fakat dahilde de ihtiyaç 
~ llıal 40·41 vardır. Romanyaya satılan 14000 
lJf a ltıal 35-37 balye pamuktan henüz ıönderil· 

llı. ltıal 22·24 meıniş olan 998 balye pnmıığun 
llrıuı : da sevki için vapur beklenmek· ı_ ..... _ - • 

"it tedir. Son hafta irinde lstanbul l~ laJalı 19 '21 T 
"' . fabrikalarına 3 o balye adi ne· 
-... ~~edat : viden akala pamuğu satılmıştır 
.\ --· Birinci nevi akala pamuğu fzmir 4-. )' İçinde yalniı. Yunaııiıtan- ' . d 6 · 

lej rıif 9oo fıçı (90-100 ton) muh- pıy~s~sası4n3 ak l kuruşa), ykerlı 
~ kat"t d . ld" . . nevı ıse uruşa satı ma ta· 
't~l 1 

e e zeytın ge 1~'. v~ ı dır. Yerli pamuk, bu yıl ancak 
ta._d Yerden mal gelmedığı pı· ,,.000 b 1 ._ d "st"h ı d"l 
~ a • Ö ~ a ye KB ar ı ı ıa e ı . '-11-. n ıstihbar edilmiştir. nü · ı . · y · ·d 

1• 'Celelı.· f d 1 k mıştır. e, pıyasa a pek azdır. ,.... ı ay zar ın a mem e e· p k . f A 

""ilde l b kl k d" amu pıyasuı evkalade sağ-n ma e eome te ır. 1 d z E Y T 1 N Y A G 1 am ır. 1940 •ı_ t 1 '-ıa ıllincikanun piyaaa11 ge· Mar ayı zarfında zmirden 4,5 
~ ~Yın iıtej'ini muhafaza et- milyon liralık mal ihraç edilmiştir 
tiL "•de l k t" · d · :..... f• meme e ımız en ve· lzmir Ticaret ve senayı odası· 
'-. 

1

•tların yilsekliği yüzün- 1 nın bir istatiıtiğine göre mart 
~ı .. hl1tıı; Yunaniıtaa ile mua· 1 1940 zarfında lzmir limanı d 

"" 1• l : n an 
~&.tı pı nııttır. 1 muhtelif ecnebi memleketlere 

............ _:r: 1 4,597,297 lira kıymetinde 19,5 
L .\y iri~e y · t d milyon kilo muhtelif mahsul ih--._ • unaııas an an ge· 
r. ı "il.r "dl • ö t raç edilmittir. '-· t . a11 enne ı re onu 
~ · lıkenderiye 55·70 sterlin Mart ay! içinde Fransaya 
ta.t'tıda satıldıkları piya1adan ~,757, 126, lngiltereye 2,630,526 
" 11il11ıiştir. ltalyaya 7029275 Romanyaya 
~ ili.telif ülkelerden ay zarfın- 1,298,437, Yugoslavyaya 1,783,695 
~ hI.11 fiat teklifleri aşa§'ıya Amerika ya 1,062,650 lira kıyme-
l>~'ttır . tinde mahsul sevk olunmuştur 
~ l'tl•r • . 1 
~.... ton başına C. 1. F. s- ıSTANBUL 

''-t•rtt1~ .ve sterlinr olarak Ticaret ve Zahire 
llı19tır. 

Borsası ı.. Gıda maddeı;İ- talebi - 20 4 .940 -
,. "ı ~ 
~ e adreıi aşağıda yıızıh F 1 A T L A R 
~ti ~~ınleketimizden şu mad- ,. l N s ı 

l 1'"'81 k "' Aı•A'ı Yukarı tlı ....._ y etme istiyer: -- _ 
• loiau e1 naıeye mabıuı ve ya- Kr. Pa. Kr. p

9 

~ Qı ar 1 Arpa Anadol dök. 5 20 a :::: 8ah:rat, Yulaf S 25 
"u• ..._ l-la111 gıda maddeleri, Fındık kabuklu 16 ·-
~, ,,Gıda maddeleri, (ambalaj 

1 

Fındık iç 34 - 34 20 
~ e koıııerve) Su.am 17 5 17 10 

t tı..-;tındık, ceviz ve emsali Tiftik ll'al 156 -

•ı...~· p lekfiflerin nümune ve 1 fuul.>a çalı 21 -

'-~"İ · 1:4\111erika Birleşik De- 1 Fa.ulya tombul 19 20 20 -

~1 ~ltıanları ü~erine yapıl· ı G E L E N 
""'-iı eb etmektedir : Arpa - Ton 

2() •nd Company Buğday 243 • 
1 

Nortb Wellı Street fifrikk 1 ·~ : 

~~ Cbicago - U S . A. Mıaır 70 • 
•darı 1 Beyaı pevnir _ , 

Zmir fuarına İftirak Zeytin y•A'• so ,. 
~".'t.~~acekıere tenzlllt ~::~ ıo • 
~ ~ .. , 1 Sperco va:eur acente- 1 80 • 
~ ~ııı,1 1;dan 1940 lı:mir enter· Çav4iar G I 

0 
E N 17 1 

~ ~ Uarına ltalyadan işti- Tütık 9 
~lllc~~lere Türkiye·ltalya Fuulya 140 
~ltıde 1 •ıkeleler seyahat Öc· fınd k içi 25 : 
•, "-tdb YelDek de dahil ol· ı Afyen ı • 
~ ~- e Yüzde 50 ve emtia K. fındık 10 ,. 
>(..~ ~,:e}er içinde 2 bin ki- D 1 Ş F 1 A T L A R 
~ 5() llz etmemek tartiyle B•tday : : Liverpul 3 91 
~ ~ tenzilat yapılaca~• Şikago 6 08 
~dCentelitin Venedik mü 1 • • Vinipelı: S 
~ lıit:ı~~- l0ı:mir fuar koml· ı Mııur : Londra l 32 

~ıftir, Keten T. : 8 92 

PAZAR 
21 Nlıan 1940 

HERGÜN CIKAR iKTiSADi. MALI. TiCARi VE ZiRAi 

GAZETESİ 

• • 

UN KASALAR 
İnşaat -Tamirat- Nafıa işleri - Malzeme-Harita --- ~ --- ~- ------------

Ankara Valiliğinden : 
Ankarn·lstanbul yolunun 55 inci kilometresinde ve Ayaş kasabası 

dahilinde yapılacak 1847 lira 56 kuruş keşif bedeJli parke kaldırım in· 
şnntı 6-5·40 pazartesi günii snııt 15 de vilayet daimi encümeninde iha
lesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konulmuıtur. 

Muvakkat teminatı 138 lira 6 kuruştur. . 
İsteklilerın muvakkat teminat makbuz veyn mcktublnrıle, ticaret 

0
• 

dası vesilcnsı ve nııfıa müdürlüğünden bu iş için olacakları fenni ehliyet 
vesikalıırile birlikte yukarıda sozü ğ'eqen gün ve saatta daimi encümen 
reislığine gelmeleri. 

Bu işe ait keşif ve şartnameyi her gün nafıa müdürltiğünde göre· 
bilecekleri. 

lstanbul Komutanlığı Satmalma Komisyonundan : 
Ahırkapıda Genel Harita binasında pazarlık bir tamirat yaptırı· 

Jacaktır. Münakasasına 22.4.940 güııü saat dokuzda başlanacalctır. 
Mubemmen bedeli iki yüz beş lira seksen altı kuruştur. Şartnamesi 
komisyonumuzda hergün görülebilir. İsteklilerin mezkur gün ve 

i
l saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna müracaatlara. 

lstanbul Belediyesinden: 
Cerrahpaşa ve Haseki lıasta r elerile Zeynebkamil Doğumevinde tedavi 
yerleri inşa ve tesisi için açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedel· 
7511 lira 22 kuruş ve ilk teminatı 563 lira 34 kuruştur . Mukavele

1 

~ksiltm~, bu~uıd~rlık itleri ~enel, . hususi ve fenni şartnam~leri, pro: 
Je, keşıf hulasasıle buna muteferrı diğer evrak 38 kuruı ınukabiJin· 
de Fen ışleri Müdürlüğünden verilecektir. İhale 6 5 940 pazartesi 
günü saat 14 te Daimi Encümende yapılacaktır. Talibleriıı ilk temi
nat makbuz veya mektubları, ihaledeu 8 gün evvel Fen İtleri . .1ü
dürlüğüne würa~aatle alacakları fenui ehliyet ve 940 yılına aid Ti
caret Odaıı vesikalarile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümen
de bulunmaları 

Balıkesir Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Balıkesir-Bandırma yolunun M. Kemalpaıa iltisak kis· 

mında 58+625 de ayakları karair ahıap köprünün tamir ve 
tahkimi açık eksiltmeye kenmutt•r. 

Keşif bedeli 606 lira 9 kuruı muvakkat teminatı da 45 
lira 45 kuruftur. 

Dosyası nafıa dairesinde &"Örülebilir. 

İhalesi 30 4.940 tarihine raslayan salı aünii saat 14 de 
yapılacaiından isteklilerin muvakkat teminat ve ehliyet vc
sikalariyle müracaatları ilan olunur. 

• * • Balıkesir • Bandırma yolunun M. Kemal Paşa iltisak kıs· 
mmda 57 +800 de kenar ayaklara kargir ahşap köprünün tamir ve 
tahkimi açık ek11iltmeye konmuştur. 

