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Umum Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 

Ekonomik Haberler 
Pamuk ipliği buhranı ve pamuklu 
mensucata yeni fiatlar teslliti 
Pi1asada pamuk ipliği buhra· 

111 devam etmetedir. Bilhassa 
2ü 22. numarala iplikler pek az 
f·kalaııştır. Her ne kadar paaıuk 
1•tlar1 yüksek ise de bazı tüccar
ların bu mallardan sakladıkların· 
dan da şikayet olunmakttdır. 
l'.>iter taraftan hükumet iplikler· 
~erden a 1 d ı ğ ı istihlak resmini 
•ndirdiği halde fiatlar eski mik
t~rından hala düşmemiştir. A
lakadarlar bu hususları tetki
ke bo,lamışlardır. Maamafih, 
tarnuk fiyatlarının yükselmesi 

1 
•rşısında anormal bir şekil a
~? ve pamuklu mensaGat sana
Jıırnble bilhassa pamuklu iplik 
kullanan halk tezgahlarını tazyik 
eden pamuk ipliği fiatlarını nor· 
ltıal hadler dahilinde tesbit et
~elc üzere Ankarada İktisad 

elciletinde yapılan toplantılar 
lleticelenmiftir. 

8u içtimalar neticesinde Sl
~erbank fabrikalarile Yedikule 

1•brikasının ve Adana fabrika
ı'rının ayrı. ayrı kalitelerde bu· 
~llndukları gözönünde tutularak 
~ farklara göre hepsi için ayrı 

'Yrı maliyet fiatları tesbit olün
ltı"ştur. Bu maliyet fiııtları için 
ltıııa • b' k" · yyen ve azamı ır ar nıı· 
~ti kabul olunmuştur. Tasdika 
'
1
.'tolunan bu fi tlar pamuk ip 
iğ" 1 satı,larında esas olacaktır. 
I Paınuk fiatlarında iieride ba.ıl 

~ acak değişikliklere ıöre, ma-
1Jet fiatları da dejişecektir. 

Bir miktar ç;;;8ı w kanaviçe Ilı 
kütıiyetıı miktarda kahve geldi 
l'· Bundan iki ay kadar evvel 

•le 1111lret Vekaletinin bankalardan 
'tditif temin etmesi ıuret ıle ee· 

n~bi memleketlere siparit edilmiş 
• •u çuval ve kanaviçelerin ilk 
lltrt' . ısı dün Bulgar bandıralı Bul· 
~'''cı. vapurıle gelmi,tir. Bu H 

d•Ue Ilı.un 2amandaııberi piyasa · 
.J~ Çekilen ruval bubranı fim. 
lll)'k T 
ı.a· 1 bir dereeeye kadar önlen-

14 olacaktır. 
it. l)iter taraftan Cenubi Ameri-
1 h Ziraat Bankası tarafındau 
~trlarlanmış olaıı binlerce çuval 
~ •lave de dün Norveç bandnalı 
~0• vaparıle limanımıza gel· 

llııtr k ır. Bu s1ı1retle kahve memle-
~~~rniz.de iyice bollaşaeak ve 

· tıı aısa hükumetin habve fiya
... na Xammedeceğini duyarak .... u 
~ arını ortadan kaldıran Uic· 
Ilı tlırın piyasaya çıkarılacak bu 
Ilı •Harla iayrimeşru ticaret yap· 
k ~ktan feratat etmeye mecbur 
'••aktardır. 

Fındık ihrıcıtçıluı arasındaki 
ihtlllf hıl!ıdildi 

'ti ~İt nıil7on lira kıymetnde Al 
-.."''Yaya yapılacak fındık ibra-

•ıııb "lı d, ı racatçı tüecarlar arasın· 

"• ~•kıi111i itini kararlaştırmak 
•ıııd tı laususta ihracatçılar ara· 

·~ .. • çıkan .. ihtila!• halletmek 
~İt e din Omer Abid hanında 

l. t•plantı yapılmıştır. 
dltfiteı:ıbul Mıntaka Ticaret Mii
tı 

1 
Avni Sakmenin başkanlı· 

-.,: lıncla cereyan eden bu i9ti· 
f11ld il 1'rab:ıon, Ordu ve Giresun 
~ iı.racat bürolarının murab 

"" rı da bulunmuıtur. Yapı· 
'-tt.~lliit111elerde billaasaa ihra· 

"ıaı miltaleaları yeoidta 

tetkik edilmiş ve ihracatın tüıı· 

carlar arasında tevzi mikdarı 

kararla,tırılmışlır. 

ithalat ve ihracat faaliyeti 
Evvelki gün limanımıza Ame· 

rika bandıralı Exmouth vapurile 
mühim miktarda demir çubuk, 
makine ve aksamı, elektrik mal
zemesi, kimyevi eua, boya ve 
cila, cam efya, teneke levha, 
pamuk menıucat, ham deri, ka
ğıt efya; Sovyet bandıralı Krasni 
Profintern vapurile keten da
küntüsü, yapak ve keten ırel

miştir. Ayrıca limanımızdan ltal· 
ya, Bulgaristan ve Romanyaya 
yumurta, faaulye, balıkyağı, yan 
paçavra, halı kitre, ~eviziçi, 

keçi kılı, kuşyemi, arpa, taze 
balık portakal ihraç olunmuştur. 

İtalya için son günlerde satı· 
lan arpa miktara da 1000 tona 
baliğ olmuıtur. 

Kahve ihtiklrı 

Kahve ve çay fiatlarmın art
tırılması ve bilhaua bir takım 
ithal,tçıların piyasaya kahve ver· 
mPmeleri üzerinde yapılan tika
yetler üzerine açılan tahkikat 
'ayanı dikkat bir safhaya girmit· 
tir. Görüleu lüzum üzeriue İı· 
tanbul zabıtası da evvelki gün 
bu mühim İfe vaziyet etmiş ve 
zabıta marifetile şehrin piyaaa 
merkezlerinde geniş bir tahkikat 
yapılmıştır · 

Kahve ithalat tacirleri, alaka
dar makamlarca kendilerinden 
sorulan suale verdikleri cevapta 
kahve fiatlarmın yükseleceğinin 
duyulması üzerine Anadoludan 
birçok kimselerin laemen İstMn
bula gelerek kahve ve 9ay top· 
lamata başladıklarını, b11 ıuretle 
piyasada bir takım kahve avcıları 
türediğini, a11l bunlar ilııtikira 

te§ebbüs ettikleri için kendilerine 
kabve vermek iılemediklerini 

ıöylemişlerdir. Diier taraftan, 
Aaadoludao gelen tacirler bu id
diayı reddetmektedirler. 

Alakadar mebafilde işin içyü· 
zti olarak, yakında gelecek olnn 
kalın partilerinin halen piyasada 
bulumuılara nazaran üç • dört 
kurüş kadar pahalı olacatının 

anla,ılmı' olması g5sterilmekte· 
dir. Bu suretle ellerimi• mal bu
lananlar bunları saklamaj"a gay· 
ret etmektedirler. Halbuki Milli 
Korunma Kanunu bu nevi hare· 
ketleri §iddetle menetmekted' r. 

Sünger satışları 

Muğladan lıtildirildij"ine J'Öre 
Bodrum ve Marmariı'te ıluger 

ıabşları normal gitmektedir. Bo· 
drum'.la 20 bin inıiliz. Marma
riı'te 30 bin tirk liralık ıilnger 
utılmıftır. Elde pek az sin. 
ıer kalmıfıa d" lıtunlar kalitesi 
diifük olanlardır. Fiyatlar 9. 12 
lira ara1ındadır. Önümladeki 
sÜnl'er yılında ıünıer iıtilaıali· 
tının az elacatı talamin ediliyor. 

Tiftik ve yapağı balyaların~a 

aranılan temizlik kaydı 

Ankaradan bildirilditine göre 
bir nisan 940 taribinde meriyet 
mevkiine J'iren tiftik ve yapafı 
balyalarında aranılan temizlik 
ve yama11zhk kayıtlarının lişari 
ahire kadar araamamaaına ka· 
rar verilmi,tir. 

Kanunlar, Karal'nameler ve Ticaret Muahedeleri 
Haşhaş ekilmesine ve afyon sütD toplanmas;~a müsaade edilecek 

mıntakaların tesbitine ve murakabe ıekillerine dair nizamname 
Madde 10 - Nahiye müdfu."da; hafif para cezası alınır ve 

leri Ye belediye reisleri bu yol· mkhsul henüz elde edilmemiş 
da badiıeler vuku buldukça ba· ise sökülüp imhasına ve mabıul 
~lı bulu11dukları kaymakamlığa elde edilmiş İte müsaderesine 
ve kaymakamlar da vilayete ma- hükmolunur. Suçun tekerrürü 
lômat verirler Vilayetler bir halinde para cezasile beraber 
Hne içindeki vakaları bir cet- bir haftadan iki aya, kadar ha 
vel laalinde ve en geç birinci fif hapis cezası da verilir. 
kanun ayı içinde Ziraat Vekile- Madde J3 - Yukarıki mad-
tine bildirirler. dede ya7.ılı cezalar sulh mahke· 

Madde 11 - Kna kayma- melerince hükmolunur. 
kamları, nahiye müdürleri ve Madde 14 - 3491 aayılı ka
belediye reisleri bekçilerin, köy nunun 18 inci ve 29 uncu mad
mubtarlarınrn ve jandarma ka- delerine dayanarak bazırlanmıı 
rakollarmın bu vazifeyi ne su- ve Devlet Şüraaıoca tedkilı ediJ
retle ifa eylediklerini kontrol et-. mi• olan bu nizamname büküm
mekle mükelleftirler. leri. Resmi Gazete ile ilanının 

Madde 12 - Müsaade olun- ertesi gününden yürümete bat· 
mıyan mınlakalarda haıhat e· lar. 
kenlerden veya afyon sütü top. 1 Madde J5 - Bu nizamname
layanlardan 3191 numaralı ka- nio hükümlerini İcra Vekilleri 
nunun 28 inci maddesine tevfi- ı Heyeti yürütür. 
kan bet liradan yüz liraya ka- j (Bitti) 

Yapağı randımanımın tayini şekli hakkında Ticaret Vektletinin tebliOi 

1 nisan 1940 tarihinde mer'- suretile on dakika kadar yıkan
iyet mevkiine girecek olan ya
pağı ihracatının murakabesine 
dair 19. ı .940 tarih ve 2 12704 
aayılı nizamnamenin 13 Üncü 
maddesine tevfikan, yıkanmış 

yapağıların randımanının ölçül 
meıi için esasları aşatıda yazılı 
usul tesbit edılmiştir : 
Randıman, yapağıların . muh· 

tevi olabildikleri yağ ve kir 
maddelerile diğ'er yabancı mad
delerin mecmuunun alınmasın· 

dan sonra elde edilen ıafi yapa· 
tı ağırlığının, yapağıların nor· 
mal ağırlığına 11a2aran nisbeti· 
dir. Bu nisbet, muayyen atırlık
ta bir miktar yapağıyı yıkayıp, 

kurutmak ve tartmak suretile 
lı.ulunur. 

