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Umum .Tüccarlarır:;t ve rnüteahhitlerln mesl.eki Organıdır 

Ekonomik Haberler 
Mayıs aymda ihracatımız 12.140.000 ltraya 

ve ithatatımız 9.104.000 liraya baliğ oldu ---------
Ticaret vekaleti konjonkijjr Ham maddeler: 

bülteninin 6 ıncı nüıhuındaki Kendir, 
rakamlara nazaran mayıs ayın- Pamuk 
daki ihracatımız 12-140 000 lira Yün 

ko7.a 340 
sn 

\'e ithalatımız dn 9. f(l-t.OOOlirayı Tiftik 
bulnıuıtur. Bu vaziyete na:uran Madenler 
ihracatımız 1931 senesindenberi D 

6H 
526 
461 
689 

436 
3W 
78 
83 

. lt8 

16 
206 

1312 906 
eriler 

ınayıs aylarında kaydedilen ib. Palamut ve 
tacatıo en yüksek rııkamıoı 

59-l 33i 

Hüla1ası 

Diter 
Yekun 

282 170 402 
2167 1766 1623 

10460 10037 12140 
Yukarıdaki ruukayeseli rakam 

lHrUl tetkikinden mayıs ayı ib 

bulmuş ve ithalatımız ise henüz 
aeçen ~enelerin yüksek rakam
larına varmamakla beraber har

bin baıladıtı ilk sekiz aydanberi l 
'Yda vasati olar1tk 6 milyon lira 
civarında olan ithalatımız~~ 50 racatında görülen inkitafın bil-
•şarak bu devrenin en yüksek hassa buğday, fındıl<, balıl:, 2ey 

talr.amıııı bulmuş ve b~tt:.t .. son 1 tıııyııtı, pamuk v_e pıt.lıt~u~. ~a· 
Oo beş sene zarfında en kuçük tışlarınaan tevdlut ettıgı gorül 
dış ticaret mübadelelerin in kayde- 1 mektedir. Nitekim ihracat wik· 
dilditi IH33 - 1936 scenelerınin tarları cı, geçen senenin mayıs 
ltıayıs aylarındaki it~alatı da le rakamlariyle mukayese edılince 
11avüz etmiştir butdny ihracatının 500 tondan 

ihracat : 3l •UO loııa, f111dıA"tu 4:i0 ton. 
Mayıs ayındaki ihracatımızın dan 3.200 tona; zeytiny tının. 

talcriben ° .. 90 oını temsil eden 750 tbndıw l.2uıı tonH, balıkla
Q:ıuhtelif wabıulleriruizden but· rıo 1.6 ı(l toııdan 6.70L• ıoua çıld 
dtty, ıırpa, E<tSulye gıbi hububııt tıgı ve p.11auk ile palıunutun ih· 
~e baklıyat ihracatımızın % 19 racat kıymetinde törülc-n tezıt· 
~nu, fındık, üzfiın, incir ve ern 1 yüdüu ise yalııız. f yatların yülı
•11ılj meyvalar ~o lS ini, tütün ıelıoış olnıaıtından ıleri geldiği 

0 U ünü, pı:mak, keten, tiftik anlotılmaktııdır. 
~e snir mensucat ham wa.fdeleri İhr11cııhmızın weınleketleı-e gö 

o 12 sini, madenler 
0

111 8 iııi, re ~yrılışı bir ay evelki rakam· 
}1Jın11rta ve balıklar olo 7 sini, tarla muk1tyese ed.lince İtalya 
~eytin ve zeyliııyağı 0

lu 5 ini, ve müttefik devletler bisseleri
l>alarnut ve hulasası cılo 4 üniı 
deriler 010 3 iloü teşkil etınittir, nin gerilemesine nıukabil Bal · 
~addeler itibariyle ihracatımız kanlar, Almanya ve Amerika 

(L. L IOOO) B. v · nin hisselerinin artmış 

~addeler MC:tyıs Nisan Mayıs olduğu müşahede edilınektt'dir. 
U)J9 1940 1940 Mayıa ayında da ~irinci ıırada 

l'iyecek ve gelen İtalyanın ihracatımızdaki 
1Çecekler: hisst"sioin u 0 35 den 11 

0 2~ e 
Jiitün 1

236
836 1746 1~867 rı:üttefik devldlerin ",0 '.l4 deıı 

~Ytiııyağı 1 168 , 
'lı.ıbubat 916 992 2153 1 u 11 19 a düttütü ve buna mu 
~akliyat 156 692 168 kabil Balkanların 11

/ 11 8 den 17 
t~iiın,incir 197 829 847 ye, Almanyanın ° 11 6 dan 14 e 
Qlldık, fıstık 408 349 1312 1 ve Anıeriita B. D. nin de 11/ 11 9 
\,11lıklar 12~ 410 ;J

3
r::o

9
3 I d:ın 12 ye çıktıA"ı görülmekte-

1llınurta 49l 361 3 dır. 

Memleketler itibariyle ihracatıo•ız 
(Nisbi rakkamlar %) 

~rıeler Almanya İtalya İngiltere Anıe~ilııı Balkaıılar Diğer 
•Fransa B. D. 

42,9 
37,3 

ıo,o 

ıo,o 

6,7 
ıo . ı 

12,.l 
1-t,3 

4,7 21, ı 
:1,1 2J,6 

1938 
193 
194 
1 1,7 

3,1 
11,6 
5,6 

14,'I 

14,8 . 34,2 14, 1 4,9 30,3 
il 
ıu 
ıv 
v 

33,2 
2~,3 

34,9 
22,8 

. İtatyaya yapılan 2,8 milyon 
'~tacattan takriben 64ü bin li· 
~~&ını pamuk, 540 bin lirasını 
b~tüıı.' 390 bin lirasını b~lık, .'}80 

tı lırasıııı arpa, 230 bıu 1 rıısı· 

:
1 Yuoıurta ve 150 bin lirııaını 
' tiftik tt-şkil etmiştir. Alman· 
~'Ya yıtpılan ı, 7 milyon liralık 
;~tttcattan : , I milyon lirasını 
~~dık, 350 l:ıin lirasını tütün, 100 
~ırı lirasını yatlı tohumlar ve 
Geheler, ve 70 bin lirasını da 

;1tioyağl teşkil etmiştir. Ame· 
l~k, 8. D. ne yapılan 1,5 milyon 
•talılr. ihracattan 5i0 bin lirası· 
_, bakır ve krom, 420 bin lira-

~1 tütün, 120 bin liruıoı av 
~ ttileri, l 2Cı> bin lirasını fındık 
~ fıstıltlar, 60 bin lirasıoı baş· 
~ 1 tehumu, •10 bin lirasını ku· 
!it \te ~oyun derileri ve 40 bin 

'•ııu da palamut teşkil etmit 

22,2 3,6 17,6 20,.l 
2J, 1 ' 14,3 8.2 18.5 
24,3 9,2 7,8 18,2 
ıs,; 11,9 16,6 16,1 

1 

tir. ingiltere'ye yapılıoıı 1.4 mı
iyon linlık ıhracattan 500 bin 
lirasını fındık ve üı.üm, 2.10 bin 
lirasını ııfyon, 160 biıı lirasını 
yumurta, 130 bin lirasını pala 
mut vt- hülaaası, 100 bin lirası· 

nı keııdir ve keten, 90 bin lira
sını av derileri ve 711 bin lirası· 
nı da tiftik tt-şkil etmittir. Yu. 
nanistırn'a yapılan 1 ,3 ruilyon 
liralık ihracatın % 86 sını bıığ· 
day teşkil etmiştir. Fransı.'ya 

yttpılan 800 bin liralık · ihracat. 
lan 320 bin lirasını krom, ..f8(1 
bin liraaılıı kendir, 120 bin lira· 
SIDI fındık Ye Üzüm ve l()(t bin 
liruını fuulye teşkil elmi~tı!'. 
Roınanya'ya yapılan 600 bin Iİ· 
rc1 ık ihraccıttan 200 bin lirHııoı 

pamuk, 110 bin lirasını pamuk 
iplikleri, 100 bin lirasını sana
yide kullanılan balık yatları, 70 

bin lirasını palamut ve hülasasl' 
35 bin lirasını susam ve müte 
bakisini de uskumru, .ıeytiıı, bal
mumu gibi roaddelt"r teşkil et· 
mişlir Difıer memleketlere ya· 
pılau ıevkiyatın kıymeti 2 mi 
iyon lir-ıyı bulmuş ve bunun 
takriben nısfı da İspanya'ya ı60 
bin lirıtlık buğday, Mısır' a 2 IO 
bin liralık tütün, Çekoslovat.ya' 
ya 140 biıı liralık ceviı. ve fııı 

dık içi ile 140 bin liralık keten 
tobummu ve su~am, Arjaııtin'e 
125 bin liralık zeyliny11ğı ihraç 

edilerek temin edilmiştir • 

ithalat: 
Mayıs ayındaki ithalatımız.an 

1 % 90 uını temsil eden ı~uhtelif 
maddelerden mı-nıucut ve m ı·n· 

ıucat laaw maddeleri 0 Cl. 19 unu, 
maidnela, dakik aletler ve na 
kil vasıtaları " 0 15 iııi, demir 
ve diter madenler v~ ıııarnülatı 

~o 13 ünü, mayi mahrukat % 
ı ,} ünü, tıbbi ve kim Jevi nıad
deler ~~ 1 1 ini, gıda maddeleri 
~ 9 unu, kağıt ve mamulatı ~ 0 

3 ünü, lastik mamulat ve mu 
şaınbalar % 3 ünü, camlar ve 

caın mamulatı % 2 sini, deriler 
ve d ri mamulatı da o o 2 siııi 

teşkil etmiştir . 

Maddeler itibıtriyle ithıılatımıı: 
(TL. ıooıı ) 

Çimento, tuğla 
ve s . 3 3 

İstihlak. maddel. 

