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Beılnci Sene No· 1405 

ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için Kurut 

3 Aylığı 450 
6 " 850 

12 ,, 1500 
Ecnebi wemleketler için 
12 aylığı 2700 

Sayısı 5 Ku uş 

Günü geçen nushalar 

20 kuruıtur. 

SALI 

HERGÜN ÇIKAR İKTİSADI. MALI, TiCARi VE ZiRAi 

• 

30 Nisan 1940 

İDAREHANE 
Galata, Fermeneciler Cad. 

Kenber hamı 2nci kat 
No. 8-9-11-12 

lLAN ŞARTLARI 
fdarehnnemizde görüıülür 

Telefon: 49442 

Posta kutusu No. 1261 

Umum Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır ·-
Ekonomik Haberler Müteah~it_!.er in Takvimi 

YARIN 1. 5. 940 ta YAPILACAK iHALELER 
• • 

UN A KASALAR ltatyantar bizden pamuk almak 
fartile manifatura vermek istiyorlar 

halyan manifatura ve iplik 
~•brikatörlerinden M. Katzami · 
~ • şehrimize gelmişti.r. Mumai. 

Yh bir çok maruf ltalyan sa· 
111Yi şehirlerindeki pamuklu ve 
YGnlü mensucat fabrikaları kon· 
'°'•İyomunun mümessilidir. 

l'ürkiyeden italya için mühim 
Qı•L 

'•darda pamuk satın almak is 
~llıektedir. Hatta ; pamuk istih· 
f latımız mecmuunun yarısından 

t~tlaaına bile taliptir. Memleke-
ını . . 

ıa:den ltalyaya satılacnk pa-
ltıttltlar mukabilinde de, bize 
:anifatura, demir ve diğer mad 
tler verilecektir. 
Alınan malümata göre İtalya

tıııı .h d 1 tiyacımız olan bazı mad-
~leri göndermemesine italyan 

l>ıri-· d • · • " k"l~t k ... , aıresının muş u a çı aı·-

lııeaı ıebep olmaktadır. 
lll'Bu daire bilhassa memleketi-
1 'tden pamuk almadan mani· 
'1tıra gönderilmeıine izin ver· 
'-ıjllıektedir. 
~ telyan fabrikatörü heıııen tüc· 
ita •larıuıızla temasJarına başla-

11hr. 

a. \' 8Pılan müşkülattan dolayı 
"l.lll • 
titcı• ~aınanlarda ltalyadan şeb 
d tte gelen mallar azalmış ol
.~ndan şimdi pamuk vermek 
'-1 'tlile yeniden geniş miktarda 
'-1 \l getirtilebileceği zannedil-

tkted· [)· ır. . 
'ııl 1kcr taraftan ltalya ticaret 
td~tllıasının tatbikinde tesadüf 
li ; n zorlukları müzakere ye· 
~le bertaraf etmek maksadile 

1 ino · · ' t ' k d lıe . sergısıne ış ıra e en 
~ )etıllıiz iÖrütwelere baslamış

t, n 
it~ .u ınaksatl~ yakında mem-
ttı etıınize bir ltalyan heyetinin 

laıcai de muhtemeldir. 

~8rnir tacirlerinin toplantısı 
" tanbul deQJir ve çelik itba
~ tçaı., birliği azalara ihracatı 
~ lllro( dairesinde bir toplantı 
~~'Ş!ardır. Mıntaka Ticaret 
~llru Avni Sak.menin de iş · 
d, it ettiği bu toplantıda yakın
bj,1. ~rı.ılacak olan madeııi eşya 
Pıl ıtı etrafında görütıneler ya
.. y~'t ve birlitin faaliyetinin 
bifı7 .edilıne.i icap ettiğinden 
•il>\ ~ıQ harice yapmıt olduğu 
--i~~flerle ıimdiye kadar gelen 
·~il ~lar teshil edilmittir. Yeni· 
)' L. 1.lrulacak olan madeni eı-

Qırl · r.· 
~ııJta 1&tnin eaas nizamnamesi 
ltııir 'adan geldikten soııra de· 
•, ba~lik birliği lağvedilecek 
~~b tun madeni eşya ticarati 
'ıtı ı~ın yapacağı bir toplan· 
>t\i ~Uleakıb yeniden idare he
.il. •ntihab edilecektir. 
Wolllfg --
" aklarımız ihraç olunamıyor 

11,tblcketimizden yapılmakta 
\lok •rıak ihracatı son günler 
"'~ azalmış ye biriken barsak 
" it~ tnilyon adedi geçmiştir. 
~ le. Ple evvelce 40 - 45 ku
~ ~il •dar satılan barBaklar 22-
~ 'Uta kader dütmüş ve bu 

'" 
11 

da müşteri bulunamaz 
'-tlur. 

~'ti lllallaun bugün alıcısı va
ı d ıı~c olan Amerikan firma

._., .. ~ ttıüsait şartlarla baraak 
~, P.thalarını Suriye, Filistin, 
1ııı .. ,d d l_-,,le ~o. yapmakta ırlar. .... ,tı lldıjıoe a-öre Amerikaya 

atttarmak için verilen 

yüzde yirmi beş pirim, dolarm . 
ıon tereffüü yüzünden bir fayda 
temin edememektedir. 

---
Afyon Kor SA1' : 

Alakadarlar serbest döviz te- 1 

Kuru fasulye (No 1384) 

Siirt Belediyesi : 
Çelık VeJa font borusu (No 1388) 

mini için Amerikaya ihracatın 

arttırılması ve bunun için de her 
imkana başvurulması lazımgel

diği kanaatindedirler. 

Bir lnglliz mübayaa heyeti geliyor 

İngilizlerin Balkanlarda ve Ya
kmşark memleketlerinde yapa· 
cakları geniş mikyasta mübaya
atı idare etmek üzere önümüz· 
deki hafta içinde bir İngiliz he
hetinin şehrimize gelmesi beklen
mektedir. 

Fethiye Malmüd.: 
Manne:r.it (No 1394) • 

J Kayseri Askeri SAK : 
t, Sade.>ak (No 1394) 

İtalya: 
Fiat tesbitine mütedair kararlar 

İtalyada fiatların yen iden tes
bitine karar verilmiştir. Korpo· 
raayonlar nazırı tarafıııdan ka. 
rarın ittihazına nmil olan sebeb
ler şu şekilde i1.ah edilmekte
dir: 

1 - Altın fiatlarının dünya 
piyas; smdaki umumi seviyesi 
eylul 1939 tarihinden beri ted
ricen yükselmeye başlam ış ikin
ci kaııunda bu yükseliş ağustosa 
nazaran ° 0 28 zi geçmiştir. 

2 - En mühim tcreffüler bil
hasa harp bazırlığile yakındnıı 
ilgisi olan iptidai maddeler fiat
larında ve ezcümle : Petrol ve 
müştekkatındıı 0 

0 71, maden kö
o 11 42, demir, çelik deriler, do. 

Gaziantep C. H. P. 
Radyo makineııi (No 1898) 

Çorlu Kor SAK : 
Demir ko.rynl11 (No J395) 

Pariş : [ J Tırnak içine a lınmı' na• 
maralıır, işin bengi 1ayıl ı v,u etede ne$r

ldujtıınu göstc ri r. 

[ • ] Sonunda pldız ~areti buluna ,, iıle 
müuyedeye aittir . 

Yukardaki amiller İtalyada
ki umumi istihlak maddelerinde 
barı~ teferrüfler kayıt ettirmiş
tir. istatistik Enstitüsü tarafın
dan bazırlanan eudelulere na
zaran hayat bnhalılığı geçen se
nenin mar t ayına nazaran 0/0 
17 • 18 nisbetinde 1trtmıftır. 

Milano Vilayet Korporasyon· 
lar 1 o nseyi tarafından hesapla
nan toptan fiatlar endeksi şuba
tın son haftasıoda % 13 6 bir 
yüksel i ş kaydetmekte i~e de 
hakikatte bu tereffü daha faz
ladır · Zira endekslerin istiııad 
ettiğ i resrui fıatların piyasada 
bilfiil tatbik edilen fintlardan 
çok düşük olduğu korporatif 
organlar tarafından tesbit edil
miştir. 

inşaat -!amiral- Nafıa işleri - Malzeme-Harita 
lzmit Tümen Satınalma Komisyonundan: 

Yeni yapılan pavyona su tesisatı yaphrılacaktır. Pazarlığı 6 mayıı 
940 günü saat 15 de İz.mitte tümen satınalma komiıyonunda yapıla
caktır. Keşifine göre tahmin bedeli 3941 lira 80 kurut; ilk teminata 
300 liradır. İsteklilerin komisyo~a gelmeleri. 

Balıkesir Doğum ve Çocnk Bakımevi Satınalma 
Komisyonundan : 

Açık eksiltmeye konulan iş: Doğumevi babçe duvarlarının in
şası. 

Keşif bedeli: 6931 lira 76 kuruş. 
Muvakkat teminat: yüzde 7,5 dan 519 lira 88 kuruş ihalesi: 6 

mayıı 940 pazartesi saat 14 de doğum evinde yapılacaktır. 
Taliplerin muayyen günde dotumevine müracaatları ilan olu-

nur. 

