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ABONE ŞARTLARI 

Türkiye için Kuruı 
3 Aylıtı 450 
6 ft 850 

12 .. 1500 
Ecnebi memlelcetl r için 
12 aylığı 2700 

Sayısı 5 ~" u uş 

Günü geçen nushalar 

20 kuruıtur . 
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No. 8·9-11-12 

lı.AN ŞARTLARI 

ldarehanemizde görüıülür 

Telefon: 49442 

Posta kutusu No. 1261 

Unıurn Tüccarların ve rnüteahhitl rln mesleki Organıdır 
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Ekonomik Haberler 
Yunıurta ticaretimiz inkişaf ~diyor 
b Son aylarda memleketimizden 
'lİ~'l.ı Yumurta partileri alan in 
tı tereden birdenbire yumurtala
Qa~ııa geniş bir taleb gösteril· 
llı 11 ve memleketimize sureti 
~ •lılUsada yalnız yumurta yük
e ll:ı~k .iizere vapurlar göııderil.e 
ltttı bılclirilerek ilk vapurun Is· 

1 llbut yolunda oldutu ilave o-
1111lbuıtur. 
ct Sunun üzerine yumurta ibra 
'I t tacirleri, dün akşam Ticaret 
e;ıcaıeti Başkootrolörlüğünde ' 
'c> lkontrolör Hakkı Nezihi ETk
b· "un riyaseti altında mühim 
t~r toplant_ı yapmışlardır. Bu 
ı:lantıda, lngiltereoin yumurta· 
,1

1ı:aıııa birdenbire büyük bir 
•cı ı il . o arak meydana çıkması 

.. ~ıne bu büyük talebin karşı· 
ıı._~•11 için alınacak tedbirler 
Qa •nda müzakerelerde bulun 
"llardır. 

't Dtlnkü içtimada ilk gelecek 
tıı 01ua takib edecek vapurlara 
~ lb~rta haı.ırlanması mevzuu 
!Ilı ~inde görüşülmüştür Bu va· 
~ t •r münhasıran yumurta yük 
tu'ttegine göre verilecek pe r 
İti~ Çok büyük olacaktır. Bu 
'tla yumurta ticaretimİ7İn 
ı_ .' göre tanzimi ve yumurta 
~~lcriuin elbirliğile hareketi 
tld ctınektedır. Dünkü toplan 
"' bu hazırlık ve sevkiyahn 
~~ela.rı Üzerinde mutabık kalın· 
iatu·'' Danimarkanm almanlarca 
Qa._ aııııdan sonra Danimarka yu· 
~i 'lalarının lngiliz piyasasında· 
l.ıl lbiibiın mevkıini Türk yumur-

~tıı'1n alacağı anlaşılmaktadır. 
" tpılan heıaplara göre, bir 
bi~· •it yumurta takaa primi ile 
it •kte otuz bir liraya satılabi
ltt~ckur. Tüccarlarımız İngilizle· 
tı ~il istedikleri külliyetli mikta 
ili trhal teslim edemiyecekleri
,; 'Yda ancak on bin sandık 
~bileceklerini bildirmişlerdir. 

~ı. Uınurtalar Marsilya yoluyla 
'"'lld ·1 • 4llıı erı ecektir. ilk parti olarak 
"ııd 32 bin lira kıymetinde bin 
~k yumurta gönderilmiştir. 

~ •denberi Danimarkadan yuı 
'1 it '-tta alan İngilizler bundan böy· 
ıf h lllcnı)eketlmi:ıdea müb ıyaat 
, t~aldardır. 
91 ltd Yanlar da yumurta almak 

tı11~ar, Fakat kliring ~esapla· 
_. &Jı dn dolayı bankalar, ltalyaya 
il' • •1111 ·ı 
~ l•k trı ecek mallar için tediyat 
~ -.1 lllaınaktadırlar. Bu sebeple 

' 'ıı~~;a ıevkiyat niıbeten azal· 

f)ıı " . ; f:'~iıt~ lugiltere, Fransa, ltalya, 
51 lııc t• Romanya ve Mısıra ha

~~ •ıulya, kendir, lületaşı ve 
6 t'1ıJır. ~eyva olarak 185 bin li· 

Ç •hracet yapılmıştır. 

~ ~~aı buhranı devam ediyor 
ıl tİdd:t~leketimizde çuval buhranı 

ite e devam etmektedir. ,,,_ '.J he kadar çuval ihtiyacını 
P ~•al 'ınak üz.ere bundan evvel 

~İt İs •e barar siparitleri veril
~ Jır.ıae de bu çuvallar ve harar· 
~IJır.ıı,~en Portaaid, kısmen de 
ltı-. -.dan geleceğinden bun
~ ~elbleketimize gelmeıi la
'- Ilı" ır aydan faz.la bir z.ama· 
~'"-ıı~taçtır. Halbuki herlürlü 
'ld,ki itın idraki batladığı ve 
"'''1 ir'·vallar da eskidiği için 
"-t._"~ layaca fevltalide artmış 
~hb·İktadır, Bu ihtiyacı kar-
ftı~İt 1 lllek için her halde ace· 
~,1_Çare bulmak elzem ıö· 

•tedir. 

lzmirde mahsul satıfları ve ih- ı 
racat vaziyeti 

Mevsim iptidasından 13 Nisan 
akşamına kadar İzmir limanından 
dış memleketlere 54240 ton Ü· 

züm ihraç edilmiştir. Bunun 
3687 tonu İngiltereye sevk ve 
ihraç olunmuştur. Piyasr.dan yc
pılan tetkiklere göre, son haf
ta içinde borsada üzünı üzerine 
muamele az olmuştur. Stoklar 
azdır. Fakat satış ümidleri faz
ladır. Bu itibarla fiatler sağlam
dır. 

Mevsim iptidasından 13 Nisan 
akşamına kadar dış memleket· 
lere ihraç edilen incir miktarı 

28100 tondur. İncir stoku, üzÜ· 
me nazaran daha fazladır. Son 
iki gün 1.arfındn İtalya ve ce· 
nubi Afrikaya 400 küsur ton 
zeytinyağı ihraç edilmiştir. 

Mevsim iptidasından bu aoe 
kadar yapılan z.evtinyağı ih· 
racatı 9300 küsur tondur. Ay· 
raca Ayvalık iskelesinden de 
3000 ton kadar ihracat vapılmı~
tır. Zeytinyağı piyasası sağlam· 
dır. fi&t 5 asidli mallarda 43 
kuruştur. 

Rekolte 35 bin tondur. 
Pamuk piyasası da sağlamdır. 

Hazır mal akala nevi 60 kuruş, 
vadeliler 60,5 61 kuruştur. Ma· 
hı.ili fabrikalar, adi kalite mah
sullerden mübayaat yapmakta
dırlar İstanbul fabrikalarına son 
zamanlarda 700 balye pamuk 
satılmıştır 

Yugoslavyaya tuz ihracı 
İnhisarlar umum müdürlüğü 

Yugoslavyaya yirmi bin toıı tuz 
satacaktır. Şimdiye kadar üç 
Yugoslav vapuru Çamnltıdan 
tuz yüklemiş ve hareket etmiş
tir. Bu hafta daha iki vapur 
bekleniyor. 

Çamaltı tazlasında bu yıl İs· 
tihsalatı ıırtıraıak için esasla ted
birler alınmıştır. 

lzmir ihrcatçılar birliği toplantısı 

İzmirdeıı bildirildiğine g ö r e 
şimdiye kadar komite halinde 
çalışan İzmir zahire ihracat te 
şekkülu (Zahire ihracatçılar bir
lifi) şeklini alacaktır. İhracatçılar 

heyeti umumiye halınde top· 
lanarak yeni teşekkül hakkında 
ltarar vereceklerdir. 

SUSAM SATIŞI : 
Evvelce muhtelif memleketler 

meyanında Romanya için susam 
mahsulünün fob fiatı kilo başına 
22 kurut teshil edilmitti. Ru
manya hükumeti bazı ihracat 
maddelerine bir takını zamlar 
yaptığından fiata 3 kuruş ilive· 
sile susaman ihraç fiatı 25 .kuruet 
çıkarılmıştır. Bn fiatın 5 kuruşa 
fon'a (yani hükumetin ileride 
lüzum göreceği malaalle sarfe
dilmek üzere) ihtiyata yatırıla
caktır. 

İzmir Zeytinyağı ihracatçılar 
birliği umumi heyeti toplanmış, 
birliğin şeklini yeni nizamname
ye göre tadil etmittir. 

K u r u meyvacılar tla topla
nacaklardır. 

