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Macaristana 1000 ton snsam sa
tılıyor 

Ticaret Vekaleti Macaristana 
1000 ton ıusnm ihracatı için 
ınüsaade vermiş, bunu şehrimiz
deki alakadarlara bildirmiştir. 

Bunun 250 tonu İstanbuldan, 
350 tonu İzmirden ve 400 tonu 
Mersinden gönderilecektir. 

Bunun üzerine tehrimizdeki 
ihracat tacirleri rahire komiteıi 
ınerkezinde dün bir toplantı 

yapmışlar, bu ihracatın araların· 
da taksimi üzerinde görüşmüş
lerdir. Fakat neticede ımlaşıla
ınamış; bunun üzerine toplanb
da bulunan 28 tüccar arasında 
bir mürayede yapılmıştır . 4 tüc
car fehrimizden ihraç edilecek 
Susamları en ucuz fiyatla i hra
cat komitesi ne vermeği teklif 
etınişlerdir. Bu dört tüccar ara
aından birisi ıeçllecektir. Diğer 
taraftan bu müzayede tekli müs
tahsil i~in zararlı görülmüştür . 

Çünkü tüccarlar malı komite 
emrine ucuz vermek için mÜs· 
tahsil elinden de yok baha11na 
almağ'a kalkacaklarmdan bu şe
kil mnamele yapılmasına mü• 
ıaade olunmaması beklenmek
tedir. 

lzmir turistik yollarının inşaatı 
İzmirden alınan malumata gö

re İzmir turistik yollarını inşa et
ınekte olan Reji Jeneral fimen
difer şirketi, evvelce,inşaat işle 
.ıiode kullanılmak üzere Avru· 
pa'dan 60 kamyon ve 8 silindir 
ilş muhtelif inşaat malzemesi ge
tirtmişti. 

Mezkur şirket bu kerre 1-10 
kamyon daha retirtmiş ve ka
ınyonlar ikin<'i kordona çıkarıl
ınışhr. Aynı zamanda inşaatta 

kullanılmak üzere mühim mik
tarda asfalt ve beton künk ve 
demir tle getirtmişti~. 

Bu Şirket, yalnız lzmir turis
tik yellarını değil, Anadolu için
de yol ve sair mühim inşaat da 
Yapmaktadır. Kamyonların mü
him kıımı, bu inşaat için kulla
nılacaktır· 

Ceviz ve bademlerimiz 

ihracat vaziyetimiz 
İhracat vaziyetimiz nisbeten iyi 

ve normal olarak devam etmek
tedir. Dün de İstanbuldan 179 
bin liralık ihrbcat yapılmıştır 

Fransaya 134 bin liralık ken· 
dir gönderilmiştir. 

lngiltere tar;fından satın alınan 
tütünlerimiz 

Son Türk-İngiliz itilafı muci
bince İngiltere tarafından müba
yaası takkarrür eden Türk tü 
tünlerinin sureti taksimi, hüku
met murahhaslarile İngiliz sigara 
fabrikaları mümessilleri arasında 
müzakere edilmektedir. Müzake · 
ratın yakında intaç edileceği zao
olunmaktadır. 

Odun ve kömür pahalılığı 

Hiç bir ciddi sebeb yokken 
bu sene odun ve kömür fiaUa
rının geçen senelere nazaran 
yüksekliti göze çarpmaktadır. 
Geçen ıene bu mevsimde çeki· 
ıi 225 kurut olan odunun çe · 
kisi 325 kuruştan aşağı düşme
miştir ve geçen ıene kiloıu 4 
kuruşa olan toptan mangal ki 
murunun kilosu toptan 5 kuru
şa kadar yükselmiştir. 

Holanda ile olan klring anlaş

ması tekrar meriyete girdi 
Amıterdamdan bildirildiğine 

göre Holandanın Almanya, Bul
ıaristan, Romanya, İtalya ve 
Türkiye ile olan kliriı g anlaş

masının yeniden mer'iyete gir
dij'i resmen bildirilmektedir. 

İıpanya, Danimarka 'fe Nor
veçle olan kliring anlafmalarıo· 
da detişiklik yoktur. 

Tütün almak için gelen ı er 
Bir müddet evvel memleketi

mizi ziyaret ederek beş milyon 
kilo tütün satın almata karar 
veren Britiş ·Amerikan Tabako 
kumpanyası mümessillerinden 
mürekkep üç kitilik bir heyet 
de dün şehirimize gelmiştir. 

Altın fiyatı 
Altın fiyatları yüksek vaziye· 

1 

tini muhafaza etmektedir. Dün 
2325 kuruşa kadar muameleler 

1 olmuşsa da akşam fiyat yine 
1 23,50 ye çıkmıştır. 