Keşif bedeli 625 lira 24 kuruş muvakkat teminatı da 46 lira 
89 kuruştur. 

~una ait dosya nafıada görülebilir. 
ihalesi 3 l.4.940 tarihine rasthyan sola zünü saat 15 de yapılaca• 

ğmdan isteklilerin muvakkat teminat ve ehliyet vesikalarile müra• 
caatları ilan olunur. 

1zmir Belediyesinden : 
l\limar Kemaleddin caddeıiyle Gazibulvarı arasındaki 1329 1330 

ve Saraçoj-lu Şükrü caddesiyle Necati bey caddesi araaımılaki
1 

1331, 
1332 ıa} ılı ıokaklarcla 2600 metre marabbaı Ye Fenipllfa ve Ga
zibulvarı ara11adaki 1367 aayılı sokakta 650 metre murabbaı eski 
keıme paket taılariyle ve 1264 sayılı sokağm, Aziz Akyürek cad
deıiodeıı itiltare• 6uO metre murabbaı yeni kesme paket taılariyle 
döşeme yaptırılmaaı, fen itleri müdürlüğündeki ketif ve şartnameıti 
veçhıle açık eksiltmeye keoulmuıtur. Kqif bedeli 9ggu Hra muvak- 1 
kat teminatı 748 lira. 50 ~uruıtur. Taliplerin teminatı it bankasına ! 
yatırarak makbuzlarıyle ıhale günü olan 29.4.940 pazartesi günü 
saat 16 da encümene miiracaatlan. 

Merzifon Belediyesinden : 

iDAREHANE 
Galata, Fermeneciler Cad. 

Kenber hanı. 2nci kat 
No. 8·9-11-12 

iLAN ŞARTLARI 
ldarehanemizde görüıülür 

Telefon: 49442 

Posta kutuıu No. 1261 

saat 14 de kadar Belediyeye verilmesi veya t.11 aaatte kadar rlocle
rilmit bult1nmuı lbım4ır. 

Samsun Belediye Riyasetin.len : 
İstasyon mf'dhalinde yeniden yapılan parkın metlhali ve cad.le 

taraflarına beton tretuvar yaphrılac:aldır. 
Mul:aammen bedeli 550 lira 54 kuraıt.r. 
Muvakkat teminat 41 lira 29 kur•ıtur. 
İlaale 2490 sayılı kanun hükümlerine pre. 22.4.940 paurt.,i 

ıüni daimi encümen hu:ıunında pa:ıarlılda yapılacaktır. 
Daba fazla malumat almak iıteyenler daimi endmen kalemine 

müracaat etmelidirJer. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lvz. 
Pılstanbul Vilayeti Ziraat Müdürlüfünden : 

İhalesi 19.4.940 olarak ilin edilen 5000 lira mebammen bedelli 
50 ton pataayom ıulfabu 249ll ıayılı kanunun 43 Üncil madduiae 
tevfikan münakasa11 10 gün temdid ve ihale güoii 29.4.940 paaar • 
tesi günü tespit edilmiştir. JstekliJerin mezkur tarihte saat 14 te 
Vilayet Ziraat Müdürlütünde müteıekkil Komisyona milracaatlara. 

İstanbul Belediyesinden : 
Teminat İlk 

bedeli teminatı 
694,00 52,05 Haaeki bastahaneıi için 200 düzilne Rontken 

filmi 
715,00 53,63 Haseki hastahanesi için 550.kilo fdrofil pamuk 

Tahmin bedelleri ile ilk t~minah miktarları yukarda yazılı Ront• 
kerı filmi ye idrofil pamuk satın alınmak Üzere ayrı ayrı açık ek
ıiltmeye konulmuıtur. Şart.nameler Zabıt ve Muamelat Müdürlütü 
kaleminde görülecektir. ihale 6:5.940 pazarteıi jÜnÜ saat 14 de 
Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerfo ilk teminat makbuz veya 
mektupları ve 940 yılıua ait Ticaret Oclaıı vuikalarile ihale ~üaü 
muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. 

* * • 
Eczayi bbbiye alınacaktır. Bak : Müteferrik sütununda Belediye 

Sular İdareıi iliaına. 

Elaktr~k,Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 
Eletrik malzemeıi ahaaeaktar. Bak: l\tüteferrik sütununu Be

lediye Sular İdaresi ilanına. 

r~ensucat -Elbise - Kundura - Çamaşır v. s. 
Milli Müdafaa Vekaleti Hava Satınalma Komtıyonundan 
5000 çift fotiıı pazarlıkla ıatıo alrnacaktır. Muhammen bedeli 31,000 

lira kati teminatı 4650 liradır.Pazarlıtı 24.4.940 cuma günü aaat 10.30 
da An karada M. M. V. Hava Sahnalwa Komiıyoounda yapılacaktır. 
Şartname evsaf ve nümunesi hcrgün komiıyondaa 1155 kuruıa alı· 
nabilir. İsteklilerin muayyen aiin ve saatte kati teminat ve kanuni 
belielerile komisyonda bulunmaları. 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden ı 
Maarif Vekilliti köy Öğntmen okullara için aıatula c:inı ve 

miktarı yazılı yatak takımlara pazarlıkla ıatın ahoacakbr. Tahmin 
ecilen IJedeli 19528 liradlr. Teminatı 2929 füa 20 kuruıtur. lıtekli-

• ler bu yatak takımlarına ait fartnameleri Maarif Müdürlütil Yardi· 
rektörlü~önde görebilirler. Pazarlı~ı 24 uiaan i40 çar.pmba J'Ünil 
saat 15 de lstaabul Maarif müdürlütünde t•plaoacak .kemiayon ma· 
rifetile yapılacatı ilan olunur. 

Eşyanın cinıi 

Yatak ç.arıafı 
Yastık kılıfı 

Yastık yüzü 
Battaniye çarıafı 

Beheriain fiyatı 
Miktarı lira kr. sa. 
4000 1 51 30 
2000 o 35 60 
4000 o 35 60 
4000 3 01 3U 

Yekun 
lira kr.j 
6052 -

712 -
712 -

12052 -
18529 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İıtanbul Levazım 
Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Tetkilat ihtiyacı için alınacak liOO takım minder ve yastık kı· 
Jıfının açık eksiltweıi 6 mayıs 940 pazartesi günü saat 15 de yapı· 

lacakhr. 
M•hammen bedeli 4350 ve ilk teminatı 327 liradır. 

Meuifen kaaabasının 255 hektarlık meskun ve gayri meıkun 
sahasına ait halihazır J.aritalarile bıına çevreleyen 80 hakt.ırla 335 
hektara varan 1,4000 ilk umumi münbanili harituınan alımı İfİ ek
siltmeye çıkarılmıttır. 

İtin maktu bedeli 7000 liradır. 
Muvakkat teminat 525 liradır. 

f Şartname, 11ümune ve evsafı kowiı7onda ıörillebilir. 
, İıteklilerin gün ve saatinde ilk teminat m~kbudarı ve kanuai 

Eksiltme 2 Mayıs 940 tarihine müsadif perıembe ıünü saat 15 
de Merzifen Belediyeaiode ekailtme komisyonunca yapılacaktır. 

Ekıiltmeye ittırak edeceklerin eksiltme tarihin:len ekalli iki zün 
evvel Belediyeler imar heyetimılen eksiltmeye ittirak veıika11 alma· 
ları ve buna teklif mektuplarına koymalara lazımdır. 

Şartua111c ve mukavelenameler Merzifon Belediyeaindeo ve An
karada Belediyeler imar heyeti fen şefliğinden parasız alınabilir. 

Teklif mektuplarınm tayin edilen 2 Mayıs 940 pertembe fÜnÜ 

veıikalarile birlikte Galata Mumhane cadd~ıi lbrabim efeadi llaa 
ikioei kattaki kowiıyona aelmeleri. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
12,000 metre çamaşırlık bez alınacaktır. Pa:ı.arlıkla ek~iltmesi 

25 4.940 perşembe ıünü aaat 15,3J da Tophanede Levazım Amirliti 
Satınalma Komiıyonuada yapılacaktır. Tahmin bedeli 2760 lira, ilk 
teminatı '}Jl/ liradır, Nümuneıi komisyonda f6rillür, 
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-> r Liste • 
a • 

ı yasa ar 
Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Günü Saatı 

Dış 

A) l\IUnakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafıa işleriL Malzeme, Harita 

Ahırkapıda Genel Harita binası tamiri 
İkametgah binası inş. 
Kooperatif binası tamiri 
Cami ve minare tamiri 

paz 

paz 
aç. eks 

Yüzme havuzu yanında yap soyunma yer- paz. 
leri ve kır kahvesi binası inş. (şart. 

75 kr.~ 
Kütahyada 3 adet askeri depo inş. ,, 
Paşa mezarlığının duvarsız olan kısmına du· aç. eks. 

var inş. tel çekilmesi işi 

205 86 
1046 -

500 -
15000 -

7740 93 
784 -

ilaçlar, Klinik ve isp~!!.çiyari alat, Hastahane Lvz. 

Asit karbonik: 2 5-3 t. aç eks. k. O 67 50 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır '!:!:. 
Fotin: 5000 çift (şart. 1 l.55 L.) paz. 31000 
Elbise ve kasket 25·30 tak. aç eks. Beh. 25 
Haki bez: 15000 m paz. 
Minder ve yaıhk kılıfı: 1500 tak. aç. eks. 

