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ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için Kurut 

3 Aylıtı 450 
6 850 

12 1500 .. 
Ecnebi memleketler için 
12 aylığı 2700 

Sayısı 5 Ku uş 

Günü geçen nushalar 

f 20 kuruıtur. ı 
--'~~~-

ÇARŞAMBA 

HERGÜN ÇIKAR iKTİSADi. MALI. TİCARi VE ZİRAi 

1 Mayıs 1940 

İDAREHANE 
Galata, F ermeneciler Cad. 

Kenber hanı, 2nci kat 
No. 8-9-11-12 

İLAN ŞARTLARI 

İdareh memizde görüıülür 

Telefon: 49442 

Poıta kutusu J'fo, 1261 

Unıurn Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 

Ekonomik Haberler 
lhracatırmz gittikçe artı°y~r- ;:;Jj bir tezayüt kaydetmit ol_ 
M ması da bilhassa şayanı memnu 

art ayı zarfında ihracatımız 16 
milyonu geçti 

Aııkaradan bildirildiğine göreTi-

tClret Vekaleti konJ'enktür bül. 
en· · 
ı. •ııın sen nüshasındaki rakam· 

ra nazaran Mart ayındaki ih
~~tınıız 16.468.000 lira ve it
i bnıız da i.418.000 liradır. :S Benesindenberi ihracatımız 
ı.ı· rt ayıpda bu kadar yükselme· 

1
• olduğu gibi bu rakam ge· 

Çeıı se . 7 . nenın Mart ayına nazaran 
et '-ıılyon lira bir fazlalık ifade 
'-ıekted' 
~ ır. 

ı.ı·ı •rt ayı nihayetine kadar 38,7 
li' 1°n lirayı bulan 1940 senesi 
l ç ~Ylık ihracatı geçen senenin 
Yııı d • 8 5 . ı.. evresıne nazaran , mı-
"'ıı ı· Qı k •ralık bir tezayüt arzet-
ei:d tedir. Bu rakam, 1931 sene
t' tııberi en yüksek ihracat se· 
':teain· .f • ·~ d. B' !at ı ı aoe etme.ıı. e ır. ır 

•it•ft.ao ihracatımızın artmış ve 
~hr taraftan da ithalatımızın 
-.

11 
dut kalmış bulunması ticaret 

lak ".11ıenernizde üç ay içinde 
~.liben 20 milyon liralık bir ak· 
~~e tenıin etmiştir. 1925 sene· 
tıı tnberi Mart ayı nihayetinde 
te._.~ktif bir ticaret muvazenesi 
ı;11d lQ edebildiğimiz 1937 sene-
1)0 e ~ile bu aktivitenin 15 mi· 
1'tı 11 lırayı geçmediği düşünü· 

te bh O O t d' b•lA ç, .. vazıyetın e ıye ı an-
... iQıuı bakımından olan ehem-
111,t~lid~endiliğinden tebarüz. et-
i e ır. 

~"acat: 
~r 'acatıoıızın memleketlere 
't1 .,_~ 'Yl'ılışı tetkik edilince harp 
~;re~i dolayısile kısmen kay· 
)trj ını, olan Alman piyasası 

ne d'· 1 k 1 . 't1ıff •ger mem e el erın mu· 
'ld •kıyeUe ikame edilebilmiş 
't '-iu anlaşılmaktadır. 
~tnleketler itibarile ihraca-

hrnız yüzde 
l~A Atın,. ita- Jngiltere Ame• Balkan· 
-VU "Ya lya ve Frann rıka !ara 

1910 4 3 68 1 6 

":ıo 6 7 44 5 9 
l~ 14 21 21 12 9 
l9- 52 4 g 12 2 

~(3)37 10 10 J4 3 
Sa 6 27 26 l l 20 
~n •enelerdeki ihracatımızın 
'-b~ ~.so •inden fazlasını gayri 
' ır şekilde kendisine çeken 
lllıi.,_i•nya ile olan münasebetleri-
·~/•vaş yavaş eski normal 
•t ~ ele hacmine rücu etmeıi 
~ ıı~n r•rine mazide de ol· 
1>.~ t•bi lngiliz Franıız ita-"' "e 8 ' , 
' ') alkan pazarlarının kaim 
~ 

1 
a başlaması, dış ticaretimi

~.)~"k ve idaresindeki muvaf· 
\... ye ayrı bir delil teşkil e-

~,ııı), •dcarıdaki cetvelden Al-
. llın 'h t ı ~· umum ı raca ımız· 

>~~d 11••sinin ıon aylarda 

~"~=b·~ Ya düşmüş olmasına 
~t bir'· ~Ültefikler ve İtalyadan 
>, ~k•nın hisseıinin yüzde 26 
b;r,:ldiği görülmektedir, 

~. "'ııılıa hnıı:ıdaki tezayedün han· 
~lıı edi1111.l~~irniz tarafından te· 
~ y· dıgı tetkik edilince, bil
~ y ı1ecelı: maddelerinin ön 
L • ı.._ er aldığı görülmektedir. 
~ i~r '-ıanlardaki fiyat tereffü
~ı_ lt;~atı~ızın kıymet itiba
)ıı._ ~:tt· llaına aebeb olmuş ise 
~-~ny~~ı, balık, faıulya ve 
"" l•aı ınabıullerimiz ibra-

llılikt.r itibarile elaemmi• 

niyettir. 

ithalat : 
Geçen seneye kadar yaptığı

mız ithalatın takriben yarısı Al~ 
manyadan tedarik edilmişke~, 
1940 senesinde Almanyanın hıs· 
sesi yüzde 24 e inmiş ve _bu· 

1 
na mukabil müttefikler, ltal 

A erika ve Balkanlardan ya, m 
yapılan ithalat nisbi olarak art· 

mışhr. 

Memleketler itibarile 
ithalatımız yüzde 

Alman• Jtal- fogil- Ame- Bal
ya tere va rika kınya 

1900 3 6 
1910 9 9 

1930 21 14 
1936 48 2 
1939 5l 9 
1940(3) 24 18 

Fnnaa 

47 
29 
22 
9 
8 

13 

o 
2 
4 

10 
10 
12 

lar 

7 
9 
3 
4 
4 
ıo 

Geçen ıenenin ilk üç .. a~ına 
nazaran ithalatımızda gorulen 
12 milyon liralık tenakusun ta· 
kriben 7 milyon lirası istihsal 
vasıtalarında ve 5 milyon lirası 
da muhtelif istihlak maddelerin· 

de müşahede edilmiştir. 

Tiftik mahsulünün kıymetlendi
rilmesi 

Ötedenberi memlekete mühim 
miktarda döviz getiren tiftik 
mahsulünün kıymetlendirilmesi 
için hbkiimetin tedbirler aidatı ve 
bu cümleden olmak üzere Ziraat 
Bankası vasıtasile zürraa avans 
vermeğe başladığı mnliimadır.Fa· 
kat öğrenildidine göre banka 
bu avansı köylüye yalııız iki 
tip üzerinden vermektedir. Bu 
vaziyet tiftik mallıulümüzün kıy 
metini düşürecek mahiyette ol· 
duğuntlan avansın Vekalet tara
fından atandardize edilen bütün 
tiplere göre verilmesi daha uy· 
gun olacağı kanaati mevcuddur 
Bundan başka bankanın bu iş· 
de tam manaıile müteahssıs 
eksperlere ve tiftik muhafaza· 
sına elveritli evaafda depolara 
da şiddetle• muhtaç olduğuna i
şaret edilmektedir. 

Ziraat Bankası yapak mübayaası
na başlıyor 

Ziraat Bankası bir iki güae 
kadar memleketin her tarafında 
ve bu meyanda tehrimizde de 
yapak mübayaasına başlayacak· 
tır. 

Fiat ve kaliteler hakkında 
mutabakat basil olmuştur. 
Şehrimizde 12 bin ve ~emle

dabiliude 15 bin balye mıktarın
da .bir stok bulundutu tahmin 
edilen bu faaliyet geniş bir müsA 
tahsil kütlesi üzerinde iktısadı 
bir genişlik lıusule getirecektir. 

eu yaz halkın buz ihtiyacı temin 
edilecek 

Belediye yaz günlerinde bal· 
kın buzsuz kalmaması için şim
diden lazımgelen tedbirleri al
maktadır. Şubelere gönderilen 
tamimde buz satan bayilerin ve 
buz bulundurulması mecburi O· 

lan yerlerin bir Usteıinin h_aa~r
lanarak ıönderilmesi istenmıştır. 
Bayi, buz satan yerlerde buz 
bulundurmazsa cezalandırılacak-
tır. 

Kahve ithalat tacirleri fiyatları 

arttırmak istiyor 

Kahve ithalat tacirleri, yeni 
gelen,fBkat fiat tespit olunamadı· 
ğı için gümrükten çekilmiyen 
kahvelerin fiatlandırilmasını Ve 
kaletten istemek üzere Ankara. 
ya bir heyet göndermeğe karar 
vermitlerdir. 

rakile bir toplantı yapılmıştır. 
Bu toplantıda evvelce sipariş 

edilip gelmiş olan demirlerin 
ihtiyaç nisbetinde taksimi görü • 
şülmüş ve sıhhi müesseseler in
şaatının demir malzemesi da tef
rik edilmiştir. 

Mütebaki demirler diğer mües
selerin ihtiyacına sarfedilecektir. 

