
ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için Kuruı 

3 Aylıtı 450 
6 .. 850 

12 .. 1500 
Ecnebi memleketler ıçın 

12 aylıA-ı 2700 

Sayısı 5 Ku uş 

Günü geçen nushalar 

20 kuruıtur. 
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CUMA 

HERGÜN CIKAR iKTİSADi. MALI. TİCARi VE ZİRAi 

GAZETESİ 

26 Nisan 1940 

İDAREHANE 
Galata, F ermeneciler Cad. 

Kenber hanı. 2nci kat 
No. 8·9-11-12 

İLAN ŞARTLARI 

İdarehanemizde görü~ülür 

Telefon: 49442 

Posta kutusu No. 1261 

• 

Umum Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 

Ekonomik Haberler 
Yapağı ve Tiftik Birliğinin top-

lantısı 

ti 't'•patı ve tiftik ihracat birli· 
l· lılecliıi idare azaları Mıotaka 
~ret Müdürlüğünde bir top · 
it.. t~ )'aparak muhtelif mesele· 
~tdllterinde görütmeler yapmış· 
iti'': 
~ rlık H.ansa tabi tutulan mem· 
~ tUere yapılacak ihracatı iyi 
'•u_rette tevzi etmek makl8· 
''• tııccarların ellerindeki ıtok 
it.b·cudile malların kalitelerini 
~t ıt etınek için tüccarlara bi· 
b i::rııiın yaparak bu malüma· 

tınittir. 
ita -~-

1-f lyaya hurda demir ihracı 
~u"rda demirlerin barice gön. 
tt lıleıi hükumetimizin kararile 
it jtlce ıneoedilmiş idi Bu ker
~ ltlyanlarla yapılau bir an· 
dt~' lleticeainde İtalyaya bur· 
ilıti emir vererek mukabilinde 
~•cıınız olao mamul demir 
IO ~t•ınızdan ve ilk partide 
)' ;:: ton hurda demirin İtalya· 
' •cı mümkün iÖrüldüğün· 
'~)~lnıı. bu ite münhasır ol
~ Utere :zikri ieçen memnui· 
~~ kaldırılacağı beklenmek-

~aPonya ile mal mübadılısi 
ııı,ı.~•elce Almanyadan getirt· 
tıı~' e olduğumuz oyuncak, bon· 
~Ilı "e buna benzer etyalar ıon 
t, bıılarda japonyadan gelme· 
~ llşlaınııtır. 

~) ter Şanjabl takaşla muame· 
''ı>ta~ıınıı. Japonlar bu nevi 

tıl ~aı_rdan istenildiği kadar gön
f ~~~tktedirler. Aocak deniz 

~~ilYe Va11talarıoın azlıtı ıe
;~eİ bu nııemleketle ticari mü· 
~e~izin artma11 imkanları' sn; •çin maalesef mümkün 1 
~ ır, Japonlar memleketimiz· 
~Y-1nız tuz almaktadırlar. 
\; et Vekaleti bu memleketle 
~~İrııiztn a~ttırılma11 ve ih
\de Yblpılaltilmesi için tetkik· 

ulunnıaktadır. 
Oıııt --

1 demir mübayaaıını devam 
; . l:t6 ~ ediyor 

Ne ~u111et evvelce bildirdigi ">-." en piyasadan demir mü 
'de ••na devam etmektedir. E· 

'/ ~' '-'•l bulunan tüccara derhal 
~),,'-•t edilmekte ve buıüukü 
~'ait' fıyatı üzerinden istenilen 

I\:~ aluunaktadır. 
1,'ttr taraftan beyanname ve· S:, •aa ellerindeki malların mik· 
~\re cinıini dotru göıterip 
~tc~edilderi de kontrol edil
·"'" ır. Bu arada elinde malı 
t'-lt.,"P da beyanname vermi-
~t~~ poliı farafından takip 
~ hr, 

dlı bono-1-ar_ı _k-abul olunmağa 
'4tb • başladı 

~ıa•dıl bonoları üzerinde 
~'"c ıahtekarlık meydana 
~dıı: Ziraat Banka11 tediyeyi 
~"'' 1'ıuttu. Evvelki gün ve
~ ~ir Üzerine banka bono· 

~ ~ İlk bu~ etmiye baı~amıthr. 
~' f tun oldutu içıo ban· 
t"·llla lllÜracaat vaki olma· 

t:t~:d.b" itibaren ~onolarıoı 
"".'tı t 1 raz edenlerın çoğa. 
' •biidir. ,, 
~)~~~h bonolar d e r b a 1 
lıı.. Qfıı vil olunmıyacak, ıah· 
k.. ee ı•ınadıklarınıo tetkiki 
~~til~e i Maliye Vekaletine 
~ ~ e~ek ve ancak Maliye 
""'\)\ ~!" tudikinden aonra 

"""•il edileaektlr, 

lnglltere ile yeni bir demiryolu 
anlaşması yapılıyor 

İzmirden bildirildiğine göre 
İngiltere ile bükümetimiz araıın· 
da demiryollarmı tamir, tecdit 
ve temdit için bir kaç milyon 
lirallk yeni bir anlaşma akdi i· 
çin Ankarada müzakereler ce· 
reyan ettiti haber alınmıttır. 

Bu hususta yakında bir anlaş· 

ma imza edilecektir. Mukavele 
imzalanınca mayıs ayında hemen 
işe batlanacaktır, 

İngiltere temdit edilecek hat. 
ların ioşasıoı taahhüt etmekte· 
dir. Ayrıca bize lokomotif, va· 
gon ve demiryolu malzemeleri 
verecektir. 

Şarabın imal ve satışı serbest 
olacak 

Ankaradao bildirilditine gö
re inhil8rlar Vekaleti mütkirat 
imal sistemini değiştirmek üze· 
re yeni bir kanun layihası hazır· 
lamaktadır. Bu layihaya göre 
şarabın imali ve ıatışı ıerbe.t 
olacak, yalnız inhisarlar idaresi 
örnek şarap ıanayii üzerine kurs· 
lar açacak, nümune ıarapbane· 
leri vücude getirecektir. 

Feribot tealsatı için tahsisat 
Ankaradan bildirilditioe gö· 

re Sirkeci Haydarpaşa arasın· 

daki feribotlarla bunlara ait te
sisat teçhizat ve feribot yanaş· 
ma yatakları, dalga kıran vesa· 
ire için Münakalat Vekaleti em· 
rine verilen tabıiaatın itfa kartı· 
lığı olarak Devlet Demiryolları 

bütçeıine 100 bin lira tahsi1at 
konulmuıtur. 

Nümunelik esya ve modellerin 
ihracı 

İzmirden bildirilditine ıı3re 
İbracı lisansa tabi tutulan mad
delerden nümunelik olarak ih
raç olunacakların gerek mikda
rı ve gerek mahiyeti, tarife ka
nununda yazılı nümunelik etya 
ve moddeller hakkındaki e1a1 
ve ölçülere göre takdir oluna· 
cak, lisansı alınmakıızın ihraç 
edilecektir. 

İhracı memnu olan maddele· 
rin iıe nümune olarak dahi ih
racına müaaade oluumıyacaktır. 

---- - -----
BORSA 

ÇEKLER 
25. 4 • 1940 

Londra 5.24 
Nevyork 149.-
Pariı 2.9675 
Milano 7.6225 
Cenevre 33.601 O 
Amıterdan 69.3575 
Brüksel 25.2621 
Ati na 0.97 
Sofya 1.8075 
Madrid 13.4350 
Budapeıte 26.9675 
Bükreş 0.62.5 
Belgrad 3.515 
Yok.obama 35.11475 
Stokbolm 31.005 

ESHAM VE T AHVıLA T 
Sıvu -Erzurum 1 19.50 

,, 
> 

" ,, 

" 
,, 
,, 
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2 19.59 
~ 1959 
4 19.59 
5 19.59 
6 19.59 

ıe.oa 

Kanunlar, Kararnameler ve Ticaret Muahedeleri 

1 940 lzmir fua11 ma ithal olunacak mallar için ı 00 
bin Türk llralık serbest döviz tahsisi hakkında 

