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Ekonomik Haberler 

İhracat ve ithalat isleri 
d litnanımıza gelen İtalyan ban
~1'•lı Cida di Bari vapu~iyle ve 
~ı.ııj takaa yolile dün ltalyaya 
~ landık yumurta 2300 çuvRl 
~·Ytmi ve paçavra ihraç edil

:•ttir. Bundan baş\a Yunanis- ı 
it 11' çiro1., kendir, iç fındık, sah
i b, tlövülmüş palamut, kabuklu 1 
111dık, Romanyaya palamut ve 
~1-ı:ııut tırnatı Almanyaya 52545 
()~o zeytinyağı ihrac edilmittir. 
t lltıkü ihracat 75 bin lira mik
~'1ndadır. lniiliz bandıralı Pa 
~lbo vapuriyle de külliyetli 

~•lttarda ithalat etyası gelmiş 
1
'· Bu mallar arasında, lastik 

t4y., ham lastik elektrik mal 
~t.., . b , "k . tsı, oya 'le vernı , çay, 
Çıııko lavha matbaa nıürekkebi 
t , 
l' ltvazımı, kimyevi ecza bu-
1111dı.ırmaktadır 

1 
ltalyan Kapori vapurile de İta

'-dan limanımı7.a manifatura, 
ltı•dtrıi eşyaya, kağıt, boya gibi 
ltı•ddeler getirilmiştir . 

ithalat birlikleri idare heyeti 
intihabatı 

Bunun ıçın Maliye vekaletile 
müzakereler yapılmakladır. 

Çuval satmak istiyor 
İsim ve adresi atağıda yazılı 

firma memleketimize çuval sat· 
w .. k istemektedir. 

Sao Paulo Development. Co. 
Ltd. 19 Coleman Street 

London E C. 2 

Türkiye • ltalya ticari münasebatı 
Türkiye ile ltalya arasında kli 

ring anlaşması mevcut olduğu 
halde, her iki memleket araaın· 

daki ticaret kontenjan listesine 
bağlı bulunmaktadır. 

Bizim İtalyaya ihracıhmız, 
ithalatımızdan üç milyon lira 
fazla olduğuna göre, ihraç edi· 
len mallarımızdan en mühimle· 
riniu kontenjanı dolmuştur. 

Ticaret Vekaleti, blokaj'ı da 
- nazarı dikkate alera k kont en· 
jaıı ı dolmuş olan eşyanın İtal
ya ya ihracını yasak etmiştir. 

Aradaki kliring anlaşması 

mucibince, iki taraftan birinin 
alacağı bir buçuk milyon lirayı 

ge9liği takdirde her iki memle· 
ketin murahhaslrırından mürek-

Müteahhitlerin Takvimi 

YARIN 7. 6. 940 ta YAPILACAK İHALELER 

Atiana Belediyesi: 
Ya:tlıl:: ,.~bi•e (No 1432) 
Arpa ve sanıon (Ne 14311 

Diyarbakır Vilayeti: 
Göçmen evleri in,. (No H23) 

D. D. Yolları: 
Makineli lclaaör (No 1429) 
!:iicim· Ye ka!afat ipi (No 1435) 
Mu:ut (No 1427) 

Seyhan Nafıa Müd.: 
Seyhan lcöprüaü Hğ ııahil tahkimatı i~i 

(No 1425) 

Ank Nümune Hast.: 
Sadeyar (No 1426) 
Selt:ze yomurta zaytinyagı lavıık ve pi· 

liç (No ı4:m 

Ank. Doium Çocuk Bakımevi 
Koyun eti ekmelc aiit yoğurt piıinı; ma

karna v • · (No 1427) 

Toprak Mahsulleri Ofisi Sam· 
sun Şubesi: 

Burday nakli (No 1427) 

Ank. Lvz. SAK: 
Eşya nakli (No 1427) 

Nafıa Vekaleti: 
Köprü inş (No 1428) 

İzmir Belediyesi: 
Dana eti eltmelc ve mülıte lif er'lak 

(No 1429) 
O.var tamiri (No 1429) 
Yol tamiri (No 142'.I) 
Beton yol yap. (No 14~0) 

Silifke Jandr. Okulu SAK: 
El.nıek zeyırn •ıtır eti udi! yalı'ı nıakar• 

rıe le . ÜLÜm ırpa Y ı. {No 1431) 

Çorum C. Müddeium.: 
Ekmek (No 1432) 

Samsun Orman Çevirge Müd. : 
Çnm kereste (No 1433) • 

Malatya Pamuk Deneme Islah 
ve Üretme Çiftliği Müd.: 

Benı.in mu.ot vakom ynğı valval in ve 
gaı. (No 1433) 

Trabzon Belediyesi : 
Arpa ve aaman (No 1433) 

Kızılay Cemiyeti Umumi Mrk. 

1 
Mncan terlik (No 1437) 

Afyon Belediyesi: 
Mezbahadaki hır Hnelik ı.ehbiyat (No 1437) 

Manisa C. Müddeium.: 
Ekm.,lc (No 1438) 

Lüleburgaz Kepirtepe Köy Ens· 
titüsü Müd.: 

Çıralı Ye lcölcnar kercate matnngo:ı: alii.· 
tı fırça kılit mal:temeai ı;ivi cinta 
(No 1440) 

Bayramiç Jandr. 2 ci Alayı SAK 
Ek~elcl ik un (No 14:l9) 

Ankara Belediyesi: 
Teneke (No 1439) • 

Deniz LV7. SAK: 
Yün, ıımerikan ve branda be:ı:i (No 1439) 

Türkiye Şişe ve Cam Fabr. A .$. 
Kum nakli (No 1441) ı 
_çııv_d~apı (No 1441) 

Hami' : ( } rırnalc içıne alınmı1 nu· , 
maralar, i~in hanıı i Hyılı ıraı.etede neşr· 
oldoQ'unu gö~tıırir . 

[•] Sonunda yıldı? .,arati bulunan iıle 
miisayedeye aittir. 

ilanlar, Emirler, Tebliğler 

Arpa İhracatçılarına : 

Ticaret Vekaletlnden : 
Arpa ihTacatının mürakebesine dair 19.1.940 tarih ve 2 12700 

sayılı nizamnamenin 11 inci maddesi hükümlerine tevfikan 1939 
mahsulü beyaz arpaların renkleri nümunelerle teabit edilmiş ve her 
mıntaka için ihzar olunan nümuneler arpa kontrol merkezi bulunan 
Samsun, İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin İskenderundaki Mıııtaka 
Ticaret Müdürlüklerine gönderilmiştir. Nümuoeleri görmek istiyen· 
lerin mezkur müdürlüklere müracaatları. 

günü görülen lüzum üzerine 12.S.940 çarşamba günü saat 15 e ta
lik edilmittir, ilan olunur. 

İstanbul Belediyesinden : 
Keşif ve şartname 

Keşif bed. İlk tem. bedeli 
90287, 15 576.t,36 4,52 Halkalı - Nalbandçeşme - Had1mköy 

35915,59 2693,67 

27607,1 l 2070,53 

21986,12 1648,97 

20714,61 1553,60 

19220,01 1441,50 

15120,20 l l34,02 

1,81 

1,39 

1,10 

1,04 

0,96 

0,76 

iltisak yolu inşaatı. 
·Topçu Atış okolu .- Davudpaşa yolu 

inşaatı. 

Selamiçeşme - Maltepe aafalt yolunun 
tamiri . 

Topkapı -.!. Maltepe - Halkalı yolunun 
eaaıılı tamiri. 

Evvelce katralanmış olan yolların çok 
bozulan kısımlarına iki tabaka ve az 
bozulan kısımlarına bir tabaka olarak 
bitümlü katran kaplanması. 

