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Beılnci Sene No· 1421 

ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için Kuruı 

3 Aylığı 450 
6 850 

12 1500 
Ecnebi memleketler içiu 
12 aylı§'ı 2700 

Sayısı 5 Ku • uş 

Günü geçen nushalar 

20 kuruıtur. 

PERŞEMBE 

HERGÜN CIKAR İKTiSADi. MALI, TİCARi VE ZİRAi 

u um Tüccarların ve rnüteahhi 1 rln 

E onom·k ab rler 
Demir flatlarının nevilere- ~ö;; ·hllkGmetin sarfı nazar ettiği bu 

tespiti yeni, yamasız ve temiz çuval 

Ticaret Vckaletiain bu 
laki tebliği: 

kuruş· 

1 - 16 numaralı Milli Ko
rurıınn kararnnmesinin 14 Üncü 
ttıaddesinde sayılan 6, 8, 10, 15 
~e 20 milimetrelik yuvarlak çu· 
h~k demirlerin, 16 ncı madde 
Uküınlerine tevfikan c değer 

~&hlarınmıı:: takdiri hususunda, 
I aleo Amerikadan getirilmiş o· 
arı demirlerin Vekaletiaıizin ne· 
~aretj altında takarrür eden fiat
ııtı e es ittihaz edilmişti. 

l Bu esasa takabül eden yuvar
~k çubuk demir fiatlarının, 14 
Uııcü madde haricindeki çubuk 
dcU:ıirler fiatlarını da ihtiva e 
dcrı, tam bir listesi aşağıya der
l!tdilıniştir: 

Katlanmış Katlonmnnıış 

demir demir 
Ton başınıı Ton başına 

6 ...... . 
8 

... ı ımetre 

1 
lnilimetre 

ô ..... ,. 
12 

.... ı ımetre 

14 
U:ıili metre 

16 
ı:tıilimetre 

18 ~ilimetre 
•la 32 mili· 

metre 

l.ira Ura 
237,28 
221,88 
206,46 
196, 17 
193,64 
191,03 
185,89 

229,08 
213,68 
198,26 
187,97 
185,44 
182,83 
177,69 

t" •Katlauarak demet haline ge· 
ktilıniş çubuk demirler fiatıoa 
d &tlanma ve demet masrafı ol· 
laıı~uııdan, katlanmamış çubuk
~ tın fiatı yukarıda görüldüğü 

~~İte, ton başına 8, 20 lira 
8!lndır. » 

f'kBabsi geçen kararnameye tev· 

1
1 an memleketin muhtelif taraf 
a"'•ııda mubayaa edilmiş olan 
' 8, 10, 15, ve 20 miliınetrelik 

~ll\'arlak iubuk demirler için 
Caviye edilecek fiatlar yukarada 
~•ı,Iı bulunanlanlan ibaret-

'· 
2 - Demir piyasasının hükii· 

;ctçe yapılan mubayaa haricin-
tki durumuna gelince, piyasa· 

ltıııın bugünkü §artlarına naza
ra, 
d 11 • mevcud yuvarlak çubuk 
tınirler fintlarının yukarıda ya· 
~i fiatlardan faı.la olmasını mu· 
t~d· kılacak sebeb görülmemek· 

it, 

Liınonları~Tsiih edilecek 
~·An karadan bildirildiğine göre 

d~'aat Vekaleti, memleketimize 
() . 

ltı vıı getirmek bakımından kıy-
ı· ttli bir ziraat mahsulü olan 

· ~ltı~nun daha yüksek vasıflarda 
ıCtı.,,t· 'l • - "I . • . 1\ ., ırı mesı ve uretı mesı açın 

1\ ll~alya narenciye istasyonuna 
~ alıforniya ve Portekizden li 
\> orı fideleri getirtmeğe karar 
ttıniş ve teşebbüse giritmiştir. 

Yapağı ve tiftik ihracat tacirleri 
birliği bir toplantı yaptı 

le ~apağı ve tiftik ihracat tacir· 
)' tı birliğinde bir toplantı 
~l>•lırıışlır. Bu toplantıda bilhas
h Ziraat Bankasına satılacak 
tU~~ğı_ meselesi üzerinde görü
•· Uğu anlaşılmaktadır. Yapagv ı 
ve t"fr 
.... 1 ık kontrol nizamnameleri 
"'llc'b· ı, 1 ınce ihrac olunacak balya-

'•tı k . . . . 
lıı anavıçesınm yenı, yama-
~-ı:e .temiz olması. lazımdır. 
llli ulu sonradan vazıyet değiş
~-ş, böyle kanaviçe bulmak im
~.:· ~almadığından yeni bir 
t~. llrla bu büküm deiiştirilmiş · 

tı ~raat Bankuınca, yeni yapa· 
•• taliaıatnameai yapılırken 

kaydını aynen koymuştur. Bu 
şekilde çuval bulunmadığından 
Ziraat Bankasına yapağı satıl· 
mamaktadır. 

Diğer taraftan Rumanyadn bu
lunan heyetimizin temasları ne
ticesinde Rumanyndan tiftikleri
mizden nümuneler istenmiş ve 
gönderilmiştir. 

Tüccarlar gümrüktekteki ~yala· 

rının muamelelerini kendileri 
yaptırabilecekler 

Ankaradan bildirilditine göre 
ticari muameleleri az olan De· 
rince, İzmit, Gelibolu, Gemlck, 
Karabiga, Tekirdağ, Uzuuköprü 
Mardin, Çobnnbey, Reyhcıniye, 
Yayladağ, Knrbeycz, Tarsus ve 
Antakyada gümrük komisyon· 
cuları bulunmadığı cihetle itha
lat ve ihracat muamelelerinin mÜf· 
külata uğradıgını gören Güm
rük ve İnhisarlar Vekaleti, bu· 
ralarda tüccarların kendi işlerini 
bizzat takip edebilmelerini le
m in etmek üzere icra Vekilleri 
Heyetinden yeni bir karar al
mıttır. 

Harp sigortası yeniden yüzde 
20 arttı 

Akdeniz hadiselerinin karı§· 

ması üzerine sigorta primleri X 
IOO artmıştı. Bu kerre siyasi 
badiseler bir kaç gün zarfında 

daha ziyade vahamet peyda etti
ğinden Karadeniz Akdeniz ve 
Atlantik harp sigortaları yeni· 
den % 30 miktarında yükselmiş· 
tir. Akdenizde ticari nakliyat 
son derece mülikül bir safhaya 
girmiştir. 

Ziraat Bankası tiftik müstahsil
lerine henüz avans vermedi 

Auadolunun, Konya , Eıkişe
hir, Yozgad ve daha bir çok 
vilayetlerinde yeni tiftik mahsü
lünün idrakine başlamıştır. Soıı 

aylarda ihracat tamamen durmuş 
vaziyette oldutu için tiftik mu· 
ameleleri hararetini kaybetmiştir'. 

Bn ebeble bazı spekülatörler 
müstahsilin elindeki malları ucuz 
fiyatla almak için Anadolu pi
yasalarında faaliyete geçmişler· 
dir. ~ 

Ziraat Bınkası tarafından 
müstahsili korumak gayesi· 
le avans tevziine heııüı. baş· 

lamamış olduğundan yeni mah
sulün mühim bir kısmı ucuz fi
atlarla köylünüu elinden çıkmış 
bulunmaktadır. Bankanın avans 
tevır:iiııe ne zamrın başlıyacatı 

henüz belli deiildir. 

Amerikaya mal sevkeden tüccar
lar hakkında 

Ticaret Vel<a.ıetinden tebliğ 
edilmiştir: 4 12.940 tarihinden 
evvel Amerikoya en conisgnation 
mal sevketmiş olup bu tarihten 
sonra işbu malları satmış olanlar 
veyahut balen Amerikan güm
rük antrepolarında bu malları 
kendi namlarına olarak depo et
tirmiş bulunanların 25 mayıs 940 
tarihine kadar yukımda yazılı 

hususatı tevaik edecek noterlikçe 
musaddak veya asli vesikalarla 
Ticaret Vekaletine müracaatları 
lazım ıolmektedir. 

