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Günü geçen nushalar 

20 kuruftur _JI 
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İDAREHANE 
Galata, Eski Gümrük Cad. 
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HUSUSi DAİRE 

iLAN ŞARTLARI 

fdarelınnemizde görü~ülür 

Telefon: 49442 

Po~ta kutusu rfo. 1291 
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1 

Umum Tüccarların ve müteahhitle in mesleki Organıdır 
==-. 

Ekonomik Haberler Müteahhitl e rin Takvim i 
YARIN 31. 5. 940 ta YAPILACAK İHALELER --·--- - --

t Takas M üliaadesi 
erşan jııbl marn leketlerden ta· 

l . 
ııe yapılacak ithalat ve ta-

l kas satışı 

ihracat ve ithalat işleri birden
denbire &ur~u 

- -
D. D. Yolları: ı Balıkesir Memleket Hast. 

Lolcomot'f ve t .. ndcr lı:ı. n d njlar. (No 13 il) F k mek, e t, mercimek. nohwt, üzüm, yu• 
Kup eirküi ve tefıırruntı (No 1391) .mu ta v a (No 1424J 
Molo:& t oşı (N<> 1421} lzınir Ziraat Müd : 
P arke karolaj dilşemu i~ i (No 1422) a · ı.:· ,. (N !4Z4) 
G emici el fenıHı INo t42Q) cn:ıan ve n•a ıne ya,.ı o 

B~rgman botu Ye ' tderruat ı ( No 1429> 1 Niğde C. Müdde ium. : 
lst. Elek trik Tramvay ve Tünel Ekmek (No 1425) • 

ide.kas Limited. Şirke'tince bir 
dettenberi enterşanJ0abl ınem· 

tt'- . 
oerden yapılacak ithalat 1 

takas satılwoaı Ticaret Ve · 
:tinin müsaadesine bağlı hu
lırulınakta idi. Bu defa Ve· 

Bu günlerde piyasamızda ih· 
racal faaliyeti bü.tütün durmuş 
gibidir. Limanimıza vapur gel
medifıi için , evvelce s:ı tılon ih
racat malları dalıi yükleneme
miştir Yalnız. Yunanistana- bir 

İfletmeleri : ı Mersin Belediyesi: 
Galvanizli çelık kablo g ergi telı yı muş 1k Elektrik :ı "pu!o {N"' 1425) 

llin d" O O M d ver ığ ı umumı muıoa e 
r' 1tıe, bu memleketlerden mu · 

miktar buğday satılmıştır. Siya
si hadiselerin tesirile artmış o· 
lan durgunluk üzerine, muhtelif 

1 
memleketlerden gelen taleplere 
cevap verilememiştir. 

Şehrimizdeki Holanda banka
sı muamelelerini azaltmaya başla-

_çelik tel v.ı . ( No 1~93) Türkiye Demir ve Çeli't Fabr . 
lst. Defterdarlıfıı: Müesseses i: 

Pıri nçt cın ınamul dolab, sandal 
kapı va çer çeve (No 1407) • 

Tokat C. Müddeium. : 
Ekmek (No 1407) 0 

Malatya Pamuk Deneme 
ve Üretme Çif t liği Müd.: 

ıınkaı. ı 

İslah 

Taş ih•ac ı ve nakli (No 1426) 

Gireson Belediyesi : 
Makine yofı transformatör yağı v,ıı. 

(No 1428) 

Beyoğlu Vakıflnr Müd.: 
~tı maddelerin ithali için Şir
~le doğrudan doğruya .tak as 

1~aia başlanmı,tır. Ancak 
i atçılara piyatamızın fozla mışhr. 
Ytcı 1 11 · · d" • 

Pamuk (No 1'119) • ' 

İnhisarlar Umum Müd.: 

Bir.a onkazı (No 1429) • 

Çankırı Belediyesi: 
Bo~ mnzot tenek1111' (N ı 1430) • 

K1t3•seri B lediyesi: 
o an ma ar ıç111 ovız sı· Anglo - Türkiş Komandit Şirketi 

ı "c ·ı " rı mekte ve nispeten pi· Lağvedildi 
Tran•formatör bin ~sı i ıış (fi:' 14'0) 
Reyaz o1eminium Ü~ıdı (No 14341 

Antakya C Müddeium. 
1 .tıııı ılaba 'z ihtiyacı olan 
~"t İçin döviz aıraııı verilme· 
S tdir , 

ite. • d Verılen mallar şunlar ır: 
t de.ri, merinos, jüt madeni 

'·le ttıdüaü, ham kauçuk, kop 
ba ".ha ınaotor, demir kınyola. 
lıl• "ı:r. lirası verilmeden takas 
Ç Cak emtia da 'unlardır: 
'T, kahve, sun' I por.elen 

~,'11tı'i çıplak diş, karabiber, 
~d? ' tarçın, baharat, zencefil, 
~ i~j~a~ cevizi tozu, pam~k 

d· •f{ı, kına, karanfil, demır· 

~
~,; .•di ensekti!ıiit, ziraatte ha
~ •tliifa mahsus oıüıtahzarat, 

11 ~: zamkıarabi, gomelaka. f ıl ıt hususi takası yüzde 25 
~ •nı:l ıı n ödenmek ÜLere ta · 
11, •atılacak mallar da ~uval 

\rtrt15e, kalay ve bam deriden 
Q ır. 

1

~ 
1 
ınaddeler haricindeki ta· 

~j e.bleri eskisi gibi Ticaret 
~t· tlıniıı tetkildnc arıedile 

lr, 

~· 
~ Vergi zammı dolayısile Mın· 

Ti~aret Müdürlüğü ile Ça~ 
~ tacırleri arasında ihtilaf 
~kl.ı Ver2ilere zam yRpılması 
tıa'tıdak i kanunun tatbikine 
tt tıllıası Üzeriııe Mıntaka Ti· 
~4 Müdürlüğü, çay ve hah ve 
, t birliğ'iniıı bir ay Önce 
•ay 
1• a çıkarıldığı çaylardan 
~~ Vergisi idemelerini bir· 
~ırlerine bildirmiştir. Bu 

t ~':belle dün tacirlerin istiri 
ıl ır toplantı yupılmış, itha· 

İld sent: evvel İngilizlerle yap
tığımız ınali anlaşma üzerine 
kredi işlerinin tesviyesi için ku
rulan Aogle Türkit komandit • 
tirketi lciğvedilu.:iştir. Bundan 
böyle kredi itlerile İngiliz hü
küaıeti meşgul olacaktır. 

Elcnıelc (No 1420) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İdure Amir.: 

Çaııkayada r.ı en ur e\•l inş. (No 1421) 

İzmir Gümrük. Başıuüd . 
Pamuklu bez. kircırnit ve mukkava 

(Nu 1423) • 

An!<. Deftcrdwrlığı: 
Bııilc maılt:a ot omobil (No 1423) • 

Seyhan Orman Çevirge MGd. 
Orman emval i (No 1423) ~ 

Sokak l.:op ı bis ıklet 1 vha8ı v a (No 14, 2) 

--Solu Ceza Evi Müd.: 
Elemek (No 143!1) 

Düzce C. Mü ddeiu m. 
Ekm .. k (No 1433) 

Han iş : ( ] Tırnalc iç no olı nmı1 nu· 
'Tıaralar. işin hangi Hyılı gaı.eteda neşr· 
olduiruno gös terir. 

[•J Sonunda yıldıı. işaret i lıuluııan i~lcı 

miiuyedeye aitt ir. Ziraat Bankası yapak mubaya
asını durdurdu ve Ticaret Ve- ı 

kal eti de ihracına müsaade etti M LJ N A Lt' ASA L A R 
Ziraat Banka.sa tüccarın elinde - • ___ ' ~,, 

~aım,, 01
a

0 
eski mahsul yapak- : inşaai -1 amirat-Na fıa işl eri - Malzeın a...Harita 

lar üzerindeki mübayaatını dün _ __ _ 
aktam durdurmuştur. Ba nka tüo
carlara bir tamim yaparak bun
dan sonra ·eklif edilecek malla-
rı yeni malısul addedeceğini bil
dirmiştir . Buna göre yeni mah
suller için yeni bir fiyat tesbit 
edileceti anlaşılmaktadır. 

