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HERGÜN ÇIKAR İKTiSADi. MALI. TİCARi VE ZİRAi 
ABONE ŞARTLARI 

Tfukiye için Kuruı 
3 AylıitJ 450 

6 " 850 
12 " 1500 

iLAN ŞARTLARI 
Ecnebi memleketler için 
12 aylığı 2700 

• ldarehanemizde görüıülür 
Sayısı 5 Ku· uş 

Telefon: 49442 
Günü geçen nushalar 

Poıta kutuıu No. 1291 
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Unı rn Tüccar arın ve mü eahhitle i mesleki Organıdır 
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Ekonomi 
1 • __._, 
htıkör Komisyonu dün toplana-

~ek Yeni kararlar ittihaz etti ve 

.kalay tüccarını adliyeye verdi 

1 
.. ihtikar komitesi dün Mıntaka 

laıcaret Müdürlüğünde bir top· 
t ııtı yaparak bir müddetenberi 
~ltrar başlıynn ihtikar hadisele· 
tıtıi t tk'k . , b . f e ı etmış ve se epsız ı-

{'l }iikselttikleri anlaçılan bir 
•ç firaın hakkında son kararı

Ilı ve .. 
rmıftır. 

Avrupa horbioi müteakip hu

~~· gelen müşkülat içerisinde 
~küınetin bir çok kolaylıklar f0•lererek ithalini temin ettiği 

r·alayJara normal kardan fazla 
,
1
>a\ talep eden 4 kalay tücca· 
1~~o ihtikar yaplılıtları tamamen 

la ıt olduğundan kendilerinin 
~~ddeiumumiliğe teslim edilme
Ctıne kar~r verilmişlir. 
it 

1da ınaddeleri fiyatlarımn 
t'ln.ıaması için tedbirler alı-
. nııor 

tt~h~ikar komitesinden sonra 
~ rıo iktııısdi vaziyeti ile bazı 
t ıda ınaddelerinin va:ıiyetleriııi 
~tlkik etmek üzere yine Mınla· 
1 a Ticaret Müdurlüğünde bir 

1~la11tı vapılmış ve bu ~oplaıı
llı"q Belediye, Mmtaka lktısad 
~ \ldiirleri ile Ticaret Odası U· 
... ~ın Katibi \'e Mınt ka Ticaret 
"'\ld~ y Urleri hazır bulunmuşlardır. 
~ apılan müzakerelerde gıda 

~:dd7l~ri Jiyatlarını~ arthrılma
ltd 81

• •çın alınması icap eden 
tGtbırler hakkında ğörüşülmüş-
lilt~ • 

e.ytcı zaruriye fiyatlnrı da 
tesbit. edildi 

b lielediye İktisad Müdürlüğü, 
, vayici zaruriyenin piyasadaki 
~llllJ4 f 1 

111 
ı perakende satış iyat ar)-

L leabit etmiştir. Bu fiyatlar, 
Q~ • 

• ~ rapor halinde, istatistik U-
lı' tın_ı Müdürlüğüne gönderilecek-

t lk . • tt\· . hsad Müdürlüğünün tesbit 
~e 1ll 1tıe göre, Urfİı yağı 135, 
~}'tı~Yağı 62, sabun 38, zeytin 
... ' Pıriuç 38, un 17, irmikli 
""itle ~ • &roa 27, unlu makarna 22, 
t:ıklj şehriye 22, irmik 17, p i-
7 ~ Unu 25, patates l O, sovaıı 
,;i . eyaz peyııir 50, kaşar pey· 
ıt ~O, fa&ulye 29, •mercimek 
tıs çı~iziçi 24, Trab:ıon yağı 
illi {_çekirdek kahvenin de aza-

1Yata 120 kuru tur. , 

fr - -
aıısrılar bizden gıda meddeıeri 
f.' alıy r 

ltk l'llnsızlar son günlerde meın
tıd l:lıınizden mühin miktarda 
l~t; fl.ıaddeleri almnğa başlamış
l)e it, Dün Fransız baııdarah 
\, .. ~andr~ vapurile muhim mik
dı~ı a kuru fasulye, balı le, iç-lın
İp k halı, kendir, tütün koza 
~ kırıntısı ihraç edilmiştir. 

fto 00ıaııyalılar da zeytin yağı, 
dıt, >., susam ve nohut almışlar· 

Sanayi mUe-ssesolerinde fazla 

A.. çalışılacak 
b'r tıkaradan bildirildiğine göre 
~ Pbane ve Damcra matbaasın-

ı il o -
~) llluın iplik ve dolıuma sa-
t\ıı~ ınüesseıelerinde Sümer· 
~~ .. a bağlı müeıseselerde gün
~t ~ç saat fazla çnlışılmasina 
~'ıı 11 nıüesseselerin hafta tatili 
>oıı 1111tından istisnası koordinas· 
V~~·beyctinin teklifiyle Heyeti 

ılece kabul edilmittir. 

ber r 
Amerlkadan gelen demirler ve
katet tarafından tevzi edilecek 

Aukaradon Mmtaka Ticaret 
Müdürlüğüne gelen bir emirle 
Amerikadan bu kerre gelen 1200 
ton demirin Ticaret Vekaleti 

' Müteahhitlerin Takvimi - ---
y ARIN 22. 5. 940 ta Y APILACAI<. İHALELER 

P.T T. U. Müd.: 
Po•tn vagonu (No 1331) 

Mardin Belediyesi: 

r . ı !at. Elektrik Trnnıvay ve Tünel • 
işletmeleri : 

Civata ve t•rfon (N., 1414) 

M.M.V. SAK: 
Harita ıanzinıi (No 1408) 

Tophane Lvz. SAK: 
Bılyalı yot11 k 'No 1416) SedJe (No 1411) 

San vaketa (No 1425) Türkkuşu Gen. Direk : 
Tedavi nmpıılu (No 1423) Elbıse ve k:ıs1ıtt diktiril. (No 1416) 

' • 

UNAKASALAR 
İnşaat -Tamirat- Nafıa işleri - ~1aizema-Harita 

.Çanakkale Müstahkem Me;ktSatmalma Komiıypnunden: • 
Çllnakkale deniz komutanlığı erleri için çimenlikte 4996,5 lira 

keşi~ bedelli bir er pavyonu inşa edilecektir. ' 
ihalesi 29 5.940 çarşamba poü saat IO da Çauakkalede Mıt. 

tarrfmdan tevzi edileceği, bunun 
için Vekaletin haberi olmadan 
satış yapılrnamosı hildirihuiştir. 

Ayni vapurda bulunup Pireye 
çıkarılan 400 ton demir de bu
günlerde ~ehirimize getirilecektir. 

. • Sümer Bank Sellüloz S:ınayi Edirne Vakıflar Mud.: 
Mv. satınolrna l omisyouunda yapılacaktır • 

Eksiltme şekli açıktır. Bu inşaata ait keşif komisyonda para11z 
görülür. 

Sovyotlerle ticari temaslar de

vam etmekte 

Sovyetlerle ara l'Jlızda ticari 
temaalara devam olunmaktadır . 

Sovyetlerc ne gibi mallar al
mak ve satmak istedib:leri so
rulmuştur Sovyetler bilhassa tif
tik almak ve ellerinde bulunan 
10 milyon metre miktarmdaki 
stok manifatura ve kumaşları 

satmağı teklif etmitlerdir. Bu 
hususta tetkikler başlamıştır. 

Manifaturacılar birliği de 10 
milyon metrelik kumaş çeşitle

rini tetkik ederek memleketi
mi1. ihtiyacına uyup uymıyac.:a

ğını ara~tırmoktadır. Yakında 

kat 'i görüşmelere başlanac11lttır. 
Sovyetler, ihtiyacımız olan di· 
ğer muddeleri de bize verecek-
lerdir. ' 

Yeni gümrük tarifesi mucibince 

fen ve san 'at erbabının zati eş

ya ve aletlerinden va cihaz eş

yasından 'gümrük resmi. alınmı-
yacak 

Büyük Millet Meclisince bu 
kerre kabul olunun yeni gümrük 

tarile::ıi kanuııu ile bnn güçlük
ler kaldırılmış le bir çok yeni 
hükümler konulmuştur. 

Bu meyanda hariç memleket
lerden .şehirimize gelecek yolcu
ların beraberinde getirdikleri hul
lımılmış veyahut kullnuılmamış 

zati eşyaları, memleltctimize ge
len nakil vasıtalarında çalışan 

zabit, kaptan, mürettebat wü~

tohdem, tayfa şoför veyahut sü
rücülc;in beraberlerincle getir
dikleri yalnız kullanılmış 7.al i 
eşyadan biç bir gümrilk resmi 
alın mıyacaktır. 

Hariçte evlenen 'I ürk bayan

larının yanlarında getirecekleri 
cihnz eşyası da gümrül resmin · 
den muaftır. 

Fen ve san'at erbabile amele· 
lerin san'atlarını icra için yanla
rında getirecekleri :kullanılmış 

atat, edevat ve tderrüntındnn, 

cihazlardan fenni kolleksiyoııl r· 
dan hiçbir gümrük resmi alınmı
yacaktır. 

Memlek~timize gümrük resıni 
veri!ıiıedeıı getirilen ~şya satıl
dığı takdirde bunların kıymetleri 
düfınüşse; gürurük resmi ve ver
gileri de teın;il olunarak resim 
ve vergi alrnacaktır. 

1500 ton şeker ğeldl 

Evvelki gün Amerikadan şeh
rimize gelen Eksport ' vnııurile 
şeker tirketi için 1500 tan te
ker gelmiştir. Şirket bir kaç 
parti daha şekey getirtecek \•e 
bu malları herhangi bir zaruri 
ihtiyaç i~in stok yapacaktır. 

Ayııı vapurla mühim miktaada 
otomobil ve~ otomobil levazımı 
da 8'elmiıtir. 

