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ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için Kuruı 

3 Ayhtı 450 
6 850 

12 " 1500 
Ecnebi wemleketler için 
12 aylığı 2700 

Sayısı 5 Ku uş 

Günü geçen nushalar 

20 kuruştur. 
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HERGÜN ÇIKAR İKTiSADi. MALI. TİCARi VE ZiRAi 

9 Mayıs 1940 

İDAREHANE 
Galata, Fermeneciler Cad. 

Kenber hamı 2nci kat 
No. 8-9-11-12 

İLAN ŞARTLARI 

İdarehnnemizde görüşülür 

Telefon: 49442 

Posta kutusu No. 1291 ,. 
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Umum Tüccarların ve müteahhit er· mesleki Organıdır 

Ekonomik Haberler 
lzınır Ozüm kooperatifleri ortak
larına yüzde yirmi fiat farkı 

avans dağıtıyorlar 

İ İ:tınirden bildirildiğine göre 
b~ın.ir. Tarım atış kooperati!leri 
b·rlı~ı heyeti idaresi 30 Nısan 
kılançosunda görülecek kar hak-
•rıda ihz.ari bazı tetkikattan son 

ta Ü:tünı kooperatifleri ortakla
tırıa şimdiye kadar verilen avan-
lll ·1· k la 1 aveten fint far ı avansı o-

rak daha yüzde yirmi tevziat 
l'lpınak imkanını teıbit etmiş 
~c kooperatiflere bu yolda tali· 
llıat Verilmiştir. 
.. Dikkate şayandır ki ortak Ü

t!-lın ınuamelatı üz.erinde hasıl 
01•rı kar bu mikdirdan daha 
)'\ikaek olup geçen seneki üzüm 
~'arının ve kooperatif depola-
1l'lc birlik tesisatırıın amortis
llıaııından sonra kalan miktar 
~Uıde yirmi olarak ortaklara 
~er·ı 1 ıniş olacaktır. 

1. nu11a naz.ara11 kooperatif or· 
.. kı.. - ı· t .. ,1 .. rının üzum tes ıma ı ıçın 

J llıış olacakları fiatlar şunlar
"r: 

~? nuınara 9,60 kurnş, 8 nn· 
~:rn 10,80 kuruş, 9 numara 12 
ıı ' 11f, 10 numara 14 40 kuruş, 

111.ıınara 18,60 kuruş. 
~ nu suretle kooperatif ortak-

tı g l' f' ı . t' . 1 di ene ık ıal erı vasa ısıy e 

1 ~tr piyasanın en yüksek fiat-
ttj,,l l d' ~· J e nıallarını kıymet en ır-

11.1• oluyorlar. Kooperatifçiliğin 
t~>'llıttlerini açık tekilde a-ös-

'crı b l - " -t.h . u rakam arın uz.um mus· 
•ı ••llerini kooperatifçilik dava· 
b·

11
' her zamankinden daha sıkı 

ır il k' h . di .,t ılde bağhyacatı şüp esız.-
r, 

~cir kooperatifleri ortakları 
~ de ayoi derecede karlı ne

cltr temenni olunur. 

Ziraat Bankası yapak alıyor 
b}ift~k ve yapak birliğine~ tes
\ıtlt:dılen yapak fiatları Tıcaret 
fil aletince tetkik edilerek kabul 
ıi~11ıııuş ve bu fiatlar üzerinden 

•a~b ,1 -oankaımca yapakların satın 
•ıı da ~ası alakadarlara teblifr e-

~hltıl •ştir. Ziraat Baukası ıtandard 
"tr' l\tl •nden ve muayyen fiat-
ba1~ Yapak mübayaasına hemen 

'Ye.caktır. 

~~· 1 
rıstana ihraç edilecek tif • 

tikler 
'r 

llıG "Pak ve tiftik azaları dün 
''• ııllkaşalı iki toplantı yapmış· 
~,;c bu toplantılarda hükumet 
1ü._. ·~dan Macaristana gönde
~İtı ~~•ne müsaade olunan 190 
1•tıı!a'ralık 100 bin kilo mikta-
)~td ki tiftiklerin fiyatlarından 
\~ c oıı tenzilat yapılmasından 
ıı:ıGtf' hasıl olan vııı.iyeti görüş-
1~ta tr Ve nihayet bu tiftifin 
1 Cf!t t~ 
~i Uccarları arasmdu tak-

~ ~Ilı llltaelcııi yüzünden ihtilaf 
\~ıı,'llır. Tüccarlardan her biri 
~ıııt bulunan tipten ihracat 
·~11.tlllllaını istemit ve mesele 
,,-· tt ltı~d- " - "d h 1 . 
~ti u urunun mu a a caı 

• t~e hlllledilmiştir. Neticede 
~~ 11CQa.rı memnun edecek şe-
liııt.. bir karar verilmit ; her 

"il 'b 'lıı11 1 racat yapılması kabul 
"ı"ftur. 

Eşya fhıtlarını yükselten muhte
kirler hakkında tahkikat yapılıyor 

Akdeniz yolunun tehlikeye 
girdi{?İne dair çıkarılan şayialar 
üzerine bazı ithalat maddelerinin 
bilhassa Akdeniz yolile gelen 
maddelerin fıyatları süratle 
yükselweğe başlamıştır . Bu va· 
ziyet üzerine alakadar makam
lar ehemmiyetle tahkikata ve 
tetkikata girişmişlerdir. 
Mıntaka Ticaret müdürlüğü 

ve Ticaret Vekaleti kontrol teş· 
kilatıua başta kalay ve teııeke 
olmak üzere diğer bazı madde
ler üzerinde fiat yükselmesi ol
duğu hakkıııda bir çok tikayet
ler yapılmııtır. 

Alakadar makamların tespit 
ettiğine göre,fiyat yüksekliği ev 
vela kalay, teneke, elektrik mal
z.em~si üzerinde görülmüştür. 

Kalay 3 liradan 4 liraya yüksel
mif, teneke fiyatları yüzde 50-60 
nisbetinde artmı~tar. Diğer bazı 

eşya üzerinde de aynı şekilde 

artıtlar görüldüğü yapılan tika
yetlerden anlaşılmıştır. Muhte
kirlerin vaziyetten ve fırsattan 

istifadeye kalkıştıkları anlatıl

maktadır Bu vaziyete sebebiyet 
veren muhtekirlerin şıddetle ta 
kip edilmeleri kararlaımıştır. 
Diğer taraftan havayici zaru

riye fiyatlarında görülen yükse
lişin sebeblerini tetkik etmekte 
olan komisyon valinin riyım:tin
de mmtaka ticaret müdürlüğün
de toplanmışbr. 

Bankaların İtalyaya yapılan 
ynmurta ve balık ihracatına hu
susi müsaade ile verilen krediyi 
kesmeleri üz.erine başlıyan ve 
diğer kredilerin de durmasını 

intaç eden vaziyet hakkmda 
Ankarada yapılan teşebbüsler 
netice vermit ve hükümet tüc
carlara tekrar kredi açılmasına 

karar vererek keyfiyeti banka
lara bildirmiştir. 

Ttırkiya - lsvlçre ticaret anlaş
ması müzakereleri neticelendi 
Türkiye ile İsviçre arasındıı 

şebirimiz.de yapılmakta olan ti
caret müzakereleri bitmiş ve 
anlaşma iki taraf murahhnıları 

tarafından parafe edilmiştir. Mu
ahede yakında Ankarada imza 

edilecektir, 

BORSA 
ÇEKLER 

8 - 5 . 1940 
Londra 5.24 
Nevyork 154.55 
Pariı 2.9429 
Milnno 7.88 
Cenevre 29.2725 
Amsterdıın 81.8532 
Brükıel 21.97 
Atina 0.97 
Sofya 1.8575 
Madrid 13.61 
Budapeşte 27.9475 
Bük ret 0.625 
Belgrııd 3.63875 
Yokobamıı 36.14125 
Stokholm 31.005 

ESHAM VE TAHVıLAT 
Sıvas -Erzurum 2 19.66 
1938 % 5 ikramiyeli 19.-
İş Bankası nama P. 8,50 
Ergani 19. 1 O 

Müteahhitlerin Takvinıi 
YARIN 10. 5. 940 ta YAPILACAK İHALELER 

M. M. V. ~AK: ' Patiska (No 1400) 
Yangın söndürme aleti (No 1412) 
Akimülatör (No 1410) 
Motosiklet alı::imüliitörü (No 1410) 
Çağ torbuı (No 1410) 
Yo:r.ı mokinesi (No 1411) 
Kamyon oklmüliitörü (No 1411) 
K aputlulc kumoıı (No 1411) 
Sut koetik (No 1412} 

O.O. Yolları: 
Tampon ve yay (No 1364) 
Karton, mukovva, gozete kı'.iğıdı v. s. 