Türk - Belçika ticaret muahedesi 
uzatıldı 

Türkiye Cumhuriyeti hüku· 
metile Belçil<a hükumeti arasın 
da mevcud olup 23 nisan 940 
tarihinde vadesi hitam bulan ti· 
caret ve klering anlaşmaları 1 
haziran 1940 tarihine kadar teın-
did edilmiftir. l 

Kanunlar, Kararnameler ve Ticaret Muahedeleri 
Memur ve müstahdemlere aid vergilerin ücretlerinden kesilmeyip 
merısub oldukları müesseselerce ödenmesi halinde vergi matrahının 

sureti tayinine dair Maliye Vekaletinin TP.mimi 
İktısadi Buhran Vergisi Umumi Tebliği Seri No : 55 

(Dünkü nusbadan devam) 

Bunun neticesi olarak istihkak 
miktarı 122,24 ve vergi miktarı • da 28, 15 lira dan ibaret kalmak-
ta ve müesseselerin müstahdem 
lehine ikinci, üçüncü ilah .•. de
falar ödedikleri vergiler matralia 
idhal edilmemektedir Yani yu· 
kariki misale göre şu şekilde 
bir Hazine zararı vaki olmak
tadır. 
Müstahdemin 
eline geçmesi aııii 
meşrut pare Vergi ialihlek 

Lira K. Lira K. l ira K 
100 - SO 32 t.SO S2 doA'rU•U 
100 - 28 ıs 122 24 yanlışı 

2 17 8 08 Hazine u
rarı 

Binaenaleyh bu gibi yanlıtlık
lara mahal kalmaması için me· 
mur ve müstahdemin eline geç 
mesi müessesece matlup olan 
para miktarına bnkılmwıı ve bu 
para vergi tevkif atından geri 

kalan miktara ifade edeceğine 
göre bu tevkifat yapılmadan ev· 
vel asli istihkakıu ne olması la
zım geJdığinin bilhesap bulun
ması ve bordroda yukarıki mi
salde izah edildiği şekilde asli 
istihkakııı ve bundan kesilen 
verginin ve müstahdemin eline 
geçecek miktarm gösterilmesi 
lazım gelir. 
Şimdiye kadar buna muhtelif 

' hesaplar neticesinde noksan ya
tırılmıı vergiler varsa bu farkın 
tarhedilip tahsili ve hadise sui
niyete ma!:run olmayıp kanun 
ve umumi tebliğ hükümlerine 
layıkile nüfuz edilememesinden 
mütevellid olduğu cihetle cezai 
bir muameleye tevessül edilme· 
meıi ve keyfiyetten, bu yolda 
hareket eden müesseselerin de 
haberdar edilmeıi tamimen teb-
liğ olunur. 9 4 1940 

(Bittı) 

Türkiye ile Yunanistan Arasından Ticaret ve Tediye Anlaşması 

Türkiye Cümhuriyeti Hükü· 
oıeti ve Yunanistan Krallığı 

Hükumeti, İtilaf politikalarına 
ve samami iş birlikleri ruhunu 
ticari münasebetlerinin tanzimi
ne tatbik ve mübadelelerine 
hali hazır şartları içinde bü
tün inkişaf imkanlarmı vermek 
arı.usu ile mütehssıs olarak, 

Halen iki memleket arasında 

meri bulunan 30 ikinciteşrio 

1930 tarihli ikamet, Ticaret ve 
Seyrisefain Muknvelenamesi hü
kümlerine halel gelmemek şar
tile, Ticari mübndeleleriııi aşa· 

ğıdaki rejime tabi tutmağa ka
rarlaşhrmıtlardır. 

Madde 1 - Her iki memle
ketten biri menşeli müstahsaliit, 
ithalatın yapıldıtı anda ithalatcı 
memlekette meri buluııan umu 
mi ithal rejimine tevfikan, di
ğer memleket arazisine ithal o
lunacaklardır. 

Madde 2 - işbu Anln"manın 
weriye' mevkiine vazından son· 
ra her iki tarafın ihrac edeceği 
mallara ihracalct memleketin 
salabiyctdar Ticaret ve Sanayi 
Odaları tarafından, merbut nü
müneye tevfikan, iki nüsha o
larak verilmiş menşe şehadetna· 
meleri terfik edilmiş bulunacak
tır. Bu şehadetnameler malın 
sevk edildiği limandaki FOB 
kıymetini ihtiva edeceklerdir. 

Bu şabııdetnameleriıı B nüs· 
Laları ithalat gümürük bürosu 
!arafmdan damgalanacak ve ken· 
diıi tar fındnn itlı&la cıı.m, aşa
ğıdaki hükumlere göre, tediyat 
yapacağı ihrac Bankasına gön· 
derilecektir. 
Şu kadar ki, Türkiye Cüm 

huriyet ~erkez Bllnkası ve Yu
nanistan Banka menşe şehade
namesinin B nushası tediyat sı· 

rasında henüz ellerine geçme· 
miş bulunsa bile tahsilat ihbar· 
namelerini, her halde bu şeha
detnameler terfik olunmaks17.1n 
yekdiğerin.e göndereceklerdir 

Bu takdirde ithalatcılar bedeli 

memleketleri ilırac Bankalarına 

karşı taahhüd eyleyecelderdir. 
Şurası mukarrerdir ki iki Ban

ka emteanın gümrükten müru· 
runu ınüteakib menşe şehadet· 

n.amel~rinin B kısmını yekdiğe
rıne gondereceklerdir. 

Bedeli elli Türk lirası veya 
mukabilini geçmeyecek olan ga· 
zete ve mevkuteler mente şe· 

hadelnamesi almak mecburiye
tinden istisna edilecek ve gerek 
gümrükten imrarları gerekse sn 
tılmamış nushaların iadesi hu· 
soslarında mümkün kolaylıklnr• 
dan istifade edeceklerdir 

Madde 3 - Yuııanistana it
hal edilen Türk menşeli emtea-
nın FOB kıymtlindeıı müte\'Cl· 
lid bütün borçların tesviyesi 
vacibüttediye meblağın drahmi 
olarak Yunanistan Bankasına 

yatırılması suretile ifa edilecek
tir. Yunanistan Bankası bu me
baliğin yüzde yirmi beşini Cüın
huriyet Merkez Bankasının inti
hab edeceği ıerbestce transferi 
kabil bir döviz olarak mezkur 
Bankanın emrine hazır bulun-

! duracak ve 
l ·Yüzde altmış beşini A 

klıring hesabı 

2 · Yüz.de onunu B kliring 
hesabı 

namı altında Türk lirası olarak 
salifüzzikir Banka adını açacağı 

faiz getirmiyen iki hesabın mat· 
lublarına kaydeyleyecektir. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez 
Bankası yüzde yirmi beş hisse· 
sinin tahvil edileceği dövizin 
tedbilini her an Yunanistan Bıın
kasındao talepte muhtadır Her 
döviz tebeddülü Türkiye Cüm· 
huriyet Merkez Bankasının bu 
husustaki ihbarnamesinin Yu
nanistan Bankası tarafından ah
zından itibaren tatbik olunacak 
ve bu tarihten itibaren icra kı
lınacak tahsilata taallük eyliye
cektir. 

Yukarıda bahse mevzu A 

Müteahhitlerin Takvimi 

W. 4. 940 ta YAPILACAK İHALELER 

Belediye Sular İdaresi : 
Hırdavat demir ve galvanizli boru (No 1395) 

lst. Defterdarlığı : 
Kapı ve çerçeve ankuı (No 1395) • 

D. D. Yolları : 
Sustn çeli~i (No 135!1) 
Oksıjen tiibü (No 1381) 
Eskişehir çırak mektebinde eleklrik, te

lefon ve s:nyalizuyon v... tHiHtı 

(No 1387) 
T rinatriyıım dö foıfat (No 1387) 
Kösele (No 1388• 

İst. Belediyesi : 
Dökme demir (No 1370, • 
Kum (No 1388) 

İst. Gümrükleri Batmüd : 
Sülfat dö nikel, •omun pullar demir ve 

rondela (No 1370) • 
Kemalpaşa Belediyesi : 

Elektrik tesisatı şebeke kı•nıı (No 1371) 

Ankara İnhisarlar Baımüd 
Tuz nakli (No 1384) 
Tekirdağ Nafıa Müd. : 

Şoşe ve ekıp binaları inı. (No 1384) 

Ziraat Vekaleti: 
Sömikok (No 1SG4) 

İnhisarlar Umum Müd. 
Sentrifüj tulumba (No 1384) 
Tuıumba ve leveıımı (No 1387) 
Etiket kurutma arabuı (No 1387) 
Revir ve çocuk yuve11 inş. (No 1388) 
Tavan inı. (No 1395) 
!•karta kanaviçe (No 1889) • 
Delik maatnr (No 1396) 

D~niz Lvz. SAK: 
Motör.ü tulamba (No 1384) 
Yün çorap ve fanile ipliQ'i (No 1399) 

Devlet Hava Yolları U. Müd. 
Yolcu otobÜ•Ü (No 1385) 

Sümer Bank Yün İpliği Doku· 
ma Fabr.: 

Fıçı, damacana, hurda çivi v .•. (No 1386r 

İst. Vilayeti Ziraat Müd.: 
AQ"aç damgBSı imalı (No 1387) 
Süper fosfat {No 1395) 
Potuyı.m sülfat ve •Ü fal damonyak 

(No 1395) 

Erzurum Lvz. SAK : 

Kırkağaç Belediyeıi: 
Su taafiye cihar.ı elektrik falıırikHı 

(No 1391) 

Seyhan Viliyeti: 
Matbu evrak (No 1391) 

Adana Ask. SAK : 
T .. ze baltle (No 1391) 

için 

Adana Pamuk Üretme Çiftliti 
Müd.: 

Maı.ot gaz benı.in ve nk•m (No 1391) 

İzmir Belediyesi: 
Kaldırım inş. (No 1S91) 
Pro• mak.ine•i v.•. (No 1400) 

Samsun Vilayeti: 
Hem taş ihzan (No 1392) 

Ank. P.T.T. Müd.: 
Benıin (No 1392) 

Antakya Hatay Güm. Mub. Taburu 
Un (No 1392) 

M.M. Deniz Mrk. SAK: 
Kazan ve •Üperbiter boru•u (No 1393) 
Kardif kömürü (No 1393) 

Edirne Aık. SAK; 
Arpa (No 1894) 
Bayrak (No 1397) 
Saman (No 1397) 
Sıtır eti Ye arpa (No 1401) 

Toprak Mahsulleri Ofisi Ank. 
• ve İst.: 
Anbar ve idare binHı inı. (No 1394) 
Çorluda amber Ye idare bina•ı iaı. 

