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ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için K.uruı 

3 Ayhifı 450 
6 " 850 

12 " '500 

ıl 

l 
Ecneb' memleketler için 
12 aylığı 2700 

Sayısı 5 K u uş 

Günü geçen nushalar 

20 kuruıtur. 1 
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CUMA 

HERGÜN ÇIKAR İKTiSADi. MALI, TİCARi VE ZİRAi 

.. 

17 Mayıs 1940 

iDAREHANE 
Galata, F ermeneciler Cad. 

Kenber hanı. 2nci kat 
No. 8-9-11-12 

lLAN ŞARTLARI 

fdarehanemizde görüşülür 

Telefon: 49442 

f 
Posta kutusu No. 1291 
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u arın ve mü eahh. le 1 rne leki Organıdır 

ko o 
)ngiltereye yumurta ihrac~ --
logilizler yeniden yumurta nl;ak. üz.ere müracaat etmişler· 

1
'· lngiltereye ikinci parti ola· 

~ak 10 bin 11andık yumurta daha 
t;ııderilecektir. Bunun 6 bin san

ığı istandardiıasyon müdürlügü 
~re.fındon kontrol edilmiş ve 
[)~acın müsaade olunmuştur. 

0 rt bin sandığın kontrolü de· 
'ııı:ıı etmektedir. 

l'üe<:arlnr kontrol işinin daha 
:abuk yapılması için memurların 
~ıl~laştmlmasmı istemektedir· 
'· lııgilider memleketimiz.den 

11ı~h. t U ıın miktarda palamut alma-
' başlamışlardır. 

Hükomet gazete sahifelerini 
t hdit ediyor 

Vekiller Heyetince kabul 
edilen bu karar .yfiksek 

tasdika arzedildi 
A.okaradan bildirildiğine göre 

rıcte sayfolannrn tahdidi hak· 
t •tıdıı koordinasyon heyeti ka
bil.tı İcra vekilleri heyetince ka
t~! edilmiştir. Yakında resmi 
~ ~etede neşrolunecak ve neşri 
t tıhioden itibaren mer'iyete gi
lccktir. 

tb~u karara göre 49.58 santim 
ı. lldıoda ve daha büyük eb'at
~ bulunan gaz.eteler 6 sayfa, 
~ l küçük eb'stla olan gaz.ete
~k 8 sayfadan faz.la çıkarılmıya 
ht tır. Ulus gazetesi resmi tebli
ttt· \1e ilanların çol· yer işgal 
~ 'ki günlerde 8 aayfa çıkabi-
~tkr R ~ b k ~ ır. es mı gaz.ete u arar· 
il istiana edilmiştir. 

Sanayi müessselerinin iş kanu-
nundan istisnası 

~ A.tıkaradan bildirilditine na
tt ~il. bilumum sanayi ve iş 
14~ erı hafta tatili kanunundan 
~ lla edilecektir. Her nevi ip
~b ~e dokuma imalathane ve 
'u tık larile Sümerbanka batlı 
'U 

11Qınnı fabrikalarda mesai sa· 
~t ~~i ıünde üç saate kadar rt-

1Gt L • 
-- ca~tır. Bu husustakı karar-
~,~~ yüksek tasdika arzedil-
.,tı,. 

~haıat birliklerinin kurulması 
~İr~halat limited firketlerinin 
•tu~ haline getirilmesine devam 

"'
1Yor, 

UtQı' 
\it • ar, teneke, kalay ve ba· 
~t •l~alat limited 

0

şirketlerhıio 
• ~h uaıumiyeleri dün sabah 
i 1tka Tic ret müdür muavin

tit~ Qıerkezinde yapılmıştır. Bu 
'1 .. Cllerin hepsinin heyeti uı:µu-
ıe.-
~ •ııde kararname iktızasın· 
~~olarak şirketlerin feshine 
~ Verilıni4tir. 

~dan sonra toplu olarak 
J llladeni eşya ve malzeme 
d edoıı tacirleri içine alarak 

''lıı;~i eşy ve malzeme ithalat 
~itli 1 

knl"Ulmasma karar veril-
h ... 
Qıı!) .. 