Kararname No: 13246 

1940 ıenesi atuıtoı ayının 20 j mallar bedeline hasredilmek Ü· 
ıinde açılıp eylülün 20 sine ka- zere ticari ihtiyaçlar meyanında 
~ar devam edecek olan onuncu 1 yüz bin Tilrk liralık serbest dö
lzmir Enternasyonal Fuarına ge· vizin 1940 fzmir Enternasyonal 
tirilece~ ve teşhirden ıonra mem· f uvarın ta)uisi kabul edilm iştir. 
le.kete ıdhal olunacak mallar be- lıbu yüz bin Türk liralık ser· 
deline ha1redilmek üzere ticari hes döviz teşhircilerin- iştirak 
ihtiyaçlar meyanında 100 bin derecelerine ve teşhir ettikleri ' 
Türk liralık ıerbell döviz tah- malların nevi ve menşelerine 
sisi ve babıi ıeçen yabancı ııöre Fuar Komitesi kararı ve 
memleketler eşyasının, fuarın Fuar Hükuwet Komiserinin tas
açık bulunduğa müddetçe, ilitik diki üzerine, üçüncü maddede 
esa1lar dahilinde idbali ; Ticaret yazılı istisnalar haricinde beher 
Vekillitinin 13.2.940 tarih 1806 1 teşhirei için en çok iki bi'n Türk 
sayılı tezkere.ile yapılan teklifi lirasını geçmemek üzere taksim 
ve Maliye Vekillitinin 3.4.940 ve tevzi edilir. 
tarih ve 54254 4849 aayılı müta· 1 Madde 3 - İkinci madde mu· 
leanamesi üzerine icra Vekilleri cibince yapılacak serbest döviz 
Heyetince 10.4. 1940 tarihinde teksim ve tevziatından : 
kabul olunmuştur. 10.4.940 a) Türkiye Cümhuriyet Mer· 

Madde t - 1940 İzmir En· kez Bankasındaki kliring hesap· 

ternasyonal Fuarına teıhir 
mek üzere getirilecek ve 

edil- larına nazaran alacaklı bulun
f ua· i duğumuz memleketler menşeli 

mallar. 
rın devamı müddetince satı· 1 

lacak mallar meaılekete 5 1 
temmuz \937 tarihli ve 2 7005 
sayılı kararname hükümleri dai· 1 
reıinde idbal olunur. 

Madde 2 - Fuara bizzat ve. 
ya namına harekete salahiyetli 
yerli bir firma tarafından temsil 
edilmek suretile iştirak edeu 
ecnebi firmalar tarafından birin· 
ci madde bükümleri dahilinde 
ve Fuar Talimatnamesinde yazılı 
esaslara uygun olarak tethirden 
sonra memlekete idbal olunacak 

b) Aramızdaki kliring veya 
ltenzeri anlatmalarında sergi ve 
panayırlarda teşhir edilecek ve 
utılacak malJar bedellerinin ta· 
rib sırası haricinde serbestçe tes· 
viye edileceğine dair umu~i 

büküm ihtiva eden memleketler 
menşeli mallar veya böyle bir 
hüküm ihtiva etmekle beraber 
bunun içio muayyen bir miktar 
tasrih edilmiş ise bu memleket· 
ler menıeli malların bu miktar 
dahilinde kalan kısımları, iıtifa-
de edemezler. 

Memur ve müstahdemlere aid vergilerin ücretlerinden kes ilmeylp 
mensub oldukları müesseselerce ödenmesi halinde vergi matrahının 

sureti tayinine dair Maliye Vekaletinin Tamimi 

Müteahhitlerin Takvimi 

YARIN 27. 4. 940 ta YAPILACAK İHALELER 

Devlet Denizyolları İşlet. U. 
Müd: 

Hurda lı:ere•te ve biçki toı.u ve rende 
talaşı (No 1386) • 

Emniyet Umum Müd. : 
Fotograf malzeme1i (No J387J 

İzmir Emrazı Sariye Hastanesi: 
Pavyon ta1J1iri {No 1387) 

İst. Belediyesi : 
Ahşap köprü inş. (No 1387) 

İst. Jandarma SAK : 
Resmi mühür ve boşlık damga (No 1387) 
M. M. V. SAK: 

Yaıu makioe1i (Ne 1387) 

İnhisarlar U. Müd. 
S'>ndıj aleti (No 1387) 

Jandarma Gen. Komut. 
Yatıklılc pamuk (No 1387) 

Ankara Yüksek Ziraat 
tüsü Rekt.: 

Elektrik malzeme1i {No 1381i) 

İ:;.t. Komut. SAK : 
Yem ambarı İof. (No 1388) 

• • 

Ank.: 

Enıti· 

Ankara Beled. İmar Müd.: 
Bina ankaı.ları (No 1388) • 

Nafıa Vekaleti : 
Çıralı çam atacı (No 1388) 
Sivaı Tümen SAK: 

Yoğurt Ye •iit (No 1390) 

İıt. Elektrik Tramvay 
İşletmeleri : 

Branda bezi (No 1389) 
Edirne Ask. SAK: 

ve Ttlnel 

Arpa Hhriyeai k . ot toı şelı:ez k. üziiıo 
ve bulgur (No 1395) 
Balıkesir Merinos Yetittirme 
Şefliği: 

Kıuak (No 1391) 

Belediye Sular İdaresi: 
Demir ve HÇ malıemHı (No 1'95) 

İst. Maarif Müd.: 
Lüka lambuı (No 1400) 
Spor gömlek (No 1400) 

Hamiş : ( ] Tırnak içine alıomıf nu• 
1J1aralar, itin bengi Hyılı guetede netr· 
olduR"unu gôaterir. 

[•J Sonunda yıldız itareti boloııao itle 
minıyedey• aittir. 

MUNAKASALAR 
----~-

inşaat -Tamirat- Nafıa işleri - Malzeme-Harita 
İstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 

Açık eksiltme suretiyle ibı1lesi takarrür eden 1083,09 lira ketif 
bedelli Gureba hastahane1i NiAiye kliniği bitirme işıerinin muayyen 
olan gün ve uatte ihalesi yapılamadıtından 2490 ıayılı kanunun 
43 üncü nıaddeıi mucibince bu işin ihalesi tekrar 29.4.940 pazartesi 
nat 15 de lstanbul nafıa müdürlügüode pazarlıkla yapılacaktır. 

A - Bu işe ait ketif, şartname ve projeleri daireıinde görüle
cektir. 

B - Muvakkat teminat 82 liradır. 
İsteklilerin CD a:z bir teabhütte 1000 liralık bu ife benzer it 

yaptıklarına dair idarelerden almış oldukları veıikalarla 940 yılına 
ait Ticaret Odaııı vesikaiariyle birlikte ekıiltme günü olan 29.4.940 
pazartesi günü saat 15 de ıelmeleri. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 
Yıldızda Hava Harb Akademisi binası pazarlıkla yaj'lı boya ve 

bir tamirat yaptırılacaktır. Münakasa11na 27.4.940 günt saat oo iki· 
de başlanacaktır. Muhammen bedeli biu beş yüz otuz bir lira yir· 
mi kuruştur. Şartnamesi komisyonumuzda her gün görülebilir. İstek· 
lilerin belli gün ve ıaatte kati teminat akçelerile beraber Fındıklıda 

lktısadr Buhran Vergisi Umumi Tebliği Seri No : 55 • Komutanlık Satınalma Komiıyonuna müracaatları. 

Memur ve müstahdemlere aid 
vergilerin, ücretlerinden kesil
meyip mensub oldukları mÜH· 
ıeıelerce ödenmeıi halinde müeı· 
1eı~lerin ödediği verrilerio de 
memur ve müstahdemlerin mad
di menfaatlerini tetkil etmesi 
itibarile ücretlerine ilave edil
mek ıuretile matraha idhal edi 
leceğ"i 14 seri numaralı ve 
5, 1. l 933 tarihli Buhran Vergisi 
Umumi Teblij'iode beyan edil. 
mit ise de tatbikatta bu gibi 
hizmet erbabı vergi matrahının 

layık.ile heaap ve tayin edileme· 
meli yüzün.len verginin nokıan 
kalmasına sebebiyet verilmekte 
olduğu aolatılmıştır. 

Malüm eldağu üzere, müstah
demin vergilerinin Ücretlerden 
keıilmeyip müe11e1ece derubde 
ve tediye edilmesinin ıebebi 

müatahdeme 1&fi elarak muay· 
yen bir meblltı tediye etmek 
maksadından doğmaktadır. 

Bilfarz bir müe11e1e veya ti
caretba ne memuruna safi olarak 
ayda 100 lira ödemeli kabul et
tiği zaman bu memurun eline 
t 00 lira geçmeıi için ona aid 
vergileri kenclili kabul ederek 
arbk 100 liradan biç bir tevki· 
fat yapmamaktadır. 

