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Umum Tüccarların ve müteahhitlerin m~sleki Organıdır 

Ekonomik Haberler 
Altın fiyatı ,. Pamuk ihracatı 

Son günlerde 23,50 kuruttan Adı.madcın bi .. dirilditine g~re 
ın l .. kt ı lt Adana pamuk ıhracatçılar bır· uame e gorme e o an a ın f 
dün tekrar yükselmit ve 23 80 liğinin faaliyeti gilnden güne 
1- k d k artmaktadır. .. Uruşa a ar çı mıthr. . 

ltalyaya aatılan 5 bin balye 

Dün, fiat tesbit ve nıürakebe 

komisyonu ilk içtimaın ı yaptı 

Fiat te .. \tit ve kontrolu ko 
laaİıyonlarının faaliyetine dair 
lcararname uıeriyet mevkiine 
ıirditinden dün ilk defa olarak 
fiat tesbit ve kontrolu komisyonu 
loplaııwış ve bu sahada faaliye· 
te geçilmiştir. 

Toplantıya vali muuini Ha
luk Pepi riyaset etmiştir. Te· 
tele idil eden fia t tesbit ve kont· 
rolu komisyonunda Mıotaka Ti
caret ve İkfüad müdürleri, be· 
lediye iktiıat midürü, Ticaret 
Oda11 umumi katibi buluamut 
•e komisyon İbtikir komiıyo· 
llunun muamelatını devir almıthr. 

Bundan sonra yeni tatbikat 
~erine rörütülmilf ve bu gün
den itibaren bavayici z.aruriye 
fiatlarının komiıyonull kontrolü 
•ltına alanması için karar veril
laıiştir. Kaymakam ve Belediye 
t\lbe müdürleri ellerindeki bü 
tGa. vasıtalarla bu günden it~· 
haren eıaa fiatlara göre hernevi 
"tışa arz.edilmiş maddelerin fi· 
•tını kontrol edeceklerdir. 

Manifatura eıyaıına azami 
fiat konulacak 

Yeni fiyat teıbit ve kontrolu ka· 
tarnamesi hükümlerine göre bal· 
ltın menfaatleri aleyhine olarak 
en 2iyade fiat hareketleri görü· 
len manifatura eşyaaına azami 
fiat haddi verilmeıi ve kir ba· 
re11ıi teıpiti takarrür ettiğinden 
diin Ticaret müdürlütünde bü
Jilk bir toplantı yapılmıştır. 
Vali muavini Haluk Pepinin 
tiyaıetinde yapılan bu toplantı· 
da Ticaret, İktı111d müdürleri, 
l'icaref Odası Umumi Katibi, 
t.1.nifatura İthalat Birliti idare 
~Jeti az.alan bulunmuftur. 

ithalatçı, toptancı, yarı toptancı 
"e perakendeci manifaturacılara 
•erilecek azami kar bareminin 
e"ıları tespit olunmuştur. Bu 
lcb baremi ipekli, yünlü ve pa· 
"uldu k•maşlara göre ayrılmak· 
tadır. Bunun için devlet fabrika· 
latı mamulatının aatışı eıaaı ka 
hu1 olunmuştur. 
Toplantı uzun mtiddet devam 

t\ıaait ve b!r hayli hararetli ol· 
ı-.uştur. İçtima ıonunda bu 
feldin tatbiki için bir hazırlık 
cle\>teıi kabul olunmuştur. 

Tütüncülerin toplan tısı 

l'ütüncüler Birliği dün Tica· 
'et Odasında toplanarak yeni 
ldare be7eti azalarına seçmitler· 
dir. Toplantıya yirmi beş firma 
~tirak etmiştir. İdare heyetine 

iitün Limited Şirketi müdürü 
rffct, tüccardan Mitbat Nemli, 
•ilender, Selman, Nazım Zeki, 

!:-riçio, Sabri Tütün seçilmitler· 
1
'· 'fütün tüccarlarının Fr.msa

)~ Yapılacak aaht hakkındaki 
tiltiyetleri üzerinde durulmamış· 
~· Bu 1fİkiyetlerin idare heye-
'-de 7apılacatı ve hararetli 

:::"-kaplar olacatı anlatılmak· 

''· 

pamuktan batka Macaristana da 
üç bin balya pamuk verilecektir. 

Dığer taraftan Romanyıt ile 
devam elıııekte olan müz.ı1'ere
ler çok müaait şarllar d,ıhiliııde 
ilerlemektedir. Romanya ya diğer 
piyaaalardan fazla pamuk veri
lecektir. 

Hük\ıuıetiwizle reımf'n pıımuk 
muameleıi buluomıyan Japonya 
Yunaııistan, Bulgı:ıristnn, Yugos· 
lavya gibi mertıleketlerde ıer

heıt döviz u.sulilc müşteri temin 
edecek paıouk ihracatçılarıııa 

Adana pamuk ihracatçılar birli· 
ğ'i % elli ihraç hakkı verecek
tir. 

Zeytinyağından ihraç vergisi 
alınacak 

l mayıı 1940 tarihiııdeu itiba
ren Yunaniıtandan ihr ıç edilen 
zeytin yağlarının beher kiloıun· 
dan, temmuz 1940 ayınm .anu· 
na kadar, i!:i drahmi üzerinden 
Uuaç veraisi alınma11na Finanı 

ve Milli Ekonomi BaJEAnları ta· 
rafından k•&rar verilmittir. 

Gemilerin tamiri için saç· hulu
namıyor 

Harp dolayısile demir buhra. 
nı denizciliğimize de teıir elmiş
tir. Teknelerinde bazı ıaç lev
haların değitmeıi icabeden ge
miler haftalarca muattal kalmak
tadırlar. Gemi saçı piyasada 
hemen biç yoktur. Elinde bir 
az bulunAnlar da fiyatları müt
hiş surette arttırmışlardır. Ha· 
riçten demir levha getirmek 
mümkün olmamaktadır. Liman 
Reisliti da bu vaz.iyetle mütkül 
bir mevkide kalmııtır. Vaziyet 
Münakalat Vekaletine bildiril· 
mittir. 

Hir çok vapurların eıki aaç· 
larla tamiri kabil olmadıtından 
alakadarlar hariçten gemi saçı 

getirilmesi için teşebbüılerde 

bulunacaklardır. Vaziyet böyle 
gidene bir çok gemilerin tamir 
edilmemek yüzünden ıeferden 
meoedilmeleri icap edecektir. 

Türkiye ile Romanya arasında 

cereyan eden ticaret müza· 
kareleri neticeleniyor 

Romanyadan alınan hliberlere 
naz.aran Bükrette cereyan etmek· 
te olan ticaret müzakereleri 
müıbet bir ıurette netice ver· 
mit aayılabilir. Bilba11a petrol 
ve benz.in üz.erinde mühim bir 
anlatma yapılmıt, Romanyadau 
memleketimize gönderilecek 
henzin ve petrolün ucuz.a mal 
edilmeıi temin olunmuıtur. Bu 
ıuretle ıon z.amanlarda yükıelen 
benzin ve petrol fiatlarının bun
dan ıonra daha faz.la artmasına 

maui olunacağı ıribi belki de 
bu günkü fiatların bir miktar 
indirilmesi de kabil olacaktır. 

Romanya memleketimizden mü· 
bim miktarda tiftik, pamuk ve 
ıuıam alacaktır. Anlaşma imza· 
lanır imz.alanmaz iki memleket 
araaında çok renit bir ticaret 
başlayacaktır. 

Netice itibarile iki memleket 
birbirlerinde bulunan maddeleri 
bqka yerlerden almıyacakbr. 

Müteahhitlerin Takvimi 

YARIN 12. 6. 940 ta YAPILACAK İHALELER 

Diyarbakır Vilayeti : 
Göçmen evleri İn!!. (No 1423) 

Ankara Nümune Hast. Baştab.: 
Sehu (No 1427) 

1 Dursunbey Devlet Orman İşlet. 
Müd.: 

Çapı tom:u~u (No 1439) • 

Konya Belediyesi: 

E 2 

ilanlar, Emirler, Tebliğler 

Darphane ve Damga Matbaası Müdür.IUğUnden: 
2257 ve 2461 numaralı kanunlar mucibince darbedilmekte bu

lunan brou~on p.ınalıkların Maliye Vekaletinden alınan emre tev
fikan 12 6.940 'luihinden itibaren tedavüle vazedileceti ilan olunur. 