---- Tıbbi Ecza ithalat birliğı kuruluyor 
Ticari masrafJerın serbest döviz. 
ile ödenmesi hakkında talimat-

name 
Ankaradan bildirildiğine göre 

Maliye Vekaletince alelumum 
vapur navlunları ve serbest dö
vizle ödenen sair ticaret masraf
ları için Takas Limited Şirketin
den prim almak suretiyle döviz 
le ödenmesi hakkıdda hazırlanan 
talimatname tasdika iktiran et-
miştir. 

Yunanistan 8 milyon ton buğday 
satın aldı 

Tıbbi ecza ve malzeme itha· 
latçılarının teşkilatlandırılmasına 
karar verildiği yazılmıştı. Bu 
maksadla yapılan tetkikler ne

ticelenmiş ve faaliyete geçilmit
tir. 

Merkezi lstanbulda olmak ü
zere bir eeza ithalatçıları birli· 
ği kurulacak, İzmir, Ankara, A
dana ve tliğer şehirlerimizdeki 

bütün ecza ithalatçıları şehri

mizde kibu birliğe kaydedilecek
lerdir. Birliğiiı teşkili hakkında 

şehrimizde bulunan ecza itha
liitçıltm yakında bir toplantı ya· 

Yunanistanın hububat ihtiya- pacaklardır. 

cını karşılamak üzere öteden beri Harp başlayıncıya kadar mem 
memleketimizden hutday ihraç leketimize ithal edilen tıbbi ec
edilmektedir. z~lar Almanyadan getirilmekte 

Bu kerre 412 bin Türk lirası idi. Harb çıkınca bu imkan kay· 
kıymetinde 8 milyon ton huğ- bolmuş yeni siparişlerin İngil • 
dayın ihraç muamelesi yapılmış- tere, Fransa, İtalya ve Ameri
tır. Buğdaylar Toprak Mahsul· kaya yapılmış, ve bu ıiparişle
leri Ofisi tarafından satılmış riıı bir kısmı gelmiştir. Sıhhat 
olup yüzde yetmiş beşi kltring Vekaleti piyasada miktarı azalan 
ve yüzde yirmi beşi serbest dö- tıbbi eczaların ıtbali işile ya-
vizle ödenecektir. kından alakadar olmaktadır.Bir-

i , 'htl l l lik kurulduktan sonra İngiltere 
Sıhhi müessese erın ı yacı o an ve Fransadan muntazaman tıbbi 

demir temin edildi ecza getirilecek ve piyasada ilaç 
Demir ithalat birlığinde Mm- buhranı husule gelmesine mey

taka Ticaret Müdürünün de işti- dan verilmeyecektir. 

• • 

MU KASALAR 
inşaat -Tamirat- Nafıa işleri - Malzdme-Harita --------- --

Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan: 1 
Çorlu tamirhane binası lokomobil dairesi dizel motör temeli 

ile büyük dinomo temeli ile su deposu çimento şap ve tecrid işile 

bu işe müteallik noks,ilnların ikmali in'Şaatı 6 5.490 pazartesi günü 
saat 15 te Çorluda Kor Satuıalma Komisyonunda ihale edılecektir. 
Keşif tut:m 975 lira 82 kuruş: i_!k teminatı 74 liradır. Ke'ıiif ve 
şartnamesi Komisyonda görülür. isteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü I 
maddelerindeki belgelerile Komisyona gelmeleri. I 

Gaziantep Nafıa Müdürlüğünden : 1 
Eksiltme müddeti on gün temdid edilen (5952,58) lira keşif be· ı 

delli İslahiye Gümrük memur evlerinin bir kısmının jkmalı inşaatı· 
na talip 2,uhur etınedi~inden bir ay müddetle pazarlığa konmuş ve 
ihalesinin 15.5.!)40 çarşamba günü saat 15 de yapılması kararlaştı· 
rılmıştır 

Müteahhitlerin Takvimi 
~---------------------------------------------

y ARIN 1. 2. 940 ta Y APILA~AK İHALELER 
İst. Elektrik Tramvay ve Tünel 
İtletmeleri : 

Yeraltı ve denı:ı:nltı kablosu (No 1362) 
Tel, çıplak kablo lama çubuk v.11. gibi 

bakır malzeme (No 1362) 

M. M. V. SAK: 
ilaç şişe•i cam kapaklı (No 1362) 
Yağ Skammel lcam,>onlan için (No 1405) 
Üstüpü (No 1405) 

Samsun Belediyeıi: 
Mezbaha inş. (No 1377) 

Merzifon Belediye6i: 
Harita tan:ı:imı (No 1388) 

D D. Yolları : 
Pıtrol (No 1390) 
Benı.in (No 1393) 
Kalorıfer tesisatı 

(No 1491) 
için 

Ankara Valiliği: 
Yol inş. (No 1390) 

İst. Belediyesi : 

boru şebekeai 

Floryada ıııro kabinelerde yıp. inıaat ve 
mütef, işler (No 1391) 

Kazino binası inş. (No :391) 
Mubııfauı dıvarı inş. (No 1391) 
Parke kaldırım inş. (No 1391) 
Kalorıfer dairesi tecridi (No 1391) 
Mecido,>eköy - Mas'ak Haciosman ve Ke-

felılı:öy yolunun katran kaplama işi 
(No 1391) 

Kağıt mukavva mücellid bez.i merdane 
tutkalı mürekkep v 11. (No 1391) 

Taksim \tahc;eıi kiraya verilmeai (No 1392)• 
Dükkan anku.ı (No 1405) • 
Mefruşat (No 1405) 
Enkaz nakli (No 1405) 

Güm Muh. Gen. Kom. fst. SAK: 
Tor. şeker (No IS!ll) 
Sabra pıli {No 1392) 

Tophane Lvz SAK: 
Hııvla (No 1391) 
Sp >r malzemeei {No 1403) 

İst. Defterdarlığı: 
Biı.a anlı:a:ı:lnrı hurda lcam)onel v,a . hur

da eşya (No 1392) • 
Dıvar tamiri (No 1392) 

İst. Ztraat Mektebi: 
Çayır bıçme, kurutma toplama ve tepe 
yapması işi (No 1392) 

Türkiye Şe!:er Fabr. A Ş : 
Şeker tahmıl ve tahliycai (No 1392) 

Türkkuşu 'Gen. Direk. : 
Horici elb'selik kumaş (No 1392) 
Trotuvar YB pist, ınş. (No 1394) 
Talebe çamaşırlarının yıkanrnHı (No 1394) 

İst. Ziraat Müd.: 
Pulverıutör itin yedek parça (No 1393) 
F .. rt kamyonetı içın yedek parça (No 1393) 

Edirne Ask. SAK: 
A "Pa (No 1400) 
Bnıtday ö~üttürülmeııl (No 1401) 
Sako arabası (No 1403) 

Haymana Belediyesi: 
Harita tan%imi (No 1401) 

Vize Tümen SAK: 
E~er tak mı tamir mnl1emui (No 1401) 

Dursunbey Devlet Orman İşlet. 
Revir Amir.: 

m tomrntu (No 1402) • 

İçel Vll. Veteriner Müd.: 
Çayır ve gübre (No 1403) 

Erzurum Lvz. SAK: 
Sadeya~·(No 14fı3) 
İnhiıarlar U. Müd. 

Transformatör biııHı iıış. (No 1392) 
Bira sandığı ve kaHaı (No 1403) 

İst. Komut. SAK : 
Tamirat malzemezi (No H03) 
Kalu (No 1403) 
Hayvan tirnalc: demiri (No 1404) 

İst. Nafıa Müd.: 
Elektrik teeisatı tamiri (No 1404) 

Çorum Nafıa Müd.: 
Köprii tamiri (No 1404) 

Çanak. Orman Müd.: 
Meşe odunu (No 1405) • 

Balıkesir Ask. SAK : 
Mobiloil, valvalin, ruyıtı, üstüpü. ben

r.in (No 1405) 
Alcümülatör ve fırın bataryuı (Na 1405) 

İzmir Defterdarlığı: 
Maliye Şnbeai binuı tamiri {No 1405) 

Seyhan Vilayeti : 
Okul binası inş. (No 1393) 

İzmir Lise ve Ortaokullar SAK: 
Golf elbiae (No 1393) 

O.O.Yolları Kayseri: 
Kömür nakli (No 1394) 

İst. Belediyesi Sular İdaresi: 
Kereate (No 1395) 

Antakya Güm. Muh. Taburu SAK 
Fkmek tabhiyeai (No 1396) 

Bolu Nafıa Müd.: 
Çam lcereale (No 1397) 

Devlet Limanları İtlet. lzmir 
Şubesi: 

!Sir sene 'l.arfında vapur1ardan yiikleme 
boşaltmı ve aktarma i~l .. ri (No 1396) 

İzmir Türistik "Yolları Mintıka 
Müd.: 

fooı otom ıbıli kiralanmuı (No 1396J 

Gaziantep Beled. Elek. İşlet. Müd, 
S lındır yağı (No 1398) 

Gaziantep Vilayeti : 
Meşe odunu (No 1398) 
Kihnııtre taşı (No 1398) 

Seyhan P.T.T. Müd.: 
P .T .T. binnaı tamiri (No 1398) 

İsparta Ask. SAK: 
Sıtır eli (No 1398) 

Kadiköy Maliye Şubesi: 
Tuğla No 1398 • 

Aıkeri Fabr. U. Müi,: 
Ferro krom No 1400 
Muhtelif eğe No 1400 
Tire çorap No 1405 

Hımiş : [ ] Tırnak içinıı ıh nmıı nu• 

maralar, işin hanıi HJılı gaı.eteda neır

oldnflunu göeterir, 

[•] Sonunda yıldız iıareti bulunan itla 

müuyadeya ıittir 

Satınalma Ko. da pazarlıkla satın alınacağından isteklilerin 159 li 
ralık kati teminatlariyle birlikte pazarlık gün ve saatinde Ankara
da M.l\t V Satınalma Ko da bulunmaları 

Mu\•akkat teminat (446) lira (44) kuruştur. 
kavele projesi ve buna müteferri diğer evrak 
dürlüğÜı de görülebilir. 