İzmir Defterdarlığından: 
1 İzmirde Alsancak mevkiinde ikinci kordonda 190 numarala 

maliye mYamele ve istihlak şubesi binasında yapılacak İnfaat 
2490 numaralı kanunun 46 mcı maddesinin B. fıkrası muci
bince pazarlığa konulmuştur. 

2 Muhammen keşif bedeli 971 lira 77 kuruştur. 
3 Teminat akçesi 72 lira 88 kur•ştur. 
4 İhale 2 5 .940 perşembe günü saat 15 dedir. 
5 - Talipler keşifname ve tartnameyi milli emlak servisinde gö· 

re bilirler. 

Bu maksadla teılıil edilen En· 
ko ıngiliz. şirketinin mümessil
leri , derhal piyasa vaziyetini 
gözden geçirertk gene mümkün 
süratle müb :ıyaa faaliyetine ge· 
çeceği söylenmektedir. Mübaya· 
aya sanayi iptidai maddeleri, 
gıda maddeleri, hububat ve canlı 
hayvanlar mevzu teşkil edecek 1 

ve Balkan ve Yakınşark mem· 
leketlerinden harice gönderilen 
madenler de buna dahil olacak· 
tır. kuma ham maddeleri, yağlı to · ı ----~---------

humlar ve hububatta 0 
0 30 ila 1 D l_ Ş __!.!_ C A R E T 1 M J Z 

o. 35 den fazla bir yükseliş ka 1 

6 Pazarlıfa ittirak edecek olanlar devlete ait en az bin liralık 
inşaatı hüsnü ıuretle ve hiç bir ihtilaf çıkarmaksızın ifa et, 
tiklerini ve bu işi vaktinde ve dürüst bir ıurelte yapabile. 
ceklerine dair N fı Müdürlüğünden alacaklara vesaiki ko
misyona ibraz etmeğe mecburdurlar. 

Şirketin faaliyet merkezi İs · 
tanbulda olacak ve söylendiğine 
göre komşu memleketlerden 
nakledilecek emtia şehrimi1.de 

stok edilerek muntazam bir plan 
dahilinde İngiltereye sevkedile
cektir. 

Belediyenin ihtiyacı olan demir 
temin olunacak 

Gerek Tramvay 'daresinin 
ve gerek belediyenin sair ihti· 
yaçları için lüzumlu olan demir 

~ 

Dahiliye Vekil•tinin tavassutile 
Belçikadan retiriterektir. Buııun 
için lüzumlu olan akreditif be· 
lediyeye açılmıştır. 

Mışırda bazı maddelerin gümrük 
resimlerini tadil eden kararname 

21 mart 1940 tarihli kararna· 
meye göre Mıaırda bazı madde
lerin gümrük resimleri tadil edil
miştir. 

Aşatıda yazılı maddelerin 
gümrük resimleri, 14 şubat 1930 
ve 10 temmuz 1938 tarihli ka
rarnamelere merbut cedvelde 
aynı maddeler için derpif edilen 
mikdar yerine atağıdaki cedvel· 
deki mikdara i'Öre istifa oluna
caktır. 

Kararnamenin mer'ıyet mev
kiine girmesinden evvel güm

rük rüsumu ödenmeyen mallara, 
bu kararname hükmüne göre 
gümrük resmi tarholunacaktır, 

9 temmuz 1939 tarihli karar
nameye merbut cedvelin "b,,256 
pozisyonuna aid "3,, 11umarala 
laaşiyede yazılı hükümler tatbik 
edilmiyeceklerdir, 

Kararnameye merbut liste şu
dur : 

No EŞYANIN İSMi 

150 Mayalar : 

Metraha 
•••• 

ıııklet 
vahidi 

a) Bira,ispirtolu içkiler ima
lathaneleri v .s.mayaları : 
1-Taxe mayalar K.B. 
2-Kuru mayalar K.B. 

642 Külçe,çubuk,ıaç veya 
tel halinde huıuai çe· 

Reıim 
Mi im 

40 
120 

likler Kıymet % 4 

yıd edilmittir. 1 Kliring Hesapları Bakiyeleri 
3 - Ağustosdan il. kanuna ! ve Kredili ithalata Ait Taah· 

kadnr toptan fiatlar İngiltere de İ hütler 
J0 31 Fransada 0 

0 47 den faz- l Türkiye Cümhuriyet Merkez Bnn· 
la, Belçika ve Hollanda da 0 

1 j kasından al ınan besnp hülasalnrına 
30 Norveçte 0 

0 31, Yugos· ! göre 20·4 1940 tnrihindeki kl iring 
lavyada % 21, İsviçrede % 19 1 hesapları bakiyeleri . 
ve Birleşik Amerikada % 9 art- CETVEL: ı 
mıştar. T k C ür iye ümburiyet Merkez BanBu artıtlar en mühim istihlak 

dd l · · k d f' l kasındaki kliring hesapları borçlu ma e erının pcra en e ıat arı I bakiyeleri: 
üzerinde mahsus tesirler icra j 
etmiş ve mezkür fiatlar Fransa Memleket : 
ve İngilterede de olduğu kader l Almanya 

Miktar T.L. 

bir çok bitar~f memleketlerde j A hesaplarındaki 
ve bu arada, bılhaasa: isveç, Yu· borcumuz 15.394,500 
goslavya, Romanya, Hollanda, Almanyn 
lsviçre, Norveç, Danimarkada ol- 1 B hesaplarındaki 
dukça mühim tereffüler arz et· 1 alacağ ımız 2.081.500 
miştir.: 1 Belçika 

Bütün dünya memleketl~rile f Finlandiya 
ticari münasebette bulunan ltal- ! Fransa 
yan piyasasının da fiat bakımın- Hollandn 
dan bu umumi tereffüden mü- 1 · ıt 

ngı ere 
teesir olmamasına tabiatile ım- lspan 
kin yoktu. ya 

4 l:fübirlerile yakından ala- İsveç 
D Hesaplarındaki 

kadar veya münferit bir çok da- borcumuz 2.487.600 
bili ve harici amiller, zirai, ve A hesaplarındaki 
sınai istihsal fiatları üzerinde alacağımız 149.800 
müess r olmuştur. lsvi9re 

a) t İıalya) dahili amiller ara- Lohistan 
sında: İ stihsali himaye için itti- Macaristan 
raz olunan tedbirler işci ıınıfla Norveç 
rının lehine olmak üzere ücret Romanya : 

Borcumuz: 
zammı ve içtimai yardım saba· Hnsusi hes. 288.000 

13.313.000 
628 700 
716.3 o 
- .-
3S7.700 

279.300 

2.337.800 
144.000 
438.000 
765.900 
212 800 

sıoda yapılan ıslahat için sarf e- Eski hcs. 4.900 
dilen p aralar, otarşik, istihıalitı Yeni hes. 2 .001 900 2.294 81 O 
te4vik \'e inkişaf ettirmek için Mu~akk~t T.L. 126.300 
yapılan masraflar, vergilerin 1 Eskı tı.ı~ızm 
tezyidi zikredilebilir. h~nbı 30 400 156 700 

b) ll · • ·11 ı k M" 1 s.s.c.ı. nrıcı nmı er o ara : us- y 1 . . . . . ugos avya 
tahsıl pıyasadakı mevaddı ıptı- Yunanistnn 

2.138.100 
92.700 
16.900 

602.700 
daiye fiatların~a vuku bulan te- 'ı CETVEL: 2 
reffü, navlun ve bahri sigorta M ht ı·f · lek ti · M k . . . , · ı u e ı mem e enn er ez 
prımlerının artması normal za- Bankalarında tutulan kliring be-
maolarda ibracatcı olan mem- snplnrındaki alacaklarımız: 
leketlerin ihracatlarına vazey- Memleket Miktar T. L. 
ledikleri memııuiyetler ve bilbaa- Çeko.slovak} a 
sa ve bemen bütün sınai mad- A. he. alac, T.L. 695.700 
delerin maliyetine mühim suret- B. he. bor. T.L. 13 300 682.400 
te tesir eden kömür fiatlarmda Estonya 12.000 

vuku bulan tezayüd (bu madde- A .l~l.y:lac. TL. l 174 rno 
nin dahili piyasada artışı atus· B. be. bor. 459.400 1.633 500 
toı 1939 za nazaran % 69 dur.) Letonya 32.700 
zikredilebilir. Litvaaya 59.400 

hmir Belediyesinden 
Kültürpark, labirent içerisine umumi bela yaptırılması fen itleri 

müdürlüğündeki keşif ve tartnamesi veçbile açık ekıiltmeğe konul
muştur. Keşif bedeli 631 lira 95 kurut muvakkat teminatı 47 lira 
40 kuruştur. Taliplerin teminatı iş bankasına yatırarak makbuzlariy· 
le ihale tarihi olan 13.5.940 pazarteıi günü saat 16 da encümene 
müracaatları. 