Nakliyat Boşaltma Yükletme 

Bir sene zarfında vapurlardan yükleme 
şaltma ve akterma işleri 

bo· paz. 

Tuz yükleme ve istif etmek işi 

Taksi otomobili kiralanması 

Müteferrik 

Tamirat malzemesi 
E5er takımı tamir malzemesi 
Çift atlı nakliye arabası 300 ad. 
Çift atlı araba kotumu: 100 ad. 
Mahruti çadır: 300 ad. (şart 138 kr.) 
Kutu elektrik sayaçları için: 350 ad 
Delik mastar 6 dan 50 m m 45 şer nd. 

Erzak, Z hire, Et, Sebze v.s 

Sadeyağ: 10 t. (temd.) 
Sığır eti: 25 t.-zeylin tanesi: 3 t.·arpa: 200 

t.·saman: 100 t. 
Ekmek tabhiyesi: 8 t. 
Un: 60 t. 

B. M U 7 ay e d e 1 er 

Dükk!n ankazları 

Nakliyat - Yükleme - Boşaltma 
- WWW» :e ~ ~ 

,, 

paz 
,, 

" ,, 
" 
aç. ~ks. 

paz. 
,, 

paz 

aç. art. 

4350 -

20000 

IOOCl 
1500 -

1498 98 
2400 

37000 
5000 

26700 

952 25 

120 o -

k. o 02 
7500 -

8 20 

Kayseri O. O. Yolları 4 üncü İ§letme Müdürlüğünden 
Erzincan deposuna mali sene içinde gelecek olan tahminen 17 

bin ton kömürün boşaltma, yükleme ve makinelerin bırakacakları pis
liklerin temizlenmesi ve buna mukabil pislikler için-len çıkacak kok 
köınürler müteahhide ait olmak üzere beher ton kömürün muham· 
men yükleme bedeli 15 ve boşaltma bedeli 12 kuruş olmak üzere 
bir sene müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 2 5.940 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 15 te 
Kayseride 4. işletme komisyonunca yapılacaktır. 

İsteklilerin ilk teminat olarak 344,25 lira vermeleri ve kanunun 
tayin ettiği vesikalarile birlikte ayni gün ve saatta 4. işletme komis
yonuna müracaat etmeleri lazımdır. 

Bu işe ait mukavele ve şartname 
liğinden ve 4. işletme müdürlüğünden 
adır. 

proj r-ler Erzincan depo şef- 1 

parasız olarak dağıtılmak-

• • • Zile deposuna mali sene zarfında gelecek olan tahminen 5 
bin ton kömürün boşaltma, yükletme ve makinelerin bırakacakları 
pisliklerin temizlenmesi ve buna mukabil pislikler içinden çıkacak 
kok kömürler müteahhidine ait olınuk üzere beher ton kömürün mu
hammen yükletme bedeli 20 ve boşaltma bedeli 15 kuruş olmak 
ilzere bir sene müddetle aç•k eksiltmeye konulmuştur. 

Ekıiltwe ~i.5.940 tarihine ra&tlıyan cuma günü saat 15 te Kay
Hride 4. işletme komisyonunca yapılacaktır. 

isteklilerin ilk teminat olarak 131,25 lira vermeleri ve kanunun 
tayin ettiği veıikalarile birlikte ayni gün ve saatte 4 işletme ko
misyonuna müracaat etmeleri llzımdır. Bu işe aitşartname Ye mukavele 
projeleri Zile depo şefliği ile 4. işletme müdürlüğünden parasız o · 
larak dotıtılmoktadır. 

• • • Sıvas deposuna mali sene :ıarfında gelecek olan tahminen 
30 bin ton kömürün boşaltma ve yükletme ve makinelerin bıraka
cakları pisliklerin temizlenmesi ve buna mukabil pislikler içinden 
çıkacak kok kömürler müteahhide ait olmak üzere beher ton kö· 
mürün muhammen yükleme bedeli ı2 ve boşaltme bedeli IO kuruş 
olmak üzere bir sene müddetle açık eksıltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 6 5.940 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 Kay· 
aeride 4. işletme komiıyonuııca yapılacaktır. 

İsteklilerin ilk teminat olarak 495 lira vermeleri ve kanunun 
tayin ettiti vesikalarile birlikte ayni gün ve saatte 4 işletme ko
miıyonuna vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartname ve mukavele projesi Sıvas depo şefliği ile 
4. işletme müdürlüğünden parasız olarak dağıtılmaktadır. 

Kereste, Tahta ve saire 
Kereste ttluıacaktır. Bak : Müteferrik sütununda Belediye Sular 

idaresi ilanına. 

Müteferrik 
---~---

O. O. Y. Yedinci lıletme Müdürlüğünden: 
idaremiz ihtiyacı için mubayıa edilecek 60 bin adet parke taşı 

koc tepe i1tas1onunda vagon üzerinde teslim şartile açık ek iltmeye 
konmuıtur. 

37 50 
1125 -

580 57 
59 -

152 -

4650 

327 -

1500 -

750 -

5550 
750 

4005 

71 41 

900 -

562 50 

o 62 

ist. Komut. SAK Fındıklı 
Bornova Zeytincilik İstasyonu Müd. 
Buca Tarım Kredi Kooperatifi 
Manisa Vakıflar Müd. 

22-4-40 
4·5-40 

25 4-40 
4-5-40 

Adana Belediyesi salı ve cuma 

9-
12 -
14 -
il -· 
14 -

Balıkesir Askeri SAK 
izmir Belediyesi 

25.4.40 15 
5.5.40· 16 -

Adana Belediyesi 1-5-40 15 r 

M.M.V. Hava SAK 24-4-40 
Devlet Denizyolları İşlet. İzmir Şubesi 3-5-40 
Balıkesir Ask. SAK 24-4-40 
Gümrük Mub. Gen. Komut. İst. SAK 6-5-40 

Devlet Limanları İşlet. İzmir Şubesi 

,, 
İzmir Türistik Yolları Mıntıka Müd. 

İstanbul Komut. SAK Fındıklı 
Vize Tümen SAK 
Afyon Kor SAK 

n 

M.M. V. Hava SAK 
Balıkesir Belediyesi 
inhisarlar Umum Müdürlüğü 

Edirne Ask. SAK 
Vize Tümen SAK 

2-5 40 

3 5-40 
2·5·40 

25-4-40 
22-4 40 
23-4-40 
23 4-40 
24-4-40 
26-4-40 
29 4-40 

10 5.40 
22-4-40 

Antakya Güm. Muhafaza Taburu SAK 2-5-40 
Adana Ask. SAK 22·4·40 

İzmir 8elediyeıi 6-5-40 

10 30 
14 30 
15 -
15 -

11 

11 
11 

15 -
10 -
t 1 
11 -
it -
15 -
10 30 

15 -
10 -

14 
10 

16 -

Açık eksiltme 3 5. 940 cuma günü saat onda yedinci işletme ko 
misyonunda icra edilecektir 

Muhammen bedel 210ü lira olup muvakkat teminat 157.5 liradır. 
İsteklilerin muayyen gün ve sutte muvakkat teminatlarını ya

tırmış olarak aldıkları mal<buz ile komisyona müracaatları ile ta
liplerin eksiltme şartnamelerini komisyonda parasız olarak alabile· 
cekleri bildirılir. 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli 2492 lira olan 1400 kilo tire çorap ip· 

liğiniıı, 25 Nisan 940 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 10,30 
da pazarlıkla eksiltmesi y&pılacaktır. 

Kati teminatı 37i lira 80 kuruş olup şartnamesi her gün ko
misyonda alınabilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı veaaikle birlikte belli gün 
ve saatte Kasımpafada bulunan komisyona müracaatları. 

ARPA 
Borsası Londra 

Kanada (No. 3) 
Laplata 

Mayıs 237 
Nisan -

(Fiatlnr 400 lıbresi Şilin) 

Vinipeg Borsası 
Mayıs Buşeli seııt 52 i 8 
Temmuz ,, 5078 1 

İlktefrin ,, 49 1 2 l 
Roterdam Borsası i 

Kanada(No.3) 100 kilosu Florin 8.30 
Arjantin 62 63 Kg. 8.25 ( 

1 
Marsilya Borsası 1 

(30.3.940) f 
Cezayir Ofo4Emb.prompt 110-1 I0,5 1 
Tunus ,, ., IOS-108,5 
Fas · ,, ,. l 05- l05,5 
Fiatlıır ı Manilya Rıhtımı 100 kilosu frank 

Anvers Borsası 
(36.3.940) 

Kanada Westeıı 3 disponible 143 
Laplata 62-63 Kg. flottnnt 

,, 63-64 disponible 135 1 2 
64-65 Emb. wart 135 -
67·68 .. 
69 70 .. 