Müteahhitlerin Takvimi 
YARIN 17. 5. 940 ta YAPILACAK iHALELER 

M.M.V. SAK: 1 Askeri Fabr. U. Müd. SAK: 
Kuteb:ırka kalın 'Y'! ınce (No 1415) 

K•nkkalede yap, inş. ( No 141~) 

Gaz id iofil (No 1382) 
Ç~nıaşırlık bez (No 1418) 

lst. Liseler SAK: • Hamıı.ı DZ< l (No 1418) 

Yumurta, soğan, un, moknrna, 
.tereyafr v ıı (No 1401) 

lı;t . Belediyesi : 
Ahşap direk (No 1407) 
Benzin tankı (No 1412) 

fasulye 1 İnhisarlar Umu~ Müd.: 
Silindir yaj\'ı (No 1415) 
Tanen alkol (No 1415) 

Edirne Ask. SAK; 
Çnyır otu (No 1418) 

Maa motör kam1on şaııisi (No 1412) 
Vinç arnbn dolnp v • (No 1412) 

Nafıa V ekıileti: 
G~nçlik .porlı:ı 2 cı kıs ım ın ş (N.> 1407) 

lst. Üniversitesi SAK: 
l.nboratuv.r teııiııntı (No 1407) 

Ank. Lv. SAK.: 
Yoğurt (No 1408) 

İst. Gümrükleri Başmüd.: 
Mensucat, radyo rıı akine•i kiğ t v • 

(No 1409)* 

Tophane Lvz SAK: 
Koyun ve sıfrır eti (Ne> 1418) 
Tahta karyola (No 1418) 
Mekteb binaıı ı tamırı ve .nş (No J419) 
Lli11tık 'Çizme (No 1420) 

Bolu Nafın Müd.: 
Çun kereste (No 1418) 

Malatya Kızılay Reisliği: 
Buğdo) arpa ve m11 .r (No 1419) 8 

Çanak. Orman Müd.: 

Beden Terbiyesi Gen. Dir. 
mir Şubesi: 

Çam ve ıneşe odunu ( No 1419) • 

İz- Bergama B elediyesi: 

fzmirde Kültürpa le dah lirıd" .)Ü1me hİı
vu:ı.u ve tribün inş. (No 1411) 
Mersin Belediyesi: 

Ş _se tıımi.r i (No 1411) 

lst. Aıkeri Fnbr. Müd.: 
Hnmızı azot (No 1411 ) 

Balıkesir Belediyesi: 

Su autı (No 1419) 

Çanak. Vilayeti: 
Yatıık yüzü pati•ka pi j ımalılc boz ve 

terlık (No 1419) 

Güm Muh Gen Kom İst. SAK: 
l!.rkek ve kadın elbi3 .. ıı i (No 1420) 

İstanbul Kom. SAK. : 
Gıyinı nal ( No 1420) 

MHbııha inş . (No 1412} 
Afyon Belediyesi: Hamiş : (] Tırnak içine alınmış nu· 

nı aralor, i;in bangi 18) ı lı gaı.etede neşr-
Depo tamiri (No 141 'J) olduğunu gösterir. 
Bordür inı . (No 1413) [•J Sonunda yı)d ız ı şareti bulnaa:ı işle 

_M_e_ı_.b_ah_n_t_a_m~ir_i_(N_o_.,_ı_4ı_S~)~~~~--'-m-iK~ay_•_d_eJ_•~ai_u_ir_. ~~~~~~~ 

MU f KASA 
İnşaat -Tamir!-t: i~ıa işleri - ıVlaildma-Har~ta 

Deniz Levazım Satmalma Komisya"nu~ : 
. . Mevcut ~eşif, plan, şartname ve hususi, fenni şartnameleri mu· 

cıbı~ce tahmın olunan bedeli 126.386,70 lira olan Heybeliadadnki 
Denız Harp okulu ve lisesi yemekhane ve yatakhane binası inşası· 
nın 3.6.940 pazartesi günü saat 11 de Kasımpaşada Deniz levazım 
satınalma komisyonunda kapalı zarfla wünakasası yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı miktarı 7569 lira 33 kuruştur. 

. ~evcut .keş~f plan . ve şartnamesi her gün 632 kuruş bedel mu· 
kabı~ınde mezkur komısyondan alınabilir. 

isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede. 
cekleri kapalı teklif mektuplarını belli gün ve saatten bir saat ev• 

1, vt:line kadar Kasım paşada bulunan komisyon başkanlığına makbuz 
mukabilinde vermeleri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amirleri Heyetinden : 

Çank11yada inşa ettirilecek altı aded memur evinin inşası kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Eks!ltme ~) · V. 940 cuma günü saat on beşte Bil yük Millet 
Meclisi idare Amirleri Heyeti odasında yapılacaktır. 

Fenni ve hususi şartnamelerle planl11r her gün Büyük Millet 
Meclisi Daire Müdürlüiünden alınabilir. 

Tahwiıı edilen bedel otuz altı bin üç yüz on sekiz lira altmış 
kuru-itur. 

Mm•akkat teminat 2723 lira 90 kuruştur. 
(B ıııka teminat mektubu olacaktır) 
Kapalı zarflar ihale günü saat on dörde kadar İdare Amirleri 

Heyetiııe makbuz mukabilinde tevdi edilmiş bulunacaktır. 

Tn ibler 2490 uumaralı knuuının 2 ve 3 üncü maddelerinde ve 
şartnamede yazılı vesikaları birlikte getireceklerdir. 

- ilaçlar, Klinik ve lspençi}•ari aıat, Hastahane Lvz. - --------~ - _...-.....-. 

M. M· V. Satınalma Komisyonundan: 
Beher metresine tahmin edilen fiatı 14 kuruş calan 50 bin metre 

gez idrnf ıl 18 mayıs 940 cumarlesi günü saat 10 da An karada M. 
M.V. sntınalma komisyonunda pazarlıkla satıııalınaacnğıodnn işbu gaz 
idrofili mayıs 940 ayı zarfında verebilecek isteklilerin panırlık gün 
ve saati nde 1050 liralık kat'i teminatlarile birlikte pazarlık gün ve 

saatinde !komisyonda hazır bulunmaları. 

• • • Hepsine tahmin edilen fiatı 4000 lira olen 500 kilo Eter 
Anestezik 18 mayıs 940 cumartesi günü saat I0,30 da pazarlıkla 
satın alınacağ ından isteklilerin 600 liralık kat'i teminatları ile bir. 
likle pazarlık gün ve saatiude Ankarada M. M. V. ııatınalma komis 
yonuııda bulunmaları. 

• * • Hepsine tahmin edilen fiatı 1340 lira olan 450 kilo Salisilat 
de sut 18 mayıs 940 cuıuartesi günü saat 10 da Auksrada M. M. V 
satıııalma kom isyonunda pazarlıkla satın alınacağından 25 mayıs 940 
tarihine kadar Ankarada umum sıhhiye deposuna teslim edilmek üze· 
re ellerinde Salisat de sut bulunanların pazarlık gün ve saatinde 
mezkur komiıyonda bulunmaları. Kat'i teminat 211 liradır. 

16 Mayıs 1940 

İDAREHANE 
Galata, F ermeneciler Cad. 

Kenber hanı. 2nci kat 
No. 8-9-11-12 

İLAN ŞARTLARI 

İdarehanemizde görüşülür 

Telefon: 49442 

Posta kutuıu No. 1291 

esleki Organıdır 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 
İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonunda: : 

13.5.940 münakasa günü talibi çıkmayım otopark için elektrik 
malzemesi 17 5.940 günü saat onda pazarlıkla satın alınacaktır. Mu· 
hammen bedeli dokuz bin liradır. İsteklilerin fenni şartnamesini gör
mek üzere hergün ve pazarlığa iştirak için de belli gün ve saatte 
Fındıklıda komutanlık Satınalma komisyonunda kati teminatlarile 
müracaatları. 

D D Yolları ve Limanları İ§letme U. idaresinden: 
Muhammen bedeli 6700 lira olan Sivasta yapılacak kablo ferşi 

28.5.940 salı günü saat 15 kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bi· 
nasında ihale edilecektir. 

Bu işe girıuek istiyenlerin 502,50 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni ıün saat 14 de 
k adar komisyon reisliğine vermelerı lazımdır. 

Şartnameler paraaız olarak Ankarada Malzeme daireıinden . , 
Haydarpaşnda tesellüm ve sevk şeflitinden dağıtılacaktır. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan 

45 kalem elektrik malzemesi alınacaktır. Pazarlıtı 20.5.940 pa· 
zartesi günü saa t 15 de Tophanede L". amirliği satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 751 lira 59 kuruş kati teminatı 

' 112 lira 74 kuruştur. İsteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

M. M. Vekaleti Hava Satınalma Komisyonundan : 
1750 metre yüksek tevettürlü yeraltı kablosu pazarlıkla satın 

1 alıııacaktır. Muhammen bedeli 7445 lira olup kat'i teminat miktarı 
11 17 liradır. Pttzarlığı 20.5.940 pazartesi günü 1&at 10 da hava sa· 
tınnlma koıuiıyonunda y~pılacaktır. İdari ve fenni şartname her gün 
komisyonda görülebilir. isteklilerin muayyen gün ve saatte kat'i te· 

1 minat ve kanuni belgleriyle komisyonda bulunmaları. 

1 Dörtyol Belediyesinden : 
Belediyece su ile müteharrik elektrik türbin ve tesisat malze

mesi pazarlıkla satın alınacaktır. İsteklilerin belediyeye müracaatları. 

~ ansucat - Elhise - Kundura - Çamaşır v. s. 
İstanbul p. T. T. Müdürlüğünden : 

İdaremiz müstahdemini için yaptırılacak paltoya esas olmak 
üzere 280 metre kumaşın alınması işi açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 29.5.940 çarşamba saat 10,30 d . B. Postahane binast 
birinci katta telgraf muavinliti odasında toplanacak müdürlük alım 
satım komisyonda yapılacaktır . 