Diğer taraftan ticaret Yekaleti 
ya pak ihrıtcatı hakkında dün 
alakadarlara yc!nİ bir tamim gön· 
dermiştir. Bu tamime gire, yal · 
nız yağlı, deri ve sarı yapak
lardaıı serbest dövizli memleket• 
lerle İngiltere ve Fraıısaya yapı· 
lacak satışların fıyatlarıuda ki. 
loda 15 kuruş tenzilat yapılmış· 
tır. Diğer memleketlere yiııe es 
ki fiyat üzerhıden Sittlf yapıla· 

cak, yalnız kilodaki 15 kur~ 

fark hükümetiwiz hesubuıa i'e
çirilecektir. Yukarıki ciııslerd•· n 
hariç mullar ise eski fiyatların· 
da satılmakta devam olunacak-

Samsun Vilayet Makamından : 
.Havza Boya bat yolunun Vezirköprü kazası içinden geçe n 530 

metrelik kısmınuı a di kaldırım ·İnşaatı 6 Haziran 1940 perşembe 
1 günü saat 15 de ihalesi yapılmnk üare üzere açık eltsiltmeye k o· 
1 oulmuttur. 
l İhale Vilayet Daiwi Encümeninde yapılacaktır. 

Keşif bedeli 871 lira 20 kuruş ve muvakkat teminatı da 55 lira 
34 kuruştur. 

Bu işe ait e vrak şunlardır. 
A - Ke,if defteri. 
B - Huausf, fenni şartname 
C - Eksiltme şa rtnamesi 
D - Muka vele projesi 
bu evra k Nafıa müdürlüiüııde ve Vilayet Encümen kaleminde· 

dir . Talip olalllar her gün gönbilirler. 
• 

Kayseri Belediyesinden : l Kayseri belediyesinin 1923 de yapılmı ş ola n bnli hnzır luıri tas1 
ik mıtl ı işi 15(J iş güıı hesabile kapalı zarf usulile e ksilt meye çıka· 
rılmıştn . 

İşin ıouhaııımen bedeli 6900 liradır 
Muvakka't tcllilinat 517,50 liradır . 

t•~'· kaııunun ltir ay evvel, 
~~·1 olınndıt.mı, binaenıı leyh 

~ ~ tır. 

01 "tı.ıının eski 1atışlara tat· 

Eksiltme iÜoÜ 14.6 940 cuın n güııü saat 14 de Kayseri beledi· 
ye bin ıısın da müteşekkil belediye encümeninde yapı) ncaktır. 

Elaı ltnıeye iştirak edeceklerin belediyeler inrnr heyetinden iş· 

tirak ve o;ikası elmaları ve bunu teklif mektuplarına koymaları ln· 
zımdır 

\tj ~ 11ınaruası icap edeceğini 
~t' •ur111üşlerdir. Keyfiyet An· 

h b")d' ·1 . . ~I ı ırı mıştır. 

~~aya gönderilecek yumurta 
~~'Ya yapılacak ihracatta 
lı ('etle ticaret anlaşmasına 
~t .0 ntenjan miktarı doldu-

Fi~tları n nıüı ak ebesi 
An karadan bildirildiğiııe göre 

koordinasyon hey'teti taraf mdan 
kabul olunan, vilayetlerde fiyat 
ınürakebeai teşkili hakkındaki 
karar• İcra Ve killeri Hey' etince 
kabul edilmiş ve yüksek tasdike . . ~ 

arzolunmuıtur. 

BOR SA 
~ ltalyada 3 milyon Türk 
~· bir alacağımız kaldığı i 

~- ~~ kıaıoı mallar i~in peşin , 
~ c ınuamele yapılması ta· 

ÇEKLER 
29 - 5 - 194U 

~d: Ctıni11ti. Bu maddeler a· 
ı~t • Ytarnurta bulunmadıtı 

ıb . 
L~\ rııcı.tçılar, badema ita· 
'lı~t~. v_~lci elacak yumurta ta 
~'-t 'çın de döviz istenmesine ·'t l'erınişlerdir Ancak Türk 
"-· •tıın t• • f' . "k ~ i . ıcarı şere ının vı a-
~ı,~~ıı evvelce giritilmiş taah
' •ıı ~l . he pahaaına olursa ol 

~ ''1ııg yolile ihrac edilme· 

1 
~t bir parti yumurta ihza· 

~"til~tllr vermişlerdir . 
\ )tıı·''eye yumurta ihracatın· 
4~i 1 bazı mütkülat başgöı· 
~~~~den tacirler tikiyet et· 

'~ Bunun da bir çareıi a
dır. 

Londra 5.24 
Nevyo"lı 166.1 
Pariıı 2.9675 
Milino 8.45125 
Cenevre 37.2231 
Atioa 0.9975 
Sofya 2.-
Madrid 14.455 
Buda peşte 30.0625 
Bükr~ U.fö~5 
Belgrad 3.94 
Y okohama 38.785U 
Stokholm 31.005 

ESHAM VE TAHVıLA T 

Sıvat ·Erzurum 5 
19J8 % S ikramiyeli 
Erıaai • 

19.55 
19.-
19.0I 

Şartnameler Kayseri belediyesinclen ve istanl>ııl belediye i fen 
heyetinde n, Ankarada belediyeler İmer heyeti fea şefliğhıdeu para · 
sı:ı alııı 1t bilir. 

Te'.dif mektuvlarının tayin edilen güude sant 14 e kadar Kay· 
seri belediye reisligine verilmesi veyahut posta ile bu saatten evvel 
ginderil nıiş bulnuma11 lazımdır.· , 

- - ----
Elekt11ık, Havagazı, Kalorifer {Tesisat ve Malz.) 

.-re ~ - .,. -- ......._.__, -~·----

Gireson Belediyes~nden : 
Belediyemizin 940 ınali yılı azami ihtiyac ı buluna n 2250 adet 

muhtelif vatlık elektrik ampulleri 15 gün müddetle açık eks itmeye 
çıknılmıştır. 

İhalesi 6.6.940 pcrıembe güuü saat 15 te Belediyede toplana · 
cak enciiıı:ıende yapılacak. Muhammen bedel 1049 lira 50 kuruştur. 
İlk te'.D i uıt bu ıı rn yüde ye l ı buçu'iu:i..ır •• 

Şartnamesini görmek ve daha fazla izahat almak iıtiyenler her 
gün belediyeye müracaat etmt:leri ilaq oluııur. 

Zile Belediyesinden : 
Kasabamın elektrik tesisatı mnlzemesi emaneten ve pazarlıkla 

atın alınacaktır . Talibleriu aşağıda ıruplara ayrılmış olaq kısımlıırın 
herhangi biri veya bepsi için teklif verebilirler. 

Lokomobil, alternatör, tevzi tableıu, transformatörler ve bun-
lara aid teferrüat 

Yeraltı kablosu, kablo batlıkları ve çıplak bakır telleri 
Şebeke mal:ıemesi. 

10 tonluk bir vinç 

ilanlar, Emirler, Tebliğler 

Ticaret Vekôletin~en: 
İthalat Birlikleri Hakkında ilan Nr· A llI. 1 

İştigal mevzuu çu val ve kaneviçe "Gümrük tarife Nr. 417 a ve 
417 b" o lmak ve merkezi İstaabul' <l R ve Şubesi İzmir'de bulunmak 
Ür:ere 15 Mayıs 1940 tarihinde 3780 sayılı kanunun 34 Üncü madde· 
s iMe tevfika n bir 'Çuval, ka oeviçe . jüt ve mamülatı ithal~tçılım 
birlifi n kurulmuş ve faal iyete reçmiştir. 

Birliğ in faa liyet sabası bütün nıemlekete şamildir. Resmi Ga
zete nin 1 l Nisa n 1940 - 4482 aayısındıı neşredilen ithalatçı birlikleri 
tip sta tüsünün 5 inci mııdd ı sine göre azalık vasfını haiz çuval ka· 
neviçe ithalatı yapan ta cirlerden isteyenler bu Birliğin az.ası olabi
lirler. Aza olmıyaııların Birlik iştiıal mevzuunu teşkil eden mad
deler ithalatını yapması memnudur. 
------~--------~~~~~--~-----~----~--~-~---

İşbu malzemeye aid şartname, keşifname ve planlar Zile Bele
diyesinden veya İstanbulda Aıikorasyoni Jenerali hanmda mühendis 
Hasan Halet lşıkpınardan 10 lira be del mukabilinde alabilirler. Ta· 
liblerin 15 h aziran 1940 brihiue kadar müracaatleri. 

Mnarif Matbaası Müdürlüfünden : 
Cinsi Miktarı % 15 kati tem. 

Elektrik malze mesi Keşfinde yazılı 299 lira 80 kr. 
Tahmini be , 

1998,60 

lı'laa rif matbaası için keşfi.ıdc y .u.ılı olan eldürik malzemesi pa· 
url ı kla \' e müstacelen satın alınacağından isteklilerin 31. 5. 940 
cuma günü saat 10 da kati tenıinatl a r ile birlikte Yükıek okullur 
muhasebecil iğinde hazır bulunmaları. 

Keşi f bedelsiz olarak müdürlüiümüzde görülebilir. 

Askeri F.a.brikalar Umum Müdürlüiü Merkez Satınalma 
Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 32400 lira olan bir adet buhar kazanı ile 
bir adet Turbo gencratör askeri fabrikalar umum müdürlütü mer· 
kez Hlıunlms koaı isyonunc 15.6.'940 cume..rtesi günü saat lJ de ka· 
pa lı za rfla ihale edilecektir . Şartname 1 lira 62 kurut mukabilinde 
ko misyondan verilir. Teminnh 2430 l i radır. İsteklilerin teminatlarile 
tek lif oı ektuplarmı en geç ih:ı le günü saat 10 a kadar komisyona 
getırmelerı •e 2490 No. lu kanunun 2 ve 3 cü maddelerindeki ve· 
saiki hfııiıil bulunmaları ilan olunur. 