,, .. 
,, 

( Fiatlar : Helcika Frank) 

BAKLA 
Marsilya Borsası 

( 30.3.940) 
Türkiye 0 

0 4 prompt 
Cezair ., 
Suriye ., 

149-149-5 

(Fiatları: 100 KiloiU Frank) 

Dökümhane 
No 3 Glevlıınd döküm demiri 
Glevland mıntakuı teslimi 
fosforlu 0,5 o o - 0,75 o/o 

,. 0,1 o/o 0,5 o/o 
lıılı:oç dakürnhııne•i 

Mamul demir ve çelik 

5.11,0 

6 • o.6 
6. 9.0 
5.12 6 

Levha 3' 18 ve rl•ha yul:an11 ıçin 12. 2.b 
Saç 3' 116 ve daha aşağ111 içın 13.00 

6 Kat.an de nıri 13. ı2. 
Dalgalı demir lavhıı l'/4 Ye ya· 

6 kıırıııı için 14· 2. 
Kö .. ebend ve potre1 12 2.6 
Profil demirleri T demiri 4' ve , 

6 ıışatı•ı için 13. 2. O 
Oluklu demir 3' ve a9afı'11ı için lS. 9, 
Perçin çubukları 
Y aHı çubuklar 5' geniı ve aşa- O 

~ısi için 1~· 9. 
Yuvarlak ve murabba 3' ve a· 

QDğıeı J3. :J,~ 
Ray, 60 Lb •. ve yukanııı için 10.ıO, 
Çelik çember 
Çubuk 12. ıs.O 

( Fıatlıır fngıliz tonu lıı•· 
şına olup 5 şilin iskonto da· 
hıldır. ) 

İsveç piyasası : 
Bırint"İ nevi ihracat ham demiri 

lngilız tonu 160 
Çelık çubuklar (tek kııynaklı 

o/o0,45 C. den yulcıırı) 
İaveç tonu 

Çelık tel çubuklar (o/o0,65 
C.den yukarı) fsveç toııu 

Haddeden geçirilmiş Martin de· 'J,50 
miri fsveç tonu 23G-~ 

Fiııtlıır : lııve çlcronu ve f. O. B. ol• 

HAM DERi 
(23.3.940) 

Marsilya Borsası ""' 
BALMUMU no~~ Cezayir Koyun derisi l2v • 

Marsilya Borsası Keçi derisi 20 
(30.3.940) Kuzu, derisi 20 

Madagaskar Fr. Fr. 2200·22501 Oğlak derisi 19 
Fas 2600-26501, Koyun barsatı - 1 

" ı...ı:ı~' Tunus ., 2575-2625 (Fiatlar : fr. ,, .. 
Anadolu ,, 2900-30001 

(Fiatl~r 100 kilo için ~ K E T E N T OH U M lJ 
Marsilya antreposu) Londra Borsası 

· Londra Borsası Laplata mart 
(29.3.940) Kalküta mart nisan 

Ttirk~·itibart Şubnt·Mart 187 6~ Bombay ., ,, 
Kalkutta ,. ,, ,, 140 • (F' ti t t ı· ) 

F. ti 50 k"I 800 l k ıa ar onu s er ııı ıa ar : ı o gram ı 

İngiliz ölçüsü üzerine Şilin olarak) Buenos Ayres Borsası 17.~ 
B U G- O A y f Mart • 1 3~ 

Londra Borsası 
(6.4.940) 

Manitoba{No. l) mart 
Manitoba (No.2) ., 
Rosafe 
Cenubi ve Gar.Avustralya 

Nisan 1
7

'40 
1 . 

Mayıs . . · ı.O 
(Fiatlar : l 00 kil· pe 

Rosario Borsası 

Mart . 
Mayıs. 

(Fiatlar : 100 
(Fiatları : 4SO Libresi Şilin 

1 
Şikago Borsası K U Ş Y E M 1 

Mayıs Buşeli Sent 106-1 8 · 106- Londra Borsası 
Temmuz ,. ,. 105-3 8-105-1 4 (29.3.940) nl:. / 

l 
Eylul ,, ,, 105. -105-7,8 Spot ""' ·•i~ı 

' 

. 'ıı şv 
Vinipek Borsası (Fiatler : C. W. T. ıçJ 

Mayıs 89 5 8 Anvers Borsası / 
ı Temmuz 9

92
> 7

1 
8
2 

Laplata disponible . f1·1 
Jlkteş rin l J<Ş 

İstanbul Ziraat Mektebi Satınalma Komisyonundan ! (Fiatları : Buşeli Kanada Sent) ~ (Fiatlar : IOO kg. Be cı ~ ~I 
Muhammen bedeli 3100 lira olan 1940 motleli ...e en az 3800 Roterdam Borsası M A O E N C EV H ER L. 

devirde O firen beygir kunetinde bir aded kamyon fBIİsİ 7.5.940 Manitoba No. I IOOkilos.Florin 10. ' Londra Borsası 
anlı ıünü saat 11 de açık eksiltme ile mübayaa edilecektir. Eksilt- ,, No 2 ,, ,, ,, 9.901 (28.3.940) 
me Beyoğlunda lıtiklll caddesi 349 numarada liseler muhasebeci- '' No.3 " ,, " 9.82 Antimuan 
liğinde toplanan Komisyonda yapılacaktır İsteklilerin ayni yıl Tica- 1 Rozario Borsası 1 

,. 
rsoııı' 1 

'"ret Odası vesikası, eksiltmeden evvel mezkur muhasebeye yatıra- • Mart 10 k. Pezo 8.15 1 
cakları 232 lira 50 kuruş ilk teminat makbuzu ile birlikte Komisyo- ·ı Mayıs '' 8.35 ~ 
na müracaatleri şartname ve fenni evsafnameyi berıün Liseler Mu· Bounes Aires Borsası ' 
h b .1 .. .ı ' •• - a· I . Nisan 100 k. Pezo 8.151 ase ecı ığınu• gorup grenme erı. 

Mayıs ., 8.26 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : . ' Haziran 8.43 t 
Budape te Borsası 

1 Tina Havalisi 77 Kg. 20.21 
,- " 78 il 20.271 

Rami kışlasında emaneten yapılmakta olan t&Olİrata sarfolunmak 
üzere lüzumu olan malzeme pazarlıkla satın alıııacakhr. Münakasa
sına 25 4.940 günü saat on beşte başlanacaktır. Muhammen bedeli 
bin dört yüz doksan sekiz lira doksan sekiz kuruştur. Şartnameıi 

lrnmisyonumuzda hergün görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte 1 

Fıudıklıda Komutanlık Satınalma komisyonuna müracaatları, 

" 79 .. 21.05 I 
,. 80 " 21.251 

1 

i 
(Fiatlar IOO libresi pengö) 

Milli Müdafaa ,Vekaleti Ha va Satınalma Komisyonundan 
300 aded mahruti çadır pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen 

bedeli 26ı700 lira, kati teminatı 4005 liradır. Pazarlıtı 24.4.940 çar· 
ş wba günü saat l l de Ankarada M. M. V. Hava Satınalma Ko
misyonunda yapılacaktır. Şartoame evsaf ve nüınuneıi hergiln ko· 
misyondan 138 kuruşa alınabilir. İsteklilerin muayyen gün ve aatte 
kati teminatları ve kanuni belgelerile komisyonda bulunmaları. 

Afyon Kor Satınalma Komisyonundan: 
Ordu tipi 300 adet çift atlı nakliye arabasile 100 adet çift atlı 

araba koşumu 23.4.940 günü saat 1 l de pazarlıkla satın alınacaktır. 
Arabalımn muhammen bedeli 37 bin liralık teminatı 5550 liradır. 
Koşumların muhammen bedeli 5000 lira ve ilk teminatı 7500 liradır. 
Şeraitini görmek iıteyenlerin her gün ve pazarlığa iştirak edecek 
isteklilerin muayyen gün ve saatte teminatlarile Afyonda kor satın. 
alma komisyona müracaatları. 

ÇAV O AR , 
1 

Vinf peg Borsası J 
Mayıs 72 3 Bf 

1 TemmUL 72 7 si 
Birinci teşrin 71 7 8 

(Fiatlar : Buşeli Knnada Senti) J 
1 Budapc§t Borsası l 
Peşte mıntakası 16.30 - 16.55 

1 Diğer mıntakalar 16.50 · 16.75, 
1 (Fiatlar : IOO lıilos pengo) l 

O E M İ R vec E L i K 1 
Londra Borsası 

(1.4.940) 
Hematıt, lngiliz No. 1 

şark, gaıp uhili malı, 1.koç 6. 7.6 
Şefild 6.13.0 
Birmingam 6.19.0 
Gal 6. 3.0 

, 

t-laın Cıf ıı/b ı, 
Cevher {sülfit) O/o 55160 C·~ 6 • ttl 
Adi eıo 40 
Reguluıı, fngilız malı antrepo ı()()-1015) 
teslimi "D/o 99,6 Steri. - B' • 

Regulu• ecnebi, Cıf ,, -

Arsenik 
Beyııı., Makııika malı, 25 

o;o 99 Cif Ster• - P 

• lıveç o/o ,99,5 n " -
,. Corweli ( lngiltare malı) 

o/o 99 F. o. b. Ster 

Bakır 
Cevher O/o 15/25 üniteeı" 

oıo lı5/80 • ') 
Blend (Çinko ce~her• 

Sert, iidi mal, f.o b. (f•brl· sıer· l~ 
itada) 

•> Hirıdiııtnn tna'ı f. o b. 