Randıman tayini itin 
lan vesait şunlardır : 

dıktan ıonra bir kaç dakika da 
ılık mukattar su ile yıkanır, bi~ 
lihara iyice ııkılıp ıuyu tama
mile gid~rilir, Ve cam veya e· 
maye bir tabak derunuuda etü
ve kon11lur. itüv IOO dereceye 
getirilerek bu ıierecede iki aaat 
bırakılır. Bu müddet aonunda 
tabak etüvden çıkarılıp oldutu 
gibi deıikatare konulur, a{rzı 
iyice kapatılır ve yapağını• M· 

tuması için 15 dakika bırakılır. 
Soğuyan yapatı tabaktan alınıp 
derhal terazide tartılır ve bulıınan 
miktar kaydedilir. B11nu mütea
kip tekrar tabağa konularak 
etüve bırakılır. Ve yarım soat 
ıonra, e•velce yapıldığı ıiui 
desikatörde sotutulup tartılır. 

kullanı· · iki tartı miktarı aruında aanti-

1 - Terazi : Asgari santigra· 
graıuda fark görülmediti taktir· 
de ameliyeye nihayet verilir, 

ma kadar ha11as ve 100 gram aksi takdirde yapağı bir üçüncü. 
tartabilir büyüklükte ; 1 d f d h ( b b l . e a a a sa it ve:ıin u unun-

2 - Beher1ılaslar : lkiıer li- k d ) k"ld k 
trelik olacaktır. 

(Bunların yerine emaye kaplar 
da 'kullanılabilir. Aleminyum ka· 
pların l.ullanılma11 caiz detildir) 

3 Etüv : Adi cinsten tek 
cidarlı ve alttan 1S1tılabilir etiW· 
ler maksada kafidir. 

.ı - Desikatör : Ve buna ko· 
nulacnk olan kalsiyum klörürü. 

5 - Cam kaplar : Veya pra· 
tik olarak emaye tabaklar. 

6 - Mukattar ıu : 
7 - Termometre: Yüz de

reeelik. 

caya a ar aynı ıe ı e ur1ı1-

tulup soğutularak tartılır. 

Randıman fU ıekilde , he· 
saplanır: 

M ü t e a h h i t r er i n T a k v i m i 
YARIN 4. 4. 940 ta Y APlLACAK İHALELER 

İıt. Kom11t. SAK : 
Ameliyathanl' binuı tamiri (No 1553) 
Depo tamiri (No 1'370) 

P T. T . U. Müd: 
Akkü batary091 (No 1357) 

Mardin Kaza11 Malmüd. 
Hükümet konağı inıı (No 1357) 

Edirne Ask. SAK: 
Arpa (No 1359) 
Haynn (No 1376) • 
Pirint ve nohut (No 1376) 

D. D. Yolları lzmir : 

1 
Bahkeair Dotum n Ço .. k 
Bakımevi: 

1 

Dıvar in~. (No 13'6) 

Deniz Lvz. SAK : 
1 Yemekhane inş. (No 1372) 

Orman Koruma Gen. Komut. 
iıt. SAK : 

S•deyat (No 1372) 

Aıkerf Fat.r. U. Mld, SAK A•k.: 
Devvar pota vida 'Tt? graf t p<lta (Ne JS73) 

Tophane Lvz. SAK: 

1 

Gu yatı (No 1374) 
Kuton bit•me (No 1362) Tevhıt Hmeri (No 1374) 

latanbul Maarif Müdilrlüğil : T~z şeker ~No 1374) • 
ı. ı f f b . · 1 lzmir Lıman ve Şehır Bakt. Yat... kı ı ı ve çarfa ı, attanıye ve Hıra 

(No 1:163) Müe11eıesi : 
Edirne lnbi1&rlar Batmüd. : Müteferrik ta,.irat ve inş. {No 11175) 

İdere binuı tamiri (No 1363) j M. M. Vekaleti: 
İst. Defterdarlıtı : Yar.lık elbiH ik kumat (No 1375) 

Kulübe ankar.ları (No 1363) • S•tkoat•k n vakum (Ne 1376) 

inhisarlar Umum Müd. : Vize Aıkerf SAK : 
Sıtır eti, yulaf, arpa n k. et (Ne 1373) Kalay (No 1364) 

Toptatı Bakımevi tamiri (No 1364) 
lira tiıeai (Ho 1371) ~ 

İıt. Gfimrülderi Başmld . : 
Kimyevi ecza ve alat (Ne J3'7) 
Kitü plıane (No 1564> 

ı Çanak. Orman Müd. : 
Çira (Ne 1376) • 

Edirne Maarif Miid. : 
Oka! bi n ası tamiri (Ne 137') 

Çor•m Sıhhat Mcktel.i Müd. : 
Kriplıı madea kömürü (Ne 1571) 

Üsküdar Kadıköy ve Havaliıi 
Halk Tramvayları T.A.Ş. : 

Talebe gar<!eroltu (No 1376) 

1
1 

Ank. Stadium ve Hıpodrom Müd. 
Arap uçı (No 1376) 

AQ'a~ travera (Ne 1364) 

Çanak. M.t. Mvk · SAK: 
Depo inş . (No 1365) 
Muh.abere f ıno•n ve düz demiri (No 13") 

İıtanbul Belediyesi: 
Otohu• i~l etaıe imtiyazı (No 1'67) 

• • 

1 Balıkesir Aıkert SAK : 
Şaplı lı:öHle, toka, katr•n va. (Ne 1377} 

Hami~ : ( ] Tırnak ıç ne a1 ı nmıı n...
maralar. İfİn bangı H) ılı gnetıı .. r n•tr• 
oldul}unu göııterır . 

1 
[•] Sonunda yı!d •z i'ereti bu u~a itle 

mürayedeye aittır. 

MUNAl-'CASALAR 
inşaat -Tamirat- Nafıa işleri - Malzeme-Harita 

--·- -----1-;lanbul N';f;a Müdürlüfünden : 

19 4. 940 euma filni ıaat 15 te lıtanbulda Nafıa Mldlrllltl 
ekıiltme ko•iıyonu odaaında 1537~, 14 lira keşif bedelli YlkHk 
Mühendlı mektelııin.le yaptırılaeak intaat kapalı zarf usulile ekıilt
meye konulmuıtur. 

Mukavele, eksiltme, bayı•dırhk i•leri ıenel, huıuıi ve fe•nt 
'artnameleri, proje, kefif hul,ıui)e buna a.ıilkferri tiifer evrak clai· 
resinde ~rülecektir. 

Muvakkat teminat 1153 liradır. 
fıteklilerin teklif mektubları ve en aı bir teahhüdde 10 bin li

ralık ba ite benzer i• yaptığına dair idarelerinden alını' elduğu ve· 
ıikalara istinaden İstanbal Vili7etine müracaatle eksiltme tarihinclen 
8 ~n evvel alınmıı ehliyet ve 940 yılına aid Ticaret Oda1ı veıika· 
larını havi kapalı :ıarflarını 19.4.940 cuma fÜnl Aat ı.ı • kadar 
iıtanb•I nafıa mucllrlütüne- vermeleri. 

Samıun Belediye Riyasetinden: 
Ekıiltmeye konulan İf: Yeni mezbaha itinası inşası. 
Muhammen bedeli: 77784 lira 16 kuru.tur. 
M•vakkat teminat: 5139 lira 21 kuruştur. 

Bu ife aid evrak tualarclır. 
Kkıiltme şartnamesi, ltus•ıl ve 1ı1mami şartnameler . 
Mukavele projeıi 
~~tif ve ketif huJiıaaı, projeler. 
lıtekMer bu evrakı Belediye Başmühendislitinden 3i9 kuru' 

mukabilinde olabilirler. 
Ekıiltme kapalı zarf uaulile ve 2490 sayıla kanun hükümlerine 

rlSr.-, 2 5.940 perşembe iÜnÜ 1&at 15 te Sumsun Belediyesi Daimi 
laclnıeni huzurunda yapılaaaktır. 