· Muhammen bedeli 1162 lira, muvakkat teminat 87 lira 15 ku
ruştur. 

Taliplerin olbaptaki fenni ve eksiltme şartnamelerini ıörmek 

üzere çalışma günlerinde mezkur müdürlük idari kalem levazım kıs· 
mına ekıtiltme gün ve saatinde de 940 senesi için muteber ticaret 
odası vesikası, muvakkat teminat makbuzile bir1ikte komiıyona 

müracaatları 

• • • İdaremiz posta çantaları imalinde kullauılmak üzere 61 62 
s ntimetre eninde 2500 metre bezin alımı açık eksiltmeye konul · 
muştur. Eksiltme 29.5 940 çarşamba saat l 1, 15 de Büyük postahane 
binası birinci katta telgraf muavinliği odasında toplanacak alım sa
tım komisyonunda yapılacaktır. 

Beher metresinin muhammen bedeli 175 kuruş hepsinin 4375 
lira muvakkat temiuat 328, 13 liradır . Taliplerin olbapdaki tartname· 
lerini görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere çalışma 
günlerinde mezkür müdürlük idari kfflem levazım kısmına eksiltme 
gün ve saatinde de 940 senesi içiu muteber ticaret odası vesikası 

ve muvakkat teminat makbuzilc birlikte komiıyona müracaatları . 

M . M. Vekaleti Hava Satınalma Komisyonundan: 

Beher takımına tahmin edilen fi}•atı 2 O kuruş olan 2250 takım 
pijama 18 mayıs 940 cumartesi günü saat t 1,30 da Ankarada M. M 
V satın n lma Ko.da paz•ulıkla satın alınacağıııdan isteklilerin 675 
liralık knti teminatları ile birlikte pazarlık gün ve 1&atinde Ko.da 
bulunmaları. 

Nakliyat - Yükleme - Boşaltma 
İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 

Komutanlık kıtaatının 940 mali senesi zarfında İstanbul ve Üa· 
küdar taraflarında yapılacak nakliye işi kapalı zari ile eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme 3.6.940 günü saat on beştedir. İstanbul ve 
Üsküdar cihetlerinin nakliyeleri ayrı ayrı taliblere de ibale edilebi· 
lir. Bu işin muhammen bedeli on dört bin elli liradır. İstekliler bu 
işe ııid şartnameyi komisyonda hergün görebilirler. Talihlerin belli 
gün ve saatten bir saat önce teklif mektublarını makb11z karşılığın · 
da Fındıklıda komutanlık satınalma komisyonuna vermeleri. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
Beşiktaş Hayrettin iskelesinden Maçkaya t 10 ton nakliyat yap· 

tırılacaktır. Pa:zarlıj'ı 17.5.940 coma günü saat 13,30 da Tophanede 
Lv. amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. İıteklilerin temi
natlarile belli ıaatte komisyona gelmeleri. 
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Mllnakua Gaaeteai 

kasa ve ·· zayedeler Liste • 

Cinsi Şekli 

A) 1\1Unakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafıa işleri, 

Deniz harp okulu ve lisesi yemekhane ve 
yatakhane binası inş . (şart. 632 kr.) 

Çankayade memur evi inş. 
Akhisar hükumet cad. beton inı. 

Acli döşeme işi 

rita 

kapalı :r.. 126386 70 

,, 36318 60 
,, 5984 -
n 10320 -

l ıaçlar, l\linik ve isp nçiyari alftt, Ha_!tahane Lvz. 
Gaz idiofil: ~0000 m. paz. m. O 14 
Eter anestezik: 500 k. ,, 4000 -
Salisilat dösut: 450 k. ., 1340 -
Ecza, dezenfektan mevad 175 55 

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malz mesi) 

Otopark için elektrik ma1zemeıi (temd.) paz. 
Kısa dalgalı telsiz ahizeleri için muhtelif ,, 

mnlzeıne 

Belediyece su ile müteharrık elektrik tür· ,, 
bin ve tesisat malzemesi 

Elektrik malzemesi: 45 kalem ,, 
Yeraltı kablosu yüksek tevettürlü: 1750 m. ,, 
Menuucat, Elbise, Kundura, Çamaşır 

Bez posta ç otaları için: 2500 m. aç. eks. 
Paltoluk kumaş: 280 m. ,, 
Pijama. 2250 tak. paz. 

akti)ol Boşaltma Yükletme 

Komut kıtaatının 940 mali senesi zarfında kapalı z. 
İst. ve Üsküdar taraflarında yap· nak
liye işi 

Tuz nakli aç. eks. 
Eşya nakli Beşiktaş Hayrettin iıkelesindeo paz. 

Maçkaya: 1 IO t. . 
M~hrul at Benzin, Makine yağlan v. s. 

Petrol: 1000 teneke·benzin 535 teneke 
Motorin: 180 t. (temd.) 
Makine yağı: 5.1 t. 
Odun: 1324 t. 

,, : fi t. 
Karabük koku: 20 t. 
Bendn Şel yağı·gre yağı·mobiloil B yağı 

ustüpü 
Lavemarin kömürü: 35 t. 
Linyit kömürü: 657 t. 
Motorin: 65.7 t .-kuru buhar silindir yağı: 

1277 k.-yağlnma yağı~ 1277 k.-dizel 
Milindir ya§"ı: 1725 k.-dizel yağlama ya· 
ğı: ı . ı t. 

Müteferrik 

Çimento: 1150 torba 
Çimento künk 400 m m: 520 ad 
Heybeli naldant takımı 
Nal mıln 
Kayış yular başlığı 
Nakliye arabası: 2 ad. (temd.) 

,, : 2 ad.-saka arabası: 2 ac:l. 
Balta kılıfları için çelik şerit 

Otobüs Enternııtional marka motörü 1939 
model olacaktır 

aç. eks. 

" 
aç. eks. 

" paz. 

" kapalı z 
,, 

pnz 
aç. eks. 
paz. 

,, 
.. 
,, 
,, 

Kompreıör yedekleri paz. 
Muhtelif civ ta ve somunlarla çarık ve ka· 

pak zincirlerinden ibaret malzeme: 14 
kalem 

Galvanizli teneke 0.3 m/m: 15 t. 
Çelik: 13 kalem 
Burgu Robel marke: ?50 ad. 
Ferro silisyum: 45 t. 
Rende tezgahı: 1 ad.-şerit testere te:r:gahı: 

1 ad . 
Kar gözlüğü: 3000 ad. 
Motörlü tulumba: 1 ad. 
Moloz. taşı: 5000 m8 

,, : 5000 m1 

Rekorlu hortum: 300 m. (taıhib) 

&Hk, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Sadeyağ: 72 t. 
Un: 200 t 
Yulaf: 500 t. 
Sadeyat: 25 t. 
Bakla: 10 t. (temd.) 
Un: 260 t 
Sıfır eti: 219 t. 
Saman: 302.4 t. 
Yulaf: 454 t. 
K. ot: 302.4 t. 
Ekmek: 7 t 
Pirinç: 1250 k. 
Yerli makarna: 150 k. 
Sadeyağ: 400 k. 
K. fasulye: 150 k. 
Nohut: 150 k. 
Mercimek: IOO k. 
K. bamya: 50 k. 
K. soğan: 350 k. 
Sabun: 350 k. 
Soda: 150 k . 
Domntea M lça11: 150 k. 
'r. malatya kayısıaı: 50 k. 

" 

,, 
" aç. elu. 

paz. 
,, 

,, 
,, 

kapalı z. 
,, 

aç. eks. 

kapalı z. 
,, 

paz. 
,, 
,, 

aı. eka. 
,, 
n 
,, 
,, 
,, 
,, 
n 
,, 
,, 
,. 
,, 

9000 -
1400 

751 59 
7445 

v.s. 
4375 -
ı 162 

Beh 2-

14050 -

3975 -

28880 -
2610 -

13240 
200 -
520 -
978 -

4927 50 
801Ci 91 

49680 -
1248 -
400 -
700-

1142 -

4500 -

2050 -
5922 50 

7500 -
14285 -

775 -
5850 -
1500 -

4950 -
6000 -
6750 -
750 -

90720 -
26000 -

3f!W>O -

39000 -
32303 -
3326 40 

21792 -
10594 -

735 -
350 -
39 -

500 -
37 50 
24-
22 -
55 -
24 50 

157 50 
15 -
30 -
45 -

Müracaat yeri Günü Saatı 

7569 33 Deniz Lvz. SAK Kasımpaıa 3 6-40 il -

2723 90 Türkiye Büyük Millet Meclisi İcareAmir.31-5-40 15 -
Akhisar Belediyesi 

,, 

1050 - M.M.V. SAK 
600 - ,, 
211 - ,, 

AJdin Vilayeti 

İ.t. Komut. SAK Frndıklı 
210 - M.M.V. SAK 

Dörtyol Belediyeai 

112 74 Tophane Lvz. SAK 
1117 - M.M.V. Hava SAK • 

3!8 13 ist. P. T. T. M6d. 
87 15 ,, 

675 - M M.V. SAK 

i&tıaubul Komut. SAK Fıodıkılı 

• 
298 12 lzmir İnhisarlar Başmüd. 