Keşif şartname, mu· 
her gün Nafıa Mü· 

1 * • • Hepsine tahmin edilen fiyatı 1500 lira 3 kalem veteriner 
ı malzemesi 4 5.940 cumartesi günü aaat IO da An karada M.M. V. Sa· 

Ankara p. T. T. Müdürlüğünden : 
1057 lira keşif bedeli olan Ankara merkez postahanesi kana· 

lizasyoıııınun tevsii işi açık eksiltmeye konulmuştur. Muvakkat te· 1 
minat 7 l.ı8 liradır. Buna ait şartname mildürlük kaleminden be· 1 
delsiz alınabilir, Eksiltme 13 mayıs pazartesi günü saat 15 de Ço· 
cuk sarayındaki müdürlük odasında müteşekkil komisyonda yapı
lacaktır Taliplerin 2490 numaralı kanunda yazilı vesaikten başka 
bu münakasaya girebileceğine dair Ankara nafıa ıcüdürlüğünden 
alacakları vesika ile birlikte o gün ve o saatte müracartları, 1 ----- ----~----~--~-----~ ilaçlar. Klinik ve lse__e..!!._çiyari aıat, Hastahane Lvz. 1 

tın alma Ko. da pazarlıkla satan alınacağından jıtekhlerin 225 lira-
lık kati teminatlariyle birlikte pazarlık -n ft aaatinde Ko. da bu
lunmaları. 

••• 
5 kalem eczayı tabbiye alınacaktır. 

ilanlarına. 

Bak: D. O. Yolları 

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

İdare ihtiyacı içio 190.000 metre tek nakilli sabra kabloıu ka
palı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Muhammen bedeli 16200 muvakkat teminat 12ı5 lira olup ek
siltmesi 15 Haziran 1940 cumarteıi gü~ü saat l 1 de Ankarada P. 

M. M. V. Satınalma Komisyonundan: T. T. Umum müdürlük binnsındaki s:ıtınalma komiıyonuada yapıla-
Tabmiu edilen fiyatı 6IO lira olan iki kalem veteriner malze· caktır. 

meli pazarlıkla ıtahn ohnacaktır. İhalesi 3.5.94 cuma günü sa.at İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka teminat mek
ondadır. Şartnamesi M-M.V. Satınalma Ko. nunda görülebilir. Is- tubile kanuni vesaiki.ve teklifi muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 
teklilerin 91,5 liralık kati teminatlariyle birlikte ihale rün ve 1&a- ı 10 a kadar mezkur komisyona vereceklerılir. 
tinde Ko. na gelmeler:. • Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım İıtanbulda P. T. T. 

• • * Hepıioe tahmin edilen fiyatı 1060 lira olan 8 kalem vete- 1 Levazım ayniyat fubeıi müdQrlükleria.lea bedelıiz olarak verilecek
riner malzeme 4.5,940 eamarteai ıfinit ıaat l O da An karada M.M. V, 1 tir• 

1 



2 

inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Mıalzeme, Harita 
İslahiyede memur evleri inş. (temd.) paz. 5952 58 
Çorlu tamirhane binası lokomobil dairesi 975 82 

dizel motör temeli ile büyük dinamo 
temeli ve su deposu çimento şap ve 
tecrid işile bu işe müteallik noksanla-
rın ikmal inş. 

Piyade taburu pavyonlarmın tamiri 
Topçu taburu pavyonlarının tamiri 
Y alovn kaplıcalarında yeniden inşa olu

nacak katibi umumilik binası inş 
Çerikli istasyonunda yap ambar idare bi

nasile buna müteferri işler (şart. 4 L.) 

kapalı z.. 
,, 

,, 

,, 

Memleket bast. 2 ci kısım iıış. ,, 

9000 -
6000 -

48676 10 

69426 12 

l ıaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastahane Lvz. 
Eczayi tıbbiye: 5. kalem ç eks. 4990 -
Hamızı u.ot: 133040 k. paz. 37251 20 
Elektrık-~ avagazı-Kalorifer(lesisat ve malzemesi) 

Tek nakilli sahra kablosu: 190000 m. 
Telefon malzemesi 
Elektrik malzemesi 

kapalı z.. 

Yeniden inşa edilecek telefoıı febekeleri kapalı z. 
tesisatı için malzeme 

16200 -
5000 -
1058 64 

10748 75 .• 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
Amerikan bezi: 50000 m. kapalı z:-13250 -
Muşamba ceket; 1500 ad.-muşamba panta· ,, 9150 -

lon: 700 ad. (sarı renkte) 

~ obil)a, ve ev büro eşyası Muşamba, Hah, v.s. 
Altlı üstlli demir karyola: 500 çift paz. 19750 -
IVatbaa işleri - Kırtasye-Yazıhane Levazımı . 

Beyaz yaldızlı kağıt: 8000 tabaka aç. eks · 600 -
Evrakı matbua: 27 kalem 809 25 
Evrakı matbua tnbettirilmesi: 17 kalem 4983 -

Kereste, tahta ve saire 
Muhtelif ebatta beyaz çam kerestesi (Bak paz. · 

mütef. sütünuna) 
Kereste 
Karaköy köprüsünde yap. muvakkat ah· kapalı z. 

şap köprü için kereste ve civata 

Mahrukat Benzin, Makine yağlan v. s. 

Kömür: 300 t. 
M ü t•e t er r i k 
Kompresör: 1 ad. 
Çektirme tam teçhizatlı: l ad. 
Tamirat malzemesi 
Bürük kaz.an kalaylatırılması: 22 ad.kil· 

çük kazan: 34 ai.-kapaklı bakraç: 61 
ad.-karavana: 35 ad.-ıüzgeç: 15 ad.
yağ tavası: 30 ad.·küçük kazan ka· 
pağı: 2 ad.-saplı tas: 30 ad.-kepçe: 
27 nd.-kevgir: 9 ad -büylk ka:ııaıı ka
paftı: 9 ad.-bakır aahnn: 15000 ad. 

Marsilya benzeri kiremit: 1000 ad· 
Miğfer: 20 ad 
Tabanca kılıfı: 675 ad. 
Beyaz çam kereste fivi: 2 t.-bağ teli ~ 

17: 2 t. 
Marangozhane makinaleri 
Çakıl: 4( O m3-kum: 200 m' 
Mıcır: 100 m11 

Bilyalı rolmanlar: 2730 ad. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Sadeyağı 8.5 t. 
K. fasulye: 17.5 t. 
Piriııç: 74 t. 
Sabun: 15 t. 
Yeşil basil: 1023 t. 
Pirin9: 61.5 t. 
Ekmek: 520 t. (eart. 217 kr.) 
Sabun: 14550 k.-zeytinya2": 17750 k. 
Yaş sebze: 38 kalem ('art. 195 kr.) 
Toz şeker: 86.5 t. kesme ieker: 23 t. (şart. 

204 kr.}° 
Sadeyağ: 51 t. (tart. 344 kr.) 
Dağlıç eti: 80.5 t.-luıraman eti: 7o t.-kuzu 

eti: 29.5 t.·sığır eti: 23850 k. (tart. 
534 krş.) 

Beyaz peynir: 22.7 t.·kaıer peynir: 11850 k. 
Arpa kırdırılmaıı: 108 t. ~ 

" ,, 
Sadeyat: 40 t. 
K. fasulye: 40 t. 
Sığır eti: 150 t. 

" 150 t. 
" 150 t. 
,, 150 t. 
" 150 t. 
" 150 t. 

: 552 t. 
: 540 t. 

B. M ü 7 a y e d e 1 er 
Çam atacı: 614 m3 

Kerestelik çam ağacı: 882 m1 

Demir dosra dolabı, etajer, nivo aleti, mi
ra, civata, vagonet şafeai, spor ferd 
otomoltili motlr su bazineıile plik tGr
uan dıı lastitı dekevil r~yı v .ı. 

iaki kullanılmıt yağ. 2 3 t. 
KCihne kundura 2.700 çift yemeni: 6 çift 
R.C.A. sekiz. lambalı radyo 
Piyano v ı ev eşyası 

Elmu .köpe ve yazök 

aç. eks. 

paz.. 
kapalı z. 
paz. 

" 

,, 
" 
" ,, 

aç. ekı. 
,, 

paz. 

paz. 
,, 
" ,, 

kap lı z. 
,, 

" ,, 
,, 
,, 

,, 
,, 

,, 
aç. eks. 

" ,, 
paz., 

,, 
kapalı z. 

,, 
,, 
n 
,, 
,, 

aç. art. 

