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ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için Kuruı 

3 Aylıtı 450 
6 850 

12 ,, 1500 
Ecııebı memleketler için 
12 aylığı '2700 

Sayısı 5 Kuruş 

Günü geçen nuıhalar 

20 kuruıtur. 
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GAZETESİ 

13 Haziran 1940 

iDAREHANE 
Galata, Eski Gümrilk Cad. 

No. 52 
HUSUSi DAİRE 

lLAN ŞARTLARI 

ldareha.nemizde görütülür 

Telefon: 49442 

Poıta kutusu No. 1261 

, 

Umum Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 

Ekonomik Haberler 
---- -- -· 

3 milyon lira borçlu olan ltalya 1 kaliye ~fyası sat~n toptancı ve 
klering yolile mal vermiyor yarı toptancı tacırler bulunmut· 

• tur. 
Dolar dün 130 kuruta kadar Uzun süren toplantıda gıda 

maddelerinin toptan, yara toptan, 
perakende satış fiatları ve kir 
nisbetleri üzerinde fikirleri alın-
mıttır. Komisyon bundan sonra 
ikinci bir içtima yaparak alınan 
mütalealnrı telkik ve bazı esas· 
lar teıbit etmiştir. 

dütmütlür. Haber alındığına gö· 
re, doların kıymeti bu miktar 
üzerinde kalacaktır. Diter ta
raftan ltalyanın h11rbe girmesi 
Gzerine liret üz.erindeki mua· 
mele de tamamen durmutlur. 
E.asen harp vaziyetinin piyasa· 
larımızda tevlit ettil'İ durgunluk 1 
artmaktadır. ihracat için mal Eti Bank lzmirde kömür teşkilatı 
talepleri gelmediti ıibi, gelditi 
takdirde de nakliyat imkanı bu· 
lunamıyacatından ihracatın ta· 
aıamen durmuş oldutuna hük
oıediltr. İtalya ile kontenjan lis· 
leleri dolmut ve üç milyon Türk 
lirasından fazla alacatımız bu
lundutu için bundan böyle İtal· 
yaya ihracat yapmak imkinı da 
kalma111ıt gibidir. Dün yalnız 
Romanya, Bulgaristan ve Ma· 
cariıtana eaki satış olarak elli 
bin liralık susam, balak gönde· 
rilmittir, 

yapıyor 

İzmirden bildirilditine göre 
Koordinasyon kararı dahilinde 
kok ve antrasit kömürü satıtla· 
rını yapacak olan Eti Bank, 
İzmirde kömür tetkilit• yapma
t• başlamıttır 

Kömür sabflDl bizzat Eti 
Bank yapacak ve bundan son
ra ikinci ellerin ıahtına meydan 
verilmiyecektir. Fiat muayyen 
olacak, kömür bol bulunduru· 
lacak, halk kömür ııkıolııı çek-

Müteahhitlerin Takvimi 

YARIN 14. 6. 940 ta YAPILACAK İHALELER 

O. D. Yolları: f lzmir Belediyesi: 
Ga:zet.- kağıdı ıııulcavvo v •· (Nu 1423) 
Liaıilt çiı:ıne (No 14'.'lO) 
Peşel borıuu için lcrı ~· (No 1431) 
Roberoit vo macuını (No 1435) 

M. M. V. SAK: 
Cam !:npnlclı ilaç şişe•İ (No 1429) 
Otomatik tııl. f n ve mah:eouııi (No 1448) 

Ank. Lvz . SAK: 
Sadeyat (No 14.iO) 
Aydın C. Müddeium : 

Ekmek (No 1432) 

Motörin (No 14:J6) 
Beton dö~eırıe pp. (No 1436) 
Bf!nzin (No 1436) 
İliç (No 1444) 

Kayseri Askeri SAK.: 
Tuı. ve odun (No 1439) 

Mudanya Belediyesi: 
Levemarin kö,..ürü (No 1440) 

Manisa Vilayeti: 
Köprü tamiri (No 1440) 

İst. Belediyesi : Bolu Belediyesi : 
Zonguldak mod"n kömürü (No 1433) 

Nafıa Vekaleti: 

Ot.biiıı işletme imtiyazı (No 1442) 

T . H. K. lst Şubesi: 
Mahruti çıdır imaliyui (No 143.3) 

İsparta Askeri SAK 
Un (No 1433) 
Arpa Vı' yulaf (No 1439) 

lst. Komut. SAK: 
Yofıurı, •Üt tavuk ve piliç (No 1434) 
Taze fe•ulye ve kabak (No 1443) 

Devlet Limanları İşlet. Müd : 
Çıralı kadron ve meşe kofrıışu (No 1434) 

Samsun C. Müddeium.: 
Ekmek (No 1434) 

İstanbul Vakıflar M üd ·: 

Zarf yap. (No 1442) 

Kozan Kazası Koymak.: 
Kereste nakli (No 1444) 

Edirne Ask· SAK: 
Kabak ve çalı fHulye (No 14461 

Siyasal Bilgiler Okulu: 
Elemek kırıntıları ve yemek 

(No 1446) • 

Çamal~ı Tuzlası Müd.: 
Çıralı çam kereıte (No 1445) 

Bolu Memleket Hast. : 

ortakları 

Erzak mahrukat tü'bent ve bez (No 1447) 
Ekmek, et, •Üt ve yofrıırt (No 1435) İst. Hava Aktarma Ambarı Dir: 

Kayseri Belediyesi: Subay çadırı (No 1447) 

Milli Saraylar Müdürlüfünden: 
Yalova keplıcolarında Riyaaeticumhor kitkü yanında emaneten 

inta ettirilecek ola~ ve mühim bir kısım malzemesi tarafımızdan 

tedarik edilmit olup inşaat mahRllinde müteahhide teslim edilecek 
bulunan katibi umumilik binasının inşaat işçiliti <Matbah, banyo, 
ofis ve belalarla elektrik ve telefon tesisatı haric olmak üzere> 
pazarlık suretile ihale edilecektir. 

İşçilik ketfi yekunu a.234oa, lira c50» kuruttur. 
Pazarlık haziranın on yedinci pazartesi günü ıaat on bette Dol· 

mabahçede Milli Saraylar Müdürlügü binasında yapılacaktır. 
Miıü Saraylar Müdürlütü kalemine müracaat edecek olan ta

lihler avan proje, ketifname, feoui şartname ve mukavelename 
müsveddesinin birer suretlerini iki buçuk lira bedel mukabilinde 
alabilirler. 

Muvakkat teminat c 1755• lira «27> kuruftur. Bu paranın pa· 
zarlıtın yapılacağı saatten bir ıaat evveline kadar Malsandıtına 
yatırılmıt bulunması lazımdır. 

Pazarlığa girecek olanlar Ticaret Odasına !kayıdlı bulunacaklar 
ve timdiye kadar batka yerlerde yaptıkları aagari c20-25t bin lira 
raddesindeki intaat işlerine dair elde ettikleri vesikalarla bu vesi· 
katarı göstermek suretile kontrol mimarlığından ayrıca alacakları 

fenui iktidar şehadetnamesini ve teminat parası makbuzunu muayyen 
zamana kadar pazarlık heyetine tevdi edeceklerdir. 

İstanbul Defterdarlığından : 

İtalyadan dönen bir yu111urta 
tacirimiz italyanların piyasamı
za üç milyon lira borçlu vazi
yette bulunmalarına ratmen an· 
cak serbeıt dövizle mal verebi· 
leceklerini bildirdiklerini, yu· 
murta ihracatına mukabil kle· 1 
rina- yolile mal almak yolunda 
yaptığı tetebbüılerden timdilik 
müıbet bir netice çıkmadığı, bu 
hususta hükumetimizin İtalyan· 
!arla temasta bnlunması beklen

miyecektir. 
İzmirden made komürü ile it

liyen bazı sınai müeueseler lin· 
yitle it görmek için tecrübeler 
yapmaktadırlar. Bu tecrübelere 
yeni batlandıtı için netice he· 
nüz belli detildir.----~-• 

Harita yap. (No 1435) Ank. Valiliği: 
Tophane Lvz. SAK.: 

1 
Muhtelif erzak (No 1448) 

Pamuk (No 143S) -· 
Demir halka (No 1444) 1 Hami~ : [ J Tıl"'lıtk çina • ınm11 nn-

TP.vbit •em•rl iskeleti (No 1444) 1 meralar, işin bangı ııayılı gaı.etade npşr 

İat. Gümrükleri Başmüd.: o1dufıuııu gösterir. 
Paır.ulclu ve yünlü mensucat ıılote deri [•j Souunda yıldı-ı ışareti bulauan işler 

(No 1'1,5) fmtıuye<fe e alttlr. 