1008 -
15 -
39 -

146 70 

7452 -
93 60 

307 50 
444 19 

562 50 
107 38 
58 13 

438 75 
112 50 

742 50 
450 -
508 25 

5786 -
1950 -
6750 -

2925 -
2422 65 
239 48 

1648 40 
794 55 

55 13 
26 25 

2 93 
37 50 
2 83 
1 80 
ı 65 
4 13 
1 84 

il 84 
1 13 
2 25 
3 75 

Tepltane Lvz. SAK 

lzmir Ziraat Möd. 
Afyon Belediyeıi 

.. 
Dörtyol Ask. SAK 
Ankara V aliJiği 

,, 
Ank. Ln. SAK. 

Tophane Lvz. SAK 
Akhisar Belediyesi 

,, 

M.M.V. Hava SAK 
D.D.Yolları Haydarpap 
lat. Komut. SAK Fındıklı 

., 

" ,, 
,, 
,, 

Yozgat Vilayeti 

M.M.V. SAK 
Aık. Fabr. U. Müd. SAK Aok. 

,, 
,, 

Nafıa Vekaleti Malzeme Müd. 
Ask. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

,, 

İst. Hava Aktarma Ambarı Direk. 
Deniz Lvz. SAK Kuımpata 
D.D. Yolları 9 cü İılet. Sirkeci 

,, 
Akhiaar Belediyesi 

Kırldoreli Aık. SAK 
Maraı Aık. SAK 
Tekirdağ Aık. SAK 
İat. Komut SAK Fındıklı 

,, 
Dörtyol Aık SAK 

,, 
,, 
,, 
" Aok. Valiliti 

,, 
n 

" ,, 
,, 
,, 
n 
,, 
.. 
,, 
,, 

" 

27-5-40 15 -
27-5-40 11-

18-5-40 10 -
ıg.5.40 10 30 
18-5-40 10 -
23 5.40 15 -

17-5-40 •O • -
16·5 ·40 il 

-·-

20-5-40 15 -
20-5-40 10 -

29-5-40 l 1 15 
29-5-40 10 30 
18-5-40 11 30 

3-6-40 15 -

29-6-40 15 -
. 17-5·40 13 30 

27-5-40 
21-5-40 14 -
21-5-40 14 -

3-6-40 14 -
36-40 14-
3-6-40 14 -

16-5-40 15 3ü 

20-5-40 14 30 
27-5 40 15 -
27-5·40 15-

17-5-40 10 30 
24-5-40 1 o 30 
17·5·40 14 -
17-5-40 14 -
17.5.40 14 -
20-5-40 14 -
20·5-40 15 -
16-5·40 11 -
15·6·40 10 -

16-5-40 
20·5-40 

20.5.40 
20-5-40 

2-7-40 
21-5-40 
20.5·40 

18-5-40 
17-5-40 
31-5-40 
31-5-40 
20-5-40 

30-5-40 
1-6-40 

20..S 40 
18-5-40 
16-5-40 
3-6-40 
3·6-40 
3 6-40 
3-6·40 
J-6-40 
3-6-40 
3-6·40 
3-6-48 
3-6-40 
3-6·40 
3-6·40 
3 6-40 
3-640 . 
3·6-40 
3·6-40 
3640 
3-6·40 
3·640 

il -
14 30 

14 -
15 -
16 -
14 -
15 30 

lO 30 
15 -
il -
11 -
15 -

15 -
10 -
il -
12 -
14 -
14-
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -

_ hrukat, Benzin. Makina yağları v. s. 
Afyon Belediye Riyasetinden : t 

Belediye elektrik santralı ihtiyacı için kapalı zarf usulü ile~ 
nakanya konan 28880 lira muhammen bedelli 180 000 kilo ııı\, 
rin ile 2610 lira muh mmen bedelli 5100 kilo muhtelif eın ınak•0 
yağının açık eksiltmesinde talipli çıkmadığından münaktısaoııı b 
gün daha temdidine ve ihalesinin 21 5 940 sah günü saat 14 de ~ 
rakılmasına karar verilmiş olduğundan motorine istekli olaıı~•'de 
2490 sayılı kanunun kapah zarf hakkındaki bükümleri dairesıııe! 
ihaleden bir saat evvel teklif mektublarını belediye encüweııİP~ Je 
meleri ve yağlara taliFJi olanların da belli gün ve saatte beledıy 
hazır bulunmaları. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
35 ton lavemarin kömürü alınacaktır. Pazarlığı 20.5.9.tO pati~ 

lesi günü saat 14,30 da Tophonede yapılacaktır. Evsafı komisY011 

görülür. isteklilerin teminntlarile belli saatte komisyona gel~ 

MüteferriJ 
- lstan~l-Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: ~i 

istihkam birlikleri için yüz on beş aded küçük balta kılıfıııd;ir 
yerine uyar yirmişer metrelik çelik şerit 16.5.940 günü saat oıı ·ıe 
de alınacaktır. İsteklilerin belli iÜn ve saatte kati teminat akçeler• 
birlikte Fındıklıda Komutanlık satınalma komisyonuna müracaatl•.'1~ *.. 13 5.940 münakasa ı-fiııü talibi çılrmıynn komutanlık wıı! 
eri için 20.5.940 günü saat on beşte pazarlıkla askeri şekil 'it 'il 
safta iki nakliye ve iki saka arabası satın alınacaktır. İst~klUer 
belli gün ve saatte kati teminat akçelerile birlikte Fındıklıda ~O' 
mutanlık Satınalma Komisyonuna müracaatları. 

• * • 13.5.940 münak sa günü talibi ı:ıkmıyan Gül hane haııt•11; 
için 20 5.940 günü saat on dörtte pazarlıkla askeri şekil ve efl• ıtc 
iki nakliye arabası satın alınacaktır. İsteklılerin belli gün ve sa• O' 

kati teminat akçeleriJe birlikte Fındıklıda komutanlık SabnaJıııa ~ 
misyonuna müracaatları. 

* * • Komutanlık birlikleri bayvıınlarımn ihtiyacı için dört ~; 
kırk liralık heybeli nalbant takımı yedi yüz liralık nnl mıhı \e bıe 
yüz kırk iki liralık kayış yular başlığı satın nlınncnldır. Şart.o•~ 
ve evsaflara heriÜn komisyonda görülebilir. Bunların her birisı s 

0 
ayrı talihler de ihale edilebilir. Pazarlık 17 5.940 günü saat. ~ı 
-dfüttedir. isteklilerin belli gün ve saatte kati temioatlarile birlı~ 
Fındıklıda Satınalm komisyonuna müracaatları. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan : b' 
Deniz Harp Okulu için mevcut fenni şartn mesı mucibioce tı r 

min edilen bedelı 4950 lira ve kati teminata 742,50 lira olan bll 
adet motörlil tulumb nın 17.5.940 tarihine rastlıyan cuma güoii 11;, 
15 te K sımpaşad bulunan Deniz levnz.ım satınalma komisyonll11 

pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 
Mevcut şartnamesi her gün iş saati dahilinde mezkur korni•f'Jl 

dan bedelsiz alınabilir. 
isteklilerin belli ıün ve saatte 249() sayılı kanunun istediği "' 

saikle birlikte adı geçen komisyona müracaatları. 

İstanbul Hava Aktarma Ambarı Direktörlüğünden: 
3 bin adet kar gözlüğü alınacaktır. · ~· 
Pazarlıkla ihalesi 18.5.940 cumartesi JrÜnÜ saat 10,30 da "et 

köy bava aktarma ambarı satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
İsteklilerin şartnttme ve nümuneyi görmek üzere her güıı ~ 

puarlığa gireceklerin mezkür günde tcminatlarile komisyona ısıil 
racaatları. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınaln>t' 
Komisyonundan: eri 

Tahmin edilen bedeli 14283 lira olan 13 kalem çelik A•" c• 
Fabrikalar umam müdürlüğü nıerkez sahnalma konıisyon1111 t 
20.5.940 pazartesi günü saat 15 te pazarlıkla ihale edilecektir. şsr 
name parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat t~: 
minat olan 1071 lira 38 kuruş ve 2490 .Y lu kanunun 2 ve 3 ııı•, 
delerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle lakad' 
tüccardan olduklarına dair Ticaret Odası vesikasiyle mezkur güıı ti 
&aatte komisyona mliracaatları 

• * • Tahmin edilen bedeli 7500 lira olan 15 ton 0,3 mm. kalııt: 
lığında gavlanizli teneke Askeri Fabrikalar umum müdürluğÜ ıııet. 
kez sahnalma komisyonunca 20.5.940 pazartesi günü saat 14 te I''. 
zarlıkla ihale edilecektir. Şartnawe parasız olarak komisyondan '~ 
rilir. Taliplerin muvakkat temiıınt olan 562 lira 50 kurut ve ~4 I· 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle komisyoucu 0 t 
madıklarına ve bu işle alakadar tüccardan olduklarına dair Ticııre 
odası vesikasiyle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları· . 

