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Ekonomik Haberler 
trııird 

en Fransaya kuru meyve 
ı~ . ihracı 

\ ı:tıırd F •de.... en ransııya i'Önderileo 
t ... "c · k r,11.. saır uru meyvalnrıo 

'""Ya· h · '-diif ıt alınde r;orluldara te-
ltıtli .edildiğinden Ticaret ve· 
U. - ııın 
~İtıd Yaptığı teşebbüsler 11e· 
l~~k e _!ürk mallarının hiç bir 

11~. fOsterilıneden Fransaya 
ı\ı.... ın~ .. d d" d. . 
1 ~ ı:tı~ nıusaa e e ıl ığı ve 
'~ti \lıaadeJerinin derhal veri· 

11 \iCa \'ckatetten İzmir mıntaka-
'ı'•ı: tet nıu-d - ı·· - b'ld" l ''il' ur utune ı ıri • 

t ~11~&k . J' ltııth ıhracatçıların Fransa-
•tıı •tıl 8 k . 
._ C\' ev ve ıhraç etme· 
"t.J "el I"' b" ~ ""'" ith us~ une uygun ır 
~Ilı /'l nıusaadesi almaları 
~ iGçf; nıektedir . Bu hususta ı 
'ı '- illa:: nıarul kalacak olur-

!> ~(I e, yer, zaman ve se· 
~~., •tere k d h . 
11"11tırlukıe .re er al tıcaret 

ikinci kanun 940 ta lzmirden 
yapılan ihracat 

fzmir ticaret ve sanayi odası 
tarafından tanzim edilen bir is-
tatistiğe naz.aran ikiocikiııun 940 
ayında İzmir limanından muhte
lif ecnebi memleketlere 4,377,338 
lira kıymetinde 25,637 ,941 kHo 
muhtelif mahsul ihraç edilmiştir. 

lzrfürde zeytinyağı fiyatları arttı 
İzmirde zeytiııyatı fiyatlnrı 

son zamanlarda yükselmiştir. İz
mir zeytinyağı ihracatçılar birli· 
ği ynpmış olduğu umumi toplan· 
tıda zeytinyağı fiyatları Üt.erinde 
görüşmelerde bulunmuştur• 

Çayhan istasyon ismi Çakmak 
yapıldı 

M ü t e a h h i t 1 e r i n T a k v i m i -----
YARIN 2 3 940 ta YAPILACAK İHALELER 

Nafıa Vekaleti: 
Telzraf makınui (No 1001) 

Deniz Lvz. SAK : 
Dıvar tamirı (No 1330) 
Amerikan beı.i (No 1344) 

Gaziantep Nafıa Müd. : 
Meteoroloji biıı aıu inş. ( No 1336) 

İstanbul C Müddeium.: 
Dosya dolabı (No 1338) 

Askeri Fabrikalar U . Müdür.: 
Semer kılı (No 1341) 

İsparta Askeri SAK : 
Urgan gemıci fenerı ııu fıçısı v .ıı (~o 1342) 

. . 

D D. Y ollıı rı : 
Neft ya~ı (No 1331) • 

l>evlet Lim. işlet. lmıir Şubesi : 
Parııç<ıl (No 1342) 

Edı rne Aıkerf S AK : 
Arp ıt yulaf ve sad~y11 (No 1343) . . 

lsl Komutan lığı SAK : 
Tevh t 'emerı (No 1<14 )) 

Har ış . ( ] J'ı a\: ıç " "' a ınnı; nu· 
nrııl , ı•ın han •P) l ı u .etode neşr· 

o dufl nu goslt: ı 

{ 1 nunda yı d 7 ,. tılı bu u an itler 
"'' 7.ayede~ e aıll r 

R 
inşaat -Tamirat- Naha iş!s"i 

-. - ~-- ----------
İzmir Sıhhat Müdürlüğü Arttırma ve Eksiltme ve ihale 

Komisyonundan : 

l Atelye binası inşaaıı 
Keşif bedeli Muvakkat teminat 

Lira K. Lira K. 

jİnden açık eksiltme OD gün müddetle 11 3.940 tarih pazartesi fÜDI 
saat ona bırakılmıştır. Taliplerin en az 5000 liralık bu işe benzer iş 

ı yaptıklarına dair idarelerinden almış oldukları vesikalara istinadea 

1 

iatanbul vilAyetine müracaatle eksiltme tarihinden 8 gün evvel alın
mıt ehliyet ve 940 yılına a it Ticaret Odası vesik.alarile aynı gün ve 
aaatte Yeşilköy mıntııka meteoroloji istayonu binasındaki komisyona 
müracaatları ilin olunur. 

Akhisar Belediyesinden : 
Bedeli keşfi 12,760 lira · tahmin edilen, plan , proje, şartname 

ve keşifleriııe göre A k hisarda muhtelif yerlerde yaptırılacak meera 
inşas_ı kapalı 7.arf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

isteklilerin bu gibi işleri yaptıklarına dair kanunen laaım olaa 

1 
vesikaları ibraz etmeleri ve keşif bede tinin % 7 ,5 u oiıpetiode te· 
minat vermeleri lazımdır. 

İhale 14.3 940 tarilıiııde perşembe günü saat 15 te yapılacağın· 
dau ihale k anunu mucibince buna dair şartname ve projelerin her 
vakit Akhisar Beledıyesinde görülebileceği ilan olunur. 

llaçlar, Klinik ve lspençiyarı alat, Hastane Lvz. 
70 kilo iyot alınacaktır Bak: İnhisarlar U. Müd. ilanla

rına· 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 
p. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

,lttcıltdird rınc müracaat ettikle-
1'-caltt e hu zorluk hemen kal-

Konya - Adann hattı üzerinde 
bulunan Çayban istasyon isminin 
22.12.939 tarihinden it~baren 
Çakmak olarak tebdil edildiği 

Dahiliye Vekaletinden Devlet 
Demiryolları idareıioe tamimen 

3 139 28 235 45 
1 

Pazarlıkla mübayaaııı ilan olunan 11 otomatik ıantralla 3 bi11 
At.ancak ta satır dilsiz ve ltörler müessesesine aid bina bahçe· t elefon 26.2.940 tarihinde yapılan eksiltmede ihale edilemeditinden 

sinde yapılac.:ık atelye binasının inşası 15 gün müddetle açık ekıilt 1 pazarltk 10 gün temdid edilmiştir. 
1 ır. 

.zrııirde ---
lııtiı· Yeni üzüm fiatları 

ı, •der' 
1\ 11 diiba, _ 1~ son defa 1 O bin 

1 bildirilmi~tir. 
1 

Türk • Yugoslav afyon anlaiması 
f meye çıkarılmış ve keşif bedeli, muvakkat teminatı y11karıda ıös- j Muhammen bedel 476 bin muvakkat teminat 22790 lira olup 
f terilmiştir. pa zarlık 7.3.940 perşembe günü saat 16 da P.T.T. umumi müdürlük 

~~ t U~G Uı.u~ istemesi üzerine 
l ~ik~- lll ıhracatçılar birli"" Üç ay müddetle uzatılmış olan 
... ~ 'llr Ü - 5 • Türk • Yugoa1av müşterek afyon 

lı. 1lı1tı l.Uınün tedariki ha- satış anlaşması müddeti bu ayın 
• ıı 11ı_'tına koyulmuşlardır. 't " •o sonunda hitama ermİf olacağın· 

tııı j.. . n tanıandD üzüm sto· 

Kanuni ebliyeti haiz taliplerin keıif varakası, eksiltme ve fenııi bina~ındaki satınalma komisyonunda yapılacaktır 
şartnameleri ve projeyi ıörmek üzere heriÜn sıhhat müdürlüğünde isteklilerin muvakkat teminat makbuz veya banka teminatı mek
müteşekkil komisyon riyasetine müracaat edebilecekleri ve ihalenin tubile kamıni vesikalarını hamilen mezkur fÜn ve saatte o kemi· 
15.S.9~0 cumu günü ıaat 14 de sıLhat müdüriyeti binasındaki ko- ıyooa ve şartnameleri ıörmek üzere tatil günlerinden baıka her 

i m;•y:::~.::~::;~;;,:~~;;:~::1ü~;l,:ğ;::~~ş k~;I bedel ;yle gün ~~;~~;;,;;~;e~~I;;:~:~: ~;~~;;:~;~: ~;;;;~~;n~~~~~;k 
.. ~ır... dan Türkiye ve Yugoslavya hü· 

•
11 

•t .,.1 ... ıntakasında çok a - b ıı; " QJ kiımetleri aralarında yeni ir a• 
ltr d L'

81 ve fiyatların bir kd k Gr llqa - k f yon anlaşması a ine arar ver· 
'U tııııc:aı Yll selmeıi sebebiy- mişlerdir. Bunun için yakında 

1 dıt er birliği umumi be-tlt ~e ı bir Y ugoılav heyeti şehrimize 
llltn ltııru : ;lcetlere ihraç edi- ırelecek ve burada yeni bir aıı· 