* * • Şehir oteli yapılmak üzere temel kazaklarrnın çakılması ve 
çıkacak enkazdan knbili ist:fade olanları belediyeye tcrkedilmek 
şartile mevcut gazino binasının yıkılması itleri için tayin edilen 
15 4.940 tarihinde talip çıkmadıfından bir ay müddetle pazarlığa 

" bırakılmıştır. Ketif bedeli 34309 lira 25 kurut muvakkat teminatı 

2574 liradır. Taliplerin 15 Mayıs 940 çartamba gününe kadar balta
nın pazarteıi çarşamba ve cuma günleri encümene müracaatlar~. 

Ankara Valiliğinden : 
Keşif bedeli 882 lira 68 kuruştan ibaret olan yüksek ziraat 

enstitülerinin Keçiören yolu üzerindeki tahdit duvarının köprüye 
kadar olan kısmının inşaatı 13.5.940 pazartesi günü uat 15 30 da 
nafıa komisyonunda ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konul. 
muştur. 

Muvakkat teminat 66 lira 20 kuruştur. 
İsteklilerin muvakkat temi•at mektubu veya makbuzu, Ticaret 

Odası vesikalariyle ve nafıa müdürlüğünden bu iş için alacakları 

ehliyet vesikalariyle birlikte sözü geçen gün ve aaatte nafıa komiı· 
yonuııa gelmeleri ve buna ait keşif ve şartnameyi her gün nafıa 
mildürlüğüode rörebilecekleri . 

• * • Keşif bedeli 6987 lira 27 kuru~tan ibaret olan Hükümet ko· 
oağı esası tamirat işi 13.5.9~0 pazartesi günü saat 15,30 da nafıa ko
misyonunda ih lesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konulmuıtur. 

M•vakkat teminatı 524 lira 05 kuruttur. 
İsteklilerin muvakkat teminat mektubu veya makbuzu, ticaret 

odası vesikalnriyle ve nafıa müdürlüğünden bu it için alacakları eh· 
liyet vEsik lariyle birlikte süzü geçen gün ve saatte nafıa komisyo
nuna gelmeleri. Ve buna ait keşif ve şartnameyi her gün nafıa 
müdürlüğünde görebileceklerdir. 

ilaçlar, Klinik ve ispenci yarı aiat: Hasiahane Lvz. 
.--..:.. ........... "'"""'--~..-.---------

lznıir Belediyesinden : 

İki adet etüv makinesi 1Rhn alınması, yazı itleri müdürlüğünde
ki fenni ve mali şartnameleri veçhile açık eksiltmeğe k.onulmuıtur. 
~Iubammen bedeli beheri ıekiz yüz liradan 1600 ve muvakkat temi· 
nah 120 lirndır. Taliplerin teminatını iş bankasına yatırarak mak· 
buziyle ihale tarihi olan 13 5 940 pazartesi günü saat 16 da encü
mene müracaatları, 

İstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komiıyonundan: 
2 bin kilo asit asetilosaliıilik Türk kodeksine uygun olarak alı

nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 6. 5 9.tO pazartesi güoil saat 14 de 
Tophanede Lv. imirliti aahnalma komisyonu'!da yapılacaktır. Tab

i min bedeli 7600 lira ilk teminatı 570 liradır. lıteklilerin belli saatte 
l komi~yona ıelmeleri. 
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inşaat, Tamirat, Naha işleri, Malzeme, Harita 

Yeni yapılan pavyona su tesisata 
Bahçe dıvarları ioş. 

Maliye Şubesi binası tamiri 
Umumi hela inş. 
Şehir oteli yapılmak üzere temel ve ka

zıklarının çakılması ve gazino binası 
yıkılması (temd.) 

Duvar inş. 
Hükumet konağı tamiri 
A11k. Mrk. postahanesi kanalizasyonunun 

tevsii işi 

paz. 3941 80 
6931 76 

paz. 
aç. eks. 
paz. 

aç. eks. 

" 
" 

971 77 
631 95 

34309 25 

882 68 
6987 27 
1057 -

1 laçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastahane Lvz. 
Etüv makinesi: 2 ad. aç. eks. 1600 -
Veteriner mnlzemesi: 2 kalem paz. 610 -

" : 8 " " 1060 -
,, : 3 " " 1500 -

Sabit etüv makinesi kapalı z. 1750 -
Asit asetilosalisilik Türk kodeksine uy- paz. 7600 -

gun; 2 t. 

E lektril·-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 
Akimulitör ve fıren bataryası 
Gaz ocağı primüs tipinde: 200 ad. 
Elektrik malzeme i: 30 kalem 

paz. 

" 
" 

Beh. 3 50 
1610 50 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
Çamaşırlık bez: 30-50000 m. kapalı z. m. O 60 
Kösele: 11 t.·ve vaketa (şilrt 288 kr.) 
Kaputluk kumaş: 6 9009 m. (şart 158 ltr.) 
Yotak kılıflık bez: 30000 m. 

,, k. 2,50 ve 3 -

Kaputluk kumaş: 5000 m. 
Kışlık erat elbiselik kumaş: 25000 m. (şart. 

406 kr.) 
Tire çorap: 5000 çift 
Fotin ve getir: 90 çift (temd.) 
Yazlık elbise: 200 tak. (temd.) 
13.5 ·940 da alınacatı ilan edilen 20000 

metre çamaşırlık bezin alınmasından 
arfınazar edildi 

" 
n 

" 
" 

paz. 

pa7. 

m. 3 50 
m. O 58 
m. 3 51 
m. a 25 

1300 -
612 -

Beh. 6 -

Siyah yatlı kösele: 20 t. pu. 50000 -
Siyah vaketa: 5.3 t. " 13515 -

IY: obilya, ve ev bUro eşyası Muşamba, Hah, v.s. 
Mefruşat paz. :l42 42 
l\r atbaa işleri - Kcrtasye-Yazıhnne Levazımı 

Matbaa mürekkebi: 6331) k. paz. 
akliyat Boşaltma Yükletme 

:nkaz nakli paz • 
Köknar tomruğu na!::li: 2112ad. (1517.787) m1 aç. eks. 

,, : 1421 ad. (1010,043) m11 

" N ahrukat Benzin, Makine yağlara v. 

:az 
Benzin, makine yağı yazlak ve gres yatı 
Gaz: 4000 k. 
Mobiloil B. ve B B. marka. 1.6 t.-mobiloil 

C. marka: 200 k.·valvalin: 300 k. gaz 
yağı: 200 k.-üstüpü: 100 k.·ben7in: 10 t. 

Yat Skammel kamyonları için: 2050 k. 
Müteferrik 

Toleul deposu ve teferruatı: 10 ad. (mü-
teahhit nam ve hesabına) 

Yağ tasfiye cihazı 
Büz: 590 ad. 
Demir kesme aleti: 36 ad. demir bükme 

aleti: 36 ad.·galvanizli saç kova: 50 ad.· 
balast tırmığı: 150 ad.·yaba: 150 ad.
şaplı beton tokmatı 12 ve 15 k.: 
1000 ad 

Demir kasa 

paz. 

" 
" 
n 

" 

paz. 

aç. eks. 

" paz. 

100 12 
m 9 2 25 

m8 2 25 

2439 42 

k. o 55 

12000 -

1100 -
1455 -

13462 -

Çift atlı araba: 177 ad. 
Binek hayvanı 
Mahruü çadır: ıoO ad. 
Üıtüpü: 16812· 16822 k . 

paz. 24780 -
aç. eka. Beh. 150 -
paz. 8750 -

" iç ve dış otomobil ve kamyon lastikleri 
" 

65230 -
(şort. 327 kr.) 

Berğman boru ve teferruatı: 8 kalem 
Bitüm teshin kazanı: 20 ad. 

aç. ekı. 1860 -
paz. sterling 3680 -

Elektrolit bakır: 118673 k. (~art. 416 kr.) 
(müteahhit nam ve hesabına) 

Kamyonet Şasesi G.M.C. marka 6 silin· 
dirli ve 3, 4 tonluk 

Erzak, Zahire, Et, Sabz v.s. 

Koyan eti: 160 t . 

" 
: 70 t. 

" 
aç. elu. 

kapalı z. 
paz. 

Sığır eti: 26 t. n 

,, : 67.5 t. kapalı z. 
Sabun: 5 t.·zeytin yatı: 4.5 t.- adeyağı: 1.8 t. pa:z. 

B. ~ U 7 a y e d e 1 er 
Meşe odunu: 79i~tal 
Manifatura malları 
Boş iplik sandığı: 2500 ad. 

Dükkan aokazı 

" ,, 
Ev eşyası 

Muhtelif pirinç mozayik çini: 28000 ad,· 
çimento künk: 50 ad. 

Tiftik ve pamuklu kumaş 

Zeztinyağı: 400 k. 

Duvar taşı 

aç. art. 