(No 1~83) 
idare binasının elektrik: ve T.a,yıf cer3 an 

teııisotı (No 1397) 
Sıgoro küllü~ü (No 1397) 
Kömür r>akli (No 1399) 
K!Sı ele (No 1401) 

Adliye Vekaleti: 
Dolap moıa v.&. (No 1369) 

Mazilli Pamuk Deneme İslah 
ve Üretme Çifti. 

Hongor ve depo ir ş. (No 1370) 

Edirne Aık. SAK: 
Arpo (No 1394) 
Sadeyağ (No 1~96) 
Araba (No 1411) 

M.M. Deniz Mrk. SAK.: 
Kordif kömürü (No Hll) 

Harp Akademisi SAK: 
Hurda erot fotini (No 1411) • 

Balıkesir Vilayeti : 
Köprü tamiri ve tohkimi (No 1412) 

Kütahya Vilayeti: 
Ameliyat lombeaı ıııcok hava ıterilazıı.

töıü (No 141:.ı) 

İçel P.T.T. Müd.: 
P'otın ve iskarpin (No 1412) 

Çanak. inhisJrlar Müd.: 
Raf tertibatı ( Ncı 1412) 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müd.: 
Benz.in (No 1412) 

İstanbul Belediyesi: 
Erulc {No 1412) 
Çöp iıkeleııi tıımiri (No 1413) 
Evrakı mıı.tbuo ve defatir (No 1413) 
Poılal kum ve etiiv kaz.anı tomiri (No 1413) 

Güm Muh Gen Kom. ist. SAK: 
E3 er takımı torbosı (No 1413) 

Pınarhisar Belediyesi : 
1 lalıhaz.ır harita yop. (No 1397) 

Gümüşlıane Nafıa Müd.: 
Hükumet konoğı inş (No 1398) 

Deniz Lvz. SAK : 
Sohun (No 1399) 
Dıyarbakır Kor SAK: 

~adeyoğı (No 13!19) 

İnhisarlar U. Müd. 
Zamkı araba, liıtik halka ve conta hır

davat ve muhtelif bo; a (No 1400) 

Maarif Matbaası Müd.: 

• • 

Edirne Jandarma Okulu: 
Un (No 1401) 

Antalya Orman Çcvirge Müd.: 
Katron oğacı (No 1401) • 

İst. Elektrik Tramvay ve Tünel 
işletmeleri . 

Yıığlı enterüptör kuman~• kotı a 11in3al 
l .. mbuı globu (No 1401) 

İzmir Belediyesi : 
Kanalizasyon yap. (No 1403) 
Heli inş (No 1403) 

Samsun Ask. SAK: 
Pavyon tamiri (No 1406> 

İst. Askeri Fabr. Müd.: 
Hnmızı oz.ot (No 1406) 

Gaziantep Garnizonu Sl\K: 
Buğday lmdır,lmo•ı (No 1406) 

Askeri Fnbr. U. Müd. SAK: 
Krip!e kömürü (No 1411) 
Torna teı.gahı ve sert mıa<leıı kalemleri 

(No 1409) 
Elektrolit hııkır (No 1409) 
Çıralı çam ağacı (No 1409) 
Çelik mo zene (No 1411) 
Calvaııızli teneke (No 1411) 

• Saç (No 1411) 
Civata ve somun (No 1411) 
l<ukü•t (No 1411) 

Tophane Lvz. SAK: 
Mekteb binuı ıamiri (No 1408) 
Tahta karyola tNo 1408) 
E eklr k malzemesi (No 1411) 
Şerid kolan (No 1412) 

Afyoııkarahisar Belediyesi: 
fıfotörın vo m"b'loi (N ı 1408) 

Maııisa Tümen SAK: 
Çay, tıckcr, zeltınynğı pirinç v s (No 1409) 

ist. Komut. SAK : 
Yemek kızanı bHkiil ve "micı fereri 

(!\o 141 ) 
Paratöner tcsiHtı (No 14 IJ) 

Çorlu Kor SAK: 
Kaıru ve kürek kıl f, No 1413 
Tabanca kılıfı No 1413 
Kır ş döşeme tahtosı ııaç ovho demi 

mokkap ucu No 1413 

ist Nafıa Müd : 
Elelı.trık teıı:ıotı No 1413 
İzmit Tümen SAK: 

Mercimek komprime1i ve koııııerve balı· 
tı No 1413 

Ank. Belediyesi: 
Fren balotuı No 1413 

Hamiş : l ] Tırnak içine olınmıı nu· 

ınıalar, işin hangı ea,plı aı.etede neır· 

olduğunu göııtcrir. 

( ) Sonunda yıld z işaretı bu anan itle 

müuyedeye aittir. 

inşaat -Tamirat- Nafm i "'leri -
- -Toprak Mahsu(t;;i°öfisinden 

Çorlu istasyonunda inşa edilecek olan ve keşif bedeli 36542,82 
lira, muvakkat teminat miktarı da 2740,7 l lira tutan ambar ve ida· 
re binıılıırının ihalesi 15.5.940 tarihinde saat 15 le Ank rada Ofis 
binasında pazarlıkla yapılacaklar. 

Fazla malümat almak isteyenlerin Ofiı Teknik Büro Reislitine 
müracantleri ilan olunur. 

Gümrük Mu haf aza Genel Komutanlığı İstanbul Levazım 
Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

249 lira 41 kurut keşif bedelli Riva Muhafaza kulübesinin 101 
lira 36 lturuş keşif bedelli Serayburnu Deniz merkez.indeki binanın 
ve 50 lira keşif bedelli Galatndn Levazım an barındaki tamiratın l 1 
mayıs 94 ı cumarteııi aünü saat 11 de Galatada Mumhane caddesinde 
İbrahim Rifnt hanındaki komi yonda pazarlığı yapılacaktır. Keşifna
mesi komiıyondadır. Her gün görülebilir. 

. 
Ankara Elektrik T. A· Şirketinden : 

Ankarada elektrik şirketi tarafından gösterilecel. yerde 2 adet 
IOO ve 2 adet 250 tonluk tank'a mahsus 4 adet beton temel yap• 
tırılacaktır. 

Talip olanlar, meccanen fenni şartnameyi alruak üzere mez.kiir 
şirket başmühendisliğine oıüraccaat edebilirler. 

Tekliflerin en geç 11 mayıs cumartesi günü saat 10 a kadar 
şirket müdüriyetine verilmiş olması lazımdır. 

ilaçlar, Klinik"YOlspençiyari a-1at-, -Ha.Stahane Lvz. 
..,.. .. ......,._...~~ ---=----:---- -- ... 
İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
İki bin kilo naftalin ahnaeaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 15.5.940 

çarşamba günü saat 15,30 da Tophanede levazım amirliği ıatınalma 
komisyonunda yapılacaktır. Nümunesi komisyonda görülür. İstekli
lerin teminatlarile belli saatte komisyona gelmeleri. 

İstanbul Belediyesinden : 
Ha eki hastahanesi için lüzumu olan 100 düz.ine rontken filmi 

satın alınmak üzere tewdiden açık eksiltmeye konulmuştur. Tahmin 
bedeli 694 lira ve il1c teminatı 52 lira 5 kuruştur. Şartname Zabıt 
ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülecektir. ihale 20.5.940 pa
zartesi günü nat 14 de daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin 
ilk teminat wa kbuz veya mektuklnrı ve 940 yılına ait ticaret odası 
vesikalarile ibııle günü m.sayyen saatte daimi encümende bulunma
ları, 

Elekt11ik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 
M. M. V. Satınalma Komisyonundan: 

Hepsine tahmin edilen fiyatı: 2660 lira olan 150 adet Woltm 
ve miliampermetre pnarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı: 10.5.1940 
cuma günü saat 11 dedir. Knti teminatı: 399 lira olup şartnamesi 
komisyonda görülür. Taliplerin muayyen vakitte M. M. V. Sa. Al. 
Ko. bulunmaları . 

Ankara Valiliğinden : 
Şehir pa if koruma İ§lerinde kullanılmak üzere 7 adet Elsiren 

düdüğü alınacaktır. Muhammen bedeli 700 liradır. İhale 23 mayıs 
940 perşembe günü saat 15 le vilayet daimi encümeninde yapla
c::ıktır. 

j Taliplerin yüzde 7,5 temiııatlariyle birlikte müracaatları ilan 
olunur . 

1 

I 

Devlet Demiryolları ve Limanları İıletme U. idaresinden : 
Muhammen bedeli 1980 lira olan bir aded ahşab için elektrik 

motörlü kesme tezgahı ile bir aded ııhtab için elektrik motörlü del
me te1.gahı 23.5.»40 perşembe günü saat 15 te Haydarpaşada ger 
binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usulile satın alı
naktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 148 lira 50 kurutluk muvakkat temi
nat, k.ıııunuıı tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını 

ayni gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe aid tnrtnameler kowisyondan parasız olarak dağıtılmak· 
tadır. 