Bu gibi hallerde yapılacak it, 
itası 100 lira olan bir iıtibkakın 
aılının kaç lira olması lizım gel· 
diğini bilbe1ap bularak hunu 
nrgi matrahı ol~rak bordroya 

1 idhil etmekten ibarettir. Mese
li vergi tevkifatı çıktıktan son· 
ra müstahdeme 100 lira öden· 
mesi kabul edilmiş oba bu iı· 
tihkakıo aslının 130,32 lira ol
ması ve bordroda : 

Asli Tev
istibkak kifat 
130,32 9,73 Kuanç vergisi % 

7 ve 9 
9,06 İktiaadi buhran ver· 

gisi 
8,92 M11vazene vergisi 

30,32 2,61 Hava Kuvvetlerine 

ıoo,oo İtuı 
yardım vergiıi 

Şekline gösterilmesini lazım gelir. 
Halbuki bazı müesseselerin bu 

tekilde hareket etmiyerek 100 
lira üzerinde he1apladıkları 
Lira K. 

7 
6 30 
6 94 
2 

Kazanç vergiıi 
Buhran ,, 
Muvazene,, 
Hava K. Y. V. 

22 24 lira vergiyi ücretten 
ke1miyerek kendileri ödedikleri 
için istihkakın aslını 100,00+ 
22,24-122,24 lira olarak tayin 
ve binnetice 122,'24 liranın vergi 
tevkif ah yekunu olan 28, 15 lira 
ile 100 liranın vergi tevkifatı ye
kunu olan 2\24 lira ara1ındaki 

5,91 lira farkı ödemekle iktifa 
etmektedirler. 

(Devamı var) 

Balıkesir Askeri Satınalma Komisyonundan : 
Kor dikimevi binasının kapı, pencere ve saçakları boyattırıla

caktır. 

Pazarlıiı 27.4 940 cumarteıi günü uat 10 da Kor Satınalma 
Komisyonunda yapılacaktır. 

Keşif bedeli 154 l ı ra 41 kuruştur. 

İsteklilerin muayyen günde Komiıyona müracaat etmeleri ilin 
olunur. 

Edirne İnhisarlar Bat Müdürlüğünden : 
20 Nisan 940 da eluiltmui yapılacağı ilin edilmiş bulunan 

2988,16 lira keşif bedelli bat müdürlük bina11 ve işleme evi heli 
tesiaatı ve tamirat itlerine telip zuhur etmediğinden açık eksiltme 
30 Nisan 94U aalı günü ıaat onbeıe talik edilmiştir. 

Eksiltme mezkür gün ve saatta Edirnede İnlai1&rlar Bat Müdür
lüğü binasında müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı 224, 11 liradır. 

Taliplerin ekıiltme şartnamesinin 4 cü maddesinin F bendinde 
istenilen vesikaları ihale taribindeo ıekiz ıün evveline kadar birer 
suretle birlikte Baş müdürlü;e tevdi ederek ehliyet vesika11 almala· 
rı lazımdır. 

Elekirik·---.-H-av_a_ga~z-ı, ~Ka-ıo-r~ife_r_(=-Te-s~isa-t-ve-~Ma~lz-. )--
Devlet Demiryolları ve Limanları ltletme U. İdaresinden: 

Muhammen bedeli 3171 lira 60 kuruş olan 20000 metre harici 
çift telefon kablosu 13.5.940 pazarteıi günü saat l0.30 on buçukta 
Haydarpaıada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık ek· 
siltme usulile satan alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 237 lira 87 kuruşluk muvakkat te· 
minat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte ekıiltme günü aa· 
tine kadar komisyona müracaatleri lazımdır. 

1 

Bu ite ait şartnameler komiıyondan parasız olarak datıtılmak· 
tadır. 

1 

• • • Ankara istasyonunda inşa edilmekte olan D. D. Umumi 
idare binasında kalörifer, su ve 11hhi tesisatlarıo boru şebekeıinin 
yaptırılma11 kapalı zarf uıuHle va vahidi fiat Ozeriuden ekıiltmeye 

l konmuştur. . 
Bu teıiatın keşif bedeli 85948,70 liradır. 



2 MtlQJıua Gazeteai 

··nakasa üzayede er List • 
1 

Cinsi Şekli 

A) MUnakasalar 
inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, H rita 

Yıldızda hava harb Akademisi binası tamiri paz. 1531 20 
Kor dikimevi binası kapı, pencere ve sa· ,, 154 41 

çaklannın boyanması 
Başmüdürlük binası ve işleme evi bela te· aç. eks. 2988 16 

sisatı tamiri (temd.) 
Harita tanzimi pal!. 

E•ektrik-H avagazı-Kalorifer (t sisat ve malzemesi) 

Harici cift telefon kablosu: 20000 m. 
Zeytinburnu hast. yap. elektrik tesisatı 
Yıldızda Orbaniye kışlasında nakliye oku· 

aç. eks. 3171 60 
paz. 1968 60 

lunun elektrik tesisatı. 
O.O. Umumi idare binasında kalorifer su 

ve sihhi te1isatların boru şebekesinin 
yap. (şart. 430 kr.) 

Elektrik tesisatı 

" 
kapalı z. 

paz· 

1991 30 

85948 70 

2996 35 
Yağlı enterrüptörlerin uzaktan tahrik mık· 

natısı: ı2 ad.-kabili ıhraç iştirak kolu: 
4 ad.·komple kumanda katıası: 12 ad.
sinyal lambası globu: 30 ad. (temd.) 

Telefon fincanı: 50000 ad. 
Deve boynu: 50000 ad. 
Pil orta kömürü 

• kapalı' z. Beh. O 20 

" 
,, o 10 

" " 2 -

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
Çamaşırlık bez: 20 30000 m. 
Vaketadan mamul fotin 1400: çift-iskarpin: 

600 çift 
Er kaputu diktirilmHi: 3000 ad. 

Kundura: 3000 ad. 
F otin: 500 çift 

kapalı z. 
paz. 

n 

,, 
n 

m.O 60 
11700 -

3100 -

.atbaa işleri - Kırtasy 

Evrakı matbua: 21 knlem 

-Yazıhane Levazımı ---
paz. 1200 -

ereste, tahta ve saire -=--------
c;yaz ve çıralı çam: 93 m 

_ işbuclak, meşe, kestan~ ve ceviz: 16 m8 

Yerli kızıl ve 'Karaağaç kontrplak: 900 ad. 

Nekliy t Boşaltma YUkletme 

Eşya nakli: 321 t. 
Un nakli: 50 t 

paz. 

" 
Mahru kat, Benzin, Makine ya(jları v. 

K. odun: 50 t.-meşe kömürü: 1 t. 
Benzin: 500 k, 
Sömikok: 40 t. 

Müteferrik 

Çimento künk 400 m m: 520 ad. 
Eğer takımı tamir malzemesi 
177 sandığın demirlerle takviyesi ve bo· 

boyanması 

Kireç k ymağı: 100 t. 
Su buhar kazanı tamiri 
Su kovası büyük: 1500 ad.-küçük: 3500 ad . 
Pres makinesi (müteahhit nam ve hesabına) 
Şerit 21 mım: 15000 m.-28 m/m: 15000 m.· 

26 m/m: 5000 m.·50 m m: 5000 m.-80 
mm IOOO m. 

pa:ı. 

" ,, 

aç. eks. 
paz. 

.. 
paz. 
,, 

" 
" 
" 

Tank mazot benzin ve gaz koymak üzere: ç. eks. 
5 ad. 

Büyük bakır kazan kapağile birlikle: 30 paz. 
ad.-helvacı kazanı kapağilc birlikte: 
30 ad. 

Baskül·siklet ve ırtıfa müş'ırı bakkal tera· 
zısı-terazi sikletleri .süt için tartı·hubu· 
bat ölçeği: 6 şer ad. 

Küçük bakır kazan: 25 ad.-bakır bakraç: 
300 ad. 

Çim tohumu: 3 t. 
A~aç ve fidao: 7t kalem 
Büz 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

SıA-ır eti: 73.2 t. 
Arpa: 330 t. 
Irmak: 5 t, 
Buğday öğüttürülmesi: 620 t. 
Un: 20 t. 

n 

" 
aç. ekı. 
kapalı z, 

paz. 
,, 
" 
n 

aç. eks. 

, 

4350 -
1100 -
2000 -

600 -

t. 24 -

1248 -
2400 -

25000 -
109 30 

10300 -
14'l5 -
8245 -

2250 -

4207 50 

2457 -

3600 -
10000 -

22692 -
64400 -

9630 -

Yumurta: 450000 ad kapalı z. Beh • O 02 
Soğan: 40.5 t.-patates: 64 t. 
Un: 38 5 t. makarna: 13250 k.·şebriye: 2750 

k.-irmik: 4.6 t. 
Tereyağ': 4,2 t. 
Nohut: 8 3 t .• k. çalı fasulyesi: 29.5 t.-k. 

barbunya fasulye: I0.6 t.-yeşil mercimek: 
6.5 t.-k. mercimek: 3650 k. 

