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ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için Kuruı 

3 Aylığı 450 
6 " 850 

12 n 1500 
Ecneb' memleketler ıçın 

12 ylığı 27 

Sayısı 5 K u uş 

Günü geçen nushalar 

20 kuruştur 

PAZARTESİ 

HERGÜN CIK AR IKTISAD , MALI. TiCARi VE ZİRAi 

13 Mayıs 1940 

iDAREHANE 
Galata, F ermeneciler Cad. 

Kenber ham. 2nci kat 
No. 8·9-11-12 

lLAN ŞARTLARI 

ldarehanemizde görüşülür 

Telefon: 49442 

Posta kutusu No 1291 

rnunı Tüccarların ve nıüt hhitle in nıesleki Organıdır 

Ekonomi 
ihracat faaliyeti 

İ E\1velki gün yalnız Fraııs ve 
lalynya yüz bin liralık ihracat 
tapılınışhr Holanda ve Belçi· 
taya ihracat tamamile durmuş· 
lir, Bu iki memleketten yola 

Çt\ı.ı:nış bazı malların bir haftaya 
adar gelmesi bekleniyor 

.. lrıgiltereden kalay getirilme1>İ 
Çın Yapılan teşebbüsler müsbet 

11tlic · • e vermıştır. 

idhal5t Limltct Şirketlerinin 
. Birlik haline gelmeleri 

ldhalat limitet şirketlerinin ya-
~~an itibaren ithalat birlikleri 

1 
lıııc getirilmesine b şlanacak· 

ıt, lık olarak çay ve lmh-
"e ı· · d · k t• b' 
1. ıınıte şır e ı resmen ır-

ık 1 l B •. () o aca ,tır. unun ıçm 

ll2.ıcrabit han111daki Vekalet Baş 
y 0ııtrolörlü1fGnde bir toplantı 
b~~dacak, şirket feshedilerek 
bitlik le ekkül edecektir. Bun
ı '? sonra mevaddı gıdaiye bir
~1 \'e sırasile diğer birlikler 
t 
11'lllouığa b şlanacakhr, Hnzi

~&.fla kadar bütün limited şir
~~ltri birlik haline gelmiş oln-

tır. 

Dıs TiCARETiMiZ 
~l· • -
~e lting Hesapları Bakiyeleri 

~redili ithalata Ait Tanh 
't hütler 
~lltkiye Cümhuriyet Merke Ban
~r'tıd n alı ıan heıs:ıp hülas larınrı 
heg c 4-5-1940 tı:rıhindeki kliı i ıg 

ap n bakiyeleri. 
..,~ Ci.TVE.L: 1 
%~· ~ls dıyc Cümhuriyet Merkez Ban-
b~~ ki klirmg hesapları borçlu 

l'ı{ 1Yclcri: 
, cll:ılcket : Miktar T.L. 

A.. - -A. lrnanya 
bo he aplarındalci 
~rcullıuz 14.58(),500 
'~anya 
,ı:aptarındaki 
~ 8~ımız 2.655. 100 
t tika 
~'lc•ny8 
t~landiya 
~il il 
ı.Quand 
ı::ilt rea 

-.ıya 
~ ~\ltç 

11.925.400 
635.6 o 

9.0 o 
716.30) 

375.400 

279.30u 

'~Cstıplarındnki 
~ u uz 2.489.800 
'1' ~aplnrındalci 
l~~hnız 151.100 2.338.700 
'I tt'>n c 131.8 O 
~h· Ya ~ 1.000 
~-''lan 40!-l.400 
~tı tarıstnn 780.300 
~cç 216200 

~r Onı.anya: 
~ turnuz: 
t tuai hes, 287.600 
'y he · 4.900 
~~ ~es. 2 Cı90 800 2.383 300 
~~1 \ knt 126.300 

1 '1r-ızın 

'rS.e; O 400 156 700 
il ı. 

Y~°'.a\lya 
llıaten 

2.226 603 
60.600 
47.800 

540.500 
tıf CETVEL: 2 

~.;_1'tlif cneml etlerin Merkez 
~it,, ~dltldn tutulnn kliring he
~ -ki nlaoaklarwnı«: 

~lc.k.et Miktar T. L 
~ ~ 0 •l•vakya 
L~·~ac. T.L. 611.SQO 
~" r. T.L. 13 000 598.SOI 
1 .rll 

'ı.~ Ya 
~ ~ e.lllc. T L. 1 439 400 
~ bör. 828.700 2.268 llO 

)l 70.800 

a eler 
Bu sene tütün satışları arttı 

İnhi!larlnr idaresinden vt rilen 
mnlümnta göre tütün satışları 

artmaktadır. Geçen ınrıli senede 
satışlar 13 buçuk milyon kiloyu 
bulmuştu. Mayıs sonunda bite· 
celi olan bu mali sene zarfında 
satı lamı 14 milyon l,iloyu bı 

laaağı anlaşılmaktadır. 

Türkiye - ltalya tıcari munasebatı 
Ankaradnn bildirildiğine göre 

İtalya ile olan ticaretimiz gittik
çe inkişaf etmektedir Yakında 

1 yeni bir anlatma yapılacağı söy-
1 lenmektedir. Bir İtalyan ticaret 

heyetinin memleketimize gelme
si muhtemeldir. 

Petrol madenlerimiz için sondaj 
makineıori siparişi 

Ankaradan bildirildiğine göre 
petrol sahasının ümit verici olu
şu üzerine yeniden sondaj ma· 
kineleri alınması için hükümet 
ten 200 bin liralık tah isal İs· 

tenmesi kararl ştırılm ıştır. Ada 
nadaki sondaj makinesi Beşiriye 
g-ötürulecektir. -

lzmlrde ihracatçılar toplantıya 
çağrıldılar 

. izmirden bildirildiğine göre 
lzmir zahire ve pnlnmut ihrac t 
çıları, bu gün öğleden sonra Ti
cal'et ve Sanayi odası salonunda 
umumi toplantıya da\•et edilmiş
lerdir. Bu toplantılarda zahire ve 
palamut ıhracatçılar birlikleri 
kurulacaktır. ---Geçen haftanın piyasa vaziyeti 

Geçeu hafa zarfında ihracat 
maddelerimizin vaziyeti şöyledir: 

BUGDAY 
Fiatlarda hafifce artmıştır. A

nadoluden gelen buğdayların ek
serisi Toprak Ofisi namınadır. 

Gemlik, Mudanya, Balıkesir 
ve Bursa değirmencileri buğday 
ihtiyaçlarını ofisten tedarik ede
memektedir Bu yüzden bu şe
hirlerde fiyatlar 30 - 40 para yük 
selmiştir. İhtiyaçlarını serbest pi· 
y sadan tedarik etmektedirler. 

ARPA 
Son hafta içinde mühim mik

tarda r.rpa satışları olmuştur. 

İhracat aa bu nisbette artmıştır. 
Fiyatlar eski vaziyetini muha
faza etmektedir. 
PİRİNÇ 
Satışlar normali geçmiştir. Or

hangazi malları 35, Tosya mal
ları 29-29,5, Mersin malları 26· 
27 ve Diyarbakır mallc.rı 27-28 
kuruştur. 

SUSAM 
Ecnebi memleketlere 2500 çu

val mal satılmıştır. Fiyatlar beş 
para yükselmiştir Piyasa hara· 
retlidir. Hariçten çok talep var
dır. Fiyatların daha ziyade yük · 
selnıesi muhtemeldir. 
TİFTİK 
Bir hafta içinde 500 balye mal 

satılmıştır Bu malların hepsi 
deri cinsidir. Romanyaya giden 
heyetimizin tiftik ihracatını temin 
için iyi neticeler alması beklen
mektedir lngiltere, Fransa ve 
Macaristan henüz mal olmoğa 
ba,lamamışlardır. 

İPEK ve KOZA 
İpeğin kilosu l3-14 lira üze· 

riııdeıı satılmaktadır. Kuru ko-
zanın kilosu 250 - 275 kuruştur, 

lngiliz lirası düşüyor ve dolar 
yükseliyor 

Ahnan haberlere ıere lnıiliz 

Kanunlar, Kararnameler ve Ticaret Muahedeleri 
Elektriğini kendi istihsal edon sınar müesseselerin memur ve mtiş
.tahdeminine ald evlerdo sarf olunan cereyanın istihlak resmi hak

kında Maliye Vekaletinin Tamimi 
Sayı 23258 7 - 9328185 

16 12 1939 tarihli ve 232';8 7- 1 sinin ikametine mahsus binadır 
33144 114 sayılı umumi tebleğe Şu esas karşısında işbu binalar 
ektir : dahiliııdeki sarfiyatın da fabrika· 

Devlet Şurası Dava Daireleri da yapılmış gibi sayılm sı ve 
Umumi Heyetince ittihaz olu· kanunun birinci maddesinin D» 
nnıı 10 IO 1939 tarihli ve esas fıkrası dt'laletile C fıkrHına 
39 154 karar 39 268 sayılı 
te"·hidi içtihat kararmda e 
lektriğini bizzat i tihsal eden 

göre resme tabi tutulması zaruri 
olduğuna) karar verilmiştir. 

sıııai müesseselerin gerek kendi 
maksadı tesisleri gerek kendile 
rine aid tenvirat için sarf \'C is· 