Giyim : 
Mensucat 

(pamuk· yün) 1531 
İplikler 
(pamuk·} üıı) 70G 
Meriııps,şevyot 51 
H11zır "şya v s :no 
Deriler • :\G3 
Gıda: 

Kahve,çay 
kakao 177 
Şeker 22~ 

Muhtelif : 
Tıbbi ve kim 
yevi Madd. 60'7 

ı Dal<ik alt>tlcr 53..> 
Kağıt ve 

mamul.ltı 3t9 
Cam ampulv.s. 15 
Lastık, 
muşımba 289 
Mayioıahruicat 7:>2 
Diğer• IOOI 

Yekun 1.102~ 

113 

648 

224 
188 
187 
137 

252 
o 

427 
2)5 

188 
149 

212 
108:; 

735 
6711 

99 
• 

7IO 

205 
5W 
256 
141 

197 
617 

9.l9 
216 

292 
160 

254 
11~'6 

1 0 ~8 
' 9 04 

f\iaddeler 

İthul.itıını.zın memleketlere gô 
re ayrılışı bir ay evvelki rakam
ı rla mukayese edilince müttefık 
devletler ve Amerika B. O. hıs 

selerinin artwasıııa mukab İ Al
toanyıı'nrn hissesinin az11loııtkta 
devllm ettiii görülmektedir. Ma· 
yıs ıtJ ıııda da bir. ııci sırada ge· 

Mayıs Nisan Mayıs len müttefik devletlerin ith11liitı· 
1939 J9fü ı 9 .tı mızd l<'i lııssesi 'lu 19 dan lı ~·l 

İstihsal 
vasıhları 

• ye çıkmış, geret< Balıuuılar ge 

Makineler 3~06 

Dem.ve çelik .ı 0-ı 

Diğer maden-

~2 S6 l rek ltalya u 0 17 de sabit k.ıl-
ıııı" Auıerıka B.D ı; l•ı 14 den 

nı 1~1; 
ulo lb ya çıkmış. Mısır / 0 0,5 e 

ler ve mamul 725 4ll 383 çıkmış ve Almanya da ~o IO 

Nakil vaaıtal. 732 153 233 den % 5 e tent:ızül etmişli r . 

Memleketler itibariyle ithalat 
(Nisbi rakkamlar ~0 ) 

Seneler Almdnya İtalya İngiltere Amerika Bcılkıınlar Diğer 

1938 
19.19 
19.ıo 

l 
ll 

111 
ıv 

v 

47,5 
50,H 

4ü, ı 
ı.l,8 

21,6 
9,8 
5,4 

4,8 
8,5 

14,8 
ı 7.ı 

w,ı 
16,6 
16,9 

İugiltere'deıı yapılan takriben 
1,5 milyon linılık ithalattan 430 
ltiu lirasını merinos ve şevyot 

yünleri, :?40 bin lirasrnı ,.,tımuk

lu mensucat, ve pamuk iplikleri, 
H:.10 Liıı lirastoı kalay, 130 bin 
lirasıııı makineler ve dakik a· 
letler, ll •O bin lirasını demir ve 
çelik, 100 bin lirbslıll boyalHr ve 
kimy vi ecsam, &l bin lirasını 

göztı.,. ı ve 30 bin lirasını da o· 
touıoh 1 lastiklni te.şkil etıni~tir 
İtalyı.'.Jaıı yıtpılaaı 1,5 milyon li 
ralık i .balattan 330 biıı lirasını 

.denıir ve mamulatı, 26 1 b'n li· 
rasın• boyalar ve kıoıyevi ec 
ııım, :! i 1 bin lirasıııı mensu .:at 
ve iplikler, 2 O bin lirıısını uıa· 

kineicr ve dııkik aletler, 1 .o 
bin 1 r tSIJll kagıl ve uuunulah, 
70 biıı lirasını cam ve maıuu 

lstı, ı<ı bin lirasını motosiklet 
ve bi:.i detler ve jl) biaı lirasını • da li ırı on teşkil etmiştir Ame 
rika B. D. den yapılan takriben 
1,5 oıilyon liralık itlıalattrtn 380 
bin lirusını makineler ve dakik 
aletler' 310 biıı lir as il 1 katırlar, 
260 bin lirasmı deıoir ve ma
mulatı, 131) bin liraaıoı kükürt, 
l2ll bin lirasını otomobil ve ak 
samı, 70 bin lirasınl" nıayi mah· 
rukat ve 30 bin lirasını da oto 

ınobil lutikleri teşkil etmittir. 

Fransa B. l.). 

12,5 10,5 
8,1 9,9 

9,6 14,I 
1-l,5 16,ı 
14,6 6,3 
18,8 13,7 
22,3 16,0 

2,3 
3,..ı 

4,9 
13,3 
10,5 
16,9 
16,9 • 

22,4 
19,.? 

16,5 
2a,'l 
26,8 
2.ı.~ 
22,5 

Ronıanya'dan yapıl11n ,1 uıilyon 
liralık ithalattan 1, 1 milyon lira· 
sıııı mııyı ınıthrukat, bO bin li ·a
sıııı kereste, 6 bin lir11.sıııı sel 
lüloz, 50 biıı lir.ıısıııı sutkostill: 
ve 3ıJ bin lircısıııı da soda teşkil 
etmiştir. Frausa'dan yapılım 50 ı 
bin liralık ithalattan 150 bin li 
rasını mensucat ve iplikler, l~O 

bin lirasını tıbbi ve kimyevi ec 
sam, 7ıl biu lirasını -demir mal· 
zeaıe ve muhtel ı f aldler, 60 bin 
lirıısını vagonlar ve 30 bin li· 
ruııııı da otomobıl last kleri teş· 
kil elroi~tir. Almanya' dırn yapı · 
lıın 5ı U bin liralık itb,ılattan 

190 hin l i r.ııını mensu ·at ve İp· 
lıl,ler, 18 ı bin lır .sırıı tıbbi ve 
kimye"i ecsam, 100 bin lirasını 

dıı makine aksnmı ve dakik fi. 
letler teşkil dwiştir . 

Diger memleketlerbf'n gelen 
eşyanın kıymeti takribeıı 2,2 
milyon lirayı bulmıı~ ve bunun 
en mühim kısmı Mısır'daıı .ırn 

biıı ve Küba'dıın 175 bio liralık 
~eker, Hindistım'den 9) bin ve 
Seylan'dau 3 ı bin liralık çay, 
ce11ubi Afrika'dan 110 blu lin lıi' 
uıeriııos, Rnsya'dan 70 biu lira· 
lık makine ve 70 biıı 1 ralık 
pııwuklu mensucat, Breziıya'dıııı 
6 11 bin liröljk sığır derisi ve 30 

bin lli11.lık kahve, Çekoılova"ya 

dan 90 bin liralık makina de· 
mir malzeme ve çinko ile 30 b_in 
liralık fayans ve lamba ıişesi, ls
veç'ten 70 bin liralık makine ve 
demir mabenıe, Hindistan'dan 
40 bin lirıılık çu\·al ve ambalaj 
bezi, İsviçre'den 50 bin liralik 
saat ve mensucat, Japonya'dan 
30 bin lirıılık pamuklu mensu
cat, Letonya'dan 25 bin liralık 
kağıt ithal etmek suretiyle temin 
edilmiştir . 

Türkiye • Romanya Ticaret 

anlaşması 

Bükreşte bulunmakta olan 
Türk Ticınf"t Heyetine verilen 
yeni talimat üzerine heyet ha· 
reketini tehir etmittir. Rumen
lerle yapılmakta olan ticari gÖ· 
rüşınelere davam edilecek ve 
Türk heyeti dıtba bir hafta Bük

'rt'fle kalacaktır. 

fVl~JN 1-" KASALAR 
in~Bat -1 amiral- ifafıa isleri - .Walzama-Harita 

- .. -.....--- -..!.--- ··-------
Balıkeıir Valiliğinden: 

Ayvalık - Bürhaniye yolundu Karıncadere köprüsünün tamiri 

15 gün müddetle açık eksiltmt"ye konmuştur. 
Keşif bedeli 5 >;5 lira muvakkat teminatı da 400 liradır. 
Bunll ail evrak 11afıa müdürlüğünde görülebilir. 
İhalesi 8 temuıuz. 940 pazartesi günü saat 16 da nafııt dairesin

de wüleie!ı kil komisyon önüııde yapılaca tından isteklilerin muvak
kat lenıinatlarıııı yatırdıkllirına dair auıtkbuz veya bu miktarda şa
yanı !u.bul banka oıektuplariyle eksiltme gününden bir hafta evvel 
v layete müracaatla nafıa dairesinden alacakları ehliyet vesikuiyJe 

birlikle iştirakları ilan olunur 

fstanbul Belediyesinden: 
1 larbiye · Taksim arasındaki kanalizasyon inşaatı kapalı zarf 

u ulile e 1,siltıneye konulmuştur. Keşif bedeli 40136 lir" 77 il: uru' 
ve ilk teminatı ,}010 lira 2ô kuruştur. Mukavele e\:siltwe, bayııı
dır!ık işf ri genel hususi ve fenni şartna•.n eleri, proje, keşif lıula
sasile bunıt müteferri diier evralı 206 kuruş mukabilinde Fen iş
leri Müdürlüj'(ündt?n nlmec kıır. İhal • 8 7.940 puutesi günü saat 
15 te !) .. imi Eııcüruende yapılacaktır. Talibleriq ilk teuıiııat uıak 
huL vt>ya mektublıırı, ihale tarihinden 8 güıı evvel Fen İşleri Mü
dürlüiünc nıüracaatle alacakları fenni ehi yet ve 9.tO yılına aid 
Th:aret Odası ve~ikaLıril~ :!4HJ nuınıtralı kauuuun tıırifatı çevre· 
sinde b , zırlaj•acaklcırı teklif nı t>ktublarını ihale günü ı.aat 14 e lıu

ddr D . iıni Encümene vernıeteri lazımdır . 

Toprak Mahsulleri Ofhıinden : 
K yseri istasyonund"\ yapıla~ak ambar ve idare binasile 

b.ına mü:efe:-ri l§ler götürü olarak kap:dı zarf usulile eksilt· 
meye konulmuştur. Keşif bedeli 41615,05 liradır 

Eksiltme f!Vrakı 3 lira mukabilinde Ofis Umum Müdür· 
l üğiinden alınabdir· . 