1STANBUL 

TiCARET VE ZAHiRE BORSASI 

3 • 6 . !140 
Cinei 

Piyasada ceviz ve badem ü
zerine satıt olmadığıodan mü
him stoklar birikmiştir. Evvelce 
hn maddeler Almanyaya gön
derilirdi halbuki şimdi ihraç edil
ınemektedir. Tüccarlar, Ticaret 
Vekaletinin bu maddelere yeni 
ınahreçler bulmasını beklemek

tedirler. 

italyaya satılan arpalar I Bu~dııy }Umıışak 
ı ,. sert 

FIATLAR 
Aşatı Yukarı 

K. P, K. P. 
5 32 6 30 

6 12,5 - -
5 32 İtalyaya satılmış iken kliring I .. kızılca 

hesaplarıııının dolmuş olmasın · Arpa yıımlık 
dan dolayı sevkedilemiyen ar· 

1 Mısır earı dökme 
P•ların bu kerre piyasada satıl- Susam 

Mercimek kıraıızı 
tnasına başlanmıştır. 1 -- Fındık içi 

---------, Afyon kaba B O R S A Peynir beyaz 

5 ıo 5 20 
4 12 

17 15 
9 10 

34 -
412 20 

26 - 31 4 
54 - 56-ÇEKLER Zeytinyat ı. ci 

3 - 6 - 1940 G E L E N 
londra 
Nevyork 
Pa.riı 
Milano 
Ceııaevre 
Atioa 

5.24 
163.50 

2.9675 
8.~50 

29.2725 
0.9975 

BuQ"day 

1 

Çavdar 
Pamuk 
Su1am 

1 Mısır 

Ton Ton 
705 Yapak 29 
ı:ıo Pa'Tluk yatı 48 
100 Un 56 
34 Fasulye 15 
30 

Sofya 
Madrid 
Buda peşte 
86kret 
Belgrad 
"t'okobama 
Stokbolm 

1.9850 
14.455 

G i O E N 

29.84 
0.625 
3.8525 

38.6.125 
31.0050 

Zeytinyatı 102 1 Tiftik 

1 DIŞ FIATLAR 
I Butday ı L~varpul 
1 9 : Şıkago 

• ı Viııipek 

12,5 

3 70 
4 89 
4 51 

Müteahhitrerin Takvimi 
YARIN 5. 6. 9-'0 t-; YAPILACAK İHALELER 

Balıkesir Orman Müd : 
Çira (No 1433) • 
Meşl' ıınkazı (Noı 1426) • 

İst. Elektrik Tramvay ve Tünel 
İfletmeleri : 

Fit ve uç lı:u•uları yüksek tevf'tlÜr şe· 

bekeleri için (No 1395) 

1 İzmir Belediyesi: 
I Otobüı Jed .. k pnr~nlıırı (No 1426) 

ı Nafıa Vekaleti: 
I Ank Atntürlc lisesi kulurıfer sıhhi 

... ıı (No 1427) 

Van Nafıa \.ıüd.: 

teai· 

Civata ve tiı fon (No 1430) 

İnhisarlar U Müd.: 

Okul binuı ınş (No 1429) 

Hatay Seyyar Jandr. 
Alayı SAK: 

Piyade 

Mnıltu mürekl:ebi (No 1416) 
Arpa küspui (No 1426) • 
Tombeki deriai (No 1437) • 

Yaş ııehze k. ııo~an pirinç patnt .. s mer· 1 

cimek zeytın tone•ı aıılça nohut k. ı 

Üz.Üm peynir v •· (No 1430) 

Erzincan İnhisarlar Müd.: 

mi Encümen odaıında 422,358 lira 95 kuruş keşif lıtedelli , lstanbul 
Belediyesi sınırları içinde muhtelif yerlerde yaptırılacak asfalt, par
ke vesair cins yolların inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konul
muştur. Mukavele, eksiltme, banyındırlık işleri genel, hususi ve 
fenni şartnameleri, proje ve keşif hülasasile buna müteferri diğer 
evrak 21 lira 12 kuruf mükabilinde fen işleri Müdürlüğünden ve· 
rilecektir. İsteklilerin, bu işe benzer iş yaptığına dair veıikalarına 
istinaden ihale tarihinden 1 gün evvel lstanbul Belediyesi Fen İtleri 
Müdürlü!lüne müracaatle alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına ait 
Ticaret Odası veıikalarile 20644 lira 36 kuruşluk ilk teminat mak
buz veya mektuplarile 249') numaralı kanunun tarifatı çevresinde 
lıazırlayacakları tel<lif mektuplarını ihale günü saat 14 e kadar 
Daimi Encümene vermeleri lazımdır. 

