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Günü geçen mishalar 
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Um •• mu üccarlar n ve rn 

o o ik rler 
isvEç = 

Bazı Hhvalde, emtea ithal ve 
lhracır a alt boya·ııuıme ver
mek mecburiyetine dair bir 

emirn11me 
~ İsveçc ithal olunan ve muka 
I dinde ecnebi memlel ette b~ 
tıan bir şahsa tediyntta bulu· 

11111 n veya balunacak olau bir 
~ll İçin onu ithal eden kimse, 

1
' itlıalat beyana meıi vermete 

llıe•burdur. Bu beyanııanıcde: 
~ı.ı:ıte:ının cinsi ve mikdo.rı; 

~hcıyı veya malın hesabına o· 
~ r • ııatılacağı .,.ahıs; mal be-
tlitıi ödeyecek kimse: .satış fi. 

'h Ve tediye şortları veya, ?>Dl 
[;1rıı:ı memleket dahilin~e sa· 

1 ak için ithal edilmiş ise ma
ııı tutarı· malın bedeli verilip 
"t il ' ' llledit ynzılacaktır. 

fiu beyanname, me:r.kur mal 
b~tbi bir memlekette serbf'st 
~ liınana getirilaıiş e' vürudun· 
li o liman/ ideresine verilecek· 
~' l başl a bir suretle mem
) ~ete ithal edilmiş ise bu be 
~ı tın nıe gümrük idaresine ita 

11tıacakttr. 
Y ~taı ın, bir şin:ıendifer iıta1yonu 
~Ya postahaııe vasıtn:sile güm· 
~ 2e geldiği bildirilmiş ise itlıa· 
t b • 1 ~ • t ) eynnnamesı me ıur ıs as· 

~ Q il veya poste.'lı neye verile· 
ttk \ e o da ait olduğu gümrÜ· 
t ttvdi edecektir. 

1G~tı ltbalat beynneamesi, güm· 

1 rnu fiyeti bahş oluuıuı em· 
d~ ile gümrük resmine tabi ol
~ 11~ lıalde besbelicab muafiyet 
d olunacak emtenya şamil 
I t2ildır. 
li•AcA r: 
b· S 1 İfüzzikir şerait dahilinde 
t~t il ıı.lm ihracı esıııunnda, ihraç 
•i cıı to.rnftodun gümrük iatıre· 
> llt, siınendifer istasyenuııa ve 
) Postahaneye bir ihracat be
) 

1111 1la.u.ıesi verilecektir Bu be· 
'ıırılı:ne : 

lı Pıtııhn cinsi ve miktarıoı, ıı 
~. b f" d" kt' ı:nrn ayaa ıyah111, te ıye 

•t ~larınt, malın bedeli, verilüp 
j111lltdiğini ihtiva edecektir. 

\ ~bu beynnn mcyj verme mec• 
t lltıyeti, bedeli ediye olunan 
ı?• tediye edilecek elan em· 
~Y<l ı:nünbasırdır. 

14 ltbı..lat b eyaııoumesi iiç ve ih· 
~1Cııt beyannamesi de iki nusha 
td·:• k ı döviz dairesince t<ınzim 
~tı tn Ve gerek bu daireden, 
't;~k Riksbankdan, gerek tica· 
•q~ ~nl alnrındnn ve gerek fÜm· 
~ıı ıdarelerinden, istasyonlnr-
11-ı' Postnhanelerden ve serbest 
~G~rı id relerinden Yerilen for· 
~il •r ı:nucibioce yazıhb arz.o· 
~caktır. 
~ )\ltınamcler muhtevası. mu 
ı,t"tleler ıiparit mektuplarile, 
\ib"'!arla veya bunlara mfişa· 
)tt clığer dir vesika ile ve şn· 
a, ~~ l iledeli tesviye kılınmış 
ltt .u da bir şehadetname ile 
dt:ılc.. edilecektir. işbu vesaik
tıb,t'Ç biri ibraz. edileıae:ıııe 
~~t 1 beyannamede zikroluna· 

it 

at, . 
'-ı:ı .?n me mulıteviyulı nol -

ty gorülürse döviz. idaresi, 
ltll:ı a.rıııuı:ıeyi verenden bunu 
'-ııı~ttl.lanıa&ını istemek hakhına 
i 

1llltr 
t~ • 

... 111 ... "b b • b' ""'• eya ı racı ususı ır 
'•deye lilan1& tabi elan em· 

1 tea için beyo.11name vermek 
mtc,buriyeti yoldur. 

Beynnnıı ıue vermiş itbalıitcı 
veya ibrncatcı azami 30U kren 
nakdi ceu vermete n:ınbkum 
edilecektir ve deviz idaresi de 
bunun hapis cez.asile cezalandı· 
rılmasını isttye1tilir. 

Gayri kasdi olarak hakikate 
mugayir l.eyannnoıe veren ve· 
ya bilerek yanltı beyanatta. bu· 
lunan kimse azami 6 ay lıapis 
cezasına mahkum edilecektir. 

Vazifednr olanlar, böyle bir 
hale vnkıf olunca ihbara mec· 
burdurlaı. Bu y$lıuzlukları ih · 
bar et mit memurlar, vazifeyi 
memuriyetl erini ıuii11timal etmiş 
addolunurlarsa woatlarmdan pıı · 
ra kesilmesi cezasile mahkum 
edilirler. 

Bu emirname hil.ıif ına hareket 
edenler para cezeıma mııhkı'.im 
edilenler hakkıcdu verilen hü
kümler, döviz ıdaresioin iş'arı 

üzerine müddeiumumilik tara· 
fından yerine getirirler. Alınan 
nakdi cezalar Hükumete irııd 

kaydolunorlar. 
Bu emirname 4 nisan 1940 tari· 
biodea itibaren mer'iyet 
kii,1e rirer. 

mev· 

Geçen hattanın piyasa vaziyeti 
Tutulan istatistik ve nıütehas

sıslarm hazırladığı rapora göre 
geçen hafta zarfında ihracat 
maddelerimiz Öz.erindeki maa. 
mele ve pıynsa vaziyeti şiyle

dir: 
Buğday: 
Geçen hafta içinde 'ehrimiıe 

Anadolu ve Trakyacan 463 ton 
mal ielruiştir. Toprak mahsul
leri olis~ muayyen fiyatlar dahi
linde değirınencilere 111bş yap· 
maktadır. Muhtelif yerlerdeıı 
tüccarlıır 11amına gelen mollar 
ise ofİiİn fiyatlarıııdan 40 parıi 
kadar fazlaya sahlmnktadır. Bu, 
ofisin az mal çıkarmasından ileri 
gelmektedir. 

Arpa: 
Bir baftada şehrimize relen 

arpa yekünu 587 tontlur. Bil· 
hasa nıüteabhitler bir hafta için· 
de çoh mal almışlardır . Harice 
ihracat yapılmadığı cihetle fiyat· 
lar bet kuruşa çıkmıştır , 

Pkinç: 
Pirinç fiyatları kilo başına 10 • 

20 para düfmüıtür ve daha zİ· 
yade düşecektir, çünkü piyasada 
mal isteyen sok azdır. [kstra 
Orhangazi mail ırı 33 . 34, Kur· 
şuolu Tosya malları 27,5- 28,5 
Diyarbakır malları 2i-27 kuruf 

Susam: 
Fiyatlarda değişiklik !}'oktur. 

Macaristan mühim miktarda mal 
almaktadır. 

Tiftik: 
İbracııt tamamen durmuştur. ' 

Dahilde de sahşlar yektur. Ana· 
doluda yeni kırhım mallar üze 
rinde muamele pek azdır. Daha 
bir miiddet ihracat yapılmayacak 
elusa fiyatlarm çolt dişeceği 
ve müstahsilin zarara utrayacagı 
muhakkak J'Örülmektedir. 

Yapak: 
Ziraat Bankesı ıtanclardize e 

~ilmiş mallar Üzerinde mübaya· 
ata başlamıştır. Yerli fabrika
lardan bazıları da piyasa ile a. 
likadar olmaktadır. Anadoludan 

1 

yeni mab1Ul r•lmeye baılamııtır. 

lngiliz rnft~ayaa şirketi yakında 
İie ba,layacak 

İngiltere ııışe. nezareti tarafı o 
dan teşk 1 olunan miiba} a • şir· 
ketitıin murııhlınsları bugünlerde 
tebrimize gelece klerdir Bu11lar 
derhal külliyetli alış verişe ge 

1 çecelderdir. P;yasada şimdiden 

hazırlıklar yapılmaktadır 

italyaya ıhnıc olunacak mallar 
için tüccarlarımız peşin para 

' 
isteyecek 

Aramız.tin klıring anlaşması 

yapılmış olmasına rağmen İta· 
lyan müessesıtlerinin hnrp vnzi· 
yetiaden ist fadc ederek tüccar· 
lanmızdan petin par& istemekte 
inat etmeleri devam etmektedir. 

Bu kene Ticaret ı ekaleti ta· 
rafından ihracat firwalıırınn İta
lyay~ ihrac edecekleri maddele
rinin büyük bir k'Si.DIDID kle
rin yolile ihraç edilmemesi 
bakkmda leblia-Rt ynpılını~br.Dün 
bu firmalara İtaly, dan taleb o· 
lunacak arpn, çavdar, kuru seb 
ze, balık, zeytin1ağı ve tfttün 
ıçiu peşin döviz istenmesi bildi· 
rilmiştir. 

Ticaret Vekaletinin biyle bir 
karar ittihazına sebeb, İtalynda 
kleriııg bakiyesi olarak 3oouaoo 
Türk lirasııuo bloke olnrek kal· 
ması gösterilmektedir. Esasen 
bu maddelerin İtalyan • ürlc ti· 
caret anlatına ıodaki kontenjan 
miktnrlıırı delrnuf bulunmakta
dır. 

Bundan başka İtalya buku
ıııetinin permi dairesi İtalyaı.ı 
müesseselerinin Türkiyeye gön 
dcrecekleri malların mühim l.ir 
kıımına müsaade vermemektedir. 

Hlkumetin bu kararı piyasa 
da büyük bir alaka ve dikkatle 
karşılanınış, ihrac t tacirleri bu 
şekilde İtalyan firaualarile tema 
aa geçmişlerdir. 

