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Sayısı 5 Ku uş 
I 

Günü geçen nushalar 

20 kuruıtur 

\ 

-
Ekonomik Haberler 

•ad • -- :- -- İhracı memnu olan bu mad-enı yağların gümrük resmı • 
delerin köylünün elinden ucuza indiriliyor 

~ alınmaması bu suretle te_min e· 
l).,f nkaradao bildirUdiğine göre 
~1 d dilmiş olacaktır. dt ereceden evvel takattur e- ı 
_. n hafif kısmı % ı ı den % 25 lzmir gümrüğilnde nütnune ser-
~1abetine kadar olmasından do- . gisi açıldı 
._)ı. ~arifenin 695 2 pozisyo~u İzmirden bildirildiğine ·göre 
-ıa"cıbınce \00 kilosundan 6 lıra İthalat gümrüğünde bir nü 
,. 

11 11:ıaıı lazım gelen ağır made- mu ne sergisi açılmıştır. Sergi 
1

1 

Ytilar ve tortularının gümrük dai.r.i olacak ve ithalfıt tacirleri 
~~~nio 100 kiloda 100 kurllşa ile kamisyoncuların çalışmaları. 
I' ''ılınesi milli müdafaa vekale· nı pak çok kolaylaştıracaktır. ıııiı . . . - .. '" 
'. 

1 
teklıfı, tıcaret, gumruk ve İthalat maddelerinin hemen hep· 

~llıııu vekaletlerinin muvafaka· sinin nümuneleri giırnrük tarife· 
~: Vekiller heyetince kabul o· sindeki pozisyon nümunt'leri ile 
Ca tııuıtur. --- birlikte. teşhir edilmiştir. 

Ilı eşya ve kağıt ithalat bir- Amerikadan gatırilen ziraat alet-
liği kurutuyor leri hakkında Türk Ticare.t Ano-

tıtl'·i~~ret Vekaleti cam ve ka- nim Şirketi Umurn Mudürünün 
~ tıalatının ltir kaç büyük 
~, •nın elinde oldutunu ve beyanatı 
it ... daki ihtikarın ise gittik- Ziraat Vekaleti tarafından A-
~ leniılediği:ıi görerek bu merikaya sipariş edilen traktör, 
~1 •rlar arasında resmi bir pulluk ve diğer zirant makine· 

ik 1 b b. ı· . -
ı,~ aı:urmaya ve u ır ığı mu· 'terinin getirilmesi için iki buçuk 
~'el besi ve kontrolü altrnda bu- ay kadar evvel Nevyorka giden 
' lltınıya karar vermiştir. Bu Türk Ticaret Anonim Şirketi u · 
~. ttlt: tüccaciye ve kaX:ıt ihti· N T b k b 
~ 5 mum müdürü uri ıın er u 
.._1

11111 
önüne geçilecektir. Bu· kerre konvansiyonel trenile mem· 

)t~1~de bu busuıta bir toplantı leketiwize dönmüştür. 
t)· Cllktır: ' Nuri Tanberk, yapmış olduğu !İt~ 1ier taraftan ithalat limitet 

~. tllerinia hepsi ithr.lit birlik· beyanatında ezcümle şunları ııöy· 
ti h • lemitlir , 

~t b •line konu:ıuşlardır. _Bun· c - Amerikada yaphğım le· 
•J.ı Qi6nden itioaren yenı şe- maslar ~ticesiııde, Ticaret Ve· 
~~ ıneaaiye başlıyacaklardır. kaletince satın alınıın makine· 
~ 11~6tdeki hafta içinde de lerin buraya getirilmesi temin 
ttf~ı~İn idare heyetleri seçile olunmuş ve makineler gelıaiftir. 

() Dün yap~n ihrac~t 
h~· Gn ınuhtelif memleketlere 
ı, ırjlllİtden 526 bin liralık ih· · 
"1~ olınuştur. Bilhassa 350 bin 
~ k Alınanyaya ve 128 bin Ji. 
,. da Çekyaya mal gönderil
~u ''· Almanyaya gönderilen 
"l~' aru.ında 294 bin liralık 

"ardır. 

~ni rnatbua umum müdürü 
hf '"eltilet matbuat bürosu 
'n1 

~liın Sarper bu kerre teş
•Gt160l~rıan matbuat umum ıııÜ · 

\' a~ne tayin olunmuştur. t' :~• umuııı müdürlük . bu 
~li U faaliyMe geçecektir. 
~,r~ S.rper'i febrik eder, yeni 
~.~•İnde de muvaffakiyet di· 

l 4rpa ve y~·laf mübayaası . 
tt1ta:P~k mahsulleri,.ofiıi yeni 
~ ararname ile her tarafta 

~ :~~~~af mübayaasına de· 

r,~~dir. -· ·------
l~ Ule çıkarılan yer.i Banknotlar 

lltk• 
~~aı,5 ~Ye Merkez Bankasından: 
~ • 40 aktamı itibarile ban· 
'"t: tnıisyonunun vaziyeti şu-

"-~k•n 
ı. "k, ın •çılııın~ 
~ ~'tııh~ııııu ~ııcıhin· 
'- e edılen mile· 
'· ~~' k 158. 748.563 lira 

'
•~d,ı ~ıııuıunun 6-8 

er,11 ~ 't 9 ı.,,fikan 
~>'•t 'rdıııdan Yaki 
C tat;°lup tadavül
li~d, Çekilmiı ol-
~.~ hundan ten· • 

._ 18.879.516 lira 
S "ilıı ' 1s9.868.987lli~ 
'l' .llıll~~- hanlı:. ka· ' 
\..' i J llıce altın 
.. ~ 'Pılan tırni• 
ı.}''•lt 17.000.000 lira 
'"'11'- ,011~ rııulcab\li 
~ llııayon ~500.000 lira 

~' ol 530.368.987 lira 
'iı;~ ":•ııca 31.S.940 tarihindeki te• 
"' b..ıitlı:ıııın yekünu 530.368,987 
kl>~ .... 0lrııalctııdır. 
~llott il 293.495.630 liruı Hki harf 

•tdaa ızıütaıekkitdir. 

Bunların bedeli dövizle öde· 
necektir. Bundan başka muhtelif 
inşaat malzemesi getirmek Ü1.ere 
Amerikan piyasalarında alakad.ar
larla görüştüm. Taleplerimizi çok 
iyi karşıladılar. Aııcak Amerika
lıların sistemlerine göre bedelle· 
rinio dövizle ödcuwe~i icııp el· 
mektedir1 

Kredi ile iş yapılmuı husu
sundaki görüfmder de iyi neti· 
ce vermiş ve burada bazı ban
kalarla temaslardan sonra bu şe
kilde muameleye girişilebileceği 

anlaşılmıştır. 

Harp Amerikada da Jesir.~ni 
göstermiş hayat pahalılığı yu~
de on kadıır artmıştır. Amerı· 

kalılar bunu çok ehemmiyetli 
telakki ediyorlar. 

Bundan başka harp sanayii 
fevkalade inkişaf etmiş, diğer 

işlerde bir durgunluk başgöster· 
miştir. · 

Yumurta ve harsak ihracatçılar 

birliği kuruluyor 
Anlı.aradan bildirildiğine göre 

ihracatçı birliklerine ilaveten ı 

merkezi İstanbulda olmak ve 
faaliyet sahası Trakya ile Kara
deniz ve Marmara deniı:i hav. 
zalarına şami~ bulunmak . üzere 

_(yumurta ihracatçılar birliği), 
merkezi yine İstanbulda olmak 
ve faaliyet sahası bütün mem
lekete şamil bulunmak üzere 
(Türkiye barsak ihracatçılar bir
liği) kurulması Vekiller Heye· 
tioce tasvip ~lunmuştur. 

, Altın 2350 kuruşa çıktı 
Son günlerde 22 liraya kadar 

düımüş olan altın, yeniden 2350 
kuruşa kadar yükselmiştir. Al· 
tM> ahcıl~rının tekrar altın top· 
lamağa başlamaları alakadarla
rın nazarı dikkatini celbetmek
tedir. 

• 
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İDAREHANE 
Galata, Eski Gümrük Cad. 

• No. 52 
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iLAN ŞARTLARI . 

ldarehanemizde görütülür 

Teiefon: 49442 

Posta kutuıu rfo. 1291 

222 

İlanlar, Emirler, Tebliğler 
s 

İçel Ziraat Müd.: 
1 Pamuk (No 1432) • 

--- . 