10 huiran 940 tarihinde ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile 
münakasaya konulan 81533 lira 5 kurut keşifli Beyotlu mal mü· 
dürlüğü ve maliye tubeai banası inıaatıoa talip çıkmadıtından itin 
bir ay içinde pazarlıkla ihalesi takarrür etmittir. Pazarlık, haftanın 
pazartesi ve perıembe günleri saat 14 de milli emlak müdürlütünde 

1 toplanan komisyonda yapılacaktır. Muvakkat teminat 5327 liradır. 
Müoakaıa evrakı ve planlar 4 lira 8 kurut mukabilinde milli emlak 
müdürlüğünden alınabilir. İsteklilerin muvakkat teminattan maada 
bu ite benzer 60 bin liralık it yaptıklarına dair ehliyet ve 940 yı
lına ait ticaret odası vesikası ibraz etmeleri lazımdır. 

diğini ıöylemittir. 

Türkiye ile Bulgaristan arasında 
ticaret işlori 

Dün konvaniıyonel trenile 
şehrimize Bulgar kömür tacirle· 

· 1· l . t' 1 
riniıı bir mümeaaı ı ge mıt ır. 

Bu mümeuil Bulgarların Tür· 
kiye ile iktisadi münasebetlerini 
arttırmağa ehemmiyet verdikle· 
rini, Bulgaristandan İstanbula 
beş milyon kilo mangal kömürü 
gönderileceğini, buna mukabil 
memleketimizden Bulgaristan e 
ihraç edilecek mallar hakkında 
piyasamızda tetkikat yapacatıııı 
möy lem iftir. 

Mümessil aranıyor 

Aşağıdaki firma Anadoluda 
her nevi ziraat ve trikotaj ma· 
kineleriyle bağcılığa ait makine· 
ler ve kimyevi mevad satll>ak 
için İıtaobulda, İzmirde, Ankara 
ve sair şehirlerde ciddi mümes· 
•iller arıyor : 

Stampa, Societe Anonyme de 
Commerce et de Technique 
No 65, Odoı Solomu. 

(Grece) Atheneı 

lisansa tabi mallar hakkında 
Ankaradan bildirilditine göre 

yabancı memleketl~re gönderi
lecek mamulit ve mahsulitımı· 
zın liaansa tabi tutulması bak 
kandaki Vekiller Heyeti kararı
nın tatbik şeklini gösteren tali· 
nıatname Ticaret Vekaletince, 
alakadarlara tamim edil mittir. 

Gıda maddelerine flat tesbiti 
Fiat teabit ve kontrol komi•· 

yonu dün mıntaka ticaret mü
dürlütilnde vali muavini HaHik 
Peplnin riyaaeti altında toplan
•ıt ve hu toplantıda bitin bak· 

lzmirde son zamanda mazot 
buhranı artmıştır. Sebze bahçe
lerinde mazot motörleri bulunan 
bahçe sahipleri petrol ve ben· 
zin kullanmata batlamışlardır. 

Mazotla müteharrik ıınai mü· 
esaeseler de tesislerini gazojene 
tahvil için tedkikler yapmakta· 
dırlar. Mıntaka iktiaad müdürlü
ğıi, bu müesseselerin sahiplerine 
her türlü kolaylığı göstermek-
tedir. 

lzmirden son yedi aylık zeytinyağı 
ihracatımız 10 bin tondan fazla 

Son hafta zarfında lzmir lima
nından Amerikaya 81 bin küsur 
lira değerinde l82 ton zeytinyağı 
ihraç edilmiştir. 

1 kauunuevvel 1939 tarihinden 
bu haziranrn ilk haftası sonuna 

kadar izmir limanından dış mem· 
leketlere ihraç edilen zeytinyağı 
4,252,000 lira kıymetinde 10642 
tona balij' olmutlur. Ayvalık İs· 

kelesinden yapılan ihracat, bu 
mikdardan hariçtir. Oradan da 
şimdiye kadar 300 ton zeytin
yağı ihraç edılmittir. 

----- --- ~---

JSTANBUL 
TiCARET VE ZAHiRE BORSASI 

Cin•i 
12 • 6 . 940 : FIATLAR 

At•tı Yulcarı 

Botday yumeşak 
• nrt 

kı:ulca 

Arpa Anıdol dökm• 
,. yemlik çav. 

Z•ytinyağı Eka. Elca. 
Nohut orta••' 

kalhuraltı . 
Bulııur 
Suaam 
Fındık kabuklu 
Peynir beyaı. 

K. P, K. P. 

5 32 6 19 
5 20 6 10 
5 32 
4 14 

5 2,5 

12 -
7-
ıo -
16 30 
16 20 

ıo -
17 20 

Yapak Trakya 70 -

Butday 
fHulye 
Tiftik 
Y•p•k 
Mıeır 

G E L E N 
Ton Ton 
500 

17,25 
14 

4.25 
45 

Zeytin yatı 
Beyu peynir 25 
Un 136 
Kaıar 3 
Arpa 50 

• 

rv1Ur. /1 KA~ ALA 
iraşaat-1 amirat-Nafıa işi~ - Malzeme-Harita_ 

1
. Nafıa Vekaletinden: 

Siirt-Bitlis yolunun Siirt-Haydar köprüsü kısmı ile Kurtalan 

1 
istasyon Batur köprüııü iltisakı yollarıo111 56 kilometreden ibaret 
tesviyei türabiye, sınai imalat ve fose inşaatı 800.311 lira 80 kuruş 

! keşif bedeli üzerinden kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkurılmıştır. 
Eksiltuıe 28.6.940 tarihine müsadif .:uma günü saat 15 de Nafıa 

Vekaletinde şose ve köprüler reisliği odasında yapılacaktır. 
I Eksiltme ~artnamesi ve buna müteferri diğer evrak Diyarbnkır 

1 

ve Siirt Nafıa Müdürlüklerinde görülebileceği gibi 4 000 kuru~ mu· 
kabilinde ıoseler reisliğinden alınabilecektir. 

l Ekailtmeye girebilmek için isteklilerin eksiltıne tarihinden en 
\ az 8 gün evvel bir aıtida ile Nafıa Vekaletine müracaat ederek bu 

gibi itleri yapabileceklerine dair ehliyet vesikası almaları l:izımdır. 

••• 
l adet muhavvile merkez binaıı int• Bak: Iıt. Elektrik, Tramvay 

ve Tünel İtletmeleri U. Müd. ilanlarına. 

ilaçlar, Klinik ve lspençiya-ri-a-ıa-t. _H_a_s-ta-h-an_e_L_vz-.-
- ----..--·-- ____ .. _,____ -----

5 ton reçina alınacaktır. Bak: inhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

Eie~ı'~,_ ~~!!gaz~, ~~~~rifer (Tesisat ve Malz.) 
D. D. Yolları ve Limanları İıletme Umum Müdürlüğünden 

Muhammen bedeli (852) lira (50) kurut olan muhtelif cins, 
eb'ad ve miktarda 1230 aded kuru pil 28.6.1940 Cuma günü ıaat 

( 10,45) Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından 
açık eksiltme uıulile utım alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin (63) lira \94) kurutluk muvakkat 
teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü 
saatine kadar kemisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız ol1rak dafı tıl
maktadır. 

• • * 

l İsteklilerin Ticaret Odası vesikası ile 35263 liralık muvakkat 13 kalem elektrik malzemeai alınacaktır. Bak: inhisarlar U. 
teminatlımnı havi olarak 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde . Müd. ilanlarına. 

I hazırlayacakları kapalı zarflarını yukarıda yazılı saa,ten bir saat ev· 

1 

veline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri . Mensucat -Elbise -Kundura - Çamaşır v .:!:. 
muktazi olup posta ile gönderildigi takdirde postalarda olacak ge. 

l b k b 

1 
Münakalat Vekaletinden : ,

1 

cikme er ve mü üraüz zarflar a ul edilmez. 
Aşağıda miktarı yazılı 1700 lira muhammen bedeli 7 kalem 

l Çanakkale Belediyesinden: elbise ve ıaireoin 5 temmuz 941) cuma günü aaat 10 da Vekalet 
1 Çıuıakkkle kasabasıııın meskun ve gayrimeskun 225 hektarlık Levazım Müdürlütüııde açık eksiltmesi yapılacaktır. 
.abanııı hali hazır hıtritasile bunu çevreleyen 40 hektarla 265 hektarn 

1 
Muvakkat teminlil 127 lira 50 kuruftur Şartname ve nümune• 

' varan sahanın 114000 wikyaılı münhaııili tekıwmelrelik har.tnsmııı leri Levazım Müdürlütünden parasız alabilirler. 
1 yeniden alımı iti yirmi iÜo müddetle ve kapalı zarf usulile eksilt- \ İstekl lerin kanuni vesaikle birlikte ayni gün ve saatte Komis· 
1 1 • meye çıkarı uıı4tır. ı 
1 işin maktu bedeli 5500 liradır. 1 

Muvakkat teminat 412 lira 50 kuruştur. 
Eksiltme 27.6.940 perıembe günü ıaat 15 te Çanakkale Beledi· 

ye binasında mütetekkilEkailtme Komisyonu tarafından yapılacaktır. 
Eksiltmeye iştirak edeceklerin Belediyeler İmar Heyetinden iş-1 

tirak vesikası almaları ve bunu teklif mektublarına koymaları la 
zamdır Şartnameler Çanakkale Belediyeainden ve Ankara Belediye: 
ler imar Heyeti fen şefliğinden parasız alınabilir. Teklif mektublan_ 
nın tayin edilen glnde sR&t 14 e kadar Çanakkale Belediye Reisli 
tine verilmeai veyahud posta ile bu saatten evvel gönderilıniş bu
funmssı lazımdır. 

