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Galata, Fermeneciler Cad. 

Kenber hanı, 2nci kat 
No. 8-9-11-12 

lLAN ŞARTLARI 

idarehanemizde görüşülür 

Telefon: 49442 

Posta kutusu No. 1261 

Umum Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 

Ekonomik Haberler 
Tayyare ile ıicari nakliyata 

başlanacak 

Devlet Ha\'a yollara umum 
~iİdürlüğü, Avrupa ve Ameri
d ada olduğu gibi memleketimiz
e de tayyarelerle ticari nakliyat 
~llpılnıasım kararlaştırmış ve bu 
b 11•1ısta laumgelen hazırlıklara 
ilflannııştır. 
b·ıl'ayyare ile ticari nakliyat, 
~·~•ısa posta peketleri, kabili 
~lıa} olınıyan muhtelif mallar ve 
, alzenıe ile müteahhid eşya Ü· 
'!:r' •rıde teksif olunacaktır. 
t Bu suretle istanbul ve Anka· 
~darı en uzak yerlere ve bilmu
b" bele uzak yerlerden buralara 
) 

11
Yiik bir süratle ticari nakliyat 

t 'Pılnıası temin edilmiş olacak
b~· Ancak nakliye pilotluğu 
b \labütün ayrı bir iş ve ihtisasa 
) '~lı elduğuğuııdan, devlet hava 
~~arı idaresi süratle nakliye 
tıı Uarı yetiştirmeği kararlaştır-
ı.ı '1tır. İdare, bu maksadla me
Jıı~r olabilmek evsafını haiz pi· 
'tb?k diploması bulunan ve ec· 
~ .. 1 lisanı bilen gençlerden bir 
"llııoın İugiltereye ve Fransaya 
tq,11derilmeleriııi ltararleştırmış· 

~t gençler İngiltere ve Fran
~il kısa bir müddet nakliye 
t' 0lluğa stajını gördükten son-
l ltıtnılekete döneceklerdir. 

~ırıır şarap fabrikasına muktazi 
a demir verilecek . 

~6 11 lı.erre şehrimize gelen lzmir 
tG j• İncir tarım kooperatifi müdü_I 
tt.

1
•taobul Mıntaka Ticaret mü-

• e "'- Yapmış olduğu temaslar es-
~ 1nda iz mirde yapılmakta olan 
~ '~ fabrikası için lazım olan 
~~•rlerin temini etrafında ıö
~t 1 ınüş, gerek bu fabrikanan 
~.ttrelı.se lzmirdeki diğer resmi 
L'''ele • d . "h . k -._ rın emır ı tıyacı artı· 
~ tı:ııştar. 

urda demirler de satın alınmağa 
li başladı 

Bir günlük ihracatımız 325 bin 
lirayı buldu 

İngilizlerin memleketimizden 
külliyetli mıktarda yumurta al
mağa karar vermeleri ve müba
yaa faaliyetlerini arttırmaları ü
zerine İtalyanlar da yumurta 
taleblerini fazlalaştırmışlardır. 

Evvelki gün İtalyaya 960 san
dık ve 30 bin lira kıymetinde 
yumurta sevkedilmiştir. İtalyan
lar mensucat sanayiinin muhtaç 
olduğu paçavra mübayaasına de
vam etmektedirler Bu kerre ye
ni 17,500 liralık 35 bin kilo pa· 
çavra ihraç edilmiştir. 

Amerikaya da tavoan derisi 
ihracata artmış ve bir gün zar· 
fında 40 bin liralık 13U bin deti 
sevkedilmiştir. Amerikoya mavi 
haşhaş tohumu ilıracatı da de
vam etmektedir. 

Romanyaya 100 bin lira kıy
metinde ve 50 bin kiloya yakın 
Kayseri fabrikası mamulatmdon 
pamuk ipliği ihraç edilmiştir. 
Macaristana ıskarta pamuk, İn
J'iltereye fındık, Fran1aya fasul
ye, Belçikaya arpa ıevkedilmiş

tir. 
Evvelki günkü ihracat meya· 

nında Almanya için 295 bin kilo 
ayçiçeği küspesi ve 250 bin kilo 
pamuk tohumu vardır. 

Finltindiya, Litvanya,Letonya
ya da şimendiferle yaprak tütün 
ıevkedilmiştir. 

Şehrimizden yapılan bir gün
lük ihraç. faaliye\,ioin tutarı 325 
bin liradır. 

Yerli ipliklerle çorap imali hak
kındaki rapor hazırlandı 

Gemlik sun'i ipek fabrikaıı· 
nıo yerli çorap imali i9in çıkar
dığı çorap iplikleri hakkındaki 

rapor İktısad Vekaletine gön
derilmiştir. 

Raporda bu ipliklerin çorap 
fabrikalarında kullanılması için 
yapılan tecrübelerden alınan ne
ticeler tasrih edilmiştir. 

Belçika ile ticaretimiz 

t1ı Gkulbet tarafından tesbit e

'' tıı demir nevilerinden baş
't ~1ntaka Ticaret Birliği Zira
"ı&b rıkuı hesabına hurta demir 
ıı_ 'Yllasıııa da başlamıthr Hur Türkiye · Belçika Ticaret mua-

f ıa detı:ıirler fob olarRk tonu hedesi müddeti 23 Nisan tari
~ıı liradan satın alınmaktadır. hinde bitambulmut ve ticaret ve 
b~ ~alca Ticaret Müdürlüğüne klering anlatmaları 1 Haziran 
"ıtıi/'ç gün zarfında bir çok tarihine kadar tem~it edilmiştir. 
• ler yapılmıştır. 1---------·-----
h. Yumurta talaşı darlığı Tedavüle çıkarılan yeni Banknollar 
~., Türkiye Merkez Bankasından : 

>ııltı tı:ıüddettenberi devam eden 30.4.940 akpmı ıtibarile ban· 
~ik tırta talaşı buhranı ıeniş luıot emisyonunun vaziyeti şu
hıttı'••ta kendini ıöstermeğe, dur : 
~at lırta ibracatimızın hararet BaDkanın oçıhşındıı 

Qttrr.· banka kanunu mncıbın• 
~'t . •aı ve daha da inkişaf ce deruhte edilen mik-
lı b·'tı bir zamanda ehemmiyet- tar 158.748.563 lira 

~11
1' tekil almağa başlamıştır. Baııka kanununun 6-8 

~.,,, ıab:ı"'nl d t "h maddelerine tedıkon 
~\lh.ı .. ar a, yum ur a • ı ra· 
L. • •.qa kull l t l l _ haı.ine tarafından nlci 
~ıt,11 anı an a aş ar mun- / tediyat olup tadavül-
~ t Rumanyadan gelmekte den geri çekilmiş ol· 
~~d ~kat Rumanya ile ticareti- dağundan bundan ten 

18.879.576 lira ~ t~ıai bazı aksaklıklar dolayı· j zil olunan 
f L " ş eJ b l 139.868.!187 lira ''llt h· ~ memeğe aş umı,tır. Bu miktara banka ka· 
~.,(!atı ır taraftan da yumurta nunn mucibince altın 
~•tırıdb:ııı. hararetli bir şekil mukabi i yapıla" emı• 
~lt an talaş sarfiyatı da o ;,i!·o:eeskont mnkabilı 17.000 000 lira 
~ i lU~ artnıış, mevcut stoklar yapılım amııyon 163 000 000 lira 
l'ı '1:11t en.nıiştir. Gerek yumurta 319.868.987 lira 
'1,tt lacırleri, gerekse Mıntaka ili.ve ohınunca 30.4.940 tarıhindeki te• 
~tt y ~Üdürlüğü vaziyeti Ti- dııvülün umum yekunu .519.868.987 
~t ~kaletine bildirmiştir. Ve- liraya baliQ' olmaktadır. 
' ' •ti h I' l ~kk Bu yekünıın 280.810,255 lirHı yeni harf-" i' \t e emmiyet 1 te a i li banknotlardan mütabald 39.058.7.32 il· 
~e beıneo liı.ımgelen te- ra•ı da 81Jı:i harfli banknotlardan müte-

ere giritilmittir. teıekkildir. 