" 
" 

pa:z . 

n 

" aç. art. 

n 

" 
n 

" 

83071 10 

2250 -

83200 -
39900 -
11180 -
16875 -

kent. O 08 

90-
10 -
15 -

~---------------------------------------------

300 -
519 88 

72 88 
47 40 

2574 -

66 20 
524 05 

79 28 

120 -
91 50 

159 -
225-
132 -
570 -

ıos -
241 57 

2250 -
4125 -
2363 --
1455 -
1316 25 
5312 -

97 50 
45 90 

3750 -
1013 62 

18 17 

7 51 
256 13 

170 45 

169 13 

900 -

82 50 
109 13 

2020 -

1858 50 

1313 -
1009 -
9025 -

139 50 

5403 56 

168 75 

5410 -
2992 50 
838 50 

1265 -

4 75 

200-

6 75 
o 75 
1 13 

ıa 50 

Mtlnakesa Gazetesi 

İı:mit Tümen SAK 
Balıkesir Doğum ve Çoçuk 

vi SAK 

6-5-40 15 -
Bakıme- 6-5-40 14 -

izmir Defterdarlığı 
İzmir Belediyesi 

" 

Ank. Valiliği 

" Aıık. P.T.T. Müd. 

İzmir Belediyesi 
M.M V. SAK 

,, 
" Gaziantep Belediyesi 

Tophane Lvz. SAK 

Balıkeıir Ask· SAK 
M.M.V. SAK 
T opbane Lvz. SAK 

Jandarma Gen. Komut. Ank. SAK 

" 
" ,, 
" 
n 

2-5-40 15 -
13·5-40 16 -
15.5.4-0 a kadar 

13-5·40 15 30 
13-5-40 15 30 
13.5.40 15 -

13-5-40 16 -
3-5-40 10 -
4·5-40 10 -
4-5-40 10 -

20·5·40 14 
6-5·40 14 -

2.5.40 16 -
3-5-40 10 -
7-5-40 14 30 

13·5·40 14 -
16-5-40 15 -
16-5-40 10 -
16-5·40 13 30 
15·5·40 15 -
\5 5-40 lO -

Askeri Fabr. U. Müd. SAK Ank. 2-5 40 10 -
Ank. Belediyesi 3-5·40 10 30 
Ormaa Koruma Gen Komut. Ank. SAK 304.ıtO 15 -
Jandr. Gen. Komut. Ank. SAK 

Tophane Lvz. SAK 

" 

lıt. Belediyeıi 

İnhisarlar Umum Müdürlütü 

• 
6-5-40 14 30 
6·5 40 14 30 

2-5-40 14 -

20·5-40 14 -

İıt. Belediyesi 2-5-40 14 
Devlet Orman lslet. Aband. Kerema· 6-5-40 14 

li Revir Amir. 

" 

İst. Komut. SAK Fındıklı 
,, 

" Balıkesir Ask. SAK 

M.M.V. SAK 

Aık. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

Ank. Belediyesi 

" İst. Komut. SAK Fındıklı 

Aydın lneir lslab lıtaayonu Müd. 
Balıkesir Kor SAK 
Bolu Alay SAK 
M.M.V. Hava SAK 
M.M.V. SAK 

O.O. Yolları Haydarpaşa 
Nafıa Vekaleti Malzeme Müd. 
Ask. Fabr. U. MGd. SAK Ank. 

Adana Ziraat. Mücadele İıtaayonu 

Ank. Lvz. SAK 
Tophane Lvz. SAK 

" Bolu Alay SAK 
Lüleburgaz Aık. SAK 

Çanak. Orman Müd. 
Gönen İcra Mem. 

6·5 40 16 -

3.5.40 10 -
3-5-40 14 -
3-5·40 ll -
2-5-40 10 -

2·5 40 ı 1 -

6-5-40 10 -

14-5·40 10 30 
14·5-40 10 30 
3 5-40 15 -

35.40 •5-

3-540 10 -
2-5-40 10 -
3.5.40 10 -

20-5-40 1 o 30 
29-5-40 15 -
9-5-40 14 -

13·5·40 15 -

14-5-
4

0 15 -
6-5·40 15 -
6-5-40 ıs 30 
3 .5-40 14 -
1-5-40 11 -

2-5-40 14 -
8. 15·5 40 10 -

Sümer Bank Birletik Yön 
Dokuma Fabr. 

İpliti ve 8 ·5-40 14 -

lıt. Selediyeıi 
n 
,, 

Kadıköy İcra Mem. Kadıköy Koltuk· 
çular içinde 

2-5·40 
2·5-40 
2-5·40 
7-5-40 

14 -
14 -
14 -
13 -

Kulekapağı Maliye Tahsil Şefi. Gala- 3-5-40 10 -
ta Arabcami Mah. Kalafat yeri .\! 8112 

İıt. 2 ci icra Çakmakçılar Yokuşu . 3.7-~ 16 -
.\; 21123 

Üsküdar icra Mem. Yakacık Çarfı• 2.9-~40 13 -
ııada 

Sivaa Vilayeti 9.5.40 14 -

30 Nisan 1940 

Tahmin Teminat 
bedeli 

lstanbul Belediyesinden : 

IOO 12 7 51 Bebekte Rumelihisarı caddesinde ..ı2 44 No. lu 
dükkanın lıedmi ile enkazının gösterilecek 
yere nakli 

90 00 6 75 Bayazıtta Cumhuriyet caddesinde 66 68 No.lu 
dükkan enkazının satışı 

242 42 18 17 Karaağaç Müessesatı için alınacak mefruşat 
10 00 O 75 Bnyazıtla Camcıali mahallesinin Bayazıt 01eY 

danında 21 yeni 12 en yeni numaralı dük~ 
kan enkaz satışı 

15 00 1 13 Bay zıt Cawcıali mahallesinin Cumhuriyet cad· 
desinde 3 numaralı dükkan enka:ı snt~şı. 

Tahmin bedelleri ile teminat mikdarları yukarıda yazılı 
işler ayrı yrı pazarlıg konulmuştur. Şartnameler Zabıt ve 
Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülecektir İhale 2. 5. 940 
perşembe günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Tn· 
liblerin hizalarrnda gösterilen mikdarda teminat makbuz veya 
mektublarile ihale günü muayyen saatta Daimi Encümende bu· 
lunmaları. 

Gaziantep Belediyesinden : 
Sabıt bir etüv makinesi alınacaktır. Muhamme11 bedeli 1750 li· 

radır. b 
ihale tarihi 20 mayıs 940 pazartesi günü saat 14 te Gaziante 

belediye encümeninde kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 132 liradır. Şartoameler Gazianteb belediye· 

ıiodeıı parasız olarak alınacaktır. ___.,. 

Elektrik, Havagazı. alorifer (Tesisat ve alz.) 
İstanbul Levazım Amirliği Sntınalma Komisyonundan : . 

• 1 
30 kalem elektrik malzemesi alınacaktır. Pazarlıkla eksilt01e5 

7. 5. 940 salı günü saat 14,30 da Tophanede Lv. amirliği satınalııl~ 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 16!0 lira 50 kuruş kB 
teminatı 241 lira 57 kuruştur. Müfredat listesi komisyonda görülUr· 

Balıkesir Askeri Salınalma Komisyonundan : 
Kor ihtiyacı . için, bir Akümülatörle lüzumu kadar firen batarf

811 

pazarlıkla alınacaktır. . 
İhalesi 2.5.940 perşembe günü saat 16 da kor sahnalma kotniS' 

yonuoda yapılacaktır. 
Nümunesini görmek isteyenler kor nakliye taburunda görebİ' 

lirler. et· 
Taliplerin mezkur gün ve saatte komisyonumuza müracaat 

meleri illin olunur. 
--~~~-------__,-an suca t - Elbise .. f{undura - Çamaşır v. s. 

Ankara Belediyesinden : 
Zabıtai belediye komiserleri için 5 ve memurları için 85 '.ki et' 

man 90 çift fotin ve getire istekli çıkmamasına binaen ckailbne 
011 

J'Ün uzatılmıştır. 
Muhammenb edeli 612 liradır. 
Teminat 45,90 liradır. 

ksıe· 
Şartnamesine görmek istiyenlerin her gün encümen . e 

miııe ve isteklilerin de 3.5 940 cuma günü saat 10,30 da beft"dıf 
encümenine müracaatları. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez 
Satınalma Komisyonundan i 

Tahmin edilen bedeli 1300 lira olan 5000 çift tire çorap Aske~f 
Fabrikalar uwum müdürlüğü merkez satınalma komisyonunca 2 0191. 
940 perşembe günü saat lO da pazarlıkla ihale edilecektir. .şartı>~ 
me parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin mnvakkat te!Sld• 
oat olao 97 lira 50 kuruş ve 24HO numaralı kanunun 2 ve 3 ıll;,r 
delerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve . bu işle alii1'8 " 

tüccardan olduldarına dair ticaret odası vesikasile mezkür gün 
saatte komisyona müracaatları. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: ·ıe 
Tevhid semerleri imalatı için 20.000 kilo siyah yağlı kösele 

1
,. 

5300 kilo siyah vakete alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 6.5.940 I', 
zarteıi ıünü saat 14,30 da Tophanede Levazım Amirliği sntanıtl~~ 
komisyonunda yapılacaktır. Köselenin tahmin bedeli 50.0 10 lirs. 