Civa 
f. o b, 

Krom rk 
Rhod.sia 0/048, Cr2 o3 Cıf 1 tO 
Türkıye ••ıo48 Cr2 o3 f'>b ,fi 
Yeni Koledonia 3 Cıf 

O/o 55151 Cr2 o 

Kurıun ) 
Cevher o;o 80 RC ~ı~;~ıı) 

baz Ster. 10 • 

Manganez 
Hindistan malı o;o 50152 pJn~ıı t•' I ~'3 

Mıı· '' \. 
4. \ 1 o/O 

Molibden 
010 80/90, Mıı S2 oı) 

3 " h'f e de\1• ( üncu ıa ı ey 

199 

o 

' 

ti 



21 Ntıan 1940 

M. M . Vekaleti Satmalma Komisyonundan: 
l 300:500 adet komple saraç hetbesi satan alınacağından talip 

0 •cakların fenni vasıflarını tesbit etmek üı:ere 30.4.940 günü ak-
9'11ıınıı kadar M.M.V. Fen Sanat LJ. Müd~rlüğüne müracaatları 

Belediye Sular idaresinden : 
t'bl idaremiz ihtiyacı için muhtelif cins malzeme a,ağıda yazılı ta-
1 trtle açık ekıiltmeye konulmuştur. 

MOnakaaa Gazeteıi 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
35 bin kilo taze baklanın açık eksiltmesi 3-5-40 saat 15 de An

kara· Lv. amirliği satınnlmn komisyonunda yapılacaktır,. 
Muliammcn bedeli 3 150 lira ilk teminatı 236 lira 25 kuruştur. Şart

namesi komisyonda görülür. l~teklilerin kanuni vesika ve teminatla bel
li vakitte komisyonda bulunmaları. 

3 

im; ı &! ;j !;l ;ı ı ı w tıfll1fü! ınfüWJE 
l . ' 
J 

1 - Evsaf liste1i Ye resmi mueibince 6 dan 50 m/m kadar 45 
şer adet delik maatar açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

A - Elelektrik malzemesi 25.IV.940 
B -- Demir ve 1aç 27.IV.940 
C - Hırdavat, demir ve gal- 29.IV,940 

vanizli boru 

per9embe 
cumartesi 
pazartesi 

sant 9,30 
l> 

D - Kereste 2.V.940 perşembe > .ıı 
E - Bo7a 4. V .940 cumartesi > » 

Selimiye Askeri Satınalma Komisyonundan : 
Komisyonumuzda evsaf şartnamesi mevcud Haydarpıışa askeri has· 

tanesinin günlük ihtiyacına aid l O bin kılo iüt 30-4-40 cumartesi günü 
saat 1 O da pazarlıkla satın alınacaktır. İsteklilerin belli gün Vf' saatte 
knt'i teminat ve kanuni vesikalaıile birlikte Selimiyedeki tümen satınnl- 1 

ma komisyonuna gelmeleri: 

il Muhammen bedeli 952,25 lira muvakkat teminatı 71,41 li· 
radır. 

ili Eksiltme 26. iV. 940 cuma günü ıaat 10,30.da Kabatatda 
Leva1. ırn ve Mubayaat Şubeıindeki Alım Komis.renunda yapılaoaktır. 

iV - Listesi sö~i ge~eo Şubede tetkik olunabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan giin ve ıaatte Y. 7,5 

givenme paralarile birlikte mezkur Komiıyona relmeleri. 
F' E • t bb' 6 V 940 · • > İstanbul Belediyesinden : - c:ı.ayı ı ıye . • pazartesı , 
G - Müteferrik 9.V.940 perıembe > 'O Cerrahpaşa, Beyoğlu, Emraaı Zühreviye ve Haaeki baatanelerHe 

id 1 - Du itler için tanzim edilen şartname l lira mukabilinde Zeynep Kamil Dofumevinin 93Q m&li yılı ihtiyacı için lüzumu olan 
rij'••iı. veznesinden alınabilir. Nümuneler levazım servisinden gö- kaıar Ye bcya:r. peynir 2490 numaralı kan•nun 43 ocü maddesine 

•bilir. · i'Öre temdiden açık eksiltmeye konulmuftur. Tahmin bedeli 834 li. 
~fl 2 - Açık ekıiltmeye ittirak edeceklerin şartnamede yazılı hü- ra 58 ku~uıt v~ ~lk _ te_minatı 6~ lira ~?_kuruştur. Şartname .abat Ye 
• 

1•ılere uymak suretile yukarıda ilan edilen gün ve saııtlerde Tak- muamelat mudurluğu kalemınde gorülecektir. ihale 30.4.940 18(ı 
:Qıde Sıruerviler caddesinde idare merkezindeki komiıyona müra- , ıünü saat 14 te daimi enclmende yapılacaktır. Tııliplerin ilk tcmi-
'-t etmeleri. nat makltuz veya mektupları ve 1940 yılına ait ticaret odası Yeıi· 

I - kalarile ihale günün ıuuayyen ıaatte daimi encümende bulYıımaları· 
•tanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: ı 
~ded Kayseri Askeri Satınalma Komisyonundan: 
vuv,O()() Kürük Kepça. ı B b L'J t b · d'I f' 125 k · 20o 000 a- TGk K e er &I oıuna • mıa e 1 en ıat ur•ıtan 4 hın kile ... 
y k ~y opça. , deyatı a9ık eksiltme ile alınacaktır. 

~ u arda mıktarı yazılı kopçaların pazarlıkla eksiltmesi 25 4.940 j M h b d l' 5 b' ı· , 
'fe111L il - t 15 d T h d L A- · ı· · S I u am•eu e e ı ın ıra olup kati teminatı 750 liradır. ~ ue i nu 1aa e op ane e evazım mır ığı atına ına p l 

1 5 940 
b - -

1) 
0~İ1Yonunda yapılacaktır. Kopçalar beyaz, siyah va sarı olabilir. Şaztar •tı . h. lçartkam .a gundu aaat 16 da 7apılacaktar. 
lqa d l b'l' 1· . . - . b . ar name11 er i n omısy•n a iÖrülebilir. ~o az a a ına ı ır. ıteklılerın numuoelerıle beraber ellı saatle 1 t kl'I '- t'" t . t k 

2 llıiıy0 ı ı · • e ı er K& ı emına ve anun•n , 3. maddelerinde yazılı 
na ge me erı 'k ·1 b il' k · 

• 1000 k'l t ki k k 1 k p 1 ki k ·ı . veaaı ı e e ı ıttn ve saatte oımııyona gelmeleri. 4.4 • "' ı o ya a ı pamu a ınaca tır. azar ı a e _sı tmesı 
S.t ·940 Ç&rf8mba günü saat 15,30 da Tophanede Levazım Amirliği 
ı_ 1

•
11•l11Ja Komisyonunda yapılacaktır Tahmin bedeli 600 lira, kati 

--•ııata 95 liradır· Nümunesi komisyonda görülür. 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden: 
YltJ't1•arif Vekilliti köy ötretmen okulları için aşağıda miktarı 
lt-.ı·' <!llın satın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 325 liradır. Ve 
.. ,,•~atı 48 lira 75 kuruştur . İstekliler bu camlara ait şartnameyi 
"ıı tıf ınüdürlüğü yardirektörlüğünde görebilirler. Pazıırhğıo 22 ni• 
11ı;J:•~arteai saat 10 da Maarif müdürlüğünde toplanacak kömisyon 

Chle yapılacağı ilan olunur. 

Beher metre murabbaının Yek\ın 

fiyatı lira kr. ~,~1•nın cınsı Miktarı 
~ere camı 250 metre murabbaı 

Tahmin 
bedeli 
5000,00 

ldO kuruş 325 

lstanbul Belediyesinden : 

Cerrahpata hastahanesi için alınacak bir adet 
Lokomobil sisteminde buhar kazanı. 

2665,00 Cerrahpaşa hastahanesi için ahnacol;: fırınlı ve 

Birecik Hudut Taburu Satınalma Komisyonundan : 
Muhammen tutarı Kilo Cinsi 

. 7536 30000 Keçi eti 
ihale günü : 25.4.940 perşembe günü saat 14 te, 
Birecik hudut taburu ihtiyacı için yukarıda cinsi, miktarı ve 

ibele gün ve saati yazılı bükülmüş keçi eti kapalı zarf usulile ek· 
silmeye kenulmuştr . 

İstekliler şartnameyi her gün tabur ıatınalma komisyonunda 
görebilirler. 

1 

. İstekliler ihale saatinden bir saat evvel teklif mektupJarile te
mınat makbuzlarını ve banka mektuplarını makbuz mukabilinde 

1 komisyona. verme~e mecburdur... • 
Posta ıle teklıf nıektubu goııdermek ııtiyenler 2490 sayılı ka

nuna uygun olmak ve muayyen saatten evvel komisyonda bulun· 
durmak üzere postaya verilmesi. 

(Postada gec:ikmelerden mea'uliyet kabul etmez.) İlAn olanur. 

Antakya Hatay Gömrük Muh'!lfaza Taburu Satmalma 
Komisyonundan : 

l' b . delaplı kok kömürü ile işler ocal·. 

1 
dif 

~111 ~I tnın bedelleri)lk teminat miktarlara yukarıda yazılı buhar ka
•lı11, 1 e kok kömürü ocaj'ı ayra ayrı ve açık eksiltme suretile satın 
ltrıııcllktır. Şartnameler Zabıt ve Muamel&t Mldürlügü kaleminde 
'-ı>ı~Cclttir, İhale 3 5.940 cuma günü saat 14 de Daimi Encümende 
)11111 Ca~hr. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve 940 
~i l 11

1t ticaret odası vesikalarile ihale günü munn en saatte Dai . 1 

Taburumuz ihtiyacı olan 31416 kilo' un 29 4.940 tarihine müsa· 
pazartesi günü saat 15 te kapalı zarf uıulile ihale olunacaktır. 