.., • • Tahmin edilen bedeli 5922 lira 50 kurut olan mubteli~ c; 
vata ve ıomunlarla çarık ve kapak zincirlerinden ibaret olmak ut -
re 14 kalem malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü oıer1'e 
utınalma komisyonunca 20.5.940 puartesi günü saat 14,30 da pll' 
xarlıkla ihale e4'.ilecektir. Şartname parasız olarak komisyondaP f~ 
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 444 lira ve 19 kuruş f. 

2490 numaralı kauunun 2 ve 3 maddelerindekı vesaikle koıDisY~ 
b . ,r 

cu olmadıklarına ve u işle alakadar tüccardan olduklarıua daır t• 
caret odası vesikasiyle mezkur gün ve saatte komisyona mürac•• 
ları. 

Nafıa Vekaletinden : p 
2. 7. 940 salı günü saat 16 da Ankarada Nafıa veluileti bi11:

0
• 

içinde malzeme müdürlüğü odasında teplanan malzeme eksiltrııe ,. 
misyonunda 775 lira muhammen bedelli Robel marka 250 adet ı,J 
gunun açık eksiltme usulü ile müteahhit nam ve hesabına eksilt'° 
yapılacaktır. o· 

Eksiltme şartnamesi ve tefet"ruatı bedelsiz olarak malzeme ııı 
dürlütünden alınabir. • 

!"uvakkat teminat 58 lira 13 kuruştur. . ·ıe 
f&teklilerin muvakkot 'teminat ve şartnamesinde yazıh vesaı1' ' • 

birlikte ayni gün ve saate kadar mezkur komisyonda hazır bulu11ııı' 
ları lazımdır. 

Akhisar Belediyesinden : 

" 0
rlıJ 

Beeeli muhammeni 751.l lira olmak üzere 3 10 metrelik re 
hortumun açık eksiltme suretile mubayaasına karar verilmittir, 

İhale 20 ·5.940 pazartesi günü saat 15 te ihale edilecektir. e· 
isteklilerin her gün Akbiaar Belediye kalemine mürac11at eldi 

leri ilin olunur. 

) 1 
ltıtı. 

ı,l 1 
~., 

~iıı 

~il ti •• 
~tı 



11 Mayıı 1940 
Müoaka.. Gaaeteai .......__ 

===== 
Buırur: IOO k. aç. elu. 12 - o 90 Ankara Valiliti 3-6 40 14 -liarnıan çay: 15 k. 

" 75 - 5 63 .. 3-6-4 14 l\oyun eti: 3 5 t. 
" 1925 - 144 38 

" 3 6-40 14 -l<uzu eti: 500 k. ,, 275 - 20 63 n 3-6-40 14 -~ •t zehze: 5 t. 
" 625 - 46 88 

" 36 40 14 -oı. teker: 6 t. paz Topla.ne Lvz. SAK 2G-5 40 it -t,.ı&k bast. için ,, 25230 46 1892 29 lst. Belediyeııi 20 5 40 14 -~kınek: 20 t. (temd.) k. o 10 25 154 - Galatasaray Lisesi SAK 24.5 40 14 15 Arpa: 452 t. 
paz. 

....!!. M ü 7 a y a d e 1 er 
Pıfakkap tezgab;:antrifüj tulumba, ben:ı.in aç 

uıetörü silindir tezgaha makine kayışı v s. 

lcotörlü çektirme 

Vinç piloktör-benzfo motCSrü demirci sehpa· 
•ı, el makinesi :hurda demiri, macun per

i\ ~n Fort otomobili komprelelr Y.ı. 
IItne kundura: 2500 çift 
~ere, makkap v. ı maran~oz alitı 

l\0Jun ve kuzu banaldıırı ve .tok koyun 
derisi 

art. 

" 

" 

,, 
.. 

" 

27120 -

150 -

2 )34'-

il 25 

Edirne Ask. SAK 22 540 

Beyoğlu 4 cü Sulh Mahkemesi 20-5 Ye 4·640 
Galata Kalafat Yeri Azapkapı Cad: 
.!\! 27 

Beyoğlu 4 cü SuUı Hak. Şarap 21·5 ve 5 6·40 
İıkelesi 

Kecaeli Sulh Hukuk Mahkeme1i İz- 25-5-40 
mit Kltıt Fabr. Ambarı 

1() -

14 -

14 -

11 -

Selimiye Aık. SAK 25-5-40 11 
Betildaş Sullı icra Mem. Beşiktaı 24-25-5-40 11 

H&1 Fırın Cad. ~; 71 
Orman Çiftlij'İ Oir. Anlı.:. 20-5·40 

----------------...------- -- _.. ... ~~ 
D. O.yolları ve Limanları İtletme Umum idaresinden : 

~6 Muba_mmen bedeli 1248 lira olan 520 aded 400 m 'm lik çi~ente 
~ Q.°k_. 24 a.949 cuma ıünü aart ll',30 da Haydarpaşada Gar bınası 
bıhndeki Komiıyon tarafmdan açık ekıiltme uıulile .atın alına· 

'-ktar. 

"- Su işe girmek iıtiyenlerin 93 lira 60 kuruşluk muvakkat temi· 
~ t "e kıı.ounun tayin ettij'i vesııikle birlikte ekıiltuıe günü saatine 
•dar komiıyona müracaatlara lazımdır. 

ı. Bu İfe aid 'artnameler kemiıyondau parasız olarak datıhlmak· 
"dır. 
• 
~ lııluhammen bedeli 2137,SO lira olan 1~0 aded demir fıçı 28.5.940 
..._' fÜnü aaat 15,30 da açık ekıiltme wsulü ile Ankarada idare bi

IQda saha alınacaktır. 
~ Bu ite girmek istiyenlerin 160,32 liralık muvakkat teminat ile 

111•
11
'-Qun tayin ettiği vesikaları hamilen eksiltme saatine kadar ko-

11Y•nda iıbatı vücut etmeleri Jizamdır. 
Ş.rtname Ankarada Malzeme Daireıinde ıöriilebilir. 

M. M. Vekaleti Hava Satmalma ~omisyonundan 
ıltı· 1150 torba çimento pazarlıkla ıatıo alınacaktır. Muhammen be 
tG~ .. 496so lira, kat'I teminatı 7452 liradır. Pazarlığı 17,5.940 cuma 
~ " saat 10,30 da Ankarada M.M.V. h va satın ima komisyonun
~~llpılacakhr. Şartnameıi 250 kurufa komisyondan alınabilir. f,. 
\ ıl~rin kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik ve kat'i teminatla-

bırlikte komiıyou gelmeleri. 

Yozgat Vil&yeti Belediye Reisliğinden : 
~~ Dtlediyemiz aşatıdaki tartlar daireıinde coternational marka 
~td otobis mübayaa edecektir. 
ITIOtörü 1939 model olacaktır. 
~i kilometrede 15 kilo benzin yakuaktır. 

->~ oltrioin karoıeri ve koltukları belediyede mevcut ıartnameıine 
11 olacaktır. 
f::hammen bedeli 4500 liradır. 

\da le 1 5.940 tarihinden itibaren 15.G.940 cumartesi ıanti 1aat 
~~lediye daireıinde Belediye Eocimeni marifetile icra oluna-

ıSTANBUL 
Ticaret ve Zahire 

Borsası 
ıs s.940 

Fi ATLAR 

C 1NS1 

Batda1 rum•ıak 
•ert 

• kı:ı:ılca 
Arpa yemJik fUY. 

• Anadel dökme 
Mmr beyH dol::me 
1-"amlya çalı 
Fuul1e tombul 
Haıha~ mnı [maki.) 
Fıadık i~i 

• lca~ak:l. 

Kr. Pa 
5 :\ıı 
6 ;!0 
5 .S2 
s 25 

4 ıs 

19 
40 
34 
19 

Yukarı 

Kr. Pa 

5 37,5 

21 

Çavdar 
Afyea 

5 7 
480 -

GELEN 

5 17,5 

Tıftik 
8. yatı 
F .. u!ya 
Bu far 
ı. ya~ı 
Çavdar 
Aıpa 
Un 
Butday 

Buğ day 
G 1 DEN 

Pamuk tohuma 
Sıınm 
P'ındık k 

16 • 1, . 
15 • 

"° • 29 • 
30 • 

120 • 
102 • 
645 • 

1100 Toıı 
186 • 
192 • 

DIŞ FİATLAR • 
J'l-ttlay 

" • 
Mıaır 
Keteo T 

Liverpul 
ı Şikago 

Vinlpek 
l..undu 

5 79 
s ıs 
1 62 

BOR SA 
ÇEKLER 

15 . 5 . 1940 
Londra 
Nevyork 
Pariı 
Milano 
Cenevre 
Amsterdıu. 