• 

Müessesesi: 

1 

fı:kke onkıızı (No 14lfl): 
Muhtelif kağıd Edirne A k. SAK: 
Nafıa Vekaleti: Arpa ve BRbun (No 14:!1) 

Sulamll işleri mrlc. binuın ıı ılcınali ınş. Gu, grea ve benzin (No 1424) 
(No 1412) Buğday kırdırılma.ı (N"o 1425) 
İst . Belediyesi : İsparta Orman Miid .: 

Asfalt (No 1412) Pımnl çalıaı (No 1424) 
H"'tum ve rekor (No 1412) İst. Komut. SAK: 
Karna!:'aç müesseııalı biııatı tamiıi (No 1412)1 Coın çivi ma.an, kiremit (No 1424) 
K~ezil (No 1412) ı Kere!te (No 1424) 

inhisarlar Umum Müd.: Ç~y, !'olınt ve MJlin yatı (No 1425> 
Alumioyum kağıdı ve r.ııdır (No ;412J, Isparta Ask. SAK: 

Deniz Lvz SAK: Yulaf (No 1419) 
Şayak kuıııa~ (No 1412) Malatya Vilirycti: 

Ank. Radyoevi Müd: Tülbent ve beı. (No 1419) 
Korncş va saten µerde (No 1413) 

Lalapaşa Ask. SAK: 
Ank. Lvz. SAK.: A 425 

Çayıı; otu (No 1413) rpa (No 1 ) 

Taliplerin cnezkür tarihte teminat muvakkataları olan 374 lira 
95 kuruş ve diğer vesikalarile birlikte komisyona müracaatları iliiu 
olunur. • 

Beden T erbiyeıi Genel Direktörlü~ü İzmir Bölgesi 
Baıkanlığından: 

İzmirde Kültiirpark dahilinde inıa ettirilecek yüzme ha· 
vuzu ve tribün mevcut proje ve keşifleri mucibince 15 gün 
müddetle kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmııtı · Bu 
müddet zarfındn talip zuhur etmediğind,en infaat pazarlık 
suretiyle ihale edilecektir. İhale müddeti 15 gündür. Mu· 
hammen bedeli 49024,71 liradır. 

1 • Proje ve keşifoameleri görmek isteyenler her gün C. H. 
P. Merkezinde bölge sekreterH~ine müracaat edebilirler. 

Duphane ve Damga Matbaa Hami;: 1] Tırnak ıçıne • ınmıı rıu- M M v 5 1 K d · . . atına ma . omisyonun an : 
Müd.: rnaralar, işin hıınjİ eayılı guotııde nep· 

Külçe kurşun (No 1414) ,'ıhığ>_ou göıtcrir. Keşif bedeli 125.964 lira olan benzin tatıkları intaatı kapalı 
Balıkesir Belediyesi: c·ı Sonunde yıldı7 ,.reti bulDDllll i;le zarfla eksiltmeye konmuştur. Eksiltmesi 6.6.940 perşembe günü 

T<ıprak hafrıyatı (Nn l4l5) müuyeı.lerc aittir, saat 11 dedir. İlk teminatı : 7.548 lira 20 kuruş olup keşif ve pro· 
· ·- ' .. --·--·- -- .,_..___ jeıi 630 kuruşa komisyondan alınır. Taliplerin muayyt"n saatten bir 

Geçen nisan ay111daki ihracatımız, lan 800 bin liralık ihracattan 
yalnız Romenyanın hissesi 600 saat evetine kadar zarflarını M. M. V. aatınalma komisyonunda ver-

fthaiattan 4 milyon lira fazla b' ı· 1 b d k 'b ı meleri. • ın ıra o up unun a ta rı en , 
Ankaradan bildirildiğine göre 275 bln lirasını paıııuk, 95 bin 1 ' -

Ticaret Vck Jeti konjolllfir bül· lira:nnı zeytin, 7a bin lırasını , y Lülcburgtu. Kaymalulmh«mdan: 
teninin mayıs ııüshosıııdaki rnl·- sanayide kqllanılabılecdc balık 940 MRli yılı içinde kosaba merkez.inde 50 AyvRlı köyünde 25 
kamlara nazaran nh;an aymdaki yağları ve 35 bio lirasını da su· , \'C Ahmetbey köyünde 25 köy tipi göçmen evlerinin inşaat işçiliği 
ibracaCırnız ıo,0.>7,000 lira ve itha- sam teşkil etmiştir. Almonyaya 

1 
15 Mayıs 910 tarihinden itibaren 15 gün müddetle eksiltmeye çıka· 

latımıı. da 6,741,000 lirayı bul· yapılan 550 bin liralık ihracat· j rıldığından talip · olanların ebliyetııomeleri ile ve % 7,5 muvaklı:at 
B tan 360 bin lirasını tütün, 150 teminat paraları ile sartnameyi görmek ve eksiltmeye irztirak etmek muştur. u vaziyete nazaran ih- b' l' - - · 7 

ın ıras1tıı uzum ve incir teşkil I ÜLere pe:ızar günleri baı i<' her gün isle an dairesinde mütetcklcil ko· racatımız 1930 senesin:lenberi etmiştir. T 

nisan aylarında kaydedilen ihra- İTHALAT misyona müracaat eylemeleai. 

catın en yüksek rakkamını bul- Nisan ayınddd ttlıaliitımızın 1 
muş, ithalatımız ise harbin baş- % 27 sini tnaldııeler, dea,ıir ve 
ladığı 1939 senesi eylülünden muhtelif madeni ~şya, ~ 

0 
21 ini 

1940 senesi mart nihayetine ka- m_en~u~at, iplikler ve deriler gi· 
dar ayda vasati olarak yapılan bı gıyım eşyası ve ~o IG sıııı 

Seyhan VilayeU Nafıa Müdürlüğünden : 

6 milyon liralık ithalata nazsra,1 da mayi mabruk t teşltil elmiş· 
iOO bin liralık Lir tezayüt arzet. tir. 
miştir. 

' İHRACAT 
Nisan ayıııdaki ihracatıınızln 

yüzde 17 sini tütün, yüzde 17 
sini hububat ve bakliyat, yüzde 
12 sini zeytinyağı, yüı:de 12 si-
ni muhtelif ıneyvafar, yüzde 10' 
nunu meniucat ham maddeleri 1 
yüzde 8 7.ini balık ve yumurt~ 
gibi hayvani gıda~ maddeleri, 
yüzde 4 ünü mndculer, ve yüz-
3 ~ünü de deriler teşkil etmittir. 

ltalyaya yapılaıı 3,5 mil yon 
liralık ihracattan takriben 1 mil
yon lirusını tütün, l milyon li-
rımuı zeytiııynğı, 800 bin lirası
nı lıububat ve bakliyat, 3J5 bin 
lirasını balıklar, 2j0 b in lirasını 

yumurta ve 80 bin liraşını kıl 
ve tiftiı<, teşkil etmiştir. lngilre· 
reye yapılan 1,4 milyon liralLk 
ihracattan takriben 61JO bin lira-
sını üı.üm, 140 bin lirasını keten 
ve keııdir, r20 bin lirasını fın
dık: 115 bin lirasını ıüuger, 106 
bin lirnsml afyon ve 90 bin li
rasını yumurta teşkil etmiştir. 

Fraıısaya yapılan l, 1 milyon li-
lirnlık ihracattan takriben 420 bin 
lirasını fasulye, 2l5 bin lirasını 
kendir, 160 bin lirasını mazı, 

50 bin lirasını antinıuan teşkil 
etmiştir. 

Ameriktt B. D. ne yapılan 
900 bin liralık ihracattan takri· 
ben 315 bin Jirasıııı afyon, 230 
bin lirasını kroıv, J40 bin lira
sını kuzu ve favşan derileri, ve 
70 bin lirasıot do. tütün teşkil 
etmiştir. 

• 
Balkanlardaki devletlere yapı· 

Fiyat murakabe komisyonları 
kurulacak 

Şehrimizde kmı bir müddet 
kalarak Ankaraya giden Ticaret 
Vekili Nazmi Topçuoğlıı h reke· 
tinden evvel gazetecilere ibtikar 
mevznu ve tütün ihracat tacir
lerinin şik~etJeri etn.fıııda eı· 
cü°!le tunları söylemiştir : 

· ,,lbtikbfo mücadelenin şiddet
lendirilmeai gayesile yeni ted-
birler aldık. Hazırlannn karar
tınme önümüzdeki lıufta içinde 
meriyetc girecektir. Bn kar&rııa· 
meye göre vilayetlerde vali veya 
vali ınuavinleriııin riyasetinde 
fiyat muraknbe komisyonları teş · 
kil edilecektir. Komisyon piya-
sayı daima kontrol edecek ve 
ihtikar vakalarant dclıllerile tes
bit ederek mubtekirleri adliyeye 
verecektir." 

İhtikar yenıden bıışladı 
Bu kerre Avrupa harbinin şid

detlenmesi üzerine şehrimizde 
yünlü kumaşlar üzerinde ihtikar 
yeniden başlamıftır. 

Y erlll Mallar Pazarının met
resini 4 liraya sattığı kumaşla
rın ayni evsaf ve tipte olanları· 
nı bazı müesseseler 630 kuru
şa kadar satlllaktadırlor. 

Yapılan sıkı tak ipler neltcc
sinde elindeki mallara fuzla fi
yat isliyen bir müessese tesbit 
edildtiştir. İhtikcl[ komitesi önü· 
müzdeki .günler içinde y paca
ğı toplantıda bu hususta kat'i 
kararını verecektir. 
Kumaş fiyatları hiçbir mağa· 

2ada birbirirıe uymamakta ve 
tutturabilditine 1atılmaktad11. 

Seyhan Vilayeti dahilinde Ceyhr.n kazasında inşa edilmekte olan 
Ceyhan köprüsü sıığ sahjl tahldmatı keşif tutarı olan 21480 lira 
5S kuruşla kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmu~tur. 