Müteahhitlerin Takvimi - -- --~ 

YARIN 3 .. 5. 940 ta YAPILACAK İHALELER 

~zmir .Telefon Müd.: 1 Tü:r. yükleme ve istif etmek i~i (No 1396) 
Dort pozısyonlu bır telefon şehir!er ara- Elbise v., kasket (No 1396) 

ııı ırasaaı ve tefern ııtı (No 1361) B l B I d' . 
Top k M h il • Of" • K o u e e ıyesı: ra a su erı ısı on- M d 1c- - - d (N 1.,97) 

Ş b 
. a en omuru ve o un o > 

ya u esı: . 
Buğday nakli (No 1382) Bolu Orman Okulu Dırek.: 

Erzur v·ı- t" Odun Ve kok kömürü (No 1397) um ı aye ı : Ed" _ 
Ahşap köprü inş. (No 1388) ırne Vnkıflar Mud.: 

Toprak Mahsulleri Ofisi Snra- Murat camiı tamirı (No 1397) 

yönü Şubesi: Edirne Nafıa Müd : 
Buğdny tehmil ve tahlif esi (N:ı 1389) Jandarma okııl alo.) ındn yap. tamirat 

Devlet Limanları işletme U. Müd: {No 1397
> 

Yani yok11 uloııu önüı.dokı kısmının 011- Bolu Orta Olrnlu Direk : 
folt işi (No 1392) Okul tamiri Ve :u teıııi,atı (No 1397) 

D. O. Yoylları: Bolu Orman Çcvirge Müd.: 
Hurda pirinç (No 1392) • Çıım tıhtuı kala" v.a. (No 13Cl8) • 
Kömilr nakli (No 1S94) Afyon Belediyesi: 
Katran11:r. ve katranlı halat (No 1402) Kırtasıyc ve matbu evrak (No 1399) 

İst. Ziraat Mektebi SAK : Tophane Lvz. SAK: 
Font •u boruları (No 1392) Atlas (No 1403) 

Ankara Belediyesi : Kireç kaymağı (No 1401) 
Fotın getir (No 1405)• lıık makinesi (No J404) 
Bilyalı rulmanlar (Ne 1406) Otobü!I motör ve karoseri akııa ı tamiri 
Elektro motopomp grupu ve teferruatı (No 1404) 

(No 1393) Alııy ııanuğı (No 1403) 

Söke Süvarı Alayı SAK: Edirne Ask. SAK: 
Elektrik teaiaatı (No 13931 Arpa {No 1400) 
İst. Belediyesi : İspıınalc ve ta:ı.e ba!:la (No 1404) 

Buhar kazanı lokomobil ai!ltemi (No 1393) Ankara Elektrik Şirketi: 
Fırınlı ve dolablı lcolc lı:örnürü i:e işler Mızut tankı ııaklı (No 1402) 

ocak (No 1393) Ciresun Nnhe Müd.: 
.Salon iıış. (Nu 1393) 

Mersin Ask. SAK: 
Un (Nu 1393) 
İstanbul P.T.T. Müd.: 

Fotin ve iskarpin (No 1393) 
Yaka işareti (No 1394) 
Çadır (No 1394) 

Kadıköy Vakıflar Müd.: 
Çayır otu (No 1393) • 

Selimiye Ask. SAK : 
Sıkır etı (No 1394) 

Ank. Lvz. SAK: 
Ta:r.e bıılı:la (Nu 1394) 

İzmir Belediyesi: 
GHilhane inş. (No 1894) 
Zonguldak xerodiı lave maden kömürü 

(No 1494) 

İst. Sıhhi Müeueseler SAK: 
Şişli çoculı: hut. ikmali inş. (No 1394) 

İnhisarlar U. Müd. 
.. Bira şişe lı:apııülü (No 1394) 

O.O.Yollara Afyon: 

Parke taJı (No 1394) 
Devlet Limanları işlet. 
Şubesi: 

. . 
İzmir 

Ahşap menfe~ inş (No 1404) 

Pendik Bakteriyoloji Enditüsü 
Müd: 

Ôküz (No 1404) • 

İst. Komut. SAK : 
Benıin nıokiue yakı ve gaz (No 1405) 
Demir kes'l'le ve bükme aleti uç kova 

yaba tırmık v.ıı (No 1405) 

Kulekapı Maliye Şubesi: 
Mühtelif pirinç moı:oyilı: ve çimento künk 

(No 1405) • 

M. M. V. SAK: 
iç ve d., otomobil liıtifı'i (No 1405) 
Malıruti çadır (No 1405) 
Veteriner mılı.emeııi (No 1405) 
Go:r. ocatı (No 1405) 

1 Balıkesir Ask. SAK: 
ı Çift atlı araba (No 1405) 

~ Hamiş : ( ] Tırnak içme a ınınıı nu• 
meralar, iıin bıngı Hyılı gu.etede neşr• 
olduğunu göıterir. 

rJ Sonunda yıldı,; ışaretl hulanın iıle 

müı.ayedaycı aittir. 

SALA 
inşaat -Tamirat- Nafıa işled - Malzeme-Harita -Elazığ Nafia Müdürlüğünde~ : 

1 - Memleket hastahanesi ikinci kısım inşaatı 27.4.940 dan iti
baren 20 gün müddetle kapalı zarf '!sulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır. istekliler bu evrakı Elazığ na-
fıa Müdürlüğünden 188 kuruş bedel mukabilinde alabilirler. 

A - Hulasai keşif. 

B - Tafsilat keıfi ve proje. 
C - Vahidi fiyat cetveli. 
D - Hususi ve fenni şartname. 
E - Beyandırlık işleri genel ve yapı işleri 940 fenni 'ılrlnnmesi 
F - Mukavelentame projesi. 
J - Eksiltme şartnamesi 

3 - Eksiltme 16.5.940 perşembe günü saat 15 te Elazığ nafıa 
dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istekliler 2825 lira 1 kurut mu 
vakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları ibraz 
etmesi lazımdır. 

A İhaleden en az sekiz gün evvel viliiyete müracatla ek· 
siltmeye girebilmek için alınmıı ehliyet vesikası. 

B 939 yılına aid ticaret vesikası. 
D - İnşaat müddetince iş başında diplomalı bir mühendis veya 

mülaeııdis buluıuluracaklarına dair taahhütname. 
5 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı saatten 

bir saat evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü 
maddede yazılı saate kadar geloıif olması ve dış zarfın mühür mü
mu ile iyice kapatılmış olması tartbr. Poıtada olacak gecikmeler 
kabul olunmaz. 

T eprak Mahsulleri Ofisinden : 
Çerikli istasyonunda yapılacak ambar, idare binasile buna mü

teferri işler götürü olarak kapalı zarf uıulile eksiltmeye konulmuş
tur. Keşif bedeli 69426 Ura 12 kuruştur. 

Eksiltme evrakı 4 lira mukabilinde Ofiı umum müdürlüğünden 
alınabilir. 

Eksiltme 5.7.940 tarihinde saat 15 te Ankarada Ofis binasında 
yapılacaktır. Teklif mektublarını havi zarflar makbuz mukabilinde 
Ofisin muhaberat servisine teslim edilecektir. 

Muvakkat teminat miktarı 4,721 lira 30 kuruştur. 
İstekliler teklif evrakı meyanına eksiltmeye girebilmek için iha

le tarihinden nihayet iki gün evvel Ofisten alacakları ehliyet vesi· 
kasını koyacaklardır. 

Milli Saraylar Müdürlüğünden 
Yalon kaplıcalarında yeniden inşa olunacak katibi umumlilik 

bina~ının inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
inşaatın tahmini bedt:li 48676 lira 10 kuruftur. 
Bu inşaata müteallik avan proje ile birinci keşif eetveli,fenni tart 

name, eksiltme şnrtnamesi ve mukavelename müsveddesinin birer 
suretleri iki buçuk lira bedel mukabilinde paz.ardan başka her gün 
Dolmabahçede Milli Saraylar Müdürlüğü kaleminden alınabilir. 

Eksiltme mayısın on altıncı perşembe günü saat on beşte Milü 
Saraylar Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

Muvakkat teminat (3650) lira (71) kuruştur. 
Bu paranın eksiltmenin yapılacağı saatten bir saat evveline 

kadar Malsandığına yatırılmış bulunması lazımdır. 
Eksiltmeye girecek olanlar Ticaret Odasına kayıdh bulunacak

lar ve şimdiye kadar başka yerlerde yaptıkları asgari (40 50)bin lira 
raddesindeki inşaat işlerine dair elde ettikleri vesikalarla bu veıi
kaları göstermek suretile eksiltme güniinden üç gün evveline kadar 

1 
Kontrol Mimarlığından ayrıca alacakları fenni iktidar tehadetuame
sini ve teminat paratı makbuzunu muayyen zamandan bir saat ev
veline kadar, şartnamede tarif edilmiş olduğu veçhile kapalı zarf 
içinde eksiltme lıeyetine tevdi edeceklerdir. 

SamsunAskeri Satınalma Komisyonundan : 
Zelzeleden hasara ,uğrayan piyade pavyonlarının tamiri kapalı 

zarfla eksiltmeye_ konulmuştur. Keşif bedeli 9000 lira olup ilk temi· 
nah 675 liradır. llıaleıi 10.5.1940 cuma günü saat IO da askeri sa· 
tınalma komisyenunda görmek üzere her gün ihaleye iştirak ede
ceklerin tayin edilen günde ve saattan bir saat evvel vesika ve te
minatlariyle birlikte zarflarını komisyon reisliğine vermeleri. 