Süt: 10 t. 

B. M ü 7 a y e d e 1 er 

Muhtelif renkte ipekli maruken krep n· 
kara birman ipekli kumaşlar yazlık 
mantoluk kumaş v.ı. 

Katran ağacı: 917 ms 
Kızılağnç kerestesi: 57 .632 m• 

,, k. O 07 ve O lO 

" 
n k. l 45 

" 

paz. 1300 -

aç. art. 

n 

n 

Müracaat yeri Günü Saatı 

İst. Komut. SAK Frndıklı 
Balıkesir Aık SAK 

224 1 1 Edirne inhisarlar Baımüd. 

131 25 Haymana Belediyesi 

237 87 O.O.Yolları Haydarpa a 
147 64 Tophane Lvz. SAK 
149 35 " 

5548 50 D.D.Y. 2 ci İşlet. Ank. ve Sirkeci 

27 4.40 12 -
27-4-40 10 -

30-4-40 15 -

2-5·40 

13·5-40 10 30 
!9-4-40 '5 30 
29-4-40 15 30 

2-5-40 16 -

449 45 Maarif Matbaası Müd. 29-4-40 15 -

750 -
375 -
450 -

1350 -
1755 -

465 -

180-

326 25 
82 50 

150 -

90 -

93 60 

3750 -
16 39 

772 50 
106 87 

1236 75 

İıt. Elek. Tramvay Tünel İtlet. U. Müd. 10-5-40 15 -

Ja ndr. Gen. Komut. Ank. SAK 

" . " 

Jandarma Gen. Komut. Ank. SAK 
fSt. Maarif Müdürlüğü 

İst. Hava Aktarma Anhan Direk. 
Yetilköy 

" M.M.V. Hava SAK 

M.M.V. Hava SAK 

13-5-40 
13 5·40 
13·5·40 

9 30 
9 30 
9 50 

13-5 40 14 -
29 4 40 16 -

30·4-40 14 --

30 4.40 14 -
30·4-40 10 -

27-4·40 10 -

T. H.K. Türkkuşu Gen. Direk. Ank. 9-5-40 14 -
9-5-4i 15 -
9 5-40 16 -

n 

" 

Tophane Lv.z. SAK 
Ank. Lvz. SAK. 

27.4.40 1 t -
26-4-40 15 -

S limiye Ask. SAK 26·4-40 IO -
EdlTne Aık. SAK 26 4·40 IO -
Gümrük Muh. Gen. Komut. İst. SAK 30-4-40 15 -

O.O. Yolları Haydarpaşa 
Vize Tümen SAK 
Balıkesir Ask. SAK 

Tophane Lvz. SAK 

" ,, 
" 
" 

13-5·40 11 -
2540 15 -

29·4·40 l 1 -

3-5·40 14 -
30-4-40 15 -
30.4.40 15 30 
13-5-40 14 -
30-4·40 14 30 

168 lst. Mıntıka Liman Reiıliği 13-~-40 11 -

631 13 İıt. Maarif Müd. 29-4 4(1 15 -

368 55 

270 -
750 -

3404 -
3960 -

144 -
187 50 
675 -
693-
839 -

457 -
1027 -

195 -

536 45 

" 

İıt. Han Aktarma Ambarı Direk. 
Yefilköy 

İst. Belediyesi 

" Stadyom ve Hipodrom Müd. Ank. 

Edirne Ask. SAK 

n 
Selimiye Tümou SAK 
Edirne Aık. SAK 
Edirne Jandarma Okulu Alayı SAK 
lst. Liseler SAK 

" 
" 

" 

Aak. Lvz. SAK 

29·4·40 15 30 

30440 14 -

13-5-40 14 -
13.5.40 15 -
29-4-40 15 30 

29-4-40 11 -
29-4·40 15 -
26 4-40 11 -
2-~-40 11 -

10-5.40 
17-5-40 14 25 
17-5·40 14 40 
17-5 40 15 -

17-5-40 15 15 
17-5-40 15 25 

26-4-40 14 30 

Edirne icra Mem. Edirnede 30-4 ve 8-5-40 10 -
Abacılar Batında 

Antalya Orman Çeviri'e MQd. 
Kırklareli Vakıflar Müd. 

10-5-40 14 -
4.5-40 10 -

26 Nisan 1940 

• 
ıy b şaşı a 

DEMiR vo MAOENIYAT MAHRUKAT 
Blok 

Bakır ---
Tahta ve yuvarlak 

Çınko 
Sa, Siyah 

O mir 

Caınlılc, köııhent 

Dört köıe lama yuvarlak 

mıblık sllmı 

-Y rli depoda 
Kribl 

ıoo - ıos Yerli depoda 
Ecnebi ,, 

Marinlave 
Yerli boukerde 

,, depoda 
Tuvönan 

Yerli d•poda 
n bonkerde 

13 --

1600 -

Patrel 

Siyah çember 

Ynarlıık 911buk 

28 

Kok 
- I Yerli fabrikada 
30 Karabük 

1875 
- 210 1 

1 Sömikok 

K.!~ay 
1 Yerli d poda - - 2 o 

Karfiçe 

Şaç 
Galvanlzli ciiiı 

,, eluklu 
Jlyalı 

K ti derisi - --

27 

30 

- ı Petrol 
28 Dökm"; toptan 

Toptan çift teneke 
Benzin 

D<Skme 
SS Çift tenekesi 

Motorin 

DERİ HAM VE İŞLENMİŞ 
_§.ağır derisi 

Tuzlu kuru Çifti 280 
Tula tiftik "" 110 

200 Kş Tuzlu kuru kiloıu 75 
12J > Salamura 50 ,, 

Koıun deri i 

Tuzlu kuru Kilosu 43 
Hava kuruta » 55 
Tula Çifti -

Kuzu derisi 

45 Kı 
58.- > 

-.- l 

Hava kurusu tifti -
Salamura > -

-.-
-.-

Manda derisi 
-~- ...... 

Tuzlu kuru kilosu 65 
Salamura » 48 

O~lak d risi 

70 
50 

(Tuzlu) Kuru çifti 110 lSO 

» 

> 

> 

Kös ole 
Sı~ir birinci ,, 

,, ikinci ,, 
Manda birinci ,, 

,, ikinci ,, 
Megln 

Elvan birinci ad di 
,, ikinci ,, 

Beyaz çekmel 1 ,, 
" •. il,, 

Sahtiyan 
Elvan birinci adedi 

,, ,, ikince 
Beyaz birinci ,, 

,, ikinci ,, 

190 
150 
150 
125 

120 
70 
ıoo 

50 

170 
100 
110 
80 

80 
52 , 

230 
180 
110 
140 

130 
80 

110 
80 , 

ıso ' 
il o , 
120 ' 
90 

--...... --------------------......!--~--------------------~-istekliler bu işe aid şartname ve sair evrakı D. D. Yollarıııı 
Ankara ve Sirkeci veznelerinden 430 kuruş bedelle al bilirler. d• 

Eksiltme 2.5.940 tarihine musadif pe[iembe günü saat 16. o' 

D. O. Yolları Yol Dairesinde toplanacak Merkez Birinci Koıııı•f 
nunca yapılacaktır. b'r 

·ı 1 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektubları e d•' 
Jikle aşağıda yazılı teminat ve v saiki ayni gün saat 15 e kil 
Komisyon Reisliğine vermeleri lii:r.ımdır. 

a) 2490 numaralı kanun ahkamına uygun 5548,50 liralık 
.,,ır 

vakkat teminat, 
b) Bu kanuuun tayin ettiği vesikalar. . .~ 

c) Bu iş için Münakalat Vekaletinden verilmiş ehliyet vesı1'1;ı 
için ihale tarihinden en az 8 gün t:vvel bir iıtida ile Münak~ 
Vekaletine müracaatleri ve bu gibi tesisat işlerinden en az Z5 ıı4 
liralık taahhüdü hüsnü suretle ifa ettiklerine dair ellerinde 01ef'C 
resmi vesaiki istidalarma rapteylemiş olmaları. 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İvletmeleri 
Umum Müdürlüğinden : # 