Ekme!: pişirilmeei (No 1425) 
Muhtelif aebıe (No 1425) 

lstanbul Defterdarlığından : 
Kauçuk Mamulatile İttiıal Eden Sınai Müesseselerle İthalatçı 

ve Toptancı Tacirlerin Nazarı Dikkatine: 1 Antakya Seyyar Jaııdınma A-
l layı SAK: 

Tekirdağ İıkan Mlid : 
Fevkalade vuiyet dola}'ısile bazı vergi ve resimlere um icra

sına ve bazı maddel~rin mükellefiyet· mevzuu na alınmasına dair olan 
3828 ,,; lı kanunun 7 nci maddesinin B fıkrAsı mucibince zamma 
tabi tutulan gumrült tarife kanununun 449 numarasına dahil liıtik 
ökçe, la.atik taban, ronıfelii, conta, klapa, veloıipet parçatarı, silgi 
lastiği, lasti'( paspas, lastik para altlığı, sünıer zarfı, lastik tütün 
kesesi, lastik merdane, lastik tıpa, tenis topları, lastik damlalık ve 
mevaddı saire ile müretteb olnnlıır da dahil emsali bilcümle kauçuk 

1 

Odun (No 1428) 

D . D. Yollnrı: 
Metal izabe ocafl'ı (No 1392) 
Bakır izole tel (No 1414) 
Mnhtelı~çelik (No 1393) 
Benıin ~No 1424) 
Petrol (No 1424) 

İst. Elektrik Tramvay ve Tünel 
' İşletmeleri : 
Yübek ve alçak tevettiir izo!ıtörleri 

(No 1409) 

Bordur Valilif:i : 
Şose tamiri lNo 1414) 

Sam.,ırn Bt lediyesi: 
Atri rneıbaha inş . (No 1415) 

İzmir Belediyesi: 
lliç ve tebhir iliiçlorı (No 1418) 
Dış ti.tık (No 1424) 
Kanape (No 1424) 
Etüv ve tefernıatı (No 1424) 

Dinek Nahiyesi Karasu KÖJÜ 
Muhtarlığı: 

Okul bınuı inş (No' 1417) 

Sinop C. Müddeium. 
Elı:mek (No 1417) 

Dörtyol Ask SAK: 
Un sığır eti saman }uluf k ot ve odun 

(No 1421) 

Ank. Valiliği: 
Fn.,.k ve mshrulcııt (No 1421) 
Biltl butırılınıısı (No J42S) 

İst. Kom•t. SAK: 
Eşya nakli (No 1421) 
Ueııiz Lvz. SAK. 

Göçmen evleri inş. {No 1423) 

Edirne Ask. SAK 
Sııman (No 1423) 

Türkiye Büyük Millet 
İdare He} eti: 

Benzin (No 1425) 

Sivas Tümen SAK' 

\teclisi 

Samnn (No 
1 ~32~ • 1_ mamulatı 27.5.940 günü sabahı elinde bulunduran sınai müesseteler 

Sıhhat ve lçtıJlaı Mua\•enet 1\ ud.: 1 ithalatçı ve toptancı tacirlerin, evvelce vermiş oldukları beyan na· 
Arpıı yu'af ;ıp samnn tuz vonc• 1 ıha-' 1 1 d b dd 1 · •· · b l d ki kd' d b 11 

'. · k (N 1422)· me er e u ma e erı gostermış u unma ı arı ta ır e u ma a· 

l."
0

h~spanla vU. ~. 
0 

Mu-d . f rııı cinsini, miktarım ve sıkletini iıbu ilanı takib eden günden iti· n ısar ar mum ı .. .., • 
.... ·ıc ı.: f t (No '4"4) baren 41) saat zarfında biı beyaıınac)e ile Muamele ve istihlak Ver-L aatı ·n.> •Ş ve ıunıı • -

Ank. Elektrik T.A.Ş : gileri Merkeı. Tahıtkkuk Şubesi Şefliğine bildirmere mecburdurlar. 
Ambar ve atı:lye inş. (No 142.SJ Mü:ldeti içinde beyanname vermeyen veyahud me~ cudlarıııı nok 

lzmir Lvz. ŞAK. san bildirenlerden beyannamesini vermedikleri veya uok1an bildir· 
SeLıe (No 1425) dikleri maddelerin vergisi bef kat fazlasile tahsil edilecektir. 

· Sivas C. Müddeium.: 1 Alakadarlarca bilinmek ü:ıere ilin olunur. ·-----

E~:tka;N;a:ı~:.) Piyade Alayı SAK: 1 E~J!ık, Ha vay~!' K~~.~88~~~~-Maiz:2 
Ekmel:. tığır eti mle.>ağ aahun ça.> şe· 1 Maarif Vekilliği Arttırma Eksiltme ve İhale Komisyonundan; 

ker v.a. (No 1428} 1 Muhammen bedeli 7,000 lira olan bir takım elektrojen g-rupu 
Akşehir Belediyesi : 1 ve teferruatı Maarif Vekilliği ATttırma, Eksfltme ve İhale Komisyo-

Dinumo ve motör (No 1428) • 17 b . 1940 t • - •• 16 d k 1 rf l'l .~ ·1 L' l j 1 t U r•~-d nuııca azıran pazar esı gunu aaat a apa 1 za uıu 1 e 
ue\' et ıman arı ş e. . vıu : A ı, d V '-'ll'k b' d 'h 1 d'I k · ~ Ah . k le in . (No 1432) , n•ara a eıu ı ıııasın a ı a e e ı ece tır. 

Tvııp •• e Lş SAK· Talibleria '525 liralık muvakkat teminatlarile 2490 sayılı kanu-
ophane vz · · t · • · 'k 1 t kl.fl · · · - t ı - k d B d k el 1 (N 1434) uun tayın e tıgı vesı a arı ve e 1 erını aynı gun saa :> e a ar uz ııy ır ırı mesı ı n 

Sebze (No 143-1) Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
İsi . Defterdarlığı: . Şarlnaweler Aııkua~a Ma&rif Vekilliği Levazım Müdürlüğü ile 

Binıı ankRT.ı lNu 1435) lstaubulda·Sultnnaluuedde Bölge Sanat Okulu müdürlüğünden parasız 
lst. Belediyesi : olarak ulıoabilir. 

Yemekhape Ye yatakhanesı binaaı inş. ·- Ankara. Elektrik T. A . Şirketinden : 
(No 1421) Hamiş : l ] rırnak içine ıılınmı, nu· 2000 Adet aOO volt teıwiye tevettürü tahtında 6 ili 60 ampere 1.a-

Biııa aolce:ı:ları vı: au motörü (No 14$6) 

Muhtelif cin• ıııalzenı e beyoz. va katııınlı 1 · • h • 1 1 
~ara ar, •$ın angı ••yı' ga&ete<" nwf•• f dar mütehammil, düz veya deveboynu İzolatör demirin gırc•la aünger Ş3li heyu. vazelil\ 

(No 1428) • o!d$nu gösterir. · monte edilebilir, izabe teli kabili tebdil havai hat aigor 
Askeri Fabr. U. Müd. SAK: [•J Sonunda yıldız ışareh bulunan işle 1 ta elemanı. 

Sığır eti (~- m~,:.:edeye aittır. ~ j 2000 Ad~t Yukarıdaki sigortalar için IO amperlik izabe tdi, 

• • ll!OO Adet Ayni sigortı.lar için 6 aaıp~rlik iza~e teli, . . M U N AKA SA LAF) Yukarıda yazılı elektrik mabemesine ihtiyaç vardır. Taliplerin 
_ __ --- _____ 'T sif Haydarpaşa teslim ş~rtiyle 25 haziran 1940 salı günü en geç saat 

15 t: kadar teklif mektupların& şirketimize tevdi etmeleri ilin olu-inşaat -1 amir&t- Naha i_şleri .. ı~alzame-HS:!:~!a --- --- - - - _,,,,,_.. ~--- nur. 
1 Vezirköprü Belediye Riyasetinden ; 

1 
80 hektar mes~ün 30 hektar g·ayri ıneskii'u vüsatinde tabınio 

edilen kasabamız haliha:ı.ır bartıısı alımı 28.5.940 tarihinden itibaren 
1 bir ay müddetle pazarlığa konulmuttur. 
1 Muhammen keşif bedeli 236U liradır. Muvakk~t teminat 177 li-

1 

radır. -
Bu işe ait surtnaaıeler pa;asız olarak verilir. İbtısası musaddak 

taliplerin güuünaen evvel ihaleyı yapacak olan Ve.1.irköprü belediyesi 
encümeniue müracaatları. 

Zonguldak Daimi Encümeninden : 
Vilayet dahilinde ve aşatıda güzergah, muhammen keşif bedeli 

muvakkat teminat ve ihale günü ve saati yazılı üç yolda yapılacak 
tesviyei turabiye yeni ve gırvye şose, istikşaf ve ııuai iı.!ıılat işı 
vahidi fiat üzerind~n ka}'alı zarf usulıle eksiltweye kofımuştur. 

İhale Daiwi encümende yapılacaktır. 
Eksiltme şartnamesi ve sair müteferri evrakı Zonguldak · Nafıa 

aıüdüri}etinde ve daiaıi encümen kaleminde görülebilir. 
İs<eklilerin her üç yola birden veya bir ve bir kaçına talib ola-

bilirler. -

· Eks lLmeye girmek hleyenler ihale tarihinden 8 gün evvel Vi
layete würacttatle bu işe aid ılıaaaklarını ehliyet vesikasile 940 yılı· 
na wabsus 1 icarel Odllsı vesikası ve muvakkat teminat makbuzu 
vaya !tanka mektubu ve teklifine aid mektubunu muhtevi 248U la· 

yılı kaııuu hükümlerine göre hazırlanacak kapalı zarfldrıoı muayyen 
ihale saatinden bir saat evveline kadar daimi encümen reisliğine 
vermeleri ilaıı olun~r. 