* • • Zelzeleden hasara uğrayan 2 top taburu pavyonlarının ta
miri kapalı zarfla eksiltrneye koııulmufhar. K~şif bedeli 6000 lira 
olup ilk teminatı 450 liradır. İhalesi 10.5.~HO cuma günü 1a1&t 15 de 
askeri satınalrua komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin, şartname 
ve keşifoameyi görmek üzere her gün, ihaleye iştirak edeceklerin 
tayin edilen günde ve saattan bir saat evvel vesika ve temiuatlariy
le birlikte zarflarını komisyon reisliğine vermeleri. 

Devlet Ziraat İıletmeleri Kurumu U. Müdürlüğünden : 
Ankara Orman Çiftliği dahilinde Kurumumuz tarafından irae 

edilecek mahalde ketif bedeli 
T. L. 72.106.- liradan ibaret bulunan üç banıar inşa ettirile· 

cektir. Bu baptaki şartname ile projeler Dahiliye Vekaleti karşısın• 
da kain Kurumumuz Muhasebesinde bulunmaktadır. 

Bu bapta yapılacak tekliflerin keşif bedelinin % 7,5 ğu niıbe
tindeki muvakkat teminat ile birlikte nilıayet 7 Mayıs 1940 tarihine 
kadar Kurumumuz Umum Müdürlüğüne gönderilmesi ilin olunur. 

Umum Müdürlük en pıuvafık buldutu teklifi tercih ve kabul 
etmekte ıerbe&ttir. 

1stanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan : 
Fen Fakültesi Umumi Kimya Enstitüsünde yaptırılacak 4871,50 

lira keşılli laboratuvar tesisatı 17.5.940 cuma günü saat 15 te Rek
törlükte açık eksiltmeye konulmuştur. 

İsteklilerin 3 100 liralık bu gibi laboratuvar tefriş ettiklerine dair 
eksiltmeden 5 gün evvel Üniversite Mimarlığından vesika almış _ol- · 
maları ve 366 lirnlık muvakkat teminat makbuzunu Ticaret Odası 
kağıdlarını göstermesi lazımdır. 

Liste ve şartname Mimarlıkta hergün görülür. 

ilaçlar, Klinik ve lspençiyari-aıit, Has-ta-ha--n8ı.vz. ---- -...... ___._ ....._ --·------------
İstanbul Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonun.laa: 

Tahmin edilen bedeli 37251.20 lira olan 133040 kilo hamızı 
azot Tophane Selıpazarında Askeri Fabrikalar Yollaınaaındaki Sa
tınalma komisyon~nca I0.5 940 cuma günü saat 14 te pazarlıkla 
ihale edilecektir. lıteklilerin muvakkat teminatı olan 2793.84 lirayı 
her hangi bir mal müdürlüğüne yatırarak alacakları makbuzla bir
likte 2490 ·'~ lı kanunun 2 ve 3 Üncü maddelerindeki vesaiki ha
milen mezkür gün ve saatte komisyonda bulunmaları şartnamesi 
her güo komisyonda görülebilir. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 21 kurut olan yirmi bin 

metre ıargılık be:ı 6 mayıı 940 pazarteai ıüoü aaat l 1 de Ankarada 
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A' l\fUnakasalar 

inşaat, Tamirat, afla işleri, Malzeme, H ri a 

Müteferrik tamirat ve inşaat (temd.) oç. eks. 

Hangar inş.: 3 ad. 
Gençlik parkı 2 ci kısım inş. (tart. 567 kr.) kapalı z. 
Laboratuvar tesisatı aç. eka. 
Beton yol ve döşeme inşaatı kapalı z. 
Demir parma lıkh duvar ve yeni paviyoo 

tarasının cam saçak yap. (İemd.) 
Çukur tamiri 

3476 24 

72106 -
113472 -

4871 50 
16304 -
2502 40 

360 -

l ıaçlar, linik ve ispençiyari alat, Ha tahane Lvz. 
Sargılık bez: 20000 m. paz. m. O 21 

E lc.I tr n -~z agazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Seyyar motör jeneratör tenvir gurubu: 4 ad. kapalı z, 10000 -

Elektrik malzemesi: 32 kalem p ı:. 1189 7 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
Kösele: 600 kg aç. eks. 
Battaniye 2000 ad. kapalı z. 

·Yataklık dokuma bezi: 10000 m " 

clil)a, ve ev bUro eşyası Muşam~, 
Güne§lik perde ve tül 

Kereste, tahta ve saire 

aç. eks. 

1200 -
19690 -
5840 -

Hah, v.s. 
3949 20 

Ahşap direk: 2680 ad. kapalı z. 23140 -

Nakliyat Boşaltma Yükletme 

inhisarlar mamulatı nakli 
Tütün nakli: 160 t. 

aç. eks. 

" 
l\f. ahrukat Benzin, Makine ya~ları v. 

Vakum: 2400 k •valvalin: 200 k. benzin: 2.5 t paz. 

Müteferrik 

Kazma ve kürek kılıfı: 6 kalem (temd ·) 

" 
: 8 

" Berber takıma: 18 kalem 
Baskül (Verol modeli) 500 kiloluk: 6 ad.· 

bakkal terazisi 5 kiloluk: 6 ad.·terazi 
sikletleri: 6 ad. 

Motopomp büyük: 1 ad -küçük: 3 ad. 
Ateş tuğlası ve harçlar. 67 kalem (şart. 

880 kr.) 
Portatif çadır diktirilmeıi: 1000 ad. 

Spor malzemesi: e.krim elbiıeıi: 20 tak.
Boks eldiveni : 20 çift-jımnastik sıra· 
sı: 4 ad. 

Tabiat bilgisi kitabı yazılması müsabakası 
Kasa: 1 ad. 
Hizmet hayvanı 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 
~~----~------------------
Sadeyağ 
Arpa veya yulaf: 330 t. 
Sığır eti: 67 .5 t. 
Ekmek: 100-120 t . 
Süt: 85 t. 
SadeyaA-: 5 t. 
Zeytinyağı: 8 t. 
Ekmeklik un: 45 t. 
Süt: 30 t. 
Yoğurt: 30 t. 
Koyun eti; 40 t. 
Sığır eti: 500 t. 

B. ~ 7 a y e d e 1 er 
Pirinçten mamul dolab 
Sandal ankazı 
Kapı ve çerçeve 
Y a:u m kin esi dolap sandalya masa v .. 

Hane anknzı 
Dolap, masa, koituk sandalye gibi muhte· 

lif eşya 
Çelik ve pik hurdaııı: 4 t. 
Kızılağaç kereste· 57.632 m1 

paz. 

" 
" 
" 

kapalı z. 
paz. 

" 

paz:. 
,, 

paz. 

" kapalı z. 

" .. 
paz. 

" 
" aç. oka. 

" kapalı z. 
,, 

aç. art. 
,, 
" 
" 
,, 

" 

aç. art. 

504 65 
1644 -

12000 -
176000 -

248 60 

625 -

5(100 -
26400 -
16875 -
11400 -
144;;0 -
6000 -
4160 -
6090 -
3450 -
4350 -

17000 -
190000 -

1 13 
15 50 

1000 --

M. M. V. Slhnalma Ko.da pazarlıkla satın alınacağından isteklilerin 
630 liralık kati teminatları ile birlikte pauırlık gün ve saahnda 
Ko.da bul nmnları. 

Elel<trlk, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 
1stanbul Belediyesinden : 

260 75 

6923 60 
366 -

187 68 

630 -

750 -

178 46 

90-
1476 75 
4a8 -

297 -

1735 50 

75 70 
246 60 

900 -
10050 -

37 29 

46 88 

3960 -
1265 63 
855 -

1083 75 
900-
624-
914 -
258 75 
326 25 

1275 -
14250 -

10 -
o 10 
1 50 

75 -

50 -

Mtlnabıa Gazeteıi 

İzmir liman ve Şehir Bakteriyoloji 
Müessesesi Müd. 

Devlet Ziraat İşlet. U Müd. Ank. 
Nafıa V ckaleti 
İst. Üniversitesi SAK 
Akhisar Belediye i 
izmir Emru:ı Sariye Hast. 

İzmir Turistik Yolları Mıntıka Müd. 

M.M.V. SAK 

O. O. Yolları Ank. Haydarpefa T -
sellüm ve Sevk Şefliği 

Ank. Lvz. SAK 

D.D. Yolları Haydarpafıı 
Deniz Lvz. SAK Kaıımpaf& 

" 

Maliye Vekileti Aok. 

İst. Belediye i 

Adana İnhisarlar Başaıüd. 

İst. Komut, SAK Fındıklı 

İıt. Komut. SAK Fındıklı 
,, 

İst. Maarif Müd. 

