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iDAREHANE 
Galata, Eski Gilmrtık Cad. 

No. 52 
HUSUSi DAiRE 

İLAN ŞARTLAR! 

ldareh:memizde görütülür 

Telefon: 49442 

Posta kutuıu No. 1261 

Umum Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 
zı __ sz 

Ekonomik Haberler 
Yını hububat mıhsulleri;İz-;~-,- Takas usulile yapılacak ihracat 

flyatıarın düsmesl hakkinda 
Muhtelif mıntakalarda yeni ı:akaı Limited Şirketinden : 

-•baulGn idrakine 1.atlanmışhr. lnriltere, Franaa, ve Holanda· 
~Çen ıeneden kalan atoklarla ya ihracat yapmlf ve taka1anı ' 
llltraber miktara artmaya batla· şirketimize aatmıf olup da ta· 
1111'1 olan bir çok maddelerin fi- kuları benGz taafiye edilmemiş 
~tlara üzerinde az çok dGtük · olan ihracatçıların 22.6.940 cu· 
oq vardır. marteai saat 9,30 da ve aynı 

Bütan bubalNat cinslerine rö· memleketlerden mal ithal etmek 
te kilo batına 10 - 30 para ara· üz.ere tirketimizden takaa aatm 
llQda Ye daba ucuza satılmak- alarak henüz takhlarmı tasfiye 
ttdar. Yunaniıtana kiloıu dört etmemit olan itbalitçılarm da 
~•ıruıtan yiiz elli bin kilo .ert aynı giln nal 11 de göriltülmek 
'-tday aahlmıttır •• Arpa, çavdar üzere latanbul Ticaret Odaaı iç· 
te yulaf fiyatlara .la dOtmiiftür. tima aalonuna bizzat veya aali· 
P-trinçlerin mevcıut atoldarile be· hiyettar mümeaıillerinin gelme· 
"-ber bu seneki randımanın faz )eri rica olunur. 
laııtı dolayıaile cinalerine röre Keten ve ka-n-di-r -e-lyafına da 11· 
lrU.da Oç kurut• kadar dütük· sans verileceğine dair Tıcaret 
1'k olmuştur. VakAletlnln tebliQi 

kuru faaulye ihracatı durduğu 
"'" fiyatlar on kuruta kadar yabancı ülkelere ihraç edile· cek mahaulit ve mamulihn li· 
\eQezziil etmiftir. Nohut, merci· aanaa tabi tutulma11 hakkındaki 
lillek fiyatlarında da kilo batına 2 13 4 77 l ~ • 1 aayı ı kararnamenin tat· 
ir kurat teneniil vardır. Yal· b'k' •t d · ı· ı ıne mu e aır ta ımatnamenin 

1111 bazı ihracat maddelerinin, ikinci listesine gümrOk farifeai· 
'-lepler artmış oldu.lro• içı·n fiyat· · ·~::1::1 it •- nın ·~ numarala poziıyonuna 

rı yükaelmitlir. Yapak ve tif· giren Sıgalayatı ve tortusu ve 
tilt kile batına 10 • 20 kuruş tarifenin 409 numarala poziayo· 
tiltaelmitlir. lpek kozaaının ki· nuna giren keten ve kendir el· 
lo111 bir ay içinde 13,5 liradan yafı ilave edildiğinden bu ruad
Hi liraya farlamıtbr. Yerli fab- delere liaana verilecetl bildirfllr. 
tiltalar mubayaata baılamışlar· ti ihracat işlerimiz 
ır. Bu Mneki koza mabaulü 

leçen yıla nazaran fazla randa- Avrup~ ~ar~i d.ol~yısile ibra· 
... _ l d N b ti 11rı k cat faahyetımız tıttıkçe gevte· 
-11 ı ır e a ya. ara ço ta- . . li .. b I d a.. • • f' tl mektedar. Maamafıb, dün Ma· 

r u un u•- ıçıo ıya ar tut- ı • il d r_ b • carastan, Romanya, Yunanistan 
un nr. .::.aaen ne ah yat A 'k ' ıt . mera a ve Slovakyaya otuz 
oklarımız da ye111 mabaule ka· 'k' b' ı· l k l ~ d ·ı · 

.L 'b. k'f ed ı ı ın ara ı ma 11.,.0 erı mlf· 
""" ı tıyacımıza ı ayet ecek f y 1 A ·L d b ._.k d d ır. a nız merıaa an azı ta-

l tar a ar. 1 1 1 . A . , - · • ep er r• mıt ve merıkaya dört 
Satıı ve kir nlabetleri tasbit ve bin dirt yüz liralık sigala yatı 

yakında halka illn ediliyor gönderilmiıtir. Romanya zeytin 
Şehrimizde bulunan Ticaret almakta devaaa ettitinden dün 

Vekili Naami Topçuotlu, dGn bu memlekete yüz bin kilodan 
11.tkontrolCirlükte tetkikahna de faz.la zeytin _gönderilmittır. 
••111 etmit ve bazı tacirlerle ga. Filistinli bir firma Türkiye ile 
rtlt1111ftilr. Vekil, aktam Ömer . iş yapmak işliyor 
~bid banın.la Fiyat Teıbit ve iz.mirden bildirilditine göre 
Ptturakabe komityonnnun toptan filiatinden bir firma bilUln mab
Ve perekende aatıflar için tüc - ıullerimiz üzerine iş yapmak 
tara bıralulacak kir nlabetleri iateditini ve komiayoncu 11fa· 
•• dair teabit ettiti rakkamlar tiyle de İf ,arebilecetini lzmir 
G:ıerinde de tetkikler yaparak ticaret odaaına bildirmittir. 
b.. niabetlerden bir luamını la· 
dil ve diterlerioi kabul etmif· 
tir, Toplanbya Vali de iştirak 
•bnlttir. Kabul edilen niıbetler 

!..._lin edilecektir. 

londra 
Neyyork 
Paria 
Mnano 
Cenevre 
Brtkael 

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

BORSA 
ÇEKLER 

20. 6. lfWO 
5.24 

151. -

29.2725 

~tina 0.9975 
Saı,a ı.m5 
Madrid 13.1 o 
Buciapette 26.7t•75 
BGkret 0.625 
Beıgrad 3.47 
Y okolaama 35.2350 
Stow.oa- 31.005 

F.SHAM YE TAHViLAT 
Tarlı BOrcu 1 Peşin 18.525 -BORSA HARICt ALTIN FIATLARI 

Ura Kr. 
Hamidiye, Retadiye 23 15 
Kaha Befibirlik 98 05 
24 .,., kllfe altua puıı 2 51 

lSTANBUL 

TiCARET VE ZAHİRE BORSASI 
20 • 6 • 940 FIATLAR 

CiMİ 

Butd•J Mrt 

Aşetı Yakarı 

K P, K. P. 
5 30 6 -

Arpa yemlik çuv. 
Afyon kaba 

Bulrar 
tift ık mal 
Yapak Trekya 
Katar peynir 
Çavdar 
Suaam yatı 
Zeytin yatı E. E. 

• E. 

• 

230 397 20 
10 ıo -

107 20 110 -
71 - - -
4S - SO -
4 27,5 4 35 

• ı aabunlak 40 -
Peynir beyaf. 30 12 32 37 

Butday 
tiftik 
Fınd:k içi 

Yepek 
Mıaır 

G E L E N 
Ton 
576 Zeytlnyatı 

38 Çavdar 
t8,2S fHalya 

52 Arpa 
112 Un 

G 1 D E N 
Pam•k 12 1 Mikat 
Fındık içi - 1 Z. yatı 

DIŞ FIATLAR 

Butrl•y ı 

• 
• 

KetH r.: 
Mıeır 

Liverpul 
Sik ego 
\tinipek 
Londre 

Ton 
4So,75 

58,5 
s,s 
30 
64 

231 ,75 

4 06 
'78 
1 52 

Müteahhitlerin T akvi m i 

YARIN 22. 6. 940 ta YAPILACAK İHALELER 
~e~trl~ Ha!!gazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

P.T.T. Umum. Müd.: 
Kurşunlu kablo pamuk ipliğ i ile tecrid 

edilmiş (No 1414) 

Gördeı Belediyeai : 
Harita tenzimi (No 1433) 

İst. C. Müddeium . : 
Dagl ıç eti (No 1444) 

Turgutlu Belediyesi : 
Kireç ve tuğla (No 1445) 

T. H. K. Genel Mrk. : 
Zarf (No 144"/) 

Antakya Seyyar Jandr Alayı 
Odun, aaman, ot ve JUlaf (No 1447) 

Ank. Lvz. SAK: 
Arpa lı:ırd ırılmHı (No 1449) 

D. D. Yolları İzmir: 
Benz:n (No 1449) 

. 

Menemen Belediyeıi : 
E~rakı matbua (No 1450) 

lnhiı. Çamalb Tuzlası Müd. : 
Me, e könıüıii (No 1450) 

M. M. V.SAK: 
l'!nat a nakliye araba•ı (No 1451) 
Ark lcömü< leri (No 1452) 

Sivas Orman Müd.: 
Ça m oclunu (No 1452) • 
Kocaeli Sulh Hukuk Mahkemesi : 

1 
Bent.in motörü vinç vary 1. vı (No 1453)" 

Balıkesir Ask. SAK : 
1 j Ru~day öğüttüıü.nıe•İ ve )Ulaf (No 1456) 

1 Hamİf : {) fır.lak içıne alı nmıt nu· 
j meralar, İfİn haı•gi .uyıl ı ırauıtedıı neşr 

i oldnğunu gö11 ı e1 ir. 