Eksiltme \.7.940 tarihinde saat 15 te Ankarda Ofis bi· 
nasında yapılacaktır. ; " 

Teklif mektuplarını havi zarflar makbuz mukabilinde 
O~isin Muhaberat Servisine teslim edilecektir· 

Mcvnkkat teminat miktarı 3121,13 liradır 
İstekliler teklıf evrakı meyanına eksiltmeye girebilmek 

için ihale tar hinden nihayet iki gun evvel Ofisten alacak· 
ları ehliyet vesikasını koyacaklardır. 
-- ------·----·- --~-------' 
Elehirık . Havagazı. Kalorifer <Tesisat ve Maiz. > 
--- --M. M. V. Satınalm;""'Ko.n{sy-;;~;d-:ın : -

Hepsi e tal•miıı efıiilen fiyatı 19.0 O lira olan l.'l(} kilomt:tre
kaC. lo p11ı.arlıkl11 s ıtııı alınacaktır. Pazıırlığı 24 (;_9.ıo p11urteıi gü
nü sııul 1 l tcdir. Kati teminatı '.!8.)'I lira evsaf ve ıartnamesi ko· 
mis1 oııı:i.ı görülür. l'uliplerirı muıtyyea vakıtte Ankarada M.M. V • .Sa· 

tınıılma Komisyonunda buluumalurı. 
' 

. '.,nsucai - Elbise - l<undtıra - Çamaşır v. s. --- .. _..._._ -·.-·--- --·--
!\1 l\1. V<.-kfıleti Satınalma Komisyonund.ın: 

Beb r metre~iııe tehwin edilen fiyatı 3~J kuruş olan yirmi l>iıı 

metrt· ya~11l;: kılıflığı Lez 2H hazirıııı !HO cumartesi gü ı.ü sııat 10 dıt 

Aankar ı.l t M l. V s~tın alma 'o d't paurlıkla scıtı ı ulıoac .. gın• 
dan iste .. lil eriıı 105U lıralık kati teıninalları ile birlikte pazarlık gün 
ve sab tınclıt ııı eı: '<ur Ko da bulunmaları . 

* • Jf'her çiftine tıtlı niıı edilen fiyatı 2J ı kr. olen IO.SOU çift . . 
terlik kı.palı 7.Brfl" eksiltmeye konmuştur lhale\İ 9.7.!HO salı güııü 

s uı.t 14 tedir. İlk teminatı 162 lir..tdtr Evsaf ve şartnaıoesi komi» 
yondR görülür İsteldilerin kanunun emrettiti belgelerle en az ihıı 
lı:ı saatiuden bir uat e ı veliııe kadilT teklif mektuplarını Aokarad& 
M. l\i V. salınıtlma ko ıniıyonu.1a vermeleri 

• Beher metresine tahmin ı dilen fiyatı 11 4 kuruş olan mıth . . .. 
ru!i çıtdırlı k bez evs..fında 2 ı bin metre sedyelik bez aatı:ıı alına · 

ceğmdan isteklilerııı 17 O liralık ilk temiııatlıarilt! teklif mektupları 

111 ı 1. 7 94" perşembe günü ıaat 1 1 den behemehal bir saat evvdiııf" 
kadar Ankarada M.M V. satınaltoa komisyonuna vermeleri. 

* • • Beber takımına tahmin edileıı fiyatı iki lira olan 1 O bin ta
kım vijııma it .7 940 çarşauıba günü saat 11 de kapalı zarfla satın 

alınacaktır İsteklilerin• l.>'10 lirıılık ilk temioatlarile birlikte teklif 
mektuplarım eksiltuıe saatinden bebenıehııl bir saat evveline kadar 
Ankarada M M. V. aahnKlma komisyonuna vermeleri 

, 



• 
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2 M0NAKASA GAZETESi 

u gün ilan olunan Münakasa ve üzayedeler Listesi 
Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri ___________________ _..;;.._ ______________ ...__ - -·. -....----·---·---Ctast Günü Saatı 

A \ ~\Unakasalar ' 
' I nşaat, 1 amiral, Natıa işleri, Malzeme, Harıto 

K6prü tamiri 
Sivaı Ba,müd. bağlı "Hıırgün" tuzlasında 

\70 m. tulüode olup ve üzerine dek.o · 
vil rayı döşenecek olan kıımın teııvi · 

} ei tura biye ameliyesi 
Tababhur ttbdanı inş.: 2 ad 

aç. ekı. 

kapalı z 

5B5 
~019 12 

10329 84 

Elektr il -Ha\: agazı-Kalorifer (tesisat ve malzemt;:si) 

Mücerrit tel ve kordon telleri (temd.) 
Kablo: 150 kim. paz. 19000 

M~nsucat, f lbi~~~undura, Ç~~şır v.s. • 

Terlik: ll800 çift kapalı z. çifti 2 -
Sedyelik bez: 20J00 m. m. l 14 
Pijama: 10000 tak. kapalı z . Beb. 2 -
Battaniye: 5000 ad. (şart. 23S kr ) paz· 47500 -

Kereste, tahta ve saire 

Me,e dilme: l 15 ad. (66 562 m:ı) 

Nakliyat Boşaltma Yükletme 

aç. elu. 

Tuz nakli (temd.) paz. 

rv ahr l.kat Benzin, Makine yağlan v . s. 

kapalı 7 •• 

432() 53 

400 
JO'l 

775 -

400 -
2850 -

1620 -
l7l0 ... 
1500 
71Z5 -

.'.\24 49 

Balı kesir Valiliği 
Sivas İnhisarlar Müd. İnhisarlar U. 

Müd. Tut Fen Şubeıi 

, 
,, 

8 7-40 
10-7 40 

10-7-40 

İst. Elek. Tramvay Tünel İflet. U. Müd. 2-7·40 
M.M V. SAK 24 6 40 

M.M.V. S AK 

" 
" 

M.M. V Hava SAK 

D.D. Yolları Haydarpa'a 

Mersin İnhisa1lar Müd. 

9-7-40 
ı 1·7-40 
10-7 40 

29-6-40 

8 7 4•1 

28·6·40 

:Q -
15 -

15 -

15 
14 

14 -
ll 
it 
10 

10 :l ı 

10 -

, 
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.. 

• ! Piyasalar 
1 

) 
l 
J 

------_____ ,. _.._..·--~---.--.. ~---· _____ .. 
ARPA «Mayşor : 

i Kanada 
Lapla~ 

Londra Borsası 
(4.6.940) 

(No. 3) 

Toplanmış dökünlüler " 
Mayıı 39 3 Toına döküntüleri 

,, 36 · Çinko : 

36 
.. 30 

(Fiatlar 400 libresi Şilin) -- -

Vinipeg Borsası Yeni k<' o;il, ıeı 19 slr 20 
Temmuz Buşeli seııt 37 1 8 Eski çinko " 

Eyh1l " ~B Beyaz Madenler : 
l Kanun ,, __ -----

15 17 ,, 

Marailya Borsası % 2\1 kurşunculukta 
(27.5.940) kullanılan ticari by-

Cezayir "fu 4Emb.prompt 123-122,50. nalc madeni str 85 str 87 
Tunus ,, ,, % 43 kalaycılıkla 
Fu ,, ,, 117-1 1 7,50kullanılıınticaıi 

Fiatlar ı Mareilya Rıhtım ı 100 kiluau Frank kaynak madeni 
- - Beyaz kalay 

8 A K L A Sıfo ı üstleri 
" 

Marsilya Borsası Alüminyom : 
(27.5.940) ---- -

Türkiye 0 
0 4 prompt Levha kesikleıi 

Cezair ,, 167-167.50 Eski tabaka hnlnde 
Suriye ,, 155.5-156 - T o na• döküııtülerı (ti 

\12 
19.l 
161 

" t 14 
195 

" " 163 

Q" 
84 

(Fiatları: !00 Kilosu Frank) 
cari) - Mıığnczyom:.uz str 24 str 26 

BALMUMU 

Manilya Borsası 
(27.5.940) 

Madagaskar Fr. Fr. 
Fas ,, 

Manivela kovorılnrı " 44 
Piston ıı 47 
Ha~~tahane yaprakları ,, 25 
< Proce•s • " 84 

Düralüminyont : Beo:zio: 3100 teoeke 
Odun; 30ıı t. " 

12865 -
51)10 -

965 
420 75 

İzmir Belediye•i 
Niğde Ask. SAK • 

5-7 40 
11740 

16 .10 
14 -- • Tunus ,, 

2325 
2800 
2800 
3050 Ke~ikler ,, 53 

.. 40 
Müteferrik 

Çamafır yıkama işi 
Siklop çemberi: 60 t. (müte..ıhhit nam ve 

beıabıoa) 

Rakı mantarı: J. 186.000 ad. (müteahhit 
nam ve be111bına) 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. " 

Ek.mele: 12 t. 
Erzak: 2.3 kalem (temd.) 
Oaoa eti: 800 k. 
Beyaz peynir: 1 t. 
Zeytin: 3 t . 
Saman: 720 t. 
Sığır eti: 180 t. 

: 5.!5 t. 

" 
: 123 t. 

• a MüTay a de ı er 

Ev efyaaı 

Lrnpalı z 
paz. 

paz. 

" ,, 
" ., 

kapalı ;ı 

,, 
.. 

aç. art . 

990 -
14 l'l 50 
2to 
40) 

720 -
J 4-U)O 
36666 -

k. o 33 
27060 -

t 

M M . V. Hava Sahnalma Komlsyonund n : 
fı bin adet battaniye paıarlılda satın alıııacr.klır . Mubarııınen 

bedeli 47.5 l ı lira l·ati teminata 712i liradır. Pnınrlığı 29.6 9l t cu
ma günü sıat 10 da Anlılarada M. M. V. hava uhııalma komisyo
nunda yapılacaktır. İdıui şartname, evsaf ve nümunesi 2."\8 kuruşa 
komisyondan alınır. isteklilerin muayyen gün ve S-1atte kati temina
tı ve kanuoi belgelerile komisyonda bulunmıaları 

Kereste, Tahta ve saire 
---~--=---=~.~--~~~-----
0 evlet Demiryolları ve Limanları İıletme U. lda,.esinden 

405 -

74 25 
106 -

18 -
30 -
5t -

1080 -
2750 -

2029 50 

Yüksek Mühendis Mektebi SAK 
İuhi:.arlar Umuuı \1üdürl ütü 

" 

İzmir Beledi}'e i 

" 
Adana Ask SAK 

Sivas Aık. SAK 
Tekirdağ Ask. SAK 
Nitde Ask. SAK 

• 

11-7·40 
12 7-40 

12-7 411 

11.7.40 
17-7-40 
17 7-40 
24-6-40 
24-6-40 

5 .7 40 
9-7-40 

10 7--tll 
10-7-40 

İst 3 cü İcfa Cihangir Obba Sok. 24.28·6 40 
Beler A pr .. \~ 6 

• 

11 
ı .ı 

15 

16 -
16 -
16 
10 
10 
10 
15 
10 -
16 -

16 -

\ nakliye otomobillerinin ~HO mali yılına 1t it mevlddı müşteile, yat 
ve stopi ihtıy!lcah 12.6.910 tarihinden 2.7.940 t11rihine kadar 21 gü:ı 
müddetle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmeye konulan ibtiyacatın ; 

Muh. bedelleri 
lıra kr. 