İıt. Gümrükleri Başınüd.: 
Pamuklu mensucat (No 1431) • 

İzmir Lvz. SAK: 

Hu,.dademir çerçevel.::apu v.ı. (No 1439)- I 
Samsun• Orman Çevirge Müd. : 

günü saat W dadır. İlk teminatı 1515 liradır. Şartnamesi komiayoa
da görülür. İıteklilerin kanunun emrettiği belgelerle en az ihale 
saatinden bir ael\t evveline lcadar An.karada M. M. V. aatıaalma 

Sadeyak (No 1432) 

inhisarlar Umum Müdürlüğü: 
Filtre kô.f!ıdı (No 1433) 
Enincanda idare ltinuı in:· (No 1433) 

İzmir Belediyesi : 
Dalak koyun eli ekoıelc ve aüt (No 1433) 

\ 
Balıkeıir Orman Müd : 

Kayın odunu (No 14113) • 

Diyarbakır İnhisarlar Başıuüd . : 
İnhiHrlar nınmullitı nakli (No 1435) 

Tokat Valiliti: 
Kriple maden kömürü (No 1436) 

Kayseri Tayyare Fab,.. SAK.: 
Ekmek piş rılmeai (No 1436) 

lıt. Elektrik Tramvay ve Tünel 
İşletmeleri : • 

Demir kapı ımali (No 1437J 

Kayseri Askeri SAK. : 
Bulgur k faaulye, nohut (No 1439) 

Malatya Kaysi lıtasyonu Müd. : 
Su teaiHtı (No 1439) 

• 

Dikili ç•m afle cı (No 1439) • 

Ç•nakkale Belediyesi: 
Heli inş. {No 1440) 

Mersin C. Müddeium.: 
Bl:mclc (No 1440) 

Gümrük ve inhisarlar Vek. : 
Çene ıu)u (No 1442) 

Konya Lvz. SAK : 
Er kundura (No 1•!44) 

Kütahya Belediyesi : 
Linyt lcöınüni (No 14'45) 

Edirne Ask· SAK : 
Kabak ve çıılı f aulye (No 1446) 

İst. RJT.T. Müd.: 
Sap!ı l:eaer {No 1445) 

Tophane Lvz. SAK.: 
Sadayaflı (No 1446) 

Ha'm~ : ( J Tırnak İ!jine alı nrıl'ıJ nu• 
nıara1or, işin hangı .. , ılı ıı;l~etede neır 
o1d~unu ı:öıteıir. 

[•J Sonunda yıldız İJar•ti bulnuarı i~ler 
mÜı•y•deye aittir, ' • :. 

komisyonuna gelweleri 

• • • Keşif bedeli 125,964 lira olen benzin tankları inşaah ka
palı zarfla eksiltmeye konmuıtur. Eksiltmeıi 28.6 940 cuma gilnG 
saat J 1 dedir. İlk teminatı 7548 lira 20 kuruştur. Şartname ve keıif 

1 

projesi 630 'kuruşa komiıyondan alınır. Taliplerin muayyen vakitten 
bir saat evveline lcadar zarflarını An.karada M. M. V. aahaalma 
komiıyonuna vermeleri. 

'ı Çanakkale B~ledlyeıinden : 
Lira Krt. Lira Krt. ı 

Bedeli keşfi Muvakkat teminat 

Rıhtım inşası 1096 97 80 17 
Su iskelesi civarında yaptırılacak olan I096 lira 97 kurut be

' deli keşifli rıhtım insaıı İfİ 4 .6.940 tarihinden 24.6.940 tarihine ka-
dar 20 güu müddetle açık eksiltmeye çıkarılmııtır. 

Talip olanların ihale günü olan 24.6.940 pazarteıi güa6 ıaat 

15 de belediye daireıinde mütetekkil encüme~e, şartname v ... ir 
huıusat hıtkkında malumat almak iateyenlerin belediye mubaıebesiae 
müracaatları ilan olunur. 

* * * 
Paşalima111 bakım evi ahşap dötemeleri 

Bak İnhiaarlar U. Mild. ilanlarına. 
tamir ettirilecektir. 

,ı _.n~ ~-a~raN __ =~-~-.~~-,!~aA_rila R Ele~:ı~~k~~:~;~ı=~!e~~:~ve~~~2i oLaa~--
" __ ~ __ caktır. Bak: lst. Elektrik, Tram•ay ve Tünel itletmeleri U. Mtid. 

1 Kayseri P. T. T. Müdürlüğünden : ilanlarına. 

1 
Kayseri p. T. T. müdürlü;ü binasına yapılacak maa müştew i. 1 =:M::-a_n_s_u_ca_t_-~E~l~b~is_e_-~K-u-nd~u-r_a ___ Ç~a-m_a_ş_ır_v_. -s-. -----

lat 4 oda ilavei inşaatı açık eksiltme ile ynpılacaktır. j . . . 
1 Muhammen bedeli 3112 lira mu\•akkat teminatı 23:l lira 40 ı<U· İzmır Belediyeıınden • 
j ruş ol~p e~il~w~ıi_ 21. haziran ~:10 cum.a güıı~ aaııt 15 de Kayseri Zabıta, temizlik, itfaiye, sıhhat işleri memurlariyle odacılara 

P. T. f. mudurluğü bınasında muteşekkıl komısyonda yapılacaktır. 191 kat yazlık elbise yaptırılmuı, yazı işleri müdürlüğündeki tart
Şartname ve teferrüatı bedelsiz olarak müdürlük kaleminden naınesi veçhile açık eksiltmeye konmuştur. Muhammen bedeli 3056 

verilecektir. lira muvakkat teminatı 23Q liradır. Taliplerin teminatı iş Bank111na 
istekliler 2490 numaralı arttırma ekıiltme kanunu mucıbincc I yatırarak ihale tarihi olan 24.6.940 pazartesi günü ıaat 16 da Encü

' gereken evrakı ınüsbite ve muvakkat teminatlarıyle birlikte ıneı.kür I mene müracaatları. 
j gün ve saatte sözü geçen komis~na müracaatları. • * • Zabıta, temizlik, itfaiye, 11bhat itleri memurlariyle odacılara 

t 

! l 91 çift fotin yaphrılrnaaı, yazı itleri Müdürlütündeki şartnamesi 
Erzurum Valiliğinden: veçbile açık eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 1241 lira 

Erzuruw-Pahmdökeu · Hııııı yolunun şehir dahilinden geçen k11 50 kuruş muvakkat teminatı 94 liradır. Taliplerin teminatı it Ban· 
i d mının teıviyeai ve parke kaldırım ötenmesi işi kapalı zarf usulile ka11na yatırarak makbuzlariyle ihale tarihi" olan 2.l 6.940 pazartui 

eksiltmeye koııulınuştur. günü saat 16 da Encümene müracaatları. 

ol\ bir bin altı yüz otuz iki 11632 lira 94 kuruş keşif bedelli ~atbaa işlerl,-kırt~a-s";'""iy_e_v_e_ya_z_ı~ha_n_e_-=L~v-z-. ---
bu işin ihaleai 27.6.94ll perşembe günü saat 5 te Vılayet makamın. __ "---
da toplanacftk olen Daimi Encüweu tarafından yapılacaktır. Türk Hava Kurumu Genel Merkez Batkanhğından: 

Muvakkat teminatı 873 lira 50 kuruştur. 14000 lira fiyat biçilen dört milyon z.arfın satın alınmaıı, kapalı 
1 İıtekliler ekıiltmeye girebilmek için ihale gününden en az se- zarf uıuliyle ekıiltmeye konulmuştur. 
ı kiz gün evvel Vilayete müracaatle ehliyet vesikası almaları me~bu Muvakkat teminatı 105ll lira olup prtnameai her gün komis-

ridir · yon da görülebilir. 
1 T .. libler bu işe aid şartname vesaireyi her gün Vilayet Daim Eksiltme 22 haziran 940 cumartesi günü aaat 11 de T.H.K. Genel 

Encümen kaleminde ve Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. Merkez. binasında yapılacaktır . • 

1 
İstekliler 2490 ıayılı kanunu11 ikinci ve üçüncü maddderiııde 1 İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesika ve 

yazılı veıikalarla birlikte teminat ve tele.lif wektublarıoı 32 nci mad· teminatlarını havi olan mühürlü zarflarını ihaleden bir ıaat evel ko
de veçlıile ibı.ıle saatinden b:r ıaat evveline kadar Vilayet Daimi misyona teılio1 etmeleri. 
Encümeni Reislitine vermeleri ve postada vuku bulacak gecikmele - -------------------------

. rin wuteber sayılmayacıtğı ilan oıunur. Kereste, Tahta ve saire 

, 

Tekirdağ Naha Müdürlüğünden: 
Ekııiltmeye konulan iş: Talibi çıkıııamasıııdan dolayı tekrar ila

nına lürnm göıülen Şarköy-Gölcük yolunun 10+300 kilometreleri 
arasında 10+300 metre kısm·uın şose esaslı tamiratı ile imalatı sı· 

naiye ve bir adet kü~ük tip ekip binası inşaatı. 
Keşif bedeli 94488 lira 19 kuruıtur 
Eksiltme 28.6.940 tarihine rastlayan cuma günü saat 15 te Te

kirdai Hükümet bioaaı içinde Nafıa Müdürlüiü Ekıiltme KoiDisyoou 
Odaımda kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

Eksiltme şartn<&meıi ve buna oıütefCeri diğer evrak 485 kuruş 
bedel nıuklibilınde Nafıa Müdürlüğünden alınabilir. 