• * * 
92 bin metre bakır izole tel alınacaktır. Bak : D. D. Yolları 

ilanlarma 
----~~~~~------~-------

r ansucat -Elbise - t<undura - Çamaşır v. s. 
•- ™--~w 

İstanbul Levnzım Amirliği Satınalma Komisyonundan 
90: IOO santim eninde 25 bin metre anbaliijhk bez almacakhr. 

Pazarlıkla eksiltmesi 14,5.940 salı günü saat 16 da Tophanede le. 
vıızım amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. isteklilerin ge. 
tirecekleri nümuuelerden begenilmek suretile ahnacağmdan nümune 
ve kati teminatlarile belli saatte komisyona gelmeleri. 

• • * Tevhit semeri için 5300 kilo kadar siyah vakete alma<.'aktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi l.l.5.9-10 pazartesi günü saat 15,30 da Topha
nede Lv. amirliği ıatınalma komisyonunda yapılacaktır. Talımiıı be
deli 13,515 lira kati teminatı 2027 lira 25 kuruştur. Daha az teklif 
te kabul edilir İsteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

* •* 3300 kilo kadar kuuduralıta elveriııli sarı vakete alınacaldır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 14 5.940 salı günü saat 14,30 da Tophanede 
Lv. amirliği Scltınalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmiıı uedeli 
9075 lira kati teminatı 1361 lira 2j kuruştur. Daha az teklif te ka
bul edilir. İsteklilerin belli saatte k?miıyona gelmeleri. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan : 
Miktarı Cinsi Tab. be. İlk tem. Münakasa günü 
30,IJOU metrt: salaşpur 6180 463 50 23.5 .940 saat 14 de 
30,000 metre amerikan bezi 5400 405 - > 15,30 
21,000 kilo arap 1abunu 6300 472 50 :o 16,30 

Yukarıda miktar, cins, ilk teminatlarile eksiltme günleri yazılı 
3 kalem eşyanın hizalarında gösterilen saatlerde kapalı zarfla mü
nnkas ları yapılacaktır. 

Şartnamesini görmek ve nim k isieyenlerin her gün komiıyona 
müracaatları ve istekli olacakların da belli gün ve saatlerden birer 
saat evveline kadar tanzim edecekleri kapalı teklif mektublarmı 
Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde 
vermeleri. 

• Tahmin edilen bedeli 18526 lira olan 15700 kilo parça be• . 
z.in 23.5.940 tarihine raııtlıyan perşembe günü saat 11 de kapalı 
zarfla münakasası yapılacaktır 

İlk teminatı 1389 lira 45 kuruş olup tartnamesi her gün ko· 
misyondan parası7. olarak alınabilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede
cekleri kapalı teklif ınektublarını en geç belli gün ve saatten bir 
saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyona makbuz mu
knbilinde vermeleri 

M. M. Vekaleti Hava Satınalma Komisyonundan : 
5 bin adet avcı yeleği pazarlıkla satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 12500 lira olup kati teminat miktarı 1875 
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Lağım mecrası y p. ç. ek • 
Bafra inhisarlar idaresi yaprak tütün de- paz. 

polarıoın zemin kat döşemesi altında-
ki suyun izalesi için toprak . imlasile 
beton döşemesi ioş. 

Hükumet konağı tamiri 
Kaldırım inş.: 70 m. 
Döşeme inş. 
Yozgat hükumet konağı inş. 
Bordur Antalya yolunun arasında ose tn· 

miri (2 ci kısım) 
Bordur Antalya yolunun arasında şose ta· 

miri (1 ci kısım) 

,, 

aç. eks. 
kapalı z. 

,, 

,, 

Malatya mensucat f brikasmda usta aile ,, 
evleri inş (şart. 5 L ) 

Çorlu istasyonunda ambar ve idare binaları inş. paz. 
Mazot tank temelleri inş. 2 ad -100 tonluk 

ve 2 de 250 tonluk 

1633 47 

5000 -
219 99 
878 90 

131805 81 
129!0 73 

11613 24 

44886 60 

36542 82 

Çatı ve p ncere tamiri p z. 65 -
Muhafaza külübeleri tamiri ,, 390 77 
l laçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastahane Lvz. 
Naftalin: ·2 t. - -- paz. 
Rontken filmi: 100 duzüne (temd.) aç ekıı. 694 -
ElektrH -Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Elektrik motörlü kesme tezgahı: 1 ad.-clek· kapah z. 1980 -
trik motörlfi delme tezgahı: 1 ad. 

Samsun elektrik fabrikasına vaz edilecek 350-
300 beygirlik lokomobil için proje yap. 

Bakır izole tel N.G.A.: 92000 m. 
Elsiren clüdüğü: 7 ad. 

kapalı z. 5800 -
700 -

2660 -Woltm ve miliamperıuetre: 150 ad. paz. 
Mensucat, lbise, Kundura, Çamaşır 
Yüz havlusu: 20000 ad. ·-
Avcı yeleklik kumaş: 5000 m. 
F otin ve getir: 90 çift 
Tire fanila: 20.000 ad. 
Bornoz: 10000 ad. 
Peştemal (4 parçadan) ibaret 
Elbise ve şapka: 25 tak (temd.) 

paz. 
,, 
,, 
,, 
.. 
" 

rv ahrukat Benzin, Makine yağlan v. s. 

Gaz yağı: 15 t. paz. 
Odun: llıO t 

v.s. 
-7000 -

17500 -
612 -

Beb. O 74 90 
,, 3 70 

• 4000 -

Zonguldak maden kömürü: 175 t. aç. eks. 
Odun: 65 t. ,, 

3600 -
1300 -
2800 -
812 50 
99 -

305 -
Mangal kömürü: 1650 k. ,, 
Gaz yağı: 100 teneke " 
Benzin. 5 t .. motorin: 5 t. paz. 
Benzin: 3750 k.·vakum: 375 k.-gres: 102 ,, 
k.·mobiloil yağı 240 k •. gaz ya{rı: 38 k.-üstüpü: 

1700 -
100 k. 

Benzin: 3750 k.-mazot: 2250 k.·mobiloil: ,, 
375 k.·gres: 102 k.-gaz: 38 k ·Ü til· 
pü: l t -valvalin: 60 k. 

Müteferrik 

Yemek imzanı remici feneri baskül ve paz. 
kantar (ta bib) 

Tevhit semeri: 1200 ad. 
" Civata: 10000 ad. tirfon: 10000 ad. 

El arabası: 30 ad.-kazma: 150 ad.·çelik kü· paz. 
rek: 425 nd. çelik balta: 10 ad.-çelik 
madırka: 15 ad ·çelik küskü: 120 k.-
sekiz. köşeli çelik makkaplık baromima: 
150 k.·varyoz: 25 k. 

Külçe kurşun~ 25 t. (tashih) 
Balmumu: 850 k. 
Kar gözlüğü: 20000 ad 
Mötopomp: 2 ad. 
Kreyn: 10 ad. (şnrt. 215 kr.) 

kapalı z. 
paz. 

,, 
,, 
,, 

Ambalaj sicimi: 1.1 t •• bilet sicimi: 500 yu· aç. eks 
mak İngiliz sicim: 650 k.·kalafat ipi: 1.5 t. 

2000 -

830 5o 

9125 -
1445 -

18000 -
5400 -

43000 -
4350 -

Fotograf çerçevesi yap.: 65 ad. paz. 
Sönmez fener: 200 ad.-Ruam maskesi: 100 ad. ,, 
Demir çemberli veteriner ecza ambalaj san- ,, 

1000 -
Beh. 2 ve 275 

" 
dığ: ıao ad. 

Mat renkte madeni ceket düğmesi büyük n 

l milyon-küçük: 200.100 nd. 
Yeni veya az kullanılmış marangoz tezgah· 

la rı:rende planya şerit, testere freze mıık
kap çakı bileme tezrih gibi 

Makkap tezgahı: 12 ad. 
Torna tezğahı: 2 ad. 
Ma a makkap tez.ıahı: 2 ad. 
15.5.4U da alınacağı ilan edilen Şevrole oto· 

ları için 246 parça malzeme alrnma1ın· 
dan aarlınazar edildi 

E.. k 1 Z hire, Et, Sebze v.s. 
Süt: 70 t. 
Yoğurt: 66 t. 
Sığır eti: 5 t. 

n : 5 t, 
n : 5 t. 
,, : 5 t. 