123.W -
1035 -
105 1 -

42 48 
75 -

Miktarı 

77 ton 

4 50 " 
8 

177 kilo 
100 kilo 

Cinıleri 

Mazot 
3 ve 4 ııfır makina yağı 
benzin 
gaz 
stopi 

Muhammen bedeli 4326 lira 53 kuruş olıuı muhtelif eb'atte 115 
adet 66,562 M:ı meşe dilme 8 7,940 pa'tRrlesi günü saat I0,30 da 14522 48 yekun 
Haydarpaşada Gar biııaaı dahiliııdeki komiıoyon tarafından açık ek- İhalesi 2-7-940 sı.lı günü saat on beşle yııpılacak olan işbu ek-
siltaıe usulile ıatın alınacaktır. l siltmeoin umumi ve fenni şartnameleriyle mukavelename projeıini 

u işe girmek ist~yenleri~ı 324 l'ra ~9. kuru·l~ık rnuv~k~flt _ıe- görmek ~-e bedel~iz ol~rak ~lınıık istiyenler_in eksilt~e ınüdde_ti için
miıı at ve l..aı unun tt yın t-tl ğı \.t"Sı.ılııle bırlıL.te d sıll oı e guııu ~aııtıne I de her gun l>eledıyemıze muracaat etınelerı \'e eksıltmeye gırecek· 

kadar kımiıyoua müracaatları lazımdır. leriıı de 24!-JO sayılı kanuo ve şartnem~si tarifatına göre tan7.İıo e· 
Bu iş~ ait şartna ~ı eler komisyondan paraaız olarak datıtılmak- decekleri tc-klifoamderini 2 7-910 salı günü uat ou dörde kr.dar 

tadır. makbuz mukabilinde belediyemize tevdi eylemeleri lüzumu ilin o-
-----·------------------ lunur. 

Nakliyat - Yükleme - Boşaltma 
--... ---------- ........ 

Mersin inhisarlar Müdürlüğünden : 
İnhisarlar idart•sinin Merıin Vt' taşra ambarlHrı için bir seııe 

zıarfıııda gt'lecek tuzların nakliye ve hammaliyesinirı 17.6 940 pazar
teıi güııü açılan pazarlıtma iştirak eden bulunnıadığlildlrn, pazarlık 

~on güo temdit edilerek 28 cuma günü saat ona bırdkılnıışlır. ŞerHiti 
anlamak istiyenlerin o gün ııaat yediden bire kadar inlıisarJar ıciare
ıine 1ı>Üracaatları. 

D. O. Y o11arı Satınalma Komisyonundan : 
Seııelık icar bedeli 3360 lirıt tahmin edilen iki adet binek a

r.bası 5.7 9-W curua güııü nat 15 de Ankarada idare binasında a
çık eksiltme yolu ile kiralanacakhr. 

Bu eksiltmeye girmek istiyenlerin 252 liralık muvakllat tewinRt 
ile kırnuoun tayin ettiği vasikaları hanı ilen ayııı gün ve s rıa tte ko 
miayon reiıliğıne müracaatları li71mdır 

• \ 1 

Ar.kara lnhisarlaır Baımüdürlüfünden: 
Kamyonlarımız için 100 teneke benzin 1 7.94() pazarte.i günü 

aut iti da açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli bir tenekesi 45~ kuruş heıahiyle 455 lir.a 
muvakkat ten.inat 34 lira 12 kuruştur. lsıeldilerin tayin edilen gün 
ve saatte batmüdürlügümüzde toplanacak komisyona müracutları. 

İzmir Belediyesinden : 
İtfaiye, hasta, cenaze otomobiUerile temizlik kamyonları ve 

iş vasıtaları için senelik 3ı0 tcuel<e benzin satın alınması, ynı iş
leri wüdürlütündeki şarlııarueai vt:çhile kapulı 7arfh eksiltıneye ko 
nulmuştur. 1Y1uhammı-n bedeli 12865 lira muvakkat teminatı 96:> li 
rudır. İh elesi a.7.9llı cumıt günü saat ıt),3U dHdır. '..!490 sayılı kanu
nun tarif.ıh dabiliı.de hazıdanwış teklif m~ktupları ihale günü saat 
15,3U a ka,.dar encümen riyuetine verilir. 

Mütefer.r.ik 

Anadolu ,, 
(Fiatlar 100 kilo ıçın 

Marsilya antreposu) 
Eski t nbnk:ı halinde 
Torn:\ dökfı:ıtiilf ri 

Nikel: 

.;~o str. 32 -

Londra ,Borsası 
(16.5 940)' 

Türki. ·itibari Nisan-l\1 ayıs 145 - Yeni kesikler 
Kalkütta ,, ,, 145 - A nod lıurd11lar ı 

il 168 

" 160 
Fiatlar : 50 kilo 800gramlık Kadmivom : 

İngiliz ölçüsü üzerine Şilin olarak) ____ _ 

B U G O A Y • ~ Hurda 
Londra Borsası ! Kurıun : 

3 - lıhresi 

(4.6.940) 

Manitoba(No. l) 
Manitoba (No.2) 
Rosafe 

mayıs 

" 

31,3 
3•l,5 

Cenubi ve Gar.Avuatralya 
(Fiatları : 480 Libresi Şilin 

Ştkago Borsası 
Temmuz. Buşeli Sent 82-1,8 82 
Eylül ,, ,, 82 1 2 82 i r i 
1 Kanun ,, , , 83 - 83 7 8 

Vinipek 
Temmuz 
Eylül 
l Kinuıı 

Borsası 
75 ,} 8 
77 5 8 

(Fiatları : Buşeli Kanada Sent) 
Rozario Borsası 

Mayıs 10 k. Pezo 
Hazi•an , . 

l 
8.90 

1-iurdn 
% 1 ~ kıılay 
% 2 bılay 

HAM DE RI 
(27.5.940, 

str 22 -
ll '23 -
,, 23 -

Marsilya Borsası 
Cezayir Koyun d~risi 1200 J:l25 
Keçi derisi 20 
Kuzu, derisi 22 
ütlak derisi 19 
Koyun beraatı 

• (Fiatlar : fr. frankı) 

KETEN TOMUMU 

Londra Borsası 
(16 5.940) 

Boune' Aires Borsası 
Mayıı ,ı oo k. Pez.o 
Haziran 
Temmuz 

,, 

Laplata 
Kalküta 

8 67 . Bowhay 

ııisaıı 

" ,, " 
" 

11.ıo 
20-
21 

,, 8.80 

ÇAVDAR 

(Fiatlar tonu sterlin) 
ı KUŞ YEMİ 
~ 

Vinip~g Borsası 
Temmuz 

l Londra Borsası 
!°>0 1 2• (16.!Ul-tll} 
48 1 8 Spot . f'.ylül 

Birinci kanun · 
25 ....... 

için tiliıı) (Fiııtlıı r : C W. T. 
(Fiatlar : Buteli Kanada Senti ,J 

' Anvers Borsası 

Hurda Madenleri 
İngiltere Borsası 

Bakır: 

; Laplata disprınible _.. 
1 (Fietlıtr : 100 kg. Belcika fr,) 

Tonu 
Tel No. 1 (Yumak halin· 
deki teller <le dahildir) str. 57 1 Os . 

l'd No ., 55 lOs ' 
Ağır ,, 56 JOs ( 

Hafif , " 55 -
Torna döküntüleri " 52 -
Ocak ~ 57 !Os 
{eni levha kesikleri ., 5 7 -
K azııncılık bııkırı 

Pirinç: 

Ağır 

Hafif 
Tabaka halinde 
Çubuk uçları ve 

" 
3 lOs 

. !ltr 39/ str 41 
.. 34/ ., 36 
,, 41 " 43 

Elektro 

MADENLER 

Londra Borsası 
Bakır 

(23.5.940) 

Steri. 62 - 0-0 
THfıye 11dılm iş • t>:? - 0-0 
Tufiye •di l miş ")o 99,7 
TufiyP edilmi' O/O 99,2 

1' 5' 
T .,ı çobwk ar 

4 16 

o 61 -10-0 
• bO -10·0 

• 65 - ıo-o 

MISlR 

Lon<lra Borsası 
Laplata yenı moh~uı huiran 1 l 1j 

Cenubi Afrik11,N.2) Haz.Tem. 1 !-) 

., ,, ,, 4) şubat 

.. ,, ,, 6) (satıcı) ,.,,,, 

Bu ite ait tartname An.karada malzeme dairesine müracı.atla 

rörülebilir. --M:'°'M:y;kalett Hava Satın Alna Ko. dan: "fişek,, 38 IOs 
(Fiatlar; 48 l Liltreıi ŞiJiıJ) 

Buenos·Ayres Borsası ...:ı 

Mahrukat, Benzin, Maki na yağları v. s. 
Şile Belediyesinden : 

Belediyemiz elektrik makinesi içiıı alınacak l U ton maden kö
mürü, kriple olmak Şiir\ile teklıf edilen bedel haddi layilır. görülme· 
dilinden ihale IU gün daha u:.ıatılını~tır. 