1 ı•l Souonda ;-1°<lı:ı. ışar,.ti 1 ,ı,.uuı işler 
miiuyedeye a tllr. 

MUNAKASALAR -----
~şa~ -Taml!_at-_Naha !şl~ :_~lzeme-Harita 

Samıun Belediyesinden: 
Samsun Gazi caddeıinin zafer ıinemasından liseye ka

dar olan yolun parke olarak yaptarılmaıı kapilı zarf usulıle 
}0.6.940 tarihinde münakanya konulmuı iıede görülen lü · 
zum üzerine mezkur ihalenin 24 6°940 tarihinde ihale e dile 
ceği k • rarlaıtırılmıf olduğundan keyfiyet alakadarlara ilin 
olunur· 

İzmir Belediyeı~den : 
İametpaşa mahallesinde 836 sayıla aokakta 60 metre boyda ka· 

ualizosyon yaptırılması fen itleri wüdlrlügündeld keşif ve şıırtna 
meai veçbile açık ekıiltmeye konulmuştur ı-..~şif bedeli 250 lira mu· 
vakkat teminata 19 lirad ır . Taliplerin teminata öğleden evveli' baıı · 
kasına yatırarak makbu:ı.larilyle ihale tarihi olan 3.7.940 çarşawba 
giinü aaat lt> tada encümene müracaatları . 

• • • Bornova caddeai ana latımmın tamiri, fen itleri müdürlü 
tünde\d keşif ve ıartnan:eai veçhile açık ekıiltmeye konulmuştur. 
Ketif bedeli 900 Hra wuvakkat teminatı 67 lira 5 kuruttur. Talip· 
lerin teminata iş bankaama yatırarak wakbuzlari) le ihale tarihi olan 
3.7.940 çarşamba riinü aaat 16 tada encümene müracaatları . 

Samıun Vilayetinden : 

Süleymaniye caddeıinde evvelce yaptırılan ndi kaldırman 
Gazi caddesine kadar olan kısma yeniden yaptarılmak ü zere 
münakaıaya çıkarılmııtır . 

Muhammen bedel : 631 lira 80 kuruıtur· 
Muvakkat teminat ihaleyi müteakip yüzde 15 dir· 
İhale 2490 sayılı kanun hükümlerine tevfikan 1.7 940 pa· 

zarteıi ıüoü ıaat 15 ele daimi encümen huzurunda pazarlıkla 
yapılacaktır 

Daha fazla malumat almak ve gerekli evrakı görmek 
tıtiyenler daimi encümen kalemine müracaatt etmelidir· 

Edirne Aıkeri Satınalma Kom isyonunda n : 
Pazarlıkla KeıandK fırın yaptırılacaklar. İbaleıi 27.6.940 per· 

şembı: aünü aaat 10 da Edinıede ~•ki mitiriyet daireıinde aatınal
wa komiıyonunda ıapılacakhr. Ketif tutara YbY7 lira 65 knruş te· 
minatı 1485 liradır. Keşif v~ tartnamesi kowiayonda görülür. İstek
lilerin bu işi yapllbileceklerine dair kanuni veaikalarile birlikte 
aözü geçen günde komiayonll ıelmeleri. 

*** 
" AK> tuzlarında 66 adet rölü• inş. Bak: İnbiıarlar u. Mild. 

O. O. Y otları ve Limanları lıletme Umum Müdürlüiünden: 
Muhnmmen bedeli 1820 lira 6500 adet Sofid duy 22.6.940 

cum art esi günii saat 10,5 da Haydarpaıada gar binaıı dahi· 
lindeki komisyon tarafından pazarlık uıulile satın ahnachktar. 

Bu İfe girmek istiyenlerin 273 lirahk kat 'i teminat ve 
k anun un tayin ettiği vesaikle birlikte pazarlık günü saatine 
kadar komisyona müracaatları lazamdır· 

Bu ite ait ıartnameler komisyondan parasız olarak da 
ğıtalmaktadır. 

• •* Muhammen bedeli 3282 lira olan peşel boruau kroteıi Buıon 
Fuzibl, Duy, demir aplik ve atelye armatörOnden ibaret 7 kalem 
elektrik malzemesi 1.7 940 pazartesi günü aaat 10,30 da Haydarpa· 
da gar binası dahilindeki komiayon tarafından açık ekailtme uıulile 
ıahn alınacaktır. 

Bu işe girmek iıteye nlerin 246 lira 15 kurutluk muvakkat le· 
minat ve kanunun tayin ettiti vesaikle birlikte ekailtme rünü aa· 
atine kadar komiıyona müracaatları lazımdır . 

Bu ite ait şartnameler komisyondan paraaız olarak datıhlmak· 
tadır. 

M M. v. Hava Satınalma Komisyonundan : 

50 kilometre atır sabra telefon kabloau pazarlıkla aahn alma· 
caktar. Mu~ammen bedeli 6150 lira olup kall teminat miktarı 9'l3 
liradır. · 

Pazarlığı 24.6.940 P. Erteai günü ıaat IO tıa hava aahn alma 
koruiıyonunda yapılacaktır. idari ve fenni şartname her gün öğ'le· 
den sonra komisyonda görülebilir . İsteklilerin muayyen gün ve 
uatte kati teminat ve kanuni belgeleriyle komiayonda bulunmaları. 

Ankara p. T . T. Levazım Müdürlüiünden: 
Talibi çıkwıyan 190 bin tek nakili ıahra kabloau pazarlıkla 

'salın alınacaktır. 
Muhammen bedeli 16200, muvakkat kuıinat 1215 lira olup pa· 

s.arhk 6 temmuz 1940 günü aaat 16 da Ankarada evkaf aparhma· 
nanrn üçüncii kapıamdan ıirilen birinci katındaki P T. T. sahnal· 
ma komiayonuoda yapılacaktır . 

İstekliler muvakkat teminat makbuz ve banka teminat mektu. 
bile kauuot veıikalaranı hamilen mezkür gün ve aaatte o komiıyo
na, şartları Öfrenmek için de her gün Ankarada P. T. T. levazım 
İstcnbu\da Valde hanında ikioci katta P T T ayniyat ıubeai mü· 
dürlüklerine müracaat edeceklerdir • 

M. M . Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
H epsine tahmin edilen fiyatı 4810 lira olan 230 adet Yolt· 

metre ile 40 ampermetre açık eksiltmeye konmuıtur. Ek
siltmesi 8.7 940 pazarteıi günü saat 14 dedir· llk teminatı 
360 lira 55 kurut olup ıartnam.esi Komisyonda görülür. Ta· 
!iplerin muayyen vakitte M . M· V Satınalma Komiayonunda 
bulunmaları - ~- ------------ -------

liOSUcat -Elbisa -Kundura -Çamaş!r ~. s 
.Konya p. T. T. Müdürlüfünden : 

MüdürlfiğümGz mülhakabndaki müstahdemi• için 8 lira mu· 
bammen bedelli 79 adet fotin 1 lira muhammen bedelli 50 adet ia· 
karpin 17.6 940 tarihinde açık ekailtmeye çıkarılmıtbr. 

2 7.940 tarihinde ihale edilecektir. 
İzahat almak iıtiy~olerin idareye müracaatları ilin olunur. 

M. M. v. Satınalma Komisyonundan: 
Beh • çiftine tahmin edilen fiyatı 800 kurut olan 10.0000 çift okur 

kundurası kapalı zarfla ekıiltmeye konmuttur. Kunduralar için üçer 
binden aşağı olmamak prtile teklifler kabul edilir. lbaleai 6.7 940 
cumartesi günü aaat 10.3[) dadır. ilk teminatı 5250 liradır. Evnf .,e 
tartnameıi 400 kuruıa komisyondan alınır. isteklilerin kaııunun em· 
rettiği belrelerile ihale aaatinden en aır. bir aaat evveline kadar tek· 

lifiçlar, Klinik ve ispençiyari auit, Hastahane LvZ.- lif :ı.arflnrmı Ankarada M.M.V. Satınalma komiayonuna vermeleri. 
- - T R ~l- ~ - --- -- • * • Yalnız bezi vekaletçe verılaıek üzere 70 O takım pijama dik-

ire Belediye eis iğinden : l 

Uinlarıııa . 

tuı\ tiri!ece~.tir. Beher takunına 20 kurut ücret tahmin edilmi-+ir, ıtek· 
Belediyemiz hastahanesinin lvwv mali yılana ait ve 1598 lira 25 

9

' kuruş muhammen bedelli 133 kalem alih tıbbiye ve mualece ihti· lile~i n 210 l i ralık kat'I ~e~inat ile birlikte pazarlık günü olan 26 

Y
acah 12 6 940 tarihinden 2-7·9.W tarihine kadar 2I aün müddetle hazaraıı 940 çarşamba ıunu aaat l l de Ankarada M. M. V. aahn· 

• n· • alma komiayonunda ltulunmaları. 