D D· Yolları ve Limanları Umum Müdürlüğünden: 

1 - Yıkama mahlulü: Bir 
ameliye için 5 ıram beyaz sa· 
bun, 2 gram kalaine susuz ıo· 
da (ıu •uz ıoda bulunmadığı tak· 
dirde 5,40 gram adi soda, 5 
santimetre k'üp amonyak, 5 san· 
timetre küp saf benzin veya 
kloroform lazımdır. Bu madde· 

Yapatı randıwanımu hesabın· 
da normal rutubet miktarı da 
nazarı itibare alınır. Ticari teıt· 
müle göre yüzde 65 rutubette 
20 derecede havada lumdulmuı 
bir yapağıda yüzde 17 rutubeııt 
kabul edilir. Bu itiltar.la IUO 
gram aj'ırlıtınıiaki yapatının yı· 
kanarak kurutulup sofutulduk
tan aonra bulunan (k11r• halde
ki) ağırlıtına yüzıie 17 rutubet 
ilave olunur. Yani bilfara but•· 
kilde bulunan atırlık 70 rram 

Ankar.t iıt&1yonun:la Hipodrom yolu ile bah~eli evlere ıiden 
cadde araıında yapılacak ıose ve bu şose altından kanalizasyon 

79 ram ' inpab fartname .-e fiyatlarında tadillt yapılacak yeniden kapalı 

iıe : 

Yıkanmıt ve kurutul· 
muf madde 

; ler 1,5 litre suya atılıp eritilir 

1

1 ve karıştırılır. 
Ameliye şu tekilde yapılır : 
İki litrelik bir bebereye (veya 

' emaye kaba) yukarıda 8 numa· 

ı 
ralı fıkrada yazılı 1,5 litrelik 
mablül konulur ve 40 dereceye 

i kadar ısıtıhr. (Derece termome· 
İ tre ile ölçülür) mahlil bu dere· 
i ceye ıelince ısıtmaya nihayet 
i .erilerek içerisine 100 anm ya• 
J palı atılır. Yapatı, elle ıakmak 

% 17 üzuinden 70 
(gam madde için aam
mı icap eden r11t11lıtet 

miktarı) 

11,9 > 
aarf uRlile ve vahidi fiy&t lzerirıden ekıiltmey~ konmıuftur. 

Bu inşaatın mulıammen bedeli 3~000 liradır. 
istekliler bu işe ait .. rtname ve1&ir evrakı Devlet Demiryolları· 

nıa Ankara ve Sirkeci veanelerinden 175 kurut bedel m11kabilinde 
---- alabilirler. 
81.9 :. Ekıiltme 18.4.940 tarihine raatlıyan perşembe ıtnü ıaat il da 

100 gramlık nÜm•oede bulu- O. D. Yolları Yol dairesinde toplanauk merkez 1 inci komiıyo-
nan, tabii rutubeti laavi hakiki aunca yapılacaktır. 
elyaf miktarı 81,9 ıra• olarak 1 Ekıiltmeye rirebilmek i~tn iıteklilerin teklif mektupları ile bir-
bulunur. Yani mezkür yapatı· lilı.te a .. ğıda yazılı teminat ve veaaiki ayni gün ıaat 15 e kadar 
nın randımanı (81,9 - JOO - Y. komiayon reiılitine tevdi etmiş olanları lbımdır. 
81,9) yii&de 81,9 olarak çıkar. a) 2490 ıayıla kanun abklmına uypn 2625 liralık muvakkat 

Alınan aÜm••e miktarı ta• teminatı 
llO pam olmaclıjı taktlutie raoe lıt) Bu kaa•aun tayin ettiti vesikalar. 
dımu tuuiple Waaar. l t) Ba Ji9i lflıri lallnl ıuretle 7aptıjıaa .&air Yeıikalar, 
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Oi ıt ____ .._..._~~ 

A) MUnakasatar 
in aat, Tamirat, Ntıha 

İıt. kız öğretmen okulundaki çata tamiri 
Sivas-Niks r yolunun ara anda şose tamiri: 

4380 m. 
Su tesisata için ıondaj ışi TC malı:emeıi 
Teprak imla ve beton döşeme İfi 

il çlar, Klinik ve ispençiyari 

Kalsyiom sandoz: 15CO kutu 
Ecza: 5 kalem 
Süt kostik: 14 t. 

aç eks. 
kapalı 7. 

ç. cks. 

" 

pa:ı. 

" 
kapalı z. 

Kolsine sÖdyum karbonat 15 t. (şart 112.5 kr.) n 

Tıbbi alit aç. eks. 
Çubuk veya parç halinde kükürt: 1000 t . pa:ı. 

(tart. 10 L) 

a 

3465 48 
13592 45 

5272 74 

hane Lvz. 

4000 -
1750 -

14000 -
22500 -

IJOO -
200000 -

Elektrik-Havagazı-Kalorifer(tesisat ve malz me i) 

Komple projektör aç. ekı. 930 -
Sirür}i kliniğinde yap. nsanMSr tesisatı kapalı z. IJ915 -

rıt: e ns u c at, Elbise ,~K_u_n_d_u_ra_~, ~Ç•a~m~a_ş_ı_r_ !'.:!; 

Yemeni: 10110 çift 
Çamaşırlık bez: 10000 m. 
Aatarhk bes: 360 O m. 

p r;. 

kapalı z. 
il 

Y n battaniye: 12000 ad. paz. 
Yaz.lık elbiselik kuı:ııat: 185000 m. (şnrt. kapalı z: 

650 kr.) 

çifti 2 25 
m. O 60 
,, o 32 

Beh. 9 -
m. O 70 

Mobilya, büro ve ev eşyası uşamba,_Hah, v.s. 
Keltuk: 3 ad.-kütüphaue: 3 ad.-sandalya: aç. eks. 

8 acl.-masa: 8 ad.·etajer: 1 ••.·telefon 
maaaaı: l ad. 

Talata karyola 4 kişilik: 83 ad. paz. 

Kereste, tahta ve saire ----
Kereste: 23.681 m 3 aç. eka. 

akliyat Boşaltma YUkletme 

İnhisarlar mamulatı nakli aç. elu. 
Yaprak tütGn nakli: 180 t. paz. 

M hrukat, Benzin, Makine yağlan v. o. 

Benzin: 50218 k -vakum: 3985 k .·valvalin: 
1750 k.·ıresyakı: 235 k. (temel.) 

Vakum yatı: 5 t. 

M Utef erri 

Otomobil ve m tosiklet 
MahruU ı dır: 40 ad. 
Kendir kıtık: l t. (temd.) 
Trommel: 200 ad. 
Bakalit kapak: 100000 nd. 
Rakı mantarı: 10.000.0 O ad. 
Galon mantarı: 525000 d. 
Şarap mantarı: 30 000 ad. 
Kıyım bıçatı: 108 ad. 
Tahta kürek: 6000 ad. 
Guoıt tiıesi: 10000 ad. (temd .) 

,, kapsillü: 900000 ad. (temd.) 
etar tekneıi inş.: 3 ad. (temd.) 

paz. 

,, 

paz· 

aç. eks. 
paz. 

" 
r1 

" 
" ,, 

aç. eks. 
,, makineai: 3 ad. (temd) ltapah 11 . 

Deniz telgraf kablolarının tamiri için 
pur tutulması (temd.) 

U.tik hortu 
itaret levhuı: 43 ad. 
Öküs: 25-40 bat 

va· 

Kapı 1 vh sı: i!OOO ad.-s kak levhası: 500 d. 
Oluklu • 9 ve çivi 

El arabası: ao ad.-lı:a.zmn: 150 ad.-~elik ki· 
rek: 425 ad.-çelik balta: 10 ad.·çelik 
madirke: il ad.·çelik .kiıkti: 120 k.-nr· 
Jo:&l !S k ••••. 

llrz k, Zahir , Et, Sebze v.s. 
Yulaf: 300 t.·k . ot: 200 t. arpa: 200 t. 
Uo: 9 t. 
Satır eti: 5 t. 

n 5 t. 

" 
s t. 

,, 5 t . 
1:. iıı:im, k. kay111, lryanı Te k. ır:erdali 

~- _!' 7 ay ede 1 er 

Yamalık kanavise: 10 t. 
İıkarta ,, 1 O t • 

,, ıul: 1 t. 
Marka bezi: 300•k. 
Kırık bakır e11a, ıinger dikit makinesi, 

mua mandalya v.ı. 

Kolıuır: latarna 
Muhtelif hurda ef1a 
Ataç küUlkleri 
Un: 10 çuval 

il : • " 

Vraniel yatı anka:ıı 
Ceviz kGtükleri 
Huı•ıl otomebil SöUldubeyker marka 
Şevrole markalı kam1enet 

p •• 

" ,, 
n 

" 
,, 

pe:ı . 

" ,, 
,, 
,, 
" 
" 

pu. 

.. 
,. 

" aç. art. 

paz. 

" 
" ,, 
il 

" 
" aç. art. 

" 

J909 -

1420 -

2250 -

3000 -
700 -

3000 -

h. o 07 
Bini 2 25 

450 -
1350 -

4QO -

2400 
1 4 3) 
uoo -

2575 -
717 59 

3 50 

11 91 -
1550 -
1550 -
1550 -
155() -
16J8 17 

5 -
4-

15 -
79 fiQ 
15 60 

260 
1019 4i 

580 
395 46 

600 -
262 5 

I050 -
1687 50 

11250-

92 25 
1044 -

1874 il 
450 -
4-

1620 -
7725 -

143 17 

106 5ft 

338-

225 -
i2 50 

225 -

52 -
152 -
~7 30 
6! -
TOa -

180 -
82 08 

300 -
193 13 
~3 1 

3-

80 -
IJJ
JJ3 -
133-
133-
122 ar 

o 50 
o 50 
1 50 
1 IO 
1 60 

500 -
12 22 

• 

66.nü Saau 

İst. Kız. Ötretmen Okulu SAK 
Sivas Nafıa Müd. 

Siird Belediyesi 
Samsun inhisarı r Bafaıüd. 

M M.V. SAK 

" İsı isarlar Umum Müdürlütü 

.. 