Brüksel 

5.2375 
161.70 

2.9647 
8.4475 

29.26 

Atine (l.97 
Sofya 1.99875 
Madrid 13.605 
Buda peşte 30.0475 
Bükreş 0.6225 
Belgrad 3.9375 
Yokohama 38.7675 
~tokholm 30.9925 

ESHAM VE TAHVıLA T 
M. Bankaaı bisae s n. 104.
İş Bankaıı nama P. 8,40 
1938 % 5 ikrami1cli 19.-

BÜTÜN MÜTEAHHiTLER 

lv1 Ü NAKASA'yı 

Okur ve takip ederler 
Çünkü bu Gazete 

onların en emin rehberidir· 

İmtiyaz Sahibi ve Yaza işleri Direktörü: .İsmail Girit 
Bualdıtı J er: Akın Baumevi illan bul 

3 

K i r a l ı .k G a r a j 
Feriköydeki Bira fabrikamız ,,Eaki Bomonti" miiıtemila

tından 450 m' deki kirrir garaj kiraya verilecektir . 

ı il lhale.i 31. V. 940 uma giinil 1aat 14 de Kabataıda Le
\. :ım ve Mubayaat Ş•be1indeki Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 

ili - Fazla tafıilit almak ve binaya iÖrmek iıteyenlerin ilaale gü
n tinden evvel mezkur Fabrika Müdürlüjiine müracaat etmeleri ilin 
olunur. (4052) 1-4 

Cinsi 

• • * 
Muh. bed. Y.7,5 temin. Ekıiltmenin 

Miktarı lira kr. lira kr. tekli iÜDÜ ıaati 

------------
Silindir yata 3000 kr. pazar. 17.5.940 15 
Tanen alkol 900 :kg. ,, ,, 16,30 
PJrinç vana 12 adet 480 - 36 - açık ek. 2:1.,, 14 

1 - Şartnameleri mucibince yukarıda yazılı üç kalem malzeme 
hizalarmda gösterilen usullerle Hhn alınacaktır. 

il - Pirinç vana muhammen bedeli ve muvakkat teminatı lai
za11nda yazılıdır. 

ili - Ekıiltme hizalarında yazılı gio ve saatlerde Kabatatda 

I 
Levazım ve Mubayaat Şube1indeki Alım Komiıyonunda yapılaeakhr· 

iV - Şartnameler ıözü geçen Şubeden paraaız alınabilir. 
V - İsteklilerin ekıiltme için tayin olunan gln ve aaatlerde 

% 7,5 güvenme parasile birlikte mezkur Komiıyona mDracaatJarı. 
(3842) 4-4 

lstanbul Jandarma Satmafma Komisyonundan : 
1 1 - Jandarma Dikim Evinde yapılacak melbuıat için evıaf ve 

nümunelerine göre (250.000) adedi beyaz ve 830.000 adedi reakli 
olmalı.: izere l.080.000 adet kemik dütme açtk ekıiltme ile ıatıa 
almacak ve eksiltmesi 23.5.940 Perfembe günü saat on ~fte Tak
sim - Ayazpaşada Jandarma Manlaka Koınutanlıta bioa11ndaki ko· 

1 

misyenumuzda yapılacaktır. 
2 - Bir istekliye ihalesi meşrut olan işbu dütmelerin mubam· 

men bedeli (3996) lira ve ilk teminatı (299) lira 70 kuruıtur. 

1 

3 - Şart kiğıd~ ve nümuueler lıergpn Komiıyonda f6rülebilir 
4 Jıteklilerin lıtanbul Levazım Amirlifine yatırualdarı ilk 

teminat malıbuzu veya banka kefalet mektubu ile beraber mezkO.r 
gün muayyen saatinde Komi11yonumuza gelmeleri. (3739) 3--4 

lstanbul P. T. T. Müdürılügünden: 
İdaremiz deniz uakil vasıtaları işletme ihtiyacı olarak alınacak 

,,90U0" kilo gazoil açık ek6iltmeye konulmuftur. Eksiltme 27.5.849 
pazartesi ıaat 15 de B. Poıtahane bina11 birinci katta Telgraf M•a· 
violiği odaaında toplanacak Müdürlük Alım Satım Komiı7onunda 
yapılacaklar. Beher kilosunun muhammen bedeli 10 kuruş 87 aan
tim, hepsinin 978 lira 30 kuruı, muvak~at teminat 73 lira 38 ku
ruştur. 

İıteklilerin olbaptaki ıartnamelerini görmek ve muvakkat temi· 
natlarıqı yl\tırmak üzere çalıtma günlerinde mezkur Müdürlük İdari 
kalem Levazım kısmana, ıkıiltme gün ve 1aatinde de 940 ıeneai 
çin muteber Tioaret Odası ve1ikası ve muvakkat teminat makbuz.ile 
Komisyona müracaatları. (3»18) 2-4 

D kiye Cu hu iyet erkez Bankasının ~ t ~tauıı üç ili dört ay kallanılmıı oldutu ibraz olunan vesika 
~>he\'ıik edilditi takdirde yapılacak muayene neticeıinde evsefma 
~Q ll'rüldüğü takdirde alanacak rapor iizerine mlbayaa edile· t, 

\11~8kina ihaleyi miteakib derhal teslim edilecektir. Taliplerin 
~ •e buıual ıartname ıuretini belediyemizden istemeleri ilin 

1 1 . Mayıs 1 9 4 O V A Z 1 Y E T 1 

~ ~~Z-ah-i~-e,-E-t,-S-eb_z_e_v.-s-.~----~-----

1 l.tanbul Komutanlıiı S:;:-alma Komfıyonundan: 
>1t'-i 

4
b5,940 pnl yapılan pazarlıkta verilen fiatı pahalı glirüle. 

1

~ıı-. tş ton aade yatın pazarhta 18.5,940 günü aaat on ikiye ba
~- ı:;tı.r. Muhammen bedeli otuz iki bin beş yü-ı liradar. İltekli· 
~~ u~ ~Ün ve aaatte dört bin yetmif beı lira kati teminat ak
~ti. bırlıkte Fındıklıda Komutanlık Satıııalma Kooıiıyonuna gel· 

?2 ICırklareli Aıkerl Satmalma Komiıyonundan: 
\ ~ to~ aade yatı kapalı zarfla eksiltmeye konmuftur. Mnham· 
~ ~ dela 90,720 lira, ilk teminatı 5786 liradır. Şartname ve ev· 
~ ıstaün Komiıyon~a rörülür. İhalesi 30.5.940 pertembe günü 
~hı ~t Kırklareli Tümen aatıoalma kemiıyenunda yapılacaktır. 
~ b;ıQ 2~90 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerindeki vesika· 

t.1ı.ı.t•ber muayyen ginde ihale saatinden bir saat evveline ka· 
ıf lbektublarana Kırklareliode komiıyona vermeleri. 

~ Maraı Aıkeri Satınalma Komiayonundan : 
~ t.. ·OOG kilo un kapalı zarfla ekailtmeye konmuştur. Muham
~~ltlrı 26,0.00 lira ilk teminatı 1950 liradır. Şartnamesi Ankara, 
~ lv:ı. Amirlikler ve Mıtrafta Askeri aatınalma komiıyonla
\' ..._tarülür. Ekıiltmeıi 1.5.940 cumarteıi günü uat IO da Ma· 
\~-b~lc.erj ıahnalma komisyonunda yapılacaktır. İstekliler teklif 
~'-1 ltı•a ihale rünü en ıeç ıaat dokuza kadar Maraıta aakeri 

' k . 1 • onusyonuna verme erı 

~l'elctrdai Tümen Satınalma Komisyonundan: 
~~ t..ı· rt evaaf dahilinde ve yeni çuvallar içinde Teldrdatında an· 
~tı •ıııa •artile 500 ten yttlaf pazarlıkla aatın ahnacaldır. Kati 
~'t 6'75() liradır. Taliblerin 20.5 940 pazarteıi giinl 1aat 11 de 

1 1'\h1aen aatanalma komiıyonuna müracaatları. 
"~ -

\. e ~ huı Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
~"-i a: loı. teker alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 20.5.940 pa· 
""~:•i ıaat 14 de Tophanede LY. imirliti ıatıoalma .komiı· 
'-!'Pdacaktır. isteklilerin tıminatlarile beraber belli 1aatte 

l•lmelui. 