Binaenaleyh ; 
l Tevhidi içtihat kararı hı-

ribinden itib::ıren elektri ini ken-
di istihsal edeı sınai mü sese 
lerce kendi müdür, memur ve 
müst hdemin e\•ledue verilen e 
lektriklerin de kanuoun · birınci 
maddesinin D fıkr sı delal~ 

tihlfık e} ledikleri elektriklerin 1 
vergisinin 2442 sayılı kanunun 
birinci maddesinin a: D fıkrası 

dclaletile C fıkrası veçhile t..ı
hakktık ettirilmesi l ·zım gelece 
ği takarrür ett.rilmiş olduğundan tile a:C» fıkrasınn g«Sre reıme 
bu karara ncızaran yapılnc:ık tabi tutulması icab edeceğinden 
muamele yukarıda tarih ve nu- tabekkukatıu ona göre düzettil
marası yazılı umumi tebliğde İ· mesi ve mezkur tarihten itiba
zah edilmişti. ren fazla tahsil edilmiş olanlar 

Sözü aeçen sınai müessesele-
11 varsa usulü dairesinde müo .. se-

riu müdür, memur ve amelele· selere geri verilme i lazımdır 
rine kiral maş oldukları e"·lerin 2 Bundan evvelki umumi 
tenvir, teshin ve sair hususatın- tahriratta da izah edilmif oldu
da sarfoluııan elel<triğiu de a.C » ğu veçhıle tevhidi içtihat kararı 
fıkrasına göre resimlendirilmesi tarihine kadar yapılmış olan 
liir.ım gelip gelmiyeceği bakkm- muameleler Devlet Şürası Birin· 
da mezl ur lıarnrda b"r sarahat 

1 

ci Daavı Dairesi kararile de 

• 

mevcud olmadıgından bu husus- teyit edilen o zamanki usul \ e 
tn Lnzı aınni uıüesseselcr tara içtih da gllre cereyan etmi' ol
fıııd ın lınzine aleyhine açılmı-t duğund n mezkur t rihten ev 
olan idari davalar Ü.zerin ahi vel gerek eski ve yeni De"·lct 
ren Devlet Şürası Dördüncü Şür si Kumınlarile muayyen 60 
Dairesince 19 2 1940 tarihi ve ve 90 günlük dava müddetlerin-
39 8118 esas, 350 l arar numaralı de dava açılmamak, ~erek dava 
ilam ile ( . · fabrika müdür ve açılıp da hazine lehine karar 
müstahdemin evlerine verilen bağlanmak suretile k t'il ş iş 
elelttriği gelince b r kombinanın olan bu k bil sarfiyata aid istih 
terkip ettiği inşa anasırından bi· lak resimlerinin geri verilmesi· 
risi d• memurlarının ve amele- ne mahal yoktur. 17 4 940 

Sun'i ipek fabrikalarının elektrik istihl§k resmi tenzllfitına dair 

Maliye Vekaletinin Tamimi 

Sayı 23264 9 
7 9 1937 tarihli ve 232ti4 9· istifası İcab etmekte olduğundan 

26193 sayılı umumi ycızıya ektir: bu tarihten itibaren fazla tahak-
2442 sayılı kanunu birinci kukatın tenzili ve fazla tahsil 

maddesinin 3260 sayılı kanunla edilmiş resimler v rsa müessesc
değiştirılen «C fıkrasına tedi- lere geri verilmesi lazımdır. 
kan hangi sanayi zümresine do- Lunuııla beraber, ba tenzilat 
hil fabrikaların muharrik kuv•;et· umumi şebekeden cereyaıı alan 
te sarfettiği elektrikten ne uis mücss~selerin } alnız muharrik 
bet üzerinden istihlak resmi n- kuvette rfedecekleri elektriğe aid 
hnması İcab edeceği tarih ve nıı · resme tatbik edileceği cihetle 

d bunlarıu umumi şebekeden alıp 
marnsı yukarı a yazılı umumi lllubarrik kuvetten başka tenvİ · 
yazı ile tebliğ edilen 19 8 1937 rat ve diğer bususatta sarfet
tarihli ve 2 7242 sayılı kerarııa· tikleri elektrikten anunuıı bi
meye b ğlı listede gösterilmişti. rinci maddesinin 11.A> fıkrasına 

Ahiren yapıla n tedkikat ne göre resim olınması İcab eder. 
ticesiııde syn'i ipek fabrikaları- Elektriğini bizzat istihs 1 e · 
nın sarfedeceği elektrikten nim- den sınat müesseselerin gerek 
ması l.ızıııı gelen resim miktarı muharrik kuvvete, gerek tanvi · 
da İcr Vekilleri Heyetinin ratta s rfedecelderi elcktrikle-
3 4 1910 tarihli ve 2 13201 ta- rin kanunun D fıkrası delale· 
rilıti kararnuıncsile tesbit edıl- tile C fıkrası bükümüne göre 
miştir . Bu kararname hükmü de reswe tabi tutulacağı Devlet Şü 
elektrik kilovat saat fintı dokuz rasıııın tevhidi içtih d kararile 
kuruşa kadar olan yerlerde tat- takknrrür ettirilmiş bulunduğundan 
bik olunacaktır elektriğini kendi istihsal eden 

fozkur kararnamede 2'Österil· sun'i ipek fabrikalarının gerek 
diği üzere sun'i ipek fabrikaln- muharrik kuvvette gerek tenvi
rının 1 nisan 194fJ tarihinden iti· rnttn sarfedecekleri elektriğin 
barca muharril kuvvette sarfe- kararnamede tesbit edilen nisbet 
decekleri elektriğin beher kilo· ı üzerinden resme tabi tutulması 
vat s tinden 0,034 kuruş resim muktazidir. 

lirasınm kıymeti dünya piyasa- A1tın 2010 kuruşa çıktı 
Jarmda mühim miktarda düş· Altın spekülasyonu devanı edi 
mektedir. yor. l 32 kuruşa kadar fırlıyaıı 

Buna mukabil dolar mütema- altın evvelki gün birdenbire 
diyen yükselmektedir. iki gün 2010 kuruşa ) ükselmiştir. Bu 
evvel 150 kuru'l olan dolar fi- yukseliş, sıkı tedbirlerle önlen· 
yatları bugün 164 kuruşa kadar 1 miyecek oluraıı, fiyatın daha 
çıkmııtır. fazla artması muhtemeldir. 

Müteahhitlerin Takvimi 
YARIN 14. 5. 940 ta YAPILACAK iHALELER 

O. Et. Y ollnrı: Deniz Lv. SAK. : 
E elı::trilc motörli to na tez •hı, frcı.e tez- M.>t pomp (No 1414) 
galıı, p'•n}• ve makkap tezguhları 1 M. M. Deniz Mrk. 
(No l'i97) Kreyn (No 1414) 

SAK.: 

E ,.Jctr le motörlü hau s t rna tezgahı M. M. V. SAK : 
planya Yo otomatıL: de•t ro (No 1404) 
Halııt (N 1413) 

Çorlu Belediyesi : 
Hıırita tanzim (No 1400) 

Isparta Ask. SAK : 
Saman ve ııadeyn (No 1404) 

Ankara Belediye.si: 
Yağ tufıyc cılıazı ve buı. (N 1405) 
A•it • lfürik (Nn 1416) 
Mu.et \No 1416) 
Demir bonı ve tefuıüatı (No 1416) 
F tin ve l'etır (No 1414) 
B ya (No 1416) 

Ank Lvz SAK: 
Koj11n eti (No 1405) 

lçel Orman Çevirge Müd.: 
Çam ağacı (No 1406) • 

Turgutlu Belediyesi: 
Ocak tut uı \' kır ç (No l«IB) 
Mermer taıı (No 140 ) • 

Kartal Belediy~i: 
Ôkuı eti (No 1403) • 

İnhis rlar Umum Müd.: 

Yfü hnvlusıı (No 1414) 

l lliç şııes. (No 1416) 
Avcı yeleğı (No 1.fl:) 

Tophane Lvz. SAK· 
Sarı vaketn (No 1415) 
Ambalnjlık ı. (No 1413) 
Tahta ve lata {No 1413) 

İstanb\11 Kom. SAK. : 
Elektrik malı. mea (No 1417) 
Akumülatör muhte if volt ve amperde 
(No 1417) 
Nakliye orabaaı ve .. 1ca arabu (No 1·417) 
Yııtaklık ot (No 1417) 

Lüleburgaz Ask. SAK: 
Tuğlıı taş lcıremıt, kere1te, çimento, kum 
ve ç vi (No 1416) 

l K. ot (Ne 1416) 

Tekirdağ .Tümen SAK: 

1 

B'!tday kırdırı ması (No 141') 
lst. Ziraat Müti.: 

Font au borıalnrı (No 1413) 

Hamiş : ( ) Tırnalı:: iç'ne lın ş 

Teneke kapak (No 1410) maralar, İfın hangi sayılı guetede oeşr-

Askeri Fabr. U. Müd. SAK: 1 olduğunu gÖ•torir. 
Makkap tezgahı torna tez$rlhı n mua [•] Sonunda yıldız i~areti bul11aan itle 
uıaldıap te:ı:gah· (Ne 1414) muuyedoye aittir. 