Ekııiltweye ıirmek için taliplerin eu aşıgı 50000 liralık bu gibi 
şoıe itleri yapmış olmalıırı ve 6974 lira 41 kurutluk muvakkat te
minat ve ihale güuündeıı en az 8 gün evvel Tekirdağ Valiliğine 
müracutla ibraz edecekleri belgelere göre [Ehliyet vesikası] aloıa· 
ları ve 94) yılınıt ait Ticaret Odası vesikası göstermeleri şarttır. 

İsteklilerin teklif mektuplarına yuklirıda yazılı saatten bir saat 
evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilin.Je vermele
ri laz.ımdır 

Poıtada olan gecikmeler kabul edilmez.. 

M. M. v. Satmalma Komisyonundan: 

Ketif bedeli 20,019 lira 88 kurut olan iki aded an bar binaıı in· 
ıa11 kapalı zarfla eksiltmeye konmutb1r. İhalesi 26.6.940 çarşamba 

D. D. Y otları ve Limanları İıletme Umum Müdürlüfünden 
Muhammeıı bedeli 3758.40 lira olan 20 88 M3 kızıl ataçtaa 

mamül muhtelif kalınlıkta kontrplak açık ekıiltme usuliyle satın 

alınacaktır. Münakasa 26.6.940 Ç&rfıtmba günü aaat 1 t de Sirkecide 
9. İtletrue bina11ııda A. E. komisyonu tarafından yapılacakbr. f,. 
teklileriıt ayni güu ve saatte kanuui veıaik ve 281 ,88 lira teminatla 
komisyona müracaatleri lazımdır. Şartnameler paraaıı. olarak komi• 
syondau verilmektedir 

Birinci Umumi Müfettiıllkten : 
Meşe, det kavata veya bahçe kavata olmak üz.ere 5iOO aded 

tefefon direğinin ikinci defa ekıiltmeıioe istekli çıkmadıtJndıtn 
28.5.940 dan itibaren \tir ay mtıddetle paı.arlığa çıkarılmıthr. 

Direklerin yüzde beti 7 · 8 sreriıi 6 metre tulünde, metenia 
tepe muhiti 35 dipten iki metresi 45, dağ kavağı tepe 35 · 40 di
ğer muhiti 45 · 55, bahçe kavağı tepe 40 diter mubiti 50 • 60 san· 
timetre olaeaktır. 

Baykana 950, Mut.kiye 2350, Koz.luta 1500 ve Satoaa 1000 di· 
rek kaza bududları dahilinde göıterilecek yerlerde teslim edilecektir. 

Direklerin birincikinun a71 lle mayaı ayı 15 i araaında ketilmif 
oldukları veaaikle iıpat edilecektir. 

Direklerin tahmin olunan bedeli 21350 lira olup muvakkat te• 
minat 1601.25 liradır. 



2 MONAKASA:GAZETESI 

·· n i An olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Günü Saat 

---·---·-~··---~.,__- ·-
A) l\1Unakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafıa işleri, alzeme, Harita 

Amb r binası inş: 2 ad. kapalı z. 
Benzin tankları inş (şart. 630 kr·) ,, 
Rıhtım inş ,, 
Kayseri P. T T. binasına 4 oda iliivei inş. aç. eks. 
Pn alimnı ı Bakım evi ahşap doşemeleri· ,, 

nin tam "ri 

20019 88 
125964 -

I096 97 
3112 -
2475 -

Erzurum-P l ndökeo-Hmıs yolunun arasın· kapalı z. l 1632 94 
da p rke kaldırım döşenme i ışi 

Mezbaha inş (1 kısım) pnz. 3195 38 

E lektı "k-1 v gazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Ek ve uç kutuları (temd.) 
Yüksek ve alçak tevettür izolatörleri (temd,) -

Mensucat, Elbise_,_ Ku_ndura, Çamaşn· v.s. 
Yazlık elbise: 191 kat 
Fotin: 191 çift 
Tülbent: 200 m.·kefenlik bez: 250 m.·sar· 

ğı bez: 400 m. {temd.) 

aç. eks. 
,, 

Tülbent: 4000 m. bez· 3000 m, (temd) paz. 

3056 -
1241 50 

Matbaa işleri - Kırtasye-Yazıhanelevazımı 
Zarf: 40 GOO ad kapalı z. 14000 -

Kereste, tahta ve saire 

Çıralı çam kereste: 1275 ad.·çıralı çam ka· 
las: 4350 ad.-dış budak veya meşe: 
500 ad. (şart. 180 kr.) 

Telefon direği weşe dağ veya bahçe ka-
vağı: 5800 ad. (temd ) 

Kontrplak kızıl ağaçtan mamul: 20.88 m3 

Kntranlanmış çam kereste: 330 m 

Nakliyat Boşaltma Yükletme 

kapalı z. 

aç. eks. 

n 

Er eşya erzal< ve mühimmatın denizden kapalı z. 
nakliye i 

,, 
Eşya ve erzak nakli 
Harici nakliyat 
Dahili nakliyat 
Erznk nakli: 126735 k. 

,, 

İaşe maddeleri v s ask. malzeme nakli 
Mayıs 941 nihayetine kadar lzmir limanına 

gelecelt vapurlnrın, 30 tonilatodan faP-· 
la motörlerin ve Devlet Deııizyollarma 
ait vapurların yükleme, boşaltma ve 
aktnrwa işleriyle Çamaltında tuz yük· 
leme işi (şart. 438 krş.) 

Eşya nakli: 33050 k. 

,, 
aç. elu. 
kapalı z. 

,, 
paz. 
aç. eks 
kapalı z. 

paz. 

Mahrukat Benzin, Makine yağları v. s. 

Odun: 983{ O k. 
Mazot: 12 t.-makine yağı: 600 k.·maden 

kömürü: 15 t. (temd.) 
Odun: 110 t. 

" : 65 t.-maden komürü: 25 t 
Gaz: 400 k.·odun meşe: 60 t.·kayın: 60 t. 

(temd) 
Zonguldak maden kömürü (temd.) 
Karabük döküm koku: 12 Ot. (şart. 141 kr.) 
Maden yağı: 14 kalem: 162 t. (şart 222 kr) 
Teshin koku: 1950 t (şart. 240 kr ) 
Kuru meşe odunu: 400 çeki-kuru gürgen 

odunu. 400 çeki maden kömürü lniple 
veya marin lave: 200 t. 

fJUteferrik 

Subay çadırı: 100 ad. 

aç· eks. 
paz. 

,, 

poz. 
kapah z. 

" ,, 
,, 

paz. 

Branda: 200 ad. ,, 
Sarı balmumu: 500 k. aç. eks. 
Torna tezgahı: l ad. planya tezgahı: 1 ad. poz. 

Erz k, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Ekmek cez evi için 
Sığır eti: 45 t · 

,, : 54 t. 
,, : 186 t. 
,, : 350 t. 

T ze kab k: 12 t. 
Taze aoğan: 20 t. 
Taze bakla: 10 t. 
Taze fasulye: 2160 k -taze patlıcan: 2160 

k.-hamye: 840 k.-kırmızı domates: 2214 
k.-taze biber: 216 k. 

Taze fasulye: 6.6 t.·patlıcan: 6.6 t.-bamya: 
2640 k.·kırmızı domates: 6795 k.-taze 
biber: 600 k. 

Taze fasulye: 9.6 t.-taze patlıcan: 9.6 t.
bamya: 3840 k.-kırmızı domateı: 9840 
k.-taze biber: 960 k. 

Taze fasulye: 3300 k. patlıcan: 33 O k.
kırmızı domates: 3321 k.-taze bamya: 
132U k.·taı.e biber: 288 k. 

Taze fasulye: 2.1 taze patlıcan: 2.1 t.·taze 
bamya: 840 k.-kırmızı domates: 2460 
k.·taz.e büber: 216 k. 

Taze f&1ulye: 2.4 t.·patlıcan: 2.4 t.·taze 
bamya: 960 k.·kırmızı domates: 2849 
k,·taze büber: 240 k. 

poz. 
kapalı z 

,, 
" ,, 

aç. eks. 
,, 
" 
" 

,, 

,, 

,, 

" 

35833 50 

21350 -

3758 40 
7425 -

175000 -

2386 38 

1474 50 

28200 -
44250 -
47750 -

820 -
18000 -

15750 -
18900 -
60100 -

122500 -

438 75 

137l 45 

698 55 

391 62 

519 25 

1515 -
7548 20 

80 17 
233 40 
J85 62 

873 50 

800 -
500 -

230 -
94 -

1050 -

2687 52 

1601 25 

281 88 
557 -

M.M V. SAK 26-6-40 ıo -
" 

28-6-4 1 11 
Çanak. Belediyesi 24·6·40 15 -
Kayseri P.T. T. Müd. 21·6-40 15 -
İnhisarlar Umum Müdürlütü 26·6 40 14 

Erzurum Valiliği 21·6·40 17 

Bolu Çarşomba Nabiye Müd, 

lıt. Elek. Tramvay Tünel işlet. U. Müd. 28-6-40 15 -

" 27-6-40 15 -

İzmir Belediyesi 24-6·40 16 -
,, 24-6-40 16 -

Bolu Memleket Hut. 14 6-411 15 -

Malatya Vilayeti 2-6-40 itib. 1 ay 

T. Hava Kurumu Gen. Mrk. Ank. 22-6·40 11 -

Aıkeri Fabr. U. Müd. SAK Ank. 27-6·40 16 -

Birinci Umumi Müfettiş Diyarbakır 28-6-40 10 -

D.D. Yolları 9 cü İşlet. Sirked 
Bolu Nafıa Müd. 