l\1uh: bed. keş. Mvk. tem. İhala Eksiltmenin 
Yol lira kr. lira tarihi saati sureti ted. 

174898 64 9995 17.6.940 ll ~40-941 ı 
pazartesi bütçelerinden 

Devre - Tefen 

16015 17.6.940 11 940·9-ll 942 
pazartesi bütçelerinden 

Baycuma - Çaycuma 28162\l -
Kokaksu:..Bartın • 
Kozlu-Ereğli lımanı 75000 -
yolunun Değirmen· 

s ıoo 11.6.940 ı ı 940-94 ı 

ağzı - Ilıksu arasında 

1 

30 adet demir k11pı 
muhavvile merkezi Bak 
Müd. ilanlarına. 

pazartesi bütçelerinden 

••• 
imali ile Ramiste inşa ettirilecek bir adet 
İst. Elektrik Tramvay ve Tünel İşlet. U. 

· . 
• 

1 

1 

D. D. ve Limanları İıletme Umum İdaresinden : 

Muhammen bedeli 328l lira olan Peşel borusu kroşesi, buşon 
fuzibl, duy , demir aphk ve Rtelye armatöründen ibar-et 7 kalem 
elektrik malzemesi 19 6 930 çarşamba günü saat 11 de Haydarpaf8· 
da Gar binası dahilindeki komisyon tarafınd ırn açık eksiltme uıuli· 
le satın alınacaktır. 

Bu i~ girmek istiyenlerin 246 lira .15 l:uru_şhık muvakkat te· 
minat ve ka11unıın tayin ettiği veaaikle birlikte eksiltme güaü saa· 
tine kııder komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ııid şartnameler komisyondan parasız olarak datıtılmak-
tadır. ' 

• • • 
37 kalem ele ktrik rnalzemeııi alınacaktır. Bak: inhisarlar 

u. Müd. ilanlarına. 

Mansucat - Elbise - Kundura· Çamaşır v. s. ........._ __ .....,__. ---
Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezinden: 

Münakasa suretile 5600 çift mercan terlik 1atın alınacaktır. 
Nümüoesi ve şartnamesi için ali kadarların her gün f.ıanbııldR 

Yeni Postahane civarında Kızılay hanında Kızılay depoıu direktör
lüğüne müracaatları İhale 7.6.940 tarihinde saat 10 _da yapılacaktır 

foobilya, ifu-ro ve ev eşyası, Muşamba. H~h ~ 
-SÔ~-=e~-.;=;i:iTıc7u;;;ba alınacaktır: Bak lst. Elektrik Tram· 

vay ve Tünel İ~let. U. Müd. ilanlarına. · 

!akliyat - Yükle~!! - Boşa1!!!1~ 
Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

15 bin ton vagonlardan tahmil tahliyenin kapalı zarfla eksilt· 
mesi 7.6 40 Saat 15 te Ankara levazım amirliği aatınalaıa komisyo
nunda yapdacaktır. 

Muhammen bedeli 525\J lira ilk teminatı 393 lira 75 kuruştup. 
Şartnamesi kemisyonda görülür. İçinde kanuni vesikalar da bulu • 
nan teklif mektublarınıa aaat 14 e kadar komisyona verilmesi. 

Devlet Demlryolları Umum Müdürlüğünden : 
12.6.40 tarihinde eksiltmesi yapılacağı ilan edilen kapalı bir 

binek otomobili kiruıoa ait ekıiltme görülen lüzum üzerine tehir 
edilmiştir. 

I 

• 



"" 

• 

2 M0NAKASA GAZETESi 

u gün ilan olunan Münakasa ve. üzayedeler Listesi 
Ctnıri Şekli Muhm. bed. Teminat Mü11acaat yeri Günü Saatı ._.. ...... --~--~~-------------~---------~-~--~------------~~~----__;---------~~--~~~1o...-

A) l\1Unakasalar 

1 nşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Demir kapı imali: 30 ad. 
Ramiste inşa ettirilecek bir adet muhavvi· 

le merkezi 
Devrek-Tefen yolunun arasında yap. tes· kapalı z. 174898 64 

viyei turahiye yeni girvye şose istikşaf 
ve ıınai imalat i'i 

Baycuma·Çayçuma·Kokaksu·Bartın yolunun 
araaında yap tesviyei turabiye yeni 
girvye şose istikşaf ve sınai imalat işi 

"Koı:lu·Ereğli limanı yolunun Değirmen atzı 
lıiksu arasında yap. tesviyei turabiye 
yeni girvye şose istikşaf ve~ ıınai imala( işi 

n 

" 

Vezirköprü kasabasın m halihazır haritası paz. 
alımı (temd ) 

• 
I 

281620 -

• 
75000 

2360 -

f le ktrik· Havagazı-K alorifer (tesisat ve malzemesi) 

Elektrik mal:ıemesi: 37 kalem aç. eks. 1400 -
Elektrojen grupu: 1 tak. kapalı z. 7000 -

. 
Peşel boruıu kroşesi·buşon füzibl-duy de- aç. eks. 

mir aplık ve atölye armatörü: 7 knlem 
Sigorta elemanı, !il O volt-tesmiye tevettü· 

rü tohtanda 6-60 amper takatıoda-düz 

veya veya deveboynu iı:olatör demirin 
monte edilebilir izabe teli kabili tebdil 
havai bat için: 20t0 ad.·izabe teli JO 
amperlik: 2000 ad .. izabe teli 6 amper· 
Hk: 1000 ad. 

3282 -

• 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. ________ .....,.._____ -----·-- -~-

Mercan terlik 5600 çift 

Mobilya, ve ev büro eşya'sı Muşamba,. Hah, v.s. __ __..._ 

Perdelik mu1amha: 800 m. 

M Uteferrih 

Mezbahadaki bir senelik zebhiyat 
9.7.940 da alınacağı ilan edilen 15 ad.· 

mazotlu Y,ol siliııdirinin eksiltmeııinden gö· 
' rülen lüzum üıerine sBTfınazar edildi 

Makine şeridi: 5000 ad. 
Atölye n teıiaah mabemesi: l8 kalem 

" 
19 kalem 

Maden pRrlatıcı mayi 30 ar gramlık: 10000 
şiıe 250 şer anmlık: 500 şişe veya 
teuel..e.500 er rramlık: 100 şişe ve-
ya teneke 

Kantarma: 2000 ad.·müteabbit nam ve be· 
aaltına) 

Mahmuz: 3000 çift (müteahhit nttm ve be· 
sabına) 

Er.ak, Zahire, Et, Sebze v.s. 
-------~-------

Sadeyağ: 8 t. 
Tereyat: 1.5 t. 
Toz şeker: 12 t. 
Pirinç: 21 t~ 
K. kayısı: 400 k. 
K. üzüm: 2.5 t. 
Beyaz peynir: 1 t. 
Yumurta: 554.630 ad. 
Ekmek cezaevi için ( 1 senelik) 

B. M U 7 .. a y e _!! e 1 er 
Tömbeki deriBı: 670 k. 
KCSmür curufu: 180 t. 
Abıap kapılar, pencere çerçeveleri gibi 

kereste eıı1'a:ıı 

Filigranlı gazete kağıdı: 30702 k .·mürek· 
kep: 385 k. ' 

Gülcemal vapuru 
Koıııol, ayna, kanepe v.a. ev eşyası 

aç. eks. 
paı.. 

aç. elu. 
,, 

" 

" 

kapalı z. 
aç. eks. 

" kapalı z. 
aç. eks. 

.. 
' ,, 

kapalı z. 

" 

poz. 

" 
" 
kapalı z. 

"\ 
aç. art. 

M~.hrukat, Benzin, Mal<ina yağları v. s. 
- =-

Tokat Valiliiinden: 

2000 

1223 50 
175 -
325 
772 50 

t600 

1800 -

k. 1 25 
,., ı· 25 
" o 36 
,, o 28 

" o 'o 
" o 22 
" o 45 

9706 02 

162 47 

150 -

4951 31 

120500 -

• 

Tokat memleket hastanesi için satın alınmasına lüzum haaıl 

olan ICO·l50 ton kriple kömürü açık eksiltpıeye konulmuş eksilt
mesi 12.6.940 tarihine rasthyan çarıamlta günü saat 15 de vilayet 
uwumi wecliı ıalonunda yapılacaktır. 

Kömürün beher tonunun muhaoımen bedeli 25 liradır. 
İlk teminat 281 lira 25 kuruştur. ' 
itan ücreti, delliliye resmi mukavele ve sair masraflar ü2erine 

ihale olunacağa aittir. " 
Daha fazla malumat almak, şartnRmesiııi görmek iıtiyenlerin 

her ıün Tokat Vilayeti Daimi encümen kalemine müracaat etmele· 
ri lüzumu ilin olunur. 

İzmir Belediyesinden : 
Me:r.baha motörlerinin 940 yıh ihtiyacı olan 126 ton motorin 

aatı'n alınmaai, yazı işleri müdürlütündeki ıartnamesi veçhile kapa· 
lı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 12684 lira mu
vakkat teminatı 951 lira 30 kuruıtur ihalesi J4.6.940 cuma günü 
saat 17 dedir. 2490 sayılı konunun tarifah dahilinde hazırlanmış 

'teklif mektupları ihale gün il azami saat . 6 7a kadar encümen ri· 
yasetine verilir. 

