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ABONE ŞARTLARI 

Türkiye için Kuruı 
3 Aylığı 450 

6 " 850 
12 " 1500 
Ecnebi memleketler için 

r 1 <J_-J(Vl 12 ay ığı "' 

Sayısı 5 Ku · uş 
-S50ı ••se•wwevn 

Günü geçen nuıhalar 

20 kuruıtur 

~· 

ÇARŞAMBA 

ıl 

1 

HF.RGÜN ÇIKAR lKTiSAD!. MALI. TiCARi VE ZiRAi 

22 Mayıı 1940 

İDAREHANE 
Galata, Fermeneciler C~d. 

Kenber hanı. 2nci kat 
No. 8-9-11-12 

iLAN ŞARTLARI 

ldarehanemizde görüıülür 

Telefon: 4944~ 

Posta kutusu No. 1291 

Urnurrı Tüccarla.rın ve rnütea.hhitLerin rriesleki Organıdır 
"---~~~~~~~~!!!!-~~~-~~~~---~~~-----~~~~~~~~--~~~~~------------!'!!""!"'----~~~~--~~~~~~ 

Ekonomik Haberler 
l~aat Bankası yapak mübayaası· Altın 24 liraya kadar yük.seldi 

na başladı Ya '>il ua 2 3 buçuk liraya düştü 
1~İr~at. Bankası dünden itiba- _Altın satışları il~erinde teıo~v· 
j • ıhracına müsaade olunma- vuçler başl&mışhr Düu alatın 
~~1 İçin tüccarın elinde kalmış ' yirıni dört liraya kadar yüksel· 
~ ıı Yapağıları satın almağa baş· miş ve akşam geç vakit 2J bu
~ıştır. Dün müracaa.t eden iki çuk liraya inmiştir. Altan sahş
~'tardan 25 bin kilo yapağı sa· larının yapıldığı yerlerin daha 
'alınmıştır. Banka standar- ziyade Tepebaşındaki kahveler 
~ edilmiş ince Aaael.olu mal· olduj'u söylenilmektedir. 
~- ııı 67, biri nci Anadolu wal- Evvelce 80 liraya verilen be· 
~1 <'>5 ve ikinci Anadolu mal- şibirlikler şimdi 11 O liraya satıl-
,1~1 da 63 kuruştan satın , al· 1 maktadır. _ --· 

ladır. Fabrikaların demir ihtiyacı tesbit 
~· --- ediliyor 1Yat Kontr61 Komisyonu ıçın 
lht~limatname hazırlanıyor 

~ 11tarld. mücadele için yapı
~~~ araştırmalarda esaslı va
' ıt er görmek ürere fiyat tes· 
~ "e kont.rol heyetleri leş· 
~~~rıacağındaa bunların va
'ıt ı hakkında bir talima.tna· 
l\d bıııırlanmaktadır. Milli lktı 

1 
l\oruma Kanunu hültümle· 

"l~ RÖre, her vilayette teşkil 
~C'"k "tetkik ve kontrol ko· 
\\h.Otıları her gün toplanacak, 
\ !li piyoııa vaziyetini yakın· 
~ tctllik ederek ihtikara karşı 
!\~ ~c11k tedbirleri ittihaz ede. 

it, 

lak2s. pri~ıeri değiştirildi 
t~ ~tupa harbi_ d0olayı1>ile dün

lısadi ahvahnm aldıgı şek· 
~'-a • l · - · d t ~ ~ .ıt a ış erı u:ıerın e yap ıgı 

~~büyük olduğundan bir çok 
~ 1tketlerle olan takas itha

r tı.~c ihracat primleri üzerinde 
ultı 1 değişiklikler yopılmıştır. 
ltk~~İyetle prin.ılerin sukutu 
~'.11 dc olan bu değişiklik 
ı~ 1~a, Hohmdo, İsveç ıe İs-
Ş~ takas priıııleriodedir. 

İk tısat Vekaleti Sanayi tetkik 
heyeti reisi Bekir Sıtkı şehrimi· 
ze gelmiş ve Ş'!hricnizde de~ir 

isliyen fabrikaların ve bilumum 
sanayi müesseselerin de'mir ihti· 
yaçları üzerinde tetkiklerine bnş
lamıştır. Demir tüccarları, komi
syoncular ' ' e fabrikatörlerle te
maslar yapmaktadır. Bu sabah 
sanayi birliğinde butün demir 
sanayicileri mumaileyhin reisli· 
ğinde toplanarak ihtiyaçlarım 

bildireceklerdir. Buna göre ileri- ' 
de hariçten demir ithal edilecek- h 

tir. 
Bundan başka Sanayi Birliği 

tatil saatlerinin kaldırılması Ü.te· 
rine sanayi mÜeHeselerinde el· 
de edilecek istihsalat1 ve yeni 
neticeleri gözden geçirmek üze· 
re sık sık toplantılar yapacaktır . 

1500 ton şeker geldi 
Amerikadn.n şehrimize gelen 

Eksport vapurile 4eker şirketi 
ıçm 1500 ton şeker gelmiştir. 

Şirket bir kaç parti daha şeker 
getirtecek ve bu malları her· ' 
hangi bir zaruri ihtiyaç için stok 
yapacaktır. 

Müteahhitlerin Takvi rni --
y ARIN 23. 5. 940 ta YAPILACAK İHALELER • 

İst. Komut. SAK : 
Mokiııe ya~ı ben:ı:in gres v.s. (No 1425) 

Gaz. yı.{;ı (No 1426) 

Çorum Belediyesi: 
Üıtüpü. reçme, benzin, makine .}Dğı, 

rnazot utar v.11. (No 1425) 

Tophane Lv:.c. SAK: 
Knnaviçıt ve oınba ijlık be:r. (No 1423) 
Tahta ve mühür ktıışun (No 1423) 
Bn~day kırdınlmaaı (No l422ı 
VaL:eıa ve kösele ( No 1425) 
Kırklareli Ask SAK: 

Süt yoI;urt ve e t (Ne. 1407) 

İst. Ziraat Müd.: 
So~d: dam~• (No 1409) 

İst. Güuırükleri Başmüd 
P.ımukhı mf"nıuc:nt iı•hk ~opkn şeridi v • · 

(No 1409) • 

Ulus Müessesesi 
Üstüpü (No 1412) 

İst . Belediyesi : 
Müstamel boru (No 14:!6) 
Soğuk hava teııiHtı (Nıı 413) 
Yangın su t esisatı (No 1426) 
Cam kı •tal (No 1426) • 

Eskişehir Kor SAK: 
Cepharıe ııomeri (No 1413) 

Deniz Lvz SAK: 
Bez, aalaşpıir, omerıl:ıın bezi ve 

ııa .. amı {No 1413) • 

İnhisarlar Umum Müd.: 
Biı'o fıçııı (No 1413) 

İst. Jendımntt SAK. "" 
Kemik dü~me (N<l 14!3) 

Samsun Vilayeti: 
Erzı;k ve mohnıkat (N" 1414) 

St-limiye Aslc. SA. ': 
Süt ve y<$ırt (No 1414) 

Seyhan Viliiyeti: 
Er:r.ak ve ll'ıhrukııt (No 1414) 

o ı ap 

D. O. Yolları: 
E!elı:trilc uıoıiirlü kesme V t'I tl~ln.e 
znbı (No 1414) 

Anlc. Valiliği: 
Fls"roın düdüğü (No 1414) 
Ho~um {No 1425) 

Yozgat Nafıa Müd.: 
Hükur·et konafrı in~. (l';o 1414) 

Aydın Vilayeti: 
Ec:r.a (No 1421) 

Orman Fakültesi SAK: 

'te'l.-

Orlnuncı pu11 !:ısı, nıvo ~e ttod.ılit 
(No 1415) 

İzmir Mersinli Fidanlığı: 
M!'tÖr ve tür!Jin (No 1415) 

lçel Ziraat Müd.: 
KanşıL: pamı.k (No 1417) • 

Armutlu Belediyesi: 
Mc.ıönn makine yo~ı ve gaz (No 1417) 

Malarya Belediyesi: 
Harnar.ı tamiri ve liU teaiaatı (No 14191 

Emlak ve Eytam Bankası: 
Ah~ap ev nnknzı (I\~ 1419) • 

Hatay Vila} eti: 
Köprü tamiri (No 1425) 

M. M. V. SAK : 
iş elbisesi (~o 1425) 

Edirne Aslc. SAK: 
Sabun mercimek ııaman ''·•· (No 1425) 

Hatay Yoksul ve Kimsesizlere 
Yardım Cemiyeti: 

Er%ak (No 1'126) 

Kahta C . Müddeium.: 
Ekmek.(No 1420) 

Hamiş : ( ] fırnalı: ıç ne alı nmı, nu· 
aıaıalıu, İfin haııııı "•J' ılı gauıtede nııp• 
"ld• ğunu gÖshırir. 

[ ") Sonunda pldız işareti bıılunan itl11 
miin;,: •d.ey• aittir. 

M KASALAR ·-·---·---------- ~----

İnsaat -1 amiral- afıa işleri - .~alzeme-Harıta --_____ ........._._ -... ..._._..._ _...._ 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan 

lo 1llıdıye kadar Belçikanın % 
~ 01aıı ithalat primi 56, hazır 

Aynı vapurla mühiııı miktarda 
otomobil ve otomobil levazımı 

da gelmiştir: ·-

Sirkeci Demirkapıdn tttmir edilmek te olan saraçhane nnbarınan 
dahili sıva ve badanası yaptırılacaktır Pazarlıkla eksiltmesi 2~ mayıs 
940 cuma günü sant 15.30 da Toplıaııcde Levazım Amirliği sı.ı.tın al· 
ma komisyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 350 lira 51 kuruş kati ' . 
temiııı.tı 52 lira 57 kuruştur. isteklilerin belli ı;aatte komisyona gel· 

1 il]' \j 
0 

1\lte 46 olan ihracat prim· 

1 660 40 ve % 39 Ho1andanın 
t b olan ithalat primi % -51 
~ ~~ır % 41, nlivre % 40 o. 

