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ABONE ŞAR'~LARI 
Türkiye için Kuruo 

3 Aylığı 450 
6 8.50 

12 1500 .. 
Ecı eb ınerulelıdl~r için ' 
12 aylığı 2700 

:.1..-. ~ 

!:>ayısı o K u uş 

Günü geçen nushalar .. 
ı 20 kuruftur ı . ......._ ____________ ...... _._ .......... ,;;;;;;;;;--.--

gıda 

nıad~est ihraç ediliyor 
~!Yanlar son günlerde şiuı
t k~dar görülmemiş dere<'e 
t•da maddeleri almağa baş· 
lardır Bu maddelf'rin stok 
İği söyl~nruektedir Dün 
8Ya mühim miktarda yu

ıta, b rbunya fasulyesi, çiroı, 
~ ve ku7u derisi, kuru Ü· 

ı>c incir, iç fındık, balık 
~t:tilmiştir. Yunaııisttuıa ba
\'c ~.ıacaristaı a da tütün ih· 
tdilmiştir. 

rUkterde bekleyen kakvcler 
~· piyasaya çıkarılıyor 
~)'asada mevcud olan kahve 

1 'llını karşılaınak için kahve 
~y birli~ ı gümrü te bnlu· 

T ü c c a. ar 
' aberle 

Zindan 
yağcı 

aldı-

2 - Balıkpa7arıııda 

hanında 3 5 numarada 
Rahen Politi 300 kuruşu 

ğı kaleyları fırsat bularak dört 
yüze satmıştır. 

3 - Tahtakalede Dar hanııı· 
da Anadolu Kooluvan şirketi, ~ 
mevcut 22800 kilo kalayın fia· 
tını gittikçe yükseltmiş ve 289 
kuruşa aldığı bu malları 3ıı7,5 
kuruşa satmıştır. 

4 - Sirkecide Dalla haııında 
1 4 numarada Mebmd Naci Kel
cik. Gümrüklerde duran 10 bin 
kilo !..alayı fiatların yükselme· ' 
sini beklemek üzere çekmemiş · , • 

tir. r 

PERŞEMBE 
E 

HERGÜN ÇIKAR iKTiSADi. MALI. TfCARf VE ZİRAi 

• 

23 Mayıı l940 

iDAREHANE 
Galata, Eıkl Gümrük Cad. 
• No. 52 

HUSUSi DAİRE 

iLAN ŞARTLARI 

ldarehnnemizd~ görüşülür 

Telefon: 49442 

1 
Posta kutuıu No. 1291 

___..;;;;;;;;;-------------....---ZZX:ôiiiiiiliiioıioiiiiiiiiiim---

ve rnütea hitleri rneslel<.i Organı~ır 

- ~ 

Müteat"'!hitrerin Takvimi 
YARIN 24. 5. ı:l40 ta YAPILACAK İHALELER 

D. D. Yolları: ı Elektro1it b11kır Jp.oled deprııu '•pit ve 

Muşamba coket ve p11ntnl•> 1 (Nv 1406) başlık (No 1425) 
Fl•ting vernik lNo 1413) ' Edirne Ask. SAK: 
Çım~nto kiink (No 1421) ~ Piıinç (Nr 1422) 
G!•P elektn jen (No 1425) 1 Ampul (No 1425) 

lst. Liseler SAK: i Ank. P.T.T Müd.: 
Yo~urt, eüt 'lt>) tın reçel ıııangol-kiin'İİrÜ ( Kanol z.uyon ınş. fN • 1423) 

ve odun (No HO:I) ~ Mıı.latya C. Müddeium.: 
N<ıhut mcrcinı..k barbunya (No 1424) l Ekmek {No 1419) 

Samıııuıı İnhisarlar Bıışroüd lst. Elektrik Trnmvay ve Tünel 
Tütiin depı su tamiri (No 1414) İşletmeleri : 

Hariciye Vekaleti: Yün kuma' (No 142'1) 

' H.ırd a eşva (No 1414) • · Ankara Belediyesi : 
ı Balikesir Aıık SAK: Ya~ taefi)e cihaıı (No 1425) 
Süt ve yotart (No 1415) Çorurri Belediyesi: 

Ank. Lvz. SAK.: El ve at arnba'n•ı torııiri nal, •Üpürge 
SıQ'ır eti (No 1415) 

İst Belediyeııi ; 
Ün makarna plrınç lll'U (No HiS) 

fst. Vil. Ziraat Müd : 
Pulverİ'%81Ör {No 1415) 

va. (No 1425) 

Tophane Lvı. SAK: 
Siyah )'O~lı kö,.ele y., ııarı vaketa (Nn 141!5) 
Sa~açlınnc lııınuı tamiri (No 142q) 
Kuih), n ve ınotosildet parçııları (No 14}26) 
Pres ı:ukiroi (No 14:!7) 

Halkalı Ziraat Mektebi: 

lira altmıf kuruşluk balık yağına verilen fiat gali göriUdü~ünden 
yeniden pazarlığ-a 24 5.940 günü saat on dörtte yapılacaktır. istekli
lerin belli gün ve sa&tte Fındıklıda Komutanlık Satınalma komisyo· 
nuoa gelmeleri. 

A"keri Fabrikalar U. Müdürlüğü Merkez Satınalma 
Komisyonun8an : 

Tahmin edilen bedeli beher tonu 200 lira olan 656-1000 ton 
çubuk veya toL b&linde ve % doksan dokuz buçuk safiyette kükürt 
askeri fabrikal a r umum müdürlüğü merkez sahnalma komisyonunca 
27.5.940 pazartesi günü saat 14 de pazarlıkla ilaale edilecektir. Mu· 
vakket teminatı 11250 liradır, Şartnamesi oo lira mukabilinde ko
misyondan verilir İsteklilerin 2490 No.!u kanunun 3 ve 3 cü mad
delerindeki vuaikle komiıyoncu olmadıklarına ve bu işle alakader 
tüccardan olduklarına dair tiC'aret odası vesikalarile birlikte mezkur 
gün ve saatte komisyona bulunmaları. ..:_ ___________________________ ~~--~---
F. le k t r i k. Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve M~lz.) ·-~ ----·- ..__ 

Antalya Elektrik Türk Anonim Şirketinden : 

ın2 çuvallık son partiyi 
ı. ~tt Vekaletinin mu5aadesi 
"!tııı . 

'Bu tüccarlardan başka hıtkla
rındaki tahkikat bıtmemiş olan 
diğer birçokları dbha vardır. 
Bunlar da bugünlerde wüddeiu~ 
mumiliie verileceklerdir. 

Çanak. Deniz Komut. SAK 
Elcm!'k kuzu eti pirinç nd".) nğ %f!ytin 

tonesi şeker arpa üıüm (Nıı 1416) 

• · Bıılikcsir İnhisarlar Boşuıüd. 
lnhı .. ılar mamulatı noklı (No 1410) 

İst. Mıntıka LinıRn Reisi. 

Mnz.ot mn ine ~altı gre• ve mohiloil 
ıNo 1426) 

Manisa C. Müddeium.: 
Ekmek (No 1426) ~ 

Antalya Elektrik Türk Anoniw Şirketi Antalya iskelesinden 35 
metre irtifaıııa bir asansör yaptırılacaktır. Asansör mahallinin arka 
duvarı wevcud ve arızasızdır Yalnız üç tarafı demir iskele olaceidır. 
Asansör yolcu ve eşya nakli için kullanılacak, buna oazarao oo 
yolcu yani bin kilo siklete ınütehammil olınalıdır. Kim ebven fiat 
gösteormi~ i"e oııa ihale edilecektir. Bun~n inşasını teabhüd edecek 
firmaların fiat ve şartlarını havi tekliflerini haziran 940 gayeıine 
kadar Antalya Elektrik Türk Anonim Şirketine bildir111eltri ilan o• 
lunur. 