Mubamıat•n bedel beber touu sabile iki yü:ı metre mesı.fedek i 

ambara tesilm şartile I~ lira, muvakkat teminat 97 liret 50 kuruştur. 
Eksiltme 't.7 6 940 perfeınbe günü ıut 15 te Şile Belediye Eecü· 

meninde yapılacaktır. • 

Tire Belediye Reisliğinden: 

lielediyemiz müe11eıeıi elektrik santralı ile me:ıbaha ve ölü 

500 takıw kütüklük pazarlıkla satın alınacaktır. Mubammeu be- Kesikler 
deli 37o0 lira olup kati teminat mikdarı .~94 liradır . Pazarlıti 7Ut30 mermi kovanı 
25. 6. B.tO salı günü saat IO da hava ıatın alma komisyonundR ya {tüf ek mermisi madeni " 49 
pılıı.daktır. İdari tartname, evsaf ve nümunesi her gün ö~leden son- Temiz ç_ubuk .ı.Swarf ., " 34 ){ s 
ra ~omiıyandan a!uıabilir •. İste~lil.erin mua!yeu gün ve ıaatte kati 1 MUn:.weated,, Radiy2.· • 36 str 38 

tem•:~~h~~:~~··:.:;:;;;:~~::~~~;;.:yi::~:t b:~:~::··~~bte-' lı DAiş::l:l:k~rl::t~:b~:~.:::~'. ;3 ''' 7; 
, mıra ı ser ronzu 

lİ~ b~y.'.' ve temİLıi, m011l~e~eıi ~~ıuacagınci.111 ber,gün Stadyum mü- t % 3 kurşun ,, 72 
durluıuııden şartname11nı gorebilırler. ~ 

30 
el 'b 

1 
1 Keza % ı .O :ıı 67 

21, 6 . H4J per~eınbe günü saat la, a ı ,. esi yapılaoağıodan Tıcarl sert bronz , 59/ ıtr 6 l 
talipleria · vili7et daia..i encümenine müracaatları. 

" 44 str 4tı 

l 

·r """ eınmu1. . • • . ·34 
Eyliil • 4.

4
, 

ı t,aııuıı • 4, 
( Fiatlar : lllO kilosu pe.ıO ) 

Kal.ıy 
( I ) 5.940J, 

Sıandard pı:şın 269 l/2·269 ~ 
3 ay ud•lı 2tı7 1/2-'J.67 11 t' 
l ıg ılı% bı ayı Liverpool 270 l 

Kurıun 
Yu:'lıuşalc. ham fa:n e lıı ııümrüklu • O 

Stul. 25 - O -

(Devamı 3 üncü ıayf ada) 
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*** 
~ 60 ton siklop çemberi ve rakı mantarı alınacaktir· Bak: 
~arlar U Müd. ilanlar_ı_n_a_, -----

~k. Zahirıe, Et, Sebze v. s. • . 
Marmara Uaaü Bahri K Satmalma Komisyonundan: 

Tab. fiatı Tah. fiatı 

Cinıi Kiloıu kr. H. 

a_kla liçl 8000 5 
BtıeJye ıultani 40( O 7 
At1t1'a 41 :oo ı o 
Stıı.ıizotu 10000 5 
:Yfekadm faaulye 15000 12 
lte kabak 8000 2 50 
P,Uıcan 15000 8 
&.ınya 5000 17 50 
P,,•ıa 1 25000 4 

Cinsi 
Ispanak 
I< uru ıotan 
Salça 
Karmızı biber 
Domates 
Patates 
Yeşil biber 
Lnbana 

Kilosu 
25000 
280(ı0 

8110<) 
\500 

1500J 
280011 

8000 
25000 

in. sa. 
8 

lO 

25 
25 
4 
8 
7 
5 

M0NAKASA GAZ~TESi 

Aakeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma 
Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli I0,5011 lira ol ım 30 ton arap sabunu as . 
keri fıtbrikalar umum müdürlütü uıerkt•z satan alma llomİS)'OnuncR 
5.7 940 cuma günü sut 15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartııa · 

• me parasn; olarak koınisyoııdan verilir Taliplerin ruuvakkat teminat 
olan 787 lira 50 kuruşu havi teklif mektuplarını mezkur ründe 
saat 14e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numa
rala l:anunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle komisyoı cu olmadık· 
larana ve bu itle alakadar tüccardıuı olduldarına dair ticaret odıısı 
vesikalıtriyle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

ÇanRkkale Müstahkem MPvki Safmalma Komisyo nun ar. : 
28.ti 940 cuma günü 5 ),000 kilo makarna 20,( O) kilo sabun, 

20,000 kilo şehriye, 20,0UO k ilo buliur, ve 29 6.940 cuın f'rtesi günü 
de 10,000 kilo pirinç, 20,ı 00 kilo sade yağ, ll•U,{)00 k ilo bulgur, 
3\1000 kilo kırmızı mercimek pın.arhkla. satın alınacaktır. Taliplerin 
Çanakkalede askeri sahnalma kowiıyonuna müracaatları . 

Umum tutarı 18480 liradır. , 
Deniz erlerinin yıllık ibtiyaçlarındao olup yukarıda cins ve 1 Tekirdağ Askeri Satınalma Komisyonundan 

-ikturı yazıla 17 kalem ıebze, kapalı zarf uıulile eksiltmeye ko- ı 52.5 ton sığır eti !rnpalı zıtrfla s:thn alınacaktır. Muhommen fi 

•ıılrnuştur. . . 
1 

yatı 33 kuruş ihalt'.sİ lO 7.940 çarşamba günü saat ıı ı da Tekirdıtğ-
Ekıillmesi 8 temmuz 940 pa:ıerteıi günü sut 15 le lzmıtte ' da askeri satıu11lma komisyonuııdlt yapılacaktır Ş utııam..:si kom is 

ltrıane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. yonda görülür. 
Bu ite ait tartname bedelsiz .olarak komisyondan alınabilir. 

. Eksiltmeye ittirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunnn i.te
dıti aicilli ticaret vesikalarır.ı ve 1386 liradan ibarH mu va kkrıt te
'ıi•atlarile birlikte tanzim edecek:eri teklif mektuplarını muayyen 
tiiu ve saatten tam bir saat evveline kRdar komisyon başkaıılıtma 1 

•tr1rıeleri ilin olunur. 

Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan : 
Edirnedeki biılıkler hııyvıın .. tının ı.eneıık ilıtiyacı ı olrıı '> 

kuru o t kapalı Larf usulile ihııle!>i 8. 7.40 p:ızartesi günü sırnt · 5 
pı lac:ı ktır. 

Tahmin fintı 1 lü bin lira ılk teminatı ·~Z50 liradır. 

milyon 
de ya· 

Koza Memleket Hastanesi Baıtabibliğinden : Evsaf ve şeraitini görmek i teyeııl e r her gün iş )lltil:ıı ında istekli· 
lerin de belli gün ve saatta resmi vesaik ve teminatlarını ıhakden bir 
saat evvel sanayi kışl:ı~ıııdaki sııtınalma komısyoııunn vernıelcı i 

Kozan memleket hsatahanesinin 1 huiraıı 940 tarihinden 941 
)ılı ınayı1tnın ıoouoa katlar bir senelik ihtiyaca olan cenahta yazılı 
fS lcalem erzak vesaire ihtiyacı onbeş ıün müddetle münakaşaya 
~0ıanıuştur. 1 

İhale 1 temmuz 940 pazartesi günü uat on yedi buçukta Ko· , 

• • • Pazarlıkla .;00 ioıı arpa ulınacııktır. İhalesi ~d.fı.4\l cumn günü 
saat l l de E.dirnede e~ki müşıriyet daiıe:.inde ı.ntınnlmıı komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin edılen tutarı 18 bin ve teminnt ı 1350 liradır. E\· 
saf ve şnrtname, i hergün kt_.ınısyorıda görülebilir. İsteklı ıc:rin sözü geç.·ıı 
günde komisyonu gelmeleıı. 

t,ll ınemleket baatahaı•esiııd.- yapılacaktır. , 1 
Şartnameıioi anlamak iıt;yeııler ıöyleoen hastahane tab ebetinde 1 

t0re~ilirler. - ' . .. 1 
lıteklileriu ayni günde muhammen bedehn yuzde onunu pey ı 

'~çası olarak yahrmak suretiyle roüna1'aaaya iştirak edebilecekleri ı 
~ olunur. . 

Kars Askeri Satına.lma Komisyonundan : 

Kozan memleket hastahaneıinin 1940 yılı haziranında 1941 yılı 
lb'Yıaıoın sonuna kudar erzak vesaire ihtiyaç listesidir. 

Azami miktarı A2arlıtı . Bellerinin Muhammen 

(•lern Adet Metre. Kilo 

' 
........ ___ _ 
2 
3 
4 
5 
6 

8 
9 
ıo 
ıı 

12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
ıu 

, 

200 
llO 

, ıoo 
lllC'O 

200 kutu 
5000 yük 

400 
200 

800 
41 o 

;l() 

Joııo 

1500 
1500 
.~00 

5 
1 (lı)(I 

5 

150 
150 
ıoo 

ıo,> 

200 
'.lOtı 

2000 
150 

200\ltl 
ı ııııoo 

2tlU;l0 
1 

200 
600 

20 
20 

200 
200 
:;o 

il 

50 
.lO 

5 
~' ;) 

10 
10 
3 

muhammen 
bedeli fiatı 

Kr. Sa. L. Kr. 

12 
.:10 

7 50 
10 

550 
30 

150 

360 
6'0 
112 511 
;\o 
27 5) 

300 
7 50 

150 
15 

tutarı 

Nevi 

Hu ekmek • 
Koyun eli 
Taze- sebzeler 
Patates 
Çay 
Pirinç 
Kuru Bamya (A

mas) a) 
Sade yağ 
Kuru soğan 

ıeo 

10 
6 

30 
15 

. 4:; 

6 
~o 

311 
9) 

' İııce tuz 

1 !) 