İstanbul Belediyeıinden : 1 
Floryada yeni kazinonuu etrafile methalinin yaptırılmuı 2490 

numaralı kanunun 46 ncı maddesinin B fıkrasına tevfikan pazarlığa 
konulmuştur. Keşif bedeli 1347 lira 51 kuruş ve teminatı 202 lira 
13 kuruttur. Ketif ve şartname Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü ka· ' 
leminde görülecektir. ihale 15 6 940 cumartesi günü saat 1 de Dai. 
mi Encümende yapılacaktır. Talihlerin ilk teminat makbuz veya 
mektubları, Fen işleri Müdürlüğüne müracaatle olacakları fenni eh· 
liyet ve 940 yılına aid Ticaret Odası vesikalar ile ihale günü muay· 
yen saatte Daimi Eneümende bulunmaları. 

' 

yonda bulunmaları. 

Aded Takım Cinai 

13 
6 

47 Elbise maa kasket 
13 İt elbisesi 

Erkek paltosu 
Kadın mantosu 

Aded Takım Cinai 
6 Kostüm tayyör 

6 - Baş örtüsü 
4 - Boy mutambaaı 

r~atbaa işleri, kırtasiye ve yazıhane Lvz. ·- . 
Ticaret V ekiletinden : 

Ticaret Vekaleti tarafından l.7.940--31.5.941 günleri zarfında 
neşrolunııcak 75 forma haftalık enformasyon bülteninin tabı iti fen• 
ni ve umumi şartuameleri dahilinde açık eksiltmeye konmuştur. 

Bir forma işin muhammen bedeli 45 lira olup muvakkat temi• 
nat 253 lira 13 kuruttur. 

Açık eksiltme 27.6.940 günü saat 14 te yapılacaktır. lsteklile• 
rin ihale gününden bir ırün evel muvakkat teminatlarını mezkür 
muhaaebecilitine yaptırmaları ve yukarıda tayin edilen rün ve ... 
atte unvan ve ruhut tezkereleriyle birlikte vekalet :zat itleri ve 
levazım müdürlütünde toplanacak satınalma komisyonunda hazır 

bulunmaları ilin olunur. 
Bu işe ait tartnameler ber gün Vekalet zat itleri ve levazım 

müdürlüiünden alınabilir. 



2 M0NAKASA GAZETESi 

P u gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Liste~ 
A) MUnakasalar 

inşaat, Tamirat, Naha işleri, Malzeme, Harita 

Muhavvile Mrk. binası inş. kapalı z. 
Edirne spor &:lubü binası inş. paz. 
Buz fabrikasında yap. karomozayik ferşi· aç. ekı. 

yatı işi 

31125 80 
1894 50 

Bina inş.: 2 ad. paz. 3070 24 
Bankn binası tamiri n 3000 -
Lliğtm taıı ve beton kapağı yap. aç. eks. 607 70 

l ıaçlar, l'linik ve ispençiyari aıat, Hastahane Lvz. 
Reçine: 5 t. paz. 
Toleul: 3011 t. (şart. 459 kr.) kapalı z. 91650 -

Elektrik-Havagazi-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Elektrik malzemesi: 13 kalem aç. eks . 717 15 
Kuru pil: 1230 ad. ., 852 50 
15.6.940 da alınacağı ilan edilen 1 adet 

buhar kazanı ile türbo generatörün 
şimdilik alınmasından sarfı nazar edildi 

Matbaa işleri - Kırtasye-Yazıhanelevazım 1 
Haftalık enformasyon bülteni tabı işi 75 aç. ekı. forma1145 -

forma 

Nakliyat Boşaltma Yükletme 

Kara nakliyesi: 4500 t. 
İnhisarlar mamulatı nakli 
Kömür nakli: 325500 t. (şart. 5 L.) 

kapalı :ı. 

,, 
" 

Mahrukat Benzin, Makine yağlan v. s. 

Oduıı: 600 t. 
Transformatör yağı: 3 t 
Benzin: 20400 litre (15 t.) 
Meşe oduuu: 2000 t. 
Kriple maden kömürü: 300 t. 

Motörin: 180 t.·gtı:z yağı: 20 t ·muhtelif ma
kine ya~ı: 17.5 t. 

Motörin: 140 t. (temd.) 

Müteferrik 

Sultan çiftliği kumu: 5000 m3 

Beton plak imali: 16'200 ad.-betonarme 
künk imali: 3500 çift 

Kilometre tatı: 47 ad. 
Nakliye arabası. 300 ad (şart 240 lu.) 
Nakliye arabası: 300 ad. (şart . 240 kr ·) 
Tozluk düğmesi .ı delikli: 270000 ad. 
Hayvan velensesi: 200·250 ad . 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Pirinç unu: 156 k · 
Yumurta: 6200 ad. 
Kesme ıeker: 3650 k. 
Tuz: 1 t. 
Sabun: 1.5 t. 
Çamaşır ıodası: 1070 k. 

,, çividi: 56 paket 
Arpa kırdırılması: 700 t. 
Sıj'ır eti: 120 t. 
Sadeyat: 7.8 t. 

" : 7.8 t. 
" : 7.8 t. 
,, : 45 t. 
,, : 45 t. 

Sığır veya keçi eti: 219 t. 
K. mercimek: 14 t. 
K. ü:ı.üm: 8 t. 
Şehriye: 8 t. 
Makarna: 10 t. 
Sabun: 6 t. 
Bulgur: 15 t. 
Nohut: 15 t. 
Karaman eti: 82.5-99 t. (tashih) 
Zeytin yatı: 5 t.·zeytin: :;250 k.·beya1. sa

bun: 24.4 t.-yeşil sabun: 11550 k.-tere
yaQ'ı: 4250 k. (ta1hih) 

Kaşar ve beyaz peynir (tashih) 
Ekmek: 90 t. (temd.) 
Toz şeker: 2.5 t.-sabun: 3 t.-zeytinyağı: 

8.5 t.·sadeyağ: 5 t.-k. biber: 900 k.
makarna: 2 t.-arpa şehriyeıi: 300 k. 

Beyaz sabun: 8 t. 
Ekmek pişirilmeıi: 195 t, 

Patates: 11 l ·k. ı"ğau: 1.5 t.-taze bakla: 
8 t.-taze fuulye: 10 t.-taze kabak: 
1,8 t.-taze biber: 1.5 t. domatea: 2 t.
patlıcan: 12 t.-bamya: 1 t. 

Ekmek: 105120 k. (temd.) 
Ekmek 1 ci nevi: 1.5 t •• 2 ci nevi: 6 t. 

(temd.) 
Pirinç: 1.7 t.-feker: 700 k.-çay: 10 k.

tuz, mercimek, makarna sabun v.s, 

B. iV U 7 a y e d e 1 er 

kapalı z. 
aç. ekı. 

,, 
kapalı z. 

" 
,, 

paz. 
kapalı :ı.. 

aç. eks. 
paz.. 

" 
" 
" 

paz. 

" 
n 

" 
" ,, 
" aç. eks. 
kapalı z, 

" 
" 
n 

paz. 

" kapalı z. 
pa:z. 

,, 
,, 
,, 

" 
" .. 

kapalı z. 

" 

" 
" ,, 

aç. eks 

" 
kapalı z. 

paı. 

Kereıtelik kalın ve ince söğüt ağacı 70 ad. aç. art. 
müstamel oluklu çinko demiri: 20 ad. v.s. 

Tenezzüh otomobili Şevrole marka 
" Hurda çinko: 250 k. 

Manda südü: 15000 litre-İnek ıüdü: 3500 >O kapalı z. 
litre 

Otomobil aç. art. 