~~~cat-=Elliise -Kundura· Çanjaşir .!:!: 
İstanbul Hava Aktarma Ambarı Direktörlüğünden: 
25CO metre patiıoka. 

2880J met're çawoşırlık bez ıntın a l ına<'aktır. 
Pazarlıkla ibnl~si 30.5.940 aünü saa t 14,30 da Yeşilköyde hava 

ak tırma ambarı sat ın lwa koınisyenuııd a kapılacaktır. 

İsteklilerin teminntlerile b irlikte mezkür günde komisyona mÜ· 
r acan tları . 

Matbaa işleri, kırtasiye-ve yazıh·-a-ne-L-vz-. - - -
--- -&4· ee0 --•---kW 

· Gömrük ve İnhisarlar Vekaletinden : 
940 mali yılında neşredilecek tahminen 70 formalık iencl b uy

ruk! rııı bastırılması açık eksiltmeye konmuştur.• 

Bu iş için 1610 lira bedel tahmin edilmiş olup muvakkut te
minatı .120 lira 75 kuruştur. 

İhale 13 lıa :t ira n 940 perşembe güuü saat 14 de Vekalet leva· 
zım müdürlüğünde yapılacaktır. 

İşteid i lerin ihale gününden bir gün evel muva kkat teminatları
nı Vekale t veznesi ne yatırmalaıı ,.e alacakları makbuzla belli gün 
ve snatte veka let levnzım wüdürlügünde kurulan alım satıw komis 
yon una ı::ı ürs caatları ilan olunur 

Bu ' i•e nit şortnnmelcr her gün Vekalet levazım müdürlügünde 
görülebilir . 

Adana Belediye Riyasetinden : 
İşçi ve esna f cüzd°nnından nünıunesine göre 6000 aded açık ek· 

siltme ile tabeltirilecektir. 
Tab edilecek cüzdanların beherinin muhammen bedeli 8 kuruştur . 
Muva kkat teıniaatı 36 liradır. 

Şarlnaıneıi yazı işleri müdürlügüudedir, İıliyenler ornda göre-
bilirler. ~ 

İhı.lesi haziranın 14 ncü cuma günü saat 15 te belediye encü
meııinde yapılacaktır, istiyeoler ~ gün, muayyen saatta encümene 
müracaatları ilau olunur 

Nakliyat - Yükleme - Boşaltma 
• • • • 

Et nakli: Bak erzak aütunuoda Malatya Belediyesi ilanına 
• • • 

İnhisarlar mamulatı nakli. Bak: İnhisa;lar u. Müd. ilan
larına· 

Mahrukat, Benzin, f\llakina yağları v. s. 
Edremit Askr.ri SatınAlma Komisyonundan: 

1,500,000 kilo odun alıaacaktır. Muhammen bedeli 15,000 lira 
ilk teminatı 1125 liradır. Ekıiltme 17 Haziran 940 pazarteai rünl 

• 

• 
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MONAKASA GAZETESi 

. 

u gün i an olunan Münak ,sa ve ·· zayedeler Listesi 
Cinsi Şekli Muhm· bed. Teminat Müracaat yeri Günü Saatı 

--~-----------~---------------------------
A) !\1Unakasalar 
inşaat, Tamirat, Naha işleri, Malzeme, Harita 

Yozgat Hükumet konağı İnf. kapalı z. 131805 8l 
Harita yap. 6900 -

E lektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Muhtelif vatlık elektrik nmpullerı: 2250 ad. aç. eks. 
Elektrik tesisatı malzemesi (Şart. 10 L.) 

1049 50. 

Elekbik malzeweııi paz. 1998 60 
Buhar kazanı ve hirbo-generatiSr (şart . 162 kr) kapalı z . 32400 --

~er ~ucat, elbise, Kundura, Çamaşır v.s. ----·--------- -- ------
Patiska: 250 ı m.-çnmaşırhk bez: 28800 m. pn. 

f\f. atbaa ,!_t.~ri - ~ırtaşye-Yazıha~e.!~Y.!~.~ 

Genel buyrukları bastırılması: 70 formalık aç. eks. 1610 -
işçi ve esnaf cüzdanı tabettirilme.ti: 6000 ad. ,, 

Nakliyat Boşaltma Yükletme 

inhisarlar mamulatı nakli Diyarbakırdao 
kazalarına ve Mardin, Urfa, Siirt ve 

,.. Bitlis vilayetlerine: IOOO t. 
Tuz nakliyatı Diyarbnkırdan kazalarına ve 

Mardin mülbnkatına: 800 t. 

kapalı z . 

" 

fV ah rukat Benzin, Makine yağlan v. 

Benzin (t~md.) 

n " 
Odun: lŞOO t. 
Odun: 40 t. (temd.) 
Karabük koku: 100 t. 
Sömikok: 400 t. (temd.) 

Miiteterrik. 

Külçe kurşun: 5 t. 
Ambalaj sicimi: ı. I t.-bilet sicimi: 500 yu. 

ıu k-lngiliz ıiciaıi: 650 k.-kalafat
1

ipi: 1.5 t. 
Pamuk: l t. (müteahhit nam ve hesabııın) -
Demir el arabası: 100 ad. 
Temizlik malzemesi 
ispit: 3900 ad. ·bnşlık: 29 •O ad. 
Roberoit: 6 )0 top·Roberoit macunu: 5 t 

6rl>ak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

paz. 

" 
kapalı z. 
paz. 

" 

aç. eks. 

., 

" 
" paz. 

kap~lı z 

n 

Ekmek 1 ci nevi: 80 t. kapalı z. 
Beyaz karaman eti: 36 t . ,. 
Süt: 4U t. aç. ekı. 
Yoğurt:· 30 t . ,, 
Ekmek: 105120 k. kapalı 7: 
Arpa: 7320 k.-saman: 7320 k:-' aç. e!,s. 
Ekmek kapalı z . 
Birinci ekmek: l.S t.·2 ci ekmek: 6 t. (temd.) paz. 
Erzak: 13 kalem (temd.) 
Ekmek: 150 t . (temd.) 
Sıtır eti: 45.750 k. (temd.) 
Keailmif sıtır eti: 57096 k . (temd.) 

B. M ü 7 a y e d e 1 er 
----------------------Pamuk mensucat yünlü pam•klu peluş·a· 

bajur pudra·glise deri iplik ve traosfor
ınatör 

Kaşkorse·yün mensucat-fırça-pamuk men· 
ıucat iplik.listik halka ·demir traş ma· 
kincıi·ıemi zinciri ve vinç 

U.tik telli pamuk ipliği-kablo teli·elektrik 
kablosu·:ıımpara ka;ıdı-balı v.ı . 

Tuvalet fırçası-abajur -cam bilya·tal.ak-ka
ğıt etiket-ınenteıc v.s. 

Alemlnyum levha köşebend·alıcı radyo ma
kinesi-yağlı boy -tentür·dişçi koltuğu v.s. 

Sinema makinesi duvar takvimi-elektrik 
kondansatör elektrik duyu-lastikli pn
mulı terit ve pamuk kordela 

Bina enkuı 

n 

kapalı z . 
paz. 

" 

aç. art. 

" 

" 

" 

" 

" 

paz. 

20000 -

10000- -

50000 -
8065 -

15000 -

108011 -

2000 __ 

4350 -

600 -
1350 -

7440 -
13200 -

k. o 10 25 

" o 53 
n O 11 
" o 16 

'ım..6 -

3438 40 
SH 50 

11895 -
11419 25 

100 -

7840 . 
517 5t> 

299 80 
2430 -

120 75 
36 -

1500 -

750 -

112J -
r;o -

8IO 

150 -
J2G 25 

45 -
101 25 

558 -
900 -

61!) -
1431 -
330 -
360 -
894 45 
49 65 

407 92 
63 56 

177 91 

892 13 
156 40 

Yo,gat Nafıa Müd. 17·6·40 15 -
Kayseri Belediyesi 14·6·40 14 -

Gireson Belediyeıi 6640 15 -
Zile Belediyesi Asilcora.yon :Jcnerali 15-6-40 a kadar 

Han Mühendis Hasan Halet 
Maarif Matbaası Müd. 31 5-40 10 
Askeri Fobr. U . Müd. SAK Ank. 1§·6·40 1 ' 

" . 
ist. lfavu Aktarma Ambarı Dir. Y eşilköy 30-540 14 30 

Gümrük ve İnhisarlar Vek. Ank. 
Adana Belediyeıi 

Diyarbakır lnhiıar!ar Başmüd . 