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

Dl Ş PİYASALAR . 
(2 nci sayfadan devam) 

Clirııende bnlunmaları . ı 
MADENLER YULAF 

Londra Borsası 

Bakır Maarif Vekilliğinden : 1 
l 2'l5 j Elektro 1

• il~· -9 aayılı kanunun tatbikine dair olan talimatnameye gÖ· Toafiyft ~dilmiş Steri. 62 - O.o 
1) 6:! - 0-0 
il 61 -10-0 
• 60 -ıo.o 

~-~ G <>lcuUarao bet ıınıfı için ayrı ayrı bir kitap halinde yazıl- 1 THfiye edilmiş oıo 'J9,7 
"''4..b lcre beı cilten müteşekkil bir okuma kitabı serisi yazılması ; Tasfiye edilmiş o;l' 99S? 

~~•ya konulmuştur. Jel çubaklar 
'-111~ 1lı11baka müddeti 6. V.1940 dan batlnmak ve 6.lll.1940 per-

• 65 - 10-0 

'1a illni akşamı bitmek üzere on aydır. 
~ b~•b~~aya iştirake karar verenler 6.12.1941 cama akşamına 
L'~)l ır .ııtıda ile maarif vekillitine müracaat eder~k bu müsa
'~ı i•recekler defterine adlarını yazdırarak bir numara a-

•rdır 
~ . 

4 16 
( l .4.940) 

Kalay 
Sıandard pe,in 245 3/4 246 l/ 4 
~ ay vadeli 243 1/2 243 3; 4 
İngıliz ka ayı Liverpool 249 246 112 

Kur§ un ~4- :~•bakada birinc:iliti kazanan kitap serisi üç yıl sıra ile okul· 
''t~ut~lacak ve milellifiııe her yıl için 250 ı liret telif hakkı ve- Yu!:nıışak ham Ecnebigiimrüklü 
\ ıı: ır lk Steri. 25 - O - O tı. 'lı G • İnci çıkan kitap ıeriıini yazana bir defaya mahsus ol-
~\:G tere birincinin milellifir.e verilen bir y~llğı, üçüncü dör- M 1 S 1 R 
' 1.\'e bcrinci çıkanlara da birer defaya mahsus olmak üzere Londra Borsnsı 

~· ..,~ra llıÜ!iifat verilecektir. Laplata yeni mohsul ni1an 

Lonra Borsası 
j Laplata sonkinun 
1 Kanada Mart 20 ..ı 
(Fiatlar : 320 lngiliz. Libresi Şilin ' 

Buenos Ayres Borsası 
mart • • . • 5.2S 

(Fiatlar: ICO kilo için Bucnos 
Ayres teslimi pezodur) 

Şıkago Borsası 
Mayıs . 4ı 1 8 
Temmuz.. . 37 

1 Eylül . . . . • . 33 
( Fiatlar : 32 Libresi Şikago 

1 teslimi Sent) 

Vinipek Borsası 
Mayıs Buşeli Sent 
Temmuz ,, 

I İnci tetrin ,, " 
" 

38 7,4 
37 5,8 
~5 5,8 

.'-- 'ıl '-bakaya airecekleriu eserlerini ürer nüsha olmak üzere ma-
.,~ c e T Cenubi Afrika(N.2)mart ·nisan 

'
İllit· \'c kitıtların raloız birer yüzüne yaaılmış olarak maarif 4) b t 

211 
_ Birinci nevi • . 

ı o " " " şu a k' . 60 "' tlcr .. riyat müdürlü;üne makbuz mukabilinde vermeleri veya 6) (satıcı) 23 l ıncı ,, · · 20. • 20 W5 

1414
1 Budapeıt B orıası 

~ '-leler· ı- d K't b .k l k · · · 11 " " " 
1 

• (Fiatlar: 100 kilosu Peon-ö) 
~hl l azım ır. ı a a onu aca resım ve saırenan ası arı· (F' I . 48n L'b . ş·ı· ) e 

llıa L " b 1 d b' . d . k 1 1 ıat ar. ·ı ı resı ı ın \ ı ~lf' . •u nuı a ar an ıran e ve yerıne onu mtıat e arak bulun- , 
11\b •dır. Müsabakaya baaılmıt bir kitapla rirenlerinde kitabın . Bucnos·Ayres Borsası I y U M U R T A 

t_, ltG laına Verecek veya göndereceklerdir l Nısan . . • • 4.60 Berlin Borsası 
\'t t~bakaya i'ireceklerin eser müsveddelerile birlikte eserleri ~ay!s :·~ (27.3.940) 
\ ~, fıtılditi takdirde eserlerini ilan edilen telif hakkı; mukabilin· ! azı(8;. 

1 
IOO kilosu ' S A B C D 

\. >ıtı 1k r ~Ürl6 tasarruf hakkından vaz geçerek maarif vekilliğine ı ıat ar : pezo ) 
65

den
60

-6
5 

S.S.bO 
5
0-SS 

45
•
50 ~ . ~•ıl bır devre için terkettiklerini ve kitaltın o devre içindeki Rozario Borsası 1 yukan 

~ td •tının IOn taahibleri kendileri veya mes'uliyetleri altında Mayıs 4.30 ıram gram ~ram ırrenı gram 
11 tatc:llteri difer bir zat tarafından yapılaea;ını ıösterir noter- Haziran • · · 4 301 Türkiye 8'/, 8 7 1

" 61 ~ 
~. l\it •dıkli bir taahhüt senedi de vermeleri lbımdır. ( Fiatlar 100 kilo pezo ) tamtaze 
L'ttrt,',Plarda bulunması lizımielen pedeiojik ve teknik vasıfları Budape§t Borsası l (YG.l.tam!aze8~ 8 71 61 "ltllı .. ugo- ~ ıı 4 ,, 
' GlG rtn•me ile noterliğe tasdik ettirilecek taahhüt senedinin Tisza ha valisi 21.50-21.60 1 slavya tam taze • 
lı')'ııı. ';'1•arif vekilliti netriyat mBdörlüiünden alınabilir. Mektupla 1 Diğer mıııtakalar malı 21.30-21.50 B l . t 9 sı 8 71 61 
'ı.. "''•n 6 d u garıs an ıı , 4 ~4ır. kuruıluk bir posta pulunu da birlikte göndermeleri Budapeşte antreposun a 1 

( Fıatlar: 100 kilosu pengo ) Z E Y T İ N Y A G 1 
~·el ••• 
~ı::n t SO m m kadar 45 ıer adet delik 
~ ' nhııarlar u. Müd. ilanlarına· 

' lahirıe, Et, Sebze v. s. 

mastar alınacak• 

~'3 l()OcıoE:d~rne Aıkeri Sata~a Komisyonundan: • \ n~ ltılo sade yağına iıtekli çıkmadığından ikinci pazarlıj'ı 
~ I~ lt~ni1 saat 15 de yapılacaktır. Muhammen bedeli 12.000 li· 
!\ .. 1~~~ırı~tı 900 liradır. Evsaf ve tartnanıesi komisyonda görü· 
,, ı 1 trın belli gün ve saatte Edirnede Sanayi kıtlasında Sa-

•oıaı· 1•yonuoa ıelmıleri. 

PAMUK 
Liverpul Piyasası 

(11.3.940) 
( lb. peni) 

Alivre Middling Alivre Uper F.G.F. 
Mayıı 7.82 10.21 
Temuz 7.87 10.31 

Nevyork Piyasası 
( lb. Dolar ıenti ) 

Middling Mart ıo.6.ı 

Marailya Piyaıaıı 
(9.4.940) 

Cezair l(}g() - 1095 
Yunan 1175 - 1200 

(Fiatlar : C. 1. F. 1 O kilosu 
f ran~ olarak ) 

Nevyork Piyasası 
(28 3.940) 

Tağyir edilmit 0.96 - 0,98 

!
Yemeklik 1.90 - 2.00 

(Fiatlar : Loco, ıalonu dolar) 

(int) 1-4 
• • • 

Cinsi Miktarı Mubam. Bedeli % 7,5 Temi. Ekıiltmenin 
Lira Lira Krt ıekli j'tlnft sa. 

1 --- --- ------·- - ------- -----------
Saotrifuj 1 adet sif 
tulumba 

2975 223 Atık E . 29.4.40 14 

Filitre 600 > 

bezi 
3710 278 25 • 24.4.'40 li,45 

1- Şartnameleri ve filitre bezi nümunesi mucibince yukarda 
cinı ve miktarı yazılı 2 kalem malzeme açık ekıiltme uıulile aabn 
alınacaktır. 

il - Muhammen bedellt"ri munkkat teminatları, eluiltme ıaat
leri hizalarında yazılıdır. 

111 - Eluiltme hizalarında yazılı günlerde Kabataıta Levazım, 
ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler IÖzÜ j'eçen Şubetlen paruız alanabileceti 
ıibi filitre bez nümunesi de görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve ıaatlerde 
% 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Kemi.yona mlraoaatları. 