26-6·40 11 -
1 ay içinde 

450 - Çanak Mst. Mvk, SAK 21.6·40 16 -

500 -
250 -

1000 -
10000 -

357 96 

110 58 

2115 -
3318 75 
36.)6 25 

1500 -
61 50 

2700 -

270 -
1181 25 
1417 50 
4405 -
7375 -

67 50 
75 -
18 75 
32 91 

102 86 

135 72 

52 40 

29 38 

38 95 

" ., 
,, 
., 

İı.mir Lvz. SAK. 
Kırklareli Ask. SAK 

• 
21-6 40 11 -

,. 40 16 30 

Devlet Limanları İtlet. U. Müd. İz
mir Şubesi Müd. 

""·6·40 11 -
20.6-40 15 -
11-6-40 15 -
25·6 40 16 -
266-40 11 -

İst. Maarif Müd. 12-6 40 15 -

Antakya Seyyar Jandr. Alayı SAK 22·6·40 IO -
Karabiga Belediyesi 30-6-40 a kadar 

İzmir Lvz. SAK 
Çorum Doğumevi Başhekim, 
Bolu Memleket Hut. 

Bolu Beled. 
Ask. Fabr. U. Müd, .SAK Ank. 

., 
,, 

Y edikule Türk-Ermeni Hast. Çak· 
makçılar Büyük Yeni Han 

12·6·40 10 -
1·6·40 itib 20 gün 

146-4) 15 

14-6-40 
26·6·40 16 -
26-6·40 15 -
27 6·40 15 -
21 6··10 a kadar 

lst. Hava Aktarma Ambarı Direk. 14 6-40 14 -
Yeşilköy 

" O D. Yolları Haydarpap 
M.M. V. Deniz Mrk. SAK 

Çanak. C. Müddeium. 
Lüleburgaz Ask. SAK 

" ,, 
,, 

Balıkesir Ask. SAK 

n 

il 

İz mir Lvz. SAK 

" 

,ı 

" 

" 

" 

17-6 40 ı.ı 30 
28·6·40 1 o 30 
15·6-40 11 -

28-6·40 14 -
26-f>-40 11 
26-640 11 
26·6·40 11 
26 6 40 11 
25·6·40 11 
25 6-40 11 
25 6-40 11 
25-6·40 16 -

25·6·40 14 -

24-6-40 15 30 

25·6-40 14 30 ... 

24-6 40 14 -

24.a.40 ı4 30 

11 Hazlran 1940 

Mukavele projesile şartnamesi Diyarbakırda Nafıa Milşavirliğin· 
den parasız alınabilir. Pazarlıkla ihale 28 haziran 940 cumartesi 

1 güoü saat onda Nafıa Müş virliği odasında müteşekkil komi yonca 
I yapılacaktır. 

1 Askeri 

l 
Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satmalma 

omisyonundan 
1000 adet O, 16x0,22x5,50 m. eb'adıada çıralı ç m kereste 

150 ıı 0,14x0,16x7,50 m . ı> » :ıı 
125 ı 0,25x0,25x2,20 m. , Jı 

4350 > 0,065x0,25x4,00 m. l> » kalas 

1 
300 l> O, 14x0, 14x2,00 m diş budal veya meşe 
200 0,lOxO,lOxl,00 m. » , » 

ı Tahmin edilen bed li 35833 lira 50 kuruş olnn cins eb'nt ve 
ı m!k:ar~ yukarıda yazılı U kale~ kere te askeri fabrikalar umum nıü; 

l 
durluğu merkez .. atınalnı? komıs~oı un~u 27. G. 940 perşembe güııLl 
saat 16 da kapalı zarfla ıhale edıleccktır. Şartname 1 lira 80 kuruş 

1 mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muuakkat teminat olaıı 
f 2687 lira 52 kuruşu havi teklif mektuplarını m zkur günde aat 15 
l e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 ayılı 1ı: rıu· 

nuo 2 ve 3 mııddelerindeki vesalld komisyon~u olmadık! rına ve 

bu işle alakadar tüccardan olduldarına dair ticaret odası vesikasile 
mezkür gün ve sa&tte komisyona müracaatları. ' -- ~ - - ~----------
Nakliy~: Yükle~~ Boş'!! ma 

Kırklareli Askeri Snt Dl\lma Komisyonundan : $ 
I Tümenin 940 mali ıenesi zarfında lüzum görülecek mahallere 
ıevki İcab edecek iaşe maddeleri vesair askeri malzeme nnltliyatııı 
bir müteahhide verilecektir. Bu ile nid şartname Kırklareli tüoıeıı 

f ııahnalına komisyonunda hergün görülebilir. İhalesi açık eksiltPle 
suretile 25.6 940 salı günü saat 16 da yapılacaktır. Muvakkat tepıİ· 

' oalı IOOO liradır. Taliplerin muayyen gün ve s atte teminatlarile i beraber Kırkla.reli lQwen salınal~a komisyonuna gelıueleri. 

Devld Limanları itletme u. M. lzmir Şubesi Müdürlüğünden 
1940 yılı temmuz ayının birinci gününıien 194 l yılı mayıs a} 1' 

om son gününe kadar İzmir lim ııına gelecek vapurlarla 3 rüsuııı 
toniliitosunda fazla motörlerin ve devlet denizyolları işletmesiııe 
aid vapurların yükleme, boş .. ltmc ve uktar a ı,.lerıyle Ç mEıltındıı 
tuz yükleme işleri kapalı zarf usuliyle eksiltmelie konulmuştur. 

1 iş ekilled şrırlna ıededir. Bu şekillere göre muhammen bedt 
175 bin lir muvakkat teminatı, lO bin liradır. . 

Şartnaıne devlet limanları işletme umum müdürlügü İzmir şube•' 
müdürlüğüııden dört yüz otuz sekiz kuruş mukabilinde alınır. . 

Eksiltme 26 haziran 1940 çarşamba günü saat 11 de devlet lı· 
mauları işletme umum müdürlüğü İı.mir şubesinde yapılacaktır. f elr 
lif mektuplarını havi :.ıarflar kapalı olarak mezkur ıün saat tO dıı 
verilmiş bulunacaktır. 

İıteklilerin kanuni vesikaları ve teminatı · • birlikt~ ekıiltot' 
saatinde lıa:ıur bulunmaları lazımdır. 

Poslu ile gönderilen tekliflerin nihayet eksiltme günü saat 1 
da gel aııt ve 2atfın kanuui feldlde kapatılmış o ması lazımdır. poı 
tada vaki olabilecek gecikmelerden dolayı idare mesuliyet kabul et· 
mez. 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden : 
Maarif vt:killiği köy enstitüleri köy öğretmen okulları için ı•' 

tın alınan 33050 kilo eşyanın Kars, Trabzon, Malatya, Kayıtt'' 
~amsun, Kutamonu, Eskişehir, Kocaeli, Arifiye, İzmir, Seyhıl~ 
Isparta, Balıkesir ve Antalya vilayetlerine nakli pazarlığa koP11 

muştur. Nakil işinin muhammen bedeli 2386 lira 38 kuruştur. 
Teminatı 357 lira 96 kuruştur. 

İstekliler bu işe ait şartnameyi maarif müdürlüğü yardirektor 
lüpode görebılirler. 

Pazarlığıu 12 haziran 1940 çarşamba günü saat 15 de uısa''. 
müdürlüğünde toplanacak komisyon marifetile yapılacağı ilıio olıl 
nur. 

:~--~---~--~----_,/ Mahrukat, Benzin. MakTnafagları v. s. 
Hariciye Vekaletinden: 

Satın alınacak 1150 teneke benzin açık ekıiltmeğe lı0 
nulmu§tur. ıı 

Tahmin edilen 52:i2,50 ve muvakkat teminat 392,44 
. radır. d' 
· Münakasa 24.6.949 pazartesi günü saat 16 da Ankara 
l Vekalet Satma.ima Komisyonunda yapılacaktır ~ 
1 Talipler teminat ektup veya makbuzlarını mezkur tatl 

1 

te komisyona tevdi etmeleri ve §artnameyi almak istiyert 
rin vekalet levazım müdürlüğüne müracaatları. 