" 

İst. Komut. SAK Fındıklı 
n 

Edremit Tümen SAK 
Gireson Memleket Hast. 
İst Hava Aktarma Awbarı Direk. 
Çanakkale Belediyesi 

D D. Yolları Haydarpaıa 

" 
Tophane Lvz SAK 
D. D Yolları 9 cü İşlet. Sirkeci 
M M.V. SAK 
Ask. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

,, 

İst. Vakıflar Dir~k. 

,. 
n 

Trabzon C. Müddeium. 
Trabıoıı Belediyesi 
Gireson C. Müddeium. 
Gire.son Memleket Hast. 

" Seyhan C. Müddeium. 
İzmir Lv2. SAK. 

n 

iıt. Gümrükleri Başmüd. 

" 

,, 

,, 

İst. Defterdarlığı 

• 

13-6-40 14 -
14·6·40 15 -

12-6 40 11 -

12·6-40 12 -

~l-5-40 

3q 5.40 
17-6·40 
31-5·40 
30-5·40 
4 6 ~o 

18-fi 40 
7-6 4(1 

14·6·40 
4 6-40 

30-5-40 
13 6-40 
14 6·~0 

14·6·40 
14-6 40 
14·6·40 
14 640 
31-5-40 
1·6 40 
1·6 40 

31 5-40 
31-5·40 
10.5.40 
31·5·49 
31-5·40 

14·6 40 

17·6·40 

20·6 40 

24-6-40 

26·6-40 

il -
11 30 
ı o -
15 -
14 -
15 -

10 30 
10 45 

14 -
11 -
10-
1!1 -
15 -

15 -
15 -
15 -
15 -
16 -
15 -
10 -
15 -
15 -
il -
15-
14 30 

13 -

13 -

13 -

13 -

13 -

28-6-40 13 -

3-6·40 14 -

~o Mayıs 1940 

caktır. İştekıiler ayni gün ve saatte kanuni ve sik ve IOI 25" lir• 
teminatla komisyona müracaatları ln:umdır. Şartnameler parasız. ola· 
rak komiıyondan verilmektedir. 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Merkez Satmalma 
Komisyonundan : 

B;her topu 20 metre murabbaı S'lihında ve 38·40 kilo ağırlığındıı 
6)0 top Roberoit ile beher sandıkta 2 teneke olmak ü:ıere 

ambalajlı 5 bin kilo Roberoit macunu alınacak. 
Takmin edilen bedeli 13.200 lira olan yukarıda yazılılı 60 J yiiı 

top Roberoit ile 5 bin kile Roberoit ruucunu askeri fabrikal.ır ıı 

mum müdürlüğü merlıez sııatm elm n komisyonunca 14.6.940 cunıa 
günü saat 15 de kopalı zarfla ihale edilecektir. Şarrname parasıı 

olarak komiıyondan \'erilir Taliplerin muvakkat teminat olan 990 
irayı havi teklif mektuplarını mezl<iir günde sa~t 14 e kadar ko· 
misyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 .sayılı lrnnunun 2 ve 3. 
maddelerindek i vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle all· 
kadar tüccardan olduklarına dair ticııret odası vesika~iyle mezkur 
ıün ve ıaatte komisyona mürn.ca tları. 

Erzak, Zahirıe, Et, Sobze v. s. 
Malatya Belediye Riyasetinden: 

Malatya Belediyesinin m·ezbahudnn ~arşı ve Aloya 1.6 910 tn' 

rihinden l.6.941 tarihine kadar nakil olunacak et ve sakatlarııı 
rakliyesi: 

T'lnzifat hayvanlarının 1.6.940 ili t.6.94l bir enelik arpa ib· 
tiyaçları: 

Tanzifat hayvnularının 1.6 940 il5. 1 .6.940 saman ihtiyaçları: 
Ayrı ayrı 4 ·6.940 tarihinde belediye encÜ'Deninde ihaleleri iC"' 

ra kılınmak üzere 21 5.940 tarihinden itibaren 15 gün müddeti~ 
tartoameleri mucibi.1ce açık eksiltmeye konulmu tur. Et nakliyesi' 
niu muhammeıı bedeli 775 lira ve muvakkat tem ınat. akçası 58 lir• 
13 kuruştur. Arpanın azami muhammen miktarı 25')00 kilo ve be• 
ber kilosuıınn muhammen fiatı 5 kuruş muvakkat teminat akça5l 

'3 lira 85 kuruş ve saaıanın muhaoımen miktarı 25000 kilo ve bt" 
her kilosunun muhammen fiatı l kuruş ve teminat .akça~• lS lira 
15 .k urut olup ibaleyi müteakip teminatı ruuvakkatanın yüzde ı5 
kati teminata iblağı lazımdır. Taliplerin 4 6.940 tarihine rastlayaP 
salı günü saat on dörtte teminat akçaları veya o nisbette bank• 
wektubile belediye encümenine ve şartnamelerini görmek i teyeıı· 
lerill belediy~ Üıuhasebesine müracaatları ilan olunur. • 

Trabzon C. Müddeiumumiliğinden : 
Mekez ceza ve tevkif evinin bir senelik ihtiyacı ola !05120 kil0 

ikinci nevi ekmeğin 16.5.940 tarihinden itibaren 15 gün müddetle 
ve kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Eksiltme 31.5 940 tarilı cuma günü saat 16 da C. Müddeiuıııu· 
miliıti dairesinde teşekkül edecek komisyon tarafından yapılacaktır• 

İhale edilecek ekmeğin rayice göre tutarı 11926 lira olup ınU' 
vakkat teoıiuat 894 lira 40 kuruşlin ya nakdi veya ıcilli bonkalorııı 
mektup veya mnkbu~larını haiı. bulunmak. 

Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin sicili ticarette kayıtlıırl 
olmak ve ehliyetnameyi haiz bulunmak. 

Eluıltmeğe iştirak edecek isteklilerin ihale saatinden bir saat 
evvel teklif zarflarını komisyon rei.tliğine tevdi ederek kayıt nuıııa· 
rası almaları. 

Şartnameyı görmek ve daha ziyade malumat almak istiyenleriP 
eksiltme gününe kadar her gün için C. M. Umumliğine veya ceı• 
-ye tevkif evi müdürlüiüne müracaatları ilan olunur, 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 
lıtanbul Komutanlığı Gümüşsuyu haıtanesinin senelik ihtiyacı 

afağıda yazılı beş kaleoı yiyecek maddesi kapalı zarf uıuliyle ok• 
siltmeye koııulmuftur. Eksiltme 14 haıiran fHO günü saat 15 dedit 
Şartnamesi her gün İstanbul komutanlığ:ı'° ıatınalma kaıniıyonuod• 
ı-arülebilir. Bu mevaddı loptan verecek bir talip bulunmadığı talı· 
dirde iafe ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. İsteklilerin beli 
günde münakasa saatinden bir saat önceye kadar teklif mektubl•' 
rınf"Fındıklıda komutaııl;k sahnalma komisyonuna makbuz karfllı· 
lıtında tedim etmeleri. 

Cinıi Kilo 

Yoğurt 

?aıtörize 

Çiy ıüt 
Tavuk 
Piliç 

süt 

Mikdarı 

40.000 
40 000 
20 000 

'l.000 A.I. 
1.000 Ad. 

Muhammen B. 
L. K. 
ıa.eog 

12.oro ' 
4.000 
1.508 

500 
28.000 

Muvakkat T. 
L K. 
750 00 
900 00 
300 00 
112 50 
37 50 

~JOO 00 

k ·ı Yüksek Ziraat Enstiüsü Rektörlüğünden : eaat 10 da kapalı zarf usulile Edremitte Tümen Satınalma Ko da • nunun tayin ettiği vesaikle birlikte e sı tm günü aaatine kadar ko· 
yapılacaktır. Şartnameyi görmek isliyeoler Satınalmıı Ko.na würa- misyona müracaatları lazımdır. l Kurumamuz talebe ve müstahdeminio iaşelerinden bulunan er' 

aat etsinler. Bu ite aid tartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmak· j --•••••••••••m!i••••:m1mn•••••I 
tadır~ •• Muhammen bedeli 4350 lira olan ı 100 kilo muhtelif eb'at- ı 1 ÇUHA ve KAZMIR TiCARETHANESi 
ta ambalaj sicimi, 500 yumrık D,5 m/m lik bilet ıicimi, 650 kilo Çanakkale Belediyesinden : N B B R Q Q 

Çanakkale elektrik santralında teslim 400 lem Sömikok k8mürü muhtelif ebatta İni'iliz sicimi, 1500 kilo kalcfal ipi 7.6. 1940 cuma • • 
kapalı zarf u ulile eksilto eye çıkarılmış ise de hlib zuhur etmedi· günü saat 10,45 de Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komiıyon 
ğinden 10 gün miiddetle temdid edilmiştir. tarafından açık ekıiltwe usulile ıatın alınacaktır. 