.. 

Ank. Belediyesi 
Askeri Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

İst. Hava Aktarma Ambarı Direk. 
Yeşilköy 

Tophane Lvz. SAK 

Maarif Vekaleti 
Gazı Terbiye Enstitüsü Müd. Ank. 
İzmir Lvz. SAK 

Kırklareli Askeri SAK 
Edirne Ask. SAK 
Bolu Alay SAK 
Tokat C. Müddeium. 
Ank. Lvz. SAK. 
Bornova Aık. SAK 

" 
" Kırklareli Ask. SAK 

" ,, 

15 5.40 10 30 

7-5-40 
17.540 15 -
17-5 40 15 -
9.5.40 15 -
7-5-40 11 -

2.5.40 15 -

6-5·40 11 -

17-6 40 15 30 

2-5-40 15 -

10-5·40 11 
18-5·40 11 
18·5·40 12 -

15-5-40 10 -

17-5-40 15 -

13-5-40 14 -
13-5-40 14 -

5.5.40 11 -

2-5-40 11 -
2·5·40 10 30 
4·5-40 11 -
3-5-40 15 -

18-6·40 10 -
11·5 40 10 -

5.5.40 14 -

7.5.40 15 -· 

31-10·40 a kadar 
15-5-40 15 -

2-5·40 
3·5-40 

21·5·40 
31-5-40 
ıs.5.40 

3 5.40 
3.5.40 
3-5·40 

23-5-40 
23.5.40 
23.5.40 
23 S.40 

15 -
16 -
15 -
15 -
15-
9 30 

10 -
il -
15 -
16 -
17 -
17 30 

iıt. Defterdarlıj'ı 31-5 40 14 -
14 -
14 -
11 -

" 31-5-40 
" 31-5-40 

Canlı Hayvan İbracatçılıu Birliti Ger·· 6 5-40 
marya Han 

iat. Belediyesi 
iktisat VekAleti Ank. 

Ulus Müessesesi 
Kırklareli Vakıflar Müd' .. 

8·5-40 14 -
9.5.40 9 30 

9.5-40 10 -
4-5-40 10 -

· · · 'ki b' l·kt k 'it - - t• e kad•' nunun tayın ettığı vesaı e ır ı e e sı me gunu san ın 
komisyona müracaatları lazımdır. k• 

ı Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılı:ı:ıs 
tadır. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: . 
• eııJOı 

Tahmin edilen bedeli 19690 lira olan 2 00 adet battanıf alı 
18 Mayıs 940 tarihine rastlıyan cumartesi günü saat 1 l de k9P 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. is· 

1 
İlk teminatı 1476 lira 75 kuruş olup şartnamesi her gün kolll 

yondnn parasız olarak alrnabilir. dt' 
. İsteklilerin 2-190 s yılı kanunun tarifatı dahilinde tanziı:n e b'' 

cekleri kapnh teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten 
11

• 

saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyona makbuı: ııı 
kabilinde vermeleri. 

1 ~· 
• • • Tahmin edilen bedeli 5840 lira olan 10.000 metre yat•" .. ~a 

la dokuma bez.m 18 Mayıs 940 tarihine rastlayan cumarte i gu 
saat 12 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır 

İlk teminıı-ı 438 lira olup şartnamesi her gün komisyondarı pi' 
rasız olarak alınabilir. lr 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edece,ı 
leri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gfin ve saatten bir 13 ~ 
evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığınıt 11111 

buz mukabilinde _vermeleri. __ ___.,-

Obil ya, Büro va ev eşyası, i uşamba, Hah v.s. 
Adliye Vekaletinden : a-

Vekalet binasmda mevcut 130 - 160 pençereye şartname <1e 
11dt 

munesine uygun güneşlik perde bunlar meyanında 14 pençerefe 
güneşlikten başka tül perde yaptırılncakbr. 11 

İhale 15 Mayıs 940 çarşamba günü saat 10 da Vekalet biııııf'if 
da levazım ve daire müdürlüğü odasında toplanan eksiltme koııl 
yonuoda açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. r11r 

Perdelerin mecmununa tahmin edılen fiyat 3949 lira 20 Jııl 
tur. Muvakkat teminPt da bu miktarın ~~ 7,5 ğu 297 liradır. r 

İsteklilerin teminatlarını malsanciı2'ına yatırdıklarına dair "''ıtt 
buz veyahut banka mekhıplariyle birlikte muayyen gün ve sıı• ~ 
eksiltme komisyonuna müracaat etmeleri ve komisyonun nakit: JI 
nakit mahiyetindeki evrakı muvakkat teminat olarak alınamı.)'8eJ 
ilan olunur. 

Kereste,Tahta ve saıre 
1stanbul Belediyesinden : <J.6fl' 

Yeniden inşa edilecek telefon şebekeleri için lüzumu ol!ln ~ôJ 
adet ahşap direk knpalı aarf u ulile eksiltmeye konulmuştur rab ,,, 
bedeli 23140 lira ~e ilk te inatı 1735 lira 50 kuruştur. Şart11•g.1 
zabıt ve munnıelat müdürlüğü kaleminde görülecektir İhale 17 5.Ur 
euma günü günü saat 15 te daimi encümende yapıl caktır. ~· .. ,eı 
lerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve 940 yılına ait tıc b,. 
odası vesikalarile 2490 ııumarah kanuonun tarifatı çevresind; i~ 
zırlıyacakları teklif mektuplarını ihale günü saat 14 e kadar ' 
eneümene vermeleri. .. "' ~ 

Yu .. ıcse 
Kereste alınacaktır. Bak: elektrik sütununda 

Mühendis Mektebi SAK ilanına. 
• ıı: • JI 

Kereste ve civata alın caktır. Bak: elektrik sütunıııı 
İstanbul Belediyesi ilanına· ,_.,/' 

ahrukal, Benzin, al<ina yağları v. s. 
İstanbul Komutanlığı Satına\ a Komisyonu İlanları : ~ 
Komuntanlık kıtaat ihtiyacı için iki bin dört yüz kilo \fllJııl,i' 

iki yüz kilo valvalin ve takriben, iki bin beş yüz kilo be" 
6.5.940 günü saat on birde pazarlıkla satın lınacaktır. p'' 

isteklilerin şartnameyi görmek üzere hergün iş aaatinde .geıılıdl 
:&arlık rünü muayyen saatte kat'i teminatlarile birlikte f ıııd• 
Komutanlık Satınalma Komisyonuna müracaatları. _,/ 

Utef errik 
İstanbul Maarif Müdürlüğünden: •Jıt'" 

Maarif Vekilliği Köy Ötretmen okulları için aş ğıda ı:ı:ıı ~~ 
yazılı 10 takım berber levazımı pazarlıkla satın alınacaktır• tıı' 
hammen bedeli 504 lira 65 kuruştur. Teminatı 75 lira 70 kuro:t6f' 
İstekliler bu e~yaya ait şartnameyi MBarif Müdürlüğü Yardit~ I JI 
lüğ'ünde görebilirler. Pazarlığın 4 mayıs cumartesi günü saat 
Maarif Müdürliiğü binasında yapılacağı ilan olunur. 

Eşyanın cinsi Miktarı Beher takımın 
Tahmin bedeli / 

---- ------- -- t'· 
L. K. S. L· 65 

18 kalem berber takımı 10 takım 50 46 52 504 ,i,,ı 
• • • Maarif Vekilliği Köy Öğretmen okulları için aşağıdıt ~tı' 

ve miktarı ynzılı baskül ve tera7.iler pazarlıkla satın alıııscl ~ 
Muhammen bedeli 1644 liradır. Teminatı 246 lira 60 kuruftut~lşr 
tekliler bu ölçülere aid şartnameyi Maarif Müdürlüğ Yarditt15 ı' 
lüğünde görebilirler. Pazarlığın 3.5 940 perşembe günü saat 
Maarif Mfidürlüğü binasında yapılacağı ilan olunur. tt6" 

Yükıek Mühendis Mektebi Satınalma Komi\syonundan: Eşyamn cinsi Miktarı Beherıııin fiatı ye.,,., 
• t J.,W 

Muham. bedeli ilk temin.atı Giinü Saati L. Kr. (l/J_ 
Lira Krş. Lira 1500 kiloluk baskül (VeroJ modeli) 6 250 I 45 

Marangozhane maki- 1425 - 87 16.5.940 14,30 5 kiloluk bakkal terazisi 6 8 ~ 
neleri Terazi sikletleri 6 16 /.:

164
, 

Kereıte 825 - 62 16.5.940 14,45 

Eşyanın cinsi 

Elektrik malzemeıi 1058 64 80 16.5.940 15 Tahmin bedeli 
10748,75 

ilk teminat 
806,16 Y 'd • d'I 1 t 1 f Telefon malzemesi 3000 - 375 16.5 940 15, 15 

b eknıl e~ tın~a te ~ ~ce '
1 

e e kon şc-J ı Yukarıda yazılı malzemenin &izat\arında gösterilen zamanlarda 

• • • l 
Marangozhane makineleri alınacaktır. Bak: ~lektrl1' 

tununda Yüksek Mühendis Mektebi SAK ilanına e e erı esısa ı ıçın a ınaca ma - k .1 1 . k f · ı· · · M b Mıı:d' · t' e ıı tme en yapılaca tır, Fa~la ta sı ı at açın ekte " ırıye ıne zeme. -- - -
Erzak, Zahirıe, Et, Sebze v. s. 9109,00 683,18 Karaköy köprüsünde yapılacak mu- ' 

vakl·at ahşap köprü için lüzumu o· 
lan muhtelif kereste ve civata. 