1 ~tı 
teminatı 3750 lira vake.teııin tahmin bedeli 13,515 lira ilk t~Olı~eıı 
1013 lira 62 kuruştur. lıbu kösele ve vak ete ayrı ayrı bayıler 
de alınabilir. İsteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

• • * 11<et~ 
Erat elbiselik kumaf, kaputluk kumaş, kösele ve va ıı· 

yatak kılıflık bez ve çama§ırlık bez alınacaktır. Bak: js. 
darına Genel Komut. Ankara SAK. ilanlarına. __,,, 

~--:-:---:--:-~---:-------~-=---~-------~ 
Matbaa işleri, kırtasiye ve yazıhane Lvz. 

- . ..ad· 
Matbaa mürekkebi alınacaktır. Bak: lnhiıarlar U· JYı 

ilanlarına· 

Balıkesir Askeri Satın Alma Komisyonundan : 
Kilo 
800 B. Marka mobiloil 
800 BB. ,, ., 
200 c. .• " 
JOO Valvalin 
200 Gaz yatı 
100 Üstüpü 

t8 Ton Benzin be 
1 - Yukarıda cinsleri yazılı yağlar pazarlıkla 2.5.940 pereel1' 

günü saat 10 da kor ıatıo alma komisyonunda satın almacaktı~· fff 
2 - Evsaf ve şartlarını görmek isteyenler her gün koıll'5 

numuzda göreöilirler. ,,ı 
3 - Taliplerin mezkur gün ve saatte komiıyoaumuır;a 01ürııc 

etmeleri ilin olunur. 

M. M. Vekaleti Sntınalma Komisyonundan : ~jfD 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı : 55 kuruş olan 2050 tıJ' 

Skammel kamyonları için yağ pazarlıkla satın alınacakbr. Paı~ "1'' 
2.5.940 perıembe günü saat 11 dedir. Kati teminalı: 169 lira 1 
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Mfinakua Gazeteıı 

~olup Ş'\rtnamesi komisyonda görülür. Taliplerin 
t f\!. M. V. satınalma ko. da bulunmaları. 

muayyen va- komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 5403 lira 56 
kuruş ve 2490 numarala kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccardan olduklarına 

İıtanbul Komutanlığı Satmalma Komisyonundan : dair ticaret odaıı vesikasile mezkur gün ve saatte komisyona mü-
~~ 'Yedek ıübay okulunun ihtiyacı olan benzin, makine yağı yaz- racaatları . 
~ii ~eı yağı, gaz yağı beğenilerek pazarlıkle 1ahıı alınacaktır. 
tii lllJasına 3.5.940 günü saat 14 te batlanacakhr. isteklilerin belli Adana Ziraat Mücadele istasyonu Müdürlüğünden : 
ti 

11 
•e saatte nümunelerile beraber Fındıklıda komutanlık satın- İstasyonumuz için 1 adet G.M.C marka 6 silindirli 3 4 

llıa komisyonuna müracaatları. 1 tonluk bir kamyonet §aıisi 15 gün müddetle açık eksiltmeye 
• • konmuştur. tı • • 19.4 940 münakasa günü talibi çıkmıyan Jstanbul Deniz Le-

tı d Şasenin muhammen bedeli 2250 teminntı 168 lirn 75 ~ ftl eposuna teslim edilmek üzere 2439 lira 42 kuruşluk gaz kuruıtur. 
'-.l tlılda satın alınacaktır. Münakasasına 3 5 940 günü saat IO ~a l ihale 13.5 940 pazartesi günü saat 15 de vilayet ziraat 
~~1~n~caktar. Şartnamesi komisyonumuzda her gün g~rülebilir. Is· 1 müdürlüğünde yapılacaktır. 
,;lcrın kati teminat akçelerile beraber Fındıklıda komutanlık sa- 1 Makina ihale gününden itibaren nihayet 15 gün içinde 

~a komisyonuna müracaatları. Mersin gümrüğünde teslim edilecektir. 
" * • 32 nci alay ihtiyacı için 4 bin kilo gaz pazarlıkla satın alı- Şaşe iç ve dıt lastiğile beraber bir yedek tekerlek ve 
.. c•ktır. Münak&1asına 3 5.940 günü saat 11 de başlanacaktır. Şart- fabrikasınca verilen bilcümle standart teçhizatla birlikte 
~t llıtıi komisyonumuzda her gün görülebilir. isteklilerin belli gün teslim edilecektir· 
'-~ııtte kati teminat akçelerile beraber Fındıklıda komutanlık sa- Bilümum masraf müteahhide aiddir· 
~komisyonuna müracaatları 1 Şartnameyi görmek isteyenlerin müessese müdürlüğüne 
"' u t e f . k f müracaatleri. 

~1 ° r r 1 
... . l Erzak Zahire Et Sebze v. s. -

stanbul Komutanlıgı Satmalma Komasyonudan : ' ' ' -
~ Kırklareli birlikleri için muhtelif eb'atta otuz altı aded demir ' lsıarta Askeri Satına! a Komisyonul)dan: 
"1ea1r·ı ı ddd · b"'k Alt" ıı· dd l 1 Muh.tut ilk temi· 'İlli ıa ~- 1 1 

e ~tuz ~ tı a e d demı~ bu ime a e 1' e 1 a eb .
1
ga bv~- Kıtası Cinsi Kilosu ihale ta. Sa. lira 1-r. lira kr. Şekli 

'-ııt 
0 

ç ."?va yuz ellışer ~de emır 8 ast tırmığı ve ya ası e ıo Denizli arpa, yulaf 365 O 15.5.940 lS,30 2007 50 150 56 eksilme 
~- n ıkı ve on bet kıloluk şaplı beton tokmağı ve kırk tane Fethiye un 36000 15.5.9ıQ 14 51140 378 > 

e_ '-' cleki 3.5.940 günü saat on beşte pazarlıkla satın alıııacaktır. Tefenni saman 54000 14.5.940 11.30 1080 81 'D 

~ ~~l:ı.emeler ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. Muhammen 1 Elmalı . > 23000 14.5.940 15,3f1 460 34 50 l> 

tit t.' on üç bin dört yüz altmış iki lira ve kat'i teminatı iki bin Tefennı sadeyağı 900 14.5.940 11,45 900 67 50 :ıı 
~ llıı liradır. isteklilerin fenni ve hususi şartnameleri görmek üzere 1 Denizli > 3250 13.5.940 14 3575 268 13 > 
l ılin · · d l '- - - F d ki d > k. fasulye 11000 13.5.940 15,30 1980 148 50 :ıı 'O'-'ıı ış 1aatlerıo e ve pazarı .. guou muayyen saatte ın ı ı a > 40500 11.5.940 I0,30 l892 50 136 72 :ıı 

t.nlak ıahnalma komiıyonuna gelmeleri. Isparta k:pfusulye 5000 8.5.940 I0,30 80J 60 > 

Egridir sadeyağı 1100 8.5.940 11 1210 90 75 > 
M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

~~epıine tahmin edilen fiyatı: 65.230 lira olan 600 x 20 ebadın
~11 , adet oto iç ve dış lastiği, 7 X 34 ebadında 60 adet Ziı kam
'9ti 1~ ve dıt lastiği, 32 X 6 ebadında 200 adet kamyon iç ve dış 
~tı, 600 X 16 ebadında 50 adet kamyon iç ve dış lastikleri pazar- · 
~'ti •atan alınacaktır. Pa:ıarlığı 3.5.940 cuma günü ıaat 10 dadır. 
~ır telbinata 9025 lira olup tartnamesi 327 kuruta komisyondan a
'ı-t' l'aliplerin muayyen vakitte M. M. V. ıatınalma ko. da bulun-

1 - Yukarıda adları yazılı garnizonlarrn ihtiyaçları olan ( 10) 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satmalma 
Komisyonundan : 

lll'J. 

1 - Bir metresine elli sekiz kuruş fiyat tahmin edilen vasıf 
ve örneğine uygun 30,000 metre ratak kılıflık bez kapalı zarf usu 
lü ile 16.5.940 perşembe günü saat on üç buçukta satın alınacaktır. 

Aydın incir lılah İıtasyonu Müdürlüğünden : 
"c.iYdırı Erbeyli incir ıslah istasyonunca bir demir kasa satın alı
h~~ 1ndan para ve defter muhafaza edilebilecek şekilde alt üst 1 

~i~e iki bölümlü kasa11 olup ta satmak istiyenlerin anahtarları 
)'- !balı olmak ıartiyle markasını ağırlığını ve son fiatını istas· 

2 - Şartnamesi parasız Komisyondan alınabilecek bu eksiltme
ye girmek isteyenlerin 1455 liralık ilk teminat ve şartnamede yazılı 
belgeleri muhtevi teklif mektuplarını en geç eksiltme vaktinden bir 
snat evvel Komisyona vermiş olmaları (3431) (1934) 1-4 

'-'Gdürlüğüne mektupla bildirmeleri rica olunur. 