't~ <:oUrı ~anifatura limited şir-
ı, ; Pıı~artesi a-ünü de Deri 
It:td.•ıncı maddeler ithaliit ta

~~~.1 lanıited şirketi heyeti u· 
~~Ytleri toplanacaktır. 

Almanyara satılan fındıklar gön
deriliyor 

Almanyaya sahlan ve birtürlü 
bu güne kadar gönderilmeııine 
imkan bulunamayan 1 milyon 
liralık fıodığm nihayet vapurlara 
yüklenmesine başlanmıştır. Va
purlar bu malları Karadeniz yo
luyla Bulgaristana götürecek ve 
oradan da Almanyaya gönderi
lecektir· 

Almanyu ile son olarak im
zalanmış olan beş milyon lira
lık muvakkat tıcaret anlaşması 

kontenjanlaruıa göre satışlar de
vam etmektedir. 

ltalya ve Vunanistana balık ve 
lnglltereye de yumurta ihraç 

edildi 
Son günlerde İtalya ve Y na

nistan limanımızdan fazla mik
tarda balık almaktadırlar, dün 
iki İtalyan ve bir Yunan l:.alıkçı 
gemisi dolu olarak hareket et 
miştir 

Yine dün fngiliz bandıralı E· 
rato gemisine de İngiltereye 
gönderilmek üz.ere 10 bin san
dık yumurta ve mühim miktar· 
da kabuklu fındık yüklenmiştir. 

Havalarrn müsait gitmesi yü
zünden mevaim ge~tiği halde 
bala torik tutulmaktadır. Fiat
lar da çok müs ittir. 

Diğer taraftan yine dün İtol· 
yan bandıralı Kapo Vndo vapu-
ru lia*oımıza elektrik malze
mesi, kimyevi ecza, mukavva, 
cam eşya, kağıt ve limon getir· 
miştir. 

Altın fiyatı gittikçe fırlayor 
Altın ticareti devam etmekte 

olduğun4an fiyatlar her gün 60 -
70 kuruı yükselerek 23 liraya 
kadar çıkmıştır. 

Söylendijfoe göre, altın Suri
yede biz.iuı para ile 34 liraya 
çıkmıf olduğundan bazı açık 
gözler buradaki altınları Suri
yeye kaçırıp satmak gayesile 
toplamaktadırlar. Fakat Merkez 
bıınkası vaktinde tedbirler al. 
mıştır. Buna rağmen altımn 

rramı 25 - 26J kuru' arssmda· 
dır. B r altın lirada ıafi olarak 
6·6 ırram altm olduğuna göre 
i'Öre bir liranın 14 liraya satıl
ması icap etmektedir. Bo da 
şehirde perakende altın ticareti· 
nin devam ettiğini göstermekte
dir. 

Rumanya ile yapılmakta olan 
ticaret müzakereleri ilerliyor 
Bükreşe giden ticnret heyeti-

mizde pamuk mümessili olarak 
bulunan Kasım Gevrek şehirimi· 
z.e dönmüştür. Rumaoya hüku
meti bizden alacağı pamuklarn 
mukabil benzin ve petrol ver· 
meyi esas itibarile kabul etmiş 
ve bu hususta karşılıklı bir te-
diye anlaşması kararlaştmlmış
hr. (Leye) yeniden fi t tesbiti işi 
el'nu müzakere safhasındadır. 

Görüşmelerin bir haftaya kadar 
müsbet bir şekilde neticelenme· 
si muhtemeldir. 

ltalya ile ticari müııasebatımız 
~nknra.dan bildirildiğine gö· 

re ltalya ıle aramızda muallakta 
kalan ticari meselelerin halli için 
bir komisyon teşkili hususunda 
Hariciye Vekaletine yazılmıştır. 
Vekiilet keyfiyetten İtalya bü-

\>trckk ~l eden birliklere aid 
~il~ Uıuuıniye z.abıtları derhal 
\ıll aya gönderilmektedir.Bun
~~ teşekkülü tasdik olunduk
"'\t~0ııra heyeti umumiyeler 
lt/~lanarak heyeti idare ıe· 

lı:lı Jo.p caktır. 

I kumetini malüwattar edecektir. 
Komi yonun memleketimiz.de 
toplanma11 mulJ,temeldir. 
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Müteahhi!..!__erin Takvimi 
YARIN 18. 5. 940 ta Y.APILACAK İHALELER 

Ank. Lv. SAK.: ---1 Şeker ç:ı) nohat k. üzüm Ye odun 
Siit (No 1407) 1 (No 1417) 

Deniz Lvz. SAK.: • Tophane Lvz. SAK: 
Battaniye ve dolcunuı beı.i (No 1407) Patiekn (No 1419) 
Motör tnlambıısı (No 1421) Güm Muh. Gen. Kom. İst. SAK: 

M.M. V. SAK: Terna tezgiibı (No 1420) 
iç ve dı' ott>molıi listiği (No 1408) Edirne Ask. SAK: 
Gn id ofil, eter anesteı:.il: ve saliıılat Gaz yaf:ı (No lt20) 

di•at (No H2l) İstanbul Kom. SAK. : 
Pijama JNo 1421) Sadeye{! (No 1421) 

Samsun Nafıa ~*üd : · lst Hava Aktarma Amb rı Dir.: 
Hilı::ii!:'let konağı tamirı (No 1414) 

Kızılay U. Mrk. Aıık: 
Davar ve sığır (No 1414) • 

Bakırköy C Halk Partisi: 
Hnlkcvi nl•na banası '"-'· (No 1416) 

Hatay Piyade Alayı SAK: 

• 

l 

Kar gözliiğü (No 1421) 

H miş : ( ] Tı alc açımı a ıomıg nu• 

a nl ışin han · sayılı ııu.etede "•tır· 
'dtıtuı:.n göırterir. 

[•] Sonunda yıldı'!: i'aretı huln .an ;,10 

muı:.a.ııedeye c t ir. 

-----------------·------
Akhisar Belediyesinden: 

Akhisar hükuınet caddesinin bakiye 5984 liralık beton inşası 
işi muoakasaya çıkarılmıştır. 

Mayıs ayının 27 inci pazartesi günü belediyede müteşe kk il en 
ciwene sı:tat en beşte bu gibi işleri yaptıldorına dair resmi vesaiki 
elanlarm yüz.de 7,5 teminat ve 2490 sayılı kanunun emrettiği şekil· 
de ve .kapalı ~arf usulü ~le ?1üracaatları ve buna ait keşif ve ş:ırt
namenın beledıye fen daıresınde görülebileceği ilan olunur. 

! ~ • Akb~sarın. m•htelif yerle.rir.ae yaptırılacak adi döşeme in
şası ışı bedeh keşfı olan I0320 lıra üzerinden knpalı zarfla eksilt
meye çıkarılmıştır 27 mayı 940 pazartesi günü saat on beşte ihale 
eluoııcaktır. 

Bu gibi işleri yaphlılarına dair resmi vesaiki hı:ıiz olanların 
yüzde yedi buçuk teminat ak9ası ile ve 2490 sayılı kanunun emret
tiği şekilde müracaatları ve buna ait ke§if ve diğer evrakın beledi 
ye fen dairesinde rörülebileceti ilan olunur. 

D. O. Yolları ve Limanları lıletme Umum İdaresinden : 
Adapazar istaıyenu arkasındaki yol•n parke, karolaj döşemesi 

işi kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. Eksiltme 31.5.40 ta
rihine raslıyan cuma günü saat 11 de H. paşada gar binaııı dahi
linde birinci işletme komisyonunca yapılacaktır. 

~ uhaı;ımen bedel 12466 liradır. Muval.kat teminatı 934 lira 95 
kuruştur. istekliler, muvakkat teminata ehliyet vesikolnrile teldif 
mektu lorını ekııillme günü saat ona kadar komisyon reisliğine ver
miş bulunmalıdırlar. Bu işe ait şartoarne ve mukavele projesi pa
rasız olarak H. paşadn yol başmüfettişliğinden alıonbilir. 

Samsun Valiliğinden: 
Samsun - Bafra yolunun &fradan itibaren ilk 5 kilometrelik 

kısmının esaslı tamiratının eksilhaesine tnlib çıkmadığından 6.5.941) 
tarihinden itibaren 1 oy içinde Vilnyet Daimi Encümeninde pazar
lıkla ibaleıi yapılacaktır . 

inşaatın ketif bedeli 31034 lira 25 kuraş muvakkat teminatı 2327 
Hra 57 kuruştur. 

Bu işe nid evrak: Keşif, silsilei fıat cetveli, hususi ve fenni 
şartnawe, mukavele projesi, bayındırlık iuleri genel şartnamesi ve 
grafikten ibaret olup Samsun, Ankara ve İstanbul Nafıa Müdürlük6 
)erinde ve Sawsun Daimi Encümen kaleminde bedelsiz olarak gö· 
rülebilir. 

İsteklilerin bir mukavele ile en az. 15000 liralık şose işini taah
hüd Vt: b şardı ına dair bu işi yaptığı müesseseden aldığı vesika 
ile Samsun valiliğine müracaat ederek nlacağ-ı ehliyet ve cari sene
ye a!d Ticaret Odası vesikalarını ibraz etmeleri şarttır. 

ihale 2490 numaralı arttırma, eksiltme ve ihale kanunu hüküm
lerine göredir. 

Muı Belediyesinden : 
Mu kasabası dahilinde Halkevi arka mda ve plind gösterilen 