(2805) 4-4 
• ... * 

I - Keşif ve şartnamesi mucibince İdaremizin Cibali kutu 
fabrikasaoda ahşap tavan kaplanma11 işi pazarlıkla ihale oluaıacakbr. 

fı - Ke9if bedeli 1380 lira muvakkat teminatı 113,50 liradır. 
ili - Pazarlık 29. iV. 940 pazartesi rünü saat 11 de Kabatafda 

Levazım ve Mubayaat Şubeıindeki Alım Komiıyoııunda yapılauktır. 
lV - Şartnameler ıözü ieçen Levazım Şubesi vezneaioden 3 ku· 

ruşa alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan 
nameliiuin F fıkraaıudn yazalı vesaik ve % 1,5 
birlikte meı.kür Komisyona müracaatları. 

j'Ün ve saatte tart· 
güvenme paralari)e 

(3201) 2-4 

••• 
1 - Şartname ve nilmunesi mucibince 70 X 100 ebadında 30 

ton fişe ambalaj kiğıdı pazarlıkla sabo alınacaktır. 
il - Pazarlık 26. iV. 940 cuma günü saat 16.30 da Kabataıda 

Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiıyoııunda yapılacaktır. 
Ill - Şartname ve nümune .özü i'e~en Şubeden parasız alına• 

bilir. 
JV - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan ıün ve saatte teklif 

edecekleri mikdar ve fiyat üzerinden % 7,5 gilvenme paralarile 
birlikte mezkür Komiıyone müracaatları. (3074) 3-4 

AJllllBllllm ..................... llll .... ~ .................. ,A 

Türkiye Şeker Fabrikaları 
ANONiM ŞiRKETİNDEN : 

Aşağıdaki iılcr müsait teklifte bulunacak isteklilere ihale 
edilecektir. 
1 - İzmitten İstanbulıt. deniz yolile teker nakli 
2 -· Samsunda vapurlara şeker tahmili 
3 - İstanbuldan fabrikalarımıza gönJerilecek muhtelif ticaret et-

yası nakli . . 
4 - Sirkeci, Derince, lzmir ve Samsun limanlarına gelecek 

olan maden kömürlerinin tahliyesi. 
Bu itlere talip olanlar şartnameleri Taşcan üçüncü katta 

Büromuzdau alabilirler. 
Şeker nakline ve tam.miline ait teklifler : 2 Mayıı 1940 per· 

l 
temı.e günü , muhtelif eşya nakliyatile kömür tahliyeıine ait 
teklifler de fi Mayıs 1940 pazartesi günü saat 11 e kadar Bü
romuza verilmelidir. 

-- DIŞ DEPOSU -
M. İBRAHİM BERKMEN 

Türkiyenin en zenj'in çeıitliıi 

---- ve e n a ı r f Di' De p o ı udu r. 

Daimi bir serıiye maliktir. -

fıtanbul, Makulyan Han No . 2, 3, 4, S. 
= 

~AHÇ~ VE PARK 
Müteahhit ve Me~akhlarına 

Park ve Bahçeler için lazım olan her nevi fidanlan ile Or
man ve Çiçek fidanlarını en müsait şeraitle yalnız bahçemizden 

tedarik edebilirainiz, 

BİR DEFA TEŞRIFINIZ İDDİAMIZI ISBATA KAFlDik 
ADRESı Beyoilu, Pangaltı , Fiat Garajı yanında No 9 

imtiyaz Sahibi ve Yazı itleri Direktörü: iımail Girit 

Baaıldıta yer: Akıo Ba11mevi iataobul 
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CINQUlEME ANNEE No. 1396 

ABONNEMENTS 
Ville et Provlnce 
3 mois Ptrs 450 
6 850 

12 .. 1500 
Etranger : 12 mois Ptrıı 2700 

Le No. Ptrs 5 

DIMANCHE 

auotidien des Adjudicatıons 

• 

21 AYRIL 1940 

ADMINISTRA TION 

Galata, Fermeneciler Cad. 

Kenher H an, 2r'le F tage 

No 9 11 l~ 

Telephone: 49442 

Pour la Publicite s' adresser 

iı l'Admfnistralion Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Boite Postale No. 1261 

Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de .-'a_d_J_.u_d_l_c_a_tı_·o·-n~--....;;..~- M;de Prix- Cautio;.-- - -üe"i;x d';dj;dkaiion efd=-u---Jo_u_r,_s ___ _ 

Tableau 

d'adjudicnt. eatimatif proviıoire Cahier dea Charges Heures 
~~--=-:--~-----~~-=--~--~~-Ad j udi c ati ons au Rabais 

Constructions-Repa rstlons-Tr av. Publics-M ateriel de Construction-Cartographie 

Constr. mnison de logement 
Rcpar. bfıt. Cooperative 

,, mosquee et minare 
Constr. J dcpôts milit. iı Kütahya 

.ıı blit. cı:fe et locnl pr. c deshabiller 
pres baı;sin (cab eh 75 P) 

Bre a gre 
Publique 
Gre iı gre 

" 

1046 -

500 -
7740 93 

15LOO -

37 50 
580 57 

1125 -

Dir. Station Olives Bornova 
Cooperative de Credit Agricole Buca 
Dir. Vakoufs Manisa 
Com. Ach. Mil. Balıkesir 

4-5-40 
25-4-40 

4-5-40 
25-4-40 

12 -
14 -
11 -
15 -

Municipalite Adana Mardi el vendredi 14 

Cönst. mur et clôtuıe fil de fer au cimetiere Paşa Publique 7 1 - 59 - " lzmir 6-5-40 16 -
Rcpar. bit. Cartographıe a Ahırkapı Gre iı gre :t05 86 Co m. Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı 22-4 40 9 -

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 

Acide carbonique: 1,5-3 t. Publique le k. O 67,50 

Habillement - Chaus ures - Tissus - Cuirs 

Bottines: 5000 paires (cah eh 11,75 L) Gre iı gre 31000 -
Habits et casquettes: 25-30 compl. Publique le comp. 25 -
Toile haki: 15000 m. Gre iı gre 
Housse pr. matelas et coussins: 1500 compl. Publique 4350 

Transport-Chargement - Dechargment 

Trav. chnrgement, dechargement et tranııbor· Gre iı gre 
dement des bateaux durant une annee 

T rav · chargement et entnssement sel 
L ocation automobile taxi pr. 7 mois 

D ive rs 

Materiel pr. reparation de hnrnais 

" 

Gre a gre 
Voiture de transport 8 2 chevaux: 300 p. 
Attelage pr. voiture iı 2 chevaux: 100 complets 
Tente cônique: 300 p. (cah eh 138 P) 

" 
" 

B<>ite pr. coınpteur electr. : 350 p . (aj) 
Mntcriel de reparation 

Provisi ons 

Feve fra!che.: 10 t. 

n n 
Legumes: 30 t. 
Oiınonıı frais: 27 t. 
Viande de ehevre: 30 t. 
Farine: 31416 k. 
Feve: 35 t. 
Fromage blanc et kacher 
Viande de boeuf: 73,2 t,·paille: 177 t ·orge: 33 t. 
Savon: 5, 1 t.-lentilles rouges: 3,5 t.·riz: 17 t. 

pois-cbiche: 13,5 t. 
Macnronis: 13,5 t.·avoine: 60 t . 
Sel: 12 t.·haricotıı secs: 17 ,5 t.-beurre: 8,5 t. 
Orre monde: 5, 1 t.-foin: 234 t ··ııucre: 5, 1 ,, 

raisin sec: 5, 1 t.-ble concasse: 18 t. 
Pomme de terre: 15 t.-oignons: 7 ,5t. 
Lait: 10 t. 
Ble concassc: 23 t.-riz: 25 t.-lentilles: 7 t.·se· 

moule: 5 t.-mncaronis: 5 t.-savon: 10 t.
sucre carre: 20 t . 

Beurre: 10 t. (aj) 
Viande de boeuf: 25 t .·olives: 3 t.•orge: 200 

t.-foin: 200 t.-paille: 100 t. 
Orge: 300 t. 

l> 600 " 
Beurre: 4 t: 

" 25 " 
F arine: 240 t. 
Feves fraiches: 150 t. 
Sucre: 11 t. 
Pois·chiche: 7, 2 t. 
Viande de mouton: 5 t. 
Lentilles: 15 t. 
Haricots secs: 21 t. 
Ble concaue: 48 t. 

Adjurlications a la surenchere 
Laterna (instrnment de mt1sique) 
Diverıı objets camelotes 
Racineı d'arbreı 

Herbe de prnirie 
Camion Mod. 38 marque Chevrolet 

Bois de sapin: 208 m1 

Mngnesite: 500 t. 

Gre D. gre 

Gre iı gre 
» 

" 
" Pli cach 

,, 
Publique 

,, 
Gre iı gre 

> 

" 
l> 

]) 

,, 

" ,, 

> 

,, 

,, 
Pli cıı.ch 

Publiqae 
Grc a gre 
Pli cach 
Publiquc 

" 
> 

" ,, 
" ,, 

Gre iı gre 
,, 
,, 

Publique 
l> 

> 

> 

20000 -

10000 -
ı;oo -

2100 -
370 o -

5000 -
26700 -

1498 98 

4012 -
2025 -
7536 -

le k. O 14 
3150 -
834 58 

12000 -

30000 -
39000 -

5000 -
27500 -
29664 -

900 -
4070 -

749 -
1700 -
2400 -
4095 -
5424 -

5-
4-

15 -
200 

le m8 9 40 
1000 -

152 -

4650 

327 -

1500 -

750 -

5550 -
750 -

4005 -

602 -
304 -

329 87 
236 25 
62 60 

900 -

2250 -
2925 -

750 -
2063 -
2224 80 

67 50 
305 -

56 -
127 50 
180 -
307 -
407 -

o 50 
o 50 
1 50 

76 44 

Municipalite Adann 

C. A. Min. Def. Nat. Dep. Avintion 
Exploit. Ports Etnt Suc. hmir 
Com. Ach · Milit Bslıke ir 
C. A. Comm. Gen. Surv. Douan. lst. 