1 
İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

l İ2mir Mst. Mv. birlikleri için pazarlıkla 110.000 kilo odun •
111 

alınacaktır. j 
1 Pazarlık 12 haziran 940 çarşamba günü saat 10 da kışlada 
' mir levazım amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

istekliler belli aaatte komisyona müracaatları. ·-Müteferril 
D. D. ve Limanları işletme Umum idaresinden : 

Muhammen bedeli 820 lira ol o 500 kg. sarı balmıl!l1 
28.6 940 cuma günü saat on b ·çukta Hnydarpaıada gar 

1 nası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme uttl 

ıatın alınacaktır. ~' 
Bu ite girmek iatiyenlerin 61 lira 50 kuruşluk mu-vale> 

teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte 
1
1 
ıiltme günü saatine kadar komisyona müracaatleri 
zamdır· JI 

1 
Bu ite ait ıartnameler komisyondan parasız olarak 

ğıtılmaktadır. 

1 -
! M. M. V. Deniz Merkez Satınalma Komisyonunda": 
1 Müteahhit nam ve hesabına alınacak olan bir adet tor~ 
1 bir adet planya tezgahının pazarlık eksiltmesi 15 6.940 talı~) 
rastlıyan cumartesi günü saat l l de vekiilet binasmda kooıiıf" 

ı icra edilecektir. 

1 
Tahmin edilen bedeli 18 bin lira olup ltati teminatı 2700 Jir' 
Şartnamesini ırörmek istiyenlerin her gün ve münakaıllf11 1 

mek iıtiyenlerin de belli gün ve saatte komisyona kati teı11i11' 
kaauqi belgeleri7le birlikte komisyona müracaatları, 

' 



~ fasulye: l.8 t.·patlıcau: 1.8 t.-taze 
~ llıya: 720 k.-kırmızı domates: 1845 
· lıtıe büber: 180 k. 

~rt: 20 t. 
~I: 84436 k. 

tı: 52216 k. 
~57274 k. 

Y•ğı: 550-720 k.-birinci nevi somun 
tkıncgi: 3-3500 k.-ilc.inci nevi somun 
~ktneği: 8-IO t..taze sebze ve domateı: 
5 t. (tcmd.) 

ol 
teker; 120 t. (tart. 228 kr.) 

~tk . . . 11-~ cezaevı açın: :ı t. 
~tk: 6 t.-koyun eti: 3 t.-süt: 2.5 t.·sa· 
~ağ: 400 k.·pirinç: 1.5 t .• k. soğan: 
k k.-patates: 1 t .• taze fasulye: 300 
··kabak: 150 k.· patlıcan: 400 lc..-do· 

llltes: 1 t.-ıspaoak: 400 k.-parasa: 400 
tt ·lahana: 300 k. 
to llıtlc: 30 t. 

Ytııa efü 6 t, kuzu eti: 1.2 t.·sığır kıy 
llıısı: 1 t.·böbrek yağı: 250 k.-kara ci 

4 ieri: 300 k. 
~ llıck cezaevi için 

111tk: 8 t.·koyun eti: 5 t.-üzüm: 200 k.
tcbriye; 200 k"·un: 400 k.-makaroa: 
6oo k. tuz: 500 k.-şeker: 900 k. (t.emd.) 

~~_!! 7 a ~de 1 er 
~h kabuğu: 1337 kental 
t. ır ankazı Floryada kiiiıı 

'tyası 

Aç. eks. 

" 
kopalı z. 
aç. ekı 

" 
paz. 

lfapalı z. 

" 

aç ekı. 
• 

324 90 

3000 -
5056 -
1044 -
2290 -

45600 
14500 

3150 -
2470 -

aç art. kentali O 50 

" 
861 45 

,, 

24 37 

225 -
380 -
78 -

171 

3420 -
1087 50 

236 2S 
260 25 

51 -
61 60 

MÜNAKASA GAZETESi 

fzıair Lvz SAK. 24·6·40 15 -

Manisa Ask. SAK 
Antakya Seyyar Jandr. Alayı SAK 

17-6 40 
22 6-40 
22 6·40 
22-6 40 

10 -
10 -
ıo -
10 -

,, 
" 

Kayseri Vilayeti 

Arık. Lvz SAK 
İzmir Cezaevi ve Tevkif Evi 
Çorum Doğumevi Başhekim 

Bolu Orman Okulu Müd. 

" 

Mudurnu Cezae\•i 
Bolu Memleket Hast . 

M-d Çanak. Orll'IBD u · 

lst. Belediyesi 
İst. 4 cü İcra Aksaray Valde 

Cami Sok. ~\~ 1 

1 oy zarfında 

26 6-40 15 -
Müd. 27 t> 40 15 -

l 6 10 itib 20 gün 

21-6 40 
21-6-40 

13 6-40 
21·6 40 

19-6 40 
26-6·40 

14. 18-6-40 

16 -
16-

I0-
15 -

14-
14 -
12 -

3 

l - Keşif ve şartnamesi mucibince idaremizin Paşalimaoı Ba· 
, kım evi ahşap döşemelerinin tamiri işi açık eksiltme usulile ihale 
oluıı caktar. 

JI - Keşif bedeli ,,2475" lira muvakkat teminatı ,, 185,62" liradır. 
111 - Eksiltme 26. Vl. 940 çartamba rünü ıaat 14 de Kabataş· 

da Levnzım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla
caktır. 

iV - Ş rtnameler her gün sözü geçen Levazım Şubesi vezne· 
sinden "6" kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte şartname
' sinin ,,F" fıkrasında yazılı vesaik ve % 7,5 güvenme paralarile bir· 

tikte mezkür Komisyona müracaatları. (4810) 1-4 

• • • 
1 l - 940 mali senesinde Diyarbakırdan kazalarındaki ve Mar• 

din, Urfa, Siirt, Bitlis vilayetlerindeki ınbi rlar idarelerine gönde· 
I rilecek bilümuru nakliyatı on beş gün müddetle ve kapalı 7.Brf uıu· 

1 Jile eksiltmeye konulmuştur. 
il - Nakledilecek eşya miktarı tahminen bir milyon kilodur. 
Muhammen bedeli ı20 bin, muvakkat teminatı 1500 liradır. 
lll - Muvakkat ihalesi 12.Vl.940 b\fihine müsadif çarşamba 

günü saat 14 de Diyarbakır İnhisarlar Başmüdürlüğünde müteşekkil 
Kowisyoıı tarafından yapılacaktır. 

iV - Şartnamesi Ankara, İzmir, Siirt, Mardin, Urfa, Gaziantep 
Elbığ, Bitlis, Diyarbakır inhisarlar idareierinde ve lstanbul Kabataş 
Levazım ve Mubayaat Şubesinde mevcuttur. 

------:..--·--------------.--....... ---~-- BORSA 

1 - 9-1-0 mali senesinde Diyarbakırdan kazalarındaki ve Mardi 
ile mülhaketıııdaki inhisarlar idarelerine gönderilecek tuzların nak
liyatı on beş gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye ko· 
ııulmuştur. İatanbul Hava Aktarma Anbarı Direktörlüğünden: 

6 X 6 ebadında 200 adet branda satın alınacaktır. 
la Pa~arlıkla ihalesi 17.6.940 pazartesi güııü saat 14,3C da Yeşil 

Y .hava aktarma anbarı satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
~ isteklilerin şartname ve nümuneyi görmek üıere her gün ve 
ti! larlığa gireceklerin mezkur günde 1500 lira mtıvkkkat teıninatla

t konıiıyona müracaatları 

• • • 100 adet subay çadırı alınacaktır. 
t Pazavıkla eksiltmesi 14.6 940 günü ıaat 14 de Yeşilköy-le Ha
' Aktarma Anbarı satıualma komiıyenunda yapılaoaklır. 
~ lateklilerio tartname ve nümuoeyi görmek üzere her gün pa
C.tlıta gireceklerin mezkur günde teminatlarile komisyonıt ınüra-
lllları 
~· 
~-k-, Z-a-h-irı-e,-E-t,-S-e-bz_e_v_. ·s-.---~-· ·---

Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan: 
1 Edirnede Askeri hastahane için 76650 kilo koyun eti p87ar· 
~la alınacaktır. Pazarlığı 25.6.940 salı günü saat 10 da Ediroede 

ta_ki nıüşiriyet dairesinde satmalma komisyonunda yapılacaktır. Tah
llıııı edilen tutarı 42157 lira 50 kuruş ve teminatı 3123 liradır. Ev· 
'-f Ve şartnamesi her gün kombyonda görülebilir. isteklilerin ıöı.ü 
leçen gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

* * • 9800 kilo kabak, 9800 kllo taze fasulye açık eluiltme ile 
~lırı alınacaktır. Kabağın tahmin edılen tutara 686 ve teminatı &03 
~'•dır. Fasulyenin tahmin edilen tutarı 980 ve teminatı 14i liradır. 
•~arlıkları 12.6.940 çarşanba günü saat IO ve 11 de Edirnede 

t•~i nıüşiriyet dairesinde satınalma komisyonunda yapılacaktır. Ev 
llf ve şartları her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün 
•t saatte komisyona gelmeleri. 