çık eksiltmeye kouulmuftur. 1 
Şartname ve müfredat liatesini görmek ve bedelsiz olarak al-

mak istiyenlerin ekailtme müddeti içinde belediyemize mGracaat et- 1 

meleri lizımdar. i 
İsteklilerin yüzde 7,5 niabetindeld muvakkat teminat akçası ve 

1940 tevkim yılına ait ticaret odaaı kayıt ve teacil vaaikalara ile 
birlikte 2-7 940 tarihine raslıyau sah güııü saat on dörtte belediye· 
miz daimi encümenine müracaatlara lüzumu ilin olunur. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
7(100 kilo tıbbi alçı alınacaktır. Pazarhkla ekıiltmesi 26.6.940 

çarşamba günü aaat 14,30 da Tophanede Levazım Amirliti Satına !· 
ma Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 2450 lira, ilk temi· 
nab 183 lira 75 kuruttur. Şartnamesi Komiayonda rörülür. istekli • 
lerin kaaunl veıikalarile belli saatte Komiıyona relmeleri. 

İstanbul Levazam Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
Metre Metre 
1650 Nefti Çuha 1050 Lacivert Çuha 
150 l\1avi Çuha 15J Gri Çuba. 

Yukarıda renkleri Jazıh 3000 metre yaka çubaaı ahnacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 25.6.940 aalı günü aaat 15,30 da Topbaaede 
Lv. iimirliji satınalına komiayonunda yapılacakbr. 

Tahmin bedeli 13,800 lira, ilk teminata 1035 liradır. N\imunele· 
ri komiayonda görülür. lateklilerin kanuul vHikalarile belli aaatte 
komiıyona gelmeleri. 

Mobilya, Büro ve Ev esyaıi, Muşamba veı. 
- - -··-- lıtanbul Belediyeıind~n: -

Taksim 1azino111 için yaptırılaoak 8 kalem mobilya açak ekıilt• 
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1 nşaat, Tamirat, Nafıa itleri, Malzeme, Harita 

Ketanıia fırın yap. 
Bornova Cad. ana lağımının tamiri 
iımetpaşa Cad · lı analizssyon yap.: 60 m. 
Ak tuzluında ıöl İnf. : 66 ad. (şart. 130 kr • 

Düzce·Akçakoca yolunun arasında '°se inf.: 
20755 m. (fart. 2 L.) 

Düzce-Hendek yolunun arasında 3360 m8 

ocak tatı ihrac nakil ve kırılarak istif 
edilmesi (şart. 70 kr.) 

pa:&. 
aç. eks. 

" 
kapalı :ı . 

" 

" 

Taluim ıazinosu vestiyerinin tevsii ile mut- J.>az. 
fak bankolarının çinko kaplanma11 

9897 -
900 -
2.50 -

25840 11 

52122 46 

13432 20 

1576 02 

Çayırhan köprüsü tamiri aç. ekı 6787 74 

l ı açlar, kl inik ve ispenyiyetri .!lal, Hastahane Lvz. 
Tıbbi alçı : 7 t . paz. 2430 -

B lektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Sofid duyu: 6500 ad. pu. 
Tek nakilli sabra kablosu· 190000 m. paz 

(temd.) 
Peıel borusu kroşeaıi busen fuzibl, duy, aç. eks 

demir aplık v.s. elektrik walzemeıi: 

7 kalem 
Voltmelre: 230 ad.·ampermetre: 40 ad. ,, 

1820 -
16200 -

3282 -

48IO -

Mensucat, Elbise, l{ undura, Çamaşır v.s. 
....-;.;.-------~- --
Okur kundurası : 1000[) çift (tart. 4 L ) kapalı z. 
Nefti çuha: 1650 m. lacivert: 1050 m. mavi: paz. 

150 m.·gri: 150 m. 

çifti 8 -
13800 -

Pijama diktirilmesi: 7000 tak. ,, Beh. O 20 

M<>bilya, ve ev büro eşyası Muşamb!! Hah, v.s. 
Mobilya yap. Taluim guinosu için: 8 kalem aç. eks 2830 20 

1\1 atbaa işleri - Kırtasye-Ya!ıhane Levazı~ 
Mecmua tabettirilmesi 

Kereste, tahta ve s~ire 
Kere.le: 10.8(10 m8 (temd.) 
Kere.le: 13 k11lem 

Nakliyat Boşaltma Yükletme 

İnhisarlar mamulatı nakli 
Arpa ve un uak li 
Binek arabası kiralanması: 2 ad. 

aç . ekı. 

paz. 

aç. eks. 
paz. 
aç. eks 

Mahrukat Benzin, Makine yağlan v. s. 

Motörin: 40 t. 
Kriple maden kömürü: 100 t. (temd.) 

MUteferrik 

Çift atlı araba kotumu: 70 ta . ·tek atlı a · 
raba kotumu: 4 tak. 

Ordu tipi çift atlı araba: 60 ad. 
Balaıt: 4000 m11 

,, : 4000 m' 
,, : 3000 mıı 

,, : 4()()0 m 8 

Font boru: 600 m. (temd.) 
Kalay: 2.5 t. 
iç ve dıt liıtiti: lO ad.·klakson: 2 ad .-

klaluon dilğmesi 2 ad. 
Hamur tekne1i: 1 ad.·pinakot tahtuı: 400 ad . 
Üstüpü: 20 t. 
Raberoit: 600 top·raberoit macunu: 5 t 
Ampermetre kılıfı: 590 ad. 

lirzek, Zahire, Et, Sebze v.s . 

K. ot: 600 t. 
Yulaf: 825 k. 

aç. eks. 

aç. ekı. 

kapalı z. 
aç. ekı. 

n 

" 
" 

kapalı z. 
paz. 

" 
" 

kapalı z. 
paz. 

kapalı z. 

" Saman: 450 t. k aç. e ı . 

Yumurta: 100000 ad. paz. 
T. fuulye: 5760 "· · patlıc:ao: 5760 k.-t. bam· aç. ekı 

ya: 2304 k .·k. domates: 5904 k. t. bi · 
ber: 564 k. 

K. fuulye: 169 t. 
K. ot: 190850 k. 
Saman: 60 t. 
Sıtır eti: 450 t. 
Sadeyağ: 50 t. 
Koyun eti: 3 t. 
Sadeyağ: 7.8 t . 

" : 7 8 t. 
" : 7.8 t. 

Süt: ~1250 " · 
K. et: 2000 t. 
Arpa: aoQ t. 
Erzak: 30 kal•m 
Bakla· 8 t .-bezelye: 4 t.·araka: 5 t.·ıemİ · 

zotu: 10 t ·aytekadın fasulye: 15 t.-t. 
kabak: 8 t · ·patlıcan: 15 t. ·bamya: 5 
t.-pıra1a: 25 t · ıspanak: 25 t.·k. ıoğan: 
28 t.-1alça: 8 t. · k . biber; 1.5 t. ·doma· 
te1: 15 t.·patateı: 28 t ·yeşil biber: 8 
t.·labana: 25 t. 

Sabun, ıoda, zeytin yağı, zeytin tanesi 
24.6.940 da alınacağı il.in edilen 100 t. un 

ve 100 t arpanın alınmasından 1arfı· 
nazar edildi 

B.MO:rayedeler 
Bet kitıd çimento torbaaı: 4000 ad. 
Demir kilit, ialvanizli demir .aç levha, 

demir parmaklık krisbad tuzu v .s. 
Sandal ankaza 
Hane ankazı 
Kahvehane etyuı 

MOıtamel Hyıcı: 20000 ad. (temd.) 

kapalı :ı . 

" paz. 
kapalı z. 

" paz. 
kapalı z. 

" 
" 

" paz. 
aç. e-ks. 
kapalı z. 

" 

aç. art. 

" ,, 
" 

paz. 

m3 43 -
488 10 

2360 

4228 
t. 13 -

4160 -

7800 -
6000 -
5000 -
3750 -
5000 -
900 -

680-
k. o 40 

13200 

30000 -
57750 -
7200 -

1199 -

7182 50 
8111 13 

101810 -
55000 -

1500 -
959-i -
9594 -
9594 -

11406 25 
110000 -
18000 -

18480 -

6190 -

80 -

7 -
200 -

1485 -
67 50 
19 -

1938 --

4135 -

1008 -

236 40 
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14lrne Ask. SAK 
i:ımir Belediyeli 

" Erzurum inlaiaarlar Ba,müd. ve İn· 
hisarlar U. Mtid . Tuz Feo Şu ... 

Belu Nafıa Müd. 

" 

l.tı..bul Belediyesi 

508 98 Ank. Valiliği 

183 73 Tephene Lvı:. SAK 

273 -
1215 

D.D. Yolları Ha7darpafa 
Ank . P.T."f. U. Müd. ve İll. Val

de Han 
246 15 D.D. Yolları Haydarpaşa 

360 55 M.M.V. SAK 

5250 - M M.V. SAK 
1035 - Tophane Lvı:. SAK 

210 - M.M.V. SAK 

212 26 İst. Belediyesi 

197 - İıt Valiliti 

Çamaltı Tuzla11 Möd. 
36 61 1ıt. 8elediyesi 

Balıkesir İnhiurlar Başmüd 
Vize Ask. SAK 

252 - D.D. Yolları Ank. 