, " t...,. l.\(ın fiyatlarına bu-

1 Ye 15 gün müddetle açık eksiltmeğe konuldu~undan isteklilerin müdür· wotörlü kesme \ ' C delme te1.gal11 22.3.940 <:uma günü saat 15 de 
t lükte k t: şif evrakını tetkik ederek 2490 sayılı yasa hükümlerine gö- Haydarpaşada gar binası dalıiliııdeld komisyon tarafından kapalı zarf 

re hazırlıyacakları temiııatlariyle birlikte 12 mart 940 salı günü saat 1 usulile s~tın ~lınacak.tı~. . . 
11 de nafıa müdürlüiüııde müteşekkil komisyona bat vurulması. Bu ışe gırnıek ıstıyenlerm 150 lıralık muvakkat teminat, kanu· 

nunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını aynı 

lıl ".1ıce laşma akdi için muzakereler ce • 
• ._ lbtk ı.nasrafları da ila- reyan c:decektir. 
'< •urcr ı f · 1 
· Ytııi f' ty e oh lzmir o· Yeni Türk . Yugoslav afyon 
? •yatlar tesbit etmiı· satış anlaşması müzakerelerinin 
,ııııı:tı 

Adana Belediyesinden : ıün saat 14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

?,5 ~ta 17 k S ihzarı hazırlıklarile weşgul ol· Belediyeye ait kasap halindeki kasap dükkanları cephesine 
b. 1011ruı, 9 urnuş, nu

1
m
8

a.: mak u"zere Toprak Mahsulleri u · k 1 el k f k 1 k k l k l , ~ı umara ,a yaptırılaca o an t a es iti açı o ara e si tmeye onu muştur. 

Bu ite aid tartnameler komisyondan paraaı:ı olarak daj'ıtıl· 
maktadır . 

1 .. nu111ara 21 5 k l mum müdür muavini Şakir Turalı Bedeli keşfi 725,62 lira 
"llllı , uruş . . 

t ı.ı ara 2=> k - · Ankaradao şebrimiıe gelmışhr. Muvakkat teminatı 54,42 liradır. 
~ 'tla,t&k " urut uzerıo· . . .• 

~ ~ lır. Dün Toprak Mahıullerı Ofııı Is· İhalesi 12.3 40 sah günü saat 14 belediye encümeniaıde yapıla · 
~ 1 ltıQ llıanda Fraıısadaki il- tanbul şubesinde bir top lantı I caktır. 
, lııi~4•aeıelcri, İzmirden mü- I yapılmıf ve yeni esasların hazır· I Şartnameıi belediye fen işleri müdürlügündeclir isllyeoler 
t., ltlcJ.:da Üıüın .. b !anmasına başlanmıştır. orada görebilirler. 
"ıh ••ıttd.. mu ayaası , 
>, '•da d"' bulunmuşlardır. 1 Hurda kauçuk ve otomobil las- t İsteklil erin ihale ıünü muvakkat teminatlarile ve ticaret odası 
b tate İnc~eran eden bir şa- tiklerinin ihracı j kayd vesikalarile birlikte encümene müracaatları. • 

Mensucat - Elbise - l<undura • Çamaşır v. ! 
Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan: 

7.3.940 Perşembe günü saat 16,30 da pazarlıkla 25,000 adet pa· 
muklu mintan diktirilecektir. Tahmin edilen fiatı 23,750 lira ve te· 

j mioah. 1782 liradır. Nümune ve şartnamesi her gün komisyonda gö· 
rülür. isteklilerin belli gün ve saatte Edirnede Müşiriyet dairesinde 
satırıalma komisyanuoa ıelmeleri. 

~. tıt1.ııı1 aıltere iaşe neza- i 
~llıtı trde 10 b" Ahiren Hükumet nezdinde ya· Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan : Çorlu Kor Satnıalma Komiıyonundan: 

t llıiib 111 ton da- pılao te•ebbüsal neticesinde, M d k "f · b' b 57 b d d l 380 ~ Qlll ayaa · · b ., j evcu ecrı ve ~artnamesı m "i ınce t h • l b d ı · 40 bin metre Amerikan ezi, in a e zamk ı pamuk, O 
'~ llııa 11 ıçıu leşe memleket dahilınde sanayide 1 ul- ., "' u... a mın ° unan e e 1 

d·r Caktır 4525 ı· a 25 kurut ola T d k" f rınd 1 k 1 t · aded beyaz makara ipliti aeele pazarlıkla ıatın alınacakhr . İhalesi 
" i. in .

1 
· lanılması mümkün olmıyan hur- f ır 0 ersane e 1 1 a yapı nca o an emıra· 

1 
Q~t aı tereye ihraç e - da otomobil lastiği oyuncak par · 1 tın 18 Mart 1940 pazartesi günü saat 14 de Kasıınpaşada Deniz Le· 4.3 940 pazartesi ıfi?ü ıaat 15 de Çorluda kor satınalma koınisyo 

ı~l "re ihracatçılar arasın - <'alnrı ile hurda kauçuk dökün- :ıazım satına ima komisyonunda açık ek,iltme~i 7apılacaktır. 1 nunda yapılacaktır. latekliluio ltelli gün Ye saatte nümunelerile bir· 
td e te ı · T b b l l Jikte Çorl11da komisyona ıntlracaatları. \~ ilen IO ı ını miktarları tülerinin ihracatı ser est ıra· Muvakkat teminat miktarı 339,39 iradır. 

~~ti d . bin ton ve da- kılmıştır. Yalnız bunların mu· Me vcud keşif ve şartumesi her gün iş saati dahilinde mezkur 
' l c in ·ı ._ b 1 d l k t k k 't Çamlıca Kız Lisesinden : oıı.ı i gı tereye satılan il.il i in e mem e e e auçu ı · 

1 

komisyondan alıaabilir. 
t.ı . it ııg ı · l hal edilecektir. Bu busuıdaki · lil - 24 O l "f Para.sız yatalı talebenin elbiseleri için lüzumu olan ve beher ~rı ::.n 12 er, memle- T lstc::k · erın !:J sayı ı kanunun tarı atı dahilinde İcab eden ve· 'l._ uv h· ' kararname dün MıotDka iraret metresine 450 kuruş fiat tahmin edilen 275 metre lacivert kuwaı 

•t ol ın ton üzüm Müdürlügüne tebliğ edilmiştir. saikle birlikte belli ıün ve ıaatte mezkQr komisyona müracaatları, 15.3·1940 cuma iÜnÜ saat 14 de ihalesi yapılmak üzere eksiltmeye 
't~~lıba acaklardır. iııgilte- --- -·- --- i konmuştur. ilk teminatı 92 lira 81 kuruştur. 

ı. •t, Y•ııtı daha deva- Tedavüle çıkarılın yer.i Banknotlar ~ Konya Valiliiinden : '4 ... , Ekailtır.eye ıirecekler bu nevi kumat imal ettikler ine dair Tica-
f Çı .....___ Türkiye Merkez Bankasından : • A şehir· Konya yol•nun 22 + 000 23 + 006 mcı kilometreleri ret Odası vesikası ve teminat makbuzu ile Beyoğlu İstiklal caddesin-

t:tıı,1( llıt·Uslugu satmak istiyoı 29.2.940 akıamı itib~rile. ban· t arnsmJııki 18543 lira 68 kuruş keşif bedelli 4200 metre tUl şose in de liseler mubas ebecliğine muayyen gün ve aaatte gelmeleri ilan 
' ıp· koot emiıyonunun vazıyetı fU· pttb 2 gün midıletle ve kapalı zarf uıulile eksiltmeye ~ıkarılmıştır. olunur. 

·~ -:~ t ~~k6~d~;~r 2,~p~ du;.:nkanıa •t•lıtındıı t Eksil~me ~ 3.94U 1 pı;:arteai giiaü saat 15 de vilayet daimi en· Matbaa işleri~ kırtasiye -ve yazihane L vz. 
" . nuınara t b f banka kanıınu r •cıb.n- ' cümeni o ası• • yapı aca tır. -·---·~-- .. ~----..c. - _r ___ _ 

•rıı,ı a ta ıçı ce denıbt• edilen mik· • Muvakkat teminat 1390 lira 78 kur•ştur. Devlet ·Ha-a Yolları Umum Müdürlu-g"' u-ndeıı .· 
~t' ~ eden aşağıdaki tar 158.748.563 l ıra " 
l) ~~i iht ellllckctimize bu Banka kan•nunun 6-8 ~ Bu ite aid ketif buıusi ve fenni ıartoalllelerle müteferriği fen - ida remiz için Ofset usulü ile ve açık eksiltme suretile 10.000 

v aa et k uıadde erın• te1fıkan t ol evrak herıfiıı meaai saatleri içinde Konya nafıa müdiitlüğiinde adet broıür tabettirilecektir. 
it 'ı:-li,,., 111• iıteyor: ba~D• tarafından vaki go'"rülebilir. Ve 3 lira mukabilinde isteyenlere gönderilir. 1 1\1 h b d ı · 1700 r a 1 ı k t t . t 1°1 l' ~f ıediyat olup tedavül- u ammen e e ı ır o up muva < a emına ı ,.. ıra 

f), P~lidos Street den ga rı 9ekilmiş ol· 
1 

Talipleri• ticaret odası kayıt vesikası ile 1390 lira 78 kuruşluk 50 kuruıtur 
v b dağundan bundan ten· r • k b kb ·1 1 ,!!. ü d · 1 15 3 940 - " t 2 d O l H y il 