ıSTANBUL 
Ticaret ve Zahire 

Borsası 

8" . Ankara Belediyesinden : 
- 29.4.940 -

FlATLAR ~ 1•leri terfi dairesi için alınacak yat tasfiye ciha:ıı 15 gün 
~ tle açık eksiltmeye konulmuttur. --C 1 N S 1 Yukuı 

l'•llhabJmen bedeli 1100 liradır. 
ttninatı 82,5 liradır. Buğd•y eert 
Ş » kız.ılca 

•t İtt •rtnamesini görmek istiyenlerin her gün encümen kalemine • kalburnltı 
'1~ ~~ilerin de 14.5.940 aalı günü saat I0,30 da belediye encüme• ~ueam ı•td 

1 
d-k 

ı\ lı Uracaatları. 1 Ç rpda na o o me 
l." 'Yiter . f d 90 d av nr ~ l a ınşaatında kullanılmak üzere muhteli ebad a 5 a et Saeam 

~ 1lltnaı1 iti 15 ıün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 1 F'Hulya talı 
"lllh . . Faııul.)a tombul 
l't ~ınınen bedelı 1455 lıradır. 1 Keten tohumu 
~ . lbınat 109 13 liradır. I Pamuk Akala 

•t 'Attn . .' .. k . 1. l . h _ _ k I • Fındık içi 

Kr. P •. 
5 :lO 
5 32 

43 10 
5·30 
5 5 

:16 12,5 
21 -
20 20 

Kr. Pa 

~ ~ '-•· •nıeaını gorme ıs ıj!Cn erın er gun encu•ıen a emme fındılc kabulclu 
"itı'"ılerin de 14 5.940 ıah günü saat 10,30 da Belediye cncü- Keten yaQ'ı 58 -

e ıtaüracaatları. G E ı. E N 
Arpı 

~ &~~ 
tti Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satmalma Kaşar 

K d Fuulya l' omisyonun an : Peynir beyaı 
\ ~tblbİ:ı edilen bedeli 12.000 lira olan 10 adet Toleul deposu Yapak 

\...,'~' .. "atı mllteahhit nam ve hesabına Askeri Fabrikalar U. Müd. Fındık içi ~"\t~ Çnvdnr 
d, •atanalma komisyonunca 6 mayıs 1940 pazartesi günü saat Bulgur 

,.ı_ Pazarlıkla .ibate edilecektir. Şartname parası1. olarak komis- Un 
~b Tihik 

' "erilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 900 lira ve 2490 C 1 O EN 

310 Ton 
1499 1 

4 • 
227 • 

19 " 
2.5 • 

" 54 • 
90 • 

!!/4 • 

~ı~:lı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle komiıyoncn ol
~. •rırıa ve bu iti• alakadar tüccardan olduklarına dair Ticaret 

Kıl 5 • 

'°tıikaıiyle mezkur iÜn ve ıaatte komisyona müracaatları . 

Buğday 1400 • 
Fındık iti 36 ., 

DİŞ FİATLAR 
() - Buğclay 

L. '1. 9· Yolları ve Limanları lıletme U. idaresinden: : 
Şikago 5 90 
Liverpul 3 91 
Vinipelt 4 87 
Londrı 1 77 

BORSA 
ÇEKLER 

29 - 4 • 1940 
Londra 5.24 
Nevyork 149.50 
Par is 2.9647 
Milano 7 .5950 
Cenevre 29. 2725 
Amsterdau 69.3575 
Brüksel 25.2391 
Atina 0.97 
Sofya 1.8125 
Madrid 13.43j0 
Budapeşte 27.1350 
Bükreş 0.625 
Belgrad 3.5175 
Y okohama 35.0475 
Stokbolm 31.005 

ESHAM VE TAHVıLAT 
Sıvas -Erzurum 1 19.58 

" " 
2 19.6l 

" " 
;:} 19 62 

< » 6 19.62 
İş Bankası nama P. 8,15 
Ergani rn.ıo 

TAKLiT 

Hiç bir zaman aslının 

yerini tutamaz 

MÜNAKASA 
GAZETESi 

Rakipsizdir· "f~lllıballıınen bedeli 1860 lira olan 8 kalem Berğmen boru ve Mııır 
~lltı 20.5.1940 pazartesi günü aaat 10.30 on buçukta Haydar- Keten T 

" Gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme -------------..;_-------------
.~~tan alınacaktır. Jandarma Genel Kom utanlıgı Ankara 
~ 1

1e girmek iıteyenıerin 139 lira so kuruşluk muvakkat te- Satmalma Komisyonundan: 
~~t kanunun tayin ettiti vesaikle birlikte eksiltme günü aaa-

\ '- ~r komisyona müracaatları lazımdır. 
· ite ait ıartnameler komisyondan para1ız olarak datıtılmak· 

~ktri Fabrikalar U. Müdürlüğü Merkez Satınalma 
~ l-ıı . Komisyonundan : 
~ it lb ltıın edilen bedeli 83(, 71, 1 O lira olan l 18,673 kilo elektrolit 
ı.. -.~tkGteahhit nam ve hesabına askeri fabrikalar umum müdürlü
·~t11~l • ıatınalma kemisyonunca 9.5.940 aah ıünü saat 14 te 

•hale edilecektir. Şartname 4 lira 16 kuruş mukabilinde 

Jandarma Genel KomutaAhgı Ankara Satmalma 

1 - Bir metresine üç yüz elli bir kuruş fiat tahmin edilen bef 
bin metre va11f ve örneğine uygun kaputluk kumaı 15.5.940 çar
tamba günü saat 15 te kapalı zarf usulile satan alınacaktır. 

2 - Şartnameıi parasız Komisyondan alınabilecek bu eksiltme 
ye girmek isteyenlerin 1316 lira 25 kuruıluk ilk teminat makbuz 
veya banka mektubu ile şartnamede yazılı belieleri muhtevi teklif 
mektuplarını en geç eksiltme vaktinden bir saat evvel Komisyona 
vermit olmaları. (1918) (3433) 1 - 4 

1 Komisyonundan : _ 
~ta~ Yaııf ve örneğine uygun ve bir metresine altmış kuruş ı Muhammen bedeli 3500 lira olan bir adet dizel motörü 30 mayıs 
'\tlııt ~n edilen otuz bin metreden elli bin metreye kadar ça- ı 1940 perşembe günü aaat (15) on beşte Haydarpaşada gar binası 

·~7.'. '• LETFbEMiRYOLLARI VE liMANtAR . ,; 
· iS.LETME fiENEl DİREKTÖRLÜGÜNDEN 

•at :ı. kapalı zarf usulü ile 13.5.940 pazartesi günü aaat on 1 dahilindeki Komiıyon tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 
\ ~ -...... 

111 alınacaktır. Bu ite girmek isteyenlerin 262 lira 50 kuruıluk • muvakkat te
~~t Şartnamesi üç lira kartılıtında Komisyondan alınabilecek minat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını 
' ~~lı ltıeye ıirmek isteyenlerin 2250 liralık ilk teminat aandık ayni gün aaat ( 14) on dörde kadar Komisyon Reislij'ine vermeleri la

t\ı\ Veya banka mektubunu muhtevi teklif mektubunu ekıilt- zımdır. 
'-at on üç buçu;a kadar Komisyoaa vermiş bulunmaları. Bu ite ait ıartnameler Komiıyondan parasız olarak daj'ıtılmal<-

(1936) (3429) 1-3 tadır, (3362) 2 - 4 

3 

Jandarma Genel Komutanhgı Ankara Satmalma 
Komisyonundan : 

1 - Bir tanesine üç yüz elli kurut kıymet takdir edilen vasıf 
ve örneğine uygun altı bin metreden dokuz bin metreye kadar lca· 
putlu~ kumaş 16 5.940 Perşembe günü saat onda kapalı zarf eksilt· 
mesile satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi 158 kurut karşılığrnda Komisyondan alınabile· 
cek bu eksiltmeye girmek isteyenlerin 2363 liralık ilk teminat mak
bu7. veyfl. banka mektubu ile şartnamede yazılı belgeleri muhtevi 
teklif mektuplarım eksiltme vaktinden en geç bir aaat evvel Komis-
yona vermiş olmaları . (1935) (3430) 1-4 

1 - Şartname ve matbu nümuneleri mucibince 6330 kilo muh
telif cins matbaa mürekkebi pazarlıkla satın alınacaktır. 

il - Pazarlık 20.V.940 pazartesi günü aaat 14 de Kabataşta 
Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Kemisyonunda yapılacaktır. 

ili - Şartname ve matbu ııümuneler ıözü a-eçen Şubeden pa
rasız alınabilir. 

iV - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve aaatte teklif 
edecekleri fiyat üzerinden % 7,5 güvenme paralarile birlikte mez-
kur Komisyona müracaatları ilan olunur. (3371) 1-4 

• • • 
Cinsi Miktarı Ekıilt. fekli aaati 

Dişli ıskarta bıçağı 200 adet Pazarlık 14,30 
Muhtelif zincir 8 kalem n 15 
Lastik harf 22 nev'i her birinden biner adet 

n rakkam 9 n (müteahhit namına) n 15,30 
1 - Nümuneleri mucibince yukarıda miktan yazılı üç kalem 

malzeme pazarlıkla satın alınacaktır. 
il - Pazarlık 13. V. 940 pazartesi günü Kabata,da Levazım ve 