Exploit. Ports Etat Suc. lzmir 

,, " 
• Dir. Routes Touristiques lzmir 

Com. Ach. Div. Vize 
Com. Ach. Corps Armee Afyon 

" " 

7-5-40 

24-4-40 
3-5-40 

24-4-40 
6-5-rn 

15 -

10 30 
14 3 ) 
15 -
15 -

2-5-40 11 

3-5-40 1 ı 
2-5 40 11 

22-4-40 10 -
23·4·40 11 
23-4-40 11 -

Com.Ach. Min. Def. Nat. Dep. Aviat. 26-4-40 11 
Municipnlitc Balıkesir 26-4-40 15 
Com. Ach. Comm Mil. lst. Fındıklı 25-4-40 15 

Com. Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı 
> )) 

Com. Ach. Mil. Edirne 
l> 

23-4·40 
23-4-40 
25-4-40 
25 4-40 

> Bataillon F rontiere Birecik 25·4·40 

16 -
15 -
10 -
15 -
14 -
ıs -
15 -
14 -
10 12 
11-16 

Batnil. Surv. Douan. Hatay a Antakya 29 4-40 
Com. Acb. lnt. Ankııra 3-5-40 
Com. Penn. Municip. lstnnbul 30-4-40 
Com. Ach. Milit. Edirne 22-4-40 

" 
,, 

" " 
n " 
• .. 

Com. Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı 

" 
" 

Milit. Selimiye 
,, Balıkesir 

Com. Ach. Milit. Edirne 

" 
Div. Vize 

Com. Ach. Mil. Edirne 

" 
> 

" 

" Mil. Kayseri 
lnt. Erzurum 
Mil Mersin 

,, n Adana 

24-4-40 

25-4-40 10-15 
26 ·4·40 15-17 
27-4-40 9-12,30 

22-4-40 15 -
30-4-40 10 -
25-4-40 11 -

10-5-40 15 -
22·4-40 10 -

29-4-40 10 -
10-5-40 11 -

1-5-40 16 -
24-4-40 10 -

3-5-49 1 ı -
29-4-40 

C. A. Comm. Cen. Surv. Douan. lst. 2·5·40 15 
26·4·40 10 -
26-4-40 14 -
24-4-40 10 -

,, 

" 
" 
n 
:J 

Div. Sivas 

n 

" ,, 
) 

Defterdarnt lstanbul 
,, .. 

,, " 
Oir. Vakoufs Kadıköy 
3me Bur. Exec. Anknra Atelie-r 

Kanaat a Sotukkuyu 
Dir. F ort!ts Isparta 
Dir. Fisc Fethiye 

24-4-40 14 -
25·4·40 15 -

Jusqu'au 25-4·40 
,, ,, 
" .. 

3-5-40 14 -
24, 25·4 40 14 

24-4-40 15 
1-5-40 15 

(3 ncü sahifeden devam) 

Beher kilo un ıçın tahmin olunan fiat 14 kuruştu,., İsteklilerin ~~
de 7,5 muvakkat teminat akçası olan 329 lira tr1 kuruşu j'Üdlr~·f 
veya mnl sandıkları veznelerinden birisine yatırmış olarak tek 

1 

mektuplarını muayyen gün ve saattan asgari bir ıaat evveline ıc~· 
dar komisyona tevdi etmeleri ve bu husustaki şartnamenin 1<oııı1• 
yonumuzda her zaman görebileceği ilan lunur. 

Çorum Askeri Satınalma Komisyonundan : e 
Alayın 940 ihtiyacı için açık eksiltm ye konulan aıağıda ci05 fe 

miktarı, muhammen bedelleri ile muva klrnt t eminat miktarlar•. :ıı 
ihalelerinin gün ve saatleri yazılı dört kalem yiyecek maddelerıPdıJ 
eksiltmeleri hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Çoruw ~~ •. 
evinde yapılacaktır. Şartnumelerini görmek isteyenler her gün 1 

11 
dikleri zaman komisyona müracaatla görebilirler taliplerin ınu YJe 1 
gün ve sa tlerindeıı bir saat evvel teminatlarile birlikte kooıisY011 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

Muhammen be. Muvakat te. 
• ,ti 
ihale gün ve SS 

Yiyecek 
Bulgur 
Yarımma 
Fasulya 
Sogan 

Kilo 
15000 
8000 

15000 
4000 

Lira 
1350 
5 1 

2400 
ı20 

Lira Krs. 
IOI 25 
42 -

t80 
9-

24 Ni111n 940 14 
14 

l> 

> 
> 

> 

> 

15 
15 

Sivas Tüm Satmalma Komisyonu Baıkanlı~ından : 11 
Sivas garnizonu ihtiyacı için aşağıda cins, mıktar, mubaıııısl~i 

bedel ve muvakkat teminatları y :1.1lı 3 kalem iaşe maddeleri yir 
, ıün müddetle eksiltmeye konulmuştur. ... 

ııoıw 
Şartnameleri komisyonda mevcut olup her gün öğleden 

görülebilir. utJI'' 
ihale hizalarında gösterilen gün ve sı:atlerde Tümen kolll 

lık binasında komisyonda yapılacaktır. il~ 

. Kapa~ı zarf ~<anunun tarifatı d~iresinde za~larını hazırlıraY~of 
ıhnle saahnden hır saat evvel komısyona vermış bulunacaktır· 
tada gecikmeler mazaret kabul etmez. ıı• 

İsteklilerin belli gün ve saatte teminatlarile birlikte kodlısyo 
müracaatları ilan olun.ur. 

Cinsi 
Nohut 
Koyun eti 
Mercimek 
Kuru fa5ulye 
Bulgur 

Miktarı Muh. bed. 
kilo 
7200 
5000 
15000 
21000 
48000 

lira 
749 

1700 
2400 
4095 
5424 

Mvk. tem. ıılİ 
lira kr. ihale gün ve ~ıl 

56 26.4.940 açık 14 
121 50 » > 10 
180 24.4.910 > 14 
307 » JI ı5 
407 25.4.940 k~ 

ıÜZAYEDEL _J3__/ 
Ankara Üçüncü İcra Memurluğundan : ııi' 

Bir alaca~ın tahsli için 38 model Şevrole marka mahcııı 
adet kamyonun satılarak paraya çevrilmesine karar verihoiştir: 11d' 

Birinci artırmanın 24 4 940 çarşamba günü sarıl 14-15 ar95~cıı' 
Ankara Soğukkuyuda Kanaat tamirhanesinde yapılacağı ve rıııt 1;di' 
ıahlmadığı veya muhammen kıymetinin ° 0 75 ni bulmadığı tıı f' 
de ikinci artırmanın 25.4.940 perşembe günü aynı yer ve saatte 
pılacatı ilan olunur. 

D. D. Yolları ve Limanları İşletme U. İdaresindeP: (l 
jj 

Mubammeo bedeli 5470 lira olan parça, talaş halinde teıı> jrİ,( 
talat halinde karışık olmak üzere takriben 43000 kg hurd~ .fi dl~ 
3.5.940 cuma günü saat 15 te Haydarpaşada gar binası dabılı" 
komiıyon tarafından k pah zarf usulile satılacaktır. t ti' 

Bu işe girmek istiyenlerin 410 lira 25 kuruşluk muvaklı9 ,r~' 
miont, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi ı ri I' 
rrnı ayni gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine verlllele 
zamdır. d,J11 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak 
maktadır. 

Kasımpnşa Maliye Şubesi Tahsil Şefliğinden : de il 
Şubemize kazanç vergisinden borçlu Sütlücede Karaak8~jlı fı' 

rahorda kain tuğlacı Haykaz Semerciyanm Sütlücede BadeıJJ lı' 
ıunbey 4 numarala hanede haciz edilen müstamel iki ufnll"e e't' 
müstamel kilim, sarı bakır mangal, bir yemek masası, levha b 
kanepe ve sandalya ve bir eski piyano, eski aynalı gard0'~, ~ 
Javmaoanın 2i.4.940 tarihine musadif paz.artesi günü saat 1

4 b'' 
rinde satılacağından talihlerin ye~mi mezkürda ayni mahalde 
bulunacak icra heyetine müracaatleri. 

Fethiye Malmüdürlüğünden: ,it~ 
Fothiyenin Göcek köyü iskelesinde bulunan Hazineye ıJl 

ton magnezit madeni beher tonu ikişer liradan l 000 lira dlııb;~ ' 
bedelle 15.4.940 tarihinden itibaren on beş gün müddetle 

8 '! 
tırmaya konulmuıtur. ,b' 

. Satış bedelinin peşin tediye edileceği ve mal bulunduğu ~ / 
tesh~ olunacağı. .,ef' 
' ihale 1.5.940 salı günü snat on beşte F ethiyc Maliye dll

1 
libl / 

müteşekkil ıatış komisyonu tarafından icra edileceğinde11 1;udiJ 
yüzde 7,5 teminat akçesi olan 75 liranın teslimi vezne e ~ lı' 
dair makbuzla birlikte mezkur günde ve saat on beıten e11

" 

bulunmaları ilan olunur. ~. 

B 

Cj 