311 

l 
20 
2') 

1 

2 50 

.füO 
45 

2 
2 
25 
ıo 

200 
~ 50 

alınıtıı r11yiç üıeriıw 
150 
4') 
20 
60 

4 11 

2• 
ıo 

15 
20 
25 
20 
90 
50 
70 
15 
50 

2 
4 50 

;.\() 

811 
30 
30 
30 

1 50 

80 
12. ı 

15 

8 
4 

20 
JO 
.ı () 
12 50 
6 
4 50 
2 50 
7 
1 50 
1 50 
4 

250 
120 
160 
240 
120 

9 

Kuru ıneyva 
Taze meyveler 
Kesme teker 
Süt ve yo~ urt 
Şehr ;ye ve ma-

karna 
Yumurtıt 

Piliç 
Tavu1; 

Limon ve por. 
lakı. 1 

\.1e-?e odunu 
Kömür 
Maden körnftrü 
Kıthve 
Sabnn 
G ızyatcı 
Zeytinyaıfı • (Ay-

ulık) 
Zeytin tanesi 
Un ve İrmik 
Bula-ur 
Koru sebzeler, 
D salça 
Peksimet 
Tatlı su balağı 
Tere yatı 
Salamura peyniri 
Bul ' 
Mercimek 
Piııküvit (İstıııııbuJ) 

Kiprit 
Su 
Kefen bezi 

· Tahta 

Dülbent (gazlılr.) 
Sarj"ılak bez , 
Silpürre 

AdanaAıkeri Satınalma Komisyonundan: 

''-l Adana ıaroizonu içiıı 225 ton un kapalı zufla eksiltmeye ko
dlt lbııttur. Muham01en bedeli 27,000 liradır. fık teu.inatı 2025 lira 
'l ' l::luiltmesi 8 .7.940 pazurtesi iÜrıÜ sHt 9 da Adana ukeri aıttın 

ı.ı, komiıyonunda yapılacaktır. "l Şartnamesi İstanbul, Ankara Levazını Amirlikleri Adana askeri 
111•lllla komisyonunda ıörülebilir. 

~ l'alipler kanunun 2,3 Üncü maddelerini haiz olduklarına dair 
~"-iki hanıil olarak tayin olunan saatten en az bir nal evvel 
tfl•rını kowiıyon ri7aaetine •ermit olmaları Jizamdır. 

... 

Kars i'llrnizonu içiıı bir k.ilosuııa tahmin edilen fiyatı 16 kuru•· 
olnn 48u,OUO kilo 11gır eti ile bir kilosuna tahwi .,-ı edilen fiyhtı 2 
kurut olan 3.0l!U.\ OU kilo odun ve Ardahan iarııiLooa için bir ki
ı.suııa tahmin edilen fıyatı 15 kurut olan 144,000 kilo ıığır eli ve 
Göle garnizouu için lııır lıtilo11uoa tahmin edilen fı}ah 14 kuruş o· 
lan llU OıJO kilo aıfpr eti kapalı :ıarfla ektiltweye konwoştur. 480 
on ıağır etiıııo ili< lemiııata 5 J5U Jira 300U toa oduııun ilk 

1 te<n .oatı dört bio be!l yüz lırot 144 bııı , kilo sıa-ır etinin ilk 
teminatı lö2U lira • 2U tou sığır etiııiu ilk teminatı l l66u lira 480 
ton aıgar et:oin şartuao:ıe.ııi 933 ve J milyon kilo oduııun :ıarlnamest 
300 kuruşıı 11.lrnak ve diierleriııı pur<tsa.ı almak ısteye.ıler hergüıı 
komis[ona gelmeler. -180 ton aı&ır etiııiu ıhc;Jeai ıu 7 ~.ıo çarşamba 
günü sallt l4 de ve 3 mılyou kıio odunun ıhale.ııi yııı ıüu saat 15 
de 144 bin kilo sığır etiniıı ıhalesi .ııaat ı5,3U da 2u ton •ıi:ır eti 
om lb dadır . Eluilhneye gırt:cei..ierııı l4Uu sayılı ıuuıuııuo ~ ve 3 
üncü maddelt:rıode JöLtlı vet.aık \e teki f uıc:ktoplarıııı ihale Hctl· 
lerıodeu en 1&.L bir ııı.ıat t:vvdiııe kadar h.arsdrı Askeri .!::ıatınalwö 
Komisyonuna vermeleri. 

ı~mir Beledıyesinden : 
D.uülace:ı.eye ıeneıik ı 20(.)U kilo ikinci ue vi ekıuek :; c tan , alan

ma:.ı,yıu:a i:ıleri müdürıütüudeki şartıırtwesi veçlıile Üır ay müddet
le p..zıtrhj'a bırllkıJmıştır.Mııhllmweıı bedeli 980 lira uıuvcıl!k l te
miııatı 74 lir.t,ı) kuruştur. l'llliplerin teminı:ttı ötleden evvel iş b, ıı

ka.ııoa yatıranı~ uı.tkbuLlarıle ihale tarihi olan 17.7.40 çuş.ımba 
günü uat on ı.ltıda eucüıueuimiı.e mürıacaatları. 

* .ı: * l)arülacezeye senelik tJ k1&leın muhıelif <.·u k ııalın ala'ııması, 
yuı i:ıleri müdürlüğündeki şartua.uıeııi veçhile bir ay müddetle pa-

l zarlaga bıralulwı:ıtır.ı\1ubamıueu bedeli 14 I~ lira 50 kuruştur,Muv.ık 
kal ıe .niıuıt 100 lir.tdır, fuliplerin tewiuı.t ı Öğleden evvel ış b .:ın kn
sına ye. arcuak mıilı.bu:ıl..riylc ilı "le tarıbi olan ı i. 7 4 ı çarşam ı.,a 
günü sad on ı.ha d'* eııcuu.ıeııe müracaatlara. 

* • .OaruLceıeye ıe ı e:ik ~0.1 l~ilo daııa e t i s:1 t ııı Eı l ııımıts ı yu. ı işl ı:ri 
wü<l ürlügüııdeki farlnaınes ı veçhi le bir d y müddetle p.ır.arlı,< ı bır, -
k1lwış:ır. Muhamıoen bcı.lelı 240 lira wuvakkat teruiı ııı tı 8 Jırud ı r. 

1 Taliplerın t~ıııiıı •• h ögleJeıı evvd iş ba11 1. aııına yatırarak ih<ıle tarihi 
olan ı 7. 7 H O çarşamba günü saat l tj da encümene mür.ıcautlerı, 

• 
İzmir Lev.-ızım Amirliği Satınalına Komisyonundan : 

Miklaı ı Cinai 
20ııo ldlo Sııdeyafı 
1250 feytiny.tğı 

5ılOJ • .Pirinç 
30()0 u Kuru fasulye 
12.50 Kuru üzüıo 
2000 Nohut 
2000 » Zeytin taneı.İ 

ınoo Sabun 
Münk. '> uıın şekli 

Açık e ı. ıilt me 

» • 
• > 

J) , 

" 

28 
28 
28 
28 
2H 
29 
29 
2~ 

Tahmin tutarı Teminat mv. alıçosı 
2360 lira 177 

525 Iı 39 38 
1500 ~ 112 5 J 
600 J) 45 -
175 .» 13 13 
'l20 lt 16 50 
400 » 30 
620 » 40 511 
İhale hır: h gün saati 

hd2iran 940 cuma gliı ü saat 9 
11 9-to » l> ır n,3u 
• 9~0 » » 10 
» 9.:ıu ,.. > • 1) ıo)o 
D 940 cumartf'sİ 

940 » 

940 , 

" 
940 

" 

günü ıaat 9 
) J) 

" 

~1,30 

10 
10,30 

İ:ı •ıı ir Deniz Komutanlığı birliklerinin yukarıda cins ,.e miktarı 
yaz.ılı sekiz kalem erzak ihtiyacı sekiz. kıta ~arrııaıııesiyle ayrı ayrı 
açıl< ek siltme ııuretiyle münakasaya konmuştur., 

İhult"leri hizalarında ya1.1lı tarih, gün ve oıııatlerde l.ışlada İ:ı
mir Levazım Awirliii Sataııalma Kowiıyonundıı yapıl ac .. ktır. 

Şartnameleri her gün K~miiyonda görülebilır. 
İıteklilf'r Ticaret Odasuıda kayıtlı olduklarıııa d ir vesiku göı 

termek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye istirak edecekler 2490 sayılı kanu ıı uo 2, 3 üncü 

maddelerinde ve şutnawesiude yazılı vesikal1&rı ve temiııat muV1ık· 

katalara ile birlikte ihale ıaatiuden evvel Komisyona müracaMtlım . 

3 

Tekirdağ Askeri Satınalma Komisyonundan : 
4() ton sığır eti pazarlıkla slihn alınacaktar. Muhammen fiatı 

32 kuruştur. Pa.1arlığı 27 6.940 p•rıembe g'iinü saat 11 de Tekirdağ 
' tümen sashııalma komisyonunda yapılacaklar. Şartnamesi komiıyon-

da görülür. ' 

İıtanbul Belediyeıind<!n: 
Hastanelerle Zeyneb Kamil doğumevi ve 11hbi müesseıelerio 

} ıllık ilıtiyacı için lüzumu olan sabun, soda, zeytinyağı ve zeytin 
taııl':.i ft<ı pıılı zarf ıısnlile eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli ' 
6190 lira ve ilk teminatı 464 lira 25 kuruştur. Şartname zab~t ve 
muamelat müdürlüğü kaleminde görülecektir İhale 8.7.940 pazarte· 
si günü saat 15 te Daimi Encümende yapılacaktır. Taliblerio ilk te
minat makbul. veya mektubları, 940 yılına aid Ticaret Odası vesi
kalarile 2490 numaralı kanumıın terifata çevresinde hazırlayacakları 

t~kl f rnektnblarını ihale günü aaat 14 e kadar Daimt Encümene 
vermtleri . 

Muğla Askeri Satınalma Komisyonundan 
Muğla Milas ve civarındaki garnizonlara teslim edilmek Ü7ere 

cemaıı 450 bin kilo siğar eti kapalı zarfla uıuliyle ekıiltmeğe kon
muştur Muhtt:lif garııi:ıoıılaraıı ihtiyaçlara ayrı ayrı veya iki veya 
üç grup belinde ihale olunabilir.-

Heyeti umuoıiye:.inin tabmiıı edilen bedeli 101880 lira ve mu
vakkat teminııtı 7CH 1 liradır. Parça parça verilditine a-öre muvak
kat tewiııah da bu ııisbette ualtılır 

Hepsiııiıı ihale günü ıO temmuL 940 çarşamba günü saat oıı 

be~ted ir İhalesi M uğ lada komutanlık satınalma komisyonunda ya-
pılacak tar. , 

İstel.Iilerin 1eklif mektuplarını~ teminata ait makbuzlarile bir
likte yukarıda yazılı saatten bir aııat t'vvel satınalma koroiıyonuna 
verooiş oltJJalara şnrltır. 