(No 1400) 

fst. Kız Öı'fCtmen Okulu: 
Okul binuı temiri (No 1395) 

İst. Elektrik Tramvay ve Tünel 
İtlotmoleri : 

; Muhavvile mrlc. demir iılıelati )&p. 
. (No 1395) 

Kocaeli Defterdarlığı: 
' lcleliye 11rhlı11 ankazı (No 1400) 

Necmi Şevlıet gemiıi ankau (No 1400) 

Tophane Lvz. SAK: 
Pırinç (No 1397) 

1 Karavena tamiri (No 1399) 
lnr.iltat eratı için kol batı (No rn99) 
Makine kayışı No 13911 
Elektrik tesİHtı No 1401 

Askeri Fabr. U. Miid.: 
Hastanıı int· (No 1387) • Hadde sİlindirı be:ıli r.ımpare kiıtıdı 
Kundura (No 1390) 1 makkap teı.iihı çinko ve muhtelif ete 

Nafıa Vekaleti : No 1397 
Bitür.ı (No 1387) Kaynak teli No 1S97 

_ · , Antakya Maarif Müd.: 
Gum Muh. Gen. Kom. lst. SAK: Ok 1 b" • N l"98 

• . . , ıı ınası ını· e "' 
Knmyonet lutığı (No 1387) 

1 

K-t h p T T M-d . 
Diı.el motör makinesi (No 1389) u a ya • ' · U " 

Bakır teli •icım (No 1399) Çam telgraf direti No 1398 

Üsküdar Kadiköy ve Havalisi ! Samsun Ask. SAK: 

T Ş ! Çimento No 1399 
Halk Tramvayları .A .. : 

1 

İ N f Müd. 
Mühtoılıfüldn• eşya (No 1387) ıt. a ıa . :· 

l. t B"l S t Ok l Guraba Hut. temırı No 1400 
s • o ge ıma u u: i K v·1A . 

Elemek (No 1388) 1 ooya 1 ayetı: 
M. M. V. SAK : 1 Motopo~p No 140fl 

1 Maarıf Matbauı Müd.: 
Mobilya ve mefruşat (No lt188) 

A••arıık bez (No 1400) 

Bolu Nafıa Müd.: 
,Şoae tamiri (No 1388) 

Çanak. Mst. Mvk. SAK: 
Benı.in vıkum yağı 

(No l.S59) 
gru ve üstiipü 

' Elektrık tesİHtı No 1401 

ist. Maarif Müd.: 
Kazan No 1401 
Beskül hububat olçut• v.•. No 
l'otin ve iskerpin No 1401 
Balıkesir Aık. SAK: 

Sandık boyanmuı No 1401 

1401 

Ankara Valiliği: 
Terlik pıjıı ın çorep iğne mekera lrandıı· 

ra ciluı (No 1390) 

Devlet Limanları iti. U. Müd : 
lıkele inş. No 1397 

İıf aiye b . ası lamiri (No 1S90) 
PNgram b stırıl-ra.ıı (No 1390) 

Balıkesir P.T.T. Müd. : 
P T.T. b aıı tamiri (No 1390) 

Kasımpnşa Maliye Şubesi: 
Muhtel f av eşyaaı (No 1391) • . . 

Stadyom ve Hipodrom Müd. : 
Büı. No 1401 

Hemiş : [ ] Tırnak içine elınmıt nu• 
meralar, ışin h•ngi Hyılı ger.et~de neır
o!dutunıı gÖ•terir. 

[•) Sonunda yıldız itarati bulunan itle 
miiuyedeye ıittir, 

r llUN AK ASALAR 
inşaat -1 anı irat- Nafıa işleri - Malzeme-Harita 

---~--------------·---------------~~~~~ Haymana Belediye Reisliğinden 
Haymana kasabaaıınn 25 meskun 50 gayri meskun ıalaa1ınıo bari· 

tası 2 mayıs 940 perıembe günü paz.ulık suretiyle ihalesine karar ve
rildiğinden taliplerin mezkür günde Yo 7,5 muvakkat teminatı olan 
13llira 25 kuruıu ve mühendiılik ehliyetleriyle birlikte Haymana 
Belediye ene ün ( ı inde hazır bulunmaları. 

Çamaltı Tuzlaıı Müdürlüğünden: 

kliring hesabına yatırılan meba- 1 

liğ Türkiyeye ithal edilecek Yu
nan menşeli emteanın tediyesin
de kullanılacaktır. İ Tuzlamızda mevcut sofra tuzu fabrikuının dahiU 

ı mento huçlı ııvanmuı pazarhta koaulmaftur. (Devamı var) 
l 

kıımıaın çi-
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2 Mtıı:iakua Gazeteıı '!:/ Nisan t940 

~u gün ilan ol nan ünakasa • 
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lstanbul Belediyesinden : 
Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Günü Saatı Tahmin Teminat 

bedeli ------------------------------...:;.~-----
A) l\1ünakasalar 

lnş aat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Köprü inş. (şart. 238 kr.) 
Tuz fabrikası tamiri 
Belediye Mrk. santralı çatısının tamiri 
Kuzguncuk temizlik koğuş ve abırlarmın 

tamiri 
Taksimden Harbiyeye kadar 16000 m2 

sahanın asfaltlanması işi (şart. 560 kr.) 
İzmit Çuhane yolunun arasında şose tamiri 
Ahş:ıp baraka ioş. 
Cebeci basta bakıcı oku!u yanında pis ve 

kapalı z. 
paz. 

,, 
,, 

kapalı z. 

,, 
paz. 

,, 

47500 -
750 12 
99 22 

288 04 

23361 50 
6114 19 
293 70 

kanal yap. 
Koğuş tamiri " 357 50 
Bina tamiri ,, 726 30 
Bando binası tamiri " 218 90 
Muhtelif binalar tamiri ,. 205 20 
Vakıf apart. tamiri 396 51 

lıaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastahane Lvz. 

Nitrat dösut: 150 t. (tart. 12.75 L) paz. 255000 -

Elektrik-Havagozı-Kalorifer(tesisat ve malzemesi) 

Dizel a.otörü: l ad . kapalı z. 3500 -
Türbo alternatör grubu ve teferruatı paz. 

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

Elbise ve kasket 25-30 tak aç. eks. Beh. 25 -

Yatak kılıfı: 'lOOO ad.-yashk yüz.Ü: 2000 ad. p z, 5100 

atbaa )şleri -tKırtasye-Yazıhane Lev~zımı~ 
Lastik harf 22 nevi·lastik rakkam: 9 nevi paz 

Kereste, ahla ve saire 
Kereste: ll m (temd ) 

Nakliyat Boşaltma .Yükletme 

Mazot tankı nakli: 4 ad. 

MUt ferrik 

Kundura malzemesi 
Kum: 600 torba 
Lastik hortum: 65 m.-kırçafe: 20 m. 
Dişli ıskarta biçağı: 200 ad. 
Muhtelif zincir: 8 kalem 
Suni portlaııt çimentosu: 2:)0 t. 
Katransız halat: 1450 it -katranlı balat: 

700 k. 
Çelik boru: 10 ad.-dirsek: l ad. (temd.} 
Motör işletme malı.emesi: 3 kalem (temd ·} 
Voltmetre: 220 ad. 
Haliçde seyrü ef rin selametine engel teş· 

kil eden arzuhal t&tının parçalanarak 
ıhraçı işi 

Taş: 750 m3 

Demir v.s. el arabaları için 

Erz k, Zahire, Et, Sebz v.s. 

Buğday Öğüttürülmesi: 620 t. 

B. M U 7 a y e d e 1 er 

Tahta: 30 t. 
Buz. bayılığı 

Çam tomru(lu: 194.38 ın1 

Buz bayılığı (J senelik) 
Tepebaşı bııbç~si asri sineması ile garden

bar'ın kiraya verilmesi 
Dükkan ankazları: 7 ad. 
Kereste: 113 ad. 

paz. 
,, 
" ,, 
,, 

aç. eks· 

" 

" paz. 
,, 

aç. eks. 

kapalı z. 
aç. eks. 

paz. 

paz. 
kapalı z. 

aç art. 

pıız. 

kapalı z.. 

aç. art. 
,, 

389 65 
162-
300 -

3100 -
1897 50 

773 50 

3470 -
2j00 -

6000 -
2496 20 

9630 -

150 -

37728 -
5000 -

2000 -

Beber metre murabbaının mubamm n bedeli 114 kuruştan ke•fi 1 

tutarı 750 lira 12 kuruştur. 

Muvakkat teminatı 56 lira 25 kuruştur. 
Şartnamesi ber gün müdürlüfrümüzde ve iz.mir başmüdürlüğü· 

müzde görülebilir. 

İsteklilerin bu gibi işleri yaptıklarına dair vesikularile birlikte 
6.5.940 pazartesi günü saat 14 te komisyonumuzdıı hazır bulunma. 
ları. 

Nafıa V ekfıletinden : 
Müteahhidinin vefat etmesi üzerine yarım kalan, Bolu vilayeti 

dahilinde Düzce Hendek yolu üzerindekı Merkiçmelen köprüsünün 
ikmali inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıtlır. Köprü· 
nün keşif bedeli 47,500 liradır. 

Eksiltme, 13 moy11 940 tarihine müaadif pazartesi günü saat 
15 de nafıa vekiilelinde şose ve köprüler reisliA-i odasında yapıla· 
calıtır. 

Ekıiltmc şartnamesi ve buna müteferri di~er evrak 238 kuruş 
muka ilinde adı geçen reiıdikten alınabilir· 

Eksiltmeye iirmek istiyenlcrin 3562,50 liralık muvakkat temi
nat ile 2490 sayılı kanunun tayin ettiği vesikaları ve eksiltme tari
hinden n az 8 gün C\"Vel nafıa vekaletine müracaat edip alınacak 
mütealtbitlik ehliyet vesikasını bamil bulunmaları lazımdır. 

Taliplerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlayacak· 
ları kapalı ve mühürlü zarflarını yukarıda xikredileu eksiltme 
aalinden bir aaat evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mu

kabilinde vermeleri muktazidir. 

3562 50 
56 25 
7 45 

2t 60 

6850 -

1752 50 
917 13 
45 -

54 -
109-
33-
31 -

13950 -

Nafıa Vek. Şoşe ve Köprüler Reisliği 13·5-40 15 -
Çamaltı Tuzlası Müd. 6-5·40 14 -
İst. Belediyesi 30-4-40 14 -

,, 30-4-40 14 -

İst. Elek. Tramvay Tünel İşlet. U. Müd. 15-5·40 15 -

Kocaeli Nafıa Müd. 
M.M.V. SAK 

,, 

,, 
" ,, 

Vakıflar U. Müd. Ank. 

Aıkeri Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

9.5.40 14 
27.4.40 11 
30·4-40 10 

30-4-40 
30-4·40 
30-4-40 
30·4-40 
29 4-40 

13·5 40 

IO -
10 -
IO -
10 -
15 -

14 -

262 50 O.O.Yolları Haydarpa9a 30·5·40 15 -
Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş. 15-5-40 a kadar • 

Devlet Denizyollorı İşlet. U. Müd. İz· 3.5.40 14 JO 
mir Şubesi 

765 - İıt. Maarif Müd. 3(1 4 40 15 

29 15 
12 15 
22 50 

232 50 
142 32 

520 50 
187 50 

450 -
187 22 

İnhiıarlar U. Müdürlüğü 

lnbisar)ar Umuoı Müdürlüğü 

Ankara Elektrik Şirketi 

lst. Beledi ye.si 

" 
" İnhisarlar Umum Müdürlüğü 

" 00.Y. 9 İşlet Sirkeci 
O.O. Yolları Haydarpaşa 

İ t. Komut. SAK Fındıklı 
., 

M.M.V. SAK 
İst. Mıntıka Liman Reisli~i 

,, 
İat. Belediyesi 

722 25 Edirne Ask. SAK 

11 25 
2625 -

145 53 

5659 20 
375 -

150 -

fst. Belediyeıi 
lzmir İncir ve Üzüm Tarım Satış 

Kooperatifleri Birliği 
Dursunbey Devlet Orman İşlet. Re· 

vir Amir. 
Ank. Belediyesi 
lst. Belediyesi 

O.O.Yolları 9 cu işlet. Sirkeci 
Üsküdar İcra Mem. Kadıköy Bele

diyesi Civarıoda 

.-..-~· 

ı 3.5.40 15 30 

4 5-40 10 -

3.5.40 - -

30 4 40 
30-4·40 
30 4.40 
13-5·40 
13.5.40 
11.5.40 
3.5 40 

29 4.40 
29-4-40 
30-4 40 
13·5·40 

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

10 -

11 -
11 -
15-

13·5·40 16 -
13·5-40 14 -

29·4-40 10 -

30-4.40 14 
29-4-40 15 

2.5.40 15 -

30-4.40 1 o 30 
13-5-40 15 -

13.5.40 11 
3·6 5.40 14 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lvz. 

388 65 29 15 Çocukları Kurtama Yurdu için alıoacak kon· 
dura malzemesi 

162 00 12 15 İnltilap müzesi ve Kütüphanesi için almaca~ 
6 O torba kom 

300 00 22 50 Karaağaç Müessesatı içiıı 65 metre 1,5 pıır• 
mak lastik hortum ve 20 metre kırçale 

99 22 1 45 Belediye Merkez Santralı çatısının taıniri 
150 00 l I 25 Eski Unkapanı köprüsünden çıkan tahıninel1 

30 ton mil danndaki tahtanın satışı 
288 04 21 60 Kuzguncnk Temizlik koğuş ve ahırların111 

tamiri. 
Tahmin bedelleri ile ilk teminat mikdarları yukarıda yaıılı 

işler nyrı yrı pazarlığa konulmuştur. Şartnameler Zabıt ve 
Muamelat Müdürlügü kaleminde görülecektir İhale 30. 4. 94 
salı günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. fa· 
liblerin teminat makbuz veya mektublarile ihale günü tllusf 
yen sııatta Daimi Encümende bulunmaları. 

=--------~----~·--~----~~...,., ....... --~~---~--....,,,.,/-
ensucat - Elbise - Kundura - Çamaşır v. s. 
D· Deniz Yolları İ§letme Umum'Müdürlüğü- lzmir Şubesi 

Müdürlüğünden : l· 
Şubemiz memurlarına yaptırılacak 25 ila 30 .takım nrasınd• 

9
e O 

biselik ve kı:ısket açık eksiltmeye konulmuştur. ihalesi 3 ma)"'' , 
cuma günü saat 14,30 da devlet deniz yolları İzmir şubesi bin1151 

da yapılacaktır. . dıf 
Beher takım kasketle beraber için muhammen fiyat 25 lırll ~ 

Şartname ve kumaş numunesi satınalma komisyondadır. Taliple 
tayin edilen saatte müracaatları ilan olunur. l . . * * 

Kundnra ve er kaputu diktirilecektir. Bl Müteferrik sütuıı11' 
ı da i~~ava Aktarma Ambarı Direk. ilanına. 

1 Matbaa işleri, kırtasiye ve yazıhane lvz. 
1 Lastik barf ve rakkam alınacaktır Bak: İnhisarlar rvf36 u. 

·------..../ ilanlarına. 
1 Kereste, Tahta ve saire 

i
l Türk Hava Kurumu Tükkuıu Genel Oirektörlüğündert: 1 t' 

Cinsi Miktarı Muh. bed Mvk. te. İb le ta· •~ 
1 Beyaz ve çıralı çam 93 m8 4350,- 326,25 9.5.940 1 
Dış budak, kara ağaç 

ıhlamur, meşe, kesta· 

1 
ne ve ceviz 16 m:s 1 '00,- 9 5.940 l~ 82,50 

Yerli kızıl ve kora agç 
kontraplak 90:> adet 2000,- 150,- 9.5.940 ıB 

1 
Cinsi ve wiktarlariyle muhammen bedelleri ve muvakkat te~ 

natlariyle ihale tarihleri ve saatleri yukarıda yazılı ahşap oıalıe <f 
ayrı ayrı eks' ltmeye kouulmu:Jtur. Şartnameleri parasız olara" I' 
rilir. Taliplerin billi gün ve saatte muvakkat teminat ve Jüıutıldl 
vesikalariyle birlikte Türk Hava Kurumu genel merkez binaf111 

müteşekkil satınalma komisyonuna mür:acaatları. 
• * * 

11 m8 kereste alınacaktır. Bak: İnhisarlar U. Müd· ıı~ıı· 
l ~ arına. ,_.../ tıı 

Nakliyat - Vükle"!e - Boşaltma 
Ankara Elektrik Şirketinden : f 

Edremit civar111da Akçay iskelesinde halen kurulu bulun•11 f' 
1 adet 100 ve 2 adet 250 tonluk 4 mazot tankı sökülüp Ankar• 

getirilecek ve timendüfer hattı yanında tekrar kurulacaktır. 6 
Tanklar perçinli demir saçtan mamuldür. 100 tonluk tan1tl•' r' 

metre kutrunda ve 4,55 metre irtifaındııdır, 250 tonluk tanklar 9 Ole! 

1 
kutrunda ve 4,84 metre irtifaındadır. . e 

1 

Ankarada firketimiz tarafından ihzar edilecek temel üıe11~. 
monte edilmesi müteahhide aittir. Boya şirket tarafıodan y•J'1 

caktır. 

1 İşbu sökme, nakil ve tesis ameliyesi ihale tarihinden itib•"' 

1 
aumi 00 günde ikmal edilmelidir. b 

1 Tesisat hitamında tanklar 15 gün müddetle su tecrübesine 11 

tutulacaktır. ~ 
l ihale halinde bedelinin yüzde onu teminat akçesi ol•'' 
1 şirket veznesine yatırılacaktır. ~ 
1 Tekliflerin en geç 3.5.940 tarihine kadar Ankarada elelı1 

1 şirketi müdüriyetine teslim edilmiş olması lazımdır. . b'' 

1 
Teklifle beraber müteahhitlerin şimdiye kadar bu gibi işler• ti'' 

şarmış olduklarına dair kana. t verici vesaik ibraz tmeleri lnı• 

1 
dır. . ~-el 

Bu huausta daba fazla malumat almak istiyenler mezkur .şıt 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satmalma başmüdürlüğüne müracaat edebilirler. / 

Komisyonundan: 1 ~ 

Tahmin edilen bedeli 255.000 lira olan 1500 ton nitrat Dösut 1 
- üteferrik 

Askeri Fnbrikalar Umum müdürlüğü merkez satıııalma komiayo· 1 
aunca 13.5.1940 pazartesi günü saat 14 de paz. la ibale edilecektir. Şart· 
name 12 lira 75 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan 13.950 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle a. 
laluular tüccardan olduklarına dair Ticaret Odası vesikasile mezkür 
gün ve uatte komisyona müracaatları. 

İstanbul Hava Aktarma Anbarı Direktörlüğünden: 
1500 çift kundura ) 

25 adet küçük b kır ka7.ao ) Satın alınacaktır. 
300 adet bakır bakraç ) 

3l 00 adet Er kaputu ) Diktirilecek tir. f'll 
Pazarlıkla eksiltmesi 30 4 9-10 salı günü saat 14 de YeşilkÖf 

va ~ktarma Anbarı Satınalma Komisyonund yapılacaktır. ti 
----------------------------- 1 isteklilerin şartname ve nümuneleri görmek üz. re her gii11 ,ı· 

Elektrik,Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve alz.) pazarlığa gireceklerin belli günde muvakkat teminauarile s11t1'
1 

ma Komisyonuna müracaatları. 