Mezbaha - Silahtarağa - KüÇükköy -
Rami iltisak yolunun esaalı tamiratı. 

Üaküdar-Şile yolunun 9+500 -24+ 7tl0 
kilometreleri arasındaki kısımlarının 

esaslı tamiratı. 

, Ytni kurulan ithalat birlikle
~111in idare heyetleri intihabına 
t~•ın olunmaktadır. Dün kahve 

te r b• l"Tr" • • 1 . ~•y ır ı5 ı ıçın yııpı an se· 
t'lbde, Mustafa Lütfi G.ök, Şev
~t Albayrak, Hüseyin izzet Ak 
~ lban, Maııoel Sanporta, İsmail 

kep bir muhtelit komisyon top· 
)anarak, vaziyetin bu komisyon 
marifetile tetkik ve blokoj'ın taa· 
fiyeai icap etmektedir. MUNAKASALAR 

/ Keşif bedellerile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı 7 parça 
yol inşaat ve tamiutı ayrı ayrı kep3lı zarf usulile e\uiltmeye ko
nulmuştur. Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve 
fenni şartnameleri, proje, keşif hulasaaile buna müteferri diğer ev· 
ra k yukarıda hizalarında gösterilen bedeller üzerinden Nafıa müdür
lüğünden verilecektir. ihale 21.6.940 cuma günü saat 15 te İstanbul 
belediyesi daimi encümen odasında yapılacaktır. Taliplerin ilk temi
nat makbuz ve mektubları ihaleden 8 gün evvel Nafıa müdürlütü
ne müracaatle alacakları fenni t>hliyet ve 940 yılına aid Ticaret Odaaı 
vcsikalarile 2490 numaralı kanunun tarifatı çevresinde hazırlayacak· 
ları teklif mektublarını ihale günü aaat 14 de kadar daimi eocÜ· 

•kkı Tecimen, Kleopold Ano
~ld idare heyetine seçilmitler-
1' • Bunlardan Mustafa Lutfi 
~k ile Şevket Albayrak birinci 
'it j'-· • • l" k •t llll1cı reıa ığe ve omı e a-
~•klarına da i~tibap olun~uş
, dır. Müraklplığe de Azmı se-

Çillbiııt· 1 ., ır. 
t Birlik umumi katibi ve komi· 
t 'tiıi olan Ticaret Vekaleti 
ltıi11lle11illerinin muvafakati ol
ıtı.dan birlik biç bir iş yapaoııya
Cıtktır. Diğer birliklerin çalışma
:• da bu şekildedir. Bu gün de 
~lbi~ ve kalay . birliiinin idare 
1ttı 8eçilecekhr. 

8~neıık demir ihtiyacımız ve ye
nıden Amerikaya demir siparişi 
~ Ptttı:ııleketin demir ihtiyacı bak
~llda tetkikat yapılmaktadır. 
t tlbleketin demir ihtiyacı harp· 
btıı tvvel aenede 170 bin tonu 
d llluyordu. Fakat son zamanlar
"• bilumum malzemenin azlığı 
~l Pahalılığı hasebile inşaat a
d lbı•tır. Bu itibarla piyasanın 
.~-~r ihtiyacı da niıbeten ek
b· ll:aıştir. Demir malzemeden her 
~'itıin ne miktarda sarfına lü-
11 ~ oldutu yakında teıbit olu
t:~k ve bundan ıonra ona gö-

qareket edilecektir. 
ta ~lltrıafih, Amerikadan ıon 
t ~ler zarfında 5 bin ton demir 
1 ~~ltilnıiş iıede de bu miktar mem-
t"tl" . C. ın ihtiyacını karşıhyamaya· 

tj~lndan Ticaret Vekaleti Ame 
lı. •ya yeniden siparişlerde bu-
~in akrediti{ açacaktır. 

~,--!~AS PRİMLERİ_ 
1'tıın nev'i ithalat İhracat 

Haur Alivre 
tı;ı, -
~.u;••ııjabl sı 45 44 
"'1 trıı 51 40 39 
l\;~1lıa sı 40 39 
~ 1•ııda Si 40 39 
t,,'t Si 47 46 
.... ıı., 51 40 39 
~~ Sl 40 39 

'ttı primleri o/o >00 kıymat Üt.erinden 

beult eclilwiıtiı. 

İnşaat -Tamirat- Naha işleri .:. Malzeme-Harita 

Ticaret Vekaleti, İtalyan hü
kumetine müracaat ederek bu 
muhtdit komisyonun taplan· 
masını ve 3 milyon liralık blo· 
kajın tasfiyeıini istemiştir. Muh· 
telit komisyona memur edilecek 
olan İtalyan murahhaslarının 
bugünlerde memleketimize gel
mesi beklenmektedir. 

Trabzon İran Transit Yolu Trabzon Mıntaka Müdürlüğünden : 

1 Eksiltmeye konulan it: Trabzon - İran transit yolunun 30+00'1 -

1 
49 + 000 kilometreleri arasında yapılacak ıose esaslı tamiratı olup 
bu işin keşif bedeli 212,490 iki yüz on iki bin dört yüz doksan lira 

J 8 sekiz kuruştur. 

1 

Be işe aid tarlııameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 

lngiltere ile- ticaret anlaşması 
. Ankaradan bildirildiğine göre 
lngiliz menşeli mllllar bedelleri· 
nin sureti tesviyesi ve idhal e· 
dilemeyen İngiliz menşeli malla· 
rın idhalini teminen yapılan an· 
laşma ile ve yine i ngiltere ile 
aramızda mevcut anlatmaya her ' 
üç ayda bir altı bin liralık bir 
lıontenjan ilaveıi hakkında in· 
giltere ile yapılan anlaşma ve· 
killer heydince kabul edilmiitir. 

Kahve ihtikarı na karşı 

Kahve ihtikarın& meydan ver
memek için gümrüklerde bulu
nan 35 bin çuvııl kahveden 10 
bin çuvalınııı piyasaya çıkarılması 
takarrür etmi,tir. 

Türkiye - İsveç Kliring anlaşması 
temdit edildi 

Ankaradan bildirildiğine göre 
İsveçle aramızda mevcut klering 
anlaşmasının bir ay daha uzatıl
masına karar verilmittir 

lngiltera ve Fransedan alacağımı:z 
İngiltere ve Fransa ile son za· 

manlarda yapılan alış ver:şten 
bu iki memleketten 3,5 milyon 
liTa alacakh vaziyette bulunmak 
tayız. 

Mallara maktu fiyatlar konacak 
Ankaradan bildirildiğine göre 

yakında vilayetlerde valinin ve 
icabında kazalarda da kayma· 
kamların direktifi dabilinde ça
lışacak mürakabe heyetl"ri te· 
şekkül edecek ve icabı takdirin· 
de bir takım mallan müıtakar 

fiyatlar koyacaklardır. 

• 
C - Nafıa işleri genel şartnamesi 
D - Teaviyei lurabiye, şose ve kargir intaala dair fenni şart 

name 
E - Husuıi şartname 

F - Ketif ve metraj cetveli 
G - Proje. 
İııteyenler bunları l l 62 kuruş bedel mukabilinde Trabzonda 

Transit Yolu Mıutaka Müdürlüğünden alabilirler. 
Elıuiltme 25 huiran 9~0 salı iÜnÜ saat 15 te Trabzon Transit 

Yol Mıntaka Müdürlüğünde yapılacaktır. j 

1 
Eksiltme kapalı zarf umlile yapılacaktır. 1 
Eksiltmeye girebilmek için isteklinin l 1 ,875 lira muvakkat te 

mioat vermesi, bundan başka Ticaret Odasına kayıdlı olduğuna 
dair 9.tO senesi veıikaaını haiz olup göstermesi lazımdır. 