Tahmin bedellerile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı telefon 
malzemesile kereste ve civata ayrı ayrı kapalı zarf usulile eksilt· 
meye konulmuştur. Şartnameler Zabıt ve Mu melat Müdürlügü ka· 
leminde görülecektir. ihale 16.5.940 perşembe günü saat 15 te Dai
mi Encümende yapılacaktır, Talihlerin ilk teminat makbuz veya 
mektubları ve 940 yılına ait Ticaret Odası vesikalarile 2490 numa
rah kanunun tarifatı çevresinde hazırlayacaklar teklif mektublarını 
ihale aünil saat 14 e kadar Daimi Encümene vermeleri. 

müracaat. -* •• 
4 adet seyyar motör jeneratör te nvir ruruba alınaeaktır: Bak: 

O.O. Yolları ilinlarma. 
Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan: #ıı; . 40 ~ 

330 ton arpn veya yulaf alınacaktır. Pazarlığı 3 5.9 ~ 
günü saat 16 da Edirnede eski müşiriyet dairesinde satın~l~:f ~( 

~snsucat- Elbise -Kundura -~ unaşır v. s. 1 misyonunda yapılacaktır. Tutarı 26,400 ve teminatı 3960 1ırs 
D D Y il Li 1 i 1 t U ld . d saf ve şartnamesi hergün komisyonda görülür. · o arı ve man an ıı e me . areıın en : 
Muhammen bedeli 1200 lira olan 600 kg. kösele 10.5.940 cuma 1 - . . ~ 

günü saat saat 11 de Haydarpaıaia Gar binası dahilindeki komiıyen Çorlu Kor Satınalma Komtsyonundan • 8,tı~ 
tarafından açık okıiltme usulile ıatın ı ~Jınacaktır. Evsaf dahilinde 6 5 940 pa~rtesi günü saat 16 da P:ı iıl b' 

Bu ite Jİrmek iıteyenlerin 90 liral ,k muvakkat teminat ve ka. ı 40 ton kuru fa1ulya alınacaktır. ilk teminatı 690 liradır. Ta ıJJ 

s.N. 
ı 
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ı, 

lı 

~&yıı 1940 

~ 92()() liradır. İıteklilerin Çorluda kor aabnalma komiayonuna 1 
•"llltleri. 

40 ,. t t Evsaf dahilinde 6.5.940 pazarteıi günü saat J5 de pazarlıkla ı 
~ ~~n ~ade ya.ğı alınacaktır. ilk teminatı 3750 lira; t~hmin bedel 
~ ~ lıradır. lıteklilerin Çorluda kor sabnalma komısyouuna gel· 

rı. 

• • • 

Mtlnakua Gaxetesi 

dt l Pirinç, ekmek, sabun, zeytinyağı, sadeyağ, toz keıme teker, 
it~ ıç, karaman, kuzu ':e •ığır eti, beyaz ve kaşar peyniri ile yaf 
~nııcakbr: Bak: lst. Liseler Alım Satım Kom. ilanlara~--

Muhammen bedeli 10000 lirn olan 4 adet seyyar motör jenerntör 
tenvir gurubu 17-6-1940 pazartesi günü saat 15,30 da kapnlı zarf u ulü 
ile Ankarnda idare binasında satın alınacaktır. 

• . 
..___MLJZA YEDEL_R_ 

Bu işe girmek isteyenlerin 750 (yediyüz elli) liralık muvakkat te· 
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aym gun sıınt 
14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

S Kocaeli Sulh Hukuk Mahkemeıinden : 
.N. Adet Mub. kıymeti Satılacak eşyanın cinıi 

Şartnameler parasız olarnk Ankarada Malzeme daiıesinden, Hay-
darpoşnda Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (3444) 1 4 

~ 3 300 lira Demir çekme dosya dolabı 
6 

2 250 » beheri Demir büyük dosya dolabı 

1 60 > Etejer (amerikan sistemi) 
ı~ 1 120 :ıı Nivo ileti 
24 l 30 > Mira 
2s 500 kilo 2 IO > Muhtelif cinı civata 
2' 1 600 > Spor Ford otomobili 
27 2 100 » Vagonet şasesi 
28 3 300 ıı Kazanla vagonet 
aQ 1 10 » Domuz arabaaı Pirinç 35 61500 21.5.40 Salı G. 1615 
3ı 2 (500m) 10 .ıı Su içinde beton dökmek için saç boru S. 10,30 da 

~ ı 25 > 600 kg. lık tahmerdan Ekmek ----IO 25 - 5-200_ 0_0_ ,,_ ,. I0,45 3915 
~ ~ 200 > Tam vagonet kazanile (Derbentte) 1 _ --- ---------:-:-=-----_ _;._ __ 
34 J 25 > Vinç ,, Sabun 38 14550) ,, ,, il, IOda 1214 
~ 1 80 > Motör ıu bazineıile n 1 Zeyti~yat 60 17750) 
,5 ı 5 :ıı Plak türnPn ,, S d - 135 5IOOO) 
" a e yat ,, ,, 1 l ,25de 4693 1 60 » 4 tekerlikli domuz araba•& (Kazak- ı --
?t burn•nda) Toz. şeker 36 50 86500) n ,, 14,25de 3058 

1 

Kapah Zari Usulile Eksiltme 
Liseler Alım, Satım Komisyonu Reisliğinden 

Cioıi Beher T.B. Mikdo.rı Eksiltmenin hk T. Şartname B. 
K. S. Kilo yapılacağı Lira Krş. 

fÜn ve saat 
- - --- ---- - -

217 

344 
204 

13 2 20 > beheri Telefon makinui (biri K azakurnuuda) Keıme teker 40 23000) 
35() M.1'. (tab- Dekovil rayı maatraveu komple ku- 1 o ğl r -

5
-
8
- - --8:-:0:-:-5-00- )-- - - - - ---- - -

?A minen) > rurula:ıuı; (Kazakburnunda) 1 Ka ıç e 
1 

t" 
55 70000

) 
't 3o IOO ll Dekovil rayı arama~ e 1 

18 
6 top 81 :ıı Amerikan bezi (36 m. lik top) Kuzu etı 45 29500) 

,. ,, 14,40da 6591 534 

l9 18 ad. 72 , Müatamel otomobil dış laıtiti Sığır eti 35 23850 ) 
l - - --- - ------------~, trekesi Beyeiılu 4 cü Sulh hukak mahkeme•inde resmen taa- Beyaz peynir 45 22700) ,. ,, 15 de 1433 

't~•di~ıne.kte b~lunan ölü müteahhit Vahid Akpaka ."it olup iz. Kaşar :ıı 75 11850) 
' ltatıt fabrıkHında ve Derbentle Kazakburnundakı aubarların- 1 -
'İıı ~t•cut bulunan yukarıda miktar ve muhammen kıymetleri ve 38 kalem Yaş Sebze (Umum tutara 38699 lira 60 kurut ) 

li )• la 1 • tıl hk k "kli 357310 kilo ) 21.5.940 Salı criinü 2093 195 "-'"l' n eşya ve ma zemeuın aa maıı ma eme ararı ı za· 
466 

) S 
15 

ı- •-
\'- b'1lunmakla 22.4.940 tarihinden itibaren 15 gün müddetle 900 adet aat , a de 
~tdtye çıkarılmış olduj'undan satış günü olan 6.5.940 tarihine __ 79100 de~et ) _ . 

