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ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için Kuru~ 

3 Aylığı 450 

6 " 850 
12 1500 
Ecnebi memlekdler için • 12 aylığı '2700 

.-:ı~mııı==n~ 

Sayısı 5 Ku uş 

Günü geçen nushalar 

20 kuru§tur. 

ÇARŞAMBA 
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HERGÜN CIKAR İKTİSADI. MALI. TİCARi VE ZiRAI 

29 M'!yıs 1940 

İDAREHANE 
Galata, Eski Gii111rük Cad. 

No. 52 
HUSUSi DAIRt 

lLAN ŞARTLARI 

İdarehanemizde görüşülür - ::n d# r y-

Telefon: 49442 

Posta kutusu No. 1291 

Um rn Tü.ccarlarır1·ve müteahhit eri mesleki Organıdır 

e 

E o • 
omı .. 

'1ıuteahhitlere verilen 
biı1 hak 

~ Arıkeradan bildirildiğine göre 
t~let şurası umumi heyeti, ön
~en tahmin edilmesi mümküq 

'Yan fevkalade haller dolayı· 

1 ; _fintlarda vukuo gelecek te
t~fut:rio, müteahhitlere muka
ftttnın feshi veya fiat farkın1 
4- ~ek hakkını vereceği yolun· 
" hır prensip kauırı vermiştir. 

~arar, milli koruııwa kanunu· 
~ıı rneriyete girdiği tarihten 
~ı:c ııkdedilmiş olan mt!knve-

11 r hallkında cari olacaktır. .. 
en, vergi zammı dolayısile be
Yanname \'ermiyenler 5 misli 

cezaya tabi 

t ~eten, keneC/ir, makara, çile 
~ak, sicim, ip halat, paspas, 
~ ııevi keten mensucat, şerit

~ keten ve kenevirden mamul 
l tnbnlar, tuğla , ,banyo, 
~~ıııı, hvııbo, ördek, hala ta· 

1 rı, lın\•an, kapsül, sobn, 
~·~let takımları, şişeler, Jüğme· 
'İ boncuklar, ayna, fotograf 
~l~ıtıesi, ampul, yüzük, küpe, 
~ ~ık ber nevi salon- eşyası ve 
•tt ~ oı:lar için de beyanname 

'·tcektir. 
' •tt ~ddeti içinde beyanname 

lttdlllıyenler veya noksan veren· 
trı b 1 • • • l • , un arın vergı resım en 

t~ı li fazlasile tahsil olunşcak· 

e~ı vergi zammı dolayısile ih· 
<qra • meydan vermemek için 
Piya~ada sıkı kontrol yapılacak 

> ~ l·erre neşrolunarak meri· 
'ı1ı ~evkiine giren yeni kanun 
~/1bince bnzı maddelerin vergi· 

'ııe ~ ~m ve bazıları hakkında 
lılıJ Yen.i mükellefiyetlP.r. tatbik 
li14 ltıeıı üzerine dün lstanbul 
t Y lince kaymakamlıklara bir 
~ tr gönderilerek bu hususta 
\ !l:tıakaaılıırın bizzat meşgul 
t a~arı ve zam vesilesile aşırı 

~t ısteııip halkın aldatılmasına 
~ Ydaıı vrilmemesi tamim olun· 
~4tıı r. 

1~1\.Ytıi ·· b"t·· du"l•-"'ıı emre gore u un ~ 

,/arda ve pazarlarda her cins 
~i '? .ii:ıerinde f iatlarmı ve cins· 
~ 111 

gösteren etiketler konul· 
1tt~ı bakkındaki mecburiyftiin 
~~~e. getirilip getirilmediği e
~~1Yetle tetkik olunacaktır. 
'~ Uretıe knymak&mlar fiatları 
)'&kebe ve birbirlerile müka
'-U ederek yüksek gördükle}i 
~~ flr hak.kında hemen takibata 

Celderdir. 

A 
~e,.k 1 adan satın alınan ziraat 

) v aletleri geldi 
tk·ı 

"~ıı il eti tarafından Amerikadan 
'k· 11lınıın traktör ve harman 
,,,..

111
esj gibi ziraat aletleri li

ı. ... Ilı ">. .. 12:a gelmiş ve Haydarpa-
<lt-ı ıbracına başlanmı tır. Bu 
t~~ı "1 S.tın kıymeti 2,5 milyon 
~ikt. Bunlar tamnmile sevke· 
·~~ a~~n sonra Ziraat Vekaleti 
\nktıt'~b korunma kanununun 
'•4111 elıyeli ..ziraiyeye aid k1s· 
~~~ latbikınn geçecek ve bu 
~~tı ~e nıuhtelif ziraat mınta-

tıa •e•kedilecektir. 

a erler· 
Almanya ve Japanı.a ile takas 

yolile licaret yapılacak 

Aramızda ticaret, tediye ve 
klering anlaşması buluncn ıyan 
memleketlerle takasla ticari wun
mele yapılacağı hakkıııdaki ta
limstııame bu kerrp alakada; 
makamlara tebliğ edilmiştir. Bu 
suretle harici ticaretimizde mü 
him bir değişiklik husule gel· 
mekte ve gerek ihracat, gerek
se ithalat tacirlerimiz için yeni 
işler yapmak imkanları hasıl ol· 
maktadır. 

Yeni şekle göre; 20 mayıs ta· 
rihinden itibaren aramızda tica
ret, tediye ve klering anlaşması 
bulunmıyan memleketlerle takasla 
muamele ynpılncnktır. Bu me· 
yanda Almaııya ve Japonya ile 
de takasla ticaret imkanı bulun· 
muş olmaktadır. 

Tacirlerimiz bu şekilde Al
manya ve diğer memlel<etlerle 
temasa geçmişler~ir. Yeni şe· · 
kilde b'u memleketlerle olan ti
cnret Cumhuriyet Merkez Bau
kasmda açılwış olan hususi bir 
hesabda tevazün ettirilecektir. 
Her memlekete ihracatımız nis· 
pelinde ithalata müsaade eluna· 
cakhr. Bu şekil ticaret için müd
det yoktur. 

---
İngiltereye ihraç olunan yumur-
taların bedeli henüz verilmedi 
İngiltereye göndc:rilen 7<•00 

sandık ynmurtanm bedeli bala 
gelmemiştir. Bu yüzden tüccar· 
lar fenn vaziyette kalmışlar '1e 
yeni portiler sevkedilmiyecek ha
le gelmişlerdir. Bilhassa İngille· 
reye Eevk i~iıi topladıkları raal· 
lar da ellerinde kalarak bozul· 
walc tehlikesiue düşmüştür. Tüc
carlar nlalmdarlara u•üracaata 
kıı.rar vermişlerdir. 

ihracı lisansa tabi tutulan mad
deler hakkındaki kararname 
Aııkorndaıı bildirildiğine göre 

ihracı lısansa tabi tululan mad· 
delerle bunlara tatbik edilcce\ 
esaslara dair hazırlanan yeni ka
rarnapıc Resmi Gazete ile ueşro· 
lunnrak ıneriyete konulmuştur. 

lngiltereden alınacak demiryolu ' 
malzemesi mUnakasası 

İngiltereden ıuühim miktarda 
lokomotif ve tren yedekleri ile 
dewiryolları walzewesi satın a· 
lınması için teklif verme müd
deti bitmiştir. 

Büyük firmal rın da teklif ve· 
rebilmeleri için bu müddetin 17 
hazirana kadar temdit olunaınsı 
kararlaştırılmıştır. 

ihracat için gümrük koiaylıkları 
Gümrük idaresi bulu:ınııyan 

yerlerde yapılacak ihracat için 
yeni bir kararname çıkmıştır. 

Buna göre tüccarla!' en yakın 
gümrük idareıine ihracat beyan· 
namesi verecekler ve mahallin· 
deki gümrük muhafaza memurla
rının mueyenesile mallarını der
hal ihraç edebileceklerdir. Yani 
bundan sonra malları gümrük 
idaresinin bulunduğu yere kadar 
uaklederek oradan ihraç etmiyc 
lüzum kalmıyocaktır. 