Eksiltme 7.6 940 tarihine ınüsodif cuma günü sant on beşte 

\ Seyh.an nafıa dairesinde yapılacaktır. 
, lstiyenler bu işe ait keşifname ve sair evrakını görmek için 

Seyhan nafıa müdürlüğiine müracaat edebilirler. 
İsteklilerin 1836 lira muva\{kat teminat vermesi ve ehliyet ve· 

sikaları alabilmeleri için evvelce yaptıkları inşaata mukabil nldık· 

ları evrakı ınüsbitelerini dilekçelerine bağlamak üzere yuknrıda 

yazılı gunden ·ekiz gün evvel Vilii1ete müracaat etmeleri liinmdır. 
Posta ile gönderilecek tekliflerin dış zarfı mühürle iyice kapahlınıt 
olacaktır. Postada olacalt gecikmeler kabul edilmez. 

Hatay Vilayetinden : 
Eksiltmey.- konulan iş: 

Arıus Nalıiy~si merkezindeki neh:r üzerinde bulunan °köprü. 
nün tnıniri . Keşif bt:deli 1683 lira 65 kuruştur. 

Proje, şarltıame ve diğer evrakı Nafıa Müdürlüğünde görebi-
lirler. 

1 
Eksiltme 2:J.5 940 perşembe günü ıaat 10 da Antakya hükumet 

konağında encümen odasında yapılncaktır. .,,,., 

ı 
Eksiltme pazıırlık suretile olacaktır 
Muvakkat teminat 126 lira 29 kuruştur. 
Taliplerin aşı1ğıda y.:ıulı vesaiki ibraz etmeleri İcab eder. . . 
A Tıcaret odasıııa kayıtlı bulunduklarına dair vesika. 
B - Muvakkat teminat için evrakı müsbite. 
C - Bu inşaata mahsus vesika k<>miıyonucdan alınmış ehliyet 

1 
vesikası (Mezkur vesikayı almak için ihale gününden bir hafta ev
veline kadar Vilayet makamına müracaat etmeleri laıımdır.) 

\ , Siirt Belediye~iriden. : 
! Siirt Belediyesi su tesisatı Emanet inşaat Komi::ıyonu Riyasetin-

i den Botıın ırmağı kenarında dere metrükatı kum ve çalık tabakuı 
içinoe l 5 metre derinliğine kadar indirilecek 200 metre kuturlu 

! 
sondaj kutuları işi açık eluiltme ile mtınakasaya koomuttur. 

Muh'.lmmen keşif bedeli 93 metre tulünde 200 m m lik B tertibi i vidalı çelik 1011,50 lira nsfalte bo;unun mub~yı:aaı ve Siirde naldi-

1 
yesi, sondaj aletleri ve ekiplerinin Siirde celb ve iadesi ııakiJ mas· 
rafı maktuan 8 aded sondaj kuyur.u indirilmesi 66. 11 m ı< 35 lirn 
her kuyuda ikiter defa tulumba ile sarfiyat tecrübesi yapılması 2-
X 8 X 75 % 15 gayrimelhuze ve müteahhid ticareti yekun 220.000, 
2313,85, 1200,00, 1008,80, 773.t, 15 lira istekli bu keşif bede ilinden 

ı tenzilat yapacak ve 66, 1 l m den fazla yapılacak sondaj için meto· 
~ tul üzerine ayrıca fia~ teklif edecektir, 
~ 
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2 
MCNAKASA GAZETESi 

olun ünaka yedeler Li t • 
Si 

Muhm· bed· Teminat 
Ginsi Şekli 

Günü Saatı Möracaat yeri 

A) Münakasalar 

1 nşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme,~rita 

z mirde kultürpark dahilinde inşa ettirile· ı>az • 
cek yüzme havuzu ve tribün (temd.) 

Er pavyonu inş. 
Aşım durağı inş. (temd ) 
Benzin tankları "inş . (şart. 630 kr.) kapalı 7. 

Beyoğlu sari hastalıklar mücadele mrk. yan- paz. 

nç. eks. 

gın ve su tesisatı 

49~24 71 

4996 50 
2744 91 

12.5964 -
249 30 

350 51 Sirkeci Demirkapıda tamir edilmekte olan " 
saraçhane anbarmm dahili sıva ve ba
danası 

Seyhnn sağ sahil sulama ve deşarj şebeke· kapalı z. 2400000 --
sile sınei imalatı ve işletme binaları 
inş. (şart 50 L.) 

Su tesisatı için sondaj işi aç. eks. 

E lektrik-Havagazı-Kalorifer(tesisat ve malzemesi) · 

ı Elektrik malzemesi: 15 kalem . paz. 9000 -

1 il en su~at, Elbise, i<undura, Çamaşır v.s. 
.:--------~- ..__.. ..... ~ ...... ------- - -
Battaniye: 400 ad. paz. 

Mobilya, ve ev büro eşıas·ı ·Muşam_!l!! . Hah, v.s. 

Dökm~ soba: 162 ad. 

Kereste, tahta ve saire 

Tahta ve çıralı çam tabtıısı 

Nakliyat Boş'11tma Yükletme 
-"""""r.> 

Taş ihracı ve uakli: 5000 t. 

İııhisarbr mamulatı nokli 
Sellüloz Sıınrıyii müessesesinin İzmit vesair 

gümrüklerdeki mallarının çıkarılması ve 
bütün muamelatının ikmali işi 

İnhisarlar mamulatı nakli 
Tütün nakli: 160 t . 

paz. 

pa:ı. 

aç eks. 

aç. eks. 
,, 

ahruh.at Be zin, Makine yağlan v. s. 

Mazot: 9 t . 
Makine yaRı: 200 k 
Gaz yağı: 100 k. 
Gres yatı: 200 k . 
Mobiloil B B. 550 k. 
G!l~ yatı 
Ben7.in: 150 t. 
Kok kömürü: 15'1 t. 
Mazot: 120 t. 

MUtoferrik 

Şapla kayış yular başlığı 
Yataklık pamuk: 31035 k. 
Yedek parça otobüsleri için: 28 kalem 
Muhtelif mmka alat \'e malzemesi 
Müstamel demir boru: 1200 m. 
Lastik hortum 
Zis kamyon parçası ile NSU motosiklet 

parçaları 

Yerli Lioten pamuğu: 60 t. 

6r~ak 1 Zahire, Et, Sebze .s. 

Yumurta: 2000 ad.·pirinç: 3 t.·k. fasulye: 

paz. 

" 
" ,, 

pez. 

kapalı z. 
aç. e'u. 
paz. 
aç. e1cs 
paz. 

,, 

400 k.·patatea süt ve sebze: 20 kalem 
Şeker: 24 t . • paz. 

Sadeyağ: 15 t 
Bulgur: 45 t. 
Ekmek ( l senelik} 

" : 40 t. 
,, ( l senelik) 

Erzcık 

Nohud: 15 t. 
SadC?yat· ı ı t. 

" 
" kapalı z. 

aç. eks. 

" 

paz. 

il 

Piri~ç: Ü· 15 t.·Bulgur: 5-10 t.-k. mercimek: ,, 
5-1 O t .. k. fasulye: 5 1 O t. 

Ekmek: 18250 k. 
Çay: 200 k. 
Toz şeker 

paz. 

" 
Çalı fasulyesi: 24.3 t.-ayşekadm fasulyesi: n 

52.3 t.-barbuoye fasulyesi: 86.5 t.-taze 
kabak: 98 t.·bıyar: 26000 ad. 

• 

• 

Ekmek: !09.5 t. kapalı z. 

" 
: 75 t. 

Firancola: 3 t. 
Karaman k. eti: 46 t. 
Kuzu etı: 2 t. • 
inek sütü: 5 t. · 
Yoğurt: 3Z t. 
Sadeyağ: 5 t. 
Toz ~eker: 20 t, 
Kesme şeker: 2 t. 

• 

Taze kabak fasulye balda soğan v.ı. (tashih) 

. li U 'l' a y e d e 1 er 
Mete ankazı: 4565 kental 
Arpa küspesi: 1800 t. 
Kristal cam: 2 od. 
Kotum hayvanı 
Lokanta e,yası 

, 

" 
" 
" 
" ,, 
,, 
,, 
" 
" 

aç. art. 
,, 

P'Z· 

aç, art. 

990 -
50 -
20 -

100 -
303 ~ 

2439 40 
450110 -

18935 ~ 

1342 -
9000 -

14713 -
3753 80 

384 -
4875 -

632 75 

18000 -

12892 80 

llOO -
6000 -

17174 50 

7875 -
427 50 

23000 -
860 -

8750 -
8UOO -
6750 -
76)0 -

840 -
6650 --

100-
r 

Beden Terbiyeıi Genel Direk. lzmir 15 gün müd. 

374 95 

/ 

Bölgesi Ba,kaıı · 
Çanak. 14st. Mvk. SAK 
Malatya Vilayeti 

29-5-40 ıo -
25-5-40 1 l -
6.6 40 ti 

23.5.40 14 
754'8 20 M.M.V. SAK 

18 70 İst. Belediyesi 

52 57 Tophane Lvz. SAK 24·5-40 15 30 

85750 - Nafıa Vekaleti Su İşleri Reisliği 20·6·40 15 -

Siirt, Ank, İst. ve Adana Belediyesi 27-5 40 15 -

İst. Komut. SAK Fındıklı . 22·5-40 15 -

Yeşilköy ılava Aktarma Ambarı Dir. 24·5·40 14 3) 

Yeşil köy Hava Aktarma Ambarı Oir, 24-5-40 14 -

bi50 -

1120 2\l 

1350 50 
1104 -
206 55 

/ 28 80 
365 61 
94 91 

1350 -

966 96 
210 -

165 -
900 -
884 06 

590 '53 
32 06 

1723'-
64 50 

656 25 
600 -
506 25 
570 -
63 ...ı.. 