~ t~ racat primi ~~40 ve 39. Is· 
~I 11 ~ 53 olan ithalat primi 

f ~:t. ha:ıır ~o 50, alivre ~ 48 
r ~ •h~~cat primleri ~ 47 ve 

~~lil, l~\liçrenin % 70 olan it-
~ Prııni % 51 e dütmüştür. 

}'Pı~~ır fiat için ibrnca~ın filen 
·~._.kış olduğunu levsık eden 
' 

1 ibrazı da şart tutulmus· 

l~tk· . . -
ıy~ - Yugoslavya afyon anlaş-

' /\ lllası temdit ·edilecek 
1 l6t~karadan bildirildiğine göre 

~1, 1Yc ~ Yugosla,,.ya ham afyon 
') ~1 anlaşmasınm müddeti üç 

•ba tenıdit edilecektir. 

' ~ Cuvaı için akradif 
'~ llval imal edilmek üzere ye· 
~b:l ~anaviçe ithalata için• Is. 
~~İt 1lhalat tacirlerine 3 l bin, 
1\tij t. 50 bin sterlin 'akreditif ' 

'-ııştir 
) 

~birde Un Stoku Bulunması 
~it LOzumıu Görülüyor 

40 bin çuval kahve Ay başın

da satışa çıkarılacak 

meleri. 

Nafıa Veka letinden: 

Stok olaruk be!clettirilmekte 
olup şimdiye kadar piyasaya 
arzedilmemiş olııu 40 biıı çuvol 
kahve önümüır.deki ay başındıın 
itibaren satılığa çıkarılacaldır. 
Memleketle esasen mevcud olan , 

Eksiltmeye konulan iş: 
Seyhan sağ sahil sulama ve deıarj şebekesile sınai imalatı ve 

işletme binaları •inşaatı keşif bedeli 2 400 000 liradır. 
Eksiltme 20 6.1940 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 15 de 

Nafıa Vekalet~ su işleri reiııliği su eksiltme kornTsyoııu odasında 
kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

istekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi bayındırlık iş· 
leri geııd şartnamesi, fenni şartname ve projeleri 50 lira mukabi

kahve stokuna ilaveten piyasaya 
çıkarılacak 40 bin çuvallıl< kah· 
venin, perakende kahve f iatla-• 
rındaki yükselme istidıtdın ı Ö!'· 
liyece~i muhakkak görülmekte
dir. 
··- ...._._ ... _ .. .,.,,.~-------

B O R -S A 
Çl~KLER 

21 • 5 • 1~40 
Londra 
Nevyorlt 
Par is 
Milaııo 

Cenevre 
Amsterdau 
Brüksel 
Ati na 

So~ 

5.24 
159.50 

2.9429 
8.35 

29.2725 

0.9975 
2.-

lftadrid 14.455 
Budape~te SO.L625 
Bükrcş 0.625 
Belgrad 3.97 
Yok.obama 38.37 
Stokholm 31.005 

ESHAM VE TAHViLAT 
Sıvu -Erzurum 1 19.50 

,, ,, 5 # 19.58 

linde su işlesi reisliğinden alabilirler. · 

muvakkat 
seki:ı gün 
ile Nafıa 

Ekı.iltmeye girebilmek için isteklilerin 85.750 lire;lık 
teminat vermesi ve eksiltmenin yapıl!cağı günden en az 

' evvel ellı:riode bnlunau vesikalarla birlikte bir dilekçe 
Vekaleti ıe müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika al

ı maları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 
. Bu müddet içinde vesikn talebinde bulunmayanlar eksiltmeye 

iştirak e 1e mezler. · 
İsteklilerin teklif mektuplarını yukarıda yazılı saatten bir suat 

evveline kadar su işleri reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır. 

Postada olaıı gecikmeler kabul edilnıez. 

Malatya Vilayet Makamından: 
274 ı lira 94 kuruş ·~şif bedelini muhtevi olu~ vilayet merke· 

zinde ycptırıl~cak aşım durağı inşaatına istekli çıkmadığından bu 
yolda.ki eksiltme 16.5.940 tarihinden itibaren 1 O gün müddetle uza
tılmıştır . 25.5.940 tarihine rastlayan cumartesi günü snat 11 de iha· 
lesi ynpılacaktır. İsteldilerin vilayet daimi encümenine müracaatları 
ilan olunur. 

Samsun Vilayetinden : 
Bafra - Alaçam yolunun Ö+000-35+000 ldlometreleri ara· 

sında ham taş ihzarı 10 Mayıs 1940 tarihinden itibaren bir ay içinde 
pazarlıkla ihale edileceğinden keşif evrakını görmek isteyenlerin 

1 
Vilayet Encümen ~alemine ve ~alip .?!anların teminat -~a~buzlariyle 
birlikte Vilayet Daımi Encdmenın murtl<'aat eylemelerı ılnn olunur. 

iıanıar, Emirler, Tebliğler 

' ithalat Birlikleri Hakkında 
Ticaret Vekaletinden : ilan No, 111.1 

İştigal mev.:ıuu oşağıdn Gümrük tarife numaraları yazılı madde
lere münhasır olmak ve Merkezi İstanbulda bulunmak üzere 16 
Mayıs 19~0 tarihinde 3780 sayılı kanunun 34 ncü maddesine tevfi-
kan bir · 

"MADENi EŞYA VE MALZE.ME İTHALATÇILARI BİRL1Gl" 
kurulmuş ve faaliyete geçmiftir. 

Birliği n faaliyet sahası bütün memlekete şamildir. Resmi gaze· 
teni~ 1 l Nisan 1940 - 4482 sayısında neşredilen ithalatçı birlikleri 
tip statüsünün 5 nci maddesine göre azalık vasfını haiz madeni ef-

1 ya ve malzeme ithalatı yapan tacirlerden isteyenler bu birligiıı aza. 
sı olabilirler. Aza olmıyanların birlik iştigal mevzuunu teşkil eden 
?Jl&ddeler ithalatını yapması memnudur. 

Madeni Eşya ve Malzeme İthalatçıları Birliğinin iıtigal mev-
1 zuun da dahil maddelerin Gümrük tarife No. 
1 Demir Grupu : Bakır Grupu : 

, 

Tarife Nr. 

517 
519 a, b 
520 a, b 
52a a ı, 2 b 1, 2 
524 a 1, 2, 3 b 1, 2, 3 
532 a 1, 2, b, c, d 
533 

Tarife Nr. 

554 b 
555 a 

Kalay Grupu : 
Tarife Nr-. -

577 b 

530 metrelik kısmının adi kııldırıın inşaatı 6 Haziran 1940 perfem
be günü saat 15 de ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konul
muştur. 

İhale Viliıyat Daimi Encüaıeninde yapılacaktır. 
Keşif bedeli 871 lira 2U kuruş ve muvakkat teminatı da 55 lira 

54 kuru~lur. 
Bu işe ait evrnk şunlardır . 
A - Keşif def teri 
B - Hususi, fenni şartname 
C - Eksiltme şartnamesi 
D - Mnkavele projesi 
Bu evrak Nafıa müdürlüğüııde ve Vilayet Eocümeu kaleminde

dir. Talip olanlar her gün görebilirler. 
1 

Af yon Belediye Riyasetinden : 

1 
119 lira 90 kuruş bedeli keşifli wezbaha tamirata içiıı vuku bu-

lan mullakasAda talipli çıkmadığından mÜoakasanın On gün daha 
temdidine ve ihalesinin 28.5.940 salı günü saat 14 de bırakılmasına 
k mır verilmiştir. İsteklilerin belli gün ve saatte belediyede hazır 
bulunmaları . 

1 * * • 234 lira 14 kuruş bedeli keşifli yeni belediye binası ile Ali 
Çetiokaya okulu arasında yapılacak çiçeklik bordolarw vuku bulan 
münakasasınde talipli çıkmadığından münkasaiun on gün daha tem
didine ve ihalesinin 28 5 940 salı günü saat 14 de bırakılmasına karar 

... verilmiştir. İste..klilerin belli gün ve saatte belediyeye m~racaatları. 

* • • 132 lira 84 kuruş bedeli keşifli İstanbul istasyonu civarın· 
daki belediyeye ait buğday deposunun tamiratı için vuku bulan mil· 
nakasada talipli çıkmadığından münakasanın on gün daha temdidi. 
ne ve ihalesinin 28.5.940 uh günü saat 14 de bırakılmasına karar 
verilwiştir . İsteklilerin belli gün ve saatte belediyede • hazır bulun
maları . 

SRmsun İnhisarlar Batmüdürlüğünden: 
Açık eksiltmesi 25.4 940 perşembe gününe talik edilen Bafra 

İnhisarlar idare yaprak tütün depolarının zeınin kat dötemesraltın
daki suyun izalesi için toprak imlasile beton döşemesi 'inşası işinin 

aynı günde de istekliai çık1Dadığmdan pazarlıkla ve 24.5.940 cuma 
güoü saat ou beşte yapılacağı ilan olunur. 

ilaçlar. Klinik va ispençiyari aıat. Hastahane L vz. ----- --- .. . _ _................_....-.-..---

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Merkez Satınalma 
Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 255,000 lira olan 1500 ton Nitrat döıut • 
askeri fabrikalar umum wüdürlütü merkez satınalma J<omiıyonunca 
2~.5.940 çarşamba günü saat 16,30 da pazarlıkla ihale edilecektir. "'\ 
Ş:ırhıaine 12 lira 75 kuruş mııkabiliııde komisyondan verilir. Talip· 
!erin muvakkat teıninat olan 13950 lira ve 2490 sayılı kanunnn 2 
ve 3 maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle 
alakada; ticcardan olduklarına Clair Ticaret Odası v~sikaaile mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatları. 