15750 -
6502 35 

754150 -

7500 -
1140 -
4630 80 

40000 -
t. 24 -

19600 -

12500 -

152 75 
Beh. l 60 

1 60 
999 -

2200 -

,, 

39 -
108 50 

1460 -
50 -

562 50 
74 90 
44 80 

4200 -
30000 -

9594 -
9594 -
9594 -

49500 -
49500 -
45990 -

3200 -
3903 -
6650 -

11926 -

300-

1861 
2334 44 

142 09 

460 54 

45 58 

58.32 50 

53 78 
63 94 

253 13 

1182 -
487 68 

33916 -

562 50 
85 50 

347 31 
3000 -

475 -

3120 -

937 - . 
1300 -

11 46 
7200 -
7200 -

330 -

3-
8 15 

109 50 
3 75 

42 50 
5 62 
3 36 

315 -
2250 -

720 -
720 -
720 -

7425 -
7425 -
3449 25 

2789 50 

702 -
691 87 
910 -

240 -
292 50 
498 75 

894 45 
63 56 

1330 -

150-

İıt. Elek, Tramvay Tünel İtlet. U. Müd. 28 6·40 11 -
Edirne Beden Terbiyesi Bölgesi Batkan. l 7-40 IO -
Ank. Belediyeıi 28·6·40 10 ~'° 

Hltrta Gen. Direk, Ankara 18 6-40 10 -
T. C. Zirııat Bankası Trabzon Şub, 
Trab.ı:en Beled. 18-6·40 15 -

fnbisarlar Umum Müdürlütü 28640 14 -
Alk. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 28-6.40 16 -

İnhiurlnr Umum Müdürlüğü 19-6·40 15 -
D D. Yolları Haydarpafs 28·6-40 10 45 
Askeri Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

Tiearet Vekaleti Ankara 27-6-40 14 -

lzmir Lvz SAK. 28·6-40 16 -
lzmir İnhisarlar Batmüd. 25·6·40 15 -
D.D.Y. Ank. ve Haydarpaşa Vezneleri 28-6 40 15 -

Kilis Belediyeıi 15 6-40 10 -
D.D. Yollan Haydarpaşa 2t-6-40 il -
D.D. Yolları 8 ci İşlet. İzmir 22-6-40 il -
Erzincan Tümen SAK 3-7-40 15 -· 
Karacabey Harası Müd. l.t. Veteri· 2-7-40 il -

ner Müd. 

" 4.7.40 15 -

Gireson Belediyesi 1-6 40 itib. 1 ay 

İst. Elek. Tramvay Tünel İtlet. U. Müd 24-6-40 

" ı5-6·40 15 -

Gaziantep Vilayeti 20·6-40 ıo -
M.M.V. SAK 176-40 10 -

,, 18-6-40 10 -
M.M.V. Hava SAK 14-6-40 JO -
M.M.V. SAK 15-6-40 il -

Samsun Vilaye~ 31·5·40 itib. 1 ay 
.. 
,, 
" 
" ,, 

" Ank. Lvz. SAK 
Erzincan Tümen SAK 
Kırklareli Ask. SAK 

., 
,, 

Diyarbakır Kor SAK 

.. 
Maraş Aak. SAK 
Çaoak. Mst. Mvk. SAK 

" 
" 
" 

" ,, 
İst. Sıhhi Müesseaeler SAK 

" 

,, 
Üıküdar C. Müddeium. 
Karacabey Hara11 İst. Veteriner Müd. 

Ask. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

31·5-40 " 
31-5 40 ,, 
31-5·40 " 
31·5-40 ,, 
31-5-40 .. 
31-6-40 ,, 
22-640 11 

1-7-40 
28-6·40 
28-6·40 
28-6-40 
28-6·40 
29·6·40 
29·6-40 
15 6-40 
15-6-40 
15 6-40 
15-6-40 
15 6-40 
17-6-40 
17-6·40 
266 40 

3 7-40 

10-7-40 
28-6-40 

2-7·40 

28·6·40 

15 -
il -
il 30 
15 -
10 -
10 -
11 -
9-
9 30 

IO -
10 -
10 30 
16 -
17 -
15 30 
15 30 

15 30 
15 -
16 -

14 -
Aık. Fabr. Kırıkkale Grup Müd.Ank 25·6-40 16 -

,, 

Trabzon C. Müddeium. 
Gireıon Memleket Haat. 

,, 

Gniantep Belediyeıi 

T.C. Ziraat Banka11 Utak Şub. 
Beyoğlu Vakıflar Müd. 
Karacabey Haraıı Müd , 

Emniyet Sandıj'ı 

25.6 40 15 -

15·6·40 10 -
30-6·40 15 -

30·6-40 15 -

19 6-40 14 -

28-6-40 15 -
18-6-40 il -
2-7-40 15 -

246-40 14 -
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Kereste, Tahta ve saire 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satmalın8 

M' Komisyonundan 
500 ,, 3,50: 4x0,14:0, 15x0 025 M ebadında çıralı çam tahtası 
500 ,. 3,50: 4x0. 18x0 25 ,, 
500 ,, 3,50: 4x0,20x0 25 ,, 

1000 ,, 3,50: 4x0,22xO 25 ,, 
250 ,, J,50: 4x0,25x0 25 ,, 
250 ., 3,50: 4x0,20: 0,22x0,03 n 

Tamamen çıralı çam vermek mümkün olmadığı takdirde bt' 
bir kalemin nısfı beyaz köknar olabilir. 

Mıktar ve eb'adları yukarıda yazılı altı knlem ve cem'an 30()0 
metre mikiibı kereste askeri fabrikalar uwum müdürlüğü roerke;. 
satınalma komisyonunca 28.ti 940 cumn günü saot 15 de kapalı ı• 
la ihale edilecektir. 
Çıralı çamın beher metre mikabına 50 lira ve beyaz köknarın be~' 
metre mikabıns da 46 lira bedel tahmin edilmiştir. Şartname 7 tır• 
50 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvokkat te

4 minat 8750 lirayı hevi teklif mektuplarını mezkur günde saat 1 
de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 sayılı kııoll' 
nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına 'le 

bu işle alakadar tüccardan olduklnrına dair Ticaret Odası veaikasile 
mezkur gün ve saatte komisyona müracantları. ____ ....,,....,,,_ 

Nakliyat - Yükleme - HoşaHuıa ---=--------m ~-
Çanakkale Müstahkem Mevki Satınalma Komfsyonund al1~ 

Çanakkale müstahkem mevki Çanakkaleden Gelibolu, Eceab' 
Kilitbabir, aralarında gidiş ve dönüş, er, eşya, erzak ve mühiınoı'' 
ın denizden nakliyeleri kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Bu nakliyat 31 .5,941 ayı nihayetine kadar muteber olmuk uıe' 
re bir seneliğine muvakeleye bağlanacaktır. 

Bu deniz nakliyatının muvakkat teminatı 450 liradır. 
Bu işe isteklilerin 21. 6. 940 cuma günü saat 16 da Çanaklı•~ 

mst. wvk. satıııalma komisyonuna 2490 sayılı kanunun 2, 3 ıJJ• 

delerinde yazılı vesikalar ve yukarıda gösterilen teminat mıktsrl•' 
rile birlikte müracaatları ilan olunur. 

* •.., Çırna!ikııl.: mst aıvk Gelib.1lu ve Ortaköy urasında gid~ 
ve geliş er1 erz ·k, eşya ve aıühiuımatın nakliyelerı l.apnlı ıarfl• 
ekıiltmeğe konulmuştur. 

İhalesi 21. 6. 9411 cuma günü saat 1 l de Çanakkale müstabkeıı> 
mevki & etııınlmn kom11yonuada yapılacaktır . 

Bu nakliyat ~ l.5.941 ayı nihayetine kodar bir sene müdd•~e 
mukaveleye bağlanacaktır. 

Muvakkat teminatı 500 liradır. 
Taliplerin kanunda yazılı vesaik ve gösterilen teminat mıktsr~e 

birlikte ihale saatından bir saat evvel komisyona müracaatları il•
olunur. 
------~-- ~--~----~~-~-~----~--~----,_,,.,.-
Mahrukat, Benzin, Maki na yayları v. s. ---- - - --Dahiliye Vekaletinden : 

Vekalet makam etomobili için açık eksiltme ile 5000 litre b~; 
zin alınacaktır. Muhammen bedeli litresi 25 kuruş hesabiyle birı ı 
yü.ı. elli liradır. Muvakkat teminat miktrı 93 lira 75 kuruştur. 

Alınacak benzinin evsnfı eksiltme şartnamesinde yazılıdır. f:~' 
ıiltme 27.6.940 perşembe günü saat 15 de vekalet binasında topl•' 
nacak, Satınalma Komisyonunda yapılacaktır, isteklilerin eksiltllle!' 
girebilmek için 249ll sayılı kanunda yazılı şeraiti haiz ve vesilı'' 
)arı hamil bulunmaları lazımdır. İıtekliler şartnameleri parasıL ol•' 
rak ber gün vekalet levazım müdürlüğünden alabılirler. 

iktisat Vekaletinden : 
(5000) litresi makam otomobili ve (2000) litreıi motosikletle'' 

ait olmak üzere (70JO) litre benzin satın alınacaktır. I) 
Tahwin edilen bedeli (l750) lira ve muvakkat teminatı (13 

ira (~) kuruştur. a· 
ihale 27 haziran 940 perşembe günü 1aal l IO) da Levazıa> rd 

dürlü~ü11de toplanacak olan Satınalma Komisyonunda yapılacalıtı'; 
Talipleriu şartnameyi gormek ve yüz.de 7,5 muvakkat teaıiıı•1 

yatırmak ü1.ere Levazım Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur . 