yerde 940 mali yılı bütçesiyle belediye tarafından bir otel ve gazi
no yaptırılacaktır. 

Kesif bedeli 17832,73 lıradır. 
Bu işe ait şartname ve evra!: 
A Eksiltme şartnamesi, 
B Mukavele projesi, 
C Keşif evrakı ve proje, 
D Hususi fenni şartname, 
E Nafıc İ!Jleri genel şartnamesi. 
İsteyenler bu şaTtnamelcri ve evrakı bedelsis olarak Muş bele. 

diyesinden alabilirler. 
Eksiltme 28 mayıs 940 tarıhinde salı günü saat 15 de Muş be 

lediye dairesinde encümeni daimi tarafından yapılacaktır. 
Eksiltmeye girebilmek için istekli!erin 1337,47 lira muvakkat 

teminat ve bu miktardn banka mektubu veya muteber tahvilat 
vermeıi ve ehliyet veıikaıı iÖılermesi lıiz.ımdır. 

=== 
Teklif mektupları yukarıda yaı:ılı saatten bir saat evveline kadar 

Muş belediye encümenine getirilerek encümen reisliğine makbuz muka
bilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektuplarm nihayet yu
karıda yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu 
ile iyice 1 apatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler ka
bul edilmez. 

Siverek Belediyesinden : 
Siverek kasabasının imar planlarının tanz.imi işi pazarlık uıulile 

eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltmeye iştirak edeceklerin Nafıa Vekaletinin tehircilik · ihti

sas vesikasını haiz olması, Belediyeler İmar heyeti Fen şefliğinden 
eksil.tmeye iştirak vesikası almış olmaları lazımdır. 

işin keşif bedeli 4500 liradır. Muvakkat teminatı 337,5 liradır. 
Pazarhkla eksiltme günü 1.6.940 tarihine musadif cuma günü 

saat J5 te Siverek Belediye dairesinde teşekkül edecek olan eksilt· 
me komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

Eksiltmeye iştirak edeceklerin mez.kür tarihte eksiltme •&atine 
kadar komisyona vesikalarile müruaatleri veya posta ile glSnderdik-

1 
leri takdirde bu saate kadar komisyona tevdi edilmit bulunması la
zımdır. 

1 Mukavele ve şartnameler Siverek Belediyeıile Ankarada Bele· 
diyeler imar heyeti şeflij'inden parasız alınabilir. 

ilaçlar, linik ve lspençjyari aıat, Hastahane Lvz. 
Aydın Vilayetinden : 

1 
Merkez. aygır deposu ihtiyacı için 175 lira 55 kuruş kıymetinde 

ecza dezenfektan mevad alınacaktır. Alınacak bu ecza ve dezenfek
tan me~ad 30 mayıs akşamına kadar veteriner müdürlüğüne teslimi 
şarttır. 

Taliplerin 23 5 940 tarihli perşembe günü saat on beşte vilayet 
encümenine faz.la malumat almak istiyeıılerio her iÜn daimi encü
men kalemine müracaatları ilan olunur. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 
İttanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 
fotörlü birlikler okulu için muhtelif volt ve amperde 8 aded 

akümülıitör 13.5.40 g&nü yapılan par.arhkla komisyonumuzca paha
lı görüldüğünden 20 5.40 günü saat onda pazarlıkla satın alınacak
tır Muhammen bedeli 208 liradır. İsteklilerin belli gün ve saatte 
kat'i teminat akçeleri ile birlikte Fındıklıda komutanlık saboalma 
komisyonunı' müracaatları. 

M. M. Vekaleti Hava Satınalma Komisyonundan : 
Bir adet transformatör pazarlıkla ıatın alınacaktır. Muhammen 

bedeli 1500 lira olup kafi teminat miktarı 225 liradır. Pazarhtı 
20.5.940 pazerte~i günü s at 10,30 da hava sahnalma komi•yonun
da yapılacaktır idari fenni şartname her gün öğleden sonra komiı· 
yonda görülebilir. İsteklilerin kat'i teminat ve kanuni belıeleriyle 

ı muayyen gün ve saatte komisyonda bulunp:ıeları, 

1 M. M. V. Satınalma Komisyonundan: 
Hepsine tahmin edilen fiatı : 2000 lira olan 14 kalem muhabere 

malzemesi pa2arlıkln satın alınacaktır. Pazarlıtı 18.5.940 cumartesi 
günü saat 11 dedir. Kat'i teminatı 300 lira olup şartnamesi komiı· 
yonda görülür. Taliplerin muayyen vakitte M. M. V. ıaboalma ko
misyonunda bulunmaları. 

atbaa işleri, kırtasiye ve yazıhane L vz. 
Manisa Valiliğinden : 

Hususi muhasebe için beher cildi .60 kuruş mulıammen kıymeti 
üz.erinClen 500 cilt tahsildar makzunuo tabi işi 30.5.040 perşembe 
gün~ saat 11 re kadar müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

ihale vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. Numune ve fart· 
namesi encümende görülebilir. 

Muvakkat teminnb 22 lira 50 kuruştur. 

akliy~t_: Yükleme - Boşaltma 
İzmir İnhisarlar Baımüdürlüiünden : 

940 Mali yılında Çamaltı tuzlasından getirilecek tahminen 8000 
ton çuvRlh veya dokme ham ve 1500 ton ellilik torbada mutbak ve 
50 sandık sofralık tuzun şattan ambara nakil, istif ve sair hamma
Hye i"leri açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedel tutarı 3975 muvakkat teminatı 298,12 liradır. 
Şartnamesi levazım şubemizde görülebilir. İsteklilerin 29.6.940 günü 
saat li te başmüdürlüğiimüz.deki komisyona gelmeleri ilin olunur. 

Balıkesir Askeri Satınalma Komisyonundan : 
Kor merkezi olan Bahkesirden veya her h ogi bir mahalden 

Edremit, Bursa, Çanak.kale, Ayvalık, Burhaniye, Ezine, Bayramıç 
Karacabey ve Balıke irde şehir dahilinde bulunan merke:ı. birlikleri 
depo ve atıbarları garnizonundan istasyona mütekabil olarak kara 
nakil vasıtalarile yapılması z.nruri nakil edilecek er, havaleli, bava· 
lesiz. askeri eşya malzemei harbiye ve mühimmat, cephane ve 
benzelerle erzak yem, mahrukat nakil işleri açık eksiltme ile mü· 
teabbide ihale edilecektir. 

ihalesi 29.5.940 çarşamba iÜnÜ ıaat 15 de Balıkesir Kor ıatm 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

o 

• 
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Ad pnzar istasyonu arkasındaki yolan par· 
ke karola j döşemesi işi 

Samsun-Bafra yolunun arasında şose tami
ri 5 kim. (temd ) 

Pinarhisar kasabasıoıo hali hazır harita 
yap. (temd) 

Siverek kasabasının imar planlarıoın tan-

kapalı z. 12466 -

paz. 31034 25 

paz. 

" 
4500 -

2imi iti 
A falt Dörtyol a~zından Kuruköprüye ka· kapalı z. 22050 30 

dar uzanacak Davan yolunun teV1ian ve 
parke ol rak inş. (şart. 110 kr.) 

Muhtelif köylerde yapt. okul binaları pro-
je ve planla,rı musabakaıu 

it açlar, linik ve isp nçiyari ala~~tahnne Lvz. 
Naftalin: 1416 k. paz 708 -

Ele ktrik-t-'avagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Akümulatör muhtelif volt ve amperde: 8 ad. paz.. 208 -
Transformatör: 1 ad. ,, 1500 -

Muhabere malzemesi: 14 kalem ,, 2000 -

rv• atbaa işleri - Kırtasye-Yazıhane Levazımı ---
Tahsildar makbuzn tabı: 500 cilt 

Kereste, tahta ve saire 

aç. eks. Beh. O 60 

Çıralı çam telgraf direği: 1200 ad. kapalı z. 

" 
: 2072 ad. n 

Ambalaj tahta ve çam dilme paz. 

"'.!akliyat Boşaltma Yükletme 

Askeri eşya, erzak, yem ve mahrukat nakli 
Binek otomobili kiralanması 

aç· ek. 

" 
Mahrukat eenzin, Makine yağlan v. s. 

Odun: 40 t. 

~ı U t e t e r r i l 

Galvanizli boru: 192 m. sulnma musluğu: 
18 ad.-dirsek: 2 nd. "T ,,: 20 ad. dumb· 