" ,, 

" 
pa:ı:.. 

aç. art. 

n 

,, 

825 -
9109 -

4185 -

7250 -
1498 98 

29000 -

1425 -
2000 -
550 -

15227 57 

10625 -
2313 -
~3880 -
5400 -

17391 -
k. o 35 
.,OI025 

38699 ti0 

k. 1 35 

972 -
4968 -
4860 -

50000 -
9208 -

49500 -
49509 -
49500 -
49500 -
49590 -
49500 -

m9 4 90 
m 3 4 90 

446 44 
74 -

675 -
450 -

3850 7J 

4721 30 

2825 Ol 

374 25 
2793 84 

1215 -
375 -

80 -
806 16 

993 75 
686 25 

2463 -

45 -

373 73 

62 -
683 18 

313 87 

543 75 

4350 -

87 -
150 -
41 25 

2284 14 

1594 -
347 -

1776 -
405 -

1630 41 
1615 -
3915 -
1214 -
2093 -
3058 -

4693 -
6591 -

1433 -
73 -

373 -
315 -

3750 -
690 -

3713 -
3713 -
3713 -
3713 -
3713 -
3711 -

226 -
32a -

Mlnakua Gazeteıi 

Ga:ı:.iantep Nafıa Müd. 
Çor) u Kor SAK 

Samsun Aık. SAK 

" Milli Saraylar Müd. / 

Toprak Mahsul. Ofisi Aok. ve İst. 

Elazığ Nafıa Müd. 

O.O. Yolları Haydarpaş 
lst. Ask. Fabr. SAK Salıpazar 

P.T.T. U. Müd. Ank. ve lat. 
Yüksek Mühe11dis Mektebi SAK 

İıt. Belediyesi " 

Denir. Lvz. SAK Kaaımpafa 
O.O.Yolları Haydarpaşa 

M.M. V. Hava SAK 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
Caziantep Belediyeıi 
Aydın Vilayeti 

İst. Komut. SAK Fındıklı 

Yükıek Möhendiı Mektebi SAK 
İat. Belediyesi 

İnhisarlar U. Müdürlüğü 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
. ,, 
lst. Komut. SAK Fındıklı 
Çorlu Kor SAK 

,, 
,, 
,, 

lat. Komut. SAK Fındıklı 

Yilkıek Milhendiı Mektelti SAK 
İst. Belcdiyeıi 

" 
Ank. 8elecliyesi 

idirne Aık. SAK 

" 

• 
Konya Ask. SAK 
fst Li eler SAK 

" ,, 
,, 
,, 

,, 
,, 

,, 
Gaziantep Garnizon SAK 

,, 
" Çorlu Kor SAK 

.. 
Vize Ask. SAK 

,, 
,, 

" 
il 

İçel Orman Çevirge Mld. 
,, 

Kocaeli Sulh Hukuk Malakemeıi 

Gu.iantep Beled. Elek. İflet. Mld. 
Çorlu Kor SAK 
lıt. 2 ci İcra Sandal Bedeıteni 
İst. 5 ci İcra Beyotlu Tornacıbafı 
Vakıf Han 

15.5.40 15 -
6-5·40 15 -

10-5 40 10 -
10-5-40 15 -
16-5-40 15 -

5-7-40 15 -

16·5-40 15 -

16-5-40 10 30 
10-5-40 14 

15-6-40 ı 1 -
16·5-40 15 15 
16·5-40 15 
16-5-40 15 -

16-5-40 11 -
24 5 40 15 -

4-5-40 10 -

16 5-40 14 -
6·5·40 14 -

16-5-40 14 -

6·3·40 15 -

ı 8·5-40 14 .. ~ 
16 5.40 15 -

6-5·40 J6 30 

16-5-40 14 30 
16-5-40 15 -
2 5-40 14 -
2.5.40 15 -

2-5-40 11 -
2-5 40 l ı -
2-5·40 15 -
6·5 40 15 -

16-5-40 14 30 
16·5·40 14 -
16·5·40 14 -
3.5.4() 10 30 

7-5-40 11 -
7-5-40 14 -

11-5-40 ıo -
9-5-40 11 -

16·5·40 11 -
21-5·40 10 30 
21·5·40 10 4:; 
21.s.40 ıı ıo 

21-5·40 15 15 
21-5-40 14 25 

21-5·40 11 25 
21.5.40 14 40 

21-6·40 15 -
13 5-40 10 -
10-5-40 10 -
11-5·40 10 -
6-5-40 15 -
6·5 40 16 -

21).5.40 l o -
20-5-40 il -
20-5-40 15 -
20·5-40 16 -
21-5 40 10 -
21-5-40 ı 1 -

14-5·48 15 -
15.5.40 15 -
6 5.40 ı l 17 

2-5-40 
2·5·40 1 ı -

5.g.5 4g 13 30 
3.5 5 40 16 -

Beıiktaı İcra Mem. lıt. Sandal Be ... 9-16·5-40 14 -
deateni 

------~----------~------------~-------------------~---~----------------------------------,_..,..--------

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 
Seherine 350 kuruş fiyat tahmin edilen 200 tane primüs ti ille 

de gar: ocatı 3.5.940 cuma günü saat 10 da Aııkarada M.M V. I 
tınalma Ko. da pazarlıkla satın alınacağmdan isteklilerin 1~5 f; 

lık kati teminntlariyle birlikte pazarlık giin ve saatinde mezkur 
da bulunmaları. 

M ansucat - Elbise -Kundura - Çamaşır v. s. - -
D D· Yolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden : 
Muhammen bedeli 9130 lira olan amele için 1500 adet muş•111 

ceket san renkte ile 7 O adet mutımba panlalon s rı re 
24.5.940 cuma günü saat 15 de Haydarpaşadn Gar binosıda hiliıı 
Komisyon tarafından k ıpah zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 6 lira 25 kuruşluk muvakkııt 
minat kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi xarfl• 
aynı gün saat 14 de kadar Komisyon Reisliğine vermeleri laııoı 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız o1arak dağıtıloı' 
tadır. 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonundan: ·~ 
Tnhmin edilen bedeli 13.250 lira olan 50.000 metre aoıe'1 

bezinin 16 mayıs 940 tarihine raslayan perşembe günü saat t I 
kapalı zarfla eksi!tmesi yapılacaktır. 

İlk teminatı 993 lira 75 kuraş olnp şartnamesi her 
youdan parasız olarak alınabilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanziPl . 
cekleri kapalı telılif mektuplnrmı en geç belli gün ve saatte b•'

1 
at evveline kadar Kasımpaşada komisyon başkanlığına makbuı 
kabilinde vermeleri. 

Mobil&!~ro ve ev eşyası: !!!~ş!!n~~ Halı ~ 

llııı 

~u 
ı. o, 

~.u 
lt il 

tor 
''-t 

M· M Vekaleti Hava Satınalma Komisyonundan:~ 
500 çift demir altlı üstlü karyola pazarlıkla satın alınııc• Ut 

Muhammen bedeli 19,750 lira, kat'i teminatı 2463 liradır. pşı•' ltıtl 
4.5 940 Cumartesi günün saat 10 da Ankarada. M M. V. Hıı'' 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. Şartname, evsaf ve nii0l11 

lıerıün öğledeıı sonra komisyonda· görülür. İsteklilerin kanuni ııe 
ve teminatlarile belli günde komisyona gelmeleri. 

Matbaa işleri. kırtasiye ve yazıhane Lvz. 
Gaziantep Belediyesinden : 

1 - 19.4.940 tarihinden itibaren eksiltmeye konulan 27 
evrakı matbua olup muhammen bedeli 809 lira 25 kuruştur. 

2 - ihalei katiyesi 6.5.940 pazartesi gtnü saat 14 de r• 
caktır. / 

3 - Nümune ve şartnameyi görmek isteyenler belediye tP 
~beıine müracaat edebilir. 

1 4 - Taliplerin eksiltmeye girebilmek için °lo 7,5 muvaklı• 
mi11at vermeleri ve kati ihaleden sonrada bu teminatı 0 e 1 

iblat etmeleri ilan olnnur. 

Aydın · Vilayet Daimi Encümeninden : (lf 
940 yılında Ayılın, Söke, Nazilli, Karaoasu ve Çine kazııl• 

yapılacak biııa tahriri için 4983 lira muhammen kıymetinde fi 
kalam evrakı matbua tabettirileccktir. ~ 

Bu evrakı matbua 2rı Haziranda hususi muhasebe müdürl8 
teslim edilecektir. 13 

Taliplerin 16.5.940 tarihli perşembe gönü saat 14 de ve. 3 fi 
73 kurut teminat mektuplnrile Aydın Vılayet daimiencümenı11e,/ ~tı 
malumat almak ve şeraiti Öğrenmek isteyenlerin her gün eııcil •I~ 
k lemine müracaatları ilan olunur. 1(, p 

• •• 
8000 tabaka beyaz yaldızlı kağıt alınacaktır. Bak: V 

ıarlar u. Müd. ilanlarına. J 

------------------------------------~-----·__.-/ Nakliyat - Yükleme - Bo ltma 
Devlet Orman lıletmesi Aband Keremali Revir AmirUğill 

Aband bölgemizin Düzdağ ormanında mevcud 1~17.781. ~/ 
miktibına muadil 2212 adet köknar tomruğunun kütüğü dılıl ı 
Tatava köyiindeki depomuza nakli açık eksilme ile 6.5 9.ıO ~ 
de Dö:ı:.ce revir amirliğimizde ihale edilecekdir. 

Tomrukların beher metre mikabınuı muhammen nakil 
225 kuruıtur. 

Talip olanla.r10 mezkur gön ve saatle evrakı lbime ve ! 
7,5 da:ı 256 lira 13 kuru m v kl{at temiuatları ile irlıkte _,. 
komisyona müracaatları. 

Şıırtname Boluda •rman çevirı-e müdürlü Ü ve 
amirliğimizde görülebilir 

• • • Aband ı,aıiemiırin lopu· or ı 
remikabına m•ndil 1421 ad~t kölrn r tomr 
Tatava köyündeld depomuza nnkli ı ek 
Düzcede revir amirlitimizcle ihale e-dılecck ir. 