Yemek tuzu: 12 t. 
Sabun: 5 t. 
Sııd ya~: 16 t. 
Ekmek: 29 t. 
Koyun eti: 14 t. 
Sadeyağı: 1650 k. 
Zeytin yağı: 270 k. 
Pirinç: 2.9 t. 
Bulgur: 3 5 t. 
Süt: 7.6 t. 
K. mercimek: 260 k. 
Makarna' 270 k. 
Seb~e ve meyv : 13 t. 
K. aoğan: 1.9 t. 
K. fasulye: 1180 k. 
Tom tes salçası-zeytin tanesi-beyaz peynir 

çay·k. kayııı·şebriye·pirinç unu k. üzüm 
nohut·yumurta·çamaşır çividi ve sodası 

Yulaf: 200 t. 
Yiyecek ve yakacak ihtiyacı ( 1 senelik) 

a. ~ u 7 a y e d e 1 er ---:------Kafeı sandık: 1100 ad. 
Ateş tuğlası: 2000 ad. 
Elektrik avizesi: 3 ad. 
EY eşyası 
Hurd eşya 

Davar: 600-700 baş·sığır: 20-30 baş 
Kasa Müller marka 

paz. 

" ,, 

.kapıılı z. 

" 

paz. 
,, 
n 

aç. eks. 
,, 
,, 
n ,, 
,, 
,, 

" ,, 
n ,, 
,, 
,, 

paz. 
aç. cin. 

paz. 
aç art. 

" ,, 
n 

" 
" 

5-

65ro -
13000 -

1000 -

9779 42 
14757 60 
1850 -
1650 -
1650 -
1650 -
720 -

2000 -

3045 -
7000 -
1815 -

135 -
725 -
l~O -
95~ -
3g -

194 -
910 -
95 -

177-

14500 -

401 50 

122 51 

375 -

65 93 
7840 -

969 -

871 -

3366 -

2740 71 

52 05 

148 50 

435 -

399 -

1050 -
2625 -

91 80 

548-
97 50 

210 -
60 94 
7 50 

22 87 

235 -

300 -

325 -
63-

684 38 
216 75 

2750 -
405 -

3225 -
326 25 

150 -
101 25 
75 -

1194 -

487 50 
975 -

75 -

733 46 
1106 82 
248 -
248 -
24S -
248 -
108 -
300 -

228 37 
525 -
132 12 

10 32 
54 37 
26 25 
71 25 
2 25 

14 55 
68 2S 

7 12 
13 27 

2175 -

60 22 

--

MilPakaıa Gaseteıi 

Samsun Belediyesi 
,, inhisarlar Başmüd. 

,, Nafıa Müd. 
,, Belediyesi 

fst. Belediyesi 
Yozgat Nafıa Müd. 
Bordur Valiliği 

n 

Malatya Bez ve İplik Fabr. A.Ş ve 
Ank. Siimer Bank 

Toprak Mahsulleri Ofisi Ank, 
Ank. Elektrik T.A.Ş. 

16-5-40 15 -
24·5·40 15 -

18-5-40 11 -
20·540 15 -
20-5-40 14 -
23.5.40 15 -

3-6 40 15 -

3·6·40 15 -

30·5·40 16 -

15·5·40 15 -
il 5-40 ıo -

Ank · Vakıflar U. Müd. 9 5-40 15 -
Gümrük Muh. Gen. Komut. İst. SAK. il 5·40 il -

T ophaoe Lvz. SAK 
lıt. Belediyesi 

O.O.Yollan Haydarpafa 

Samıun Belediyesi 

0.D. Yolları Haydarpaşa 
Ank. Valiliği 
M.M.V. SAK 

M.M.V. Hava SAK 
,, 

Ankara Belediyesi 
M.M.V. SAK 

" 
n 

Devlet Deoizyolları İzmir Şubesi 

Edirne Aıkeri SAK 
Gaziantep Vilayeti 
Samsun Vilayeti 

.. 
,, 
,, 

Tophane Lvz. SAK 
Ankara Lvz. SAK 

" 

İst. Komut. SAK Fındıklı 

15-5-40 15 30 
20-5·40 14 -

23.5.40 15 

16-5-40 15 

3-6-40 15 
23.5.40 15 
ıo.5.40 il 

14-5-40 
13 5.40 
14.5.40 
11·5 40 
10-5 40 
10 5 40 
13 5 40 

11.5.40 
16 5.40 
23-5-40 
23-5-40 
23-5·40 
23 5-40 
15 5-40 
9.5.40 

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

il 30 
10 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -

9.5 40 14 30 

10 5.40 1 l ,_. 

9.5.40 . ,, . 
lst. Elek. Tramvay Tlıoel ltlet. U. Müd. 22-5-40 

16 -
15 -

Samıuıı Vilayeti 25·5·40 

Darphane ve Damga Matbaa11 Müd. 
Tophane Lvz. SAK 
M.M.V. Hava SAK 
Deniz Lvz. SAK Ka1ımpaşa 
M.M. Deniz Mrk. SAK 
D.D. Yollan Haydarpafa 

M.M.V. SAK 

,, 

n 

Ask. Fabr. U. Müd. SAK Aok. 

,, 
,, 
,, 

Erzurum Lvz. SAK 

lelimiye Ask. SAK 
,, 

Bdirne Ask. SAK 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

Vize Ask. SAK 
Samsun Vilayeti 

" 
" ,, 
,, 
" ,, 
,, 
,, 
n 

" ,, 
,, 

Bornova Askeri SAK 
Seyhan Vilayeti 

22-5-40 
15·5·40 
13·5·40 
14-5-40 
14·5·40 
27.5 40 

14 -
14 -
10 -
1 1 -
14 -
ll -

9-5-40 IO -
ıo 5 40 10 -
10·5·40 10 -

13-5-40 10 -

14-5-40 14 30 
14-5-40 15 -
14·5·40 15 30 

23.4.40 
23-5-40 

9 5-40 
9-5-40 
9.5-40 
9-5-40 

10 5.40 
9-5-40 
9.5.40 

20-5 40 
20.5.40 
20 5-40 
20-5-40 
20.5.40 
20.5.40 
20-5-40 
20-5·40 
20.5:40 
20-5·46 
20.5.40 
20-5-46 
23.5.40 

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

10 5.40 10 
23 5-40 10 30 

Tophane Lvz. SAK 15-5·40 14 30 
14 -
16 -
13 -
16 -
14 -
14 -

lzmir Muhaaebei Hususiye Müd. 20·5·4o 
lıt. Jcü İcra Galata B. Balıklı Han 10, 15·5·40 

n 4cü n Aksaray Laleli Aprt. 13, 18-5-40 
Harioiye Vekaleti Ankara 24-5-40 
Kızılay U. Merkezi Ankara 18·5-40 
neyoR-lu 4cfi SoH1 ~ahta •1furadiye Han 1.t 5 40 
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liradır. P zarlığı 14.5,40 salı günü saat 10 da hava satın~1 

ma komisyonunda yapılacali:tır· İdari ıartname, evsaf ve "ır 
munesi her gün öğleden sonra komisyondan alınabılir· 
teklilerin muayyen gün ve saatte kati teminat ve kan\ltl 
belgelerile komisyonda bulunmaları· .,..,.......,,, 

Jla ·ı v s. 
İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan · 
5000 kilo benzin ve 5000 kilo motorin beğenmek uretile 11d

1 

nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 15.5.940 çarşamba günü sarıt t6 r 
Tophanede Levazım Amirliği Sahnalma Komisyonunda yapılacaktı' 
İsteklilerin teminatlarile belli saatte lcomisyona gelme!~ 

. üteferrik 
D. D· Yolları ve Limanları İ§letme U. İdaresinden : 2 
Muhammen bedeli 450) lira olan 2500 kg. Flatiı,ğ vernık ~ 

mayıs 940 cuma günü saat 11 de Haydarpaşa gar binası dahilirıde 
komisyon tarafıadan açık ek iltme usuliyle ıstın ıılmacakbr. ır 

Bu işe girmek isteyenlerin 337 lira 50 kuruşluk muvakka .. t 
11 

minat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme güııU 
atine kadar komisyona müracaatları 15.zımdır. ~· 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtıloı' 
tadır. , dı!J 

* • • Muhammen bede i 4.350 lira olan 1100 kilo muhtelif eb 8 Jr 
ambalaj sicimi, 500 yumak 0,5 m m lik bilet sicimi, 650 kilo Ol r 
telif ebadda İngiliz sicimi ve 150!) kilo kal fut ipi 27.5.940 P~ı~ 
tesi günü saat 11 de Haydarpaşoda gar binası dahilindeki Icunııs! 
tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. it' 

Bu işe girmek istiyenlerin 326 lira 25 kuruşluk muvakk,.8t_,, 
minat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme güntı 

tine kadar komisyona müracaatları lazımdır. ~ 
Bu işe ait şartnameler komisyondan parrsız olarak dağıtıltıl 

tadır. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan:: 
Zis kamyon parçası ile NSU motosiklet parçaları almaca"~ 

Pazarlıkla eksiltmesi 13.5 940 pazartesi günü saat 15 de Tophall il 
Lv. amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır Hepsinin ~ab~I 
bedeli 632 lira 75 kuruş kati teminatı 94 lira 91 kuruştur. iste 
leriıı belli saatte komisyona gelmeleri. J 