limble: 12 nd. 

Kamyonet şasesi 3 4 tonluk G.M.C. mnr- aç. eks. 

ka: l nd. (temd.) 
El arabası kazma kürek v.s 
Kum: 175 mıı 
Kazan borusu: 100 m. flanş; 5') ad.·civata: 

200 k. 
Ecza taşıma kabı 7 litrelik: 100 ad.-10 lit· 

nlik: 50 ad.-hava verme cihazı: 100 od. 
bilyalı süpap: 200 ad.-lastik halka: 500 
ad.-patron (Hartuç): 4Cı0 ad. 

Kurıun: 600 k.-1 nlny: 75 k.-antimon: 230 k. 
Çivi: 135 sandık 
Çelik ve font boru 
Kıl gebre: 500 ad.·kayış yular başlığı: 53 ad. 
Tel toka çivi ve kurşun 
Temizlik malzemesi 
Demir malzeme: 16 k lem 
Zirant aletleri 
Yangıo söndürme aleti (motopomp) 

E:rzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Kabak: 55 t. 
Taze fasulye: 55 t. 
Taze kabak: 20 t. 
Taze fasulye: 20 t 
Çayır otu: 600 t. (temd.) 
Yulaf: 150-200 t. 
Pirinç: 74 t. 
Sabun: 22500 k. (temd ) 
Buğday kırdırılması: 225 t. 
Buğday kırdırılması: 6300 t. 
Arpa: 70 t. 

Yulaf: 75 t. 
K. ot: 160 t. 
Saman: 30 t. 
Sap saman: 20 t. 
Buğday: 7.5 t. 
Dari: 750 k. 
Kepek: 15 t. 
Yonca: 105 t. 
Yet illik: 25 t. 
Havuç: 25 t. 
Pancar: 25 t. 
Lahana: 25 t. 
lspanak: 25 t. 
Göl tuzu: 38 t. 
1 ci ekmek: 1.5 t .• 2 ci ekmek: 5 t. 
Koyun eti: 40 t. 
Pirinç: 1700 k.-şeker: 700 k:·çay 10 k.

yoğurt: 2 t.-tuz: 250 k.-k. üzum: 100 
k.·buğday unu: 60 k.-makarna: 200 
k.-bamya: 10 k.-ıabun: 500 k.-sade
yağ: 500 k.-bulgnr: 200 k.-zeytin ya· 
ğı: 30 k.-zeytin: 25 k.-k. fasulye: 
250 k. patateı: 1.5 t.·ıoğan: 1 t.-aal
çn: 100 k.·pirinç unu: 50 k.-nohut: 
150 k.-mercimek: 150 k. 
B. U 7 a y e d e 1 er 

Ekmek p rça: 6 t.-yemek artı~ı: 9 t. 
Boru: 1.2 t. 
Şevrole kamyonu 1937 model 2.5 tonluk: 

1 ad. 
Demir i kelet ve saçlı örtülü bina ankazı 
Ev eşyası 

Biçki makinesi ve ambalaj tahtası 

paz. 

" aç. eks. 

pu .• 

" 
" 

kapalı z. 
paz. 

" 
n 
,, 
" 
" 

aç. eks. 

" ,, 
" paz 

" 
" 

" 
" aç. eka. 

kapalı z. 

" aç. eks. 

" 
n 

paz. 

" aç. ekı. 

" ,, 
" 
" 
" 
" 

aç. rt, 

ç. art. 

n 

,, 

Beh. 5 70 
" 9 10 

1380 -

2250 -

348 -
490 -
~87 -

7150 -
• 

1000 -
978 13 

61014 -

80 -

20507 55 
412 50 

3750 -

3300 -
6600 -
1600 -
2800 -

15400 -
23680 -
9281 25 
4275 -

627b7 20 
4900 -

5625 -
8800 -
900 -
700 -
487&1 
93 75 

525-
3150 -
1500 -
1250 -
1250 -
1250 -
1500 -
2660 -

540 -
k. o 30 

710 30 

934 95 

2327 57 

337 50 

1653 77 

'106 -

!25-
300 -

22 50 

513 -
1414 -
207 -

60 -

D.D.Yolları Haydarpap 

Samsun Valiliği 

Pınarhisar Belediyesi 

Siverek Belediyesi 

Adana Belediyesi 

Maarif Vekilliti 

Auk. Lvz. SAK. 

İıt . Komut. ·SAK Fındıklı 
M.M.V. Hav SAK 
M.M.V. SAK 

Manisa Valiliti 

Denizli Posta Telgraf MQd. 

" Ank. Lvz. SAK 

Balıkeıir Aak • SAK 
D.D. Yollan 9 cu işlet. Sirkeci 

Glreıou Memleket Hut. 

Turl'utlu Belediyesi 

31-5-40 11 -

6·5·40 itib. l ay 

1 ay zarfında 

1-6-40 15 -

4·6-40 il -

17-5·40 14 -

20·5·40 10 -
20-5·40 10 30 
ıs.s .40 11 

~0.5.40 11 -

28-!5·40 16 -
28-540 16 -
17-5-40 15 30 

29 5-40 15 -
20.5.40 l & -

20 5-40 15 -

25·540 - -

tGS 75 Adan Ziraat Mftcadele istasyonu Mild. 28-5-40 IO -

26 10 
36 75 
51 52 

1072 50 

150 -
73 36 

4301 -

12 -

1538 03 
30 97 

563-

1155 -
1776 -
697 -
641 25 
60'l 72 
367 50 

421 88 
680 -
67 50 
52 50 
J6 53 
7 03 

J9 38 
354 38 
196 88 
164 06 
164 06 
164 06 
196 88 
199 50 
63 56 

120 -
177 91 

f at. Belediyesi 

inbisarı"ar Umum Müdürlütü 

Tophane Lvz. SAK 

Maarif Matboaaı Müd. 
Nafıa Vekaleti Malı.eme Müd. 
Siirt ve Ank. Belediyeleri 
Tephane Lvz. SAK 
Ank. Lvz. SAK 
Gümrük ve İnhisarlar Vek. Ank. 
Aık. Fabr U. Müd. SAK Ank. 
Ank. Valiliği 
M.M.V. Hava SAK 

İst. Komut. SAK Fıniıklı 

" 
" 
" 
" 

Balıkesir Kor SAK 
Edirne Aıkeri SAK 

" l:ımlr Ln. SAK 
TopMue Lvz. SAK 
Sıhhat ve İçtimai Muav. Yek, Mrk. 

Hıfzıssıhha MileueH•i SAK Ank. 

" 
n 

" 
n 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 

Gireson Memleket Haıt. 

" 
" 

40 50 lst. BlSlge Sanat Okula SAK 
Turgutlu Belediyesi 
Alpullu Şeker Fabriks.11 

20.5.40 14 -
20-540 14 -
21-S.40 15 30 

~l-5-40 14 -

18-5-40 10 -
4-6 40 15 -

10.640 14 -
21..&-40 14 30 
17-5-40 15 30 
18-5-40 10 -

24.5 40 14 -
20-5·40 15 30 
!0-540 11 -

4·8-40 10 -
4·6-40 10 -
4·6-40 11 
4-6·40 11 

18-5-40 11 
18·5·40 11 
24·5-40 10 -
24-5·40 10 -
17-540 15 -
23-5-40 14 -
3-640 11 

3 6-40 il 
3,e.40 11 
3.5.40 1 l -
3.5-40 11 
3·6-40 11 
3-6 40 1' 
3 6-40 11 
3-6·40 11 
J-6·40 l 1 
3-6·40 11 
3-640 1 l 
3.6-40 11 
3 6 ·40 11 
3·6-40 11 

20-5·40 15 -
20-5·40 
20·5-40 15 -

31-5-40 14 -
25-5-40 11 -
20·540 14 -

53 27 İıt. Belediyeıi 3·6-40 14 -
Kadıköy 2 ci Sulh Huk. Hak. Sna· 21-5·40 14 -

diye Plajı yanında :,! 17 
l.t. 3 cü icra Karakay Zulfaria 24.'l7-540 16 -

Sok. X: 8 
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lstanbul Belediyestnden : 

Tahmin 
bedeli Teminat 

348 00 26 10 Beyoğlu mıntakssıodaki tamirat i lerinde kul· 
lanılmak üzere llınacak el arabası, kaı:ın•• 
kürek ve saire 

490 00 36 75 Beyoğlu mantakasıodakt tamirat itlerinde kııl· 
lanılmak üzere alınacak 175 metre mikabı 
kum. 

Tahmin bedelleri ile teminat mikdarlara yukarıda yaıılı 
Levazım ayn ayrı pazarlık sureüle satıo alınacaktır. Şartnameler 
Zabıt ve Muamelat f .üdürlüğü kaleminde görülecektir. ihale 
20.5.940 pazartesi günü saat 14 de D11imi Encümende yapıl•· 
cakttr. Taliplerin teminat makbuz veya mektubları ile ihale 
günü muayyen saatta Daimi Encümende bulunmalara. 

--.-..-----------~----------------------------·----------Şnrtna mesin i görmek istiyenler her gün komisyonda görebilirlel 
Taliplerin mu yyen günde müracaat etmel:ri ilan olunur . ./ 

ahrukal,_!f!.l!ZIO, a <ina yağları v. s. 
Akhisar Belediyesinden : . 

Akhis .. r belediyesi elektrik fabrikasuııo 940 yılı haziranı ip~r 
dasmdan mayıs 1941 sonuna kadar bir yıllık 657 O kilo nıotorı~ 
1277 kilo kuru buhar silindir yagı 1277 kilogram yağlama y•t 
1725 k ilogram dizel silindir yağı, 1 tOJ kilogram dizel yağlawa ,.r 
kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Alınacak malların muhammen bedeli 801G lira 91 kurutztur· ı - ... . ,, 
lhnle 27.5.40 pazartesi günü saat 15 te Akhisnr belediyesııı 

yapılacaktır. ı 

V 
·ıı~e 

uku bulan müracnntlar 2190 s yılı kanunun tarifah daireSl 
yapılması lazım oldı;ğu il n olunur. 

* • • Akhisar belediyesi elektrik fabrikasının 940 yılı haıi~ 
iptidasmdan 941 mayıs sonuna kadar bir yıllık kömür ihtiyacı ol~ 
657 ton linyit kömürü kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılın•~ 

:4-lınacak kömürün muhammen bedeli 4927 lirn 50 kuruştur· V 
ihalesi 27 mayıs 940 pazartesi günü saet on beite Akhisar 

lediyesincle yapılacaktır. • de 
Vuku bulan müracaatlar 2490 sayılı kanunun tarifab dairef