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketinden : 

Şirketiwi:t.İn Bünyan kasabasında kiiin santraline yeniden konu
lacak olan Türbo · Alternatör gurubu ve teferrüatının m bayaası 
için 15 mayıs 940 tarihine rnstlıyan çartamba a-ünü akpmına kadar 
teklifler alınacaktır. 

Tekliflerin muvafık görülen mücsscıelerle Kayseride şirket 
merkezinde pazarlığa girişilecektir. 

Bu işe ait fenni şartname ve planların tirket merkez.inden ve 
istanbuldn iş bankası Galata fUbesinden alınabileccti ilin olunur. 

••• 
1 adet di:ıel metörü alınacaktır. Bak: O. D. Y otları ilanlarına. 

l 
1 

İstanbul Belediyesinden : 
Bnbçeler müdürlüğü için lüzumu olen 3000 kilo 

mu açık eksiltmeye lt0nı•lmuitur. Tahmin bedeli 3600 lira ,e (e' 

teminatı -~~O lirad~r . Şıırtna~e Zabıt ve M_ua~elat Müdürlü~ ~·~· 
mınde gorulecektır. ihale 13.a 940 pazartesı guııü saat J4 de oaı!Jl ııl" 
cüınende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya oıc:" 1 

r) 

ları ve 940 yılına ait Ticaret Odası vesikalarile ihale günü Gluaff 
saatte Daimi Encümende bulunmaları. 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden : 1~· 
Maarif Vekilliği köy Öğretmen okulları için eoağıda cins .;e ~I~ 

tarı yazıla kazanlar pazarlıkla 1atın alınacaktır. Muhammen l>ı 



1 

~ Ntaan 1940 

~ lira ~O kuruştur. Teminatı 631 lira 13 kuruştur. istekliler bu 
h~~lara nid şartname resim ve nümuneleri Maarif müdürlüğil 
t6ıı~ırektörlüğünde görebilirler. Pazarlığın 29 nisan 940 pazartesi 

U Maarif Müdürlüğünde saat 15 te yapılacağı ilin olunur. 
Miktarı Beherinin fi atı Yekun 

~ ~cfi!t bakır kazan(kapağ'ile birlikte) 
Vacı kazam (kapağile birlikte) 

30 
30 

Lira K. Lira K. 
74 25 2227 50 
66 1980-

4207 50 

~-~ * • • Maarif Vekilliği köy öğretmen okulları için • aşağıda cins ve 
Jı.1 darı yazılı ölçüler pazarlıkla sahn alınacaktır. Bu ölçülerin mu· 
Lıı~ltıen bedeli 2457 liradır. Teminatı 368 lira 55 kuruştur. istekliler 
"':l~lere aid şartnameyi Maarif müdürlüğü ynrdirektör~üğünde 
~~ılırler. Pazarlığın 29 nisan 940 tarihinde saat 15,3ü da lstanbul 

ı( müdürlüğü binD&ında yapılacağı ilan olunur. 

SıJo ~Yanın cinsi 
Si~ı kıloluk bukül (Verol 
~ tt Ve "rt"' - ,. • 
v k·ı ı ıra muş arı 
ltt~ 0.luk bakkal terazisi 
Sııt ~1• sıkletleri 
liııb '1rı tartı 11 at ölçeği 

Mikdarı 

modeli) 6 
6 
6 
6 
6 
6 

Beherinin fiah YeHin 
lira kr lira kr. 
250 - 15'10 -
125 - 750 -

8 - 48 -
16 96 -
2 50 15 -
8 - 48 -

2457 -

MQaakua Gaaetesı 

caktır. Talihlerin ilk teminat makbuz veya mektubları ve 940 yılına 
aid Ticaret Odası vesikalarile ihale günü muayyen saatte Daimi 
Encümende bulu omaları 

D. D· Yolları ve Li~anları İ§letme U. idaresinden: 
Muhammen bedeli 1897 lira 50 kuruş olan muhtelif l.ahnhkta 

1450 kg. manila kenevirinden katransız halat ile muhtelif kalınlık
la 700 Kg. manila kenevirinden katranlı balat 3.5 1940 
cuma günü saat 10,39 on buçukta Haydarpeşada gar binası 1 

dahilindelci komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alına· 
caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 142 lira 32 kuruş muvakkat temi· 
nat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine 
kadar komisyoıın müracaatları ilan olunur 

• • • Mabammen bedeli 3100 lirn Qlan 200 ton normal suni porl· 
Jant çimentosu açık ekiiiltme usulile satın alınacaktır· Çimentolar 
Zeytinburnu istasyonunda vngoıı içinde teslim edilecektir. Münakasa 
11.5.940 Cumartesi günü saat 11 de Sirkecide 9 İşletme binasındn 
A. E. komiıyonu tarafından yapılacaktır. İsteklilerin aynı gün ve 
saatte kanuni vesaik ve 232,5 liralık teminatlarile komisyona mü
racaatları lazımdır. Şartnameler parasız olarak komisyondan veril-
mektedir. / 

• • • 
Ditli ıskarta bıçağı ve muhtelif zincir alınacaktır· Bak: 

inhisarlar u. Müd. ilanlarina. 
Stadyom ve Hipodrom Müdürlüğünden: --- -

~ Stadyom ve hipodromda meTcut fosseptik çukurlarının Erzak, Zahirıe, Et, Sebze '!.:...!: 
~ mecraya rapta için lazım olan büzlerin 29.4.940 pazartesi Askeri Fabrikalar U Müdürlüğü Merkez Satınalma 
}t \i saat 15 buçukta Vilayet Daimi Encümeninde ihalesi Komisyonundan: 

~/!lacaktır. Talipler şartnameyi her gün stadyom müdilr· Tahmin edilen bedeli 1650 lira olan 3 ton pamuk yağı askeri 
llnde görebilirler. Muhammen tutarı 315 liradır. ı fabrikaları umum aıüdürlüğfr merkez sahnalma komisyonunca 30 4. 

Jstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden : 194o salı günü saat l5 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 
r.t parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat o · 5 •d Olörler için lüzumu olan benzin,mazot ve gazı koymak üzere 
td len 123 lira 75 kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerin-
,. tank açık eksiltme ile mübayaa edilecektir. k k ı d k 

~ h 1 de i vesai le komisyoncu o ma ı !arına ve bu işle alakadar lüccar-15 ı a aıin bedeli 2250 lira % 7,5 teminata wuvakkatesi 168 lira 
11.uruştllr, dan olduklarına dair ticaret odası veıikaaiyle mezkur gün ve saatte 1 

ıı., l'al"b· kb b k k bl ·ı 13 komiıyona müracaatları. ı "'llJ 1 ıo teminat ma uz veya an a me tu arını ı e mayıı 

~ltı~~lll:arteıi günü saat 11 de Galatatia rıhtım üzerinde İstanbul S 
· ._k l Edirne Askeri atınalma Komisyonundan : ı.u1 a iaıan reisliği satınalma komisyonuna ve şartnameyi almak 

t~lerio de riyaset idare şubesine müracaatleri ilan olunur. 1 Aıağıda. ya~ıl~ ik.i kalem yiyecek ve yemin pazarlıkl~rı :~·~· 
ı.,111' • Halicde ıeyrüseferin selametine eniel teşkil eden arzuhal 1 940 pazarlesı guııu hızalarında yazılı saatlerde Edırnede eskı muşırı· 

lQ Parçalanarak ihracı işi açık eksiltmeye konmuştur. ı yei dairesinde satınalmn komisyonunda yapılacaktır Teslim mahal 
t' 5() •haıioi be~el 2500 lira, yüzde 7,5 teminatı muvakkatı 187 li- leri Havza, Osmnlıköy Abalarköy, Pehlivan köyüdür. Şartname ev-

l k~ruıtur. ihale 13-5-40 pazartesi saat 15 tedir. saf ve nümuneleri komisyonda görülür. 
~I illıblerin teminatı muvakknte makbuz ve banka mektubları, Tahmin Teminatı Miktarı 
k \'t ·ı bedeli ~ttj aı~alarile birlikte mezkur a-üu ve saatte Galatada Rıhtım Lira 
~~ kilde lstanbul Mm taka Liman Reisliti satınalwıı komisyonuna 22,692 
~lııı11~rıaaıeyi almak isteyenlerin idare şubesine müracaatleri ilan G4,400 

Lira 
3404 
3960 

Kilo 
73,200 

330,000 

Cinıi 

Sığır eti 
Arpa 

İhale 
sn ati 

11 
15 ' . 

' ~~~tıdirekler için 750 M3 taş kapalı zarf usulile mubayaa eıfi· 
~t\d~ıt . Tnlımin bedeli 6000 lıra } 0 7,5 teminatı muvakkate 450 

• * • 620,000 kilo buğday pazarlıkla ötüttürülecektir. Muhammen 
fiatı 9630 Jira ilk teminat 144 liradar Pazarlığı 2 5.940 gün ve saat 
11 dedir isteklilerin belli gün ve aaatte teminatlıırile birlikte Edir
nede sanayi kıtlasında satınalma komisyonuna gelmeleri. 