Çabuk bo7ulacak olan balık, 
yaş meyya ve ıoebzelerin beyan
namesi de doğrudan dotruya 
mahalli muhafaza teşkilatına ve
rilecek ve mallar derhal ihraç 
olunacaklar. 
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Müteahhitlerin Takvimi 
-YARIN 30. 5. -940 ta YAPILACAK İHALELER 

~ Zonguldak Vilayeti: · ı Bursa Belediyesi: 

1 
Hamsi idare binasının ikmoli in•:. (N,ı 1369) E~ektrık ııoatı (No 14~i) 

D. D. Yolları: Isparta Vilayeti: 

1 
Pul:ı:ometre (No 1390) 1 En.ak ve mahrukat (No 1424) 

-- ,; 

Dizel motörü (No 1402) D- B 1 d' ' 
Kömür nakli (No 1420) uıce e e ıyesı: 

• • S Harita tıını.imi (No 1425) 
MalatyabezvelplıkFabr. T.A-ı· K · C M-dd · 

E · (N •414) 1 ayserı . u eıuın. 
~ ınş. 0 

• Elı:ınelc (No 1425) 
!st. Elektrik Tramvay ve Tünel ! Ank. İnhisarlar Bıışmüd 
işletmeleri : 1 lnh aorlnr rnomulitı rokli•(No 1426) 

r~ksimden·Harbiyeye kadar 16000 m2 f Malatya Vilayeti: 
sahanın ufaltlaTım~ı (~o 1415) Yumurta piri:ıç k. fasJly pnlııle• v.•. 
Devlet Deniz.yolları işlet. U. Müd.ı (No 1426) 

• s 

ilanlar, Emirler, Tebliğler 

ı ithalat Birlikleri Hakkm~a ilan 

1 
Ticaret Vekaletinden No. A ıv.ı 

İştigal mevzuu aşağıda gümrük tarife
1 

numaraları y87ılt mad-
1 delere münhasır olmak ve merkezi İstanbulda bulunmak üzere 21 
1 mayıs 940 tarihinde 3780 sayılı kanunun 34 üncü maddesine tevfi
ı' kan bir 

"Deri, Kösele ve Deri Sanayii 
Yardımcı Maddeleri İthalatçıları Birliği" 

kurulmu§ ve faaliyete geçmittir. 

K?mür nal:li (No 1416) Gnziadtep Elektrik Fabr. 
ı lspıırla Ask. SAK; Fvrakı mathun (No 1429) 

1 
Un (No 1416) Kok: kömürü (No 1429) 

Edirne İnhisarlar Başmüd. Gaziantep Belediyesi: 

işlet.: i 
Birliğin fenliyet sahası bütün memlekete şamildir. Resaıi Gaze· 

tenin 1.1 nisan 940 - 4482 sayısında neşredilen İthalatçı Birlikleri tip 
sta~üsünüa 5 inci waddeıine göre azalık vasfını haiz deri ve köaele 
ve deri sanayii yardımcı maddeleri it~alatı yapan tacirlerden iste
yenler bu birliğin aza11 olabilirler. Aza olmayanların Birlik iştigal 
mevzuunu teşkil eden maddeler ithalatını yapması memnudur. 
Birlik iştigal mevzuuna dahil maddelerin gümrük tarife No. 1 lrıhisıırlar mamulatı nakli (No 1418) • Sobalık odun (No 142.lı 

j Topha~e _Lvz. SAK: Kızılbey Maliye Şubesi: 
1 P~ea makınesı (No 1420) Oıomcbil 8 silındır.İ (No 1432) • 

1 
lst. Belediyesi : Türkiye Kızılay Cemiyeti: 

T~ne~a lebimlenm ... ai (No !420) 1 Pa'to dılı:tirilmt-ei (No ~4321 
l · lahısarlar Umum Mud.: Keşan C. Müddeıum.: 
f Kompresör yıığı (No 1420) Ekmek (No 1432) 

1 
Kırklareli Ask. SAK: 

Sadeyağ (No 1421) Hamiş : ( ] Tırnak ~çino ahnmı~ nu· 

l Manisa Valiliği : meralar, ı~in hanii ııaJılı gaı.etede neşr-
Tahsildıır makbuı.u tabı (No 1422) oldu~nu s;östoırir, 

Türkkuşu Gen. Direk. ı c•ı Sonunda yıldız •,ar et\ ı u1nnan ·~lcı 
Ekmek (No 1423) t müzayedey• ailtir 

1 

1 

1 

72 73 75 76 78 276 
• 

A - İhaleden en az 8 gün evvel Tunceli Vilayetine müracaat. 
le bn işe girebilmek için alınmış ehliyet vesikası. 

B - Bu seneye aid Ticaret Odası vesikası. 

C - Bir defada 20000 liralık şose ve imalatı sına.iye veaair in
şaat yapmış olduğuna dair vesika. 

Teklifler yukarda yazılı saatten bir saat evveline kadar Tun
celi Nafıa Dairesincleki Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz 
mukabilinde teslim edilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların 
nihayet yukarda ya~ılı saate kadar gelmiş olması ve arttır· 
ma, eksiltme ve ihale kanunu na uygun olarak mühür mu mile iyice 
kapatılmış bulunması lazımdır. Posta ile olacak gecikmeler kabul e· 

1 
dilmez. 

1 inşaat ·famira • afı__iş!e_!! • \'laizemt_l:!..a~ Bolu Hususi Muhasebe Müdürlüğünden: • • 
1 G _, d Geredede yaptırılacak hususi muhasebe bina inşaatı 3.5 940 gü· ı öroes Belediyesin en: 
1 • nunden itibaren bir ay müddetle pazarlığa çıkarıldığı ilan olunur. 1 450 lira keşifli 30 hektarlık arazide Gördes kasabası nm haritası 
kapalı zarf usulile uıüuakascıya vaı.edilmiştir. ı 

İhale 22.6.940 saat 12 de Belediye dairesinde yapılncuktır. ' ı Bolu Belediye Riyasetinden : 
ı Belediye önünde lıavuz ve çeşmelere çocuk bahçesindeki suyun 

d I isalesi dairede mevcut l<eşif ve fenni şartnamesi mucibince 21 gün 
Hatay Vilayetin en: müddelle eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin bedeli keşif üzerinden 

İskenderun· Payas yolunun 7 - 295 dan 21 - 713 kilomometrcleri 7 5 k l 
yülde , teminat a ça arı ve evrakı lazı1:1elerile birlikte ihale günü 

arasında 14 - 417 kın. tulüııde yapılacak tesviyei turabiye, menfez. 1 IO hn• · 940 t · - ·· t 15 d b ı d' ·· · o an -. .ran pazar esı guııu saa e e e I} e ~ncuınenın· 
ve şosa. inşaatı kapa~ı zarf U"!ulile m~oa~a~aya konulmuştur. 1 de hazır bulunmaları yalnız keşifte yazılı beton borular belediye· 

Eksıltıue 24 hazıran ~40 pazartesı gunu saat l5 ht Autakyada wizde kalıpları rDevcut olduğundan bu iş belediye tarafından yap· 
nafıa. müdürlüğü odasıııdn müteşekkil komisyonca yapılacaktır. tırılacak ve keşifden tenzil edilecektir Keşif ve fenni ş11rlnameyi 

!stiyeııler fenni. ~·e hususi şar~n:m~l:~le evrakı .. keşfiyeyi 477 görmek isteynler her gün belediyeye müracaat etme::leri ve bilümum 
kuruş bedel wukabılıııde, nafıa wudurlugundea alabılırler. ı mıısraf müşteriye ait olmak ÜLere ilin olunur. 

Hu işin keşif bedeli dgksan beş bin üç yüz yetmiş bir lira yir-

mi dokuz· kuruştur. 1 N_~obilya, Büro ve ev eşy_ası, uşamba. Hah v .s. 
Taliplerin ihaleden en sz sekiz gün evvel bu işe benzer inşn I A - ·- ' 

ah başardıklarına dair evrakı müspitelc:rile birlikte Vilayete müra· 
1 

istanbul Levazım Amirliği Satınalma Komüıyonundan · 
caat ederek alacakları ehlivet vesikasını 2490 sayılı kanu{ıa uygun Beheri dört kişilik 83 adet tahta karyola alınacaktır. Müteahhit uam 
olarak hazırlıyacaklarl teklif mektupla~ını ve bunlarla . birlikte. te· ı' ve hesabıua pazarlıkla eksiltmesi 4.5 940 salı günü saat 14 de Top• 
minat mektup veya makbuzlıırını ve tıcaret odası vesıkasını ıhale h!lntede Levft7.ım Amirliği Satıııalına Komisyonunda yapılacaktır. 
güuü saat 14 de kadar komisyoıı riy .. setiııe makbuz mukabilinde ı Tahmin bedeli 1909 lira ilk teminatı 14.l li~a 17 kuruşlıır. Şorlnamc 
vereceklc:rdir. ve aümunesi Komisyonda görülür. İstekliler in belli saatte K omisyo· 

Poı.lada olan gecikmeler kabul etl.ilmez. 1 na gelmeleri. 

İstanbul Belediyesinden : 
Bakırköy Taş işkelesinin tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 4430 lira 3 kuruş ve ilk teminatı 332 lira 25 kuruştur. 1 
Şart~ame Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülecektir. f 

lhııle 13.6.940 Perşembe günü. saat 14 de Daimi Encümende 

! yapılacaktır. Taliplerin il~ teminat ma.!tbuz veya mektupları ile iha- f 
leden 8 gün evvel Fen işleri Müdürlüğüne .müracaatın alacakları 

fenni ehliyet ve 940 yılına ait Ticaret Odası vesikalarıle ihale günü 1 
muayyen saatte Daimi Encümen~ bulunmaları, 

Tunceli Nafıa Müdürlüğünden: 
Eksiltmeye konulan iş: Tunceli Vilayetinde Pertek köprüsü ile 

Pertek kasabası arasrnda yapılacak yol inşaatıdır. Bu işin keşif be· f 
deli 28878.60 liradır. ı 

--------------~-- -------------
Keı·este, Tahta ve saıre ------------

Devlet Deniz Yolları İ§lelmesi U&1.1um Müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli 25700 lira olan oıuhtelif eh'atta 500 metre 

mikabı çıralı bıtıl 40 ınelrc mika~ lambdı kereste 17 haziran 940 
pazartesi günü saat 15 de Umum Müdürlük alım satım komisyo· 
nunda kapalı zarf usulile saha alınacaktır. 