Askeri Fabrikalar Umum Mıidürlüğü Merkez 
Satınalma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 48.750 lira olan 1950 ton tesbi~ 
koku Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez satıP". 
ma komiayonunca 27.6 940 perıembe günü saat 15 de 1'' 
palı zarfla ihale edilecektir. 

Şartname 2 lira 44 kuruş mukabilinde komisyondan "~ 
rilir· Taliplerın muvökkat teminat olan 3656 lira 25 kurLJf 

1 
havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 de k&d,ı' 
komisyena vermeleri ve kendilerin de 24~0 ıayıh dıklarııı' 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle komisyoncu ohı11 

ve bu itle alakadar tüccardan olduklarına dair ticaret od&•ı. 
vesika11le mezkur gün ve scıatte komi&yona müracaatları· 

.., •,.. Tahmin edilen bedeli. 28.200 Ura olan 1200 ton !~ 
rabük doküm koku Askeri fabrikalar Umum Müdürl~ 

11 
Merkez Satınalma komisyonunca 26.6.940 çarıamba giil' 

1 
saat 16 da kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 1 li'ıı 
41 kurut mukabilinde komisyondan verilir· Taliplerin ıı> 1 
vakkat teminat olan 2115 lirayı havi teklif mektuplct'111• 
mezkftr aıünde saat 15 e kadar komisyona vermeleri ve ıce;ı 
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerind~( 
vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu itle alakadar tiJOJ' 
cardan olduklarına dair ticaret oda11 vesikaaile mezkur g 
ve saatte komisyona müracaatları· ı,p 

,.. • • T ahmln ediltm bedeli 44 . .250 olan 14 kalem ve ceJI' iiJO 
162 ton maden yağı Askeri Fabrikalar Umum Müdürl o 
Merkez Satınalma komisyonunca 26 6.940 çarı amba gn:, 
saat 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 2 1 ıf 
22 kuru§ mukabilinde komisyondan verilir Taliplerin ıJJ ~ 
vakkat teminat olan 3318 lira 75 kuruıu havi teklif rJJe e' 
tuplarım mezkür eünde saat 14 de kadar ·komisyona "erıı'~ 
leri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 rJJI' ,. 
delerindeki veaaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu itle~
lakadar tüccardan olduklarına dair Ticaret Oda11 veıikş• 
mezkur gün ve saatte komilyona müracaatları. 
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!!tefer.rik lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tilnel işletmeleri Muh. bed. %7.5 tem. Ekıiltme 
Cinsi 

İstanbul Belediyesinden: Umum MtidUrlüğUnden : - -----
1 Mezbaha et nakliyatı itlerinde kullanılmak üzere lüzumu olan 1 ı _ Vaniköyde kurulacak bir adet muhavvile merkezi binası· Makine şeridi 

Miktarı lira kr. lira kr. şekli saati 
---~---

5000 adet 1223 50 
t4 ~ded uzun ve 6 aded kısa kamyon karoserisi kapola z.arf uıulile nın inşuı kapalı mektupla fiyat istemek suretile el ı siltuıt'ye kon Elektrik malzemesi 
. kııltrueye konulmuştur. Mecmuunuo tahmin bedeli 19,000 lira ve muştur. 1 Atölye ve teıisah le· 

37 kalem 1400 -
18 n 175 -

91 76 açık ek. 14 
105 - ,, 14,30 

13 12 pazarlık 15,30 
ılk teminatı 1425 liradır. Şarhıame 48 kurut mukabilinde Fen iş· ı 2 B . 'd t 1 ı·d . L M"d " l"ır.." d 1 vazımı 1 • • - u ışe aı şar name er arenın evazım u ur u5 un en 

1:rı Müdürlüğünden alınacaktır. ihale 1.7.940 pazartesi günü saat 15 
1 
parasız tedarik edilebilir. Atölye ve teıisah le · 19 325 24 37 açık ek. 16,30 ,, 

Daimi Encümende yapılacaktır. Talihlerin ilk teminat makbuz ~ Ek 'it 28 6 940 - - t 11 d M t lı b' vanwı • ,, - sı nıe 1 cuma gunu S!la e e ro an ı :Y• mektubları, 940 yılına aid Ticaret Odası vesikalarile 2490 bnu· 
1 
nasının 5 inci katında toplanacak olan arttırma ve eksiltme Komis· l - EYSafını gösterir müfredat liıteleri ve makine şeridi nü· 

tı •ralı kanunun tarifatı çevresinde hazırlayacakları teklif mektu la- yonunda yapılacaktır. ruu .ıesi ınucibince yukarıda yazılı dört kalem eşya hizalanuda gös-
ııı ihale günü saat 14 e kadar Daimi Encümene vermeleri. 4 _ Muvakkat teminat 1861 liradır . ı terilen usuUerle satın alınacaktır. 

• • • Mezbaha et nakliyatı itinde kullanılmak üzere lüzumu o· 5 - Teklif mektuplaruıan şartnamedeki tarif at dairesiııde ha- j il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatlara, eksiltme aa· 
lııı 14 adet 2 tonluk U7un ve ö adet 1,5 tonluk kısa, motörlü lıauı· zırlanarak ihalenin icra kılınacağ'ı 1aate kadar 4 üncü kattaki Ko· atleri hizalarında yazıltdır. 
Joıı ••sesi kapalı zarf usul ile eksiltmeye koııulmuttur. Mecmuunun misyon katipliğine imza mukabilinde verilmiş olması lazımdır . 1 111 - Eksiltme 17. VI. 940 pazarteıi günü Kabatafda Levazım 
'-1.lbin bedeli 68,2110 lira ve ilk teminatı 4660 liradır. Şartname 17 l (4870) ve Mubayaat Şubeıindeki Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 
kuruş mukabilinde fen işleri müdürlüğünden alınacaktır. İhale· iV - Listeler sözü geçen Şubeden paraaız alınabileceti gibi şe· 
2°7.6.940 perşembe günü ıaat 15 de daimi encümende yapılacaktır. rit nümunesi de görülebilir. 
l'alip lerin ilk temiııat mı.L buz \it ye na ld lı f lorı, ~4( ) ılı ticaret V - İsteklilerin eksiltme ıçıo tiyin olunan gün ve aaatlerde 
0da11 vesikalarile tarifatı kanuniye çevresinde bazırlıyacalllan teklif % 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona gelmeleri ilin 
llıektuplarını ihale güııü saat 14 e kadar daimi encümene vermeleri. olunur. (4571) 4-4 • • • 

M M V H S t l K 
. d 1 - Mevcut müfredat listeıi mucibince 13 kalem elektrik mal-. . • ava a ına ma omıayonun an : . 1 - Şartııamesi mucibince l25 çift lastik çir.me açık eksiltme 

. . • zemesi açık eksiltme usulıle satın alınacaktır. 1•1 270.000 adet dört delılıdı tozluk düğmesi pazarlıkla satın alına· 1 il M I b d l' 717 15 kk t t . t 53 78 r d uıu 1 e satın alınacaktır. 
Caktır. Muhammen bedeli 999 lira olup kati teminat mikdarı 150 ı· ili - E: ~~tmme~9 ~le ~ıo ' m~va _ a il em~n;5' d 'K b ı~a ; · 1 il - Muhammen bedeli 893,75 lira muvakkat teminatı 67 li-
litıdır. Pazarlığı 14.6.940 cuma günü aa1lt 10 da bava satınalma L - · Mıı bme t.Ş b. . d t~rfAalm aKgun. saa d e al a akşt a J radır. 
korrıiıyonunda yapılacaktır. Nümuoesi her gin öğleden ıonra ko· evazım ve. u ~!~8 u esŞıo be dı 1::1 _

1 
°b~ısyonun a yapı aca ır. 111 Eksiltme 20. VI.940 perşembe günü aaat 15 te Kabatafta 

lb' . . İ . . _ _ . iV - Lıste sozu geçen u e e goru e ılır. L M b Ş b . . Al K · d l k ııyonda görülebılır. steklılerın muayyen gun ve ıaatte katı temı· 1 • • • k .1 . . . _ evazım ve u ayaat . u esmdekı ım om11yonun a yapı aca hr. 
11 • • • • V - lsteklılerm e sı tme ıçııı tııym olunan gun ve saatte %7,5 iV ş' - - Ş bed l b'l" at ve kaouoı belgelerıyle komısyonda bulunmaları 1 _ • • • k- . " - artname ıozu geçen u en parasız a ına ı ır. 