I' ~~le 13.5.940 pazartesi iÜnÜ saat 16 dadır. 
&# ~t ~ l.ıııakasaya iştirak edeceklerin ihale günü aaat 15 e kadar mali 

iııh._l:tti vesaiki muteberelerile teminat makbuz veya banka mek- Edirne Jandarma Okul Alayı Satmnlma Komisyonundan : 
Lt_ "tı . . 1 ,'ltıt. ı:ıı ve teklif varakalarını, Galatada Rıhtım caddesınde lstanbul 

' ~ka Liman Reisliği Satıııalma. Komisyonuna tevdi etmeleri ve 
11lıı11 llıtyi almak isteyenlerin de · idare şubeıine m üracaatleri ilin 

lıt, • 

ı.t, b • -
S n ul Levazım Amirliii Satınalma Komisyonudan : 

t ~4.9~u buhar kazanı tamir ettirilecektir. Pazarlıkla eksiltmesi 
f' ~ı')o O •alı ıwnü saat 15 te Tophanede Lv. amirliği aatınalma ko

~t lltırıda yapılacakbr. Keşif bedeli 109 lira 30 kuruıtur. Kat'i te
ô tı_d,1 16 lira 39 kuruttur. Kazan Sirkecide Demirkapıda 111ker kona

,ıCirülür. . ' Metre 
15,000 21 milimetre şerit 
15,000 28 milimetre şerit 
5,000 26 milimetre şerit 
5,000 50 milimetre şerit 

\' 1,000 80 milimetre şerit 
ı t;~arıda miktarı 1azalı şeritlere verilen fiatlar makamca pa-

"-t ı4t\ildüğünden tekrar pazarlıkla eksilmesi 30.4.940 salı günü 
1~ı_ ,3() da Tophanede Lv. amirliği · satınelma komisyonunda 
\ ?;'ktır. Hep~inin tahmin bedeli 8245 lira, kat'i teminatı 1236 

l.ı ,, kuruştur. isteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 
\'\\it ' 1500 adet büyük ve 3500 adet küçük bez su kovası alına
~~~ Pa:ıarlıkla eksiltmesi 30 nisan 940 salı günü aaat 15,30 da 

, ~h ~tıie amirlik satınalma komiayouuııda yapılacaktır . Tahmin 
qtcıııdlJ,3oo lira, ilk temiaatı 772 lira 50 kuruştur. Nümuııesi ko-

\ '' a aörülür. 
~~.\ç'k 3 adet pres makinesi müteahhit nam ve hesabına alınacak-

~i~ 1• eksiltmesi 13.5.94 pazartesi günü saat 14 tc Tophanede 
"Qıt)· · . T 

~ lira •~ı ıatınalma komisyonunda yapılacaktır ahmin bedeli 
~o ' ılk teminatı 106 lira 87 kuruftur. Nümunesi Tophanede 

' it Op-· • d ·· -ı b·1· "ımevın e a-oru e ı ır. 

~ . -
\ ~ l'-nbul Komutanlığı Satınalma Komisyonuedan : 
\''-.ııı'4.940 münakasa günü talibi çıkmıyan Karadeniz Bo~az Ko· 

f \. '4t~~ı i~tiyacı için iki bin beş yüz yetmiş sekiz kilo ağırlığında 
~~ Çclık boru ve bir aded dirsek pazarlıkla 1Eıtın alınacaktır. 

'4 ~ ·~ &ıııına 29.4.940 günü saat onda balllanacaktır Muhammen 
,ı, ~~ıı~:tdi .. Yüz yetmiş üç lira elli kuruştur. Şartnamesi komisyo· 

'~ı...' iOrülebılir. lateldilerin mezkur gün ve saatte Fındıklıda 
\ı ,• tılık Satınalma Komisyonuna müracaatları. 
~~ ~ .24.4.940 münakasa günü talibi çıkmayan Komutanlık Bir· 

~· \ '1111._ liyac:ı için üç kalem motör itletme malzemesi pazarlıkla sa 
ıl> \ it, ŞCalc.tır. Münakasanna 29.4.940 günü saat. on birde batlana

'ltt'ttnanıesi komisyonun.ını:da görülebilir. lıteklileriu belli gün 
11'1111 lcau teminat akçelcrile beraber Fındıklıda Komutanlık 

a lcoaıiıyoııuna müracaatları. 

~ ~t111 • lstanbul Belediyesinden : 
~dt111~).lilc itleri için imal edilecek el arabalarına mukta2i muh 

'tı.~ ı;~ V~aair malzeme açık eksiltmeye kouulmuttur. Tahmin 
•L~t 2 lıra 20 kuruş ve ilk teminatı 187 lira 22 kuruştur. 

ıa 6 Zabıt ve Muamelat Müdürlütü kaleminde görülecektir. 
' ·940 pazarte1i jÜDÜ ıaat 14 te Daimi Encümende yapıla-

Edirne J. okul alayı erahnın ihtiyacı için 20000 kilo ekmekl k 
unun 10 Mayıs 940 cuma günü açık eksiltmesi yapılacaktır. İstekli· 
lerin mezkur günde 187 buçuk liralık muvakkat temınat makbuzla
rı veya banka mektuplariyle birlikde vilayet muha ebe md odasın 
da toplanacak,, komisyona müracaat etmeleri ilan olunur. 

ıSTANBUL 
Ticaret ve Zahire 

Borsası 
- 26.4 940 -

FfATLAR 
--CiNSi 

Nohut natürel 
o kalburlu 
• kıılburaltı 

Mısır Hrı dökme 
Arpa yemlik çuv. 
Yu af 
Balda 

Kr. Pa. 
9 -

10 20 
7 20 
4 10 

6 20 
5 -

21 -
19 20 
16 ıo 

Faııulya çalı 
Faaulya tombul 
Keten tohumu 
Peynir beyu. 
Pamuk Akalıı 62 17 
Fındık tçi 34 20 
fındık kabuklu 16 -
Ceviı. içi işlenmi' 49 -

GELEN 

Yukarı 

Kr. Pa 

21 20 
21 -

66 20 
35 -

A.rva 
Buğday 
Kon 
FHulya 
Susam 
Fındık içi 
Beyoı. pevnir 

133 Ton 
1058 • 

6 • 
296 • 
20 • 
26 » 

z. ya~ı 
Un 
K. fındık 

C IDEN 

- . 
12 .. 
15 • 
10 • 

Susam 20 
~~~ ~3 • 
Fındık içi 20 • 

O IŞ FIATLAR 
Şıkaı:o 6 
Vinipelı 4 94 

· IAndra 1 80 

Buğday 

• 
Yı,.r 

BOR SA 
ÇEKLER 

25 - 4 . 1940 
Londra 5.24 
Nevyork 149.60 
Paris 2.9429 
~filan o 7.595 
Cenevre 29.2725 
AmsterdeD 69.3575 
Brüksel 25.1946 
Atina 0.97 
Sofya 1.8125 
Madrid 13.435 
Budapeşte 27.22 
Bükreş 0.6256 
Belgrad 3.54 
Y okohama 35.18 
Stokholrn 31.005 

ESHAM VE fAHVıLAf 
Sıvaa -Erzurum 2 19.61 

n " il 19.61 
1938 % 5 ikramiyeli 20.20 
T. İ. B H H. S 8.60 
Ergani 19.10 

BÜTÜN MÜTEAHHiTLER 

M Ü NA K A S A 'yı 

Okur ve takip ederler 

Çünkü bu Gazete 

onların en emin rehberidir. 
K.ı.,n T 

~,-..~~-----~-------=================~--:~ 
lstanlıul Sıhhi Müesseseler Arttlvma ve Eksiltme 

Komisyonundan : 
Şişli çocuk hastahane11inin 1997 lira 70 kuruş keşif bedelli mut

bak ikmali inşaatı işi nçık el•siltaıeye konulmuştur. 

Eksiltme 3 mayıs 940 cuma günü saat 15 de Cağaloğlunda Sıh· 
hat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu KoD)i yonda 
yapılacaktır. • 

Muvakkat teminat 150 liradır. istekliler ş rtname, proje keşif 
ve ıair evrakı her gün Komisyonda görebı lirler. 

İsteklilerin 1940 yılı Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanun 
da yazılı vesikalar ve bu işe yeler muvnkkat teminat makb~z veya 
banka mektubu ile birlikte eksiltme tarihinden 8 gün evvel lstanbul 
Vilayetinden almıt oldukları ehliyet vesikalarile birlikt~ belli fÜn l 
ve ıaatte Komiıyona gelmeleri. (3154) 

3 

Cinsi Miktarı Eksilt. şekli saati 

Dişli ıskarta bıçağı 200 adet Pazarlık 14,30 
ı~ubtelif zincir 8 kalem 
Lastik harf 22 nev'i her birinden biner adet 

,, rakkam 9 ,, (müteahhit namına) 
1 - Nümuneleri mucibince yukarıda miktarı yazılı 

malzeme pazarlıkla satın alınacaktır. 

" 15 

n 15,30 
üç kalem 

il - Pazarlık 13. V. 940 pazartesi günü Kabataıda Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll - Nümuneler sözü geçen Şubede görülebilir. 
V - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatlerde 

% 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkür Komisyona müracaatları. 

•• * 
(3374) l-4 

1 - 24.IV .940 tarihinde 11 M3 keresteye teklif olunan fiyatlar 
haddi layık görülmediğinden eksiltmesi şeraiti sabıka dairesinde ( 10) 
gün temdit edilmiştir. 