Romanya hükumeti tarafından lş'erı 
ahire kadar ihracı menedilen 

mallar 
Gümrilı: 

Tarife No Maddelerin ınml 

• 

10?-8 denıir cevlı ri (hnm', fırıı•· 
lanmış veya aglomere ve 
kükürdü çıkarılmış pirinç• 
ler. 

1021 Demir ve dökme ve bun
bnn dököntüleri ve hur· 
daları. 

1030 H m dökme. 
1031 Hususi demir Ye demir bş

lil. ları . 
\ 

1033 IJ23 l\.amul etyalar dahil 
olmak üzere her şekilde 
dctzJİr, dökme ve çelik. 

13ı?4 I~urşun çevheri ve külü. 
1325 37 Mamul eşyalar dahil el· 

mı k üzere her şekilde kur· 
şun \·e kurşun h~itaları. 

1339 5l !'.famul eşya dahil olmak 
' üzere her şekilde çinko ve 
çinko halitaları. 

1354 6B Mamul eşya dahil ol· 
m k üzere her şekilde ka· 
ley ve kalay halituları. 

1370 91 Mamul eŞJa dahil ol· 
mak üzere her şekilde alüain· 

yom ve halitaları. 
1392 14tl6 Mamul eşya dahil ol-

mak üzere her tekil:le ııi· 
kel ve hnlitalım. 

1487 Bulur cevheri. 
1410 57 Mamul tfYa dahil el· 

mak üz.ere her tekilde ba
kır ve halitaları. 

1515 Kamür 
1569 Civa. 

i 
1579 Hamız.ı araeııiki (anidritl 

ar1eniyö, fare zehiri). 
1585 Hir 1'111Zl azot (lu~zzab) 
1593 Humzu nühaı. 
1654 Kibritiyeti nülıas (gö.daşı). 
1664 K.ibritiye i f hm. 
1715 Gliıerin. 
1729 Derilerin iburına mahsuı 

müstahzur tı kimyeviye 
75 Koyun, kuzu, marya, ke

çi, otlak poatları. 
100 ' Nebati maddeler '\'eya a· 

deoi must hu.lat ile tabak· 
lanmış, bir veya mütead. 
dit renkli, düz ve7 ka 
bartmalt büyük hayvanat 

r (kara davar) derileriyle da 
na, funrys, koyun, keçi, 
oğlak, v.s. ve yab n•ı de 
rilcr talditleri 

IU6 7 Her nevi kayışlar. 
l 12 Kotum ta .unları ve bun· 

lartn teferruatı ve diğer 

ıaraciye r amulatı. 

123 Her nevi • y .. lrnbı. 
138 Paçavralar ve yün dö Üıı· 

tüleri. 
139 Yün 
150 İJ"ekten ıqyri ıncv~d ile 

karışık yüıı iplikler (% 
li ten az uisbette y "inü 
ihtiva edenler) 

1511161 Yün mensucat ve aair 
yün mamulat. 

1631177 Yün trikolar ve emıali 
yün mamulat 

18ıı197 Keçe ve s;,ıir ceçc mn 

mul"tt. 
201;2 8 İpek iplikler ipek dö· 

cüntülerioden \ cy.ı ko çı· 
başından yepılınış iplikler 

230 Kekik. 
242 Her nevi sabun veya ı; • 

bun yerine kullanılau dı -
ğer maddeler. 

246 Stearin. 
247;2~8 Saf stearinden mamul 

mumlar. 
249 Diğer steeri ı mamulatı 
274ı27ô Baltk ) ıg lıırı. 
280 1'obakhaneler için balık 

yağı. 

461 Kenevir. 
5i3 Silgi pamuzu. 
523t28ı31 Pamuklu mensucat. 

33134 
0

535139 ipekten gayri nebati ne· 
siç maddelerinden mamul 
tül ve sair menncat. 

540154 Her nevi nebati nesiç 
maddelerinden trikolar. ~ 

555185 Nebati ııesiç maddelerin
den muhtelif mamulit. • 5361619 Gümrük tarifesinde zik· 

690 

691 

redilwemiş olan elbiseler, 
her ne1. i çamaıır takımı 
ve huır elbiseler ile difer 
hususi menıucııt. 
Odun kömürü (parça ha· 
linde) 
Odun kiıuürü tozu. 

729 Nebati neıiç maddelerin
den yapılmış meıısı.: cqt pa· 
çavralnrı ile bu mensucat 
kırpıntıları ve <töküotüleri. 

8111/811 Kauçuktan mamul eşya 
ve 1 auçuk döküutüJ .. ri. 

50il Pamuk. 

illT iktisat Nezaretinin müsaa
desiyle ihracına karar v rlllen 

mad~eler 

199 İpek kozası. 
728 Keten ve kendirden gay 

rı nebati nesiç m ddelerin
den yapılmış mensucat, 
triko ve irtü pcrç1tları ve 
kırpıntıları. 

(Devama var) 

İDAREHANE 
Galata, Eski Gimrük Cad. 

. No. 52 
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Müteahhitlerin Takvimi 
YARIN 28.-5. 940 ta YAPILACAK İHALELER 

Birinci Umumi Müfettiş Diyar. 
Tef.fon clire~i (No 1'1!6) 

Sivas İnbisarlar Bataıüd 
Euıı naklı (N., 1410) • 

D. D. Yollan: 
DeMİr pe•çin çiviıi (N" 1416) 
Oeatere talıflan (No 1418) • 
Mo:irin (No Hl'/) 
Sı-.aa•a yap. kablo farıi (No 142CI) 

Denizli Polta Telırııf M6d.; 
Çıralı çam tel,ı:raf direti (No !'422) 

Kayıeri Vilayeti: 
Parke in,. (No 1423) 

ı Edirne İnhisarlar Batmild. 

1 

İnhi,.rlar m•m•litı nakli (Ne 1425) 

lst. Komut. SAK : 
Bine lı: baynnı (Ne 1425) 

Afyon Belediyesi: Deınir fıçı {No 1420) 

Üs1didar-Kadıköy ve 
Halk Tramvayları 

Ceket pllntıılon hurda 15.stık 

Ank ra Bclcdiyeıi : 
eneke (No 1418) • 

l• . Bordür in~ ile mubaha "• l.uğday ıla· 
Hava ııı posu tamiri (No 1427) 

1 İnhisarlar U . Müp.: 
(No 1416) • Donl:i (N., 1427) 

Deın"r boru ve akumı (No 1411) 
Yol çi•isi (N 1 1418) 
Şı~e kapaü Ü (No 1429) 
Amonyak (No 1429) 

Bornova Aık. SAK: 
Seyye.r rııu•fıtk (No 1417) 

KitBbya 'Vilayeti: 
Erzak ve uhn (N• 4 !i} 
Mahrukat fNo 1419) 

i•t. Elektrik TrAmvay ve Tftnel 
İıtlatmeleri · 

lıle§e trııvera (No 1419) 

1ut Belediyeci· 
Kar. n.> bınea inş. (Ne 1420) 

Adana Ziraat Mücndele İıtasyo 
nu fld: 

1 Galata1Bray Lisesi SAK: 

1 
Yemek ve ekmek artıkları (No 1427) • 

Samsun Ask. SAK: 
Çayır ot• {No 1427) 

Antakya Hast.: 
Eneli (No 14:!2) 

Askeri Fabr. U. Müd. SAK: 

l 
~erit ve rerıcie tazg&bı (No 1121) 
Çelik ferro ai!iayom E•lnnb.li teneke 

I mıılı•clıf c nta "' ırı.muıılarla çarık 
u l:apalı: zin•irleri v.a . (Ne 14.sOJ 

B~yetlu 4 lndl Sulh Huk•k 
Hakimliti: 

Motorlii cıktirme {No 1431) • 

Hıı.ıni~ : ( ] Tırnolc içine •'--'•' au• 
meralar. i~in han~i nyılı fU.el•dfl 8'Jr• 
ctıı~nu gö.teri . 
rl Sonanda yıldız iıarıti bulunan ı,le 

Kam,on"et ıueıi (No 14:!'.l) mdsayedeyı aittir. 

~'"=""-.. ~---....-----°"----·- - -• 

KASALt R 
--·----~·---

at -1 a1.,;rat- Na.ha işler· - .,alzema-Hari a 
-- ~ "w _...._ • ---~-------~ 

Erzincan inhisarlar Müstakil Müdürlüğünden: 
Erzinc1n İnhisarlar İdare binası ve müftemil' tının inısah 

kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuıtur. 
Muhammen keıif bedeli 17783 lira 16 k 1ruı olup mu· 

vakkat teminatı 1333 lira 73 kuruıtur 
Eks:ltme 5 haziran 940 tarihine müsadif çarıamb~ rünii 

aat 15 de Erzincaada İnhııarıar MüstakiiMüdürlüğünde icra 
edilecektir. 

Bu ite ait fenni ve hususi fi\?lnamelerle mukavele pro· 
je3i ve resi:nler 89 kurut mukabilinde Erzincan İnhisarlar 
ldruesinden ve Ank ra 8nımüdiirlüiünden alınabilir· 

Eksiltmeye ~ireceklerin Nafıa Vekaletinden muıaddak 
ehliyet vesikaları bulunması ve bu gibi itleri ye.pmıt olduk- 1 

larına dair de bonservise müsteniden ihaleden sekiz ~ün ev· 
vel Nafıa Müdiirlüğiinden ayrıca ehliyet veıikası almaları 
icabeder. 

Taliplerin teklif mektuplarını en seç ihale tarihinden bir 
snat evvel Erzincan inhisarlar İdaresinde teıekkül edecek 
eksiltme Komisyonuna makbuz mukabilinde vereceklerdir. 
Posta ile 2onderilecek mektuplarında tayin edilen aate ka· 
dar mezkur Komisyona gclraif olması lizımdır· Postada olan 
g.._cikmelcr kabul edilmez. 