Teklif mektubları yukarıda yazılı saatten bir saat evveline kadar 
Trabzonda Transit Yolu Mıntaka Müdürlüğü odasında Eksiltme Ko
misyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir Posta ile gön
derilecek mektubların nihayet yukarda yazılı saate kadar gelmiş ol- 1 

maaı ve dıt zarfın mühür mumile iyice kapatılmı' olması lazımdır. 1 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 1 

Eksiltmeye gireceklerin Trabzon Vilayetinden verilecek ehliyet 
vesikalarını haiz bulunması şarttır. ı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amirleri Heyetinden: 
Çankayada inşa ettirilecek altı adet memur evi itin açılan ka· 

palı zarf usuliyle eksiltmeye talip zuhur etmediğinden pazarlıkla 
yapılacaktır. 1 

Eksiltme 21.6.940 cuma günü saat on beşte Büyük Millet Mec
Jisi idare ;\mirleri heyeti odasında yapılacaktır. 

Feııııi ve hususi şartnameler ile planlar her gün Büyük Millet 
Meclisi daire müdürlüğünden alıuabilir. 

Tahmin edilen bedel 36 318 lira 60 kuruştur. 
Muvakkat teminat 2723 lira 90 kuruştur. Banka teminat mek· 

tubu olacaktır. 
Talipler 2490 numaralı kaounun 2 ve 3 üncü maddelerinde ve 

şartnamede yazılı vesikalım birlikte getirecektir. 
1 

Ankara İnhisarlar Baımüdürlüğünden : 1 
Erzincan'da inşa ettirilecek olan idare binası hakkında 26.5.940 

tarihli nüshasında intişar eden ilandaki 5.6.940 da yapılacak ihale 

' 

mene vermeleri lazımdır· 

Çubuk Belediyesinden : 
Açık eksiltme ile ıu tesisatının ikmali. 
Keşif bedeli 1325 liradır. 

Muvakkat teminat 94 lira 38 kuruştur. 
Kat'I teminat 198 lira 75 kuruş. 
İhale günü 8.6.940 tarihinde cumartesi günG saat 13 te. 
İhaleye iştirak edecek talipler ticaret odası ve nafıa vekaletin· 

den resmi vesaik ibraz etmedikçe ihaleye iştirak edemez. 
Bu baptaki fenni şartname bila bedel verilir. 

llaçlar,"KEnik va ispençiyari atat, Hastahane Lvz. 
-. -

M.M. Vekaleti Satmalma Komisyonundan 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 3200 lira olan 69 kalem dit mal• 

zemesi müteahhit nam ve hesabına 21 haziran 940 cuma günü aaat 
l 1 de Ankarada M. M. V. aatıııalma KO.da pazarlıkla satın alına· 
cağmdan isteklilerin açık eksiltmeye girebilmeleri için 230 liralık 
ilk temi~atları ile birlikte eksiltme gün ve saatında KO.da bulun• 
meları. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüiü Merkez 
Satınalma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 15000 lira olan 60 ton mükelles soda at• 
keri fabrikalar umum müdürlüQ'ü merkez satıoalma komisyonunca 
21 6.1940 cuma günü saat 15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. Şart
name parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat te• 
minat olan 1125 lirayı havi teklif mektuplarını mezküT günde saat 
14 de kadar komiıyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarını 
ve bu işle alakadar tüccardan olduklarına dair _ticaret odası vesika· 
siyle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

Matbaa işleri, kırtasiye ve yazıhane Lvz. 
Türk Hava Kurumu İstanbul Vilayet Şubesinden: 

Niimunesine göre 4 milyon fitre zarfı yaptırılması açık eksilt· 
meye konmuştur. Muhammen bedel 14000 liradır. 14 haziran 1940 
cuma günü saat 14 de fiyat muvafık görülürae muvakkat ihalesi 
yapılacaktır. Eksiltmeye iştirak edeceklerin yü7de 1 buçuk teminat 
akçesile birlikte meı.kür gün ve saatte ve şartnameyi görmek lı· 
teyenlerin de her a-ün Cataloğlundaki şube merkezine müracatları. 
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A) · .l\iUnakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafıa 

Hangar inş.: 2 ad. 

işleri,, Malzeme, Harita 

kapalı z. 185535 46 
Ezincanda idare binası inş (temd ·) 
Üsküdar-Şile yolunun arasında yap. 

rat (şart 76 kr. ) 
Su tesisatı : ikmalı 

ta mi· 

Trabzon-İran transit yolunun arasında yap. 
şoşe tawiri (şart . 1062 kr) 

Çankayada memur evi inş . : 6 ad. (temd ) 

kapalı z. 

aç. eks. 
kapalı z 

paz.. 

15120 2ıl 

1325 -
212490 08 

36318 60 

Halkalı Nalbandçeşme-Hadıoıköy iltisak yo kapalı 7. , 90287 15 
lu inş (şart. 452 kr.) 

Topçu Ahi Okulu- Davutpaşa yolu inş . 

(şart. 180 kr.) 
Selamiçeşme Maltepe asfalt yolunun tami· 

ri (şart 139 kr.) 
Topkapı Maltepe Halkalı yolunun esaslı 

tamiri (şart. 110 kr.) 
Evvelce katranlanmış olan yollar111 çok bo· 

:ıulan kısımlarına iki tabaka ve az bo
zulan kısımlarına bir tabaka olarak bi · 
tümlü katran kaplaumesı (şart I04 kr.) 

Mezbaha-Silahtarağa-Küçükköy ·Rnmi iltisak 
yolunun tamiri (şart. 96 kr.) 

n 35915 59 

n 27607 11 

n 21986 22 

n 20714 61 

" 
19220 01 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastahane Lvz. - ---- ----- --- - ~ 
Diş malzemesi: 69 kalem (müteahhit nam paz. 320 J -

ve hesabına) 
Mükelles soda: 60 t kapalı 7. 15000 

MobUya!..!.!..ev büro eŞyası Mu_t~~~·- Hah,_!::.· 
Yatacak ranza: yap.: 88 ad. paz. 5720 

Matbaa işleri - Kırtasye-Yazıhanelevazımı 
.--...,..-·....;;.-~---.-- ------ . . - -
Fitre urfı yap.: 4000000 ad . aç. eks 1400Q 
Makbuz.: 1500 cilt 

Kereste. tahta ve saire ;;.;.,;;..........;._..:-___ ~.~~~c.::-. ~--

7.6.940 da alınnca~ı ilan edilen 4650 ad .- -" 
kontrplAğın alınmasından sarfınazar edildi 

Nakliyat Boşaltma Yükletme 

Ray demiri nakli 130 t . paz.. 

Mahrukat Benzin, ~.ak ine yağları v. s. 

Odun: 31 t. (temd.) 

10528 -

1134 02 

198 75 
11875 -

2723 90 

5764 36 

2693 67 

2070 53 

1648 97 

1553 {)O 

1441 50 

23 1 -

1125 -

858 25 

80 48 
Petrol : 100 teneke (temd.) 
Sömikok: 65 t . 

aç eks. 
kapalı z. 

18~9 90 141 75 

Kriple maden kömürü: 70 t . 
Karabük izabe koku: 350 t. " 

" 
Benzin: 200 k. 

MOtef errik 

aç. eks. 

Kolye de priz,: 250 ad.-buşakle: 400 ad .• e · aç eks. 
maye plak: 500 ad. 

Üstüpü renkli veya beyaz: 200 t. (şart kapalı z. 
350 kr.) 