Edirne Ask. SAK 
Koyun eti (No 14l:i) 

O. I!>. Yolları: 
Otomatik yağlı şal•er (No 1•120) 
Şofaj irtibat başlıft , rekoru lıortnm 

ziQ'i laaiık boru raptlyui v.ıı. (No 
Suni portland ~imentoau (No 1427) 
HamİLİ kıbrit {Nn 1424) 

Diyarbakır Vilayeti: 
Göçmen evleri inş. (No 1423) 

Tekirdaj' Nafıa Müd.: 

hile-
14:!8) 

Şose tamiri n ekip binaları inş (No 1424) 

İsparta Aık . SAK: 
Samon va un (No 1424) 

Ank. Nümune Hast. Baştab.: 

İdare biııHı inş. (No 1432) 

Harta Genel Direk.: 
Kamyon (No 14'l2) 

Tophane Lvz SAK: 
Sedye (No 14::14) 
Köhne fotin cNo 14:19) • 

O.O. Yolları Kayseri: 
Kömür nakli (No 1436] 

Çamaltı Tuzlası Müd ; 
Meşe odunu (No 1436) 

İst Belediyesi Sular İdaresi: 
Demir flenç (No 14~8) 

Samsun Orman Müd.: 
0dun kömür ve gürgen (No 1434)• 

Çanakkale Bel~diyesinden : 
Cinsi B~deli keşfi Muvakkat teminat 

Umumi hela ınşıısı 
Lira Krş. Lira 
2007 79 151 

Yukarı çarşıda salman çeşmesi yanında yeniden yaptırılacak 
olan 2007 lira 79 kuruş bedeli keşifli umumi hela inşası 24.5.940 

' tarihinden 12 5.940 tarihine kadar 20 gün müddetle açık eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

Talip olanların ihale günü olao 12.6.940 perşembe günü saat 
15 de belediye dairesinde müteşekkil belediye encümenine tartna· 
me ve sair hususat hakkında malümat almak iıteyenlerin belediye 
muhasebeciliğine müracaatları ilin olunur. 

Kırklareli İskan Müdürlüğünden : Elemek francola karaman ve kuzu eti 
(No 1426) 

Adana Askeri SAK. : 
Un {No 1439) 

Hamiş : ( l Tırnak içine alınmıı nu
maralar, işin hangi Hyılı llaı.eted .. neşr-
o dutrunu gÖıterir. 

[•J Sonunda yıldız işareti bulunan iıle 
mÜ%ayedeyıı aittir. 

Kırklarelinden 15 kilometre mesafede bulunan inece nahiye 
merkezinde 21 kerpiç, 30 kilometre mesafede Pınarhisar nahiye 

1 m~rkezinde ~ kargir ev ve Babaeski kazası merkezinden 100 ev 
------~---------------------- ve Burgaz kazası merkezinden 73 ve Büyükkarışhran nahiye mer· 