Bu işe girmek isliyeıılerin 1927 lira 50 kuruşluk muvakkat te· 
minatlarile kanunun tayin elliği vesaikle birlikte eksiltme günü 
muayyen saatten bir salt evveline kadar mühürlü, kapalı zarflarını 
makbuz mukabilinde komisyon reisliğine tevdi etmeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartname komisyondan parasız olarak verilwektedir. 
İşbu ilan IO huirandll yapılacağı ilan olunan münaka~aya ila· 

nınıa yerine kaim olup onu iptal eder, 

Bu İ§C aid şartname ve evrak şunlardır. r 
A - Eksiltme şartna.wesi Devlet Limanları İıletme Umum Müdürlüğünden : 
B - Mukavele projesi Miktım Cinsi Muhammen Muvakkat 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi ı bedeli teminatı 
D - Keşif hulasa cetveli Lira Lira 
E - Hususi şartname 1 50 M3 Çıralı kadron 2750 206,25 
~ - Şose ve köprüler fenni şartnamesi ' 50 \, Meşe koğuşu 2500 187,50 
isteyenler bu işe aid çartname ve evrakı iki lira mukabilinde Atelyemize muktozi ve her birinin ~ins, miktar-ve muhammen be· 

Tunceli Nafıa Müdürlüğünden snlın "alabilirler. 1 delile muvakaat !erninnh yukarıda y zılı iki kalem kereste ayrı ayrı 
Eksiltme 15.6.940 cumartesi günü Sll_!lt 19 da Tunceli Nafın Mü· 1 açık eksiltmeye konulmuştur. 

dürlüğü Liııosındn knpnlı znrf usulile yapılacaktır. / İstekliler 14.6.940 tarihine raslıyan ruma günü saat 15 de Ga-
Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 2165.90 lira muvakkat te- , lala rıhtımındaki umum müdürlük binasında toplanacak olan satın 

miaat vermeıi ve aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi lazım- 1 alma komisyonuna müracaatları. \ 
dır. / j Şartname ıözü geçen komisyonda her güo görülebilir, 



2 M0NAKASA GAZETESi 

ün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
Cinsi Şekli Muhm. bed. Temtnat 

A) l\iünakasalar 
ilnşaat, Tami~at,, Nafıa işlen. Malzeme, Harita 

skenderun·Payas yolunun arasında yap. kapalı z. 
tesviyei turabiye menfez ve şoşe inş. 

(şart. 477 kr.) 
Bakırköy Taş iskelesinin tamiri aç. cks. 
Vezirköprüde adı kaldırım inş.: 530 m. ,, 

!'fi bilya, ve ev büro eşyası Muşamba, 

Tahta karyola beheri 4 kişilik: 83 ad". (mü- paz. 
teahhit nnm ve besabınaj 

Kereste, tahta ve saire 
Çıralı kadron: 50 m3 

Meşe koğusu: 50 m3 

aç. eks. 
,, 

akliyat Boşaltma YUkletme 

Vesaiti nakliye kiralanma11 ( 1 senelik) 

Mahrukat Benzin, ~akine yağlan v. s. 

Meşe odunu: 45-65 t. 
Sömikok taş ltömürü: 40-55 t. 
Makine yağı: 1.7 t. 

M Uteferrik 

Sinek kağıdı: 40000 ad. 
Beyaz yaldı:t.lı n!eminyum kağıdı: 8000 ta· 

tabaka 

paz. 

paz. 

Sedye: 2000 ad.·(müteııhhit nam ve liesabına) ,, 
-Sedye: 888 ad. ,, ., 
Vagou camı duble süt, beyaz, duble yeıil, kapalı z. 

duble kırmızı, duble buzlu: 1235 ad. 
Mavna 60 tonluk: 1 ad'. (te•d.) 

lkllak, Zahire, Et, Sebze v.s. 
--------·~--~-

Ekmek: 6-7 t 
Et: 3.5 4.5 t 
Yeturt: 500-1000 k. 
Süt: 500·150U k. 
Pirinç: 5PO· 1000 it. 
Bulzur: S00-1000 k. 
Sadeyağ: 200-350 k. 

paz. 

Çalı fıısulye: 24.3 t. ·ayşe. fasulyesi: 52 3 t. paz. 
barbunye fasulyesi: 86.5 t.·taze kabak: 
98 t .·hiyar: 26li08 ad. 

Ekmek: 520 t. (temd.) " 
Sabun: 14550 k ·zeytin yatı: 17750 k. (t~md.) ,, 
Sadeyağ: 51 t. (temd.) ,, 
Toz şeker: 86.5 t.·keame şeker: 23 t. (temd.) ,, 
Dağlıç eti: 80.5 t.·karaman eti: 70 t.·kuzu ,, 

eti: 4!9.5 t.-sığır eti: 23850 k. 
Beyaz. peynir: 22 7 t.·kaşar peyniri: 11850 

k. (temd.} , 
Yaş sebı.e: 38 kalem (temd.) 
Süt: 3.5 t. (temd.) 

n 

n 

" 

• 

Ekmek (1 senelik) kapalı z. 
,, : 29 t. 

Koyun eti. I0.9 t. 
Zeytin yatı: 270 k. 
Pirinç: ,2.9 t. 
K. mercimek: 260 k. 
Makarna: 290 k. 
K. fasulye: 1180 k. 
Y oturt: 40 t. 
Pastörize süt: 40 t. 
Çiy süt: 20 t. 
Tavuk: 2000 ad. • Piliç: 1000 ad. 
.Sığır eti: 21 t. 
Pirinç: lO t.·k. fasuly ..:: 7 t.·hnrbuııye fa. 

ıulyesi: 2 t.·nobut: 1 t.·soda: 6 t.•sa
bun: 2.5 t.-tuz: 4 t.·un: 4 t.-kırmızı iti· 
ber: 50 k.-kara biber: 108 k.-kuı üzü· 
mü: 200 k.-fıstık: 258 k.·çay: 190 k.
rinç unu: ~ k.·eeviz İÇİ: 500 k.·ma
karna: l t.·ince ve kalın irmik: 1 t.
gullaç: 50 k.·tel şehriye: 500 k.-buiday 
aşurelik: 500 k.·nişasta: 300 k··ha· 
rarot: 25 k.·vanllya: 500 paket-baharat: 
50 k.·darçin: 25 k. bulgu: 1 t.·gjil su· 
yu: 50 k. uıercimck: 1 t. ·k. mercimek: 
200 k.-tahin: 500 k.·tarhana: 200 k.
aebze konservası: 5000 teneke k .·bam• 
ya: 300 1:. limon torn: 23 k. 

Semizotu: 1 l. ny~e .k. ... d:ıı fasulye. 7 t.· 
çalı fasulyesi: 2 t.-barbuoye fasulyesi: 
1 t.·yeşil ve aivri b·ber: 2 t. domates: 
15 t.-k. bamya: 500 k.·hiyar: 10000 ad.
limon: 20000 ad •. maydanoz: ıouoo de· 
met dereotu: lOOO demet·nsııe: 500 de
met-patlıcan: ~O t. sakız kabak: 3 t .. 
ta;ı;c soğan: 1 t.·taze bezelye: 1 t.·ay· 
va: 1 .5 t. vişne: 2 t.·taı.e erik: 1 . 5 
t.·taze kayııı: 1.5 t.·çilek: 500 k.-elma: 
1.5 t.-şeftali: 1.5 t.-karpuz: 15 t.-kavun: 
10 t.-üzüm: 15 t.·portakal 80 lik: 15800 
atl,-taze yaprak: 300 k.-kereviz: 1 t .• 

lahana: 15 t.-pruaı 10 t.-iapauak: 10 

I 

t . • taze bakla: 5 t.·bavuc: 2 t.-kar· 
nabahar: 1 t.-sarmısak: 300 k.-kış ka
bıığı: 5 O k.-aalamura yaprak: 500 k.
aalçaı l t.-e~ıinar: 5000 ad,·patateı: 
15 t.·k. ıotan: 12 t. ; 

kapalı z. 

n 

n 

n 

" paz. 
kapalı z. 

• 
" 

95371 29 

4430 03 
871 2~ 

Hah, v.s. 

1909 -

2750 -
25 

- """T"' 

40000 -
17760 - • 
746t 05 

17174 50 

k. O 38 ve O 60 
k. ı 35 

6685 10 
k. o 14 

3045 -
7000 -
135-
725 -

39 -
194 -
177-

10000 -
12000 -
4000 -
1500 -
500 -

5250 -
14624 50 

16995 -

6018 56 

33~ 25 
S5 34 

143 l'( 

206 25 
187 iO 

65-
1\0 -

f --

3000 -
1332 -
559 81 

70 -
99 -
7-
il -
21 -
7-

249 -

i93 75 
228 37 
525 -

10 32 
54 37 

2 25 
14 55 
13 27 

750 -
900 -
300-
112 50 
37 50 

787 50 

1274 63 

Müracaat yeri 

Hatay Vilayeti 

' 
ist. Beleiiyesi • 
Samsun Vilayeti 

Tophane Lvz. SAK 

Devlet Limanları İtlet. U. Müd. 
• ,, 

Samıun Sahil SıbLiye Mrk. 