Nlğd ... Askeri Satmalma Komisyonundan: 

Aşatıda yuzıh mevad kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur, İs
t'!klilerin keııuııi vesikalariJe teklif mektuplarını ihale saatindeu bir 
sıuıt evveline kı.dar Nij'dede aıkeri satıııalma komisyonuna verme
leri. ŞurtnameJeri komisyonda görülür. 

Cinsi iktorı Tutara Teminata İhale fÜnÜ ve saati 
kilo lira lira krt. 

Sığır 'eti 
Odun 

ı 23.000 27.060 2029 50 
300.(lf){) 5.610 420 75 

ıo.7.940 
ll.7.94U 

16 
14 

IDevamı 4 üncü sayfada> 

Muhaıo · beci. %7,5 tem. Eksiltmenin 
Cın~i Miktarı l' ra kr. lira kr, şekli saati 

Şiklop çeınberi 60 tou ,.wüteahhidi namıua" pazarlak l4 
15 Rakı maııturı 3, 186,000 adet n .. " l - Şartname ve ııüwuııeleri nıucibincL· }Ul arıdR cius ve mik

tarı yı. zılı ,.'!. .. kıdem malzeme müteahhitleri 01&01 ve hes11bıııa pa· 
zarlıkla satın ahnacaktır. 

il - Paı.arlık 12. V II 940 cuma günü hizalarında yazılı saat· 
lerde Kabalatda Levazım ve ~ ubayııal Şubesıııdeki Alam Komis· 
yo11undu yapılacaktır. 

lll - Şartnameler sozu geçen Şubeden parasız 11lınabilcceği gıbi 
uü .. under de görülebilır. 

iV İstek.lileriıı pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif 
edece ' l c: r i fiyat ÜLeriııden ~o 7,5 güver•ıııt' ı:-nralariJe birlikle me:z.-
lcur Komisyona müracaatları. (:)204} 1 4 

"- ----- -- .. 
1
1 APARTiMAN VE Ev SAHIPLERiNE:' j 

SIGINAKLARINIZIN KAPI VE PEN- 1 

1 

CEl<l:.LEt<iNl YAPMAKTA 1 
İSTiCAL E.DlNlZ 

llP GM 1 Dt:: .11Rı.>E~ 

rlP GH - l BE \tİRDE 

TIP il - 2. TAH l'ADAN 

Fabrikanııı.<la yapılan yukardaki tiplerdeki 
Kapı ve Pencerelerin nümunelttrİ 

'vılayet Seferberlik Müdüriyetinde mocuttur 
Gidip ıörebilirsini~. 

Müracaat Mııhalliı ı ı 
lj M O N İ P H E R S E K 

G.ılata \Jmcrabit Hanı yanında , Çanakçılı Han, Sci kat 

: 9 ·======::.N=....:o=. ::3=1 ~-=3=2::...... Telef~~-4 3? 3 9_. ------e.I 
.... ··--· .._._ --- ---

& D 1 ~ Ot POSU - ı 
M. lbrahim gerkmen 1 
TÜRKİYENiN EN ZEl\GİN ÇEŞlTLİSİ 

ve en ASRI DİŞ DEPOSUDUR 

Daimi bir sergiye malikttr 
İstanbul, Makulyl\n han No 2, 3. 4, 5. 

···-~---..,,,..--"" Kiralık 
1 ve 2 odalı J C E Y O 1 

~ A p ART 1 M AN.._ LOKANTA VE BiRAHANESi 1 
K.ılorifer· bunyo, Side, hava 
gazı, elektrik , terkos , h c.! r M R. ALKAN İDARESİNDE f 
gün sıcak su, parke, bütün Nefis kuzu döneri ve leziz ı 
konforu haiz, iyi manzaralı 
ve havadar, ehven fiatla ki- yemekler mutedil Hatlarla 
kalıkhr Beyoğlu, Karlman Yeni A.Jr,.•• G•'•t•, Havyar Han ar-
rarfısında, e s k i Polonya, ka.ında, Yamiıçi B .. an Sokak No. 11 
y e n i Nuru Ziya t1okağı, TELEFON • 49374 
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ABONNEMENTS 
V ille et Province 
3 mob Ptn 450 
E \(;;o 

12 l :.O'J 

, 

l·:trnllger ; 12 moıl' Ptrs ~:dJO 

Le No Ptrs 5 

• 

• 

1 ,,, 

-----·-··----- ----: 
ADMINISTRA TION 

• 

P il.1 •. Fsl i G fn rük (',.el. 

. o 5::-

T~lepbo.ı(' : WH2 

Pour la Publicite s'adre11er 

it l'Administration lournal Professionıml des F ournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Boite PoıtH le No. l'lö ı 

: 

Tableau 

Objt•t <lt• ı'adjudication 

Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui . 
Mode Pri;·- • Cııutio~. ·- ·-·- Lieu;"d'adj."idi~i~ el;---- ·-:;-·- -- - · 

d'11djudicat. eatimatif provisoire Cııhier des Cbargeı Jours HeurP& 
.~~~--~~----~ -----------·-----

J c jt ri!atir.ı . ~ ı t Rahais ... 
--..:...------·--.-- - 1 c or.slructıcns-f\ epan tions-Trav. fubl İCE·fV ateı· iel de Construction-Cartographie 

- -- --~ --~--· _ ___. ..-::ı . ------

Rep. pont Publique 5335 400 - Vilayet Balikesir 

Trav . terraa:.ement pr. po~c rail:. voie decau· " 4019 12 30'2 Oir. Pr Monopole~ Sivas 

8·7·40 16 -
ili 7-40 15 

ville a la Saline d' Argın: 170 m. 
Constr. '!. reseıvoiı~ d'e\o&J oration d'une SU· Pli cach 10329 84 775 10-7-40 15 -

perficie de 1 ;011 m a la Saline d' Alibaba t 

f 1€ clf' icite-C: az-C hauffage Ccntral (lnstallation et M aterit: 1 
- · ...... ._ ... ._.-.ıııı-- . 

Fil i~olateur et fıls pr cordons (aj) 
Cable: l 50 le.im. Gre iı gre l 9vOO 

Hab11lement - Chaussures - lissus - Cuir·s 

Pantoufleı: 10800 paires 
Toile pr. brancard: 2110011 m 

Pyjamas: 1 O 00 complets 
Couverture en laine: ~Ol tJ p (c. clı 238 P) 

Pli cach l ıl paiıe 2 
le m. 14 

Pli cach le comı.ı .' 
Cre a gre 47 500 -

Bois de ConstrucUon, Planches, Charpente - - - ..--- -
Boiı. de chcnc s<'ie: 115 p. (66.562 m~) Publique 

T ransport-C}ıargt ment - Oec_har~~!.'!.! 

Transport sel (aj) Gre a ~ıe 
(.on buflille · Ce:H buranl-Hui\os -----

Benzine: 31 •)U bidon:. 

Boiı.: 3011 t. 

Oivers 

Lessivage liı,gc 
Ccrcle cyclobe: <ıO t. (au nom et pr coınpte 

du fournhseur) 
Bouchens pr, rak.i : 3186GOO p. (au nom d 

pr. compte du fournis~eur) 
Ceinture pr. soldats: '.>00 compl. 

Provisi on -

Viandc de boeuf: \ 00 t. 
> ,, • 90 > 

A voine: 3ll0 t. 
Haricots frais: 25 t. 
Courges: '26 t. 
Haricots: 14 t (aj) 
Beurre, pain de lre 7me qual., Je~umes et 

lomates (si) 
Legumu: S lots 
Pain: 210140 it. 

1 

Viande de karaman: 13-15 t. 
Viande de boeuf: 180 t, 

" > » 525 > 

> ) » 1'2J " 

Pain: l 'l t. 
Provisions: '23 loh (ajı 

Viande de veau: ~00 le.. 
f roma~e blanc: 1 t. 

Olives: 3 t. 
Paıllc: 720 t. 
Yoghourt: 83, l t. 

" 
12950 k.. 

" 21,5 t. 
Haricots tchali: 15,8 t .-id. :ı yche: 37 ,8 t .-id. 

barbounya: '63,5 t.-courgls: 5,6 t. con· 

combres: 17800 p. • 

The: 'J. t 
Froınage blanc: 20 t. 

,, k.:ıcher : :!I t. 

Lait: 85,9 t. 
• 16880 it . 
" 22050 ~ 

Beur re: 16330 k. 
Pommes de terre: 48 t. 
Confiture( 25640 k . 
Farine, macaronis, vermicelle, amidon ete. 

F romage bhınc et kacber 

Oeufs 
Farine: 31416 k 

Diver1eı Jegumes: 7780 k.. 

Laiı: 15 t. 
Y oıcbourt: 12 t. 
Proviıions 

Legumeı: 17 lots 
Savon , ıoude, huile d 'oliveı et olıves 

Pli cıwlı 
l> 

Pli r:ıch 

Grc :. gıe 

• 

,, 

Pli cach 

" 
Gre a gre 
Publique 

Gıc .iı gre 

" 
, 

Pli cach 
ıı 

" 

1'.2füıS -
5610 

3750 

30000 
15750 

:!000 . 
IC40 
2940 -

'21024 

36066 
» le k.. O 33 

27060 -
Gre iı gıe . 990 

" 
" 
,, 

Pli cach 
., 

" Gre a gre 

" Pli cach 

" 
" 
:ıı 

1412 50 
240 -

400 -
720 -

14400 -
16620 -

2590 -
4300 -

12876 'l5 

11 500 -
8000 -

l 'i650 
10308 
'2025 60 
2646 -

Gre iı gre le k. l 15 
,, 

Publique 
D 

" • 
" 

" 
> 

,, 
> 

Pli cach 

" 

3360 -
16n :6 
2790 30 
l 'll ı -
1760 -
4948 uı 

389 
2100 
2340 

18480 

6i9U 

4(10 
28~0 

16 :?11 

1710 
1500 

11'1" 

Dır Gen E.xpi E.lectr. Tr. et T. lıt. 2-7-411 15 -
Com. Adı. Min. ı ıef Nat. Ankara 24- ) •. HJ 14 -

Com. A.ch . Min. D~f. N ıt Ankara 
I> 

,. .. 
C. A Min !Jef. Nııt. Dep. Aviat. 