't. e çıkaro.nş ve pıyasaya 

~1 ttnıiştir. Gümrüklerde bu· 
40 bin çuval kahvenin 

Am~rikaya Dlal gönderen tüccar
ıa'rım1 zın nazarı dikkatine 

~esi için de dün t~şebbüs· J Ankarş.dan bildirildığine göre 
ltıluııul ı uştur. Ay başında ı .t.12.939 tarihinden evvel Ameri· 
8hvenin de gümrükten çı kaya enkonsinyasiyon suretiyle 

il.sına müsaadesi verilerek mal sevketmit olup bu tarihten 
tııra arz.oluııması beklenmek- sonra işbu malları satmış olan-

~. • larla balen Amerika gümrük an

~ahve ithalatçılar Birllginin 
~ faaliyeti 
•t 

t 1 kkül etmiş olduğu evvel-
ı htılan çay, kahve ithalatçı· 

Uirliği faaliyete geçmiştir. 
~~-~r Birlik tarafından neşro 
. bir ilanı aynen dercediyo· 

1· kahve ithaffıtçılar Bir· 
~~ l\.aubı Umumiliğinden: 

!fal mevzuu çay, kahve 
t 
2 

tQk tarif~ No. 213 A. B 
. d A) olmak Ve merkezi 
~tı?lllı:'a birer şubesi İzmir ve 
•1ııdc l bulunmak üz .. re 13 

:•• 19.ıo larilıinde 3780 ,ı;ayılı 
Ilı.ılın 34 üncü maddesine tev· 
~ bir 

t~1kkuh \'e it halatçılar . Bir-
Urulmuş ve lıyete 

&· ızeçmiştir : 
'rligin faaliyet snhası bütün 

'tı ftılekcte şamildir. Resmi Ga.! 
tıı· . 

l •n 11 nisan 1940 • 4482 ııa· 
\ı~~l u şredilen itbalıitçı bir-
4. tı tip statüsünün 5 nci mad
~~ıııt göre azalık vasfıuı haiz ' 
iti \rt- kahve itLııJatı yııpan ta-

ttde • ı · b b' l' · ~ n ısteyen er u ır ıi'nı 

b·olabilirler. Aza olmnynn
'1t itlik iştigal mevzuunu teşkil 
~: ltıa.ddeler ithalatını yapma· 

t11:ıtıudur. 
ka • 
r r Komisyonu 4 kalay taci-

1.101 MLddeiumumiilge verdi 
'4li~. 
ta· ilt yaptıkları tahkikat ne-
lb:?de aıılaşılrın 4 kalay taci· 

1~11 ·•~ar Komisyonu tnrafmdan 
ı4· ı.ı Üddeiumumiliğe verilnıiş

lt, 

1 ilJ• 1 

trepolarında bu malları kendi 
namlarına depo ettirmit bulu· 
nonların en geç 25 Mayıs 940 
tarihine kadar noterlikçe mu· • 
saddok veya asli vesika ile tica· 
ret vekaletine müracaat 'etmele· 
ri lüzumu bildirilmektedir. 

ltalya lzıııir fuarına iştirak ediyor 
İtalya hükumeti l:ıı~ir fuıırıoa 

iştirak edecei'cini ve lsviçre ise 
harp vaziyeti dolayııile iştirak 

edeuıiyeceğiııi resmen hükümetİ· 

u:ıiz~ bildirmişlerdir. 

Romanya bir takım eşyanın ih
racını menetti 

Aaıkaradan bıldirild:ğine naza
ran Romanya tnrafıııdan harice 
çıkarılması işarı abire kadar me
nedilen eşyanın listesi lıükümeti· 
mize bildirilmiştir. 

Bu liste}e gön: demir, liurşuıı, 
çinke, kalay, alümiuyu~, ııikel, 
bakır ve bunlardıuı maıuul eşya 
hurdaları, civa, pollllor, pamuk, 
keten ve mamul cşyuı harice 
gönder\lweyecektir. 

----------
BOR SA 

ÇEKLER 
22 - 5 H140 

Loodr& 
' Nevyorh 

Par is 
Milaııo 

Cene\•te 
Brüksel 

5.24 
164.6!'i 

2.H675 
8.3850 

29.2725 

Ati na • O.!l975 
Sofya 1.9625 
Madrid 14.4.'>50 '\lif ı ıcoruııma kanununa mu· 

t, harekette bulundukları id · 
( td't 

' Budapt:Şte 29.5225 

t, ı en bu tüccarlar şunlar· 
1 

\ ~ Suttaııhamamda Hacopu· 
'ıı d , 'tt ın a 7 numarad manifa· 

tt, \ıe ithıtlıitçı Serkis Giri-

~' 8u zat kalay fiatlarınin 
\İ\ 1diQini. görünce derhal te· 
\~ı, ~tlirJi 2 bin kilo 'kalayı 
~i ~ıı ve fiatların yükselme· 

tkltııı i~tir. 

• 

Bükreş ıi.6ı!5 

Belgrad 3.9') 
Yokohama 37.54 
Stokholm 31.005 

ESHAM VE TAHVıLAT 
Sıvas -En.urum 1 19.50 

,, ,, .1 IH.58 
İ~ Bankuı nama P. 8,90 
Ergani 19.IO 
1938 % 5 ikramiyeli 19.-

Müeıamel. motiir nıalı:incıı şnft kovan vıı 
pennne (No 1416) 

Meninli Fidanlığı Müd; 
Ser va idore binası tami rı (No 1416) 

f7mir Lvz. SAK. : 
,Keııılmiş eı!ı'ır ~ti (No 1416) 

Müzik Öğretmen Okulu Müd : 
Eılcek ç.lrabı mendil patiska giirıılek v.•. 

(No 1416) 

Adaııcı Belediyesi: 
Elbise ve fotin (No 1416) 

Galntaşaray Lisesi SAK: 
Ekmek (No 1421) 

Askeri Fabr. U. 4Müd. SAK: 
Demir malzeme ( o 1422) 

Ceyhan İnhisarlar Mü~. 
lnhiıarlar mamulatı nnkli (No 1426) 

Yeşilköy Hava Aktarma Ambara 
Battaniye (No 1426) 
Kok kömürü (No 1426) 
Oökme ~ ba (No 1426) 

İst. 5 ci İcra Mem .: 
Lokunta eşyası (No 1426) • 

Tekirdağ Tümen SAK: 
Sı~ır eti (No 1427) 

Hamiş : ( l Tırnak içine alınmıs nu• 
maralar, ışin baııgı nyılı gaı.ııtede nep• 

oldafıunu gösterir. 
[•J Sonunda yıldız i~areti hulunan itle 

mıluyedeya aitt,ir. 

• 
ASAL,l\R 

------------------~-----. -
inşaat -Tamirat- Nafta isleri - alzema-Ha;·ita 

_,_~.._ ·--.. -- ' - .• . --------
Hakkari Valiliğinden: 

Keşif b eli 112.49 lira !6 kuruştan ibaret buluııan Hakkciı i 
hükumet konağı inşaatı 15 5.940 çarşamba günü ihalesi yapılrtı ık 
üzere kapıılı zarf ıısuliyle eksilt111ege kotıulmut ise de ,eruite uy
gun olarak istekli çıkmadığıııdan eksiltme müddeti u7.atılmış ve 
2tı 6.940 perşembe güııü saat f4 te talibine ihale edilmek üzere r şa
ğıda yazı!ı şerait dairesinde yeniden kopalı zarfla eksiltmeğe ko· 
nulınuştur. 

.. 
O. D. Yolları ve Limanları lıletme Umum İdaresinden : 

Muhammen bedeli 1400 lira olan 2000 adet kalopili kavanozu 
10.6 1940 pazartesi günü saat 15 de Haydarpaş~da Gar binası dtbi
lindeki komisyon tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır, 

1 Bu işe girmek isteyenlerin .'; 5 _li~alık mu~akkat teminat. ka~~-
nun tayin ettiği vesikalarla teklıflermı muhtevı zarflarıoı aynı gun 
sant 14 d~ kadar komisyon reiıliğiııe verweJeri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmak• 
tadır. 

Nafıa Vekaletinden : 
Eksiltmeye konulan iş: Ankara hukuk fakültesi kalorifer, mut• 

fak, çamaşırhane, elektrik ve sıhhi tesisatıdır . 
1 Keşif bedeli 210000 liradır. 

Eks:ltıne 6.6.1940 perşembe günü saııt 15 de Nafıa Vekaleti 
yapı ve imar işleri reisliği eksiltme komisyonu oda1ında kapalı zarf 
11sulile yapılacaktır. 

Eksiltme şartnnmesi ve buna müteferri evrak lO lira 50 kuruş 

bedel mukabilinde yapı ve iınar i~leri reisliğinden alınHbilir. 
Ek!liltmf'yr: girebilmek için isteklilerin 11750 liralık · muvakkat 

te~inat vermeleri ve Nofıa Vekaletinden bu işe girebileceklerine 
dair alınmış ehliyet vesikosı ibraz etmeleri lazımdı~. Bu vesika ek· 
siltmenio yapılacağı günden en u s~kiz gün evvel isteklilerin b:r 
istida ile Nafıa Vekaletine müracaatları ve dilekçelerine en az bir 

Bu işe ait evrak sunlurdır: 
Proje 
HüJasai keşf.ye 
ı::lektrik tesisat keşfi 
Olçme cetveli 

• ! k&lemde 50UOO liralık bu işe benı.er bir i ş yaptıklarına dair iti yap· 
tıtan idarelerden alınmış vesika raptetmeleri muktezidir. Bu müd· 
det zarfında vesika talebinde ltulunmıyanlıar eksiltmege gireıniye· 

ıhı.arat ve imalat (seri döpri) bordroları 
Malıııtl listesi 

Dalıili elektrik ve ıııhhi tesiut umumi ve fenııi şartnameleri 
H.usıısi şıırlname: Bayıııdırlık .ieuel ve yapı işleri fenııi şartııa 

melerı 

Eks itme şartnamesi 
Mukavele projesi 

ceklerdir · 
f İstekliler teklif mektuplarını ihale günü olan 6.6. 19~0 pertewbe 

günü ınat oa dörde kednr eksillme komisyonu rei11li;ine makbuz 
mukabilinde \'Crmeleri lbımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez 

• * • Muhammen bedeli 1820 lira olan 6500 adet Sofit Duyu 6.G.94 
perşembe iÜnÜ saat l l de Haydarpa,ada gar binası dahilindeki ko· 
misyon tarafından açık elısilta:ıe usulile satın alınocakhr. 