1 
· Q&y 186 zıl ohınan l 8 206. 398 lira l muvakkat temmat me tu • veya ma uzunu ve ı ıs e gıuı n en lha e . cuma guna saa e ev et ava o arı mey-

~1~ted .. ,. ........._ Athenes 
140

.
542

.
165 

lira l 8 ıüe evvel Konya viliyet makamuıa müracaat etmek suretile ala- danında kahı Umum Müdürlük binasında toplanacak komi1700 t ara-
'Çt "•ı ı.;--yt· 811 miktara banka lıa- cakları ehliyet 'Yeıikaları ile birlikte 2490 1ayıl1 kanunun tayin etti. fıodan icra kılınacaktır. 
''· ınyağı t 1 b" nanu mucıbi11ca ahın h 1 ki d b' t Bu ic.e ait şartname ile mukavele ve resimleri her aüo Devlet "'"' "l4 b· a e 1 x.·1 , .. kilde azır ıyaca arı zarflarını ea ae .. ıhale saatin en ır san " o "'• ır f muknbilıyapılan ıımi· 6 ~ • :r H y 11 U M- d - ı-h" d " "I b"I' '' t~'• tci

1
1
1
,.,}.rcua l:ı.mir ti- •iyon 17.000.00Q lira evveline kadar ve makbuz. mukabiliaıde vilayet daimi encümen ri - ava 0 arı mum u ur u.uo e soru e 

1 ır . 
.,._.. 45lııe ıle reeskont mukabili l cl'I Talip olanların muayyen gün ve saatte Devlet Hava Yolları 

)'" 1tdcn IUÜracaat yapılan emi••on 144 500 000 lira yaıetine tevdi etmeleri lazııniır. Posta iecikmeıi kabu e ı eme:&. ı. 111 ,
1 

en a 
5 

,, Um•m Miidürlütü 8inaaıoda toplanaoak komiıyonda lauır bulun-
,~t \' llıilk i t dz O ton So2.042.165 lira maları ilin olunur. 
t t t . s e iğ"ı • b"I ı ı Yeıı·lko-y Mıntaka MeteoroloJ'i İıtasyonundan : tt "1ııt Ot 1 • he o uaanca 29.2.940 tarıhınd.,lr::i ta• :":"'-:-":-:"""--::-v-::"i'"i""'--·-;:~-:I."" ______________ _ 
•tı 0dıı,, &ornıuştur. daviilün umu'.?l yekunu 502.042.HiS 29.2.940 tarih perşembe aüoü saat 10 da Yeşilköy mıntaka NakJiyat - Yükleme . eo,altma 

1 b 'leyli lıre7a balıt oımMktadır. • l -
\t.,, il tbı.ı Qyagı ibra· B\l y•klinan 25ö .b45•975 lirası yeni bari- meteoroloji istasyonu binasında 5113 lira 07 kuruş keşif bedelli O an Ed A k S l K d 
~liı. racaattan ha- lı banknotlardan mütebakı .C3.3'Jo.190 li- ı y ·ık - t k t l ·· · t • çi t 1 ak telsiz ve irne ı eri atına ma omisyonun an: 

raaı cia Hki laarfıi lıaakaotl•r.... mıı~t•• etı oy mıo. a a me e_oro OJI ıs asy~nu ı. D yap. ırı ac . ~ •t• .ı b"l" d U k i •at .ı K 
ı.tek&.ildir. .. RaNt ilıtlerı barakaaı ınıaatıaa vakı teklif baddı li7ık ıörilmedı· ırraı 1 aa 1 ın • au opr 1 117oa•D•an •ta• .. ~., ... 



2 Mhakua Gazetesi 

B /gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
Cinsi Şekli Muhm· bed. Teminat Milrac at yeri Günü Saatı 

A) ı\1ünakasalaf~ 

inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

A tel} e binası inş. 

İ tbalat gümrüı;ü çalı tamiri 
Beltdiyeye ait kaıap halindeki kasap dük· 

kanlan cepl esine yap tel kafeı işi 

Akşehir-Konya yolunun arasında şose inş. : 

4200 m. 
Akhisarda muhtelif yerlerde mecra int. 
Tersane fırın tamiri 
Telsiz ve rasat aletleri barakası iot· (temd.) 

aç. eks. 

" 
" 

kapalı z. 

" 
aç. ekı. 

" 

3139 28 
5784 50 
725 62 

18543 68 

12760 -
4525 25 
5113 07 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alftt,_ Hastahane Lvz. 

Oksid döfer: 8 t . (Bak müteferrik ıütununa) kapalı z. 
İyot: 7U k. pa:ı. 

f lel trik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Kesme ve delme te:tğabı elektrik motc1r· kapalı z. 2000 -
lü: 1 ad. 

Otomatik santralı: l 1 ad.-telefon: 3000 ad. paz. 476000 
llemd) 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
Sandal Üsküdar ıüt ve mektep çocukları 

dispanseri için. 100 çift 
Amerıkan bezi: 4COOO m. 
Pamuklu mıntan diktirilmesi: 25000 ad. 
Llcivert kumat: 275 m. 

paz. 

" 
" 

130 -

23750 -
m. 4 50 

235 45 

54 42 

1390 78 

339 39 

150 -

27790 -

9 75 

1782 -
92 81 

il 93 

İzmir Sıbhat Müd. 
İzmir Nafıa Müd 
Adana Belediyesi 

Kon7a Valiliği 

15.3.40 14 -
12-3-40 11 -
12·3-40 14 -

18.3.40 15 -

Akhisar Belediyesi 14-3 40 15 
Deniz Lvz. SAK Kasımpaşa 18-3-40 14 
Yetilköy Mıntıka Meteoroloji İstasyonu 11-3-40 lO 

O.O. Y otları Hayderpaşa 
İnbiaarlar Umum Müdürlüğü 

D D. Yolları Haydarpaşa 

P.T.T. U. Müd. Ank. ve İst. 

İst. Belediyesi 

Çorlu Kor SAK 
Edirne Ask. SAK 
Çamlıca Kız Lisesi 

İst Belediyesi 

20·3 4r) • 15 -
8-3 40 14 30 

22 3.40 15 

7.3.40 16 

4-3-40 14 

4·3-40 15 
7 3-40 l(.i 30 

15 3 40 14 -

4-3-40 14 -

Mobilya, büro ve ev eşyası Muşamqa, Hah, v.s. 
Yazıhane dolap v s. köycülük burosu için paz. 159 

1atbaa işleri - Kırtasye-Yazıhane Levazımı ----------------
Broşür tabettirilmesi ofset asul6: 10000 ad. aç. elu. 1700 -

Nakliyat - Boşaltma Yükletme 

Etya nakli: 60 t. paa. 
Kömür tahmil ve tabliye i i ( 1 ıenelilc) kapalı a, 12364 75 

f, a hruk at, Benzin, Makine yağlan v. s. 

Karpit: 100 t. 
Petrol: 15 t. 

l'\ı üteferrik 

Boya haseki hutanesi için: 11 kalem 
Parke ta~ı: 700011 ad. 
Er hay11anı eı,teri: 20) adet 
Zamklı pamuk: 57000 ad -beyaz makara 

ipliği. 3800 ad 
Varil: 1666-2500 ad. (şart. 250 kr.) 
Toz boya kanarya snrııl: 1 t.·İngiliz kırmı· 

z.ısı aşı toz boyu: 1 t.-İngiliı: yeıili tos 
boya: 3 t. oksid döfer: 8 t. 

Hortum: 20') m. 
Külçe kalay: 10 t. (şart 225 kr.) 
Kapalı kapsül 1 (O lük 200..ıO kulu 
Madeııi av kovanı: HıOOO ad. 
Kovan kapsülü 0.05. 20000 kutu 
Muhtelif cins revolver fi 11eti: 275.000 ad. 
Dolma tüfek kapsülü: 400 O kutu 
Tirfon anahtarı sört köte T. teklinde ve 

dik. 200 ad. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Yat sebze: 8 kalem (temd.) 
Yat sebze: 6 kalem (temd) 
Butday kırdırılmaıı: 1440 t. 
Arpa: 90 t. 
Yulaf. 4CO t 
Arpa şehriye: 3 t · aı§'ır eti: 20 t.·pirinç: 5 

t ·nohut: IO t. 
Kuru fasulye: 140 t. (tubib) 

U 7 ay~ de 1 er 

Cep saatı, av tüfeği, inek okü7, su boruıu, 
kerpiç, akala pamuğu buğday v.ı. 

Ev ve dükkan aukazı 
Ev ankazı 
Bina enkazları 
Çam at cı 
Motörlü çektirme 30 beygirlik 

Dikit makineıi Nauman marka 

Kömür: 972 kental 
,, : 30( O kental mete odunu: 990 m 3 

,, : 4000 kental 
Odun: 20 CıC' kental kereste: 200 m8 

Kelvınatör marka buz dolab, bukül kozan 
tepsi v.ı. 

kapalı z. 25000 -
pas. 3255 -

paa. 

paı:. 