20.4.940 tarihinde açık eksiltmesi yapılacağı ilan edilen ılı' ~ 
lira mahammen bedelli 12 aded yağlı enlerrüptörlerin uzaktan t~, 
rik miknatısı, 4 adet kabili ihraç iştirak kolu, 12 adet koaıple r 
manda kahaııı ve 30 adet sinyal lambası globuna talip zuhur et~ e 
diğinden eksiltmenin ayni şeraitle 10.5.940 cuma günü saat t 
talik edilmiş olduğu ilan olunur. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınnlma Komlsyonundsrı: tfl' 
Yıldızda Orhı:ı.niye kı,lasında nakliye okulunun elektrik t~ ~ 

tının pazarlıkla eksil!mesi 29.4.940 pazartesi günü saat t5,3 fıl•'' 
Tophanede Levazım Amirliği Satınalma Komi yonunda yapılııCll ttı'' 
Keşif bedeli 1991 lira 30 kuruş, ilk teminatı 149 lira 35 kuroŞ riP 

K ·ı t ' '- ' d .. '"l" Ek ·ı · •"le eşı ve şar namesı "omısyon a goru ur. 111 tmeye gırec 

yüksek mühendis olması şarttır. 11ıP 
• • • Zeytinburnu bastahaneıinde yaptırılacak elektrik teıişlltıbl' 

pazarlıkla eksil~ınesi 29.4.940 pazartesi günü saat 15.30 da 1°fef 
nede Levazım Amirliti Satına ima Komisyonunda yapılacaktır· ~f (l 
bedeli 1968 lira 60 kuruş, ilk teminatı 147 lira 64 kuruştur. t(e~I si' 
şartnamesi komisyonda görülür. Eksiltmeye gireceklerin birine• 
nıf yüks k mühendi olması şarttır. 

M arif Matbaası Müdürlüğünden : 
Cinsi Keşif bedeli 0 

0 15 kat'i teminat 
Elektrik tesisatı 2996 L. 35 K. 449 L. 45 K. ı P 

Maarif matbaasında müstacelen yaptırılmasına lüz.um hasıl. 0 
et' 

2996 lira 35 kuruş keşifli elektrik tesisatı pazarlıkla ihnle e~ 1:~~ıe 
ğinden isteklilerin yukarıda yazılı teıninutı kat'iyelerile b~r ~e~' 
29.4.940 pazartesi saat 15 te yüksek me.debler muhasebecili§111 

komisyona gelmeleri. ast 
Şartname ve diğer evrak maarif matbaası müdürlüğünde g 

lebilir. 
• • • ~tıf' 

Telefon fincanı, deve boynu ve pil orta kömürü ahnac• 
Bak: Jandarma Genel Komut. Ankarıı SAK ilanlarına. 

Mensucat -Elbise -Kundura - Çamaşır v. s. 

1 
İstanbul Maarif Müdürlüğünden : '' 

Maarif Vekilliği l<Öy Öğretmen okulları için aşağıda cİ":ııı' 

1 

mikdarı yazılı vaketadan fotin ve iskarpinler pazarlıkla satı11 1 ~ 
caktır. Muhammen bedeli l 1700 liradır. Teminatı 1755 Jirad!''ı~ 

1 tekliler bu eşyaya aid şartname YC nümüneleri Maarif Müdil',te; 
1 Y ardirektörlütünden görebilirler. Pazarlıtın 29 Nisan 1940 pıı• 
1 

,, 



~Nisan 1940 

~G ıaat 16 da Maarif Müdürlütfinde yapılacağı ilin olunur. 
•nıu cinsi Mikdarı Beherinin fi1ab Yekün 

,_ 
~ ---- - - --~•tadan mamul fotin 1400 

•ı ,, iıkarpin 600 

Lira Kr. Lira 

6 
5 50 

8400 
3300 

~. - l 1700 
lU Müdafaa Vekaleti Ha va Satınalma Komisyonundan : 

lı 50o çift fotin pazarlıkla satın alınacakhr. Muhammen bedeli 
, ~ f'ifJ lira olup kati teminat miktarı 465 liradır. Pazarlıft 30.4.940 

Mtlnakua Gaaeteai 

tiştiriei bahçe sahibi olduklarına dair Bahçeler Müdürlüğünden ala
cakları vesika, ilk teminat makbuz veya mektupları ve 940 yılına 
ait Ticaret Odası vesikalarile 2490 numaralı kanunun tarifatı çev
resinde lıazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale günü saat 14 de 
kadar Daimi Encümene vermeleri. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
100 ton kireç kaymağı alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 3 mayıs 

940 cuma günü saat 14 de Tophanede levazım amirliği satıoalma 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 25 bin lira, kati teotiııah 

3750 liradır. Şartnamesi komisyonda görülür. İsteklilerin kanu ni ve· 
sikalarile belli 11tatte komisyona gelmeleri. 

İzmir Belediyesinden : 

~ günü saat 10 da bava satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
_ şartname ve nümunesi her gün öğleden sonra komisyonda 

~t:bilir. İsteklilerin muayyen gün ve saatte kati teminat ve ka· 
t belgeleriyle komisyonda bulunmaları. 

Belediye otobüs idaresine pres makinesiyle pileyt aleti 
ve v. yatağı aleti satın alınması, yazı işleri müdürlüğündeki 

Bak: Jandarma Genel ıartnamesi veçhile 29.4.40 pazartesi günü saat 16 ya uza· 
•• * 

~ 20-30000 m. çamaşırlık be:ı; alınacaktır. 
~ Ankara SAK ilanlarına . 

~aa işleri, kırtasiye ve yazıhane Lvz. 
tılmııtır· Muhammen bedeli 3645 liradır. Taliplerin 274 lira· 
lık teminatı it Bankasına yatırarak makbuzile encümene 

1 

müracaatları· 

M. M. Vekaleti Hava Satın Alma Komisyonundan 
21 kalem evrakı matbua nümunelerine tevfikan pazarlıkla yap- D . D· Yolları ve Limanları lıletme U. İdaresinden : 

:!1-caktır Muhammen bedeli 1200 lira olup kati teminat miktarı 1 Muhammen bedeli 1248 lira olan 520 adet 4f0 m m lik çimen-
( liradır: Pazarlığı 27.4.940 cumartesi günü saat 10 da hava satın tGo küh~k 13d.5.hl?l~Odpka~arktesi ~ünü tsaatf lld on birkde k ~ltaydarpaşııl.dla 
...._ 1_ ar ınası a ı :n e ı omısyon ara ın an açı e sı me usu ı e 

&oaoisyonunda yapılacaktır satın alınacaktır. 
~ l"lüıııune ve şartnamesi her ~n öğleden sonra mezkür komis· Bu işe girmek isteyenlerin 93 lira 60 kurutluk muvakkat temi-
~ •n parasız olarak alınabilir. isteklilerin muayyen pn ve saatte nat ve kanunun tayin ettiti vesaikle birlikte eksiltme günü saatine 
~e kanuni belgeleriyle komisyonda bulunmaları. kader komisyona müracaatları lazımdır. 
Li'). y .. ki B il Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmak-
~ ıyat - u eme - oşa ma tadır. 
~ta.;bul Lev~= Am;.iği Satınalma Komisyonundan : 

-. .. Beşiktaştan Maçkaya 321 too etya oaklettirilecektir. Pazarlıkla 
~l~ıneai 27 ni1&n 940 cumartesi sıünü saat 11 de yapılacakbr. 
~rin teminatlar~~ saatte komisyona gelmeleri. 

Vize Askeri Satınalma Komisyonundan : 
2400 liralık efer takımı tamir malzemesine talib çıkmadıgından 

pa:ı;arlığı 2 5.940 pazartesi günü saat 15 de Vizede Tümen satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. Vermiye talip olanların leminatlarile 
birlikte mezkur komisyona gelmeleri. 