• 

IVI LA 

lstanbul Defterdarlığından • 
İstanbul - Beyoğ"I oda Bedrettin mahallesinin Y eniyöl Evliya 

ya Çeleui caddesindeki orsa üzerinde yeniden yapılacak olan 81533 
lira !> kuruş keşifli Beyoğlu M lmüdürlüğ-ü ve maliye şubesi binası· 
nın inşaat ve tesi tı k palı zarf u ulile e ,sıltmeye konulmuştur 

Eksiltme 10 H zıran 9fü pnz rtesi saat 15 de Milli Emlak Müiiirlü
ğü odasında toplnnac k olan ko uisyonda açılacaktır. Mukavele, ek
siltme, Bnyındırhk işleri ua uwi ve hususi ve fenol şartnameleri 

pr je eşif hülasasile buna müteferri evrak 4 lira 8 kuruş mukabi
linde Milli Emlti.k müdürlüğünden alınabilir. Muvakkat teminat 5327 
liradır 

İsteklilerin ; teklif mektupları ve bu işe benzer 60 bin liralık 
iş yaphkları•a dair idarelerinden almış oldukları vesikalara istinadea 
İstanbul viliyetine müracaatla eksiltme tarihinden 8 gün nnl alın· 
mış ehliyet ve 940 yılma ait ticaret odası vesikasını havi kapalı 

zarflarını IO haziran 940 pazartesi saat on dörde kadar lstanbul 
Def terdarlıj'ı Milli Emlak Müdürlüğ'ü odasınd toplımacnk kem is yon 
reisliğine sıra numaralı makbuz mukabilinde vermelerı lazımdır. 

Teklif mektupları ; eksiltmenin açılma saatinden bir sa t ev•e· 
lioe kadar yetişmek üzere iadeli taahhütlü mektup şeklioie gönde
rilebilinir. Bu tekdirde dış zarfın mühür mu~u ile iyice kapatılmış 

olması ve talibin ismile açık adresinin ve teklif mektubunun han2'İ 

İye nit oldugunun yazılması iktiza eder. Postada olacak ıı-ecikmcler 
kabul edilmez. 

Çanakkale Belediyesinden : 
Çanakkale kasıı.basının meskün ve gayri meskun 225 haktarlık 

sahasının hali hazır hnritasile bunu çevreleyen 40 hektarla 265 h k
tına varan sahanın 1.4000 mikyasla müubanili takeometrelik harita
sının yeniden ohmı işi bir ay müddetle ve kapalı zarf usulile eksilt
meye çıknrılınııtır. 

işin ı aktu bedeli 5500 liradır. 
Muvakkat teminat 412 lira 50 kuruştur. 
Eksillme 6.6.940 per,..emba günü saat 15 te Çanakkale Belediye 

binasınd müteşel.kil Eksiltme Komisyonu tarafuıdcın yapıl caktır. 
Eksiltmeye iştirak edeceklerin Belediyeler İmar Heyetinden iş

tirak ves'lrnsı almaları ve buııu teklıf wektublarına koymalerı la-
zımdır." Ş rtnnmeler Çnnakkele Belediyesinden ve Ankara Belediye
ler İm r Heyeti Fen Şefliğinden parasız alınabilir foklif mektub
larmın tayin edilen ıründe saat 14 e kadar Çanakkal Belediye 
Rdsliğine verilmesi veyahut posta ile bu saatten evvel gönderilmiı 
bulunması lazımdır. 

ilaçlar, Kiınik ve lspençiyarı aleit, Hastahane Lvz. - - ~ 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma 

Komisyonundan : 
Tahmin edilen hcdeli 26 biu lire& olaıı 100 ten bamızı a:ıot As

keri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merke7. sehoalmo komiıyonun~a 
17.5.940 cu a güni saat 15 de müteahhit namı hesabına pazarlık .. 
ihale edilecektir. Şartname .. i 1 lirn 30 kuruş mukal»ilinde koaıiıyon· 
dan verilir. Muv< kkut tMminatı 1950 liradır. isteklilerin 2490 No. la 
kanwuun 2 ve 3 öne- maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadık
larına ve bu işle alakadar tüccardan olduklarına dair Ticaret Odaıı 
vesikalarile ~irlikte mezkur iÜn ve aaatte komiıyonda b11l•amaları. 
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ilan olunan ün ak ave yedeler List • 
1 ------Cinsi Şekli Mu hm. bed. Teminat Müracaat yeri Günü Sa atı 

A) l\ ünakasalar -------
inşaat, 1 amiral, Naha işleri, M lzeme, Hartta 

Harita alımı işi kapalı z. 5500 -
Beyoğlu Molmüd. ve Maliye Şubesi binası n 8t133 05 

inş. ve tesisi (şart. 408 kr ) 
Lağım inş.: 800 m ,, 9713 89 
Bina tamiri ., 377 57 
Kmkkalede yap. ioş. (şart 19 kr.) paz. 3800 -
A sistemi pist inş. (Beton) kapalı z. 272173 07 
B. n " ,, 279655 17 
C. ,, (asfalt) ,, 265567 32 
D. ,. ,, (şart 4 gurup için 14 L.) ,, 232024 82 
Gerede yap hususi muhasebe bina ioş. (temd.) paz. 
Kanalizasyon inf.: 175 m. · aç. eks. 783 45 

lıaçlar, <lınii ve ispençiyari alat, astahane Lvz. 

Hamızı azot: 1 O t. (şart. 130 kr.) paz. 26000 -
haç aç. eks. 312 20 
Tephir ilaçları ,, 1327 !>O 

lelttrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Asa11sör tesisatı 
Tevzi tablosu ve dinamo 17 beygir kuvvetin 

de ve 220 voltluk elektrik motörü için 
Elektrik motörü 12.20 beygir kuvvetinde 

ve 220 TolUuk 

paz. 

,, 

Mensucat, Elbise, l(undura, Çamaşır v.s. 
Battaniye: 3000 ad. 
Buranda bezi: 10000 m. 
Çamaşırlık bez: 50000 m. 
Çamaşırlık bez: 30000 m. 
Elbiiie diktirilmesi: 90 tak. 

pa:z. 
kapalı z. 
pıız. 

" 
" 

13350 -

10500 -

li obilya, ve ev büro eşyası Muşamba, Hah, v.s. 

Demir karyola: 250 ad. 
Tahta karyola 4 kişilik: 83 ad. 

lereste, tahta ve saire 
MCfe cinsinden telgraf direği: 345 ad. (temd.) 

poz 
paz. 

Kereste ve çivi paz · 
Ç m kereste: 330 m3 aç. eks. 

Nakliyat Boşaltma Yükletme 

inhisarlar mamulatı nakli 
Meyve nakli 
Kereste nakli ve istif işi: 152.236 m 3 

Kömür nakli: IOOOO t. 
Benzin nakli: 15 l· 
İnhisarlar mamulatı nakli 

aç. eks. 
,, 

paz. 
aç 'eks. 

aç. eks. 

Mahrukat Benzin, Makine yağlan v. s. 

Benzin: 10 t.·mobiloil B.B: 2.1 t -mobiloil 
B.: 400 k ·ıaz: 3883 k. 

Kok kömürü: 100 t. 
Kok kömürü: 30 t. (temd.) 

Müteferrik 

Demir el arabası: 10' ad· 
Malzeme: .(5 kalem 
Çivi (Bak kereste sütunu na) 
Fren balatası: 45 m. 

paz. 

,, 

nç. eks. 
paz. 

" 
" ,, : 100 m. ., 

Demir boru ve aksamı: 20 lalem kapalı z. 
Yol çivişi: 1000 nd. aç. eks. 
Muhtelif molzemc Riyaset motörleri için: 32 kal. ,, 
Ytin: 15 t. n 

Okur ynka isareti ve harfleri 
Kalay: 220 k. 
Makkap ve freze: 56 l;alem 

,, 
paz. 
aç. eks. 

rez makineıile Pileyt ve V. yatağı alet· paz. 
leri (temd.) 

Cift bayyan: 7 baş 
Curet romerkörünun ilavei keşfi 

k, Zahire, Et, Sebze v .s. 

Ekmek: 87 .6 t. 
Koyun eti: 70 t. (temd.) 
Satır <:ti: 26 t. (temd.) 
Pirinç: 10.5 t. 
Ekmek: 150 t. 
Sabun: 15 t. 
Sadeyat. 25 t. 
Baki : 28 t. (temd.) 
Yeşil ot: 100 t. 
Çayır otu etu: 275 t. 
Koyun eti: 76650 k. 
Buğday kırdırılması: 100 t. 
Çayır otu: 180 t. 
Buğday kırdırılması: 1000 t. (temd) 

~!1-=-M Ü_!_ a .l e d e 1 er 
Hurda demir: 1 .5 t. 
Ev etyaıı 

Otel eıyası 

Gübre: 120 araba 
Otomobil Şevrole marka 
Tekke ankazı 
Teneke: 872 ad. 
Deslerc talaşları: 170 t. 

paz. 

kapalı z. 
pez. 

" oç. elıs. 
kapalı z. 
paz. 

n 

,, 

" ,, 
kapalı z. 
paz. 
,, 
ç. eluı. 

paz. 
aç. art. 

,, 

paz. 
aç. art. 

,, 
.. 
,, 

1909 -

2077 50 
2283 20 
7425 -

3000 -

700 -

5i08 -

2000 -

1350 -

675 -
1500 - -
6356 -
2500 -
1054 50 

13816 50 
85 -

968 -
1800 -

419 -

8979 -
35000 -
9820 -
3000 -

4800 -
30000 -

4812 50 
42157 50 

24700 -

350 -

156 96 
255 -

412 50 
5327 -

7l0 -

285 
14637 -
14937 -
14373 -
12852 -

59 -

1950 -
24-

100 -

ıooı 25 

1575 -

143 ı7 

155 85 
171 24 
557 

29 70 
500 -

225 -

52 511 

871 20 

liO -

101 25 

101 25 
225 -
476 70 
187 50 
79 10 

1036 24 
12 75 

146 -
135 -

61 50 

673 52 
2625 -
736 50 
225-

1068 75 
720 -

4500 -

722 -
3123 

337 50 
1853 -

13 78 
19 13 

Çanakkale Belediyesi 
İst. Defterdarlığı 

Tokat Belediyesi 
Ank· Valiliği 
Askeri Fabr. U Müd. SAK Ank. 
Devlet Hava Yolla;ı U. Müd. A~k. 