Elektrik Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) -____ ,_ ...... ___ ~-- --·-------- ---
- ı. Nafıa Vekaletinden : ı 

Eksilt01eye konulan iş : Aukara Atatürk lisesi kalorifer ve sıh• 
lıi tesisatıdır. 

, 

t Keşif bedeli 63335 lira 12 kuruştur. 

~lı llbulda fa::ı:la un stoku bu
~.~~'4tnası lüzumlu görülmüştür. 
~lt'i·c' Dahiliye ve Ticaret ve
ı.~ tırıc müracaat etmiştir. Dün 
'\; '-l dctirmcnciler belediye ile
>, kt \idürlüğünde bir toplantı· 

ltılınıştır • 
,, ,, 6 19.58 

A. D. yolu 1 ve il pej. 40.80 l * • * Havza Boyabat yolunun Vezirköprü Kazaıı içinden ıeçen J Eksiltme 5.6.1940 çartamba günü uat 15 de uafıa vekileti 

• 
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A) Münakasalar 

l _n_,ş_a_a_t_, _T_a,_m_ir_2_t_,_. _N_a_f_ı._a_i_ş_le_ri .... ,_M_a_l_ze_m_e_,_H_arita . 

Samsun-~vaı yolunun arasında parke kal· aç. eks. 
dırım ferşiyatı: 450 m. 

Havza-Boyabat yolunun arasıuda kaldırı'm 

inş.: 530 m. 
Bafra-Alaçam yolunda ham taş ihzarı 
Pavyon tamiri (temd) 
Mezbaha tamiri (temd.) 
BOTdür inş. (temd.) 
Buğday deposu tamiri (temd ) 

,, 

paz. 
,, 

Tütün deposu tamiri (temd.) pl\z. 

921 -

871 20 

119 90 
234 14 
132 84 

Hakknri hükumet konağı inş. kapalı z. 112490 16 

69 07 

55 34 

6874 51 

ilaçlar, Klınik ve ispençıyari alat, Hastahane Lvz. - ... r--·· -W·~-- -___,__. -.A-. •-- --
Nitrat dö sut: '500 t (şart. 12.75 L) paz. 255000 - 1395~ 

E lektrB<-t-ı r:zvagczı-Kalorifer (!esisat ve malzemesi) 

Auk. Atatürk Lisesi kalorifer ve aıhhi te- kapalı z. 63335 12 
sisatı (şart. 317 kr.) 

Di7.el oıotörü 120 Pi takatinde: 3 ad.-yük· 
sek tazyik tulumbası: S r.d. 

Asansör tesisatı 

,, 43633 -

tı! e nsucat, E. lbise, Kundura, Çamaşır v .s. 
Siyah yağlı kösele;5 7. ·-- ----·' paz:-·· l2750 

Sarı vakehı: 1.5 t. ,, 4125 -

Kereste, tahta ve saire _................ ---~...------..ı..-

Kereste: 186 ad. • 
Kontrplak: 4IJ50 ad. 

/' 

Nakliyat Boşaltma Yükletme 

Buğday nakli 
Eşya nakli: 15000 t. 

aç ekı. 
kapalı z. 

aç. ~ks. 
kapalt z. 

Mahrukat Benzin, Makine yaglan v. s. 

Tranııforınotör yağı: 3 t 
D.T. oil Extra Hcavy yağı 
Motör yağı: 1.8 t şanzıruan için: 450 k.: 

Defranıiel için: 450 k. gruöriükler 
için: 306 k .·mazot: 300 kg. 

Mazut: 15 t. 
G 8 7.; 1000 teneke benzin: 535 teneke 

Müteferrik ---·----
Normal suni portlant çimentosu: 200 t . 
Sin~k kağıdı: 40· 00 nd . 
Muhtelif eğe v.s.: 418 kalem 
Elektrolit bakır; 250 t. (şart. 875 kr.) 
Küçük torna tezgiihı: 10 ad. 
Avrupa linters pamuğu: 50 t. 
Ferro krom: 18 t . 
Elektrolit tutya: 100 t. 
Pres makinesi: 2 nd · 
Gemici el fen ri: 900 ad 
Auıbolaj malzemesi: 5 kalem 

,, . ~ 5 n 

., : 25 n 

Kazma, kürek el ı•rabası ve varyoz 
Donki: 1 ad. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. -------------.. -·--
Yulaf: 740 t .• k. ot: 140 t. 
Yoturt: 90 t. (temd.) 
Sığır eti: 30 t . ,, 
K. ot: 45 t.-ıaman: 75 t. 
Çayır otu: 267.9 t. 
Ekmek: 219 t. 
Tereyağı: 5 t. 
Tavuk: 2.50 ~ ad.-piliç: 200 ad.-yuınurta: 

15000 ad.-zeytinyağı: 700 k. 
Pilavlık pirinç· 15 t.·çorbalık pirinç: 7 t. 
K. üzüm: 1.2 t.-k. kayısı: 1 t.·nohut: 1.5 

t.·merciınek: 500 k.•k. fasulye: 2.5 t.· 
sabun: 9 t.-k. bamya: 250 k.-tereyeğ: 
450 k. 

Tuz: 38 t.-patateı: 20 t.-k. soğan: 4 t.-so· 
da: 5 t. 

Makarna: 2 t. şehriye: 700 k.-pirinç unu: 
1 t. nişasta: 700 k.-un: 1.ı t. 

Patlıcan: 5 t. -kabak: 4 t.-taze fasulye: 3 5 
t.-ispanak: 8 t.-taze bakla: 1.5 t.-pıra

sa: 5 1,·semizotu: 2.5 t.-ta:ıe bamya: 
1.5 t. ·tomates salçası: 500 k. limon: 
1800 ad. taze tomates: 3 t. 

Koyun eti: 4.5 t. 
Ekwek: 9.5 t 
Süt: 5 t. 
Yoğurt: 1.5 t . 
Pirinç: 2 t.·makarna: 500 k.-zeytinyağ: 200 

lt. ·urfa yağı: 600 k .• k.ıoğ'an: 800 k ·sa-
.bun: 7UO k.·pirinç unu: 75 k.-irmik: 50 
k.-mercimek: 100 k -k. fasulye: ISO k.
k .-bamya: J5 k.·un: 150 k -k.kaym: 
ıuo k ·k. erik: 50 k -rezaki üzümu: 50 
k.·salça: 100 k.-soda: 400 k.·çay: 100 k. 

Sebze: 17 kalem 

B. M ü 7 a y e d e 1 er _____ .,.__... -. .. ----
Ev eşyası 

Bina aok&71 
Şevrole markalı kamyon yedek parçalar 

aç eks 

paz 

n 

aç. ekı. 
paz. 

aç. ek!ı'r' 

tt 

paz. 

" 
tt 

n 

,., 
n 

aç. eks. 
pu: 

" 
" 
" . 

aç. eks. 

paz. 

n 

n 

n 

kapah z . 

n 
,, 

aç. eks. 

,, 
" 

" 

" 

n 

n 

" 
n 

,, 
" 

, 

" 

\ aç. art. 

" 
" 

Ekmek parçası: 6 t.·yewek artığı: 9 (tashih) 
Yemek ve ekmek artık lan " 

342 38 
13913 90 

5250 -

1140 -
6302 -

10000 -

1630 50 

3100 -
418 80 

18609 -· 
175000 -
15700 -
225110 -
18000 -
23000 -

1350 -
900 -
200 -
800 -
420 -
600 -· 

22500 - •' 
k. o 33 85 

6697 50 

7110() -
2556 .:_.. 

5650 -
6810 -

4990 -

1561 -

4575 -

2161) -

997 50 
900 -
375 -

2450 

54'> -
360 -

4416 76 

3272 

1912 50 
618 75 

23 68 
1043 55 

393 75 

85 50 

1~2 29 

232 50 

1395 68 
10000 

1177 50 
1687 50 
1350 -
1725 -
230 -· 
101 w 
135 -
30 -

12(1 -
,_ -
45 -

1687 50 

503 32 
1579 80 
525 -
191 25 

423 75 
513 Ol 

374 25 

117 08 

340 13 

162 -
75 -
67 50 
28 12 

177 71 

59 11 \ 

183 75 

40 50 
54 -
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Samsun Nafıa Müd. 

Vilayeti 

,, 
n Ask. SAK 

Afyon Belediyesi 
,, 
n 

Samsun İnhiaarlar Başmüd. 
Hakkari Valıliği 

As~eri Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

Nafıa Vekaleti 

Siird Belediyesi 

27 .5.40 15 --

6 640 15 

1 Ay zarfında 
,, 

28-!1-40 \4 -
28·5·40 14 -
28·5 40 14 -
24-5-40 1 5 -
20-6-40 14 -

29·5 40 16 .30 

5-6-40 1,5 -

15-6-40 8 

Antalya Elektrik T.A.Ş. Haziran gayesine 1'adar 

Tophane Lvz. SAK 

n 

Havı:a Belediyesi 
D D. Yolları Haydarpıışa 

, 

23.5 40 11 30 
23.5.40 11 --

23-5-40 
7 6·40 15 

Toprak Mamulleri Ofisi Samsun Şub. 7-6-40 14 -
Ank. Lvz. SAK 7-6 40 15 -

D.D. Yolları Haydarpıtfa 
İstanbul Komut. SAK Fındıklı 

,. 