" 
• 
kapalı z. 

aç. elu. 
kapalı ıı. 

paz. 

" .. 
,, 

a~. elu. 

pa:a. 

• 
kapalı a. 
paz. 

• 
" 

09. art. 

paz. 

" aç. art. 
kapalı &. 

aç. art. 

" 

" 
" 
" .. 
" 

396 50 

12000 -

Beh. 30 -
7800 -

45000 -

600-

2210 -
1008 -
7920 -

28000 -

28000 -

80 -
250 -

1000 -

3160 -

60 ton yiyecek maddesinin tahmil n tabliye iıtekliıine aid 
olmak üzere pa:ı:arlığl 2 J 940 cumartesi J"ÜllÜ ıaat 10 da yapılacak 
tır. Tutarı 510 teminatı 77 lıradır. İıteklilerin teminat makbui veya 
mektuplarile Edirne miltiriyet dairesindeki aatrnalma komisyonuna 
s-elmeleri. 

De.vlet Demiryolları ve Limanları fıletme U. İdaresinden : 
ldareroizio Hayd rpata limanına bir sene zarfında deniz vesai· 

lindeo ıupalana ve supalandan vinçle veya arka ile vaao lara veril 

127 50 

927 36 

1875 
244 13 

29 74 

900 -

7500 -
585 -

3375 -

45 -

166 -
16 -

945 -
2100 -

2160 -

6-
18 75 

437 83 

77 -
293 -
105 -
293 -

Devlet Hava Yolları U. Müd. Ank. 15-3 40 14 -

Edirne Ask· SAK 2 3-40 10 
O.O. Yolları Haydarpata 2l 3 40 il -

0.0.Y. Ank. Haydarpafa Sevk Şefliği 19 4.40 15 -
Ask. Fabr. U. l\lüd. SAK Ank. 4 3 40 14 O 

ist. Belediyesi 4-3-tO 14 -
Tarsus Çukurova İplik ve Dokuma Fabr. 8 gün zarf. 
Edirne As!<. SA!\. 5 ·3-40 1 l -
Çorlu Kor SAK 4-3 40 15 -

. 
M.M V. SAK 
O.O. Yolları Haydarpaşa 

6 3 40 1l 
20-3 40 15 

Ödem it Belediyesi 13-3 40 
O.OY. Ank. ve Haydarpaşa Vezneleri 15·4-40 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü 22 3·40 

15 -
15 30 
14 -
14 30 
15 -
16 -
16 30 
10 30 

" 
" ,. 
,, 

O.O. Yolları Haydarpaşa 

Bornova Aak. SAK 

" Adana Aık. SAK 
Ed rno Aık. SAK 
Bornova Aık. SAK 
İzmir Lvz. SAK 

Lüleburgu Aıkeri SAK 

Foça Sulh Ha kimliti 

lst. Belediyesi 
,, 
" Denizli Orman Çevirge Müd. 

Be)'oğlu 4 cü Sulh Hakim. Şarap 
iskeleıi 

22-3-40 
22;3-40 
22-3-40 
22·340 
20-3 40 

5-3 40 10 -
5.3.4ıı 11 -

15.3.40 10 -
6340 15 -
5.3 40 14 -
2 3.40 10 

13-3-40 11 

22-3-40 15 -

4-340 14 -
4.3 4tt 

18·3 40 
12·3·40 

7.11-3·40 

14 -
14 -
14 -
14 -

İst. 5 ci İcra Bankalar Cad. Nauman 2-3-40 10 -
Şirketinde 

Kadıköy Vakıflar Direk. 14-3-40 
,, 14-3·40 
,, 14-3-40 
" 14·3-40 

İıt. 2 ci İcra Beyoğlu Tepebaşı Meş· 7.12-3·40 
rutiyet Cad. No 57 

15 -
15 -
15 -
15 -
16 30 

mek suretile gelecek olan tahminen 89, 107 ton maden kömürile 
3313 ton briket ve kok kömürünün tahıııil ve tahliye iti 21. 3. 940 
tarihine müsadif perşeoıbe günü saat 1 1 de Haydarpata garı binuı 
dahilindeki birinci işletme komisyonu tarafından kapalı zarf usulile 
ihale edilecektir. Bir senelik maden, bril<et ve kok kömürü tahmil 
ve tahliyeıi için 12364 lira 75 kurut muhammen b del konulmuştur. 
':J'l.1 lira 36 kurut muvukkat teminatla bu i e aid ehliyetname ve ka 
nunen ibrazı lizım gelen vesaik ve teklifleri ayni ründe ıaat JO a 
kadar komisyon reisliğine vermek lazımdır. Şartnameler Haydarpaşa 
Liman ve Rlbtım bat müfetti§litinden paraıız olarak verilir. 

1 Mart UMO 

İNŞAAT MALZEMESİ 

iSTANBUL PİYASASI TOPTAN FİYATLARI 

Alçı yerli 50 kg.lık torbası 
,, ,, 
,, alman 

Asfalt yerli 
,, ecnebi 

1 Çimento natürel 

" 
Çini 
,, 

süper 

(mozaikten) 
(çimentodan) 

F ayanı ecnebi 

40 " 
50 " 

kilosu 
.. 

tonu 

" 
tanesi 

" 
" ,, ., (aksamı) ,, 

Kireç (su) tonu 
,, (toz) ., 
,, (taş} kilosu 

" 
" 

180 
100 

5 

800 
650 

o 75 

300 
sıo 

1500 
1800 

8 
.ı 

ıooo 
700 

Kiremit (Bakırköy) tanesi 1-
,, (Eskişehir) ,. 8 8 '° 
,, (Kütahya) ,, --., {Büyükdere) ,, 

Künk (çimento) santimi 
,, (toprak) numarası 

., (dökme boru) kilosu 
,, (ecnebi) ,, 

3 
7 

3 50 

9 -
28 -
30-

Mermer (yerli işlenmiş) metre murabbaı 
Tuğla (Büyükdere prese) bini 

,. (f eriköydt:liksiz) ., 
,, (Kağıthane delikli) ,. 

,, ( ,, deliksiz) ., 
,, (ateş, yerli) tanesi 
,, ( ,, ecnebi) ,, 
,, (Fransız prese) ,, 

Kereste (döşemeli c köknar) metre mikabı 
,, (çıralı, lambalı) ,, ,, 
,, (tavanlık köknar kordonlu) ,, ,, 
,, (kaplamalık çıralı ,, ., 
, , (sıvadibi köknar) ,, ,, 
., (pervazlık köknar) ,, ,, 

1400 

20 
3900 
4200 
4500 
4500 
4500 
4500 

-~!!!:_ukat, 8_!!1_!~ ıVlakina yağlar v .r s 

800 -
3000 
1000 
1350 
1500 dl 

J 3 .,., 
30 
22 

4800 
5200 
32()0 
5200 
5500 
5200 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satmaldl' 
Komisyonundan .... 

b 1 .. r 'İli Tabuıin ecl'len bedeli 3255 lira olan 15 ton petrol Askeri fa r ,-
)ar umum müdürlüğü ıner1'ez aatınalma komisyonunca 4.3.1940 ~ b,, 
zarlesi günü saat 14,3 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şart0~11,ı 'lıe 
parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat tcll'dı 1r 1~fl 

1 • "'ı' olan 244 lira 13 kuru' ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. dl dır 

lerindeld vesaikle komiı.yoncu olm.ıdıklarına ve bu itle atad• ti 
tüccardan olduklarına dair ticaret odaaı veıikaaiyJe mezkür ,a., 
aaalte komisyona müracaf!.tları. ../ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~-----.......,,,,,,.- ıı~ı 

Müteferrik 
Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan : t ıl ~Gıı 

Mevcut nümune ve şartnamesine göre 5.;i.9.tO salı güna •11;.i' ~
de pHzarlıkla 2 JO adet er hayvanı eter takımı satın alınacaktır• f',t 
min edilen bedeh 12,0~ ı lıra teminatı 900 liradır . Nümune -1e. if 
namesi her gün kowısyonda görülür. İsteklilerin Edirnede Milf'' 
dairesinde satınalma komisyonuna gelmeleri. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Kombyonundafl ',1 
1666 ili 2500 adet varil pazarlıkla satın ahnacaktır. Beher ı'J 

dine tahmin edilen fıah 3fJ liradır. Pazarlıtı 6.3.94 ı çartıuob• l 
saat 11 dedir Kati teminatı 7j00 lira şartnamesi 250 kuruf8 ~:.1 
yondan alınır. Taliplerin belli vakitte Ankarada M. M. V. 5' 
ma komisyonunda bulunmalan. 

, Ôdemiı Belediyesinden: ; ita, 

İtfaiye için 72 milimetre kutrunda 24 tc::lli ketendell l ~liıı 
mul asgari 15 atmosfer tazyıka '11Ütehammil 200 ınetr' ~ ' 
tum satın alınmak üzere 23.2.940 tarıhinden itibaren ıD / 
müddetle açık eksiltmeğe çıkarılmıftar. İhale 13 J.94D 
ıamba günü saat 15 de yapılacaktır. 1 ~ 

Taliplerin ıeraiti öğrenmek üzere belediyeye nıii'' 
ları ilan olunur. 