Müteferrik 
Nafıa V ekiletinden : 

9.7.940 aah iÜnÜ ıaat 15 de Ankarada Nafıa Vekaleti malzeme 

, 

270 -
141 

8995 

16015 -

5000 -

J77 -

105 -
525 -

246 15 

80 -

91 75 
13 -
24 37 
57 94 

12) -

135 -

750 -
129 37 
324 -
441 -

27 -
41 25 
33 -

1379 70 

İat. Elek. Tramvay Tünel İılet. U. Müd. 12-6-40 15 -
10 -,. t0-6-40 

Zonguldak Vilayeti 17-6-40 11 

" 
17-6-40 11 

• 17 640 11 
" 

Vezirköprü Belediyesi 28 5·40 itib 1 ııy 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
Maorif Vekilliği Ank. ve lııt. Sul· 

tanahmed Bölge Sanat Okulu 
D D. Y ollım Haydarpaşa 

Ank. Elektrik T.A.Ş. 

17 6-40 
17-6-40 

19 6-40 

14 30 ' 
15 -

11 -

25 6·40 a kadar 

• 

Kızılay Cemiyeti U. Mrİc. yeni Pos· 7-6 40 10 -
tane civarında Kızılay Deposu 

i ' . 
st. Elek. Tramvay Tünel işlet. U. Müd 15·6·40 

Afyon Belediyesi 
Nafıa Vekaleti Malzeme Müd. 

lnhiaarlar Umuru Müdürlüğü 
,. 
" 

D.D. Yolları Haydarpaııı 

Tophane Lvz. SAK 

n 

1st. Vakıflar Direk. 

.. 
" 

,, 
" ., 

Tophane Lvz SAK 
Ank. Cezaevi Direk. 

7-6-411 

17-6.40 
17·6·40 
17-6-40 
19·6 4ı ı 

17-6 40 

17-6 40 

17-6-40 
17-6-40 
17-6 40 
17·6 40 
17·6-40 
17·6 40 
17-6 40 
17·6·40 
!1-6 40 

11 

14 -

14 -
15 30 
16 3U 
10 30 

14 30 • 

14 -

15 -
15 -
15 -: 
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -

24 37 İnhisarlar Umum Müdürlüğü 5-6 40 16 30 
15·6 40 10 -
6640 14 -

.. 
1 J 25 İst. Defterdarlığt 

371 35 Devlet Limanları İşlet. U. Müd. 

7276 - Devlet Denizyolları işlet. U. Müd. 
Fatih icrası Yenikapı HiıındiLi 

• 

17·6-40 

24·6-40 
5 6-40 

15 -

15 -
11 -

eksiltme komisyonunda 21.000 İngiliz lirası mubanımC!lı bedelle kapalı 
zarf usulile ekailtmesi yapılacak olan 15 adet ma.ıotlu yol silindiri· 
nin görülen lüzumu üzerine eksiltmeden kaldırıldığı ilan olunur. 

Af yon Belediye Riyasetinden : 
2000 lira bedelli mezbahadaki bir senelik zebhiyat 15 gün müd· 

detle münakasaya konmuştur. İhalesi 7.6.940 cuma gönü sattt. 14 de 
' belediye encümenince icra kılına,caktır. Eğreti teminat muhammen 

bedelin yüzde yedi buçuğudur. Şartlarıoı vesnir hususatını öireumek 
isleyenler her gün belediyeye müracaatla ögrenebilirler. İsteklilerin 
belli gün ve saatte belediyede hazır bnlunmaları . 

O. 6· Yolları ve Limanları i§letme U. İdareıinden : 
Muhammen bedeli 772 lira 30 kuruş olan beheri 30 gramlık 

10,000 tiıe, beheri ' 250 ıramlık 500 şiıse veya teneke, beheri 590 
gramlık 100 şişe veya teneke ma~cn parlatıcı mayi 19.6 .9~0 çar
ıamba günü saat I0,30 da Haydarpa§ada Gıir binası dııhiliodeki 
Kemiıyon tarafından sçık eksiltme usulile aatııı alınacaktır. Bu 
işe i'İrmek isteyenlerin 57 lira 91 kuruşluk muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettiği ,·esailde birlikle eksiltme güuü • saatine kadar 
Komisyona müracaatJjrı lazımdır Bu işe ait şartnameler Komisyon· 
dan parasız olarak dağıhlmaktadır. ' 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
2 bin adet kantarma alınacaktır. Müteahhit nam ve he· 

sabına 17.6.40 pazartesi günü saat 14,30 da Tophanede le· 
vazım amirliği satın alma komt•yonunda yapılacaktır. T ah· 

.· 

1 Haziran 1940 

min bedeli 1600 lira. ilk teminatı 120 liradır· Nümune .;e 
ı ko· 

ıartnamesi komisyonda görülür. steklilerin belli saatte 
misyone gelmeleri· 

• • • 3 bin çift mahmuz alınacaktır· Müteahhit nam -;e 

hesabına açık eksiltmesi 17.6.40 ıpazartesi g~tıü saat 14 de tllr 
Tophanede levazım amirliği satmnlma komisyonunda yaP1 •e 
lacaktır. Tahmin bedeli 1800 lira, ilk teminatı 135 liradır ~t 
Nümune ve ~nrtnamesi komisyonda görülür. İsteklilerin bel· 
li saatte komisyona gelmeleri 

• • • 
Makine ş~ridi ve atölye malzemesi alınacaktır- Bak: i11• 

hilarlar u. Müd. ilAnlarına . 

Erzak, Zahirıe, Et, Sebze v. ş. 

Manisa Valiliğinden : 

Nevi aıami asgari Tutarı 

• Lr. K'.r. , 
Koyun veya kuzu eti 130 O 12000 5850 

·Has ekmek 23000 220llfl 2415 
Sfit 13000 12QOO 1300 
Yoğurt 12000 llOllü 1800 
Birinci nevi losytt t1iriııci 2500 2000 875 
Toz şeker 3000 2500 l 125 
Kuru fasulye 1500 JOOO 337 
Ekstra ekstra mak;ırna 1000 900 300 
Ekstra ekıtra rel şehriye 800 ·700 240 
Çamaşır sodası 900 800 72 
Ekstra ekstra pirinç unu 200 150 60 
Sebze ve meyve muhtelif 1503 

Manisa memleket hastahanesi için cinsi, azami ve asgari mikl•~ 
muhammen kıymet ve azami miktar üzerinden tutarı ve muvak1'• 
teminatı yukarıda yazılı muhtelif malzemeııiıı 2 illi 12 sıra numar•' 
sında yazılı olanlar açık eksiltme suretiyle 13.6 940 tarihine mii•~· 
dif perşembe günü saat on buçuğa "'e bir sıra numarasın~& yaı11 

lrnyun veya kuzu eti kapalı 7.arf usulü ile 13.6 940 tarihine nıü•'' 
dif perfembe günü sııat on bire kadıtr ll)üddetle eksiltmeye koııul 
muştur.-

Eti ait kapalı zarf ile münakasa e\•rakının 2490 sayılı kanul111~ 
32 inci maddesine tı:.vfikan hazırlanarck saat oıı a kadar vili~ 
daiwi encümeni riyasetine verilmesi ve ııçık eksiltme} e girmek ııtl' 
yenlerin de muvakkat teminat makbuzları ile muayyen wüddett•11 

evvel encümene gelmeleri ilan olunur.-

İzmir BeJe<liyesindeh : 
Çocuk yuvasma senelik 2520 kilo koyun etile 1800 adet dalı: 

satınalııımaaı, yr.ızı işleri müdürlüğündeki şartnamesi veçbile aç• 
eksiltmeye konulmu~tur. Mubnorwen bedeli 900 lira muvakkat ti" 
minatı 67 lira 50 kuruştur. Taliplerin tew'inı.t\ı iş bankasuıa yatır" 
rak ibal,e tarihi olaıı 12.6.40 çarşnmha günü saat 16 da encÜdleıı' 
müraceatları. 

• • * Çocuk yuvasına senelik 9 bin kilo birinci ııevi e.,kmek ~ 
tın alınması, yazı işleri müdürlüğündeki şartnamesi veçbile aç• 
eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 900 muvakkat temirı' 
67 lira 50 kuruştur Taliplerin teminatı iş bankasına yatırarak ilı' 
le tarihi olan 12.6.40 çarıamba güoü saat 16 da' eneüwene ınOr'' 
caatları. • 

• • • Çocuk yuvasına senelik 7 bin kilo inek sütü sahn alıoıı>•' 
sı yazı işleri müdürlüK"ündeki şartnamesi veçbile açık eksiltDJt~ 
konulmuştur. Muhammen bedeli 700 muvakkat teminatı i2 lira 
kuruştur. Talihlerin teminatı iş bankasına yatırarak ib,le tarihi ol•" 
12.6.40 çarşamba günü saat 16 da encümene müracaatları . 