Plombajin makas dili ve yatakları için: 5 t . aç eks 
(temd) 

Branda eşya örtüsü: 4 ad. paz. 
Otobüs işletme imtiyazı: 2 adet 
Motörbot veya motörlü bir kotra vasat bac· 

minde birkaç yalaklı ve diğer konfor 
şeraitini haiz tercihan az kullanılmış 

Çimento künk: :!00 ı ad aç eks. 
Kömür çuvalyesi: 2100 ad pu. 
Urfa şehiri içme su tesisatı aboneman 

malzemesi 

Erz..ık, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Ekmek: 25 t.-koyun eli: 6,5 t ·süt: 4 t.-yo· aç. eks • 
gurt: 4 t.-sadeyağ: 1,2 t -pirinç: 2,7 t 
ınakarna: 2,5 t.-sabun: 1 2 t. 

Ke ilmiş ısığır eti: 57096 k. (temd) paz 
Çene suyu: 800 damacana ~ 

Fraı cola: 15 t. aç. eks · 
Koyun eti: 9 t. 
Sadt"yağ: 800 k. 
Tuz.: 400 k. 
Sabun: 900 k. 
Bulgur: 1,5 t. 
Pirinç: 2,5 t. 
Pirinç unu: 50 k. 
Ma"arna: 200 k. 
Patııtes. 1,2 t. 
Nohut: 200 k. 
Mercimek: 300 k. 
Kuru fasulye: 400 k. 
Kuru bamye: 20 k. 
Patlıcan: 1 t. 
Domates: 2 t. 
Kabak: 1 t. 
Semiz olu: 200 k. 
Taze fasululye: 1 t. 
İspenak; 700 k. 
Pırua: 500 k. 
Süt: 12 t. 
Toz. şeker: 1 t. 
Kuru üzüm: 200 k. 
Çay: 25 k. 
Salça: 250 k. 
Kuru soğau: 700 k, 
Yumurta: 2000 ad. 
Kibrit: 500 ad. 
Taze bawye: 500 k. 
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1482 - 111 15 
I050 - 78 75 
9t~O - 708 75 

k. o 30 50 4 60 

42 o -

70000 -

1250 -

495 -

3400 -

5401 -

11419 25 

k. o 12 50 

" o 45 
" 1 05 
" o 07 
" o 36 
" o 06 50 
n O 27 
" o 27 
n O 29 50 
n O 08 
" o 06 50 
" o 09 
" o 19 
r O 45 
" o 0.) 
,, o 04 90 
n Ü 06 50 
n O JO 

" O IO 
n O 05 75 
n O 05 90 
" o 09 
» o 38 
" o 10 
" 4 50 
" o 15 
n O 04 
,, o 00 75 
,, O Ol 50 
,, o 07 

315 -

4750 -

93 75 

74 25 

255 -

405 18 

856 40 
75 -

140 62 
3<3 72 
63 -

2 10 
24 30 
7 31 

50 62 
1 10 
3 98 
7 20 
1-
2-
5 27 
o 68 
3 75 
7 35 
4 88 
l 50 
7 50 
3 02 
2 21 

81 -
28 50 

1 50 
8 44 
2 81 
2 10 
1 13 
o 56 
2 62 

MÜNAKASA GAZETESi 

Çorlu Kor SAK 
Ank. İnhisarlar Müd 
lst. Belediyesi 

21-6·40 16 -
12 6-40 15 
21·6·40 15 -

Çubuk Belediyesi 8 ·6 40 13 -
Trabzoıı·lran Transit Yolu Trabzon 2S-6-40 15 -
Mmtıka Müd. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare 21-6-40 15 -
Heyeti 

lst. Belediyesi 21·6 40 15 -

" 

" 
,, 

" 

M.M V. SAK 

Askeri Fabr. U Müd . SAK Ank. 

Ank. Lvz . SAK 

T.H K. İst. Vilayet Şubeıi 
Aydın Vilayeti 

.D D. Yolları 9 cü İşlet. Sirkeci 

Tophane Lvz. SAK 

Gaziantep Vilayeti 
O.O. Yolları 9 cü İşlet . Sirkeci 
Darphane ve Damga Matbaası Müd 

" 
" Gaziantep Vilayeti 

Gaziantep Beled 

21-6-40 15 -

21-6-40 15 

21 ·6 40 15 

21·6 40 15 

21-6·40 15 -

21-6 40 ı l 

21-6·40 15 

6-6 40 14 -

14.s ıo 14 -
20·6 40 15 

6-6 40 

13 6·40 
13 6.4'1 
24 6·40 
25·6 411 

26·6 40 
13 6-40 

16 -

10 -
il -
14 
14 -
14 -

10·6-40 14 -

D.D.Y Ank. ve Haydarpaf& Vezneleri 21-6 40 15 30 

D.D Yolları Haydarpaşa 25·6-40 11 -

Tophane Lvz SAK l 1·6-40 14 -
İstanbul Beled'yesi 14-6·40 a k dar 
Cumhuriyet Gazetesi İdarehanesi va 

sıtasile S. A. 

D.D. Yolları HaydarpafR 
Devlet Limanları İşlet. U Müd 
Urfa Belediyesi 

İzmir Eşrefpoşa Hastanesi Baştah. 

İzmir Levazım SAK 
Gümrük ve İnhisarlar Vek. Aııkara 
Gaziantep Vilayeti 

" ,, 
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" 
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" 
n 
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" 
" 
" 
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" 
" ,. 

" 
" 
n 

" .. 
" ,, 
,, 

\ 

25 f).40 ıo 45 
10-6-40 15 -
17-6-40 ıo -

20-6-40 9 -

7-6·40 
12-6-41 
13·6·40 
13-6·40 
13 6-40 
13640 
13 6 40 
13·6 40 
13·6-40 
13·6 40 
13-640 
13·640 
13 6·.CO 
13-640 
13·6·40 
13·6 40 
13·6·40 
136·40 
lj.6·40 
13-6·.Cl1 
13·6·40 
13 6-40 
13·6-40 
13 6 ·40 
13·640 
13-6-40 
ıa.6-40 

13·6·40 
13-6-40 
ll-6-40 
13·8·40 
13-ti-40 

15 -
14 -

6 Haziran 1940 

l Aydın Vilayeti Daimi Encümeninden: 
1 Aydın Vilayeti Hususi muhasebesinin ihtiyacı olan 1600 cilt 

1 
makbu ~ ekııiltme suretile satın alınacaktır. 

Makbuzlar elli beyaz evrak asil ve elli sarı renk kopyası ol 
1 • 

mak üzere beher varakta 4 makbuz bulunmak üzere tertip ı • dilınW 
tir, Ve ibale tarihinden bir ay zarfı uda teslim edılecektir. 

1 
Muhammen bedeli 55 kuruştur 
Taliplerin 20.6 940 tarihli perşembe günü saat 15 te Vihiyel 

1 Daimi Encümenine müracaatl.ırı ilan olunur. 

' ~ ·~~~~ 

ı Kereste, Tahta ve saire 
1 O. O. ve Limanları İşletme Umum idaresinden : 

.--

1 
Muhammen bedeli 13913 lira 90 kuruş olup 7 .6 940 cuma güııiİ 

saat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacağı ilan edilen 92.400 

1 
metre mikabı muhtelif cins ve ebadda 4650 aded kontrplalun görii· 

ı len lüzum üzerine eksiltmesi feshedilmiş olmakla keyfiyet ilan o· 
lunur. 

Mahrukat, Benzin, Maki na yağları v. s. 
Gaziantep Vilayeti Encümeninden : 

1703 lira muhammen bedeli 131 ton odunun eksiltme müddeti 
on gün temdit edilmiştir. 