11 - Eksiltmenin 4.V.940 eumartesi günü saat 10 da Kabataşda 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiıyonunda yapılacağı 

ilan olunur. (3370) 

* • • 
1 - }. VI. 940 tarihinden 31. V. W41 tarihine kadar İdaremiı:in 

Cibüli fabrikasında çıkacağı tahmin olunan 10,000 kilo kaba talaş 

pazarlık in sahlacaktır • 
11 - Pazarlık 8. V. 940 çarşamba günü saat 1 G da Ka"bataşda 

Levazım ..-e Mubayaat Şubesindeki Satış Komisyonunda yapılac&ktır. 
Ilı - Nümune Cibali fabrikasında görülebilir. 
lV - İıteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte% 15 

miktarındakı teminat paralariyle birlikte mezkür Komisyona müra-
caatları. (3258) 2-4 

Muhammen bedeli 3500 lira olan bir adet dizel motörü 30 mayıs 
1940 perşembe günü saat (15) On beşte Haydarpaşada gar binası 
dahilindeki Komisyon tarafından kapalı zarf usulile aatm alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 262 lira 50 kurutluk muvakkat te· 
minat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını 
ayni gün saat (14) on dörde kadar Komisyon Reisliğine vermeleri la
zımdır. 

Bu işe ait tartnameler Komiıyondan parasız olarak dağıtılmak-
tadır. (3362) 1-4 

lstanbul P. T. T. Müdür.lüğünden: 
İdaremiz ıbtiyncı için lüzumu olan makinist malzemesi alımı 

açık eksiltweye konulmuştur. Ekıiltme 8. 5. 940 çarşamba guuu 
saat 15, 15 de B. postahane binası birinci katta Telgraf Muavinliği 
odasında toplanacak Müdürlük Alım Satım Komisyonunda yapıla
caktır. 

Muhammen bedeli 1603 lira 28 kurut, muvakkat teminat 120 
lira 30 Ruruştur. İsteklilerin olbııpdaki şartnamesini görmek ve mü
vakkat teminatlarını yatırmak üzere çalışma günlerinde mezkur 
IV1üdürlük idari kalem Levazım kısmına eksiltme gün ve saatinde de 
940 senesi için muteber Ticaret Odası vesikası ve muvakkat temi· 
nat mekbuzıle Komisyona müracaatları. (3261) 2 4 
-----~---- - --- · 

.aar.if Matbaası F üdürlüğünden : 

Cinsi Miktarı 

Tahmini 
tutarı 

% 7,5 muvakkat 
pey akçası 

Patiska 2300 metre 644 lira 48 lira 30 lu. 
Matbaamız için yazılı şartnamesinin eaaaları dairesinde aatıo 

alınacak olan 2300 metre patiskanın açık ekıiltmesi 10. V. 1940 
cuma günü saat 15 te Matbaamıada yapılacağından isteklilerin mu
vakkat pey akçelerile birlikte müracaatları. 

Şartname Müdüriyetten parasız olarak tedarik edilebilir. 
(3300) 

6 5.940 pazartesi günü aaat 16 da Ankarada Nafıa Vekaleti 
binası içinde malzeme müdürlüğü ode&lnda toplanan malzeme ek
siltme Komisyonunda 15000 lira muhammen bedelli bir adet müsta
mel aafalt karıştırma makinesi ile bir adet müstamel filler makinesi 
ve bir adet rnüsl mel konkasörün tadil edilmiş fenni şartnamesine 
göre kapalı zarf usulile yeniden eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme ıartnamesi ve teferrüatı bedelsiz olarak malzeme mü
dürlüğüı den alınabilir. 

Muvakkat temiuat 1125 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarım muv&kkat teminat ve şartname

sinde yaulı vesaik ile birlikte ayni gün saat 15 e kadar mezkur 
Komisyona makbu:ı. mukabilinde vermeleri lazımdır. ( 1807) (32111) 

3- 4 

~vEPARK 
Müteahhit ve Meraklılarına 

Park ve Bahçeler için lazım olan her nevi fidanları ile Or
man ve Çiçek fidanlarını en müsait şeraitte yalnız bahçemizden 

tedarik edebilirsiniz. 
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• -imtiyaz Sahibi ve Yazı işleri Direktörü: İsmail Girit 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de iadjudlcation 
Mode Prix Caution. ---Li~i°"d'-;dj'ii°Jicatioo et du 

Jourıı Heureı d'adjudicat. estimatif provisoire Cabier des Chargea 

Adjudicatıons au __!!abai!.._ 

Construc.t :crs Fere:.ıc.tlons-Tr~v. Fublics- r.ateriel de Construction-Cartographie 

Ropar. toit bat. centrale municipalite Grc iı gre 99 22 
,, dortoirs et ecuries Sce voierie iı Kuz· ,, 288 04 
guncuk 

Trav. nsphnlıage route de Taxim jusqu'iı Har· Pli cach 
biye: 16000 m2 (cah eh 560 P) 

Constr. pont (cah eh P 238) 
Rep. fobrique sel 
Repar. chaussce s route lzmit·Çuhane (aj) 
Conslr. barııque en bois 
Trav. canalisnlion pres l'ecole de garde·ma

lades iı Cebeci 
Repar. dortoir 

,, batisse 
> ,, bande-musique 
,, diverses batisscs 

Repar. appartement Vakouf 

Gre iı gre 
Pli cach 
Gre iı gre 

,, 

,, 
» 

,, 
,, 

47500 -
750 12 

23361 50 
6114 19 

293 70 

357 50 
726 30 
218 90 
205 20 
396 51 

7 45 
21 60 

6H50 -

3562 50 
56 25 

1752 50 
917 13 

45 

54 
109 -

33 
31 -

Com. Perm. Municip. lshınbul 
, » 

f>ir. Gea. lxpl. ileetr. Tr. et Y. lrıt. 

Min. Tr. Pub. Presid. Ponts et Chaussees 
Dir. Saline Çamaltı 
Oir. Trnv. Pub. Kocaeli 
Com. Ach. Minis. Def. Nnt Anknra 

» 

.. .. 
,, 

,, " ,, 
Oir. Gen. Vakoufs Ankara 

30·4-40 14 
30-4-40 14 

15-5-40 15 

13-5-40 
6 5-40 
9-5-40 

27-4-40 
30 4.40 

15 
14 

14 
il 

10 -

30-4-40 10 
30-4-40 10 
3().4.40 

30-4-40 
29·4·40 

10 

10 -
ıs -

Produits Chimiques et Pharmaceuti ques-lnstrumen~~ Sanitair~Fourniture pour Hopitaux 

Nitrate de soude: 1500 t. (cnh eh 12,75 L) Gre iı gre 255000 - 13950 - Com Ach. Oir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 13·5·4 1 14 -

Ele ctricite-Gc.z-C hauffcge Central (lnstallationet Materiel 

Moteur Diesel: 1 p. Pli cnch 3500 -
Groupe turbo nlternnteur avec accessoires Gre iı gre 

Habil lement - Chausaures - Tissus - Cuirs 

Costumes et casquettcs: 25-30 complets Publique la p. 25 -
Housse pr· lit. 2000 p.·taie d'oreiller: 2000 p. Grc iı gre 5100 -

Travaux d'lmprimerie - Papeterie - Fourniture de 

Caracteres en caoutchouc: 22 sortes-chiffres Gre a gre 
en caoutchouc: 9 sortes 

Bois de Construction, Planches, Charpent.e ---
Bois de constr.: 11 m1 (aj) 

Transport-Chargement - Dechargment 

Transport tank pr. mazout: 4 p. 

O ive rs 
Materiel pr. chaussrres 
Sable: 600 sacs 
Trompe en caoutchouc: 65 m.-fil d'acier (kır· 

cala): 20 m. 
Couteau dente: 200 p. 
Oiverses chaines: 8 lots 
Ciment nrtifıciel Portland: 200 t 
Corde non goudronnee: 1450 k.-id. goad. 

ronnee: 700 k . 
Tuyau en acier: 10 p.·coude: 1 p. (ai) 
Mnter. d'exploit. de moteur (aj) 
Voltmetre: 220 p. 

Gre iı gre 

" ,, 

" Publique 

.. 
Gre a gre 

.D 

388 65 
162 -
300 -

3100 
1897 50 

773 50 

Enlevement de la pierre dite Arzuhal qui ent- Publique 
rave in libre navigation dans in Come d'Or 

3470 -
2500 -

Picrres: 750 m11 Pli cach 6000 -
2496 20 Fer ete· pr. brouettes Publique 

Provisl ons 

Broyage ble: 620 t. 
Viande de boeuf: 73,2 t. 
Orge: 330 t. 
Broyage ble: 620 t. 
Oeufs: 450000 p. 

Oignons: 40,5 t.·pomme de terre: 64 t. 
Farine: 38,5 t.-macaronis: 13l50 k.·vermicelles: 

2750 k.·semoulc: 4,6 t. 
Beurre: 4,2 t. . 
Pois-chiche: 8,3 t.-haricots secs: 29,5 t.-hari· 

cots secs barbounia: 10,6 t -lentilles ver· 
tes: 6,5 t.-id. rouges: 3650 k. 