Beher tonu 27 lira he11Bbile muhammen bedeli 10800 liradır. Bu ite girmek isliyenlerin 326 lira 25 kuruıluk muvakkat te· 
Muvakkı.t lemiııah 810 liralır. mioat ve kanunun tayin etliği vesaikle birlikte eksiltme iÜ11Ü IBa· 

ikıiltme. 4 6.940 salı günü saat 15 te Belediye Dairesinde mü- tine kadar komiıyona müracaatları lazımdır. 
tcşekkil Encümen huzuruııda yapılacaktır, Bu işf. ail şartnameler komisyondan parasız olarak datıtılmak-

İıteklilere bu İŞ.! aid ıartoaweler Belediye Mub111ebeciliğiodeo tadır. 
paruız. verilir. ' 

Teklif wektublarının ihaleden bir saat evveline kadar Encüme· 
ne makbuz mukabilinde verilme.ti, posta ile göndeailecek teklif 
wektublarınıo mezkur saatte kadar yetiştirilmesi ve zarfların uıübür 
mumile kapatılmıt olwası tarttır. 

Müteferrik ------
D D Yolları ve Limanları İtletme U. İdare-sinden : 
Muhammen bedeli 2000 lira olan 5 1 00 Kır. külçe kurşun 18 O 40 

1&lı iÜnü saat 10,30 da Haydarpaşada ırar bina111 dahilindeki 
komisyon tarafından uçık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu ite ıirmek iıtiyeolerin 150 liralık muvakkat teminat ve ka-

'l 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan' : 
1000 kilo pamuk alınacaktır. Müteahhit nam ve hesabına açık 

eksiltıoesi 14.6.940 cuma günü ..aat 14 le Tophanede Lv. amirliti 
Siilınalma komisyoınıoda yapılacaktır. Tahmin bedeli 600 lira ilk 
teminatı 45 liradır. Şarto_ame ve nümuneıi komisyonda ırörülür. İs· 
teklilerin belli saatte komisyona sıelmeleri. 

D· Demlryolları ve Limanı uı lıletme U. Müdürlüğünden : 
Talip çıkmaması delayııile 25.5.940 tarihinde · ihaleıi yapılamı

yaıı ve muhammen bedeli 1350 lira olan IUO adet demir f'l araba11 
açık ekıiltaıe uıulile mübayaa edilecektir. Münakasa '4.6.940 salı fÜ· 
nü saat 1 l de Sirkecide 9 ocu iıletme A. ti. komiıyonuoda yapıla. 

VE 
MAHTUMLARI 

- o - • 
1stanbul, Sultan Hamam TELEFON: 21677 

TOPTAN ve PliRAKENDE SATIŞ 
... ....... ı&.zın..=E:M!~ii:!i6~:m:!~~:z:D----... !mllllflll"":' 

1 ------~-----------------------------~~------------------~ 
l ,.._....--.. H A S T A L A 'R 
1 Artık ilaç şişelerini kırmız! Suları, kükürtlü, çelikli, kalsyoaılu 

ve hepsinin fevkinde radyo·aktiviteli olduğu için mutlak şifalı olall 

Armutlu Kaplıcaları 
A Ç 1 L D 1 

Mudanya po taları haftada dört gün gidiş ve döııütte uğrarlar• 
Pauır günleri snbah gidip akşam avdet postaları vardır. 

Haıı•i,: Fazla bılgi edınmek için Sirkeci, Nemliı.ııde Han No il deıı bir 
" kitap ıate} in11 ,..,_ 
····ı wr:•"'ID' ssm 



aıı grup halinde kısmen kapalı zarf ve kıamen açık eksiltme 

1
t •alın alınacokhr. 
3 6.940 gününe musadif çarşamba günü gruplar hizasında ya· 
~•Uerde Rektörlük binRıında müteşekkil komisyon tnrnfrndan 

' Yapılacaklır. 
ltıvakkat temi at : % 7,5 tur. 
~~a. fazla izahat ve parasız şartnable almak isteyenlerin Eııı· 
ftıre Müdürlüğüne müracaatleri 

Kuru sebzeler listesi : 

• 
~.Cirısi 
-iıı,. B . • i 
~ T ursa pırın~ 
~'11 fasulye horoz 

bunye fasulyesi 
~1.ıt Karabiga olncak 

il kuru olacak 

Miktarı 

kg. 
8ooo-loooo 
5000- 7000 
1500- 2000 
800- looo 

5000- 6000 
2ooo-•25oo 

Beherinin 
fi at 
43 
28 
22 
2o 

tş 1 sabun iyi cins 
~~ rütübetli olmıyacak 3000 - 4000 
~ tattı için ekstra 
~ll:ıızı biber 

12 
28 
6 

16 
4o 

150 ( 11 b'ber 
uş Gtümü 

~
1•lık 
'Y 
lı' 
~ 111Ç unu 
~~iz içi 
L karna irmikten ekıtra 
"et · l ırınik 
~Qı'lt ~1•1 kıtlın 

3000- 4000 
5o 

loo 
200 
250 
loo 
200 
500 

1000 
500 
500 

4o 
Jlo 
250 
45 

~ ~ç 
rıyc tel irmekten olacak 

5o 
500 
500 

·45 
3o 
25 
25 
8o 
3o 

kdııy aşurelik 
~~·ta 
ltırot 

v,ıı·1 
~ 1 Ya (paket) 
hıtr&t 
•tçın 

~lgur 
~uı 
~ ıuyu 
( ra cnercimek 
~!~'!tıtı mercimek 
t"ll•n 
ltl St Qana 
~ b,_c lı.oııservesi mubt~lif 
llrıı b t • k . • . 
~ anıya çıçe ıyı cıos 

Qıon tuı.u 

• 

15 
300 3o 

25 60 
500 pak 12 

5o kilo '225 
25 ~ 200 

looo 
5Ô 

looo 
200 
500 
200 

14 
loo 

15 
25 
4o 
80 

5000 tene. 3G 
300 l lo 
25 120 

Muvakkat teminat 1098, 187.50 liradır. 
Kapalı zarfla saat IO 

Yaş sebzeler : 
Miktarı Beherinin 

kg. kg fint 
looo a 

' 7000 12 
2000 lo 
looo 15 
1500 12 
500 lo 

15000 8 
500 2o 

loooo adet 4 
20000 > 3 
loooo demet l 
3ooo "» 1 

500 
2oooo 

3000 
looo 
looo 
l5oo 

2000 
1500 
1500 
500 

1500 
1500 

15000 
loooo 
15000 
15000 aded 

300 

1 
9 
8 

lo 
2o 
lo 
2o 
lo 
25 
25 
2o 
2o 

6 
6 

15 
4 

15 
Kış sebzeleri : 

looo lo 
15000 5 
loooo 5 
loooo 8 
5000 9 
2000 6 
looo 15 
300 2o 
500 5 
500 2o 

looo 25 
5000 aded lo 

15000 6 
12000 6 

Muvakkat teminat 1274,63 lira 
Saat ı 1 de kapalı zarfla, 

~ (Devamı var) 

Tutarı 

lira 
4300 
1960 
440 
200 
720 
100 

240 
640 

2o 
150 
80 

275 
250 
9o 

225 
300 
125 
125 
4o 

150 
15 
9o 

. 15 
66 

'12 5 
5o 

l4o 
5o 

150 
5o 

200 
160 

18op 
330 
3o -14624 5o 

TutArı 
lira 
80 

84o 
200 
150 
180 
5o 

1200 
loe 

4o 
60 

loo 
3o 

5 
18oo 
240 
loo 
200 
150 
400 
150 
375 
125 
:ioo 
300 
900 
6eo 

2250 
tioo 

45 

loo 
750 
500 
800 
450 · 
120 
150 ~ 
60 
25 

loo 
250 
500 

900 
720 

16995 

MÜNAKASA GAZETESİ 

• 

Muhammen bedeli (3500) lira olan I0,000 kg gres yağı (24 ha
ziran 1940) pazartesi günü saat l0,30) on buçukta Haydarpaşada 
Gar binası dahilindeki Koo1isyon tarafından açık eksiltme usulile 
satın alınaeaktır. ' 

3 

il - Nakledilecek tuzların miktarı tahminen 800 bin kilodur. 
Muhammen bedeli on bin, muvakkat teminatı yedi yüz elli li· 

. 1 
radır. 

ili - Muvakkat ihalesi 12. Vl.940 tarihine müsadif Çarşamba 
srüııü saat On ikide E>iyarbakır İnhisarlar Başmüdürlüğünde teşekkül 
eden Komisyen tarafından yapılacaktır. -

iV - Şartnamesi :Ankara, İ7.mir, Siir:t, Mardin, Urfa, Gazian
tep Elazığ, Malatya, Bitlis ve Diyarbakn inbiıarlar idarelerinde ve 
İstnnbul Kabataş Levuıw ve Mubayaat Şubesinde mevcuttur. 