Taliplerin 13.6.,40 perşembe gü ıü sant 14 da 80 lira 48 kuruŞ 
luk muvakkat teminatı hamilen vilayet Encümeniı.e müracaatlar• 
olunur. 

D. D. Yolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden · 
Talib çıkmamasından dolayı satın alınamayan ve muhaınwerı 

bedeli 1889,90 lira ol ııı 86:>0 kilogram dökme ve 100 aded büyük 
teneke içinde petrol açık eksiltme usulile sat111 alıırncoktır. 

Eksiltme Sirkecide 9. İşletme binasında A. E. komisyonu ts· 
rafından 13.6 .940 pertembe günü saat 1 l de yapılacaktır. 

İsteklilerin l4 l ,75 lira teminatla ayni gün ve saatte komisyorıll 
gelmeleri liinoıdır. Şartnameler parasız olarak komisyondan veril 
mektedir. 

• • * 
Odun alınacaktır. Bak: erzak sütununda Adana Ask. SAK ili 

nıoa. 

~-~~~-~~~--~~-~~-~·~~~-~~~-~--~ 

M ü t e f e r r i le 
Gaziantep Beledıyesi İçme Suyu İşletme Müdürlüğünden : 

Belediyemiz içme suyu işletmesine aşağıda yazılı 3 kalem oıal· 
zeme alınması 25.5 940 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açıl< 
eksiltmeye konulmuştur 

B• işin muhammen bedeli 4200 lira olup muvakkat teminat atı· 
çası 315 .l iradır 

Eksiltme ı ıı.6.940 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 14 te 
belediye salonunda yapılacaktır . 

istekliler bu işe ait nümuneleri eksillıne şerlııames'ni keşif e"• 
rakını görmek için her gün belediyemiz su işletmesine müracaat 
edebilirler. 

İsteklilerin eksiltmeye iştirak edebilmeleri için 2490 nuınarıılı 
kanunun hükümlerini haiz olmaları lazımdır. 

Adet Cinsi 
250 Kolye de priz 
400 Buşakle komple 
500 Emayye plak 

D D · Yolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 
Muhammen bedeli 3400 lira olan muhtelif cb' alta 2000 adet 

çimento künk 25.6.1940 salı günü saat 10,45 de Haydarpaşada G•' 
·binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satırı 
alınacaktır . 

1 Bu işe girmek isteyenlerin 255 liralık muvakkat teminat .,,e 
kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kad•' 
komisyona müracaatları la1.ımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak datıtılaıalı· 
tadır. 

1 • • • Muhammen bedeli 7000 lira olan 200 ton renkli veya beyaı 
üstüpü 21.6 940 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Aok•' 
rada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 4750 liralık muvakkat teminatla j(s• 

nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,3) 8 

kadar komisyon reisl ığine vermeleri lazımdır . 

Şartnameler 35u kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vezneleriııde 
satılmaktadır. 

1 • • • Muhammen bedeli 1250 lira olan makas dili ve yataklar• 
için 5000 kilo f11ombajin taahhüdftnü ifa edemiyen müteahhit paııl 
ve hesabına 25.6.940 salı günü saat 11 de Haydorpaşada gar biı•a5• 

1 dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın a&ıo•· 
caktır. 

1 Bu işe girmek istiyenlerin 93 lira 75 kuruşluk muvakkat teıııİ• 
nıtt ve' kanunun tayin etti2'i vesaikle birlikte eksiltme günü saatiııe 
kadar komisyona müraeaatları lazımdır. 

1 Bu i9e ait şartnameler komisyonda parasız olarak dağıtıl01alr 

1 

tad«. · 

Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden : 
İşletme ihtiyacı için pa:z. ulıkla 2100 tane muhtelif kömür çu ıal~ 

yesi alınacaktır . İsteklilerin lfl.6.9:10 tarihine raslayaıı tJRzartesi guııiJ 
1 saat on beşte Galata Rıhtımındaki Umum Müdürlük binasında tol'· 
laııacak olan Satıııalma Komisyonuna müracaalleri 

İstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan : 
Adet 

2 8xl0 Eb'adında Branda eşya örtüsü. 
5x8 Eb'adında Branda eşya örtüsü. 
2x4 Eb'adıııda Branda eşya örtüsü. 

Yukarıda eb'adları yazılı 4 adet branda eşya örtüsü müteahtıit 
nam ve hesabına alınacaktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 11.6.941) salı günü saat 14 de Tophanede 
Lv. amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

1 Tahmin bedeli 49;) lira, kati teminatı 74 lira 25 kuruştur. i•· 
teklilerin belli eaatte komisyona gelmeleri. 

l 



~aziran 1940 

Urfa Belediyesinden: 
lt tlcıilmeye konulan it : Urfa şebri içme su tesisatı abonman mal· 
llıtaidir. 

Muhammen keşif bedeli 5401 liradır 
Muvakkat teminat miktarı 405 lira 8 kuruştur. 

•t ~ttif ve prtaamemeler Urfa belediyesinden bili bedel verilir 
tonderilir. 

ittJ Elrıiltme günü 1 baz.İran 1940 taribinden itibaren 15 gün müd 
e •çık eksiltmeye konulmuştur, 
ibate günü 17.6.9.ıO pazartesi günü saat IO da Urfa belediy~ 

'tGQıeni buzurile yapılacağı ilan olunur. 

İstanbul Belediyesinden : 
ı_, l<adıköy iskele meydanı, Acıbadem, Çamlıca Kız Lisesi arasın· 
"1,'tlenıek üz.ere iki otobüse ihtiyaç vardır. Burada otobüı işletmeğe 
~ olanlarrn 14.6.440 gününe müsadif cuma günü akşamına kadar 
,_ 'ruf vesikalarile birlikte ve istidalarına ücret ve hareket tarifesi 
tederek Belediye riyasetine müracaat etmeleri, gününde istida 
'-ı ltıiiracaat etmiyenlerin talep ve iddialarının nuarı itibara alın· 
~ı ilan olunur. 

~' Zahirıe, Et, Sebze ~ 
Adana Tümen Satmahna Komisyonundan: 

~Adana garnizonununun ihtiyacı için 132 ton ıuğır veya 
~I eti kapalı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. Muhammen 

eh 33,000 liradır. Muvakkat teminatı 2475 liradır. 
4-~ Eksiltmesi 21 Haziran 940 cuma •ünü ıaat 10 da Adana 

eri satmalma komisyonunda yapılacaktır. 
~ Şartnamesi Ankara, İstanbul levazım amirlikleri: Kayseri 

Adana Askeri satmalma komisyonunda görülebilir. 
~ İıteklilerin kanunun 2,3 üncü maddelerindeki şeraiti haiz 
~ ıtldarına dair vesaiki havi sığır eli için ayrı ve keçi eti 
~ıı 'Yrı olmak üzere ayni zarf içinde teklif mektuplarını 
ıı, i edilen saatten en az bir ıraat evveline kadar komisyon 

'seline vermif olmal • rı lazımdır. 
'\ Miktan M. bed. llk tem İhalenin 

~ Cinsi kilo lira lira tarih saat 
"4{11 11 eti (kapalı zarf) 15600 6240 468 17.6.940 9 
r (açık eksiltme) 12000 1320 99 " 10 
rı~htt 15600 2028 152 ili 16 
"'111 " " 11 (kapalı zarf) 960000 12960 972 " Jj 

~Adana garniı.onu ihtiyacı için yukarıda cinı ve miktarlarile mu 
'-~ '1en bedel ve ilk teminat tutarları yazılı dört kalem iaşe ve 
--~U"8t maddeleri yanlarında gösterilen şekillerde eks"ltmeye ko. 

lıfhır. Ekıilt~e gün ve ıaatleri karşılarında gösterilmiıtir. 
\~ lıtckliler kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki 'eraiti haiz ol· 
u~''ına dair vuikalarını, açık ekıilımelerde teminat makbuzlarile 1 
~~ laatte komisyonda bulunmaları ve kapalı zarflara iştirak ede· 

' r kanuııi şekilde hazırladıkları teklif maktuplarını tayin edilen 
\,1leıı en az bir ıaat evvel Koıııisyon Riyasetine vermeleri lazım· 

MÜNAKASA GAZETESi 3 

Tatlı pekaıez: 200 k. aç eks k. o 16 2 40 Ga:r.iantep Vilayeti 13-6-40 
Şehriye: 50 k. 