D.D. Y alları Haydarpa,a 
İst. Vilayeti Ziraat Müd. 

D.D. Yolları 9 cu İşlet. Sirkeci 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
Ask. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

" 
" 
n 

" 
" 

Tophane Lvz. SAK 
D.D. Yolları Haydarpaşa 
M.M V. SAK 

" ,, 
Ank. Valiliği 
İnhisarlar Uıuum Müdürlüğü 

Lüleburgaz Aık. SAK 
Ank. Lv1. SAK 
Tekirdağ Tümem SAK 
İst. Komut. SAK Fındıklı 
•Samsun Aık. SAK 
Bursa C. Müddeium. 
Ank. Lvz. SAK. 
Ank Nümuııe Hastanesi 

" 
" 

• 
,, 

,, 

" 

Ank. Doğum ve Çocuk Bakımevi 

" 
ı • n 

n 

,, 

.. 

.. 

İst. 2 ci İcra Osmanbey Kır Sok. 
Hulki bey Apr. 

İst. Belediyesi 
İst. 3· cü İcra Beyo~lu Pangaltı 

Amerikan Garajı 
İst Bölge Sanat Okulu SAK 
Galatasaray Liıeıi SAK 

10-6 4(\ 11· -
23.5.40 14 
23-5-4(1 10 -· 

7-6 40 
23·5-40 

5-6·4\J 
27 5.40 
29-5-40 

429.5.40 
29 5.4() 
29-5-40 
29-5·40 
29 5.4() 

24-5-40 
31-540 
ı.:ı 5 40 
23.5.40 
23 5-40 
23·5-50 
28-5-40 

il -
15 -

il -
14 30 
il -
15 -
16 -
15 30 
14 -
15 -
16 -
ti -
1 l JO 
11 -
10 --
15 30 
16 -

23-5-40 10 -
23-5·40 15 30 
24-5-40 10 -
25·5 40 10 -
28-5·40 10 - ' 
10640 16 -
6-6-10 15 -
7-6-40 ıo -

10.6·40 ,10 -
10·6-40 10 -

11-6-40 10 -

11-6-40 14 -

12-6-40 10 -

• 

7-6 40 
7-640 
7-6 40 
7-6 40 
7-6 40 

( 

14 -
14 -
14 -
14 
14 -

• 

7-6-40 14 -

23.28-5-40 16 -

6-6-40 14 -
"24-27-5-40 9 30 

36-40 14 -
28-5-40 15 -

\ 

yapı ve imar işleri reisliği eksiltme komisyonu odasında kapulı ıarf 
usulile yapılacaktır. , 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 3 liru 17 kuru 
bedel mukabilinde yapı ve imar işleri reisliğinden alı .ıabilir. 

Eksiltmeye girebilmek içiıı i steklılerin 4416 lira 76 ku• uşlı:~ 
muvakkat teminat vermeleri ve nafı '.l vek.i.letiuden bu işe gir~bilt• 
ceklerine dair alınmış ehliyet vesikası ibraz etmeleri· liizımdır. Bıl 

, vesika eksiltmenin yapılacağı günden en az 8 gün evvel isteklile 
rin bir istida ile nafıa veknletine müracaatları ve dilekçelerine en 8~ 

: bir kalemde 30 bin l.ralık bu i,.e benzer bir iş yaptıklarına dııir iş• 
1 yaptıran idarelerden alınruış vesilca raptetmeleri muktezidir. 8~ 
J müddet zarfında v·es ıko talebinde bulu ırnıoyanlar elts' ltrneye gireıı>I' 

ı yeceklerdir. 
İstekliler teklif ruektuplarıııı ihnle günü olan 5.6.1940 çar~aıııb• 

ı günü saat 14 e kadnr e ksiltme komisyonu reisliğine makbuz muk•" 

1 
linde vermeleri lazıwdır. 

J Postada olacak gecikmeler kabul edilmez 

Siirt Belediyesinden: 
120 ps. tı:katinc!e 3 . ndet Dizel motörile yıpe aynı takatte ~ 

adet yüksek ta7.yik tulumbasının mübayarıın "e Sıirt lulurubu istaf 
yonunda moı1te edilme i işi kapalı 1.arf usulile münakasny!! koıı· 
muştur. 

Muha~men lnşif bedeli 43633 lıra ve muval,kc.t teminatı 327Z 
liradır. 

Eksiltme 15.6.9.10 tarihine müsadif cumartesi güllü saat 8 de 
Siirt Belediyesinde yapılncnkhr. 

Munakasa ve keşif evrakını görmek istiyeıılerin Ankara İstsıı· 
bul ve Siirt Belediyesine müracaatları ilan olunur. 

-----
r110nsucat. ElbiSA - KundurCı - Çamaşıı· v ~ s. • 
__._.~~---- _.....,... _...,. .. __.. --- .......... .......-..... --

İstanGul Levazım Amirlıği Satmatma Komisyonundnn 
Tevhit semeri için 5 bin kilo kadar siyah yağlı kösele alııır 

C1'khr. Pazarlıkl& eksiltmesi 23.5.9-lO perşeru be günü s.ıat i 1 30 d' 
Tophanede Lv. amirliği satınalıı komisyonunda yııpılı:caktır. Tnhw'' 
bedeli 1275'1 lira , k ct'i teminatı 1912 lira J)ıJ kuruştur İsteklılerİO 
kanuni vesikalaril e belli s ııtte komisyona gelmeleri. 

• * • 1500 kilo irndar kundure;.lık sarı vaketa alınacaktır. Pazar· 
lakla eksiltmesi 23.5JJ4.0 perşembe günü sanl l 1 de Toph~nede V; 

· amirliği sııtıııalma komisyonunda yapılaca ktır. Tahmin bedeli 41ı> 
lira kafi teminatı 61 8 lira 75 kuruşt\!r. İsteklilerin belli saatte kO· 
misyona gelmeleri. 

Kereste, Tahta ve saire 
. Kamlık Eğitmen Yetiştirme Kursu Müdürlüğünden: 

4 Kamlık Eğituıen yetiştirme kursu için açık ekııiltme ile 6.i 1 
M:ı 186 adet kereste alınacaktır. 

İşin tutarı 342 lira 38 lrnruş olup muvakkat teminatı 23. lira ~ 
kuruştur. ' / 

Bu husus ifin tanzim edilen şartnameleri görmek isteyeıileriO 
, Samsundu Maarif Müdürlüiüne ve Havzada dahi Maarif !\1emurluğu111 

müracaatları lazımdır. • 
• İhalesi 23 mayıı 9.tO pcrgembe, günü Hannda Belediye Daire' 
! sinde Komisyon huzurunda yapılacaktır. 
ı , 
1 

1 
Devlet DemiryoHarı iılctnıe Umum Müdürlüğünden : 

• I' 
Muhammen bedeli \3Ql3 lira 90 kuruş olan 92.400 metre J1l 

. kabı muhtelif cins \"( eb'adda 1650 aded kontrplak i 6.940 coıO' 
1 günü s~at 15 te Haydarpoşada gar binası dnLil:ıı::leki :.omisyoıı tı' 
1 rafından kapalı zarf usulilc satın alınacaktır 
1 Bu işe girmek isti yenlerin 1043 lira 55 kuruşluk muvakkat te' 
miııat kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini t.ıuhtevi zarflıır•111 

: ayni gün ve saat 14 e kadar kowisyon reisliğine vermderi lazıuıdıt· 
! Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak doğıll~ 
1 
maktadır. 1 ________ __.,,,,. 

1 Nakliyat:-y_~kle"!~ - Boşalt~ · -- ---
: Ceyhan lnhiııarlar Başmüdürlüğünden : 
1 Ceyhan inhisarlar idaresile şimendifer istasyonu arasında tab· 

minen 150 bin ve istasyoııla idı:ıre an barın dun Yumurtahk idaresiııe 
20 bin kilo sandık içinde mamul tütün ve içki ve balye haliılde 
yaparak tütün ve boş zuruf ve bil'cümle idareye' ait eşyanın ıııiilt" 

ı kabileıı uakli mukavele al<di tarihinden itibaren bir seııe muddeılt 
1 açık eksiltmeye kouulmuştur. 
1 Eksiltme 24.5.'H.() cuma günü saat 14 de Ceyhan inbisarl•

1 

l baş memurluğu binasında yupıl caktır. Taliplerin mezkfu tarihte 
Ceyhan ba'I: memurluğundan bulunmaları ilan olunur. 

I • • * Ceyhan inhisarlar i~aresile istasyondan ve Kozan ve ~ş· 
1 dirli idarelerinden ıuütekabilen taşıııscak tabwiııen 160 bin lı•16 
sandık içinde mamul tütün ve içki ve boş zuruf ve bil'cümle idi' 

1 reye ait eşyaıun nakli mukavele akdi tarihinden itibaren bir !leııe 
1 müddetle açık eksiltmeye konulmuş ur. 
1 Eluıjltıne 24.5.9.ıO cuı.iıa günü saal , 1 de Ceyhan i1ıbısarlar id~ 

resi binaımıdrı. yapılacdktır. Taliplerin o tarihte wezkfir idareye IJJ 

racaatla bulunmaları ilan olunur. 