9.7.40 J l 
J ,.7.40 ı ı 

ı0-7-40 11 

'}.' l 6 40 10 

'P4 49 1 er f.xpl. Ch de fer E.tat H. pı.şa 8 7 4 l 10 30 

Dir. Pr. Mono,,oles M<'rsin 
' 

28 6· 40 . 1 (l -

1 
Y65 - Municipalı ıe lzmir 5.7.40 16 30 

4W 75 Com. Ach. Mil. Niğde l 1·7-411 4 

405 

394 

1250 -
1181 20 

150 

78 
2211 50 

?46 
1576 80 

750 -
2750 -

2029 50 
74 25 
ıc6 -
18 -
30 -
54 -

ıtı80 -
1246 50 
194 25 

322 50 
965 72 

li25 -
600 -

lü23 75 
773 ı o 

151 92 
198 45 . 

1408 46 
252 -
12 1 67 
:.'.O' '27 
90 83 

132 
371 10 

36 18 
157 50 
175 :)0 

1386 
464 25 

' . 
Com. Aclı. Ecole Sup. lnge.ı ieurs 
Com. Adı. Econ. Monop. K:ıhnl :u: he 

" 

11.7 40 
1'.l-.., 40 

12·7·40 

11 
14 

15 

C. A. Min Def. Nat Ank. Dep. Av. 2'l 6 40 ıo 

Com. Ach. Mil Hadımk.öy 

" 
Com. Ach. 

" ,, 
" 

" Erzincan 
lnt. Tophane 
Mil. Kayseri 

... 
,, 

Vilayet Kayı.eri 

Com. Ach lnt Tophane 
Procureur Gen 8ıousse 

8-7-40 
4.7.40 

24-6-40 
3-7-40 
3-7-40 

24 ~40 
Dan:. l 

24·6-40 
10-7-40 

•5 -
15 -
15 -
ıs -
15 -
15 -
nıois 

14 ~() 

16 -

Hôpital Turc Armenien Yedikule 

Com. Ach. Mil. Sivas 

Jusqu'au 28·6·40 

,, > T ekinıat 
11 11 Niğde 

Municipalite Jzmir 
,, ., 
" ,, 

Com. Ach Milit. Adana 

,, " 
" " Com. Acb. lnt. To?hane 
,, 

" ,, n 

,, " 

9.7.40 15 -
lO 7 ·40 10 -

111-7-40 16 -
17 7.40 16 -
17-7 40 

17-7-40 
24 6-40 
24-6·40 

5 7 40 
8-7-40 
8 ·7-40 
8-7-40 

24·6 4ıl 

ltı -

16 -
; 

10 -

10 -
.o 
15 -
15 -.. 
ıs 

il -

C. A. Min. Def. Nat . A nk Dep. Av. ?6·6 40 1 1 

Com. Ach. lnt. fopbanc: !"ı 7-40 

.. " 
.. 5 7 411 

5-7-40 
" 

" 
" 
> 

,, 
" Com · Perın. Municip Istanbul 

" " 
" ,, 
,, ,, 

Coru. Ach. Bataillon Surv. Douan. 
Hatay a Antakya . " 

Com. Ac!ı Mil. Samsun 

,, " 
Creche Adana :· 
C. A. Command. Base Navale Marmara 
Com. Perm. Mun. lstanbul 

5-7-40 
rl-7-40 

266-40 
2'.'ı-6-40 

., 7-40 

5 7-40 
5.7 .40 

5-7 .40 
2-7·40 

2-7-40 

29-6·411 
29-6-40 
27-6-40 
8-7-40 
8 ·7 40 

5 30 
l b -

15 
15 -
15 -
14 -
15 -

14 -
14-
14 

14 

11 

15 
10 
10 -
10 -
15-
15 -

(3 üncü sayfadan devam) 
İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Miktarı Cinı1i 

15,800 Kilo Çalı Faaulyesi 
37,800 ,. Ayşekadın Fasulye 
63,fıOO " BarbunyK Fıssulye 
56,000 " "f aze Kabak 
17,80 l Atlet Hiyıır 

Tahmin 
Kuruş 

6 
9 

4 

fi atı 
Sa . 

~) 

25 
25 

Rumeli · cihetinde bulunan ınüesses~ler için yukarda mikt ıı r 

ve tahı:ııin fi ııti ynzılı beş kr<lem sebzenin puarlıl-lıı ekıiltoıeSİ 
24 6.940 pazartf'sİ günü ıaat 11 de Tophanede Lv Amirliti satııı· 

1 alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 12,876 lira ~5 kır 
ruf, ilk teminatı S65 lira 72 l< uruştur. Şartnau1esi 1-ıoruisyonda gö
rülür İsteklilerin belli saatte komisyona g e lmeleri. 

1 

• ~ • Y <?turt Talım İn bedeli İlk teminatı 
kilo lira lira K 

81, l O 16.62\l 1246 50 istanbul sur dahili 
1 '2,950 2 5~) ı 19 l 50 İstanbul sur h nrici. 
21,500 4 300 , 322 5 1) A nlildolu ciheti. 

Yukarda miktarı yazılı yoğurt 8 7.H-10 pazartesi günü saat t5 
de Tophanede Levıuım Amirliği Satıualm a Komisyoııundn kapalı 
z.a rfla alınac.ıktır. Şıırtnamesi K OIDİsyo ııda görülür İsteklilerin l<a• 
nuni vesikalarile berıtber teklif mektupla rını eksiltwe saatinden bir 

saat evvel komisyona vermeleri. 

M.M. Vekaleti Hava Satın Alma Komisyonundan : 
2 000 kilo çay pazarlıkltt satın al nacaktır. Muhammen bedeli 

l l5lı0 lira olup kati teminat wiktarı 17~ liradır . Pa:tarhtı W.6.940 
çarşamba günü saat onbir de bava satın alma ko.miıyonunda yap•· 
lacakbr. İdari şartnn tı e ve evsnf ile nüwunesi her güıı öğlede" 
sonra komisyonda görülebilir. isteklilerin mıı dyyeıı gün ve sll8tte 
kaU temiıul ve kanuni belgeleriyle bi;likte kom syonda bulunmalar• · 

: . Yüksek Mühendis M ektebi Satınalmo. Komisyonundan: 
Mektebin iaıc ihtiyacı 11şıığıda göstt'rildiği ,ekilde eksiltmefe 

konulmuştur. Fazla tafsilat içi ıı Gümüşsuyuuda yükı.ek mübeııdİI 
mektebi miidüriyetiııe mÜr.t.!ul. 

Eksiltmenin 
Saati 

ı ı,oo 

l l, 15 
11,00 

Tarihi 
I 

2.7.940 
2.7.910 
3 7.9~0 

Şekli 

Açık 

" ,, 

İlk teminat 
Lira 

150 

1 ıı 
. 96 

Erzak111 cioıi 

' Silivri yoğurdu 
Reçel ve bal 
Kuru yemiş 

Konya Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
800 bin kilo kuru ot kapalı z.arflıt ek:.iltweye konmuştur. Şart• 

namesi Aakara, İstanbul, Konyct Lv. amirlikleri satınaloıa k()llı is• 
yonuııc:la ıörülür. Mubaoomen bedeli 38 biu lira ilk teminatı 3!)4iZ 
lira 5U kuruttur. Eksiltmesi 8.7.941 ı pazartesi günü saat 11 de Ko11· 
ya Lv. amirliti satınalma komisyonunda yapılacaktır. İsteklileri" 
saat lO a kadar teklif , mektuplarını mezur komiıyoııa vennit ol· 

maları. 

Erzurum Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 
:)76.000 kilo ıığır eti kapalı zarfla eksiltmeye lloıımuttur. İhs· 

lesi 10.7.940 çar-111 mba günü saat 16 da ErLurumda Lv. Amirliği 
satınalm~ •komisyonuııda yapılacaktır. Şartnısnıes i ltomisyoıul11 görii· 
lür. Tutarı 97.920 lira ilk temioıllı 73H liradır. İsteklilerin ihale gii11 

ve 1aatioden bir aaat evveline kadar kanuni vesi!rn ve teklif uıelı· 
İ tuplarını komisyona vermeleri. 

ı -- M ÜZA y:-E_o_E_L_E_~-R--~ 
-----·-------·----- ·-----"---~ 

İstanbul Gümrükleri Batmüdürlüğünden : 
ı Başmüdürlük, Galat" yolcu salonu, Sirkec i, paket, satı,, Haf' 
, darpaşa ve ıhracat gümrük müdürlüideride buhıııaıı 212 lira 75 kıJ' 

ruf muhammeu kıyıııelindeki 335 adet demirb ... ş eşya 4·7-940 Per" 
1 ~eme a-üııü aaat 13 de müz.ayccıe ile sotılctcıtklır Taliplerın ° 11 7,5 
' pey 11kçesile birlikt: batıııüdürlük ııahş 1.o.nİi)~ouuırn müracantlorl r 

liıı olunnr. 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve T~nel lıletmeleri Umunı 
Müdürlüğünden 

t 20.6 930 tarihinde arttırması yapılan İdaremiz Salıpaı:M1 

1 ambarmda mevcut ıo.ooo adet müsrnmcl sayıcı için ahoaf1 
fiyat haddı layıkında görülmediğınden, yeniden pazarlıi' 
konmuıtur· 1' 

Şartnameler Levazım Müdurlüğünflen parası7. tedari 

edilebilir. . 
Pazarhk 28.6.940 cuma günü saat 15 de Metro hanıoıfl 

fi inci katmda toplana cak Komisyonda yapılacaktır. 

ı __ Muvakk~~~~t~~-300-~~ ~ ----------"'-

! İmtiyaz Sahibi ve Yazı lşler iDirt:kiörü: hoıail Girit 
l>uı!dıtı y~r: A&..111 l.1eaııc-ıe•· i lıt11ulıul 