Bu e11rak ilanı yapılan ma.baJlerin Nafıa müdürlüklerinde 
le bilir. • 

görü· 1 Bu ise girmek istiy~nlerin 138 lira 50 kuruşluk muvakkat te• 

Eksiltwc 20.6.940 perşembe günü saat 14 de Hakkari 
durlığıı•d.ı müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

minat ve kanunun tayin ettiği v,esaikle birlikte eksiltme günü sau· 
defter· tine kadar komiS)'Ona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şa!tnnmelcr komisyondan parasız olarak dağıtılmak· 
tadır · 

Eks:ltmf'ğe gireceklerin 6874 lira 51 kuruş muvakkat teminat 
nkçesi vermesi ve bu i,e nıahsus olmak üure eksiltmenin yapılaca-
ğı günden 8 gün Önce Hakkari vilayeti ehliyet vesika komisyonun· 1 

dan ıllcıcağı ehliyet vesikasını ibraz edeceklerdir. D. D. ve Limanları lıletme Umum İdaresinden : 
TeUif mektupları yukarıda yazılı saatten bir saat öncesiııe ka· 

dar kom 'ayona verilmiç olacaktır. Posta ile gönderilecek mektupların 
yukarıda yaulı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın nıülıür mu. 
mu· ile yice kupatılmı' ulmoıı şarttır. Postadaki g-ecikmeler kabul 
edilmez. ' 

Samsun Askf>ri Satınalrna Komisyonundan : 
Zelzeleden hnsnra uğrayan piyaıle pavyonlarının tamiri kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştu. Gayir kanuni teklif valti olduğundan 
bir ay içinde pazarlıkla e!!siltme"i yapılacaldır. 

İstel,lilcrin bu işe ait vesik~ teminatlariyle beraber komisyona 
gelmeleri. 

* * • 
Ceylıan köprüsü sağ sahil tahkimatı i'ii. 

Müd. ilanlarma. 
Bak : Seyban Nafıa 

. ilaçlar, ~U~~~~e lsp_~çiyari aıat, Hastahane Lvz. 
İstanbul Komutanlığı Sahnalma Komisyonundan : 

20.5.940 iÜnÜ pazarlığı yapllan d<Srt bin iki yüz altmıt ıekiz 

Muhammen bedeli 6616 lira 50 kuruş olan kaynak işleri ıçın 

altı keleııı<len ıl>aret muhtelif şekil ve eb'atta 4700 adet huaıusi for· 
ma kömürü 25.6 1940 salı güıiil saat 15 de Haydarpaşada gar binosı 
dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usıılile satın alınacaktır. 

ı . Bu işe rirmek isteyenlerin 496 lira 24 kurıı,luk muvakkat te· 
minat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarfları· 
nı ayni gün saat 14 de kadar komisyon reislitine vermeleri lanm

dıu 
Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak daiıtılmak· 

tadır. 

·Mensucat· Elbise - Kundura- Çamaşır v. s. 
\ 

.. 



2 MÔNAKASA!GAZETESI 

Cinsi Şekli Muhm· flıed. :feminat Müracaat yeri Günü Saat& 
....--..~ ... -------~ --------------------ft---,----·--..-~---~ -·-~..--. .. ...--·------
A) Münakasalar 

inşaat, 1 amirat, 1" a11a işleri, Malzeme, Harita 

Ceybao köprüsü sağ sahil tahkimatı işi kapalı 7. . 

l\" emleket bast. 2 ci kısıın inş. (temd.) paz. 
Zonguldnkta amele birliği hast. binasının kapalı z. 

şark tarafında mutfak ve Ç11maşırlık 
binosile hastane binasının zemin katı· 
nıo p'!liklinik haline ıfr~ğı 

Diyarb11kır·Cizre yolunun arasında muvak· 
kat bir ahşap köprü ile bir betonar ·" 
me köprü inş. (şart. 50 L.) 

" 

24480 58 
37666 84 
27166 63 

1600000 -

lıaç ar, Klınık ve isp nçiyari alat, Hastahane Lvz. .... - -~ - -.. _....,. -_ ............... ____ ___ 
Balık yağı (temd.) . •. paz. 4288 60 
Kükürt çubuk vaya toz halinde: 650· 000 " 

t. (şart 10 L.) ' 
t. 200 -

Beyaz vazelin: 2.5 t. " 3125 -

Elek tı il -t' c 1aga2 ı-Kalorifer (tesisat ve mafzern_esi) 

KıJo pili knvanozu: 200 l :ıd. kapalı z. 1400 -
Ank. hukuk fakültesi kalorifer, mutfak ça· 11 2!0000 -

m8.fırhane elekt ik ve sıhhi tesisatı (tart. 
10.50 L.) 

Sofit duyu: 6500 ed. aç. elrs. 
Hususi forına lıömürü: 4700 ad. ,kapalı z. 
Kurşunlu akümulatör 6 voltluk 100-120 an· paz. 

per: 50 ad. 

1820 
6616 50 
1650 

tırensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. ------------------ . ---·--
Yemeni: 5000 çift-çizme: 1000 çift-A tipi · paz. 

kundura: 1499 çift 
Anuka mala pençelik kösele: 2772 k. ,, 6237 
Lastik çizme: 270 çift " 
Kışlık elbiselik 1.:umaş: 15000 m. " 44250 -
Şali: 5000 m. ,, 3500 -

f\i ebilya, ve ev büro eşıası Muşaa:n~ Halı, v.s. 

Portatif demir masa: 70 ad portatif demir pHz. 
sandalye: 200 ad. 

Dolap: 20 ad.-demir kapı: 3 ad· " 2655 -

1 atbaa işleri - Kır_!!s~e-Vazıhanele_'!!!~ _ 

Portatif yazı aıaLı.ineıi: Hl-15 ad 
Evrakı matbua: 4l kalem 

· Kereste, tahta ve saire 
----------·-""'----~-.--...:... ---..--~ 
Me~e dilıııe: 150 ad.-kalas: iM ad. 
Çır .. lı hatıl: 5t O m·-lambulı kereste : 40 ru\! 

Tahta: G mıı·kuşaldık: 1 rn ' 
Kootrplak 
28.5.910' da alınacağı ilin edilen 2072 ad -

ıı rdiç telgraf direğinin alınmasıııdan sar-
fınazar edildi 

pu. 

paz. 
kapalı z 
pa.z. 

" 

f\P ahrul·at Benzin, Mak ine yaÖları v. s . 

Kalın makine yağı: 6 t.·ince makine yr.ğı: 
• 800 k. transformatör yatı: 3'ı)0 k. 
Motörin: 140 t . 
Oduıı: 10914 k. 
Benzin: l.>O t. (şart. 245 kr.) 
Benzin 
Maden kim ürü O. 10: 20000 t. 

l\ı1 O t e f e r r i k 

Siyab saç: 20 t.-döşeme çivisi: 2 t tavan 
çivisi: 2 t . 

Demir . kapı: 3 ad. (Bak mütef. sütununa) 
Çivi ve kontrplak 
Muhtelif cins malzeme: 56 kulem • 
Beyaz i'ırcala: 1 t.-kalranlı gırcalı: 600 k.· 

ıspavlo: 6ü0 k. 1 

Sünger:_ 42 J k 

aç. eks . 

kapalı 7. 

aç ekı. 

pıız. 

" 

paz. 

n 

" 
" 
" 

,, 
Yumu~ak çelik saç ve dö.vme çubuk demir: ,, 

51.5 t. 
Rende tezg5hı: 1 ad.-şerit teste-re tezgahı: 

1 ad. 
Çivi: 20{) k .-yumuşak tel: 50 k.-damg-a kur· 

şun: 5 k.-tabta ve kutaklık 
' . . 

Mıh .,! 6: ?45900 ad. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

" 

" 

,, 

Ekmek: 86 t. · kapalı z. 
Sı~ır eti: 25597 k. 
Sadeyııf: 2048 k. 
Bulgur: IU238 
K. fasulye: 6855 k. 
Şeker: 1365 k. 
Çay: 135.5 k. 
Sabun: 1719 k. 
Ekmek ( 1 ıt:nelik) 
Erzak v.s. Hast. için 

I 

K. fasulye; 60 t .• yulafc 200 t.-arpa: 500 t. 
Arpa: 500 t. 
Toz şeker: 50 t. 
K. üzüm: 15 t. (temd.) 
Ekmek ( 1 senelik) 

6. :.ı U 7 a y e d e 1 er 
Boş fİse: 6300 ad. 
Ev eıyası 

I 
Fış ve destere makine"i 

Kah•e motörü elektrik ampulu v ı. , 

,, 
~ç. eks. 

