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ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için Kurut 

3 Aylığı 450 
6 850. 

.2 " t5on 
E~ ıJ:eb a emleketler ıçin 

12 ylığı '27( 

Sayısı 5 K u uş 

Günü geçen nuıhalar 

20 kuruştur. 
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. 

24 Mayıı 1940 

1 o-AR EHAN E 
Galata, Eıki Gimrik Cad. 

No. 52 
HUSUSi DAİRE 

!LAN ŞARTLARI 
ldarehnnemizde gör..ii§ülür 

Telefon: 49442 

r 
Posta kutusu No. 1291 • 
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Ekonomik Haberler 
i ~-
Ilı n iktarda ithalat eşyası 

~- geldi 
dijıı liınanımızn gelen Yunım 
ır l · · lloQ 1 lonia ve 1lal} an bandı· 

1 lforo vapurlar'le piyasa· 
tair edecek d:recede mü 
. ~iktardn ithalat eşyası gel
. Bunlar meyanında bil
.~alay, çay, elclstrilt mal· 

taı d . k t . J'h" • crnır eşya, e en ıp ı5 ı, 
~t ,,. 
~ ııaucat, demir çubuk, bo· 
~';1lu kağıt, matbaa mü· 

tt ı, Hmyevi ecza, mukav
ıttdır. 

) havaıısın.de Klev' Jand pa· 
~ ınuğu yetıştirilecek 

t11yd k . t' . . a pamu zıraa mın ın-

t 
1 İçin Ziraat vekaleti bu 
eti klevland bölsreıine ala
'ila 

-
vagonluk bir parti olarak Ru· 
manyadaıı gelrai9tir. Diter bir 
pnrtirıin de yakında gelmesi 
beklenmektedir. Diğer taraftan 
haziranın ilk haftasında Yugos 
lavyadan IOO ton daha talaş gel· 
oıesi belı.lenmektedir. 

Bir aralık kilosu 27 kuruşa 

kadar yüksel~iş olan }Umurta 
taletıaın kilosu şimdi 13 kuruşa 

. dütmüştür. Buhrandan evvel 
talaşin kil osu 3,5 kuruştu 

Eği limanlarından 1939 yılı 
1 

zarfında muhtelif de'lkıtlore ya-

l 
pılıın ihracat 

1939 yılı zarfında Eğe mıbta-
1 kail limanlarından devlet iliba
l riyle dış memleketlere yıtpılao 

Müteahhitlerin Takvimi 
YARIN 25. 5. 9.ıo ta YAPILACAK İHALELER 

Konyadn Kuıaba fl..~yünde 
carı Nahiyeıi: 

Okul binp11 · ış (No :400) 

Keşan C. Müddeium.: 
Ek mele {No 141 t) 

İst. Mıntıka Limon Reisi. 
Mrot ve gn:ı; (No 1413) 

İst Belediyesi : 
Çimento (No 1415) 
Çamaşır yıkama r. akiıfr•i (No 1415) 
Mobi:ya (No 1420) 
Dolap va d•o,ir kapı (1428) 

- D. O. Yolları: 
Demir e\ arabaaı (No 1415) 
Kontrp1ak tNo 1415) 

Çanak. Belediyesi: 

Ilı· 1 Tuğla ve lciraç (No 1424) 
Etiiv ın•ekioesı (No 1424) • 

T. C. Ziraat Baı kası Antakya 
Şubesi: 

B~ş ça~al (No l4:!S} " 

lçel Orman Çevirge Müd.: 
Çanı o~acı (No 1424) • 

1 
Borneva B tediyesi: 

~~ ııantı (No 1425) 

·ıl K!:::r ~~::ur~:,! ndoe':~;:a:ifi: ··şya 
,, (Nu 1425) • 

Malatya Vilayeti: 

K!lzmn lıü•kii çelık ba't.ı v.ııı . {No 1 ~ 14) 
Sömikok ve mazot (No 1415) 
Beya.ır Ü•IÜpÜ malcııuı yall'ı ve 

1 

Aşım duralı ir:ş. (No 1~26) 
Samsun Vilayeti. 

b 
. i ili. Koınut. SAK: 

f.?1110 J 
K. ot V•ı saman (No 1427) 

(No 1.fi9) 

Jandr. Gen Kemut. Auk. 
Am!Jalojlık b 7. lNo 1416) 

Selimiye Ask. SAK: 

SAK; Portatif yazı ıııakineııi (No 1428ı 
f Tephane Lvz. SAK: . 
Çizmıı elbiHlık kumaş (ND' 1428) 

L· Yet çiftciler ne meccanen 
\ •Q kilo saf Klevland tohu-
tll)i tt" •. t' H t M 

ihracata dair İz.mir ticaret od,!!.· 
ıınca hazırlanan bir istatistiğe 

röre geçen yıl 45, 172,202 ~Hra 

Köhne kundura (No 141t>) • 
1 

Seyh~n C • .Müdıleiuai.: 1 

Deniz Lvz. SAK: 
Yumuşolc ~el k ııaç vo dövme ç•ıbıık de

miri (No 1428) 
lill . e ırmış ır. a ay mus-
1 t trı hükumetin gösterdi&i 
\d~ :Yardım ve himayeden pek 
· cc.,arct alarak pamuk e
~t girişnıit bulunmaktadtr· 
(ı- ııa vatana ilhakından •v· 
} . bin dekur kadar olon pa· 

\ <ıtaatinin bu yıl 40 bin de 
t ~cağu1a muhakkak nazn

kılıuııktadır. 

4ıııdoı~-;d;-pamuk zira· 1 
atıni11 ınkışafı'- · 

;ı::ıelı.ctin diğer taraflarında 
d 

11 
gibi Ziraat vekaleti orta 

i 01•11~a da pamuk :r:iraatini 

11 •çın yeni blSlgeler vilcuııle 
~tktedir. Bu yıl Akaaray 
:~tıın. Uluırmak vadisinde 
!ıöı 2:.ıraatine başlaııacaktır. 
to it çiftçilerine meccanen 

ıı s· s h . • S • ıvaıııı ute rı ıcu'l\aSt· 

~tı k F:.rıııana~ kazasına l, 
~~ &tahiaar vilıiyetiııe 2 ton 
tı1 lobunıa daf:ıhlmıştır Ay· 
~h:~atyıı, Diyarbakır çevreıi 
t •ilerine 70 ton ıaf K lev· 
obunıu tevzi edil ıxıiftir. 

ı.~uı gümrükleri varidatı bu 
lıta \ 26 milyon lira nok~an 
b 11 

ul iÜnırükleri varidatı. 
tı Yıl 4lı. 45 milyon ara· 
~~lacatı lnhmin edilıuekte· 
~ tr. ha~irandn bnşlıyacak se· 

~il) 1111.Ye bidııyetiue kadar bu 
ı ~ıı gayet az bir fark yap~

lıjd tllbııiıkak olduğuna göre 
•3 tıı di2er senelere nazaran 

Ol llıilyon lira kader nok· 
~:caaı anletılmaktııdır. • 

6s •11 evvelki yıllorın. vari 
~~ • 70 milyon lira uasıada 
't •l<taydı. Harbden evvelki 
l b· larfıoda hasılat gayet nor-
1 ~ ıurette devam ctrui.ıf, 
11 •th be1ilıunasiyle vukua 
~ ~turetler neticesinde 9 
ı~ ~r zaı;uan içinde bu nok · 