,, 
" 
" Bolu Hususi Muhasebe Müd. 

İzmir Belediyçsi 

Aık. Fabr. U. Müd, SAK Ank. 
İzmir Beledi1esi 

,, 

6·6-40 15 -
I0-6 40 15 -

27-5-40 ı• -
15·5·40 15 -
17-5 40 11 
29.5.40 11 -
29-5·40 11 
29-5-40 11 
29-5 40 11 

3.5-40 itib . 1 ay 
27.5.40 lO -

17-5-40 15 -
3-6-40 10 -
3-6·40 10 -

Antalya Elektrik T.A Ş. Haziran gayesine kadar 
Ankarn Sarıkışln Alayı Lvz. Müd. 14·5·40 

n 14-5·40 

Tophane Lvz. SAK 16-5-40 15 -
Deniz Lvz. SAK Kasımpaşa 27· 5-4~ 11 
Hava Aktarma Ambarı Dir, Yeşilköy 16·5·40 ı.ı -
M.M.V. Hava SAK 17-5-40 10 
İzmir Lv:ı. SAK 14-5-40 15 -

Hava Aktarma Amharı Dir. Yeşilköy 16-540 14 -
Tophane Ln. SAK 17-5-40 14 -

İst. P T. T. Müd. 
Ank. Valiliği 
Bolu Nafıa Müd. 

İnhisarlar İst. Başmüd. 
Değirmendere Köy Heyeti 
Ceyhan İskan Müd. 
D D. Yolları 6 ci İtlet. Adana 
Edirne Askeri SAK 
Edirne inhisarlar Başmüd. 

M.M.V. SAK 

Aak. Fabr. U. Müd, SAK Ank. 
Bolu Ormnn Okulu Direk. 

D .D. Yolları 9 cu İşlet. Sirkeci 
Devlet Denizyolları İtlet. U. Mld. 
Ank. Valiliği 
Ank. ielediyesi 

,, 
,, 

. ,, 
lst. Mıntıka Liman Reis. 
Denir. Lvz. SAK Kasımpaşa 
Tophane Lvz. SAK 
M.M.V. Hava SAK 
D.D. Yolları Ank. 
İzmir Belediyesi 

Ceyhan iskan Müd. 
Tepbaue Lvz. SAK 

Daaiz Lvz. SAK Kasımpaşa 
Tephane Lvz. SAK 

" G6ıarük Muh. Gen. Komut. lst. SAK 
Seyhan C. Müddeium. 
lst. Komut SAK Fındıklı 

,, 
,, 

Selimiye Ask. SAK 
Edirne Ask. SAK 

,, 
,, 

Lalapaşa Ask. SAK 
Erzurum Lvz. SAK 

20-5-40 15 -
27·5·40 15 -
17·5·40 15 -

27.5.40 14 -
16·5·40 14 -
16·5 40 
27-5-40 ıo -
14·5-40 16 30 
30-5-40 15 -

14·5·40 11 

15·5 40 11 
14·5·40 10 -

25.5.40 l l -
15-5-40 14 -
27·5·40 J5 -
14·5·40 10 30 

·14 5-40 10 30 
28 5 40 10 -
28-5-40 1 o 30 
27-5 40 10 30 
28-5-40 14 30 
15-5-40 16 -
16·5·40 10 30 
27-5·40 15 3\J 
29·5-40 16 -

16.5-40 
15-5·40 16 -

28-5·40 11 -
17-5·40 15 -
17-5-40 15 30 
21.5.40 15 - • 
25.5 40 10 -
14-5-40 lO 
14·5-40 1 ı -
13·S·40 10 30 
13.5.40 11 -
17-5-40 IO -
5-6-41) 11 -

15.5.40 10 -
14·5·40 15 -
21-5-40 10 -

Kadıköy Vakıflar Müd 27·5·~0 
İıt. 5 ci İcra Taksim Lamartin Cad. 20·5-40 l 5 -

.x 45 
Üsküdar İcra Mem. Kadıköy Moda 20·24·5-40 10 -

Devriye Sok. J\; 20 
Edirne Ask. SAK 
Hatay C.H.P. idare Heyeti 
Edirne Vakıflar Müd. 
Ank. Belediyesi 
D.D. Yolları 8 ci İılet. İzmir 