~· 
Sivas Tümen Satınalma Komisyonundan : 

Sivas ıarnizonu hayvaııatının iaşeleri için 26u0ü0 kilo saııı•" 
kapalı ı:arfla eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedel 5850 lira ve muvakkat teminata da 438 lir' 
75 kuruştur. 

İhale 3 Haziran 940 pazartesi günü saat 15 de Tüm komutıll' 
lık binaaındaki komisyonda yapılacaktır. 

tt.. 

Şartnamesi komisyonda her gün görülebilir. Zarflar kanuıı11' 
tarifatı dahilinde doldurulmuş ve ihale saatinden bir saat evvel !ıO' ~ 
miıyonıı verilmiş olacaktır. liıı 

İsteklilerin belli gün ve saotte komiayona gelmeleri ilan oluıı11'' t, 

Kütahya Top Alayı Komi~yonundan: • tn 
Kütahyacla Top Alayı eratmın· 940 mali ııenesi ihtirs.''. ~ 

için S0,000 kilo sığır eti mevcud evsaf ve §artnamesi da~• ~ 
linde alıııacağnıdan muhammen t iat oları 25 kuruş üze1111

1 den teminatı muvakkatesi 1687 lira 50 kuruıtur · ihale AIL' 
Satınalma Komisyonunda kapalı zarf usuli\.e 17.6.940 paıll~ ' 
tesi günü saat O de yapılacaktır. Zarfların azami ihaleci~ ' 
1 saat evveline kadar Kon1isyona verilmesi ve talib olaf1' 
rm kanunun emrettiği vesaiki hamil bulunmal~rı ilan oluo•1

' •t 
Malatya Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğündeo: 

Cinsi 

Ekmek 
Et 
.Silt 
Yoğurt 

Pirinç 
Bulgur 
Sade yağı 
Meıe odunu 
Sömikok taı 
kt;mürfi 

miktarı Muvakkat !eıninat 
A-1.1 Çoğu Lira 
6 1 00 kilo 7000 70 

• 3500 " 4500 • 99 
. 500 " 1500 

500 " 1000 
500 " 1000 
500 " 1000 
200 n 350 

43000 " 65000 
4(.1()00 55000 

~ 

il 
7 

20 
7 

26 
65 

110 
• .,e 

1 Haziran 940 tarihinden 31. Mayıs oıı tarihine kadar bir ,e -
müddeti~ Malatya Doğum ve Çocu" Balmuevi ile merJ.ez Tralı0 r 
hastanesine mul<tazi cins \ ' C miktarları } ukrmda yazılı 9 kalefll :)' 
zak 25.5 940 tarihinden itibaren 20 gün müddetle t-ksiltmeye 1<011 ıe 
muıtur. 15.6.1940 iÜnÜne raatlayaıı cumartesi giı Ü saat 9 da ilı',1, 
yapılacaktır. Talip olanlarıri ilanda• yazılı muvakkat teminat akç• ;11 

bıJ 1 
nı mal sandıj'ına yatırarak .makl>u7.u ile veyahut Banka mek~ ~· 
birlikte Malatya Sıhhat ve içtimai Muavenet müdürlüğünde ınutef' 
kil komisyona müracaat etmeleri ilan olunnr. 

• 



1 Haziran 1940 

Ankara Levazım Amirliği Satına.J.m~ Komisyonundan : 

~123 bin kilo beyaz peynirin kapalı zarfla eksiltr:ıesi 17 
~ ran 940 saat 15 de Ankara Lv. amirliği satmalma ko-

'Yonunda yapılacaktır , 
~11 Pv1µhammen bedeli 10350 lira ilk teminata. 776 lira 25 
te t\ıttur. Şartnamesi komisyonda görülür. içinde kanuni 
"-licaret odası vesikdları da bulunan teklif nıektublarınm 

l 14 e kadar komisyona v~rilmesi 

lstanbul Vakıflar Diı,:ektörlüğünden : 
Mikdarı Muhammen bedeli İlk teminatı eks. şekli 

ı., kilo Kuruş Lira Kr. 
~Yağ 8000 125 750 kap. 7arf 
tttyeğ 1500 115 129 37 açı'• 
~Şeker 120ü0 36 324 'ç 21000 28 441 

kayııı 409 90 27 
1 -

n 
kap. zarf 
açık 

" UZ.Üm 2500 22 41 25 
•t peynir IOOO 45 33 75 » 

~ Gureba hastahanesi ile İmaretlere 9 ıo. senesi için lüzumu olan 
\ rıda cins ve miktarları yazılı yiy~cekler hiz.alnrındeki şekiller
" 'Yrı ayrı ek.siltıueye konulmuştur. (haleleri 17.6.40 paz.arlesi gü· 
~~at 15 de lstanbul Vakıfldr Başmüdürlüğu bincısıııda toplamın 
~~•Yanda yapılacaktır. Şartnameleri her gün levaıırn kaleıııiııdc 
'"lllt bilir. 
"Kapalı zarfla yapılacaklar 2490 sayılı• kanunun tarifi veçbile 
~ ladı\dan zarfları i~ale saatinden bir saat evveline kadar mak- 1 
~ tnukabiliı:ıcle komisyon riyasetine verilecektir. Posta ile gönde
~ k :zarflar da yine ihale saatinden bir saat evveline kadar gel· 
~, bulunmalara şarttır. Postada olacak gecikmeler k\lbul edilmez. 

MÜNAKASA GAZETESİ 

zarfla sat •Ş'l çıkarılmış ol•p arttırması 24.6 40 pazartesi günü saat 
15 te ynpılucaktır. 

Şartnamesi umum müdürlük alım satım komisyonunda görij.le
bilir. 

Muhammen bedel hArice çıkarılacağına veya burada sökülece· 

ğine gö'i-e dövıı ol rnk 2J b'ıı İngiliz lirası veyahud 121 5 ıı 1 ürk 
lirası olup muvakkut teır.inat 72:76 Türk lirası veya 1386 İngifü 
litı:s~dır. i 

• isteklilerin yazılı gün ve saatten bir saat en•eline kadar kapa 
lı mühürlü zarflarını komisyon reisliğine makbu.ı mukabilinde ver- 1 

meleri lazımdır 

Devlet Lim nları l~letme Umum l'v1üdürlüğür den : 
Ev\·elce Alınany dan getirilerek lıalen Sirkec-ide -l ı umaralı ant

reRoda mevcut ıdarem :ı.e a\t ~ll7ıı2 k lo gazete ve mecmualara mah. 
sus filigrmılı 1 a ıtl .38J kito mı.irekkep yalnız ardiye Ücreti idare· 
mize, gümrük v s İre resimleri müşteriye ait olmak üzere sif olarak 
lcnpalı sarf .ı satışa çık rıhıışhr. Vi.uh ınrnen bedetı 495' lira 31 ku-

1 
13-4 sayılı kanunun l l inci maddesile ekleri ve tadilleri muci· 

hince dlınmakta olan maktu dami'a resimleri ( oıezkür maddenin 
38,40,46,47 ,49,52,54,58,61,62,6b,6a,18 ve 90 mcı numaralarında yazılı 

Bornova Tümen Satınalma Koınisyonu.-.d.m : evrak ile ::,ulh Mahkemelerinde kullarıılacak olan ve 3J uncu nu· 
~ Ordu hayvanatı ihtiyacı içiıı 528 bin kilo kuru' ot kaptılı L rfla morada wünderiç buluwı.n hususı vekaletnamder hariç olmak üzere) 

illrııeye konmuştur. ı yüz.de elh arlhnlm•ştır. h.anuuun J3 Üncü maddesinde ya~ılı evra· 
~ halesi 20 haziran 940 perşemb( günü BRat 11 de Sö tede o keri km damga rcı;wı de bu ;1.ıunwll tabidir, 

llı-lıı:ı& komiayonunda yapılacaktır. 1 Aym luınuuun J, .. ,:> ve 6 ınc, fasıllıuıııda. yazıla evraktan alın-
ll11ıuw tah'Din tutan 198UO lira olup ilk teminatı 1485 fü·~dır. 1 makta ohın nisbi resimlere yüzde on zaw ecıilıı ıŞtır. 

~~Şartnamesi An karada Levazım Amiıiliği ve İzmir Bornova ve J DAMGA RC:!)JML.:.Kl AıU UR!LAN EV RAh.iN BAŞLICALARI : . 
tde askeri satmalwa komisyonlarında görülebilir. l H · h d b k l t 

2 3 
_ • , \ 

1 
1 - er nevı taatı Ü , orç, efalet, teminat, rehin ve yedi 

.. ~larla bu kanunun tarifatı dairesinde teklif ve teminat mektu•ı . dl ' 
~ • eldilerin 2490 sayıla kanunun \ie ncu rucıddt:lerıude yazılı ( emıu seuedleri, wuku.velennıneler, foturalar, ordinolar ve sair mü-
~1• b r tedavıl \e tıc&rı evrttk ve sene er ve bunların bordroları bor .. a s llıakbuı.larm1 ihale ~utındun ir sna~ evveliı•e kad r ınekbuz emarlerı ve bo'"" alış ve salış oeydnnamelcri, fıat ccdveileri, lo· 
~ ill~ında Sökede sslc<.'rı satmalıoa komısyon ba~lrnnlığına verme• 1 kanla ve oteherıu yı,Y.ccek ve ~ecek listelerı. 