498 75 

t 

Kırklnreli Askeri SAK 22-5 40 15 -

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikalar 31·5·40 12 -
Müe11eaesi 

Ank. İobisarlar Bıışmüd 30 5 40 15 -
Sümerbank Se~lüloz Sıın~ii Mües- l0·6-40 a kadar 

sesesi Müd. lzmit 

Ceyhan İnhisarlar Müd. 
,, 

24.5.40 14 -
24.5.40 14 -

Halkala Ziraat Mektebi 24·5-43 l 1 
,, 24·5 40 l 1 
" 24-5·40 1 l 
" 24·5 ·40 1 . 

. " 24·5-40 
lat. Komut. SAK Fındıklı 23·5·40 

11 
1 t 
11 M.M.V. SAK 27.5.40 

Yeşilköy Hava Akforma Ambarı Müd. 24·5·40 
Askeri Fabr. U. Müd. SAK Ank. 27-5-40 

15 -
14 30 

İstanbul Komut. SAK Fındıklı 
izmir Lvz. SAK ' 
İzmir Belediyesi 
MM.V. SAK 
İst. Belediyesi 
D.D .. Yollan Haydarpaşa 
Tophane Lvz. SAK 

Aık. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

Malatya Vilayeti 

Manisa Tümen SAK 

" .. 

• 
22.5.40 ur-
21.5.40 15 -
Ş-6-40 17 -
6-7-,10 10 -

23·5 40 14 -
17-6-40 10 30 
24-5-40 15 -

27.5.40 15 -

30-5·40 16 - • 

2l·5-40 10 ...:... 
22-5-40 IO -
22 5-40 10 -

Manisa C. Müddeium . 24·5·40 15 -, 
Çanak. " 21-5-40 . 16 -
Biga ., 1·6-40 
Hatay Yoksul ve Kiııısesizlere Yardım 23.5.40 

Cemiyeti ., 
İst. Koınut SAK Fındıklı 
Balıkesır Aık . SAK 

" 
Kahta C. Müddeiuı:o. 
Ank lvz SAK 
Tophane Lvz. SAK 

" 

Sivas C. Müddeium. 
A"k Nümuııe Ha~t. 

,, 
" ,, 
" ,, 

" 
" ., 

• 
.. 

Aık. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

ı2-5·40 l l ~o 
22.5-40 16 -
21·5·40 15 ..:... 

23-5-40 J 4 30 
22-5 40 15 30 
2?-5-40 16 -
27-5-40 14 -

3-6-40 14 -
5-6-40 10 -
5-6·40 ıo -
5·6--to J4 ~o 
5.5.40 14 30 
6·6-40 l 1 -
6.6·40 11 -
7-6-40 14 -
8-6-40 11 -
8·6·40 1 l -
3 ·6-40 \5 -

27 39 Balıkesir Orman Müd. 
İnbjıarlar UmıAn Müdirlütü 
İst. Bekdiyesi 

5·6·40 15 -
5 6-40 16 -

7 50 
Tophane Lvz. SAK 
lst. 5 ci İcra Galata Necip Bey 

.\: 105 
• 

/ 
23·?-40 14 -
'2?-5-40 10 -

Cad. 24.5.40 10 -

lstanbul Belediyesinden : 
Keşif ilk 
bedeli ' teminatı 

249,30 

Tahmin 
bedeli 

100 00 

• 
18 70 Beyoğlu scıri hastalıklar mücadele merke:ıİll 

de yaptırılacak yangın su tesisatı . 

7 5{) Levazım nnbarındn bulunan 250 }' 270 eb'ıı· 
dındu 2 det kristal cRm'ııı sıılışı 

348 00 28 80 Temizlik işleri için 1.WO ıetre lüsta111el 
demir boru nüı:nunesi veçhile) 

Keşif ve tahwin bedelleri ıle teminat wikdarlan yukarıdıı 
yazılı işler ayrı ayrı pazarlığa konulmuştur. Şartnameler Z ıbıt 
ve Muameliit Müdürlüğü k lemiıır:le görülecektir. İhale 23.5 9~0 
perşembe günü se.at 14 de Daiwi Encümende ynpılaca~br Tıı· 
lipleriıı ilk teminat mal:bµz \•eyn mektublorile ih le gii11iİ 

. muayyen saattn Daimi Encümende bulunmaları. 
. ·-=-™- - - ,_.,,, 

Eksiltmeye girmek için verilecek muvakkat teminat 580 lirıı~~: 
Eksiltme 27.5.9SO pazartesi günü saat 15 te ynpılacakhr. "fıılı. 

ler bu saatten bir soat 'önceye kadar teminat mektublarını \<C J;• 
nunda yazılı vesoiki Komisyona· vermiş olmalıdırlar. 

Faz.la tafsilat almak isteye~ılerin Ankara. İst nbul ve Adao• 

Belediyelerine müracaatleri ilan olunur. ~~~·~--------~~~---__.,, 
Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 
---... ~~~ _........~--aıı..; ~ ~ --..-.--~~ ----

Edirne Askeri Sntınalmo. Komi yonunc!an: 
En iyi cinslerden ve tanınmış markalardan isteklilerin getirt: 

cekleri nümunelerden birisi beğenilerek 500 liralık ampul alınscll i 
• tır. Paznrhğı 24.5.940 cuma günü snet 11 dedir: İsteklilerin s6~ 

geçen günde Edirnede eski mü~iriyet dairesinde seiınalmn koııı•' 
yonu~a gelmeleri. 

Mersin Belediyesinden : 
Belediye ihtiyacı için 1914 adet 25 mumluk ve 397 adet ıot' 

mu~luk elektrik ampıılu açık eksiltme suretile ,ntın alıoocaktıt• ~ 
·Eluillmeye iştirtılt etmek isteyenlerin ampulların muhaıJJfll ı 

bedeli olan 797 lira 40 kuruşun yüzde 7 5 u nisbetiıııle mu\'tı1'~~t 
tem=nat ile beraber ihale günü olan 31.5.910 cuma gi1nü saat l!l t' 

~ belediye dairesinde toplanacok daimi encümene.,. müraccnl eyletll 

leri ilıin olunur. 

İstanbul Komutanlığı Sntınalma Komisyonundan: o• 
17.5.940 günü snat ondn yapılan pazarlıkta talip çıkmıyııP 09 

beş kalem elektrik malzemesinin pazarlığı 22 5.9:i0 günü saııt rl' 
beşle yapılacaktır. Muhammen bedeli dokuz bin liradır. Fenııİ ~ . 
namesi komisyonda görülebilir. jııteklilerin belli ğün ve saatte 

1 

dıklıda ko~~anlık s~lma~ koınisyonuna gelmeler~ 

Mensucat - Elbise • Kundura - Çamaşır v. s. 
~ ~ ...... ,. 

- Y cşilköy Hava Aktarma Anbnrı Direktörlüğünden: 
Hava birlikleri için 400 adet battaniye alınacaktır. ..Jı 
Pazarl.ıkla ihalesi 24 5 940 cuma günü saat 14,30 da Yeşil"6r 

bava. uklarmu ambarı satınolmn lwmisyonundn yopıluc-akhr, ,. 
isteklilerin şartname ve nüwuneyi görmek üzere hergün ; f r 

zarlığa gireceklerin mezkur günde teminntlarile komisyona .,,~ 
eaatları. , __,/ 

21 

t_b . 
~ ,, 
~ .s.~ 
YC.tt . 

~ obilya, Büro ve ev eşyası. ~uşamba, Hah v .s. ttlıi 
... • ...-......... :..&.- -~-,..... • -. ~_.... ltıad 

Y CJilköy Hava Aktarma Anbnrı Direktörlüğünden : lad 
Hava. birliklori için 162 adet döltme soba alınacaktır. ı ~ 

8 

Pazarlıklu ihalesi 2-1.5.940 cuma günü uat . -14 de Yeşi11'0 

1 

bava. aktarma. anbarı satııaalma komisyonunda yapılncakhr f ~ U 
isteklilerin şartname ve nümuneleri görmek üzere her gliP •rf 

1 

zarlığa gireceklerin mezkur günde te.niııatlıırile komisyona oıil 
caatları. _ • _ "' , ' __/ 

· Keı·este, Tahta ve saıre · 
Kırklareli Askeri Satınalma .. Komisyonundan: 

Pazarlıkla 4 X 025 X 5, 4 >< 025 X 0, 024 X-0, 25 X O, 26 1 p 
tahta ile 4 x O, 25 X0,05 çıralı çam tahtası alınacaktır• ~IJ e 
lerin 22.5.940 çarşamba günü saat 15 <lP. Kırklareli fLJ~ 
Satmalmn Komisyonuna gelmeleri. 

Nakliyat - Yükleme - Boşaltma i - E~1e I;hısarl.ar Ba§ Müdürlüğünden : 
l Uzunköprü js~asyonunJaıı ıı.ıe.ılu'.ir kasabadaki inhisarlar ıı~ 1, l ile Keşan, Meriç, lpsalcıyu gideçek maıuulattıo ve buralardan .1~ııı 

1 
yona gidecek boş kapların bir sene müddetle nakli açık eksıl 

1 
ye çırkarılmışhr. - ·J • • 1 

1 

lhale 28.5.940 salı günü saat l5 te U.ıunköprü inhisarlar 
reıiaide yopılacakhr. ~ 

I İstekliler Edirne, Uzunköprü ve Keşan idarelerinde ~ulıl 
şarbıameleri görüp 1945 lira 89 kuruş olan rutıhemmen ücretıl'I ~ıı' 
de yedi buçuk ııisbetiııdeki teminat akçesini vezneye yatırdı 
ıonra ek iltweye girebilecekleri ilan "olunur. 