317 lO 
W1 50 

ManiH Sıtma Mücadele Reislifi 
Şile Belediyesi 

312 - lxmir Lvz. SAK 

27840 10 -
1·7·4' 16 -
3 ·7-40 18 -

10-7-40 15 -

9 7·40 15 

9 7 40 15 

26-6 40 14 -

8-7-40 15 30 

26-8-40 14 30 

22·6·40 ıo Jo 
16-7-40 16 -

1-7-40 ıo 30 

8-7-40 14 -

6-7·40 IO 30 
25-6·40 15 30 

26-6-40 11 -

5.7.40 11 

11-7-40 11 -

28-6 40 14 -
24·6-40 14 -

26·6-40 15 -
24-6 40 14 -
5.7.40 15 -

4.7.40 10 
27-6 40 15 

4-7-40 10 30 

585 -
450 -
375 -
281 25 
375 -

" 4.7 40 10 -
16 -
15 -
15 -
IG -
16 -
16 -
15 -

68 -
800 -

51 -
1200 -
990 -
111 -

2250 -
4137 50 

540 -

90 -

538 69 
608 34 

7641 -
4125 -

720 -
720 -
720 -
856 -

8250 -
1350 -

1386 -

D.D. Yolları 8 ci İtlet. İı:wir 5·740 
" 8 7-40 
,, 8-T-40 
,, i-7·40 

Bornova Belediyui 26 6·~0 

İıt. FJek. Tramvay Tünel İflet. U. Mfid. 5.7.40 
T oplaane Lv:ı. SAK 26-8-40 

" 
M M.V. SAK 
Aakeri Fabr. U. Müd. SAK Ank. 
M.~1.V. SAK 

Ktitahya Topçu Alayı SAK 

" 
" 

Balıkesir Kor SAK 
İzmir Ln SAK. 

" 
" 

Manisa A5k. SAK 
Muğla Aık. SAK 
Kayseri Aık SAK 
f11tı111 !tul Komut. SAK Fıaclıktı 
Edirne ftnecede Tümen SAK .. 

,, 
Eıiirne Askeri SAK 

" 
n 

Edirne Vilayeti 
Marmara Ouübahri K. SAK İzmit 

'l:/-6-40 
'l:/-6-40 

5.7.40 
24-6-40 

3.7.40 
5-7-40 
1-7-40 

21-6-40 
5.7.40 

4-7-48 
+7·40 

21-6-40 
10-7-40 
8-7-40 

21-6-4& 
28-6·40 
28-6·40 
~40 

24 6-40 
a.1.40 

28 6·40 
13 7-40 
8 7·40 

14 -
il -
16 -
il -

15 -
1!5 -
15 -
il -
10 -

16 30 
18 -
)() -
15 -
li -
15 -
11 -
11 30 
I~ -
16 -
15 -
11 -
il -
15 -

464 25 İzmir Belediye1i 
Vize Ask. SAK 

s .7.40 15 -

6 - İ:ınıir Belediyesi 
lzı:nir Gümrilkleri Baımüd. 

3.7.40 16 -
1·7-40 14 -

O 55 İst. Defterdarlıtı 8-7-40 
15 - " 8-7-40 

8e,iktat [cra Mem • Betil:taş Aka- 24.26-6-40 
rr.tler Sairnedim Cad. .:'\! 23 

300 - l1t. Elek. Tramvay Tünel lflet. U. MQd. 28-6-40 

14 -
14 -
9 -

15 -

21 Haziran 

lstanbul Belediyesinden : 
Büyükdere meyn islah i•t&1yonu için IGzumu olan mebtelif 

cins ve eb'adde. 13 kalem kereste pazarlık suretile Alın a· 
lınacaktır. Tahmin becleli 488 lira lO kurut ve taminah 36 lira 
61 kuruştur Şartname Za bıt ve Muamelat Müdürlütü kalemin· 
de g<Jrllecektir. ihale 24. 6. 940 pazarteai a-ünü saat 14 de Dai· 
mi Encümende yapılacaktır Taliplerin ilk teminat makbuz ve
ya mektuplarile ihale günö muayyen saatta Daimi Enclmende 
bulunmaları. 

meye konulmuştur Tahı:nin bedeli .. 283'7°lira 2Ü ..... k:'ruş ve ilk te•i• 
oatı 212 lira 26 kuruşt ur. Şartname Zabıt ve Muamelat Mildlrlfl .. 
kaleminde a-örülecektir. ihale 6.7.940 cuınarteıi gü nü saat 11 eli 
Daimi Encümende yapılacaktır Taliplerin ilk teminat makbuz vet• 
mektupları, ihale tarihinden 8 gün evvel Fen i şleri mGdGrliltt
müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına ait ticaret od .. 
vesikalarile ihale jÜnÜ muayyen se.atte daimi encümende bulun••• 
ları . 

Matbaa işleri, ~irtasrye v8Y~~a~ Lvf.-
istanhuı Valiliğinden : 

İdare · mecmuasının huiran 940 ayındaıı ba.,.lamak üzere mat" 
941 ııayeıine kadar 12 aylık müshanın mahfuz tıırlnamelerine rlr9 
basımı 20 haziran 940 gününden itibaren 21 gün müddetle açık ek• 
siltmeye konulmuftur. 

Mecmua en atafıı 3, en faıla Ilı forma olacaktır. Lizumu ba• 
linde ek olarak 40 formııya kadar ayrı kitap halinde iliveai yapı: 
lacakhr. ek formaların bedelleri de mecwuna formaları r ibi taa
dilecektir. 

Her nüıhanın baskı bedeli 36 O olacaktır. 
İhale günü 11 temmuz 940 tarihine mü1adif pertcmbe günGdlr• 
Talipler % 7,5 hesabile 197 lira teminat akçeıini mal .. ndıj'I .. 

yatıracaktır. 

Taliplerin ihale günü olan l l temmuz 940 pertembe ırünl W 

at 15 de vilayet bina1ıodaki alım satım komiıyonuna ve tartnameJI 
görmek için de her rün vilayet daire müdürlüğüne miiracaatları. 

Kereste, Tahta ve saire 
Çamaltı Tuzlası Müdürlüiünden: 

Tuzlamız ihtiyaçları için satın alınacak beher metre mik'abı 
43 lira bedeli ı:nuhammiııeli 3 x28 x 400 eb'adında 250 adet 8400 
metre 3 x 4 x 50 eb'adında 2000 adet 2.403 wetre ki cem'an 10.800 
metre mik'abı keresteye ihale günü talip zuhur etmeditinden mi• 
nakua 1 O gün miiddetle temdit edilmiştir . 

Taliplerin 28.6 940 tarihinde saat 14 te % 7.5 teminat akçelr 
riyle müdörlütümüzde müteşekkil komisyona müracaatları 

f - -- · - -- ---- - - - ·--- - ---

Mahrukat, Benz!n, Makina J~~i_!.:._s.:_ 
1 Manisa Sıtma Mücadele R~iıliğinden: 

Manisa sıtma mücadele ruıotakası Kar,ıyaka tube.i için açık 
ekıiltrnc ile 40 ton motorin satın alınacaktır. Blr tonun muhamme• 
bedeli 105 lira 70 kurut 40 tonun bedeli 4228 lira muvakkat temi• 
datı 317 lira 10 kuruıtur. 

ihale 4 temmuz 940 perşembe güoü ııaat 10 da İzmirde Kart•• 
yakada Satma Mücadele şubeıi daireıinde yapılacaktır. 

1 Şartname1i her iiln Kartıyakada Sıtma mücadele tabiblitindeo 
bedelıiz olarak alınabilir. 

1
Mütefer.r.ik 

Bornova Belediye Riyaıetinderı : 
Bornova yeni ıu tebekeıinin tevsii için 13.6.940 taribinde mi• 

nakua suretiyle alınacağ ı ilin edilen tiOO metre tuliindeki FONT 
boru münaka.aıına talip çıkmadıtındao münakasa 26 6 940 tarihin• 
tesadüf eden Ç&rf81Dba ıünö saat 16 da yapılmak üzere on bet l'flD 

'. müddetle temdit edilmiştir . 
Muhammen bedel 900 liradır. 
Depozito akçeıi i8 liradır. 

İzmir Levazım Amirliii Satınalma Komisyonundan: 
lzmir Mıt. Mv. birlikleri için ordu tipi 6U adet çift atlı araba 

kapalı zarf usuliyle ekıiltmete konulmuflur. 
Ekıiltmeai 4 tewmuz 940 pertembe günü aaat onda kıtlada iz· 

mır Lv. imirliti satıoalma komisyonunda yapılacaktır . 
Tahmin edilen tutarı 7800 liradır. 

Teminat muvakkata akçuı 585 liradır . 
Şartnamesi her gün komisyonda fÖrdlebilir. 
İstekliler ticaret oduında kayıtlı olduklarma dair vea~a ıör 

termek mecburiyetindedirler. 

* * • İzmir Mat. Mv. birlikleri için 7ıl takım çift atlı araba kotu• 
mu ile dort takım tek atlı araba koşumu açık eksiltme ıureti1le 
münaka1aya konulmuıtur. 