Malatya Sıhhat ve İctimai Muav.Müd. 

ist. Ziraat Mid. 
,, 

inhisarlar U111u111 Müdürlütü 
,, 

Tophane Lvz. SAK 

" ' D D. YoJları Haydarpaşa 

9evlet Denizyollara İtlet. U. Müd. 

Matatya Sıhhat ve içtimai Muav. Müd 
,, 
,, 

" ,, " 
" 
" Tophane Lvz. SAK 

ist. Liseler SAK 
,, 
,, 
.. . ' 

,, 

,, 

" Samauo C. Müddeium. 
Samsun Vilayeti 

" ,, 
,, 
,, 
n 
,, 

İst. Komut. SAK Fıodıklı 
,, 
,, 
n 

" Ank. Lvz. SAK 
Yüksek Ziraat Eoıtitüsü Rek. Ank. 

' 
,, 

Günü Saat. 

24-i-40 15 

IJ.6-49 14 -
6-6-40 15 -

4.5.40 14 -

14-6-40 15 -
14-6-40 15 -

18-6-40 10 -

15-6-40 9-
15-6·40 9-
29·5-40 10 -

29.5.40 15 30 
31 ·5-40 16 30 

5·6-40 14 -
5-6-40 14 30 

17·6-40 1 ,. 
,) -

10-6-40 15 -

15-6-40 9-
15-6·40 9-
15-6·40 9-
15-6-40 9-
15.i "8 9-
15·6-40 9-
15·&·40 9-
3-6-40 14 30 

4-6-40 15 -
4 6-40 15 15 
4-6-40 15 30 
4-6-40 15 45 
4·640 16 -

• 4-6·40 16 15 

4-6·40 14 30 
4-6-40 14 45 

14-6-40 ' 15 -
30.5.49 15 -
30-5-40 15 -
30.5.40 t5 -
30·5·40 15 -
30.5.40 15 -
30.5.49 15 -
30·5--48 15 -
14-6-40 15 -
14-6-40 ıs -
14·6·40 15 -
14-6-40 15 -
14-6 40 15 -
29-5·40 15 -
13-6 40 ıu -

13-6-40 11 -

• 

.. 
29 Mayıs J940 

Bolu Nafıa Müdörlüğiinden t 
Göynük - Nallıhan yolu köprüleri için orman müdürlüğüııct lt 

~österilec~k Göynük ormanlarından muhtelif eb'ndda 330 ırıette 
mikip mamul ve katranlanmış çam kere lesi köprüler başında ~e rt 
~akiyesi Göynük anbarmda şartnnınesi veçhile teslim edilmek ş•': 
tiyle ve 7425 lira keşif bedelile 2490 sayılı kanunun 40 ucı maddesı 
mucibince ilan tarihinden itibaren bir ay içinde P.azarlıkla satın alr 

' nacaktır. .. 
Yüzde 7,5 muvakkat teminat miktarı 557 liradır. Pazarlık ifıa· 

lesi Bolu Nnfın Müdürlüğü odnsındn ihale komisyonu tarafıodııP 
yapılacaktır. ' 

Evrakı keşfiye ve şartnameyi görmek istiyenlerin Bolu Nafıı 
müdirlütüne müracaat eylemeleri ve pazarlık ihalesi günündeıı eıı 
az 8 gün evvel vilayete müracaatın ehliyet vesikası nlıp komisyoıı• 
J"Öılerilmesi ilin olunur. _,.,, 

·Nakliyat.: Yükleme - Boşaltma 
1 D. Demiryolları Satınalma Komisyonundan: ~ 
f Senelik icar bedeli 2550 lira tahmin edilen kopalı bir bin~. 
f otomobili 12.6.940 çarşarnba iÜnÜ saat 15 de Ankarada idare r 
' aaıında •tık eksiltme yolu ile kiralanacaktır. 
J Bu" ekıiltmeye girmek i tiyenleriıı 191 lira• 25 kuruşluk ııı~ 
~ nkkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve otomobil '~. 

1 bibi olup Anl< ada icrayi san'ate mezun ~ulunduklarına dair • 
' mıf olılukları vesaiki komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. . 
f Bu işe ait şartname parasız olarak Ankarada malzeme d11ırt' 
: ıinıien ulınabilir. 

Gaziantep inhisarlar Başmüdürlüğünden: 
1. L · · 1 ı.. k fabr0ı'·ıı5r • a11ıaar ar 'OBŞ müdiriyet ve mülhnkatile müs irat ı- • 

nıa 940 mali senesine ait bil'umum emvalye eşya ve Jet' 
' zım nakliyatıria 2 inci ihale günü olan 16.5 940 gününde tt 

lip zuhur etmemiş olduğundan hu eksiltmenin bir ay içinde p9ı L~ 
1 .... 

lıkla yapılmaaına karar verilmiştir. Talip olanların Gaziantep ııı ,. 
' ıarlar baş müdüriyetine ve taşrada mahalli inhisarlar idaresine ı;ııil 
\ racaatları ilan olunur. 

' -~--~----~----~--_.,.,. ! Mahrukat, Benzin, Makina yağlan v. s. 
l -~~~---:...-::....----~---

1 Adana Belediye Riyasetinden : 
ı Kanaranın yıllık ihtiyacı için 30-35 ton maden kömürü ile ı:Y 
f 20 ton odun açık eksiltme suretile alınacaktır. 

Maden kömüruııün beher ten muhammen bedeli 28 lirn odunıl0 

beher kilo muhammen bedeli 2 kuruştur. 
( Maden kömürünün muvakkat teminatı 63 odunun muvakkat tt' 
1 minatı 30 liradır. 

l Şartnamesi belediye yazı işleri müdürlüğündedir. İsteyenler ot'' 
da ıirebilirler. . ~ 

İhalesi haziranın 11 inci salı günü saat on beşte belediye eocil' 

1 meninde yapılacaktır. İateklilerin o gün muayyen saatte teminatlf 
! rile birlikte belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 

f Çorlu Belediyesinden: 
Cinai Miktarı Tutarı Teminatı ihale Saati Şekli 

Ton L. K. L. K. günü ,f 
Motorin 55 6875 515 63 4.6.940 15 kapalı ıa 
Makine yağı 5 1700 127 50 ,, ,, açk. ekS· 
Mangal kim. 40 2000 150 ,, n ,. 

• Çorlu belediyesi elelclrik fabrikasınıo senelik ihtiyacı olan ~ 
karıda cina ve miktarlarile tutarları ve muvakkut teminatları ya'' 
"iç kalem mahrukat eksilt~eye kopulmuştur. 

ı 1 5ıe .Ekailtmeleri hizalarıııda yazılı 4 haziran 940 scılı günü saat 
Çorlu belediyeainde yapılacaktır. 

Şartnameler Çorlu belediyesinde her vakit için görülebilir. 
Kapalı zarfa ait t~klif mektupları ihaleden bir saat evvel "e' 

rilecektir. 
Taliplerin sözü geçen gün ve saatte Çorlu belediyesine ıniitll' 

caatları ilan olunur . 

Bolu Belediye Riyasetinden : 
Elektrik santrahıı 940 mahrukat ihtiyacından müııakasaya 1'~ 

nan Zouıuldak maden kömörüne uzatma müddeti içinde de ta~r. 
çıkmamasıodan arthrma ve eksiltme kanununa tevfikan bir ay rnıı 

detle pazarlıkla ihalesi takarür etmiş elduğundan pa7.arlık wüdddr' • e 
tinin 14 haziran ~40 cuma ,-ünü hitam bulduğu ve bu müddet içııı 
taliplerin belediyeye müracaatları ilan olunur. 

Malatya Pamuı< Deneme, İslah ye Üretme Çiftliği 
Müdürlüğünden : 

Cinsi Mikarı Cinsi Miktarı 
Beazin 20 Teneke Mazot 290 Tenelıt 
Vakum yağı 10 Valvaliıı yağı 10 » 
Gres » l » Gaz :ı> , 130 > 

Yukarıda cinsi ve miktarı yazılı tahmineu 1293 •lira 25 kurııf 
kıymetli 6 kalem mevaddı müşlııile haziranın 7 inci cuma günii 55' 

at 15 de Malatya :ziraat müdüriyetinde e~siltweye konulacağındıı: 
istekliler 97 lira teminatı wuvakkata ile birlikte o gün ve saat~, 
mezk6r dairedeki Malatya pamuk üretme çiftliği sahnalma kao>' 
y'onunna würacalltları. 