" 
" 

" 
" , 

kapalı z. 

paz. 
,, 
,, 
,, 

aç. ekı. 

aç. art. 
,, 

" ... 
,, 

750 -

2570J 

1810 -

19600 -
1092 

45000 -
2200 -

12844 50 
6730 -

5040 -
20600 -

1500 -

7740 -
5119 40 
2150 40 

921 -
1092 -

519 -
819 -
606-

1836 -
2825 
2038 

61756 -

11250 

468 75 

185 
11750 

136 50 
496 24 
248 

4229 25 

935 55 
263 25 

6637 50 
525 -

398 25 

1927 '60 

Seyhıın Nafıa Müd. 
Elaziğ, Nafıa Müd. 
Zonguldak Amele Birliği 

Nafıa Vekaleti 

İst Kouıut. SAK Fmdıklı 
Aık. Falu. U. Müd. SAK Ank. 

Deaiz Lvz SAK Kasımpaşa 

D.D. Yolları Haydarpaıa 
Nafıa Vekaleti 

D.D. Yolları Haydarpata 
O . O.Yolları Haydarpaşa 

M.M.V. Hava SAK 

Topbane Lvı:. SAK 

,, 

" 
" Deniz Lvz. SAK Kıuımpata 

. 
İst. Komut. SAK Fındıklı • 

İst. 8f lediyesi 

İst. Komut SAK Fındıklı 
1zmir Eırdpaşa Hast. 

D D Yolları 9 cü İşletme Sirkeci 
Devlet Deni7yolları İşlet, U. Müd · 
T opbane Lvz. SAK 

" Denizli P.T.T. Müd. 

Gireson Belediyesi 

7-6·40 15 -
16·5 40 itıb. l ay 

JO..fi.40 16 -

1·6 40 16 -

24.5.40 14 
27.5.40 14 

' 
3-6-40 14 -

10-6-40 
6·6·40 

.. 
15 
15 -

6 6 40 t l -
25 6-40 15 -
23540 10 3') 

27-540 

24-5-40 
25-5·40 
25-5·40 
3-6-40 

11 45 
il 30 
11 -
15 30 

• 
2t-5-10 11 

25 5 40 il 

25-5-40 
6 6-40 

27-5-40 
1 ll-6-40 
27-5-40 
27-5 40 . 

11 -
9-

15 -
15 30 
15 -

~~-5-40 15 -
, 

" 31·5·46 15 -
81 90 • Antakya Seyyar Jandarma Alayı SAK 3 6·40 15 -

b/50 - M.M. V. SAK 27-5-40 11 -

94 20 
936 34 
I009 50 

756 -
3090 -

112 50 

67 12 

147 54 

580 -
383 96 
161 28 
69 08 
81 90 
38 93 
61 42 
45 23 

663 

İst. Komut. SAK Fındıklı 23-5-40 tO 30 
Ank. Elektrik ve Havaıı-azı T.A.Ş. 10-~·40 a kadar 

İst. Komut. SAK Fındıklı 

İst. Belediyesi 
Tophan~ Lvz. SAK 
Deniz Lvz. SAK Kasımpata 

,, 

" ,, 

Askeri Fabr. U: Möd. SAK Ank. 

Tophane Lvz. SAK 

" 
( 

I 

Hatay Jandarma Piyade Al~yı SAK 

" 
" 
" 
" 
" 

. " 
Gireson C. Müddeimn. 
Antakya Hastanesi Baştab. 
Çorlu Kor SAK 

" 
" İstanbul Komut. SAK Fıodıldı 

Odemiş C. Müddeium. 

• 
24·5-40 

25.5.40 
Z'/-5·40 
3·6-40 
3-6-40 

3-6-40 
25.5 .40 

28-5 40 

27-5-40 

27 5_40 

IO-

11 -
15 -
14 30 
15 -

16 -
11 

14 

15 30 

14 30 

3·8-46 15 -
3-6-40 15 -
3-6·40 15 -
3-6-40 15 -
3-6·40 15 -
3-6-40 15 -
3-6-40 .1i -
3-6-40 15 -
1-6·40 10 -

28-5-40 15 -
23-5--tu 16 -
23-5-46 14 -
2.3-5-40 14 -
2.t-5-40 lO 30 
27-5-40 15 -

İst. 2 ci İcra Akıaray Horhor Cad. 23.27 5-40 16 -
Kaşımpata Maliye Şube1i Çeşme 29·5-40 14 -
Meydanı Cebeci Sok ~'! 16 

Fatih İcrası Sultanabmet Çatladıkapı 6.7-6-40 11 -
Cad. ~\: 7 

İat. 3 cü İcra Hasköy Vapur İıkele- 4-6-40 16 -
IJıi .,: 14 

• 

* * • 270. çift kadar 
0 

lastik çizme alınacaktır. Pazarlıkla el.sili. 
ı 25.5.940 cumartesi günü sant 11,30 da Tophauede Lv nınirlı~' 
ı hnalm11 komisyonu~da y~pılacaktır •Knt'i teminatı 26.3 lira 7J 
j ruştur. Nümunesi l<omisyonc;la görülür. 

• • • Z'/72 kilo Avrupa malı pençelik kösele alınacaktır. Pıf 
lıkla eksiltmesi 24.5 9-tO cuma günü saat 14, $5 te Toplıııoede 
firoirliği saJınaloıa komisyonunda yapılacaktır T lı in bedelı 
lira k~ti tem iııatı 935 lira 55 kuruı;ıtur. isteklilerin belli saatte 
misyona gelmeleri. 

1 
.. * Çift 

5000 Yemeni 
i 1000 Çizme. 
j , 1499 A. tipi kundura. 
: Yukarıda ynzılı ayakkabılar 27 5 940 p::ıza rtesf günü sııat 
1 da Tophanede İst. Lv. amirliği satıualmn komisyonunda pıı r 
1 alınacaktır. Kati teminatı 4229 lira 25 kuru,tur. NüıD tı ıı eleri •0 

1 yonda görülür. İsteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri 

MObilya, Büro ve ev eşyası, vıuŞ"Jmba, Hafı v.s. . ....~ .,,.....,__ .. ·- ........ ....,. ~ 
İstanbul Komutanlığı Satınnlma Komisyonundan: 

Komutanlık kıtatları için yetmiş aded portatif demir IJlB59, 

iki yüz on adet portatif demir saıulnlya ' nümul'esine göre 2~ :1-

günü sut on birde pa7.8rlıkİa satın alınacaktır. Nüruuneleri bt' -
komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve s ıatte kati 1~ 
natlarile Fındıklıda Kemutanlık Satını.ima Komisynnu~a gelıııt 

İstanbul Belediyesinden : 
• Pasif Korurun teşkilatında kullanılmak üzere lüzumu ob11 

adet Dolap ve 3 ııdet Demir kapı 2-19ü numımılı kaııuııun 46 
maddesinin L fıkrasınn göre pazarlıkla <Jatın alınacaktır. MeC ~ 
nun tahmin bedeli 2655 lira ve teminat 398 lira 25 kuruştur· 
name Zabıt ve Munmelat Müdürlüğü kaleminde görülecektir· 
25.5 940 cumartesi günü saat l 1 de Daiaıi EııcÜınP.ııde yapılııC. 
Taliplerin teminat makbuz veya m~ktupları ve 940 yılına ait 1 .. 
Odası vesilu1luile ihale günü ıııuayyen sa tte Daimi EnciiOI 
bulunmaları. ___ _/ 
. ----~--- ---- -
lt1atbaa isleri, kırtasiye ve yazıhane Lvz. 
~ ..... ....._._ ..ı......_.. ...... UM. -- - - - · - - • 

İstanbul Komutanhğı Sntınalma Komisyonuna J1: 
Kornutarılık birlikleri için be oenilecek nümunesine göre cıı 

ya on beş tacıe portatif yazı makiı;esi 25.5.H40 günü s t oıı b 
pa7arlıkla ntın alınacnktır. İsteklileriıı nümuneleri il birli ,te 
gün ve saatte Fındıklıda Komutaulık SatıuHlnı. Kowisyonuıı• 
meleri. 

İzmir Eırefpaşa Haştahan~si Bnşhekfmlikinden :~ . . 
iz.mir Eşrefpaşn hastanesi 940 mali senesi ihtiyacı için } 

cak oJan 42 kalem mulıtelif cins ve 75 1 lira muhammen kı} 
evrakı matbua 21 5.940 tarihinden itibaren · 5 gün müddl'tlt" t 

n:eğe çıkarılmıştır. Taliplerin numu neleri ~·e ~rlnemeyi go' 
üzeıe her gün hastane heyeti idaresine, ve eksiltme günü 
6.6 940 pertembe günü saat dokuzdan 011 ikiye kadur vilayet 
menine müracaatları ilan olunur. • - - -Kereste, Tahta ve saire • 

D D Yolları ve Limanları İşletm si U. İdaresindel'I · 
Aşağıdn cıiklf rı \ ' C eb'adı yszrh kereste pazarlıkla ılliib 

idileceııcinden isteklilerin 27.5.940 trıribine kadar Sirlıecide 9 t 
.ı me binasında so.tmalma kornisyorıuııa müracaatları. 

50 adet meıe dilme 4,00'- 6, OOxO, O~xO,f 8 
50 4,00-6, OllxO, 12x0, 12 
50 4,0ı : 6, OUxO, l 15x0, 15 
50 kalas 4, O'ıxO, 2Jx0.035 
50 4, OOxO, 28x0,05 

İstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundal'I 
2 M3. 3X25X3:4 
2 " 2,5X25X3:4 
2 ,, 2X25X3:4 
2 ,, 5X8X3:4 

, 
2 ,, 8X8X3:4 
50 adet 3 uıiHm kolmlıkta ltontrplik. 