an olunur. 1 İ ı - Lise, 1"uttlhw ,,ıeldeoı ve \iıksek 

• • v ve tasdıknawelcrı : 
J . - ıJepozito ilwuhaberler,, makbuz ve Söke Askeri Satınalma Komisyomindnn: 

ı"l 528t:OO kilo kuru ot satm alınacaktır Tahmin bedeli 
it, 

ı 8) li- yolculara mahsus ellYli bıletlerı ; 
4 -. ıyi hı.ınıet vesik.alt>rı "e tercüweıhal varakalıuı. 

\.ı Ot evaafiyle teslim mahalli ve şartları şıırlırnmede 'yı:z~lıdır. 
\ 11•rnesi Söke'de süvari alayında ve Ankara Lv. fıı:nirliğile lzmır 

tıı satınalma komisyonunda parasız olarak görülür. 
"- t\tıiltnıe 20 haziran 940 perşembe güııü Söke ı oııtııne saatiyl 

t kı~lımndaki satıııalma konıisyonluğunda yapılacaktır. 
€1uiltme kapalı znrf usuliyle yapılacaktır. 

"- ~tımakkat teminatı 1485 liradır. 20 hu.İran 9.:10 perşembe günü 
~ ~ dan ona kadar dahil sohnalma komisyonluğ"umı makbuz wu· 
t4

1
11nde verilmiş olacaktır. Bu saatten sonra makbuzların kabul , 

l Qı' • 
1Yt:ceğ'i ilin elunur. 

:> - .t:.hli hibrc ve vukuf, wüıneyyız ve wuhttwıııiu raporlıtrı ve 
:;urellerı, ke~ıf \ e wuayeııe raporları, inşaı:ı a muteulliı< resim, pla~ 

har na ve keşıf defct.r!eri, prote~to ve ihturnuweJerle 'cevapları ve 
suı t:tlerı, 

o - hwı..buberlt:r, talıidiknawt;, -sııhademeıme, huvi.)et varukıı

l"rı, etıbba rnporlını, tuhhl ruJoıOrı<ırı, oaurıç p&ra \ crwe işlerine aid 
vesıkalar; 

I - Jjılııııçolur, menşe ve mahreç şabıtdetnameleri, paşaporU~r, 
6 - Uer uevı ruhııı1&tuawelcr ve ruhsdl ve unvan tezkereleri , 

ale&weta forika Uwubaberlera, ihu:ııas vesikalara, sertıfikalar ve bun• 
lanı yaı.ılacak 'ilerlıaer ; 

~ ':1 - tter uevı ılaut;n, le\ balar, proirawlar, ka r.loıılar, seyrü 
lanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonund'ln: 1 sefer tarıteierı, sırnuler ve tal:$,viwler, 

~ 
1
;54630 adet yumurta alınacaktır· Kapalı zarfı .... eksiltme· 1 •10 - 1<.eswı ve hususi daıre ve Müess"'seler, Alel'uwum ticarel· 

tı.. :6 .. 40 pazartesi günü saat 15 de Tophanede levazım a· l c 1 ,. ~lt- ıaııeler, ewıyet ve l:\.u ubler memur ve miıstuhdemlcrıle mütekaıd 
' &ı ıatınalma komiıyenunda yapılacaktır· Hepsinin tali· dul ve yetıwie911 b.:r uevi ıstihkaklarınu aid bordro ve sencdler · ' 
~ bedeli 9706 lira 2 kuruıtur .. Aııad~lu ci~et~ne ait ılk l 1 - !usıuıuf ı.;"'nealeıı ve ferııg ve intikal zabıtnameleri; 'te· 
t?9 111&t 248 lira 46 kuruı Rumeh cihe'ı'.lne aıt ılk te;ı~ıinat rekc ve taksımı veraset varaktı nytt dc.Jterlerj, hibe, vasıyetau~we 
~ lıra 49 kuruıtur· Şartnamesi komisyonda görülur istek· ve olume baglı tıısurrufü.r ve her nevi ıhale kararlan ; 
\;hı teklif mektublarını eksiltme saatinden bir snnt evve· ı.l - bı.ıetıe gırıle" e~leuce "e .eıııa1ia ycıleıiuiu dubulıye :oı. 

kadar komisyona vermeleri. * : ıetlen ; • \ 

Ankara Cezaevi Direktöı'l(iğünden: 
~ "ııkara Cezaevinin haziran 940 iptidasından mayıs H41 sonuna 
't bir senehk ihtiyacı olan beheri 96d gram itibarile şnrtn ınc
._ ~Yazılı şartlar dahilinde birinci nevi ekmek 21 gün muddetle 

. Palı zarf uaulile münakasaya çıkarılmıştır. • 
~ ibate 21.6.940 tarihine raslıyaıı cuma günü saat 1.) le Ankara 

'tılburiyet Müdtle.uıqumiliğinde toplan u Ko.nisyorı la y ıpılacnkt ır. 
~~ •lekliler muhammen lıedelin 0 !- 7,5 u olJn l \7,) lircı 70 kuru"· 

~U~akkat tewin,t ver~cekt~r. • •. 
' ltaıltmeden mtitevelhd rusu n, teknfıf ve clarııg.t rest i ıla•ı 
\' tlleri• ve indelhace ekmeğin talılıl ücret was.uıfi ves.ıir bılcu..nle "lif müteahhide aic!dir. 
\~ eklif mektubları 2ı.6 940 cuma günü saat 14 e kadar sıra nu· 
'iİ lı makbuz mukabilinde yukarıda yaz.ılı Komisyon Reisliğine 

tcektir. • ~ 
't'Ş.rtnameyi görmek ve fazla izahat almak isteyenler mesai 
~ı Zarfında Cebecide Cezaevi Direktörlüğüne würacaat etmel~r i 

olunur. 

Edirne Piyade Jandarma Okul Alayından =. 
"~ Jatıdarrnıı okul alayı hayvanatınm ihtiyacı için 75 ton biçilmiş 
~ ~ot açık eksiltme suretile 'alanacağıııdau talip olanlarm 57 lira 
~ ~ lltuf temioatlarile birlikte IO hazıran 940 paz.artesi ıünü saat 
\--' llıerke:c. muhasebe müdiriyetinde müteşekkil komisyona oıü-

U.rı iliu olunur. 

~a ltneced~~i ~skeri Satmalma ~-o~is:onund.an:. 

1 ı.1 - Hükümet dtıneleriııe ibrazında ıbraı. puluua t&.bi olarn 

) evrllk .. ile hulasa, sure v~ tercümeleri ve resme tabi bıl'uı:oum 
evrakın resmi dairdt.re .braz olunactl~ hüla11a, suret ve lercuwlczi . , 

bir kuru'iltan ıışaıı olhll keı;ırler bır kuruşa iblağ edilecektir 
bu z.umlcır 1 "zıraıı d.ıll t..u,hinden wuteaerdir • 

ıı,foJ.ı mm n bedeli 24 JOU Jira ol-ın 300 cıdet nıahıuli çadır 
13.~.1440. Perşembe günü sant 15 de kapalı zarf usulü ile Ankara 
da ld..ıre bina. ında satnı alınacaktır. 

Bıı · e 'girmek isteyenlerin 1800 liralık nıuvaltkat teminat ile 
kaııuııu ı tayin ettiği vesikalara ve te1diflerioi aynı gün saat 14 e 
~adar Komisyon Reisliğine vermeleri lizımdır 

Şartnameler parasız ol rak Ankarada Malzeme dairesinden 
Haydarp~.:ıada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. t4337) ' 

3 4 . - ~ ---~~ _......._~----~-----

~slanbul Elektrik Tramvay ve Tünel işletmeleri 
Umum Müdürlüğünden : 

ü1ıılzeweııiıı beyanı 

---.- -- --- - --- -
l - 30 ı det demir kapı imali 
2 Ramiste inşa ettirilecek bir 

adet muhav~ ile m~rkezi 

Muvakkat 
teminat 

270 T. L. 
141 » 

Tarihi saati 

12.6.940 15 eksiltme 
10.6.940 10 ~ 

3 - 800 metre perdelik muşamba 80 b 55,6.940 11 > 
~la, Y"anata bıçılmıt taxe çayır otu yedırıleceğındeu bıçilmış çayır 
't;tebilek isteklilı;riu 2.6.940 günü saat 14 de kadar itnecedeki 
~':n.~müraccatları. 

1 • • 

! Eksiltmeler hiznlanoda gösterılen gün 'e saatlerde idare
nin tünel b11şmdll Metro han binasuıııı 5 inci katında toplanacak 
Komisyonda yapılacaktır. 

"'-.M UZAYF..:.DELER- _2 - Her üç işe ait tartnameler Leva1.1m Müdürlüğünden parasız 
tedarik edilebilir. 

BORSA 
ÇEKLER 

31 - 5 • 1940 -

3 

, , . 

1 - ldaremi7.İn Cibali fabrikasmda me\·cut 670 kilo tömbeki 

derisi pazarlıkla satılacaktır. 

il :_ Muha.mıneıı ~edeli t6ı,47 lira % 15 muvakkat teminatı 
24,37 liradır. 