A K T 1 F: 

Kal&: 

Attın: Safi kilovam 
Banknot 
Ufaklık 

71.721.316 

Dahildeki Muhabirler : 

Tirk liraaa 

Hariçteki Muhabirler : 

Lira 

100.881.769.12 
13.158.241.-
1.855.205.02 

247.538.59 
-

Altıa safi kiloanm : 
0

6.969.222 
Altuıa tahvili kabil serbe.t dövizle 
Diğor d~ider ve borçlu kliring 

r 
9.802.767,79 

29.713,78 

bakiyel•i: 28.808.954.86 

Hazine Tahvilleri: 

Deruhte edi. evrakı nakdiye karıalıtı 158.748.56.3.-

Kaaanun 6-8 inci maddelerine tev· 
ffkaa lıazine tarafından vaki tediyat 

Senedat Cüzdanı : 

Ticari senetler 

Eabam ve Tahvilat Cüzdanı: 

A) Deruhte edilen evraka nakdiye· 
nin karıalafı Eaham ve Tahvi
lat (ltfi»arf kıymetle) 

B) Serbe.t ffham ve tahvilat 
• 

Avanslar: 

Hazin.ye kua vadeli ava111 

Altın ft dövia laerine 
T.ımlM larine 

Hlı.edarlar : 

Muhtelif: 

- ·-

18.879.576.---- -

244. 102.466.07 -

47.690 904.36 

- 8.395.970,86 

3.691.000,-
15.356,50 

7.848.773,40 

Yeklln: 

~ .. --

Lira 

115.894.215,24 

247.538,59 

38.641.436, 43 

!39.l!e8.987,- ı 

244.102,466,07 ı 

. 

56.086.875,23 

ı 1.555.129,90 

4.500.000,-

23.526.985,66 

AS 1 F: 

,. ermaye: 

İhtiyat akçesi : 

Adi ve fevkalade 

Hususi 

Tedavüldeki Banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfi· 

Lira 

6. 188.666, 15 
6.000.000,-

158.748.56.3,-

kan hazine tarafından vaki tediyat 18.879 576,
Deruhte edilen evrakı nakdiye ba.:- -

kiyesi 139.868.987,-
Karııhğı tamamen altın.olarak ili· 
veten tedavüle vazedilen 

Reeskont mukabili ilaveten teda· 
17.000.000,-

Lira 
lW)00.000,-

12.188.866, 15 

vüle vazedilen 

Türk Lirası Mevduatı : 

165.000.000,- 321.868.987,-

52 896.510,35 f 

Altın S. klg 55.541.930 
Döviz Taahhüdatı : 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diter dövizler ve alacaklı kliring 
bakiyeleri 

Muhtelif: 

78.124.167,90 131.020.878,25 

3.418.02 

36.652.477, 10 36.855.891.12 

117.689.407,59 

634.423.634, 11 
Yektan: 

1 T emmwı 1938 tarilalnden tubaren : 1.konto hadclt Y. 4 Altua ••ine Y. 3 

634.423.634, l I 
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ADMINISTRATION 

Galata, Fermeneciler Cad. 
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No. 8-9· 11 12 

Tclephone: 49442 

-

Pour la Publicite s'adresser 
a l' Adminfatration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Boite Poıtale No. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de ı'adjudicatlon 
Mod;---Prix C~tio;:---Lieux d'-;djudication ~t~d:-u---------

d C Cb Jours Heures d'adju icat. utimatif provisoire nbier des arges 

Adjudica1im s au Rabai~ 

orsfructicnr"Fepar 2tions-Trav. Fublics- ateriel de.Construction-Cartographie 

Constr. bat. ref ectoire et dortoir iı I 'ecole et Pli cacb 
iyece de guerre marit ıme (cnh eh 632 P) 

Constr. mnisons pr. emplo:> es a Çanknya 
n en beton route Hükumet cad. a Akhisar ,, 

Trav. pavage ordin. l> 

126386 70 

36318 60 
5984 -

10320 -

7569 33 

2723 90 

Com. Ach. lnt. Mnrit. Kasımpaın 

Cons. Adm Gr. Ass. Nnt. Turquie 
Municipalite Akhisar 

n n 

3-6-40 J ı 

3J-5-4U 15 
S7-5--40 15 -
27-S 40 15 -

Produits Chimiques et Pha·rmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux - - -------- -
Gaze hydrophile: 50000 m. Gre a gre le • O 14 Ht50 -- Com Ach. Mırıis. Def. Nat. Ank ra 18-5-40 10 -

18-5-4t 10 30 
18-5-40 10 -
23 5-40 15 -

Etber anestesique: 500 k · n 4000 600 ,, » 

Salicylnte de soude: 450 k. n 1340 - 211 -- » n 

Produits pharmaceut., matieres desinfectantes 175 ">5 Vilayet Aydın 

lectr ıcite-f e2-Ct cuih :f.t C.:r tr c..I (lrrtall21ıcnet t'aferiel 

Mnteriel electr. pr. auto pare (aj) 
Articles electriques 
Divers article pr. npp11reils a onde .. courtes 
Articles electr : 45 lots 
Cable souterrnin de hnute tension: 17SO m. 

Gre n gre 
Publique 
Gre a gre 

n 

n 

9000 -

1400 -
751 59 

7445 

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Toile pr. sncs de fncteurs: 2500 m. 
Etoffe pr. pnletot: 280 ın. 

Publique 

" 

4375 -
1162 -

Pyjama: 2250 complets Gre iı gre le comp. 2 -

Transport-Cha&·gement - echargment 

Trav. transports durant l'exercice 940 desuni- Pli cnch 141 50 -
tes du Commandement iı' lst. et Üsküdar 

Trapsport sel Publique 3975 -
Transport effets de l'echelle Hayrettin de De- Gre a gre 

şiktaş iı Maçka: 11 O t. 

Conıbustible - Carburant-Huiles 

Petrole: 1000 bidons·benzine: 
Motorine: 180 t. (nj) 
Huile pr. machine: 5, 1 t. 
Bois: 1324 t. 

n 8 t· 
Coke de Karabük: 20 t. 
Charbon lignite: 657 t. 

535 bidons 

Motorine: 65, 7 t.-huile pr cylindre a vapeur 
seche: 1277 k.·huile pr. cylindre Diesel: 
1725 k.-huile graissnge Diesel: 1, 1 f. 

Charbon lnvemarin: 35 t. 
Benzine. huile Schell, graisse, huile Mobiloil 

B., etoupe 

ive rs 

Cimont: 1150 ımcs 
Tuynu en ciment de 400 m m: S20 p 
Outillage de mı:ırechal ferrant avec besace 
Clous pr. fer a cbeval 
Bride en cuir 
Voiturc de transport: 2 p. (aj) 

> ,, ,, " » • id. pr. trıı.nsport 
d'eau: 2 p. 

Ruban en acier pr. etui hache 
Picces de rechanges pr. compre seur 
Boulon et ecrou: 14 lots 
Zinc galvanise de 0,3 mm: IS t. 
Acier: 13 lots 
Vrille marque RobeJ: 2SO p. 
Autobus marque lnternationnl iı moteur 

Modele 1939 
Lunettes pr. neige: 3000 p. 
Pompe a moteur: 1 p. 
Pierres moellons: 5000 m11 

" n 
5000 m8 

Perro cilicium: 45 t. 
Machine-outil a raboter: 1 p · ·id en ruban iı 

scier: 1 p . 
Tre>mpe avec rnccord: 300 m. (rcctif.) 

Provisl ons 

Beurre: 72 t. 
F'arine: 200 t. 
Avoine: SOIJ t. 
Beurre: 25 t. 
Feve: 10 t. (ej) 
Farine: 260 t. 

Publique 
) 

Publique 
> 

Pli cach 

Gre a gre 

" 

Gre iı gre 
Publique 
Gre a gre 

,, 
,, 
" ,, 

Gre iı. gre 

n 

" ,, 
Publique 

Gre a gre 
» 

Pli cach 

n 
Gre iı grc 

,, 

Pu~lique 

Pli cnch 

" Gre n gre 
'» 

n 

28H80 -
2610 -

13240 -
200 -

520 -
4927 50 
81Jt6 91 

978 -

49680 -
1248 -· 

400 _-

700 -
1142 -

2050 -
5922 50 
7500 -

14285 -
775 -

4500 -

4950 -
6000 -
6750 -
5850 - . 
1500 -

750 -

90720 -
26000 -

32500 -

39000 -

210 -
112 74 

1117 -

328 13 
87 15 

675 -

298 12 

1008 -
ıs -
39 -

146 70 

7452 -
93 60 

307 50 
444 19 
562 50 
107 38 

58 13 

742 50 
450 -
508 2) 
433 75 
112 50 

5786 -
1950 -
6700 -

292S 

Com. Ach . Comm. Mil. lst. Fındıklı 

Municipalite Dörtyol 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 
Com. Adı. lnt. Tophane 
C. A. Min Def. Nnt. Dcp. Aviat. 