' ; • Aşağıda cins ve miktarları yazılı üç kalem yiyecek ve yem sa-
111 alınacakhr. Kapalı zarfla ihalesi Edirnede eski müşiriyet dai
~t•İtıd.~ salınalma komi~y~uu~~a ~apıla~ak.tır. Ev~af ve şartnameleri 

1 tr gun komisyonda gorulebılır. (steklılerın teklıf mektuplurını en 
ltç ihale aaatandan bir saat evvel komisyona vermiş olmaları la- 1 

~11!ldır. 
Ciusi Miktara Tutarı İlk tem. İhale günü Saatı 

Ton 
180 

30 
1100 

lira 
54000 
37500 
49500 

4050 
2813 
3713 

29.6,940 cuuıarteıi 11 
1.7.940 pazartesi 11 
3 7.9~0 çarşamba 11 

Isparta Askeri Satınalma Komisyonundan : 
Mvk. tut. İlk tem. 

{) l<ıtası Giosi Kilosu İhale tar. auti lira kr. lira kr. tekli 
l' tnizli arpa ve yulaf 36500 26.6.940 16,30 2007 50 150 56 son p. 
t-tfeııni saman 34000 24 ,, 11,30 IOSO 81 ,, 
-:.l1naı1 23000 ,, 15,30 460 3-1 50 l' ,, ,, 
denui sadeyağı 900 ,, 11,45 900 67 50 ,, 

Yukarıda adları yazılı garnizonların ihtiyaçlara olan 4 kalem 
trtak Isparta Tümlıı.omutanhğı binasındaki Sııtınalma Komisyonu 
tllrafından eksiltmeye konulmuş ve her garnizonun hiz.alarındn gü· 
11Ü, saatı teminatı, tahmin bedeli ve eksiltme şekilleri, cins ve mik-
l ' •rları yazılıdır. 

Şartname ve:. evsaflara komisyonumuzda mevcut olup i.teldiJer 
tarafından her zaman görülebilir. 

Eksiltmelere iştirak edecek olanların teminatlarını tümen vez-
11~sine yatırmaları, kapalı olanların teklif mektuplarını ihaleden bir 
bır saat önce kanunun 2,3 üncü maddelerinde yazılı vesikalariyle 
birlikte komisyonumuza müracaatları ilin olunur. 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden 
İdaremiz ihtiyacı için 300 adet saplı keserin alamı müteahhit 

111llll ve heaabı•a pazarlığa konulmuştur. 
Pazarlık 12.6.9-10 çartamba saat 15 de B. postahane karşısı oda 

\',.ide hanında ikinci katta P. T. T. muhasebeciliği odasında topla. 
111lcak alım aatım komisyonunda yapılacaktır 

Muhammen bedeli 240 lira, muvakkat teminat 18 liraJır. Ta. 
liplerin olbaptaki tartnamelerini görınek ve muvakkat teminatlarını 
htırınak üzere müdilrlük idari kalem levuım kıımıua, pazarlık gün 
•t saatinde de yukarıda toplaoacaıcı yer yazılı kouıiayona müraca-
llltı, (4773) 2-2 

lSTANBUL 
TiCARET VE ZAH\RE BORSASI 

10 • 6 . 940 FlATLAR 
Aşafıı Yukarı Cınııi 
K. P. K. P. 

Bufıd•y )Um11şok 5 32 6 5 
5 20 

" ••rt 
kıı.ılca 

Keten tohumu 
Zeytinyağı Eıs. 

5 32 6 ıo 
16 

Arpa yeınliL:: çuv. 
Mısır aan dök. 
Çavdar 5 57,5 s 

375 - 390 
17 5 -

Afyon kııb:ı. 

Susam 
s.&unluk 
Peynir beyat. n 
PamaL:: yağı 40 - 41 -

Buğday 

Çavdar 
Yulaf 
'Yapak 
Mısır 

G E L E N 
Ton Tc.T\ 

555 Ze)Iİn;> ağı 
'45 Beyaı. peynır 37 
68 Un aO 
28 Kaşnr :!4 

135 Arpıı 20 

GlDI-:N 
Susam 19 1 Tiftık 

Fındık ic;i -· 1 Kuşp•nıi 

DlŞ FIATL R 

Londre 
Nevyork 
Peris 
Milaııo 
Cenevre 

ÇEKLER 
7 . 6 . 1940 

Atiırıs 
Sofya 
Madrid 
Buda peşte 
Bükreo 
Belgrad 
Yokohama 
Stokbolm 

5.24 
145.-

2.9647 
8.3175 

29.2725 
0.9975 
1.825 

14.435 
25.1075 

0.625 
3.3175 

36.66 
31.005 

ESHAM VE TAHVıLAT 

Ergani 19.08 

BORSA HARICi Al TIN FIATLARI 
Lira Kr. 

Hamidiye, Reşadiye 23 95 
KAlm şi "rl' · 105 
24 ayar külçe altııı gramı 2 68 

00000000101000000000 

Buğrlay ı Lıverpul 

" 
Şikago 

• ı Vınipek 

Mıaır Londra --------

8
0 

HASTALAR8
0 3 76 

4 52 3 Artık ilaç şişelerini kırınız ve O 
4 21 O Suları: kals yumlu, kükürtlü, 8 
1 52 g çelikli, lıepsiniıı fevkinde R d- O 

O yo • Aktiviteli oldugu için mut· 8 
Kiralık 

1 ve 2 odah 
..wAPARTIMA 
Kalorifer. banyo, Bide, hava 
gazı, elektrik , terkos , her 
gün sıcak su, parke, bütün 
konforu haiz, iyi mnnzarah 
ve havadar, ehven fintla ki
ralıktır Beyoğlu, Karlman 
karşısında, c a k i Polonya, 

y e n i Nuru Ziya sokağı, 
No· 29. 

g lak surette şifalı olan O 
o o o o 
o C.) 

§ KAPLICALARINA 8 
g GİDiNiZ g 
o o 
O MUDANYA POSTAl.ARlNIN 0 
O ARMUTLUYA UGRAYAN 0 
0 SEFERi.ERi g 
g lstanbuldaıı Armutludan g 
O Herckct Hareket O 
8 Saati S ati g 
8 Pazarte i 9,20 O 

---- O 9,50 Salı O 
ÇOCUK HEKİMİ o Çarşamba 9,20 O 

r.. Ahmed Akkoyunlu 8 16
'
00 

Per"embe 08 
O Cuma 9,20 

1 
Taksim·Taliaıhaııe Palas X 4 O 14,00 Cumartesi 8 
Paznrdan maada hergün saat O 8 30 Pazar 9 20 ve 19 20 O 
15 !en sonra Telefon ~\~ 40127 1 O ' ' ' O 

~ 00000001010000000000 

Miktarı Muh. bed. İlk teminat 
Cinsi kilo kr. san. lira Şukli 

l ııci nevi ekmek &0,000 10 25 615 kapı.lı zarf 
Bnyaz lcaramım eti 36,000 53 1431 > » 

Süt 40,000 11 330 açık 
Yoğurt 30,000 16 360 l> 

Gureba Hastanesine 940 senesi ıçan liizumu olan yukarıda cins· 
leri yazılı yiyecekler hiı.alarıııda gösterilen şekillerde ayrı ayrı ek
siltmeye konulmuştur. İlıal~si 14. 6. 940 cuma günü saat on beşte 
lstaııbul Vakıflar Batmüdürlüğü binasında toplanan Komisyonda 
yapılacaktır. 

Şartnameler her gün Levazım kalemiude görülebilir 
Kapalı zarfla yapılacaklar için "2490" sayılı kanunun tarifi veç

bile hazırlayacakları zarfları ihale saatinden bir saat evveline kad r 
makbu1. mukabiliııde Komisyon Riyasetine ,·erilmesi şarttır. 

Posta ile gönderilecek zarflar da yine ihale saatındım bir sant 
evveline kadar gelmiş bulunması lazımdır. Postada olacak gecikme· 
ler kabul edilmez. (4451) 

il - Nakledilecek tuzların miktarı tahminen 800 bin kilodur. 
Muhammen bedeli on bin, muvakkat teminatı yedi yüz elli li· 

radır. 

ili - Muvakkat ihalesi 12. Vl.940 tarihine mü&adif Çarşamba 
günü saat oıı ikide Diyarbakır İnhisarlar Başmüdürlüğünde teşekkül 
eden Komisyon t rafından yapılacaktır. 

lV - Şartnamesi Ankara, İzmir, Siirt, Mardin, Urfa, Gazian
tep Elazığ, Malatya, Bitlis ve Diyarbakır inhisarlar idarelerinde vö> 
İstanbul Kabatnş Levazım ve Mubayaat Şubesinde mevcuttur. 

(4495) 4-4 

••• 
Cinsi Miktarı Muh. Bedeli % 7,5 teminatı Eakıiltme 

Lira Lira Krş. şekli saati 

------- ---- ----·- ------- - - ---·-
Bel ipi 10.000 kg. 
Bileme makinesi 300 adet 
zımpara taıı. 