~G'.11 11•ule gelmittir. 
lh

1

1Gk varidatındaki bu nok· 
~i \ 1 bazı maddeler üzeıine 
~t ~gilt:r konulmak suretiy· 
~~~ı~ı.ınncnğı malumdur. 
l,~ ~llkh vori atıııdu~j bu n~k
tttil Utun dünya mıllerlerın · 
~t 1~cktedir. Bu sebeble 
~t: bukumeUer bize na:ı.a

~~t~İlcrine yüLd~ 50 mik· 

··' . fada ıtamlor yapmak 
tıYttinde knlmışlerdır. 

1~~ talaşı gıılmeğe ve fi· 
~t lrı düşmeğe başladı 
k~~iiddettenberi ııkıntıaı 

ılen yumurta talat• alta 

kıymetinde 464,475,425 kilo· 
muhtelif mahsul ihraç eclılıni;lir. 
Geçen yıl ıhraç mabıulleriınizin 
en iyi müşterisi olan Almanya· 
ya Eğe limanlarından 131446,000 
lira kıymetinde 89 milyon 67.000 
kilo muhtelif mahsul ihraç cdil
wiıtir. İkincilil< 11908 OOU lira 1 

kıymetinde 18, 173,0'.:IO kilo i)e 
Amerikadır Üçüncü derecede 
müşterİmİ7. .t.450'000 lira ile 
ltalya, ondan ıonra da 3,5 mil· 
yon lira ile İngiltere, t ·400.000 
lira ile Çekoslovakya ve 2,145, 
000 lira ile Fransadır. Bundan 
soorR 1,412,000 lira Holanda ve 
diğer bazı devleti r ielmekte· 
dir. 

lngiltereyo verilen siparişler 
Avrupa harbiniFİ 'gittikçe da

ha fazla tiddetleıımesi dolayııile 
İngiltere hükumeti sanayi wüeı 
seıelerini lıarp sanayiine elver· 
işli lıale kalbetme2'e karar ver· 
miştir. Bu yeni kS:rar ü.ı:erine, 
İogiltereye verilen birçok tüc· 
car ıipariılerinin gelemiyeteği 

anlaşılmaktadır· • 
İngiltereden getirilmekte olan 

otomobil liıtikleri de bıındaıı 

böyle getırilmiyecektir. İogili.ı 
'!lallıırındrı.n yolll çıkarılmış o · 
lnıılar, bu hafta limammıza gd· 
wiş bulunaculdır. Baı:ı ithalatçı· 
lur dün telgrllfla İngiliz fabrika
larına müracaat edsr~k, sipariş· 
leriuin göuderilip gönderilıniye · 
ceğini sormuşlardır 

İthalatçıların dikkat nazarına 
Ankaradan bildirildiğine göre 

2 8099 sayılı kararnamenin bi· 
rinci maddesinin tatbikine mü· 
tedair talimatnameı1in on dör· 
düncü ruaddeıine aıafcıdeki fı 
kra ilave edilmiştir. 

Kredili ithalat vaziydinde wıt· 
lın tediye ~er&itine göre bedeli 
takıitle mezkur banlrnya yatırıl· 
wak şertile de ihracattan önce 
ithalat yap11bilir. 

TAKAS PRİMLERİ 
....._ 

Takasın nev'i lıball!t lhfac.at -
Haı.ır Alivre ----

Enterşnnjabl 56 45 44 
ıngiltere :ı6 40 39 
Belçika 51 40 39 
Hollnndıı 51 40 39 
l•VCÇ 51 47 46 
Franu 56 40 39 
ı•vıçre 51 40 39 

Jbracat primleri o/o 100 kıymet üurindao 
h11&lt edilmiıtlr. 

Ekmek (No 1416) • 
( Hani~ : ( ] Tırnak içıne altaın., no• 

t ınarolor, ışin han~i sıyılı gaz.eterle neoı· 
! oldu~unu gÖş1erİr. \ 

Hatay C H P. idare Heyeti: 
Oıom• bil Şevrole markn (No 1418) • 

Targutlu Belediyesi : 
Bnr• diresek mu•lulc: v ••• (No 1422) 
Boru (No 1422) • 

1 [•) .;onunda yıld :ı; ı,aıa\ı lmlun•n iıle 

i mhayedoy• aittir 

---~~--.,,._----~~~--~~--~~~~·~~~ • 

f\11 L ~__Al;( ~§ALA_R __ 
· İnşaat -1 amirnt-Naft<' işleri - Malzeme-Hartta 
-- "-... - w - - ..... ...-...-

Zonguldak Amele Birliğinden : 
Eksilt~eyt: lconulttıı ij: Zonguldaktn Aınule Birliği hastanesi 

binasının tnk tarafında mutfak ve çamaşırlık binasile bastnne bi
nasın:n zemin ltnhnın poliklinik haline ifrağıdır. 

Mutfak ve·çamnşırl:I bioasile tesisatının keşif bedeli 23920 lira 
81 kurut ve poliklinik işinin l<etif bedeli 3245 lira 82 kuruş olup 
mecmuu 2716!) lira 63 kuruştur. 

İlk tem inat akçesi 2038 lirndır. " 
Eksiltme müddeti 20.5.940 tarihinden itibaren 21 ıiindür 
Eksiltme 10.6.940 pazartesi güııii saat on altıda Zoııkuldnkta 

Amele Birli2'i faal lıeyeti huzurunda kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
.Talihler elu'.ltme şartnaıneai, mukavele projesi ve bu i!le aid 

difıe~ bütün evrakı beş lira bedel mukabiliııde Amele Birli(Cinden 
alabilirler. 

Bah,lcesir Belediyesinden : • 
Bahkeıirde yeniden inşa edılecek mezbaha binası, ahır, saka· 

tat, garaj, tecrit ahırları ve mecra tesisatı inşaatının yapılan• kopalı 
zarf ilanında talip. çıkmadığ"ındaıı 18 5.40 tarihindeu itibaren bir ay 

·müddetle pazarhğa hırıt~ıhnı.ştır , 
Muhımımen bedeli 28226 lira 50 kuruştur. 
Teminatı muvakkate 2117 liradır • 
Taliplerin en fıula mıılunıat almak isteyenlerin her gün bele-

diye reisliğine mür.acaatlart ilan olunur. 

Nafıa Vekaletinden 
Diyarbakır · Cizre hattının 51 + 845 inci kilometresinde muvnk. 

kat bir ahıap köprü ile 67 + 45' inci kilou.etrede 8 göılü bir be · 
ton armc ve 77 + 700 Üncü kilometrede on defa ellilik diğer bir 
b~tonar ıı e köprü inşası kapalı zarf usulıle münakasaya konulmuş· 
tur. 

Mün ıkasn 7 6 940 tarihine tesadüf edeıı cuma günü sıl'nt 16 da 
vekaleti~1iz demiryollari inşaat daireıjndcki münakasa komiıyonu 
oduıoda yapılacacaktır. 

Bu üç köprünün muhammen bedeli 1.600.000 liradır 
Mu ,•akkot temin ah 61 .701) liradır 
Mu'rnvele projesi, eksiltın~ şartnamesi, bayındırlık işleri gene 

şartname.si, feııni şıntname, betonarme şartnamesi, betonarme kont· 
rol talim .~namesi, ma!lsif köprüler için hesap esasları, abfıtp köp· 
rüler içiu hesap esasları 91 B numaralı oıalzewe tipi vahidi kıyasi 
fiat cet,,.di vaziyeti umumiye resimleri betonarme için vahidi kıyasi fiat 
cetvelinden mürekkep bir takım münakll8a evrakı 50 lira mukubi-
linde iı ş-ı.at daireıinden tedarik ' olunabilir. • 

Bu işe iİrmek isliyenlerin liiakal 50 nıetre açıklıkta betonarme 
l<öprü yupmı olmaları ~art olup talipler referans ve cl_iğer vesika · 
}arını bir iıtidaya bağlayarak münakua tarihinden en az 8 gün ev· 
vel vekalete vermek suretile bu iş için ehliyet vesikası Nıtiyccelder 
ve bu ehliyet vesikasını münakasa komisyonuna ibraz edeceklerdir. 
Münakasa tcrihinden 8 gün evvel yapılmamış olaıı müracaatlar na· 
zarı itibara alınmıyocaktır. • 

Bu müııakuıtya iİrecekler artırma, eksiltme kanunu il~ eksilt
me tartnamesi mucibince ibrazına mecbur olduklnrı evrak ve vesaiki 
mezkur kanun ve şartnamenin tarifatı dairesinde h zırlıyacaklnrı teklif 
zarflarını 7.6.19-10 tarihinde Hat on beşe kadar numaralı makbu7. mu 
kabilinde milnakasa komiıyonu bıtkaolığına vermiş olmaları lazım-

dır. • 
I 

... İzmir Belediyesinden :· 
. Paşa mezarlığından yapılmakta olan mubit du~arlarının yüz 
metre bir kısmına demir kaz.ık ve dikeıilj tel çekilmesi, fen iıleri 
müdürlüğündeki şartnamesi veçhile açık eksiltme~e konulmuştur. 
Ke_şif Öe~eli 3~3 lira 4 kurui muvaJWat teminatı 25 liradır. T1lip · 
lenn temınatı ış bankasına yatırarak makbuzlıiriyle ihale t~rihi olan 
7.6.,40 c~ıma günü seftt 18 da enclmene müracaatları. 

• *~ lnÖnÜ caddeıiniıı 187 sayılı soka1' Bfztndan 218 sayılı SO· 

kak a~z.ına kadar uuyan 1060:1 metre murabbaı döşeme kıımı ıl. 
külert:k 8600 metre murabbaı kısıuı yeni granit taşlariyle va 2 bin 
metre murabbaı kısmı bıı yoldan çıkacak paket taılariyle esaslı ta· 
mir \'e. yine aynı yoldan çıkacak keıme lafların işletilerek Hatay 
caddesıyle 137 uyılı sokak döşemesinin tamiri, fen itleri müdtirlfi· 
ğünden yüz yirmi beş lıuru~ mukabilinde tedarik edilecek ketif ve 
ş<ırtnanıesi vcçhile kapalı 7.arfla eksiltmeye konulmuftur. İhalesi 
7.6.940 cuma güuü saat 17 dedir. Keşif bedeli 49, 100 lira muvakkat 
teminatı 3582 lira 50 kuruştur . 2490 sayılı kanunun tarif atı dalı ilin
de hazırlanmış teklif mektupları ihale günil azimı saat 16 ya kadar 
e11cümen riyasetine verilir. 

Trabzon Belediye Encümeninden: 
607 lira 70 kuruı bedeli keıifli dônma h§ ve laiıRl ka-

l 
pağı p~zarlıkla in§ı>:_ et!irileceği~den taliplerin Hh ve cuma 
günlerı saat 15 de E ncumene muracaatları ilan olunur. 