111 

yapılması lazam olduğu ilan olunur. 

lzmir Ziraat Müdürlüğünden : <' 
Ziraat vekaleti namına satın ahnac k 1000 teneke petrol f' 

532 teneke benzin 13.5 940 gününden 27 5.940 gününe k det rP 

nakasaya konmu tur. l 
Şartlarını öğren ek iatiyenlerin bu müddet :ı.arf ında zir at 

dürlüğüne müracaatları ilan olunur. 
• •• ı ~, 

1324 ton odun alın caktır. Bak : erzak sütun uda Dörtyo 
kcri SAK ilanına. 

• * * p 
Oduu ve Karabilk koku almacakbr. Balı: erzak sfituıııl0 

Ankara Valiliği ilanıoa. · ____ _.-/' 

Uteferrik 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Merkez Satına\nıa 

Komisyonundan : ,l 
Müteahhit nam ve hesabına 1 adet marangoz kahnlı1' 

• de tezgahı, 1 adet marangoz şerit testere tezgahı. d~ 
Tahmin edilen bedeli 15 lO lira olan yukarda yazılı iki .;,ıJ 

marangoz tezgahı müteahhit nam ve hesabına Askeri fabr• ı/ 
umum müdürliağü merkez satınalma komisyonuncı. 20.5.940 f",,, 
tesi günü saat 15,30 da pazarlıkla ihnle edilecektir. Şnrtnaıne P 1,I 
sız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 1°(ı( 
112 lira 50 kuruş ve 2490 numarala kanunun 2 ve 3 m dd~ el 
deki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar ttıC ,~ 
dan olduklarına dair Ticaret odası vesikaaiyle mezkur gün .;e " 

komisyona müracaatları. 

O. D· Yolları ve Limanları İşletme U. ldnresindeıt: .,f 
Aşağıda yazılı 2 kalem moloz taşı ayrı ayrı münslı~/. 

kQnmuştor. Muhammen bedelleri, muvakkat teminaUarı hiı.&1119. 
yazılıdır. Eksiltme 31.5.940 cuma günü saat l l de Sirkecide,,/ 
letme binasmda A. E. komisyonu tarafından yapılacaktır. ~eııl'' 
:zarf usulile yapılacak olan bu münakasaya iştirak etmek istı~bti'* 
rin aynı gün saat 10 kadar kanuni vesaik ve temin tlar111ı 'rt" 
edecek olan kapalı zarflarını komisyona vermeleri lazımdır. Ş• 
meler parasız olarak komisyondan verilmektedir. 

Muhammen 
bedeli 

Kim. 27 ocağından 5000 m3 
Muradlıdan 5000 m3 

6000 L. 
6750 L. 

"'t Muvs1' • ,.t 
teın• 11 

450 ı,. 
608,25 v 

lstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komiıyonunds.J': 
Adet Adet 

50t> Kıl gebre 53 Kayış yular başlıl10 f 
Yukarıda yazılı iki kalemin pazarlıkla eksiltmesi 21.5.9

4 ı%'il:~ 
günü saat 14,30 da Tophanede levazım amirliği sntıoalaıa ı.o 11 V" 

nunda yapılacaktır. Nümuneleri komisyonda görülür. lsteklilef' 
li saatte komisyona gelmeleri. ~ 

• • * Adet Adet "'" ~ 
100 7 litrelik ecza taşıma kabı 50 10 litrelik ecza taşı 
100 Hava verme cihazı 200 Bilyalı süp p , 
500 Liistik halka 4 O Patron (hartuç) 1'10tı" 1 
Yukarıda yazıla altı kalem malzemenin pazarlıkla e t "~ 

21.5.940 sah günü saat 14 de Tophauede levazım amirliği 5111ıııiP' 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmın bedeli 7150 lir , koti ::1tıı~ 
1072 lira 50 kuruştur. Beş k lemin nümunesi komisyonda . fi' 
nümunesi Maçkada gaz deposunda görülür. İsteklilerin bellı 
komisyona gelmeleri. 

M. M. Vekaleti Hava Satanalmıı Komisyonund~11 :1' 
Bir takım yangıo söndürme aleti (Motopomp) paz~rb O'i> I 

e.lınacakbr. Muh mmen bedeli 3750 lir olup kat'i teınıııl.'lt bt1'' J 
563 liradır. PH rlığı 20.5.940 pazartesi günü saat 11 ele bel'/ 
tınalma komisyonunda y pılac ktır. İdari ve fenni şartn~P'~11ıfb' 
öğleden sonra mezkur komisyondan alınabilir. lsteklilerıı> ııcl' 
gün ve saatte kat'i teminnt ve kanuni belgeleriyle koınlsf0 

lunmaları. 
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Turgutlu Belediye Reisliginden: 
lıo Cümhuriyet meydanı parkı için 11/2 ince 129 metre J'alvauizli 

1 
ru iki adet P, dirsek 18 adet JI 2 ince sulama muslup 20 adet 

1 • 
9 ınce a:T» 12 adet 11 i 2 dublinible sabn alınacaktır. 

Talip olanların ihale günü olan 25.5 940 tarihine müsadif cu· 
llıartesi günü Turgutlu belediye encümenine müracaatları. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez 
Satınalma Komisyonundan : .., 

Tahmin edilen bedeli 5850 lira olan 45 ten ferro Silisyum 
~Gteabbit nam ve hesabana askeri fabrikalar umum müdürlüğü mer· 
ı..e~ satınalma komisyonunca 21 .5.940 salı günü saat 14 te pazarlık· 

ıhale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 438 lira 75 kuruş ve 2490 

" 11rnarah kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu ol· 
-.ıadıklarına ve bu işle alakadar tüccardan olduklarma dair ticaret 
Odaıı vesikasiyle meı.kir gün ve saatte komisyona müracaatları. 

Siirt Belediyesinden: 
'1 Şehir su teaiaah için kapalı zarf usulile çelik ve font boru satın 
le ın~~aktır. İhale I0.6.940 tarihine musadif pazartesi günü saat 14 
~ Surd Belediyesinde yapılacaktır. Boruların Siird tahmin edilen 
tşif 610t4 liradır. Muvakkat teminatı 4301 liradır. Siird nakledile

~lc boru tonajı çelik oluk 191 ve font karıfık olursa 316 liradır. 
le.idiler şartname ve ketif evrakını Ankara ve Siird Belediyelerine 

"'liracaatle görebilirler. 

Nafıa Vekaletinden : 
~· 4.6.940 sah günü saat 15 de Ankarada Nafıa Yek.ileti binası 
"~nde ınalzeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme ko
.11Yonunda 9i8 lira 13 kuruş muhammen bedelli 135 sandık çivi· 

~Ilı Pazarlık usulü ile Haydarpaşadan teslim şartile eksiltmesi yapı· 
C.ktır. 

dG Elcsiltme şartnamesi ve teferrüatı bedelsiz olarak mabeme mü
tliiğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 73 lira 36 kuruştur . 
b· İsteklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesaik ile 
~tlikte ayni gün saatte 15 de mezkur komisyonda hazır bulunma

rı lbımdır. 

MAarif Matbaası Müdürlilğünden : 
% 15 kat'i 

Cinai Miktarı Tahmini tutarı teminatı 
l<urtuu 600 Kilo 240 Lira ) 
)(alay 75 > 300 .xı ) 
~ntimon 230 » 460 l> ) 150 Lira 

'1 Maarif maatbası için evsafı şartnamesinde yazılı.pazarlıkla satın 
lo"•cak üç cins malzeme için istekliJerin 18 5.940 cumartesi saat 
4t da kati teminatlarile birlikte Yüksek Mektebler Muhasebeciliğin· 

h.ıır bulunmaları. 
Şartname parasız olarak Müdürlükten tedarik edilebilir. 

Gümrük ve inhisarlar Vekaletinden : 'l Vekalet i9in bir kmm temialik malzemesi ile diğer müteferrik 
'\ leıne pazarlık suretiyle mübayaa edilecektir. Alınacak eşyaların 
l.L~llneleri ve miktarları levazım müdürlüğünden her gün Öğreni· 
~u.r. 

lllo.~ lıteklilerin 18 5 940 cumartesi günü saat 10 da levazım müdür
'"nııde hazır bulunmaları. 

Ankara Valiliğinden : 
'E:titmenli köy okulları için ziraat aletleri pazarlıkla satın oh· 

ktır 
..... Su ~iraat aletlerinin muhammen bedeli 412 lira 50 kurut ve 

'•kkat teminatı da 30 lira 97 kurutlur. 
~ P•ıarlık 20.5 940 pazartesi günü saat 15,30 da vilayet daimi 

G1tıeninde yapılacaktır. 
-..lld~ıteldilerin ıartnameyi görmek üzere her gün vilayet maarif 