(«95) t-4 
• ılı • Bu işe rirmek iıteyenlerin (262) lira (50) kuruşluk muvakkat 

teminat ve kamınun tayin ettiği vesailde birli\<.te eksiltme günü r l - Nümuneıi mucibince 70x 100 eb'adında 8000 tabaka beyaz 
ıaatine kadar Ko.ıı i yona müracaatları lauıudır. yaldızlı aleminyum kağıdı pazarlıkla aatın alınacaktır. 

8J işe ait şartnameler Komisyondan parasız olaral. datıtılmalt ll - Pazarlık 31.V.940 cuma günü soat 16,30 da Kabatafta Le· 
tadır . (4321) 2-4 vazım ve Mubayaat Şubesindeki Ahın Koınisyonunda yapılacaktır. 

• • • . 
Muhammen bedeli (4875)_ lirı> olan 77 m m dış 57 m m iç kut

runda ve beher rulosu 1 O metre uzuııluğuada 5 atmosfer tazyika 
mütehammil 50 adet bezli içi ve dışı helezoni telli lastik hortum 
(yangın tulu'!'baları içın) 17. 6. 1940 paza!tesi günü saat (10,30) on 

1 buçukta Hayd:ırpaşada Gar binası dahilindeki Komisyon tarafından 
açık eksiltme usulile satın alınacaktır. • 1 

Bu işe girıoek iıteyenlerin (36,j) lira (63) kuruşluk. muvakkat 
teminat ve kaııunun tayin ettiği vesıi'tle birlikte eksiltme günü sa• 
atine kadar Komiıyona mürncnatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnaweler J(omisyondaaı parasız olarak dağıtılmak· 
tadır. (42071 4-4 

• • * 
. Muhammen bedeli 240ü0 lira olaıı 300 adet mahruti çadır 

13.6.1940 Per,eaıbe günü saat 15 de kapalı ı.arf usulü ile Ankara· 
da İdare binasında antın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1800 liralık muvakkat teminat _ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayıH gün saat 14 e 
kadar Komisyon Reislitiııe vermeleri lazımdır 

Şartnameler parası.1: olarak Ar.karada Malzeme dairesinden , 
Haydarp11şada Tesellüm ve Sevk Şeflitin'den dııgılılacaktır. (4337) 

2-4 

111 - Nümune aöı.ü geçen şubeden parasız alanaltilir • 
iV - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve ıaatte tek

lif edecekleri fiyat üzerinden % 1 ,5 güvenme paralarile birlikte 
mezkur Komisyona müracaatlara· (4469) 2-2 

• * ılı 

Muh. bed . .. %7,5 tem. Ekıiltmenin 

Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. şekli uatı 

--~--

Lastik kııyış trapes .iO adet 370 -
Flunt ' 150 kilo 240 -

'l:1 15 açık ek. 14,30 
18 Müte1tbhidi namına 15 

Pazllrlık 

l - Şartname, kroki ve Fluat nümunesi mucibince yukarıda 
yazılı 2 kalem malzeme hizalarında gösterilen 11sullerle satın alına• 

caktır. 
il - Muhammen bedellıri, muvakkat teminatları, ekıiltme ua\. 

leri bizalurında yazılıdır. 
tu - Eksiltme ve pazarlık 3 . Vl. 940 pazartesi günü Kabata~da 

Levazım ve Mubayant Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır • 
iV - Nümune ve şartnameler söı.ü geçen Şubeden parası& alı

nabileceği gibi lastik trapes krokisi de tetkik olunabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme ve pazarlık için tayin olunan gün ve 

saatte % 7 ,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komiıyona müra-
caatları. (4154) 4-4 

• * • 

Cinsi Miktarı 

Mub. bed. %7 ,5 tem. Ekıiltme 
lira kr lira kr. şekli saati 

\ 
' J - 940 mali senesinde Diyarbcıkırdan kazalarmdaki ve Mar· 1 

{ din. Urfa, Siirt, Bitlis vilayetlerindeki İnhisarlar idarelerine gönde· ı 

Bira şişesi kap· 10.000.000 A. aif 35,00il 2625 - pazarlık 15 
sülü 

· rilecek bilumum nakliyatı on beş gün müddetle ve kapalı zarf usu-
Bira fıçısı mantarı IOO.lıOO " 2338 175 - açık ekı. 16 

( - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarıda cina ve mik· 
tarları yazılı iki kalem malzeme hizalarında ıöslerilen usullerle aa· 
tın ıılınacelttır. 

. 
~ ., 

lile eksiltmeye konulmuştur. 1 
il - Nakledilecek eşya miktarı tah11Jinen bir milyon kilodur. ~ 
Muhammen bedeli 120 biıı, ıouvakkat teminatı 1500 liradır. 
lil - Muvakkat ihalesi 12. VUUO tarihine müsadif çarşamba 

günü 18at 14 de Diyarbakır İnhisarlar Başmüdürlüğünde müteşekkil 
Komisyon tarafından yapılacaktır. 

IV - Şartnamesi Ankara, İzmir, Siirt, Mardin, _Lirfa, Gaziantep, 
Elazığ, Bitlis, Diyarbakır inhisarlar idarelerinde ve lstanbul Kabataş 
Levazım ve Muboyaat Şubesinde mevcuttur. 

1 _ 940 meli senesinde Diyarbakırdaıı kazalarınd.ikİ ve Mardin 
ile mülbakstındaki inhisarlar idıırelerint- gönderilecek tuzler!n nak
liyatı on beş gün müddetle· ve kapalı zarf usulıle eksiltmeye ko-

ııulmuştur. • 

• 

Ur iye Cu 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teıııiııatlar1 ekıillme aa-
alleri hizalarında yazılıdır. • . 

ili Eksiltme ve pazarlık 17. VI.940 pazartesi günü Jstanbulda . 
Kabataşta Levazııu ve Mubaynat Şubesindeki Ahm Komisyonunda 

yapılacaktır. 
IV - Kapsül şartn a mesi Levazım Şubeıi veznesindt-n, Ankara, 

İzmir Baş Müdürlüklerinden 175 kuruşa alınabilece§"İ gibi mantar 
şıırtnaruesi mezl<ür Şubeden perası7. alınabilir 

V - İsteklilerin eksiltme ve pazarlık için tayin olunan giln ve 
saatlerde % 7,5 güvenme paralnrile birlikte mezkur Komiıyona mü· 
racaatları. (4299) 2-4 

x 5 1 1 1 

a 
25 . Mayıs 1 9 4 O V A Z 1 Y E T i 

I :S-z:::s:t= -
•. A K T 1 F: 

F AS 1 F: • Lira 
UJ.000.000,-

Kaıa: 

Altın: Safi kiloğram 
Banknot 
Ufaklık 

71.721.316 

Dahildeki Muhabirler : 

Tdrk llruı 

Hariçteki Muhabirler : 
Altın safi kilogram : 6.4t4.227 

Lira 

ı00.881.769.22 
8 .821.050.50 
ı .914.893.49 

• 
324.416.75 

Albna tahvili kabil serbest dövizler 
Diğer dövizler ve borçlu kliring 

9.022.123,99 
60.396,30 

29. 787. 767. 03 bakiyeleri : 

Hazine Tahvilleri: 

Deruhte edi. evrakı nakdiye kartılığı ~58.748.563 • .=_ 

Kanunun 6-8 incl maddelerine tev· 
fikan hazine tarafından vaki tediyat ~.879.57~ -

Senedat Cüzdanı : 

Tioari senetler 2t4 342.159.71 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı: 

A) Deruhte edilen evrakı nakdiye-
nin karşılıtı Esham ve Tahvi· _ -48.006.784:36 
lat (İtibari kıymetle) 

B) Serbeıt esham ve tahvilat 8.344.804,25 - ---

Lira 

111.617.713,21 

324.416,75 

38.870.287 ,32 

139.868.987,-

244.312.159,71 

56.351.588,6 l 

• ."ermaye: 