- .... 
Aqkaru Valiliğindan : 

Hususi İdarenin tahakkuk Müdürlüğü i~galindeki binanın . 330 
I lira 16 kuruş muhammen lte~elli cephe badaııası işi 27 5.940 tari· 
ı hinde saat 15 30 da Vilayet Datmi lt•cümeninde pazarlıkla ibale 
1 edilceektir. . 
1 Taliplerin ihale günü Daimi Encümene ve şartnameyi görmek 

1 
isteyenlerin de her güıı itncÜlnen kalemine müracaatları ilin olunur 

1 

t 
ı 

• 

lr çlar. Klinik ve ispençiyari atat. Hastahane Lvz. 
Ankara Belediyesinden : 

Belediye ihtiyacı için 2jU • 300 kilo amonyak pazarlıkla alma 
caktır. 

uhammen kıymeti 1050 liradır. 
• 

Teminat 78,75 liradır. 
Şarh:ameıini görmek isteyenlerin her gitn Enciimen Kalemine 

ve isteklilerin de 28.5.940 sıılı girıü saat 10,30 Belediye Encimeuiı e 
müracaatları. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Sntınalma 
Komisyonundan : 

1000 ton çubuk veya parça halinde kükiirtün yerine .650 ili. 
10:10 ton çubuk veya tez halinde ve % 99,fi ufiydte kül.ürt alıaa· 
oRklır. İhale gene 27.5 9•0 pazarte1i günü saat 14 te pazarlıkla ya• 
pılacaldır. ... • ••• 

2,5 ton vazelin alınacaklar Bak: Müteferrik sütununda 
Deniz Lvz. SAK. ilanına. 

Elektrik, Ha vagazı. Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 
~ e& ---------.-..~- - -

Kemalpaıa Belediyesinden : 
Keınalpaşada su ile yapılacak ele.ktrilt tesisatı şebel<c gurubu· 

nun IU gü11ı müddetle yapılan temdidinde talip ı:uliur etrnediğind~n 
8.6 910 tarihine kadar bir ay müddetle pazarlığa vazeldiği ilin o· 
lunur. 

• . 
Edirn~ Askeri Satmalma Komisyonundan : 

Bir adet ıoğuk hava aolabı ile ıki aded buz dolabı paurlıkln 
alıuacsktır. Pazarlıkları 25.5.9..ıO cumartesi günii saııt 1 U dR Edirne· 
d~ eski müşiriyet dairesinde Satıualma Ko.da yapılacaktır. İsteklile· 
rin teklif mektublıırını ve kataloklarile .sözü a-eçen güade Ko.na 
gelmeleri. 
:....~~~~~~~~ --
~J;Jnsucat - Eibise - Kundura - ÇaHıaşır v. s. 

Yeşilköy Hava Aktarma Anbarı Müdürlüğünden: 
lfO adet subay çadırı, 3100 metre talebe kaputu kumafı, 35 

bin ınetre kılıflık beı. 
Hava birlikleri için yukarıda ciııs ve miktan yazılt 3 kalem 

eşya salın alınacaktır. 
• Pazarlıkla ihalesi 25 mayıs 9411 cumartesi günü saat 1 l de ha-
va aktarma ambarı satınalıtıa koınisyonunda y;ıpılacaktır. 

İsteklilerin uümuııe ve şarl11ameyi görmek üz.ere her gün, pa
wrİığa iştirak edeceklerin meli.fır günde ·teıninatlariyle komiıyooa 

müracaatları. 
• • e 

5000 metre '-1 lı alınacaktır· Bak: Müteferrik ıütununda 
Deniz Lvz. SAK ilanına· 

- - - ·-
MaUıaa· isleri, kırtasiye ve yazıhane Lvz. 
_. .,.__.'!,,.. --- _, _ _ - - - - W< -

D D Yolları ve Limanları İ§letmeıl U. İdar~sinden : 
· Muhammen bedeli 540 lira olan 600 aded makineli klasör 

7 ô.940 cuıua günü saat 10,30 ta Haydarpaşada gar binası dahilin• 
deki komisyon tarAfıodan açık eksiltme uıulile satm alınacaktır. 

Bu ite airınek iıteyenlerin ı:ı<> lira 50 kuruıluk muvakkat temi· 

• 

• 1 
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l.lnıi Şekli ~Aubm. bed. Teminat Müraoaat yeri Günü Saat• 
--~----~------~~ ...... ----------~~----------.,._-
A \ MUnakasalar 

1 nşaat, Ta!_!lir !:!, !'l_c:.f~ i'1._8!i, M _~•eme, ~!-!.!!!. 
Pa,n mezarlığında yap. olan muhıt duvar· aç. elu . 333 04 

larıoın OU m. bir kısmına demir kazık 
ve dikenli tel çekilmesi 

İzmirde yol tamiri: 10600 mi (prt . 125 lrr.) luıpalı z. 49100 -
B it.kesir in'" edilecek ı.1ezbaba binası a· pıu. ·28220 J0 

hır, sakatat, garaj, tecrit ahırları ve 
mecra te1iaatı (temd.) 

Donma t t ve lağım kapağı yap 
V oda yap. beş aınıflı ilk okulun 3 dl kapalı z. 

kısım i nş. • 
Badana yııp . 

Amele yurdu inş. 
paz. 
kapalı z. 

607 70 
18[)00 -

330 16 
125758 72 

ilaçlar, Kli nik ve ispençiyari ~!fit, Hastahane Lvz. 
Amonyak: 250-3'j(} ~ - ~-~--·p.;. 1050 - , 
27.5.940 da ıılınacagı ilan edilen 1000 ton 

kükürt alınu;;asından sarfınazar edildi • 

E lel tr i ~. -H avagc:zı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi~ 
Soğuk, bava dolabı: 1 ad buz dolabı: 2 ad. p•!· 
Elektrik teaisııtı şebeke grubu (temd.) ,, 

Mensucat, l ~ise, Kundura, Çamaşır v.s. . . - - - - ---
Talebe kaputu kumaş: 310!.J m.-kılıflık bez: paz 

35000 m. 
Minder kılıflık bez: 20·25000 m. , " 12000 
ti atbaa işleri - Kırtas)'.e-Yazıhan.~L_e~az~!!'.!_ 

Makineli klasör: 6()0 ad. 
Evrakı matbua: 9 kalem 

Kereste, tahta ve s!!!~--·--
Kol atacı; 20U ad.-çideiıe: 250 ad. 
Kereste · 

Nalrliyat Boşnltma Yükletme 

Maden kömürü nakli: 16000 t. 

" 
: 10000 t . 

aÇ. ekı. 
,, 

pa7.. 

" 

aç. eks. 
,, 

rı!Jahrukat Benzin, Makiqe yağları v. s. 

Kok kömürü: 14 i. 
Mırnıal kömürü: ~ t. 
Mete odunu; 80 t 
Gaz: 480 k. 
Greı yağı: 10 t. 
Sobahk odun: ı.3 l t 
Benzin: 8400 litre 

Milteterrik 

Temizlik işi (1 senelik) (temd.) 
Boi rakı şisesi: 1.500000 ad 
Bergwan borusu ve teferruatı: 8 i.talem 
Elevatör malzemesi: 3ü kalem 
Aspiratör ziııciri; 125 m . (müteahhit na· 

ınına) 

Subay çadırı: 100 ad. 
Boya malzemesi; 13 kalem (şart 236 kr.) 
Pasif korunma malzemesi 
Kamyon: 4 ad. 

• 

aç. ekı. 

" ,, 
,, 
n 

,, 

" 

paz. 

n 
aç ekı. 

,, 
paz. 

n 

kapalı 7. ' 

paz. • 
kapalı z. 

İtfaiyede mevcut P'ort faıeıi üzerine karoser paz. 
yap.; 3 ad. 

Şiıe kapıülü 1008090 ad. 
İlaç şitesi cam kapaklı : 12000 ad (temd.) 
Branda ortüsü: 4 ad . 
Lokemotif yedekleri (temd.) 

Eminönü·Emirgin battında otobüs ltletmesi 

E.-zak, Zahire, Et, Sebze v.G. 
Dana eti: 800 k. 
Ekmel.: l 2 t. 
Muhtelif erzak: 23 kalem 
Koyun eti: 160 t (tart. 416 kr) (temd.) 
S wan: t 150 t. 
Toz şekıcr: 20 t.-tuz: 4Q t.·fuulye: 3'J t. · 

30 t.-beyaz peynir: 5 t. 
Arpa; 300 t. 

1 Sadeyağ: 8.5 t. 
Ekmek: 72 t. 
Koyun eti: 4. l t. 
Sadeyaj: 450 k. 
Pirinç: 900 k. 
Bulrur: l t. 
Patates: 500 k. 
K. ıoğan: 5oO k. 
İuce tuı.: 400 k. 
Mercimek: 400 k. 
Nobuh 400 k. 
Faaulye: 40:.l k. 
Tomates aalçaaı: 200 k. 
Keıme ıeker: 350 k. 
Çay: tO k. 
Taze ıcbze: 1 t. 
Taze meyve: 500 k. 
Sabun: -400 Lı:. 

K. üz.üm: 150 k. 
Arpa 
Butday öğüttülmesi: 100 "t. 
'f o~urt: 6 t. 
Süt: 2 t. 

S, M U 7 a y e d e 1 er 
. ... - ----- ... - · 

Bina ankazı 
Kriıtal cam 

" 
" 
" 

aç. eks. 
,, 

" paz. 
kapalı z . 
paz. 

kapalı z. 

" 
aç. elu. 

" 
" ,, 

" 
n 
,, 

" ,, 
n 

" ,, 
,, 
" 
n 

n 

paz. 
,, 

aç. eks. 

" 
a~. art. 

" 
Halı, baskül, ceket, pantalon v.s.: 225 kalem paz. 
Kiraz ve vişne: . 49 t. aç. art. 

, 

540 -
391 50 

499 90 
50fl -

2880 
1860 

t. 40 -
120 -

I040 -
100 -

3500 -

9000 

1860 -
1584 75 

4723g 50 
495 5) 

14000 -
2100 -

350\) -
4200 

240 -
990 -

1412 50 
8'.'1200 -
17251t -

ısooo -
10200 r 

792 - -
1435 -
472 50 
225 -
100 - , 
50 ~ 
50 -

·2. -
~-
32 -
40 -
80-

150 50 
40 -

100 -
50 -

160 -
·21 -
385 -

280 -
2i9 -

3718 

3682 ~(t 

2117 -

1350 -

İzmir Belediyeai 

" 
Balıkesir Belediyesi 

Trabzon Belediyesi 
Van Nafıa 'Müd. 

7 6·40 f6 -

7 6 40 17 -
1l8 5·40 tan i\ib l ey 

salı ve cuma 15 
5·6 40 10 -

Ank. Valiliği 27·5-!JO 15 30 
94~1 go ·Eretli Köm6rleri İtlet. Gen. Dir. ve 7-6-40 15 -

iet. Etibank 

78 75 

1800 -

t 
40 50 
30 -

37 50 
37 50 

218 -
135 -

262 50 
127 73 
134 5Q 

139 50 
119 -

3342 29 
37 t6 

1050 -
315 -

26~ 50 
32j -

18 -
74 25 

106 -

• 

Ankara Belediyesi 
Aık. Faln U. Mfid. SAK Ank. 

Edirne Ask. SAK 
Kemalpa9a Beled. 

• 

28-5""8 ı o .~o 

25-5-40 10 -
8-6.40 a kad:ır 