10 ,, 4 " " " 
10.5 ,, ~ " • 
50 kilo çivi . " ~ 
Yukarıda yazılı 9 kalem ambalaj mal:ı&ıe1i 27.5.9.tO pııt• 

günü aaat 15 de fupbanede Lv. amirliği sotınalma koınisyo1111 ,ı 
1 pazarlJkla alınacaktır. İsteklilerin 94 lira l!(J kuruş k ti temiP•t1' 

1 belli s&rtte komisyona ıı-elmeleri. ' 

1 Mahrukat, Benzin: MaKina-ya-g-la-rı_v __ -s-. ---
t - _ _._......,..,_. s•- ...._ -

1 Ankara Elektrik ve Ha vagazı T. A. Şirketinden : .
1 i Şirketİ•İ•İ• l.6 40 tari .. inden 31.5 41 tarUıine kadar ibtıf 

1 olan tahmiaıen 20 9in ton yıkaamış 8 10 boyda Zonguldak "'', 
l kömürü, a7lık partilerle Ye şııırtnamede yazılı abkima taı:ı:ı• 
j riayet etmek tartile satın alınacaktır . . 
j Şartnamenin şirket mü4üriyetinden alınruası ve teklifJerııı, 

1 haziru 1940, tariı.in~-~-~<!._~düriy~~ ~~ 
l Müteferrik • • 

İstanbul _Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: , 
Erzurum kolordusu için 24.5.940 günü saat onda pazarlı&ıltı 

1 
1 ğıda yazılı malzeme satın alınacaktır. İsteklilerin belli glin ve s' ~ 
1 krtli teminııt akçelerile birlikte Fındık1ıJn Komutanlık satınalııJ' 
miıyonuna. gelmelfrİ. 

Ton 
20 Sekizlik kalın ııyab saçı için 
.2 Sekiz santimlik döşeme çivisi. 
2 Altı santimlik tavan n 

1 
Deniz Levazım Satınalma ~ornisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 20600 lira olan ro~htelif eb'atta er.ıı' 

1
51500 kilo yumuşak çelik saç ve dövme çubuk demir 25 oısY'1 ~!
tarihine raallıyan ~umartesi günü saat l 1 de pazarlıkla afıııac• i 

1 

Kati teminatı 3090 lira olup fartnawesi bcr gün kornisY
011 

' para~tz olarak alınabilir. · . b' 
lıtekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte 

1 gün ve saatte I<ıeıımpatada b1:1lunan komiıyona müracaatları. 



23 Mayıs 1940 
......__----~~~~~....ıı• .... ~~--~~~-
• Askeri Fabrikalal- Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma 

Komisyonundan: 
tt• Tahmin ed:len bedeli 2:i in lira olan 100 ton elektrolit tutya 

Ute hbit nam ı:e he abıua .1-ukeri Fabriluılnr umum müdürlüğü 
lt:er' eı; sahaalma L:omisyonunca 29 5 .940 çarşamba günü stıat 15 te 
l>aıarlıkla ihale edilecektir Şartname parasız olarak koıuısyondan 
tr'lir. Taliplerin muvnl·kat t~mineıt olan 1725 lira ve 241.10 nuına.

~ 1ı kanunuu ve 3 maddelerindeki vuaıkle ltowiııyoncu olıundık _ 
11

' 1nc. ve bu işle aliikndar tüc,•ardan olduklsrıaa dair Ticaret Odas 1 

"eaikasile mezkür gün ve saatte komisyona müracaatları. 

d '* ""' Müteahhit nca1 ve lıesnbına 1 adet marangoz kalınlık ren
e tezgahı, 1 adet marangoz ~erit testere tezgahı . 

Taba..in edilen bedeli 150\) lira olau yuk&rıda yazılı iki adet 
llı&raugoz tt.zgahı c üteahlıit nam ve hesabına askeri fabrikalar 
11tnuuı a ütlürlüğii merl:ez satınalma komisyonunca 28.5 940 sol 1 

RÜrıü ııı1Cit 14 de pnzarlıklo ihale edılecektir. Şartname parasız oh
tak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 112 lira 

kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
i!:O İSJ oncu olmadıkluıaa Ne bu işle aliikadar 'tüccardan olduklarrna 
d !r Tic ret Odası vesiknsiyle me:r:kı1r gün ve saatle l:omisyona 
ıtıuracaatları. . 

İstanbul Levazım Amirliği Sa tmalma Komisyonundnn : 
2 ma 0,.02, 5x0, 18:0, 25x3;1 tahta 
Z m 1 0,02x' , 18 LI, ~Jx3. l ,, 
2 mu O l ,:>xO, 18:0, 253:4 n 

ı m 0,2.5x0, 05x3:4 kuşaklık 
200 kilo çivi 
50 kilo yumuşak tel 
5 kilo damga l.ur .-uııu 

, 

~ukcmda yazı .ı 7 kalem mbalaj mal:ı:emesi 27.5.9;J{J pazartesi rnü sa t 15,30 da Tophanede Lvz. awırligı satınalma koaıisyoa.uu. 
ı' Pazarlıl.la satın c Jınacnktır Kati teminatı 67 lıra 12 kuruştur 

1tklil, rin belli saLlte komisyona gel~eleri. 

• "• A:let 
11,900 () No . mıh. 

234,0GU :ıı 
Yukarıda No. ları ve uıiktarı yazılı mıh 27.5.940 pazartesi güııü 

~~at 14, iO Tophanede Lvz amirliği sc.tııı. lma l<omisyoııuııdo pazar· 
~ la satın al11uıcaktır i-..uti tenıirıRfı l47 lira 54 kuruştur Nümunesi 
0ıtıisyonda gürülilr. - - -------~--------
r~ ı · -9 • 
~fül!rı:1 , o..~~~!-V· ;,..: • 

f l..tanbul Komutanlığı Salmalma Komisyonundan: 

4
• Komutanlık birlikleri için 25 5.9!0 günü saat 10 da pazarlıkla 

I" ton kuru ot 75 ton sauıun sahıı ıılın11cıktır Bu ılnr ayrı nfrı ta. 

11l>lere de ibale edilt>bilir. Şartna neyi görmek için her gün pazar-
1h iştırak için de belli gün ve saatte k ti temiaıı larile birlikte f ın 
dı~lıda k~nıutonlııt utınalma l:o[]Jisyonunn gelmeleri. 

I * * • 20.5.940 günü pez rlığn yapılan 15 fon kuru üzüme verilen 
d~t g li görildü '!'ünde 1 yeniden paurlığı 24. 5.9 lJ rünü ıııı.ıt ıo .. ~) 

Y µılncaktır isl klilerin bf'rtx gün ve saatte Fmdıklıcla Ko 
lııı.ıı,.,ı k Satındma komisyoı•u rn g<·lmeleri. 

- - _,,....--.e.-11. 

OOKTOrt Ç l ı R U T (Devamı 4 üncü ııayfadn) 
' 

Cildiye ve Zührcviye • :=:-=. ~:.:::: :::;. :::; ::. -::::. --=: ~ ~-:::;:::. 
1 MütelıdSSl 1 
\ B"yoğ'u Yerlı llar }aZ<!tı 

(( )) «o K . . )) 
1 ı :nda Po:.tn ı;ol. ğ'ı köş[ ~ıııd « • sınga <ıs)) 

(( • J) Mey men t apnı lıml' ı 
Tel.: 433'>3 · (( MOBİLYA )) 

(( )) 
. . (( ve )) 

ÇOCUK HEKlMI l( MARANGOZ 1-ABlllKASI )) 

Or. Ahmed A <koyunlu 1 ~~ Beyoğlu, Tekk~ Şah'ttılu ~~ 
1 
! aksim· Ttılimhııoe Palas .\~ 4 (( T' S ._ k " 

3 
)) 

ı-a d d b " ımarcı o"a .ı• 1. , Zar an maa a ergun saat (l · )) 

~ •5 ten sonra Telefon~\: -10127 ~~-=:::~::::::::~':::;:.~':::::::~~~-=-=~~ 
~ 1ııuıı11111111ıı 1111111111111illlllllll1111111111 11111111111 il Il IHllillIIllllIIIllllllillllllX. 

~ OÜGÜN, NiŞAN ve sair ÇiÇEK siparişleriniz için § 
~ § ~ TÜ~~iYeE~İ~ :~ ieski F Q T i ~._. § 

~ ÇİÇEK EVİNii: MÜRACAAT EDİNİZ = 
~ Beyotlu, İıtiklll Caddesi, .\'.! 302. Telefon : 40606 ·= 
~ Şubesi : Bey . .S•mer Sine111ası karşısı .~ 2G7. ,Telefon : 43469 :;; 
~ = 
~ BÜTÜN SENE AÇIKTIR = 
~ Vaziyet dolnyisile .fiyotlnrda tenzilal yapılmı .. tır. S 
~u y = 
~ı ı ı ı ıı ııım nııın nııı ı ı ıııı ıımıııı 1111 mmımuı mmı ımıı ı 1111111111111ııımx 

1 ÇUHA ve l<AZMİR TiCARETHANESi 
. . B. BROD 

VE 
MAHTUMLARI 

·-o -
İstanbul, Sultan Hamam TELEFON: 21677 

Bütün dünyada şöhret kazanmış 
B t.R İN C t S 1 N l F 

~adyolarınm E ~ s o N M o o E l L E R 1 ...,..._.. :-ws~--- . -~-------
PiiK YAKINDA GELİYOR .• B E K L E Y i N i z .... 