Tomrukların beher metre mikabının muha nen 
225 kuruıtur. 

Talip olanlarııı mukür gün ve saatte vrakı laz.ime vt e 
7,5 dan 170 lira 45 kuruş muvakkat teminatları ile birlikte ıtl 
komiıyona müracaatlari r' 

~"'.'".ame ~1-u d~ .••man çevi•ge müdü•lügfi ve Dü~ d• ./ 
amirlıfımızde ıörulebılır. ~ 

Mahrukat. ·Benzin, Makina yağları v. s 
300 ton kiınlr alınacllkhr: Bak. İnhis.ırlar U. Müd 

Müteferrik 
-1s~;~K~mutanlığı Satınalma Komisyonundan: / 

25 4.940 münakasa günü talibi çıkmayan Rami kı1las111~• ıı I 
neten yapılmakta olan tamirata sarfolunmak üzere lüzuoı ~ıı~ ! 
zeme pazarlıkla satın alınacaktır. Munnkasasına 2.5.940 gu 1111 J 
on dörtte başlaoacalttır. Muhammen bedeli bin dört yuz d beff. 
lr:iz lira dok~an sekiz kuruştur. Şartnamesi komisyonumuzd ııçel 
görülebilir. isteklilerin belli i'Ün ve saatte kat'i teminat ,,1' 
beraber Fındıklıda komutanlık aatınalma komisyonuna aıur•c 



1940 

Belediye 
'•cılı.tır. 

.Ankara Belediyesinden : 
vesaiti için 2730 aded bilyah rolmanlar pazarlıkla alı-

Mubaoımen kıymeti 15227 lira 57,5 kuruttur. 
Te1ainat 2284 lira 14 kuruştur. 

ti Şartan:ıe.ini görmek istiyenlerin Encümen kalemine ve iıteklile· 
'•~de 3.5.940 cuma günii saat 10,30 da Belediye Eocümen\•e mi

•tleri. 

Balıkesir Kor Satınalma Komisyonundan: 
de 177 aded çift atlı araba pazarlıkla 3.5.940 euma günü saat 15 

11 Balıkesirde kor sahnalma komisyonunda yaptırılacaktır. Nümu· 
~ ;e Şartnamesi hergüo komisyonda görülür .• Muhammen bedeli 
it 8 1 lira, ilk teminatı 1858 lira 50 kuruttur. isteklilerin mezkur 

Qde komisyona gelmeleri. 

lstanbu\ Komutanlığı Satınalma Komisyonudan : 

1111 
Kırldereli için dört yüz yirmi yedi ilii beş yüz metre mikap 

~i~htelif eb'atta beyaz çam kerestesi ile iki bin kilo çivi ve iki bin 
ı, 0 on yedi numara bağ teli 6 · 5.940 günü saat on bt"şte pazarlık
~ ••tın alınacaktır. Muhammen bedeli yirmi dokuz bin lira olup 
,:u teıniuatı dör' bin üç yüz elli liradır. Çivi ve bağ teli ile heres· 
r •rrı ayrı taliplere ihale olunabilir Hususi ve fenni tnrtnameleri 
.:_rıne)c için hu it günü ve pazarlıfra ittirik için maayyeıı gün ve 

tte Fındıklıda komutanlık satınalma komisyonuna müracaatları. 

Nafıa Vekaletinden : 

"8ı ~. 5 940 çarşamba ıünü s~at 15 te Ankara da nafıa vekile!i bi
~ •19ınde malzeme ?JÜdtirlGp odasında toplanan mabeme ek11ltme 
ltıı1~ 11Yonunda 3680 lngiliz lirası muhammen bedelli istanbulda cif 
'il 'fil fartile 20 aded bitüm teıbin kazanının pazarlık uıulile ek· 

tııııı, • 
ıı yapılacaktır. 

~ Mu\'akkat teminat eksiltme günündeki kur iEerinden Tiirlı: pa· 
~ •tıa tahvil edilmiş olarak 2490 uyılı kanunan H5 mcı maddeaine 

te. heıap edilerek verilecektir. 
ile b~ıt~ldilerin muvakkat teminat Ye şartnamesinde yazıla nsaik 
"-l ırlıltte nyni rün ve saat l5 te mez.kilr komiıyonda hazır bulun· 

•rı laaımtlır. 

Çorlu Kor Satınalnıa Komisyonundan : 
~•la f<olordu ambarında meveud r.şağıda yazılı yeni bakır kapların 
tdil Jlattırılnıası pazarlıkla 2.5.940 Pertembe rünü saat 15 de ihale 
~,~!tktir. isteklilerin belli gün ve saatte Çorluda Kor Satın Alma 
~d111onuna gelmeleri. 
..._ td Atled 

....... 
2'l 
34 ,, 
is 
15 
;)o 

2 

Bayık kaz.an 
Ktiçük ,, 
Kapaklı ltakraç 
Karavana 
Sü:ı.1e9 
Yat tavaaı 
Kütük ku.an kapata 

30 
27 
9 
9 

saplı tas 
kepçe 
Kevgir 
Bi,-k kazaa 
kapata. 

15.000 bakır ıaban 

M. M. V. Hava Satınalma Kemfsyonundan: 
~, :.Oo adet mahruti çadır paz.arlıkla utın alınacaktır. Muhammen 
l.5~ 8 750 lira olup kati teminat miktarı 1,313 liradır. Pazarlıtı 
l,ltk cuoıa a-ünü ıaat 10 da bava satınalma komisyonunda yapı
IC)ttı tır: idari şartnameai evsaf ve nümuoeıi her ıün komisyonda 
1111111 tbılır. isteklilerin muayyen gün ve saatte lı:aU teminat ve ka. 

belreleriyle komisyoada bulunmaları. 

~illi Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 
'ıtt ~6812: 16822 kilo üstüpü pazarlıkla satın alınacaktır. Paz.ar· 
'111 ·5,940 per,embe gilnft ıaat IO dadır. Kati teminatı 1009 lira 
~. ~ litrtnameai komiıyonda ıöriilür. Taliplerin muayyen vakitte 

· V. satıaalma komisyonunda bulunmaları. 

Çerlu Kor Satınalına Komisyonundan: 
~ p•larla1da Mauilya benzeri 1000 aded kiremit alınacakhr. Talip
--~ 2.5,940 per,cmbc fiinü aaat 11 de Çorluda kor satınalma ko. 

01Hına ıclmeleri. 
• • 

~ • • Paz. rlıkla 20 aded miğf~r alınacaktır. lstekliler"n 2.5.9JO 
hl la günü ıaat 11 de Çor] •da kor satınalma komisyonuna 

llıııtleri. • 
• 

''~' l<onusyonda mevcud oimuneye göre pazarlıkla 675 aded ta
~ ~kılıfı alınacaktır. İsteklilerin 2.5.940 pl r4emlte rünu saat 15 

rluda Kor s tınnlma omisyenuna gel eleri 
• • • 

a~et çekfrnıe ve l adet kompresör alınacaktır.: Bak İnhisar· 
d. ilanların.ı. 

8 rnm n bcd 1 4Q9 l'ra olan beş kalem et"zayı tı!lbıye 

er r-mb günü saat ( l,30) on buçukta H -ydnrpaş da gat 
t b'lındeki Komisyon tarafından açık eksiltme u ulile satın ah-
ı. 

a 
ırmek isteyenlerin 374 lira 25 kuruşluk. muvakkat teminat 

Ilı rıu t yın ettifi vesaikle birlıkte ekr.iltme günü ııaatine katlar 
}' rıa tnürııcaatları lhımdır. 

ifc ait ş:ırtnameler lcomiıyondan parasız olarak datıtılmakta· 
(34q4) 1-4 

üteahhit ve Merakhlarına 

~ r ve çeler i in lazım obn her nevi f ıdanları ile Or
"c Çiçek fıdaı 1 rıoı en mütaıt eraitle yalnız bahçe::uizde 

~Ut arık ed ilırsiniz. 

DEFA TEŞRIFINIZ İDDİAMIZI ISBAT A KAFiDlı< 1 
A RE~ı Beyotlu, Paag-altı, Ffat Garojı yan ac!a No 6 

Milnakua Gazetesi 

Erzak, Zahirıe, Et, Sebze v. s. 
Ankara Levazım Amirliği -s;t°ın Alma Komisyonundan 

160000 kilo koyun etinin kapalı zartla eksiltmesi 14.5.910 saat 
15 te Ankara Lv. Amirliti Satınalnıa Komisyomırıda yapılncrıktır. 

Muhummen bedeli 83200 _lira ve ılk teminatı 5-110 lir.ıdır. Şart
namesi komisyonda gCSrülür. içinde kanuni ve ticaret odası vesika· 
sı da bulırnan kanuna uyjun teklif mektupları saat 14 e kadar ka
bul olunur. 

Bolu Alay Satınnlma KomisyonunJan · 
Boludaki P. Alayının Mayıs 940 tarihinden 30 Eyini 940 tarihi· 

ne kadar beş aylılc ihtiyacı olan 6i500 altmış yedi biıı beşyüz kilo 
ııtır eti kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Sığır etinin tahmin bedeli 16875 lira olup muvakkat teminatı 
126.5 lira 62 kurut 50 santimdir. 

Sığır etinin ~artnames_i ve evsafı bedelsiz olarak her gün Bolu 
P. Alayı Sa. Al. Ko.da lstanbul ve Anknra Lv. amirliği Sa. Al. 
Ko.ile Kocaeli Tüm Sa. Al. Ko. larında görülebilir. ve alınır 

Sıfır etinin kapalı zarfla ihaleıi 3 mayıs 940 cuma günü saat 
15 de Boludaki P. Alayı Sa. Al. Koda yapılncaldır. 