Yeşilköy Hava Aktarma Ambarı ~d. 25·5·40 11 
. 

M.M.V. Hava SAK , 24-5-40 11 

' D.D. Yolları Haydarpaıa ., 1·6 4 ı 10 30 
Gaziantep ilektrik Fabr. İ~let7 Müd. 3\}·5 4t) 14 -

İıt. Belediyesi 
Ank. Valiliti 

.._. 

~ D. ':-{ olları 7 ci İşletoıe Afyon 

Jf 

25·5·40 11 
27-5-~ll 15 .:o 

8-8·40 10 -
8-6-49 1 l 

Guiaııtep Elektrik Fabr. İşlet. Müd. 30-5 .. H) 14 -

" 
Trahom Mücadele Hast. 1-6 10 9 -

" 
( .. 

D D. Yolları Haydarpafa 
Gaziantep Vilayeti 
Maarif Vek. Ank. 

Akhisar Belediyeıi • 
Ank. İııhisdflar Batmüd. 
D.D. Yoll.m Haydarpaşa 
İnhisarlar Umum Müdürlüti'i 

" 

1·6 40 9 -
l-6-40 9 -

24 6·40 10 30 
30·5-40 10 -

6-6-40 15 -

17-6·40 15 -
27-5·40 15 
31·5·4\J 10 30 
10·6-40 14 30 
ı0-6-40 ıs - . 

Yetilköy Hava Aktarma A.mlııarı Miid. 25-5·40 ll -
15 -
15 30 
15 30 
10 30 

Dcai& Lvı: . SAK Knsımp•fa 10-6-40 
Ank. Valiliti 27-5-40 

" Ank. Belediyeai 

n 
M.M.V. ŞAK 
Tophane Lvz. SAK 
D. O. Yolları Auk. HaydarfMf& Sevk 

Şefli~i 
ist. Belediyesi 

İzmir Belediyeıi 

" 
" 

10-S-4ü 
24-5·40 

28-5-40 lO 3fı 
14-6 40 10 -
25·5-40 1 o 39 
17 ·6·4CJ a kadar 

27·5·-40 a kadar 

• 

7-6·40 
7.(i40 
T·6·40 , 

5410 ~ An'< . Lvz . S~K 27-5·40 

16 -
li -
li -
15 -
ıo -
10 -

1293 75 • Elazit. Tümen SAK 8-6-40 
24-5-40 

i35o -
765 -

- -. 

67 50 
21 -, 

7 

278 25 

Lüleburgaz Aık. SAK 

Edirne Aak. SAK 

" 
Gaziantep Trahom Mücadele Haat. 

n 

n 

" 
" 
" 
" ,, 

" 
" 
" 
" 
n 

" 
" 
" 
n 

n 

Topbane.Lvz. SAK 
Eitrne Aık. SAK 
Afyon Kor SAK 

" 

17·6 40 
17-6-40 
1-6-40 
1-6·40 
1-6-40 
ı.6 40 
l-6·-40 
ı . s.40 

1·6·40 
1·6 40 
1·6·40 

• 1·6·40 
1·6-40 
1·6-40 
1·6·40 
l 6-40 
1·6·40 
l-6-40 
1-6-40 
1-6·40 

25.5.40 
'l4-5·40 
6 6-40 
6-6-40 

ll -
16 -
9-
9 - -
9-
9-
9-
g _ 

9-
9-
9-

• 9 -
9-
9 ,-
9-,_ 
9-
9-
9-
9-

il 45 
10 -
15 -
15 -

Beyoiflu Vakıflar Direk. 31-5-40 11 -
İıt. 2 ci İcra Tophane Barut İn. 29.31·5-40 12 - • 

hiaarı Satıf Deposu Karaıtında 
Ank • Defterdarlıf ı 

" 

27-5-40 14 -
31-5·.tO 14 -

~~--------------..-------------~~-------------·~--------------------------------~---------------

lstanbul Beledtyeslnden : 
Temizlik itleri için imal e-l' Jmek te olan çöp arııbalarıuıı 

muktazi 200 adet kol ağncı ile - l ııdet çidene paz.urlık sure• 
tile satan alınacaktır. Tahmiu bedeli 499 lira 90 ,kuruf tcmiııııtı 
-n lira 50 kur uştur Şnrtııame •Zabıt ve Munmelat Müdfirlüğ6 i kaleminde g'örülecektir. İhale 25.5 940 cumartesi günü sant 11 

1 de Daimi Encümenle yapılacaktır Taliplerin temin t makbut 

1 
veya mektııplıırile ilıele günü mucıyyen sn·ıttn Daimi Encüı:oell' 
de bulunmaları. 

1 - - ~~ ' __...,.. 

1
1 

nat ve kanuuun tay in ettiği vesaikle birlikte t•ksilt me günü ar.atine 

kadar komisyonu mürac .. atları lazımdır. " 1 • • 

'ı Bu i'e nid ..şartnameler komisyondan paruız olarak dağıtılrıı11 

tadır. 
1 .. 

ı Kereste, Tahta ve saire 
! D.Ö:ızyolları ve Li~anl;r; İşletme U. Müdürlüğünden: 
! Muhammen bedeli 25700 lira olan muhtelif eb'ı;.dda 500 ınetrt 

... . 

murabbaı çıralı hatıl ile 40 metre murabbaı lambalı ltereste 10 fi•· 
ziran 940 pazartesi gfioü saat 15 te Umum 1\-!üdürlük Alım SatıııJ 
Komisyonunda kapH lı zarf usulile satın alıuacakhr. 

1 
Bu işe girmek isteyenlerın 1927 lir11 5U lııırufluk muva1':•~ 

teminııtlarile konunun tayin ettiği vesaikle birlik te eksiltme guo~ 
muayyen sııatten bir saat evveline k ıdnr mühürlü lınpalı zarflarır. 
makbuz mukabilinde. Komisyon Reisliğine tevdi etmeleri lazııııdı'• 

Bu İfe aid 4artnan1eler Komisyondan parcısız olarak verilıJJe1' 
tedir. • 

Ankara Valiliğinden : 
Pasif korunma için alm acak kereste 27.§.91,\0 pı.ıuırtesi ~üııÜ ı•· 

at 15,30 da dııinıi encümende ihalesi yapıl.mak üıere pazarlıj'a "O" 
nulwu~tur. 

Ketif bedeli 500• lira muvuklrnt teminatı 37 lira 50 kuruştur· 
isteklilerin teminat mektub veya ma kbuzu ticaret odeaı vesik~ 

siyle birlikte sözü geçen gün ve uatte daimi e ncümene gelıneledrı· 
~ e 

Bu işe ait keşif ve şartnamayi her ıün nafıa müdürlütU11 

göre bilecekleri. 

~ahruka , Benzin, iılakiua yağlart v. s 
----~---·---....... ····-· --

Maarif V ckileı inden : 
Vekalet 

0

otomobiline alınacak 7200 ili 8100 litreden ibaret olııll 
bir senelik benzin ..i.1',tiyacı açık ekıiltmeye konmuştur. 

Bu bQıusa ait şartname vekalet levazım müdürlüğfir.dedir; he' 
a-ün görülebilir. 

Münakaaııya ittirak etmek istiyenler ibnle günü olan 6.G.940 ta· 
rihine rastlıyım pertembe günü saat 15 de muvakkat temivnt parat1 
olan 134 lira 50 kuruşun wals1111dığına y tırdı~ına dair mnkbuı. ~r 
ya banka mektubu ile levazıw müdürlOğünde teşel;.k iıl eden ek•• i
me komiıyonuna müracaa,tlıırı ilin olunur. 

... * • 
·--~O t. gres yagı alınacaktır. Bak: D. o. Yolları i~~ 
Niütofer: :k 

Deniz Levazım Satınalmn Komisyonunda n : . 
Miktaı ı Cinsi ·ı 11hmin badeli Teminııtı Eksiltme günü sııııll 
25tı0 kilo beyaz vazelin 31'25 lirn 46 j ,75katl 36.40pu.tesi 1 ~0 
56 kıılem muhtelif cinı ınalzeme l 2ö !4 50 ' 936,'H ille 3.6.40 ,, 14.S 
ıouo kilo beyaz gıı caln J 
600 n katranlı " ) 6730 - ., 1009.50 kati 3.6. lO , ı5d• 

.il , 

1 600 ,, ıspavlo ) 
5000 metre şali 3 '\UIJ - ,, 525 - kstl 3.6.40 ,, 15,SO 
4~0 kilo stinger 5040 - ,, 756 - knti 3.6.40 ,, 16 

Yukarıda cins, miktar ve temınatlanle eksiltme ıünleri yazılı 5 k•' 
lem malzemenin hiularm<la göster ilen ı.natlcrde pııznrlılcla eksiltmesi y•· 
pılacııkıır. • 
• Ennf ve şartnameleri her gü n rnesııi santlerı dahilinde · KasıınP8f8 .. 

· da bulunan deniz levazım satınalma komiııyon11ndan 4bedel&iz alınabilir· 
isteklilerin 2490 sayılı kanunun _i :-otcditi vcniklc birlikle mezkOr 

1 

komiıyena müracaııtları. 

M. M. Vekaleti Satınalma Kom!syoniından 
Hq>sine .t200 lira fiytıt tchıııin edilerek miiteahhit nAm ve b~· 

aabına eksiltmeye konulan 2 bin adet cam ltapaklı iliç tişesi 11111 

ekıiltµıeıine isteltli bulunruod ı~ındım işbu ihtiyaç pazorlıklR eksil~ 
meye bonulmuşıur. isıeklileriıı pnzarlık rünü olan 14 ba:r.iran 9~. 
cuma a-üuü s~at on da Ankaradıı M.M.V. satmnlma ko. da 326,Jı· 
ralık teminatları ile birlikte hazır bulunmaları. 

Ankara Belediye°ainden 
Gazoz ve soda •iıelerinde lcullonılmak üz.ere 1,008,c,QO adet 

şişe kapaulü pazarlıkla alınacaktır. 
Muhammen bedeli 3500 liradır. 

• Teminat 262,5 liradır. 
Şartnamesini görmek iıtiyenlerin be~ a-ün eı!cÜmen kalemine. <tC 

isteklilerin de 28.5.9-40 aelı günü saat 10,30 da ltelediye eııcümeıı111' 
müracaatları. 

1 ' Ankara Valiliğinden : 
1 Keşif bedeli 495 lira 50 kuruştan ibaret bulunan pasif korun: 

ma roalzemesi 27.5.94cl puarteıi günü S9at 15,30 ıia daimi eııc 
mende ihalesi yapılmak üzere paurlıta konulmuttur. 

j Muvakkat teminatı ~7 lira 16 kuruştur . .. • 
: lıteklllerin teminatı mektubu veya ııınkbuzu, ticaret odası ve••· 
j kasiyle birlikte ıöaü geçen gün. ve saatta daimi encümene gelısıeıe· 

1 
ri. Buna ait keşif ve şartnameyi ber 'gün nnfıa ıt>ildörlügünde göre' 
cekleri. · 

j • • • Nafıa daireai için alınacak 4 adet kamyonun mübay••" 
1 kapah zar{ usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. " • 
1. İhalesi 10.6.940 perşembe günü saat on beş buçukta Anlı•~' 
İ daiıo~ enoümene yapılacaktır. Keşif bedeli 14 bin liradan ibare~tır; 
, lateklilerin teklif mektuplarını, I05U liralık muvakkat teın•11' 
1 mektup veya makbuz, ticaret odaaı veaikasiyle birlikte sözü geçe" 
1 günde aaat 14,3U kadar daimi encümen reisliğıne vermeleri lbıt.Jldt 