• • • 850 kilo bal mumu alınacaktır. Pazarlıkla ~eksiltmesi ıs.5 ~ 
çarşanba günü saat 14 de Tophanede Levazım Amirliği satın~ 

1 
Komisyonnnda yapılacaktır. Tahmin bedeli 1445 lira, kati teııl~~ 
216 lira 75 kuruştur, Nümune ve şartnamesi komisyonda görO 
İsteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

Belediy~ Sular İdareoıinden : 
Sular idaresine lüzumu ol o 40 - 150 m m kutrunda hususi f:tl 

boru parçaları satmahnması kapalı zarfla müoaknkaa ya konı:ıı0f 
Bu iş için t azim edilen şartname ve reııimler idare veıoe.f 

den 1 lira bedel mukabilinde satılmaktadır. 'b' 
Talıpler şartnameye göre hazırlıyacakları ıkapah zarflarını ~d• 

tarihi ohm 20.5.940 pazartesi günü saat 15 e 1 adar Taksim'de 1 

' merke7.inde müdürlüğe vermelidirler. Bu aatteıı sonra getirile 
zarflar kabul edılmez. ~ 

Şartname ve resimler ihaleden bir gün evveline kadar ahtı 
1 lıdır. Şartnamenin pullu ve imzalı olarak teklif zarfma koııulrl' 

1 
ıazımdır, 

Deniz Levazım Satınalmn Komisyonundan : 

4000 kilo yün fanila ipliği 
2000 kilo yüıı çorap ipliği 

Tahmin bed li İlk teminat 
11.800 
5.600 

17.400 1305.00 1'' 
Kapalı zarfla yapılan münakasasına talip çıkmamıt lan fl , 

da cin ve miktarı ile tahmin edilen bedeli ve ilk teminatı ~ 
iki kalem ipliğin, 13 mayıs 940 tarihine rastlayan pazartesi ~· 
saat 11 de pazarhklıı eksiltmesi yapılacaktır. ·~I 

. t~ isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı ves il< ve ilk e f 
makbuz veya mektupları ile birlikte belli gün ve saatte Ka6ııJI 
şada bulunan komisyona müracaatları. 

M.M. Vekiıletl Satınalma Komisyonundan: ,ı 

200 tane sönmez fenerle 200 tane Ruam maskesi 10.5.940 c~~ 
günü saat 1 O da An karada M. M V. satın lma ko. da paı~r b 
aatm alıı.acaktır. Fenerlerin beherioe 200 kuruş ve m skelerı~ ~{ 
herine 275 kuruş fiyat tahmin edilmiştir. İsteklilerin LOI lira 2J 61 
ruşluk kati teminatları ile birlikte pazarlık gün ve saatıoda JıO• 
bulunmalıırı t 4f 

• • * Beher adedine tahmin edilen fiyatı 5 lira olan 100 ade a 
mir çemberli veteriner ecza ambalaj 5andığı 10.5.940 culllB g~' 
saat lO da pazarlıkla satın alınacağından isteklilerin 75 liral: ~i \ 
teminatları ile birlikte pazarlık gün ve ııaatmda Ankaradıı ' 
satınalma ko. da bulunmaları. ~~ 

• • • Bir milyon tane büyük ve 200 bin tane küçük 111at re~,, 
madeni ceket düğmesi 13 mayıs 940 pazartesi günü saat llJ d~I, 
k11rada M.M. V. satıualma ko. da pazarlıklıı satın ııhoncaktır• t ıı~ 
düğmelerin beberine 68 ve küçüklerin beherine 58 saotiaı fi.f~ 1 ~ 
min edilmiştir. İsteklilerin 1194 liralık kati teminatları ıle b1

' 

pazarlık gün ve saatmda mezkur ko. da bulunmaları. 

Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünden : J 
Asgari % 97 saf yerli malı ve muhammen bedeli 9125 fitll 

25 ton külçe kurşun lıapalı znrf usulıle satın alıoacaktır. . ~ 
Eksiltme 22.5.940 çarşamba günü saat 14 de idaremizdelı• 

misy!mda yapılacaktır. 490 ~ 
lıteklilerin 684 lira 38 kuruşluk muvakkat temiuat ile Z t ıJ 

yılı kanunun tayin ettiği vesaiki ve tekliflerini ayni gün S
88 

kadar komisyon reisliğine vermoleri lazımdır. 
Şartname 8 5.940 den itibaren hergün idareden verilir 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonundan : 11 
Tahmin edilen bedeli 5400 lira olan iki adet motorpolJJP:~ 

mayıs 940 tarihine rastlayan sah güuü sa t 11 de p zarlıklll 
mesi. yapılacaktır. dll 

ilk teminat 405 lira olup fartnamesi her gün komisyo 11 ·~ 
na bilir. lf" 

isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikle 
gün ve saatte Kaıımpasada bulunan komisyona müracaatlsr• 

M. M. Vekaleti Ha va Satınalma Komisyonundtı~(:~-

1 
20 bin adet kar gözlüğü pazarlıkla satın nlınııcaktır. d ,, ff 

men bedeli 18 bin lira olup kat'i teminat miktarı 2750 lirtl ~011' I 

1 

zarlığı 13.5.940 pazartesi günü saat 10 da hava satmalo:ıa 61ıe4 
yonunda yapılacaktır. idari şartname ve nümunesi her gilı1 $ 

ksonra komisyondan alınabilir. İsteklilf"r:n '""" •yen g<ın '°e 
kat'i teoıi at ve kanuni bel eleriyle k i o a bulunaı 1 rı 
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Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Merkez Satınalma 
Komisyonundan : 

le h ~ahmin edilen bedeli 5~50 lira olan 45 ton Ferro Silisyum mü
k a hıt nam ve hesabına Askeri fabriknlar umum müdürlüğü mer· 
tı ı tınalma komisyonunca 13.5.1940 pazartesi günü saat 15,30 da 

Pa.ıarlıkla ihale edilecektir . Şartname parasız olarak koru isyondaıı 
\'e ·ı· rı ır. Talipleri11 muvakkat teminat olan 438 lira.75 kuruş ve 2490 
tıuınaralı kauuııun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle komisyoncu ol
~adıldarına ve bu işle alakadar tüccardan olduklarına dair Ticaret 
daıı vesikasiyle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 
-d • 1 adet marangoz kalınlık (rende) tezgahı, 1 adet marangoz qerit 
a.~atere tezgahı Tahmin edilen bedeli 1500 lıra olan yukarıda yazıla iki 
la et nıorangos tezgahı müteahhit nam ve hesabına askeri fabrika-

r Unıum müdürlüğü merkez satınalma lcomisyoounca 13.5.940 pa
~rtesi günü saat 15 te pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname parasız 
~arak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 112 
ıra 50 kuruı:ı ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 

\' y -

0~1aikle komısyoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccardan 
llı~llklarına dair ticaret odası vesikasiyle mezkur gün ve saatte ko-
11.Yonıı mürac atları. 

~kı Zahirıe, Et, Sebze v. s. -İstanbul Belediyeıinden : 
z Haseki, Cerrahpaşo, Beyoğlu ve Emrazı zühreviye hastahauelerile 
ltı tyııep Kamil doğumevi için lüzumu olan muhtelif erzak 2490 nu
l lltafı kanunun 40 mcı maddesinin ıon fıkrasına glire pazarlıkla 
l~~ ~lmocaktır. Tahmin bedeli 25230 lira 46 kuruş ve ilk teminatı 
~ . lıra 29 karuştur . . Şartname Zabıt ' ' e Muamelat Müdürlüğü ka· 
t llı~nde görülecektir. ihale 10 5.940 cuma günü sont 14 de daimi 

1 ııcuınende yapılacaktır. Tuliplerin ilk teminat makbuz veya mek
)'~Pları ve 940 yılına ait ticaret odası vesikalarile ihale günü mua)• 

11 saatte daimi encümende bulunmaları. 