lıa \ltlüğüoe ve ihale günü de muvakkat teminatlarını hususi mu· 
''ebe veznesine yatırarak muayyen saatte daimi encümene müra· 

tları ilin olunur. 
••• 

ltGcl }(~~an borusu, flant ve civata alınacaktır. Bak : inhisarlar Um. 
~nlarına. 

~. Zahir.e. Et. Sebze v. s. 
lstanbul Belediyesinden : 

~ lieıeki, Cerrahpaşa, Beyoğlu ve Emrazı Zübreviye hastanelerile 
'"•bikamil Dotumevi için lüzumu olan muhtelif erzak 2490 nu· 
"-lı.ı alı kanunun 40 ocı maddesinin ıon fıkrasına göre pazar hkla 

•lınacakt ır. 
~~ labınin bedeli 25230 lira 46 kurut ve ilk teminata 1892 lira 29 
':t.ur •• Şartname zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde görü· 
)'P~ır, ihale 20.5.40 pazartesi günü saat 14 te Daimi Encümende 
>ııı.ı Caktır. Talihlerin ilk teminat makbuz veya mektubları ve 940 
"t l ait Ticaret Odası vesikalarile ihale günü muayyen saatte dai-

tıı ~ 
cuınende bulunmaları . 

Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan : 
~.S t,.,af ve şeraiti dahilinde 74 ton pirinç alınacaktır. Pazarlıtı 
''

940 cu1na günü saat 10 da Edirnede eski müşiriyet dairesinde 
·~:•l_nıa komisyonunda yapılacaktır. Tutarı, 23,680 ~ira, teminatı 
' lıradır. Şartnamesi hergün komiıyonda görülür. isteklilerin aö· 

~ ttçen günde komisyona gelmeleri. 

1 
Balıkesir Kor Satanalma Komisyonundan: 

' 50·200 ton yulaf pazarlıkla satan alınacaktır. ihalesi 18.5.940 
,,~esi günü saat 11 de Balıkesir Kor aatıualma komisyonunda -.,t •ktar. Mnhammeo bedeli mevzuatlı 15,400 lira, muvakkat le• 
,, 

1 1155 liradır. Talihlerin muayyea giiu ve saatte komiıyona 
~•tları. 

t Ankara V alilifinden ~ 
~ llırazı znbreviye hastahane.inin 940 mali yılı ihtiyacı olan aıa· 
._illi, •\>•afı ve mikdarları hizalarında yazılı yiyecek, yakacak ve aai· 
'~I ~ gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan tafsilat f8rt· 't ı''1ndc yauhdır. 1940 yılı haziranının üçüncü pazarteıi giinü 
~~e 4 de ibalei katiyesi yapılacağından isteklilerin arttırma, ek. 
'"'it ~c ihale kanununun ikinci ve üçüncü maddelerinin ıeraitini 

o oların ıartnaı:nelerini aörmek üzere her ailn ötleden evvel 

MBnakasa Gazetesi 

eski Postahane caddesinde· Bozkur apartımanında Emrazı zührevi ye 
hastanesi tababetine müracaatları ve ihale günü saat 14 den evvel 
% 7.5 teminatı muvakkate olarak bankoların vereceği muvakkat te· 
minat mektublerinden başka nakit mahiyetinde bulunan tr: hvilatlor 
veya nakdi teminatın Ankara defterdarlık muhasebe müdürıyeti vez· 
nesine yatırılarak alınacak mnkbuzlariyle birlikte yuknrıda yazılı 

ihale günü saat 14 de müessesemizde teıekkül edecek eksiltme kae 
misyonuna müracaatları ilan olunur. 

Miktarı Muhammen Tutarı % 7,5 te. 
L. in. L. kr. 

Birinci ekmek 735 55 13 
Beypazar ve Yabanabat pirind 
Yerli makarna 

kilo 
7000 
1250 
150 
400 
150 
150 
100 

L. K. S. 
10 50 
28 
26 

350 26 25 
39 2 93 

Sade yağ 
Kuru faaulya 
Nohut 
Mercimek 
Kuru bamya 
Kuru satan 
Sabun 
Soda 
Domates salçası 

50 
350 
350 
150 
150 

25 
25 
16 
22 

1 10 

500 37 50 
37 50 2 83 
24 l 80 
22 1 65 
55 4 13 
2450 184 

157 50 il 84 
15 1 13 
30 2 25 

Kuru Malatya kaysisi 
Bulgur 
Harman çay 
Koyun eti erkek 
Kuzu eti 
Odun 
Karabük koku 
Bilumum yaş sebJ:e 

50 
100 
15 

3500 
500 

8000 
20000 
5000 

5 

7 
45 
ıo 

20 
90 
12 

55 
55 
2 50 
2 60 

12 50 

45 3 75 
12 90 
75 5 63 

1925 144 38 
275 20 63 
200 11 
520 39 
625 46 88 

5642 50 425 43 

Dörtyol Askeri Satınalma Komisyonundan: 
Dörtyoldaki alayın ve iskenderundaki müfrezenin 941 senei 

maliyeıi zarfında münakasaya çıkarılacak mevaddm cinsi ve mikda. 
rı umum tutarı ve muvakkat teminatları aşağıda gösterilm iştir. 

Münak&1a Dörtyol Belediye salonunda 3.G.940 tarihinde pazar· 
tesi günü saat on dörtte yapılacaktır. 
Kaç aylık Münakasaya Mikdarı Umum bedeli Muvnk. Te. 
olduğu 9ıkarılan ton Lira Lira Kr. 

erzakm cinsi 
Dört aylık un 260 39000 2925 
Senelik sığır eti 219 32302 2422 65 
Senelik odun 1324 13240 ıoos 
Senelik saman 302l o 3326 40 239 48 
Senelik 454 21792 1648 40 
Senelik 

yulaf 
kuru ot 302400 1059,J 794 55 

Galatasaray Lisesi Ahm Satım Komisyonu Relsliğind n : 
Cinsi Beher kilo fiyata Mikdarı İlk teminatı 

Kuruş Santim kilo lira 
Ekmek 10 25 20000 155 

Galatasaray lisesinin Mayıs 1948 sonuna kadar mikdarı muham· 
men bedeli ve ilk teminat yukarıda yazılı ekmek ihtiyacmın 13 mayıs 
19ıO gününde yapılan açık eksiltmesine biç bir istekli çıkmadığın· 
dan on gün temdit edilerek 24.V.1940 salı günü saat 14.15 de tek· 
rar eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme Beyoğlu istiklal caddesi No 3~9 da toplanan okul ko : 
misyonunca yapılacaktır. 

istekliler 1940 yıla vesikası ve ilk teminat makbuz ile birlikte 
belli gün ve saatte sözü geçen komisyonda bulunmaları. 

Şartnameyi görmek ve teminat ycıtırmak için Galatasaray lisesi 
idaresine müracaatlara. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 
Kıtaat hayvanları için 15-5.940 günü satın alınacağı ilan 

edilen allı yüz ton çayır otunun pazarlığı ıs.5.940 günü saat 
on birde yapılmak üzere geri hırakılmııtır. isteklilerin mez 
kür gün ve saatte Fmdıklıda Komutanlık Satmalma Komis 
yonuna müracaatları· 
• "'• Karadeniz Boğazı kıtaatı için yirmi bin kilo taze kabak ile 
20 bin kilo taze fasulya açık eksiltme surctile satın e.hnncaktır. 
Eksiltme 4.6 940 günü saat on birdedir. Muhammen bedeli 
kabak için bin altı yüz, fasulye için iki bin sekiz yüz liradır· 
Muvakkat teminat üç yüz otuz liradır. İsteklilerin 
ıartnameyi görmek için her gün ve münakasaya ittirak için 
de belli gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satmalma Ko 
misyonuna gelmeleri· 

• • • Komutanlık kıtalara için elli beş bin kilo taze kabak ile 
elli beş bin kilo tı\Ze fasulye açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 
Eksiltme 4.6.940 günü ırtat ondadır. Muhammen bedeli kabak için 
üç bin üç yüz, faaulye altı bin altı yüz liradır. Muvakkat teminatı 
yedi yü7. kırk bet lira elli kuruttur. İsteklilerin şartnameyi görmek 
içiu her gün ve münakasaya ittirak için de belli gün ve saatte 
F~ıda komutanlık sahualma komisyonuna gelmeleri. 

B O R S A Tedavüle çıkarılan yeni BanknoılaJ 

Londra 
Nevyork 
Par is 
Milauo 

ÇEKLER 
16 • 5 . 1940 

Cenevre 
Amsterdao 
Bıiikse l 

5.2375 
164.65 

2.9647 
8.3125 

29.26 

Atiua 0.97 
Sofya 1.99875 
Madrid 13.6050 
Buda peşte 30.0475 
Bükreş 0.6225 
Belgrad 3.9375 
Y okobama 38.4825 
Stokholm 30.9925 

ESHAM VE TAHViLAT 

Sıvas -Erzurum 2 19.57 
,, ,, 3 19.57 

19.18 Yo 5 ikranıiyeli 19.-

Türkiye Merkez Bankasından : 
15.5.940 akşamı itibarile ban· 

knot emisyonunun vaziyeti şu· 
dur: 

Bankanın açılııında 
banka kanunu mucibin· 