1500 112 50 
Paz. 14 
Aç. eks. 15 

1 - Şartname ve numuneleri mucibince yukarda cins ve mik· 
darı yazıla iki kalem eşya hizalarında yaz.ılı usullerle ıahn alına

caktır. 

il - Zımpara taşı wulıammen bedeli muvakkat teminata eksilt
me 1Batleri hizalarında yazılıdır. 

ili - Eksiltme ve pazarlık 24. Vl.940 Paz.artesi günü Kabataş
da Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla

caktır. 

iV - Şartname ve oümuııeler sözü geçen Şubeden parasız alı· 

nabilir. 
V İsteklilerin tayiıı olunan gün ve saatlerde % 7,5 güvenme 

pııralarile birlikte mezkur Komisyona müracaatları. (4710) 2 4 

••• 
I - Keşif, şartname ve planı mucibince İdaremizin Maltepe tü

tün enstitüsünde yaplıraceğı tütün kurutma hangarı inşaatı işi pa
zarlıkla ihııle olunacaktır. 

il -- Keşif bedeli 2056,47 lira ıımvekkat teminatı 154,23 liradır. 
ili Pazıırlık 24. Vl. 940 paurtesi günü saat 16 da Kabatıışda 

Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır, 
iV - Şartname SÖLÜ geçen Şube veznesinden 10 kuruş muka· 

bilinde nlınnbilir. 
V - İ teklileriıı pazarlık için toyin olunan gün ve saatte şart· 

namesinin ,,F" fıkrasında yazılı vesaik ve % 7,5 güvenme parasile 
birlikle mezkür Komisyona müracaatları ilan oluonr. (4730) 2-4 

lstanbul Elektrik Tramvay ve Tiinel işletmeleri 
Umum üdürlügünden : 

İhalenin 
Malzemenin adı Muvak. teminat günü saati 

A - Ek ve uç kutuları 800 lira 28.6.940 15 
B - Yüksek ve alçak tevettür 

izolatörleri 500 l> 27 6.940 15 
Yukarıda kaydedilen lıer iki kalem mc.lzeme eks"ltmelcri

ne talih znlıur etmemiş olduğundan lı~r iki kalem malzeme yeniden 
ve yalnız ek ve uç kutularının miktarı arttırılarak eksiltmeye kon• 
muştur. 

2 - Şartnameler İdarenin Levazım Müdürlüğünden parasız te· 
1 darik edilebılir 

3 - İhaleler yukarıda yazılı gün ve saatlerde ~1etro han bina· 
sının 5 ııci katmda toplaııııcak arttırma-eksiltme Komisyonunda ya· 

I pılacaktır. 
4 - Teki f mektuplarının şartnamedeki larifat dairesinde ha

l zırlaoarak ihalelerin icra kılınacağı saatlere kadar 4 ncü kattaki 
Komisyon katipliğine imza mukabilinde verilmiş olması lazımdır. 

(4813) 
===::;::::==:.::==:==:~· 

EN iYi GIDA MAKARNADIR 1 

M I K 
MAKARNA FABRIKASI 

MAMULA TINI TERCiH EDİNiZ 

ADRES: Galata, Karaköy, Tünel yanında Perçemli sok . .\" 21 ·23 

Taşra siparişleri der.hal icra olunur.. 
·~~~~==~~~~~===========::ı~~~~· 
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't t. ~uotldlen des AdJudicatıons 
ABONNEMENTS 
Ville et Provlnc~ 
3 mois Ptn 450 
6 8FiO 

12 n 1500 
Etranger: 12 mois Ptrr 2700 

Le No. Ptrs 5 

1 ADMINISTRATION 

f Galeta, Eski Gümrük Cad. 
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T elephoaıe: 49442 

Pour la Publiclte ı'adresaer 
a l'Administration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Boite Po.tale No. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de ı'adjudication - -M~--Pri-1: Caution. - lieux d';djudieatiou et du 
Joura Heures d'adjudieat. e1timatif provüıoire Cabier dea Cbargea 

----------------------------------~~~ 
Adjudications au Rabai~ 
c t IH tr l l ti c nS··f Eri:' oiİ<HH .. -1 r c v. r l .blics·W ateriel de Construction-Cartographie 

Constr. bat. hangar: 2 p. Pli cach 20019 88 1515 - Com.Ach. Min. Def. Nat. Ank. 26·6·40 
28·6·40 
24·6-40 
21-6-40 

10 -
11 -
15 -
15 -

ı. tnnks pr. benzine (cah eh 630 P.) :ıı 125964 - 7548 20 " " 
,, quni • Publique 1096 97 80 17 Municipalite Çanakkale 
,, annexe de 4 chambres a la bat. " 3112 - 233 40 Dir. P.T.T. Kayseri 

P.T.T. de Kayseri 
Repnr. planchers maison manipul. a Pnşalimanı " 
Constr. pnve en parquets s/route Erzuı um·Pa- Pli each 

landöken-Hınıs 

2475 -
l16::t2 94 

Constr. abattoir (1 partie) 3195 38 

185 62 
873 50 

Com. Ach. Econom. Monop. Kabatache 26·6·40 14 -
Vil yet Erzurum 27·6·40 17 

Dir. Nahiye Çarşamba de Bolu 

E lectricite-Gaz-C hcı uffage Central (lnstallation et Materiel 

Boiles de jonction et de bouts (aj) 
Isolateurs de haute et basse tension (aj) 

Hpbillement - Chaussures - 1 issus - Cuirs , 

Habitıı d'ete: 191 complets 
Bottines: 191 paires 
Tulle: 200 m ··toile pr. linceul: 250 m.·toile 

pr. bari'dage: 400 m. {aj) 

Publique 3056 
1241 50 

800 -
500 -

230 -
94 -

Dir. Gen. Expl. Elec . Tram. et T. lst. 

,, " 

Municipalitc Izmir 

" ,, 
Hôpital Regional Bolu 

28·6·40 15 -
27-6·40 15 -

24-6 40 16 -
24 ·6·40 16 -
14·6·40 15 -

Tulle: 4000 m.·toile: 3000 m. (aj) Gre a gre I Vilayet Malatya 1 mois a partir du 2-6 40 

TravfUX d'lmprimerie -Papeterie - Fourniture de Bureaux 

Enveloppes: 4000000 p. Pli cach 14000 

Bois de Construction, F lanches, Charpente 

Bois de constr. en sapin resineux: 1275 p. - Pli caeh 
madrier en sapin rcı;ineux: 4350 p.·bois 
en frene ou ehcne: 500 p. (c. eh 180 P) 

Poteaux telephoniques en chene ou peuplier: 
5800 p. (ni) 

Contre·plaque en aune: 20.88 m3 Publique 
Boiı de constr. en sapin goudronnc: 330 m3 

:ıı 

Transport-Chargement - Dechargment 

Transport par voie de mer de soldnts, effets, Plı cach 
provisions et munitions 

Transport par voie de mer de 
provisions et munitions 

Transport effets et provisions 
:ıı extcrieurs 
)) 

l> 

interieurs 
provisions: 126735 k. 

,, 

,, n et autres effets milit. 

D 

Puhlique 
Pli caoh 

.. 
Gre iı gre 
Publique 

35833 50 

21350 -

375R 40 
7425 -

Trav. chnrgement, deehargement et transbor
dement de bateaux a lzmir et ehargement 
sel ı\ Çamaltı (eah eh 438 P) 

Pli cach 175000 -

Transport effets: 33050 k. Grc iı gre 

C ombustible - Cer bur ant· f-' uiles 

Ma.zout: 12 t.·huilc pr. machine: 600 k.·char· Gre a gre 
bon de terre: 15 t. (aj) 

Bois: 110 t. 

» '5 t.·charbon de terre: 25 t 
Boiı: 98300 k. 
Coke de Karabük: 1200 t . (c. eh l 4 t P) 
Huile mineıııle: 14 lols 162 t. (c. eh 222 P) 
Coke de chauffııge: 1950 ı. (cah eh 240 P) 
Bois de chf:ne sec: 400 tchekis·bois d' orme 

sec: 400 tchekis-charbon de terre crible 
ou marinlave: 200 t . 

Petrole: 400 k.·bois de ebene: 60 t .-id. d'or
me: 60 t. (nj) 

Charbon de terre do Zonguldak (ajl 

Divers 

Tente pr. officiers: 100 p. 
Biche: 200 p. 
Cire jaune: 500 k. 
Machine·outil iı tours: 1 p.·id. a pline: 1 p. 

Pr.ovisi ons 

,, 

Publique 
Pli cach 

, 
,, 

Gre iı gre 

Gre a gre 
,, 

Publique 
Grc a gre 

Su ere: 120 t. (cah eh 228 P) Pli cach 
Pain pr. maison correctionnelle: 175 t . » 
Pain: 6 t.·viande de mouton: 3 t.-lait : 2,5 t 

beuıre: 400 k. ri.z: 1,5 t. · oignons : 500 k. 
pomme de terre: l t .-haricots frais: 300 k. 
courges: 150 lc.·aubergines: 400 k.·toma· 
tes: 1 t. ·epinards: 400 k.·poirreaux: 400 
k.·choux: 300 k. 