Konya Vilayeti 
A keri Fnbr. U. Müd. SAK Auk. 

İat. Belediyeıi 
lst. Üniversitesi SAK 

Kayseri lst. ve Ank. Lvıı:. SAK 
Jandarma Gen. Komut. Ank. SAK 

,, 
M.M.V. SAK 
Jandr. Gen. Komut. Ank. SAK 

Samıuo inhiıarlar Başmid. 

Tophaae Lvıı:. SAK 

---

1S.4.'4o 15 -
15.4.40 15 -

1!·4-40 
12-4-46 15 -

4-4-4 
5-4-40 

18 4.40 
18·4-40 

22-4-40 
10·4-40 

11 -
11 -
14 -
15 -
15 -
14 -

12-4-4 14 
19-4-40 15 

5-4·40 
17-4·~ 

114·4 
9-4-40 
1~·4-40 

15 
14 30 
15 30 
il 
10 

13-4-40 11 -

5.4-40 15 -

Kamlık K8y Ötretmen Okulu Samıun 9 4·48 15 -

Samsun İnhisarlar Başmi1d . 
,, 

LGleburraz Aak. SAK 

İnlaiaarlar Umum Midiirlüğii 

M.M.V. SAK 
Harta Cenel Direkt. 
ist. P .1'. T. Müd. 

.M.V. SAK 
İahiaarlar Umunı Müdürlü i 

" 
" ,, 

" 
" Adana Belediycai 

,, 
İst. Mıntıka Li maa Reiıliti 

" iat. P.T.T. Müd. 

D O.Yolları Haydar pa'ıı 
iıt. Belediyesi 
Pendik Bakteryoloji lntitüaü Mid. 
İst. Belediyesi 
Kamlık Köy Öğretmen Okulu Müd. 
Samıun 

Samıun Viliyeti 

ViH Aık. SAK 
İz.mit Tümen SAK 
Edirne Ask. SAK 

,, 
,, 

" İat. Belediyeli 

İobiaarlar Umum MüdlrlilA'ft 
,, 
" ,. 

YGksek Ziraat lnıtitlıii Rek. 

-4-40 15 -
8 4.40 15 --

l 4 40 10 -

19.4.49 16 -

11-4·40 
10.4.40 10 -
10-4-40 15 30 
17·4·40 11 -
10-4-40 14 30 
19-4-40 14 -
19-4 40 14 30 
19·4-40 15 -
19-4-40 1' 30 
19·4 40 16 JO 
12-4-40 15 -
12-4-40 l:S -
11-4·30 10 30 
11·4·.CO 11 -
8·4 40 15 -

22" 40 il -
18·4-40 14 -
18-4-40 14 -
18-4-40 15 -
9 4.40 15 

15.4.40 15 -

5-4-40 14 il 
9-.t-40 15 -
4-4-40 10 -
4.4.40 10 -
4-4 40 10 -
4·4-40 10 -

11-4-40 14 -

18·4·40 15 30 
ll-4-40 HS -
ıa..4-49 ıs Ja 
11.4.40 ıs 45 

1 

5.4.40 11 -

lat. DefterılarlıQ'ı 25-4..fO a kadar 
" 15.4.40 .. 
" 25-4-40 ,, 
• 15·4-40 " 
,, 21·4·40 " 
n 25-4·40 ,. 

ist. Beled. Mrk. Hal Mld. 11·4·40 14 -
İıt Beled. Kurtuluş BGyik Grant Garajı 4-4-40 l i -
iıt.Beled.Fındıldı Mecliıi Mebuaan Cad. 5·4-40 li -

Ne IOJ 

3 Ntaan JIMO 

Bu iş i~in evvelce takım alanlar yol dairesine mlracaatla ,.. 
pılan tadilatı ellerindeki takımlara iştirak edebilirler. 

Siird Belediyesinden : 
Siird Belediyesi au tesisatı Emanet jnfaat komiayonu rİJ~ 

don : Beton lrmnfı kenarında dere metrilkitı kum 'li e çakıl ta tıatftl 
111 ifinde 15 metre derinliğine kadar indirilecek ZO metre kt1 
sondaj kuturları i i açık eksiltme ile minal<asaya konmuıtur. ti~ 

Mubammen keşif bedeli 93 metre tulüode 200 aJ m 8 te~ 
vidalı çelik \O 11,59 lirn sfalte boruııun mubayaası ve Siirde 0 ti 
yeıi aondaj aletleri ve ekiplerinin Siirde celb ve iadeıi, nakil ~,. 
rafı maktuan aded sondaj kuyusu indirilmeıi 86,11 M x35 
her kuyuda ikiier defa talumba ile s rfiyat tecrübesi yapıl~•11 if/I 

2-X8 75 ytizde 15 gayrimelhuze ve müteaabhid ticareh .1•~ 
220000 2JlJ 85 1200,00 1008,80 7734,15 lira iatekli bu ketıf if' 
lin•en tenzilat yapacak ve 65, 11 m den fazla yapılacak ıooclaJ 
metotul zerine ayrıca fiat teklif edecektir. • ,dl-_ 

Eksiltmeye girmek için verilecek muvakkat teminat 5IO lir ı 
Ekıiltme 12 4 940 tarihinde yapılacaktır. Talipler bu ıaatt-~._., 

ABl anı:eye kadar temiuat mektuplarını ve kanunda yazılı .,...--
komİlyena vermiş olmalıdırlar. ı.t' 

Fazla tafsilat alwak istiyenlerin Ankar, lstaııbul ve Adası• 
lediyelerine möraoaatları ilin olunur. 

lıtanbul Belediyeıinden: -
Mez.ltaha aığır bekleme mahalli zemininin llarçlı parke ka)cl~ıt· l le tefrişi ve dahilinde tutla duvar inıaah kapalı zarf uaulile e~ 

meye konulmu~tur. Keşif bedeli 10174 lira 43 kuruş ve ilk te~tı 
763 lira 82 kuruştur. Keşif v«:_ şartname zabıt ve muamelat IO ı5 
lüğii kaleminde görülecektir lbale 15.4.840 pazarteıi güni aaatk!lll' 
de daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat ....... 
veya mektupları, ihaleden 8 gün eTTel Fen itleri MGdilrl ;el"' 
müraeaa.tl alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına ait ticaret .Jsl"' 
TCsikalarile 2490 numaralı kanunun tarifab ve9bile bazırhJ•C ,. 

I teklif mektuplarını ihale günü ıaat 14 de kadar Daimi eacillll' 

1 Tflrmeleri. 

Toprak Mahsulleri Ofiıinden : ~ 
Kırklareli ve Çardak iıtaayonlarında yapılacak ambar, i~lt 

\ 

nasile buna mütcferri itler ,.atürü olarak kapalı zarf uıulil• 
meye konulmuftur ---"~ 

. Keşif bedelleri Kırklareli için 15,728 lira 55 kuruf, ~-
için de 45,580 lira 20 kuruttur. fi 

Ekıiltme evrakı 3 lira mukabilione Ofiı U. MtldlrllfÜO.de' 
İıtanbul fubemızden alınabilir. _.,,I!_ 

Eksiltme 12.4 9-tO tarihinde aaat 15 de Ankarada Ofil bio~ 
yapılacaktır. Teklif mektuplarını havi zarflar makbuz muk• • 
Ofisin Muhaberat aerviıiıine teslim edilecektir. ~ 

Muvakkat temiııat miktarı Kırklareli için l, 179 lira 50 
Çard.ak için 3,418 lira 50 lıuruıtur. ~ 

' isteklilerin teklif evrakı meyanına ekıiltmeye firebilaa•k bUfJ' 
ihalo tarihiuden niha1et iki rün evvel Ofiatea alacakları • 
ve•ilıasıoı ko yaoaklardır. 

Yukarıda yazılı ioıaat ayrı ayrı kimselere ihale edilebUir. 

Balıkesir Aıkerl Satmalma Komiıyonun.lan : ~ 
Muhabere depoın ile Ha7van haatahaneıinde tamirat PP 

oaktır. 
6 

8" 
Ketif bedeli 212 lira 58 kurq ol•p mavakbt temiaab 1 

70 kuruıtur. 1,,A 

ihalesi 5,4.940 cuma rl1nil saat 11 de ker •tmalma ko~' 
nunda pazarlıkla yapılaeaktır. ,"1 

Şartnamesini görmek iıtiyenler her kemiıyon•muzd• 1 
lirler. ,.,,J 

Tnliplerin mezkir iln ve saatte komiıyeaumusa .. ı 
etmeleri ilan olunur. 

Balıkeıfr Nafın Müdürliifiinden : ~ 
Jl 9 lira 15 kuruş bedeli keşifli Yalaya köy ve 1' ,, 

köprülerinin rubu mabrutlarmın pere ile kapatılma11 işi •~1' 
ıiltmeyc kouulınuştur 

Muvakkat teminatı 89 lira 20 kuruttur. 
!lu işe ait evrak nafıa müdürlüğünde aörülebilir. ,, 
ihalesi 16 nisan 940 tarihine rastlı1an ınlı •ün'l uat 15; it 

fıa müdürlüğünde müteşekkil komisy•n öninde yapılacal• fi' 
teklilerin muvakkat teminatı ve ehli7et nıikalarile birlikt• ti • 
caatları ilin olunur. 

•• * " 
lıt· Kuı Ôiretmea Okulundaki ıatı tamiri· Bak: Jıt• 

Ôlretmen Okulu SAK. illnlarma. ~ 
-:-------~~~---~------~------ ı ı a 9 la r, Klinik va ispençiyari alat, Hastane ':!!: 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
Hepsine tahmin edilen fi1at 1750 lira olan bet kalem .;~ 

nisan 940 cuma günü aaat 11 de· Anhrada M. M. V. ,.tı ~ 
Ko.dn pazarlıkla ıatın ahnacatındao isteklilerin ı62,5 lir~.,..,. 