SeHmiye Askeri Satınalma Komisyonundan : 
b· liaydarpaşa askeri hastanesinin 940 mali senesi ihtiyacı olan 70 
t~ıı ~ilo sütün kapalı zarf usulile eksiltmesi 23 mayıs 940 perşembe 
~lıtıu saat 11 de Selimiyedel>i tümen satınalına komisyonunda yapı
\ircllktır. Muhammen bedeli 9i79 lira 42 kuruştur. İlk teminatı 7.~3 
~il 46 kuruştur. 2491) numaralı -~---w-... ----------
18.tıuna uygun olarak tanzim edi· ÇOCUK HEKİMİ 

ek teklif mektubıarrnın ihale Dr. Ahmed Alckoyunlu 
~o~?den bir saat evveline kadar Taksim-Talimhane Palas .'.\~ 4 
~ ,

11YOn başkaııltğınıı vermeleri. 
~; ışe aid şerait ve evsaf her Pa:ıardnn maada hergün uat 

ı:ı konıisyonda görülebilir. 15 ten sonra Telefon .,!: 40127 1 
~Devamı 4 üncü sayfada) 

1 ÇUHA ve ; AZ IR TICARETHA r::sl 
N. 8. BROD 

VE 
MAHTUMLARI 

- o -
İstanbul, Sultan Hnmam TELEFON : 21677 

TOPTAN ve PERAKENDE SATIŞ 

Jandarma Genel Komutanlgı Ankara Satmalma 
f omf syonundan : 

1 

.,. l - Bir metresine üç yüz yirmi beş kuruf kıymet tahmin edilen 
tl\~~.t Örnek ve ev.safına uygun yirmi beş bin metre Juşlık erat 
~tıd~ 1 

t kumaş kapalı zarf usulile 15.5.940 Çarşrımbn günü saat 

2 
&atın alınacaktır. 

1 hilt - Şartnamesi 406 kuruf karıılığında komisyondan alma
~llı~ek bu ckıiltıneye girmek isteyenlerin 5312 lira 50 kuruşluk ilk 

ıııat '- b "ıllht • h:ıaubu:ı veya anka mektubu ve şartnamede yazılı bela-eleri 
t't"ele~ı ~eldif mektuplarını en srenç eksiltme vaktinden b:r saat 
~o:ıııyona vermif olmaları, (1919) (3432) 3-4 

, ~tıpa ı Zarf Us lil ksil me 
61 Liseler Ahm, Satım Komisyonu Reisliğinden : 

Beher T. B. Eksiltmenin yapılaca;ı İlk tem. 
gün ve saati lira kuruş Miktarı 

adedi 2 675 

839 

-
457 

1027 

Muhammen bedeli 5800 lira olan 5 kale'llden ibaret muhtelif 
ebatta 92000 metre bakır izole tel (NGAJ 3.6.940 pazartesi güııü 
saat ( 15) on beşte Haydnrpaşada Gar binası dnhilindeki Komisyon 
tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 435 liralık muvakkat teminnt, kanu• 
nun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarıııa aynı gün 
saat (14) on dörde kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız olarnl< dağıtılmak-
tadır. (3800) 1-4 

• * • 

MuhRmmen bedeli 4Q90 lira olan beş kalem eczayı tıbbiye 
16.5. 1940 perşembe günü saat (10,30) on buçukta Hnydnrpaşada gar 
binası dahilindeki Komisyon hırııf ından açık eksiltme usulilc satın alı
nacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 374 lira 25 kuruşluk muvakkat teminat 
ve k:rnıınun tayin ettiğ'i vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kndar 
Komisyona müracaııtlnrı lazımdır. 

Cinsi 
Muham. bed. %7,5 tem. Eksiltmenin 

Miktara lira kr. lira kr. şekli saati 

Beyaz yaldızlı kagıt 8000 tabaka 600 - 45 - açık ek 14 
Kompresör 1 adet - - - - pazarlık 14,30 

I - Nümune ve şartnamesi mucibince yukarıda yazılı malzeme 
hizal ı rmda gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

il - Kağıt muhammen bedeli, muvakkat teminatı, eksiltme aa
ntleri hizalarmda yazılıdır. 

ili Eksilame 16. V. 940 perşembe günü Kabataşda Levazım 
ve Ju b yaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
.. iV Şartname ve nümune sözü geçen Şubeden parasız alına· 

bılır. 

V - İsteklilerin eksiltme ve pazarlık için tayin olunan gün ve 
saatlerde 0

-:; 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona mü-
racaatları. (3513) 3-4 

• * • 

Cinsi Miktarı 
Muh bed. %7,5 tem. Eksiltme 

lira kr. lira kr. şekli saati 

Kırmızı hareli ale- 360 X 600 200 kilo sif 640 - 48 - açık eks. 14 
minyum ka;ıdı 

Çadır 30 adet 2850 - 213 75 ,, " 15 

dır. 
Bu işe ait şartnameler komisyondan paruız olarak 

(3494) 

1 - Şartııam~ ve kağıt uümunesi mucibince yukarıda cins ve 
miktarı yazılı iki kalem malzeme açık eksiltme usulile ihale olu
nacaktır. 

datılılmaktn- il . . , 
3-4 ı - Muhammen bedellerı, muvakkat temınatları, eluıltme sa• 