Adjudications a !a surenchere 
Decombre du .cuirasse İclaliye (aj) 

,, navire Necmi Şevket ,, 
Diverses etoffes en soie 
Droit de vente de glace 

Gre iı gre 9630 -
, 22692 -
> 64400 -
)) 9630 -

Pli cnch la p. O 02 
,, le k.0,07 et O 10 
,, 

" ,, 

Publique 
> 
> 

Pli cach 

• 

le k. l 45 

4080 -
3690 -

262 50 ler Expl. Ch. de fer Etnt H. pnşa 
S.A.T. d'F.lectricite Kayseri 

Dir. Exploit. Voies ·Marit. lzmir 
765 - Dir. lnstruction Pub lstanbul 

Bureaux 

30-5-40 '5 -
Jusqu' au 15·5·40 

3-5-10 
30-4-40 

14 30 
ıs -

Com. Ach. Econ . Monop. Kabatache 13·5-40 15 30 

29 ıs 
12 15 
22 50 

232 50 
142 32 

Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 4-5-4b 10 -

Societe Electricite Ankara 

Com. Perm Municip. lstanbul 
,, 
, 

,, 
,, 

3-5-40 - -

30-4-40 
30-4-40 
30·4-40 

14 -
14 
14 

Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 13-5·40 14 30 
15 ,, ,, 

9me Exploit. Ch. de fer Etnt Sirkeci 
ler Expl. Ch. de fer Etat H. paşıı 

Com. Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı 

., " 

13·5·40 
Jl-5-40 
3-5-40 

J 1 
10 30 

520 50· Com. Acb. Min. Def. Nııt. Ankara 

29·4·40 10 
29-4-40 11 
30-4 40 1 ı 
13·5·40 15 187 50 Prefecture Port lstanbul 

450 -
187 22 

722 25 
3404 -
3960 -
722 25 
675 -
693 -
839 -

457 -
1027 -

'2625 -

,, ,, 
Com. Perm, Municip. lstanbul 

13-5·40 16 
13·5 40 14 

Com. Ach. Milit. Edirne 
,, 
)) 

" 

,, 
,, 
,, 

Com. Ach. Lyceıos lstanbul 
)) ::ıı 

,, ,, 

,, ,, 
,, ,, 

o~fterdarat lzmit 

,, " 

29·4-4r) 
29-4-40 
29-4-40 

2-5-40 
17-5-40 
17-5-40 

17-5-40 

17-5·40 
ı7-5·40 

29-4-40 
29-4·40 

Bur. Exec. Edirne Abacılar başı 30-4 et 8·5·40 
Union Cooperntive de Ventes Agric. 29·4-40 

Figııes et Raisins d'lzmir 

10 -
11 

15 -
11 -
14 25 
14 40 

15 -

15 15 
15 25 

10 -
15 -

--------~-------------. ..... -..-..~-----------·~, ...... r ...... -..a..,,,,,....------------------------------ --------~------

Memento des Fournisseurs 
--LES ADJUDICATIONS QUI AURONT LIEU LE 29.4.94!1 

Adminiıtr. Eaux Muııic. ist. : lnstal. ı%ctr, [No 1401/ 
Articlem de quincaillerıtı, ftır et tuyaux Com Ach. Fabr. Milit 
galvani•c [No 1395) Cylindre de laninerie papier enıerl' 

Cbemins de Fer Etat : et itme• {No 1397] 
Ac!er potır reuort [No 1359] Fıl de ıol:dnre [No ı. 9i] 
Tabea d'oxyıone {No ıS81] Dir. lnstr. Publ. Antakya: 
Trnv. in•tal. clect. tl'lepb ne ete. ccoltı Conıtr. bôt. ecole (No 1398) 
apprentis Eskişehir (No 13871 Oir. P.T.T. Kütahya: 
Trinatrium de phoaphate (No 1387] Potean.t en bois da up n LNo 13 ] 
Cuir [No 1388] Com. Ach. Milit. Samsuıı: 

Com. Perw. t-lunic. lstanbul • Ciment (No 1399) 

Fer en fonte lNo l!ilOJ • Dir. Trav. Publ. lstnnbul: 
Sablc (No lll:S8] Rop. biit. hôpital Gureba (l"lo HOOJ 

Municipalite Kemnlpaşa: Vilayet Konyn: 
lnııtal. reaeau clectr, [No 137.l] Motopompe [No 1400] 

Dir. Pr. Monopoles Aııkorıı : Dir. lmprimerie Maarif : 
Transport sel [No ı:ib4) lnstsl. electr. [No 1401) t 

l>ir. frav. Pub. Tekirdag: Com. Ach Surv. Douan. ff 
Coıı•tr. chauuec tıt b \IHtıll eq11ıpea Pnenx pour cnmionnette [No ıs98]71 
Ll'io 1384) Mnch'ne moteur Die1el [No 138 

Ficelle metallique [No 1399) 
Mioistere Agriculture : Dir. Ecole Metiers lst. : 

Saıni-cokc [l'io 1J84j 

l Paln [No 1388] ,.
1 1,: Dir. Gen. l\'looopo es : 1,11 

f .... o.J Com. Ach. Minist. Def. Pompe centrı uga 1Nu l.:xrt SSJ 
p t t ı (N ı.stııj Articleıı d'ameublement {No t!l 
oınpe e ma crıe 0 

• Tail• onr donb'ure [No 1400/ 
Voıture pr. denedıer etıquetles[No 1387) p bul• 
Coruıtr. revir• •t crechu LNo ı~J ' Dir. Agricole Vil. lstan ,ı tf 

,. pıafoııd (No 1~95J Super phospbate potasinm ııulfatıı 
Canevu camelotc [No (1889] • \ fate. d'ammoniac (No 1395/ • 

Com. Ach. lnt. Maritime : Dır. Trav Publ. Bolu • 
.Fil en laıne (No 1J:l9] ı Rcp. chaasaee (No 1388] 111~ 
Pomp• a motear l~o 1384) Com. Ach. Place Forte <;- 1 
Dır. uen. Voies Aerieo. Etat: Benzine \racuum graiııse ctoupe [l'h 

Autobua pour voy•lltıına lNo l!lb:>J j Vilayet Anknra : 1 
f ab. de Tissua et Fil en Laiue Pantouflas, pijamos, bobiaoa, verfl 

d S- b k. chaussnres ete. [No 1390) 
e umer an • 1 f.rıpre.uion prognmme (No 1390] 

Bnrılıı, dame·ıeanne, clouı camelote ete Rep. blit aapeur pompler [No 1~~ 
LNo 138°1 • Direction P.T.T. Balıkesır' 

Dir. Agriculture Ist.: Rep. bat P.T.T. /No 1390] 

Fabrıcatıon sceau {No 1387] Municipalite Kırknagaç : 
1 

Com. Acb. Milit. Erzurum : Appnrcil pour fıltrıage d'ean (N° 
Con•tr. laôpıtal [No 1S&7] Vilayet Seyhan : 
ChawHure (No 1390] lmpricıe• (No 1391] 

Minist. Travaux Publics : Com. Ach. Milit. Adana : 
.Bıtume [No 1387] J>cvu (No 1391] d 11ı 

Batail. Surv. Douan. Hatay~ Dir Ferme Elev.Coton A ',1 
Fııriae !No 1392] Mnont, petrole, bon:r.ine at .,,. 

Mioist. Def. Not. Jnt. Maritime : (No 1391] 

Tuyaux pour cbandiere •t ıuperhiter ı Municip. lzmir : 
(No 1393] Conıtr. pave [1391) 
Cbarbon cardıff (No 1393) Mnchine presse /No 1400/ 

Com. Ach. Milit. t:dirne : Vilayet Samsun : S , 
Orıe (No 13!14] Fourniture de pierre bruta [No 1 

Drapeaux [No 1397] Direction P. T. T. Ankara: 
Paiıle [No 13911 B•nzine No 1392 
Vıande d• boeuf et orie [No 140lj Dir. Culture lstanbul : 

Office Cereales Ankara : 
Conıtr. bit. admin. et dcplh [No U94] 
Conıtr. dcpôt at bit. admın. n Çorlu 
lNo 1400] 

Dir. Ecole Norm. Jeuoes Filles: 
Rep. biit. ccole [No 1J95] 

Dir. Gen. Exploit. Electr. Tramıı 
et Tuııınel lstaubul : 

Squeletta en fer (No 1395) 

Com. Ach. lut. Tophane: 
Riz [No 1397) 
Rep. gamelle chandron ete (No 1399] 
Bra•••rd p'ur agent [No 1399] 
Courroia pour mııchine (No 1 '399] 

Clıaudron No 1401 
Baııcule No 1401 
Bottıne• et e•carpins No 1401 jf: 

Com. Ach Mılit. Balıke51 
Trav. peinture de caısae No 140 ~ııl 

Dir. Gen Exploit. Ports 
Coıı•tr. echelle No 1 ~97 ıııt 

Dir. Stadium et HippodrO 
Bue No 1401 

r. 
NOl ES • Leı Nunıero• eotre

0
, d' 

thesu aont ceux d• notre jott' 
l•qnel l'aviı a paru , 

0
e 1 

(•) Le. affairea ın°vie11 d 0, 111-' 
riııqae ııe rapportent lı de• " 
adjudication i la ıurencbb:/ 

Kocaeli Defterdarlığından: jıİ 
İsmi Muhammen kıymeii Bulunduğu ı:ı:ıef 

içlaliye zırhlısı 4080 Batıkburııu 
Necmi Şevket 3690 1ı1~ 
iz. •t k •. f · d h·ı· d " 01° 1 
mı or ezı a ı ın e "e yukarıda isim ve batmış ıı".1; 

mevkilerle muhammen kıymetleri hiz !aranda gösterilıııİŞ 0 tefi'"~ 
gemi açık arttırma suretile ve her birinin hizalarında gösı;.~ 
kıymetler üzerinden ayrı ayrı müzayedeye l<o:ıulmuş idi· 

1 r'" 
tariblnde yapılan müzayede de talib zuhur etmemiş oldıl şf~ 
müzayedesi temdid edilmiş olmakla talib olanların 29.4.940 

1 jır 
tesadüf eden pazarteai günü Defterdarlıkta müteşekkil f{otıl 
müracaat eylemeleri ilan olunur 

Ankara Belediyesinden : 3lı J~ 
~elediyeye ait buz fabrikuıncla istihsal olunacak bu~u:tir· / 

taribıne kadar olan buz bayıliği pazarlıkla ihale edilece ıtıı'"' / 
hammen bedeli 37728 liradır. Teminatı 5659,20 liradır.H Şıı eııc8J 
ni görmek ve daha ziyade maliimat isliyenlerin her gun eeJe" 
kalemine ve iıtekJilerin de 30.4.9-10 salı günü saat I0,30 
Encümenine müracaatları. 