14-5-40 
25-5-40 
22-5-40 
28-5-40 
28·5·40 

16 -

15 -
10 30 
15 -

.. 

~~~~~----_.,/ 
Ele trik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve alz.) 

~ 

Antaly Elektrik T. A. Şirketinden : 
Antalya elektrik Türk anonim şirketi Antalya iskelesiode11 ~1 

metre irtifaı na bir asansör yaptıralacaktır. Asansör mahollioin •' ı 
dıvraı mevcut ve arızasızdır. Yalnız. üç tarafı demir iskele olac•o' 
tır. Asansör yolcu ve eşya nakli için kullanılacak buna nazarıııı f 
yolcu yani bin kilo siklete mütehammil olmalıdır. Kim ehven fı 
göstermiş ise ona ihale edilecektir. Bunun inşasını haziran 94f): 
yesine kadar Antalya elektrik Türk anoniro şirketine bildirıJl e 
ilan olunur. 

Ankara Sarıkışla Alayı Levazım Müdürlüğünden : otl 
12 • 20 beygir kuvvetinde ve 220 voltluk bir elektrik ırıo 

14 Mayıs 1940 günü pazarlıkla s:ıtın alınncalmr. İst klilerin şe7' 
ötrenmek üzere Sarıkışlada al y levazım m.üdürlügüne müracaat 
ilan olunur. ~ 

* • • 17 beygir kuvvetinde ve 220 \>·oltluk bir elektrik 111°
1

11
, 

için bir dinamo ve bir tevzi tnblosu 14 mayıs günü pazarlıkla•• 
alınacaktır. ı' 

İsteklilerin şeraiti Öğrenmek üzere Sarı kışlada alay ıe1•ı 
müdürlüğüne müracaatları ilan olunur ___/ 

ensucat - Elbise - Kundura - Çamaşır ~· 
İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan rıl 
Üç bin adet battaniye alınacaklar. Pnzarlıkl eltsiltme i t6 ~3 

940 perşembe güııü saat 15 de Tophanede İstanbul Levazım .Ajı 
liği Satınalma t. omi yonuııda yapılacaktır. Nümuoeleri KoaıisY0 

görülür. İsteklilerın teminatlerile Leraber bellı saatte Komisyon 11 ıt 
meleri. 

lstanbul Hava Aktarma Anbarı Direktörlüğünden: 
50 bin metre çnmaşırlık bez 
250 adet demir karyola satın alınacaktır. ·ı~of 
Pazarlıkla ihalesi 16.5.940 pt rşembe günü saat 14 de Yeşı 

hııva aktarma unbarı sııtınalma komisyonunda yapılacacaktır. ,. 
İsteklilerin şartname ve nümuneyi görmek üzere her gii11 !,, 

zarlığa gireceklerin mezkur günde ten.in tleriyle komisyouıı ı;ııil 
caatlorı. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan : b( 

~iı:ı • 
lıkı~ 
~8.li 
lij, 

Lııİu 

Tahmin edilen bedeli 13350 lira olen 10300 metre burand8 ~r 
zinin 27 mayıs 940 tarihine rastlayan pazartesi guııü saat 11 de 
palı zarfla eksiltmesi' yapılacaktır. ~.r ~tp 

İlk teminatı 100 l lira 25 kuruş olup · ~rtnamesi her gün flıt 
misyondan alınabilir. dr 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifata dahilinde tanziııı e ( 
cekleri kapalı teklif mektuplarını belli gün ve saatten bir saat.:,. 
veline kndnr Knsımpaşada bulunan Komisyon Başkanlığına dlfl1' 
mukabilinde vermeleri. 

M. M. Vekaleti Hava Satınalma Komisyonundan : 

30 bin metre çamaşırlık bez pazarlıl<ln satın alınacaktı~· ~ r 
hammen bedeli 10 500 lira olup kati teminat miktarı 1575 lır~ f 
Pazarlığı 17.i.Q40 cuma günü saat 10 do bav satınalma ko~ıf 61 
nunda yapılacaktır. İdari ıartname evsaf ve nümunesi her gU11 ff 
leden sonra komisyonda görülebilir. İsteklilerin muayyen gii" 
saatte kati teminat ve kanuni belgelerile komisyonda b11lun01al•'

1
' 

"' * • ,,, 
2300 metre patiska alınacaktır. Bak: Maarif MatbJ 

Müd. ilanlarına· ---- _ __/ 

~obilya, Büro ve·ev eşyası, Muşamba. Hah v.s. 
--...-:' ~~ -

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundı:ıl1: ~ 
Beheri dört kişilik 83 adet tahta lrnryo)a alınacaktır. Miite:0ı 

hit nnm ve hesabına pazarlıkla eksiltmesi 17. 5. 94U cuma gö f 
sant 14 de Tophanede Lvz. amirliği sahnalmo komisyonunda 18

0
r 

lacaktır. Tahmin bedeli 1909 lira, ilk teminatı 143 lira 17 kurı•f\tt 
Şartname ve ııümunesi komisyonda görülür. İsteklilerin belli •811 

komisyona gelmeleri. 

• •. o· 
250 adet demir karyola alınacaktır. Bak: Mensucat 1 

tununda lst. Hava Aktarma Ambarı Direk. ilanına. 

Kereste, Tahta ve sair~ 
İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : ıt' 

8.5.940 çıırıpmbo saat 14,45 te B. Postane binası birinci "~o 
Telgraf Muavinliği odasmd toplanacak Müdfirlük Alım Satını ;btİ' 

misyonunda açık eksiltmesi yapılacağı ılôn edilmiş olıın ide re dJ 
yacı için 6 metrelik 165, 1 metrelik 180 aded ki cem'an 345 'jçİ 
meşe cinsinden telgraf direğinin kestirilmesine esas eksiltıııe ,,ı 

muayyen saatte toplanan Komisyona her lmııgi bir talib ınii~':er' 
tıoediği nden eksiltme 20.5 940 poz.artcsi saat 15 te y ıplwak iJ 

IO gün müddetle uzatılmıştır. 
1 

~le' 
6 metrelikleriaı beheri bedeli muhıımıneııi 5,5 lira, 7 metre .. 

1 ~ 
rin 6 5 lira, hepsinin 2077,5 lirıı, muvakkat teminat 155 lira 8:> 
ruştur. ·ıı•t 

İsteklilerin olbabtaki şarhıamelerirıi görmek ve muvakkat tell'ld 
larını yatırmak ü2.ere çalışma günlerinde mezkur Müdürliık 

11
eJI 

Kalem ·Levazım kısmımı, eksiltme gün ve saatinde de 940 st , 1ıe 
için muteber Ticaret Odası vesikası ve oıuv kkat teminat dlakb" 
Komisyona müracaatleri. 

Ankara Valiliğinden : 
Anknrıı İnşaat usta okuluna alınac k 2283 lira 20 l ur0.! fi' 

hammen bedelli kerelile ve çivi mübayon ı ?.7 .940 salı günU .,ıı~ 
15 de Nafıa koıuiııyooundn ihalesi yapıluı1.1k üzere pazarlığ6 k,O 

muştur. 

Muvakkat teminatı 171 lira 24 kuruştur. • 
8
,e1 

• l'I ' · tıC istek ı erın muvakkat temıııat mektup veya mkkbuz.u N11fı' 
odası vesikası ile birlıl:tc yukenda sözü geçen gün ve saatte 
müdürlüğü odasında toplanacak komisyona müracaatları ... · .. ffl"~' 

Buna ait keşif ve şartnameyi her gün Nafıa müdurlil 
ırörebilecekleri. 



13 Mayııı 1940 

~~Ukctt, B!_~zin, i~akina 2afiları V:...!_ 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Merkez Sntmalma 

Komisyonundan : i 
Tahmin edilen l.,edeli 2 bin lira olan 100 ton kok kömürü asker 

fabrikalar umum müdürlüğü merkez sahnalma komisyonunca 15 
ııı Yıs 1946 çarşamba günü saat 11 de pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şa;trıaıne parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
leıninat olan 150 lira ve 2490 numaralı kanununun 2 ve 3 madde. 
~tindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar 
tııccardan olduklarımı dair Ticaret Odası vesikasiyle mezkur gün 
"e ı atte komisyona müracaatları. 

M. M. Vekaleti Sa.tınalmn Komisyonundan: 

f Hepesine tahmin edilen fiyata 5808 lira olaıı on bin kilo ben-
1111; 2tııu kilo wobil BB. -WO kilo mob l B, 3883 kilo gaz pazar 
~kla satın alınacaktır. Pazarlığı 14.5.940 salı günü s at on bir dedir. 

1, &.ti teminc.tı 871 lira 20 l .. uruş olup şartııames• komisyonda görü· 
b~j Taliplerin muay} en vakitte M. M. V. sahı1alıııa komisyoııunda 

llnnıaları 

r----~--~--------~--~ 8 f P. r r i k 
n. Deniz Yolları İşletme u. İdaresinden : 

İd remiz ihtiyncı için muhtelif cins 45 kalem m lzeme 
~ll2:arlıkla satın alınacaktır· 
h İsteklilerin bu malzemenin miltt r ve cinslerini gösteren 
U~le~eri tnalzeme fUbemizd.cn ~l~ır il. ları ve mev,cu~. ~alları 
1 fıyatlarını gösteren teklıflerını en geç 1 ~.5.94(, gunu s at 
~ de kadar Umum Müdürlük bin ısındaki Komisyona ver· 

eleri lazımdır. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan 
30o çift okur yaka işareti ve No sı ile 100 çift er yaka işueti 

•.t harfleri müteahhit nam ve hesabına almacoktır. Pa7athkla ek
:Ulıxıesj 16 Mayıs 940 perşembe günü saat 15,30 dn Tophanede Le· 
~~ııı:ı Amirliği Sahnalma Komisyonunda yapılpcaJ,tır. Tahmin be· 
ı- lı 85 lira kati temin h 12 lira 75 kuruştur. isteklilerin belli saatte 
l\aıxı. ' 

•syona gelmeleri. 
Q.ıo Cüret ronıorlıörünün ilavei keşfi mucibince pazaa:.lığ~ ı_s. Mal ıs 
ı\t Çarşamba ganü saat 16 da Tophanede Levazım Amırlığı Satın 

ıı,~a l<omisyonunda yapı~acaktır. Keşif ?edeli ~10 lira, ~.a~i _temi-
61 buçuk liradır. Keşıf ve şartnameSI Komısyonda gorulur. 

D. D. Yolları Satınalma Komisyonundan : 
~ tıiııb:ımmen bedeli 1800 bin sekiz yüz lira olan 56 kalem mak· 
ııı: 'V'c frezeler 27.5. 1940 pazartesi günü saat 15,30 da açı it ek ilt· 

1111llile Ankara' da idare binasında satın alıuacakhr. 
,.au işe girmek istiyenlerin 135 yüz otuz beş liralık muvakkat 
~.ııat ile kanunun tayin ettiği vesikaları hamilen eksiltme saatine 

t komisyenda isbatı vücut etmeleri lazımdır, 
Şartname Ankara'da malzeme dairesinde görülebilir. 

Münakasa Guetcıı 

Mecmuunun tahmin bedeli I054,54 liradır. % 7,5 muvakkat te· 
minat 79,10 liradır. 

Taliplerin 27.5.940 pazartesi İstanbul Mınta a Liman Riyasetin 
de saat I0,30 ve mulzemeııin cinsi ve miktıırmı ö~rt>nmek ve şart. 
nameyi almak isteyenlerin id. re şubesine mür caatları ilaK olunur. 

_rzak, Zahire, t.t. S bz 
İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

istanbul kkmutanhk anbnn için ihale taribınden itibaren bir 
hafta zarfında defaten teslim ~artiyle 15 ton s:ıbun 14 mayıs 1 W 
günü saat IO da pazarlıkla satııı ima~ khr. Mııhamıne bedeli 
4800 lira olup kati teminatı 720 liradır. istekliler kanuni teminatla· 
riyle birlikte ş:ırtnameyi görmek Üzere her gün ve panrlığa işti· 