Dir. P.T.T. Istnnbul 

" n 
C. A. Min. Def. Nat. An icara 

Com. Ach. Comm. Mil. Ist. F'ındıklı 

Dir. Monopoles iz.mir 
Com. Ach lnt · Tophane 

Dir. Agriculture iz.mir 
Municipalite Afyon 

" n 
Com. Ach. Mil. Dörtyol 
Vilayet Ankara 

" ;o 
Municipalite Akhisar 

,, » 

Com. Ach. lnt. Tophane 
" ,, Ankara 

17-5-40 10 -

16-5-40 t 1 -
20-5-40 15 -
20·5·40 10 -

29-5-40 1 t 15 
29-S-40 1 o 30 
lö-5·40 1 ı 30 

3-6 40 15 -

29-6-40 15 -
17.5.40 13 30 

27-5-40 
21-5·40 14 
21-5-40 14 -
3-6 40 14 -
3-6-40 H -
3-6-40 14 

27-5-40 15 
21-s.40 ıs 

20-5-40 14 30 
16-5-40 15 30 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Dep. Aviat. 17-5-4:0 
ler Expl. Ch. de fer Etnt H. paşa 24-5-40 
Com. Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı 17-5-40 

10 30 
10 30 
14 -
14 -
14 -
14 -
15 -

> ,, 17-5-40 

" " ,, > 

" 
,, 

ı. > 
Com. Acb. Min Def. Nat. Anknrn 
C. A . Dir. Gen. Fabr. Mil. Ankara 

) l> 

" ,, 
Minis. Trav. Pub. Dep. Materiaux 
Vilayet Yozgat 

Dir. Hany,nr Aviation lst. n Yeşilköy 
Com. Ach. Jnt • Marit. Knsımpaşa 
9me Exploit. Cb. de fer Etat Sirkeci 

n " 

17-5-40 
20-5 40 
20·5-40 

16-S-40 11 -
16-5·40 11 -
20-5·40 14 30 
20 5-40 14 -
20·5·40 15 -

2-7-40 J6 
15-6-40 10 -

18-S-40 
17-5-40 
31-5-40 
31-5-40 

Com. Ach. Dir. Gen. Fııbr. Mil. Ank. 21·5-411 

10 30 
15 -
11 -
11 -
14 -
15 30 

" " 

Municipalite Akhisar 

Com. Ach, Mil. Kırklareli 

n " Maraş 
» n Tekirda~ 

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

" ,, Mil. Dörtyol 

20-5-40 

20-5-40 15 -

30-5-40 15 -
lO -
11 -
12 

1-6-40 
20-5-40 
18-5 40 
16-5-40 14 

3-6·40 14 
----~--?"""""•"~O\~ ___________________ __, ________________________ _ 

1 
ffl 

lou Mi is ere des 
rava x Pu lic' 

L'adjudicstion publique, au nom et pour comptc du foıl~ 
ıeur, de 250 vrilles mnrque Robel d'une valeur eııtimative de 1 ~ 
livres, nura lieu, le Mardi 2 7. 940 a 16 heures, par de\'1111 ııı' 
Commission d'adjudications de materiaux siegeant dans la cfıaıJI _.s 
de 1 Direction de Materiaux ou local du Ministere des Tr11' 

Publics iı Ankara. İ 
Le cabier des charges d'adjudication et detoils peuvent ette 

tenus gratuitement de la dile Direction de Mateı-iaux. 
Le cautionnement pro~ isoire est de 58 livres et 13 piastr~ıf 
Les soumiısionnaires doivent se preıenter iı la susdite et 

missioıı le. meme jour jusqu'a la meme heure munis du cautionneııı,. 
provisoire et des certificots prescrits dans le cahier des Chnrge 4 

(2280) (3999) ...... 
~,,_,.._ __ ~----..... ----..... ----...... --------------

Memento des Fournisseurs 
LES ADjUDlCATIQNS QUI AURONT LIEU OEMAIN LE 175-

Com. Ach. Minist. Def. Not. : Municip. Afyon : 
Gaı.e byJrophile (No 1382) Repar. dcpôt (No 1413} 
T•ile pour linıe (No 1418] Con•tr. bordure [No 1413) 

Com. Ach. Lycces lst. : 

1 
Jlt.cpar. abattoir [No 1413) 

Oeaf, oignona, farine, macaronis, bari· Dir. Generale Monopole : 
cots, l.eurre ete. (No 1401) 1 Huile poar cylindre [No 1415) 

Municp. lstarıbul : Tanin alc•ol (No 1415) 
Potuux en bo:a (No 1407] Com. Ach. Milit. Edirne: 
Tanı. pour benT.İne [No 1412] i Herbe de praırie [No 1418] 
Chiui• ele cnmion anc moteur /No1412}l Com. Ach. lnten. Mil.TOP~' 
Grueıı, voitaru, nrmoirH ete. [No 1412) Viande de mouton et boeuf [No ) 
Miniıtere Trav. Publicı : Lıt en boi• [No 14181 

Conatr. 2-cme partie Fare Geıı~lik Cor.ıfr. et rcpar. bitin• ecole (N° 
(No 1407] Bottea en caoutcbcuc [No 1420) 

Com. Ach. Universite lst.: Dir· Trav. Pub. Bolu: 
ln•tallation laboratoirc (No 1407] Boia de constr. en aapin [No t41 1

111 
Com. Acb, lnten. Ankara : Prcsid. Croissant Rouge rd• 

Yoglaourt [No 1408) 
B~e. orge et mai• (No 1419) • 

Dir Venteı Douaneı lst. : • Dir. Forets Çanakkale: ,1, Tiuuıı, appnreil radio, pnpıcr ete. N )" 
(No 1409) Boiıı de upin et de chlne [ o 

Dir. Gen. Ligue Sportive Suc. Municip. Bergama : 
Comptent d'eau [No 1419) 

lzmir: 
Constr. basıio et tribane• 4'ant Kültür Vilayet Çanakkale : ~ 

pare a )zmir {No 1411) Etoffe pour matelaıı, batiıte , toıl~J 
Municip, Mersin : pijama et pantoaf •11 (No t41 fsi 

R•par. chu11ce (No 1411) Com. Ach. Surv. Douall• ı' 
O. F b M'I 1 t Habib ponr lı:ımmem et damcı (NJo.t 

ır. a , ı . ı . : l't '' 
Aaicle aı.otıquc (No 1411] Com. Ach Comm. Mi ı . 

Municip. Balıkesir : Fer iı cheval [No 1420) - - .ı 
Coutr. abattoir [No 1412] NOTES , Leıı Nameroııentre r d 

Com. Ach. Dir. Gen. Fabr. the11e• eont ceux de notre jourrı• 
Mil. Ank. : leqnel l'niı a parn. ,1 

Gutta percha groase et fine (No 1415) 
Conıtr. l Kırıkkale [No 1418] 
Acide nı.otique [N? 141GJ 

• • 

(•) Lu offairen ııuıvieı d'urıe , f 

1 
riaquo aıı rapportent lı deıı "•1118 

adjudicatlon i la aurenchere. __,.,,,, ,.....;.. _______ ~ ___ , 
ZAY,_DE~ 

İstanbul 3 üncü İcra Memurluğundan : ~/ 
Bir alacağm temini için haciz edilip paraya çevrllmesiue çof 

verilen Knsımpnıada Bedreddin mahallesinde 8, 112 nunıaral~ tl 
fabrikasında mevcut 20 bin lira değerinde 82 parça fani ın°56$, 
örili makineleri ve motör ve teferrüntı 17.5.940 tarihine ın 1 
cuma günü saat 16 dn fabrika binasında birinci açık attı'"' 
satılacaktır. . ed 

Bu arttırmada tsklif edilen bedel mahcuz. emvale tabın•" 
1 
5 

kıymetin' yüzde 75 tini bulmadığı takdirde ik"nci arttırma 2 f· 11
1 

tarihine müsadif salı günü ayni yer ve aynı saatte yapılacıı1'tı doff 
liplerin mezkur gün ve ınatlerde mahallinde 940 1584 No lı 
ile hazır bulunacak memurumuza müracaatları. 

• 
Beyoglu 4 cü Sulh Hukuk Hakimliğinden: l>' 

Terekesine mahkemece el konulup resmen tnsfiyesirıG ıst' 
verilen ölü mühendıs Vahid Akpalnn sahip olduğu ve 

8 ııı~J 
Şarap iskelesinde Palamarbent ve İzmit limanına kayıtlı ~~dl 
122 baglnmıı, 966 sicil numaralı gayri s1tfl 18, J8 ton, 5 k0 ,;bill 
rinlikte 13 kadem genişlikte, 56 k dem uzunlukta 1922 tıı O'ol 

imal edilen 30 beygir l.tuvvetinde mazotlu makinesi bulun811zı.5 
IÜ çektirme mahkememiz tarafından açık arttırma suretile ıe§l' 
tarihine müsadif salı günü salı saat l-l de Şarap ıs~e .~ 
satılacaktır. Satış bedeli 0 

0 75 şini bulmadığı takdirde ikinc• e 
ması 5.6.940 tarihine müsndif çarşamba günü saat 14 de ic~:, C 

l cektir. Tamamını kıymeti 3160 lira olup ırntış tarihine ktı. tt ~ 
\ palamar ve bilumum rüsum terekeye aittir. Satıştan ıonra~~bilıı' 
ı vesair masraflar müşterisine ait ve racidir. Arttırmara ~;r rill 
1 için ° 0 7,5 nisbetinde pey akçesi yatırmak lazımdır. lsteklı ı:rı 
karıda rösterileo gün ve ıaatte mahallinde hazır bulunıil8 

t olunur. 
l 