MUNAKASALAR 
İnşaat· l amiral- Nafıa isleri - Malzeme-Harita 
~~~~~~~~~~~----!-. ~ 

Konya Nafıa Müdürlüğünden : 
Konya Kaşınhan yolunun 850 metrelik kısmı 9966 lira 50 ku

ruş bedelle 10.6 940 pazartesi günü saat 15 de ihale edilmek üzere 
pazarlığa bırakılmıştır. 1 

Taliplerin evrakı keşfiyeyi görmek için Nafıaya vesika almak 
üzere vilayete ve ihale gününde 747,5 liralık muvakkat teminat 
mektubu ile birlikte vilayet daimi encümenine müracaatları ilan olu-
nur. 

Manisa Vilayetinden : 
7254 lira 82 kuruş keşif bedelli, Turgutlu Manisa yolunda 

8x565 inci kilometresinde bulunan Nif çayı köprüsünün tamiri açık 
eksiltmeye konulmuştur. 1 

Bu işe ait eksiltme şartnamesiyle proje ve keşif kağıtları ve 
bunl~ra müteferri evrak nafıa müdürlüğünde görülür. 

ihale 1·1.6.940 cuma günü :.aat on beşte Manisa vilayeti 
müdürlüğü odasında yapılacaktır. 

nafıa 

1 Muvakkat teminat 551.37 liradır. 
İsteklilerin en az sekiz gün evvel vilayete müracaatla bu iş için 

1 

alacakları ehliyet vesikası ile 940 senesine ait ticaret odası veaika11 ' 
ibraz etmeleri ilan olunur. 

ı 
Akhisar Beledivesinden : 1 

5984 lira bedeli keşifli Akhisa.rda hükümet caddesinde yaptırı
lacak beton yol inşası işine yapılan ilana rağmen istekli çıkmadı- 1 

tından 27 haziran 940 perşembe günü saat 15 şe kadıı.r bir ay için- 1 

de zuhur edecek ve haddi layık bedel teklif edecek talibine pazar- 1 

lıkla ihale edilec~ktir. 

Bu işe iştirak edeceklerin % 7 5 teminat paraları ve bu gibi 
itlere yaptıklarına dair vesikaları ile birlikte Akhisar belediyesine ' 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

İzmir Belediyesinden : 
İnönü caddesinde 128 ile 187 ıayılı sokaklar arasııü1a kısım l.t

ıım kaııalızasyon ve menfez kolları yaptırılması, fen işleri müdür ı 

lüğüııdeki l<eşif ve şartnamesi veçhile açık eksiltmeye konulmuş- 1 

tur. Keşif bedeli 2350 lira muvakkat teminatı 176 lira 25 kuruştur. ' 
Taliplerin teminatı iş bankasına ya!ırarak makbuzlıuile ihale tarihi 

1 

, olan 17 6.940 pazartesi günü saat 16 da encümene müracaatları. j 
ı e ** Gııraj santralda benzin deposu yaptırılması, fen işleri mü-
dürlüğündeki keşif ve şartnamesi veçhile açık eksiltmeye konul- 1 

' muştur. Keşif bedeli 844 lira 55 kuruş muvakkat teminatı 64 lira- 1 

: dır. Taliplerin teminatı iş bankasına yatırarak makbuzlarile ihale 1 
, tarihi olan 17.6.940 pazartesi güuü saat 16 da encümene müraca· 
atları. 

J • * • Kadife kale.ııindeki gazinonun ikmali inşaatı, fen işleri müdür- I 
lüğündeld keşif ve şartnamesi veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. 1 

Keşif bedeli 4339 lira 84 kuruş muvakkat teminatı 326 liradır. Ta- 1 
liplerin teminatı iş bankasına yatırarak ihale tarihi olan 17.6.940 

· pazartesi günü saat lfi da encümene müracaatları. ı 

lıtanbul Belediyesinden : ı 
19.6,940 çartamba güuil ıaat 15 te lıtanbu! Umumi Meclisi Dai• ' 

"' 

kezinde 27 kerpiç ev ki cem'an 221 kerpiç ve 29 kargir ve keres· 
tesi Hükumet tarafından verilmek üzere toptan veya veya grup ha
linde eksiltmeye konulmuştur. 

Umum keşif tutarı 78700 lira 46 kuruştur. 
Eksiltme 19 haziran 940 tarihine raslıyan çarşamba günü saat 

16 da Kırklareli İskan Müdürlüğünde mÜtt'şekkil Komisyon tarafıo· 
dan yapılacaktır. 

Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
Münakasa şartnameıi, plan ve)air evrakı 394 kuruş mukabilinde 

Kırklareli İ skin Müdürlüğünden alınabilir. 
Muvakkat teminat akçesi: İnece nahiyesindeki 21 ev için 460 

lira 76 kuruş, Pınarhisardaki 29 kirgir ev için 888 lira 6 kurnş, 

Babaeski kazasındaki 100 ev için 2145 lira, Burgaz kazasındaki 73 
ev için 1745 lira 49 kuruş ve Büyükkarıştıran nahiyeıindeki 27 ev 
için 653 lira 26 kuruş olup hepsini birden teklif verenler için de 