3 

ISTNBUL TİCARET VE ZAHiRE BORSASI 
- 25.4.940 G EL EN 

Fi AT L A R 
Arpa - Ton 
Buğday S85 • 

-CiNSi Aıa~ı Yukarı Nolıaıt 14 • 
Çavdar 1,5 • 

Kr. Pa. Kr. Po Suaam 4 • 
BuJı"da v yumuşak s 32 Yapak 11 • 
Bu~day •ert 5 20 Be_} a:. peynir 1/2 • 
Buğday k'zılca 5 32 Kuşyemi !S6 .. 
Arpa A adol dökme 5 22,5 Un 7:S • 
l\rı a yem k çuv. S 32,5 s 35 P'ualye ıs • Çavdar s 6 5 6 G 1 DEN 
Ku~yemi dikme 7 17,5 Kıl 2. ~5 • Faırulya çalı 20 - 21 - Faniye 385 
Fnıulya tombul 19 30 20 20 Tiftik 11 • Keten tohumu ıs 20 16 -
Peynir beJU. 33 32 34 26 

DIŞ FİATLAR 

Kaşar peyniri 50 5q -
Butıılay Şıkago 6 07 

Fıadık ıçi • Vınıpek "'98 
Fındık kabuklu Mı~ıT Londra 8 89 
Dada ~ içı acı Keten T 

1 - İdaremizin Ahırkapı bakım evinde mevcut olup 58g8 kilo 
ıskarta kanaviçe mütealıhidi nam ve hesabına pazarlıkla satıla· 
caktır . 

il - Muhammen bedeli 1658.81 lira muvakkat teminatı 249 
liradır. 

ili - Pazarlık 29.IV .940 pazartesi günü saat 16 da Kabataşta 

Levazım ve Mubhyaat Şubesindeki Alım Satım Komisyonunda ya
pılacaktır. 

iV - Nümuneler Ahırkapı bakım evinde görülebilir. 
V - İstek lilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 

15 nisbetindeki teminat paralarile birlikte mezkür Komisyona mü· 
racaatları. (2973) 4-4 

• • • ~kat, Benzin, Maki na yagla12_ v. s. 
lstanbul Mıntaka Liman Reisliginden : Balıkesir Askeri Satınalma Komisyonundan: 1 Şartnamesi mucibince 4000 kilo reçina pazarlıkla satın 

Kor hayvan hastahanesinde bulunan 177 sandığın demirlerle alınacaktır. 
\ ~otörler için mubayaa edilecek benzin, mazot ve gaz fiatlarıo
t~ıcaret Vekaletince ahiren kabul edilen :ı.emaim üzerine ilanda 
'''İlen muhammen bedelle teminatı muvakkate ve gaz miktarı 
~İnde tadilat yapılmasına lüzum görülmüştür. Muhammen bedel 1 
\iki lira, yüzde 7,5 teminatı muvakkate 742 lira 1 kuruş ve a-azın 
jij llrı litre olmayıp kilo olduğu ve münakasanın tarihinde tebed-

olıııadıit ta!z.ihan ilin olunur. 

~\inıruk Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Levazım 
Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

~ l'•nunun muhammen fiatl 24 liradan 40 ton Sömikok kömürü 
tıiaan 940 salı günü saat 15 te pazarlıkla satın alınacaktır. 
~\'saf ve şartları bera-üo komisyonda görülebilir. 

' ~ 1•leklıler in ıün ve saatinde Galatada Mumhane caddesinde İb-
~ifat hanındaki komisyona gelmeleri. • 

bteferrik 
İstanbul Belediyesinden : 

~ Sııhçeler müdürlüğü için lüzumu olan 7 l kalem ağaç ve fidan 
\hlı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 10,COO 
~t ilk teminatı 750 liradır. Şartname Zabıt ve Muamelat Mü~ 
~ tii kaleminde görülecektir. ihale 13.5 941l pazartesi günü saat 

dt Daimi Eneümende yapılacaktır. Taliplerin ağaç ve fidan ye· 

takviye edilmesi ve hoyanmaBI .paıı:arlıkla 29.4.940 pazartesi günü 11 - Pazarlık 30.IV.940 salı günii saat 14 de Kabataşta Leva• 
saat 11 de Kor Satınalma Komısyonunda yapılacaktır . M b t ş b · d k" Al K · d ı kt . . " • " zım ve u ayaa u esın e ı ım omısyonun a yapı aca ır. 

Talıpleruı mezkur gun ve saatte Komısyonumuza muracaat et- • ili Ş t .. " ş b d 1 b'I" 
meleri. 1 - . ar name sozu geçen u e en parasız. a ına ı ır . 

Nümunesini görmek isteyenler Komisyonda görebilirler. iV ....,.... isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 

1 
7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komiıyona müracaatları. 