Devlet Demiryolları ve Limanlıırı Umum İdareıind•"~ 
Muhammen bedeli 45.000 kırk bet bin lira olan 10 toı> ~,f 

kalay 15 l\isan 19t0 tarihinde pazartesi günü saat 15,30 dı 
zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alına.aktır .. ı,,f 

Bu ite girmek istiyenJerin 3 375 Üç bin 6ç yüz yetoııf '*i 
lık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği veıikalarl -1e ,,-

lerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine ~e / 
Uumd~ • ~ 

Şartnameler 225 ilıı.i yüz. yirmi bet kuruta Ankara ft J 
paşa veznelerinde satılmaktadır. ~J 

* * • Muhammen bedeli 600 lira olon 200 adet d~'to "· 
(T ıeklinde) dik tirfon anahtarı 20 3.940 çarıamba gtı~lf 
on buçukta Hayd rpaşada Gar hin sı dnhilindeki JıO 
tarafından açık eksiltme usulile s· tın alınacaktır· e~I 

Bu iııe girmek istiyenlerin 45 liralık muvakkat ~ııO 
ve kanunun tayin ettiaıi vesaikle birlikte eksiltme g\J 1 
tine kad r komisyona müracaatları lazımdır. ş~ 

B.ı ife ait ıartnameler komisyondan parasız ols' 
ğıtılmaktadır rf' 

"'• • Muhammen bedeli 78!}0 lira olan bin kilo ks"~ıı j# 
toz. boya, bin kilo İngil ız kırmızısl aşl toz boyn, 3 bin Jıı lı' 
yetili toz boya ile 8 bin kilo Oks d Oöfer 20 3 910 çart•~,, 
sı.ıat 15 de Haydarpafa gar binası dahilindeki komisyoıı t 

kapalı zarf usulile satın alınacaktır. • 1t, ~ 
Bu işe rirmek iıtiyenlerin 585 liralık muvakkat t,.oaıll 

13. 
llıi 

21 
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ıııı. tayin ettiti nsikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ay•ı rl• 
lttt 14 c kadar komisyon r isliğine vermeleri lbımdır. 

1 Bu ite aid prtnameler komisyondan parasız olarak dotıhl
•dadır. 

••• 
lin Palanga ve tuz küfesi alınacaktır. Bak: İnhisarlar U 

larına. 
Müd. i-

• • • 
, Zamklı pamuk ve makara ipliği alınacaktır. Bale: Men· 1 
Ucat sütununda Çorlu Kor SAK. ilanına. 

~k. Zahire. Et, Sebze v. s. 
İstanbul Komutanlığı Sa=lma. Komisyonundan 

lı~ ~aı:nisyonumuzda mevcut evsaf ve feraitine göre Komutan· 
l bırlilderi heyvanlaranın ihtiyacı için iki yüz yetmiş iki bin kilo 
~r~ ot pazarlıkla satın alınacaktır Münekasasına 4 3.940 pazartesi 
d 1~u saat on birde başlanacaktır. Beher kilosunun muhammen be. 
t t 

1 Yedi kuruştur. İlk teminat parası yüz kırk iki lira seksen ku
'~Şlur, İsteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık sahn 
llıa komisyonuna müracaatları. 

Lüleburgaz Askeri Satınalma Komisyonundan: 
ıa 

3 
144 ton kuru fasulyeye istekli çıkmadığından .ı.on paznrlıtı 

~: ·940 çarşnmbe günü saat 14 de Lüleburgaz askeri satıoalma ko-
2ı~}'o~unda yapılacaktır. Tahmin bedeli 28,800 lira ilk teminatı 

lıradır. Şartnamesi komisyonda görülür. 
'- • • * 108 ton nohuda iste idi çıkmadığından son pazarlığı 13.3.940 çer· 
d,ı:tıba günü saat 10 da Lüleburgazda askeri satınalma komisyonun· 
~apılacaktır. Tahmin bedeli 15, 120 lira ilk teminatı 1134 liradır, 

11anıesi komisyonda 16rülür. 

Samsun Aııkerl Satınalma Komisyonundan : 
'ııl 710,000 kilo buğday kırdırması kapela zarfla eksiltmeye ko· 
&ıa llıuşsada talip çıkmamıştır. Tutarı 8307 lira olup ilk teminatı 
~- liradır Bir ay içinde paz.arlıkln yaptırılacaktır. İsteklilerin veıi· 
1111 ve teminatleriyle birlikte her rün Askeri SetınulmR Komisyo· 

tıa gelmelerl. 

Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan : 
'6 26 bin k :lo kuru üzüm açık eksiltme ile 18.3.940 p zartesi gü· 
'1ı &aat 11 de Edirnede Sanayi kışlasında ıetınalma komisyonunda 
hıeıı~caktır. Tahmin bedeli 4880 lira ilk teminatı 244 liradır. İstelc
~t rt~ kanuni vesil·nlarile beraber teminat ve teklif mektuplarile 

raue .h 
r ı aleden bir saat evvel komisyona gelmeleri. 

Karaköse Aıkert Satınalma Komisyonundan : 
lilt 5 O ton arpaya istekli olmadığından yeniden kapalı zarfla ek· 
~t,:eye konmuştur. Tahmin bedeli 30,000 lira ilk teminatı 2250 
llıt ır, Eksiltmesi 15 3.940 cuma günü sant 10 da Karak6sede Tü-
1.ıırı~ 88lınalma komisyonunda yapılacaktır İsteklilerin teklif mek-
1 ti fttını ihale saatinden bir s:;et evveline kadar komisyona verme 

' Ş rtııame ve evsııf ı Kolordunun t kmil gernizonlarında garilür 

Adana Askeri Satmalma Komiııyonundnn : 
ıı111 1440 toıı butdeyın kırma ücreti kapalı zarfla eksiltmeye ko· 

llluştur. 

ruhemmen bedeli 7920 liradır. 
tG11ti lı..lcıi Adana Askeri Satınalma Komisyonunda 15.3.940 cuma 

ş IQ da yapılacaktır 
~il ~rtıı~ı:ııesi Kayseri Mersin Maraş Antep ve Adana askeri Satınal· 

0ınıııyonlarınde görülür. 

Bornoya Askeri Satınalma Komisyonundan : 
~te~:ıieınirdeki birlik ihtiyacı olup bir ay zarfında pazarlık su· 
\ iat satın alınmasına karar verilen 8 kalem ya§ sebzeye giinün
I~ da tldisi çıkmadıgından son pazarlığı 5 mart 940 salı günü saat 

Mlinakaaa Gazete.i 

yonanda yapılacaktır Teminatı 945 liradır isteklilerin kanuni uıi· 
kalarile komisyona gelmeleri. -

Bornov.ı A keri Satınalm'l Komisyonundan : 
41 O ton yulaf p zarlıkl • 5.3.910 salı güni s, at 14 de 

Bornovada askeri satına ma komisyonunda yapılacaktır. 
TahmiD bedeli 28 bin lira ilk teminatı 2100 liradır. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülür. 

ıSTA BUL 
Ticaret ve Zahire 

Borsası 
'}, 1 :.! c 

! R 
C J N S 1 aA'ı y ... 1 

Hufrday yumuşak 
sert 

Sos:ım 

Mıs T •arı 

Çavdar 
Fındık iç 
Kaueıni 
Fasul)a çal 

barlıuıı) n 
,, to lbul 

Kendir tth~mu 
Keten tohı:ımtı 
Giı .)'UDU 

r ı>a 

s 32 
s 25 

17 15 
4 30 
4 30 

Jö 20 
6 ıs 

17 20 
16 
t6 20 
16 20 
ıs ıs 
77 

GELEN 
Tiftık 

!<eçıkılı 
Buğclay 

Çavaar 
Arpa 
Un 
Mı•ır 
Yapak 
Susan 
Z•J tın ynfrı 
Kepek 
Keten tohumu 

Arpa 
Faaulya 
f~ f ndık 
Tiftik 
Koza 

G t DEN 

Zcytın ya~ı 
Kıl 
Afyon 
Kuş\ err i 
Kendir tohumu 

Kr Po• 

s o 

4 32,5 

o l/ 
18 '},O 
Hı :t5 

fon 

120 • 
15 • 

182 • 
70 .. 
66 • 
19 • 

25,2~· 
72 " 
57 • 
15 • 

r" 
65 D 

,, 
10 ,. 

151 " 
ıs .. 