Ankara Levezım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 
15 bin ton vagonlardan tahmil tahliycniı\ kapalı zarfla. eksilt: 

meı;i 7.6 .940 saat lfi te Ankara Lvz. amirliğ i satınalmn lt0misyon11
" 

da yapılacaktır. ,. 
ı Muhanımen bedeli 52.=ıO lira ilk teminatı 3!:13 lira 75 kuruştıı 
Şartnamesi kowiııyonda görülür İçinde ka11uni vesikalar da bıı111' 
nan teklif wektubltırııım saat 14 de u dar komisyoırn verınelerİ· 

Sümerbnnk Scllüloz ~annayii ·Mwessennden : 

1 Müessesemizin İzmit vesair gümrüklerdeki ( 1alın gümrüie v ~ 
rudundan çıkarılmasma ve buua -.ıüteferri bütün ınuaıuelnhn ilıı:ıJ~, 

• lıne kadar olan; işlerinin tedviri, ıı aklıyat veya bu gibi işlerle itl• 
1 gal eden bir müesseıoeye tevdi edilec~ktir . 

Bunuu için: 
Türkiyeoin her yerinde gümrük komisyonculuğu yapabilmel>· Jı· 
Sellüloz saııayiine aid iptidai waddcleıle inşaat ve makine 

8 i~ 
, samı üzerinde · güwrükçülük bakımından ihtisas sabibi eleman• bS 

bulunmak. bil' 
, Müe13esenio i ~lerini istt:uileıı her } erde ifaya he4- aıı amade 

' lunmnyı kabul etmek. . . bİ" 
. Nokdi veya itibari \banka mektubu) olına1' Ülere asgari ık• 
liralık kefalet verebilmek. 

Kuvvetli ticari referans gösterebilmek esastır. 



22 Mayıs 1940 

~ Bu işi deruhde etwek isteyen müessesaho yukarıda yazıla şeraiti 
~U~aınen kabul edebileceklerini ve bunun için ne gibi bir esas da
' •ııde ve nekadnr ücret taleb etmekte oiduklnrını bildirir dilekçeyi 
s"l.atnj 10 haziran 940 tarihine kadar İunit . Sümer Bımk SellüloL 
•ııa •• M 

}il üessesesi Müdürlüğüne göndermeleri. 
x.. Daha fazla izahat almak isteyenlerin İzm ı tte Müesse~· Ticaret 
"l:r..,· • 
;".'-... ısıne müracaatlnri. 
----~-----~kat, Benzi o, al<ina yağları v. s. 

[) - -- --------
. D. Yolları ve Limanları İşletme Umum İdaresinden : 

0.
6 

Muhammen bedeli 1140 lira olan 3000 kg Transforma~ör yağı 
h.'~40 pazartesi günü saat l 1 on birde Hayrlarpaşada gar b inası 
ılındeki komisyon tarafından . açık eksiltme usulile alınacaktır. 

1 Bu işe girmek istiyenlerin 85 liro 50 kuruşlt.k muvakkat temi
t\d Ve kıınunun tayin ettiği vesaiiıle birlikte eksiltme günü saatine 

i.r komisyona "müracaatları lazımdır. 
J Su işe ait şartnameler komiıyondan pero&ız olarak do,ğıtılmali 
qlt, 

• • • Muhammen bedeli 1630 lira 50 kuruş olan rn bin kg. mı-.· 
; llıoforin 7.6.940 cuma günü ıııat 11 de flaydarpaşada Gar bi
: ,dıthiliııdeki• l owisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alı
•l(tır. 

Su işe girmek istiyenlttrn 122 lira 29 kuruşluk muvakkat te
ıı~t Ve kanunun tayin ettiği ves·ıikle birlikte eksiltme günü saati

adar komi,.yona ı:ı ı üracaatları lazımdır 

d Btt işe ait şartnameler l,omisyondan parasız olearc.k dağıtılnıak 
ıt 

lstanbul Komutanlığı Satmalma Komisyonundan : 

1
16.5.940 ~ünü talibi çı\tmaynn altı bin üç yüz iki liralık gArgoyl 

1 • OLL. Extra hetlvy yağıtııu paı.arlılo!'ı 23.5.040 günü saat 14 te 
Macaktır. isteklilerin belli gün ve saatte Fuıdıklıda komutanlık 
llıtl!l.la liomisyouuna gelmeleri. 

~ ( • Nakliye ve molörlü birlikler için aşağıda cins ve miktarı 
~· ı işletwe malzemesi 23.5.940 günü sa11t 10' da pazarlıkla sı&tın 

' 
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dair Ticaret Odaıı vesikasile :Oezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. 

* • • TRhmin edilen bedeli 15,701 lin. olan 10 adet hassas küçük 
torııa tezgahı müteııhbit nam ve hesabına askeri fabrik l ıı r umum 

müdürlüğü merltez ı; ı t mdıoa komisyonunca 29 5.940 çarşamba günü 
saat 16 da paurlıkLı ıhale edilecektir. Şartname parasız olarak ko 
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1177 lira 50 
kuruı ve 2490 nuınaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki veseikle 
komisyoı;,ıcu olmadıklar11111 ve bu işle alakadar tüccardan olduklarına 
dair ticaret odası vesikasile mezkur gün \•e saatte kom'syona mü· 
racaatları. 

* • • Tahmin edilen bedeli 18 bin ljra olan 18 ton ferro krom 
müteahhit nam ve hesabına Asla!ri Fabrikalar umum müdürlüğü 

, merkez s!!.hııal.nn komis}·ouunca 29 mayıs 940 çarşııuıb günü saat 
14 te paznrlıkla ibate edilecektir. Şartname prırasız olarak komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1350 lira ve 2490 
nuın:r lı kanuuuıı 2 ve 3 m:ddelerindeki vesaik1e komisyoncu ol . 
madıldarıııa ve bu işle alakadar tüccıırdan olduklarıııa dair Ticaret 
Odası vesikasile iııezkür gün \' e saatle komisyona mÜrtiCaatları. 

• • • Tahmin edilen bedeli 175 000 lira olan 250 ton Elektrolit 
bakır müteahhit nam ve hesabına Askeri fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satınalma komisyonunca 29.5.9.tO çarşamba günü s at 
15 te pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 8 lira 75 kuruş muka
bilinde Komisyondnn verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
10.00l lira ve 2t9ü numaralı kanunun 2 ve ,\ maddelerindeki \'e 
saikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işi t" nliiksd ar tüccardan ol 
duklarına dair Ticaret Odası vesikasile me7kür gün ve saatte ko 
misyona müracaatları. 

11 
~ı:ı.ktır Alınacak malzeoıe IO bin liralıktır. Yag ve l..ıeıızin ayrı 

4 
loliplerdeo alınabilir. İsteklilerin şartııameyi görmek için her 

L "'c pazarlığa iştirak için de belli gün ve aaatte kat'i teminat 1 
'1tle . k ı 

~ rıyle Fındıklıda komutanlı satıııalma komis1oouna gelmeleri. 

* • • Tahmin edilen bedeli 18.60fl lira olan 418 kalem muhtelif 
eğe vesaire müteahhit nam ve hesabınıt Askeri F nbrikalar Umum 
Müdürlüğü Merkez S11tınalma koınisyoııuııca 29.5 940 çarşmrba gü· 
nü saat 11 de pazarlı.da ihale edilecektir. Şartname parasıı: olar k 
komisyondan verilir. Taliklerin muvalı:kat teminat olan 1395 lira 
6 ' kuruş ve :!t90 numaralı kauuııuıı 2 ve 3 wadnPlekindeki vesaik · 
le komisyoncu olmndıkl nına ve b~ işle lakad~r tüccardan olduk· 
luına dair Ticıuet Odası vesikasile mezkur gün ve "antte koruis· 
yoııo l\)Üracaatları. 

• * • 

40000 acl. sinek kağıdı ile 1 
Bak: İnhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

• 
adet donkı alınacaktır-~<>tör yagı 1800 kılo Şaıızım an için 450 kilo 

~ tfransiel için 450 ~ Grasörlükler için 300 » 
J ·-·---- · --·-- ------------ -

• 3 

Malatya Vilayetindan : 
Miktarı % 7,5 Miktarı % 7 ,5 

azami asgari mvk. t azami asgari mvk. t. 
Cinsi 

Yumurta 
Piri ı• ç 
K fosulya 
Patates 
Soğan 

Tuı: 

l\fai.anıa 

Gaz 'yağı 

Mercimek 
Nohut 

kilo kilo lira kr. Cioıi 
4000 2000 adet 3 Şeker 

4000 3000 96 Çay 
400 300 7 50 Üzüm 
600 400 3 50 Eşbabiye ' 
iOO 400 3 Sabun 
800 600 4 Sade yağ 
150 100 3 50 Süt, yoğ. 
~00 600 13 50 Ekmek 
300 150 2 Et 
300 200 2 

Kabak, fasulye, semizotu, ispanak, hamiye, ) 

kilo kilo lira kr. 
1700 1500 6\) 

40 20 15 
150 100 2 50 
150 100 2 50 
500 400 23 
600 400 45' 

10000 8000 75 
12000 ı oooıı 90 
6000 5000 180 

domates, lahana, prasa, patlıcan ) 4000 3Uüb 40 
· l haziran 940 tarihinden mayıs 941 tarihine kadar bir ıene 

müddetle memleket hastanesi iç' n miktarı olup cin• ve miktarları 
yukarıda gösterilen 20 kalem iaşe mevaddı 30.5.940 tarihine rastla
ya n perşembe . günü saat Hl da ihalesi yapılmak üzere ekıilt°.?eye 
koııulru uştu ... lııtelclilerin Vilayet daimi encümenine müracaatları ilin 
olunur. • 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

4000\l adet sinek katıdı açık ekailtme usulile satı• alına
caktır. 

il - Muh~mmen bedeli 418,80 lira muvakkat teminatı 31,41 
liradır. • 

ili - Eksiltn~e 27 V. 94(1 pazartesi günü saat 14,30 da Kaba
toşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyoııunda yapı· 
lacaktır. 

iV - lsteklileriu eksiltme için tayin olunan 
güvenme parolarile birlikte mezkur Komisyona 

r ı .. "' 

• 
gün ve saatte 0 

07,5 
müracaatları. 