guveııme paralarıle bırlıkte mez ur Komııyona muracaatları. V _ Eksiltmeye iftirak edecek firmalar şartnamenin 9 uncu 

M.M.Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 1 <4866) t-4 maddesinde yazılı şeraiti ekıiltme gününden üç gün evveline kadar 
l * * * Hepıine tahmin edilen fiyatı: 2200 lira olan 200-2:i0 adet hay· tuz fen Şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın 

•an velensesi pazarlıkla ıatın alınacaktır. Pazarlığı 15.6.940 cumıar· 1 - Şartname ve nümunesi mucibince bira fıçılarının termimin- vesika almaları, tayin olunan gün ve aaatte % 7,5 güvenme parll• 
ltıi günü saat 11 dedir. Kati teminatı 3l0 lira olup nümune ve de kullanılan neviden 5000 kilo reçina pazarlıkla satın alınacaktır. larile birlikte mezkur Komisyona müracaatları. (4649) 3-4 
tartoameai komiıyonda görülür. Taliplerin mullyyen vakitte M.M. V. il Pazarlık 28. VI. 94o cuma günü saat l 4 de Kabatatda * • * 
Satın alma Ko. dR bulunmaları. Levazım 'e Mabayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 1 - Ketif' şartname ve plim mucibince İdaremizin Maltepe tü· 

ili - Pazarl •ğa iştirak etmek isteyen firmalar nümunelerini F e· tün enstitüsünde yaptıracağı tütün kurutma hangarı inşaatı İfi pa· • * • Bezi ve kolları Vekaletçe verilmek üzere 1000 tane sedye 
Yaptırılacaktır. Seherine tahmin edilen fiyatı 225 kuruttur. i,tekli· 
~rin 338 liralık kaü teminatları ile birlikte pnarlık güaü olan 
2S.s-940 cuma rünü uat 10 da Ankara 'da M.M. V. Satın alma Ko. 
da bulunmaları. 

• • * Beher adedine tahmin edilen fiyatı 325 kuruş olan 4UOO 
laııe st:dyenin. yalnız bezi Vekaletçe verilmek ve diğer bütün mal· 
lttııesi müteahhide ait olmak üzere imal ettirilecektir Eksiltme ka
Palı zarf uıuliyle 28.6 940 cuma günü saat 11 de Ankara' da M M. 
V: Satın alma Ko. da yapılacağından iıteklilerin 975 liralık ilk te· 
"ıını.tları ile birlikte teklif mektuplarını eksiltme saatinden bebe-
lbahal bir aaat evvel mezkur Ko. na vermeleri ve şartname al· 
lbak için de her gün ötleden ıonra Ko. na müracaatları. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma 
Komisyonundan : 

riköy bira fabrikasına vererek tecrübe ettirmt'leri ve pazarlığa işti zarlıkla ilıale olunacaktır. 
rak için vesika almaları lazım'dır. il - Keşif bedeli 2056,47 lira munkkat teminatı 154,23 liradır. 

iV - Şartname ve nümune sözü geçen Şubeden parasız alına· 111 _ Pazarlık 24. VI. 940 pazarteıi günü ıaat 16 da Kabatatda 
bilir. • Levazım ve Mubayaat Şubeıindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

V - isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte %7,5 iV _ Şartname sözü geçen Şube vezneainden 10 kuruf muka· 
güveııme paraltırile birlikte mezkur Komisyona müracaatları . bilinde alınabilir. 

(4867) 1- 4 ,, V - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte tart-
• * * nameainin ,,F" fıkrasında yazılı vesaik ve % 7,5 güvenme para1ile 

ı _ Keşif ve şartnamesi mucibince ldaremi7.in Paşalimanı Ba- I birlikte mezkur Komiayona müracaatları ilin olunnr. (4730) 3-4 
kım evi ahşap döşemelerinin tamiri işi açık eksiltme usulile ihale 
olunacaktır. 

il - Keşif bedeli ,,2475" lira muvakkat teminatı n 185,62" liradır . 
111 - Eksiltme 26. Vl. 940 çartamba günü saat 14 de Kabataş 

da Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla· 
caktır. 

Elektrik Trramvay ve Tünel işletmeleri 
Umum Müdürlüğünden : 

1 - Muhammen bedeli 12500 lira olan 5000 m9 Sultan Çiftliği 
kumu pazarlıkla satın alınacaktır. 

50 adet 0,6 krat sı.plariyle beraber taş düzeltme 
-det ll,8 krat saplariyle beraber taş düzeltme elması, 
lrat 1ı1plariyle berarer taş dü.ıeltme elması . 

elması, 60 iV - Şartnameler her gün ıözü geçen Levazım Şubesi vezne· 2 Bu İfe aid şartnameler Levazım Müdürlüğünden par&1ıa 

60 adet I sindeu .,6_" kuruş mukabilinde alınabilir. tedarik edilebilir. 

Tahmin edilen bedeli 5 bin lira olan yukarıda yazılı aç kal~m 
•e ceman 170 adet taş düzeltme elması aıkeri fabrikalar umum mÜ· 

diirlüğü werkez satınalma k.omiayonunca 26 · 6.1940 çıırtamba günü 
••at 14 de açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız o-
1•rak kowiıyondan verilir talipler muvakkat teminat olan 375 lira 
•e 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komis
~0ııcu olmadıklarma ve bu işle alakadar tüccardan olduklarına da
ır ticaret oduı vesikHlyle mezkur gün ve saatte komiıyooa mü
tacaatları. 

• •• 
: İıt. Elektrik 5 bin m11 Sultan Çıftliği kumu alıaacaktır. Bak 

l'ratııvay ve Tünel İşlet. Umum Müd. ilanlarına. 
:---_:_~--~~--·~~----~·~--~~------------------
~ak, Zahilie, Et, Sebze ~ 

Lüleburgaz Askeri Satınalma Kamisyonundan : 
~fağıda yazılı aıtır etleri kapalı zarfla ekailtmeye konulmuş· 

hır. ihalesi 26 6.940 çarşamba günü aaat 11 de ve ayrı ayrı olarak 
liHeburgazda tümen aabnalma komisyonunda yapılacaktır. Şartna· 
lbeıi komisyonda görülür. İsteklerin kanuni tekildeki teklif mektup· 
1•rını ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. 

Kilo Lira Lira Kr 
45,000 15,750 1181 25 
54,000 18,900 1417 50 

186, 000 60, 100 4503 
350,000 122,500 7375 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

gooooooıoıoooooooooo B O R S A 

~ A~ok ~li~tit~••~•i ~"~" ~e ~ ~.d,. 12 ?~K.L~~ 5.24 
C Sulan: kalıiyumlu, kükürtlü, O Nevyork 145.-

ı·ıır b · · f k" d R d O Pariı 2.96-t7 çe ı t, epsımn ev ıo e a • O Milıino 
7 

}'o - Aktiviteli olduğu için mut· O Cenevre 3 ı:~~~ 
lak surette fifalı olan g Atina 0.9975 

ARMUTLU O Sofya 1.7475 

KAP L 1CALAR1 NA 

GlDlNlZ 

g Madrid 14.455 

0 Brüksel 2.96875 
O Budapeşte 25.8775 8 Bükref 0.625 

0 
Belgrad 3.425 

MUDANYA POSTALARININ 0 Yokobama 37.1475 
0 ARMUTLUYA UC'.iRAYAN St kb 1 

~ 
SEFERLERi g o om 31.005 

l o F.SHAM VE TAHViLAT 
ltanbuldan Armutludan O & . '!'f!inl 19.-
ffereket Hareket O 1938 % 5 ikramiyeli 19.-
Saati Saati 8 Türk Borcu I Petin 18.65 

Pazartesi 9,20 O Sıvaı ·Erzurum 1 19.25 
9,50 Salı O n n 2 19.40 

Çarşamba 9,20 8 " ,, ___! 19.40 

ıs,oo Perşembe 8 BORSA HARICi Al TIN FIATLARI 
Cuma 9,20 

14,00 Cumartesi 8 
8,30 Pazar 9,20 ve 19,20 8 

0000000101000000000 

Lira Kr. 
Hamid.iye, Repdiye 24 80 
Kalın Betibirlik 108 50 
24 ayar külçe altın gramı 2 75 

V - lııteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte şartuame

aiain ,,F-" lıkr• 11 da yaır.ılı .... eaaik v• ı~ 7,5 gü11enme paralarile bir· 
likte mezkur Komisyona müracaatları. (48 ICl) 2- 4 

imtiyaz Sahibi ve Y a:ıı işleri Direktörü: İsmail Girit 

Buıldıtı yer: Akın Ba11nıevi İ.tanbul 

Türkiye Cumh.uriy 

3 - Pazarlık 24. 6 940 pazarteıi günü Metro hanının 5 inci 
katında arttırm eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teıninat 937 liradır 
5 - İsteklilerin nıuvakkal teminat ve kanuni belgelerile nıe:ı· 

kur gün ve saatte Komİl)Onda buluııwr.ları lüzumu ilan olunur. 
(4869) 

t Merkez Bankasının 
8 . Hazf ran 1 9 4 O V A Z 1 V E T i 

Kaaa: Lira 

Altın: Safi kiloğram 71.721.316 
Banknot 

.881.769.15 100 
9 
1 Ufaklık 

1 Dahildeki Muhabirler : 

j Türk lirası 
ı 

! Hariçteki Muhabirler : 
l 
1 Altın safi kilogram: 6 .917.102 

Altına tahvili kabil serbeıt dövizler 
Diğer dövizler ve borçlu kliring 

bakiyeleri : 

Hazine Tahvilleri: 

603.917.50 
.757.742.26 - -

362.974.50 
- -

9 .729.456,95 
60.422,41 

23 .464.733.34 -- -

Deruhte edi. evrakı nakdiye kartılıtı 1:58 .748.563.-

Kanunun 6·8 inci maddelerine tev· 
fikan hazine tarafından vaki tediyat 19 .310.196.-

E ~ 

Lira 

-

1 

l 12.243.428,91 

362.974,50 

33.254.612,70 

ı 39.438.367' -

" ASIF: 

'" ermaye: 

1htiyat akçesi : 

Adi ve fevkalade 

Hususi 

Tedavüldeki Banknotlar: 

Lira 

6.188.666, 15 

6.00U,000,-

Deruhte edilen evrakı nakdiye 158.748.56.1,-
Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfi· 
kan hazine tarafından vaki tediyat 19.310.196,
Deruhte edilen evrak.t nakdiye ha· 

kiyesi 139.438.367,-
Kartılı•ıı tamamen altın olarak ila

veten tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili ilaveten te:la 

vüle vazedilen 

Türk Lirası Mevduatı: 

17.000.000,-

181.000.000,-

33.121.376,73 

Lira 
15.000. 000, -

12.188.666, 15 

337.438.367,-

Sene<lat Cüzdanı : 
Altın S. klg 55.541.930 78.124.167,90 111.245.544,63 

Ticari senetler 

Eıbam ve Tahvilat Cüzdanı: 

A) Derulıte edilen evrakı nakdiye· 
ııin karşılıtı !abam ve Tahvi
lat (İtibari kıymetle) 

B) Serbest esham ve tahvilat 

Avanslar: 
Hazineye k11a vadeli avanı 
Alhn ve d<iviz üzerine 
Tabvilit Üzerine 

HiHeaarlar : 

Muhtelif: 

24l .698.979.65 

48 .067.318.93 

8 .259.629,75 

2 .scı3.000,-

8.437, 18 
7 .808.722,00 

241.698.979,6:> 

56.326.948,68 

10.420.159, 18 

4.500.000,-

21.681.525,72 

Döviz Taahhüdatı : 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diter dövizler ve alacaklı kliring 
bakiyeleri 

Muhtelif: 

3.593.91 

eklin: 619.928.996,34 
~ 

y 
Yekiin: 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: lıkonto haddi % 4 Altın üsertne Yo 3 

28.205.425 32 

115.848.993,24 

619.916. 998,34 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de t'adjudication 
Mode Prix c;;;ti-;,- - Ci;ux d';df;dicati~o et d;- ~'-• ----

d' 1tdjudicat. eatimatif provisoire Cabier dea Chargee Jourı Heureı 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Adjudications au Rabai!_. 
Cer rfructilrıs~f.erc:r<!li<ln!-lnn. fublics-rvateriel de Construction-Cartographie 

Constr. bat. poste de transformnteur Pli cach 1861 - Dir. Gen . E.xpl. Electr. Tr. et T. lıt. 28-6-40 11 -
1-7-40 10 -

28-6·40 10 30 
18-6-40 10 -

" bat. club sport Edirne Gre iı gre 31ı2S 80 2334 44 Presid. Ligue Sportive Edirne 
Trav. pose carreaux moı.aiques iı la fab . de glacc Publique 1894 50 142 09 Municipalitc Ankara 
Consır. bat.: 2 p. Gre a ~re 3070 24 460 54 Dir. Gen. Cartographie Ankara 
Repar. bat. banque 3000 - Banque Agricole Suc. Trabzon 
Trav. cnnalisation avec pierres et couvercles Publittue 607 70 45 S8 Municipalite Trabzon 18·6·40 lS -

Froduits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstrument~§anitaires-Fourniture pour Hopitaux 

Resine: 5 t. Grc a gre 
Toleol: 300 t. (cah eh 459 P) Pli cnch 91650 - S832 SO 

Ele ctr icite-eaz-C ha uffage Central (lnstallalio'!.2t Materieı 

Articles electr.: 13 lots Publique 
Pile ıeche: 1230 p. .ı. 

L'adiudication qui devait avoir lieu le l S.6.40 
pr. l'achat d'une cbaudiere a vapeur avec 
turbo-generateur a ete nnnulee 

717 15 
852 50 

53 78 
63 94 

Com. Ach. Econom, Monop. Kabatache 28 6-40 14 -
C. A . Dir. Gen. Fabr. Mil. Ankara 28·6·40 16 -

Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 19·6-40 1 S -
l er Expl. Ch. de fer Etat H. p&~a 28 6-40 1 O 45 
Com. Ach. Dir. Gen. Fnbr. Mil. Anlc. 

Trav~ux d'lmprimerie -Papeterio - Fourniture de Bureaux 

lmpression bulletin hebdomadaire d'informn· Publique le format 4S -
tions: 7S formats 

Transport-Chargement - Oechargment 

Transport terrestre: 4500 t. Pli cach 
]) articles monopoliseı ,, 

Entreprise pr. venement dts ordures de la » 
ville a la mer par des mahones (c. eh 103 P) 

Transport charbon: 32SSO l t. (cah eh S L) :ıı 

Combustible - Carburant-Huiles 

Bois: 600 t. 
Huile pr. transformateur: 3 t. 
Benzine: 20400 litres ( 15 t.) 
Bois de chene: 2000 t. 
Charbon de terre crible: 300 t. 
Motorine: 180 t.-petrole: 20 t.-div. huiles pr. 

machine: 17,5 t. 
Motorine: 140 t. (aj) 

!j>ivers 

Pli cnch 
Publique 

" Pli cach 

" 
> 

Sable de Sultan Çifllik: 5000 m8 Gre iı gıe 

Fabrication plaque en beton: 16200 p.-tuynux Pli cach 
en beton nrme: 3SOO paires 

157SO -
6502 3S 

41000 -

7S4t50 -

7500 -
1140 -
4630 80 

40000 
la t. 24 

19C:OO -

12500 -

Pierres kilometriques: 47 p. 
Voiture de transport: 300 p. (cııh eh 240 P) 

Publique IS::! 7S 
Gre il gre la p. 1 60 

:ıı ]) :ıı 300 • ,, > :l40 » :ıı :ıı 1 60 
Bouton iı. quatre trous pr. guctres: 2i 0000 p. 
Couvertures pr . animaux: 200-250 p. 

Provisi ons 

Pain: 30 t · 
Viande de mouton: 6 t.-id. d'agnenu: 1.2 t. 

viande hachee de boeuf: 1 t.·graisse de 
rognons: 2SO k.-foie: 300 le. 

Pain: 8 t.-viande de moulon: 5 t.·rnicıin: 200 
lc.·verınicelles: 200 k.-farine: 400 k.-ma· 
caronis: 600 le.-sel: 500 k. ·sucre: 900k. (aj) 

,, 

" 

Avoine: 84436 le. Pli cach 

Paille: 52216 le. 
Foin: S7274 k. 

Publique 
> 

Beurre: 550-720 lc.-pain prem. qual.: .3-3500 Gre a gre 
pain de 2eme qual.: 8.10 t.-leguınes et 
tomates: 3-5 t. (aj) 

Haricots frais: 2, 1 t.-aubergines: 2, 1 t .·com· Publique 
beaux frais: 840 k.·tomates: 2460 k.·poiv· 
re frais: 216 k. 

Haricots frais: 2,4 t.-aubergines: 2,4 t.·com· 
beaux frais: 960 k.-tomates: 2849 k.
poivre frais: 240 k. 

Haricots frais: 1,8 t.·aubergines: l ,8 t.·com· 
beaux frais: 720 k.·tomates: 1845 k.· 
poivre frais: 180 k. 

Y oghourt: 20 t. 
Haricots fraiı: 2160 k.·auberrines: 2160 k.

combeaux: 840 k..tomates: 2214 k.-
poivre frais: 216 le. 

Haricots frais: 6,6 t.-aubergines: 6,6 t.·com· 
beaux: 2640 k.·tomates: 679S k.·poivre 
fraiı: 600 k. 