Erzak, Zahirıe, Et, Sebze v. s. (2974) 4-4 
~~~--~----~~~--~----

Yumurta, soğ'an, patates, un, makarna, tebriye, irmik, tereya
ğı, nohut, çalı ve. barbunya k. fasulya, yeşil ve kırmızı mercimek 
alınacaktır. Bnk: lstanbul Liseler S . A. K. ilanlarına . 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma 
Komisyonundan 

!-Vasıf ve örneğine uygun ve bir metresine altmış kuruş fiat tah
min edilen yirmi bin metreden otuz bin metreye kadar çama· 
'ırlık bez kapalı zarf usulile 13.5.940 pazartesi günü ıaat on 
dörtte satın alınacaktır. 

2-Şartnamesi parasız Komisyondan alınabilecek -hu eksiltmeye 
girmek isteyenlerin 1350 liralık ilk teminat sandık makbuıu 
veya banka mektubunu muhtevi teklif mektubunu eksiltme günü 
saat on üç buçuğa kadar Komisyona vermiş bulunmaları. 

(1888) (3316) 1 - 4 

• * • 
1 - Nümunesi mucibince 2,000,000 adet bira şişesi kapıülü 

müteahhidi nam ve hesabına pazarlıkla satın alınacaktır. 

il - Pazarlık 3. V. 940 cuma güuü saat 14,30 da Kabataşda 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111 - Şartname sözü geçen Şubeden paraaız alınabilt:ce,ti aibi 
nümune de görülebilir. 

lV - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte% 7,5 
gUvenme paralarile birlikte mezkür Komisyona müracaatları. 

(3152) 3- 4 

Jandarma Genel l<omutanhğı Ankara Satmalma 
Komisyonundan 

'---~~--~---~~~~~~~~~!!!!!"'~~~"!!"!"'!~~~!!'!!'!!!'!'!!!!!!""""~!"'!!"!!!!!!!!!~"!"'!!!'!!"!"'~!""!'!!'~~~- _____ ,.._ __ 

1-Bir tanesine Yirmi kuruş kıymet biçilen vasıf ve örneğine uygun 
elli bin telefon fincanı ve on kuruş kıymet biçilen elli bin deve 
Loynu ve vasıflarma uygun tanesine iki lira kıymet biçilen pil 
orta kömürü toptan veya üç çeşidi ayrı ayrı en ucuz fiat teklif 
edene ihale edilmek kayıt ve şartile 13.5.940 pazartesi saat 9,5 da 
kapalı zarf usulile satın alınacaktır. Urkiye Cumhuriyet M kez an kasın 

~ 
2 o. 4. 1 9 4 o VAZiYETi 

F- ASIF: ~:l" 1 F: 

~tın: Safi kiloğram 71.721.231 
lJf tılr.not 
•lüık 

~ldekı Muhabirler' 
\ k lirası 
~içteki Muhabirler : 

~!~ıı ıafi kilogram : 5.822. 123 
bittıa tahvili kabil serbest dövizle 
~dövizler ve borçlu klirinı 

' Yelerı: 

Lira 

100.881.649.66 
15.269 .95~.50 

ı .879.353. 78 

420.356.27 
- -

8. 189.281,67 
r 37.485,20 

28.859.252.38 

~e Tahvilleri: 

hte edi. evrakı nakdiye kartılıj' 1 158.748.563.---

=-== ·-

-- ı 
Lira 

118.030.958,94 

420.356,27 

37.086.019,25 

Sermaye: 

İhtiyat akçesi : 

Adi ve fevkalade 

Hususi 

Tedavüldeki Banknotlar: 

Lira 

4.217. 134,25 

6.000.000,-

Deruhte edilen evrakı nakdiye 158.748.563,-
Kanunun 6 8 inci maddelerine tevfi · 
kan hazine tarafından vaki tediyat 18.206.398,
Derubte edilen evrakı nakdiye ba-

kiyesi 140.542.165,-
Kartılığı tamamen altın.olarak ila
veten tedavüle vazedilen 

Reeskont mukabili ilaveten teda · 
vüle vıızedilen 

Türk Lirası Mevduatı : 

17.000.000,-

160.000.000,-

60.037.508,95 

Lira 
16.000.000,-

10.217.134,25 

317.542.165,-

~•ıa11 6-8 İ•cİ maddelerine tev· 
' lıaaine tarafından vaki tediyat 

'h 'dat Cüzdanı : 
,, \~ •••• u •• 

18.206.39i.- 140.542. 185,-
Altın s. klg 55.541.930 78. 124.167,90 138.161.676,85 

.\ı .__ \'e Tahvilat Cüzdanı : 
~te edilen evrakı nakdiye
~11 karşılıtı Esham ve Tahvi

~ S., Cİtibari kıymetle) 
~ beat esham ve tahvllat 

~'"-1-r : 
~li ... ye kısa vadeli avans 
l' lt.n ve döviıE berine 

' -ııviltt l&erine 
~ ~rlar: 
~l•ltf: 

243.167.503.46 - -

48.031.864.36 

8.395.970,86 

9.216.000,-
11.606,85 

7.848.773,40 

243. 167.503,46 

56.427.835,22 

17.076.380,05 

4.500.000,-

21.921. 147,54 

Döviz Taahhüdatı : 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diter dövizler ve alacıaklı kliring 
bakiyeleri 

Muhteltf: 

3.703.Ji 

_38.434.722,05 

Yekftn: 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: lıkonto haddi % 4 Altm üzerine % 3 

Yekdn: 639.172.365,73 

38.438.425.43 

119.812.964,20 

639.172.365,73 

2-Şarlnamesi parasız Komisyondan alınabilecek hu eksiltmeye gir· 
mek isteyenlerin her üç çeşit için 1575 yalnız fıncan için 750 
deve boynu için 375 ve kömür için de 450 liralık teminat mak
buz veya banka mektubu ile şartnamede yazılı belgeleri muhtevi 
teklif mektubunu en geç eksiltme günü saat dokuza kadar Ko-
misyona vermiş olmaları t1889) (3317) 1 - 4 

Kapalı Zarf Usulile Eksiltme 
Liseler Alım, Satım Komisyonu Reisliğinden : 

Beher T. B. 
Cinsi kuruş 

Yumurta 

Soğan 

Patates 

adedi 

kilosu 
) 

-----
Un ekistra 
Makarna 
Şehriye 

İrmik 

) 

ııı 

Tereyağ 

Nohut J) 

Kuru çalı fesulya » 
• barbunya > > 

Yeşil mercimek » 

Kırmızı > » 

2 

7 
10 

15 
28 
28 
20 

145 

20 
27 
18 
23 
18 

Eksiltmenin yapılacağı İlk tem• 
Miktarı gün ve aaati lira 

450000 adet 17.5 940 cuma giinü 
saat 14 25 de 

405 O kilo ) > 14,40 da 

675 

693 
64000 ) -'-----------38500 
13250 

2750 
4600 
4200 

8300 
29500 
10600 
6500 
3650 

.. ) 
) ) , 
J> ) 

) ) 
J) ) J) 

J) ) 

)) ) 
l) ) » 

» ) 
)) ) 

15 de 839 

15, 15 de 457 

15,25 de 1027 

Komisyonumuza bağlı Galatasaray, Haydarpafa, Kabataş Erkek 
Liselerile, Çamlıca, Kandilli ve Erenköy Kız Liselerinin mayıs 194 l 
sonuna kadar ihtiyaçları olan yukarıda yazılı yiyecekleri kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konmuştur. Bu hususta gerekli durum yukarıya 
yazılmıştır. 

Eksiltme İstanbul Beyoğlu İstiklal caddesi No. 349 da Liseler 
Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

İstekliler ilk teminat makbuzu ve 1940 yılı Ticaret Odası vesi
kalarile 2490 payılı arttırma, eksiltme kanununun tarifatı dairesinde 
hazırlayacakları teklif zarflarını yukarıda hizalarında gösterilen sa. 
atden bir saat evveline kadar söz.il geçen Komisyon Reisliğ'ine mak· 
buz mukabilinde teslim etmeleri. 

Teminatları yatırmak ve şartnameleri görmek isteyenlerin Ga· 
latasaray Lisesinde Komisyon Kitiplitine müracaatları ilan olunur. 

(3332) 1-4 
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ABONNEMENTS 
Ville et Province 
3 mola Ptrs 450 
6 850 

12 .. 1500 
Etranger : 12 mois Ptrs 2700 

L e No. P t rs 5 

VENDREDI 

auot:idien des AdJudicat:ıons 
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ADMINISTRATION 

Gala ta, Fermeneciler Cad. 

Kenber Han ?.mf" F t "'~ 

No. 8-9 11-12 

Te lephone: 49442 

Pour la Publicite s'adre ser 
ıi l'Administratlon Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Boite Postale No. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui ------
Objet de •'adiudicatlon 

Caution. 
provİIOİre 

Lieox d'adjudication et du 
Cabier deı Cbargeı Jours Heures 

----------------------------------------~~~--------Adjudications au Rabai!.._ 

C ons1ructicns- f' e par atlons-Trsv. Publics-Materiel de Construction-Cartographie 

Constr. et rep. W.C. a la bat. Dir. et iı la Publique 2988 16 224 11 Dir. Pr. Monopoles Edirne 30.4.40 15 
maison de manipulation (aj) 

Peinture de portes, fenetres et saillies de la Gre a gr,e 154 41 Com. Ach. Milit. Balıkesir 27.4.4') 10 
bat· de la maison de couture du Corps 
d'Armee 

Rcp · bat. Academie de Guerre ,, 1531 20 Com. Ach. Comm Mil. Ist. Fındıklı 27-4 40 12 -
2-5-40 Dressement carte , 13 t 25 Municipalite Haymana 

E lectr i cite-Gaz-C hauffage C e n tra l (lnst llationet Materiel 

Cable double de telephone: 20000 m. 
Install. electr. hôp. Zeytinburnu 

Publique 
Gre a gre 

,, ,, electr. caserne mil. Orlıaniye ,, 
iı Yıldız 

Trav. inıtall. chauffage central, eau, sanit. ete. Pli cach 
bat. Adm. Gen. Ch. fer Etat (cah eh 
430 P) 

Install. electrique Gre a gre 
Magneto-electr. des interrupteurs iı l'huile: 12 

p.·volant mobile: 4 p.·coupe de comman· 