Sığır etinin ekıiltmesi kapalı :ı.nrfla yapılacağından 249l"I sayılı 
kanunun 30 wnddesi mucibince leklif mekt•plarını 3 mayıs 940 ta
rih cuma günü ıant 14 de kadar makbuz mukabilinde komisyona 
verilmesi teklif wekluplaruıda aJı ~eçen kanunun 32 maddesi mu· 
cibince tanzim edilmesi ve hariçte talip olacakların 34 maddesi mu
cibince teklif mektuplarını vaktinde iadeli teabhütlü olarak gönde
rilmeşi farthr.Postadan vukua gelecek tebirdeu ko. mes'uliyet kabul 
etmez 

1ıtanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
Yetmiş ton koyun eti ve yirrui altı ten sıfır eti alınacaktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 6.5.940 pa:aartesi günü sant t5 de koyun ve 
15,30 dn sıtır et Tophanede- lstanbul Levazım Amirliği s tmalma 
komisyonunda ynpılaeaktır. Koyuıı etinin tahmin bedeli <Jfu 1. dokuz 
bin dokuz yüz lira ilk teminatı i <i bin dokuz yüz doksan iki lira 
elli k11ruw, sı~ır etinin tahmin bec!eli oıı bir biıı yüz seksen lira ilk 
teminatı sekiz yüz otuz sekiz lira elli kuruttur. Şarlnamesl ko
misyonda görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile komiıyon~ gelme· 
lori. 

Gaziantep Garnizon Satın Alma Komisyonu Başkanlığından 
1 - Garnizon birlikleri senelik ihtiyacı olan (5 IO) ton arpanın 1 

kırdırılaası açık eksilme ile münakasaya konulmuştur, 
2 - Muhammen hedeli(4860) ve muvakkat teminatı 365 liradır. 
3 - Münakasası 1 1 mayıs 940 cumartesi günü nat 10 da ya

pılaeaktır. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saatte icap eden vetaik ve te
minatlariyle komiıyona müracaatları. 

• •"' Garnizon birliklerinin senelik ihtiyacı olan 108 ton arpa 
kırdırılması açık ekıiltme ile münakasaya kanmuttur 

Muhammen bedeli 972 muvakkat teminatı 73 liradır. 
f\1ünakasası 13 5 940 pazartesi qüaü saat 10 da yapılacaktır. 
isteklilerin belli gün ve saatte icap eden vesaik ve teminatlarile 

kemisyona müracaatları. 

* * • Garnizon birliklerinin senelik ihtiyacı olan 552 ton arpa 
kırdırılması açık eksiltme ile münakas ya konulmuştur 

Muhammen bedeli <(968 muvakkat teminatı 373 liradır. 
!\1ünakasnsı 10.5 940 cuma günü saat 10 da yapılacaktır. 
isteklilerin belli gün ve sutde icap eden v~saik ve teminatla-

rile koıoisyona müraeaatlara. 

Edirne Askeri Satın Alma Komisyonundan 
Aşağıda yaz.ılı maddeler 1atın alınacaktır. Pazarlıkları Edirnede 

eski" müşiriyet dairesinde satınal~a komisyoounda hizalarında yazı
la ıuu ve saatlerde yapılacaktır. lıteklilerin kGmiıyonda görülür. 

Tahmin bedeli Teminatı Miktarı 
Lira 

IU,62J 
2,313 

23,6 
5,400 

Lira 
1594 
347 
.n6 
4 5 

Kilo 
8,500 

17,500 
74 000 
l!>,000 

Ciusi 
Sade yat 
K. fasulye 
Pır inç 
Sabun 

İhale gin6 ve saat 
7.5 940 Salı 11 

7.5 94 " 14 
1 1.5.940 C ert sil f) 
9.5 eıo Perşem.11 

ıSTANBUL 
Ticaret ve Zahire 

Borsası 
- 30.4.940 -

Fİ ATLAR 

AısaQ'ı Yukarı 

Kr. Pa Kr. Pa 
Bu~day sel't s 2• 6 10 

" k 'l.lltıa 5 32 
ka buraltı 

Su1am 17 10 
A.rp A adol dokme S 22,S S 21 
M.ıır un 4 17 
Af)on (Sdt) 760 -
F"asulya çalı 21 -
Faaulya barbanya 16 20 
Keten tohumu 
Pe} rir ilej ar. (T.) '.!.7 20 28 33 

• ka~ar SO - 55 -
fındık kabuklu 
Zeytin ya~ı F. E . S7 57 20 

Arpa 
8uğ"dal 
Mı•ır 
Fuelya 
Zeytin yağ"ı 
Pamak 
Fındık içi 
Çavdar 
Su,am 
Un 
Tiftik 

GELEN 

G 1 DEN 

49 Ton 
465 • 
ıs • 
- . 
57 • 
24 • - . 
ıs • 
20 • 
45 • 
4 it 

Afyon S • 
Fuulya 50 • 
Fındık içi 10 • 

DIŞ FIATLAR 

• 
• 

Mlaır 

Keten T. ı 

Şikago S 98 
Liverpul 
Vinipelı: 
Lonclra 

4 93 
1 37 

3 

BORSA 
ÇEKLER 

30 - 4 - 1940 
Londra 5.24 
Nevyork 148.75 
Paris 2.9647 
Milano 7.5675 
Cenevre 29. 2725 
Amıterdao 69,3575 
Briik1el 25. 1 193 
Ati na 0.97 
Sofya 1.8125 
Madrid 13.4350 
Budapeşte 27.1350 
Bükreş 0.625 
Belgrad 3.5175 
Y okobama 35.18 
Stokbolm 31.005 

ESHAM VE TAHViLAT 

Sıvas -Erzurum 2 19.63 
n ,, 3 19.62 

İstanbul Umum Tiyatro 32 
Ergani 19.10 

TAK.AS PRİMLERİ 
"Mkatı-;-nev'i-- ltbalıt - ihracat 

H.ur Alıwe 

Enterşanjalıl 56 4S 44 
angiltere 56 48 39 
Belçika 70 47 4' 
Hollanda 66 41 40 
aneç 53 50 48 
FnnH 5' 40 39 
'"içre 70 40 39 

ihracat primleri o/o 100 k11ınet ine~ 
beNlı edilmiştir. 

Mubam. bed. %7,5 tem. Eksiltmenin 
Cinıi Miktarı lira kr. lira kr. tekli saati ------ ----- _ __, ___ -------

Beyaz yaldızlı kirıt 8000 tal.aka 608 - 45 - açık ek. 14 
Kempresör 1 adet - - - - pau ... lık 14,30 

1 - Nümune ve şartnamesi mucibinıae yukarıda yaz.ılı mal•eme 
hizalarında göıterilen usullerle talın alınaeaktır. 

il - Killt muhammen bedeli, muvakkat teminatı, ekıiltme 1a

atleri hisalarıoaa yaııhdır. 
111 - Eiuilame 16. V. 940 per.şembe puü Kabatatda Levaz.ım 

ve Mubayaat Şubeıindeki Alım Komisyon•nda yapılaeaktır. 
iV - Şartname ve nümune sözü reçen Şubeden paraıız alına

bilir. 
v - isteklilerin eksiltme ye pazarlık için tayin olunan riln ve 

saatlerde X 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkür Komisyona mü· 
racaatları, • • • (3513) 1-4 

1 - Şartnamesi mucibince tam tec:bizatlı 1 adet çektirme ka
palı %arf usulile .atın alınaeaktır. 

il - Muhammen bedeli 7250 lira muvakkat teminatı 543.75 li· 
radır. 

ili - Eksiltme 16.VJUO Perşembe günü saat 15 te Kabataıta 
Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV - Şartname sözü geçen Şubeden parasız alınabilir. 
V - Münakasaya girmek isteyenlerin teknelerini münakasa 

gününden evvel Liman hey'eti fenniyesine tetkik ettirip rapor ve 
takdiri kıymet mazbatası almaları lazımdır. 

VI - Taliplerin mühürlü teklif mektuplarını kanuni vesaiki 
ve fen hey'etinin muayene raporile takdiri kıymet mazbetaaını ve 
Y. 7,5 teminatlarını veya banka teminat mektuplarını ibtiva edecek 
kapalı zarflarıuı ihale ıaatinden bir saat evveline kadar "14 de 
kadar,, mezk6r Komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde ver· 
meleri lbımdır. (3il5) l-4 

• * • 
1 - Şartnameai mucibince 1~0 ton 10 X 18 ve ISO ten O X 10 

olmak ü:ıere 300 ton kömür açık ekıiltwe usulile satın alınaeaktır. 
il - Muhammen bedeli 41i5 lira muvakkat teminatı 313,&7 li

radır. 