~ ıf pazarteıi günü Hat l l den 17 ye kadar açık arlhrmHma Komiıyonumuza bağlı Galatasaray, Haydarpaşa, Kabataş Erk~'' 
ıı-.:-. olnuacatmdan .atın almak i•tiyenlerin yüzde 7,5 nisbetinde 

1 

liseleıile, Çamlıca, Kandilli, ve Ereoköy kız liselerinin Mayıs 1941 
'~t)a. banka mektubu depo olarak mezkur açık arttırmaya ma- sonuna ka~ar ihtiyaçları olan yukarıda yazılı yiyecekleri kapr.lı zarf 
~ tiııde hazır bulunacak aatıı memurları huzurunda iıbıı.tı vücut usulile eksiltmeye konmuştur. Bu hususta gerekli durum yukarıya 
~~ llrltırmaya iştirak eylemeleri ve yapılacak arttırma sonunda yazılmıştır. 
"'ıı oluuau kıymetlerinin yüzde 75 ui bulmadığı takdirde 15 gün Eksiltme İıtanbul Beyoğlu İstiklal caddesi No. 349 da Liseler 

'' bırakılacağı ilin olunur. Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. 
• İstekliler ilk teminat makbuzu ve 1940 yılı Ticaret Odaaı vesi-

ilit lıtanbul 2 nci İcra Memurluğundan : kalarile 2490 aayıh arttırma, eksiltme kanununun tarifatı dairesinde 
•t~ borçtan dolayı bacız altında olup paraya çevrilmeıine karar hazırlayacaklarJ teklif zarflarını yukarıda bizslaraoda gösterilen aa· 
"iti tı firijider markalı 37 tipinde buz dolabı ile R. G. A. markalı atten bir saat evveline kndar sözü geçen Komisyon Reisliğine mak
l(s t '-rnbalı pikepli möbl radyonun 6.5.,40 pazartesi günü saat buz mukabilinde teslim etmeleri muktezi olup postada olacak ge
' ~ıı itibaren Sandal bedesteni mezat dairesinde satışı icra edi·ı' cikmeler kabul edilmez Teminatları y .. tırmak ve şartnameleri be-

lır· Kıymetinin bulmadıtı takdirde ikinci arttırması 8.5.940 çar- delleri mukabilinde almak isteyenlerin Galata1aray lisesinde Komi•· 
(Devamı 4 üncü ıayf ada) yon katipliğine müracaatları ilan olunur. (3330) 1 - 4 

E!22!! 

Oı-kiye Cumhuriyet ~ e z a 1 

~ 
~ l" 1 F: ': ~'"' •-•· T" '2't'8 ~L· ~ kilotram 71 .• l.oı 

~~t 

\ud 
\ ekı Muhabirler : 

~u ... , 
~ eltı Muhabirler : 

2 7. 4. 1 9 4 o 

Lira Lira 

100.881 .855.16 
17.510.894.-
l .889.265.02 120.282.014, 18 
----~ 

370.324.01 370.324,01 ---- --

A.ı~" •di kilorram : 6. 124.641 
btt._.. tahvili kabil ıerbe.t döYizle 
~ dövider ve borçlu kliriar 

8.614. 798,21 
r 36.466,79 

"'- 1eleri: 