..!,5 " 
50 • 

D 

BOR SA 
ÇEKLER 

29 2 •940 

ondrıt 
evyork 

Parıs 

Milano 
Cenevre 
Amsterdıw 

Brül~sel 

Ati na 
Sofya 

\adrid 
Budape te 

Bü reş 

Belgr d 
Yokoh ma 
Stokholm 

5.24 
ıao. u~ 
2.9551 
6.74 

29.0317 
69.2521 
22.04 
0.91 
1.5925 

13.435 
23.55 

ıı.6175 

.l.0825 
31.225 
31.005 

ESHAM VE T AHVıLAT 

Sıves Er:rurum V 19.39 

" " 
VI ID.30 

TE'\fAŞA ALEMİ 

ŞEHiR ffY A TR OSU 

Tepe başı Dram 

kısmı 

Gece saat 20,30 da 

O KADIN 

istiklal Caddesi Komedi ı 
kısmında 

3 

1 - NimHesi mneibince 'n 2.940 tarihinde 3000 adet tua kGfe
aine teklif olunan fiyatlar haddi layık •örülmediğinden açık eksilt
me1i feraiti aabıka dairesinde 10 rün temdit edilmittir. 

il - EksiltmeıiDia 8.111.940 cuma güDii saat 16,30 ela Kabatq· 
da Lenaım ve Mübayaat Ş•besindeki Alım Komiıyonuada yaplla-
cagı ilin ehıaar. (1593) 

• •• 
1 - İdaremiz i .. tiyael içi• 4 adedi bir tonluk Ye 3 adedi 1 2 

tonluk 1 adet planra müteahhidi nam ve beaabına pa:aarlıkla satın 
alınacak.tar. 

il - Mu .. a•meo bedeli 118 lira muvakkat teminatı 8,85 liradır. 
ili - Pazarlık 6.111.940 çarşanba günü saat 16 da Kabatatda Le

VHlm ve. Milbayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaklar. 
iV - lıtekliler pazarlık için tayin edilen gün n saatte % 7,1 

güvenme paralarile · birlikte mez.kur komisyona ıelmeleri . (1573) 
• • • 

l - Şartnamesi mucibince 20.000 kilo 70 y 100 tit~ amballj 
kiatlı açık ekıiltme ile satın alınacaktır. ' 

il - Muhammen bedeli 2700 lira muvakkat teminata 207,50 li· 
radır. 

Jll - Eksiltme 12111.940 salı günü saat 15 te Kabataştaki Lcn
ıma Ye Mübayaet Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her ıün sözü geçen Şubeden paruız alına· 
bilir. 

V İsteklilerin tayin olunan güa ve aaattc mezkur Komisyona 
relmeleri. ( 1365) 3-4 

Cinsi 

Bot bira şitesi 
56 cı. lik 

Bo, bira şişesi 
62 cı. tik 

Miktarı 

16011 aclet 

3770 adet 

• * * 
Mub. bed. 

lira kr. 

1553 54 

357 32 

X 15 tem. 
lira kr. 

m02 

S3 58 

Arttırma 

'ekli saatı 

1 - Nurnu"neleri mucibince yakarıda cins ve miktarı yatılı iki 
kalem şi'e ıahlauktır. 

il - Arttırma 1 1. 111.940 pazartesi günü Kabateşda Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Komiıyonda yapılacakhr. 

111 - ~umune her gün sözü geçen Şubede görülebilir. 
iV -· isteklilerin arttırma için tayin olunan gün ve saatte mik

tarları yukarıda yazıla teminat paralara ile birlikte mukur Kowiı· 
yona welmeleri. (1367) 3-4 

• •• 
Muh. bed. %7,5 tem. Eksiltmenin 

Cinıi Miktarı lira kr. lira kr. tarihi şekli ıaati 

BllQ"day 

D 

DIŞ FIATLAR 
Llv,.,rpul 
Şıkaııo 

• V pek 
Lnnd 

4 45 
4 28 

Bu akşam saat 20 30 de 1 Y.akum Yatı 
' Uıtüpü 

HERKES YERLİ YERİNDE 1 Kıyım bıçağı 

5000 kr. 1400 - 105 - 18 3.940 açık ek. 14 
1500 kj• 487 50 36 56 D .» 14,30 

7 92 ------------ -- -
lstanbul Jandarma Saunalma omisyonundan : 

Litapon 
Kolt tabanca 

fiteti 

HIO adet 390 29 25 D .xı 15 
3500 ki· 735 - 55 12 :ıı " 15,30 

75000 ad. ,,müteahhit beaabına" 19.3.940 pazar. 15 

lskarta. bıçntl .300 ., ,, ,, ,, ,, ,, ,, 15,30 
Azami mik göre Azami mik. ıöre Filtre amyantı 3000 ., ,, ., ., ,, ,, ,, W 

muh.bed. ilk teminatı Elektrik 1ayıc111 l adet ,, ,, 16,30 Miktarı 

1769 : 
1228 : 
1024 : 
1024 : 
819 : 
614 : 

3072 : 
2457 : 

144: 
1092 

azami 

2427 
1849 
1472 
1472 
1277 
883 

4316 
3532 
~19 

1344 

Cinsi 

sade yağı 
makorua 
kuru nohut 
şeker 

kuru üzüm 
kuru soğan 
palntes 
kuru fasulye 
beyaz peynir 
sabun 

lira kr. 

3058 02 
443 76 
206 08 
397 44 
255 40 
44 15 

345 28 
812 36 
83 22 

456 96 

6102 67 

lira kr. 

229 36 
33 29 
15 46 
29 81 
19 16 
3 32 

25 90 
60 93 
6 25 

34 28 

457 76 
Ciııs, miktar 'e muhammen bedelleri ile ilk teminatlar ile 

1 - İdaremiz için şartnameleri mucibince yukarıda yazılı 8 ka
lem eşya hizalarında gösterilen gün ve saatlerde satın al111acaktır. 

il - Ekıiltme Kabataıdnki Levazım ve Mubayaat Şubesi Alım 
KomisyoDunda yapılacaktır. 

ili - Muhammen bedelleri ve 0 
11 7,5 teminatları lainlarında gös. 

terilm i~tir. 
iV - Şarlnamelcr her gün :sözü geçen Şubeden parasız alma

bilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan 

mezkür Komiıyona ielwderi. 
••• 

güıı ve 1aatlerde 
(1500) 2-4 

1 - İdaremiz için 60 ton kok kömürü açık eksiltme ile sah• 
alınacaktır. 

Yapılnc 1-.tır. 
Ua:ıunı t h · t t ıy2IO ı· l 'lk t . t l66 ı · d 1 yazılı on kalew erzakın kapalı zarf eksiltmesi Taksim. Ayupaıada 
Ş a mm u arı ~ı ıra o up ı eaıına ı ıra ır. 
llrtıınm · h - k . d .. -ı b·ı· Jandarma Mıutaka Komutanlıgı binası içindeki Komiıyonumuula 4 1 esı ergun omısyon a goru e ı ır. 

9
.f • __ 

~" 1teldile · k d b'ld .. 1 kt' d t . ti . I b' l'kt murt -10 pazar.esı guııu saat on beşte yapılacaktır. 

il - Muhammen bedeli 1110 lıra muvakkat teminatı 83,25 li
radır. 

111 - Eksiltme 8. ili. 94t) cuma ıünü saat 14 de Kahatatdaki 
Lnuım ve Mubayaıtl Şubeıi Alım Komisyonunda yapılacaktır. ~tı:ı nn yu arı a ı ırı en va ın e emınn arıy e ır ı e 

2 
• 

O~ad ' - Hevsin;n bır isleklıye veyahut oir veya bir kaç kaleminin a skcri s tınalma komisyonuna müracaatları. 

"ıttı~ " Bornovadeki bırlik ihtiyacı olup bir ay zarfındıi pazarlık 
41tı:ıd:ı:- satın alınmasma karar verilen altı 1 alem ya'l seb7.eye gü· 
ltat 1 ısteklisi çıkmadığından son pazarlığı 5 mart 194U salı günü 

lJ de yapılacaklar, 
ş llıuın tnhmin tutarı IOU8 lira olup ilk teminatı 76 liradır. 
j11~rtıı. tnesi her gün komisyonda görülebilir. 

lııır110 eklılerin yukarıda bildirilen vaktinde temirıntlariyle birlikte 
~ıı.daki askeri satınalma komisyonuna müracaatları. 

lırn· 
, t, ır levazım Amirliği Sı4tmalma Komisyonundan : 

1 
t ur Cinsi Miktar Cinsi ...... _ 

ltilo . 

3ooo 
l saoo 
0,00o 

Arpa 'ehriye 
Pirinç 

Kilo 

10,000 
10,000 

Ayakta sığır eti 

" 
> lı Nohut 
~~ılı ~ir Mst. Mvk. birlikleri için yukarda cinsi ve miktarı 

tlıltııı ev kalem erzak ve nyakta sığır eti ayrı ayrı ve ptı 
l l\ı •a.tın alınacakhr. 
t~~~ıır:rlık ~·~:940 cumartesi günü saat onda kışlada Jzmir 
Q~•ler 1rnırlıgi S ~ınalmn Komisyonunda yapılacaktır ist· 

\>e :~ riye, pirinç ve nohut numuneleriyle birlikte belli 
ll.atte komisyonuna müracaatlar . 

Ed· \\ Oo t ırne Askeri Satınalmn Komisyonundan : 
~b Oıı llr 

a {lij Ü pa P zarhkla satın alınacaktır. E'csiltmesi 6,3.940 çar· 
11 srıat ı:; de Ediroedc Sanoyi hışl sında salınolıua koıniı. 