' Ekıiltmesi 4 temmuz 940 per9embe günü sut on otuzda kıfla• 
da İzmir Lv. amirligi aatınalmll komiıyonuntla yapılacaktır. 

l 

Tahmin edilen tutuı 416'J liradır. 
Teminatı muvakkate akçuı 3 12 lirad1r. 
Şartnamesi he,.gün komiıyonda ıörilebilir. 

İıtekliler ticaret odasında kayıtlı oldukl rıua dair vesika göller• 
mek mecburiyetindedirler. 

M. M. V. Satınalma Komisyonundan : 
l 

590 adet ampermetre kılıfı pa zarl ıkla satın alı•acaktır. Pazar• 
İ lıtı: 24.6.940 pazartesi günü u a t 11 dedir. Kati teminatı: 111 lira 
· olup tıtrtnameıi ko misyonda görülür. alipleriıı 111 uayyen t akitte 

M. M. V. Sa. AJ . Ko. da buluuru ıı ları . 

Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü l\olerkez Satınalma 
Komisyonundan : 

Beher topu 20 metre murabbaı sathıoilu ve 38 - 40 kilo ajırL• 
ğında nümuneleri •nafında 600 top Ro beroit ile beher sandıkta 2 
teueke olmak üzere awbalajlı 5 00 k ilo Roberoit mecunu 

Tahmin edilen bedeli 13.200 iıra ol..n ) ukarıda yazılı 600 top 
roberoit ile 5000 kilo roberoit macmnu Aıkeri faltrikalar umu• 
müdürlütö merkez 1atıoalma kom :ıyonuuca 5.7. 1940 cuma 8'8•1 

· saat 16 da kapalı zarlla ihale edılecektir Şartname paruız olarak 
ı komiıyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminlit olan 990 lirar 
'. bava teklif mektuplımnı ıneı.kar güode lllat 15 şe kadar kemiı1oaa 
1 

vermeleri ve kendilerinin de ~90 numaralı kanunun ı H 3 ..... 
i 

t , 

.. ,, 
\ 

• • 
' • l 
~ 
ı 

' 
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~İndeki veaaikle komiıyoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar 
~rdan o1duklarma dair ticaret odaaı veaika1iyle mezkur gün ve 
... tte komiıyona müracaatları. 

İıtanbul Levazım Amirlifi Satınalma Komisyonund ın : 
Adet 
6 32X6 iç ve dıt lastik. 
4 30X5 iç ve dış laıtik 
2 Klıikıon 

2 Klıikıon düğme 

~ Yukarıda yazılı dört kalem malzemenin pazarlıkla eksilt~~·~ 
"V.6 940 çartamba günü Hal 15 de T~phanede Levazım Amırlığı 
S.tınalma komisyonunda yapılacaktır. lıteklilcrin teminatlarile belli 
"-tte komiıyona gelmeleri. 
•\ Adet 

400 Piııakat tahtası 

l Hamur Teknesi 
Davutpaşa fırını için yukarda yazılı hamur tahta ve teknesi 

~1bac11ktır.Pazarlıkla !kıiltmeai 27.6 940 perşembe günü aaat \4 de 
l 0PLanode Levazım Amirliti Satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
•lııııin bedeli 680 lira, ilk teminatı 51 liradır Şartname ve nümune. 

itti komiıyonda görülür.lıteklileriıı kanuni vesikalarile komisyon u 
hla.eleri. 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. dae : 
Beher kiloıunoa tahmin etlilcn fiyatı: 40 kuruş olıtn 10.000 kilo 

'-tilpü pazarlıkla utın alınacaktır. Pazarlıtı: 25.6 940 aıslı güna ~aat 
~I dedir. KMU temiaata: 600 lira olup tıırtoame evaaf ve nömunesi 
it Ollıiıyonda 16rülür. Taliplerin muayyen vakitte M. M. V. Sa. Al. 

O, da ltulu11malım. 

~· ., • • Beher kiloıuna tahmin edilen fiyatı : 40 kuruş olan 20,()()0 
i1o üıtüpü pazarlıkla aatın alınacaktır Paurlığı 27.6.9-lO pt'rtembe 

ltnü saat 11 dedir. Kati teminatı: 1200 lira olup şartname,evaaf ve 
:'-uneıi komisyonda görülür. Taliplerin muayyen vakitte M. M. V· 
,.tın Alma komiıyonunda bulunmaları 

•• * 
8alı: Elektrik, Tramvay ve Tünel I 2,5 ton ıaf kalay ala•acaktar. 

~laıeleri U. Mild. llialarıaa. 

!!!ak, Zahirıe, Et, Sebze v. s. 
Midyat Askeri Satınalma Komlayonundan: 

70.000 kilo ııtır eti kapalı zarfla eluiltoıeye konmutlar. Tah· 
"in bedeli 9800 lira ilk teminatı 735 liradır. ihalesi Midyatta aakeri 
lttınalma komiıyonunda 4.7 940 verşembe ıönü saat lU da yapıla
~lttır. iıteklilerin kanuni veaikal&rile teklif mektuplarını ihale 111a-
llden bir aaat eneline kadar komiıyona vermeleri. 

~90,30 

l'tı 1,00 

17fi0,00 

Ik 
İıtanbul Beledlyeılndeıa : 

Teminat 
121,87 HaHlıi, Cerrabpat•, Beyoğlu ve Zührevi lauta· , 

laklar ha1tanelerile Zeynep Kamil Do2umevi11ln 
yıllık ihtiyacı için alınacak Reçel . 1 

209,27 Ha1tanelerle Sıhhi müe11uelerioi yıllık ihtiyacı 
1 

için alıuacak Un. Makarna. Şebri7e, Nita~ta Ye 
Piriocunu. 

90.83 Haaeki, Cerrahpaşa,Beyotlu, Zührevi laastalıklar 
ha1tahaoelerile Zeynep Kamil Doğum evinin 
yıllık ihtiyacı için alı11acak Beyaz ve Kaşar 
Peyniri. 

132,00 Ha.eki,Cerahpata, Beyetlu, Zührevi haatalıklar 
haatabanelerile Zeynep Kamil Doğumevinia yıl

lık ihtiyacı için alanacak yumurta. 
Tahnıin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yaı.ıh me. 

t'cldı aıdaiye Atın alınmak Üzere ayn ayrı açık ekıiltmeye kooul
lllıu,tur. Şartnameler Zabıt ve Muamelat Müdürliğü kaleminde ıö· 
ttlecektir. ihale 5.6.940 cuma günü saat 14 te daiaıl encümende 
hpılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve 940 
tılına ait Ticaret Odaaı vuikalarile ihale ıünü muayyen 1aatte dai· 
lllıııi enctlmende bulunmalara. 

Vize Aıkeri Satınalma Komiıyonundan : 
42 ton 11tır eti pazarlıkla ıatın alınacakbr. Çerkeıköyden ve

•ty. IOO ton arpa ve 100 ton •n pazarhkla naklettirilecektir. Pa· 
--tlıtı 24 6.940 rlnü ıaat 14 tedir. i, .... nakliyatın yapacak elanla 
tıaı lbezkiir rln Ye aaatte Vizede aıkeri aahnalma komiıyenuna 
lllıııtracaatları. 

,. • * 80 ton ve ayrıca da 5000 liralık kuru ot 13 ton tez şeker 
S ton zeytin tanesi 3 ton yemek tuzu lR ton taze italda 24 ton 
~•bak paıarlıkla 1atıo alınacaktır. Paurlıtı 24.6.940 onma ıilnti 
•••t 14 ten 16 ya kadardır . Taliplerin teminatlarile birlikte mezkur 
tGıı ve ıaatte Vizede aıkerl ıatıualma komiıyonana gelmeleri. 

İıtanbul Leva111m Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
16330 kilo tereyl'ğı alaoacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 26.6.940 

krtamb11 poil aaat .... de Tophanede İatanbul levazım amirliti la

t,balaıa komiıyoounda yapılacaktır . Beher kilosunun fi li tı 115 kutu, olup ılk teminata 1408 lira 41 kuruttur. Şartnamesi komiıyonda 
Hrülür. İatekli erin kanuni veaikalarile belli aaatte komisyona gel
... tleri. 

• • • 48,000 kilo patateı alınacaktır, Pazarlıkla ekıiltmeıi 25.6.94() 
"11 ıünü ıaat 15 de Tophanede levnım amirliti ıbboalwa komiı 
)olluııda yapılacaktar. Tahmin bedeli 3360 lira, ilk teminatı 252 li 
ttdır. Şartnameıi Komiıyonda görülür. İıteklıleriu kanuııl veaikala 
•ile berı.bcr belli aaıatte konıiıyona ırclnıeleri . 

• • • 20,UO(l kilo bt:yaz peynir alana<·aktır. Kapalı zarfla eksilt· 
... eıi 5.7.940 cuma ırünü aaat ı~.30 c:a Tophanede levıızıw ıi ınirl~i 
•~tallalma komiıyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 8 bin lira, ilk 
'-llılinatı 600 liradır. Şartnameai komiıyoada J'Örülür. iıteklilerin ka · 
~'-ili veaikalarile teklif mektupl .. rını ihale aaatinden bir 1aat evvel 
ö111iı7ona vermeleri. 