,, 

l> 

]) 

}) 

999 -
2:ıoo -

3150 -
3470 -

5056 -

1044 -
2290 -

391 62 

St9 2S 

324 90 

3000 -
438 75 

1371 4S 

2S3 13 Ministere Commerce Ank. 27·6-40 14 -

1182 -
487 68 

3075 -

33916 -

562 50 
85 50 

347 31 
3000 -

47S -
3120 -

937 -
13CO -

11 46 

7200 -
7200 -

330 -

236 25 
260 2S 

380 -

78 -
171 -

29 38 

~8 9S 

24 37 

225 -
32 91 

102 86 

Com. Ach, fnt. lzmir 28-6-40 16 
Dir. Pr. Monopoles lzmir 25-6-40 15 
Com. Perm. Mun. Istanbul 27 6 4n 15 

Adm. Gen. Ch. de fer E.tat Ankara 28-6-4\J 15 
Cair.aea H. pata 

Municipalite Kilis 15-6-40 IO -
ter Expl. Ch. de fer Etat H . paşa ?.1-6-40 11 -
8me ,, ,, lzmir 22-6-40 11 -

ıs Com. Ach. Div. Erzincan 3-7-40 
Dir. Etable Karacabey et Dir. Yeter. lst. 2-7-40 11 

,, ,, 4.7.40 15 

Municipalite Gireson 1 mois a partir du 1-6-40 

Dir. Gen . Expi. Elcctr. Tr. et T. lat. 24-6-40 

" ,, 25-6 40 15 

Vilayet Gaziantep 20-6·40 10 

Com. Ach. Min . Def. Nat Ankara 17-6 40 10 -

" 
> 18·6-40 10 -

C. A . Min. Def. Nat. Dep. Aviat. 14-6-40 10 -
Com.Ach. Min. Def. Nal. Ank. 15-6-40 11 -

Ecole F oı esliere Bolu 21-6-40 ıs -
,, " 21-6·40 16 -

Hôpital Regional Bolu 14-6-40 ıs -

Com . Ach. Regiment Gendr. Ambul. 22·6·40 10 
d'Antakya 

,, ,, 
" ;p 

Vilayet Kayseri 

Com. Ach. lnt. lzmir 

" 

" 

> 

" 

" 

" 

Mili(. Manisa 
lnt. lzmir 

22-6 40 10 • 
22·6 40 10 
Danı l mois 

24-6-40 14 -· 

24·6-40 ı 4 30 

24.6·40 15 -

17-6-40 
25 640 

IO -
16 -

25-6-40 14 -

Memento des Fournisseurs 

LE.S ADJUDICATIONS QUI AURONT LlEU DEMAIN LE. 1 

Chemins de Fer Etat: l Dir. Ventca Douanca lat. :" 
' Papier pr. journaux, carton.ıı ele [No1423) Tınu• ırn C'oton et en laine [No 1 

Bofü• en caoutchouc [No 14SO) 1 ı lcip, Jzmir : 
Crocbl!tıı pour tnyoux P.- thel [Nı . [N 14"6] 
R b . , ıvıotonne o > 

o erroıt et pite [N.l 14.15) C • b" (N 14S6] . . . . onııtr. pa 1e e ~ eton o 
Mınıst. Def. Natıonale: Benzia .. (No 1436] 

Bouteilles avec couvercle• en verre pr. Medicamenl• (Nu 14441 
medicament• [No 1429) Com. Ach. Milit. Kay.eri: 

Telephone eutomııtiqu"' ovec acceıı Sel et boiı (No 1439] 
[No 1448) Municip. Mudanya : 
Com. Ach. lnten. Mil. Ankara: Charbon lavenıarin INo 1440] 

Beurre [No 1430] Vil . ManiH : 
Procureur Gen. Aydin : 

Pain [ Nn 1432) 

Municlp. Bolu : 
Cbarbon de lerre dt! Zt1uguldak [Nol433] 
Miniıııt Trav. Pub. : 

Repar. pont (No 1440) 
Muokipalite ut. : 

ConcHaion pour e:ıploit. aotolı" 
[No 1442) 

Ligue Aviation T. lat. : 
Fabricaıion tente• c3n iqı ea (No 1433] Enveloppea (l'lo 1442) 

Com. Ach. Milit lıpartn: l< RymakAmat Kozan: I 
Farine (No 1433] Tı ıın•port b ıı de coMtr . [No ı44 
Ora.ı et avoiııe (f'io 1439) C A h M"l"t Ed" e ' om. c ı ı • ırn .'d1 

Com. Ach. Command. Milit. Courgea et baricot. tcbalı INo l~' 
latnubul : Ecole Sciences Politiqueı · 

Yoghourt, bı • , poolu et poulet• [No1434) Morceau:ı de paio et reıle de rıF" 
Haricot• frai• et courgea [No 1443] [No 1446] • 

Dir. Gen. Exploit Porta Etat: Dir. Saline Çamalti : ~ 
Boia de conalr. en chıne et reaineox Boia de conatr. en Hpin ıdİ_., 

[No 1434] (No 1445] 

Procureur Gen. Samsun: Hôpital Reıional Bolu : ~ 
Pain (No 1434] ı Provieion•, combuatiblea, tulle •1 

Dir. Vakoufs lst.: (No 1447] 
Pain, viaodr, lait at yoghourt [No 143S] ; Dir. Hangar Aviation lıt. : 

Municip . Kayseri : I Tente pour officier• {No 1447) ~ 
DreHement carte (No 14351 - .. l-Ol'ES L N · t • ".:I 

ı· • e• umeroı en r , 
Com. Ach. lnt. Tophane: tbe. .. aont ceu:ı de notre jourıı• 

Cotoa (No 1435] lequel l" nia a paru. /, 
(• ) L ff · · · d 'uıt• Anneauıı en Ier [No 1444) • •• a aırea &Ut1'ıeı _-tf! 

il [N A44) 1 fll<JUe H rapporlent a del •P" 
Sqoelettu ae H 0 1-t adjudication i lı ıarench~re. 

(3 üncü sayfadan devam) 
Manisa Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Manitadaki askeri hastahanesinin 20.000 kilo yoturt 

1 açık aksiltme suretiyle münakasaya konmuttur. 
1 İhalesi 17 haziran 940 pazartesi günü saat 10 da Maniıtdl 
1 ıaen satınalmtt komisyonunda yapılacaktır. 
1 Tahmin edilen tutarı 3000 liradır. 
I Teminat muvakkate akçası 225 liradır. 

1 
İstekliler ticaret odasında kayıdlı olduklarına dair veaik• 

termek meoburiyetindedirler. 

1 
Eksiltmeye ittirak edecekler 2490 ıayıh kanunun iki ve ~ 

maddelerinde yazılı vesikalariyle birlikte ihale saatinden e•" 
misyona müracaatları. 

İstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komiıyonund•11 ' 
On alh bin üç yüz otuz kilo tereyağı alınacaktır. P• 

eksiltmesi 18.6.940 salı günü saat 14 de Tophanede İstanbul 
zım Amirliti Satınaloıa Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
on yedi bin dokuz yü.ı altwış üç lira, ilk temin11b bin· Ü~ till 
yedi lira 22 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülür. lıte 
kanuni vesikalariyle belli saatte komiıyona gelmeleri. 

.., • • Kilo Kilo 
15,800 Çah fasulye 68,500 Barbunya 
37 ,800 Aytek.adın fasulye 56,000 K abak 
17,800 Adet hiyar ~ 

ı Ruweli cihetinde bulunan müeueselerio yukarda yazıla bff_~ 
l~m sebze 14.6.940 cuma günü nal 15,30 da Tophanede ~/ 
Amirliği Satınalma Komisyonunda pazarlıkla aatan alınacaktJI'~ 
min bedeli 11,787 lira 50 kuruş, ilk teminatı 884 lira ti kllP" ...-' 
Şartnamesi komisyonda görülür. İsteklilerin belli ıaatte kooailr' 
ıelmeleri. ..../ 

• • 

MUZA YEDELER/ -----
lıtanbul Belediyesinden: ~I 

Floryada kain eski ahırların hedim ve tebauül edecek ef 11 
nan (taş hariç olmak üzere) satıtı açık arttırmaya konulmafbl~ 
min bedeli 861 lira 45 kuruş ve ilk teminatı 61 lira 60 ~- ,..), 
Şartname 7.abıt ve muamelat Müdürlüğü Kaleminde görOJ#fl" ~ 
İhale 26.6.940 çarşamba günü saat 14 ele Daimi Encllmend• f'V 
caktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları İ .. 
pnü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. 

Beyoğlu Vakıflar Direlctörlüiünden : ~ 
Pangalhda vaki Sürbarap baıtanesinde 250 kilo aaik ~ 

hurda çinkonun 18 6 940 salı günü aaat 11 de mahallinde ..,Ot'.,, 
ıuretile aatılacağ"ından taliplerin yevmi meakOrda bastanecl• 
malan ilin olunur. 