Devlet Limanbrı İtletme Umum Mddürlüiünden : 
Ketif bedeli 17499 lira 38 kuruttau ibaret İEmirin luciraltı mev• 

kiinde abtap iskele inta:ıh pazarlıkla iJ.ale edilecektir. Muvakkat 
teminat: i.i12 lira 45 kuruttur. • 

İsteklilerin en u on beş bin liralık mlma1ili iti lu:tarmış elduk· 
larına dair vesika ile birlikte 3 fi.940 tarihine rr•ıtlayan pazartesi 
gihıü saat on beşti.' Galata rıhtuntndaki umum müdürlük binAlmda 

1 toplanacak ıntınalma komisyonuna müracaat etmeleri. 
Bu işe aid preje Ye teferrüah i7 kurut mukaltilincle ıöz.ü reçen 

kemisyoııdan alınabilir. , 

Kenya Nafıa Müdürllğünden : 
Konya. -l<atmhan yolunun 850 metrelik kısmı 9966 lira 50 ku• 

ru bedelle 28.5.94i salı ıünl 1aat 15 cie ihale edilmek özcre pa
zıırlığa bırakılmıştır. 

Tal"plerin evrakı lteşfiyeyi rörmek için naftaya, veıika alrunk 
Üzere Villyete ve ibate güuünde 747,5 liralık muvakkat teminat 
mektubu ile birlikle vilayet daimi encıümenine müraoaatları ilin o-

1 luaur. 

Hatay Vil'3etintlen : 
Vilayet yollamun muhtelif kilon:ıelre]erinde 350860 m2 bir kat 

asfalt kapl..ıma ve yeni 150f!O m~ blokajla ıjosa intaatı ile iki kat as
falt kaplama ve Antakya, lıkendcrun, Kırıkban şehirleri tlı:ılıilinde 
4G610 m1 şose İupah tlc !ç k t asfalt kaplama işi kapalı zarf UIU• 

lile münakasaya konulmustur. 
Eksiltme 20 J.ııziran 940 pufembe günA 11at 15 te Antakya 

Nafıa miıdirlüğü odA1ında müteııekkil komisyonca yapılacaktır. 
• 1 

i istekliler fenni ve busulİ tartnamelerle evrakı ketfi7eyi -468 ku· 
'"I bedel mukabilinde nafıa mitlibliitünde alaltilirler. 

' 

' 
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A) J. tünakasalar 
. - Şekli 

1 nşa t, 1 amirat1 Nafi 

İı:;mir lociralb mevkiinde ahşap iskele İ•f· 
(şart. 87 ltr ) 

Enincao İnhisarlar idare binası ve müşte· 
milah inş. (şart. 89 kr) 

Kooya·Kaşınban yolunun oroınoda yap. ta· 
mirat 

İkametgah binoıı inş. 
Knldırım inş. 

7' I 

Asfalt kaplama ioş. 250300 mt blokajla şo 
se inş. 15000 m1-asfalt kaplama işi: 40610 
m' (şart. 468 kr.) 

Kaldırım ioş: 880 m. 

haçlar, linik ve ----Sedyom bi karb•nnt: 1.5 t. ıodyom ıaliai
lat: 2 t.-(Törk kodeksi evsafında) 

Petaıyum klerat: 1.8 t.-(Türk kodekıi ev· 
safında) 

iliç ve tıhltt malz:.eme 

pu:. 

kapalı z. 

paz 

aç. ekı. 

n 

" kapalı z. 

paz 

" 

aç . ekı. 

Harita 

17499 38 

17783 16 

99 51 

2185 37 
(.62 50 
247 --

93641 81 

J784 -

2160 -

f" IE ktrık-Havagazı-KalorHer (te isal ve malz .'.!1~si) 

Ampu1 osrum, filipı, tonrsran markala- paz:.. 
lınd• ve 110-220 vatlık: G500 ad. 

e nsucat, ~ise, Kundura, Ç.ama . •~ v .s. 
Palte cliktirilmui: 2760 ad. pat 
Y zlık elbise: 20 tak. aç. elu. l7i 

l "akliyat Boşaltma Yükletme 

İnhisarlar mamulatı nakli (temd.) paz. 
n 5000 t. (feınd.) . n 

1'nahru ~at Banzin, Makin ya ları v c:. 

Mazot: 345 t. 
Benzin 
Benzin: 450-50 ) teneke 
Mahrukat 
Odun: 1140 t. 
Benzin 

Mut fer ri k ------
Çuval: 8 00 ed 
Halis çubuk kalay: 2 t · 

--
knpalı z 
paz.. 
aç eks. 

n 

kapalı .z. 

" 

paı:. • 
,, 

Beyaz üıUipfi : 26 t.· renkli üstüpü: 26 t.-ka· ,, 
lafat üst6pi:. tıiO k 

Siyah ıııç: 20 t. " 
Demir ve g-alvaaize ıaz borusu: 12 kalem kapalı z. 

(~art. 254 kr.) 
Knmyon: 1.5-3 t . 
Temizlik işleri hRyvanah için na! (yıllık) 
Sokak leYh aı: 5000 ad.-kapu numarnıı: 

tOO ad.-otomobil: 150 ad.-kirük~ 150 
ad -taht araba: 400 ad.-biıiklet 1'! 
2 ad. 

Sadeyağ: 33.3 t. 
Un: 200 t . 
Çay: 750 k 
~kmek 

Sakız kabak: 50 t. 
Beyaz:. peynir. 23 t 
Erzak, ~üt, yoğurt, ekmek ve koyu11 eti 
Un: 240 t. 
Sığır veya koyun eti: 144 t. 
El,mek: 6 t 
Yaş scbz.e: 22~0 k 
Sıtır eti: 1500 k. 
M•btelif erz.ak: 1261 k . 
K. fasulye: 21 t. 
Saman: 260 t. 
Ekmek (1 senelik) 

n (yılhk): 36-45 t. 
" ( 1 •enelik) 

Arpa: 31 t. 
• 

6. [ • U 7 a y d e l er 
------------~---------Hayvan: 9 bat 

Hurda: 1800 t. 

aç. eks. 

kapalı z. 

" 
pa:ı.. 

kapalı z. 
aç. eks. 
kapalı z. 
aç. eks. 
kapalı z. 

n 

aç. eks 

" 
n 

n 

" kapalı z. 
,, 
n 

paz. 

aç. art. 
kapalı s. 
aç. art, 

410 D -
1254 -
1962 50 

14820 -

7900 -
19277 20 

50790 -

3,294 -
26060 -

10858 75 
4QOO -

18350 -

30240 -
28800 -

4830 -
5858 -
7253 28 

Galata vapuru·köa:ıur ve demir~aı eşya 
Hurd küp: 35 d. ,, Bela. 

t. 18 -
10449 80 

4 

Hurda kasa: 2 ad. 
Ateı tutlaaı: 4&7 ad. 
Hurda mefruıat efYa: 12 kalem 
Hurda eıya 
Otemoltil 8 ıilintiirli 

Karışak pamuk çiKiıii: 22093 k. (temel.) 
Pamuklu çitit: 1442 k. 
Çam odunu: &000 kental 
8u;day: 8352 k.-bulgur: 992& k.·arpa: 335 

k.-buğday ve arp1&: 5.il k. 

,, .. 
" n ,, 
n 

n 

n 
,, 

pa:ı.. 

25 -
o 10 50 

33 -
41 65 

50.47 
126 -

Bu işin keşif btdeli doksan üç bin altı y z ktrk bir lira ıeklen 
bir kuru~tur. 

Mu\•aklat temiaat bet bin dekuz. ylz otuz iki lira dokuz ku-
ruştur. 

Taliplerin ihaleden en nz ıeki:r. gün evvel bu ite ltenzer intaatı 
haıordıklarınn dair enakı misbitelerile birlikte Vilayete müracaat 
ederek alııeakları ehliyet vesikasını 2490 sayıla' kanuna uya-un olarak 
haıırlıyacak teklif mektuplarının ve bunlarla birlikte teminat mek-

1312 45 

1333 73 

747 50 

US?. 40 

5932 09 

990 

324 -

7~ -

273 45 

13 20 

3075 -
203 10 
392 50 

11'1 50 
774-

1320 -
1185 -
1445 79 

3789 59 

46 88 

2,48 -
' 1958 -

562 50 
814 41 
300 
776 25 

2268 -
2169 -

19 -
7-

382 ıs 
438 7~ 
5«-

1087 50 

~u -

2430 -

8 -
A 75 
4-
0 50 
3 so 

77J 25 

54 -

M0NAKASA GAZETESi 

• 

Devlet Liwanları İılet. U Müd. 

Erzincan İnhiıarlar Müd. 

Konya Nafıa Miid 

Sivas Belediye Eleldrik İdaresi 
Sivas Belediyesi 

" Hntay Vili:ıı eti 

Kayseri n 

M.M.V. SAK 

n 

Adana Belediyesi 

T epı.ane Lvz. SAK 

' 

• 
Si 

36·40 15 -

5. 40 15 -

28-5-40 15 -

8·6-40 15 -
6·8·40 14 -
8-640 14 -

2C 6-49 11 -

29·5-48 - -

27-5 40 10 -

27.5.40 ıo -

28-5-40 14 -

Türkiye Kızılay Cemiyeti U. Mrk. Aak. 30·5·40 10 -
Atlana Belediyeıi 7-6- O 14 -

Gaziantep inhisarlar Ba,mild 
Adana İnbiıarlar Müd. 

Samıun Belediyesi 
T epbane Lvz. SAK 
Adliye Vekaleti Auk. 
Afyon Host. Bııştab 
Mersin Ask. SAK 
Adana eletiiye1i 

Topltame Ln. SAK 

" Deniz lvz:. SAK Kuımpafa 

16 ·5 40 itib. 1 ay 
1-6-40 10 -

10-6-40 15 -
i 

28-5·4Ö 15 -
10·6 40 · 15 -
4·6·40 15 -

13-6-40 10 -
11-6-40 15 -

ıg.5-41 15 30 
27 .:;.40 11 30 
4-6·4U 15 -

İataolrnl Komut. SAK Pwıdıldı 27-5 40 IO -
D.D.Y Ank. ve Haydarpaf• Vuoeleri 1 l-6-40 15 -

H rta Gen. Direk. Auk. 
A una Belediyesi 
Kay.seri Belediyesi 

İzmir Lvz. SAK. 
Marat Ask. SAK 
T ephaH Ln. SAK 
Aydın C. Micdeium. 
Aak. Lvı:. SAK 

' " 
Afyon Hast Baştab. 