ı~t· - --~-
lfaı Sahih. ve Yazı İ§leri Direktörü: İsmail Girit 

6a.aılciıı:ı yer: AKm Bıı11rue ıi lstn11bul 

ayı ı ayrı isteklil...re ıbalesi caı.ı olan mezkur erzakm fart kağıtlı Ko· 
misyonda her gün görülebilir, veya parasız alınabilir. 

3 - İsteklilerin talip olacakları kalemlere aid ılk teminat mak
buzu veya banka kcfald wektubu ve şart kağıdında ya7.ılı sair bel· 
geleri de lınvi teklif zarfldrıııı cksıllme zıaalindeıı bir ııaat evveliDe 
kadar Komisyonuwu.ıda bulundurmaları ( 1287) 4 - 4 

r: 1 ıamm n be el 1475 lır olan 5 adet yemek masası i e 50 
adet r>ıektep sırnsı 8 . .i. l94G cuma günü saat (10,30) on buçukta 
Haydı rpat ada Gar binası dahilindeki Komisyon tarafından açık ek
ıııiltme usulile satın olııı c tır. 

Bu işe girmek isteyenlerin I 10 lira 63 kuruşluk muvakkat te
minat ve kanunun tayin etliği veseikle birlikte eksiltme wünü saati
ne kaci r Komisyona müracaatları lizımi:lır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak datıblmak· 
tadır. (1379) 3-4 

Şarlnawesi mücibiuce 7tl kilo iyot pazarlıkla satın alına· 
caktır. 

il - Pa~arlık 8. ili, 940 cuma günü saat 14,30 da Kabataşda 
Levazım ve ı"Iubayaat Şubeiindekı , hm Komısyonunda yapılacaktır. 

IIl - Şartnameler her gün liÖZU geçen Şubeden parasız alına· 
biliceği gibi ıslekl,leriıı de pazarlı iç111 tayin olunan ıün ve 1&atte 
}'o 7,5 temiuı&l paralariyle bırlıkte we.1kar Komiı7ona ıelmeleri ilan 
olunur. t1591) 1-4 

lV - Şartnameler ber gün söı:ü geçen Şubeden parasız alma
bilir, 

V - İsteklilerin ekailtme için tayin olunan gün ve sa tte mez· 
kur Komisyona ielmeleri. (1388) 3 4 

• "' $ 

l - 6 X 8 telli ve 14,5 onsluk kanaviçedeıı 70 X J02 eba. 
dında beş yüz bin adet mamul çuval ile nümune ve şutnameleri 
mucibince 350 bin metre düı beyar. kanaviçe ve 90 bin metre kır· 
mızı çizgili kannviçe ve 150 bin adet beyaz çul satın alınacaktır. 

11 - Menşeleri İngiltere olmnk üzere endispouible klering esa· 
sına müstenit rıltredilifi id rece temin edilmiştir. 

Ill Pazarlık 8 mert 9.:JO cucna günü scıat 15 de Kabatnşda 
Levanın ve Mub yaat Şubesi.ıd ki Alım Komisyonunda ynpılaca
~ındau İ:;.eklileriıı pazarlık için t yi ıı olunan gün ve s atte 1 7,5 
güvenme pnrnlarile birlikte mezkur Komisyona gelmeleri. 

••• 
(1531) 2 - 4 

Muham. bed. ~07,5 tem. Eltsiltm~ 
Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. fekli saati 

Yamalık kanaviçe 10.oo rı kilo 3000 445 - açık art. 14 
lskarta > 10.000 :ıı 1800 - 270 .:_ > ıı 14,30 

> çul 6.000 .xı 960 - 144 - > 15 
> çuval 5.000 > 800 - 120 - » 15,30 
> kuınap 5 000 > 1400 - 210 - » .D 16 
> ıp 5.0DU > 1400 - 210 - • » 16,15 

Marke bezi J,)() " 90 - 13 50 pazarlık 16,30 
1 - İdareuıiı:in Ahırkapı Bakım ve İşleme evinde müter11kim 

cins ve mikdarlnrı yukarıda yazılı kanaviçe, çul, çu~al, kınnap, ip 
ve bez hizalarmda gösterilen usullerle satılacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat temiuatları, pazarlık aa· 
atleri hizalarında gösterilmiştir. 

111 - Eksiltme 7. 111 940 günü Kabalafda Levazım ve Mwl.a
yaat Şubeıindeki Alıw Satış Koıııiıyonunda yapılacaktır. 

iV - Nümunelcr her iÜn Ahırkapı Bal ımevinde &Örülebilir. 
V - llıiteklilerin tayin olunan gün ve SB.atte Y. 7,5 ilvenmc 

paralariyle birlikte mHkur Komisyooa i'Olmeleri. (1252) 4-4 
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Tableau Adjudications 
Prix - Cautioo. -

Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de ı'adjudlcation 
Mode 

d'ıadjudicat. estimatif proviıoire 

Lieux d'adjudication et du 
Cabier deı Cbargeı Jours Heurt> s 

Ad j u dications au Rabais 
C onstructions-Reparations-Trav. Publics-tJateriel de Construction-Cartographie 

Constr. bit. ntclier 
Rep. toit bat. douane importation 
Constr. cnge en fil de fer aux boucheries op· 

partenant iı la municip. 
Con tr. cbnu see sur route Akşehir-Konya: 

4200 m. 

Publique 

" 
n 

Pli cncb 

Com.tr. cnnalisations nux diff. endroits d' Akhi$ar :» 
Rep. four cbantier Knsımpıışa Publique 
Constr. bnraque pr. app:ıreils T.S.F. et d'Ob " 

servatoire (nj) 

3139 28 
5784 50 

725 62 

18543 68 

12760 -
4525 25 
5113 07 

235 45 

54 42 

1390 78 

Dir. Sanitaire lzmir 
,. Trav. Pub. Izmir 

Municipalite Adann 

Vilayet Konya 

Municipnlile Akhisnr 
339 39 Com. Ach. lnt. Marit. Kasımpaşn 

Stntion Meteorologique a Y cşilköy 

15-3 40 14 
12-3-40 11 
12-3-40 14 -

18-3-40 15 -

14-3 40 15 -
18-3 40 14 -
1 J.3.40 19 -

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 

Oxyde de fer: 8 t. (Voir Oivers) 
lode: 70 k. 

Pli cach 
Gre a gre 

lre Exploit, Ch. de fer Etat H. paşa 20-3-40 15 -
Com. Ach. Econ. Moncp. Knbatnche 8-3-40 14 30 

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel 

Ccntrnle automatique: 11 p.-telephone: 3000 Gre a rri 476000 -
p. (oj) 

27790 - Dir. Gen. P.T.T. Ankara et lst. 7.3_40 16 -

Machine-outil iı motuur electr. pr. coupor et Pli eacb 2000 - 150 - ler Exploit. Ch. de fer Etnt H. paıa 22-3-40 15 -
pr. perforer: 1 p. 

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Chaussures (sandal) pr. le dispensaire dea 
ecoliers d 'Üsküdar 

T olle americaine: 4001 O m. 

130 - 9 75 Com. Perm . Municip. lstanbul 

n Com. Ach. Corps Aı mee Çorlu 
Confcction blouse en coton: 25000 p. ,, 23750 - 1782 - Com. A( h. Mılit . Edirne 
Etoffe bleue: 275 m. le m. 4 50 92 81 l.ycee Jeunes Fillcs Çamlıca 

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 

Tnble de bureau, armoire ete. G e · e 159 11 93 c r a gr - om. Perm. Municip . lstanbul 

Travaux d'lmprimerie - Papoterie -Fourniture de Bureaux 

4-3-40 1'1 

4-3-40 15 
7.3_4u 16 30 

15-340 14 -

4.3.40 14 -

lmpression brochures d'apres ıysteme Ofset Publique 
ıı OCO ex mplnires 

1700 - 127 50 Dir. Gen. Voies Aeriennes de l'Etat 15-3 40 14 -

Tr nsport-Chargement - Dechargment 

Transport eff eh: 60 t. Gre a rro 
Chnrgem. et dechnrgem. charbon durant lan Pli cacb 12364 75 

Combustlble - Carburant-Huilea 

Carbure; 100 t . Pli cach 25000 -

P~trole: 15 t. 

ive rs 

Gre a ırre 3255 -

Harnnis : 200 p. 
Coton gommc: 57000 p. fıl blanc de bobine: 

38l:O p. 

Gre i gre 

" 
Bari!: 1666·2::>00 p. (cnh eh 250 P) n 

Peintuıe en poudre couleur jaune canari: 1 t. Pli cach 
peinture en poudre rouge Anglaıu:: l t. 
ıd. vertc Anglaıse: 3 t oxyd de fer: 8 t. 

Trompe: :.ı.00 m. Pablique 
Etain en lmgot: 10 t. (cab eh 225 P) Pli cacb 

12000 

la p. 30 -
i80U -

45000 -

Capıule fermee de 100: 20000 boitcı 
Oouille metallıque de chasse: 10000 p. 
Capsules pr. douillc 0,05. 20000 boiteı 
Cartoucbes de revolver: 275000 p. 
Capsule chargee de fosil: 4(;000 bottes 
Peinture pr · hôp. Haseki: 11 lota 
Pierres parquet : 70000 p. 