ı teminatlariyle birlikte pazarlık ıün ve ıaatinde komuyoacla 
maları. iJ.' 

1 

• * * Hepsine talamia edilen fiyatı 4000 lira olan 1500 k~ 
aiyum saodoz 4 nisan 140 perıembe güntl aaat 11 de Aak• ~ 
M. V. satınalma Ko.•a pasarlıkla satan ahnacatınclan iı~ ~ f' 
600 liralık kati teminatlariy)e birlikte pa:aarlık r•a ve ... tı• 
da buluıımalnrı . 

1 
Konya Vilayeti Daimi Encimeninden : .. ~ 

1308 lira muhammen hedelli tıbbi llit 15 r•n •fiil .~· 
çıkarılmıştır. _.. il' 

Eksiltme 2Z.4.940 pazartesi günü saat 15 de Konya viU,..-
1 mi encü eninde yapılacaktır. ~ 
ı . Alınacak ilit liıteıi ile prlnameıi her ıün ıahtm• ... ___ ,, 
lıtanbul Sıhhat Mtldiirlifiode, Konyada daimi eaciimea kal 

\ı haatane Baıtabiplifinde rörülcbilir. . . . "" 
ı Sut kedik ve kalıtne ıody11m karbonat almacakU'" 
1 inhilarlar U. MCid. ilblaraaa. 
l • ' 

Ele 
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~ktril< .•• ava_g_az_1. Kalor_i_fer (_Tesisat ve Malz.) İhnlesi nisan111 12 inci cuma güni sut 15 de beiediye eoeÜ· 
--- - eninde y pılaMktır. 

İstanbul Üniversitesi A. E. p, Komi y nundan: Satın alın cnk şişe ve kapsüllere id şarlnaaıeler belediye rİ· 
Ş. - · ı d J k '3915 ı· k ·rı· •· · t yasetiudeu par sız. iateuilebilir. 

1 ırurJi k iniğin e y pı aca ı , ıra eşı ı asansor ınşan ı 
9 4. 940 cuma günü Hat 15 te Rektörlükle kapalı zarfla ihnle Taliplerin ıbal mt ıyyee sa tte muvakkat teminat uı..ık· 

t ile ektir buzlarılc ticaret odaııı vcsik sıııı hamilen belediye ene menine wi· Cinsi 
1. · racaatlnrı il n olunur ~· steldiler 8f 00 liralık bu ibi iş yaptıklarına dair ilıaledeu se· ,. * * ---- - - - --

il 
0
Ün evvel istanbul Vı'l yetı'nden almmış vesika ve 1041 liralık R12kı mantarı 10.000.000 adet 

Miktarı Ekıiltmc ıckli snatı 

o Kıyım bıçağı, tahta kürek, mantar ile hnkııllt kapa alı· G ı 25 009 
;u\akkat teminat makbuzlarile tekliflerini ihaleden bir saat evvel ac ktır. Bak: lnhis rJnr U. Müd. ilanlarına. 0 00 " 5 -. n " 
t~tohrı-,. l'd' - - --- Şnrap ,, 3.000.000 n ,, 

par.arlık 14 
14,30 da 
16 u15e verme ı ır. 

1• Bu işe' aid mukavele ve şartname Yesair vesikalar lıergi.ı.ı Rel En .... Zahir..,, Et, S Z0 V. S. 1 - Şartname ve utlm•neleri mueibinee y•karada miktarları 0
r ı.ıkt ı - yazılı muhtelif eioı mantar pazarlıkla satın alınacaktır. ~ e görü ür • -· y· A k ~ S t 1 K d 

ıo-=. __ ıze s erı a mama omisyonun an: il - Pazarlık 19. 4. 940 cuma günü bi:aalannd ya:r.ılı ı atlerde 
sucat - Elbise - {un dura - Çamaşır v. s. 300 bu .) ılai ~ o loı. kuru ot, 2"0 oı. rp pu dıkla satın 1 Kabatafda Levazım ve Mubayaat Şnbe.tindeki Alım Komiı1oounda 

Kayseri Kor Satmalma Komisyonundan: meğe talı t> oldııların uıeıkur gün ve Süatte teU?iua.l..rile birlikt. Ilı - Şartnameler her ~in sözü reçen Şubeden parasız alına• 
- ---~ ~ alınacak ır f• zar ığı 5.4.940 günü iiaat 14 ten 16 }& k dardır Ver J yapılacaktır. 

Beher çiftine tahmin edilen fiatı 225 kuruş olan 10, 110 çift Vizede askeri satınalm komisyonuna gelmeleri. bilir. 

~tıtıeni ıin hepsi :veya 6,000 ve 5, 110 çifti ayrı ayrı olarak tal bine - f iV - isteklilerin pazarlık için tayin olunan ıln ve saatlerde 
b·4•9.:ıo cuma günü sa.:t 15 de pazarlıkla ihale edilecektir. Tahmin Edirne Askeri Satmalnıa Komisyonundan : teklif edecekleri mikdar Ye fiyat üzerinden Yo 7,5 güvenme para· 
~tdeli 24,997 lira 50 lrnruş. ilk temin,ıtı 1,874 lire SJ kuruştur. A • d I dd 1 kapal fi Ed" d k' M- • · t J -ı b' J'k L.ıı. K · ü ti (2~93) 1-4 Vilrtıı . . . . .. şagı a ynzı ı mn e er ı zar a ırne e eı ı uşırıye arı e ır ı te meaa.r omısyoııa m racaa arı. .., ~~tri esı lstanbul, • Ankara Lv ... ~~ırlı~lerı ~e ~dı na, _Kay erı dairesinde sahnnlma komisyonunda ek~iltmesi yapılacaktır Şartna• 
~ satınalma komısyonlarmda gorulur. lsteklılerın temına.t ve ı nıe ve evsaflnrı komisyondn görülür. isteklilerin ihale saatinden en • • • 
l •ıunun 2 ve 2 cü maddelerinde yazılı vesaikle belli gün ve saat· geç bir sa t evvel teklif mektuplarını komİSJ"Ona vermeleri. Cinsi Miktarı Eluiltmc tekli 1aatı 
t 1'aya8ride Kor salınalına komiıyonuna gelmeleri. Cinsi Tahmin beleli Miktarı Teminatı ilııale Jiin ----- - ---- -------------

M. M. V. Satınalma Komisyonundan: Arpa 
lir; toıı lira H 1aatı Kıyım bıça;ı 100 adet pasarlık 15,30 

h Delıer adedine tahmin edilen fiatı 9 lira olan 12 bin tane yün Sabun 
ı7,120 452 2,034 25 4 940 11 Vak•m yatı 6000 kg. ,, 16 
~,400 15 405 ıs.4.940 il l'abta kürek 6000 adet ,, 16,30 

l il.ltııııiye 9 nisan U40 salı güuü saat 11 de Ankarnda M. M V. sa· Pirinç . 
ı'~rıı~ komisyonunda pazarlıkla satın nhnac:nğından isteklilerin 1 
tı:ıi lıralık kat'i teminatlcırile birlikte pazarlık gün .ve saatinde lıo

23,680 74 1.778 26.4.940 11 1 - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarıda cinı ve mik-

~d buluomaları. 
İzmit Tümen Satmalma Komisyonundan : 

~Obil a-:Suro ve eve yası, [t'luşaıTiiJa~ HaİıV~---
t, anbul Levnzım ~miri;ği Satınalma Ko::;:::ndan 

t~· 82 adet beheri dört kişilik tahta karyoln alınacaktır. Pazarlıkla 
~· iltaıesi 5.4.940 cuma günü saat 15 de Tophanede Levazım A
litl?lı~j Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 1909 
tU}~ ılk teminatı 143 lira 17 kuruştur. Nümunesi Komisyonda ga-

90 ton un pazarlıkla 9.4 940 günii saat 15 te İzmitte Tümen 
sahnalma komisyonunda satın alınacaktır. Tahmin bedeli 11.691 
lira; teminatı 808 liradır. Şartnameıi Ankara, istaubal, Eıkiiebir 
Lv. Amirlikleri satmalma l<0misyonlarında ve İzmilte mezktr ko· 
misyondu görülür İsteklilerin belli gün ve saatte lzmitte tlmen sa· 
tınalma J·omisyonuna gelmeleri. 

&_ 
~akli at - Yiikleme - Boşaltma 

ıSTANBUL 
Ticaret ve Zahire 

Borsası 

-------- ,___._. 

- 2.4.940 -

Fİ AT LA R 

Devlet Limanları İşletme U. M. İzmir Şubesi j --c_ı N ~ AşaR-1 
Müdürlüğünden : 1 l(r. Pa. 

lıtıı 1940 yılı haziran ayının birinci gününden 1941 yılı mayıs ayı· Arpa Anadol dökme 5 25
5 h lon " d d • • d'I 1 1 d 'J • Arpa yemlılc çnv. 5 2 ıı... gunüne ka ar ıartnarne e ıstısna e ı en ere en maa a zmır ., "'d le 

5 32 '"'il.ıı 1 uu11 ay yumuşa 
baki tıa gelecek mazot veya kömürle işliyen vapurların yükleme, Buğday •ert 5 20 

tıııq\~~n •e aktarma işleri kapalı zarf usulile ek iltmeye konul· 1 kıı.ılca 5 'l2 
1 • Çavdar 5 6 

4Q b" çekilleri şartnnmededir. Bu ıekillere aöre muhammen bedel Fındık iç 36 

ltı lir , muvakkat teminat 8250 liradır. lak.la 4 !l~ 
l~~G~/tnnıneler Devlet limanları işletme U. M. İzmir fubesi müdür- ~:ııu~ ~; ~O 

~ e? 350 kuruş mukabilinde alınır. Yapıık Anııtlol 62 -
llıtı· 1ksı~tıne 16 nis:ın salı filnü aat 1 ~ de Devlet limaı~l~ra işle,- G E LE N 
~~at (OJır şubesinde yapılacal.tır. Tekltf mektuplarını lıavı urflar Arı 1 

1
1 

olarak mezkür gün saat 10 da verilmi' bulunacakhr. Ba.ıd•.> 
l 1' ı_l ' l Muur tına 'ıılıtıdeııı; ilerin kanuni veııikaları ve teminııtile birlikte eksi tme Mıaır 

p e hazar bulunmaları lazımdır. Un 

Yakarı 

Kr. Pa. 