Umum f ürkiye Vekili : • A 
. KAMPEAS nadoluda 

ACENTE ARANIYOR Okçumusa cadd~ai ~'! 101 
w=znıwcrr••p 

.. 

• 

.MÜNAKASA GAZETESİ ,,. 3 

Seyhan Nafıa MüdiirlügUnden · 
11 - Seyh:ın Vilayeti dahilinde C~han kazasmda in~a edıluıek

te olan Cey~an köı rüsü sağ sahil tahkimatı keşif tutorı olan 
.,24480" lira .,58" kuruşla kapalı zatf usulile eksiltmeye korıul· ı • 
mu~u~ . r 

2 Mulı. bed. %7,5 tem. Ekailtmenin 
- Eksiltn1e 7. 6. 940 tarihine müsadif cuc a günü saat on 1 Cinsi Miktaı'ı lira kr. lira kr. ıekli uatı 

beşte Se} han Nafıa dairesinde yapılııcaktır 1 _ ___ _ __ ~- ----- ____ ----- ____ _ 

3 - İsteyeuler bu i~e aid keşifı:ıawe ve sair evrakıııı görr.ıek ' Lastik kayış trupea 30 adet 370 _ 27 75 açık ek. 14,30 
için Seyhan Nafıa Müdürlüf!üue müracaat edebilirler. Fluat 150 kilo 240 _ 18 Müteahhidi o11mına 15 

4 - İste\d lerin ,, 1836" lir..ı muvakkat teminat vermesi ve eh- ' Pazarlık 
liyet vesikaları alabilmeleri içİ!l evvelce yaphl 1 .. rı iıışnnta wukaHI -- Şartname, kroki ve Fluat nümuneıi mucilDince yukarıda 
aldıkları evrakı müshitelerini dilekçelerine botlamak suretile ikinci yazılı 2 kalem malzeme hinlarında gösterilen uıullerle saha alına· 
maddede yazılı günden sekiz güu evvel Vilayete miiracıuıt etınelni caktır. 

lazımdır. Postu ile gönderilecek teklifleriıı dış z rfı uıühürle iyice ı il - Muhammen bedellıri, muvakkat teminatları, ekıiltme aaat-
kapatılmış olac!!ktır. Postada olacak gecikmeler kabul edila.e:ı. 1 

leri hizalarında yazılıdır. 
(4l74) 1-4 ili - Eksiltme ve pazarlık 3. VI. 940 pazarteıi gön6 Kabataşda 

İstanbul PTT. MiidUrlUğünden : 
İdaremiz posta çantaları imalinde kullanılmak i'i7ere IOO 10 l 

santimetre eninde 350lı metre. _bezin ahını k .. palı z.ırf usulile eksilt
meye konulmuştur 

Eksiltme 29. 5. 940 çarşamba saat 11,5 da B. Postahane binası 
birinci katta Telgraf Mu8\'inliği odasındtı toplaııscnk Müdürlük Alım 
Satım Komisyonunda yapılacaktır. • 

Beher metresinin mubawmen bedeli 26(! kuru~, hepsinin 9100 
iira muvakkat teminat 682,5 liradır. 

T11liplerio olbaptRki ş::ırtna.melerini görmek ve muvakkat temi
natlı.rmı yatırmak üzere çulışuıa günlerinde mezkur 1Vlüdürlük İd11ri 
kalem Levazım kısınma eks!ltme s atinden bir saat evveline kadar 
dn kanunun tarif atımı göre hazırlayacakları mektubl ırıuı, teki f melc
tubu 940 ı;enesi için muteber Ticaret Od sı vesikası ve muvakkat 
t~minat ınakbuzunu muhtevi olarak yukarıda ismi geçen Komisyon 
Başkanlığına No. lu mnkbuz mukabilinde tevdi eylemeleri. 

(40ı7) 3-4 

Levazım ve Mubayant Şubeaindeki Atım Komisyonunda yapılecaktır. 
iV - Nümuııe ve fRrtnameler aözü geçen Şubeden parasız alı

nabileceği gibi lastik trapes krokisi de tetkik elunabilir. 
l V - İıteklilerin ekliltme ve paZllrlık için tayin olunan rün ve 

1 
sııulte % 7,5 güvenme paral•rile 8irlikte mezku! Kemiıyona müra-
caatları. (4154) 2- 4 

1 " * * 
1 

1 - 40000 adet ııinek kiiıdı açık ekıiltme usulile aahn alına.-
caktır. 

U - Muhammen bedeli 418,80 lira muvakkat 
1

teminab 31,41 
liradır. 

111 - Ek~iltme 27. V. 940 pazartesi günü saat 14,30 da Kaba· 
taşda Le•:azıın ve ivlubayut Şubesiaıdeki Alım ~omiayonunda yapı· 
lacaktır. 

lV -
güvenme 

İsi:ekliierin eksiltme için tayin elunan gün ve aaatte 0/07,5 
paralarile birlikte mezkur Komisyona müracaatları. 

• • * 
(4256) 2-4 

l - Şartı>anıesi mucibince bir adet Donki açık ekıilt~e uıulile 

satın alınaçaktır 

il - Muhammen bedeli 600 lira mu\.akkı.ıt teminatı 4S liradır. 
l1l .- Eksiltme 28. V. 040 sah günü saat 16 da Kabaletda Le

vazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiayonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname sözü geçen Şubeden parasız alınabilir 
V -· İsteldilerin e'ksiltme ~çin tayin 

1 
olunan gün ve saatte %7 ,!l 

Muhammen bedeli 1889,90 lira olan 8600 KG. dökme ve 1 lO fÜvenn1 e paralar:Jf' birlikte mezkur Komi~yooa müracaatları 
ı· (4255) 2-4 

adet büyüle teneke içinde pet~ol açık t:ksiltme usulile salın cima· 

caktır. Eksiltme Sirkecide 9. işletme binasında A. E. Kowisyoı:u lstanbul P.T,.. 'MiidürlünUnden : 
tarafındo.n 3.6.940 pa1nrtesi saat 1 J de yapılacaktır. İsteklilerin Ul,75 ~ 

İdaremİL ihtiyacı için 61 62 ~antim eninde 3-WO metre posta lira mu'\'akket teminatlıı aynı gün vt' s •utte Komisyona müracaatlar· 
laı:ımdır. Şı:rtnaaıeler parasız olarak Komisyoudao verilmektedir. çc.ıntası imalinde kullanılmak Üzere bez ahmı kapalı zarf usulile ek · 

· (4137) 3 4 L siltwtye konulmuştur. • 
* * * E'·silt:ııe 29. 5 940 çarşamba saat 11 de B. Poıtahane binası 

Muha~:.ımen bedeli (4&75) lin• olaıı 17 ın m dış 57 ın 'm iç kut. birinci katta Telgraf Muavinliği odasında toplanacak Müdijrlük Ahm 
runda ve beher rulosu !O metre uıuııluğuııda 5 atmosfer ts:ı:yika 1 Satım Koa:isyoııunda yapılacnldır . 
oıütehamınil 50 ndet bezli içi ve dışı hf'lezoııi telli lastik hortum : Beher metresinin muhammen bedeli 175 kuruı hepsinin 5600 
(yaı.gııı lulıırnbalıırı içın) 17. 6. 19l0 paznıtesi giinü srHtl (10,30) on. lira, muvakkat teminat 420 liradır. 
buçukla Ha} durpı şada Gur bina!lı dahil;, deı.i Koıııiçyon terafından j Tali, lerin olbRp~aki şartnnmelerini girmek ve muvakkat temi· 
açık eksiltme usulile satın ıılıııı!cnHır. ı nallarını yatırmalı üzere çalışına gü:ılerinrle mezkur Müdürlük idari 

Bu işe giraıC"k iste} e lerin (365) lira (63) kurnşlıık mll\ akkat , kalem Levzım kısmına eksiltme saatinden bir ıaat evveline kadar 
te·niııat ıre .anı.ıııııı tayın etliğ"i ves, ilde birJik'e eksi'tc.ıe günü S'ı· du. lcanuoun t. rifine göre b&1ırlayacakları mektuplarını teklif mek
nHue kııder Komisyonu mür caatları lazımdır. tubu 94~ senesi için muteber Ticaret Odası vesikaıı ve muvakkat 

Bu işe ait şartnameler Koıuisyondan para:rız. olnrak dağıtılmak 1 teminst makbuzunu havi 0larak yukarıda ismi g~çen Komi~yon Baş· 
adır (4207) 2-4 Jlanlığına No. lu makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri. (4018) 3-4 

~----

AKT F: 

Kasa: 