\ ~ l' &hvilleri : 

~~~ edi. evrakı nakdiye kartdıfı 
~~ 6-8 inci maddelerine tev-
~ "ne tarafından vaki tediyat 

~t Cüzdanı: 

' ..... ti. 
A.) "e Tahvilat Cüzdanı: 

~e edilen Hrakı aakdiye-
lf\ k 1 • 

8ıı. ~ .d •rşı ıfı F..ham ve Tahvı· 
., ~l:aari kıymetle) 
.. •t o.bam ve tahvliat 

'~= 
~•eye lu.. Yacleli avena 

~~.,.~e ıiöYiz ı....me 
'~~ .... ne 
~"il ~~r: 

'•lif. 

28.499.005.84 37.150.270,84 

158.748.563.-

18.879.576. - 139.868.987,-

242.234.425.96 242.234.425,96 _ __ ... 

47.887.544.31 
~ -

8.395.970,86 56.283.5 ı 5,22 

9.269.000,-
47. 188,15 

7.141.773,40 17.164.982,05 

4.500.000,-

22. 148.049 ,36 

Yek6n: 640.002.548,62 

VAZiYETi 
F'ASIF: 

1 
Sermaye: 

İhtly at akçeıi : 

Adi ve fevkalade 

Hususi 

Tedavüldeki Banknotlar : 

Lira 

6.188.666, 15 
6.000.000,-

Deruhte edilen evrakı nakdiye 158.748.563,-
Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfi· 
kan hazine tarafından vaki tediyat 18 879.576,-
0eruhte edilen, evrakı nakdiye ba· 

kiyesi 139.868.987,-

17.000.000,-

Lira 
16.000.000,-

12.188.666, 15 

Kartılığı tamamen altın olarak ila
veten tedavüle vazedilen 

Reeskont mukabili ilaveten teda· 
vüle vazedilen 

Türk Liraaı Mevduatı : 

1 160.000.000,- 1316.868.987,-

63 375.714,M 

Altın S. klg 55.541.930 78.124.167,90 141.499.882,55 
Döviz Taahhüdatı : 
Altına tahvili kabil dövizler 3.034.61 
Diter dövizler ve alaoaklı kliring 
bakiyeleri 36 902.818,17 36.905.852.78 

Muhtelif: ll7.539.160,14 

Yekfin: 
1 Temmuz 1938 tarihinden mbaren : lakonto haddi % 4 Altın Cberlne Y. 3 

Mub. bed. %7,5 tem. 
Cinıi Mikdarı lira kr. lira kr . 

Eluilfmenin 
tekli aaati 

Galvaniz bidon 500 adet 15000 - 1125 - pazarlık 14 
Sarı yaldız metal 400 bobin (müteahhidi namına) ,, 15 

kağıdı 

l - Şartname ve metal kiğıdı nlmuoeai mucibince yukarıda 
cins ve mikdarı yazılı eşya hizalarında gösterilen usullerle Htın a· 
lınacaktır. 

il - Bidon muhammen bedeli muvakkat teminatı ekıiltme H· 
atleri yukarıda yazılıdır. 

ili - Pazarlık 6. V . 940 pazarteıi pnü Kabatafda Levazım Ye 

Mubaynat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacakhr. 
iV - Şartnameler sözü geçen Şubeden paruız alınabilocefi ribi 

nümuneler de g~rülebilir. 
V - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün Ye .. atlerde 

% 7,5 güvenme paralarile birlekte mezkür Komi•yooa müracaat· 
ları. (320ı) 4-4 

••• 
I - 1. VI. 940 taribinden 31. V. !Hl tarihine kadar idaremizin 

Cibali fabrikasında çıkacağı tahmin olunan 10,000 kilo kaba talat 
pazarlıkla satılacaktır· 

il - Pazarlık 8. V. 940 çarşamba günü saat 16 da Kabataıda 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Satış Komi•yonunda yapılacaktır. 

Ilı - Nümune Cibali fabrikasında görülebilir. 
iV - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte% 15 

miktarındaki teminat paralariyle birlikte mezkur Komisyona müra-
caatları. (3258) 3-4 

• • • 
Muh. bed. Y,7,5 te. Ek•iltmenin 

Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. tekli 1aati 
- ----- - ---- ---- -----

8 No. Elektrik kapsülü 
Santral fişeği 

1.000.000 A. Sif 68000 - 5100 - k. z. 14 

6 m m Flober fişeti 
9 m m çift tarjh Flober 

10.000 ıı paz.. 15 
25.000 > > 15,JO 

fişeği 25.000 » > 15,45 
Adı tapa 6.000 > > 16, 
Nişan fişeği 22 tD m 1.500.500 :» :» 16,30 

1 - Şartnameleri mucibince yukarıda cins ve miktarları yazılı 
av malzemesi hizalarında gösterilen usullerle satın alınacakhr. 

il - 8 numara kapsülün muhammen bedeli muvakkat teminatı 
eksiltme şekil ve saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

111 - Eksiltme 15. V. 940 çarşamba günü Kabataşda Levazım ve 
Mubayaat Şube.indeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Elektrik kap•ülü tartnameıi Levazım Şubeıi veznesinden 
ve İzmir Ankarıı Bat Müdürlüklerinden 340 kuruı mukabilinde alı
nabileceği gibi diğer 'artnameler paruız alınabilir. 

V - Kapalı zarf münakaıaaına girecek!crin mühürlü teklif 
mektublarını kaııuni veıaikle % 7 ,5 güvenme para•ı makbuzu veya 
banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların ihale pnü 
cltsiltme saatinden bir saat evveline kadar mezkur Komisyon Baş
kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ve diter işlere girecekle. 
rin de % 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komiıyona müra-
caatları ilin olunur. (3203) 3-4 

"' . . 
1 - Şartnamesi mucibince 150 ton JO X 18 ve 150 ton O X 10 

olmak üzere 300 ton kömür açık eksiltme usulile sabo alınacaktır. 
il - Muhammen bedeli 4185 lira muvakkat teminat& 313,87 Ji. 

radır. 

lll - Eksiltme 6.V.9i0 pazarteai günü .. at 16.30 da Kabatatda 
Levazım ve Mubayaat Şubeaindeki Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname Sözü geçen şubeden paraıız alınabilir. 
V - iıteklilerin eluiltme için tayın olunan gün ve saatte %7,5 

güvenme paralarile birlikte mezkür Komisyona gelmeleri. (3514).2-4 

Kapalı Zarf Usulile Eksiltme 
Useler Alım, Satım Komisyonu Reisllğinden : 

Beher T. B. Ekıiltmenin yapılacatı ilk tem. 
Cinsi kuruş Miktarı gün ve .aati lira - ---- - -- - ---- - --- - --- - ----

Yumurta adedi 2 450000 adet 17.5 940 cuma a-Gnü 675 
Hat 14,25 de 

Soğan kilosu 7 40500 kilo ) > 14,40 ela 693 
Patates > 10 64000 > ) 
Un ekistra l> 15 38500 > ) 
Makarna > 28 13250 > ) > 15 de 839 
Şehriye ,. 28 2750 .ıı ) 
irmik > 20 4600 > ) 
Tereyağ .1) 145 4200 l> ) l> 15, 15 de 457 
Nohut l> 20 8300 » ) 
Kuru çalı fasulya > 27 29500 > ) 

> barbunya > ll 18 10600 :ıı ) > 15,25 de um 
Yeşil mercimek > 23 6500 :ıı ) 
Kırmızı > )) 18 3650 :ıı ) 

Komi•yonumuı.a bağlı Galatasaray, Haydarpafa, Kabatat Erkek 
Liıelerile, Çamlıca, Kandilli ve Erenköy Kız Liselerinin may11 1941 
sonuna kadar ihtiyaçları olan yukarıda yazılı yiyecekleri kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konmuttar. Bu husu.ta ıerckli duram pkarıya 
yazılmıştır, 

Ek•iltme İ.tanbul Beyoğlu latiklil caddui No. 349 da LiHler 
Alım Sahm Komiıyonuada yapılacaktır. 

İıtekliler ilk teminat makbuzu ve 1940 yılı Ticaret Oduı veıİ· 
kalarile 2490 aayılı arttırma, eksiltme kanununun tarifatı daire•inde 
ba:ıırlayacakları teklif zarflarını yukarıda hizalarında 15.terilen u. 
atden bir saat evveline kadar söı.ü geçen Komisyon Rei.ıitine mak
baz mukabilinde teslim etmeleri. 

Teminatları yatırmak ve prtnameleri görmek i.teyenlerin Ga· 
lataaaray Lİ•eıinde Komiıyon Kitiplitine miracaatlan ilin olunur. 

(33.12) 3-4 
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ABONNEMENTS 
Vflle et Province 
3 motı Ptra 450 
6 .. 850 

12 " 1500 
Etranger : 12 mois Ptrn 2700 

Le No. Ptrs 5 

Quot:idien des Adjudicat:ions 

ADMINISTRATION 

Galata. Fermeneciler Cad· 

Kenbe~ Han, 2me f.ta ge 

No 8-9 11 ·12 

l elephone: 49442 

-

Pour la Publtcite ı'adresser 
iı l 'Administration Journal Professionnel des Fournisseurs et desJ Entrepreneurs de l'Etat Boite Poatale No. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications. Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de ı'adjudication 
Prix c-;;tr;;:"'- - Lieux d' adjudication ~t du 

d'adjudicat. eatimetif provisoire Cabier deı Cbarges 
~de 

Jours Heureı 

djudications au Rabai~ 
Cc r strucf ic ns~ f e ı:2 raticns-1 rEv. Fublics-Materiel de Construction-Cartographie 

Oiv. constr. et rcp. (aj) Publique 3476 24 260 75 Dir lnstitut Bncter. I:ı:mir 15-5-40 10 10 
Constr. lınngar: 3 p. 72106 - ,, Gen · Combinat Agric. Etat Anknra 7-5-40 

» 2me pnrtie pare Gençlik (cah eh .Pli cacb 113472 - 6923 60 Ministere Travaux Publics 17-5-40 15 
p 567) 

lnstall. de laboratoire 
Constr. pave et routc en beton 

» mur avec p rapet et saillic en vıtrıne 

n la terrnsse du nouveau pavillon (aj) 
Repar. foss c 

Publique 
Pli cach 

4871 50 
16304 -
2502 40 

360 -

366 -

187 68 

' 

Com. Ach. Universitc lstanbul 
Municipalite Akhisar 
Hôp Mnlndies Contag. l:zmir 

Dir. Routes Touristiques lzmir 

17-5 40 15 
9-5-40 15 
7-5-40 11 

2·5 40 15 

f roduits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitau x 

Toile pr. bandage: 20000 m. Gre a grc lem. O 21 630 - Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 6-5-40 11 -

E lectricite-C: az-Chauff c t e Cerıh al (lnstallationet Materiel 

Groupc d'eclairage a motcur genenıteur nm- Pli cach lOOCO - 750 - Adm. Gen. Ch. de fer Etat Ankarn 
bulant: 4 p. Bur. Exped. H. paşa 

Articles electr·: 32 lots Gre a gre 1189 70 178 46 Com. Ach. f nt. Ankara 

Habillement M Chaussures - Tissus - Cuirs 