Meraiaı Aık. SAK 

" Acaoa Beled. 

n 

n 

n 
Siva1 Timeo SAK 

,., 
Kayseri C. Müdtieiuoı. 
Çorum ,, 
Ke,ao ,, 
Lalapaf& Ask. -SAK 

, 
İıt. Kemut SAK Pıadıkh 
Devlet Deoizyolları SAK 
Keıradeniz Ere~lisi İcra Dairesi 
lst. ~efterdarlığı 

" 

,, 

" Kazılltey Maliye Şubeıi 
İçel Ziraat Müti. 

" Seyhan Orman Çevirg-e Müd. 
İskilip Kazaaı . Milli Y ard.ım Kemitesi 

5-6.40 a kadar 
11-6·40 15 -
31·540 14 -

12-6-40 
1·6-40 

28-5·40 
14·6·40 
11-6-40 
17-6-40 
4-6-40 
l3 6-40 
ıa.s.40 

11-8-40 
11·6·40 
11-6-40 
11-6·40 
1-8-41 
•1·48 

ll·5-40 
7.1.40 
10·~ 40 
27-540 

29-6·40 
20-6-40 
10·6 40 
10·6-40 
10·6·40 
10-6·40 
t0-8·4e 
10·8·40 
J().5.40 
3.9.40· 
3..,6.40 
8-6·50 

il -
10 -
14 3U 
14 -
15 -
15 -
15 -
10 -
15 -
14 -
14 -
14 -
14 -
10 -
15 -
15 -
11 -
14 --
14 -

15 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 --
14 -
12 30 
10 -
10 -
il 

tup veya makbuı.larını ve ticaret ıı»da11 vesikuını ihale J'ÜnÜ saat 
14 e kadar komisyon riya1etine mıakbux mukabilinde vereceklerdir. 

Poıtada olan gecikmeler kabul edilmez. 
----~-·~~~~~~~~--

El trik, .. ~!!9;~~h .. Ka!!!,i!_! ~(Tesisat ve M!IZ:2 
İzmir Levazım Amirliği Sat!ınalmn Komisyonundan : 
Oıram, Filipı, Tunı1ram ma rkalarındao olmak üzere 110 ve 

ı'ZO vatlık mulııtelif ku.-ette 650I a ılet kadar amp11l alınacaktır. Pa-

zarlıkla eksiltmesi 28.5.940 salı günü aat 14 de Tophanede le\' 
ı:ım amirliği satınalma komisyonunc!a yapılacaktır. Kati teo iı• 
273 lira 45 kuruştur. Müfred tı komisyonda törillür İsleklil~rio ı-ıeJ ı 
ıaatte komisyonu gelmeleri . 

~- -~-~ ...... --~~~~~--~----__....., 
ensucat -Elbisa -Kundur~l!_~Ş~ir.~ 

Ttırkiye Kızılay Ce.niyeti Umumi Merkezinden : 
Cemiyetimiz ihtiyacı için Etimesğı.ıt'daki anbarlarımı:ı.da pıtı.a: 

lık ıuretile 2760 udet pclto diktirilecektir. Yalnız dildş işçıl f•P 
talip olanların 30.5.1940 tarilıiııe u:ıüsadif perşembe güuü ötledtO 
evvel saat onda Yenivelıir'deki Umumi Merkezimize mtlracııatları ;ııo 
eluuur, • 

Adana Belediyesinden : 
Belediye itfaiye gurubu için yaptırılacak 20 talum ya:dık elbİS' 

ıartnamesine göre açık eltsiltnıeye konulmuştur. 
İbaleıi 7 haziran 940 alı günü saat 14 de belediye enciilllt' 

ninde yapalecaktır. dt 
Elbiselerin mubammeu bedeli 176 lira, muvakkat teminat y6t 

7,a hesabiyle 13 lira 20 kuruştur. 
İstekliler ihale günü sııat 14 de beledıye encömeuioe, şnrt11ıı~' 

ve nümuneyi görmelt istiyı·nler her gün belediye muhP.sebesine ıııil' 

1 

racatlara ilin oluuı~r _.,,..,. 

~~-~~~ _B~~~~' - i l<iı~yaj!~2~ j, 

J Samsun Belediye Riyasetinden : 
: Elektrik ve su ıı ntrallarının bir senelik ihtiy cı olan 345 1~ 
t mazotun mubayaası aşatıdaki esealar dairesinde kapolı zarf uııılı 
f ekıiltmeye konulmuştur. 

l 
Satın ahuacak mazotun muhamme:.ı bedeli 4 tO:>O liradır. 

Muvakkııt teminat 3~75 lir6ôdır. \ 
İhale 10 6.9.tO pazartesi günü saat 15 te Belediye Daimi E.0'' 

: meni huzurunda yapılacaktır. ~ 
j Teklif mektublıırının muayyen cılau zamandan bir saat ev 

Belecliye Riyasetine tevdi edilmiş lm ıtsı l~ı.ımdır. 

1 

Umumi ve fenni fllrtname ve mukavele suretleri Samsun sel' 
diye Elektrik İşletme Miidürlüğ'önden tedarik edilebilir. Ve arı.U t' 

denlere meccanen göııderilir. 
İhale 2490 sayılı kanunun büküml,, riııe ıöredir. 

latanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunclan : 
1254 liralık kadar beoı.io alınacaktır~ Paurlıkla eksilt'°~ 

28.5.940 snlı güuü saat 15 de Tophanede levnzıoı amirliği tııı r 
wa komisyonunda yupılRcaktır. Kati teminatı 203 lira IO kur•Şt 
İsteklilerin belli saatte komisyou a gelmeleri. 

Adliye Vekaletinden : 
Vekalet binek otomobili ile motosikleti için 940 mali yılı i~ 

yacı içi~ asrari 450 aumi 5 l) teneke benzi11 açık eksiltme ile ' 

~~- ~ 
Eksiltme 10 6.940 tarihine tesadüf eden pGzoıtesi ğünü sa•t ., 

de vekalet levazım ve daire müdiirlütü odasındn toplanan koıl' 
yond.a yapılacaktır. • ~ 

istekliler bu buııusa ait tartnaweyi vekiilet levazım ve d• 
, wüd6dü~ündoo her zamnn parasız alııbilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddesindeki şer 
haiz bulunmuları ~orttır. 1 

Beher tenekesi 39').,5 kurn'ltau mecmwu içiu \962,S lira ııedt 
tabıniıı edilmittir. 0 

Eksiltmeye gireceklerin muhcımmen bedelin yür.de 7,5 ğu 0 ',ı 
148 lira naklen veya 2490 ,uyıh kanunda kabul edil n tnbviliıtı ~tt 
Hndığına teslim ederek alacakları r;andık wnkbuzları ile birl 1~ 
ekı:ltıae komisyonunda haur bulunmaları ilan olunur. 

Adana Belediyesinden : ır 
Belediyenin yıllık benzin ihtiyacı olan 1606. 1906 teneke bt ~ 

ı ziule kanaranı!I yıllık ihtiyacı 800-9!H) teneke benzin !tap lı t' 
, uıulile ıalıo alınıocaktır. 

d 

l 
1 

• Beher teııeke benziuin muhammen bedeli 350 kuruvtur. i 

Muvakkat te:ııinatı 774 lirada~. . ıet ~ 
Şartnameler bdediye Yazı işleri Midiirlüğündcdir. isteyeli 

orada rörebilirler. ' 
)haleıi haziranın 11 iuci salı rü116 saat on beşte Belediye ~ 

cimenintie yapılacaktır. fi 
Taliplerin usule dairesinde hazırlanmış teklif mektuplarile ~·· ~ 

caret Oda1a veaikuını ihale gtioü saat 011 dör~e kndnr Belediye 

ı 
yasetin~ vermeleri ilin olunur. __.,/ 

~~ ü t e f e r r i I< 
1 İstanbul Levazım Amfrliii Satmalma Komisyonundıırı : ~ 
1 8000 adet çuval alınacaktır. Paz:.arhkla eksiltmesi ZS.5.940, "o-

giinü saat 15,30 da Tepbaoede levazım imirliti aatıualma le•~··~ 
! nunda yapılacaktır· Kati teminatı 1320 liradır. Nü mu nesi l<ocnısf " 

da rirülür. İ.&te'klilerin belli saatte komisyona a-el111eleri. t 
1 - . 

Haritll Genel Dfrc>ktörlüğö Satınnlm Komisyonundaıı ·r-
1 Harita Genel Direktörlüt6 ıçın pazarlıkla vt: Ankara' da tel ~ı 

edilmek üzere 1,5 ila 3 tonluk bir kamyon alınncsl.-tır. Koros•'
1 

tenteıiyle beraber satış fiyatlarını, teslim tarihini birdirir teklif_d'; t 
tupları•ın ve evsafını a-österir kataloğların haziranın beşinci gaııı ,.ı ' 
kadar Cebec'ide Harita Genel Direkt8rlütü satınalma komisyoıııı 
pn derilmesi. 

1 

Deniz Levazım Şatınalma Komisyonundan : ~Jı 
Mevcud evaaf ve şnrtnamesi mucibince tahmin edilen bt ~ 

19Z77 20 lira olan 26000 kile iıeyaı: lstüpü, 26000 lcilo renkli i1~ıı 
pil ve 60 kilo kalafat östüpüıünün 4 6.940 tnribine rastlıyaıı ıııı' 
günii aaat 15 te Kasımpaşnda bulunan Deniz Levazım Satııı• 
kemiıyonuada paı:arlıklu eksiltmeııi yapılacaktır. ~ 

İlk temine.h 1445,7' lir olup ~ertnamesi her gün iş saati i• 
liııde adı ıeçen komisyondan bedelsiz alı abilir. ~~ 
' İeteklilerin 2490 Hyılı kanunun istediği vesaikle birlikte c0e' 

· l:onıiıyooa mürncaatları 

• 

D· Demiryollnrı ve Limanları İşletm~ U Müdürlüğündef1 ı 
Muhammen br.deli 57Cl90 lira olan 12 kalem dPmİr ve gal\'"11~( 

goz horusıı 11 6.940 salı gfinü snnt l5 de kap lı zarf usulile A" 
rada idare bina1ında sabo alınacaktır. 
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k Bu işe girmek istıyeuleliu 378~.5 lirıılık muvakkat teminatile 
k llunuu tn; in f' \i · esik lu ve teklifleTini ayni gün snnt 14 e 

dar komisyon rf>islif!iııe \i ermeler liiz.ımdır. 
&i:t Şartııaıneler 254 kuru{a Aııkarada ve Haydarpaşa venıelerinde 

ılnıaktadır. 