Altan: Safi kiloğram 71.721.316 
Banknot 
Ufakhk 

Dahildeki Muhabirler : 
Türk lirası 

Hariçteki Muhabirler : 

ez 
18 . Mayıs 1 9 4 O V A Z I V. E T I' 

AS 1 F: 

Lira 
ı 

100 881.769.22 
8.793.020 -
1 .858.633.52 

423.050.3~ 

Lira 

111.539.422, 7 4 

423.050,39 

1 

'ermaye: 

ihtiyat akçesi : 

Adi ve fevkalade 

Hususi 

Tedavüldeki Banknotlar: 

, anka 

Lira 

6.188.666, 15 

6.000.000,-

Altın safi kilogram c 7.339.803 10.324.020,67 
Altına tahvili kabil serbe&t ' dövizler 60.489,88 

Deruhte edilen evrakı nakdiye ,,. 158.748.563,- i 
Kanunun 6·8 İnci maddelerine tevfi · 1 
kau !ıaı.iue tarafından vaki tediyat 18.879.576,- t 

l.Deruhte edilen evrakı nakdiye ba- 1 
Diğer dövizler ve borçlu kliring 
' bakiyeJerı : 

Hazine. Tahvilleri.: , 

28.605.423.38 
kiyesi 139.868.987,-

38.989.933,93 .. Karşılığı tamamen altın.olarak ila-
veten tedavüle vazedilen 17.000.000,-

Reeskont mukabili ilaveten teda· 1 
' 

Lira 
15.000.000,-

12.188.666, 15 

Deruhte edi. evrakl nakdiye kartıhğı_.!58.748.563.-

Kanunun 6·8 inci maddelerine tev-

vüle vazedilen 167.000.000,- ~ 323.868.987,-

52114.471,71' , 
139.868.987,-

Türk Lirası Mevduatı: 
fikan hazine tarafından vaki tediyat 18.879.576 -. ......_ ___ _ 

Senedat Cüzdanı~: 
78.124.167,90 130.838.639,61 Altın s. klg 

Döviz Taahhüdatı : 
55 541.930 

Ticari senetler 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı : 

A) Deruhte edilen evrakı nakdiye· 
niıı karşılıfı Esham ve Tahvi
lat İtibari kıymetle) 

B) Serbest esham ve tu.hviİat 

Ayanslar: 
1 

Hazineye kısa vadeli avnns 
· Altın ve döviz üzerine 
• Tahvilat üzerine· 

Hissedarlar ; 

Mulitelif: 

• 
244.075.810.65 244.075.840,65 

47.964.58.ı.36 ·-
8.395.970,86 

10.406.000,-
12 882,18 

. 

56.360.555,22 

7.848.773,40 18.267.655,58 

Yekun: 

4.500.0011,-

23.067.693,88 

Altına tahvıfü kabil dövizler 
Diğer dövizler ve' alacaklı kliring 

3.546.49 

bakiyeleri _35.944.2~g2 

Muhtelif: 

• 

637.093.139,39 
Yekan: 

1 T ~mmuz ! 938 tarihinden itibaren : İskonto haddi ~ 4 Altan if1erlne Yo 3 

35.947.809.51 

119.249.037,12 

637.MJ.139,39 
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A cfJudicatıc~~ -~™.!!~~ 
c cnth l!C1ıcı f-r· epH< ticıns-1 rav. Fublics-f\' aleriel de Con~lruction-Cartographie 

- w- __........ 1 

Tr"v. renforcement liıtornl dra't pont Ceyhan Pli cach 24480 58 1836 Dir. Trav. Pub. Seyhan 7-6-40 15 -
Conı.tr. 2me pnrtie hôpital Regfonal (aj) Gre a gre 37666 84 2825 Oir. Trııv. Pub. Elazıt ı mois a partir du 16.5.40 
Trcnsformat. en polyclinique du rez dc·C'haussee Pli cnch 27166 63 2038 Union dcs Ouvriers a' Zonguldak 10-6-40 16 -

de in hat. d'hôpitnl ainsi que des batisses 
de cuisine et buanderie sises icôte de l'hô· 
pitnl de l'Union des auvriers a Zonguldak 

Constr. un pont provisoire en bois et un pnnt 
en beton arme s roııtc Diyarbakır Cizre 
(cah eh 50 L) 

16000ÖO - 61750 - Ministere Trav. Pub. 7-6-4 0 16 -

Froduits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux - --·- ----.-
Hu ile de foie de Monıe (aj) • 

Soufre en barres au en poudre: 650-1000 t. 
(cah eh 10 L) 

Vaseline: 2,5 t. 

Gre a gre 4268 tın 

la t. 200 " ( 

'& 3125 

11250 

468 75 
• 

Com. /\eh. Comuı: Mil. lst. Fındıklı 24.5.40 
Cam. Adı . Dir. Gen . Fabr. Mil. Anlc. 27-5-40 

Com. Ach. lnt · ~farit. Kasımpaşa 3-6 40 

14 
14 

14 

E lectricite-e az-C hauffage Central (lnstallationet Materiel 

Douille safit: 6500 p. 
Pot pr. pile kalo • 

Publique 
Pli cııch 

lnstall. chauffa2'e centrnl, electr. et sanit. cui- ,, 
sine et buenderie fııculte droit Ankara 

• (cah eh 16,50 L) 
Carban de formııt prive: 4700 p . ,, 
Accumulateur en plomb de 6 volt et lGO 120 Gre a gre 

amper•: 50 p. 

1820 -
1400 -

2101 Ol) -

6616 50 
1650 

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 
ti 

Chaussures sans telons.: 5000 paires bo1tes: ıooo Gre a gre 
p:ıire~·chsussures t ype A . 1499 p:ıires • 

Cuir d'Europe: 2772 k . 
Bottes en caoutchouc: 270 paires 
Etoffe pr. habits d'hıver: 15000 m. 
Chale: 5000 m. 

" 
" 
" 

6237 -

44250 -
3500 -

136 50 
105 -

11750 -

496 24 
248 -

4229 25 

935 55 
263 25 

6637 50 
525 -

l er Expl. Ch . de fer Eta~ H. paşa 

.. 
Ministere Trav. Pub. 

6-6-40 11 
10-6-40 J 5 -
6·6-10 15 

1 er Explait. Ch. de fer Etat H. paşa 25-6-40 15 -
C. A Min. Def. Nat. Ank. Oep. Avi11t. 23-5-40 10 30 

Coın. Ach. lnt. Tophane 

" 
" 
" 

" » 

" 
Com. Ach. lnt. Marit. Kasımpaıa 

27-5-40 

24-5-40 

25-5-40 
25.5.40 
3-6-40 

13 30 

14 45 
11 30 
11 
15 30 

A m,!:!ublement pour Habitation et Bureaux-T~pisserie ete. 

Table en fer portative: 70 p.;chnise en fer par· Gre a gre 
tative: 210 p. 

Armoire: 20. p.·porte en fer; 3 p ,, 2655 

Travaux d'lmprimerie - Papeterie - Fourniture de 

Machine a ecrire portative: Hl-15 p. Grc a gre 
lmprimes: 42 let 7co 

Bois de Construc~-~_Ptaa:ı.ches, Charpente 

Bob de clı!ne scie: 150 p. -mndrier! 100 p Gre a gre 
Mı!.drier resineux: 50° m! bois de constr.: 40 m' Pli cach 25700 -
Phınche: 6 m1-id. pr. cerceau 1 mn Crc a gre 
Contıe·plaque JJ 

L'ndjudication qui devnit avoir lieu le 28-5·40 
pr. l'achat de 2072 poteaux telegraphique 
en genevrier a ete ıınnulee 

Com.bustible - Carburant-Huiles . 
Huilc epaisse pr. machine: 6 t.·id. 

k.-id. transformateur: 300 k. 
Motorine: 140 t. 
Bois: 10914 k. 
Benzine: 150 t. (cah eh 245 P) 

,, 
Charbon O, 1 O: 20000 t. 

Oivers -

fine: 800 

Tôle r:oire: 20 t.·clouı pr. plencher: 2 t.-id. 
pr. plafond: 2 t. · 

Porte en fer: 3 p. (Voir Divers) 
Divers materinux: 56 lats 
Kırdjala (corde) blanc: 1 t.-id. goudranne: 600 

k..·i~pavle: 600 k. 
Eponıe: 420 k. 
Tôle en aeier mou et bar re en fer forge: 51 ,5 t. 
Macbine·eutil a rıtboter: 1 p.-id. en ruban ~ 

scier: 1 p. 
Clous: 200 k..fil tie fer mou: 5Q k.-plomb pr. 

timbre: 5 k.·planche 
Clouı No 6: 245,00 p. 

,, et contre·plaque 

Pr.ovisi ons 

• 

Publique 

Pli cnch 
Publique 
Gre iı gre 

:ıı 

Crc a rre 

" 
"ı ,, 

,, 
» 

,, 

" 

.. 

ain pr. une arınee Publique 

HHO -

19600 -
1092 -

45000 -
2200 

1"2844 50 
6730 

5040 
20600 ~ 

1500 -

•. - - Com. Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı . 24-5-40 1 l 

1 

398 25 Com. Perm. Muııicip. Iıtanbul 25-5-10 11 

Bureaux 

1927 50 

.. 