5 30 

6'2 20 

Je,5 Ton 
360 • 

1 • 
o • 

45 .. 
ıs.s .. ~ cısta ile gönderilen tekliflerin nilıayet eksiltme günü s at 10 Beyıır. pe\nır 

~o1~tlı:tıiş ve zarfların kanuni şekilde kapatılmış olmalara lazımdır. Çavdar 

~tıl llda vaki olabilecek gecikmelerden dolayı idare mes'uliyet ka· TKı.·ft~;; ı,s • 
7,S • 

DIŞ FIATLAR 

ttı:tıe 

~ah k:c. __ ------:--------
ru at. Benzin, a <ina 1agları v. s. 

~IS lon vakum >'ağı alınacaktır Bak: lnhisarlnr u. Müd. 

~ üte f'."--r_r_i _______ _ 

: Liverpul 
Şıkago 

Vir=pek 

M111r : 

ı Keten i. . 
Londra 

s 82 
5 73 
4 87 
1 71 
s :38 

BORSA 
ÇEKLER 

l - 4 . 1941 
Loodra S.14 
Nevyork l.fl.75 
Pariı 2. 9470 
Milano 7.64 
Cenevre 29.1725 
Amsterdan 89.3575 
Brükıel 22. 18 
Atina 0.97 
Sofya ı.mı 
Madrid 14.1825 
Buda peşte 26.5325 
Bükreş u.6325 
Belgrad 3.4475 
Y okohama 34.9 l 75 
Stokholm 31.0050 

ESHAM VE T AHVıLAT 
Ergani 20.0J 
Sıvas · Erzurum 5 19.52 

TAKLiT 
Hiç bir zaman aalınm 

yerini tutamaz 

MÜNAKASA 
GAZETESi 

Rakipıizdlr· 

lstanbul P. T. T. MUdUr,IUgUnden: 

ıılarları yasılı 3 kalem mal:ıeme pazarlıkla satın alınacaktır. 
il - l'azarlık 19. iV. 940 cuma günil hizalarında yar.ılı saatler· 

de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiı7onun· 
da yapılacaktır. 

111 - Şartnameler ılSzü ıeçen Şubeden parasız almabileceti gi· 
bi tahta kürek krokisi ve kıyım bıçağı nümunesi de görBlebilir. 

iV - İıteldilerin pazarlık için tayin olunan iÜn ve ıaatte teklif 
edeaekleri fiat üzerinden ~~ 7,5 gtlvenme parasile birlikte mezkür 
Kemiıyena mlracaatları. (2594) 1-4 

• • • 
Eluiltme 

Cinsi Miktarı 

M.h. had. 
lira kr. 

X7,i tem. 
lira kr. ıekli aaati 

Sut koıtlk 14000 kı. 14000 - 1950 - kapalı zarf 14 
Kalaine ıody•m 

karbenat 15000 kr. 22580 - 1681 50 
1 - Şartaaıneleri muoibince yukarıda cins ve 

kalem ecaa kapalı aarf usulile satın alınacaktır. 

.. " 15 
iktarı yar.ılı 2 

U - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saat· 
leri hizalarında yazılıdır. 

111 - Ehıiltme 18. JV. 940 ı;erşembe günii hizalarında ıösteri. 
len saatlerde Kabataıda Levazııu ve Mubayant Şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Sut koıtik ıartnameıi pnrası:ı ~e karboııat şartnamesi 
Leva:ıım Şubeıi veznesinden ve Ankara l•mir Bntmüdiirliltilnden 
112,~ kurut mukabilinde alınabilir. 

v - Ünakasaya rireceklerin mühürlü teklif mektuplarını kanu· 
nt vesııikle X 7,5 ıüvenme par&11 makbu:au veya banka teminat 
mektubuna ihtiva edecıek k palı :r.arflarını eksiltme güoti ihale s a· 
tinden bir aaat evveline kadar mezkur Komiıyon Başkanlığına mak· 
bu:ıa mukabiliade vermeleri lbımdır, (2519) 1-4 

• • * 
Cinsi Miktarı Rksiltme şekli Saatı 

Yamalık kauaviçe 10,000 kg. Pazarlık 15,lO tıla 
İskarta » 10,010 " ıı 16 " 

• çul i,000 • :1 16,30 n 

Marka besi 300 n > 16,45 do 

~· D Yollnrı ve Limanları İıletme U. İdaresinden : 
'tli tıbarnoıen bedeli 240) lira olan 35 X 25 eb'admda bin metre 
~t 11 \'t dışı h leroni telli - hav yi muzayyik aletleri için • lastik 

1 - İdaremir.in Ahırkapı bakımeviude mevcut' yukarıda ciııa 
ve ıuiktarı Jazılı iskarta sargılar eksilt u:ıc ile ihnle edileweditindeıı 

İdare bendiye ihtiyacı için 6.000 kilo ıicim alınmuı kopalı ur pazarlıkla satılacaktır. 

l lll 22 4 tO pa arte i günü s at 11 de Haydarpaşad gar binası 
~lır dek, komisyon t rnfınd n açık eksiltme usulile satın alına· 

uıulile eksiltmeye konulmuıtur. il - Pazarlık 18.JV 940 perşembe günü hizalarınd gösterilen 
Eksıltme 17. 4. 940 çarşamba saat 15 de B. fto.tehane bintı1ı aaatlerde Ka.bataşda l.evamn ve Muaayaat Şubesindeld Sntıı Ko-

biriııci kutta P.T.T. Müdürlüğü odasında toplauacak Ml.IGrllk Alım nıisyouanda yapılacaktır. 

'-ııu il işe gırmek iste} enlerin 18) liralık muvakkat teminnt ve 
~~ıtı18 tııı tayin ettiği vesaik le birlikte eksiltme günü saatine 1-ndar 

Satım Komisyonunda y pılacnktır. ili - Nümuneler her gün Ahırkapı bakımevinde görülebilir. 
Muhammen bedeli 6000 lira muvakkat teminatı 450 liradır Ta· iV -- isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde 

t n'0.tıa llıÜracaatleri lazımdır. liplerin muhürlü sicim ııümunesile şartnamesini görme!< ve muvak· teklif edecekleri fiyat üzerinden ° 0 15 teminat paralarile birlıkte 
kat teminatmı yatırmak üzere çalışma günlerinde mezkur MfidfirHlk mezkür Komisyona mtlracaatları. (2595) 1-4 
İdari kalem Levazım kısmına, eksiltme filo ve saatiaden bir saat • * • 
evveline kadar kanunun tarifine göre hazırlıyacakları mektupları· 

fıt, 11 ış ait şartnameler komisyondan parasız olnrak dağıtılmak-

~ılli Müdafaa Vekaleti S~tınalma Komisyonundan : 

~i~lt X 23 1 ebadında patinaj zinciri ile ıliive arabalı l adet mo· 
~ltııı.ğt, ara~i binek otomobili, cadde kamyonu satın alınacaktır. 
tı'İıı ' talip olanların fenni evsafını tesbit etmek üzere 15.4.940 

111, B40 seıuui için muteber Ticaret OdHı vesikuı muvakkat temi· 1 1 _ Şart_n~me ve nlmımesi mutibinee IOO,O O adet bn ·alil ka· 
nat ma'cbuı.u veya banka mektubu ve teklif mektubunu havi olarak pak muteahlndı nam ve heMbına pazarlı~Ia_ satın nlınacnktır. 

karıda ismi geçen Komisyon &şkanlıtına J\! lu mukbu mukabi- ll - Pazarlık 10.IV.941J çarşamba guııu 1aat 14,30 da Kaba· 
ii~ıde tevdi eylemeleri. (2.f41) 2-4 ı tatda Levazım ve Mubayaat inbesiaııleki Alım Komisyonunda ya· 

. : kadar Fen Sn. U. Md. 3 Ş. ye mürncaatlıırı. 
'" ıi liepsine tahmin edilen fiyatı 3000 lira olan 200 adet Trom
~ l\_0"

4 940 çarş mba günü sant it de Ankara'da MM V. Sahnal· 
\ lir "1 d nçık eksiltme suretiyle satın alınacağaudan isteklilerin 

hlt): ık ilk teminatlarile birlikte eksiltme gün ve saatinde Ko. 
llıt:ıalıırı. 

lstanbul Kız Ogretmen Okulu Satınalma 
Komisyonundan : 

18. IV. 1940 perşembe günü sant 15 ta Beyoflu İattklil eadtl e1 

3t9 numarada Liseler Muhasebeeiliğinde toplanan Okul Eksiltme 
Komiıyonu odasında 3465 lira 48 karut ketif bedelli istanb•l Kı:ı 
Öğretmen Okulundaki çatı tamiri açık .eksiltmeye koamuttur. 

l .\d Adana Belediyesinden : 1 Mukavele, Eksiltme bayındırlık lıleri Genel b•Hıi Ye fenni 
'<11~ .~na belediye ruozhanesi ihtiyacı için gerekli olan 10 bin şartııameleri ke:,ıif hulasn1ile buna müteferrik diter evrak okulda 
1
J) ~ı~Şesj ile 900,000 adeti gazoz kapsülünün açık eksiltmesinde görülebilir. 