ce deruhte edilen mik
tar 
Banka kanununun 6-8 

maddelerine tedıkan 
hat.ine tarafından vaki 
tediyat olup tedavül
den geri çt-lı:ilmif ol• 
datundan buııdan ten· 
zil olunan 

Bu miktara banka ka· 
nunu muciblııce altın 
mukabili yapılan eıui· 
ıriyon 
ıle reeıkont mukabili 
yapılan emiayon 

158. 748.563 lira 

18.879.576 lira 

139.868.987 lira 

17.000 000 lira 

165 000 000 li ra 

321.868.987 lı ra 
llU..e olun•nca 15.5.940 tarı b ındeki te• 

davülin umum yekünu 521.868.987 
liraya baliA' olmaktadır. 
Bu yekünıın 284.127.110 liraaı yeni harf 

li banknotlardan miitebaki S7. 741.877 li· 
raeı da· uki harfli banknotlardan müte• 
tetıkkildir. 

3 

Edime Askeri Satınalma Komilyonundan: 
Pazarlıkla 452 ton arpa almacaktır. Pazarhtı 22.5.940 ıarıamba 

günü saat 10 da Edirne'de eski müşiriyet daireıinde sdınalma ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

Tahmin edilen tutarı 27120 lira ve teminatı 2034 liradır. Evsaf 
ve şartnamesi her gün komisyonda görülür. İsteklilerin sözü ~eçea 
gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

a a 

MUZA YEDELER 
Ankara Orman Çiftliğinden : 

Orman Çiftliğinin mezbahada kesmekte olduğu koyun ve kuza 
bağırsaklarının ve kuzu derisi ile stok koyun derisi aatııı açık art
tırma suretiyle 20.5.940 günü Çiftlik müdüriyetinde yapılacatı ilin 
olunur. 

l (Devam~üncü aayf ada) _ _ 

ı Dt1~,:1!ôlııırormmumııwn~ı 
c:= . ~ -

Mub. bed. %7.5 tem. Eksiltme 
Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. şekli saati 

Kaz.an borusu 5 parmaklık JOO metre) 
125 m/ m lik ) 

5 parmaklık flanş 50 adet ) 687 - 51 52 açık ek. 15,a<> 
125 mm lik ) 

l /2x50 eb'adında cıvata 200 kilo ) 

1 - Yukarıda cinı ve miktarı yazıla üç kalem malzeme açık 
eksiltme usulile satın alınacaktır. 

JI Muhammen bedeli, muvakkat teminatı hizasında yazı-
lıdır. 

ili Eksiltme 21. V. 940 sah günü Kabataşda Levazım n Mu· 
bayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve aatte 
% 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkür Komiıyona müracaatları 

ilan olunur. , (4079) 1-4 
* •• 

1 - Cibali fabrikasında Japhrtlacak transformatör binasına ta
lip zuhur etmediğinden yeniden pazarlık usulile ihale olunacaktır. 

1 il - Keşif bedeli 7846, 19 lira muvakkat teminatı 588,46 liradır. 
ili - Pazarlık 31. V. 940 cuma günü saat 14 de Kabataşda Lee 

vaz.ım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır• 
iV - Şartname sözü geçen Levazım Şubesi veaneıinden 39 ku· 

ruşa alınabilir. 
V İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte ıart-

na menin F Fıkrasında yazıla vesaik ve % 7,5 pvenme paraaile 
birlikte mezkür Komisyona müracaatları. (4000) 2-4 

ıSTANBUL 
Ticaret ve Zahire 

Borsası 
16 5.940 -

Fi ATLAR 

C 1N S1 A,aıı- ı Yu.:arı 

Kr. Pa . Kr. Pa 
Bu~dııy yumuşak 

sert 
• kızılca 

Arpa yemlik çav. 
Mıaır beyo:ı dökme 

» aıırı çuv. 

6 ~) 
s 32 
5 26 
4 14 
4 35 

57 

4:3 10 
35 

Ze.} tin )ağı 

Fuulyıı tombul 
Susam yağı 
Fınd ı k içi 
Beyaz peynir 
Çavdar 

28 22 
6 7 

25 -
GELEN 

Ceviz içi 

Tıftik 

B. peynir 
Suaam 
Mercıme!: 

Mısır 

Çavdar 
ATPa 
Afyon 
Buğday 

G 1 DEN 

5 27 

58 -

!il 26 

29 • 
18 • 
50 • 
15 • 
90 
ıs • 

261 .. 
1/4 • 

ı soı • 

Darı 7 Ton 
Kuşyemi 29 ı 

Faaulya 253 • 
Fııısfık içi lO ,. 

DIŞ FIATLAR 

Bu{rday Liverpul 3 72 
" ı Şilı:aııo 5 25 
• Vinipek 4 58 

Mıaır : Londra 1 60 
Keten T . : 8 50 

m 
SAKLAMAZDAN EWEL 

KMAPP 
' ' BOYAHMj~NDE T'MIZ-

LET"ENIZI TAVSiYE 
, il , , ' 

ED~~IZ, ÇJ.INl<I T~M!~LIK 
GUVENI N EN BUYUK 

DÜŞMANIDIR 

~ 
TAKLİT 

Hiç bir zaman aıhnın 

yerini tutamaz 

MÜNAKASA 
GAZETESi 

Rakipsizdir. 

DiKKAT! Bütün dünyada töhret kazanmıı 
BİRİNCi SINIF 

1 Radyolarının E N s o N M o D E L L E R 1 
PEK YAKINDA GELİYOR. B E K L E Y 1 N 1 z ..... 

Umum Türkiye Vekili : ı 
N. KAMPEAS 
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ABONNEMENTS 
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3 mois Ptra 450 
6 850 

12 1500 
Etranger : 12 mois Ptrs 2700 

Le No. Ptrs 5 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

ObJet de ,'adjudicntion 
Mode Prix Cautio-;:---~ Lieux d' adjudication d du 

Joura Heures d'adjudicat. estimatif proviaoire Cabier deı Cbargeı 

--=A~d~Jt-ı d~ic-a~tı-on_s __ a_u~R~a~b-aı-·s--~~~- -~~----~--·~~---~--------------------

Constructions-f?e pa rations-TrEv. Fublics- ateriel de Construction-Cartographie 

Constr. en pnrqucts et cnrrolnğc route sis 
derriere la Station d 'Adapaznr 

Pli cncb 

Repar. chaussee s route Samsun-Ilafra: 5 kim. Gre a gre 
Dıesseroent cnrte ctat nctuel bourg Pınarlıisnr (aj) Gre iı gre 

> plan restauration· ville Siverek n 

Trav ngrandiuem. et constr. en parquets de Pli cacb 
la route en asphalte de Dörtyol jusqu'a 
Kuruköprü (cah eh 110 P) 

Concours pr. dressement nvant projet et plan 
des bat. d'ecoles a constr. nux villagcs 

12466 -

31034 25 

4500 -
22050 30 

934 95 

2327 57 

337 50 
1653 77 

ler Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 31-5-40 11 -

Vilayet Samsun 
Municipnlite Pınarhisar 

1 mois a partir du 6-5 40 

n 

" 

Siverek 
Adana 

Ministere lostruction Publique 

Dans 1 mois 
1-6-40 15 -
4-6-40 15 -

P r oduits Chimiques et Fharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 

Naphtnline: 14 16 k. " Grc a grc 708 - 106 - Com. Ach. lnt. Ankara 17-5-40 14 -

flec f ric 'f e-C:c.ı-C"'< f iioe Cerfrcl(lnstrllaticneft/aferiel 

Accumul:ıteur de diff. volt et nmperes: 8 p . 
Transformdeur: 1 p. 
Articles de corrcspondance: 14 lots 

Grô iı grc 
lD 

n 

208 -
1500 -
2000 -

225 -
300 -

Com. Adı. Comm. Mil. lst. Fındıklı 20·5·40 10 -
Com. Acb. Min. Def. Nat. Dep. Aviat. 20-5-40 10 30 
C. A. Min. Def. Nnt. Ankara 18-5-40 11 -

Trc:ıvaux d'lmprimerie - Papeterie - Fourniture de Bureaux 

lmpression quittancc Publique 

Bois d Construction, Planches, Charpente 
wwww=- • 

Poteaux telCgraph. en snpin resineux: 1200 p. Pli cach 

n " ,, ll ,, 2072 " n 

Plnnches pr. cmballai'C et l:iois de constr. en Gre a gre 
sa pin 

~sport-Chargement - Dechargment 

Transport combustible. provisions, ete. 
Location nutomobile de ôıonture 

Publique 

n 

Comb.ustible - Carburant·Huiles 

Bois: 40 t. 

Divers 

Tuyaux galvaniıes, robincts, coudes ete. 
Camionnette marque G .M.C. de 3 4 t (ai) 
Brouctte, pioche et pelle 
Sable: 175 ma 

Publique 
Grc a grc 

n 

Tuynux pr. cbaudiere: 100 m.-flanche: 50 p.- Publique 
boulon: 200 k. 

Plomb: 600 k.·ctain: 75 k.·nntimoine: 230 k. Gre n gre 
Clous: 135 cnisses 
Tuynux en ncier et en fonte 
Gnnt en crins pr. etrier: 500 p . -bride en 

cuir: 53 p . 
Recipient pr. transport mcdicament de 7 lit