" " 
o 26 9 75 13-6-40 

Çamaşır sodası· 500 k. " 
" " 

o il 4 ıa 13-6-40 
Nişasta: 20 k " 

" " o 13 o 20 13-6-40 
Limon · 200 k . " 

" " 
o 15 2 25 13 6·40 

Tereyaa-ı: 2l) it. " 
" " 

1 1 50 13~40 
Lahna: 200 k. " 

" " o 10 l 50 13-6-40 
Kayısı: 200 k. " 

" " 
o 10 1 50 ıa-6-40 

Elma: 200 k · " 
" " 

o 15 2 25 ., 13-6·40 
Taze üzüm: 500 k. 

" " 
o 04 1 50 13-6-40 

Kavun: 300 k, " 
" " 

o 05 1 13 13-6-40 
Karpuz: 300 k. " 

" " 
o 06 1 35 

" 13-6-40 
Portakal: 200 k. 

" " 
o 17 50 2 62 

" 13·6-40 
Salatalık: 200 k. 

" .. o 05 
Taze bakla: 300 k. 

" " o 06 
Şeftali: 100 k 

" " 
o 15 

Pancar: 300 k . 
" " 

o 02 
Çorbalık un: 11'0 k. 

" " 
o ıo 

Marul: 300 ad. 
" 

o o 02 
Sığır eti: 150 t. kapalı z. k 0! 40 
Koyun eti: 50 t. 

" " 
o 45 

Sığır eti: 40 t. aç. eks. " o 40 
Süt: 50 t. .. 5000 -
Yoğurt: 50 t. kapalı z 7500 -
K. ot. 480 t. p87 .. 
Buğday kırdırılması: 1000 t. kapalı z. 24700 -
Ekmek: ( 1 senelik) .. 25625 

I - Nümune ve ş~rtn.amesi mucibince IOOO kilo fililre kağıdı J 
pazarlıkla satın alınacaktır. 1 

il - Pazarlık 12.VI.940 çarşamba günü saat 14 de Knbııtaşda 
Levazım ve Mubıı.yaat Şubesiııdeki Alım Komiıyonundn yapılacaktır. 

ili - Şartname ve nüınune sözü geçen Şubeden parasız. alına· 

bilir. 
l V - İsteklilerin tayin olunan gün ve saatte teklif edecekleri fiat 

üzerinden % 7,5 güvenme paralarile b:rJikte mezkur Komisyona 
müracaatları. (4410) 3 4 

Cinsi Miktarı 

.. .. 
Muh. bed 

lira kr 
%7,5 tem. Eksiltme 

lira ltr. şekli saati 

Elevatör malzemesi 30 kalem 1584 75 119 - açık ek. 14,~0 1 
Aspiratör zinciri 125 metre {ıuüteahhidi namına) pazarlık 15 l 

1 - Müfredat listesi, zincir nüınunesi mucibince yukarıda ya· 1 
zıh iki kalem eşya hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

il - Elevatör malzemesi muhammen bedeli, muvakkat teminatı 
eksiltme sıatleri hizalarında yazılıdır. • 

o 75 
" 13 6-40 

1 35 
" 13-6-40 

l 13 
" 13-6-40 

o 45 
" 13-6-40 

o 75 
" 13-6-40 

o 45 
" 

13-6-40 
4500 - Çorlu Kor SAK 20-6-40 16 
1687 50 ., 20-6-40 15 
1200 - ,, 20-6-40 il 
375 - il 19-6-40 15 
562 50 ., 19-6-40 16 -

Vize Ask.~SAK 10-6-40 14 -
1858 Enurum Lvz. SAK 21~·40 16 -
1921 90 Üsküdar C. Müddeium. 21-6-40 13 -

;,'9 ..... ~~-.._ • ........,,.......,.._.. . ..,_..,.. - __.,. ·- -:-_ · · · -~ 

t_jJ 
13. 6. 940 perşembe günü saat 16 da Ankarada Nafıa Veka· 

leti binası içinde malzeme ~üdürlüiü odasında toplanan malzeme 
eksiltme Komisyonunda 1400 lira muhammen bedelli 200 çift lis· 
tik çizmenin açık eksiltme usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı bedelsiz olıuak malzeme Mü· 
dürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 105 liradır. 

isteklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesaik 
ile birlikte aynı gün saat 16 da meı.kiir Komisyonda hazır bulunma· 
ları lazımdır. (2526) (4387) 4-4 

Vize Askeri Satmalma Komisyonundan : . ili - Eksiltme ve pazarlık IO. VI 940 pazartes· günü Kabataş 
"- 4Sı ton kuru ot pazarlıkla utın alınacaktır. Pazarlıi• tll.6.940 da Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla· 

Muhammen bedeli ( 1248) lira olan 520 adet 400 m m lik çimen 
to künk ( 17.6 1940) pazartesi günü saat ( I0.45) onu kırk beşte Hay· 
darpaşada gar binası dahilindeki Komisyon tarafından pazarlıkla 

satın alınacaktır. 

\t 14 de y6pılacaktır. Vermete talib olanların teminatlarile me~- 1 caktır . .. _ . . . . _ 
tiln ve ıaalte Vizede askeri ıahoalma komisyonuna gelmelerı. iV - Lıste soz.u geçen Şubeden parasız. alınabılecetı gıbı nu-

~turum Levazım AmirliğiS~malma Komisyonundan: 
~ Sir milyon kilo buğdayın kırdırılması kapalı zarfla eksiltmeye 
l-:1tl11ıuştur. ihalesi 21.6.940 cuma a-ünü ıa.at 16 da yapılacaktır. 
\'tı. 24,700 lira, ilk teminatı 1853 liradır. isteklilerin ihale ı~at~n· 
~ bır saat evveline kadar teklif m~ktublarını ~rzuru.m Lv. A~ı~-
\t, latıııalma komiıyonuua vermelerı. Şartnaoıeaı komıayonda iOrU · 

l'111ııuıun ı 11111111111111111mımı ı m11 ı m ımuıım ı ııı 111111111 mmum um ı ı 111~ 1 

i DOGON, NiŞAN ve sair ÇiÇEK siparişleriniz için s ı 
~ TÜRKlYENlN en eski F Q T 1 S ~ 
1 ve en aıri = 
~ ÇİÇEK EVİNE MÜRACAAT EDiNİZ :: 
~ s 
~ Beyotlu, istiklll Caddesi, .\! 302. Telefon : 40606 S 

munesi de görülebilir. 
V - İsteklilerin tayin olunan gün ve saatlerde % 7,5 güvenme 

paralarile birlikte mezkur Komisyona müracaatları. {43Y) 4-4 

~,ois d~Con!truction, Planches, Charpente 

L'adjudicnıi on qui de\lait avoir lieu le 7.6.40 
pr. l'achııt de 4650 ?· de coı:ıtıe·plaque a 
ete annulee 

Transport-Chargement - ~argment 

Transport rail en fer: 130 t. Gre a grc 
Combustible - Carburant-Huiles 

Bu işe girmek isteyenlerin (187) lira (20) kuruşluk kat'i temi· 
nat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte pazarlık günü saatine 
kadar Komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmak· 
tcldır . (4532) 3-4 

9me E.xpl. Ch. de fer Etat Siıkeci 

Com. Ach lnt Tophane 6-6 40 16 .... 