atleri hizalarında yazılıdır. 

~~~AJ~~iiltilii~ iiiiiiiieiinSiiii~i!imiiiiiiiii 111 - Eksiltme 22. V. 940 çartamba günü Kabataşda Levazım 
ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacektır. 

iV Şartn u nıeler sözü geçen Şubeden parasız alınabilir. 
V - İs t eklileriıı eksiltme için tnyin olunan gün ve saatlerde 

1 - Şartnamesi mucibince 50 bin kilo 
lıkla satan alınacaktır. 

b % 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkür Komisyona gelmeleri kuru am alaj otu pazar· 
iliio olunur. (3704) 2- 4 

il - Pazarlık 13. V. 940 pazartesi günü saat 14 de Kabataşda 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

Ill - Şartname sözü geçen Şubeden parasız alınabilir. 
iV - İsteklile

0

rin pazulık için tayin olunan gün ve saatte 0 
0 7 ,5 

güvenwe paralarile birlikte mezkur Komisyona gelmeleri. 

(J5SI) 3 -4 
••• 

1 - Şartnamesi mucibiuce taın techizatlı 1 adet çeltlirme ita· 
palı :.&arf Üsulile satın alınacaktır 

il - Muhammen bedeli 7250 lirn muvakkat teminatı 543. 75 li 
radır. · 

ili - Eksiltme 16. V.940 Perşembe günü saat 15 te Kabataşla 
Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alam Komisyonunda yapılacaktır. 

lV - Şartname sözü ge;erı CŞub~den parasız alınabilir. 
V - Münakasayrı girmek isteyenlerin tekneleriııi münakasa 

gününden evvel Liman hey'eti fenniyesiııe tetkik ettirip rapor ve 
takdiri kıymet mazbatası almaları lazımdır. 

VJ ·- Taliplerin mühürlü teklif mektuplarıııı kanuni vesaiki 
ve fen hey'etiniu muayene raporile takdiri kıymet mazbatasını ve 
% 7,5 teminatlarını veya banka teminat mektuplarını ihtiva edecek 
kapalı zarflarıııı ilı le netinden bir saat evveline kadar "14 de 
kadar,, mt>:ı.kiir Komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde ver 
meleri lıizımdır. (3515) 3-4 

... -
İmtiyaz Sahibi ve Yazı işleri Direktörü: .İsmail Girit 

Ba11ldığı yer: Akın Basımevi latanbul 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satmalma Komisyonundan: 

1 - Bir metresine üç yüz elli bir kuruş fiııt tahmin edilen bet 
bin metre vasıf ve Örneğine uygun kaputluk kumaş 15.5.940 çar· 
şamba günü saat 15 te kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

2 - Şartnameıi parasız Komisyondan alınabilecek bu ekslltme 
ye girmek isteyenlerin 1316 lira 25 kuru§luk ilk teminat makbuz 
veya banka mektubu ile şartnamede yazılı belgeleri muhtevi teklif 
mektuplarını en geç eksiltme vaktiııdeu bir aaat evvel Komisyona 
vermiş olmaları. (1918) (3433) 3-4 
0000000000000000000000000000000000000 
o o 
§ Şirketi Hayriyeden : § 
g BOGAZIN MUHTELİF MINT AKALARINA GÖRE 8 
o o 8 Yüzde 25 ten 50 ye kadar Tenzilatı Havi g 
g 1 ve 3 aylık kart abonemanlarznnzın g 
o o 
O Yenileri mayısın l 1 inci gününden itib&ren mer'i· O 8 yete konulacağından muhterem yolcularımızdan almak g 
O istiyenlerin şimdiden İdare Merkezinde K O N T ROL O g Kalemine ve Köprü giıelerine müracaatları ilan olunur. g 
8ooooooooooooooooooooooooooooooooooog 

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

A K T 1 F: 

Kasa: 

Altın: Safi kiloğram 
Banknot 
Ufaklık 

Lira Lira 

71.721.378 100.881,855.16 
15.118.460.50 
t .795.231.55 117.795.548,21 

Dahildeki Muhnbirler: 

AS 1 F: 

ermaye: 

ihtiyat akçesi: 

Adi ve fevknl.1de 

Hususi 

Lira 

6. t88.6H6, 15 

6.000.000,-

Lira 
15.000.000,-

12.188.666, 15 

Türk lirası 252.745.04 Tedavüldeki Banknotlar : 252.745,04 

Hariçteki Muhabirler : 
Altan safi kilogram : 6.1 I0.6.t5 
Altınn tahvili kabil serbest dövizler 
Diğer dövizler ve borçlu kliring 

bakiyeleri : 

Hazine Tahvilleri : 

8.595.110,90 
26.321,85 

28.158.875.32 

Deruhte edi. evrakı nakdiye karşılıtı ~8.748.563.-

Kanunun 6-8 inci maddelerine tev-

36. 780.308,07 

fikan hazine tarafmdan vaki tediyat 18.879.576.- 139.868.937,-

Senedat Cüzdanı : 

Ticari senetler 244.194.793.56 244.194.793,56 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 158.748.563,-
Kanunun 6 ·8 inci maddelerine tevfi· 
kaıı hazine tarafından vaki tediyat 18 879 576,
Deruhte edilen evrakı nakdiye ba-

ldycsi 139.868.987,- ı 
Karşılığı tamamen altın olarak ila-

veten tedavüle vazedilen 17.0ı 0.000,-
Reeskont mukabili ilaveten teda. 

vüle vazedilen 

Türk Lirası Mevduata: 

Altın s. klg 55 54 J.930 
Döviz Taahhüdatı : 
Altına tahvili kabil dövizler 

165.000.000,- f 321.868.987,-

52 109.559,75' 

78. 124.167,90 130.233.727,65 

8 390.88 

ı Eıham ve Tahvilat Cüzdanı : 

A) Deruhte edilen evrakı nakdiye-

Diter dövizler ve alacaklı kliring 
. bakiyeleri 36.440.183, 19 36.448.574.07 

Muhtelif: 116.414.266, 16 
nin karşılıtı Esham ve Tahvi· 47.741.724.36 
lat (İtibnrt kıymetle) 

B) Serltest esham v tahvilat 8.395.970,86 56.137.695,22 

Avanslar: 
Hazineye kıs vadeli avans 
Altan ve döviz üzerine 
Tahvilat üz rine 

Hissedarlar : 

Muhtelif : 

2.876.000,-
15.023,65 

7.848.773,40 

Yekun: 

I0.739.797,05 

4.500.000,-

21 884.346,88 

632.154.221,03 
Yekun: 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren : iskonto haddi % 4 Altan üzerine % 3 

632. tM.221,03 
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3 mola Ptrs 450 
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12 " 1500 
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a l'Administration Journal Professionnef des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Boite Poıtale No. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui ___ .,_ __ 
MOde Prix 

d'adjudicat. eatimatil 
Objet de t'adjudication 

Caution. 
proviıoire 

Lieux d'adjudication d du 
Cabier de• Chargea Joura He ur es 

Constructions-f\eparatlons-Tr v. Publics-Materiel de Construction-Cartographie 

Constr. cıınıılisation Publique 1633 47 
Trav. remblai et cnnstr plancher en beton 

pr. faire disparnitre l'eau qui s'om:ısse 
sur le plnncher du rez-de·chaussce des 
dep6ts de tabacs en 'feuilles a Bofra 

Gre a a-re 

Repar. konak gouvernenıental » 
C::onstr. pnve: 70 m. 

n plancher Publique 
" konak gouvernem. Yozgat Pli cach 

Rep. chnussee s route Dordur·Antalya ('2 pnrtie) ,, 
., " " :ıı ., 1 re ı> 

Constr. maisons contre·maitres fob. Tissus 
Malatya (cııh eh 5 L) 

n 

Constr. hangar et bat. Adm. iı la Stntion de Gre iı gre 
Çorlu 

Constr. fondements tanks pr. mazouı: 2 de 
il O t. et 2 de 250 t. 

5000 -
219 99 
878 90 

131805 81 
12910 73 
11613 24 
44886 60 

36542 82 

122 51 Municipalite Sr.msun 
Dir. Pr. Monopoles Samsun 

375 - " Trav. Pub. Samsun 
Municipalite Samsun 

65 93 Com. Perm. Municip. lstnnbul 
7840 - Dir. Trav. Pub. Yozgat 
969 - Vilayet Bordur 
871 - ll » 

3366 - S.A.T. de Toile et Fil Malatya et 
Sumerbank Ankara 

2740 71 Offic~ Cerenles Ankara 

S.A. T. Electricitc Ankara 

16-5-40 15. -
24·5-40 15 -

18-5-40 11 -
20·5·40 15 -
20-5.40 14 -
23·5-40 15 -

3-6-40 15 -
3·5.40 ıs -

30.5.40 16 -

15-5-40 15 -

11-5-40 10 

Rep. baraques agents surv Gre a gre 390 77 C. A . Com Gen Surv. Douan. lst. 11-5-40 11 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 

Nnphtaline: 2 t. Gre a gre Com. Ach. Int. Tophane 15-5-40 15 30 
Films Roentgen: 100 douzaines (aj) Publique 694 - 52 05 Com.Perm. Municip. Istanbul 20-5-40 14 ·-

E lectricite-e a2-C h eı uficge C entral (lnstallationet .ateriel 

Machine-outil a couper iı moteur electr.: l p .- Pli cach 
machine outil a pedorer a moteur electr.: 

1980 - 158 50 1er Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 23-5-40 15 -

1 P· 
Fıl en cuivre isole N.G A. : 92000 m. 
Dressement projet pr. locomobile de '300 C. V. 

iı nıettre iı l'usine cl'electr. a Samsun 

5800 
350 -

Sirene: 7 p. 700 -
Voltm et milliamperimere: 150 p. Gre a gre 2660 

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Essuie·mnin: 20000 p. Grc iı gre 
Etoffe pr gilet de chasseur: 5DOO m. 

" Bottines et guet es; 90 paires n 
Flanclle en coton: 20000 p. 

" Bcıurnous: ll 00 p. » 
Essuie-corps (peştimııl) n 
Habil et chııpeau: 25 compl. (aj) 

Combusfible - Carburant-Huile5 