••• 21 bin kilo kaıar peyniri alınacaktır . kapalı zarfla 
•ltıtltmeıl 5,7,940 cuma aünü ıaat 16 da Tophanede lıtan
~\ll levazım lmirltii ıatınalma komisyonunda yapılacaktır. 
-ııtoin bedeli 13,650 lira, ilk teminatı 1023 lira 75 kuruıtur. 
~rtnameıl kemlıyonda ıörülür. lıteklilerin kanuni veılka
~Ue beraber teklif mektuplarııaı ihale ıaatinden lttr ıaat 
'••el komiıyona vermeleri· 

MONAKASA GAZETESi 

•*• Süt Tahmin b . İlk teminatı 
Kilo L. K.. L. K . 

85 900 lft.308 773 10 İstanbul sur dahili . 
16,SSO 2,025 60 151 92 İstanbul sur harici· 
22,050 2,646 198 45 Anadolu ciheti· 
Yukarıda miktarı yazılı süt 5 .7 940 cuma günü saat 15 

de Tophanede Lv. imirll~i satına.ima komisyonunda kapalı 
zarfla eksiltnesi yapılacaktır. ıartnamesi komisyonda görü· 
lür İsteklilerin kanuni vesikalarile teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar komisyona vermeleri· 

Kayseri Askeri Satınalma Komisyonundan : 
50 bin kilo sadeyatı kapalı zarfla alınacaklar. İhalesi 8.7.940 

pazarte•i günü saat 15 de Kayseri 1ahnalma komisyonunda yapıla· 
caktır. Muhammen bedeli 55 bin lira, ilk teminatı 412:1 l iradır. 

Şartaıamesi Ankara, İllanbul levazım amirlikleri ve Kayseri askeri 
ıahnalma komisyonunda girülür. İıteklileriıı ilk teminıtl ve konunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesaikle birlikte teklif melrtupla
rı111 ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. 

Çanakkale Müstahkem Mevki Satmalına Komisyonundan : 
Çanakkale müstahkem mevki birlikleri için 19500 k ilo koyun 

eti kapalı zarfla satan alınacaktır. 

Koyun etinin beher kilosu 43 kuruttan 8385 lira biçilmi,lir. 
İhalesi 4. 7. 9~0 pertembe günü ınat l<i Çanakkale Mfüıtahkeıı 

mevki satın alma komisyenunda yapılacaktır. 
İsteklilerin ihaleden bir saat evvel teminat akçeleri olan 629 li

rayı ve ihale kanuuunun 2-3 maddelerindeki vesaikle birlikte ko
misyonu müracaat etmeleri. 

• * • Çanakkale müstahkem mevki birlikleri için 45000 kilo ko· 
yun eti kapalı zarfla aatın alınac'aktır. 

Koyun etinin beher kilosu 4;) kuraştan 20250 lira biçilmiştir. 

İhalesi 6-7-940 cumartesi günü saat 11 ıfe Çanakknle müst ııh · 
kam mevki ıahn alma komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin ihaleden bir saat evel teminat akçaları olan 1518 li· 
ra 75 kurutu ve ihale kanununun 2 ·3 ncü maddelerindeki vesaik i
l~ birlikte komisyon11 würacaat etmeleri. 

Çorum Küçük Sıhhat M. M. Müdiirlüğünden: 

Cinıi 

Ekmek biriııc:i 

Koyun eti 
Sade yatı erinmiş 
Pirinç Tesya 
Bull'ur 
Taze .ebze mu .. telif 
Sab•n Ayvalık 
Odun meşe 

Miktarı 

Azı Çoğu 
kilo kilo 

14000 
4000 

750 
1500 
300 

35000 
400 

loooo 

l~ooo 

5500 
looo 
l8oo 
500 

4000 
500 

12ooe 
Odun çııım 5000 
Maden kömürü çeltek malı 5o 

7oeo 
60 ton 

2 ıantimlik elekten eleme 
İhalesi 24.6.940 sast lo 

Zeytin yağı Ayv•lık 
Makaraa i.ta11bul 
Tel şe~riye ,, 
Arpd ,, ,, 
Şeker keawe sandık 

,, toz 
Zeytin Gemlik 

Akkuyruk yüzde 20 ) 
Çay Altıa:aper ., 40 ) 

Seylan ,, '40) 

da yapılacaktır· 
80 loo 

3oo 400 
7o 80 
5o 9o 

200 300 
350 45o 
350 450 

18 2o 

Tutarı Mvk temin 
lira kr lira kr. 

1600 - 120 -
1870 l4o 25 
1250 93 75 
576 43 2o 

4o a 
392 29 4o 
200 15 
180 13 5o 
lo5 7 79 

840 63 

60 
loo 
2~ 
23 5o 

l2o 
1~5o 

18o 

120 

4 5o 
7 5o 
1 5o 
1 76 
9 

12 49 
13 5o 

9 

Beyaz peynir Edirne 5o loo 6o 4 5o 
Kat.ır ,, ,, 25 3o 24 t 8o 
Tuz 350 4:Jo 2! 5o l 69 
Kuu ıotan Çay köy 800 1 ooo 4o 3 
Domateı salçası 5o 8e 24 l 80 
U11 birinci 350 500 Oo 4 5o 

3 

1 - İdaremizin Erzqrum Bıt Mildürlüpne batlı c Ak > tuzla
sında c66:ıı adet gölün inşası kapalı zarf usulile ekıilimeye kon
mutlıır . 

il - İıbu in,aatan muhammen bedeli 25.840, l 1 liradır. 
· ili - Eksiltme evrakı 130 kurut bedel mukabilinde Galatada 

y ol, u s:ılonu kartmnda İı.ıhiıarlar Umum Müdürlütü Tuz Fen Şube
sinden ve Erzurumda İnhiaarlar Bat Müdürlütünden alınabilir. 

iV Eksiltme 10 Temmuz 940 Çarfamba güuü Hat on bqtc 
Erzurumda İnhisarlar Baı Miidürlüğü Binasındaki Komiıyonda ya
pılacaktır. 

V - istekliler teklif evrakı m yanına şimdiye kadar yapa.at 
oldukları bu kabil işlere ve Ticuet Odasına kayıtlı oldu ' larına aid 
Ölao vesikaları da koyacaktır. 

VI - Eksiltmeye iıtirak edeceklerin ya diplomalı mühendiı ve 
miwar olmaları ve bunu müeyyet veıikalarıoı teklif evrakı meya
nana ilave etmPleri veyahut. inşaatın devamı mü.ldetince itin ba · 
şındıs ya bir milhendis veya nivelman itleriode meleke keıbetmiş 

bir fen memuru istihdam etme leri tarttır. 
Vll - Muva kkat teminat miktarı yüzde yedi bu,uk heaabile 

1938 liradır. Teminat için Milli Bankalar mektuplarile Boraa fiyat
larından yüzde on beş noksanile Milli eıham da kabul edilebilir. 

VIII Teklif tnektuplarıoı ve diğer evrakı havi zarflar ihale 
günü saat ı 14• de kadar Erzurumda laıhiaarlar Bat Midürlütüne 
makbı17. wukııbillode verilir. Posta ile gönderilen tekliflerin ihale 
sıtatinden bir saat evveline kadar ıelmiş olmuı ve zarfın kanuni 
şekilde kapatılmış bulunmall lıiı.ımdır. 

IX - Postada vaki olabilecek gecikmeden dolayı idaremiz bir 
güııa mes'uliyet kabul etmez. Bu buıuıta tlaha fazla tafsilat almak 
isteyenlerin 3 üncü maddede yazılı yerlere müracaatları. (5018) 1-4 

••• 
Cinsi Miktarı i:kıiltme şekli Saati 

---.--
50 kiloluk tuz çuvalı 150,000 adet pazarlık (müteahhitleri) 14 

namına 

1 - Şartnameai mucib"nce 150,000 adet 50 kilol•k tuz çuvalı 
müteaMaitleri nam ve heaabına puarlıkla ıatın almacaktar. 

il - Pazarlık 5. Vll. 940 cuma ırünü Kabataşda Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 

ili - Şartnameıi ıözü gec;en Şubede rörülebilir. 
iV - isteklilerin pazarlık için tayin olunan ırün ve ıaatte teklıf 

edecekleri fiat ve ınikdar üzerinden % 7,5 güvenme paruile bir 
tikte mezkür Koınisyona müracaatlım. (5054) 2 -4 . ... 

1 - Şartname ve nüıııunesi mucibince bira fıçılarının termimin
de kullanılan neviden 5000 kilo reçioa pazarlıkla aatın alınacaktır. 

11 Pazarlık 28. Vl. 940 cuma pnü ıaat 14 de Kabatatda 
Levazım ve Mabayaat Şubesindeki Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 

111 - Pazarlıta i•tirak etmek iıteyen firmalar nümunelerini Fe
riköy bira fabrikasıoa vererek tecrübe ettirmeleri ve pazarlığa işti· 
rak için vesika almaları lazımdır. 

IV - Şartname ve nümune sözü geçen Şubeden paruız alına· 
t.ilir. 

V - İıteklilerin pazarlık için tayin oluuan gün ve ıaatte %7, 
güvenme paralarile birlikte mezkür Komisyona müracaatları. 