(4256) 1-4 

1 - Şartnamesi mucibince bir adet Donki açık eksilt'IJle usulile 
salın alıuacaktır 

· il - Muhammen bedeli 600 lira muvakkıııt teminatı 4i liradır. ~aıot 300 kg. ' 
8tnıiu bakiye para miktarın\ göre. 

Erzak.:._Zahire, Et, Sebze !:. ~.: 
8'3lıkesir Memleket Hastanesi Bathekimliğinden : 

-1 ili - Eksiltme 28. V. 940 salı günü saat 16 da Kabatatda Le-
1 vazım ve Mubayaat Şubeıindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

1 
iV - Şartname sözü geçen Şubeden pı.rasız alınabilir. İstanbul Vilayeti Ziraat Müdlirlüğünden: 

't ~llıi istasyonunda derhal teslim -şartile pazarlıkla bin teneke ı 
\ıl ılc 535 teneke benziıı satın afıoacağından isteklilerin 23.5.940 
c~be güuü saat l5 te Vilayet binasında müte.şekkil Ziraat Mu-
t l(omisyonn müracaatleri. ...__ ______________________ _ 

Azı Çoğu Azı Çoğu 
Cinsi erzak kilo kilo Cinsi erzak kilo kilo 
Ekmek ı2000 25000 Pirinç unu 2iı0 250 
Kuzu eti 4UOıl 4500 Şeker 1500 2 00 
Keym1 eti .i500 4000 Un 5u0 600 
Daııl:l eti 3noo 3500 Beyaz peynir 1511 200 

V İsteklilerin eltsiltme için tayin olunan gün ve saatte %7,5 
ıüvenme · paralarile birlikte mezkur Komisyona müracaatları . 

(4255) 1-4 
• • • 

~~ · ~ Süt 6SnO 7501.J Yumurta so ı ıo ddet 6000 adet"" 

1 - 20. ~· 9~0 tarihia1de ihale olunacağı ilin edilmiş olan 
6.330 kilo matbaa mürekkebinin pazarlığı görülen lüzum üzerine 
tehir edilmiştir. 

U O. Yolları ve Limanları İfletmesi U. İdaresinden: 
11haoımen bedeli 3100 lira olan 'WO toıı normal sun'i portland 

t losu çık eksiltme usulile satın alıoacektır. Çimontolar 9 İşlct
ı, lasyonlarmın her hangi birisinde vagon içinde teslim edilecek
~ 111lakasa 5.6 940 çarşamba sııat 11 dedir. liu işe iştirak ede

.111'1 oy11 j gün \ e saatte Sirkecide 9. i,letme biııasındal\i A. E. 
ı q}<>nuna kanuni vesaik. ve 2J2,5 lira teminatla müracaatları \ :•r. Şartnameler par&S•z olarak kowisyondan verilrnektedir. 