Cuir: 600 k . Publique 1200 90 -
Couverture en laine: 2 O p. Pli cach 19690 - 1476 75 
Toilc pr. lit: 10000 m. , 5840 - 438 -

Ameublement pour Habitation et BureauxMTapisserieetc. 

Rideau et tulle _ Publique 3949 20 297 -

Bois de Construction, Planches, Charpente 

ler Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 
Com. Adı. lnt. Mnrit. Kasımpnşn 

" ,, 

Miniııtere Finances Anknrn 

. Potcnux en bois: 2680 p. Pli cnch 23140 1735 50 Cem. Perm. Municip. lst:ı.nbul 

Transport-Chargement - Dechargment 

Transport articles monopolises Publique 

" 
tabacı: 160 t. , 

C ombustible - Carburan~-Huileb 

V acoum: 400 k.-valvaline: 200 1'.-benzine: 2,5 t. Gre iı gre 

O ive rs 

Etuis pr. pioche et pelle: 6 lots (ai) Gre a ıre 
,,> ,, >,, 8.,,, ,, 

Necessaire de perruquier: 18 lots » 
Dascule de 500 k. (mod. Verol): 6 p.·bnlance Publique 

d'epicier de 5 k. : 6 p.·poids pr. ba· 
lnnce: 6 p. 

504 65 
1644 -

75 70 
246 60 

Dir. Pr. Monopc,les Adana 
, 

" 

Com. Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı 

Com. Ach. Comm. Mil. Ist. Fındıklı 

" Dir. ln•truction Pub. Istnnbul 
Oir. 

" " 

17-5 40 15 30 

2-5-40 15 -

10-5-40 11 -
18-5-40 l ı -
18-5-40 12 -

15-5-40 IO -

17·5·40 15 -

13-5-40 14 
13·5-40 14 

6-5-40 11 -

2-5·40 11 -
2-5-40 10 30 
4-5-40 11 -
3.5.40 15 -

Motopompe grande: 1 p.·id. petite: 3 p. Pli cnch 12000 -
Briques refractaires et mortier: 67 lots (cah Grc iı. gre 176000 -

900 -
10050 -

Municipalite Ankara 18 6-40 1 O -
Com. Ach. Oir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 11-5-40 10 -

eh P 880) 
Confection tentes: 1000 p. 
Articlcs de sport:costumes pr. eserime: 20 

compl.-gants pr. boxe: 20 pnires·bancs 
pr • sport: 4 p. 

Coffre-fort: 1 p. 

Concours pr. l'edition du livre de la science 
phyıique 

Animnux domestiqucı 

Provisl ons 

Beurre 

Orge ou nvoine: 330 t . 
Vinnde de boeuf: 67,5 t. 
Lait: 85 t. 
Beurrc: 8,5 t. 
Haricots secs: 17 ,5 t. 
Riz: 74 t. 
Savan: 15 t. 
Herbc verte: 1023 t. 
Broyage ble: 108 t. 

,, " 552 .J 

.. ,, 540 > 

Beurre: 40 t . 
Haricots secs: 40 t. 
Viande de poulc: 16 t. 
Beurre: 5 t. 
Huile d'olives: 8 t. 
Farine pr· pnin: 45 t. 
Lait: 30 t. 
Y oghourt: 30 t. 
Viande de mouton: 40 t. 

,, ,, boeuf: 500 t. 

Gre a gre 

.. 

Grıi iı. gre 

Gre a gre 
.J 

Pli cacb 

" Gre iı gre 
ll 

> 

» 

Pli cach 
Publique 

" ,, 
Gre a 2"re 

,, 
Pli cach 
Gre iı gre 

» 

Publique 
» 

Pli cach 
,, 

248 60 

625 -

5000 -
26400 -
16875 -
14450 -
10625 -
2313 -

23680 ·-
5400 -

17391 -
972 -

4968 -
4860 -

50000 -
9200 
9600 -
6000 -
4160 -
6090 
3450 -
4350 -

17000 -
190000 -

Dir. Hangar Aviation a Yeşillc.öy 
37 29L..Com. Acb. Int. Tophane 

6-5-40 14 -
7-5-40 15 -

4' 88 Dir. lnstitut Gazi Terbiye Ankara · 15-5 40 15 -

3960 -
1265 63 
1083 75 
1594 -
347 -

1776 -
405 -

l630 -
73 -

. 373 -
365 -

3750 -
690 -
720 
900 
624 
914 
258 75 

"J26 25 
1275 -

14250 -

Minis. lnstruction Publique Ankara Jusqu'au 31-10-40 

Com. Ach. lnt. lzmir 

Com. Ach. Milit. Kı'"klareli 
• ,, Edirne 
,, Regiment Bolu 
,, lnt. Anlc.nro 

Com. Ach. Milit. Eclirııe 

" " 
ll ll 

" " Com. Ach. Mil. Konya 

" 
n 
)) 

Mil. Gaziantep 

" 
" Corpı Armee Çorlu 

" " Com. Ach. lntend. Ankara 
Com. Ach .• Milit. Bornovn 

,, " 
» , 

Com Acb. Mil, Kırklareli 

" " ,, ,, 
n " 

2-5-40 
3 .5.40 

21-5-40 
18-5-40 
7-5-40 
7-5·40 

11-5-40 
9-5-40 

16-5-40 
13·5-40 
10-5-40 
11-5-40 
6-5·40 
6·5·40 

13·5.40 
3-5-40 
3-5-40 
3·5-40 

23·5-40 
23.5.40 
23-5-40 
23-5·40 

15 -
16 -
15 -
15 -
11 -
14 -
10 -
11 -
11 -
10 -
10 -
10 -
15 -
16 -
15 -
9 30 
ıo -
14 -
15 -
16 -
17 -
17 30 

-------------------------...... --~-------~~------------.._ . ,..... 4---,-------------------------------------------

1 f 1 LS 
De l'Administ:rataon Gene aıe de~ 

Che ·ns de Fer et des Port6 
de ı•e:t:at Turc ~ 

18 articles de diverııes aınpoules, dont la prem ıere adju~ic~t 
du 18.4.940 a ete annulce, d'une valeur estimath c de 3219:> dı 
seront acbetes pıır "·oie d'ndjudication sous pli cacbete le Jc~, 
Mai 1940 iı. 15 b u local de l ' A dministration Generale i. J\Pp.V 

Ceux qui desireut y prendre part doiveııt remettre a la 4 ~ 
dence de la Commission le jour de l'adjudication ju qu'a 
leurs offres, une garantie provisoire de 2414,63 Ltqs. et les cer 
cats exiges par in loi. 

Les cacbiers de cherges soııt en vente au prix de 
aux Caisses d 'Ankara et de Haydarpaşa. (3261) 

Memento des Fournisseurs 

LF.S ADJUDlCATIONS QUI AURONT LlEU DEMAIN LE 35~ 
Dir. Tolepbones lzmir: Cbemins de Fer Etat Af> 011 : 

Tab e de te ephoneıı ınte vıll ı avec Pierres parqoets [No 1 94) •
1 

1 ııı• ncces. (No 1361) Exploit. Ports Etat Suc· ı,, 
Office Cereales Konya : Trav. charı;eıncnt et entnsuın'P1 

Tra::ııport ble (No 1382] [No 1396) 
Vilayet Erzurum : Habitı et cuquottea (No 1896] 

Conatr. pont en boıs [No 1S88) Municip. Bolu : J 
Office Cereales Suc. Serayöuü: Chnrbon de tene et boıs (No ıS9 

Cbıırgoment et dechargemont blc [Nol389J Dir. Ecole Forestiere Bol11 ' 

Dir .Gen. Exploit. Ports Etat: Boia et coke (No 1397] 
Trav. aııphaltaıe devanı le noav. salon Dir. Vakoufs Edirne : 

da voyaıoura {No 1392] Repar moaqoee Murat (No J397J 
Cbemins de Fer Etat: Dir. Trav, Pub. Edirne: 1, 

Laiton C&Dlelote (No 1392) • Repar. n l'ccolo de Gondnrmerie[l'l0 

Tranıp•rt chıırbon (No 1394] Dir. Ecole Second. Bolu : ,, 
Corde l'Oudronneo et non geodroımce Repar. bli.tisse ekole t inıt• · 

[No 1402] [No 1397) 

Com. Ach. Ecole Agricole lst.: Dir. Forets Bolu: 
Tuyawc en fonte iı eau (No 1392) Planche en aııpin, madrior otc.[N° l 

Manicipalite Ankara : Municip. Afyon : 
1 Groupa electro-motopompe avec acccı 6oUrnlture bureao et imprimeı lJl/0 rı'' 

(No 1393] C bB 
om. Acb. lnt Mil. ToP Bottinu et ıuetrea (No 1405] 

Roulomant i'ı bıllea (No 1406] Drapeau Rcgimont (No 1403) 
Com. Acb . Regiment Cavalerie Soie otlu (No l40SJ 

Chlôrure de chnu:ı: [No 1401] 
Söke: Macbine boutonnıere (No 1404/ ı~ 

Inıtall. clectr. [Ncı 1393] Rcpar. ınoteur ete. d'aatobus (N° 
Muoicipalite lstanbul : Com. Ach. Milit. Edirne : 

Cbaudiere • vapeur syııtcıııe locomobıle O [N rge o 1400) 1)4) 
[No 1393] Epinnrda et fiıves fraichH [No 14 

Foyer il coke avec four et lı armcıire 
(No 13931 S. A. T. Electr. Ankara: 

Conatr. salon [No 1393] Tran11port tonl:: maı.out (No 1402] 

Com. Acl~.- Milit. Mersin : Dir. Trav. Pub. Giresun: I 
Farine (No 1393) Conatr. aqııcduc en boiı [No ı40"flt: 

Direction P.T.T. lst.: Com. Acb. Comm . Mil· 
Bottino11 et eaearpins (No 1393] Ben:r.ıne, huile pr. mnchine et p~1 

SisrııH pour col [No 1394] [No 1405) 
9
,1 

Tente [No 1394] lnstruments pour couper le ferı , ı 
Oir. Vakouls Kadıköy: tordre le fer ıeau en t&lo, rit•• 

Harbe de prairie (No 1393] • [No 1405] 
Com. Acb. Milit. Selimiye: ~-··: Com. Ach. Minist. Def 5J 

Viande de boeuf [No 1394) 

Com. Aob. Intend. Milit. Ank,: 
Fen• fraichH (No 1394] 

Muoicip. lzmir ; 
Co11ııtr. loca! bain [No 1394) 
Charbon de terro :r.ero diı: Zonguldak 

Claambre a nir et pneu:ı: [No 140 
Tente cônique [No 1405) 
Articlos de vetcrinaire [No J405) 
Foyer iı gnz: (No 1405] 

Com Acb. Mil. BalıkeJit : 
Voituro i. 2 cheva•ı: [No }405) 

[No 1394) 

Com. Acb. Etablissements Hy-
p•" 

NOTES • Lee Numcrol9ntr• ~ 

gienes lst ; • tbens ıont ceu:ı: da notre jourıı• 

Ac:b~veınent conıtr. h&p enfantıı Şiılı 
[N• 1394] 

/ 
d'one ı f 

•• ptl 

lequel l'nvıs a paru. 
(•) Loı affaıros ıuivıes 

riıqoe ee rapportent 6 do• 
adjud ıcatıon li la e:ıren hırtı • 

Dir. Gen. Monopoles: 
Capıulea bouteille.s bıl:re (No 1394] 

(3 üncü sayfadan devam) ~ı 
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İsteklilerin mahallinde hazır bulunacak memuruna würacııatl9 
oluour. 

İstanbul 2 inci İcra Memurluğundan et 1 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve paraya çevrilmesi ı:nuk11;:,i!l-' 
top Halil Alil tiftiğin ve pamuklu 163 metre kumaş 3.5.940 11şıııı 
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müsadif cuma günü uat 16 dan 18 e kad r Çakmakçılar 1°"
1
,, f 

21.23 No. lu mağaza önünde açık artırma uretile satılaca~t ,,ıııf 
hammeo kıymetinin % 75 ni bulmadıgı takdirde ikiııcı'lc~ 
ması 7.5.940 tarihine müsadif salı güoü ayni s atte icra edılıı"''' 
den talib olanlarıo yevmi mezkurda mahallinde hazır bu 
memura müracaat eylemeleri ilan olunur. 
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