Mubayaat Şubeıiudeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
ili - Nüınuneler ıözü geçen Şubede görülebilir. 
V - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve aaatlerde 

% 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona müracaatları. 
(3374) 2-4 

• • • 
1 - 26. iV. 940 tarihinde pazarhkla ihale olunacağı ilin edil 

miş olan 10,000 adet bira aandığı ile 11,000 adet bira kaaa11nıo pa
zarlığı görülen lüzum üzerine 2. V, 940 tarihine tehir edilmiştir, 

il - Pazarlığı şeraiti aabıka dairesinde saat 16,30 da lstanbul
da Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubeıindeki Alım Komisyonun-
da yapılacağı ilan olunur. {3386) 3-4 

Jandarma Genel Komutaniığı Ankara Satmalma 
Komisyonundan 

1-Bir tanesine Yirmi kurut kıymet biçilen vaııf ve örnefıine uygun 
elli bin telefon fincanı ve on kuruş kıymet biçilen elli bin deve 
boynu ve vasıflarıua 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 ıaat 9,5 da 
kapalı zarf usulile satın alınacaktır 

2-Şartnamesi para1ız Komisyondan alınabilecek bu eksiltmeye gir
mek isteyenlerin her üç çeşit için 1575 yalnız f noan 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 (1889) (3317) 2 - 4 

.· - -~~_ .. .;.~ .-~ _...._..·l..~-.::-~7 ......... ;...:--~ .... ~:.ı·-- -~-~- --~-- --· ~ .. ~::~~~ .-"".. 

! N'Nfflt ·Vekaletinden 1 

6 5.940 paz.arteıi günü ıaat 16 da Ankarada Nafıa Vekaleti 
binası içinde malzeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme ek· 
siltme Komisyonunda 15000 lira muhammen bedelli bir adet müsta· 
mel asfalt karıtlırma makinesi ile bir adet müstamel filler makinesi 
ve bir adet müstamel konkasörün tadil edilmiş fenni şartnamesine 
göre kapalı zarf usulile yeniden eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme ıartnamesi ve teferrüatı bedelsiz olarak malzeme mü
dürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 1125 liraıhr. 
İsteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve şartname

sinde yazılı vesaik ile birlikte ayni gün saat 15 e kadar mezkur 
Komisyona nıakbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. ( 1807) (32 il) 

4-4 

Jandarma Genel Komutanhgı Ankara Satmalma 
Komisyonundan 

1 - Bir ldloauna iki yüz elli kuruş kıymet takdir edilen on bir 
bin kilo vasıflarına uygun kösele ile bir kilosuna üç lira fiat tah· 
min edilen vaketa kapalı zarf usulile 19.5.940 Pertembe günü saat 
on beşte kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi 288 kuruş karşılığında Komisyondan alınabile· 
cek bu eksiltmeye girmek istiyenlerin 4125 liralık ilk teminat mak
buz veya banka mektubu ile şartnamede yazılı belgeleri muhtevi 
teklif mektuplarını en ıeç ekıiltme vaktinden bir ıaat evvel Komiı· 
yona vermit olmaları . (1938) (3439) 1-4 

Jandarma Genel Komutanlgı Ankara Satmalma 
Komisyonundan : 

1 - Bir metresine üç yüz yirmi beş kuru' kıymet tahmin edilen 
mevcut örnek ve evsafına uygun yirmi beş bin metre kışlık erat 
elbiselik kumat kapalı zarf usulile 15.5.940 Çarşamba günü aaat 
onda satın alınacaktır. 

2 - Şartoameıi 406 kuruı kartılıiında komisyondan alana· 
bilecek bu ekıiltrneye girmek isteyenlerin 5312 lira 50 kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya banka mektubu ve şartnamede yaaılı belreleri 
muhtevi teklif mektuplarını en genç eksiltme vaktinden bir aaat 
evvel komiı7ona vermit olmalara. (1919) (3432) 1-4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Obiet de t'adjudication 
Mode Pri:ıı: Cautio~ Lieux d'adjudication et du 

Jours Heurea d'ııdjudicat. eatimatif proviıoire Cabier des Cbargeı 
--~~~--~----~ ....... -~--.------~---~~ Adjudications au Rabai~ 

C cr.structions-Repc rations-Trav. Fublics-Materiel de Construction-Cartographie 

Constr. mur Publique 882 68 
Rep. konak gouvernemcntnl ,, 6987 27 
lnstoll. cnu nu nouvcnu pavillon Gre n grc 3941 80 
Constr. mur jnrdin 6931 76 
Rep. bat. fisc Gre a gre 971 77 
Constr. W.C. Publique 631 95 
Demôlition casino et constr. fondements pr. Gre a gre 34309 25 

constr. hôtel de la ville (aj) 

66 20 
524 05 
300 -
519 88 

72 88 
47 40 

2574 -

Vilayet Ankara 

:ıı " 
Com. Ach. Div. lzmit 

.b Creche Balıkesir 
Defterdarnt lzmir 
Municipalite » 

» 
" 

13-S.40 
13-5-40 
6-5-40 
6-5-40 
2-5-40 

13-5-40 

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

Jusqu'nu 15-5-40 

Trav. agrandissem. canalisat. bat. P?stesAnk Publique 1057 - 79 28 Dir. P.T.T. Ankara 13-5-40 15 -

Produits C him iques et Pharmaceuti~es-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 

Machines etuves: 2 p. Publique 1600 - Municipalite lzmir 13-5-40 10 
Articles de vctcrinaire: 2 lots Grc iı grc 610 - 91 50 Com. Ach. Min. Def. Nnt. Ankara 3-5-40 10 

,, " " 8 , > 1060 - 159 - ,, n 4-5-40 10 
,, ,, " 3 JI ,, 1500 - 225 - ,, " 4.5.40 Hl -

Machine etuve fixe Pli cnch 1750 - 132 - Municipalite Gaziantep 20-5-40 14 -
Acide acetylosalicylique conforme nu Codex Gre a grc 7600 - 570 - Com. Ach. lnt. Tophane 6-5-40 14 -

Turc: 2 t. 

Electricite-Gaz-C hauffage Central (ln~~onet Materiel 

Batterie de frein et nccumulnteur 
Foyer de gaz type Primus: 200 p. 
Articles electr.: 30 lots 

Gre iı grc 
" la p. 3 50 
J) 1610 50 

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Etoffcs pr. capotes: 5000 m. 
,, ,, hnbits d'lıivcr pr. soldnts: 25000 

m. (cnh eh 406 P) 
Toile pr. linge: 30-50000 m. 

Pli cnch 

" 

,, 

le m. 3 51 
,, 3 25 

" 
o 60 

Cuir: 11 t. et vachette (cah eh 288 P) :ıı le k. 2,50 et 3 -
Etoffe pr. capotes: 6 9000 m. (cah eh 158 P) " le m. 3 50 
Toilc pr. housse de !it: 30000 m. " n O 58 
Chnussetles en coton: 5fl00 paires Gre iı gre i 300 -
Cbaussures et guclres: 90 paires (ni) 612 -
Costumes d' ete: 200 compl. (aj) Gro a gre la p. 6 -
L'adjudication du 13-5-40 concernnnt l'achat 

de 20000 m. de toile pr. linge a ete annul. 

105 -
241 57 

1316 25 
5312 -

2250 -
4125 -
2363 -
1455 -

97 50 
45 90 

Cuir noir graisseux: 20 t. Gre iı gre 50000 - 3750 -
Vncbette noire: 5,3 t. ,, 13515 - 1013 62 

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserieetc. 

Com. Ach Milit. Balıkesir 

Com. Ach. Min · Def. Nat. Ankara 
Com. Aclı. lnt. Tophane 

2-5-40 16 -
3.5.40 10 -
7-5-40 14 30 

C. A. Command. Gen. Gendr. Ank. 15-5-40 15 -
n 

,, 

n 

" 

" » 

,, 
" ,, 

15·5-40 10 -

13-5 40 14 -
16-5-40 15 -
16·5·40 o -
] 6-5-40 13 30 

Com. Ach. Dir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 2-5-4•> 10 -
Municipalite Ankara 3·~-40 10 30 
C. A Comm Gen- Prot. Foret Ank. 30-4-40 15 
C. A. Commnnd. Gen. Gendr. Anlt. 