• İhtiyat akçesi : 

_Adi ve fevkalade 

Hususi 

Tedavüldeki Banknotlar: 

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

Lira 

6.188.666, 15 

6.000,000,-

158.748.56.l,-

kaıı hazine tarafından vaki tediyat 18.879.576,- ' 
Deruhte edilen evrakı nakdiye ba· 

kiyesi 139.868.987,-

ıı.188.666, 15 

Kartıhğı tamamen altın olarak ilii· 
veten tedavü!e~azedilen 

Reeskont multabili ilaveten teda · 
vUle vazedilen 

17.0 30.000,- ı 

171.000.000.- 3'l:T.868.987,

; 
53 051. l 17 .s.~ Türk Lirası Mevduatı : 

... 
Altın S. klg 55 541.930 

Döviz Taahhüdatı : 
Altma tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı kliring 
bakiyeleri 

Muhtelif: 

78.124. 167,90 131.175.U5,7J 

3.563.77 

-
32.60 l .466,53 32 .60~.030 ,30 

- -- - -
117.724.708,90 

~ALIK APARTIMANLAR T~KA~RIMLE'!I_ 
~~oğlunda, Karlman ma· Takasın nev'i lthalit Ha~;hr::ı::re 
~· )e rı karıunnda, eski Polon· Enterşanjabl 56 

Avanslar: 
Hazineye kısa vadeli avans 
Altın ve döviz üzerine 
Tahvilat lzerine 

10.541 .000,-
7 . 112, 18 ~. ili Nuru Ziya sokağında 56 ~ 110 ıngiltere 

l'~\ · da kalorifer, banyo, Belçika 51 

~ : .. C\21, elektrik, terkos , Hollande 51 

~ Un sıcak ıu vesaire ıibi ı.veç 51 

45 
40 
40 
49 
47 
40 

44 
.39 
.39 
39 
46 
39 ~t'lı konforu haiz, iyi mnn· FranH 56 

~ 'le h d 1 2 d ı•viçre 51 40 39 
l.~t ava ar ve o a· ___ --------
'tıt. r~ıer ehven fiatla kira- lhrııcet primleri o/o 100 kıymet Ür.erinden 

btMlt tdilmi1tir • 

H.i.Hedarlar : 

Muhtelif: 

7.813.773,40 18.361.885,58 

Yekıln: 

4.500.000,-

22 325.839,90 - , 

~=8;!! • Yekun: 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: İıkonto badeli % 4 Altın üzerine % 3 

636.582.618,08 
TEi 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de ı'adjudication 
Mode P~ ~Cauti';>~ CTeux d1;°df~icatron ~t du 

d'adjudicnt. eatimatif provisoire Cahier de:ı Charge 

-A djudications aüRab_a_i~-- ----- ~------

c on~f fl et. c r!: f e J c r < tic nt:-Tr cıv. F ,,btics- eter iel qe Construction-Cartographie 
# 

Con10tr konak gouvernem. a Yozgat Pli cach 131805 81 7840 - Dir. Trav. Pub. Yozgat 
Dressement cıııte 6900 - 517 50 Municipalite Kayseri 

f lectr icite-G az-C hauffage Central (lnstallatiorı et Materiel 

Jourıı Heures 

17-640 1 5 
14·6-40 14 

Ampoules electr. de diff. wntt : 2250 p. 
Materiel pr. insclı.U. elcıctr. (cnh eh 10 L) 

Publique 1049 50 Munieipalile Gireson 6-6·40 15 -

,, electr. Gre iı gre 
Chaudicre a vapeur et lurbo generateur (cnlı Pli cach 

eh 162 P) 

190 60 
3240' 

tJebillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 
.• ~-

29Q o 
2430 

,, Zile, lngenieu Hasan Ha- Jusqu'nu 15-6·40 
let Assikurasyoni J-Jan 

Dir. lmprimerie Mnnr if :ı • 5 ~O 1 O 
Com. Ach. Dir Gen Fnbr. Mil. Ank. l 'S-6-41 ı 1 

• Batiste: 2500 m.·toile pr. lınge: 28800 m Gre iı gre Dir. Hangnr Avintion a Yeşilköy 30-5 40 14 30 

Tr vaux d'lmprimerie -Papeterie - Fourniture de Bureaux 

laıpression Ordres Genenıux: 70 formnts 
lıiıpression carnels pr. ouvrie~s el aı tisons: 

6000 p. 

Publieıue 
,, 

Transport-Chargement - Dechargment 

T rnnsport articles monopoliscs de Diyarbakır Pli cnch 
iı ses Kazas et aux Vilayets de Mardin, 
Urfa, Siirt et Bitlis: 1000 t . 

Trıınsport sel de Diyarbakır a ses Kazas et 

et nux depcnda~ces de Mardin : 800 t. 
,, 

Com~ustible - Car burant-Huiles 

Bois: 40 t. (aj) 
Benzine (aj) 

,, ,, 
Bois: 1500 t. 
Coke de Karabük: 100 t. 
Semi coke: 400 t. (aj) 

Oivers 

Gre a gre 
:ıı 

" Pli cnch 
Gre iı ı•re 

Plomb en lingot: 5 t. Publique 
Ficelle pr. emballage: l, 1 t.-icl. pr. billets: ';0(1 l> 

peloles·id. anglaisc: 650 k -corde pr eni· 
feutrage: l 5 t. 

Coton: 1 t. (au nom et pr. compte du four 
niueur) 

Brouette en fer: 1!;0 p. (aj) 
Articles pr. service de voierie 

" 

" c a gre 
Pli cnch Oiverses pieces pr. voitures: 6500 p. 

Robcrroit: 600 pnquet piite pr. roberro'it: 5 t. ,, 

Provisi on_ 

Pain: 6-7 t. 
Viande: 3,5-4,5 t. 
Yorhourt: 500-1000 k. 
Lait: 500-1500 k. 
Riz: 500-1000 k. 
Ble concnssc: 500·1000. k. 
Beurrc: 200-350 k. 
Vionde de bo~uf: 90 t. 
Pnin lpr. une aonce) 
Sııvon blanc: l 250 k. 
Broyage ble: 6300 t. 
Raisin sec: 1 ,5 t.-abricots sccıı.: 1, 5 t. 
Kadayif: 1 t,·youfka: 500 k. 
Pekmez: 500 k.-marmelade: 5 t.·vinnigre: 

t'-levıue de biire: 25 boites 
Sucre: 15 t.-id. carre: 5,5 t. 
Orge pr. anirnau~ du service en voieıie 

dant unc annee: 2:> ı. 
Paille: 25 t. 
Pain: 105120 k. 
Orıe: 7320 k.·pnille: 7320 k. 
Pain 

1,5 

Pli cach 

Publique 
Grc a grc 
Publique 

" 
" 

·Pli cach 
pen· Publique 

" 
Pli cach 

n de ler qunl.: 1,5 t··pain de 2me quııl.: 

Publique 
Pli cach 
Grc iı" gr6 

6 t. (ajJ 
Proviıions: 13 lots (aj) 
Pain: 150 t. (aj) 
Viande de boeuf: 45750 k. (nj) 

> ,, n 57096 ,, » 
Pain: 520 t. (aj) 

" Pli cach 
Gre n i"re 

,, 
" 

1n ıo 

2f'OOO 

10000 -

500(10 
8065 

15000 

10800 -

2000 -
4350 -

600 -

1150 -

7440 
13200 

le k. O ~:> 

425 -
56774 8~ 
~100 -

375 -
2817 -

8010 -
le k. O 05 

,, O 01 
11926 -

3438 40 
847 50 

ı 1895 
11419 25 

Savon: 14550 k.-huile d'oliveı: 17750 k. (aj) 
Beurre: 51 t. (aj) 

,, le k. 0,38 O 60 

Sucre: 23 t. (nj) " 
le k. 1 35 

" 

120 75 
36 

150 l -

750 -

60 -

1125 -

810 -

150 -
3?.6 25 

45 -

101 25 

558 -
990 -

70 
99 

7 
11 

• 

20 -
7 - • 

26 -
161S/ 50 
1155 20 

3 88 
4138 74 

157 50 
, 28 12 
286 27 

600 75 
93 85 

18 75 
894 45 

49 05 
4U7 82 
63 56 

177 91 

892 13 
856 40 

) 

Ministere Douıınes et Monopolcs Ank. 13-6 40 14 
Municipnlıte Adana 14·6-40 15 

Oir. Pr. Monopoles Diyarbakır 

,, > 

Hôpital Regional Gireson 
Com. Aclı. Comm. Mil. lst. Fındıklı 

> 
" 

" 
Div. Etlremit 

Dir. Hangar Aviation iı Yeşilköy 

Mu~cipalite Çanakkale 

• 
ler Expl. Ch. ele fer F.tat H. paşa 

" " 

Com. Ach lnt Tophane 

'me E.xpl. Ch. ele fer Et:ıl Sirkeci 

Com. Adı. Min DH. Nat. Anknn 
C. A Dir. Gen. Fnbr. Mil. Ankara 

,, 

Diı. Hyg. et Assist Sociale Malatya 

" " 
" 
" 
" 
> 

" )) 

" 
)) 

" 

• 

C. A. Rcgiınent Artillerie Kütahya 
Procuıeur Gen. Konya 
ler Expl. Ch de fer Etat H. paşa 
Çom. Ach ini. Tophane 
Rccteur. lnstitut Sup. Agricole Ank. 