5185 lira 2 kuruştur. 

Teklif mektubları eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 
Komisyon başkanlı~ına tevdi edilmiş bulunmalıdır. 

Eksiltmeye talib olanların ehliyet vesikalarile birlikte müracaat
ları. 

ilaçlar, Klinik ve ls~çiyari aıat. Hastahane Lvz. 
İçel Vilayetinden : 

Adet Lira S. No. 
1 
2 

Nevi 
İıaç 
Alitı tıbbiye 

141 2517 
25 182 

Neye ait olduğu 
Mersin hastanesi içio 

3 
4 
5 
6 

İlaç 
Ahtı tıbbiye 
Mualece 
Alatı tıbbiye 

Yeklın 

99 660 
35 96 
29 515 
8 90 

4060 

)l :ıı > 
Tarsuı hastanesi için 

:ıı l> :ıı 

Silifke hastanesi için 
» » :ıı 

Mersin, Silifke ve Tarsus memleket hastanelerine 94 l yılı ıçın 
muktazi ilaç ve alatı tıbbiyenin tahmin bedelleri yukarıya yazılmıştır. 

İşbu mualece Ye alatı tıbbiyenin liıtesi İçel sıhhat ve içtimai 
muavenet müdürlüğünde mevcuttur. 

Her hastane için ilaç ve aletler ayrı ayrı ambalaj edilmek ıu· 
retile mahallerine teslim edilecektir. 

Bu ihtiyaçları 20.6 .9t0 perşembe günü saat 14 de ·ihale edilmek 
üzere İçel vilayeti daimi encümenince açık eksiltmeye konulmuştur. 

TaliplCC" şartname ve listeyi görmek üzere sÖ7Ü geçen daimi 
encümen kalemine ve ihale güuü belli saatte mezkur e11cümene baş 
vurmaları ilan olunur. 

• • * 
Kasık bağı alınacaktır: Bak mensucat sütununda Kızılay 

miyeti U. Mrk. ilanına. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 
Trabzon Belediye Encümeninden: 

Umumi Elektrik Şebekesinde istimal edilmek üzere 400 adet 
ikiyüz vatlık, 700 adet yüzelli vatlık, 1000 adet yüz vatlık ve 200 
adet de yirmibeş vatlık ampul mubayaası onsekiz gün müddetle 
açık eksiltmeğ'e konulmuştur. 

Alınacak bu ampullarıo muhammen bedeli 2116 lira 50 kuruştur. 
Şartname Örnelcleri yazı işleri müdürlüğünden alınabilir . 
Muvakkat teminat 158 lira 74 kuruflur · 
Eksiltme 11 haziran 1940 sah günü saat 15 de icra olunacatın· 

dan isteklilerin muvakkat teminat makbuzlarile ayni gün ve saatte 

belediye encümenine müracaatları ilin olunur. 
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inşaat, Tamirat, Nafıa iJler!_. MaJze~. Heni.t~ 

Kadife kalesinde gazinonun ikmali inş. aç. eks. 4339 84 
Garaj saotralda benzin deposu yap. ,, 844 55 
Kanalizasyon ve menfCL kolları yap. ,, 2350 -
Mif çayı köprüsü tamiri ,, 725-l 82 
Beton yol inş. (temd.) paz. 5984 -
Umumi hela inş. aç. ekı. 2007 79 
Arteziyen delme işi: 100-150 m. paz, w. 15 

Edremitte P.T.T. binası inş. (şart. 170 kr.) ,, 
Göçmen evleri inş . kerpiç: 221 ad.-karğır: kapalı z, 

29 ad. (şart. 394 kr.) 
Sıvas·Erzincan yolunun arasında şose tami

ri: 5500 m. 
Sıvas·Erıincan yolunun arasında taş feui 

ve silindiraj işi: 7514 m. 
Muhtelif yerlerde yap. asfalt, parke v.s. 

cins yolların inş. (şart. 21.12 L.) 

" 
n 

,, 

34016 11 
78700 46 

21400 39 

13317 59 

422338 95 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastahane Lvz. 

İlaç alatı tıbbiye ve mualece 4060 -
Kasık bağı sol: 140 ad.·sağ: 140 ad.·mu· 

zaaf: 140 ad. 

E'e~.trik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Elektrik ampulu 200 vatlık: 400 ad.-150 aç. elu. 2116 50 
vatlık: 700 ad.-100 vatlık: 1000 ad.- 25 
vatlık: 200 ad. 

Mensucat, Elbi~ Kundura, Çama!.ı~.s. 
Silecek: 700 ad.·peştemal: 1600 ad .-havlu: 

12.000 ad. 

Kereste, tahta ve saire 

Çam direk: 220 ad. 
Çı ralı çam kereste: 7.085 m11 

aç. ekı. Beh. 6 -
pız. 495 50 

Köknar kereste: 5.377 m3 

Nakliyat Boşaltma Yükletme 

Erat, eşya erzak v.s. nakli 
İnhisarlar mamulatı nakli 

" 

aç. eks 

" 
Mahrukat Benzin, Makine yağlan v. s. 

Linyit kömürü: 6l7 t. (temd} 
Motorin: 65700 kg.-buhar silindir yağı: 1277 

kg.-yağlama yağ1: 1277 kg.-dizel yatı: 
1725 k.-dizel yatlama yatı: 1100 kg. 

(temd.) 
Gaz: 400 k. 
Benzin: l 00 k · 
Odun: 30 t. 
O.lun kömürü: l t. 