Şartname her i'Üu ziraat müdüriyetfnde görülebilir. -----------· 
Müteferrik 

Devlet Denizyolları İvletme Umum idaresinden : 
27 mayıs 940 tarihinde eksiltmesi , yapılacağı ilan edilen 60 to11

: 

luk mnnaya talip zuhbr etmediğinden IO haziran 940 tarihinde 111
11 

at 15 c:le paza~lık suret ile mübayaa edileceğinden tay in oluJJ~5• 
i\in ve saatte taliplerin komiıyona gelmeleri. Şartnameleri koııJ' 
yenda r~rülebilir. 

Naf Ja Vekaletinden : 
1 

14. 6. 940 cuma rünü saat 15 ııle Ankarada nafıa vekaleti bi11'~ 
içinde malaeme miidürlütü odasmda topl~nan malzeme ekıill~ıı· 
komisyonunda 3500 lira muhammen bedelli yalnız bezi vekalet ·ıe 
rafından verilmek aair malzeme ve işçiliği yapıcıya ait olmak P..'t~ıe 
70 adet gün~tlikli mahruti çadırın imaliyesi açık eksiltme usııl• 1\ı 
ekailsmeai yapılacaktır. Ekıiltme şorhıamesi ve teferrüalı bede 1 

olarak malzeme miclürlüğündeo alınabilir. 
Muvakkat teminat 262 lira 50 kuruıtur, 

1\ 



ı ~ayıs 1940 

~ ~ lllcl.:: 140 t. 
t ~0Y~n eti: 45 t .- ku:z.u eti: 5 t . 

kapalı z. 

rtin: 3 t.-kaşar peyniri: t .2 t .-beya:z. pey· 
ıı· 

t 1 ıt: 2.5 t .-yumurta: 65000 ad. 
ttcYağ: 1.5 t .·süt: 10 t.-yoğurt: 10 t.-kay· 
Qıak: 300 l:. 

ı· i G~üın : 1 .5 t.-kayısı: t.5 t. 

" 
" 

" 

aç. eks. 

" 

14700, 
. 26800 -

11275 -

7230 -

2100 -
375 -

1097 50 
2011 -
845 63 

542 25 

157 50 
28 12 

MÖNAKASA GAZETESİ 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rek. Ank. 13-6 40 14 :_ 

" 
" 

.. 
" 
" 

13 6-40 t4 30 
13 64Q 15 15 

13-6 40 15 30 

13·6 40 15 45 
13·6-40 16 -

3 

• • 

MUZA YEDELER 
Seyhan Orman Çevirge Müdirlüğündcn : . 

Mikdarı Malaaıaıoen valait fiyatı Tatarı 
. Hacmı Lira Kr. Lira 

Cinsi M.O. 'kental kile 
Çam enkaz edunu 6000 12 7ı<l "ıı kadayıf: 500 :k.-tel kadayıf: 500 k.

~;ufkn: 500 k. 
11 11'.ıe:ı: SOO k .-reçel: 5 t.-sirke: 1.5 t .-bi· 

ta ınayası: 25 kuhı " ' 2817 - 286 27 " 
13 6-40 16 15 

1 
Seyhan vilayetinin Osmaniye kazası dahilinde Elmalı Esik er

m a n ında n 6 bin. kental mikdarmda odua sataşa çıkarılmıştır. 

~· k • ~ Şe er: 15 t.·kesme şeker: 5 .5 t. kopalı z. BOIO -
19450 -

600 75 
1458 75 " 

\ • 
13·6 ·40 16 30 
13-6-40 15 -

Satıiıl i.6.40 giinü saat 11 de Seyhan ormau ç~virıe caireıinde 
· arttırma ile yapılacaktır. 

" Beher kentalinin muhammen fiyah 12 kuruştur. o ~ Yağı: 12 t.· zeytin yağı: 5 t. 

' ~ ü 7 a y e d e 1 er 
1 - -tı sandık: 1 IOO ad.-müteahhit 11am ve 
Lc,ubına) 

40! 50 60 22• Tophane Lvz. SAK 4·6·40 14 30 

Şartaame ve mukavelename projeleri orman umum müdürli
ğünden, Seyhan orman çevirre mU.ilürlitünden Oımaniye orman 
bölge şefHtinden alınır. 

~ deposu ankazı Muvakkat teminat 54 liradır. 
Satış umumidir. • 

Samsan Oefterdarlıtı 1800 -aç. art. 

andan kesilip çık:ırılacnk çam ağacı: 
1279 ms " 

Samsun Orman Çevirge Müd. 
6-6-40 14 -

I0-6-40 14 -
Şatış 24.5.40 gününden itibaren 15 gün müddetle 8.6.41 cu· 

~n, kömür ve gürgen keresteleri 
Yo maki nesi 

~ın ayakkabısı: 100 çift 
' 

n 

" 

" 

.. 
İst ) 2 ci İcra .Hasköy Vapur İskele· 

.si .\! 151 
İst. 2 ci İcra Beyoğlu Balıkpıu:arı 

Tiyatro Sok . • \; 44 

5·6-40 14 -
6.11-6·40 J5 

5. l 2·fi·40 16 -

1 1 

martesi gününe kadar devam edeeeksir. , 

(Devamı 4 iincü sayfada) 

ıSTANBUL B o R s A 
Ticaret ve Zahire ÇEKLER 

B o r s a s ı 28 - 5 - 1940 
- 28'.5.940 -

,.Fİ ATLAR 

Londra 5.24 
Nevyorlt 184.50 
Pariı 2.9147 

isteklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yozıh vesaik ile 
~liıtte ayni'•gün seat 15 de mezkur komisyonda hazır bulunmaları 
Qıdır. 

Muhammen bedel 4830 lira ve muvakkat teminatı da 362 
lira 25 kuruştur. 

Yukarı Milin o 1.38375 

İhale t .6 940 cumartesi günü saat 10 da Tüm komutan· 
lık binasındaki komlsyonc\,a yapılacaktır. 

Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. isteklilerin 
~tanbul Levazım Amirliği Satına.ima Komisyonunda"h-: muvakkat teminatlnrile birlikte belli gün ve saatta komisy-0· 
888 adet sedye alınacaktır Pazarlıkla eksiltmesi mü.tealı~it nam na ge!mefori ilan olunur· 

~t&abına 5.6 940 çar14mbcı günü saat 14,30 da Tophanede lıtanbul 
1 

Bu~day yumuşak 
S~rt 

» lcınlca 
Arpa Anatl.ol dökme 
Tiftık mal 

" oğlak 

tÇr . Pa. 
6 3t 
6 so 

Kr. Pa 

5 12,5 5 go 
150 160 -
175 - 195 -

9 -
5 15 

Cenevre 36.8595 
Ati na 0.9975 
Sof:ya 1.9925 
Madrid l4.4ü5 
Buda peşte 29.9425 
Bükreş 0.825 
Belgrad 3.91 

~•ııın Amirliği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 1 Bolu Ceza Evi Müdürlüğünden : 
~li 17760 lira, ilk tcminutı 1J32 liradır. Sartuame ve ııümuuesi Bolu ceza evi mevkuf ve mabkuoıiniııe verilicek birinci altı 

Nohut natiirel 
Çavdar 
Fuulyo çalı 
Sustun 17 10 

34 -
t7 20 

17 15 )"okobama 38.50125 
Stokbolm 31.005 

ESHAM VE TAHViLAT 
Sıvas -Erzurum 1 19.48 

t\lltıiayonda görülür. Kanuni vesikalarilc belli saatte komisyona aylık ekmeğin 15 gön müdtletle münakasaya lrnnulmuştur. İhale 
lı:ıtJeri. ' günü olarak 31.5.940 tarihine rastlayan cuma günü saat 14 de Cum-

Fınd ık içi 
u kabuklu 

Afyon 390 
17 25 

GELEN 
• ı·k. b' d t d u-teahh"ıt nam ve hesa'bıııa alınacaktır. huriyet müddei umumiliğinde içtima edecek komisyonu mahsusunda Tiftik 

' • ı ıa a e se ye m • be . d l 'l b b b l B. peynir 
'qtl ki k ·1· • 5 6 940 çar•amba günü saat 14 de Tophanede talip olanların 1 buçuk nıs tın e pey akça arı e eru er u unma· Ko;ar 
'l ı a e sı ımesı . . Y - k . t 1 . 'h" ·ı· d 't"b C M 

lcv A. · l"ğ' S t l .. komisıonuıda yapılaca ı<tır. Tahmin farı ve şartnameyi gorme ıs eyen erın tarı ı ı an an ı ı aren eza , ıs:r 
~t . mır ı ı • a ıncı lD.& • l I • .1• I Pamuk 

~ırk bin lira ilk teminatı 3009 liradır. Şartname ve uümuncsi evi müdürlüğüne müraeaat ey eme erı ı an o unur. \'opale 

~İıyonda görtilür. isteklilerin knnuni vesikalarile belli ssatte ko· ~~:n 
~.. Düzce Cumhuriyet Müddei Umumiliğinden : ·• ~Ona golmeleri. Buğday 

23 1 

42 • 
2,S ,, 
ıs • 
1 • 

12 • 
15 .. 
- . 

• 45 • 
38,5 ,. 