Adau Belediyesinden : 
~ Temizlik işleri hayvaııahnm yıllık onl ihtiyacı açık eksiltmeye 
0nulnıuştur. 
~ hlicher takım müceddet nalı muhammen bedeli 100 ve kayarın 

11 anııııen. bedeli 52 kuruştur. 
Muvakkat tenıiuatı 46,88 liraaır. 

~ Şartnamesi belediye yaı.ı işleri müdürlüğündedir. İstiyenler ora
flÖrebilirler. 

. İhalesi haz.irnnın l l inci ı;alı l'i:inü saat 15 de belediye encüme-
11111dc yapılacatmdım taliplerin o gün ve crnnyyeıı saatte beledi5 e 
tııc;; • - l . l • 1 .. nıenıne oıuracant arı ı an o unur. 

Kayseri eledivesindeıi : 

Kayseri şehir dahilinde ve sayfiyelerde buluııan binalara nüfH 
16Y1nıına esns olmak üzere 100 adet sokak levhasilc 5 bin adet ka-

n- ~ numarası 10u adet çift otomobil, 150 adet körük, 409 adet tah· 
'4 baba 2 bin adet bisiklet numarası şartnamesine uyıııo şekilde 
t~iltırılacağıodan taliplerin yü:ı.de 7,5 teminat akçesile 31.5.94~ cuma 
tCııij saat l4 de belediye encümenine ve debıı fazla iuhat almak 
'-liYcnlerin belediye mııbasebeciliğ'ine müracaatları ilan olunur. 

r 

. .. . 
\· Bira iıesi kapailü ve bira fıp11ı mantarı alırıacaldır. Bak: ln
lıilrlar U. Mid. ilanlarına. 
~ ----·---
~ Zahine, l:.t, !~bze _v. -~ 

Aryon Hastnhunesi Baıtnbiblii'inclen : 
Haatabanenin 1940 senesi ibti7acı elan Er:ıak mabr•kat, Süt, 

~\lrt ekmek ve koyun eti münakauya kouulmu~tu~. İhelcleri 4 
tı İtan 940 salı ~ünü saat 15 de daimi Encumen buz.urile yapılıı.ca
tıdan taliplerin münakasa ve şartnamelerini iÖrmek üzere daimi 

tıı 
t' cuınene müracaatları. 

lt ir Levazım Amh'liği Satınaima 1'.omiıyommdau : 
~. 3.l,300 kılo sadeyağı kapalı zarfla eksıltmeye konmuştur. İba
~·ı .12 .• 940 çarşamba günü saat 16 da l:ı:mirde kış~ada lzmir Lvz. ' 
lı llıırliti Sntınalaıa Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli J9,~ol . 
~11 İlk teminatı 29-18 liradır. Şartnamesi K.emiıyonda görülür. ls
'ıı.ııı,rio ... l ıcare Odasında k yıtlı oıduldıırına dair vesika ~öster· 

-.._''ıc lllecburiyetindedirler. Eksiltmeye iştırak edecekler 2-l'Jt:t swyılı 
ti\ 11\lııun 2 ve 3 eti maddelerinde ve şurlnamesinde yazılı vesikala-
t t tcı:ninutı ve teklif mektuplarını ihale saatiudeıı en az. bir aaat 
t\>tJ Komisye.ıa ver i• olmaları. 

Kayseri C. Müddeiumumıliiincien : 
~ l\.a.yseri cezaevinin t.6.40 dan 3t.S.4i taribıne kadar bir 
~: ik ekmek ihtiyacı ko.p h zarf uıulile ihaleye konulmuf · 

'f tthınin ecliien .htiyaç. mikdarı 805SZ kile, bedeli 7253 
' 2tı kuru§lU.r· 

uvalckat teminat 544 liradır· ' 
ııı İh~ le 30 5.40 porıembe gunü suat 15 e Kt yGcri Adliye 
qgı ıç~n"'e C. ımidJeiuı umi ik dairesinde yapılacaktır. 

~ 1t-klif mektublnrı 30 5 40 perşembe günü saat 14 de ka· 1 
t l\,ay,eri C müddeiumumiliğ'inc verilecektir· Postadaki 
tıktneler muteber değildir. 

tıı l::ksiltnıeye talip olan1ar 2490 na.yılı knnum~n 2 v~ 3 ün· 
tt ll'ı,ddelerinin emrettiği vcıoiknları ibraz edcceklerdır 1 

d~1Şartnarne Kayseri c. müddeiumumiliğ~. i! C.czc.evi mü-
fitiınde her gö.n ço.lııma ıaatlarmda gorulebılir· l 

Adana Belediye Riyasetin.den : 1 
~ Dcırülce:u~nin bir yıllık erzak ihtiyacı olan 6000 kilo ekmek, ı 
1\~ kilo yaş sebze, 60 1.ilo 11f ır eti, 12ôi kilo muh~e!ıf cinı er· 

llçık ek&iltme)'C s .. tın alınacuktır. 1 

'\I tı.o.ı~~in muvekkat teminatı ~5, y.ış sebzenin aıuvekUat temi- 1 
~ ~~.on sığır etinin muvekkut teminatı yedi, dığer erzııkın muvakkat 1 

111'h 28 lirndır. ı 
~ S:ıtın lınucalı rznka oit şartnameler y .. ıu işleri müdürlüğünde. 

( '· l.ti7culer orada görebilirler. 
'~ ~bllı,;si baziraııın 1 l inci salı gü ıü s~at oudörtte belediye eııcÜ· 

1 ~ ~'ilde y .. pılııcakt r. isteklilerin o gün muayyen saattn muvakkat 
r 1l:ııtırı.Uar 1ylo birlikte belediye eocümeııine ı.:ıürııc t tlorı ilan elımur. 

Çorum C. Müddelumumfliğinden: 
' Ç•tutn mcracı. ceza ve tevkif evi ıçin l.6 940 tarihinden 31 
~ Yıa IS4 I tarihine kııdor alınacıık bir yıllık ekmek ihtiyacı en az 
' '% eu çok 145000 kilo olup beher kil:>sunun muha:umen bedeli 
~~lıtı.ııtan ibaret olan bu ekmek ikinci nevi fabrika unundan ya· 

~lı.tır. 
~•t llı.ına uit şnrtuameyi herkes tatil günlerinden baıka her ~ün 
>\bij;tıı Ceza ve Tevlıifevi Müdürlüğünden para11z. elarak nlıp oku· 

rlcr 

- " ~kaiİtme 1940 yılı Hazircıa ayının yedisine tc s~düf eden cuma 
'• ~ saat 12 de Çorum C. Möddeiumumiliti odasında toplanaca"k 
'~1tı~17ob buzadle ve ilısle Adliye Vekaletinin emrü mezuniyetleri 

•ııı 
il Yapılacaktır 

' '4t~E:kııiltlll'c kcıpalı zarf uıuliledir. Muvakkat temiııat 1087 lircı SO 
tlur. 

~d liı.ı ııc aid teklif mektupları 7 fi.9•0 cuma iiinü saat onbire 
~\ı~~ Çorum C. Müddeiumumiliği oduında toplanacak komisyon 
\t~ 1iine uıakbu:ı mukabilinde verilecektir Bu 11aatta kadar yetiş

(i\itere iadeli tenbhüdlü mektup şekliııde de ganderilebilir. 
1.1 ite ait bilüınuru ma&raflnr müteablaide aittir. 

Aydm C Müddeiumumiliğinden : . 
\ ı ~· .. uı.irao 940 tarihinden mayu 941 ıonuna kadar Aydın ceza'CI llblıı:lmle!'ına vasati günde 35u adet verilmek ür.~re mubam · 
~-.d bedeli 0858 lir.ı 75 kuruştau ibaret beheri 960 gramdan yerli 
~'ti 'l'1ndan yapılmış ikinci nevi ekmek cevacy ine te.liın edilmek 

tlc .bir y müddetle eksiltmeye kouulmu,tur. 
~ ~•ıltrne kapalı zarf uıuliyle ya.pılucr.ıktır. 

~ ~ \l~•lıı:kat teminat miktarı 814 lira 41 kuruştur. 
,~-ll kaıltı:neye i,tirik edecekler teklif mektuplarını ve ~u ı'ibi taa· ·, 

ı, tr: l'İl'ebileceklerine doir Ticaret odasından alacakları vesika· ,, 
'~t.ı;:likte 14 baziraa 94\l cuma günü .aat 14 de kadar makbuz 

l ıude C.l\1.U. liafoe levd.i mecburdur. 

MÜNAKASA GAZETESi 

El siltcıe VI! .ihale 14 h ız"ran ~40 cuaıa güııü saat 14 de ) ydın 
C.M U liği dairesinde toplnnocak lıom;sı on lıuzurıındtt y..ıpılaC'uktır. 

Mıısr. fi r mü !eriye ittir 
Daha faz.la ıo lumat almak ve artııameyi gbr e 1c i. tiyt>nleriu 

Aydın C.M,.M.liğ ue ınüracautiarı lii.zı .ndır. 

İıta~bul Levazım Amirliği Satmalma Kemiayonund m: 
750 kılo kadar çay 1tlınacakhr. Pazarlıkla eksiltmesi 28 5.9 ıo 

s. lı günü saat 14,30 da Topbnııede lt-vnzım amirliği satıualma ko,. 
misyonunda. yupılocaktır Nümune ve evsafı komisyondu görülür. 
Kati teminatı 562 lira 50 kuruştur. İateklileriu belli s~atte ko rıis, o
na relmeleri. 