• 

2386 38 

1474 50 
28200 -
44250 -
48750 -

820 -
18000 -

45600 -
14500 -

1050 - Com. Central Ligue Aviat. T. Ankara 22-6·40 l 1 -

2687 52 

1601 25 

281 88 
557 -

450 -

500 -

250 -

1000 
10000 -

357 96 

110 58 
2115 -
3318 75 
3656 25 

J5UO -
61 50 

2700 -

3420 -
1087 50 

Com. Ach. Dir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 27-6-40 16 -

Premiere lnspection Gen. Diyarbakır 

9me Expl. Ch. de fer Etllt Sirkeci 
Dir. Trav. Pub. Bolu 

Com. Ach Place Forte Çanakkale 

" 

" .J> 

" 

n 

" 
> 

:» Int. lzmir 
'' Mil. Kırklareli 

Oir. Gen. Exploit. Porls Etat Dir. 
Suc. lzmir 

Dfr. lnstruction Pub. lstanbul 

Municipalite Karabiga 

'28·6-40 10 

26·6·40 11 -
Oanıı 1 mois 

21·6-40 16 

21-6 40 11 

20-6-40 16 30 
W-6-40 11 -
20·6-40 15 -
11-6-40 15 -
2fi-6·40 16 -
26·6·40 ı 1 -

12·6-40 15 -

Jusqu'au 30 6-40 

Com. Ach. lnt. l.zmir 12-6·40 10 -
Creche Çorum 20 jours a partiir du ı -6 40 
C. A. Regim. Gendr. Ambul. Antakya 22·6·40 10 
C. A . Dir. Gen. Fabr. Mil. Ankara 26-6 ·40 16 

" " 26-6-40 ıs 
" ,, 27-6-40 15 

Hôpital Türk·Armenicn do Yedikule, Jusqu' au 2 t-6·40 
Çakmakçılar Büyük Yeni Han 

Hôpital Rcgional Dolu 

Municipalite Bolu 

Dir. Hangar Aviation lst. a Y cşilköy 

" n 
1 er Expl. Ch. de fer Etat H. pı.şa 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Dep. Mar. 

14·6 40 15 -

14·6-40 

14-6-40 
17.6-40 
28 6·40 
15-6-40 

14 -
14 30 
ıo 30 
11 -

Com Ach. lnt. Ankara 26-6-40 15 -
Dir. Maison Correct. et Prison bmir 27-6·40 15 -
Creche Çorum 20 jours a partir du 1-6-40 

Memento des Fournisseurs 
İ L_ES_A_D-JU_D_l~CA TIONS QUl AURONT LIEU DEMAIN LE 

l 
1 

Vilayet Diyarbakır : Dir. Exploit Foret Etat Dllf' 
Coutr. m•İ•on• immıgrc11 [No 1423] aunbey : 

Chef Med Hôpital Modele Ank.: Tronc en Hpin lNo 1439] ~ 
Legume1 [No 1427) Municip. Konya ; 

Oir. Ventes Douanes lst. Fer camelote ete . (No 1499) • 
TiHu• en coton [No 1431] • Dir. Forels Samıun: 
Coın. Ach. lnt. lzmir : 1 Boia de Hpin [No 1439] • • 

Beurre (No 1432) Municip. Çanakkale: 
Oir. Gen. Mooopoles : Conatr. W . c [No 1440] 

Papier Filtre [No 1433} 

1 
Procureur Gen. Merain : 

Constr, bit. a<luıiniıtr . o Erzincan 
[No 1433] Pain [No 1440] 

Municip. iz.mir : j Minist. Douanea et Mono,ol" 
Riiıe viande ele moutorı puin et la it Eau de aource Çone jNo 1442] 

[No t4:>3t C A h 1 K om. e . nt. onya : 
Dir. Forets BalakelJIİr : Cbauaıue• pr. aoldıta (No 1444) 

Boia d'h~ııe [Nu 1433) • Municlp. Kiitahya : 
Dir. Moııop. Diyarb l ktr : Tranıport lignıte [No 14451 

Tnneport aıtıclea monopol11c• [No 1435J Com Ach Milit. Edirne : 
Vil· Tokat: ı ··"'1 Courge1 et harıcota varta [Nu ,....,J 

Charbon crib'c [No 1436] Oir. P.T.T. lıtanbul: 
Com. Ach. Fabrique Avion Doloir• [No 1445) 
Kayseri : Com. Ach. lnt. Tophane r 

Cuis11>n ele pnin [No 143ö) Beurre [No 1446] 
Com. Allı. Milit Kayseri : • 

Ble conca .. e. haricota secs et poiı clıiche - . ..J 
[No 1439] NOTES ı Lea N-Uoe entr• .. ..-, 
Dir. Staıion Abricot Malatya: tblau eont ceuıı de notre jou,...I 

lnıtallat . d'tııu [No 1439) lequel l'ni• • panıı . 

Dir. Geıı. Exploit. Electr. Trams (•)Le• affalrea aai•iff d'un• ~ 
et Tunnel Iatanbul : riaque •• rapportent Jı dH ., .. .., 

Fabric. portt• en fer [No 1437] adjudieation i la •arencb~re. _,/ 

• • 

MUZA YEDELER~ 
lzmfr Belediyesinden : 

Temizlik itleri hanında mevcut kmk mermerlerin .. tatı fe• 
leri müdürlüğündeki ke,i.f ve şartnameai veçhile açık arttı 
konulmuştur. 

Kaşif bedeli 587 lira 50 kuruş, muvakkat teminat 44 liradır., 
Taliplerin teminatı iş baııkaaına yahrarak makbudariyle t1l1' 

tarihi olan 24.6.940 pazartesi günü Aat 16 da eneilme milracaa 

Siyasal Bilgiler Okulu Alım Sabm KomiıyonundaD : f 
Siyaaal bilgiler okulunda mayaa 1941 gayeaine kadar ,aa• t/I 

kacak ekmek kırıntıları ile tabak 11yrıkları pazarlık ıuretiyle il ' 
caktır. Bunların senelik olarak tahmin edilen dedeli 200 lirad~ 
teminat 15 liradır, Satış şartnamesi her gün mektepte prill~ 
Pazarlık ve ihale 14 haziran 1940 cuma günü ıaat 15 te .. A 
mektepler muhasebeciliği binaaında yapılacaktır 

Seyhan Vilayeti M.H Müdürlüfünden: 
Fort markalı vilayet eski hizmet otomobili 550 Ura :;_ 

hammen bedel üzerinden ve açık arttırma ile 1&tılac• /ı 
Açık artırma 940 ıeneıi haziranın 13 üncü perıembe 

nü saat 10 da yapılacaktır. 
ihale vaktinden evvel buıuıi muhaıebe vezneıtne 

rılmif bulunmasa lazımgelen pey paraıı miktarı 51 Ur9 
kuruıtur. ' 

isteklilerin muayyen gün ve ıaatte vil&yet daimi eti' 
meninde hazır bulunmaları ilan olunur. 1 

. O. O. Yolları 8 ci İtlelme Komlıyonundan : ,;/.. 
idaremizin Alsancak merkez anbaranda nhipsiz bulun111uf J 

397 kalemde mübtelifül cins eıya ayrı ayrı 24.6.940 pazarteti ~ 
aaat 10 da Alsaneak garında komisyonumuzca ıablacakttr. Muba , 
bedel 93.89 lira olup iıteklilerin 7.04 lira muvakkat teminat_ J 
buzlariyle muayyen vakitte komisyona gelmeleri lazımdır. ~ 
meai işletme kaleminde görülebilir. 

Çanakkale Orman Müdürlüjünden: 
Çanakkkle vilayetinin ayvacık kazaaa dahilinde tabadaa ,ı. 

ormanından 1337 kental çam kabuğu 3.6.940 tarihinden 19. 
tarihine kadar en bef gün müddetle açık arttırmaya çıkaral 

4 Arttırma 19.6.940 tarihine rutlayan çutamba günü aaat 1 
Çanakkale orman çevirge müdürlüaü binasında yapılacaktır. 

Beher kentalinin muhammen bedeli 50 kuruıtur. 
Teminata m~vakkateıi 51 liradır. lı' 

Şartname ve mukavelename projelerinı görmek iateyeıalet _.-
müddet içinde Çanakkale orman çcvırge midirlilj'I daireaio• 
racaat edebilirler. 

Babaeski Aı:keri Satınalma Koaaiayonundan: ~ 
13.6.940 perıenbe günü çürüte ç.ıkanlan ıekiz ha~ 

satılacaktır. İsteklilerin sözü geçen günde Babacnld ~ · 
ma komisyonuna müracaatları. 

imtiyaz Sahibi ve Yazı itleri Direktaril: l..ail Girit 

Baııldıtı yer: A kıa Buame•i l.taabal 