YENi ADRESIMIZEI 

DiKKAT 
Düzce cema evinin 1530 lira bedeli muhammineli bir senelik ek- Kuş yemi 

b mek ihtiyacı 1 J.5.940 tarihinden itibaren 31.5 940 tarihine müsadif G 1 D EN 
Demfryolları ve Limanları İ~letme U. Müdürlüğünden: cuma au-nü saat 14 de ihalesi icra kılınmak üzere yirmi gün müd- Doıı 1~0" 

GalataJa, Fermeneciler 

Cadclesinde, Ken~cr ha· 

nında kain itlarchanemizi 

bu kcrre aıağıdaki adreıe 

nakletmif olduiumuzu hil· 

ümum abone ve resmi de· 

vairin malumu olmak üze· 

re ilin ederiz· 

ı. · o Kuşyemi • 
"!uhammen bedeli 7464 lira beş kuruş olan muhtelif eb'adda detle eksiltmeye konulmuıtur. K. fındık 25, , 

btı._lenıde 1235 nded duble süt hey.az, iuble yeş~l, ~u~le kır~m, I Talip olanların şartnameyi öğrenmek üzere Di:zce C. M. U. l Fındık ıçi ı :t • 

'I ~ buzlu cnm ile vagoıı camı 17 .ti.940 pazartesı gunu saat la te 

1 

liğiue ve ihale günü yüzde 7 buçuk kuruş teminat parası ile ko· ~ B "d O iL~ F 1
1
A T LA R

3 82 d b" d h'l" d k" k . t 'f d k 1 . • • l ı ull ay ıverpu 'ı ltpaşada Gar ınası a ı ın e ' omısyon ara ın an apa 1 misyona müracaat eylemelerı ılan o unur. • , « ı Şi.kago 5 06 

lııulile satın alınacaktır. ı -
1 

a Vınıpelı: 4 50 
~l.l işe girmek isteyenlerin 559 lira 81 kuruşluk muvakkat te- Keıan C. Müddeiunıumiliflnden: ~:~~o T. ·~ Loodra 

'44~t, kanunun tayin ettiği vcsikula~la tekli!le~iı~i muhtevi 7~rfl~- Keşan ceza uinin 940 yılı senei maliyesi nihayetine kadar olan · DOKTOR ç j p R U T 
~ 'Yuı gün saat 14 de kadar komısyon reıslığ111e vermelerı la- bir senelik ekmek ibtiyacı münakasaya konulduğu holde talibi ol- l_,, ~ 
dır. madığından 2iJ.5.941J tarihinden itibaren 30.5.940 perşembe günü · 1 Cildiye ve Zühreviye 

llalata, Eski Gümrük cad. 
al! işe 'aid şartnameler komisyondan parall:E olarak dafıtılmak- saat 14 kadar temdit edilmiş olduğundan taliplerin mezkür gün ve Mütehassısı 

t, saatte Keşan adliye dairesinde te~ekkül eieıı komisyona müracaat- 1 Beyoğlu Yerli Mallar Pn:ıarı 
No. 52 (Hususi Da1ra) 
Telefon; 49442 
Posta Kutusat : 1261 

* • * ları ilan olunur. lı karşısında Posta sokakı köşesinde 
" b k b ld l · M'eymenct ap:ırtımanı ı t -.~.000 adet sinek kağıdı ve 8000 t~ a a ey az ya ı:z ı Tel.: 

43353 ~nyunı kağıdı alınacaktır. Bak: lnlusarlar U.- Müd. ilan· ve f l.!..."":n-~g;;::~.....::Miiiöilıili~llii._ ... .:-

~ Zahirıe, Et, Sebze v .:.-~ 
!ıtanbul Levazım Amirliği Satanalma Komisyonundan : 
ı,~ ' q rı Miktarı 

~~ Kilo çalı fasulyesi 98,0UO Kilo Taze kabak. 
~;'\! Kilo Ayşekadm fasulyesi. 26,Q(){) Adet Hiyar. 
..ıtlO KilG Barbunya Fasulyesi. • 
\'lıkarıdE\ ya71lı beş kalem sebzenin pazarlıkla eksiltmesi 

\~? ~>az.arlesi günü saat 14,30 da Tophnnede lst~\bul Le~azım 
'tl ~~ı Satınalma komisyonunda yapılncaktır. Hepsının tahmın be· 
\~ 7,174 lira 50 kuruştur. Rumeli cihetine ait sebzenin ilk temi· 
\ ~84 lira G kuruş Anadolu cihetine ait sebzen~n ilk teminatı 4('4 •t/ kuruştur. Şortnamesi komisyonda görülör. lsteklileriıı kanuui 

•katarile belli saatte komisyona relmeleri. 

O. 'D. ve Limanları İşletme Umum İdar~,,sinden : 
~) ~llhammeıı bedeli 425 lira elan 5000 kalıp takriben l250 kg. 
<ı~ ~>.. sabun 13.6.1940 perşembe ıünü saal 11 de Haydarpaıada 
ı... ~hıaaı dahilindeki komisyon tarafmdau açık eksiltme usulile 
'<ıtı 

. il alınacaktır. 
\ı il İve girmek isteyenl~rin 31 lir~ 88 kuruşluk muvakkat temi. 
'"~ ltanunun teyiıı ettiği vesait.le birlikte eksiltme günü saatine 

n k?ruisyona müracaatları l~zımdır. 
~'1t, il ışe nit şartnameler kow11yendan parasız olarak dağıtılmak-

Konya C. Müddeiumumiliğin~en : 
!} e '<on ya cezaevinin bir yıllık ekmek ilitiyacı 2.6 40 gününden 
~t/10 gününe kadnr 25 gün müddetle kapalı zarf usulile ekıoilt

' konulmuştur. 
~ "1~·6.940 tarihine denk gelen perşembe iÜnü saat IO da Kenya 

ld~eiuU:umiliği dairesinde icra kılınacaktır. 
~tt• lllıbier tcklifuamelerini o gün saat 9 dan evvel Komhyon Ri

~rıe vermiş bulunacaktır. 
'~'- kınek ikinci nevi yerli undan bas olacak ve talibler lııedelli 
~iti '1ıneninin 0 "' 7,~ olan 1555 l,ira 20 kuruşluk temiuah mu vak• 

~tıni teklifleri le birlikte Komisyona vermiş buluııacaktır. 
\t,

1 
~karıda yazılı nev'i gösterilen bas ekmetin kilosu şimdiki 

1ı!le 16 kuruştur. 
f:' arı vesair masraflar müteahhide aiddir. 

~~11 '>'la izahat almak ve şartnameyi görmek isteyenlerin Konya 
t~j Direktorlüğiine müracaatleri ilan olunur. • 

S Sivas Tüm Satınalma Komisyonundan: 
1ııı~)' 1\>as garnizonunun 21000 kilo kuru fasulyesi açık eksil· 

t konulmuıtur. 

Maraı Askeri Satınr lma Komisyonunda n : 1 l - 40.000 adet sinek ki~ıdı pazarlıkla sıttın alınacaktır. 
200.000 kilo un kapcı lı zarfla eksiltmeye konmuştur. Muhnmmen ll - Pazarlık 29.5.940 çarşanba günü saat 15,30 da Kabataşta 

tutarı 26 000 lira ilk teminatı 1950 liradır. Şartnamı si Ankara, f5 • Levazım ~e Mübayaat Şubesindeki Altuı Komisyenuoda yapılacaktır . 
tan bul L~ Amirlikleı i ve r.Iaraşta Askeri sntınalrua l<omiı;youunda 1 ili - lııteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif 

örülür. Eksiltmesi 1.6.940 cumartesi günü sant IU da Maraştn As- edecekleri fiyat üzerinden o 0 7,5 güvenme paralarile birlikte mez· 
!.eri satını:ılmn lrnwisyou~nda yapılacaktır. İstekliler telı l if ıuektubla 1 kur Komisyonn müracaatları. (4436) 
rını ihale günü en geç sont dokuza kedar Marı;ştu askeri sahnalwa 4 • * * 
komisyonuna vermeleri. r 1 -• Nümunesi mucibince 70 x 100 eb 'adında 8908 tabaka bcya:ı 

Bolu Memleket Hastanesi Baş Hekimliğinden : 

Cinsi 
Ekmek 
Koyun eti 
Pirinç 
Kuru fasulye 
Mercimek 
Nohut 
Patates 

) 

Kuru soğan 
Çekirdeksiz ü:lüm 
Şehriye 

Birinci un • 
Makarna 
Göl tuzu 
Gaz 
İnek südü 
Şeker kesme 
Sade yağ 
Sabun 
Odun ' 
Odu'o 
90 sntim eninden 

geyikli dülbent 

Markası 

birinci 
erkek 
yerli 

> 

aşlı 

:o 

Adapnznr 
İzmir 
çapn 
Eskişehir 

çapa 

Vakum 
yağlı . 
yerli 
sı:z.ırıloıış 
Faik 
meşe 

kayın 

t040 .\~ 

115 saatin eninde geyikli 
kuş marka kefenlik 

Alınan rayice göre 
beher kilosu 

kr. sa . 
10 50 
35 

Miktara 
7500- SiOO 
4000- 50ı10 

1000- 1500 
300 - 400 
50 - 100 

250- 300 
1200- 1500 
3ll0- 400 
150, 200 
50- 100 

350 - 400 
500- 600 . 
400- 500 
350- 400 

73rıo 8000 
800- 900 
400- 500 
140- 200 

50000- 60000· 
50000-60000 

1500- 2000 

200- 250 

25 
15 
15 
12 
5 
6 

25 
25 
15 
25 
7 

23 
12 
42 

120 
45 
o 60 
o 60 

25 

45 
8S santim eninde leylekli 

amerikan aargl bezi 350- 400 25 

1 yaldızlı alewinyum kağıdı pazarlıkla satın alınacaktır. 