1 

İstekliler ke,if ve şartnameyi her iÜıı Anluıra ve lstanbul ıııı ı• 
müdürlüklerinde iÖrebilirler. 

'ı İstanbul Belediyeıiııdcn : 
j Edainönü-Emirgan hattında otobüs iıletmeğe talip olaP· 



~ayıı 1940 

~.... • _ı_ df 
~·· ...... yet 27.5.940 tarmine müsa i pazartesi 
' r tasarruf vedl-:alerı ve istidalarile belediye 

~caat etmeleri ilan olunur. 

z_ 

akıamına 
riyasetine 

ıt nbu\ Levazım Amirliği St<tınalma Komisyonundan 
2 adet 8xl 1 branda örtü 
1 adet Sx 8 branda arta 
~ •elet 2x 4 inanda örtü 

~ k tıkarıda ebadlıırı yaz.ılı 4 atlet branda artüıü alınıı.~aktır. Pa· 
~ l la eksiltmesi 25.5.940 cumartesi günü saat 10,30 da Tophane· 

111
• \'t, imirli~i ıs.thnalma komisyonunda yapılııcaktır isteklilerin 
11141tlıırile belli sar.ıtte komisyona relaıeleri. . 

b, D. Yolları ve Limanları lıletme Umum Mücl6rlüğünden : 
~ed2o ~Aay.ıa 1940 tarihine kadar teklif .verilmesi ilin olunan İnıil 
~ki c~ ve lngili~ kredisile ruübayaa olunarak lııgiliz. lokonıotif · ye· 
,d~'1•c aid teklif verme müddeti 17 Haziran 1940 tıırihine kadnr 

ıt edilmittir. 

MÔNAKASA GAZETESİ 
::::s 

teminat mektubu veya makbuzlarile birlikte, belli gün ve saatte, 
hutahanede müıe,ekkil lcomiıyonı;ı muracastları. 

Şartnameyi görmek istiye11ler her güıı bsıhıbıııne idaresine mü• 
rocaatları ilin olunur. 

it 

• • 
Cinıi K. 

Muvakkııt ih .• Je 
Tutarı teminat Şekli 1 aribi Gü~ Sacıt 
Lira K. Lira K. 

Ekmek 75000 7875.0 590.63 Kapalı zarf 5.6.1941 IO 
Francala 3000' 427.50 31 06 ı. .ıı » 19 
Kar ... man K. Eli 46000 2301.ttJ 00 1725 00 '1' 1-1,30 
Kuzu eti 20 )1) 869.vO 64.50 » > > ı.ı,Jo 

İnek ıütü 50000 8750.00 656 25 > > 6.6.1940 11 
Y oturt 32000 8000.00 600 00 'JI )• » > 1 l 
Sadeyağı· 5000 6750.00 5U6.25 » » 7,6 t940 14 
Toz §eker 20000 7600.00 570.00 » 'il 8 6.19~0· l J 
Keıme 'eker 2090 840 00 63.00 l> :» > l> 11 

Ankara Nümuııe Hastanesinin 1940 yılına aid yukarıda yazılı 

dokuz kaleıu eruk kapalı zarf uıulile eksiltmeye konulmuştur. İs- ı 
• 

Deniz Le\•azım Sat.na1ma Komisyonundl\n : 
!3Q ~tvcut ev.af ve şartııa nesi mucibince tahmin edil~n beddi 

~tih-';)() lira olan 13 kalem muhtelif ciııs boya malzemesinin 10.6.40 

11 ~ıe. raaiayen pazartesi gü.ıii ae<ıt 15 te Krısımpaftad:t bulu
. tnı~ Levazım S .. tınalma kowiıyouunda kaplilı zarfla eksilt· 
. Y"•pılııcaktır. 

- teklilerin yeni yıl l"icaret Odası veıika,ile ilk teminat mektubu 
veya mıtkbuzu ve ticarethane nıtmıoa hareket edenlerin noterlikten 
tasdikli vekılletnamt:lerile birlikte 2490 sayılı kanunun torifatı daire· 
sinde hazırlayacakları mühüriü teklif ınektublnrını belli güıı)ercle 
yuzılı s~atteu bir sut e1veline kadar Nüınune Hastanesinde mütc· 
şel:kil Komisyona vermeleri 

ıı1r. le11ıinatı 3542,29 lira olup tartnamcsi her gün r, saati d11hi· 

1
. v• 236 kurut bedel mukabilinde aclı 1ıeçen komisyondan ak 

• ır. j 
'1i lateklilerin 2490 sayılı kanunun tarif atı dahilinde bazırladıklan j 

f llı•ktuplerını en geç eluiltnıe ıoaatioden bi!" saat ~vveline ka- ' 
ı.ao.kur komiıyon başkanlığına ma1cbuz mukabilinde vermeleri. 

- 1 
Akhiıar Belediyesinden : 

,.ttiuhaınmen bedeli 9000 lira olan kaz.anın bir Hııelik umuı'ni 
1 n ~lik itine iliiu olunan müddet zarfıuda istekli çıltınadığır.dn.ı 

). ııran 9.ıO paz.artHİ günü saat 15 e kadar bir ay müddet iı;in· ı 
~lı~hur edecek ve hııddi layık bedtl teklif edecek iıteklisine pa· 

l' •~retiyle ihole olunacaktır. • 
1 

Şurtııa rueleri görwek iıteyeıılerin Hırataııe İdareıi .1e müracaat 
etmeleri ilin olunur 

• Ankara Doğum ve Çocuk Bakımevi Baıtabipliğinden : 
Anlcara Doğum ve Çocıık Ba1mnevinin 1940 ın11li yılı ihtiyscı 

olan atatıda cin• ve mikdıırlarile muhamwen fiyatları hizalarında 
yaulı ·meveddın evıaflıuı ş rtnamelerinde ya1.ılı olup 17 güıı müd
detle açık ekıiltmeye konulneağındau HJ40 yılı lıozıranın 1 cİ cuma 
a-ilnü ihalesi yıııpılacaktır. isteklilerin arttır•a ekıiltwe ihale kın•· 
nıınnuo 2 ve 3 ncü msd4elerinde yazılı şeraiti hai7: elanlnr111 'art· 
~1amelerini görmek üzere her gün öğleden ev,•el lşıklor caddesinde 
Nües.ese Baş l .. biplitine ve iluıle günü de saat 14 ton 4H'v..ı %' 7,1) 
temin alı rouvakkule olarak ltırnkaların vf'rect 1.deri RIUYai<k ı t temi
Jfat mel.ı.tuplarındau batka olen nakit vayn nakit mahiyelint!e bulu
nan evrakın Ankara Viliyet Jefterdarlık ve:a:ııesine nıakbuz muka· •i •lıı,lcrin yüzde yedibuçuk teminat akçeleriyle Akhisu beledi· 

ile baş vurmaları ilan olunur ' bilinde yatırılruıt o)up isteklilerin bu oı11kbu1la birlikte yukarıda 

A. Ankara inhisarlar Baimüdürlüğündeu : 
y8"aılı gün ve saatte müuseıemia~e teşkil olunacı.k komisyona mü· 
racaatları bildirilir 

ti~· 11kara iDhi1arlıır rakı imııl.lthıuıe.i ihtiıacı için l bar.İran 940 
~ it den 31 mayıs 94 t tarihine kRds r bir sene için<!e idı.remiae 1 

'~~•n teslim edilmek ve het .. ay ihtiyaçları evvelinden bildirilmek 1 
\ ıc 15, 25 ve 50 santilitrelik hacimlerde cem 'an 1.500.00ü adet 
'~11~1 şişesinin sntın alınması tarloameai veçhiyle pazarlıta konul. 

~ I ' 

Ciuıi 

Koyun eti 
Ekmek 
Süt 

Ş Yelturt 
.. 'fe1f'rin yıltanmıı, temiileumiş olmuı liıumdır. .ı 

'4e tttarlık ve ihale muamelesi 27 5.940 larıh~11de saat l5 de bat· •
1 

Pirinç 
p'1GtGmüzde toplımacak komiayoııda icra edilecktir. M~karnu 

ı? 
5 
eııırlıta iştirik etmek isti yenler teklif edecekleri fiat tutl!rının Zeytin yatı 

"ı' lliu heıırıbiyle muvakkat teminahnı nıılcden veya banku tem:- l Urfn yafrı 
"'•ktubu olarak vereceklerdir. Kuru ıotan ' !~1 i'e ait fRrlnameler 1atı9 tubemizden istiyene her güı1 bedel· ı Sabu.n 

•rak \'erilir. . Şehrıye 
* • * • Pirinç unu 

-~le-va.tör malzemesi ve aapirl\lör zinciri alınacaktır Bak irmik 
fır U · Müd. ilaulnrına. j l\sercime!c 

-·- - - --- Nohut, 
')!S_tahit'.e. Et, ~ebza V. S. 

1 
Kuru foaulya 

~ nbul Levazım Anıi liği Salınalma Komisyonundan : I ~:ru bamya 

'tı 5 liralık arp .. ahnacıtklır. Pazarlıkla eksiltmesi 25.5.040 cu· 
\") •ıi 2Ünü iaat : 1,45 de Tophanede Lv. Amirliği SatınalmR Ko· ' 
~t·111ııda yapılacaktır Nü;nuııesi komiıyoııda rörülür. İıteklilerin . 

llıttlarile belli saalte komisyona gelmeldıi. 1 

Anka.ra Niimune Hastant!"si Ba~tabiblijfnden : 
Tutan Mvk. tem. İbalo 

} titııi 
tı.~k ad .. t K. rr. lira kr. lirıt kr. tekli ta

6
rihi O 

·q ç ... 2500 1750 131 25 iÇlk 7 .. 94, 
' n 200 80 6 n n ~lltta 

lirı . Ji 15(130 ,,- 31 o 22 50 " " 
iı_ Y·ıtı '700 420 31 50 ,, ,, 
b11kp -~:r-iu_ç ___ l5_0_0 __ 3SÖÖ--292-so ,, 10.6.940 

~il-~~ 7000 - 1750 ___ 131 ~--"---"-
ll:tiirn 1200 360 27 

L- "~J'1 1000 1100 i2 50 
~-11 ııt 
~ ısoo 240 ıs 
~~illıt:k 500 90 6 75 

1••ulyo .2500 ::>Oli 37 5ü 
t~ıı , 
)" 9000 36ıJO 270 
l'tl! ~lby.ı ... 250 275 20 63 
\ Yatı _I ci neyi 450 675 50 63 

,, 10.6.940 

1aat 
10 
,, 
n 

.. 
10 

n 

lO 

Kuru kayııı 
Hoşllflık kuru erik 
Kuru raza.ki ÜLÖıHÜ 
Salça 
Soda 
Çay 

T . Faaulya 
Semizotu 
T. bakla 
DolmRlık b1ber 

"Eogioar beheri 
T. baınya 
Kabak 

İç bezelye 
Kırmızı tomatea 
Lahana 
Pıraıa 

Karnabahar 
Patates 
lapan ak 
Patlıcaıı 

. 
l\Iuhamwen 

fiyatı 

48 
10 50 
18 
25 
25 
25 
65 

130 
6 

45 
27 
45 
25 
18 
18 
25 

ı 10 
12 
90 
3J 
25 
2ı 

IO 
500 

12 
15 
10 
14 
15 
30 
IO 
2Q 
ll 
5 
6 

15 
6 
7 

12 

~liktsrı 

kilo 

4500 
9500 
5000 
1500 

2300 
500 
200 
600 
8\)0 

700 
100 

• 75 

50 
lOO 

. ıoo 

150 
15 

150 