~ ~l.eıi : Bey. Sumer Sineması karşıaı ·'~ 207. Telefon : 43469 S = Benzine: 200 k. Publique le k. O 30,50 4 58 Vilayet Gaziantep 
Vılayet Gaziantep 

1 ~-6-40 

1 BÜTÜN SENE AÇIKTIR :: 
~ Vaziyet dolayisile fiyatlarda tenzilat yapılmıştır. S 
~ = lJ ı 1111 1111111111111111 11111111 1111il11111111 Ul lllllllll llllll lll ili il 1111111111111111111 x 

B O R S A 80000000101000000000 
1 

ÇEKLER O O ı 
~lldra 5 . 6 • 1940 5.2375 8 H A s T A L A R 8 
İ.~)or• 163 O A t k ·ı · · 1 · · k O "'r· il .- O r ı ı aç tııe erını arınız ve O 
~~o ~:r:;~ O Su~ar'.: kal~iy0umlu, kükürtlü, 8 
'-'ıı 00 çelıklı, bepsın•n fevkinde Rad· O " 
~~ t•re 29.26 Ak 8 ~a 0.9975 O yo • tiviteli oldutu için mut · 
~d~d 1.9925 8 lak surette tif alı olan O 
~-... 14.4475 o ARM o 
~~~eşte 2G::~~ g UTLU 8 
~f::d 3.85 8 KAPLICALARINA 8 
~l)~tha11ıa 38.6125 O G İ D t N t Z O 

Olta 3().99 0 0 
&1!'-SliAM VE TAHViLAT 0

0 
MUDANYA POSTALARININ g 

~ı'' ·Erzurum 2 19.75 O ARMUTLUYA UÔRAYAN 0 
~ ani 19.11 O SEFERLER! ~ 

RSA HARiCİ AL TIN FIATLARI g Iatanbuldan Armutludan o 
!fa . Lira Kr. O Hereket Hareket OO 
lt~~ıdiye, Reşadiye 24 10 O 

~':1•rı Beşibirlik 105 g Saati Saati 000 • 
Yar külçe altın gramı 2 68 Pazartesi 9,20 

OOKTOR Ç 1 P R U T -...§ 9
'
50 t~~şamba 9,20 8 

Cudiye ve Zühreviye O l 6,00 Perşembe g 
~ Mütehassm g Cuma . 9,20 O 

Y0 tlu Yerli Mallar Pazarı O l4,00 Cumartesı - 8 
t
41' 1ndaPosta sokatı köşesinde g 8,30 Pazar 9,20 ve 19,20 O 

Meymenet apartımanı 000000101000000000 8 
' Tel.: 43353 

IQatiyaı. Sahibi ve Yazı itleri Direktirü: lımail Girit 

Baııldıtı yer: Akta BHımevi l1taabul 
4 

B-osi: 131 t · (oj) 
Petrole: 100 bidons (aj) 
Semi coke: 65 t. 
Charbon de terre crible: 70 t. 
Coke de fonderie de Karabük: 350 t. 

Oivers 

Dcchet de coton colorie ou }>iane: 200 t. 
(cah eh P 350) 

Publique 
Pli cach 

" 
" 

Pli cadı 

Collier de prise: 250 p ·bouche iı clcf: 40 ) p. Publique 
plaque emaillee: 500 p . 

Tııyau en ciment: -ıooo p. ,, 
Couffe pr. charbon: 2100 p. 
Mııteriel pr. abonncınent de l'install 

Gre a grc 
d'eau po· 

table de la ville d'Urfa 
Plombagine pr. coussinets d'aiguilles (nj) 

Bache Branda: 4 p. 
Concession pr. uploit. 2 autobus 
Motorboet ou cotre a moteur d'une capncite 

moyenne de preference peu uı;agc et 
ayant quelques lits et d'autres conforts 
Provisi ons 

La it pr. une annee 
Yoghourt pr. une annce 
Pain pr. 1 annee pr. mnison correction. (aj) 
Viende de boeuf: 150 t. 

11 > mouton: 50 t. 
Leit: 50 t. 
Yoghourt: 50 t. 
Foin: 480 t. 
Broyage de blc: 1000 t. 
Pain ( 1 annce) 
Pain: 25 t. ·viande de ınouton: 6,5 t.·lait: 4 t. 

yoghourt: 4 t.•beurre: 1, 2 t.-riz: 2, 7 t.· 
macaronis: 2,5 t.·savon: J ,2 t. 

Puhlique 
Grc lı gıc 

Publique 
]) 

Pli cııch 

Pli cach 

" Publique 
Pli cach 
Gre a gre 
Pli cach 

" Publique 

1889 90 
148'l -
1050 -
9450 -

70000 -

4200 

3400 

5401 -

1250 -
495 

550 -
1000 

13500 ·-
le k o 40 

" 
o 45 

5000 -
7500 -

24700 -
256'25 -

80 48 
14l 75 
ıı ı ıs 

78 75 
708 75 

4750 -

315 

255 

405 08 

93 75 
74 25 

41 25 
75 -

1003 
4500 -
1687 50 
375 -
562 50 

1853 -
1921 90 

9me Expl. Ch. de fer Etat Sirkeci 
Dir. Hôtel Monnnies 

.. 
.. " 

Adın. Gen. Ch. de fer Etat Ankara 
Caisses H. paşa 

Municipalite Gaziantep 

ter Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 
Dir. Gen. Expl. Porh Et at 
Municipnlite Urla 

ter Expl. Ch de fer f.tat H paşa 

Com. Ach. lnt. Tophane 
Com. Perm. Municip. btanbul 
Par l'entremise de l' Adın. du Journal 

Cumhuriytt S. A. 

Procureur Gen. lstanbul 

" " 
" " 

Mer in 
Com. Ach. Corps Armee Çorlu 

" " 
" " 
" " 
" 

Mil. Vize 

" 
lnt. E'.rı.urum 

Procureur Gen. Üsküdar 
Chef Medecin Hôpıtal Eşref paşa b:mir 

13-6-40 10 -
13-6-40 11 -
24-6-40 14 -
25-6-40 14 -
26-6-40 14 -

21·6-40 15 30 

10-6-40 14 -

25-6-40 10 45 
10 6-40 15 -
17-6-40 ıo -

25-6-40 11 -
11-6·40 14 -

Jusqu'au 14-6·40 

20 6·40 11 ...... 
20-6°40 13 -
12·6-40 14 30 
20-6-40 16 -
20-6-40 ıs -
19-6-40 15 -
19-6-40 16 -
106-40 14 -
2 1-6-40 16 -
21-6 40 13 c-
20-6-40 9-
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Ville et Province 
3 mols Ptre 450 
c 850 
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KASA GAZETESi 
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Pour la Publicite ı'adreııse .. 
a l'Adminiatration Journal Professionnel des F ournisseurs et des Entrepreneur&~ de l'Etat Boite Postale No. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
------ .. - -Mode - Prix---Ca~tio~:-·--Lieox d'adjudication et du 

Objet de /ndjudication d'adjudicat. eıtimatif proviıoire Cabier des Cbargeı 
---~--~-~~-~--~-~-------

~djudiceı1ions au Rabai~ 
( ( r f. f 1 l c.t i ( r {. r i. J i re. tlc,r. ~-Tr av. fut lic s-~· B teriel de Construction-Cartographie 

Constr. hangar: 2 p. Pli cach 185535 46 10528 - Com. Ach Corps Armee Çorlu 
Repar. chaussee slroute Trabzon-Iran Transit ıı 212490 08 1 1875 - Oir. Zone Trabzon de la Route 