Odun: 25 t . 
Odun kömürü: l t. 
Kok kömürü: 20 t. 
Gaı. yağı: 10 teneke 
Gaz: 30 teneke 
Benzin: 10 teneke 
Kok kömürü: 40 t. 
Odun kömürlı: 20 t. 
Lavemarin kömürü: 250 t . 
Ekıtra makine yatı: 500 k. 
Adi ,, : 400 k. 
Ekıtra silindir yatı: 409 k. 
Adi ,, : 500 k. 
Gaz: 1 O teneke 

Müteferrik 

Fent boru io m/m: iOO m. 
Salmastra amyantlı 4 kö~e: 500 k. 
Maranı•z alitı: 17 kalem 

Yağlı boya ve fırça: 6 kalem 
Demircilik malzemesi; 8 kalem 
Kapı, pencere ve kilit malzemesi: 7 kalem 
Mahya kiremit: 90 ad. 
Kiremit: 3810 ad. 
'tivi: 125 k. 
Civata: 36 k. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v .s. 

Y oprl; 20 t. 
Ekmek: 70656 k. (temd.) 
Sığır eti: 75 t. 
Yoğurt: 6 t. 
Süt: 2 t 
Yemeklik ot: 408 t. 
Yataklık ol; 200 t. 
Erz.ak Menin Memleket Hastanesi için: 64 

kalem 
Mahtelif erzak Tarsus Memleket Hastane· 

ıi için: 48 kalem 
Erzak Silifke Memleket Hastanesi için: 39 

kalem 
Söt ( l senelik) 
Y •turt: ( 1 senelik) 
l!kmek cezaevi için (1 ıenelik) (temd.) 

6. M ü 1' a y e d e 1 er 
Kalaylı demir siyah saç-varıl boş kutu-le· 

aeke v. s. 
Elektrik molörü A.E..G. marka v.s. 

pa7.· 

aç. eks. 
,, 

" 
" 
" 
" ,, 

" 
" 
" 
" 
" kapalı z. 

aç. eks . 

" 
" ,, 
" 

aç. ekı . 
paz. 

" 
" 
,, 
" ,, 

" 

aç. eks. 

kapalı z. 
aç. eks. 

,, 
" ,, 
n 

,, 

" 
,, 
n 

kapalı z. 

aç. art. 

,, 

393 -

10000 -
8000 -

4924 50 
80t6 91 

120 -
32 50 

250 -
30 -

600 -
30 -
99 75 
36 25 

1400 -
300 -

1360 -
200 -
l20 -
280 -
150 -
9-

900 -
1125 -
335 6() 

27 40 
312 80 

97 15 
13 51) 

495 31 
62 50 
14 40 

3000 -
7418 88 

25342 50 
280-
286-

5000 -
2500 

550 -
ıooo -

13500 -

326 -
64 -

176 25 
551 37 

151 -
750 -

5185 02 

1611 78 

998 82 

2064-l 36 

158 74 

99 -

750 -
600 -

g_ 

2 43 

ıs 75 
2 25 

45 -
2 25 
7 48 
2 71 

205 -
22 -

68-
84 38 

225 -
556 42 

1900 6, 
67 50 
21 -

375 -
187 50 

41 25 
75 -

1003 -

Ankaz traktör alatı: 4 t. 
Koyun: 40 ad. 

,, k . O Ol 50 

" 

M0NAKASA GAZETESi 

İzmir Belediyesi 

" 
" Manisa Vilayeti 

Akhisar Belediyesi 
Çanak. Belediyesi 
Lüleburgaz Kepirtepe Köy Ensti

tüsü Müd. 
Balıkesir P. T. T. Müd. 
Kırklareli İskan Müd. 

Sivaa Nafıa Müd. 

" 
İ t. Belediyesi 

11-t·40 
17-6·40 
17·6·40 
14·6·40 
27-6-40 
12-6-40 
l 1-6-41 

16 -
16 -
16 -
15 -
J5 -
15 -
15 -

21·6·40 15 -
19-6-40 16 -

24-6 40 15 -

24.Q.40 15 -

"-6 40 15 -

İçel Vilayeti 20-6-40 
Kızılay Cemiyeti U. Mrk. Yenipesta- 10.6·40 

ne Civarında 

14 -
ıo -

Trabzon Bcle!diyesi 

Kızılay Cemiyeti U. Mrk. İst. Ye
nipostane Civarında 

11640 15 -

10·6·40 10 -

Kütahya P.T.T. Müd. 1 t-6-40 14 -
Lüleburgaz Kepirtepe Kiy Enıtitü · 7-6-40 14 -

sü Müd. 
n 

Balıkesir Ask. SAK 
Mersin İnhisarlar Müd. 

Akhisar Belediyesi 

" 

İçel Vilayeti 

" .. 
,, 

" 
" 

" 
" 
" 
n 
,, 

Mudanya Belediyesi 
Muclanya Belediyesi 

" 
n 

,, 

" 

Borneva Belediyesi 
D.D. Yolları Haydarpata 
Lüleburgay Kepirtepe Köy Enstitü· 

ıi Müd 

" 
" ,, 
" 
" 
" 

n 

,Manisa Ask. SAK 
Balıkesir C. Müddeium. 
Çatalca Tümen SAK 
Kütahya Ask. SAK 

" Çanak. Mst · Mvk. SAK 

" İçel Vilayeti 

" 

" 
ist. C. Müddeium. 

" Mersin C. Müddeium. 

Kuşadası İcrll Daire.si 

7-6-40 14 -

20-6-40 16 
17·6 ·40 11 

27-6-48 15 -
27-6·40 15 -

20-8-40 
20-6·40 
20·6·40 
2ıı 6-40 
20-6 40 
20·6-40 
20-6-40 
20 6-40 
20-6·40 
2U·6 40 
~··40 
20.5.40 
14·6·40 
18·i·40 
18-6-40 
18·&·40 
18·6 40 
18 6-40 

13-6-40 
24 6-46 
7.540 

7-6·40 
7 6-40 
7-6-41 
7·8 40 
7-6-40 
1-5 48 
7-i·4G 

17-6·40 
20·6-40 
18-6-40 
6·6·40 
6-6-40 
76-40 
7-6 40 

20-6-40 

ı.ı -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -

11 -
il -
14 -

14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -

10 -
16 -
15 -
15 
15 
10 
il 
14 -

20-140 14 -

'!0·6 40 14 -