J 

il - Pazarlık 31.V.940 cuma .günü saat 16,30 ela Kobatatta Le · 
vazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılıtcaktır. 

l 111 - ~ümune sözü aeçen şubeden parasız alınabilir. 
~ iV - isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte tek-
i lif edecekleri fiyat' üzerinden % 7,5 ıüv'enme paralarile birlikte 
' mezkur Komisyona müracaatları· (4469) l-2 

• • * 
1- idaremizin Ankara birR fabrikasında mevcut 256 bin adet 

su kapsülü pazarlıkla sntılacnktır. 
il - Mabamınen bedeli beher bini 270 kuruştan 691,20 lira 

% 15 muvakkat teminatı 193,'98 liradır. 
ili - Pazarlık 10. Vl.940 Pazartesi günü saat 14 de Kabataşta 

Levazım ve Mubayaat Şub~sindeki Satış Komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Nümune sözü geçen Şubede görülebileceği gibi mezkur 

fabrikadan da parasız alınabilir. 

V ..._ İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 15 
miktarındaki teminat parnlarile birlikte yukarıda adı geçen Kemis· 
yona gelmeleri ilan olunur. (4254) 2 - '4 

' X il l il llllll llllll llllll lIII 1111111 lll llllllll l lll I 1111111il111111111111111 ll l l il lll il I ili l il ili~ -
: DÜGÜN, NiŞAN va sair ÇiÇEK siparişleriniz için ~ 

§_: TÜRKİYENİN en eski F Q T ) S 
_ ve en asri • 

------= ÇİÇEK EVİNE MÜRPlCAA T EDİNİZ 
S Beyoflu, İstiklil Catldesi, .'\~ 302. Telefon : 40606 

= --= -
S Şulııesi : Bey. Sumer Sineması karşısı .\! 207. Telefon : 43469 ----a B 0 TÜN S E N.E AÇ 1KT1 R 

-------Yukarıda cins ve miktarı ve rayiç bedeli ya.ıılı erzak ve diger 
malzemenin .4.6.940 snlı günü saat 15 de ihalesi yapılmak üzere 15 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin mezkür gün 
ve saatte yüzde yedi buçuk depezitolarile birlikte vilayet daimi en· • 
cümeaiude bulaı:ımaları ilin oluaar. l 

'.: Vaziyet dolayisile fiyatlarda tenzilat yapılmııtır. -= xn ı uu ı ı 11111111111111111111111111 mı mı ı ı ı ı ı ummımı mmmmnı m 1111111n1111 ux 
imtiyaz Sahibi ve Yazı işleri Direktörü: İımail Girit 

Buılclıtı yor; Akua Baaıaıevi laaabul 

I 

' 



CINQUIEME ANNEE No. 1434 

ABONNEMENTS 
Ville et Province 
3 qlOİıı Ptrs 450 
6 850 

12 .. 1500 
Etranger : I 2 mois Ptrs 2700 

Le No. Ptrs 5 

MEReREDI 

___ / 
Quoticlien des AdJudications 

ADMINISTRATION 

Galat , Eski Gümrük Cad. 

[fo . 52 

, 
Tclephone: 49442 

P our la Publicite s' adressel' 
iı l'Adminlstration ıournal Professionnel ıies Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Boite Postale No. 1261 

_____ Tableaıu ~ynoptiq~- des Adjudi~_!ion~ . O~v~~~ujourd'_h_u_i ____ , 
• , Mode 7Prix Caution. Lieux d'adjudication f!t du 

Obıet de ' adjudication d'adjudicat. eatimatif proviaoire Cahier dea Chargeı Joura Heureı 

Adjudications au Rabais 
Ccnslructicns"f' ep2rc tions-Trav. Publics-Materiel de Construction-Cartographie 

Trav. terrnssement et conıtr. aqueduc et chnussee Pli cach 95'37 I 29 601S 56 Vilayet Hatay 24 6-40 ıs 
s route lskcnderun·Pnyas (cnh eh 477 P) 1 

Rep:ır . echelle Tnşiskelesi a llakırköy Publittue 4430 03 332 25 Com. Perm. Municip. lstanbul 13-6·40 14 
6·6-40 15 -Constr. pavc ordin:ıire a Vezirköprü: 53U m. ,, 871 20 55 34 Vilayet Samsun 

Ameubiement pour Habitation et Bureaux.:.Tapisserie ete. , 
Lit en bois pr. 4 personnes: 83 p (au nom et Grc a gre 1909 -

et pr. compte du fournis&eur) . 
Bois de E~nstruction, Planches, ~~!pente 

Bois de constr. re~ineux: 50 m11 

' ,, " ,, en ebene: 50 m11 
Publique 

" 
Transport-Chargement - Dechargment 

Location moyens de transport pr. une annee 

C ombustible - Carburant-Huiles 

Bois de ebene: 45-6S t. 
Semi·coke: 40-55 ı. 

Huile pr. machine: 1, 7 t. 

llivers 

I 

Gre a gre 

Papier tue·mouches: 3000 p. Gre a grc 
" en nluminium a dorurc blanchc: 8000 f. . ,; 

Brnncard: 2000 p. (au nom et pr. compte du » 

fourpisseur) 
Brancard: 888 p. ,, ,, n ,, ,, ,, ,, 

fournisseur) 
Vitre de wagon doublee blnnche-id. verle et Pli cnclı 

rouge, ete . : 1235 p. 
Mahone J.e 60 t.: 1 p. (aj) 

P.~visi ons 

Rate: 18 )O p.·viande de mouton: 2150 k. 
Pnin: 9 t. " 
Lnit de vache: 7 t. 
Riz: 7,5 t. 
Beurre: 3 t. 
Fnrine: 36 t. 
Paille: 78250 k. 
Farine: 60 t. 

" 41 ,, 
Haricots çalı: 24,3 t .·id. ayşe: 52,3 t .· id. baı· 

bounyn: 86,5 t.·courges: 98 t -çoncomh· 
res: 26000 p. 

Pain: 29 t. 
Viande de mouton: 10,9 t. 
Huile d' olives: 270 k. 
Riz: 22.9 t. 
Lentilles rouges: 260 k. 
Mnc:ıronis: 970 k. 
Haricots secs: 1180 k. 
Y oghourt: 40 t. 
Lait pastorise: 40 t. 

> cru: 20 t. 
Poule: 2000 p. 
Poulet: 1000 p. 
Farine: 18S750 k. 
Provisions: 23 lots 
Paille: 197,5 t . 
Fein: 333 t. 

Gre iı gre 

Publique 

" 
" 
l> 

Gre iı gre 

" > 

" 
" 
" 

-. 
Pli cach 

,, 

,, 
Grc iı grc 
Publique 

,, 
Pli cacb 

Pnin, viande, riz, haricots sccs. lentilles, ma- Publique 
caronis, vermicelle, farine, sel, beurre ete. 

Pain (pr. 6 10's) ,, 
" ,, ı ı.. ıı .1eeı 

Riz: 10 t.-baricots secs: 7 t.-id. barbounya: 2 Pli cach 
l · ·pois·cbiche: 1 t.·soude: o t.-:. .. von: 2,5 
t.·sel: 4 t.-fnrine: 4 t.-poivre rouge: 50 k. 
ld. noire: 108 k.·pistacbe: 2SO k.-the: 100 
k.-farine: de riz: 200 k.·noix decortiquee: 
500 k.·macaronis: 1 t.-ıemoule: 1 .t.·ver-
micelles: 500 k.-ble: SOO k.-amidon: 309 
k.-vanille: SOO paquets ete. 

Legumes et fruit! 
Pain: 141 1. 