'ıı•lthaınwen bedeli 1350 lira olan f)OO adel gemici el feneri 3 i 
~~~O cumcı. günü saat on birde Haydurpışada gar binası dahi
~ ~oaıisyon tarafından açık eluiltwe u.sulilt: satın alınacaktır, 
t 1Şe girmek istiyenlorin 1Ü1 lira 25 kuruşluk muvakkat te· 

t k'llc kauunun tayin etliği veıınikle birlikte eksiltme günü sa· 
e •dar komiııyooa müracaatlurı lchıwdır. 
ı..,11 işe aid şartnameler · kooıisyondan parasız olarak dağıtıl
dır, 

~~. . - . 
l~·tlbul Levazım Amirliği Satınalma Koınisyonundan: 
~· ldet pres wakineıi alınacaktır. Poz.arlık la _eksiltmesi 2 ı ma· 
~ <!lıcaa günü saat 16 da Topbunt:de Levıızım Amirlijti Sutınalnıa 
~<>rıuuda yapılacakaır. Taliplerin 230 lira kati teminallarile 

lltt~ komisyoııa ıelıueleri. 

~ M. M. Vekal~ti Satınalma Komisyonundan : 
\a~l>&iııe tahmin edilen fiyatı 9l:O lira olırn 5• kalem anbalaj mal· 
"' J:>azarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 23 5.940 perşembe gü
~~ 11,30 dııdır. Kati temi~atı 135 lira olup şartnamesi ve liste
~ 18Yonda görülür. Taliplerin muayyen vakitte M.M.V. aa. al. 
, bulunmaları. . 
' ııı İ liepsine tnbmin edilen fiyatı 200 lira olan 5 kalem amba-
~" ~t!ltlesi pazıtrlıkla satın aluıacaktır. Pazarlığı 23 5 9411 per· 

fl°Üııü sııel J 1 dedir . Kati teı:ııinah 3<.ı lira olup listes kom is· 
,1 ~<irülür. Talipleriıı muayyeıı vakitte M. M. V. slltıııalu.ıa ko. 

~il l , illa arı. • 
' ,j 1-iepsine tahmin edilen fiyatı 8GU lira olan 25 kıılem auıba-
~ ~"ttı~si panırlılı la sRtıı alıııucaktır. Pazarlığı 23. 5. 930 per· 
~:Ütıij saat IU d.ıdır. Kati teminatı 120 lira olup listesi ko
~tııııİ &örülür. Talipl~rin muayyen vakitte Mı~. V. sa. al. lıo. da 

&r1• 

t~. Ankara Valiliğinden: 
~ \ 

1
' edilecek siper sıtınakları için ııatın alınmasıua lüzum gö

t! t llluhamuıeıı bedeli 420 liradan iLar~t bulunan kazma kü
ıt_~ta.b~sı ve veryoz mübayusı 23 5.9~0 perşe~nbe günü s ıat 

1tıı t 'llılayet daimi encümeninde pazarlıkla ihale edilecektir. Tn
-ı. tıninatlnrı ile birlıkte daimi encümene müracaatları il5n 

' 

~ıkeri Fabrikalar Um~ Müdürlüğü Merk~z 
,, Satmalma Komisyonundan : 
{J~· 
ıı ııı edilen bedeli 22.500 lira olan 50 ton Avrupa Linte;s 

tıı ~Gteahhit nam ve hesabına Askeri Fabrikalar umum mÜ· 
15,~trkez satın alma lı:omisyonunca 29.5.1940 çarşamba günü 

1')flı:ıd da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak 
~t ll11 verilir Taliplerin muvakkat teminat olan 1637 lira 50 

l>tııı 24~ı;, numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
Ctt olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccıardan olduklarına 

Yoğurt,,, 6500 7500 Çekir.siz k. üz. 250 300 
Pirinç 4000 45 Hl Salça 250 300 
Teı eyağı ' 12u0 l5HO Sabun 1500 2000 • 
Zeytin yağı 250 350 'Patates 2500 30110 
Sogıııı H)(!O 2000 Çay HJ 15 
Tuz. _ 6' Jıı 750 Arpa 50 1 600 
K. fasulye .>llll 603 Kepek 51lU 700 
Makııroa 51·U 6011 Kok köıuiirü 100 ton il O ton 
Nohut .Jl)l) 50() Linit kömürü 60 ,, 6J ,, 
Mercimek kır. 250 3 ı() Oıtun 511 " 50 " 
Bulgur 400 • !lOfJ Gu yağı 100 ten. 120 teıı. 

'Şehriye .100 350 Benzin IO!l ., 120 " 
Açık eksiltmeye koımlan iş Balıkesir .memleket hastaııesi için 

mübayaa edilecek yu•carıda ciııs ve mikdarı yazılı 34 J..alem euak 
ve sniredir. 

İhale 31 mayıs 940 tarihiı•e rastlayan cuma günü saat 15 de 
Vekalet makamında müteşekkil encümeni daimi huzurunda icra kı
lınacağ"ından istekliler yukarıda y;zılı gün \'e saatte yüzde yedi bu
çuk ni.sbetindc muvakkat teoıinatları yatırdıklarına dair ruekbuz 
veya bı&oka mektuplarile encümeni daiıniye şeraiti Öğrenmek ve 
şartnameleri görmek isteyenlerin Balıkesir memleket hastahanesine 
müracaatları ilan olunur. 

Biga C. Müddeiumuıniliğinden : 
• Biga ceza evindeki mevkuf ve ,mahkümlara 1.6.940 tarilıin:len 

31 5.941 tarihine kaallf verilecek olan ikinci nevi buğday unundan 
mamul bir s~nelik ekmek Ledeli eluiltmeye konulmuştur. İhale gü
nü t.G.940 cuQ:ıaJ'lesi günüdür. İstekli olanların şartnameyi görmek 
ve işi takip etaıe1' üzere Biga Cumhuriyet müddeiumuı:tıiliğiue biz
Lat veya bilvekale müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

Edirne Asker.i Satınaima Kojlıisyonundan: 
Pazıırlıkla aşağıda. cinsleri, miktarla1', tutarları , teminatları ihııle 

gün ve saatları yazılı dört kalem yiyecek }'Cm ve ıabuıı satın alı · 

nacaktır Pazarlıkları Ed irnede eski müşiri yet dairesin'1e satmalrna 
komisyonunda yapılacaktır. Evsaf ve ılartııaoıeleri her gün komis· 
yonda görülebilir. İsteklileYin sözü g.eçen gün ve saatte lroınisyoııa 
gelıneleıi. 

Tah•uin edile:ı 
Lira 
1890 
630 

1938 
2655 

T ~minatlıırı \1.iktar!arı Cinsleri i h ıle gün ~e ı;natbrı 
Lira • Kilo 
28~ 13500 Nohut 23 5.940 pe~~eııbe 10 
fö ::\500 K. ıLerciıoek " ,, 1 l 

291 5100 Sabun n ,, 15 
399 1770' 0 Sııımau ,, ,, 16 

Ankila·a Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan 
90 ton yoğurden kapalı zarfla eksiltme!4inde, talib çık;ııodığm

dan pazarlıkla eksiltmesi 23 .5.9ıO günü saat 15,30 da Ankara Lv. 
Amirliği Satınalôıa koınisyonuııda yapılacaklar. Muhammen bedeli 
22,500 lira ilk teminatı 1687 lira 50 kuruştur. Şartname.si komisyon· 
da görülür. İsteklilerin kanuni ve ticaret vesikalarile belli vakitte 
komisyonda bulunmaları. 

Kahta C. Müddeiumumiliğinden : 
Kahta 

0

cezıı eveııin bir hazirandan 1941 mayıs sonuna kad ar bir 
yıllık ei<mek ihtiyacı olan 18250 kilo ekmeğin behP,r kilo su Tayici 
üzerinden· ekailtmeye çıkarılmıştı. Talip zuhur etmediğinden ihale 
23.5 94!J günü aaat 14,30 a talık edilditi ili~ olunur. 

il - Pazarlığın şeraiti sabıka dairesinde 5. Vl. 940 çarşamba 

güuü saat 14 de Kabataşda Levazın ve Mubayaat Şubesindeki Alım 
Komis~orıundn yapılacağı ilan olunur. (3781) 4 4 ..... 

1 - Cibnli fabrikasında yaptırılacak transformatör binasına ta
lip zuhur et!Dediğinden yeniden pazarlık usulile ihale olunacaktır. 

il - Keşif bedeli 7846, l!I lira muvakkat teminatı 5 8,46 liradır. 
111 - Pazarlık 31. V. 9:10 cuma günü saat 14 de Kabataşda Le· 

vazım ve Mubnyoat Şubes,odeki Alım Komisyonunda yapılacaktır· 
1 V - Şartname sö,ü geçen l.:.evazım Şubesi veznt'lindeıı 39 ku

ruşa alınabilir . 

V İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte şart-
ııamenjı1 F • Fıkraıandn yazılı vesaik ve % 7,5 güvenme parasile 
birlikte mezkur Komisyona müracaatları. (4000) 4-4 

... * * 

- Kiralık Garaj· 
• l - Feriköydeki Bira fabrikamız "Eıki•Bomonti" müştemila-

tından 450 ın9 deki kargir garaj kiraya verilecektir. 
il - lha1esi 31, V. 940 cuma günü sıat 14 de · Kabsfaşda Le

v uım ve Mubaya11t Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılncaktır. 
lll .....: Fazla tafsilat almak ve binayı görmek isteyenlerin ihale gü

nünden evvel mezkur Fabrika .Müdürlütüne müracaat etmeleri ilin 
olunur. (4052) 3-4 

1 
1 
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CINQUIEME ANNEE No. 1427 

ABONNEMENTS 
Ville et Province 
3 moia Ptrs 450 
6 " 850 

12 ,, 1500 
Etranger : 12 mois Ptr 2700 

Le No. Ptr:s 5 

• 

' MERCREDl 

• 
Quotidien des Adjudications 

\ 

22.MAI 1940 

ADMINISTRATION 

Galata, FermenecilerCftd. 

Ke bN Han, 2'1ıf" l:- LiJ? 

, 'o 8·9 1l 12 

Telephone: 49442 

Pour la Publicite s' adresser 
ıi I' Administration fournal Prof.essionnel des Fm.Jrnisseurs et des Entrepreneurs de ,l'Etat Boite Poıtale No. 12til 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
__ O_b_J._e_t_d_e_ .• I d" d . ----- M~d;---~Prix c;tio~--L~d';dj;dkat~-;ld~---------

' a Ju icatıon d' d" d" t t" lif . . C b d Cb Jours Heure• · a JU ıca • ea ıma provııoıre a ier eı argeı " 

~A~d~jı~ıd~ic·-a1~ic-.n-s_a_u--=R-ab~a-is .......- ~~~ 
- -

C c r ~tr uct ic ns .. fi e ı: c n· ti ons· Trav. Publics'-1\/i ateriel de Construction-Cartographie 

Repnr. depôt tabacs (ajl Gre iı. gre 
Constr. pave en pnrquets s route Samsun Si· Publique 921 69 07 

Dir. Pr. Monopoles Samsun 
n Trav Pub. Samsun 

24·5·40 1'5 -
•27.5.40 15 

vas: 450 m. 

Constr. pnve s route Havza·Boyabnt " 871 20 - 55 34 Vilayet Samsun 6-6-40 15 
Fourniture pierres hrutes s route Bafra·Alaçaoı Gre a grc - - . " " Dans l mois 

i mcıis 

14 -
Repar. pavillon (nj) • Com. Ach. Milit. Samsun Dans 

n nbattoir ., 119 90 Municipalite Afyon 28·5·40 
Constr. bordure " 234 14 » , 28-5-40 14 

14 
14 -

~epar. depôt ble " t3ı 84 n " 28-5 40 
• onstr. konak gouv_çrnem. iı Hakkari Pli cnch 11249 l 16 6874 51 Vılayet Hakkari 20·o·40 

_Produits Chirpiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires~Fourniture pour Hopitaux 
' Nitrate de soudc: 1500 t. (cah eh 12,75 L) Gre'a 

0

grc 255000 1"395u - Com. AchD:-"Ge~- Frıhr:-~1iı:- A~k. 29-5-4Ö 

_ E lectricit6-Gaz-Chauffsge Central (lnstc:ıllaUonet Mate.riel 
lnstall. electr. et snnit. uu iyece Atu.türk (calı Pli cach 63"135 12 4416 76 Ministeıe Trav. Pub. • 5·6··10 15 -

eh P 31Y) 
Moteur Dicsel de 120 C.V. : 3 p ·pompe de 

haute pression: 3 p. 