• 

İzmir inhisarlar Bs~müdürlğğünden : 1 Başmüdürlüğümüz ve İzmir tütün fabriknsıııco 940 nınli ) 1 ~J 
yapılacak mumul ya.prak tütün sandık ve bıılyeleriyle makıne :) 
mı, boş zuruf vesaır walzc~e nakliyatı 4.ö,940 güııü saat ııJ 
ihale ediltiu:k üzere kapalı' zıaf usuli;'le eksiltmeye kouulaııl~.~/ 

Mubuoıwe11 bedelı 14710,80 muvakluıt lt'minatı l 103,31 I• ıJ 
Şarlnawesi Levazım Şubewizdc görülebilir. İstcklileri11 

1,r• 
sayılı kauuıı hükümlerine göre, bazırhyaccıklıırı teklif mektııP l 
muvakkıtt eıuiuat nakit makbuz veya banka teminat mektııP1' pi' 
4.6.940 günü saat 14 e ·kador Başwüdüklükteki Komisyonfl \'e 

leri ilan olunur. 

• Ankara inhisarlar Baımüdür1uğünden: ' 1,, 
. 940 mali yıla içinde Ankaradan Biiliı ve KızılcBfllJ0~ 
inhisarlar İda~elerine taşınacak dolu tütün ve içki sıı.fl ıı 
rile ispirta bidonlarının ve mahallerden · Ankaraya itıd~e~ 
nacak bo§ zurufun nakli için yapıinn açı - eksiltmede t e4 
edilen fiyatl~r had_dı iayıkıuda b~ıunmadığından teJ11~01r 
len açık ek11ltm-:nm 30°5°940 tarıhindc saat 15 de , ~ 
yonumuzda yeniden icra edileceğinden taliplerin Bilş 



21 ... 
'-..:ıayıs 1940 

~~1 için 35 lira ve Kıtılcaha~amn nakliyata için de 54 lira 
~111.ıru§ ilk teminat parnlariyle birlilctc Komisyona müra 

~rı ilan olunur. 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessescs; 
Müdürlüğünden : 

h a rtın deresi boğazında Boğazköy yakınında müessesece imti· 
~:ı ba~ınnıış olan mıntakadan 5 bin ton dolomit taşının ihracı ve 
• ~ ıık'te n jiessesemiz sabasına na' li işi bir müteahhide ih le edi-
'~1tl' • 

ır. Şartnamelerle yapılacak mukavelename sureti lstanbul'do 
ıq,~:r h Bnnk lstanbul şubesinden. Anlrnra Sümer Bank Umurui Mü· 
~ U~u tic&ret şubesinden ve Karabük'te müeı:sese müdfüfüğfüıden 
tı'l et.iz. olarak alın o bilir. Talip olanların -en .geç 3 t.5.940- tarihinde 
,ı_ 12 ye kadar müessese müdürlüğüne tekliflerini vermeleri ilan 
'ilin - • • ~ 
~·~k-a-t,~8-en_z_h_ı,-M-a·-k-in-a~v,-~g-la_r_ı_v_. --s-. ~, ~~-

---- -- w - - .-

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdnte Heyetinden: 
Knpelı zarf usuliyle 120 bin litre benzin olını:ıc11ktır . 

l Şartn?tmesi Meclis daire müdürlüğüııden bedelsiı olarak alına
ır. • 
i .E:luilnıe 3 haziran 1940 pazartesi günü saat J!i Büyü!· Millet Mec· 

•dure iimirliği heyeti odasında icra kılınacaktır. 
l\fovakkat teminat miktarı 126~ liradır. 

MÜNAKASA GAZETESi • 

• 

Ank.arn inhisarlar Ba~müdiirlüğitoden : 
İdaremll.ce iki bin ndet bira sandığının yaptırılması şartnamesi 

ve 1aüınunesi veçhile pazarlığa lı:onulduğundan t )iplerin 2g 5 910 
tarihinde saat 15 de başmüdürlüği!uıüzd'l toplanr.c ı k ko'11isyonn 
müracaatları ilaıı olunur, 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
Zis kamyon parçanı ile NSU motosiklet parçaları ıılmacaktır. 

Pazarlı'kln eksiltmesi 24.5. 40 cumu günfı sa4l 5 de Tophanede 
Lv. Amirliği Sııtınalmıı Vo dl yapılacaktır. Hepsinin tahmin bed -
li 632 lira 75 kuruş, kati teminatı 94 l ıra 91 kuruştur İsteklilerin 
belli saatte Ko na gelmeleri. 

Ankara Valiliğinden: 
Hususi idare bi11asınm yangın tesisatı için alınrnasıııu lü:rnm gö· 

rülen muhammen bedeli 214 liradan ibaret bulunan hortumlal'm 
pazarlıkla ve 23 ll.940 perşemh«" günü saat 15.30 da vilayet daimi 
encümeninde ihalesi yapılacaktır. 

Taliplerin ihale günü daiwi eucüruene müracaatları ilan olunur. 

Bornova Belediyesinden : 

Abonalar için alınacak 100 yüz adet su saatının eltsiltmesi on 
gün müddetle uzatılmıştır. İh lesi 25.5.940 cumartesi giinü saat 11 
de Boruovıt belediyesinde yapıkca?t.hr. 

' • 3 

mek ihtiyacı J 1.5.940 tarihinden itibaren 31.5.940 tarihine müsadif ' 
cuma günü saat 14 de ihalesi icra kıhnmak üzere yirmi gün müd· 
detle eksiltmeye konulmuştur. 

Talip olanların şartnameyi öğrenmek üzere Düzce C. MU. li
gine ve ihale güa\1 yüzde yedi buçuk kuruş teminat parasi ile ko· 
mis~na müracaat eylemeleri ilıin olunur. 

Niğde c. Müddeiy_mumiliğinden : 
Ni ,de ceza evinin 1.6.940 rününden ikinci teşrin 1940 gayesine 

k•rl r 1 aylı) ekmek ihtiyacı 10.5.940 gününden itibaren açık ek
s ltı.:ıey•· konulmuştur. 

İhale 31.5.940 günü'ne rastlıyan cuma günü saat 15 de Niğde 
C. müddeiumuıniliğinde müte9ekkil kowiıyonda yapılacaktır. 

Ceza evinin gündelik ekmek ihtiyacı 960 garam üzerinden RS· 

gari 180 azami 250 adettir. · 
İsteklilerin eksilttt..eye iştirak eJebilıneleri ıçın muayyen gün ve 

sa2tten önce aznmi had üzerinden verilecek olan 6 aylık ekmek 
rayice nazr ran belıer kilosu 8 kuruş olmak üzere 960 gram heıa
bile tutarı olan 3504 liranın % 7,5 uğu nisbetinde 263 liralık temi
naıı muvakknte makbuzunu komisyona vermeleri lazımdır. 

İsteklileriıı her zaman şnrnanıeyi görmek için Ceza evi müdür· 
lüğüne müracaatları iliiıi olunur 

İstanbul Komutanlığı Satmalma Komisy.onundan : 

~~Kapalı zı;rfların ihale günü saat 14 de kadar ida.re heyetine 
1 

buz mukabilinde tevdi edilmesi laıımdır. 
M.M.Vekaleti Satın lma Komisyonundan: 

Hepsine tahmin edilen fiyatı 2753 lira 80 kuruş olan muhtelif 
mu7.ikn alat ve malzemesi açık eksiltme suretiyle münakasaya kon· 
ruuş~r. İh!llesi 6.7.9t0 cumartesi günü Nıtnt ondadır. İlk teminatı 
206 lira 55 kuruştur. Evsaf ve şn.tnnınesi bedelsiz olarak M. M. V. 
salınalma komisyoııuııda görülür. isteklilerin kanunun emir ettiği 
belgelerle ihale saatında M. l\ti. V. satınalmn komisyoııuna gelmeleri. 

Kom~ıılık birl,kleri için 2500 liralık çay, 2500 liralık nohut 
ve 750!l liralık zeytin yağı pazarlıkla 22 mayıs 940 günü saat 1 i de 
satın , alın~caktır. Buıılarm lıer birisi ayrı ayrı taliblere de ihale e· 
dilebilir. isteklilerin şartnameyi görıtıek için lıer gün ve pazarlık 

için de belli gün ve saatle Fındıklıda 1-ıomutanlıl< satınalnıa komis
yonuna kati teıııiııatlarile gelmeleri. 

tt\. Talipler 2490 sayılı kanunun ' 2 ve 3 üncü maddelerinde ynzılı 
1knll!t1 bi.Jiltte getireceklerdir. 

; -
M. M. V ckaleti Satına.ima Kornfoyom.mdan 

~. liepsioe tahmin edilen fiyııtı : 45 bin lira olan 150 ton teneke· 
~1Yle birlikte '1enzin pazarlıkla satın. alıııacalctır. Pazarlığı 27.5.9 ;o 
~ l.~rtesi günü saat l 1 dedir. Kaü teminatı :. 6750 lira olup şartoa
,tıı 245 kuruş!l kouıisyondon alınır. Talipleriıı muayyen \'akitte 
· 1. V sahuıı.lıuu komisyonunda bulunroıı.la!ı 

iııtanbul Komutanhğı Satımtlma Komisyonundan: 
lırk 3.5.9.&0 güuü talibi çıkmıyan iki biu dört yüz otuz dokuz lira 
ııt kuruşluk gaz yağı ciheti askeriyeden verilecek bidonlara ko· 

lır ~ak şartile 23.5.940 güııü sant l 1 de pazarlıkla satııı alınacak· 
~i· lıteklılerin evsaf ve şartları görınek üzere .. hergün ve paıarlık 
torı de belli güll ve saatte Fındıklıda komutanlık satınalma komis-

1111na gelmeleri. 

Ye§ilköy Hava Aktarma Anharı Müdürlüğünden : 
liava birlikleri için 150 ton kok kömürü alınacaktır. 