rak için de belli gün ve saatte Fındıklı'da komut nlı satınalma 
komisyonuna müracaatları. 

* * * İstanbul komutanlık anbıırı için ihale tarihinden itibaren 
bir hafta znrfıııda defateıı teslim şartiyle 25 ton sade yagı 14 5.940 
günu saat 11 de p z rlıkla s tın nlııı .cakhr. Muhammt>h bedeli JO 
bin lira olup kati teminatı 4:>00 liradır. istekliler kati teminatlariyle 
birlikte şartnameyi görmek üzere her gün ve pn7arlığa iştirak için 
de belli günde ve saatte Fıııdıklıda komutanlık s tınalma komisyo· 
nuna müracaatları. 

İstanbul Levazım Amirlıği Satınalma Komisyonundan: 
70 ton koyun eti ve 26 ton sığır etine verilen fiat Vekaletçe pahalı 

görüldüğünden 17.5.9~ cuma günü saat 15 de koyun ~etinin ve sa• 
at 15,30 da s gır etinin Tophanede İstanbul Leva•ı:ım Amitli i satın 
alma komisyonunda pa .. arlıkla eksiltmesi yapılacaktır Koyun eti· 
nin tohmiıı bedeli otuz beş bin lira, ilk temi ah 2625 lir dır. Sığır 
etinin tahmin bedeli 9821 lira, ilk teminatı 736 lira 5 kuruştur. 
isteklilerin kanuni vesikalarile belli saatte komisyona gelmeleri 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Levnzım 
Amirli ı Satınalma Komisyonundan : 

Teşkilat ilıtiyncı için alınacak 9400 ilii 105')0 kilo pirincin açık 
eksiltmesi 21 Mayıs 910 salı günü saat 15 de y.ıpılacaktır. 

Muhammen bedeli 30 O ve ilk teminatı UJ lıradır. 
İsteldileriıı kanuni vesaik ve ilk tem innt wakbuzlarile Galata 1 

Mumhane caddesi lbrahim Rıfat hanındaki komisyona gelmeleri. 

Muham. bed. %7,5 tem. Eksiltmenin 
Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. şekli saati 

Bt-yc z yaldızlı kagıt 8000 tabaka 600 - 45 - açık ek. 14 
,om • sör 1 adet - - - - pazarlık 14,30 

I Nümune ve şartnamesi mucibince yukarıda yazılı mal:r.eme 
hizalarmda gösterilen usullerle sat111 alınacaktır. 

il - Kağıt muhammen bedeli, muvakkat teminatı, eksiltme sa
atleri hizalarında yazılıdır. 

ili - Eksilame 1
1

6. V. 940 perşembe günü Kabataıda Levazım 
ve l\ ubayant Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV Şartname ve nümune sözü geçen Şubeden parasız alına-
bilir 

V - İsteklilerm eksiltme ve pazarlık için tayin olunan gün ve 
saatlerde % 7,5 güvenme p ralnrile birlikte mezkur Komisyona mü· 
racaatları, (3513) 4-4 

• • * 
Muh. bed. %7,5 tem. Eksiltme 

Cinsi Miktarı lira kr lira kr. şekli saati 

Elektrik motörü ile bera· 1 adet "()O - 20 - pazarlık 14 
ber seyyar zımpara taşı 

Saç levh 1 ırma ınakiııesi 1 adet 170 - 13 - n 14.30 
Destere makinesi nmortörlü" l adet 435 - 33 - açık ek. 15 

l - Ş:ırtnameleri mucibince yukarıda yazılı 3 kalem eşya hi
zalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır 

il Muhammen bedelleri, muvaklrnt teminatları, eksiltme sa
atleri hizalarında yazılıdır. 

ili - Eks"ltme 21. V. 940 salı giinü Kabataşda Levazım ve Mu· 
b yaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV Şartnameler sözü geçen Şubeden parasız alınabilir. 
V İ..teklilerin eksiltme için tayin olunun güu ve saatlerde 

~o 7,5 güvenme pnralarile birlikte mezkur Komisyona müracaatları 
ilan olunur. (3843) 4-4 

• * • 
Cinsi Miktar Muham B. % 7,5 Temin. Eksiltmenin 

Lira Krş. Lira Krş. günü şekli saah 
Ödenmif Cumhuriyet Müddeiumumiliginden : - ----- --·-- ----- ---- --------

Ödenmiş ce78evinin 940 mali yılı için bir senelik ekoıek ihti- Teneke kapak 5000 A. 462 50 34 68 14 V.40 açıke. 14 
yacı kapalı zarf usuliyle 1.5.940 tarihinden itıbaren on beş gün müd- Rakı mantarı lO 000000 » 20 pazar. 14,30 
detle ksiltmeye konulmuştur. Şarap mantarı 1.500000 » > » > 15 

Beheri 960 gram olmak iızere günde ikinci neviden 257 ila 280 Zımpara taşı 250 :ıı 387 50 29 - » > açık e. 15, 10 

atlet ekmek verilecektir Bakalit kapak 21 0000 - - > » pazar. 16 
İ•lekliler her gün mesai snntlerinde (iartnameyi müddeiumumi· l - Şartname ve ııümuneleri mucibince yukarda cins ve mik-

lik ve cuaevi dairesinde müracaatla görebilirler. tarları yazılı 5 kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle satın 
Maval.kat teminat miktarı 663 lira olup tesbit edilen 960 gram· alınacaktır. 

8 ı 64 d 
1 

il - Eksiltme ve pazarlık hizalarında yazıla gün ve saatlerde l lık ekmeğin rayıcı ı:uruş santiın ir. 
İstekliler gösterilen miktar üzerinden bir senelik ekmek taah· Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 

hüdünü ifa edebileceklerine dair ticaret odasından vesika ibr87. ede- yapılacaktır 
kl d• 111 - Şartnameler sözü geçen Şubeden parasız alınabileceği Ankara Belediyesinden : ce er ır. 

O İhale tarihi 16.5.940 günü saat 15 te olduğundan bir &!lat evve- gibı nümuneler de görülebilir. 
lubüsler irin 45 metre fren balata&1 pazarlıkla alınacaktır. 32 dd · 'ld iV _ ·ısteklı.lerı·n eks.ıltme ve pa•arlık irin tayin olunan gün M 7 line kadar 2490 sayılı ka unun inci ma esme uygun şe ı e .. T 

uhaınmen bedeli 675 liradır. teklif zarflarını 0 gün Ödemiş müddeiumumilik dairesinde müteşelc- ve saatlerde % 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona l'eıninat JOl,25 liradır. kil komisyon riyusetine vermeleri ilan olunur. müracaatları. (36-11) 4-4 
ltr1 Ş.rtnamesini görmek istiyenlerin encümen kalemine ve istekli· • * • 
ı~~tdt 14.5.940 salı günü saat 10,30 da belediye encümenine ıoü- İzmir Levazım Amirliği S:ıtınalma Komisyonundan: I - Şartnamesi mucibince tam techizatlı 

~arı. ! İzmir Mst Mv Foça ve Söğütçü mıntakasındaki birliklerin palı zarf usulile satın alınacaktır 
adet çektirme ka· 

-,t ~' Otobüs işleri için lOO metre fren balatası pazarlıkla alı- 57096 kilo ke~ilmiş. sığır eti ihtiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye il d il - Muhammen bedeli 7250 lira muvakkat temin ah. 543.75 li 
'ııı.ltr. ra ır 
f\ıııh 500 1 d ı kon~uştur· • .. _ . . 1 lll - Eksiltme 16.V.9t0 Perşembe günü saat 15 te Kabataşta 
l' ıınımen kıymeti 1 ira ır. ihalesi 24 may. ıs. 9. 40 cuma gunu .saat on beşte lzmırde kı,..lada Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Ahm Komisyonunda y pılacalttır. 

Ctninat 225 liradır. l 1 t 1 k d l kt 
Şa zmir levazım amır ıgı sa ına mn . omı~yo~un a yapı nen ır. JV - Şırtname sözü geçen Şubeden parasız alınabilir. 

ti• rtoanıesini görmek istiyenleriıı encümen kalemine ve istekli· b d'l t t ı 1419 ı k t 
tı d Ta min e ı en u arı ~a Y.1rmı uruş ur. V - Münakasaya girmek isteyenlerin teknelerini münakasa ık e 14 5.940 sah günü saat 10,30 da belediye encümenine mü· k 856 l k k k t 

~-.,Uarı. Teminat muvalcka_te a ça.sı ır~. _" . _uruş ur. gününden evvel Lim n h •y'eti fenniyesine tetkik ettirip rapor ve 
,. Şartnamesi her guıı komısyonda gorulebıhr. talcdiri kıymet mazbat sı almaları lazımdır. 

~' • Su işleri için almacak olan 6356 lira muharuwen bedelli 20 * * İzmir Mst. Mv. Seferihisar wantakasındaki birliklerınin Vl - Taliplerin mühürlü teklif mektuplarını kanuni vesaiki 
\ı~1 dcınir boru ve aksamı on beş gün müddetle "e lcnpalı ı.arf 4575Ô kilo kesilmiş sığır eti iktiyacı kapalı zarf usuli} le eksiltmeye ve fen hey' etinin muayene raporile takdiri kıymet mazbatasını ve 

İh e eksiltmeye konulmuştur. konmuştur. oı 7 5 teminatlarını veya banka teminat mektuplarını ihtiva edecek 
l' &.le.si 28.5.940 sah günü saat 11 dedir. İhalesi 24.5.910 cuma günü saat on beş buçukta kışlada İzmir k:p~lı zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar "14 de 
Ş tıı:ıınat 476 lira 70 kuruştur. levazaw amirliği satınalma kom syoııunda yapılacaktır. kadar, mt'zkiir Komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde ver· 

~\it ~ttrıaruesi ve listesini görmek istiyenlnin her gün eocüwen Tahmin edilen tutarı 1189.> liradır. meleri' lazımdır. (3515) 4-4 
'~,~•ne ve isteklilerin ihale günü olan 28 5.940 salı günü saat 10 Teminat muvakkate akçası 892 lira on üç kuruştur. 1~4~.ar leklif mektublarını belediye eucümeııine vermeleri ilan o· Şartnamesi h r gün lıomisyonda görülebilir. 

' ' • Fen işleri için alınacak olan 1000 adet yol 
~liddetle açık eksilnmeye konulmuştur. 

İstekliler ticaret odasında kayıdlı olduklarma dair vesika gös• 
çivisi ·OD bet termek mecburiyetindedirltr. 

-., lıhaınıncn kıymeti 2500 liradır. 
'clb· 
Ş ırıat 187,5 liradır. 

~ltı~tlnanıe ve nümunesini görmek istiyenlerin her gün encümen 
~ ... •ııc ve isteklilerin de 28.5 940 salı günü saat 10 30 da belediye 

"'C • 
llıne müracaatları. 

l' Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan 
,11h1ı:ıı11 edilen bedeli 13816 lira 50 kuruş olan 15 bin kilo yü· 

\ıj,~ llıayıs 940 tarihine rastlayan salı günü sa ıt !4,30 da kapalı 
hı t!tılltmesi yapılacaktır. 

,,: tcıı:ıinah 1036 lira 24 kuruş olup şartnamesi her gün konıis-
lıt 4lırıabillr. 

~tilcldilerin 2490 sayıla konuııun tarifatı dahilinde tanzim ede
t kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir 

~~:t~cliııc lrndur Kasıaıpaşada buluuaıı komisyon başkaolığına 
'ttokobilinde vermeleri. 

~· l'vl. Vekaleti Hava Satınalma Komisyonundan: 