ıoo 

5l> 
ıoo 

400 
20 

Tutarı 

lira kr. 

2160 -
997 50 
900 
375 

500 
125 
130 
780 

48 
3i5 

27 
33 73 
ı?. 50 
18 • 
ıs 

37 50 
...ıs 50 
ıa 

90 
15 
12 5tJ 
2:) 
41 ,. 

100 

509 60 -
40d 60 
400 40 
400 58 
430 adet 67 50 
250 75 
51)0 50-

150 30 
500 60 
500 30 
5fl0 30 
250 37 50 

1500 90 
500 35 r 

500 iO , 

%1,5 mvk. tem. 
lira l<r. 

.. 

162 -
75 
b7 50 
28 12 

37 50 
9 37 
9·75 

58 50 
J 60 

24 6l 
2 2 
2 53 
o 94 
1 ,(. .. ;:>::> 
l 35 
2 Si 
1 24 
l 35 
6 75 
1 12 
o 9; 
1 jU 

3-
7 50 

177 71 
4 50 
4 50 
3 
4 2U 
5 6 
5 6ı 
3 75 

2 25 
4 50 
ı 87 
2 25 
2 81 
6 75 
2 62 
4 50 

, 

3 

Edime Askeri Satınalma Komiıyonunclan : 
Kapalı zarfla aşsı ıda yuılı iki kaleın yiyecek ve yem ıatın alı

nacaktır İsteklilerin sözil geçen günde, ih3le aaalin~n e. geç bir 
nat evvel teklif mcktublartnı Edirnede eski müıiriyet daireıinde 

Satınalma Ko na vermeleri. lbımdır. Evınf ve şartnameleri Ko . .la 
fÖrulebillr 

1abmin 
Lira 

18,010 
:o, 4 •O 

Cinai 

Teminat Cinıi Miktarı 

Lira Kilo 
1350 Arpa 300,000 
765 Sadeyağı 8,500 

(Devamı 4 üncü ıayf ada) 

lbaleıi 

'7.6.848 ıaat l l 
•11.6.849 ıaat 18 

Muh. hed . %7,5 tem. Ekıiltme 
lira •ıu lira kr. tekli 1&ati Mıktarı 

Elevatör malzemeıi 
Aıpiratör zinciri 

39 kalem 1584 75 119 - açık ek. 14,30 
125 metre (wüteahhidi auwına) pazarlık 15 

1 ~ Müfredat listesi, ?.,ncir nümunesi mucibince yukarııla ya· 
z.ılı iki kıtlem eŞya hizı.lımııda gö.sterilen usullerle sahn alıııacal~tır. 

ll - Elevatör rn nbeıııesi mu~amme• bedeli, muvakkat teminatı 
ekıı.iltme aaallt:ri hizalarında yazılıdır. • 

111 - Ekıiltıne ve pa:ıarlık 10. VI 940· pazarteııi günÜ.Kab'ltat· 
da Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla
caktır 

iV ·- Liste sözü geçen Şubeden parasız alınabileceti ıibi nÜ· 

munesi de görülebilir. 
v - i ... teklile.ruı tayin olunan gün ve sutlerde ~o7,5 rüvenme 

paralaril~ birlikte mez.kur Kowıilyoııa müracaatları. (43JJ) 1-4 

••• 
1 - Ş rhıaıı:ıeı;i mucibince 3125 kill> kompresör yatı açık ekıilt

me usuliyle sehn alınacaktır. 
il - Muham~en bedeli 1312,50 lira muvakkat teminatı 98.43 

liradır 

111 - Eksiltme 30. V. 940 perıembe. günü 1aat 14 de Kabatatda 
Levazım ve Mubayaat Şubesinde ·i Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV - Şartnao:ıeler sözü geçen Şubeden parasız alınabilir. 

V - İsteklil~rin ekıiltme için tayin olunan gün ve saatte %7,5 
güvenme p ıralariyle birlikte nıezkur Koaıisyona a-elroeleri ilin o· 
lırnur. (4004) 4-4 

•••• 
1 40900 adet sinek kağıdı açık eksiltme uıulile satın alına· 

caktır. 

il - Muhammen bedeli 418,80 lira muvakkııt teminatı 31,41 
• liradır. • 

ili ·- Ekıiltme 27. V. 940 paz.arteıi günil aaat 14,30 da Kaha- f 
toşda Levazım v~ '\tub!\yaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yepı
lacııktır. 

iV - İskklilerin eksiltme için tayin olunan rD.n ve saatte °!uT,5 
gü veıııııe pnralarile birlikte ıııezkur Koaıiııyona müracaatları. 

(4256) J-4 
"' * • 

1 - Şartnaoıeai mucibince bir adet Donki açık ekıiltı:ne uıulile 

sıllın olıGacaktır. 

il - Muhammen bedeli 600 lirn muvakkıit teminatı 45 liredır. 

111 - Eksilt91e 28. V. 940 sah günü saat 18 da ""abatatda Le
vazım ve Mubayant Şubesindeki Alım 'Komisyonuncl.a yapılacaktır. 

f V • Şartııome SÖZÜ feçen Şubeden pnrtlSlZ alınabilir. 
v - isteklilerin eksiltme için tayin olunan ıün ve ssatte %7,5 

güvenme paralarile birlikt.e mezkur Komisyona müracıııatları 

(4'.l55) 3-4 
• * Iİ' 

1 -- İdaremizin Feriköy lıPta fabrikasında hııziran 940 tarihinden 
mayıs 911 sonuna ködar bir ıene zarfında birikecek asırari 1200 a· 
:ı.ami 1800 tou kayuruı:.ıı' arpa küspesi açık arttırmaya konmu,hır. 

il - Muhammen bedt'li beher tonu .2,5 liradır. 
lll - Sütlü inekler için kıymetli bir gıda olan küapelerin arttır 

mnsı 5 VI. 940 çarşaın ha ırünü saat 16 dn Kabataşda Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonund& yapılacaktır. 

·ıv · Nümune ber gün sözü geçen fabrikada görüleôilir. 
V - İstekiılerin arttırma ,için tayin olunan gün ve saatte % 15 

miktarındaki teminat paralarile birlikle mezkür Kowisyona müra-
caatlarJ. (4208) ~ -4 

lstanbul P.T.T. MüdüOOigUnden: 
İdaremiz deniz nakil vasıtaları itletme ihtiyacı olarak alınacak 

"9000" kilo gazoil açık ek~iltmeye konulmuflur. Eksiltme 27.5.940 
pazartesi saat 15 de B. Poalahane binası birinci katta Tel1ıraf Mua: 
viııliği odasında toplanacak Müdürlük Alım ·Satım Komis1onuuda 
yapılacaktır. Beher lıiloıunuu muhammen bedeli 10 kurut 87 ılln· 
tim, hepsinin 978 lira 3 ı kuruş, mu\•akkat teminat 73 lira 38 ku
ruştur. . --

t~"ı. 3800lJ 2470 185 25 l' . 20000 1600 120 S: '0tan 4000 320 24 
~ 5000 600 45 

n 11.6.940 10 

Yerelm sı 

Taze yr, prı:ık 
4 

12 
IOO 4 
70 8 

;- - - -
--~~~--· -49 L .---.~-...._..ioı.O 

o ao· 
o 83 

59 il 

İsteklılcrin olbapt ki tartnamelerini görmek ve muvakkat temi· 
• nallarını yı:.tırwak üzere çalışma günlerinde me2kur Müdürlük idari 

- kalem Levazım kısınma, eksiltme gün ve saatinde de 940 ıeneai 

~taı. ---2000-- 600 45 -

!ti/t 700 210 15 75 
~ llnu 1000 350 26 25 n ll.6.94U 14 
' il 700 245 l i 38 

:~111,ıı i200 _156 ___ •!2~------
~''' 5000 650 48 75 L' ~ 4000 400 ao 
~11 '•ıılya 35ro 490 36 75 

'~ ~" 8000 800 60 
' ~ 0ttıateı 3000 300 22 50 l' ıtlcla 1500 150 l I 25 
l'ı 5000 350 ıs 25 
'~ ~lu 2500 375 28 13 

" 
12.6.940 10 

t,;anıya 1500 330 24 75 • 

'ıı tı ıalçuı 5UO tOO 7 50 ' 
it: 1\ {adet) 1801,0 630 47 i5 . ı 
"'~~ ~kı.ra Nümuue hutabanesinin 1940 mali yılı erzak ihtiyacı 
'~, 1•1ltaıeye kon'!lan yukarıda yaz.ılı 34 kalem erzak açık ekıilt.o 

•0nulmllıtur. bte~lilerio yeni yıl Ticaret Oda!ı veaikaıile, ilk 

• • 

BOR SA 
ÇEKLER 

23 . 5 1940 
Londr& • 5.24 
Nevyowlı 160.-
Paris 2.9647 
Milano 8 .• i85U 
Cenevrt if;.~ 168 
Atiua ü.9975 
Sofya 2 . -
·~1a.drid :4.455 
Budape'itc 3 .0625 
Bükreş 0.625 
Belgrad 3.94 
Y<>koba.ma ~8.915 
Stokbolm 31.005 

' ESHAM VE T AHVILAT 
Sıvat ·Erzurum 2 1~.7' 

1938 % 5 ikramiyeli 19.10 
1\13:1 °/0 5 Hu. tahvili 32.75 
> % 5 > .- 75.iO 

''"'"'::"';·ıR:ıa•mınlilCa•ıma• çin muteber Tic ret Odası vesikaaı ve oıuvakkat teminat makbuzile 

• 
ZARAFET 

KUNDURA MAGAZASI 

Ismarlama ve lıazır 

- E. K. 
Mihailidis 

BEYOGLU 

İstiklil Caddesi, Soviyet 
Konsoloaalıeıti kHrş111nda 

Suriye Çar~111 .\! _'J 
- o-

vaziyet dolayııile fiyatlardıt 
tenzilat yapılmıştır 

A?Z D"'iiaFil[ •'omcnmr M 

ı 
1 

Komisyona müracaatları ' (3Hl8)~ 4-4 

Muhammen bedeli (3500) lira olan 10,000 hg ırea yağı (24 ha· 
ziran 1940) pazartesi günü ıut 10,30) on buçukta Haydarpatada 
Gur bimısı dahiliudeki Komiıyon tarafından açılı ekıiltme uıulile 
satın alıuacaldır. · 

Bu işe ıirmek isteyenlerin (262) lira (50) l<uruıluk muvakkat 
teminat ve kaııuııun tayin etliği vesaikle bi~likte ekıiltme j'ÜDÜ 

aaatine kadar Komisyona ınüracaatları lazımdır. 
Bu ite ait prtu:ımeler Komisyo:ıdnn parasız olarak dafıtılwak-

tadır (4321) 1-4 • 
------~---------- - --

1nıtiyaı: Sahibi ve Yazı ı,leri Direktörü: İrnnil Girit 
Buıldıtı yer: Akın Buımevi İltanbul 
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Tableau Sy~optique des Adjudications Ouvertes Au]ourd'hui 
----------- ------Mode -----Prlx--Caut~-;:- -L~ d';"djudication P.t du 

OLjet de •'adjudication d'adjudicat. eıtimatif proviaoir~ Cahier dea Chargea Jours Heureıı 
~~~-~·~~~~ 