~ Pazarlıkla ihalesi 24.5.940 cuma günü saat 15 de Yeşil köyde 
\'a. aktarma anbarı satınalma komisyonunda yapılacaktır. • 

~ti lsteldilerin şartname ve nüınuııeyi görmek üzere her gün pa• 
ll~ıta, ıireceklerin mezkur günde teminallarile komisyona müraca· 

rı. 

l\ııkeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınnlmn 
Komisyonundan : 

~ b 1'abtııin edilen bedeli 18 9i\6 lira olan 120 ton mazot Asl<eri 
' 'k • ~ 5rı ıı,ar Umum Mürlürlüf!ü Merkez Satıııalma Komisyonunca 

ş~· .9~3 pazarte•i güuü saat 14,3[) da pazarlıklaJhale edilecektir. 
~ 11.naıne para11z olarak komisyondan verilir. Tali;.>lerin muvakkat 
ltıa~nat olan 1420 lira 20 kuruş 'e 2490 nuo.ıaralı kanunuq 2 ve 3 
~lld delerindeki "~saikle komisyoncu olmadıklıırınn ve bu işle ala-

' ~n •r tüccardan olduklarına dair Ticrret Odası vesikasile mezkur 
~~ saatt~ komisyona müracaatları. 

~tefe r r i it 
r --- -

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü•Merkez 
Şatınalma komisyonundan : 

İstanbul Komutanlığı Satır.alma Korı"ıisyonundan: 
Komutanlık birlik hnyvnul:m için b in yüz lork iki liralık şaplı 

kayı' başlığı 22.5.9..tO günü saat on altıdıı pazarlıkla satın almac k
tır. İsteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda komutanlık salınalaıa 
komisyonuna gelmeleri. 

Lülebur,gaz Knym, •mmlığmdan: 
940 m.:ıli yılı içinden merkeziııden yspılacak 50 adet göçmen 

evleri için 8Hi metre mikap 5 O desimetre temeltnşı, 407500 adet 
kerpiç, 6!100 adet tuğln, l'"tJOO kilo saman 750'.J kilo kireç 'Ahmetbey 
köyünde yapılacak 25 ev için 408 ıuetre uıikfıp 250 desimetre temel 
taşı, 203750 adet kerpiç 3000 adet tuğla· ve 3750 kilo kireç Ayvalı· 
köyünde yapılacak 25 ev için 408 ınetre mikap 250 desimetre le. 
mel taşı 203i50 adet kerpiç 3000 adet tuğla ve 375 kılo kireÇ 15 
Mayıs 9-10 taribiııdeıı itibaren 15 gün müddetle eksiltmeye. çıkarıl· 

1 

mıştır. Tclip olanlarıı! şartnameyi görmek ve ehsiltmeye iştirak et· 
ınek üzere % 7 5 t.eminat akçesi ile pazar günleri hariç b~r gün 
i3kan dairesinde müteşekkil komisyon!l müra.::aal eylemeleri. -

(Devamı 4 üncü sayf aoda) · ı 

- idaremizin Feriköy bira fobrikasınd"a haziran 940 tarihinden 
mayıs 941 sonuna kadar bir sene zarfındJl birikecek asgari 1200 a
zami 1800 toıı kaynamış arpa küspesi açık arttırmaya konmuştur. 

il - Muhammen .bedeli beher tonu 'l,5 liradır. 
ili - Sütlü inekler için kıymetli bir gıda olan küspelerin arttır· 

ması 5. Vl. 94 1 çarşamba güııü saat 16 da Kabataşda Levazım ve 
Mubnynat Şubesinde~i Alım Komisyonunda yapılncaktır. 

lV - Nümune her gün söıü geçen fabrikada -görülebilir. 
V - İsteklilerin arttırma için tayin olunan gün ve saatte % 15 

miktarmdclıi tewiııat paralarile birlikte mezkur Komisyona müra· 
caatlcrı. (4208) 1-4 

• * • 
1 - Şartnamesi mucibince 3125 kilo kompresör yatı açık eksilt· 

me_ usulıyle satın alınacaktır. 
il - Muhammen bedeli 1312,50 lira muvakkat teminatı 98,43 

, liradır. 

ızml·r , lll - Eksiltme 30. V. 940 perşembe günü saat 14 de Kabataşda 
Bel~diyesinden : ı' Levazım ve Mubayııot Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

?~o.~ü~le~~ _28 k~le~n ~untelıf :edek ~:ırça .s~tın alınması, y zı iV _ Şartn~meler sözü geçen Şubed~n parasız alınabilir. 
işlen mudurluguııdekı lıstcıtt 'We yur.n~.nesı ~uc~bmc~ kapalı zarfla V _ İsteklilerin e'uiltme için tayin olunan gün ve saatte %7,5 
eksiltmeye koııulwuşlur. lıluhamı~eıı bedelı 14ı 13 lı • a, nıuvakkıtt güvenme paralariyle birlikte mezkür Komiıyona gelmeleri ilin o· 
temiııııtı 1104 lirndn ihalesi 5.6.940 çuşao1ba güııü aat 17 de lir. 

1 lııııur. (4004) 3-4 
2490 sayılı kanuııuıı tarifatıııa göre lıozırlonmış teklıf · mekhıplnn 1 - c----
ilınle günü aLami saat 16 ya ka dar encümen dy ısetine verilir. . Jandarma Genel l<omutanhğı Ankara Satınalma . ., "' 

50 ac.let lastik almacaktıc· Bak: D D Yolları ilanlarına· 
------- - - -· --- ---------~--------· 

Erzak, Zahiı:e, Et, Sebzo v. "'' . -
İstanbul Levazım Amirliği Sa.tınalma Komisyonunda:n: 

1 

6 bin liralık toz şeker alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 22.5.10 
çarşanı ba günü saııt H) da Tophanede levazım amirliği satuıalma 

komisyonunda yap:lacaktır . Teminatı 9 O liradır. isteklilerin tenıi· 

Komisyonundan 
1 - Çeşit ve ber çeşidin miktnrlarile eV1af ve muhammen be

deller' şurtnıınıede ,azılı yirmi bin liradan kırk bin lira tatarında 

çeşilli telefon tesis, tamir, işletme malzemeleri kapalı zarf usulile 
27. 5. 940 par.1.arteai günü saat 10 da satın alın1tcaktır. 
• 2 __, Alı:ıncalt telefon 1&otrd ve le\'azıınatı ve bunlara aid ev
saf Komisyondan iki yüz kuruş karşılığındtı alınacak şartnamede 

yazılıdır. • 

b k l'abınin edilen bedeli 83071, IO lira olaıJ l 18673 kilo elektrolit 
l~ ır ınüteııhlıit nam ve hesabına Askeri Fabrikalar Umum Müdür- J 

ı4 3 
l\ı~rke1. Satınolrua Komi syonunh 24.5.19-10 cuma günü saat 

19 t •bO da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 4 lira 16 kuruş mu-

natlarile beraber belli smıtte komisyona gelmeleri. 

Balıkesir Askeri Satınalma Komisyonundan: 
Kor ihtiyacı için 11 ton ·ade yağı evsaf ve ~artnameıine göre 

paze~lıklaı satın alıııııcnlttır . 

• 3 - Eksiltme•ine girmek isteyenlerin 30 O liralık ille 'teıninat ve 
Şıı.rlnamcde yanlı belgeleri muhtevi teklif mektublarını en geç ek
siltme günü saat dokuza kadar Komisyona vermiş olmaları. 

(3846) 3-4 

..11 ... ·1· 
v ~O 1 ırı e koınisyoudun venlir. Taliplerin muvakkat teminat olan 

tt 3. lira 56 kuru~ ve 2490 ıoyılı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
tıl;11kle komisyoncu olwadıklarıııa ve bu , işle Alakadar tüccardnn 
llıi llklarına cılair ticaret odı:ısı vesikaııile m~zlcur gün ve saatte ko· 

'Yoıın müracaatları. 
it • • • f ahuıin edilen bedeli 7440 lir el olan muhtelif eh' alttı 5 ka
~ ıı:ı Ve cem'an J900 adet İspit ile 2900 ad ·l başlık askeri fabrikalar 
t~~ll.ı ınüdüalüğü merkez satınalnıa komisyonunca 24.5.19fü cuma 
ot ııu ı.aat 15,dO da pazarlıkla ihale edileceldir. Şartname parasız 
ı,tarak komiıyondıtn verilir. Taliplerin muvakkat teuıiııut olan 558 
ltı'll \' 2490 numaralı kanu:ıun 2 ve 3. aıadJelerindeki vesaikle ko
~-'~Yorıcu olmadıklnrıııa ve bu işle nlakad.ır tüccardan oldulclarına 
~ı, r t, ıcaret odası vesikasiyle mezkfır iÜn ve ııııı.atte kowhyona mü-
Caatıorı, 

• • • lüOO kg. nümunesine ıöre . Guteperka 
IUOO kg-. nürpunesine göre Guteperka 

Q l'abıuin edilen bedeli 19750 lira olan yukarıda yazılı 2 kulıw 
ltı~ttperka askeri fabrikalar uwunı müdürlüğü merkez satınalma ko· 
~ ~Yonunca 29.5.940 çartamba güııü saat l i ,30 da pnzarlı\cla ihale 
'il 

1 
tcektir. Şarhıame pımısız olarak komisyondan verilir. Taliplerin 

3 11
"&.klcat olun 148! lira 25 kuruş ve 2490 numarJılı kanunun 2 ve 

'1.:ıııc:ü uıaddelerinde~i veaaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle 
~· İtndar tüccardan olduklarıııa dair Tiearet odası •vesikasiyle me:.r· 
llr o" k . .. 1 .un ve saatte omısyona muracaat arı, 

A.akeri Fabrikahır U. Müdürlüğü Merkez Satınalma 
Komisyonundan : 

~ l'abmin edilen bedeli 18.000 lira olan 60 ton yerli linters pa· 
~~h Aakeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez aatınalma ko
lt1'Yonunca 27.5.940 pazartesi günü saat 15 de paznrlılda ihale edi-
Ctltr ır. 