(4867) 3 - 4 
* • • 

1 - Şartnamesi mucibince 10 X 18 eb'admda 150 ve O X IO 
eb'adında 50 ton kömür pazarlıkla utan alınacaklar. 

il - Paaa rlak 28.VI. 940 Cumartesi günü aaat 10 da Kabala.da 
Levazaw ve Mubayaat Şubeaiadeki Alım Komiıyonunda yapılacakbr. 

ili - Şartname aözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
lV - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve aaatte tek

lif edecekleri fiat üzerinden % 7,5 güvenwe paralarile birlikte mez· 
kür komiıyona mürııcaatlım ilin olunur. (5098) 2-2 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel lşletmelerl
Umum Müdürlüğünden : Kuru fasulye Çayköy 3oo 450 7'.? 5 4o 

Nohut J5o 200 16 l 2e 1 - İdare ihtiyacı için 2500 kilo ıaf kala7 kapalı mektupla fiat 
Mercimek 7o loo 8 o 6o istemek ıurotile aatın alınacaktır. 
Patates yerli looo 1500 lo5 1 19 2 - Şartnameler İdarenin Levazım Müdürlütünden paraaız te-
Kuru üzüm çekirdekıiz 5o 60 18 1 35 darik edilebılir. 

,, kıtysı Malatya 3o 60 42 3 15 3 - Muvakkat teminat maktuan 800 liradır. 
,, erik amaskene 25 4o 6 o 45 4 - Teklif mektuplaranan ~ıırtnıamesiodeki tarifat daireıiode 
,, bamya Amasya çiçek 15 25 32 5o 2 44 harırlaaıarak 5 . 7 940 cuwa aünü saat 16 ya kadar 4 üncü kattaki 

Sirke 2o 5o 5 o 38 ı · '- b 1 d 1 Levazım memur uğuna ımza mu11a i in e verilmiş o maıı lazımdır. 
Taze meyve muhtelif 150 500 5o 3 75 (5132) 
S6t 80 loo lo o 75 _..-==============================~ 
~:~:~ta 2~:: 3~: adet 3~: 2: 25 ı • A P A R T 1 M A N VE E V S A H 1 P LE R 1 N E :. •: 

İhRleıi 2j.6.94o ıaat lo da yapılacaktır. 1 1 
Okulumuzum 9.6.9W tarihinden itibaren 24,25-6-940 tarihlerine SIGINAKLARJNlZtN KAPI VE PEN-

kadar yıllık ihiiyacı olan yukarıda cinai, mikdarları, tutarı va mu- CERt:LE.RlNI YAPMAKTA 
vakkat teminatı yazılı 37 kalem yiyecek Ye yakacatı 15 l'Üıı müd- lSTlCAL f.DlNIZ. 
detle açık eluiltmeye kouulmuftur .. Şartları anlamak üzere her güu TJP GM ı . DEMiRDEN 

mekte;) idaresine bat vurabilirler. lıteklilerin hizalarında ıösterilen rlP GH _ ı. •IMIRDEN 

aünlerde ıaat 10 da Sıhhat Müdürlüaü daireıinde toplanacak ko- TIP H _ 2. TAHTADAN 
miıyooa bat vurmaları, ancak eluiltme ha.tladıktan sonra muame• 
le yapılamayacağından taminatı muvakkate makbuzlarını ve ticaret 
odaamdan alınacak veıik•laranı baslıtngıç aaatinden önce getirm it 
bulunmaları luıumu ilin olunur. 

Beşiktat Barbaros Hayrettin Türbesi etraf davarları inşaatı açık 
eksiltmeye konulmutlur. Ke,if bedeli 3497 lira 40 kun ş vo ilk te · 
mioah 262 lira 30 kuruştur. Ke,if "!l Şartname Zabıt ve Muamelat 
Müdürlütü Kaleminde glSrülecektir. lhıale 24.6.lHO Pazartesi günü 
ıaat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat 
makbuz veya mektupları, ihale tarihinden 8 gün evvel Fen İşleri 
Mldirlüğilne müracaatlM alacakları fenni ehliyet ve Y40 yılına ait 
Ticaret Oduı veaikalarile ihale ıünü muayyen saatte Daimi Encü
mende balunm•ları . (4707) 

l:t'iyaa Sahibi ve Y az;·ı;.;ıo;;k\ö;i: l~ail Girit 
Buılclıtı yer: Akı• Buamevi l1taabq) 

Fabrikamn.da yapılan >akardaki tiplerdeki 
Kapı ve Pencerelerin nUmuneleri 

VilSyet Seferberlik Müdüriyetinde me.,cuttur 
Gidip ııörebilirainiı.. 

Müracaat Mahalliı 

MONIP t"iERSEK 
Gal ltıı Ö ııı erabit Hanı y:ıııında , Çanakçılı Han, Sci il 1t 
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Tableau SynoptiQue des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Prl;--- c;rti~--Lle"u~x i ' adjudication et du 

Objet de ı 'adjudication 
d ' 11djudicat. eatimatif provi11<>ire Cahier dca Cbarıe• 

----------~----~~----~~~~~_..;.~-

Ac!judicat ioııs au Rabai!_. 
C onstruct ions-Repa r atiens-Trav. Publics-fJlııteriel de Construction-Cartographie 

Trav. canalisalion rue Bornova 
" :ıı » lsmetpoşn : 60 m. 

Constr. luc İl in saline Çnmaltı: 66 p. (cıılı 
eh P 130) 

Constr. four a Keşan 
" chnussee s route Düzce·Akçakoca: 
20755 m. (cah eh 2 L) 

Exıraction pierres de la carriere, concassnge 
transport et entassement s route Düzce· 
Hendclt (cah eh 70 P) 

Publique 

" 
Pli cach 

Grc a g re 
Pli cach 

,, 

9CO -
250 -

25840 11 

9897 -
521 22 46 

13432 20 

Agrandissement vestiaire Casino Tnxim et cou- Gre iı grc 1576 U2 
vcrlure en zinc des bancı de la cui5ine 

67 50 
19 -

1938 

1485 
4135 -

1008 -

236 40 

Municipalitc lzmir 
,, 

Dir. Pr. Monopolcs Erzurum 

Com. Ach . Mil. Edirne 
Dir. Trav, Pub. Bolu 

" " 

Com. Pcrm. Municip . Is tanbııl 

Joura Heures 

3.7.40 16 -
3.7.40 16 -

10·7-40 15 -

27-6-40 10 -
9-7-40 15 -

9.7-40 15 -

!26-6-40 14 -

Repar. pont Çayırhan Publique 6787 74 508 98 Vilayet Ankaıa 8.7.40 15 30 

Produits Chin ıiques et P harmaceutiques-lnstruments~Ş_anita~!!~2_U_!:!!.i~ pour Hopitaux _ 

Platre medical: 7 t Grc iı gre 2430 - 183 75 Com. Ach. Int. Tophane 

Electricite-Gaz-Chautfage Central (lnstallation et Materiel 

Douille Sofid: 6500 p . 
Cible de campagne a un seul rheophore: 

1~0000 m. (aj) 

Grc iı grc 

" 
Crochet tuyau Pechel, boudıon fusible, douille Publique 

et autres artirle~ e!•ctr. : 7 lots 

1820 --
16200 -

3782 -

Voltmetre: 230 p. ·amperimctre: 40 p . ,, 481 O 

H{tbıllement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Chaussures pr. ecoliers: 10000 paires (cnh eh Pli cach la paire 8 
4 L.) 

Confection pyjama: 7000 complet. Gıe a g re la p. O 20 

Drap coul. naphte: 1650 m.-id . bleu: l 050 m.· > 13800 -
id. bleu clnir: J 50 m. id. gris: 150 m. 

273 - lcr Expl. Ch. <le fer E.t:ıt H . paşa 
1215 - Dir. Gen. P.T.T. Ankara et Istanbul 

Valide Han 
246 15 ter Expl Ch. de fer Et at H. pıışa 

360 55 Com. A<'h. Min. Def. Nc:t. A nkara 

5250 -

210 -
1035 -

Com. Ach . Min. Def. Nat. Ankara 

n 

Com. Ach lnt · Tophane 

AmeubJement pour Habitation et Bureaux,:!ae,isserie ete. 

Fabric. meubles pr. Casino de Taxim: 8 lots Publique 2830 20 212 26 Com. Perm. Mun. lstanhul 

Travjlux d'lmprimerie -Paeeterie - Fourniture de Bureaux 

lmpression rcvue Publiquc 

Bois de Construction, Planches, Charpente 

Bois de constr.: 10,800 m8 (aj) le ms 43 
,, ,, ,, 13 lots Gre iı gre 488 IO 

Transport-Chargement - ~chargment 

Transport articles monopolises 
Locntion voiture de monture: 2 p. 

Publique 

" 
Combustible - Carburant-Huiles 

3360 -

Motorine: 40 t. Publique 4228 -
Charbon de terre crible: ı OU t. (nj) 

Divers 

Attelage voiture a deux chevaux: 70 compl .- Publique 
attelai'e voiturc İl un cheval: 4 compl. 

Voiture a deux chevaux type armee: 60 p . Pli cnch 
Ballast: 4000 m3 Publique 

> 4000 ,, 
> 3000 > 

1> 4000 " 
Tuyaux en fonte: 600 rn . (aj) 
Etain: 2,5 t . 