20·6-40 11 -
20-6-40 13 -
12-6·40 14 30 

5.7 6-40 14 -

İst. Beled. Sarıdemir Mahallesi Ha• l 1·6·40 10 -
mam Sok. ·'~ 7 Mılli Bira ve 
Meşrubat T. A. • .;). 

Lüleburga:ı Malmüd. 7J 1-6·50 
Betiktaş Sulh icra Mem. Fatih Hay .. ~ 1·6-40 

van Pazarı 
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.......... ~~~~~~~~~~~--------
! Mansucat - Erbise - Kundura - Çamaşır v. s. 
1 Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezinden : 
1 Münakaa suretile aşağıda yazılı 6 kalem eşya sahıı alınacııktır• 
1 Nümuneai ve şartnamesi için alakadarların her gün lstanbulda ye; 
' ni Postane civarında Kıhlalay hanında Kızılay deposu direktlSrlU 
ğüne müracaatları. 

700 aded 
1600 

12000 
ı.c o 

" 
" 
n 

Silecek 
Peş tem al 
Havlu 
Kasık bağı sol 

140 n " ,, sağ 

! . 140 " " ,, muzaaf 
IU da yapılacaktır · 

1

, ihale 10.6.940 tarih ve saat 

Kereste, Tahta ve saire 
1 Çıralı çam ve köknar kereste alınacaktır. Bak : Müteferrik ,ı1 
ı tununda Lüleburgaz. Kipirtepe Köy Enstitüsü Müd ilanına. ! ___..,, 
i Nakliyat - Yükleme - Boşaltma -------- ·-- --

Balıkesir Askeri Satınalma Komisyonundan : 
Balıkesir lstasyonu11da şehir içi muhtelif garnizonlara ve bur~· 

(ardan Balıkesir istasyonuna bir sene zarfır.c!:: nakil ve sevk e~•· 
, lecek erat, eşya, erzak ve sairenin nakilleri açık eksiltme usııl e 

ihaleye konmuştur. 
Muhammen bedeli 10,000 lira olup muvakkat teminatı 750 lir" 

• dır. 
ı İhale 20.6.940 perşenbe günü saat 16 da Bnlıkesir kor satanalo.ı' 

komisyonu binasında yapılacaktır. 
1 İşbu nakliyata ait evsaf ve şartlar her gün komisyonda ıöraır 

bilir. 
T 1. 1 . l b' li~ft a ıp erın muayyen o an saatte muvakkat teminatlarile ır . ..ıı 

komisyonumu7a otomobild ve şoför olduklarına dnir vesikalartJ' 
birlikte gelmeler·. 

Postada vaki gecikmeler muteber değildir. 

Mersin İnhisarlar Müdürlüğünden : . ~ 
inhisarlar idaresinin Mersin ve Taşra anbarları için bir ''·r 

, zarfında Mersine gelecek tahminen JO bin ton çuvallı tuzlarıll 
1

0 

kelede vagonlara ve şehir içinde idare an barlarına ve anbarlard•. 
istasyo~da vagonlara ve iskelede mavnalara ve istasyonda vııg~ 
lar~a.11 ıdare. ~~barlarına ıı~kli ·~ istifi araba ve ham maliyesi ı.6. ı;ıı 
tarıhınden ıtıu c. ren 15 gun muddetle pu.arlığa konulmuştur• . 1ı 

1 işin tahminini tutarı olan 8 bin liradan alınacak mnvakl at tectJ'~ 
6GO liradır. Şartnamesi inhisarlar idaresindedir. Pazarlık 17.6-
pa:tarteıi günü saat 11 de yapılacaktır. (l 

1 Talipleri11 muvakkat teminatlarile beraber tayin olunan gli0 • 

i saatle Merı.in inhisarlar müdürlüğünde bulunmaları ilin olun~ 

j Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. 1 
J Akhisar Belediyesinden : 
l Belediyemiz elektrik fabrikasının bir yıllık ihtiyacı olan .t92~lı' 

lira bedel keşifli ve 657 ton linyit kömürü alınacağına dair ev'''~· 
1 yapılan ilana rağmen istekli çıkmadığından 27 hoı:iran 940 perf'd~ 

be günü saat 15 şe kudar bir ay içinde çıkacak ve layı ki had bt 1e l teklif edecek talihine pazarlık suretiyle ihale olunacaktır. !bale i9' 
iştirak edeceklerin % 7,5 teminat parasiyle At.hisar belediye• 

1 müracaatları lüzumu ilin olunur. 

l ~ 
• • • Belediyemiz elektrik fabrikasının bir yıllık ihtiyacı ıf 

; 65700 kg. motorin l 277 kg. kuru buhar silindir yağı, l 277 kg· 1 ~' 

1 

la~a yağı, 1!~5 kg. dizel y~ğı, 1.100 kg. yağlama yağı al~nacd~ 
daır yapılan ılana rağmen ısteklı çıkmadığından 27 hazırarı tf 

l perşembe güuü aaatl5 şe kadar bir ay zarfında zuhur ed.ıce~ 
haddi layık bedel teklif edecek olana ihale edilecektir. 1' 

1 Keşif be.leli 8016 91 liradır. İhaleye iştirak edeceklerin ~0 •1;ı 

1
. teminat paraları ile Akhisar belediyesine müracaatları luzuın" 1 

olunur. 

Mudanya Belediyeıinden: 
Muhammen bedel 