Ankara Levazım Amirliği Sa.tanalma Komisyo ıund n 
50 bin kilo s kız kabağının cçık eksiltrnesi 11.f.94[} saat 15 de 

Ankara levazım amirligi sahnalma komisp,nunda yapılacaklar. 
Muhammen bedeli 4 bin lira ilk tewinah 300 liradır. Şartname

si lrnmiıyonda görülür. İsteklilerin kanuni '1esikalarla billi vakitte 
komiayond buhlnmalım. 

---------..-.--------------,~-• • 

-·-·-------------- - - -----·-- ... _ -··-
D Deniz Y ollı.n Satınalma Komisyonundan ~ 

lstinye Dok ve fabrikası havuzlar sahnaı dahilinde mevcut tak
riben 1800 ton hurdalar kapalı zarf usulile satı,a çıkarılmıştır. 

Arttırması 20 haziran per~embe günü saaat 15 de alım sahm 
komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli tonu fttb olarak 18 lira olup muvakkat te· 
miıu:ıt 2430 liradır. Şartnamesi ko0>isyonda göriilebilir. 

İsteklilerin mübürlii kapalı 7.arllarıoı yazılı gün ve saatten bir 
saat evveline kadar lcomisyon reisliğiııe makbı:z mukabilinde tevdi 
etmeleri lazımdır. 

Kızılbey Maliye Tahsil Şubesinden : 
Vergi borcundan dolayı haczedilen 933 model silindirli 4 ki-

şilik açık ren\... yt1n işaretli, sis lampaları ve projöktörü mevcut spor 
otomebili 30.i 940 tarihine müsadif per.şembe günü 12,30 de bele· 
diye wüzayed~ salonu önünde açık nrttır. . .:ıa ile s tılecaktır. Arzu 
edenler şimdiden hükii.n-et caddesi ıde Hamdi Demirel Emniyet ga· 
rajı ıda fÖrebilirler 

Karadeniz 
T kdir oluonn 

kıymeti 

Ereğlisi İcra Dairesiuden : 

LiTa Kuruş 

1449 80 Vapur içindeki tabmine:ı 150 tou kömür ile be· 
raber vapuı-un diğer dewirlanş 19:J parça men· 
kôl ilit ve edevatı 

9000 
10449 

00 
80 

i49 rüsu~ tonluk Galııln vapuru ve mü~temilitı. 
Yekun 

İcra ve iflas kanununun 135 i ıci mı.ddcs i lıüLuJÜne t~vfikan 
açıl-. arttırmaya çıkarılım ve 10449 lira 80 kuru'. kı} meti muhan • 
menli Ereğli lıınanı:ıdıı karaya oturan Kırı ade şirketine mensup Ga
lata ismindeki vapur 15 gün müddetle açık arttırmcy konulmuştur. 

CDevaın 4 üncü sayfada) 

· a ıs-T ı c AR Er ı fi1 ı z TAi' AS-PR11'1i:ER1 ~ . .__ 

KlMng Hesapları Balr..ir_eleri 
ve Kredili ithalntn Ait Tnnh· 

hiitler 
Türkiye Cümhuriyet Mcrlcoz Ban

kasından alınan heflaP hülfüıalımna 
göre 18·5-l!ı'40 tarihindeki klirİlıi! 
heeapları balciyelcri. 

CETVEL: 1 
Türkiye Cümhuıiyet Merkez Ban· 

lusı.rıdaki klJring hl!ıaplnrı bor9lu 
bakiyeleri: 

Meml,.ket: Miktar T.L. 

Almanya 

fahn.sın nev'i lılı~lfıt ihracat 
Haı.ır AlıVTıt 

En•ıırşacj bl 
mgiltı?rc 

Belçika 
He!land,. 
uveç 

56 : 5 44 

FraM• 
ı~içre 

56 
51 
51 
~ı 
56 
51 

40 39 
48 39 
40 .S9 
41 46 
40 3, 
40 3' 

lhrııı-aı prim•ııri o/o lOOlc•1 met Üız.eıfoden 
bnub eclilmi,tir. 

..._,,,..-...._,..-.~ -..._.. ~ .......... ~ ........... ..-...'-""'.--. .._.. ,,,,........_.. ..-... ..._,,, ..-. ._.. .-. ..._. .-.... ~ ..-.. ....__... ....... 
(( )) ))D K . k. « 
)~ . sınga ıs~~ 
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C•asi Miktarı 

Mub. bed. %7,5 tem. Ekaitb.e 
lira lu. lira kr. tekli aaati 

Bira 'ı eıi kap· 10.000.000 A. ıif 35,000 212i - paurlık li 
süliı 

B•rı.. fıçısı mantarı 100.008 n W8 17i - sçık ekı. il 
1 - Şartname ve nümuaeleri mucibince yukarıda cin1 ve mik· 

tarları yazılı iki kalem malzeme hizalarında. iÖsterilen uıullcrle 1&

tın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ekıillme 1&· 

atlcri hizalarında yazılıdır. 
111 - ~lcıiltme ve pazarlık 17. Vl.940 paurtHi rloi\ l.tanlııulda 

Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şulııeıindeki Alım Komiıyonuada 

yapılacaktır. 

iV - Kapıül şartnamesi Levazım Şubeıi veaneıinden, Ankara, 
İzmir Baş Mfidürltklerinden 175 kura'a alınabileceti gibi mantar 
şartnamesi mezlı:ur Şubeden parasız alınabilir. ' 

v - İsteklilerin eluiltme ve pazariık için tayin el•nao rG• ve 
1aatlcrde % 7,5 gilv~ome paralarile birlikte mezkur Komiıyona ıınü-
racutları. (4%98) 1-4 

• •• 
1 - İdarem!zin Feriköy bira fabrikuında haziran 949 tarihinden 

may11 941 ıouuna kadar bir ıene zarF:nda İ>irikeı:ek asıari 1200 a
zami 1800 ton keynamıt \:lrpa küıpeai açık arttırmaya kenmu,tur. 

il - Muhammen bedeli beher tonu 2,5 liradır. 
111 - Sütlü inekler için kıymetli bir ~da olan küıpeleria arttır· 

musı 5. VI. 940 far4am~a ıönü 1aat iti da Kalııata,cia Levazım n 
Mubayaııt Şubesindeki Alım Komiıyononda yapılaeaktır. 

iV - Nömuae ber gün sözü reçen faltrikada rörüleltilir. 
V - İslekiileriıı arthrma için tayin olunan gün ve 1aatte % 15 

•ikts.rındaki teminat paralarile birlikte aıezkür K o:niıyooa alra-
eaatları. • (426B) J-4 

21.6.940 tarihinde cuma günü saat 16 dll Ankarada Nafıa Ve· 
kaleti binası içinde Malzeme MüdüTlütü oduında toplanan malzeme 
ekıiltme Komiıyonuııda 266000 lira nıubnmmen bedelli ve Mersin 
de Cif teılim f&rtile 100 takım basit mak&1 ile bir adet ray teka
tunıın kapalı zarf usulilc ekıiltmeıi yapılacaktır. 

Eksiltme ~artnııme ve teferruatı 13.30 Ol\ üç lira olus kurut 
bedelle Malzeme Müdürlüiüuden alınabilir. 

Muvakkat teminat 19950 liradır. 
İsteklilerin tclıli.f mektuplarını muvakkat teminat ve 'artname· 

ıinde yazılı vesaik ile birlikte aynı gün sııat 14 e kadar mcı.kür Ko
miıyona makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (2065) (3672) 4-4 

lstanbul PTT. Müdürlü§ünden : 
İdaremiz po.ta çutaları imalinde kullanılmak ~bere 100 / IOI 

&ııntimetre eninde 3500 metre bez.in alımı kapalı :r.arf uıulile ekıilt
mcye konulmuştur. 

Eiuiltme 29. 5, 940 çutamba saat 11,5 da B. Poıtahane bina11 
birinci katta Telgraf Muavinliği odasıntla toplanacak MüdGrlük Alım 
Satı :n Komisyonunda yapılacaktır. 

Beher metresinin muhammen bedeli 260 kuruş, hepsinin 9100 
lira muvakkat teminat 682,5 liradır. 

Taliplerin olbaptaki şartnamelerini girmek ve muvakkat temi
natlarını yatırmak üzere çalışma günlerinde mezkur Müdürlük İdari 
kalem Levazım kısmına eltıiltme eatinden bir saat evveline kadar 
da kanun•n tarifatına ıöre baaırlayacakları mektublarını, teklıf mek
tubu 940 senesi için muteber Ticaret Odası veıika11 ve muvakkat 
teminat makbuzunu muhtevi cSlarak yukarıda iımi reçen Komiıyoo 

lbtkanlıtına No. lu makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri. 
A he,aplıırmdnki 
borcumuz 14.323.700 (( MOBiLYA H. » « 

(4017) 4-4· __________ ...., __________ ..., ___________________ ~---~--
Almanyn · 
B hesaplarındaki 
alacıığıınız 2.93 ~ 

Belçika 
E~tonya 
Finlanôıyn 
Hollanda 
lıpo.nyn 

İsveç 

100 1 l .389.600 
639.900 

9.100 
i ·2. 70'1 
385.100 
Z79.300 

D l les:ıplarıııdnki 
borcun. ı..: 2.471.7\lO 
A bcsnpl:ırındak.i 
alacastıınız. 150.500 
lsv1çrc 
Letonyn 
Lehisfo.ı 
Mncr.risı .. n 
Norveç 

2.321.200 
128.700 
48.IOL 

415.600 
824 500 
216 800 

Roma•ıya: 
&rcun uz : (Hus. 38: TL. 300.200) 
Hususi hes. 295.600 

(Hııs 37:T L. 4.600) 
Eski hcs. 5.100 
Yeni lıes. 2 ır2 400 2.403.100 
Muvakkat 69.(lOO 
Eski h•rizm 
hesabı i<O 400 99 400 
S.S C.ı. 
Yugoslrıvya 
Yunanistan 

CETVEL 2 

2.303.700 
89.600 
75.400 

574.100 

Muhtelı{ memlclcetlerın Merkez 
Bankalarındn tutulan klirin<r he
saplorındı'!ld alncnklorımız: 