~~~O kilo kalay pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen 
\~ l6 ~ lira olup kati teminat miktarı 146 liradır· Pazar· 

~ol\ 940 perşembe günü saat 10,30 Hava Satınalma Ko 
a~~llda yapılacaktır idari ıartnamc ve nümunesi her 

'~ ~\l eden sonra Komisyonda görülebilir· İsteklilerin muay· 
''•tı: Ve saatte kati teminat ve kanuni belgeleriyle Ko 

a bulunmaları· 

~i) lstanbul Mınta Liman Riyasetinden : 
' ı... 11~liın• ı·· 1 · · · açık ekıı"ltme ile 32 kalem ""'•l ız mo or erı ıçın 

~tı:tae alınacaktır. 
muhtelif 

Eksiltmeye iştirak edecekler 2190 sayılı kanunun iki ve üçüncü 
maddelcrınde ve şaı bıameı.iude yazılı vesikaları ile temınat ve teklif 
mektuplarını ihale ı;aatindcn en az b·r saat evvel komisyona vermiş 21.6.940 tarihinde cuma günü saat 16 da Ankarada Nafıa Ve· 
bulunacaklardır. kaleti binası içinde Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan malzeme 

• lzmir ~.st. Mv Çeşwe mıntakasınd i birliklerin 2 130 kilo eksiltme Komisyonunda 266000 lira muhammen bedelli ve Mersin • * 
kesilmiş sığır eti ihtiyacı kapalı zarf usulile eksiltwe kon?Juştur. 1 de Cıf teslim şartile 100 takım basit makas ile bir adet ray teka-

İhalesı 24 maya 940 cuma günü saat 16 da kı!Jlada lzmirde le· tuııun kapoh zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 
vaznn amirliği sahııalma komısyoouıtda yapılacaktır. Eksiltme şartname ve teferruata 13.30 on üç lira otuz kuruş 

Talıı ıin edilen tutarı 5233 lira 80 kuruştur. bedelle Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 
Teıııinah muvakkate akçesi 392 lira 54 kuruştur. Muvak .at teminat 19950 liradır. 
ş rlnamesi her gün komisyonda gerülebilir. İsteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve şar~name 
İstekliler ticııret odasında kayıtlı olduklurına dair vesika göster- sinde ya71lı vesaik ile birlikte aynı gün saat 14 e kadıu mezkur Ko· 

mek mecburiyetindedirler. misyona makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (2065) (3672) 2 4 
Eksiltmeye iştirnk edecekler 2190 s yılı kanunun 2. "·e 3 mad

delerinde ve şartnan1esinde yazılı vesikalariyle teklif mektuplarını 
ihale 88 inden bir saat evvel l.omisyoııa vermiş bulunacaklardır. 

zılı 

. 
Hatay Piyade Alayı Satınalmrı Komisyonundan : 

Se.} yar Jandarma piyade alayı için pazarlıkla aşağıda cinsi ya· 
erzak 15 5 940 da ı; tın alınacaktır. Taliplerin kışladaki al y sa· 

Cinsi 

Patiska 

(De'\ amı 4 üncü sayfada) 

Maarif atbaası Müdürliiğünden: 

Miktarı 

2300 metre 

Tahmini 
tutarı 

644. 

0 ~5 muvakkat 
pey akçesi 

48.30 
Matbaamız için açık eluiltnıe He satın alınacak olan' evsafı 

şartnamesinde yazıla 2300 metre patiskanın çık eksiltwesice istekli 
çıkmadığından, açık eksiltme 21.V.1940 salı günü saat 13 e bırakıl· 
mııtır. İsteklilerin pey akçelerile birlikte müracaatları. 

Şartname Müdüriyetten para11z olarak alınabilir. (3896) 

DEVLET DEMIRYOLLARI : 9 uncu iŞLETME MÜDÜRLÜGÜNDEN : 
İstanbul Banliyösünde kıt servisi dolayısı ile. Y eşilköy - K. Çek· 

mf'Ce arasındaki seferleri lağvedilmiş bulunan lıtanbul'dan kalkan 
18, 22:"26, 32, 34, 44, 46, 52, 54 e K Çekmece'den kalkan 23, 
27, 31, 37, 39, 49, 51, 55, f7 numaralı katarlar Mayıs 1940 sonuna 
kudar yolun: 12, 19, 26 tarihlerine rastlayan Puar günleri ve 1 
Ha7iran 1910 Cumartesi gününden itibaren de her gün Yeşilköy -
K. Çekmece arasında yeni bir iş'ara kadar seyrüsefere başlaya· 
caktır. (3912) 2-4 

İmtiyaz Sahibi ve Yazı itleri Direktörü: İımail Girit 
Buıldıtı yer; Akın Buımevi l.tanbal 
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ABONNEMENTS 
Ville et Province 
3 mois Ptrs 450 
6 R~O 

12 " 1500 
Etra ge 12 moıs Ptrs 

Le No. Ptrs 5 

Quo'tidi d Adjudic ıon -
ADMINISTRATION 

G lata, ermenecilE'r Cad 

K nb -lan, 2 e 

N ~~ 11 2 

Telephone: 49442 

Pour in Publicite s'adre ser 
a l' Adminiıtration Journal Profes ionn des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Boite Postale No. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Obiet de ı'adjudication 
Mode Prix Cautioo. Lieux d'i'dj';ılication et du 

Jours Heur ı d'adjudicat. eıtimatif provisoire Cabier deı Cbarges 

Adjudicatıons au Rabais 

C oostructıcns- € p-: r <tlonE· Tr teriel de Construction-Cartographi 

Dressement car e 
Constr. bat. fısc a Deyoğlu h eh P 40 ) 

n cnnııli ııtion: O l m. 
Ropar. b·tissç 
Constr. n Kırıkkale (cab eh 9 P) 

pi te sydeme A (beton) 

n " " 
B 

" 
" n n C (asphalte) 
,, n ., D ,, ( cab d pr. 

les 4 rroupes 14 L) 

" 
Gr a re 

Plı eh 

" 
" 

55 o -
81533 05 
9713 89 
377 57 

3 00 
273171 07 
2796 17 
265">67 32 

1 4 b? 

Constr. &at. Comptııbilite Particu'ıere iı Gere· Grt- a gre 
de (ııj) 

Constr • canalisation: 175 m Publique ı8i 45 

412 50 
5327 -
730 -

285 -
14 17 
14937 -
14373 -
128 

1u icipalite- Çan k le 
Defterdarnt lstanbul 

---
6·6-40 

10-6·40 
Municipalite Tokat 27-5-40 
VH yet Ankara 15-5·40 
Com Ach. )ir. Gen. Fnhr. Mil. Ank. 17-5-4 l 

l:S -
5 

14 -
15 
14 30 

Di , G · n Voif'" eı ı ne Et t Ankn n 29 '\ ..ıo 11 
" 29 1\-10 ll 

2 .5 4 11 
,, ?9-5·49 11 

Dir. C ı pt b. Pıırtic r lu 1 m ı a paıtir du 3· -40 

Munıcip lite lzmır :l7·5·40 16 

Produits Chimique et Pharmac uti~f-ln _trum~ -Fo rniture pour Hopitaux 

Acıde azotique: 100 t (cah eh 1 ~O 
Medıcnment 

) G l o C. A D r. Gen. Fabr. Mıl. nka 
Municip lıt · 1 r 

ı .5 ·o ı 5 

n pr deıinfection 

(er 

lnatall ascen eur 
Table d di tribution et dynnmo pr moteur 

electr. de 17 c.v. et de 2 0 vo t 
Moteur clectr. de 12-20 C.V. et de O volt 

Couverture en laine: 300 p. 

Toıle Branda: 10 O m. 
n pr. lin e: 500 O m. 

n n n 3v000 • 
Conf ction d'habits: 90 compleb 

Grc iı re 

11 

Gr iı gre 
1 c eh 1335 ı 

Grc · gre 
) 10 o -
n 

4 
00-

10 1 25 

1575 -

" 

'.l • o -
3 4J 10 -

S.A T. E eclricite Ankara Jusqu'iı fin Juin 
C. A. lnt. Regiment Snrıkışla An;iarn 14-5-40 

n ,, 

Com. Ach lnt Tophane 
,, ,, Marit Kn5ımpaşn 

ir. Han nr Aviation a Yeşilk"'y 
C. A. Mın r>cf. Nat. Dep. Avıat 
Com. Ach lnt. lzmir 

14-5 40 

ı 6 " 40 
27-5 40 
16-5-40 
17-5-40 
14-5·40 

15 -
11 -
14 -
IO 
ıs -

Am eublemenl pour abilation et Bureaux-Tapisserie ete. 

Lit en fer: 250 p. Gr · gr' 
Lit en bois pr, 4 personnes: 83 p. n 1909 

is de Construction, Planches, Charpent 

Potcaux teleprapb.: en bois de chene: 345 p. ( j) 
ois de constr et clc.tus Gr a gre 

Beis e constr. en sapin: 330 m~ Publıque 

Transport-eh rg ment - Dechargme.!!!_ 

Transpert articles mon polises 
fruits 

n et entassement bois de constr, 
152,226 m1 

Transport charbon: 1 000 t. 
> benzine: 15 t. 

articlcs monopoliıcs 

Comb.ustible - Carb1ır< nt-

Publique 

n 

Gre a gre 

n 

Publique 

Benzine: 10 t.-Mobiloil B.B. : 2, 1 t.-Mobiloil Grc iı grC. 
B • : 400 k.·petrole: 3883 k. 