111 - Pazarlık 5 Vl.940 çarşamba günü saat 16,30 da Kaba
hışdri' Lev.azım ve Mııbayaat Şubesindeki Alım Satış Koınisyonunda 

}'apılacaktır. 
iV - Nümune sözü geçen fabrikada görülebilir. 
V - İsteklilerin pazarlık için tayin 0luoa11 gün ve saatte % 15 

miktarındaki temioat paralarile birlikte mezkur Komisyona müra 
caatları. (4572) 1-4 

•• ılı 

1 - İdaremizin Feriköy bira fabri1tnsıuda haziran 940 tarihinden 
mayıs 941 sonun ı kadar günde 5 lO kılo üzerinden bir sene zarfın· 
dn biri .ecek talcriben 180 ton kö nür curufu ps:ı.arhkla satılacaktır • 

il Pazarlık 1-5.VI.9:1'> cumarte"~i günü saat 10 dn Kab1ta'lda 
Lev8'ı'1l v Mubııya'lt Şubesindeki Alım Satış Komi.-yonun la y11pı 
hc1ktır , 

!il Nümune sözü geçen fabrikada görülebilir. 
1 , ..!. ;.,,eklıleriıı poz.arlık içın t ıy n <.ılu.ıaıı gün ve saatte tek· 

lif edec ltl~ri fiet üzeri ıden ° ~ 15 teminat paçahril birlıkte mez 
kür Komisyona müracaatları il4n olunur. (457Jj 1-4 

Cinsi Miktarı 

- _..__ 

Makine şeridi 5000 
Elektrik malz.emesi 37 
Atölye ve tesisatı le- · 18 

vaz.ımı 

Atölye ve tesisata le 19 
vszıını 

. "' . 
adet 

Muh. bed. 
lira kr. 
-- -

1223 50 
kalem 140.l -

., 175 

,, 325 

~ 07.5 tem. 
lira kr. 

Eluiltme 
tekli saati 

---
91 76 açık ek. 14 

105 - n 14,30 
13 12 pazarlık 15,30 

24 37 açık ek. 16,30 

1 - Evsafına gösterir müfredat listeleri ve makine şeridi nÜ· 
muııesi mucibince yukarıda yazılı dört kalem eşya hizalarında gös
terilen usullerle satan alınacaktır. 

lI - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme aa
atleri hizalarında yazılıdır. 

ili - Eksiltme 17. VI. 940 pazartesi günü Kabatafda Levazım 
ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komi~yonunda yapılacaktır. 

lV - Listeler söz.Ü geçen Şubeden parasız aluııtb leceti gibi şe
rit nüwunesi de görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tiiyin olunan gün ve saatlerde 
% 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona gelmeleri ilin 
olunur. (4571) 1-4 

. 
lf ~evlet Denizyolları İıletme Umum İdaresinde~ : 

•lıcc'e Caw.ialtı mevkiinde demirli Gülcemal vapuru kapalı 
3 - İsteklilerin kanuni vesika ve muvakkat teminatlarile ilan \ fmtiya.i Sahibi ve Yazı lfleri Direktörü: İ•mail Girit 

Baııldıtı yer: Alna Ba11mevi l.taabul edilen ırün "Ve saatlerde Komiıyouda hazır 'bulunmaları. (4577) l 
l 

• 

• 

• 
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ABONNEMENTS 
Ville et Province 
3 mofı Ptrı - 450 
6 ,. 850 

12 1500 
Etranger : 12 mois Ptrs 2700 

Le No. Ptrs 5 

Galata, Eski Gümriik C d. 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de t'adjudication 
~Pri& (;;ti~~ Lieox d'adjudicati~n et du 

Joura Heureı d'adjudicat. eıtimatif provisoire Calıier deı Cbargeı 
~------~~~- ----~·--~~-----------Ad judicatio ns au Rabai~ 

C or str uctıc nf)"F e par ötions-Tr av. f ublic~-tl aferiel de Construction-Cartographie 

Fabric. porte en fer: 30 p. 270 - Dir. Gen. Expl. Elec. Trnm. et T. lst. 
Constr. poste transformateur a Rami ı: 141 ,, ,, 

12-6·40 
. 10-6·40 

W-6 40 

15 
IO 
11 Trav. terrusement, etudes et constr. chaussec Pli cach 174898 64 9995 - Vilayet Zonguldak 

avec trav. d'arts s rnute Devrek-Tefen 
Trav. terrnsseınent, etudes et constr. chaussee 

avec trav. d'arts s routeBaycu'ma·Çaycu
ma-Kolı:aksu-Bartın 

Trav. terrassement, etudes et constr. chaussee 
avec trav. d'arts 11/route Kozlu-Port Ereğ· 
li entre Oeyirmenağzı et llıksu 

,, 

,, 

281620 -

751100 -

16015 - 17-6-40 11 

5100 
" " 17-6-40 11 

Dressement carte ctat actuel Vezirköprü (aj) Gre a g-re 2360 - 177 - Municioalite Vezirköprü moioı İl partir du 28 5-40 

Electricite-Gaz-Chauffage Central (l'!,~falla~~~n- et ~te':!!I 

Articles electr. : 37 lots 
Groupe electrogene: 1 complet 

Publique 
Pli cn~h 

1400 -
7000 

Crochet tuyau Pechel-bouchon fusibl,., douille, Publique 3282 
armateur pr. atelicr; 7 wts 

Element de coupe-circuit pr. ligne aerienne 
pouvant resister a 6-60 amperes sous 
tension de 500 volt ete.: 2000 p..fil de 
fusion de 10 amperes pr. ces coupes de 
circuit: 2000 p.·id. de 6 ampere.s: 1000 p. 

Habillement - Chaussuros - Tisnus -: Cuirs 

Pantoufres' Mercan~ 5600 paires 

ıos -
525 -

~46 ıs 

Com. Ach. Econ. Monop. Knbatache 17-6-40 14 30 
Cam. Ach · Ministere lnstr. Pub. Ank. 17-6 40 15 

et Ecole Mctienı Sultan Ahmet lst. 
1 er Expl. qı. de fer Etat H. paşa 19·6·40 11 

s:A.T. Electıicite Ankara • 

I 

Oepôt. du Comilc Centr~ı Croissıınt 
Rouge a !star.bul pres la Poste 

Jusqu'nu 2S-6-40 

7-6·40 ıo -

• 

Ameublemont pour Hab~tion et Bureaux-Ta_pisserie ate. 

Toile cirec pr. ridcau: 800 ıp. 

Oivers 

Abbataıre .des animaux İl l'abattoir pendant 1 an 
L'adjudication du 9.7.40 conccrnant l'achat de 

15 cylindres de route a ete njournee 
Liquide pr. faire briller le metal: 1 UOOO fla- Publique 

cons de 30 rr.·SOO flacons ou bidons de 
250 gr. et IOO bouteillcs ou bidons de 
500 gr, 

Ruban pr. macbine: 5000 p. 
Materiel pr. ntelier et son install.: 18 lots 

,, ,, J ,, " " 19 " 
Licou: 2000 p. (au nom et pr. compte du 

fournisseur) 
Eperon: 3000 paires (au nom et pr. compte 

du fournisscur) 

~visions 

Beurre: 8 t. 
" 1,5 t. 

Sucre: 12 t. 
Riz: 21 t. 

> 

Gıc a gre 
Pqblique 

Pli cach 
Publique 

,, 
Pli crıch 
Publique 

» 

.. 

2000 -

772 su 

' ·1223 50 
175 
325 

160!> 

1800 -

le k. 1 25 
l 25 ,, 

]) o 36 

" o 28 
" o 90 
" o 22 
,, o 45 

Abricots: 400 k • 
Raisinı; ~ecı: 2,5 t. 
Fromage blanc: 1 t. 
Pain: S4,9 t. Pli cach 5764 su 
Viande de mouton: 30,G t. 
Lait: 27 t. 

,l) 

Publique 
Yorhourt: 23,4 t. 

Glace: 3000 p. 
Sucre: 5220 k. 
Beurre: 3240 k. 
Macaronis: 4230 k. 
Riz: 9 t. 
The: 126 k. 
Savon: 3400 k. 
Cuiuon pnin: 547SO k. 
Foin: 528 t, 

Adjudioations a la surenchere 

,, 

,, 
. JI 

,, 
> 

,, 
Pli cach 

Peau pr. tombac: 670 k. 
Poudre de charbon: 180 t. 

Gre iı gre 

Ble: 8352 k.-ble concasse: 9926 k.-orgt•: 
33S k.-ble eti orge: 533 k. 

,, 
,, 

DecomDres boiserie ,, 
Papicr a filigrammes pr. iournaux: 30702 k.· Pli cach 

encre: 385 k, 
Bateau Gülcemal .D 

Consoie, glace, canapes et autres meubles Publique 
de maison 

,, 

131S8 --
30~7 50 
3159 -

1500 -
1931 40 
3969 -
951 7S 

2925 -
617 40 

1105 -

19800 -

162 47 

150 -
4951 31 

120500 -

RO - Dir. Gen. Expl. Electr.- Tr. et T. lst. 15-6·40 11 --

Municipalite Afyon 
Minis. Trav. Pub. Oep. Mat. 