Adjııd·cations au Rabaıs - --
C c r t: 1r uc.ııc ns f t r. a r<'tic ns-Tr av. f ublics-f\ aferiel de Construction-Cartographie 

' Conatr club pi. , ouvriers Pli or.ı:h 1'25758 72 '431 90 Bir. Gen. Exploit. Chnrbons Eretli et 7-6·40 15 -

Pose pote:ıux en fer avec clôture en fil de fer Publique 
barbele sur une distance de l 00 m liUr 
!es murs du cimctiere Pnşa . 

333 04 

Repar. route A lzmiı: lOo<JO m' (c. eh 125 P) Pli cach 49LOO =
Conı;tr. abattoir, eçurie, gnrnge, ecuries d'iso· Gre a gre 28226 50 

lation et trav. cannlisat. iı Balıkesir (aj) 

Etibank lıtanl-ıul 
25 - Municipalite lzmir 

3682 ~o 
2117 " 

7·6·40 16 

7-6-40 17 -
mo:s a pnrtir du 18·5·40 

T b Mıırdi et vendıedi 15 Fabric. pierres et cou'llet~leıı en beton 607 70 n rıı 7.0n 
Constr. 3me pnrtie bit. ecole prim. iı Van Pli cnch 18000 - 1350 - Dir. Trav. Pub. V:ın 5·6·40 10 -
Trav. badigeonnnge Gre a rre · 330 16 Vilayef Ankara 27-5-40 15 30 

Pr~duits ehimiques et Pharmaceutiques-lnstru~!!!t;>_Sa~itajres-Fourniture .P~l}r Hopitaux 

28·5·40 10 30 Ammoniac: 250-300 k. Gre a ırrc 
L'adjudicntion qui devait nvoir. lieu le 27-5 40 

1050 - 78 75 Municipalite AnkJlr;\ 
C. A Dir. Gen. Fabr. Mil. Ankara 

pr. l'ııchat de 1000 t. de soufrc a ete annulec 

E lectricite-Gaz-C hauff og"e Centr al (lns1alla~net Materief 
Annoire frigorifıque: 1 p.·id. pr. glncc: 2 p. Gre iı gre 

, 

lnstall. electr. groupe resenu (aj) .. ,, 

Hjbillement - Chau~~ Tissus_:_Cuirs 

Etof!e pr. capoteş nux ec<>liers: 3100 m.·toile Gıe iı gre 
pr. hous e: 35000 m. 

" 
Toile J'r. lımfssc de matelus: 20·25001 m. 

1 
12000 -

Travaux d'lmprin.erie - Papeteri0ourniture de 
Cfıısseur mecanique: 600 p. Publique 540 -
lmpıimes: ·9 lots ., 391 50 

Bais de Construction, Flanches, Charpent --- -Boi~: 200 p.·id. pr. fnçade: 250 p. Gre a gre 499 90 
Boiı de comtr. SOO -

Transport-Chargement - Oechergment 
Transport charbon de terrc: 16 CO t. Publiquc 

,, ,, > n 10000 " 
" 

CQnıbvstible - CarburantNHuiles 

Coke: 14 t. 
Charbon de bois: 4 t. 
Bois de cUne: 80 t 
Petrole: 400 le. 
Bois pr. po le: 131 t. 
Huilc graisse: 10 t. 
8en.zine: 8400 litreı 

D iv rs 

Serviee voferie pendanl une annee (ej) 
Bouteilles vides do ra i: 1 .500.000 p. 
Tuyaux Bcrgman avec ıtccess.: 8 lots (aj) 

Pub.ique 

,, 
• .» 

" 

,, 

Gre iı gre 

1-ublique 
Matericl pr. elevateur: 30 lots ,, 

Cbatne d'aspirateur: 125 m. (au no du feur- Gre a gre 
nisseur) 

Articlca de peinture: 13 lota (cah dı ')36 P) Pli cach 
Articlcı de defense passive 
Camien: 4 p. 

Gre iı gre 
Pli cach 

Fnbr. 3 enrroıseries sur chluis Ford se trou- Grc iı gre 
vıınt aa ıervice deı upeurs pompiers 

C psules pr. bouteilles: 1.800.0CO p 
'* Boute~les vr. nıedicamenb avca couverclcs en 

verre: 12000 p. (ajı 
Bache Drandıı: 4 ,. 

Pieı: s rechan2'cs locomotives (aj) 

Exploit. autobus sur parcourı; Eminönö-Emirgin 

,, 
,, 

.. 

Tente pr. officiera: 100 p. Gre iı gri 

Provisi ons 

Viande de \•eııu: 800 k. 
.Pain: 12 t. 

Publique 
'D 

Oiverses proviıions: 
Viande de meuton: 

23 lots ,, 

Paille: 1150 t. 
160 t. (cııh eh 416 P)(rıj) Gre a grc 

Pli cacb 
Sucre: 29 t.•ael: 40 t ·hui'1oh Hcs: 30 

mage blanc: 5 t. 
S l-pom • de terr , oignons et soude 
Macaronis, farine tc. 
Legumes: 11 lots 

Viande de mouton·pain lait et yoghourt 
Leııumes: l 7 lotı 

iv. provisions 

t.·fro· Gri iı gre 

Publique 
» 

,, 
" 
> 

" 

2880' -
11100 -

la t. 40 -
1'20 -

1040 -
100 -

3SOO 

9000 -

1860 -
1564 75 

47230 50 
495 50 

140ii0 -
2100 -

3500 -
4200 -

240 -
990 -

141'2 50 
83·oo -
17250 -

4990 -
1561 --
4575 -

Com Ach. Mil. Edirne 
Munie~palıte Kcımalpasa 

Dir. Hangar Aviation a Yeı:ilköy 

25-5 40 10 -
Juıqu'au 8-6-40 

2:>·5·40 11 

1800 - C. A Min. Def. Nat. Ank. Dep. Aviat. 24·5·40 l l 

Bureaux 
40 50 leı Expl Ch. de fer E.tat H. pıış 
30 - Dir. Expluit. U~ine Eloctr. Gaziantep 

37 50 
37 50 

216 -
135 -

127 73 
262 50 
J34 50 

139 50 
119 -

3542 29 
37 16 

1050 -

315 -

262 50 
325 -

18 -
74 25 

lOu -
5410 -
1293 75 

374 25 
117 08 
J40 u 

59 11 
177 71 

Cam Perm. Municip. lstanbul 
Vilayet Ankııra • 

7me Expl. Ch. de fer Etııt Af yon 

" n 

Dir. Exploit. Usine Electr. Caıiaı•tep 
Hôp. Lutte Trachome Gaziantep 

n " 