lnslall. nscenseu r 

n 43633 -

_ Habillement - Chaussures - Tissus - Cu"rs 

Cuir noir graisseux: 5 t. • Gre iı. gre J 2750 
Vachelte jnune: 1,5 t. 11 4125 

Bois de Construction, Planches, Charpe 
B~ de constr. : 186 p. - ,,,_ __ • Publique 

Contre·plaque: 4650 p. Pli cnch 

Transport-Chargement - Dechargment 

Transport ble Publique 
Chargement et dechargement effets Pli cnch 

Combustible - Carburant-Huilos 

Huile pr transformateur: 3 t. 
~ O.T. Oil Exlra Henvig 
.- pr. moteur; 1,8 t.-id. pr. changement: 

450 k.·id. differentielle: 450 k. id. pr: 
graisseur: 300 k ·mazout: 300 k. 

Publique 
Gre a grc . \ 

" 

5250 

1140 -
6302 -

10000 -

Mazout: 15 t. Publique 1630 50 
Petrole: H:oo bidon~·benzine: 535 bidons 

Divers· 

Papier tue·mouches: 40000 p. 
Ciment artificiel: 200 t. 
Oiverses limes ete.: 4 '8 lots ~ 
·cuivre electrolite: 250 t. (cnh eh 8i5 P) 
Machine outil a tours ..pet.: ıO p. 
Coton d'Europe Linters: 50 t. · 
Ferro·chrôme: 18 t. 
Zinc electrolite: 100 t. 
Machioe-presse: 2 p. 
Lnnterne iı muin pr. matelot: 900 p. 
Articles pr. emb:ıllage: 5 lots 

>,," 5» 
,, n n 25 , 

• Pioches, pelles, brouettes et 
Donki: 1 p. 

Pnovisi ons 

Legumcs: 5 lots 
Pain: 109,5 t. 

.. 75 t. 
Frangeole: 3 t. 

' 

Viande de Karnman: 46 t. 
Viandc d'agneau: 2 t. 
Lait: 50 t. 
Y oghourt: 32 t. • 
Beurre: 5 t. 
Sucre: 20 t. 

" 2 ,, 
Pain:- 219 t. 

mnrteaux 

Gre a gre 

Publique 

n 

Gre a gre 

,, 
n 

n 
,, 

Publiquc 
Gre iı gre 

" 
" 

" Publique 

Gre iı gre 
Pli cnch 

" ,, 
" 
n 

n 

n 

" ,, 
J) 

n 

Hcrbe de prnirie: 267 ,9 t. 11 • 

1 Avoine: 740 t •• foin: 140 t. Gre iı gre 
Y oghourt: QO t. (aj) " 

413 80 
3100 -

18609 -
175000 -
15700 -
22500 - . 
18000 -· 
23000 -

1350 -
900 -
200 -
800 -
420 -
600 -

17174 50 

7875 -
427 50 

23000 
860 -

8750 --
8000 -
6750 -
7600 -

840 -

6697 50 

22500 -

' 

Vinntic de boeuf: 30 t. (aj) " le k. O 33,85 
Foin: 45 t.·pnille: 75 t. • n 

Beurrc: 5 t. Pli cacq 
Poulc: 2500 p.·poulet: 200 p.·oeufs: 15000 p. - Publique 

huile d'oıivcs: 700 k. 

7000 -
2250 -

1912 50 
6 8 75 

25 68 
1043 55 

.. 

Municipalile Siird 

S.A.T. Electricite Antalya 

Com. Adı lnt . Tophane 
> n 

I 

Municipıılite Hnvza 
l er E.xploit . Ch. de fer E.tnt H. paşa 

Office CerPafes Suc. Samsun 
393 75 Com. Ach · lnt. Anknrb 

85 50 ler Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 
Com. Aclı. Comm. Mil. lst. Fındıklı -n n 

122 29 ler Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 
Dir . Agriculture lstanbul 

l 5·6-40 8-

Ju~qu'iı fin Juin 

23·5·40 1 t 30 
23·5-40 1 ı 

23.5.4[) 
7-6·4u ıs -

7-6-40 14 
7-6-40. J 5 

10-6-40 
23-5·40 
23·540 

l ı 

14 -
ıo -

7-6-40 11 
23-5-40 15 

23~ 50 
1395 68 

Com. Ach. Econ. Monop. Kabatnclıc 27-5-40 14 30 
9me Expl. Ch. de fer F..tnt Sirkeci 5-6-40 11 -
Com. Ach. Oir. Gen. Fabr. ~fit. Ank. 29-5-40 1 l -

10000 -
1177 50 
1687 50 
1350 -
1725 -

• 

230 -
101 25 
135 -
30 -

120 -

45 ·-

884 f6 

590 63 
32 06 

1725 -
164 50 
656 25 
600 -
506 25 
570 -

63 -
1579 80 

503 32 

1687 50 

525 
191 25 

" 
> 29-5-40 15 -

" ,, n 

" 
'J 

" ,, 
Com. Aclı. lnt. Tophane 
ler Expl. Ch. de fer E.tat H. paşa 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 

n " 
" 

) 

Vilayet Ankara 
Com. Ach. Econ. Monop. Kabııtaclıe 

• 
Com. Ach. lnt. Tophane 

• Procureur Gen. Sivas 
Hôpital Modele Ankara 

n " 
" 
n n , 
" " 

> 
" 

" .. 
n " 

Procureur Gen. Bursa 
Com. Ach. Milit. Samsun 

n 

" Com. Ach. 

Cit Lüleburgaz 
lnt. Ankara 
Div. Tekirdağ 

Comm. Mil. lst. 
> lntend. Ankara 

Hôpitnl Modele Ankara 

FındıkTr 

2Q-5-40 16 -
29·5-40 15 30 
29-5-40 . 14 -
29.5.40 ıs -
2'-l-5-40 }(> -

3!·5-40 l 1 -
73.5.40 ı 1 30 
23-5-40 1 ı· -
23-5 40 10 -
23·5·40 15 30 
28-5·40 16 -

• 
27-5-40 
3·6-40 
5-6-40 
5-6-40 
5·6·40 
5-6-40 
6-6-40 
6-640 
7-6·40 
8·6-40 
8·6-40 

10 6.40 
28-5-40 
23-5·40 
23-6-40 
24-5.40 
25-5·40 

6-6-40 
7-6-40 

14 -
14 -
ıo·-

to· -
14 30 
14 30 
11 -
11 -
14 -
11 -
11 -
16 -
10 -
10 -
}5 30 
10 -
10 -
15 -
10 -

• 

Riz pr. pilaf: l 5 t.·id. pr. soupe: 1' t. 
Lentilles, beurre, haricots secs, pois·chiche, 5a· 

von, ete. 
> 

5650 -
6840 .-

423 75 
513 01 

, :ıı 

> > 

10 6-40 10 - . 
,,10·6·40 10 -

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

' 

• 

A c 
Du is ere des Mi 

·Trava x Pub ics 
L 'adjudication publique, au nom et pour cowpte du fouruİ: 

seur, de 250 vrilles marque Robel d'une valeur estimative de 71!1 
livres, aura lieu, le Mnrdi 2 7. H40 a 16 heures, par t!.evant l• 
Commission d'adjudica1ious de materiaux siegeant dnos la chnmbrt 
de la Directioo de Materinux eu loclll du Miııistere des Travau$ 
Puhlics iı Ankara. • ı 

Le calıier des charges d'adjudication et details peuvent ctre olr 
tenus gratuitemenl de la dile Direction de Materiaux . 

Le cnutionnemerıt provisoire est ·de 58 livres et 13 piastres 
Les soumissionnaires doiverıt se presenter iı la susdite Coıı>' 

. ınission le meıuc jour jusqu'a la meme beure munis du cautionneıııeı11 
provisoire et des certificats prescrits danı; le calıier des CbargeS• 

(2280) (3999) 2-4 ------w-.... _...__..... ___ _.... ~-~~ -
Memento des Fournisseurs 

İ LES ADJUDICATIONS QUl AURON1 LIEU DEMAIN 1.E. 23 5.fl.10 
~ 

Com. Ach Comm. Mil. lst : 
Huile pour maehıne, benzine, 
ete. [No 14251 
Petrole [No 1426] 

Municipalite Çorum: 

.. 
graıne 

Etonpe, resine, benzine. huıle pour ma· 
chine, mnzc>ııt, doabluro etc.[No 1425} 

Com. Aclı. lnt. T ophnne : 
Canevnıı et toılt'I pr. emballage fNo 1423} 
P.andıe el p onıb pr. eceller (No 1423] 
Bruya~e ble [No 1422] 
Vacbette et enir [No 1425] 

Com. Ach. Milit. Kırklareli : 
Laıt, loghouıt et vıondc [No 1407] 

Dir. Agriculture lst. : 
Timbre sec (No 1409) 

Etablissem«nt Ulus : 
Etoupc [No 1412} 

Com. Perw. Mun. İstanbul : 
1 IDStnl. ılcpôt friıorifique [No 141J) 

eou p< ur inccndie (No 1426) 
Tayau ungc (No 1426) 

Com. Ach. Corps Armce Eski
şehir: 

Selle p<111r ruunitior.ı [No 1413] 

Com. Ach. loteo. Maritiwe : 
Toile omerieuine et •ııvou n6ir[No 1413) 

Dir. Generale ·Monopole : 
Boril pr. biere (No 1413] 

Vilayet Seyhan : 
Provisionıı et combustıble [No 1414) 

Chemins de Fer Etat: 
Muh·ne·outıl iı couper et de perforor J 
moteur el< ctr. (No 1414) 

Vilayet Ankara : 
Sı~ne [No 1414) 
Tror:ıpe [No 1425] 

Dir. Trıw. Pub. Yozgst : 
Con•lr. konalı: g uvurııeıneatut LNo 14 t~J 

Vilayet Aydın : 
Produits pharoaceutiqueıı [No 1421] 

Com. Adı. Facultc Foresticre: 
Bouuole forretie e. nivenn el theodo 11 

(No 1415] 
Pepiniere Mersinli lı lzmir : 

Motenr et turbıne [No 14151 

Municip Armutlu : 
Motonııe, huıle pr mech rfl ,ı pctr 

1 

[No -1417] 

Municip. Malatya : 
Repar. ba'o et instal. 11011 (No 1419] 

Vilayet Hatay : 
Repar. poot (No 1425] , 

Co'll. Acb. l\iinist. Def. Na~.: 
HoLits de trnnil [No 1425) 

Com Ach Milit. Edirııe : 
Suvo,,, lentılle11, pnille ete. [No 14251 

ıı' 
Boutons en os {No 141Sl NOTES • Le• Nnmcıun trc r•'• • 

thbee aont cen:ı: de nntre jcmrnal d•ıı 

Com. Ach. Geod Istanbul : 

Vilayet So.msun : lrıquel ı•,ma poru. 
Provieionı en combuııtible [No 1414] ('t) Leı affaircı ou vıee d'unt'I •'~ 

Com. Acb. Milit. Selioıiye : risqoe ııe upportent lı du v .. ntt"ı P' 
~et y~ght.urt [~o2:'_~)-~ adjudicat1< ~-l•_•u ... re_n_cb_e_re_. __ ~_ 

(3 üncü sayfadan devam) 
Tekirdağ Tümen Satınalma Komisyonund .. n: 

30 ton sığır eti 33 l~uruş 8=) santiın fiat pahalı görüldüğii11°': 
yeniden pazarlığı 24.5.940 cuma günü saat 10 da Tekirdoğında til 

men ~a.tınalma komisyonunda yapılacaktır! 

Lüleburgaz Askeri Satın alma Komi .yonun dan : 1, 
450-130-160 cem'an 740 ton yulaf ile 1-tO ton kuru ot pazarlı~, 

23.5. 940 perşembe güuü saat IO da Lüleburgazda askeri satuııılıJl 
komisyonunda alınacaktır. Şartnameleri komisyonda görü~ . ., 

UZAY 
İstanbul 5 inci icra Memurluğundan : 51 

Mahcuz olup satılmuına karar verilen ın:.ıbk!lif lokanta eŞf~.,. 
2.t 5.940 cuma günü saat 10 da Galatadn Necip Bey cadde'si 101 " 

~arada satılmaktadır. tıf 
Taliplerin gün ve ıaatinde mahallinde lıuzır bulunacak 

511 

memuruna müracaatları ilan olunur· 

' İstanbul 2 inci İcra Memurluğundan: 9 
Bir borçta,1 dolayı mahcuz ve paraya çevrilmesine mukar~e;ef' 

parça oda takımı ve t parça diğer oda takımı ve bir adet 5111 
.. .,0 

makinesi ve sair ev eşyası 23.5.940 tnribiııe müsadif perşembe giJ ş• 
saat 16 dan 18 e kadar Osw nbeyde Kır sokağında Hulki beY e" 
partmanının önünde açık arttırması suretile s tıl caktır. Muha~j~o 
kıymetinin 11/0 75 iui bulmadığı takdirde ikinci arttırması 28: ()' 
tarihine müsadif salı günü ayni saatte icra edilecef:inden tslıP .,,~· 
lanlarıu yevmi mezkurda mahallinde hazır bulunacak memurtl 

~-eylemeleri ilan olunur. --.------'"" 

imtiyaz Sahibi ve Yazı işleri Direktörü: lsmllil Girit 
Buıldıtı yer: Akın Baaımevi İttaubul 