Gre a rri 
> 

> 

" 
" > i96 50 

Tire·fond, fer carre en forme de T. 200 p. Publique 600 -

rovlsl ons 

urre: 25 t. 
Foin: 27'l t. 
Haricots ıecs: 1'44 t. (aj) 
Pois·chicho: 108 t. 

" 
Adjudications a la surenchere 

Peaux de kourban: 2858 p. 
Bois reslncux: 614 quintaux 
Tronc de sapin: 735 p. 

n ., pin: 514 p. 
Decombres minare 
Cbroae: 1000 t. 
Peaux de kourban 

,, 
n 

,, 

Publique 

le k:. 1 35 
n O 07 
28800 -
15120 -

,, le quint. O 60 

" 
n 
,, 
•• 

a Ankara 

Com, Ach. Milit. Edirne 
927 36 ler Expl. Cb. de fer E.tat H. pafa 

2-3-40 IO -
21-3-40 11 -

1875 Adminhtr. Gen. Ch. de fer Etat 19-4-40 15 -
Ankara Bur. E.xped. H paşa 

244 13 Com. Ach. Oir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 4-3-40 14 30 

900 -

75CO -
585 -

3375 -

29 74 

45 -

2531 u 
1-42 80 

216 1 -

1134 -

28 -

Com. P. eh Mil it. Edirne 
> Corps Armee Çorlu 

Com. Ach. Min · Def Nat. Anknra 
1 re Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 

Municipalite Ôdemiş 
Adm. Gen. Ch. de fer Etat Ankara 

Caiue H. paşa 
Com. Acb. Econ. Monop. Kabatache 

n " 

" n 

n " 
,, " 

Com. Perm. Municip. lstanbul 
Fabr. Fil et Tissus Çukurova Tarsuı 
lre Exploit. Ch. de fer Etat H. pafa 

Com. Ach. Comm. Mil. Ist. Fındıklı 
> 

,, 
n 

, 
Lüleburgaz 

n 

Llgue Aviat. T. Suc. Kütahya 
Dir. f or~ts !çel 
Chef Ru. Expl. For. Etat iı Karabük 

" " Dir· Vakoufı Edirne 
Dcfterdarat Eslc.iıchir 
Liguo Avlat. T. Sac. Kızılcahamam 

5-3-40 11 -
4.3-410 15 -

6-3-40 11 
20-3-40 15 

13.3.40 ıs -
15.4.40 15 30 

22·3 40 
22 3-40 
22-3-40 
22·3-40 
22-3-40 

14 -
14 30 
15 -
16 -
16 30 

4-1-40 14 -
Dans 8 jours 

20-3-40 1 o 30 

7-3-40 
4-3-40 

13-3-40 
13-3-40 

7-3-40 
11-3-40 
11-3·40 
11~3-40 

6-3-40 
15-3 40 
5-3.40 

10 -
11 -
l1 -
ıo -

15 -
15 -
11 -
14 -
15 -
16 -

--------------------------...... ----~------------------------------------------~~--~~~~~~-

v OF CI LS 
De l'Administration Gener le d ti 

Ch mins de Fer et des Ports 
de l'Etat: Turc 

10 tonnes d'etnin en lingots d'une valeur estimntive de (45000) 
quarante cinq mille Ltqs. seront achetecs par voie d'adjudicatio0 

sous pli cachete le Lundi 15 Avril 1940 a t5 b. 30 au locnl de 
l' Adıninistration Generale iı Ankara. 

Ceux qui de irent y prendre part doivent remettre iı in Presi· 
dence de in Commissiou le jour de l'adjudication jusqu'a 14 h. 30 

1 
leurs offres, une garantie provisoire de (3375) trois mille tro's centl 

ıoixante quinze Ltqs et les certificats exiges pnr la loi. 
Les cahiers des charges soııt en vente nu prİx de (225) deli~ 

eeuta vingt c nq Pstrs. nux Cais.ııes d' Ankara et de Haydarpa a. 
(1539) 1-4 

Memento des Fournisseurs 

LES ADJUDICATIONS QUI AURONT LIEU DEMAIN 2.3.940 

Ministere Travaux Publics : 
Appo 11il11 telegrııph ques [No 1301] 

Com Ach. lnt nd Maritiıne : 
Rtipar. mur lNo 1330] 
Toi a nmer ca'ne [No 1344] 

Dir Trav Pub. Gaz.inntep: 
Co11atr biit nctcorol gique [No 1336] 

Procureur Gen. lst : 
Armoire pr dou er [No 133!1) 

Com. Ach. Fnbr Milit. Ank.: 
Cri11• pr. aelle [No 1341] 

Com. Ach. Milıt. lspnrla : 
Corde lnntarııtı pr. marııı füt [No 1342) 

. . 

Chenıinı de fer Etat: 
Huıle naphte [No 1331] 

Exploit. Ports Etats lzmir : 
Voiture [No 1342] 

Com. Ach. Milit. Edirne : 
Orge, ııvoine, bearre (No 1343) 

Com. Ach. Comm. Milit. ist• : 
s~ı e [No 1343] 

NOTES • Les Numeros antre parao· 
ıheses sont ceuı: da notre joumal da0 • 

lequel l'nv • o poru 
(•) Lu affoires •uivie• d'une aıte• 

risqae ae rapportent iı dea vente• p•' 
adjudıcation ii lo ıuıenchere. 

DE MUZAY 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---_..,,... 

Devlet Orman işletmesi Karabük Revir Amirli inden : 
Keltepe bölgesi katiyatıodan Karnbükte köprü bu,ındn iıtift• 

mevcut 464 nded muadili 219 metre mikap 517 dHimetre a>iklP 
çam tomruğu açık arttırma ile satılacaktır. 

Tomrukların ayrıca b:ış kesme payları mevcud ve kabukl11'
1 

ıoyulmu' olup hacim orta kutur üzerinden besnplanmıttır. 
Tomruklara aid satış şartnamesi Ankorada orman umuıa Olı• 

dürlilt\inde Ankara, İstaııbul, Zonguldak orman çevirge müdiirl&tlı' 
erinde ve Karabü'de devlet ermen işletmesi revir imirlitinde 16· 
rillebilir. 

Tomrukların muhammen bedeli 12 lira dokaan kuruştur. 
isteklilerin yüzde 7,5 muvakkat pey akçesile 15.3.940 ıünti •'' 

at 14 de Karabükteki revir merkezine müracaatları. 

* • • Keltcpe bölgesi lcatiyatından Knrnbükte kaprü başında jr 
lifte mevcut 1116 aded muadili 501 metre mikap 422 desillletr' 
mikip köknar tomrutu açık arttırma ile satılacaktır. 

Tomrukl rın ayrıca baş kesme payları mevcut ve kabukl•" 
ıoyulınu' olup hacim orta kutur üzerinden hesaplanmı9tır. ,. 

Tomruklara aid ~tı' şartnamesi Anknrada orm11n umuın ~~· 
dörlüğünde Ankara, lstaııbul, Zonguldak orman çevirge müdürliJ , 
ler'nde ve Karabükte devlet orman i9letmesi revir amirliğiod• f 
rülebilır. 

Tomrukların muhammen bedeli 11 lira 60 kuru,tur. 
İıteklilerin yüzde 7,5 pey akçeıile 15.3,940 ıünil ıaat t5 

4
' 

Karbilkleki revir merkezine müracaatlara. 

İstanbul 5 lncl icra Memurlu~undan: . ,, 
Bir borçtan dolayı tahtı hacze alın n PF AFF markalı : 1 

yacı dikit makina ının 4,3 940 pazartesi günü saat 13 deP 1 

kadar arttırma ıuretiyle aatıoı icra dilecektir. 1 

Satı§• Flncancılard Aralan Fresko hanının önünde yı.ı~ 
1 caktır· Kıymetini bulmadığı takdirde 7,3.940 perıenbe ile' 
nü ikinci arttırması ayni saatte ve ayni mahalde icra edi , 
ceğinden isteklilerin mahallinde hazır bulunacak meoıur"" 
müracaatları ilan olunur· 

İçel Orman Çevirge MüdürlQfünden : 
Mwbaıamen va id fl•tı 

Kental Cinsi Karuf 
614 Çıra 60 611 

lçel vilayetinin kııusı dahilinde Yapraklı Devlet ormaaınd•11 

kental çıra ı taşa çıkarılmıştır. 
Beher kental muhammen bedeli 60 k ruttur. ~
~artna~e ve mwk~velename 

0

projelerini g'5rmek istiyeıı1~( 
Mersın çevırge müdurl~ilne, Merıın orman bölge 'cfligin• ~e 
k r da Orman Umum Müdürlüğüne müracaat etmeleri. . ~ 

Satı, 11 3 940 puarteıi rani1 Hat 3 de Me;&İn orma• .. fi' 
müdUrlOfJünde yapılacaktır. 

Satış umumi olup açık arttırma usullyle yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı 28 liradır. 

Taliplerin ıartnamede yazılı vesaiki getirmeleri lbundır• 
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