~'1' Şartname parasız olarak kooıisyondan verilir. Taliplerjn mu· 
'kat tell}inat olan 1350 lira ve 2493 numaralı kanunun 2 ve 3 
~ ddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadı1darıı:ıa e bu işle ala
ttı. da.r tüccardan olduklarına dair Ticaret Odası vesikasile mezkur 

il 'fe saıılte komiayoııa müracaatlcm. 

•(halesi 22.5.940 çarşamba günü saat 16 da Balıkesir Kor Sa
tınalma Koaıisyonunda yapılacaktır. 

Evsaf ve şartnumesini görmek isteyenler her gün l<omisyoııunıu:ı:da 

görebilirler. 
Taliplerin muayyen 

meleri ili:ı olunur 
olan saatte komisıo u nuzsı mürı C!lat et-

Askeri Fabrikaltlr Kırıkkale Gurup Müdürlüğü ::>atmulı:pa 
Komisyonundan : 

Unu idarece veril~ek şartiyle 195 bin 1,ilo ekmek pişirme işi 
Kırıkkale gurup a.üdürlüğü binasında. müteşeı.kil s tııııılmu komı· 
yonııncrı .>.6.9 tO pazartesi günü saat 1 ı 30 da nçık eksiltme suretiyle 
ihale. edilecektir. Tahmin edilen bedeli 390 liradır. Şnrhnoıe par -
sız olarıık komisyondan verilir. Talipleı·in muvakkat temin t (lan 
292 lira 50 kuruş ve 2·UJU sayılı kıınunun -2 \e 3 ruı:ıddelerindeki 
v~saikle ıııezkfır gün ve saatte komisyona mürncaatlıırı. 

Manisa Tümen Salmolma Komisyonundan : 
l\ianis da buluıu:ın lümeıı birliklerinin 24 bin Hlo şelıer ihtiyn

cı pazarlıkla sıılın ııfııı&cuktır. 
Paz rlık 22 Wll}'ıs 940 çarşanıb•t günü sııat iO do ~nnisa tü

men satır:ıılaıll lloaıisyonnnda yapılacaktır.' 
İst~ldiler belli gün ve saatte komisyoııa müracaatları. 
ıı: • • Mıınisada bulunan lümen birliklerinin 15 bin kilo sadeyağı 

ihtiyacı pazarlıkla satın alınucııktır 
Pazarlık 2l mayıs 9t0 ça1şonıb günü saat 10 da Manisa tü· ı 

men satınalma komisyomtndu yapılacaktır. 
İstekliler belli gün ve saatte l.omisyoıın geiweleri. i 
• • * Manisada bulunan lümen birliklerinin 45 bin kilo bulgur l 

ibti yacı pazarlıkla satın almac&i.tlır. 
Pazarlık 22 mayıs 940 çarşamba günü saat 10 da Manisa tü· 

men satınalma komisyonunda yapılacaktır. • 
İsteklilerin belli gün ve saatte komisY.onn müracaatları, 

• 
Bolu Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden : 

Düzce ceza evinin 1530 lira bedeli mubammineli bir aenelik 

Muhammen bedeli (4875) lirıı olan 77 m m dış 57 m m iç kut
rundo:1 ve beher rulosu lO metre uzunluğunda 5 atmosfer tazyike 
mütehammil 5fl rıdet bezli içi ve dışı helezoni telli lastik hortum 
(yangın tulumbaları içın) 17. 6. 1940 pazartesi günü saat (10,30) on 
buçukta Hoydnrpnşadn Gar bina~ıı dahilindelıi Komisyon tarafından 
uçık eksiltme usulile satın alınncaldır. 

Bu iş girmek isteyenler~ (36j) lira (63) kuruşluk muvakkat 
lf!ıninnt ve l<aııunun tayin ettiği vesnilcle birlikte eksiltme güuü sa
atine kadar Komisyona müracaatları laı.ımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmak-
tadır. (42071 1-4 

• * • , 
Mulıammen bedeli 1889,90 lira olan 8600 KG. dölune ve 100 

a det büyük teneke içinde petrol açık eksiltme usulile sRlın alına• 
caktır. Eksiltme Sirkecide 9. İşletme binasında A •. E. Komisyonu 
tarafından 3.6.940 paıartesi saat 11 de yapılacaktır. isteklilerin 141,75 
lira muvakkat teminatla aynı gün ve &!latte Komisyona müracaatları 
· ihımdır. Şartııameler paras'ız olarak Komisyondan' verilmektedir. 

• ( 4137) .. 2 - 4 

~AHÇ~ VE IPlARK 
Müteahhit ve rnerakhlarına 

Park ve 6ahçeler için lazım olan her nevi fidanları ile Or
muu ve Çiçek fidanlarını en "müsait şeraitle yalnız bahçemizden 

tedarik edcbilirainiz, 
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3 mola Ptrı 450 
6 850 
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Etranger : 12 mois Ptr 2700 
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Quot:ldien des AdJudicat:ions 

ADMINISTRA TION 

Galata, Fermeneciler Cad. 

Ke ber Han. 2rne , , g 

No ı.;.9 11 12 

, 
Telephone: 49442 

Pour la Publicite s'adreaser 
il l' Adminiştration Journal Professionnel des Fournisseurs et ~es Entrepreneurs de l'Etat Boite Postale No. 1261 

Tableau Synoptique des Ad]udications Ouvertes Aujourd'hui 

Joun Heureı 
------ Mode Prix Cautrc;;:r- Lieux a•ndjudication ~t du 

Objet de ı'adjudicatlon d c d'adjudicat. eatimatif provisoire Cahier eı ba.rgeı 
--~""!"-"~~~~~~-,,.....,,~~~~~~~~-

Ad j udi c at ıo n s au Rabai!_ 
C crnstructi c ns"fi e J:ö re: tions-Trıiv. Publicg-l\l!ateriel de Construction-Cartographie 

Constr. tanks pr. benzin (cah eh 630 P) Pli cach 125964 - 7548 20 Cam. Acb. Minis. Def. Nat. Ankara 6·6·40 11 -
23-5-·10 14 -lnstall. service d'incendie et eau .bat. Lutte Gre a gre 249 30 18 70 Co111. Perm. Munıcıp. lstanbul 

Mııladies Contag. Beyoğlu 
Constr. bnssin pr. n:ıger et lribune dans Kili· 

tür p:ırc a lzmir (aj.) 
Constr. pavillon pr. soldats 

" station vaccin (aj) 

" 
Publique 

Trav. enduil et badigeonnage inlerieur du <le· Gre iı grc 
pôt en ropar. de Saraçane a Demirkapı, 
Sirkeci 

49024 71 

4996 50 
2744 94 

350 51 

Constr. bat. exploit. et reseau irrigation et de· Pli cach 2400000 -=
charge littoral droit de Seyhan nvec trav. 
d'arts (cah eh 50 L) 

Trav. sondage pr. install. eau 

, 374 95 

52 57 

85750 -

E lectricite-Gaz-Chauflôge Central (lnstallaUonet Materiel 
Arlicles electr. : 15 lots Gre iı gre 900 ı 

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Oir. Gen· Ligue Sportive, Presid. 
Suc. lzmir 

Com. Ach. Place Forte Çanakkale 
Vilayet Mnlatya , 
Coın Aclı. lnt. Tophane 

Ministere Trav. Publics Presid, 
AHaires Hydrnuliqucs 

Dans 15 jours 

29-5-40 10 -
25-5-40 J l -
24-5-40 15 30 

20-6-40 15 -

Municip. Siird, Ankara, ht. et Adana 27-5-40 15 -

Coın. Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı 22-5-40 15 -

Couverturc en inine: 400 p. Gre iı. gre - -· Dir. Hangar Avintion a Yeşilköy . 24-5-40 14 30 

Am eublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserle ete. 
Poele en fonte: 162 p. Gre iı gre - Oir. Hangar Aviation a Yeşilköy 24.5.40 14 -

Bois de Construction, Planches, Charponte 
. Planches, id. en sapin resineux Grô a gre 

Transport-Chargement - Dechargm.ent_ 
Extraction et tnınsport pierre:.: 5000 t. 
Transpurl aı ticles monopoliscs Publique 

" > : 20 t. ,, 
,, taba es ,, 

Combustible - Carburant-Huiles 

Mazout: 9 t. 
]) 200 k. 

Petrole: 100 k. 
Graİ5'e: 200 k. 
Mobiloil B. : 550 k. 
Petrele 
Benzine: 150 t. 
Coke: 150 t. 
Mazout: 120 t. 

Div-ers 

Divers instrumunts et nrticles de musique 
Tuyaux· en fer: 1200 m. 
Trompe en caoutchouc 
Brides 
Coton pr. mntelas: 31035 k. 
Pieces de rechnnge pr. r.utos: 28 lots 
Pieces rechnnge pr. cnmion Zis et motocyc· 

lettes N S. U. 
Coton indigcne Linters: 60 t. 

Pf!ovisi ons 

The 
Pois·chiche 
Huile d' olives 
The: 200 k. 
Pnin 
Sucre: 6 t. 
Cuiuon pain: 195 t. 
Legumes: 9 lots 
Orge: 70 t. 
Avoine: 75 t. 
Foin: 160 t. 
Paille: 30 t. 
Tige de paille: 20 t. 
Ble: 7,5 t. 
Millet: 750 k. 
Sop: 15 t. 
Tr~flcs: 10.i t. 
Verdure: 25 t. 
Carottes: 25 t. 
Betteraves: 25 t. 
Choux: 25 t. 
Epinard: 25 t: 
Sel: 38 t. 
Pain: 9,5 t. 