Memleket Mik•r T. L. 
~~ ·--·-:{,19-

Çekoslovakvu 
A. he. nlac. T.L. 581.500 
B. be bor. T.L. 13.000 571 500 
Litvanya 70.800 

ltalya 
A.hc. alac TL. 2 061 .400 
B. be. bor. 941.400 3.002 800 

(( V n )) 

)) MARANGOZ 1 ABRIKASI (( 
(( )) 
H Beyotlu, Tekke Şahltnlu (( 

H Timareı Sokak ,,2 13 U 
(( )) 
tt::::::..-:::=:::~== ::=::.::::.~~ =-~~ 

YENi AURESI iZE 

DİKKAT 
GalataJa, F.ermenecller 

Caddesinde, Kenber ha
nında kain idareha.nemizi 
bu kerre nt:ağıdnki Rdrese 
nakletmiş •lduğumuzu ltfl
ümum abone ve resmi de· 
vairin malumu olmak üze· , 
re ilan ederiz· 

Galata, Eski Gümrük cad. 
No. 52 [Huıusi Daire} 
Telefon: 49442 1 Pasta Kutusu : 1261 

ÇOCUK HEKiM! 

~~~i~-~~~~dha~k:~~~~~~ ı· 
Pazardan maada hergün saııt 
15 tea Hnra Telefon .;\! 40127 1 

4IMG7 llllt!:J'i!5ll a::r= rt 

i
te olan 
,,21480" 
muştur. 

Sayhan Nafıa MUdürlüfiündın : 
Seyhan Vilayeti dahilinde Ceyhan kazaıında inşa edilmek· 
Ceyhan köprüsü sat sahil tabkiınatı ketif tutarı olan 
lira n58" kuruıla kapalı zarf usulile ekıiltmeye konul-

2 - E!uiltrnc 7. 6. 940 tarihine mü1adif cuma günü 1aat oo 
beşte Seyhaıı Nafıa dairesinde yapılacaktır. 

3 - İ.leyeuler bu işe oid keşifuame ye nir evrakını görmek 
için Seyhan Nafıa Müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

4 - İsteklılcrin 171838" lira muvakkat teminat vermeJİ ve eh
liyet vesikaları alabilmeleri için evvelce yaptıkları inşaata mukabil 
aldıkları evcakı müıbitelerini dilekçelerine bııtlamak ıuretile ikinci 
maddede yazılı gündeıı sekiz gün evvel Vilayete müracut etmeleri 
lazımdır. Posta ile iÖnderilecel< tekliflerin dış zarfı mühürle iyice 

• kapatılmış olacaktır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
(·1174) • 2-4 

. ------- - ~------------------

lstanbul P.T. T. MldürlUjUnden: 
ı İduremiz ihtiyacı için 61 162 !lanlim eninde 3200 metre poıta 
çımtfllı imalinde kullauılmıık üzere bez alımı kapalı zarf uıulne ek· 

1 siltıneye konulmuştur. 
1 Eltsiltıne 29. 5 940 çarıamba saat 11 de B. Poıtahane binası 
1 birinci katta Telgraf Muavinliği odasında toplanacak Müd6rlük Alım 
Satım Komisyonunda yap,lacaktır. 

j Beher -metreıinin muhammen bedeli 175 kuruş hepıinin 5600 
lira, muvakkut teminat -420 liradır. 

Taliplerin olbapdaki tartaamelerini görmek ve muvakkat t.emi· 
ııatlarını yatırmak üzere çalııwa güalcrinde mezkur Müdürlü!( idari 
l..nlcm Levzıw kısmına ekıiltme saatind~ıı bir 1aat evveline kader 
ela kanunun tarifiııe J'Öre lau.ırlayacakları mektuplarını tel.lif wek• 
tubu 940 ıeoe.ti için muteber Ticaret 0:1.a ı vesikası ve muvakkat 
\ewinı.t ma 'buzu huvi olarak yukcrıda iımi ıeçen Komisyou Baı• 
kanhğınn No lu makbuz mukabilinde tevdi eılemeleri. (4018) 4-4 

imtiya:t Sahibi ve Yaza itleri Direktörü: ilmail Girit 
Ba11ldıtı yer: Akın Baaımevi i.tanbal 
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Ou t:i 
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n des Adjudicat·ons 
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1 

1 

27 MAi 1940 

ADMINISTRATION 

• l. Eski Gü rü C ı. 

Tclephone: -19442 

Pour la Publicite s'adrease" 
a l' AdrniniAlration Jo rnal Profession des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Eta1 Boite Postale No. 1261 

.. 
Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'huı 

Objet de (adjudication 
Pritt c';;ution. Lieux-d'adjudkııti';,n-;;tdu'~ _._ ___ __,__ 

eatimntif provisoire Cabier des Cbarges Jourıı Heur('s 

AdjudıoationSRu-Rabais 
mm _.,. __ 

C onstruc c ns~li epan tlom-Tr· v. 

C nstı'. ec:hclle . Izmir lncirnltı (c. eh 
> bat. Administr. (c b eh P 89) 

!'tep. s/r ute Konyn-Kaşın nn 
eonı r. mııi on de 1 gement 

,, 
JI 

pavi 

p 87) 

Trnv. asphalta~e. 250009 mı c:c;ınııtr. chausr. · e 
avec hlecai'e: 15 O ı trav. ıuphaltafe: 
4061 ms (cah eb 468 P) 

Gre i gre 
Publıque 

,, 
,, 

Pli ~ eh 

Elterie 

74 9 58 
1778~ 6 
9966 50 
2165 37 

762 50 
47 -

,3641 Sl 

de C ns rucUon-Cartographie 
--- ---- ~ ww-...-.. 

1312 45 Oir. Gen. E.•ploit. Ports Etat 
1333 79 ,, Moıuııpoles Erzincan 
747 50 o·r. Trav. Pu K"nya 
162 40 Adın. Elcctr. Munu:ıp Sivas 

Municipalite Sivas 

" 
Vil yet Hatay 

3·6-40 
5-6-40 

28 5-40 
6 6-40 
6-6-41 
1-6 49 
0-6-40 

ıs -
15 -
15 -ı.. 

15 -
14 -
14 
15 --

<Aıııstr. pave: 880 Publique 37 ,, Kays ri 29-5-40 

r duits Chimiques _e_t _P_h!~ceutiqu~s-L'!.!truments Sanitair s-fourniture pour 1 oe_Uaux 

icarbonnte de sodium: 1,5 t.·salicylate de 
sodium: 2 t. (de qualite Codex Turc) 

Cblor te de potassium: 1,8 t. (de ql alite 
Cc;ıdex Turc) 

Med caıncnts 1et articles sanit. 

Gre a gre 

" 

Publıquc 

6600 

2160 

Centr?I {lnstellEJtio~ et 

990 - Cem Ach. ~'in. Def. Nat Aı knrn 07.5.40 10 

324 - 27 5-40 10 -

75 - Municipalite Atlana l'-6·40 15 -

leçtr · cife-~az-~hat:ff ,; ---·---
Ampoules clectr. de p. Gre a gre 

Confection palctots: 2760 p. 
Costumes d'cte: omplets 

Gre a gre 
Publqıe 

schar§n1ent 

Transport i.rtieles menopf>fües 
,, ,, ,, 5C{)Q t. (aj 

sllble - C · rburant-H ılG 

Ma.zout: 345 t. 
Benz"nc 
Benzıne: 450·508 bidons 
Cembustible 
Boi : 1140 t. 
enziııe 

Divers 

Saos: 8000 p. 
Etain: 2 t. 
Eteupe blanc: 26 t.-id colorc: '>6 t.·etoupc 

pr. calfcutrage: 60 k. 
Tôle noire: 2'1 t. 
Tuyau iı gnz en fer et galvancse: 2 h9l! 

(cah eh 51 P) 
Cemion de 1,:>-3 t. 
Fer iı obeval necessaire pendant une annee 

pr. 1 ı animaux du ~ervicc de voıerie' 

' 

Pl2quo ıır. rue: !>000 p -No pr. porte: 100 p-. 
id. pr. auto: 150 p.-id. pr. capete e voi· 
ture: 150 p.-voiture en boiı: 40G p. • Mo 
pr. bicyclette: 2000 p. 

,...ı:l!lıı.--
ions 

The· 750 k. 
Beurre: 33,3 t. 
Farine: 200 t. 

Grc iı gra 
,, 

Pli cach 
Gre a re 
tublique 

,, 
Pli c eh 

" 

..Grc a ~re 
,, 

" Pli cac 

Pu lique 

(;re a g-rc 
Pli coch 

,, 
Pain > 

Courge: 50 t. Publique 
Froma~e blan : 23 t Pli cach 
Proviıion·lait-yeghourt·pain et vinnde de rılouton Publique 
Pain: 6 t. > 

Le2umcs: 2250 k. » 

Vi:mde e boeuf: 1,5 t. ,, 
Div. provisions: 12 1 le. ıı 

H ricots ıecs: 21 t. 
Paille: 261 t. 

Cbevaus: 9 tctes 

" 
Pli cach 

Publi ue 

176 -

1000 -
15 -
196 50 --14820 -

7 o -
19277 

50790 -

3~294 -
26000 -
10858 75 

4000 -
10350 -

4830 -
5850 -

Articles c melotes: 1800 t.' 
Batoau Galata, charbon ete 
Jarr : 35 P• 

Plı cach 1:. t 18 -
Publique 10440 80 

Coffre-f rt: 2 . 
Deco bres de boiı; de c ene: 4565 quintau:a:: 
Tables et cbaıses 

idons vi eıı e mazout: 5000 p. r 
Morceau:a:: de pain: 6 t. et reste de repas: 9 t. 
Tissus en ceton (indien), tuiles et c ton 

• 

,, 
,, 

Publique 

" ., 
" . ,, 

la p. 4 

" 25 

la p O 11 