Petrole: 15 t. 
Bois: ıuo t. 
Charbon de terre de Zonguldak: 175 t. 
Bois: 65 t. 
Charbon de bois: 1650 k. 
Petrole: 100 bidons 
Benzine: 5 t.·motorine: 5 t. 

Oivers 

Selle: 1200 p. 
Boulon: 10000 p.•tirefond: 10000 p. 
Brouette: 30 p.-pioche: 150 p.-pelle en acier: 

425 p. -hache en ncier: 10 p.·marteau en 
acier: 120 k. ete. 

Fabric. cadres pr. photos: 65 p. 

Gre a gre 

Publique 

n 

n 

n 
Gre a gre 

Gre a gre 

Gre a gre 

" 

7000 -
17500 -

612 -
la p. O 24,90 

" 
3 70 

4000 -

3600 -
1300 -
2800 -

812 50 
99 -

305 -

830 50 

1000 -
Lanternes: 200 p.-masque Ruam: 100 p. 
Caisse en oerceaux en fer pr. emballage medi· 

,, la p. 2 et 2 75 
» lap. 5 -

camanents veterinaire: 100 p. 
Bouton metnllique coul. mate pr. jaqucttes: 1 

million gr. et 200000 petites 
Machines·outils de menuiserie ne uf s ou peu u-

sages pr. raboter, planer, scier, aiguiser ete. 

" 

Machine· o ut il a perforer: ı 2 p. Gre a gre 
» ,, tours: 2 P• n 

.11 table a perforer: 2 P• " 
Plomb en lingot: 25 t. (rectifie) PJi cach 
Cire: 850 k. Grc iı gre 
Lunettes pr. neigc: 200l.O p. ,, 
Grue: 10 p. (cah eh 215 P) • 
Motopompe: 2 p. n 

Ficelle pr emballage: 1 .1 t. ·id. pr. billets: 500 Publique 
pelotes-id. anglaise: 650 k.·corde de cal
feutrage: 1,5 t. 

L'adjudication qui devait avoir lieu le 15-5-40 
pr. l'achat de 246 pieces de rccbange pr. 
autos Chevrolet a ete annulee 

6500 -
13000 -

1000 -
9125 -
1445 -

18000 -
43000 -

5400 -
4350 -

435 -

399 -

1051) -· 
2625 -

91 80 

540 -
97 50 

210 -
60 94 
7 50 

22 87 

325 ·-
63 -

150 -
101 25 
75 -

1194 -

487 50 
975 -

75 -
684 38 
216 75 

2750 
3225 -

405 -
326 25 

n n 3-6-40 
Municipalite Samsun 16-5·40 

Vilayet Ankara 23-5-40 
Com. Ach. Min Def. Nnt. Ankara 10-5-40 

C. A. Min. Def. Nat. Dep. Aviatio• 14-5-40 
,, n 13-5-40 

Municipnlite Ankara 14-5-40 
Com. Ach. Min· Def Nat. Ankara l l-5-40 

ll ll 10 5-40 

n n 10·5-40 
Voies Marit • Etat Suc. lzmir 13-5-40 

Com. Ach. Milit. Edirne 11-5-40 
Vilayet GazianleJt 16-5·40 

ll Samsun 23-5-40 
ı> :ıı 23-5-40 

" " 
23-5-40 

» 
" 

23·5-40 
Com. Ach. lnt · Tophane 15-5-40 

Com. Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı 9-5·40 
Dir. Gen. Expl. Elec. Tram. etT. lst. 22-5·40 
Vilayet Samsun 25-5-40 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 9-5-40 

n " 
10-5-40 

n n 10.5.40 

n n 13-5-40 

Com. Ach. Dir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 

n ,, 14·5-40 
n n 14·5·40 
" " 14-5-40 

Dir. Hôtel Monnaies 22-5-40 
Com. Ach. lnt. Tophane 15-<t-40 
C. A Min. Def. Nnt. Oep. Aviat. 13-5-40 
Com.Ach. lnt. Marit. au Min. Def. Nat. ı4.5.40 

Com. Acb. lnt. Marit. Kasımpaşa ı 4-5-40 
ler Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 27-5-40 

Com. Ach. lnt. Erzurum 

ıs -
15 -

15 -
11 -

ıo 30 
10 30 
ıo 30 
11 -
15 30 
ıs -
14 3o 

11 30 
10 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -

16 -
15 -

10 -
10 -
10 -

10 -

14 30 
15 -
13 30 
14 -
14 -
IO -
14 -
1 1 
11 -

~--------------------------=--=_,,_.. ___________________ , __ ..., ________________ .__ __________ --.ıı--.-----·--------

Memento des Fournisseurs 
ı L"E:SA01uoıcAT10Ns ou1 AUIWNT LIEU DEMAIN LE ıo.5.g.ıU 

Com. Acb. Minist. Def. Nat.: 
Motopomp• [No 1412] 
Accumnlatenr [No 1410] 
Sacş lı fourrage (No 1410) 
Machine i'ı ccrire LNo 14111 
Accumulatenr pour camion [No 1411) 
Etoffe pour capote [No 1411) 
Soude canıtique [Na 141~) 

Chemins de Fer Etat: 
T ampons et ressort (N > 1364] 
Cnrtoıı popıer pour journol ete. (No 1383] 
lnstol. clectr"que (No 1397] 
Cendrier pour wngons [No 1397] 
Transport cbarbon [No 1399) 
Cuir (No 1407) 

Miniıtere Justice Ankara : 
Armoire tnbleıı ete. [No 1369) 

Dir. Ferme Elev. Coton Nazilli: 
Constr. hangar et dcp&t (No 1370) 

Com. Ach Milit. Edirne : 
Orae (No 1394] 
8"urre (No 1396] 
Voiture (No 1411] 

Com. Acb. Min. Def. Na~. lnt. 
Maritime: 

Cborbon cordiff [No 1411] 

Vilayet Balıkesir : 
Repar. pont [No 1412] 

Vilayet Kütahya : . 
Articles pour ııalle cl'opcr. LNo 1412] 

Dir. P. T. T. lçel : 
Chauıısures [No 1412] 

Dir. Monop. Çanak. 
Corııtr. placords (No 1412] 

Miniııt. Hyg. et Assiat. Sociale 
Ankara : 

Benune (Na 1412) 

Municipalite İstanbul : 
Rep. cchollo [Na 1413) 
lmprimca (No 1413) 
Cbausııcıres Hble rep. etuve [No 1413) 

Com. Ach. Surv. Douan. lst.: 
Soc:a pour harnaiı (No 1413] 

Cow. Ach. Milit. Samauıı : 
• Rep. pavillon [No 1406] 

Com. Acb. Fabr. Mil. lst. : 
Acide aı.otique [No 1406] 

Com. Acb. Milit. Gaziantep : 
Broyıae ble [No 1406] 

Com. Ach. Dir. Gen. Fab, Mil. 
Ankara: 

Chıırbon crible (No 1411] 
Mııcbine-oatil a tours bnrins (No 1409] 
Cuivre e!ectrolite [No 1409) 
Boia de aapin (No 1409] 
Articles en acier [No 1411] 

Zinc golvanisc [No 1411) 
Tôle [Na 1411) 
Bonlon et ecruu [No 1411) 
Soafrc (No 1411] 

Com. Ach. lnt Tophane: 
Rep. bat ccole (No 1408] 
Lita en boiııı [No 1408] 
Artıdcs e1ectriques (No 1411) 
Snngle (No 1412) 

Municip. Afyon Karabisar : 
Motorin et buıle mobil il [No 1408) 

Com. Ach. Division Manisıı\ 
Thc, aucre, huile d'olivea, ri:ı: ' 
[No 1409) 

Municip. Prnarbisar: 
Dresaement cıırte (No 1397] • 

Dir. Trav. Pub. Gumuşbane · 
Conııtr. konuk gouvern. [No 13Q8) , 

Conı. Adı. inler d. MaritiıJ'le' 
Sııvon [No 1399] 

Com. Acb. Corps Armee 
yarbakır ~ 

Beurre [No 1399] 

Oir. Gen. Monopoles : 
Article de quıncaillerie at peınıııre rf 
delleıı en caoutchouc ete. [Na 4()0) 

Dir. lmprimerie Maarif: 
Batl•t• (Na 1400) 

ı Ecole Gendar. Edirne 
Farıne [No 1401] ~ 

Dir. Gen. Exploit. Electr. 'fr• 
et Tunnel lstanbul: 

Magneto electr. des interrupteur• 1 1 

le, volıı.nl mobile llOUP,tı do cornrıı•; 
globe pour lampe efe ııignal (No l.CC 

Municip. lzmir : 
Trav. canalisotıon (No 1403) 
Constr. W.C. (No 1403] , 

Com. Acb. Comm. Mil. I~~; 
Chııudrc12 bascole et lantcrnes [N 
lnstal. paratonnerre [No 1413) )d 

Com Ach. Corps Armee çor 
Etui pour pıstolet [No 14HIJ f 
Plancha, bois pour pıırapet hurin • 11 

[No 1413/ 

Dir. Trav. Pub. lst. : 
lnstııl. el~ctnque (No 1413] 

Municipalite Ankara: 
Articles pour frein [No 1413] 

,r.t 
NOTES ı Lu Numerosentre P d•/ 

th~ea •ont canı de notre jourıı•1 

lequel l'avı• o paru. ,il 
c·> Les affıirea 8UİVİlll d'unll .d t•' f riıque H rapportent 6 de1 v•11 

adjudıcation i la ııurencb~re. 

(3 üncü sayfadan devam) 
M. M. Vekaleti Hava Satınalma Komisyonundan: ~e 

1000 kilo çay pazarlakla satın alınacaktır· Muhammen ~9.ı' 
6000 lira olup kati teminat mikdarı 900 liradır. Pazarlığı l 1• ~ 

1 cumartesi günü snat I0,30 da bava satın alma kowisyonundıı ~· f' 
caktır. Evsaf ve idari şartnamesi her gün Öğleden sonra koıJ'l1: tl 
da görülebilir. İsteklilerin muayyen gün ve saatte kati tewi1111 

kanuni belgeleriyle komisyonda bulunmaları. 

• * • "' 
21 ton arap sabunu alınacaktır. Bak : Mensucat ı;ütunuod• 

niz Lvz. SAK ilanına. 

• • 

MUZAY 
lıtanbul 5 inci İcra Memurluğundan : ıısP' 

Mahcuz olup satılmasına karar verilen bir adet opel l l' 
markalı, 39 modeli, 6 silindirli ve 2260 İstanbul plaka nuını:rB 1 

0j 
otomebili 11.5 940 cumartesi günü saat 11 den 12 ye kadar J3e!jı~ 
Asmalı Mescit, Minare soltak 9.11 numaralı Süleymanın gıı' 
sablacaktır. t•b" J 

Birinci arttırmada teklif edilen bedel mahcuz takdir "e . f. 
edilen kıymetin % 75 ini bulmazsa satış 18.5.940 cumarte~ı de il 
ayni saate bırakıl cakhr. Taliplerin gün ve saatinde moballııl 
zır bulunacak &atış memuruna müracaatları ilan olunur. 

İstanbul Üçüncü icra Memurluğundan : 
1
,i 

Paraya çevrilmesine karar verilen yedi lambalı Gürse• tt•~ 
Radyo ile iki kişilik maa somya karyolauın birinci açık ar ti e' 
11.5.940 tarihine tesadüf eden cumartesi günü saat 12 buçuk. b' 
şiktaıta Serencebey yokuşunda 12 numaralı fırının üstündeJlı j~I 
de yapılacak ve kıymetlerinin % 75 ini bulmadığı surett~ııO' 
açık arttırmasının 16.5 940 tarihine tesadüf eden perşembe 
ni mahal ve saatte yapılacağı ilan olunur. 