]) 

» 

Pli cach 
Chambre a air et pneux: 1 O p .·glaxon: 2 p • • Grc a gr6 

bouton cıle glaxon: 2 p. 
Petrin: 1 p.·planche: 400 p. 
Etui d'amperimetre: 590 p. 
Etoupe: 20 t. 

.. 
l) 

» 
Roberroit: 600 rouleaux pile de roberroit: 5 t. Pli cach 

Provisi ons 

Viande de boeuf: 130 t. 

" 
> 

n )) 

" ,, 

" 
> 

:ıı 

60 )) 
200 )) 
80 » 

Viande de daghlitch: 20 t.-id. d'ngne:ıu: 3 ı. 
Fromage kacher: 2 t.-id. blanc: 2 t ·larine: 4 

t " farine de riz: 150 k ·vermicellcıs: 500 k. 
semoule: 300 k.·macaronis: 2,5 t .·olives: 2 

Pli cadı 
n 

lJ 

n 

t.·huile d' olives: 2 t · savon: 1,5 t.-riz: 6,5 t . 
Laitue: 6000 p.·poirreaux: 5 t .·epinards: 5 t .· Publique 

choux, aubergines, combeaux, tomateı, 
courges, artichauds, fivcs et autres legumes 

la t. 13 -

4160 -

7800 -
6000 -
5000 -
3750 -
5000 -

900 -

680 -

le k. O 40 
13200 -

33800 -
15600 -
56000 -
21600 -
13480 -
8653 -

4425 -

197 - Vilayet lstanbul 

Dir. Saline Çamaltı 
36 61 Com • Perm. Municip . Istanbul 

T>ır . Pr. \'onopoles Balıkesir 
252 - Adın . Gen. Ch. de fer Etnt Ankara 

31 7 10 
97 50 

31 ~ 

585 
45U -
375 -
281 ?5 
375 -

68 -
800 -

51 
l 1 l 

1200 

990 -

2535 -
1170 -
4050 
1620 -
1011 -
618 98 

331 88 

Presid . Lutte Fievrc lntermit. Mani~a 
Municipnlite Şile 

Corn. Ach. lnt lzmir 

n " 
8nıe F:xpl. Ch de fer Et at lzmir 

,, 
» 

,, 
,, 

" " Municipalite Bornova 
E>ir. Gen . lxpl. Eleotr. Tr~ .t T. Ist . 
Com. Acb. lnt. Tophane 

" " 
Com. Ach. Mın. Def. Nat. Ankara 

n " 
Com. Aclı. Dir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 

Com. Ac~ Place Forte Çanakkale 

" " 
" ,, 
n " 

Com. Ach Ecole Te-chnique hlanbul 
n 

" " 

26·6 ·40 14 ~o 

2:?-6-40 
16.7 .40 

1-7 40 

8-7 40 

10 30 
16 - -

}Ü 30 

14 -

6-7-40 10 30 

26·6-40 11 --
25·6 40 15 30 

6-7 40 11 -

11-7-40 15 -

28·6·40 14 
24·6-40 14 

26-6-40 15 -
5-7-40 15 -

4.7.40 10 
27-6-40 15 

4.7.40 

4-7-40 
5-7-40 
8-7-40 
8·7-40 
8-7-40 

26·6·40 
5-7-40 

26-6-40 

27·6-40 
24-6·40 
27-6·40 

5.7.40 

10 30 

ıo 

16 
15 
15 -
15 -
16 -
16 -
15 -

14 
1 1 
11 
J6 -

2-7-40 11 -
2-7-40 16 -
3-7-40 11 -
3 7-40 16 -
5.7.40 10 30 
5.7.40 10 45 

5-7-40 14 15 

Memento des Fournisseurs 
LES ADJUDICATIONS QUIAURONT LIEU DEMAIN 22.6.940 
Dir. Gen PTT. Ankara : =- Clıemins de Fer Etat bmir : 

Cible en plomb iıole anc de fil en Benzine LNo 1449] 
coton [No 1412) Municip. Menemen : 
Municip. Gördes : lmprime• [ No 1450] 

Dressement car ta [No 14~31 Dir. Monop . Saline Çamaltı : 
Procureur Gen . lat . : Chorbon de boi' (Ne 1450) 

Viande daghlitch [ No 1444) Com Ach Minist. Def. Nat . ' 
Municip. Turgutlu : Voiture pr. s ce sonitaire [ No 1451] 

Chau et briquu [No 1445) Char bon a rc (No 1452) 
Dir. Gen. Ligue Aviation Tur- -- -
que Ankara : NOTES • Lea Num&oa entre puan· 

Enveloppes [No 14471 theeee ac.nt ceur. da ncıtre journol dan• 
Bataillon Ge ndr. Auıbulante ı.,que' l'ni• a para 

Antakya: 
Bui•, foin, orge et pa il'e (No 1447) 

(• ) l.ea affaire~ aaıvies d 'une aaıe· 

ri•qııa ae rıı pporte nt iı du vante• V"' 
Cem. Acb. lnten. Ankara: 

adjud iu tr •n i ln ıurerıdıhe. 
Broyage ble (No 1449)'.-----"'-"-

(3 üncü sayfadan devam) 
Sultanı uyu Htıra . ı Müdürlüğüden : 

Erzakın cinsi Kilosu Beher kiloauna konul n 
Muhammen fiatı Tutarı 

L K. L. K . 
Bulgur 10006 10 1000 
Sade yağ 1500 90 1350 
Toz feker 1500 42 6..~0 
Gaz 4000 26 1040 
Hara müstakdemini iaşesi için yulrnrıda yazılı dört kalem Erzak 

15 gün müddetle açık ekıiltmeye konmuştur . Eksiltme 29 6-940 ta• 
' rihine müsadif cumarteai güuü 11aat onbirde hara merkezinde yaP.ı· 

lacııktır hepsinin birden wuvakkat teuı inatı 301 lira !10 kuru!jlur. lıı· 
ı . 
, teklilerin 2490 ıayıh kanunun hükümleri dahilinde mu\'akkat tepıı• 

nal ve 940 senesi ticaret odası veaihalarile birlikte mezkur gün .,e 
1 aaatta harada müteşekkil komisyona ve şartnameaini görmek iıte· 
1 yenlerin hergün hara muhasebesine müracaatlar. 

• • 

MUZ 
Kocaeli Sulh Hukuk Mahkemesinden : 

Li. Ku. Sa. 

1 250 
2 600 
3 29 
4 
5 
6 

3 

7 96 
8 800 
9 105 

10 100 
il 95 
12 1 

2 
2 
7 
6 

13 
14 
15 
16 

Ki. Halat 
» Galvanizli kelepçe tırnağı 
» Muhtelif boyda bilya 

Betoa dötme çekici 
Vo.ryoz 
Çift kanatlı demir kapı kantin bi

nası için yapılmış 

BJ. Katranlı aalmastra 
K. Y aaık yağ 

.> Muhtelif renkte toz boya 
Muhtelif ebatta font boru 

]) )) > dirsek 
Sandık içinde benzin wotörü 
Biri büyük biri küçük mengeııe 
Müıtamel büyük lüka lambası 
Çelik kalem 
Otomobil makası 

62 
120 
84 

150 
100 

210 
1200 

80 
3J 

800 
3 o 
350 

40 
20 
25 
6 

17 
18 

5 Pr. 
2 

Ahşaptan mamül toprak tecrübe kantarı 5 
Vinçlerde kullanılan köşebentlen 100 
mamül on iki metre tülünde bir a · 

19 
20 
21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 

1 
3 
5 

4 
1 
1 
2 

, det biga ve buna ait ekli bir adet 
yuvarlak yine on metre tulünde 
çam diret•· 
Bina 36 ya ait aürme demir kapı 100 
Küçük demir kapı 30 
60X W demir çerçeve 15 
Santral binası i9in imal edilmiş de· 800 
mir kapılar. 
Demirden mamül tezgah sehpası 
Demir keame makası 
Müatamel demir makası 
Transformatöre ait deınir kapıları 
Vinç zincirlerile beraber 

20 
15 
5 

50 
25 

50 32 
00 29 
00 
Ov 
00 

00 ~ 

00 22 
Oll 
50 
00 
1() 

00 
00 
00 
00 
00 
()() 

00 

00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 
co 
00 Der -

bentte 
28 Benzin motörü mauu hazneıile 80 00 , , ,, 
29 Plaktorna 5 00 ,, ,, 

Yukarıda yazılı eşya ve malzemesinden maada yine ilanı adi 
ile elli bir kalem İzmitte ve yirmi ıekiz kale'D Derbenttin kazılı 
burnunda ayni günde aatılacaktır. 

Terekesi Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk mehkemeıinoe resmell 
taafiye edilmekte olan izmitte iki.ı ci kağıt fnbrikaıı müteahhidi va· 
bit Akpak'ın mukur fabrikadaki ambarlarında mevcut bulunan yu· 
karıda cinai ve evaafı ile miktar ve soiresi gösterilen malzeme açılı 
arttarılmaama 22 6.940 Cumartesi günü saat 12 den 17 ye kadat 
devam olunacaktır. Muhammen kıymetlerin % 75 şi bulduğu tak· 
dirde aatılacağından satın almak is!eyeııferin alelusul depozito a1'
çeıi tevdiinden sonra artttrılmuına ve mezkür rün ve 1aatte iıtira1' 
edebileeelderi ilin olunur. 