\ Ş· ellll~dığından ihale müddeti uzatalmıthr. Muvakkat teminat 260 liradır. 
t bitı trın nıuhammcn bedeli beher adedi 7 kuruş kapsülün be· isteklilerin en az bir teahbütte 3000 liralık bu ife benzer İfi 

~i Şitt~~~di 225 kuruştur. 1 yaplığıııa dnir idarelerinden almış oldufu vesikalara istinaden İstan· 
-~ 152

111
. nıuvakkat teminatı 51.5 lira kapsüllerin muvakkat le· i bul Vilayetine müracaatla eksiltme tarihinden 8 iÜa enel alınmıf. 
lıradar. ehliyet ve 940 yılına ait Ticaret Odası vesikaları Ye teminat ın ak 

~ı ~.. lstanbul P. T. T. MüdiirlUğünden : buzlarile Komisyona gelmeleri. (2576) 1-4 

~ ~'h \ bendiye ihtiyacı için 10,000 kilo kurşun alıuması açık ek· 1 ~ 
\ (l•lıt~ 011ulmuştur Eksiltme 17. 4. 940 çarşamba aaat 15,30 da {Q. ~ '*' D İ Ş D E P O S U -
\ ~ d.'Q• binası birinci katta P.T.T. Müdürlügü odasında topla- j - o "tJ 1 B RAHİM B ERK MEN S: htd ı.ıl \lrUik Alım 5 hm Komisyonunda yapılaeaktır. Muham. <:::>/~8 t

0 M · 
'~ -~i t 3900 lira muvakkat teminat 292,5 liradır. Taliplerin el- 1 ~'\S T Ü r k i 7 • n i a e a :a e a ı i n ~eti t 1 i ı i 
\•t ç,?''lııaoıelerini görmek ve muvakkat ~eminatlarını 7alırmak 1 
\ '-

111, 4 a g· nlerind mezkur Müdürlük idari kalem Levazım J 
ı~l ()~ •k•iltıııe rüa ve saatinde ele 940 senesi için muteber Ti
~\tı~•ı "e•ikası, mnvakkat teminat makbuı:ile Koıniıyona mil· 

--~- Ye en a ı r 1 Di f Depo ı ad ur. 

O a imi bir ı • r ı i 7 ~ maliktir. -'=----=·== 
lıtaabal, Makalyan HH Ne. ı, J, 4, S. (144a) 1--• 

l 
ı 

.... --------------------------------------------------~•1 

pılaeaktı r. 
l 111 - Şartnamesi sö:di geçen ŞMbeden parasız alı11abileceK"i ıi-

lti nümane de g(Srülebilir. 
iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 1aatte o 

0 
7,5 

güvenDle paralarile birlikte mezkur Komisyona müra.:aatları. 
(2592) ı -4 

• "' * 
Ciali t.fikterı E~'adı Snatl 

Şerit ltaliode ~elik 1&ç 411 Kı. 56x02 m • 

" " " ı;o n 60x02 " 
., • ., « ,, 95 X 02 n 

,, n ., !50 n 100 xOli n ı" ,, ,. ., 152 n 150 .X: 015 n 

,. ,. " llS ,, 115X020" 
l - 11.111.SMO tarihinde talibi buluıımayan mikdarı yukarıda ya· 

ztlı 11~ kile çelik ıııı miteahhidi wam ve hHabıaa yeuideo puar· 
lığa keaoaaftur. 

il - Paaarlık 5.IV.940 cuma ginl Kabataıta Lnaaı• n Ma· 
~yaat Şubeıiadeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lD - Nimuneler .. er fÜD ıözü geçen Şubede görülebilir. 
iV - iıteklilerin pnarlık için tayin olunan pn ve 1aatte telıllf 

941eeekleri fiat üzerinden X 7,5 fÜvenme paruiyle birlikte u:ıeak6r 
Jıı:oıaiıyeaa m.lraoaatları. (2ı81) 4--4 

İmtiyaz Sahibi ve Yazı lfleri Direktörü : ısmail Girit 
Buılclıta yer: Akıa Baıımevi l1tanbul 
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~~~~~~~~~~~~~----~ Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de &'adjudication 
Mode Liw;-d'adj~icatioo et du 

d'adjudicat. eıtimatif provisoire Cahier des Cbarges Jours Heures 

Adjudications au Rabai~ 

C onstructions-1\epar tions-Trav. Pu 

Repar. toit ecole Normale de J · Fillcs Jst. Publique 
Repar. chnuısee de4380 m. s routeSivas-Niksar Pli cach 
Trav. sondage avec materiel pr. ınstall eau Publique 
Trav. rcmblage et constr. plancher en betonarme ,, 

ateriel de Construction-Cartographie 

3465 48 
13592 45 

5272 74 

. 260 -
1019 43 

580 -
395 46 

C. A. Ecole Normale de J. Fillcs lst. 
Oir. Trav. Pub. Sivas 
Municipalite Siird 
Oir. Pr. Monopolcs Samsun 

18-4-40 
15.4.40 
12-4-40 
12.4-40 

1,5 -
15 

15 - . 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 

Calcium Sandos : 1500 boites Gre a gre 4000 -
Produits phnrmaceut.: 5 lots ,, 1750 -
Soudc cnustiquc: 14 t. Pli cach 14 00 -
Cnlcine sodium carbonate: 15 t. (c eh 112,50 P) ,, 225 O -
lnıtruments medicaux Publique 13 f 

Seufre: 1 QO t • (cab eh L l O) Gre iı gre :WOl fO -

E ı ec ır i c ile-G e' · C ha Lff f t e: Cer. f ral (lnstallationet 

600 -
262 50 

1050 -
1687 50 

11250 -

ateriel 

Com. Ach. Min · Def Nat. Ankara 4.4.40 
'1 » 5-4-40 

Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 18-4-49 

" 
, 

Vilayet Konya 
Com. Ach. Dir. Gen. Fabr. Mil. 

18·4·40 
22-4-40 

Ank. 10-4-40 

ı ı 

ll 
14 
15 -
15 
14 -

------
Projecteur complet Publique 1230 
lnıtall. ascenscur iı la clinique de chirurgie Pli cnch 13915 

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Chııus.ures: ı Ol 1 o paires Grc iı gre in paıre 2 25 
Toilc pr. linge: lOUOO m. Pli cach le m. O 60 

,, ,, doublure: 36000 m. ,, ,, O 32 
Couverture en inine: 12000 p. Gre iı re in p. 9 -
E.toffe pr. costumes d'eti: 185000 m. (cah eh Pli cach le m. O 70 

p 650) 

92 25 
1044 -

1874 81 
450 -
864 -

1620 -
7725 

Com. Perm Municip. lstanbul 
Com. Ach. Universite lstanbul 

C. A. Int. Kayseri, lst. et Ankara 
C. A. Command. Gen. Gendr. Ank. 

lt , 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 
C. A. Comm. Gen. Gcndar. Ankara 

12-4·40 14 -
19 4.40 15 -

5.4 40 
17-4-40 
17-4-40 
9-4-40 

19-4-40 

15 -
14 30 
15 30 
tl 
10 -

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 

Lib en bois pr. 4 personnes: 83 p. Grc iı. gre 1909 
Fauteuil: 3 p.·hibliotheque: 3 p.-chaise: 8 p.- Publique 

table: 8 p.-etaıere: 1 p.·tablc pr. tele· 
pbone: 1 P· 

B o is de Construction, Planches, Ch~ente 

Bois de constr.: 23.681 m8 Publique 

Transport-Chargement - Dechargment 

Transport tabacı en feuilles Publique 
,, • ,, ,, • 180 t. Gre iı gre 

Combustible - Carburant·Huiles 

ienzine: 50218 k.·vacoum: 3985 k.-vr.lvaline: Gre 8 gre 
1750 k. graisse: 235 k. (aj) 

Huilc vacoum: 5 t. 

D ive rs 

Couvercle en baccalithe: 100000 p. 
lo-.cbons pr. rnki: ıo.ooo 000 p. 

,, > galons: 525000 p. 
n ,, vin: 3.000.000 p 

•oıateau pr. hlcher: 100 p. 
Automobile et mot<.ıcyclette 
Tente cônique: 40 p. 
Dechcts de chnnvre: 1 t. (aj) 
Trommel: 200 p. 

n 

Gre ia gre 

,, 

" ,, 

Gre · gre 

Publique 

1420 -

2250 -

30 o 
700 -

3000 
louteilles de limonade gazcuse: 00 O p. (aj) 
Capsules pr. bouteillcs limonade gazeuse: 

in p O 7 
les mille 2 25 

90000 p. (aj) 
Plaque pr. porte: 2090 p.·id. pr. rue: 500 p. Publique 
8onstr. coq e moteur: 3 p. (aj} " 
Mac hine pr. moteur: 3 p. ,, Pli cach 
Location bateau pr. repar. cnbles tclcgraph. Gre a gre 

seus ıaarins (aj.) 
Troıape en caoutchouc 
Plaques de signaux: 43 p. 
Boeufs: 25-40 tltes 
T.ıe endulee et clous 
lrouctte: 30 p.·pi ebe: 150 p.·pelle en acier: 

4U p.·hiche en acier: 1 O p.-tison en 
aeier: 120 k.·aarteau: 25 k. 

;rovisl ons 

i1:: 1' t. 
Poiı·elıaicbe: 20 t. 
itiz: '2 t.·pois·cbiche: 51 t. 
A.veiae: 3M t.-foia: 2 O t.·orge: 2eo t. 
Parin : 282 t. 
Viaade de boeuf: 100 t. 
Orr•= •st t. 
Sana: 15 > 
R.i•: 74 t. 