Coke: ıco t. 
Coke: 30 t. (aj) 

Divurs 

Brouettes en fer: 100 p. 
Oiv. matcriaux: 45 lots 
Clous (Voir Charpente) 
Tuyaux en fer avec aceess: 20 lots 
Clous pr. route: 10 O p 
Mat~riaux de diff. sorles pr. moteurs: 32 lots 
Laine· 15 t. 
Signcs et caractere pr cols dcs ccolıer 
Etain: 220 k 

Publique 
Gre iı gr6 

" Pli cııch 

Publıque 

" Pli cnch 
Grc a gre 

Perforateurı et machines fraiseus s: 16 lots Publique 
Courroie en balata pr. freins d'aut bus: 45 ı:n. Gre iı grc 

n n n n n ,. 100 n n 

Machine·preue et outils coussinet V et Pileyt ,, 
Anımnux de labour: 7 tites 

Vinndc de mouton: 7,6 t • 

,, n boeuf: 5 t. 
Riz: 8,4 t. 
Beurre: 3,6 t. 
Huile d'olives: 3 t. 
Savon: 5 t. 

lı c C'lı 

Publique 

n 

2077 50 
2283 20 
7425 -

3 00 -

700 -

5 El8 -

2 00 ~ 

1350 -

6356 -
25 o -
1054 54 

13 16 50 
85 -

9(.8 -
18 o -

675 . 
15co -

Dir Hnngnr Avintion a Yeşilköy 
143 17 Com. Ach. lnt. Tophane 

l.>5 85 
171 24 
557 -

29 70 
500 -

225 -

52 50 

871 20 

Dır. P.T.T. lstonbul 
Vilnyet Ankara 
Dir. Trav. Pub. Bolu 

Dir. Monopoles lstanbul 
Conseil Village Definnendere 
Dir. Eta lissem. lmmigres Ceyhan 

6me E.xploit Cb. de fer Etnt Adana 
Com. Ach. Mıl. Edirne 
Dir. Pr. Monopoleı Edirne 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 

16-5-40 14 -
17·5 40 14 -

21 .5.40 ıs -
27-5·40 15 -
17·5-40 15 -

27-5-40 14 -
16 5·40 14 -
16-5..-40 

27-5-40 10 -
14-5-40 16 30 
30-5-40 15 -

14·5·40 11 

150 - Com. Acb. Oir. Gen. Fnbr. Mil. Ank:... 15·5-40 11 

101 25 

476 70 
187 50 
79 10 

1036 24 
12 75 

14') 
135 
101 25 
225 -

56 50 
ı 12 ~o 
07 9 

351 -
ı 12 50 . 
135 -

Dir. Eccıle Forestiere Bolu 14-5·40 10 -

9me Expl. Ch. de fer Etnt Sirkecıi 
Dir. Gen, E.xploit. Voies M rit Etnt 

Vilayet Ankara 
Municip. 

,, " 
Prcfecture Port lstanbul 
Com. Acb lnt Marit Kasımpnşıı 
Com. Acb. lnt .. Toph. ne 
C. A. Min. Def. Nat Oep. Aviatiorı 
Ch de Fer E.tnt Ankara 
Municipalite Ankara 

n 

» lzmır 

Dir. Etabliııaem. lmmigres Ceyhan 

C. A Command. Marine Çanakkale 

n .,, 

.. JI 

n " 

n " 
, ı. 

<'lS 5-4 l 1 1 -
15-5·40 14 -

27-5-40 15 -
2.X-5-40 10 -
28-5-40 ıo 30 
27.5.40 10 30 
28-5-40 14 30 
15-5-40 16 -
16-5-40 1 o 30 
27-5·40 15 3) 
l4-5·40 10 30 
14-5-40 10 30 
29-5-40 16 -
16·5 40 

24·5 40 
24 5-40 
24.5.40 
24-5 40 
24-5-'40 
24-5-40 

11 -
11 -
11 40 
14 -
14 30 
15 -

.._.----------~~~~--~~------------~-----------------------------------------~-----~...==-w•M\--.-..-.-

Memento des Fournisseurs 
LES ADJUDICATIONS QUl AURONT LIEU DEMAIN LE t4.5· 

Chemins de Fer Etat : 
~ıver11 mııcbine-out 1 " t urs lı m teur 
Cloctrique [No 1397) 
Scie aatoınat que ır C' bııı.e c utıl tôurıt 
• nsıble [Ne 1495] 
Coule (No 14131 

Municip lite Çorlu : 
Dressen:ent cart!!' [N 400] 

Cem. Ach. Mil it. lsp rto.: 
Pa il et beurre (No 1404) 

Munieipıılite Ankara:· 
Bus et app ıre 1 p ur 11terıl11 r l'huıle 

[No 405] 
Ac de •U furıque (No 14'6] 
Mazout [No 1416] 
Tuyoux en fer o~ec acceıı, [No 1416] 
Chnusnres et ~clre [No 1414) 
Articleıı pour pcınture {No 1416) 

Com. Ach. lnt. Anl:ara . 
Vıaode de mout n [No 1405] 

Munieip. Turgutlu : 
Ch ax et br qu • INo 1408] 

Dir. GCı. !onopoles : 
c.,uverc e e fer bla c INo 1410} 
·com. Ach. Dir Gen. Fab. Nlil 
Anknra: 

Div. madıioes·outıl a tour et tablo 
(No 1414) 

Com. Acb. lnt. Maritime : 
Motopampe INo 1414} 

- Miıı'1 
Com. Ach. lnt. Marit. 
Def Nat.: 

Grue {No 1414] 

Coın. Acb. Min. Def. Nat• : 
Euu'eıı·maıns [No 1414 
Boute ·ııes p ur cd ca entıı {No 1 
G etıı p ur C'haes o (No 1 1 ) 

Com. Aclı. lnt. Tophane 
Vachette jıune [No 14'5) 
Toilo pour e bala e [N 1413) 
Planches at latte (N 1413) s' 

Com Acb Milit. Lüleburg' 
Tuıle briqne. b " d ıtr cıoı 1 

ble et clou [No 1416] 

Dir. Ecole Agricole: 
Tu)ııux en fonte [No 1413] (si 

Com. Acb. Comm. Milit 
Art clu clcctr. [No 1417] 
Aecumulateur de d f. \ it 
[No 11 1 

1 
V tnre de tra p rt d' au [~ 
Foin pour mat IH {No 1 1 
1--

1 ı J 

NOTES • Ltı• Numcr 11 trcı 

tbeııea a nl eux da 
laquel l'aıı 11 a paru 

( ) Lea afla es 110 vıu d' • 
riııqae ııe npp rtent a dt!'ı v t 

adjudıcat'oa a a taren lıbe. 

(3 üncü sayfadan devam) 
tınalma komisyonuna mezkur tarihte müracaatları, 

Ekmek Yerli pirinç 
Bulgur Kuru soğan 
Kuru fasulya Patates 
Sığır eti Mercimek 
Sade yağ ihalesi Siyah zeytin danesi 
Şeker 15.5.9.tO do. Zeytin ynğı 
Çay Domates ihalesi 

18.5.940 da Sabun Nohut 
Tuz 
Odun 

Kırmızı ~her 
Knrn biber 
Heşafhk l uru üzüm 

Samsun Vilayetinden: 
Beher kilonun ııe 

Azami Asg ri mubam. Mvk. Mı b· ti 
miktarı miktRrı bed li teminatı tol• ~ 

Cinsi kilo kilo kr. sa. lira kr. Jırll 
Ekmek 29000 23000 10 50 228 37 3~ 

1fl. Koyun eti 1.ıOOO 10900 50 525 ıst5 
Sade yağ 165 l 1310 110 136 12 J5 
Zeytin yo.ğı 270 215 50 ıo 32 d zj 
Pirinç 2900 2300 25 54 37 

3

7 
dl 

Bulgur 3500 28 JO 1 O 26 25 :..~ 
s d 7600 6100 12 50 71 25 "fO 
Yoturt 7600 6100 15 85 50 1139 
K mercimek 260 200 15 2 25 ıı1 
Birinci nev'i un 850 6~0 15 9 56 l~ 

akarna 970 760 20 14 55 gtO 
Sebze vo meyve 13000 10500 7 68 25 9 
Kuru sofran 1900 1550 5 7 12 ı'ff 
Kuru fasulya 1 JIO 9.30 15 13 27 Jı ıi'-' 

1 Memleltet ve Zübreviye hosto.nelerinin 1940 mali yılı 'ıı ı 
iptidasından mayıs 1941 sonuna lcadar bir yıllık ibtiyaçlar•;,t te' 

yukarıda dns ve mikdnrları, muhammen bedelleri ve mu\'8~ 
0 

6'1 

1 minatları yazılı erznk maddeleri mayısın 20 nci p :ınrtesi gııP 11~~ 
15 de ayrı ayrı ihale edilmek üzere açık eksiltmeye konu:ııı dl 

2 ihale 2190 numaralı k nun hüküı:nlerioe sröre Vilaye 
encümeninde yapılacaktır. tıJ'~ 

3 Eksıltmeye gireceklerin aşatıdnki vesikaları ibra:ı e 
şarttır. , JJ 

A) Cari sene içinde ticaret odasında kal ıdlı bulunduklar•" 

vesika. . 11 ıı >1 

B) Her madd nin lıiznsındo. yazılı m kd rdn iş Banks61 ,ıl 
rılmış muvakkat teminat makbuzu (encümen p ra kabul ede~d 

4 Eksiltme ınrtnameleri Vilayet daimi encümen k leıJl 
Tafsilat almak isteyenler ~e~ gün gôrebilirler. ~ 

• • 

UZAY 
Koc eli Deft rdarlığınd n : ıııe'~ 

İsmi Muh mmen kıl meti Bulundu~ ,.,11 
İelaliye zırhlısı 4080 Batık bil 
Nec~i Şevket zırhlısı 3690 ıdıl~ 

iz.mit körfezi dnhilinde ve yukarıda isim Ye batm~~ ~ıaıı ' 
mevkilerle uhammen kıymetleri biz larında gösterilm1 şfl 
gemi açık arttırma ıuretile ayrı ayrı münıyedeye çıkarılı:tı~l 1 
talih zuhur etmemiş olduğundan pazarlığa bırakılmış ollll9 ftet" 
olanların 29.5. 40 tarihine tesadüf eden çarşamb giinÜ ve 
lakta mitefekkil komfıyGna müracaat eylemeri illin olunur• 
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