Viande de mouton: 45 t. ·id. d'agne.nu: 5 t. 
Beurre: 12 t.-buile d'olıves: 5 t. 
Olives: 3 t..fromage kacher: 1.2 t .-id. blanc: 

2,S t.-oeufs: 65000 p. 
Beurre: 1,5 t.-lait: 10 t.·yoghourt: 10 t.·creme: 

300 k.-

,, 
» 

" 
" 

J 

2750 -
2500 -

40000 -

17760 -

7464 -

900 -
900 ._ 
700 -

2475 -
3300 -
S040 -
1173 75 
7800 -
S125 

17174 50 

3045 
7000 -

135 -
72S -
39 -

194 -
177-

10000 -
12000 -
4{00 -
1500 -
500 

24147 50 

3950 -
149&S -

1530 -
14624 50 

1G996 -
14700 -
26800 -
19450 -
11275 -

7230 -

• 

143 17 Com. Ach. Intend. Tophane 

206 25 
187 50 

6fj -

110 -

3000 -

1332 -

559 81 

67 50 
67 50 
52 So 

187 so 
447 50 
378 -

88 50 
580 -
384 "10' 

228 37 
525 -

10 32 
54 37 
2 25 

14 55 
13 27 

7Se -
900 -
300 -
112 SQ 
37 50 

1815 -

296 25 
1124 

1274 63 
1097 5Q 
2019 -
1458 75 
84S 63 

542 2S 

Dir. Gen. Exploit. Ports Etat 

n 

Office S:ınit. Littor~l Port Samsun 

Oir. Hyg. et Assist. Sociale Malatya 
J ,, 

Dir. Agriculture lstanbul 

14-6-40 15 
14-6·40 15 

10-6·40 10 -

15·6·40 9 
15·t.i·40 9 
29-5-40 10 -

Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 29-5-40 15 30 
16 30 
14 -

n " 
Com. Ach. Int. Tophane 

1> 

31-5-40 
5-6-40 

5-6-40 14 30 

ler Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 17·6-40 15 

Oir. Gen. Exploit. Voies Marir. Etat 10·6.40 15 

Munic~palite lzmir 
,, ,, 
" ,, 

Com. Ach. Milit. lspnrta 

" " ,, 
" ,, :ıı 

,, ,, 

Com. Ach. lnt · Tophane 

Vilayet Snmsun 
,, ,, 
" " .. " 
> l> 

> > 

,, 
Com. Ach. Comm. Mil. lst. Fıhdıklı 

J 

,, 
,, 
,, 

" ,, 
l> 

,, Mil. Isparta 
Vilayet Isparta 
Com. Ach · lnt. Izmir 

" ,, 
HQpital Regional Bolu 

12-6·40 
12-6-40 
12-6-40 
27-6-40 
17-6-40 
14-6·40 

5-6-40 
5-6.-40 

16 -
16 -
16-
11 
ıs -
15 -
16 -
15 

5-6-40 11 
3-6·40 14 30 

. 
30-5-40 15 -
30-5-40 15 -
30-5-40 15 -
30-S-40 15 -
30 5-40 15 -
30·5·40 15 -
30·5·40 15 -
14-6·40 15 -
14-6-40 15 -
14·6·40 15 -
14-6-40 15 -
14-6·40 15 -
30-5-40 10 -
30·5-4-0 16 -
10-6-40 15 -
10·6·40 16 -
4-6-40 \5 -
\ 

Dir. Mai son P~J!ale Bctlu 31-5-40 14 -:-
Procureur Gen. Düzce 31-5-40 14 -
Recteur lnstitut Sup. AgricoJe Ankara 13·6 40 10 -

,, ,, 
,, 

" 
" " 
" 

,, 
" " 

" " 

13-6-40 11 -
13-6-48 14 -
13-6-40 14 30 
13-6-40 15 -

' t3-6 40 ıs' ıs 

13·6·40 15 30 

----..... ----------------------~~~--~--

·Memento des Fournisseurs - ---
LES ADJUDlCATIONS QUI AURONT UEU DEMAIN LE 30.5.~ 

Vilayet Zonguldak : Municipalite Bursa: 
Conıtr. bat. Admin. pıırtic. [No 1369) Compteor eli ctrique (No 142~) 

Chemins de Fer Etat : Vilayet Isparta : 
Pulıomctre [No 1390) Proviıions et combuıtıble [No 1424] 
Motenr Die1el [No 1402) Municip. Duzce : 
Tran'Sport charbon (No 1420) Dressement carte [No 1425] 

S. A. T. de Fab. Toile et Fil l Procureur Gen. Kayııeri : 
Malatya : Pnin (No 1425] 

Conıtr. maison [No 1414} l Dir. Pr. Monopoles Ankara: 
1'ir. Cjen. Exploit. Electr. Trams Transport articleı monr polıscs (No 1 

et Tunnel lstJtnbul : Vilayet Malatya : 
Trav. aııpbaltage route de Tazim n Har- Oeuf8, ri:r., poı:ıme de terre, harieoU t 

biye [No 1415) 1 [
0

No 142~ ) • • •• ~ • e 
Dir. Gen. Exploit. Voies Marit. Dır. Uııne Electrıcıte Gazıaııt l" 

Transport chnr .. on [No 1416] l tmprimcs [No 14~9] 
Com. Ach. Milit. Isparta : Coke (No 1429] 

Farine [No 1416) Municip. Gaziantep: 
Dir. Pr. Monopol~ Edirne : Bois pr. pocl~ [No 1429] 

Tra .. port articles monopoliaes [No 1418) Bureau Fıse Kızılbey: • 
Com. Ach. lnt. Mil. Tophane: Antomo~i~e a 8 .cyli ııd res (No 1432). 

Mncbine-prasse [No 1420) Comıte Croıss. Rouge Turc • 
Municipalite (stanbul : Confection paletots [No 1432) .. 

Soudore bido:ıs [No 1420] ı Procureur Gen, Keşan : 
Dir. Gen. Monopoles : Pnin [No 1432] 

Haile panr eompre,seur (No 1420) 

Com. Acb. Mil. Kırklareli 
Beurr• (Ne 1421] 

Vilayet Manisa : 
lmpreHİon quitınncu [No 1422] 

Dir. Gen. Türkkuşu : 

NOTES ı Les NumeroHntre pıı••'' 
! thbes ııont ceu:ı: de notre jonrnsl d•~

1 

ı lequel 1' avuı a paru 

Pain [No 1423] • 

(• )Le• affaıres auıviH d'uno ,.,ır 
riııqae H rapportent Ü de. nnte• P' 
adjudication a in aar<ınchere. 

(3 üncü sayfadan devam) 
fstanhul Üçüncü İcra Memurluğundan : 

Paraya çevrilmesine karar verilen gardirop, konsol, karyol' 
ve ı~ir bunn mümosil hane eşyasının 'birinci açık arttırması 1.6.9" 
tarihine müsadif eden cumartesi günü saat 9.30 da Knsımpaşıı~' 
Keramet sokağında 98 numaralı hanede yapılacak ve kıymetleriıı1 ıı 
% 75 şini bulmadığı surette ikinci arttırmalarının 4.6.940 tnribİfle 
müsadif eden ıalı günü ayni mahal ve saatte yapılacağı ilan oluı111'' 

İstanbul İkinci lora Memurluğundan : 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve paraya çevrilmesine muknrre' 

bir adet konsol ve bir adet gardirop kilim ve sair eşya 4.6.940 s111; 

günü saat 15 den 17 ye kadar Kurtuluşta Kurtuluş caddesinde 20 
numaralı hanenin önünde açık arlttrwn suretile sablncaktır. MubatJI; 
men kıymetinin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde ikinci arttırmıı 
haziran 940 cuma günü ve saatte icrıı edileceğinden talip olanlıır111 

yevmi mezkfırda mahallinde baz1 bulunacnk memura müracnat e)' 
lemeleri ilan olunur . 

Balıkesir Orman Müdürlüğünden: • 
Cinli Kental 
Çıra 490 
Balıkesir vilayetinin Edremit kazası dahilinde hudıltları şart0'' 

mede yazıh Delitaş devlet ormanından 490 Kental çıra 6 ay içer· 
sinde çıkarılmak üzere 16.5.9.tO tarihinden itibaren 20 gün müddet· 
le açık arttırmaya konulmuştur. 

Arttırma 5.6.940 tarihine müsadif çarJamba günü sant 15 ~e 
Balıkesir orman müdürlüğünde yapılacaktır. 

Beher kentalın muhammen bedeli 32 kuru§tur. 
Muvakkat teminat 11 lira 76 kuruştur. 
Şartname ve mukavele projeleri Balıkesir orman müdürlüğiiııde 

görülebilir. -

• • • Cinsi Hacmi 
Çam 228 • 

Balıkesir Vilayetinin Edremit kozası dahilinde huautları şarl 118 

mede yazılı ada ged~i devlet ormanından 228 metremikiip çanı eŞ' 
çarı 7 ay içerisinde çıkarılmak üz.ere 22 5.940 tarihinden itibıırtl' 
20 gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. • 

Arttırma 11.6.940 tarihine rnüsadif salı günü saat 15 de Bahı;e 
ıir Orman Müdürlüğünde yapılacaktır. • " • 

Beher gayri mamul metremiknbın muhammen bedeli 5 IO lıcıl 
ruıtur. 

Muhammen teminat 87 lira 21 kuruştur. 
dıai' Şartname ve mukavele projeleri Balıkesir Edremit orman 

reıinde ıirülebilir. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
ııtır• 1 IOO adet kafes sandık miiteahbit nam ve hesabına satılaca , 

Pazarlıkla arttırması 4.6.940 salı günü saat 14,30 da Topbanene Leb , 
4 , Tb " e 

vazım Amirlij'i Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. n wııı I•' 
deli 40 l lira iO kunış kati temiııatı tiO lira 2? kuruştur. Saııdı1'1'1İ' 
Salıpazarında Levazım eşya ve Teçhizat Anbarında girülür. iste 
lerio ltelli saatte Komisyona relmeleri. 