(cah eh 10,6 ~ L) Trabzon-Iran Transit 
Constr. maisons pr. employes a Çıınlcııya: 6 Gre a gre 36318 60 2723 90 Cons. Adm. Gr. As. Nat. Turquie 

P· (aj) 
Const' route jonction Halkalı Nalbandçeşme. Pli cach 

Hndımköy (eah eh 452 P) 
Con~tr. route Ecole Artillerie de Tir Davut· 

paşa (cah eh 180 P) 
Repar. route en aspbalte Sclamiçeşme·Maltepc 

(cah eh 139 P) 
Rcpar. route en asphalte Topkapı-Maltcpe Hal

kalı (enh eh 1 IO P) 
Repar. par une ou deux couches de goudron 

bitume des endroits de!ectueux des routeı 
precedeoıment goudronnees (c. eh P 104 

Reper. route jonction Abattoir-Silahtarağa·Kü· 
çükköy-Rnmi (cah eh 9ü P) 

,, 

" 

" 

,, 

90287 15 

35915 59 

27607 11 

21986 22 

20714 61 

19220 01 

5764 36 Com. Perm. Municip. lstanbul 

2693 67 
" 

,, 

2ı)70 53 
" 

1648 97 
" .. 

15S3 60 
" 

,, 

1441 50 ,, , 

Jours Heureı 

21-6-40 1(i 

?5-6 40 15 

21-6 40 15 -

21-6-40 ıs -

21 6·40 15 -

21.6 40 ıs -

21-6-40 15 -

·ı ı.6 40 15 -

Repnr. s route Üı;lcüdar-Şile (enh eh 76 P) 
Constr. bat. Adm. iı Erzincan (aj) 

,, 15120 20 1134 02 " 21-6-40 ı 5 -
Oir. Monopoles Ankara 12-6 40 15 -

Aehev. install d'eau a Çubuk Publique 1325 - 94 38 Municipalitc Çubuk 8 6-40 13 -

Chimiquea et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 
·~~~~~~-------.:.~------------~---

Produits 

Articles dentaires: 69 lots (au nom et pr. Gre a gre 3·100 - 230 - Com. Acb. Min. Def. Nat. Ankara 21-6·40 il -

compte du f oumisseur) 
Soude calcinee: 60 t. Pli cnch 15000 - 1125 - Com. Ach. Oir. Gen. Fabr. Mil. Ank. :"?1-5-40 15 -

Ame.ııblement pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 

Fabric. rangee pr. se coucher: 88 p 
/ 

Gre a grc 5720 - 858 25 Com. Aeh. lnt. Ankara 

Travaux d'lmprimerie -Papeterie - Fourniture de Bureaux 
' 

lmpression cnveloppes: 4000000 p. 
Quittances: 1500 volumes 

Publique 14000 - Ligue Aviation T. Suc. Istanbul 
Vilayet Aydın 

(Lire la ıuite enj3me paj'e) 

6-6 40 14 -

14-6-40 14 -
2U·6·40 14 -

AVIS OFFICIELS 
De l'Administ:rat:ion Generale de• 

Chemins de Fer et des Ports 
de l'Et:at: Turc 

200 tonnes de dechet de coton colorie ou blanc d'une 
valeur eatimative de Ltqs- 70-000 aeront achetees par vol~ 
d'adjudication soua pli cachete le Vendredi 21 Juin 1490 a 
15,30 h, au local de l' Administration Generale a Ankara· 

Ceux qui desirent y prendre part doivent remettre a l• 
Presi.dence de la Commission le jour de l' adjudication ju•· 
qu'a 14,30 h. leurs offres. unP. garantie provisoire de Ltq• 
4. 750 et les certificats exiges par la loi. 

Les cahiers des charges sont en vente au prix de Ptr• 
350 aux Caiases d' Ankara et de Haydarpacha. (4645) 1 - 4 

Memento des Fournisseurs 

LF.S ADJUDICATIONS QUI AURONT LIEU DEMAlN LE 7.6.94(l 

Municip. Adana : 
Habit• d'etc [N<> 1432) 
Orıe et pıille [No 14:Sl J 

Vilayet Diyarbakır : 
Gonetr. maisou immiıırC. [1423] 

Chemins de Fer Etat : 
Claueur mecanique [No 1429] 
Ficelle et corde de calfeutroge (No 1435) 

Dir Trav. Publ Seyhan : 
Trav. renforceınent lıttorel druıt punt 

Seyhan {No 1425) 

Hôpital Modele Anllara : 
Beurre [No 1426) 
ı egum<11, oeufı, İıuıle d'olivee, pouleıı et 

ponleu [No 1427] 
Dir. Creche Ankara : 

Viande de mouton, pain, lait, yoghour t, 
riı., mocar.>nİ• ate. [No 1427) 

Office Cereales Samsun : 
Traneport ble [No 1427] 

· Com. Ach. lnten. Ankara : 
Trerııport effeta (No 1427) 
Miniıt. Trav. Pub. : 

Conatr. pont [No 1428] 

Munieip. İzmir : 
Viande efe veau, pain at provlaion• 

(No t42!J] 
Rep. mur [No 1429] 
Rep. route [No 1429) 
Con•t. ıoute an beton [No 1430] 

ı Com. Ach. Ecole Gendr. Siliflıt 
Pain, olivn, viande de boeuf. hııurre, 

1 mocaroniı, rni11nı ıecı, orge "tC· 
• (No 1431] 

Procureur Gen. Çorum : 
Poin (No 1432] 

Dir. Forets Samsun: 
Boiı de constr. en upin 1 No 1433] • 

Dir. Ferme Etevation Coton 
Malatya : 

Benı.ine, ma:ı:out, petrole, huile, vacoııfll 
et volvaline [No 1433) 

Municip. Trabzoo : 
Orge el paılle (No 1433) , 

Cowite Centrale Croiss. Roufe' 
Pantoufleıı (No 1437) 

Municip. Afyon : 
Abattaıre pendıınd une annce (No t4'37/ 

Procureur Gen. Manisa: 
Pian (No 1438) 

Dir. lnıtitut Village Kepirtepe 
a Luleburi8Z : 

Boiı de con•hc clou ccron outillage d• 
de rnenuiserie {No il.440) 

Com. Ach. Gendr. Bayramiç ı 
Ferine (No 1439J 

Com. Ach. lnt. Marit. Kasımpaf11 

Toile americain, laine et toile brand•· 
[No 1439) 

S. A. T. Verrerie : 
Transport H .fi" e [No 1441] 

GELiNCİK SiGARASI CIKTI 
En müşkülpesentler~ de dahil olduğu halde her sınıf tütün tiryakisini 

nun etmek arzusunda bulunan 

iNHiSARLAR 1 DARESI 
bu kerre piyasaya arzetti!ll uçlu ve uçsuz CELINCIK 

siğaraslle, içimi tath ve kokulu olmakla beraber mev· 

cut nevilerden daha ince bir siğara arayan: tiryaki 

zümresini tatmine çahşmu;t.r. 

Bu evsaf, bilhassa bayanlar tarafından aranıldığı için 

aynı zacnanda onlarında siğarası olacaktlr. 

Fiyatı 16 1
2 kuruş ... _ 

mem-

:;_..----------~··~ 
:.-..---~~~-------~------