de: 12 p.-globc pr. lampe de signal: 30 p. (aj) 

lsolateurs pr. telcpbone: 50000 p. Pli cııch 
Fer comiere: 50000 p. » 
Carbon moyen pr . pile ,, . 

3 171 60 
1968 60 
1991 30 

859'48 70 

2996 35 

la p. O 20 
n O 10 
n 2 -

Habillement - Chaussures - Tis us - Cuirs 

Toile pr. linge: 20-30000 m . 
Bottines en vachette: 1400 paires·id. escarpin: 

600 paires 
Confection capotes: 3000 p. 
Chaussures: 3000 aires 
Bottines: 500 paires 

Pli cach 
Gre iı gre 

,, 
,, 
l> 

lem. O 60 
11700 -

3100 -

Travaux d'lmprimerie - Papeterie - Fourniture de 
lmprimes: 21 lots Gre n gre 1200 -

Bois de Construction, Planches, Charpente 

Bois de constr. en snpin blanc et resineux: 93 m8 

" n n ,, frene, ebene ete.: 16 m8 

Contre plaque en bois d'orme et d'aune: 9COp. 

Transport-Chargement - Dechargment 

Transport effet: 321 t. Gre iı gre 

Combustible - Carburant-Huiles 

Benzine: 500 k. 
Bois: 50 t.·charbon de bois: 1 t. 
Semi-coke: 40 t. 

D ive ra 
Tuyaux en ciment de 400 m m: 520 p. 
Materiel pr. rep. selle 
Trav. renforcement avec des fers et peinture 

de 177 caisses 
Chlôrure de chcux: 100 t. 

Gre a gre 

" 

Publique 
Grc n gre 

,, 

Repar· chaudiere iı. vapeur d'eau ,, 
Seau iı eau en toile gr.: 1500 p.·id. petit: 3500 p. lo 

Machine-preue (au nom et pr. compte du > 

fournisseur) 
Ruban de 21 m/m: J 5000 m.·id. de 28 m/ m: 

15000 aı.-id. de 26 m/m: 5000 m.-id. de 
50 mim: 5000 m. id. de 80 m/m: 1000 m. 

n 

Tank pr. mazout, benzine et petrole: 5 p. Publique 
Chnudron gr. en cuivre avec couvercle: 30 Gre a -gre 

p.-cbaudron pr. helva avec couvercle: 30 p. 
Bascule, indicateur de poids et de hauteur-ba

lance d'epicier-mesures de poids pr. ba
lance-mesure de poids pr. lait, id, pr. 
cereales: 6 p. de chaque 

Chaudron en cuivre petit: 25 p.·seau a eau 
petit en cuivre: 300 p. 

Semence de gazon: 3 t. 
Plants d'arbres: 71 lots 
Buse 

Provisl o na 

Farine: 20 t. 

Adjudications a la surenchere 
Etoffeı de diff. couleurs: 33 p. 

Publique 

" 

Publique 

Publique 

4350 -
11 00 -
2000 -

la t. 24 -

1248 -
2400 -

25000 -
109 30 

10300 -
1425 -

8245 -

2250 -
4207 50 

2457 -

3600 -
10000 -

237 87 
147 64 
149 35 

l er Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 
Com. Ach. lnt. Tophane 

,, ,, 

5548 50 Adm. Gen. Ch. de fer Etat Ankara 
caisse Sirkeci 

13-5-40 10 30 
29·4-40 15 30 
29·4·40 15 30 

2-5·40 16 -

449 45 Dir. lmprimerie Maarif 29-4-40 15 -

750 -
375 -
450 -

Dir. Geıı. lxpl. lleetr. Tr. et "f. lıt. 10-5·40 15 -

C. A. Coaımand. Gen. Gendr. Ank. 13-5-40 

" ,, 

" 

13-5-40 
13-5-40 

9 30 
9 30 
9 30 

1350 - C. A. Command . Gen. Gendr. Ank. 
1755 - Dir. lnstruction Pub. lstanbul 

13-5-40 14 -
29-4-40 16 -

ll Hangar Aviation a Yeşilköy 

" ,, 
465 - C. A. Min. Def. Nat. Dep. Aviation 

30-4-40 14' -
30-4-40 14 -
30-4-40 10 -

Bureaux 
180 - Com. Ach. Min. Def. Nat. Dep. Aviat . 27-4-40 10 -

326 25 
82 50 

150 -

93 60 

3750 -
16 39 

772 50 
106 87 

1236 75 

168 -
631 13 

368 55 

270 -
750 -

187 50 

Dir. Gen. Türkkuşu Ankara 
n ,, 

,, .. 

Com. Ach. lnt . Tophane 

Com. Ach. Milit. Edirne 
,, " Selimiye 

C. A. Com Gen Surv. Douan. lıt. 

1 re Expl. Ch. de fer Etat H. pnşa 
Coaı. Ach. Div. Vize 

,, Mil. Balıkesir 

,, 
.» 

" 
n 

, 

lnt. Tophane 

" ,, 

,, 

Prefecture Porl Istanbul 
Dir. Instruction Pub. lstanbul 

l> 

Dir. Hangar Ayiation a Yeşilköy 

9-5·40 14 -
9-5-40 15 -
9-5-40 16 -

27-4-40 l 1 - • 

26-4-40 10 -
26-4·40 10 -
30-4-40 15 -

13-5-40 11 -
2-5-40 15 -

29-4-40 11 -

3-5-40 14 -
30·4·40 15 -
30-4-40 15 30 
13·5-40 14 -

30-4-40 14 30 

13-5-40 11 -
29-4-40 15 -

29-4-'40 ı 5 30 

30·4-40 14 -

Com. Perm. Municip. Istanbul 13-5-40 14 -
n ,, 13.5.40 15 -

Oir. Stadium et Hyppodrome Ankara 29-4-40 15 31 

C. A. Regiment Ecole Cendr. Edirne 10-5-40 - -

2me Bur. Exec. lst. Mahmutpaşa 
ZümbülHl Han ~~ 44 

2, 6-5-40 14 30 

=== 

AVI Offl IE 
1 De l'Administrat:İon Generale deli 

Chemins de Fer et: des Ports 
de l'Etat: Turc 

18 articles de diverses nmpoules, dont la premiere adjudicati0' 

du 18.4.940. a ete annulee, d'une valeur estimative de 32195 Lt~s 
seront achetes par voie d' adjudication sous pli cachete le jeudı 
Mai 1940 a 15 h au local de l' Administration Generale it An kar• 

Ceux qui desirent y prendre part doivent remettre a la Prc1 

dence de la Commission le jour de l'adjudicatiou jusqu'ı\ 14.~ 
leura offres, une garantie provisoire de 2414,63 Ltqs. et les certı 
cats exiges par la loi. 

Les cachiers des charges sont en vente au prix de 161 ptff' 

1 
aux Cnisses d' A"!!'~e Haydarpaşa. (32..!2.__~ 

Memento des F ournisseurs -- - -
LES ADJUDICATIONS QUJ AURO NT LIEU LE 27.4.940 

Dir. Gen. Surete: · Mioist. Travaux Publics : 
Artic!es photographiqoes (No 1387) 

Hopital Maladies Contag. izmir: 
Bois de n pin (No 1388) 

Com Ach Division Sivas : 
Rep. pavillon (No 138'1) 

Municip. lst. : 
Lait et yoghonrt (No 1390) 

Dir. Gen. Exploit. Electr. Traııı• 
et Tunnel lslanbul : Conat r . pont en bois (No 1387) 

Conıtr. t rottoir et aqueduc (No 1387) 
Com. Ach Gendıırmerie lst.: 

Toi e brnuda (No 1389) 
Com. Ach. Milit . Edirne : 

Scenn:ı: officiela et p r enıcte (No 1387) 
Ministere Def. Nat.: 

O rge monde, foın, soere, rais nı ıec:J 
b.C. conco11ci (No 1395) 
Adminiıtr. Eaux Munic. lst• : Machineı lı. ecrir (No 1387) 

Dir. Gen. Monopoles : A rticlH en for et ocler (No 1395) 
Dir. Culture lst.: Apparell p r. aondoge (No 1387) 

Com. Aeh. Command . Gen. 
Gend. Ankara : 

Loınpe lu:re (No 1400) 
CbemiHe aport (No 1400) 

Coton pr. lit (No 1387) 

Recteur lnstitut Agricole Ank . NOTES ı Lea Numeros entre pır• , 
thesea aont cen:ı: de notre jonrnıl d• 
lequel l' avı• a pa ru . 

Articles electrique• (No 1388) 

Com. Ach. Comm.Mil. İstanbul: 
Conıtr. depôt (No 1388) 

(• ) Le• affa iru 11u viea d 'nne ,# 
rieqne Be rapportent • deı vente' r 
ıdjudıcıı tıon ii lo ın•ench~re. Dir. Restauratioıı Municip Ank. 

Decombreıı bat. (No 1888) • 

• • 

MUZAYE DEL-
Markası 

AEG 
}J 

~ - ----------
Manisa Belediye Riyasetinden : 

Aded Cinsi Amperi Voltu Devri Kilovatı 
l Kontünü 326 230 820 70 

» 282 230 1180 66 
Yukarıda yazılı iki aded dinamo satılacaktır. Talib olaı:ıl811 

Maniıa Belediyesine müraca tleri ilio olunur. 

MS 
2 
6 

3 

2 
2 

2 

2 

Bolu Orman Çevirge Müdürlüğüden : . 
Mikdarı Muh. bed. Teııı1~, 

os Adet kenlel Cioıi lira kr. lira ıt 
465 4 Çam tomruj'u 6 00 1 eJ 
433 10 Çam ağacı 8 00 3 ~ 
144 1 Çam > 5 15 '1 
944 10 Köknar ağacı 6 00) 3 
784 47 Çam tahtası 10 00 
375 2 Çam tahtası 6 00 
210 5 Kö~nar tahtaaı 12 00 
H 8 4 Çam tahtası 6 00 
706 34 Kiknar tahtası 13 00) 
098 110 Çam tahtası 16 00) 
257 4 Köknar tomruğu 6 00 
397 1 Köknar tomruğu 4 50 
763 5 Köknar ağacı 4 50 
286 t Çam aıacı 6 00) 
964 4 Köknar ağacı 4 50 ) 
700 40 Çam kalası 10 00 
730 35 Çam tahtası 15 00 ) 
760 16 Köknar kalası 12 00) 
906 6 > ağacı 6 00) 
273 8 » tahtaaı IO 00) 
1 I6 2 l> düğeni 2 50 
732 21 JJ &ğüCI 6 50 
101 3 Çam ağacı 6 00) 
269 22 Köknar ağacı 4 50) ~ 

048 2 l> :» 5 00 ~· 
Cins ve nevilerile miktarları ve muhammen bedelleri yu1'•' t 

yazılı müıadereli mallar 2490 sayılı kanun hükümlerine tevfikB11 ilı 
gün müddetle açık arthrmaya konulmuştur. Arttırma 3.5.940 t~f ti 
ne rastla7an cuma günü saat 14 de Bolu hükumet binasındak'111~ 
man idaresinde yapılacağından ıatış şeraitini ve bu malların .~ııiJr13 
dukları yerleri Öğrenmek istiyenlerin Bolu orman çevirge pıtıd 
ğilne müracaatları ilin olunur. _/ 

İmtiyaz: Sahibi ve Yazı işleri Direktörü: İsmail Girit 
Baaıldıtı yer: Akın Baınnevi iıtanbul 
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