res: 100 p.-id. de 10 litres: 50 p.-appn· 
reil d'neration: ıoo p.-soupapc n billes: 
200 p.-anneau en caoutchouc: 500 p. ete. 

· Fil metnllique • boucles et plomb 
Articles pr. service de Voierie 
Maleriel en fer: 16 lots 
Machines ngricolcs 
Extincteur d'incendic (motopompe) 

Provisi ons 

Courges: 55 t. 
Haricots frais: 55 t. 
Courges frniches: 20 t • 
Haricots frais: 20 t. 

Riz: 74 t. 
Savon: 22,5 t . (aj) 
Sucre: 6 t. 

n 
Pli cach 
Gre iı gre 

> 

,, 
,, 
" 

Publique 

n 

,, 
Gre a gre 

> 

la p. 5 70 
n 9 10 
1380 -

2250 -
348 -
490 -
687 -

1000 -
978 13 

fi1014 -

7150 -

80 -

20507 55 
412 50 

3750 ~ 

3300 -
6600 -
1600 -
2800 -

23680 -
9281 25 

Provisionı pr. hôp\tnl 
Pain: 20 t. (aj) 

Gre a gre 25230 <46 

Orge: 452 t. 
Viande de boeuf: 219 t. 
Pnille: 302,4 t. 
Avoinc: 454 t . 
Foin: 7 t. 
Pain: 7 t . 
Riz: 1250 k· 
Macaronis: 150 k. 
Beurrc: 400 k. • 
Haricots secs: 150 k. 
Pois chiche: 150 k. 
Lentilles: 100 k. 

,, 
n 

Publique 

" 
n 
l> 

" 
n 

n 

le k. O 10,25 
27120 -
32300 -
3326 40 

21792 -
10594 -

735 -
350 -
39 -

500 -
37 50 
24 -
22 -

22 50 Vilayet Manisa 

513 -
1414 -
207 -

Dir. P.T.T. Denizli 

" ,, 
Com. Ach. lnt. Ankara 

.... 
Com. Ach. Mil. Balıkesir 

72 - 9me Exploit. Ch. de fer Etat Sirkeci 

60 - H6pitnl Regional Gircson 

Municipalite Turgutlu 
Dir. Station Amelior. Agricul. Adana 
Com. Perm. Municip. lstanbul 

, 
" . 

30-5-40 ı 1 

28-5-40 16 -
28-540 16 -
17-5-40 15 30 

29-5-40 15 -
20-5-40 111 

20-5-40 15 -

25-5·40 
28-5-40 
20-5.40 
20·5-40 

168 75 
26 10 
36 15 
51 52 Com. Ach. Econom, Monop. Kabatachc 21-5-40 

10 -
14 -
14 -
15 30 

150 -
73 36 

4301 -

1072 50 

12 -

1538 03 
30 97 

563 -

1776 -
697 -

1892 29 
154 -

2034 -
2422 65 
239 48 

1648 40 
794 55 

55 13 
26 25 

2 93 
37 50 
2 83 
1 80 
1 65 

Dir. lmprimerie Maarif 
Minis. Trav. Pub. Dep. Materiaux 
Municipalite Siird et Ankara 
€om. Ach. lnt. Tophane 

,, ll 

n lnt. Ankara 
Ministerc Douanes et Monopoles 
C. A. Dir. Gen. Fabr. Mil. Ankara 
Vilayet Ankara 
C. A. Min. Def. Nat. Dep. Aviat. 

Com. Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı 

n 
.:ıı 

,, 
n 

" 
Com. Ach. Mil. Edirne 

n n 

Com. Ach. lnt. T opbane 
Com. Perm. Municip. lstanbul 

ıı Lycec Galntasaray 
Com. Ach. Milit. Edirne 

n Mil. Dörtyol 
> n 

n ,, 
n J 

Vilnyet Ankara 

n 

n " .. .. 
> 

,, 
" 

18-5-40 10 -
4-6·40 15 -

10·6-40 14 -
21-5-40 14 30 

21-5-40 14 -

17.5.40 15 30 
18 5.40 10 -
24-5·40 14 -
20.5.40 15 30 
20-5-40 11 -

4-6·40 10 -
4-6-40 10 -
4-6-40 1 ı -
4-6·40 ı 1 -

24-540 10 -
20-5-40 15 -
20-5·40 14 -
20-5·~0 14 -
24·5·40 14 15 
22-5-40 10 -

3·6-40 14 -
3-6-40 14 -
3-6-40 14 -
~6·40 14 -
3-640 14 -
3-6-40 14 -
3-6-40 14 -
3-6·40 14 -
3-6-40 14 -
3 6-40 14 -
3·6-40 14 -

__ _.,,,, 
Memento des Fournisseurs 

LES ADJUDICATIONS QUI AURONT LlEU DEMAIN LE tS.5·~ 
Com. Ach. lnten. Ankara : C~m. Ach. Regiment lnfanterit 

Lait [No 1407] Hatay : 
Com. Ach. lnten. Maritime : Sucre, the, pois·chiche, rıaiıin see et 

Couverture en laine et tissus (Ne 1407] bois [No 1417] 

Pompe lı moteur (No 14~1] Com. Ach. Sur~ Douan. Jst.: 
Com. Acb. Minist. Def Nat. : Machine·outıl lı. toura [No 1420) 

Cbambre l ıir et p:ıeux pour autoı 
{No 1408) 

Com. Ach. Milit. Edirne: 
Petrole )No 1420) 

Gııuı hyclrophile, ether aneatCz.ıqH et 
.alicylate de eoude (No 1421] 

Pyjama (No 1421] 

Com. Ach. Comm. Milit lıt.: 
Beurre (No 1421) 

Dir. Hangar Aviation lst. : 
Lunetfu pour neıge (No 1421] 

Dir. Trav. Pub. S msun : 
Rcpıır. bnak goUvernomenta l (No 1414] 

Comite Centrnle Croissant Rouge 
Ankara: 

. ,,( 
NOTES • Lu NumcroHntre P' ~ 

Moutons et boeufs (No 1414) • 

Parti Rcp. Pop. Bakırköy : 

these:ıı ııont ceuı: de notr• jounıııl el• 
l•quel !'avıa a peru. 

t( 

Con11tr ııalon maiıon p,,uple (No 1416) 

Com. Acb. In.tend . Mil. Tophane 
Batiııte (No 1419) 

c•> Le1 affai reı BUİVİ•• d'une •• 
ri11que BO rapportent lı du vııntl'• P' 
ıdjudicntıon i la ıurenchere. 

(3 üncü sayfadan devam) 

Kocaeli Sulh Hukuk Mahkemesinden : 
S. N. Adet Muhammen kıymeti Satılacak eşyn cins 

1 1 6000 Lira Damak mark kompresör 
2 1 3000 " Boru tecrübe aleti 
3 l 1500 n Boru kesme aleti (torna) 
4 1250 ,, Mihverli betoniyer 1 adet ele1'~ 

motörü ve 1 adet benzin re 

5 

6 
7 

8 
9 
ıo 

il 
12 
13 

3 

1 
l 

1 
J 
2 
6 

14 500 kilo 

15 100 kilo 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
'};'[ 

28 
29 

30 
31 
32 
33 

4 varil 
2 ,, 
3 Adet 
3 > 

5 ,, 
3 > 

2 varil 
2 adet 
2 
ı 

5 
100 

12 
50 

10 t.on 
3 adet 
1 ~ 

2 » 

300 " 

250 n 

150 n 

600 n 

100 n 

600 " 
10 :» 

IOO " 
Yeni liste 

15 .. 

160 " 
291 ,, 

10 n 
150 > 

5 » 

2 » 

50 " 
20 n 

30 » 
5 > 

12 n 

25 .. 
15 " 
25 n 

100 n 

12 n 

40 n 

50 .. 

mötörü ile 
Demir çekme dosya 
Remington marka 
Büyük dosya dolabı 
Tabta etajer (orijinal resiıılıe 
mahsus) 

Niva aieti ve mira 
Spor F ord otoa.obili 
Vagonet ıasesi ıel 
Kazanlı vagonet (3ü Derbeıtt 
Domuz arabası 
Muhtelif cins perçin 

1 
Bir bidon mazot (bidon dahil d•r 
Ruberoit macunu 
İngiliz beziri 582 kilo 
Demir saç 1 ,5 m/m 
Plak tornan (dekovil) 
Tulumba kolu 
Otomobil yedek parçası 
Boya bozuk 
El tulumbası 
Oksijen tübü 
Karpit deposu 

Sekizlik korniyerd "'~ 
50 20 lik ve 50 adet 50 lik cJ 
Betoniyer kapağı pi' 
Mulıtelif boy demır boru (t.5 
maklrk) 
Hurda demir 
Hortumlu el tulumbası 
Tulumba hortumu a~ 

Çift dingilli demir tekerle1' 
plak ile 

34 5 > 15 ,, Beton asansör kovası 
35 2 n 100 n Dişli vinç el makine i . l 
36 3 n 30 n 3 çift dekovil tekerleği ve bıf 
37 500 :ıı 25 n Muhtelif boy profil demiri del 
38 4 " 40 n ıo x 10 200 kilo knre çubulı 
39 200 n 50 ,, Demir dekovıl traversi 
40 1 ,, 50 ,, Dekovil makası 
41 110 " 110 " 200 m m lik çimento kuçii1' 
42 4 n 20 n Demir demirci sehpnsı ) 
43 fiO kilo 40 n İhzar edilmiş boya (kantİPdt 
44 13 çift Çarpma kopı menteşesi 

0 
45 1 80 " Benzin motörü ve u dep0 ' 

46 1 25 n Vinç maa zincir 
47 l 5 > Piloktor ~t 

Yukanld listede yazıla Vahid Akpuk terekesine ait izoıitt~ıetı' 
A"ıt fabrikasında anbarlarmda mevcut bulunan eşya ve ııııı e ~r 

1 25·5-40 tarihide tesadüf eden cumartesi günü saat 1 J den 17 f l 
1 dar açık arttırma suretile satılacaktır Snhn almak isteyenle~~ J 
' bemmen kıymetlerin yüz.de 7,5 nisbetinde depo akçaları te"' 

1 l 
rek satış memuru huzurunda artırmaya iştirak eylemeleri .,.e if'" 
bammen kıymetlerin yüzde 75 i bulduğu takdirde derhal eP :e~fl 
arttırana ihale olunacak aksi takdirde yine 15 gün müddetle 
temdit olunacak malum olmak üzere ilan olunur. 
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