,, 

• 

• 

Courges, tomntes, auôerglncs, haricots et 
enmbcaux frais 

. ... 
Gıe iı gre 

,, 
.D 

,, 

Publique 
Gre a gre 
Publique" 
Gre iı gre 

Pli cnch 
Gıe a gre 

Gre n gre 
,, 
n 

,, 
Pli cadı 
Grc a gre 
Publique 
Pli cach 
Publique 
Pli cnch 

l> 

Publique 
,, 
,, 

Gre a gre 
]) 

Publique 
,, 
,, 
,, 
,, 
ll 

,, 

Publique 

ı_ 

990 -
50 -
20 -

100 -
30.1 -

2439 40 
45000 -

18936 

2753 80 
384 -

4875 -
1342 -
9000 -

14713 -
632 75 

18000 -

250ct -
2500 -
7500 -
ııoe -

80592 -
2520 -
3900 -
6650 -
4900 -
5625 -
8800 -

900 -
700 -
487 50 

93 75 
525 -

3150 -
1500 -
125V -
125U -
1250 _: 

1500 -
2660 -

997 11 
1530 -
3018 75 

• 

6750 -

1420 20 

206 55 
28 80 

365 63 
- ,.. 

1350 50 
1104 -

94 91 

Com. Ach. Milit. Kırklareli "22 5-40 15 -

Etabliss. Fab. Fer et Acier de Turquie 31·5-40 1'2 -
15 :-
14 -
14 -

Dir. Pr. J\ılonopoles Ankarn · 30.'i-40 
,, " ,, Ceyha"n • 24-5-40 

)> ı 24-5-40 

Ecole Agricole Halkalı 

,, " 

> ll 

n " 
Com. Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 
Oir. Hangar Aviation a Ycşilköy 
Com. Ach. Dir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 
Com. Perm. Municip. lstanbul 
ler Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 
Com. Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı 

Com. Ach. lnt. lzmir 
Municip!-life lzmir 
Com. Ach. lnt. Tophane 

24-5-40 11 
24-5·40 11 
24·5-40 11 

24 5-40 11 -
24·5-40 ı 1 
23·5·40 11 
27-5-40 11 
24·5-40 15 
~7-5-40 14 30 

(j.7.40 
23-5-40 
17-6-40 
22-5 40 
21-5-40 

5-6-10 
24-5-40 

10 ~ 

14 -
10 -• 
16 -. 
ıs -
17 -
15 -

1350 - Com. Ach. Oir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 27·5·40 15 -

..!.. -

165 -
7'25 28 
378 -
229 50 
498 75 , 
367 50 
12l 88 
660 - , 
67 50 
52 50 
36 53'" 
7 03 

39 38 
354 38 
196 88 
164 06 
164 06 
164 06 
196 88 
199 50 
74 81 

226·41 

Com. Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı 
l> > 

,, ,. 
Com. At:h · ini. Ankara 
Precureur Gen. Kayııeri 
Com Ach. lnt. Ankara 
Dir. Fnb. Mil. Groupe Kırıkkafc 

• 
" " Min. Hyg. et Assisl. Soc Ankara 
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Procnreur Gen. Tarıus 
,, ,, Düzce 

Com. Ach. lnt. Izmir 

22-5·40 11 
22-5-40 11 
22-5-40 11 
22-5-40 15 30 
3Q.5.40 15 -
21-5-40 14 3~ 
3.Q.40 14 30 
3-6-40 15 -
3-6-40 11 -
3·6-40 11 -
3-6·40 11 
3-6-40 J 1 
3-6-40 11 
3·6-40 11 
3-6-40 ·11 
3-6-40 11 
3-6-40 11 
3-6-40 11 
3 6-40 11 
3-6-40 11 
3-6-40 11 -
3·6-40 11 -
3-6-40 11 -

J-6-40 14 -
31-5-40 14 -

3-6-40 15 -

--~---------·--~--------....,·-----------------------...... -------~-------------------- ............. ---............ --.... _ 
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• 

• 

• 
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Memento des Fournisseurs. 9' 
LE.S ADJUDICATlONS QUI AURONT LIEU DEMAIN LE 22·5 

Dir. Gen. P. T. T. --;;;r. Gen. Exploit. Electr. Tr•oı' 
Wagon·poste (No lSSl] et Tunnel lstaııbul: 

Municip. Mardin : Boolon et tire·fond (No 1414] 
Dresscment corte [No 1408) Municip. Balıkesir · 

Com. Ach. lntend. Mil. Tophane Cri!uııcr.ıent tcrre [N 415) 
Brancard [No 1411] Com. Ach. Minist. Def 
Vaclıette jaune (No 1425) Coussiaet. 8 bılles [No 1'1161 
Ampoules de tro teınent ( o 1423) Dir. Gen, Türkkuşu: 
Etablissemeııt Cellulose de Su Cor:fection d'hab"t11 et cuqueıu•' 
ınerbank : [No 1416) 

Diverıı pnpier Dir. Vakoufs Edirne : , 
Miııiııtere Trav. P!lblics: DCcombres bi\,iue tekke (No 1418) 

Achheınent con•tr. biiti"e~ adn. Aff. Com. Ach · Milit. Edirne : 
lrrogation (No 1412) Orge et 111von (1421] (No 14 ] 
Municp. Jstanbul : Petrol.,, grai ııe ııt benzine 

A&pbnlte (No 1412] Broyage ble• (No 1425J 
Trompo ovec raccorda [No 1412) Dir. Forets lıpartn: 
Repar. blitiaae titablissement Karotğaç Brouuaillea [No 1424J • • 

LNo 1412) Com. Ach. Comm. Mil. Jst. ~) 
Greıil lNo 1412) Vitre, clous, piite et tui es [No 14 

Oir. Gen. Moııopoles : Bois de conıtrucliun [No 1424] 

Papier aluminium et tenfa (No 14121 Com. Ach. Mil. Isparta : 
Com. Ach. lnten. Maritime : Avoipıı (No 1419] 

ı Serge [No 1412] , Vilayet Malatya : 
Dir. Maison Radio Ank. : Tulle et toile [No 1419) 

• Comicbeı et rideouı: en sntio [No 1413] NOTES , Leı Numerountre f'; 
Com. Ach. lnt. Ankara: 

1 
thesu semt ceux de notre journ• 

Herbe .Le pr,airie [No 1413] leqael l'ovie n poru ~ 

Dl"r. Ho~tel Moıınnı's ·. 1 (•) l.oı aflairu suıvie& J'une ı f 
rieqne 11 rapportent • deı veni• 

PJomb .~ lingot (No 1414] adjudicatıon ıi ~ 

(3 üncü sayfadan devam) 
İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 'I 

Komutanlık birlikleri için 22 5.940 günü saat on bir bu~",. 
puarlıkla on beş ton nohud satın alıııacaktır. İsteklilerin bellı -

1 
ve saatte kati teminat akçeleri ile birlikte Fındıklıda kooıutııll 

. satınnlma komisyonuna gelmeleri. ~ 

l M ~n:.3!Y. ~~ü~ğ~den :R~ 
t
1 

inhisarlar Bira Fabrikası mamulatından buz, gazoz ve 
satışı" bir sene müddetle talibine verilecektir. 'fi' 

• Şartnamesini görmek ve öğrenmek istiyenler ber gün lnb• 
lar ~aşmüdürlüğü satış şubemize müracaat edebilirler. 9 

iş görmeğe talib olnnların tekliflerini ııilıayet 1 Hat.ir~n 

tarihine kadar Batmüdürlüiümfü·e ya7.1 ile bildirmeleri Uizırndırİ8' 
Taliplerin verecekleri teklif varakalarmda ne gibi teminat 

terdiklerini de yazacaklardır. ile' 
En müsait tekli/ yapan talibine idaremizce satış hakkı .,er 

ceği ilan olnnur. " 

Sümer Bank Birle§ik Yün ipliğ~ .ve Dokuma Fahri.kal•'' 
Müessesesinden : • ~ 

Defterdar fabrikasında mevcud aşağıda cins ve rnikdarı 1
9 
'" 

boş variller 27 Muyıs 940 pazartesi günü saat 14.30 da f)efter 

1 
Fab. da açık arttırma ile parti parti satılacaktır. . 

1
f 

Arttırmaya ittirak edeceklerin ilk teminat olnn yüz elli lı'tır 
arttırmadan evvel Katırcıoğlu hanındaki müessese ve7.nesine 1' 
malan. 

240 Aded S!1ç varili 200 kiloluk, 
19 ,, Demir ıaç yağ varili 450 • 500 kiloluk 

İzmir Kooperatifi İdare Meclisinden: ,, • pt 
Tasfiye edilmekte bulunan 1. K. T. Memurin istihlak ıto0 ;~· 

lifinin Basmane istasyonu dahilinde mağazasında mevcut teı~ıb' 
terazi, diı hemlt:r, kantar, boş zeytinyağlı lançaları ve saire 

4 
d' 

bakkaliyeye nit demirbaş eşya 25.5.940 cumortesi günü saat 1 ili' 
mezkur matazada sahlacağından talip olantarın müracaatları 
olunur. 

Bahkesir _Orman .Müdürlüğünden: 

Cinsi: MeGe enkaz odunu Kental: 4565 J' 
Balıkesir merkez kazası dahilinde hudutları §nrtrıaf111' ı 

yazılı Su korusu devlet ormanında 4565 kentnl meve eııdeP 
odununun 7 ny içerisinde çıkarılmak üzere J.6.5.940 taribitl 
itibaren 20 gün müddetle açık arttırmaya konulmuıt~~· 

1
,-' 

Arttırma 5 6°940 tarihine müsadif çar§amba günU 
.... 15 te Balıkesir Orırian Müdürlüğünde yapılacaktır· 

Beher ke,ntnlin muhammen bedeli 8 kuruıtur. 
Muvakkat teminat 27 lira 39 kuru§tur. r't 
Şartname ve mukavele projeleri Balıkesir Orroıı11 

dürlüğünde ~örülebilir· 
••• 

1800 ton arpa küspesi satilacaktır. Bak: İnhisarltıf 
Müd· 'ilanlarına. / 

imtiyaz Sahibi ve Yazı itleri Direktörü: iımail Girit 
Buıldıfı yer: Akıu Baıımevi iıtanbul 