57 94 ter E.xpl. Cb. de fer E.tat H. paşa 

91 75 , Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 
13 - , » l> 

24 37 
120 

135 

750 -
129 37 
324 
441 -
27 -
41 25 
33 

41 -
1485 -

24 37 

11 25 
371 35 

7276 

J 

" Com. Ach lnt Tophane 

" 

Dir. Vakoufs Is tan bul 
,, ,, 
,, .. 

• 
" " ,, .. 
,, ,, 
,, " 

Hôpital Regional lzm.ir 

n 
J 

" ,, 
n 

" 
" 
" 

" ,, 
,, 
,, 

" ' 
" ,, 
;, 
,, 

" " Com. Ach. Fabr. Avion a Kayseri 
Com. Ach. Milit. Bornovn 

Com. Ach. Econom. Monop. Knbatache 

" ComitC d' Assislance Nat. Kaza Islı:llip 

Defterdarat lstanbul 
Dir. Gen. Expl. Ports Etat 

:ıı ıı ll V oies Marit. ctat 
Bur. Exec. Fatih Y cnikapı, Hisardibi 

7-6-40 

19·6 40 

] 7-6-40 
17-6·40 
l 7-G 40 
17·6 40 

17 ·6·40 

17-6-40 
17·6·40 
J 7-6-40 
17-6-40 
17·6-40 
17-6-40 
17-6 40 
10-6-40 
10-6-40 
10·6·40 
10-6-40 
10-6-40 
13-6-40 
13-6·40 
13-6-40 
13-6-40 
13-6 40 
13-6°40 
12·6·'40 
2U-6-40 

14 

10 30 

14 -
ıs 30 
16 30 
14 30 

14 ~ I 

15 -
ıs -
15·-· 
15 -
1.5 -
15 -
15 -
11 -
11 -

9 
9 
9 _, 

9 
9-
9-
9-
9-
9 -

13 30 
~ 

il -

5 6·40 16 30 
l 5-6 40 10 

6·6-40 14 
17-6·40 15 

24-6-40 15 
5-6-40 11 

----------------------------------------------...:. ..... ______________ --~--~--...... -----------------~--~ ... -------------• 

I 

Memento des Fournisseurs 

LES ADJUDICA TIONS QUl AURONT LIE.U LE 3.6.940 

Dir. Agriculture lçel : 
• Coto>n [No 1432] • 

Com. Ach Bntail. Gendr. 
bulante Antakya : 

Boi• [No 14~] 

Clıemins de Fer Etat : 
Foyer pour for~e [No 13Q2] 
Cable en caivre itıolc f No 1414) 

fDiY. acier• (No 1393) 
Benine (No 1424] 
Petrole (No 1424) 

Am-
• 

Dir. Gen. Exploit. Electr. Trams. 
et Tunnel latanbul : 

lsolateurs a haııtl'! et base tenıı'on 

(No 1409) 
Vilayet Bordur ; 

Constr. ch11u11ee [Na 1414] 
Muoicip . Samsun : 

Conatr. ahattoir (No 1415) 

Munlcip. lzmir ; • 
Miiıd icıment et orticlet pour deıiııfeclion 
[No 1424) 
Canape• (No t424) 
Etuve avec acceıı . [No 1424] 
Pneuıı: (No 1424) 

Meuhtar Village Karasu du Na 
hiye Dinek.: • ' 

Cunıtr bat. ecole prinıaire [No 1417) 

Procureur Gen. Sinop : 
Pain LNo 1417) 

C A lı O. G. Fab. r.fil. om. c . ır. en. 
Ankara: 

Viande de boeuf [No 1423] 
Cuisson de pain (No 1424] 
Div. )egumeıı f No 1424] 

Dir. Etabl. lııımigrcs Tekirdaf· 
Constr . ınaisoı- pr. immigrcs {No 1423] 

Com. Ach Milit. Edirne : 
Paille [Nu 142,) 

Presid. Conseil Gr. As. Nal· 
Benine [No 1425] 

Com. Ach. Div. Mil. Sivas : 
Paille (No 1432) 

Dir. Hyg. et Assist. Soc. Auk : 
Orge, avGıne, pai) e trefıee epinnrd• • 1'' 

(No 1422] 

Dir. Gen. Monopoles : 
Courroie en cııoutclıouç et Eluaalt 
(No 1424] 

S. A. T. Electr Ankara : 
Conatr . hanıar et atelier [No 1425] 

Com. Ach. lnten. iL.mir ; 
Legume• fNo 1425] 

Procureur Gen. Sivas: 
Pain [No 1426) 

Com. Ach. Bııtailloıı Geudr· 
~~bulqntc Hatay : 

DiY. provisions {No 14~) 

M•nicipalite Akşehir: 
Mot•mr et d.)naıno [No J42RJ • 

Cem. Ach. Milit. Dertyol: 
Farine, viande de boauf, foiP, paille 
boiı [No 1421) 

Vilayet Ankara : 

Dir. Geu. Expl. Ports Etat : 
et Con•tr. echelle eıı iıoiıı [No 1432) 

Com. Ach. lnt. Tophane: 

Poovieion et combu.tible [No 1421] 
lmpıeııslon de billet (No 1425] 

Com. Acb. Comm. Ist. : 
Traııeport effat• (No 144ll] 

Com. Ach. lnten. Maritime : 
Conıtr. dortoir et rııfectoire LNo 1421] 
Div. articlea cponııe vnseline toile ete. 
[No 14221 

Broyo~e ble ( 'u 1434] 
Dıv. lcgurnes (Np 1434) 

NOTES • Leı Numcroı entre par• ' 
tbCııııı ınnt cııuıı: dı notre journal d•P' 
lcıquel l'aviı o para. 

(•) Le• affaires •u Yİl!8 d'uae ı~tt" 

riııqaı se rapportent iı du venteı P' 
sdjudicatıon a la ııurench~re. ______ _.,.._ 

(3 üncü ıayfadan devam) 

İstanbul Dördüncü icra Meıµurluğundan : 
Bir borçtan dolayı mahcuz. olup araya çevrilmesine karar ft' 

1 
t rilen otomobil hurda aletleri 6.6.940 hırihine rulıyıuı perıembc i 

ı ı uü aaat on ikiden itibaren Galatada Kemeraltıudu Zürafa sokağıııd• 
1 3U numaralı dükkan önünde yapılacak ıatışta muhammen kıyıxıot~ 

yüzde yetmiş beşi bulduğu takdirde satılacak aksi halde 8.6.19 . 
tarihine raslıyau cumartesi günü ayni saatte yapılacak olan ikİPcı 
arttırmaaıoda en fazla bedelle alıcıaıııa satılacağından talihlerin IJlel' 

kur g-üa ve saatte maballinde , lıuır bulunmaları Han olunur . 

r 

• 
İstanbul Üçüncü İcra Memurluğundan : 

Paraya çevrilıueaine karar verilen Augsburg ve Scbvelipres,e11 

Fabrik markulı iki adet matbaa makineıiuin birinci açık arttırPla•'; 
1 nan 31.5.940 tarihine müsadif cuma günü snat 16.30 da İataııb~ 
' r 1 ~nkara caddesinde 50 numarala matbaada yapılacak ve kıymetle~ 

• 1 nin % 75 şini bulmadığı ıurette ikinci açık arttırmasının 5.6.9 

1 
tarihine tesadüf eden çarşamba günü ayni mahal ve ıaatte yapıl•' 
ca~ı ilan olunur • 

Üsküdar İcra Memurluğundan : 
Bir borctan dolayı mahcuz ve aatılmasına karar verilen 'f ef•~ 

markalı bir aded radyo ruakinesi 4.6.940 tarihine müsadif salı guııil 
saat 14 - 16 ya kadar Çengelköyünde İskele civarında Alleddin r~: 
lıııodaki kazinoda bilmüzayede satılacağ'ıudaıı tt.lib olanların rnab11 

linde hazır bulunacak memura müracaat etmeleri ilan olunur. 

Balıkesir Orman Müdürlüğünden: 
• Muhammen vaJıit fiyatı 

Cinsi Kentnl Kuruş 
Kuru çam kabuğu 2698 40 

Balıkesir vilayetinin Edremit kazası d bilinde Uzunburuıı 0 '
1
' 

1 • 
manından 2698 kental miktarmda kuru çam kabuğu satışa çalı•' 
mıştır. 

·re' Satış 10.6.40 pllzartesi günü saat 15 de Balıkesir orınan daı 
ıinde arttırma ile yapılacaktır. 

Beber kentalinin muhammen fiyatt ·W kuruştur. 
Şartname ve mukavelename projeleri D-ılıkesir-Edremit orrı>"11 

dairesinden alınır. 

Muvakkat teminat 80 lira 94 karuŞtur. 
Satış umumidir. ... 

* * • 
180 ton kümür curufu ile 670 kil~ tömbeki derisi ıntıı~· 

( ,caktır· Ba~: İnhisarlar U. Müd. ilanlarına. 
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