540 -

273 45 Com. Ach. Int. Tophane 

Dır. Croissanl Rouge Ankara 
13 20 Municipalite Adana 

'>6 5.4) 14 -

30-5-40 1 -
7 ~-40 H. -

J r. Mon()poles Gnziantep 1 meis iı. pıutir du 16-5 4i1 

> ~ Adana 1-6·10 10 ~ 

3075 
203 o 

11 ı l 50 
774 

1320 
1 8:> 
1 45 79 

3789 50 

Municipalite S msun 
Com. Ach lnt Tophane 
Minı~tcre Justic Ankara 
Chef Med. Htip. Afyon 
C m Acb. Mil. Mersin 
Municıpalite A ana 

Co . Acb. lntcn,P. T ophıme 
,, ,, 

C m. Acb. lnt Marit. Kasımpaşıı 

Com. Ach. Comrn Mil Ist. Fındıki 
Adm. Gen. Ch. de t~r E.tnt Anknra 

caisse H. paşa 

10-6 40 15 -
->i-5 4(1 15 -
10·6 40 15 -
4-6·4 l 15 -

13-6 40 11 -
l l-6·4G 15 -

2S-S-40 1 S 30 
27-5-4 1 l l 30 

4-6 40 15 -

27-Ş-4 l 10 -• 11 6-40 15 -

46 88 
Dir. Gen. Ca tograph c Ankara jusqu"au 5-6-40 
Municipalite Adnna 11·6-40 IS -

562 50 
2948 -
1950 -
St• 41 
300 -
776 25 

45 -
10 -
7-

28 -
362 25 
43S 75 

2410 -

8-
3 75 

27 39 

Municipalitc KayEeri 

om. Acıh. fnt. ·r ephane 
,, 1zmir 

,. Mil. Mara.ı 
Procureur Gen. Aytlın 
Com. Ach. lnt. Ankara 

" Cltef Med. Hop. Afyon 
Municipalito Adana 

" ,, 
,, " 
;p » 

C•m • Ach DiY. Sivas 
,, ,, 

' 

Com. Aeb. Cornm. Mil. lst. Fındıklı 
,, Voies Mcırit. Etat 

Buı. Excc Eretlı e la Mer Woire 
Dir. ıcnı Nat. Istan ul 

n " 
Dir. Foretı D lıkesir 
C isse de Retrnites des ı-·abr. Milıt. 

Municıpalite Çankırı 

40 !>O Com. Ach. Ec le Metie~ı lstanbul 
Dir. Vontes Douancs Iımır 

31~5-40 14 -

28-5-40 
12·6 40 
1·6·46 

14-6-40 
11-6-40 
17-5 40 
4-6-40 

11·6-40 

14 39 
16 -· 
10 -
14 -
15 -
15 
15 
14 
4 llı.6 40 

11-6-40 14 
ı 1-6-~0 14 

1-6-40 
3-6 40 

10 

15 

29-5-40 - -
20 6-40 15 -
10-6-4(1 ı 4 -
10·6·40 14 -
10-6-40 14 -
5-o-40 15 ~ 
() 6-40 

31-5-40 15 -
31-5-40 14 -
31-5-40 14 -

-

Memento des. Fournisseurs 
LF.S ADJUDICATIONS QUi AURONT LIEU 0EMAlN LE 28.5·g4(1 

Premilre lmıpection Gen. 
yarbakır: 

--· ·r· 
Di- ı Dir. Postes et Telcgr. Deoıı 1~ 

Peteaux telepaph quu (No Hl6] 

Poteııu% tete~rapbi41ncs c ' aapin iJ1 
' 

(No 1422] 

Viluyet KaJ sed : 
Coıutr. pavc [No 1423] Dir. Pr. Monop. Sivas: 

Traıuıport effetıı [No 14101 

Chemlnı de Fer Etat · 
Oir. Pr. Monopoles Edirne: 

Trıınap rt • t c Cll r:opolıse• ır • 4 

Clou• riYU •rı fer [No 1416] Com. Ach Comm. r,,a. ıst.: 
Dechetı de ıcıure de b .. i• [No 1418] • 

Chevn de monture [No 1425] 
Motorine [No 1417) 
Poıe dble i. iivao (N .. 1420] Muııicip. Afyon 1 

Barit en fer [No 1420] Coııatr. bordure et rcpar. a~:ıttoı ' 
dtipôt de ble [1427] 

Trams Halit d'Uısküdar et Ka· Dir. Gen. Monopoles: 
dıköy : Ooııkı [No 1427) 

Jaııtuettu, pantalons, cnoııtclıoue oame· Com. Acb. Lycee Galat sari 
lota jNo 1416] • Rest 11 e manger et morcrııu:ı de P 

Manicipnliti Ankara : ([\ıo 1427) • 
lidons {Ncı 1418] + Com. Acb. Mil. S msun : 
'fuyau en fer aveıt acceı;~. [No 1418) Herbe de prnirıe [No 1427) 
Clon• pou roate [No 141 J Hôpilal Antakya . 
Cap11ııle1 poar ltoutıdlles (No 14~91 P'ro'liiıions (No 14221 

Ammoaiac [No 1429] Dir. Gen. Fnbr. Mil. Aok : 
Cem. Ach. Milit. Bornova : Maclaioe-outıl en ruban i'ı •c ~ et lı r' 

Cuieine aııılıulante [No 1417] hoter [No 1428) 
,t Vilayet Kfitabya : Acier, ferro-c ıcinm, b d n ga 'a 

Clıveu boulona el ecrous aınıı qıı• P,ovia or.• t leaumea [No 1419) ,, 
ehainee de r uas et c urverc 

C.aıtıntıltle [No 1419) [No 1430) • 

Dir. G~c. Exploit Electr. Trams 4-l!me Tribumıl Civil de pşı$ 
et Tanncl lstaubul : de Beyoğlu : 

Travenn en boia de ebene [No 1419) Re norquenr il ruotenr [No 1431) 
Muuicipalite Mu,: , 

! NOl f:.S • l ee N mcr • p• r,iı' 
Coıutr. lıStisse casino (No 1420] : theşo~ eont ceıı:ı: de rıotre journel 41 ' 

Dir. Station Lutte A~ricele · leqnel l"oviıı a paru. 
(•) Lee affa .en ıruıvio• d"une 1 

Adana : ri5 que ee rapportent iı dH vente• 
Cbii11i• de camionnette [No 1422) __::_.~judication ıt la ııu enchi:t'o. ,/ 

(3 incü sayfadan devam) 
11 

Arttırma 27.5 940 tarihinden itibaren açık arttırmaya (,oıı 
m ştur. ıJ 

Arttırma 10.6.940 tarihine tesadüf eden pa:Ütrtesi günü saat 
1 

t 

den 16 ya kadar Ere li li anındal-i vapurun bulunduğu mab~ıe' 
arttırması icra edilecektir. Ayni gün ve tte en çok arthraıı il 0 
rinde kati ihalesi icra olunacetından taliplerin mu an en günde b 
hammen kıymetinin yüzde 7,5 oiıbetinde pey akçalnrile hazır efo 

1 
lunmaları. Artbrma bedeli üç müsavi taksitte ve üç ayda ide0~ r 
meşruttur. Tellaliye, liman ve gümrük gibi rüsum veıair masr• ti' 

l alıcıya aittir. Vapurun menkül eşyaları yerinde te lim edilccel< 

l Liman kaydi lescilile b klan sabit olmayan ipotekli veıair alıı0' b 
lılar bu haklarını aramak için evrakı müıbitelerile birlikte tıa< fi" 

1 ilandan itibaren 15 gün içinde ıelmeleri, aluıi takdirde aahş tııl•f 
1 rıntn paylatmasandaıı hariç kalırlar. Arttırma şartnamesi iHiıı tıı 

bioden itibaren herkesin görebileceği için dairemizde açık bulııll t~ 
rulmnktadır Faz.la m 16mat almak istiyenler ı:ırtnamesini gi5r~,~ 
üzere dairemiıin 939 61 T ~ra sayılı doıy&ısına müracaat etlJl 

t ilan elunur. 

ı 
1ıtanbul Gümrükleri Bıı§mödörlü~fınden : 

İhale günii 10.6.940 
Miktarı 

MKN arka No. 

1781 JS 5751 
454 5775 
s 

AMC 

Ki. Gr. 

420l 000 

Deıeri ey akçe i . 
'pSI 

Lira kr. Lira ltr. Eşyanın cı ~ 

l 19 7 17 900 - k ıarlı p•°'ıı 
mensucat 

6735 AUNO 4174 B 105f 000 51037 55 3802 - •'' ipekli paııı• . 
1 5 

4'105 VAZ 35~ 60 1442 000 15338 50 1150 50 
364 

İhale ünü 12 6.940 
6774 LKAR 10015 1070 300 8505 25 638 

meıısucat •. fi' 
ipek çizfılı t 

cıı 
muk men•11 

it' 
boyalı ve , l'' 
meli paaıulı: •pi 
· 25 <len aı 1 

MN .. avi) p 
6721 MUM 3032 41 425.l 500 10913 - 818 50 ipliği beyıılı ,.ı 

oC 
muk men• ,ı 

< y. 25 ·~0~,fn 
11uni ipeJı eff' 

Yulcarıdn marka, n~mara, değeri, ruik.t rı ve cinsleri ya:ı.ılı ı4 
istlerinde yazıla g!nlerde 1549 oumr.rnlı ı:aıun mucibince qe 

0 
jlf 

sayıla k nunda yuılı hükümler dain:sinde \'e kapalı z:arf ~s ... ~ 
Sirkecide Re~diye cad esinde bala antreposu dnhilindeki gu-' 
sahf 111üdürliiğüude satılaenktar. İ ,~ 

Şarnamoler anılan mödürlüktca crgüıı paraı;ız alın bilir· 
5jı1 ı 

lilerin Cfyanıo hi:ı.aunda gösterilen pey • kçesini ih0 lc gii le~tof 
öjleden evvel vcaneyc J&lırcıaları Prltır. 1 teklilerin teklif rı>~ ) 
larile birlikte pey akçeıi makbu7.larını ve 249 sayıla kanuıı :,," 
aıh vesikalarını :r:.arflııra koyarak ilıale günlerinde a at 12 deıı ııtııP' 

ı miidürlüğc makbuz muhalııilinde vermeleri lıizı dır. Teklif ıJJe ,O-' 
i ların.ın f&rtnamelerde ayrılan yerlerde yazılması mecburidir. ı• 
1 ihale ıinü ıut I~ de ıatıı ulonuaıia açılacaktır. 
1 