]) 

,, ,, 

" ')) 

Municipalite Malatya 

" " Pro~urcur Gen. Trabzon· 
Municipalite Trabzon 
Procureur Gen. \ıireson 
Hôpital Regional ,, 

:ıı > 

Procureur Gen. Seyhan 
Com. Ach. lnt · lzmir 

,, 
" 
" , 

Lycee lstanbul 

n 

" ]) 

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

12-6-40 14 -

12-6 40 12 -

31-5-40 
3{l.!i.4Q 

30-5-40 
17·6.40 
30-5-40 

• 4-6·40 

• 18-6-40 
7-6-40 

14-'fl 40 

15 -
11 -
11 30 

10 -
14 
15 -

10 30 
10 45 

14 

4-6-40 11 
30-5-40 10 
13-6 4ll 15 -
14 6 40 ıs -

15-i-40 
15-6 411 
15-6 40 
15-6-40 
15-6-40 
15-6 40 
15.l) 40 
17-6-40 
27-6-40 
] 3-6-40 

3-6-40 
13-6-40 
13·6·40 
13·6 40 

13-6-40 
4-6.40 

9-
9-
9-
9-
9 -· 
9-
<} -

11 -
10 -
11 -
14 -
15 45 • 
16 
16 15 

16 30 
14 

4.(AO 14 
31-5-40 • 16 
7·6·40 15 
1-6-40 10 

31·5·40 15 -

31-5-40 
10-6-40 
31-5-.fO 
31-5-40 
4-6·'40 
4-6-40 
4-6-40 
4-6-40 

15 
11 
15 
14 
15 
15 15 
15 30 
15 45 

• 

Memento des Fournisseurs 
---

LES ADJUDICATIONS QUI AURONT LIEU DEMAIN LE 31.5.940 

Cheminı de Fer .Etat : 
Bacdages de loconotives et tender 
[Ne 1S90) 
Coupc·circuit nvee acceıı. [No 1395] 
P'ıır.cs noe1!ı ı [N• 1421) 
Trav. carralage (No 1422) 
Lanterııe l main de mate ot [No '1429] 
Tuyau Berırman anc aceeaı. [No 14~!1) 

Dir. Gen. E..'tploit. Electr. Trams. 
et Tunnel lstanbul : 

Cllııle en aeıer galvanise, fil de teıısion 

fil en acier mou ete. [N'? 1593) 

Defterdarat lslanbul: 
Armııiıc en laıton, deeuı:abre IJ1ırqueı, 

porte• ttl fen&tres [No 1407] • 

Procureür Gen. Tokat : 
Pain [No 1407) 

Dir Ferme Euai, Amelior. et 
Elevation Coton Malatya : 

Coton [No 1419) • 

Oir. Gen. Monopoles: 
Popier blanc: en aluminium (No 1434) 
Conatr. batİHe trıınııformateur (No 1420) 

Procureur Gen. Antakya: 
ı Pain (No 1420) 

Conseil Adm. Gr. Aı Nat. 
Turquie: 

Con•lr. maiıon pour emplo.}e• i Çonkn· 
ya (No 1421) 

Dir. Ventes Oouaİıes lzmir : 
TiHuı en cıoton, tuilea at carlon (No 1421] • 

Defterılıır t Ankara : 
ı Automobile marque Buick [No 1423] • 

Dir. For~ts Seyhan : 
Pro<luit• de forct• [No 1423) • 

• • 

Hopital Regionnl Balıkesir : 
Viand .. , p~in, lent lles, p is-chiohe, oeuf' 
ete. [No 1424] 

Dir. Agriculture lzınir : 
8111zino. huile p ur mnchine [No 1424] 

Procureur Gen. Niğde : 
Pain {No 1425) 

Municipalite Merı;in : 
Ampoulea clectriquea [No 1425) 

Etablissement Fabr. Fer el Acier 
de Turquie; 

Eııtrııctı et trnnıp d pierreıfNo J4;?6] 
Muni~ipalite Giresun : 

Huile pour rnnehine, motorine, buile pr 
transfor natear ete. [No 1428) • 

Dir. Vakoufs Beyoğlu : 
Decunıhres biitıase [No 1429] • 

Municip, Çankırı : 
Bidona vıdes de mazout [No 14:10J • 

Municip. Kayseri : 
Plaque• pour nıes, porteıı, b cyclettt' 
ete. (No 1432] 

Dir. Maison Correctionnelle Bolu: 
Pain [No 1435] 

Procureur Gen. Duzce : 
Paın (No 1453) 

NO fES ı Leıı Nıımeroe antre paran· 
tb~eeı eont ceux da notre joıırnal dınt 

lequcl 1' ııviı a paru 
(•) L .. affairee auiviee d'une aste. 

rieqae &e rapRortellt iı deıı venle• P91 

adjudıcation ıi la ıurendıere. ., 

MUZAYEDELE 
İstanbul ikinci İcra Memurluğundan : 

Bir borçtan dolayı bacİ7. rıltında olup paro.ya çevrilmesine kır 
rar verilen yüıı çift tahta kadın ayakkabısı 5 haziran 940 çarşamba 
aüııü saat 16 dan 17 ye kadar B yoiluııda Balıkpazarında Tiyatro 
sokak 44 numaralı dükkan önünde açık arttırma ile satılacaktır· 
Kıymetini bulmadığı takdirde ikinci nrltırması 12 ha:t.iran 940 çar• 
şamba ıilnü ayni mahalde ve tayin edilen saatte icra edilecektir· 
İ.teklilerin mahallinde hazır bulunacak memuruna müracaatları ilaP 
olunur. 

••.Dairemizin 94014~ numaralı dosyaı;ile mahcuz olup bu kere pıı• 
raya çevrilmeı;irıe karar verilen ve Hasköyde Vapur iskelesi cadde· 
sinde 151 nu narada bir aded Lorenz markalı maapikop radyonuıı 

birinci açık arttırwnın 6.6.940 tarihinde perşembe günii saat 15 deıı 

1

17 ye kadar ifa edilecektir Bu arttırmada mahcuz eşyanın muhaPl" 
men deterinin % 75 ini bulmadıtı takdirde ikinci açık arttırması 

1 11 .6 940 salı ıünil ayni saatle ifa edilecektir. Alıcı olanlar mmıyyen 

i 
gün ve s'\atte mahallinde hazır bulunacak meınuruııa müraoaat ede• 
rek almaları ilan olunur. • 

Samsun Defterdarlık Makamından : 
Muhammen bedel 

Mahalleıi SokaA-ı Cinsi Lira Kuruş 
Meyde Hüktımet C. inhisar tuz deposu ankazı 1800 00 

Yukarıda evsafı yn7ılı tuz deposu nnkazı kaimen ıııtılacatıııda11 

22.5 940 tarihinden itibaren açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

1 İhalesi 6 6 940 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 de yapı· 

l lacağından taliplerin % 7,5 pey akçalnrile belli gün ve saatte Def· 
terdarlık milli emlak doireıine müracaatları il!n oh111ur. 

• 

Balıkesir Orman Müdürlüğünden: 
Cinıi Hacmi 
Çam 171 
Kayın 21 

Balıkesir Vilayetinin Edremit ka78sı dahilinde hudutları şartnll" 

mede yazılı arabölen. Devlet ormandan 171 metremikiip çam 21 

metre mikap kayın ağacıııın yedi ay içerisinde çıkımlınak üzere 
23.5.940 tarihinden itıbaren 2o a-ün müddetle açık arttırmaya kerıul· 
muttur. 

Artırma 12.6.1940 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 d• 
Balıkeıir orman müdürlü{ıünde yapılacaktır. 

Beher a-afri mamul merle Öıikabın muhammen bedeli çamın 510 
kayının 210 kuruştur. 

Muvakkat teminat ff4 liradır· 
Şartuame ve mukavele projeleri Balıkesir Edremit orwa11 dııi• 

resinde a-örülebilir. 
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