Publique 

" ,, 
" 
n 

Gre a gre 

" 
" ,, 

Pli cach 

" ,, 
,, 

2575 -
4500 -
8350 -
9400 -

240 -
1094 3ü 
4000 -
717 5 
830 50 

5120 -
2800 -

21930 -

39480 -
50000 -
2712 -

5400 -
23680 -

143 17 Com. Ach. Int. Topl.ane 
Dir. Pr. Monopoles Samsun 

5.4.40 15 -
13·4-40 11 -

106 56 8'r. Ec. Normale Vil. K:ımlık de Samsun 9·4-40 15 -

338 -

225 -
52 50 

225 -
52 -

152 -

193 13 
337 50 
626 
705 ·-

180 -
82 Oi 

300 -
53 81 
63 -

768 -
420 -

3289 58 

5922 -
3750 -
2034 -

405 -
117(, -

Oir. Pr. Monopoles Samsun 
,, ,, 

8°4-40 15 -
8-4-40 15 -

Com. Acb. Milit. L leburgaz 3-4-40 10 -

Com. Ach. con. Monop. Kabatacbc 19·4-40 16 -

Com. Aeh. Econ. Monop. Kabatnche 

" ,, ,, ,, 
,, n 

" n 
Com. Ach. Min. Def. N:ıt. Ankara 
Oir. Gen. Cartographie Ankarı-. 
Dir. P.T.T. lst. 
Com Ach. Minis. Def. Nat Anknıa 

Municipnlite Adanıı 
,, 

Co . Perm. Municip. Istanbul 
Prefccture Port lstanbul 

,, " 
Dir. P.T.T. lstanbul 

10.4-40 
19-4-46 
19-4-49 
19-4-40 
19-4-40 
15·4-40 
10-4-40 
10 4.40 
17.4.40 
12.4.40 

14 30 
14 -
14 30 
15 -
16 30 

10 -
15 30 
1 ı -
15 -

12-4-'fO 15 -

18·4·40 ı~ -
11·4·40 10 31i 
18-4-40 11 -
8-4-40 15 

ler Exploit. €h. de fer Etat H. paşa 22-4-40 11 
Com. Perm, Municip. lstanbul 18·4-40 14 
Dir. lnstitut fü.cteriologique Pendik 18-4·4U 14 -
,, Ee. Normale Vil. Kamlık de Samsun 9-4-40 15 

Vilayet Samsun 15·4·48 15 -

€om. Acb. Mitil. Edirne 

n 
» 

» 

" 
J) 

" 
" 
l> 

" Corps .Armee Dıynrbakır 
Milit. Vize 

., Muğla 

> Edremit 
,, [dirne 

" > " 

4.4 40 ıs -
4-4-40 17 -

16-4-40 11 -
3-4-4Q 14-16 

22-4-40 15 
22-4-40 lt -
25.4.40 11 
25-4-40 16 
26·4-40 11 

Memento des Fourni~ 
-LES-ADJUDlCATIONS QUI AURONT LIEU DE.MAiN 4,4. 

Com. Ach. Comm. Mil İst.: 
Repar. ulle d'operationıı [No 1353] 

tlcpôts [No 1373] 
Dircction Gen. P.T T. Anknra: 

Batterie ısccu (No 1 i\57} 

Dir. Fisc Kaza Mardin : 
Conatr. konolc gouvernemental [No !.157] 

Com. Ach. Milit. Edirne: 

Creche Balıkesir : 
Con•tr mur (No 1366) bol: 

Com. Perm Munic. lstaııı,'161) 
Concenion d'e:rpl. aut bu' [No . 

Com. Ach. lnt. Mıırittoıe ' 
Conıtr. dortoır [No 1372) prol 

Com. Ach. Corum Ge0 • 

Forcts İstanbul : 
Orge [No !359} Beurre [No 1372) ıı•r': 
Ri~ et poi• cbiche (No 1376) Dir. Gen. Fabr. Milit. p.ıı ,p• 

Cbemins de fer Etat lzmir: Pota tournant, v ı et pot• gr 
Cartoıı bitumô [No 1362) [No 1373} • 

D. 1 str P b lst • Com Ach. lnt. 1'opbaııe · ır. n . u • . • 
Houne pour lit, drar de lit et couver- Petrole [No 1374) 
tııre en laıne (No 1363] 1 Selle [No J:1'4J t 

Sucre [No 1374] • ott 
Dir. Pr. Monopoleı Edirne : Etablissement& Bacter0 P 

llipar. bitisıe Adm. (No 1363] ·ıı 1 
Defterdar t Ut.: 1 vı e zmir : ıs Si 

Dıvers"ı conatr. et repır. (N• r.Jııt : 
Dccombru baraque [No 1363] • 1 C A h M" · t Def· om. c . ınıs • 751 

Oir. Gen. Monopoles : Etoffc pour hnbıt• d'ete [No{~ ı~1 ı 
Etain [No 1364] Soude cauııtique et vacouın 
Rcµar maison 111anipulation tııbac 'fop- Com. Acb. Milit. Vi7e: 

1 
f; 

toşı [No 1364] Vlondr. de boeuf, noine. erge 
1 

Boutcilıeıı biere [No 1371] • [No 1575) . 
Dir. Princip. Douanc fit. : Dir. lnstr. Publ. Edirne ' 

Produits pharmac<C"utı.uee et inııtruaı.,nt. Rcpar. bitine ecole [No 1376] O': 
medieau:ı (No 1367} Dir. Ecole Hygicne ~0'1~oJ lıbliothequc (No 1364) Gnrde•robe• pour ccoJiert (N° jr; 
Cbarben •• terrc uib1

ti (No 1371} Com. Ach. Milit. Oalıke\sf.l 
S. A. T. des Trams Üsküdar - Cuir, boucleıı. goudron ete. [N° ,1. 
Kadıköy : . tr• f ~l 

NOTES • Leıı Numeros e~ urıı• 
Traveraea en beiı [No 1364) tbese1 ııont ceuı: de notre ı0 /. 

Com. Ach. PJace Forte Çonok.: lequel l'av•ı n parn d' P' ( 

Con11tr depôt [No 1365) (•) l.u affnore• ıuiviıı• ~,:ııı' 
1 rİeqae ~• rapportent ~ del 

lıolateur et fer [No 1368J adjudiutioıı fi in ıurencher•· 

. . 
UZAYEDE F<~ 

------ --
Denizli Orman Çevirge Müdürlüğünden : 09 

k d 8 rt 11 
Acıpayam azası ahilinde hudutları plan ve ş il l I 

sinde yazılı Kalmkoz Devlet ormanından çürük da~ dıı 
metre mikabı dikili aiaç gövde hacmi yedi ay zar 1~f 
mandan çıkarılmak üzere kapalı zarf usulile arttır11' 
karılmıftır. - .. a ,, 

Arttırma 11.4.940 tarihine müsadif perıembe gı.ıf1 f{Oııı 
15 te Denizli Orman Çevir~e Müdürlüğü binasındaki ~ 
yon huzurile olacaktır. J11el' 

Dikili çam atacı beher metre mikabınm muhapı 
deli 605 kuruıtur. ~ 

Muvakkat teminat 420 lira 75 kuruıtur · .. 11ıb' 
Teklif mektuplarının ıı.4.940 perıembe günll ıt· ~ 

saat 14 • kadar Komisyon Reisliğine verilmesi ıartl tıcltı ~ 
Şartname, mukavele projesini görmek iaUyen :11ı.~" 

1 Denizli İstanbul Orman Çevirge Müdürlüklerine, r 
Orman Umum Müdürlüğüne müracl\at eylemeri· 

o. o. y. a nci İıletme Komisyonundan : I~ ,,~ 
Alınacak ambarında bulunnn incir hurd sı, bnkla, ka':i' f' 

re, pa uk çekirdeti. palamut, kumdarı, pamuk susam, de·ıı r f 
ber ve ip parçaları 10.4 940 saat 15 de açık arttırıı>8 l~P ' 
caktır. Mecmunuıı muhammen bedeli 272 lira 75 kuruş 0 ~,ıe 
minatı 20 lira 46 kuruştur Şartnnnıeai Alsııncakta işletoıebılıl' 
de görOlebilir. İsteklilerin munyyen vakitte teminnt ınsl< 
ke misyona gelmeleri lazımdır. 

Kocaeli Def terdarhğından : f 
Kıymeti dıır' 

Esami mubammeneleri Bulull b11 ,ıı9 
Muaveti maliye torpitosu 1108 lira Batıl< 
Nümunei Hamiyet :o l IOS > J 

Sivrihisar > 171 :1 J 

Saltanlaisar » 171 :ıı , 
Yunus > 288 .> ' 
lelaliye zırblııl 4080 J> ' 

Nesmi Şevket 3690 :o iço~ 
Kiçük Sabih havuz 1700 ,. G!oıı''i/ 

• Galata yatı 125 :a ~ ol f ( 
lzmit körfesi tlahilinde ve yukarıda isim ve bat~ıf 01-" ı' 

mevkilere muiıammen kıymetleri hizalarında göstcrilııı•Ş ~e ~ İ 
mi ve bir adet sabib havuz an kazı açık arttırma suret ile tİ -1 /. 
rerlerinin hi:ıalnrında gösterilen kıymetler üı.erinden 8~dil ~ 
zayedeye Konulmuş ve ihalesi de 18. 4. 940 tarihine t ııl 1 
perşembe günü saat 15 muallak bulunmuş olduğunda"iir'c'~ıl 
yevmi mezkurda Deftcrdnlık~a müteşekkil komisyona ~terdi" 
lemeleri ve fartnameıinin de taleb vulr.uunda her an De 
alınabileceti Han olunur. 

' . ... tıf' 
Kanaviçe, ıskarta çul ve marka bezi satılaca1' 

inhisarlar u. Müd. ilanlarına. 
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