111 • Ekıiltme 6. V.940 pazarteai günü aaat 18.30 da Kabataşda 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılaeaktır . 

iV - Şartname Söı.ü geçen şubeden parasız alınabilir. 
Konya Asl·eri S tına) a Komisyonundan : 1 V - isteklilerin eksiltme için tayın elunao gün ve saatte 0 "'7,5 

1, '23, 3 kilo ye_ş"l bas·ı kapalı zarfln eksiltmeye konmuştur. f ğüvenme parnlarile birlikte ınezk6r Komisyona relmeleri'3514)~ı°-4 
Ş~rtnamesi An ~rı~ lstaııbul, Konya Lv. Amirlikleri satınalma ko· I • • * 
mısj orl rı d ıorulür. Muha men bedeli 17,391 lira ilk teminatı 1 - 26. iV. 9 ~O taribinde pazarlıkla ihale elunacağı ilan edll-
1630 lir.ı 41 kuru tur Eksiltmesi 16.5 910 p rşembe günü snat 11 miş olan 10,000 adet bira nndığı ile l 1,000 adet bira kasasının pa· 
de Koııy da aııhri satın ima komisyonunda yapılacaktır İsteklilerin zarlığı görülen lüzum üzerine 2. V, 940 tarihine tehir edilmiştir, 
16 5.94 1 günü SR t 10 a kadar teklif mektuplarını lcomisyona ver- il - Pazarlığı şeraiti sııbıka dlliresinde saat 16,30 da lstanbul-
mel ri. da Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonun-

• --- da yapılacağı ilan olunur. (3386) 4-4 

Y . lstanbul P. T. T. Müdür.lügünden: 
Çorlu Kor Sııtınalma Komizyonundan: 

Çorlu garnizonunda mevcut 2239 ve Muratlıda 461 çift 
köhne kundura ile 6 çift yemeni pazarlıklo satılacaktır. İı· 
teklilerin 2.5.940 perşembe günü saat 11 de Çorluda Kor 
Satına! ıa Komisyonuna gelmeleri. 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

TÜRKiYE 
limillmlll ____ _ 

Şişe v Cam Fabrikaları 
ANONİM SOSYETESiNDEN: 

f mtiy z Sahibi ve Ya ı 1 ler" ıl Girıt 
B ııldıtı ver: A ın Baı•mevi fetanbul 

idaremiz ihtiyacı için lüzumu olan makinist malzemesi alımı 
açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 8. 5. 940 çarıamba gunu 
uat 15, 15 de B. postahane binası birinci katta Telgraf Muavinliği 
odasında toplanacak Müdürlük Alım Satım Komisyonunda yapıla· 
ca'ctır. 

Muhammen bedeli 1603 lira 28 kurut, muvakkat teminat 12G 
lira 30 kuruştur. İsteklilerin olhapdaki ıartnamesini ıörmek ve mü
vakkat teminatlarını yatırmak üzere çalııma günlerinde mezkur 
Müdürlük İdari kalem Levazım kısmına eksiltme gün ve saatinde de 
940 senesi için muteber Ti~aret Odası vesikası ve muvakkat temi· 
nat makbuz le Komisyona müracaatları. (3'.?64) 3 4 

ÇUHA ve KAZMIR TiCARETHANESi 

N. B. BROD 
VE 

MAHTUMLARI 
-o-

İstanbul, Sultan Hamam. TELEFON : 21677 

TOPTAN Ye PERAKENDE~ SA Ti$_ 1 



- - _- --- - -- ----=-~--- - -- -- ----------- -- ------ - - - -

CINQUIEME :ANNEE No. 1406 

ABONNEMENTS 
Ville et Province 
3 mois Ptrı 450 
6 850 

12 " 150 
Ftr 2 oi P g 700 

Le No Ptrs 

ME eREDI 

Quot:idien des AdJudications ------------------~-------
ADMINISTRA TION 

Galata, FermenecilerCad· 

Ken Hnn, 2me E a ~ 

N> 1{91112 

TClephone: 49442 

Pour la Publicite s'adresser 
it l'Administration Journal Professionnel des F ournisseurs et des Entrepreneurs de i'Etat Boite Ponale No. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui ------
Objet de ' adjudicatlon 

Mode 
d'adjudicat. 

Cnution. -Lieux d' adjudi;;'fiOn-;;'tdu -------~ 
provisoire Cabier des Cbarges Jours Heureı 

AdJudications au Rabai~ 
C o r !: tr L et it r.s-F e ra re tions-Trı:.v. Publics-IViateriel de Construction-Cartographie 

~----------------~~------------..;;;;..-...::-----
Constr. maisons pr. cmployes iı lslahiye (aj) Gre a ~re 5952 58 
Trav. aclıev constr. bat. atelier Çorlu, locnl 975 82 

locomobile, fondements moleur Diesel et 
2°rand dynamo el frav en cimcnt du re 
servoir a enu a Çorlu 

Repar. pavillons du batnillon d'infanterie 
" > n n d'nrtillerie 

Reconstr. bat. Secretnriat General aux bains 
thermaux de Yalova 

Constr. hangar et bat. Adın. ete. iı. la Stntion 
de Çerikli (cah eh 4 L) 

Pli cach 

" 

" 

9000 -
60(l0 -

48676 10 

69426 12 

446 44 
74 -

675 -
450 -

3650 71 

4721 30 

Dir. Trav. Pub · Gaziantep 
Com. Ach. Corps Armee Çorlu 

Com. Ach Milit. Samsun 

" ,, 
Dir. Palais Nationnux 

OHice Cereales Ankara et lstanbul 

15-';-40 15 
6-5-40 15 

ıo-s.40 10 -
10-5-40 15 -
t6-5 40 ıs -

5-7-40 15 

ConBtr. 2me partie hôp. Regfonal » 2825 01 Dir. Trnv. Pub. Eln%ıg 16·5-40 15 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 

Produits pharmactutiques: 5 lots Publique 4990 -
Acide nzotique: J 33040 k. Gre a gfe 37251 20 

E lectricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallationet 

374 25 
2793 84 

ateriel __,__ ______ _ 
Cnble de campagne a 1 rheophore: 190000 m. Pli cnch 
Articles de telephone 

" 
electricite 

Mııteriel pr. reinstııll reseaux electr. Pli cach 

16200 ....... 
suoo -
Iô58 64 

10748 75 

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

T oile americaine: 50006 m. 
Jnquette impermeable: 1500 p -pantolon imper

menble couleur jaune: 700 p. 

Pli cnch 

" 

13250 -
9150 -

1215 -
375 -

80 -
H06 16 

!#93 75 
686 25 

Ameublement pour Habitstion et Bureaux-Tapisserieetc. 

ler Expl. Ch. de fer Etnt H. paşa 
C A. Fabr. Mil. lst. a Salıpazar 

Dir. Gen. P.T.T. Ankıırn et Istnnbul 
Com. Ach. Ecole Ingen. Gümüşsuyu 

> 
" Com. Perm, Municip. lstanbul 

Com. Aeb. lnt. Mnrit. Kasımpaşn 
1re Expl. Ch. de fer Etnt H. paşa 

16-5-40 10 30 
10-5-40 14 -

15-6-40 11 -
16-5-40 15 15 
16-5-40 ı '; -
16-5 40 15 -

16-5-40 11 -
24 5-40 J5 -

Lits a doubles rangees en fer: 500 paires Grc a gre 19 50 - 2462 - C. A. Min. Def. Nat. Dep. Avıation 4-5-40 10 -

Travaux d'lmprimerie - Papeterie - Fourniture de Bureaux 

lmprimC.S: 27 lols 809 25 
lmpression regıstres: 17 lots 4983 -
Papier blıınc dorc: O ramcs Publıque 600 -

Bois de Construction, Planches, Charpente 

Bois de sapin blanc de div · dim. (Voir Divers) Grc iı gre 
Bois de constr · 

" ,, n et boulons pr. in coustr. du 
ponl en bois provisoire sur le pont de 
Karaköy 

Combustible - C rburant-Huiles 

Petrole: 4 t. 
Huile Mobiloil B. et B.n. : t,6 t.·Mobiloil 

mnrque C. : 200 k.·valvnline: 300 k -
petrole: 100 k.-benzine: 10 t. 

Charbon: 300 t. 

O ive rs 

Materiel de ropnration 
Etamage chnudron grnnd: 22 p. • chaudron 

petit: 34 p. • pelit seau a anse en cuiv
re: 61 p.-gnmelle: 35 p.·passoire: 15 p. -
poele a frire: 30 p.-couvercle de petit 
cbaudron: 2 p.·tnsse a manche: 30 p.-gr. 
cuiller: 27 p.•pnssoire: 9 p.·couvercle de 
gr. chaudron: 9 p.-assieltes en cuivre: 
15000 p· 

Tuiles imilntion Marseille: 1000 p. 
Pivot: 20 p. 

Etui pr. pistolet: 675 p 
Bois de constr. en sapin blanc·clous: 2 t.·fil 

de lignture .Y 17; 2 t. 

Gre i gre 
, 

Publique 

Gre a gre 
n 

" . 
Compresseur: 1 p. " 
Remorqueur avec equipements complets: p. Pli cnch 
Machines de menuiserie 
Roulemenls İl billcs: 2730 p. 
Cnilloux: 400 m8-sable: 200 m1 

ı>oudre de charbon: 100 m8 

Provisl ons 

Orge: 45,2 t. 
Sııvon: 15 t. 

, 5 » 

Epinard: 20 t. feve: 16 t. 
Orge: 40,5 t. 
Hnricots secs: 5 t. 
Beurre: 1,1 t. 