Com. Acb. lnt. Tophane 

" " 

6·5-40 14 30 
6-5-40 14 30 

Articles d'ameublement Grc a gre 242 42 18 17 Com. Perm, Municip. lstanbul 2·5 40 14 -

Travaux d'lmprimerie - Papeterie - Fourniture de Bureaux 

Encre d'imprimeri : 6330 k • Gre a ırre 
T ransport-Charg ment - Oechargment 

Transport decombres Gre a gre 100 12 
Transport tronc de snpin: 2212p. 1517.787 m8 Publique le m11 2 25 

" " ,1) > 1421 " 1010.043 ,, > 1J 2 2) 

Combustible - C rburant-Huiles 

Huile pr. eamion: 2050 k. 
Petrole 
Benzine, huilc pr. machine et grnisae 

O ive rs 

Gr iı gre le k. O 55 

" 
2439 42 

,, 

lnstrument pr. couper le fer: 36 p.·id. pr. Grc iı grc 13462 -
tordre: 36 p.·seau iı eau en tôle gnlvnnise: 
50 p.·rateau pr. ballnst: 150 p.•van: 150 
p.-marleau a mnnche de 12 et 15 k. pr. 
beton: 1000 p. 

Coffre·fort 
Voiture iı 2 chevaux: 177 p 
Reservoir pr. toleol nvec nccess. (nu nom et 

pr. eompte du fournisseur) : 10 p. 
Appareil de filtrage huile 

Buse: 590 P· 
Cbcval de monture 
Tente eôniquet100 p. 
Etoupe: 168l2-16822 k· 
Cbnınbrc ii air et pneux pr. ımtomobile et 

et camion (cah eh 327 P) 

Grc iı gre 
,, 

Publique 

24780 -
12000 -

1100 -
1455 -

,, in tcte 150 -
Grc a gre 8750 -

" ,, 65230 -

Tuyau ıı.vee acccess. Ber2'mnn: 8 lots Publique 1860 -
Chaudiere pr. chauffe\' le bitume: 20 p. Grc iı grc L Sterling 3680 
Cuivrc clectrolite: 118673 k. (cah eh 416 P) ., 83071 10 

(au nom et pr. co~pte du .fournisseur) 
Cbassis de camionnelle a 6 cylındres et de Publique 

3 4 t. marque G.M.C. 

2250 -

7 51 
256 13 
170 45 

169 18 

Com. Ach. Econ. Monop. Kabatacbe 20·5-40 14 -

Ctım. Perm. Municip. lıt.ınbul 
Dir. Expl. For. Etat Aband Keremali 

> 
" 

Com. Ach. Minis. Def. Nat. Ankara 
Com. Acb. Comm. Mil. lst. Fındıklı 

» > 

2-5-40 14 -
6-5-40 14 -
6-5-40 16 -

2-5-40 11 -
3.5.40 10 -
3.5.40 14 -

2020 - Com. Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı 3.5.40 15 -

Dir Stntion Amelior. Figues Aydın 
1858 50 Com. Ach. Corps Armee Balıkesir 3-5-40 15 -
900 - Cbm. Ach. Dir. Gen. Fnbr. Mil. Ankara 6-5-40 10 -

82 50 
109 13 

1313 -
1009 -
9025 -

139 50 

5403 56 

168 75 

Municipalite Ankara 
,, ,, 

Com. Ach. Regiment Bolu 
Com. Ach. Min. Def. Nnt. Dep. Aviat. 
Com. Ach Min Def. Nat. Ankara 

" ,, 

lre Expl. Ch. de fer Etat H .. pnşn 
Minis. Trav. Pub. Dcp. Mnteriaux 
Com. ft,.ch. Dir. Gen. Fnbr. Mi~ Ank. 

Station Lutte Agrieole Adana 

14-5-40 ıu 30 
14-5·40 1 o 30 

3.5. ıo 10 -
2.5.40 10 -
3-5°40 10 -

20-5-40 10 30 
29-5-40 15 -
9·5-40 14 -

13-5-40 15 -

---------------------------------------------------------------..-------

Memento des Fournisseurs ~ 

LES -ADJUDICATIONS oue!URONT LIEU DEMAIN LE 
1
·
5
' 

Com. Acb. Corps Armee Afyon: 
Haricotl eec• (No 1384) 

Municip. Siirt: 
Tuyaux en foute ou acier (No 1388) 

Dir. Fisc Fethiye : 
Magnesite (No 1394) • 

Com. Ach. Milit. Kayseri: 
Beurre (No 1394) 

P. P. R. Gaziantep: 
Machine rarlio (No 1398) , çorl 

Com. Ach Corps Arınee 
Lit• en fer (No 1395) • 

•• 
NOTES • Leıı Numcro,.ntre .f d•" 

ı thesea ııont ceuı: de notre jourrı 
loqual l'evi• o peru -"' 

(•) Le• offaıres 1JUİvia• d'urı:ıı' f 
riaque ae ropportent ı\ de• '1• 

1 adjudication i la ııurencher•· 

(3 ııcü sahifeden devam) rl 

kalem erzak Isparta Tümkomutırnhğı binasındaki Satı nalına. ~~,fi 
. . hıt " yonu tarafından eksıltmeye konulmuş ve her garnızooun . cio-S 

da günü, saatı, teminatı, tahmin bedeli ve eksiltme şekiller• r 
miktarları yazılıdır. 

1 
I' j!!e 

2 - Şartname ve evsafları komisyonumuzda mevcut 0 0 

liler tarnfından her zaman okunabilir. 'f61 
3 - Ekıiltmelere iştirak edecek olanların teminatlarını 'bllıtdt 

veznesine yatırmaları, kapalı olanları teklif mektuplarını . 
1

11 ı11tı 
bir saat önce kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesı1' 
birlikte komisyonumuza müracaatları ilan olunur 

Lüleburgaz Askeri Satmalma Komisyonundan: d f' 
5000 kilo sabun, 4500 kilo zeytin yağı, 1800 kilo sa ~11 f 

kimyevi muayene ile alınacaktır. Pazarlıkları 1 5.940 çarşaoı fBP, 
nü saat l 1 de Lüleburgazda askeri satınalma komisyonunda / 
caktır. / 

M ZAY 
Çanakkale Orman Müdürlüğünden : 0~ 

Çanakkale Vilayetinin Ayvacık kazasına bağlı Sapanca 1' bO 
varında olacak nam devlet baltalık ormanınm bir numaralı ·~i~ 
nin tahammülü olan 791 kental meşe odununun 15.4.940 tar• 
itibaren 15 gün müddetle serbest açık arttırmaya konmu~tur. ,şeı1' 

Arttarma ve muvakkat ihale 2.5.940 tarihine müsadıf pe 
1'tı'' ti 

günü saat 14 de Ayvacık orman idaresi binasında yapılaca eıı 
Açık arttırmaya konulan odunun beher kental muhaını.:ıJ 

1 deli 8 kuruştur. 5 atı' 
Muvakkat teminat muhammen bedel mecmuunun % 1, "rt ti 

lira 75 kuruş olup arttırma 2490 snyılı kanun hükümlerine go 
pılacaktır. . . gal 

Bu husustaki satış şartname ve mukavele projelerını Af~ 
isteyenler Çanakkaledc Orman çevirge müdürlüğünde v~ 0,e 
orman bölge şefliğinde eyyamı tatiliyeden maııda her guP g 
cekleri ilan olunur. 

Gönen icra Memurluğundan : 
Kıymeti Miktarı Cinsi 

Ura Krş. 
97 20 9 Top • Arjantin keten 

270 40 13 n Empirme 
189 9 ,. Jorjet koton 
156 3 ,, Mantoluk kumaşı 
87 50 35 metre n ,, 

1 G2 50 13 top Lamberg kumaşı 
225 15 ,, Divitin 
105 5 " Lüks selen 
135 6 ,, Kofa 
126 7 ,, jorjet 
225 15 ,, Divitin 
120 5 ,. Lükssaten 
396 30 ,, . Lenet V 

Türk ticaret bankasının alacağının temini için 01cıhcu-ı ~ f 
gösterilen manifatura malları açık artırma ile paraya çevril;rf'*' 
re tatışa konmuştur. Arttırma yeni caddede 8 Mayıs 940 ıı•d'' 
günü saat 10 da yapılarak artıraııın üstünde bırakılacak şu tlı.ıl 
muhammen kıymetin yüzde 75 ni bulmazsn arttırma geri bır ,iP"' 
15 Mayıs 940 çarşamba günü ayni saatte 2 nci artırma J teli) 
en çok artırana ihale olunacaktır Satış peşindir. Yüzde 2, n~ 
resmi ve ihale pollan alıcıya aittir Alıcıların tayiıı edilen gııı t' 
de 7,5 nisbetinde 

0

pey depozito akçesi veya milli bir ban~~0IO 
nat mektubu ile satış mahallindeki memura müracaatları ıl 

~ 
ıcııl' 

Sümer Bank Birlevik Yün İpliği ve Dokuma fahri 
Müessese inden: ş ı' 

Defterdar fabrikasında mevcut tahminen 2500 kadar bO b' 
sandığı altı kapalı bir sandık hesabiyle 8 Mnyıs 940 çarŞ801 
saat 14 de açık arttırma ile Defterdar F. da satılacaktır· ·t;i f 1 

Taliplerin arttırma günündcm evvel ilk teminat olan 1 

rayı müeaaeee veznesine yatırmaları. 

İmtiyaz Sahibi ve Yazı işleri Direktörü: ismail Girit 

Baııldıtı yer: Akın Baaımevi istanbul 