8l 90 
6750 -

936 3~ 
1009 50 

756 -
3090 

112 50 

67 12 

147 54 
94 20 

663 

Com. Ach . Camm. Mil. ı~t. Fındıklı 25-5-40 11 -
Hôpitnı E~refprışn a Izmir 6-6 40 · 9 - , 

9me Expl. Cfı. Je fer E.tat Sirkeci 
Dir. Gen. Expl. Voieı. Marit. Etat 
Com. Acb. lnt. Tophane 

" 
l> 

Oir. P.T.T. Denidi 

Municipalil e Cireson 

'27-5 40 

10·6·40 
27-5·40 
27-5-40 

15 -
15 30 
15 -

• 31-5-40 15 

" " 31.540 15 
€. A . Regim. Gendr. Ambul. Antakya 3-6-40 J 5 
Com Ach. Min. 9ef. N~t. Ankara 27-5·40 11 

" 
Comnı. Mil. lıt. Fındıklı 23·5·40 1 O 3U 

S.A.T. Elcctr. et Gaz Ankara Ju:.qu'au 10-6-40 

Com. Acb. Comm. Mil. Jst. Fındıkla 

Cbm. Perm. Municip. lstanbul 
Com. Acb. lnt · Marit. Kaıımpaşa 

" 

" ,, 
" 

C. A Dir. Gen. Fabr. Mil. Ankara 

Com. Aclı. lnten<l. Toplınne 

ll 

Procureur Gen. Ôdemiı 

24-5-40 

25-5.40 
3-ft-40 
3-6-40 

3-6-40 
25-:> 40 
28-5-40 

27-5-4l) 

ıo 

11 
14' 30 
15 

16 
11 

14 -

15 30 

27 5-40 14 30 
~7-5-40 15 -

21-s...ıo 15 -

--------------------------------------~~~-~.~--~--~~- ----. ..--·~· ------------

• • 

Memento des Fournisseurs 
LF.S ADJUDICA110NS ouı AURONI' LIEU DE.MAiN LE 24.5.9411 
Chemios de Fer Etat: - Cu\:re Cleclrolıte ruervoi poı.ır to ,ol 

J•ıtuettt"s iır.per .. cableıı et paatalr ns 
[No 1406] 
V~raiı flating (Nıl 1413] 
Tuyau eu ciment (No 1421] 
Groupe-E1ectrogıne (No 1425) 

Cam. Acb. Lycees l11t. : 
Yoghourt !ait olıves, mnrm.,lade, b:ı"ı et 
chaıbon ile boi• [No 1409] 
liPric•t•, leutillu ttc. {No 1424) 

Dir. Monopoles Samsun: 
Rep. depôt tolıac• (No 1414) 

Com. Ach. Milit. Balıkesir- : 
Laıt et yogbourt [No 14151 

Com. Acil. luten. Ankara : 
Vıunde da boeuf [No 14l5) 

Municipalite Istaobul : 
Farine, n aearoni et farine ele riz 
[N• 1415] 

Oir. Aa-rieult. Vil. İst. : 
Pulverİ••teur [No 1415) 

Com. Ach. Coww. Maritime 
Çanakkale 

Oiv. provİ•İ• na [No 1416) 

Dir. Monopoles Balıkesir : 
Trancport articlu monopoliıt!ıı [No 1416) 

Prefecture Port lıtanbul : 
Mac.,ine ... srce de moteur •rhaft he· 

lic:e et douille LN• 1416) 

Dir. Pepieiere Mersinli a lzmir : 
Rep. bit. aerre et adminıstr.[No 1416] 

Cem. Ach. lut. lzmir : 
Viantle de boeuf (No 1416) 

Dir. Ecole Prof. Musique: 
CbausHttu, mouchoir, che111ise ete. 
LNo 1416) 

M•nicip. Allana : 

ete. (No 1425] 

Com Ach Milit. Edirne : 
Riz (No 14221 
Ampoul!'ıı [No 1425] 

Dir. P. T. T. "Ankara: 
Conatr, cunal ution [No 1423] 

Procureur Gen. Mal tya : 
Pnin (No 1419) • 

Bir. Gen. Exploit. Electr. Tra[IJ' 
et Tunnel Istanbul : 

Etoffe en lall'le (No 1423] 
Municip. Ankara : 

Appareıl poıu purefier l 'huıle [Nu J4ZS) 
Municipalitc Çorum: 

Repar. l>ruuettes, voitıırea, fer i c:ht• 
• eh belai ete. (Ne 1425] 

Cem. Acb. Mil. fophane : 
Cuir noir srrniss<"UJ: et vachette jaaP' 

[No 1425) 
RC.par. bitisH ul erie [No 14261 
Pif.cu rechaaıcs car İons et motoc:ycl~t· 

t H (No 1426) 
Macbıne·presst' [Ne 1427) 

Ecole Agricole Halkıılı : 
el 

Mo:z.ouı, hui e pour macbinc, s; ais•e 

mobiloıl [No 1426] 

Procureur Gen. Mwıisa : 
Paın [No 1426) 

Dir. Mooopoleı Ceyhan: 
Trıınıpoıt articl"s monopol'aes [No 14261 

Dir. Hanı:ar Aviat. YeşilkÖY: 
&uvertare en laine (N• 1426] 
C9k• [No 1426) 
Poile en fı.nte (No 1426) 

Com. Acb. Div. Mil. Tekirdsf: 
Viande de bcıeuf [No 1427] 

Haltitı et ltott ln .. [No 1416) 
Com. A cb. Lyc. Galatasa ray : NOTES • Leı Numcroeentre r···~ 

thesH ıont cenx de notre journ• d• 
Pain [No 1421] laquel ı·avl9 a paru. 

Com. Acb. Dir. Gen. Fa9r. c·> Lu affairH euıvieı d'une .,,w, 
M'l A k riıqo• lifi rapportent a de• vente•i1'8 

ı • n . : d d . - 1 hı ı ju ıcatıon a a ıuuınc ere . 
Materiel ıu fer (No 1422] 

---~----------~---- ~~-----------™-™-™--------~ 
(3 üncü sayfadan devam) 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürliiğü Merkez Satınahna 
Komisyonundan : 

1500 kilo taze biber, 10000 kilo taze fasulya, 18000 kilo t•:ı' 
kabak, 1000 kilo lııamya, 12000 kilo pallıcıın, 2000 kilo docnatt
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11000 kilo patates, 1500 kilo kuru soğan, 8000 kilo ta:zo bakla. dl 
·r abmin edilen bedeli 6650 lira olau cins ve miktara yukstı ~ 

yazıla 9 kalem sebze Askeri Fabrikalar Kırakkale gurqp wüdü~lu~ 
binasında müte,ekkil ııahnrılma komisyonunca 3.6.940 pazartesı i 
nü aaat 15 te kapnlı wrfla ı hale edilecektir. Sebzeler defaten alııı•· 
mayıp ikinciteşri n 1940 sonuna kadar ve 1nrlnnnı ~siııe gire ahıı•: 
cakbr. Şartname parasız olarak komisyondan verilir Taliplerin [11
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vakkat teminat olan 498 lira 75 kuruşu havi teklif mektuplar•" 
mezk\ir ıründe saat 14 de •kadar kem is yona vermeleri ve ken~il~; 
rinin cie 2490 uumarah kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve.aı1' 
mezkür rün ve saatte komisyona müracaatlara. 
--~~-~~~~--,~~~~~~~~~~~~--~---_.,..,, . . 

İstanbul Belediyesinden : 
Boğa:ıiçiode Emirg-au caddesinde JO mükerrer f'tki ve .~6 • ~ 

yeni kapı uuman.h iki bina enkaz.ı snhlmek uzere açık nrttırıP 11~ 
konulmuştur, MeQmunun tehwiıı bedeli 2450 lira ve ilk teminatı 1 

lira 75 kuru.tur. 1'' 
Şartname Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülece' , 

. tir. İhale 6.6.940 perşembe iÜnÜ aat 14 te D1tin i Encümende )~ 
pılacakt· r. Taliblerin ilk teminat makbuz VC)'B mekfüblarile ibll 
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günü muayyen saatt~ Daimi Encümende bulunmaları. 

Galatasnray Lisesi Alım Satım Komisyenundan: 
Muhammen tutan Beher aylığı Ay Teuıinah 

' Lira 
300 ' 

Lira Lira 
40 6 54 yemek ve elı

mek artıkl•'.1 

Galatasaray lisesi merkez Ye şnbesin~e 1 haziran 1940 dan "
1
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bayetine ve 1 teşriııinvel 1940 dan 31 way11 194 1 sonuna k•':. 
9 ay zarfında toplaaıaeak olan ek mek. ve yemek artıklarının 28 [lldı& 
yıs 940 aah ıünü saat 15 te Beyoğlu lstiklfıt caddesi 349 .numsr•
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okul sabo komiayonunda arttırması yapılacaktır. Bu işe girecelı .~ 
riıı şartnameyi iirmek için okul idares~ne ve teminat makbu:ılatı 
belli güo ve saatte komisyona gelmeleri -
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