Gre a gre 
Publique 

" 

Gre a gre 

" 
" 

Publique 
Publique 

• 
" 

825 -
9109 -

4185 -

1498 ,8 

29000 -

7250 -
1425 -

152'27 57 
2000 -
550 -

2712> -
5400 -
1800 -
3600 -
1822 50 
800 -

1210 -

373 75 
45 -

62 
683 18 

313 87 

4350 -

543 75 
87 -

2284 14 
150 -
41 25 

2034 -
405 -
270 -
270 -
136 72 

60 -
90 75 

Municipalite Gaziantep 6-5-40 14 -
Vilayet Aydın 16 S.40 14 -
Com. Ach. Econ. Monop. Knbatache 16-5-40 14 -

Com. Ach. Comm. Mil. Ist. Fındıklı 6-5-40 15 -
,, EeolelngenieurGümüşsuyu 16-5 40 14 45 

Com. Perm. Municip. Ist:mbul i6-5-40 15 -

Com. Ach. Comm. Mil. Ist. Fındıklı 

" 
Milit. Balıkesir 

Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 

Com. \eh. Conım. Mil. Ist. Fındıklr 
Com. Ach. Corps Armcc Çorlu 

,, ,, 

" " 
Com. Aeh. Comm. Mil. 1 t, Fındıklı 

Com. Ach. Econ. Monop. Kabntııcne 

" ,, 
., Ecole lngen. Gümüşsuyu 

Municipnlitc Ankara 
Com. Perm Municip. Lstanıbul 

» 
" 

Com. Ach. Milit. Edirne 

" n 
> b 

" " 
Coıo Ach. Mil. Isparta 

n n 

" n 

3-5-40 11 -
2-5-40 10 -

6-5-40 16 30 

2-5-40 14 -
2-5-40 15 

2-5-40 
2-5-40 
2-5-40 
6-5-40 

16-5-40 
16·5-40 
16·5-40 

3 '>-40 
16-5-40 
16-5-40 

11 
11 
15 -
15 -

1-4 30 
15 -
14 30 
ıo 30 
14 -
14 -

9.540 10 -
9-5-40 11 -
4-5-40 14 -
3.540· 14 -

11-5-40 10 30 
8-5-40 10 30 
8-5·40 11 -

Memento des Fournisseurs 
LES ADJUDlCATIONS QUI AURONT LIEU DEMAIN LE z5-

l>ir. Gen. Exploit. Electr. Trams 
et Tunnel lstanbul : 

Cible souterraııı et aoıuı ıınn [No 1362] 
Clible nu, fi en c::uivre, lame, et tube et 

outru ıırt"des en cııivre [No 1362] 
Com. Ach. Minist. Def Nat. : 

Bouteillea pr. medicıımımt (No 1362) 
Etoope [No J 405) 

Municip. Samsun : 
Conatr. obattoire [No 1377] 

Municipalite Merzifon : 
Dressemut carte [No 1.i88) 

Ch mins de Fer Etat : 
Petrole [No 1390) 
Benı:ine (No 1S9S] 
lnstoll. tµynıı:ı: pr. chauffaıe centra tı 

[No 1401] 
Vilayet Ankara : 

Conatr. route [No 1390] 
M aicipalite lstanbul : 

Divera trav. coustr. aııx cabineıı ii Flo
ryn [No 1S91] 

Constr. biitine cazino (No 1391) 
n mur [No 1391] 

pav' en pnrqueta (No tS91) 
Separntion loca! calorifere [No 1391] 
Goudromage Mecidiyeköy - .Maslak -

Hacıoımıın (No 1391] 
Carton, toile pr. rehıire, colle, encre ete. 

(No 1391] 
Meub1eıı f 1405] 
Transport dicombreıı (No 14Q5] 
Locatıon jardin Tııxim (No 1392] • 

Com. Ach. Surv. Douan. Ist: 
Sucre [No 1391] 
Pile de cıı.mpııgne [No 1392) 

Com. Ach. Int. Tophane: 
Eııııuie•main [No 1391] 
Articles de ıport [No 1403] 

Defterdarat lstanbul : 
DCcombrH bi.ti111eııı. ca ionette camelote 

ete. [No 1392) • 
Repar. mur /Ne 139:!] 

Ecole Agricole Ist.: 
Faucbııge, acchage et entaasement prni· 

rie (No 1392] 

S. A. T. de Sucre: 
Charıement et dcchıırgoment ıucre 

[No 1392] 

Dir. Gen. Türk kuşu: 
Etoffe pr. lıabits [No 1392] 
Conatr. trottoir et piste [No 1394] 
Lııvaıe inge ecolienı [No 1394) 

Dir. Agricolture lst.: 

Com. Ath. Balaillon .sufl' 
Douan. Antakya : 

Cuiııson pain [No 1396] it~ 

Exploit. Ports Etnt Suc· ,ı 
Trav. cbargement, dechar eıneııt 

bordement de bateau~ dıı,_ııt ıı'' 
(No 1396] l•-
Dir Routes Touristique• J 

Location automobllc taxi /No 13.~cır 
1 Dir Exploit. Electr. Muıı' 
ı Gaziantep : 
Huilıı pour cylicdre [No 1398) 

· Vilayet Gaziantep : 
1 Beis de clıc e f Nu 1S98] 
j Pıerres kiıomctriquu (No 1598), 

Direction P.T.T. SeyhsJJ• 
R~par, bitisse PTT [No 1398) , 

Com. Ach. Milit. Ispart• · 
Viande de boeuf [No l'i9S] 

Bureau Fisc Kadıköy : 
Briqueıı [No 1398] • b 

Com. Ach. Dir. Geu. f'• 
Ankara: 

Ferro chrômc [No 1400) 
Diversee lımea [No 1400] 
Chııuuettcı en coton (No 1405] , 

Com. Ach. Mil it. Edirrıt · 
Orae (No 1400/ 4D J 
F abrication farino do ble [No l ı 
Voıture pour trıınsport d' aau [N° 

Municip. Haymana : 
Dresaernent cıııte (1401] • tJ 

1 Com. Ach. Division Mıl~ 
Materiel de rcpar. pour harııaiJ ,tl 

Chcf Revire Exploit f 0 

Etat Dursunbey : 
Tronc ıfe ııap"n INo 1402) • lç'l 

Dir. Veterinaire Vilayet 
Herbe et fumiar (No 1403] • ~~ 

Com. Ach. lntend. Erıu 
Beurro [No 1403) 

Dir. Gen. Monopole.s: ı; 
Constr. biitiue trııdormatenr {rJo 
Caiuo pour b ere (No 1403) lff 

Com. Ach. Comm · Mi1•
51 Matcriel dıı repıırotion [No 1"8 

Madrier (No 1403) 
Fer ii ~havai [Nu 1404] 

1 Dir. Trav. Pub. lst.: 
Rcpar. lnstııll. c'ec:tr. (No 14D-fJ 

Dir. Trnv. Pub. ÇoruıJJ: 

Pilıcea rcdıange pr. p11lviriaateur (NolS93J R'par. p ot [No 1404] 'f• 

Com. Ach. Milit. Bafılıel1 f 
Melıileıl, valvalir e, petrole, etıır' 

• • cımionnetto Ford 
[No 1393] 

Vilayet Seyhan : 
Conıtr. batiaae ecole (No 1393] 

Com. Ach. Lyc~es et Ecole 
Second. lzmir : 

Habıtı ıolf (No 13931 
Chemins de Fer Etat Kayseri: 

Transport cbarbon [No 1394] 
Adm. des Eaux de la Mun. lst.: 

Tloiı ele eonatrııct on (No 1S9S 1 
Dir. Trav. Pub Bolu: 

Boiı de c:outnıction en ıınpin (No 1397] 

7.İne [No 1405] f1' 
Acc:umulateur et batterie d• 

fNo 1405] 

Defterdarat l1mir : 1~ 
Rcp:ı.r. bitiue Bureau Fiıc [N" 

---;;öTES ı Leıı Numeroııe .1~totl 
tbeau eont ceu:ı: de notro 1° /, 
lequel l'avie .. para . rı• f 

( •) Lea ııffıııres suivie• d :,~ı" 
riıqne 1e ropporte.nt iı det 
ndjudıcatıou a la aurenchere· 

• (3 üncü sayfadan devam) 
Kulekapı Maliye Şubesi Tahsil Şefliiinden : ıd' f 

Galata Arabacı mahallesi Kalafat yeri 8-12 sayılı ınab~,ıı 
ıaat atölyesi sahibi Basrinin şubemize kazanç vergisinden ~ıl 
cundan dolayı tahtı hacıe alınan 28 bin muhtelif pirin~ J ~ f 
çiui ile 50 aded çimento künkün sahşı aleni müzayede ıl~bıer•' 

1 

cuma günü saat 10 da mezkur mahalde yapılacaktır. Talı 
karıda yazılı rün ve ıaatte hazır bulunmaları. 

Sivas Vilayeti Daimi Encümeninden : "'' 
. 't dı> ... 

Kı:ulırmak mahallesindeki natamam lnlioü okuluna aı 1 ''I 
: 25.4.940 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık artır~11feri" 1 
.rılmıştır. ihalesi 9.5 940 perfembe günü yapılacaktır. TalıP t•" ~ 
her metre mikabı 120 kuruş hesabiyle 150 metre mikap tıı tl'el 
vakkat teminatı 13 lira 50 kuruşu iş bankasına yatıraralı 
güntle ıaat 14 te Daimi Encümene gelmeleri. 

.. ııoesı 
Gaziantep Belediyesi Elektrik İvletme Müdörliiğtı 1111ııJ ~· t 

Eletktrik fabrikasında mevcut 2 too 300 kilo eski (ı.U / t:. 
• k k J aftır· -~I yağı~ beher kılosu 3 kuruştan açı artırmaya çı arı ~ 

11
10" ~ 

lbalei ka~iyesi 2.5 940 tarih perşembe günü beledıye i/. }~I: 
yapılacaktır. isteklilerin mezkur günde bulunmaları. ·"6 o' 1 ~t 

Şartnameyi ve yağı 1rörmek istiyenkr her gün fabrı jlV 't 
ne müracaat etmeleri. Ve muvakkat teminat 6 lira olılu~u ,. 

nar. "~ 