" » 
Vilayet Gaziantf'p 
ler Exploit. Ch. ~e fer Etat H. 'aşa 
Ministere lnıtruction Pub. Ankara 

Municipalite Akhisar 
Dir. Pr. Monopole~ Ankara 
lcr Expl. ~h. de fer Etat H. paşa 
Com. Ach. Econ. Monop. Kab atache 

n " 

Com. Ach. lnt · Marit. Kasımp~ış 
Vilayet Ankara 

» 
Municipalite AnlcHra 

.» " 
Com. Ach. Min. Def~ Nat Ankara 

• 
Cam. Ach. lnt • Tophane 
Adm. Gen. Ch. de fer Etat Ankara 

Bur. Exped. H. pa~a 
Cam. Perm. Municip. Jstanbul 

Dir. Hangar Avi tion a Ye~ilköy 

Municipıılite lzmir 
> » 

Cem. Aclı. Int. Ankara 

» Div. Ela.zıı -
n Mil, Lüleburgaz 

H~pital Modele Ankara 

.L " 

" Dir. er•che Ankara 
,, ,, 
.. " 

7·6-40 IO ~O 
1 

3ıı.5.40 14 -

25-5-40 11 -
'l7-5·40 15 3ll 

'3D-5-4o 
1-6-40 
A·6 40 
1-6-40 ' 

30 5.40 
2-4-6-40 

6-6-40 

l 7·6-40 
27·5-40 
3:1-5-40 
10-6·40 
ı 0-6·40 

1 0-6 40 
2.1.5.40 

ıo~6·40 

24 ·5-40 

28·.~·.CO 

14·6 40 

10 -
11 -

14 -
9-
9-
9 ...:... 
!0-
10 30 
15 -

15 -
15 -
10 30 
14 30 
15 -

15 -. 
15 30 
15 30 
10 30 

ıo 30 
10 -

• 
"25·5·40 1'{) 30 
Jusqu'a ul7"6-1-0 

27·5·40 
25~·40 11 

• 

7-6·40 16 -
7 6-40 16 -
7·6·40 lô -

27-5-ttO • 15 -
8 6·40 10 -

24-5-40 10 -

11-6-40 10 -
11-6-40 14 -
12-'J-40 10 -
7 6·40 14 -
7-6-40 14 -
7-6-40 14 -

------------------------~------------------------------..... --_,,,.._. _____ ,_ _____________ _,__, __ _.. ____ ..._ __ ~...,.;e,~ 

• Mernento des Four.nisseurs 
LES ADJUDICATIONS QUI AURONT LlEU DEMAIN LE 25.5.940 -- --· 

Nabiye İlicarı a Konya : 
Coa.tr. bit. ecole fl'Tİınaire [N• 1400] 

Procureur Gen .. K•tan : 
Pain [No 1411] 

Prefccture Port lstanbul : 
Mauut et petrole [No• l·USJ 

Municipalite lstanbul : 
Ciment lNC) 1415) 
Le1sİYe'llH [No 1415] 
Artielu d'ameublement [Nn 1420] 
Arflloirea et 111orte en° fer [No 1428] 

Chemins de Fer Etat : 
8ronettu en fer (Nu 1'415} 
Contre-plaque [No 1415] 

Mımicip. Çanak. : 
!ıtecıİ·coke et mn~ut [No 1415) 
Eto~ıte hui•e pour machine et 

[N• 1419) 

Com. Acb. Comm. Gen. 
ukara: 

Tcıile peur emballeıe (N• 1416) 

ltenz.ine 

Gend. 

..Com. Ach. Milit. Solimiyc : 
Clıauuuru cameletem (No 1416) • 

Procureu; Gen. Seyltan : 
Pain (No 1416] 

1 Municipalite Turgutlu: 

1 
Tuyaux eouılu et robinets (N-0 14'12] 
Toya11.1: [No 1422] • 

1 

Bıiquu et c:haox [No 1424] 
Municip. Bornova : 

Compteur d' ııau [Nı 1425) 

Vilayet Malatya : 
Conıtr. ıt•t•on veccin (No 1426) 

Vilayet Samsun : 
Pioche pelles ete. (No 1414] 

Com. Ach Comru. lst 
Machinee ii ecrire [Nu 1428) 

Com. Ach. Mil. Tophane: 
Bottinu ~t etoffe pour C< etum6' 
[No 1428] 

Com Ach. lnten. Maritime : 
T&le en ıleier moıı et lııarre en fer fortİ 
[No !4:l8] ., 

NO rE.S • Les Numerosertrtı paran• 
th~e• •ant cea:r de notre journ•I darı• 
lequel l'avı11 o pam . 

(•) Lu ef!•irea 11uivieı d'une a1•;,. 
riıque •• rapportenl lı des venle• P-' 
edjudicalion ii la ıurencb~re 

(3 ftncü sayfadan deva~)· 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komiayonundan : 
5 bin kilo tere yaiının kapılı zıırfln eluiltnıe i 6.6.940 saat 15 

de Ankara Lvı:. amirliti afttınalma koıniıyomında yapıltıtaktır. 
'[Çiuhamıı:ıen bedeli 7 bin lira nk temin atı 52'i lirudar. ş rtntı• 

meai Lıomi•yonda ıörillür. iç.inde kanuni ve ticaret odası v sikası ds 
bulunan kanuna uyıun teklif ınektubları saat 14 de kadar kab1.1l 

olunur. • 
• * 160 ton koyun etinin kapalı zarfla ckıiltınesinde teklif edilen 

fial pahah rs~illclütöndeu pnt.cırlıkla eksiltmesi 27.5.940 günü s:ıat 
15 de Ankara• Lv. Amirliği Satınalma Komiıyonunda yapıl c11ktar: 
Muhammen· bedeli 83,200 lira ilk tenıinntı 54 IO liradr, Şarlnnoıes~ 
416 kuruıa komiıyondan ıılınır İ teklilerin Ticaret Odası ve kaoıuıı 
veıikalarile belli vakitte komis1ona miıracnatları .. 

Elazıt Tümen Satınahna Komisyonundan : . 
1 150 000 kilo saman kapalı zarfla ekıiltmeye konulmuştur. lbıı· ' , s l 8 leıi 8.6 940 eumartesi günü ııaat lO da Elazığda tümen atma 01. 

Komisyonunda yapılacaktır. Muhammen Ledell 17,250 lira il~ tem~· 
natı 1293 lira 75 kuruştur. Şartoamesi komisyonda görülür. lsteklı. 
}erin belli ııünde ekıillme saatinden bir saat l!V\·cl kanuni tnriflerı 
dahilinde doldurup kapadıkları ı:arflnrı komisyona vermeleri. ..... 

:.::.....:.----~-~~~--------~~-:-~·--·~--
• • 

MU_ZAY LER 
İstanbul 3 üoc6 İcra Memurlufundan: 

Bir alacaiın temini için haczedilip paraya çevrllmeıtne 
karar verilen 1 adet 70 lire kıymetinde kahve motörü v_e 
~ferruatı ve 1 çuval 100 kilo 25 lira kıymetinde toz ıeket 
ve 100 adet 14 liM değerinde elektrik ampul Hasköy vapur 
takeleoi caddesinde 14 numaralı tütüncü ve kuru kahveci 
dükkanında 4 6.940 günü sa.at 16 da birinci nçılc urttırma ile 
ıatıle.caktır· İıbu gün kıymct~n yftzde yet~i~ beıfni lıulm~dı: 
ğı takdirde 6 6.940 aünü aynı saatte ve aynı mahalde ikıncı 
~çık arttırma ile ıatılaca "ı ilan olunur · • 
• • • Paraya çenilmeıine kına~ verilen Şevrole markalı kaın_ 

yedek parçalarının birincı açık arttırmaııı 24.5.940 tarl 
h~n tesadüf eden cuma günü ıaat 9°30 da BeyoğJunda l'an S 
ıa~~da Amerikan aarajında yapılacak ve kıymetinin % 1 . 
ini bulmadıiı ıurette ikinci açılc arttırmasının 27.5 940 pn 
zarteıi günü ayni mahal ve saatte yapılacağı il~n olunur-

Fatıh İcrasından : 
F t 8 Girişe borcundan dolayı rehinli olup icr~mızca 1atılu~a· k ::r verileıı bir adet 50 lira kıyc.ctipde baskül ve 200 lır• 

~~~e~ode J adet A.E.G. markalı 333953 :ıu~a~ah 3 beygir .k~ıl/• 
v!tinde mot<Sr maa kayıt fiş ve deıtere roakıııeııııan 6:6.940 tarıhıııe 
t aduf eden perşembe a-ünü saat 11 de Sultar.ahmet lslıakpafa Çst: 

-' ledı L cadduiodo 7 numaralı dcpodn birinci arttırmpsı ve kıym tı 
a ıaapı 7 6 940 'h" e muhammineıiai 8ulmıulıtı taktirde ikinci arttırması . • tarı 111 

t cUif eden cuma ıünü ayni uatte ve nynı yerde satılacatmdoP 
eıa l 1~ 1 

taliplilerin mahalli me:ıkurda memurine 11ıüracaat arı ı un o unur. 

Kasımpaıa Maliye Tahsil Şefliğinden : 
Şubemi:ae kazanc verglıiaden borçlu frı.brika ve Havu:ılar 

mütcahhidlerinden Mahmed Kamilin Gnlf\ta Azabkapısınd~ 
Çeımemeydanı çeıme karıı11nda Cebeci soknk 16 numnra 
hanede tahtı hacz~ alman Aynalı dolab, büfe, orta masası 

aa konıol ayna beyaz' kesme karyola, komedin, camlı büfe 
~lim vesairenin 29.5.940 çnrıamba günü saat 14 te mahal· 
Unde aleni· müzayede ile ıatılacağmdan talihlerin orada htı 
aır bulunan icra heyetin• müracaatleri· 

' J 

• • 