Lira Kr. 
250 ton Lavamarin kimürü 1360 OU Kapalı zarf ~ 
Belediye elektrik santralı içiu yukarıda yaz.ılı lavamarirı ef 

mürü satın alınacaktır . Şartnameleri Muhasebede görülür. İndir~/ 
ittirak etmek isteyenlerin 14.6.940 cuma giln\i saat 15 te teOS' 
larile Belediye Encümeninde bulunmaları ilan olunur. 

j * • • Kilo gram Fi. Lira 
' Ekstra makine yağı 500 40 kuruttan 200 ) 
j Adi » :. 400 30 » 120 ) ,~ 
I Ekstra silindir yağı 400 70 :ıı 28U ) AÇ· 
I Adi » » 500 30 » 150 ) 

Ufak gaz tenekesi ı O tane 90 :ıı 9 ( f 
1 Mudanya elektrik santralı için yukarıda yazılı .yağlar ve ıf 
satın alınacaktır. Şartnameleri muhasebede görülür. indirmeye 1, 

1 rak etmek isteyenlerin 18.6.940 salı günü saat 15 te teınirı•1 

Belediye Encümeninde bulunmaları ilan olunur 

Müteferrik 
Lüleburgaz Kepirtepe Köy İn•titüsü Müdürliiğündel1 :, 

'f ııı' 
Muham. bed. 11 lı' 

Cinsi Alınacak miktar lira kr. lirli f10 
Çıralı çam kereste 7.08:> nı~ 70 495 
Göknar kereste 5.377 m:ı 65 39! 40 
Ç~v~ta 36 kg. 40 ~Z ,O 
Çıvı 125 kg. - 50 'jO_ 
Kiremit 3810 adet 13 495 50 
Mahya kiremidi 90 adet - 1i 91 ~ ı5 
Kapı, pencere ve kilit malı.em. 7 kalem ... n 

312 ;r 
Muhtelif demircilik ve eşya 8 .ıı 

malı.emesi z.7 A 
Yağlı boya ve fırça 6 125 ~ 
Marangoz 17 » "" tıl' 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı malı:eme pazarlık 6

"':1a 
1 

haziran 940 cuma günü saat 14 de Lüleburgaz malmüdlirli.1 
1 komisyonca satın alınacaktır . d ıı 
1 İstf'kliler 336 lira 99 katı makbuzları ve 940 ticaret ~ : 0/ 

sikalarile ihaleılen bir saat evvel maluıüdürlüğü o.la1ındak1 

i yon reiılitino teali• etmeleri. 

1 



4 Haziran 1940 

Şartname ve oümuneleri girmek isleyenlerin malmüdürlüğÜoe 
llııiiracaatları ilia olunur. 

Bornova Belediyesiaden : 
Bornova yeni su şeb~kesioin tevsii için 600 metre uzunluğunda 

60 ınilimlik font boru aabn alınacaktır. 
Muhammen bedel 900 liradır. 
Münakau 13.6.940 perşembe günü saat 11 de Bornova be1edi

Ytıind~ yapılacaktır. 
Depozito akçası 68 liradır. 

O. O. ve Limanları İoletme Umum İdaresinden: 
Muhammen bedeli 1125 lira olan 500 kg. amyantlı 4 köşe sal

ll:ıaıtra 24.6.940 pazartesi günü saat on birde Haydarpaşa gar bi-
11•ıı dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın ııılı 

1 
11•c-ktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 8t lira 38 kuruşluk muvakkat temi · 
•at ve kanunun tayin ettiti vesaikle birlikte e k~iltme günü saatine 
~•dar Komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmak- J 

ta~d-"-·--------~--~~--~~--------------·~------- 1 

~ak, Zahiııe. Et, Sebze v. s. j 
İsparta AskP.ri Satınn ima Komisyonıımdan : 1 

M. tutarı İlk tem. 
l<ıtaaı Cinai Kilosu İhale ta. saat 

Denizli sadeyağı 3250 24.6.940 14 
[)tııizli k. fasulya 11000 ~ 15,30 
~tnizli arpa 40500 20. » 10,30 
'Parta k.faaulya 500} 17. ~ 10,30 
F.tridir sadeyağı 1 tOO » 11 
.\ııtalya arpa ve 113250 14. :ıı 15 

yulaf 

lira kr. lira kr. Şekli 

3575 268 13 son paı:. 

1980 143 50 ~ 
1822 136 72 > 

800 60 ıı 

1210 90 75 b 

5662 50 424 69 eks. 

ı 

Yukarıda adları yazılı sıaroiz~nlarıo !htiyaçları olan. 6 kalem 1 

trıak Isparta tüm komutanlığı bınasındakı satınalma komısyonu ta
tafıodao eksiltmeye keııulmuş ve her garniıonun hizalarında günü, 
'-•ti, teminatı, tahmin bedeli ve eksiltme şekilleri cins ve miktar-
ları yazılıdır. . 

Şartname ve evaafları komisyonumnzda mevcut olup istekliler ' 
'-rilfından her zaman okunabilir. 1 

Eksiltmelere iştirak edecek olanların teminııtlarını tümen vez· 
11tıine yatırmaları, kapıılı olanları teklif mektublarını ihııleden bir ı 
~· ince kanunun 2 ve 3 iiocü maddelerinde yazılı vesikalariyle , 

1tlikte komisyonumuza müracaatları ilin olunur. 

Eskitehir C. Müddeiumumilifinden : 

Eıkişehir ceza evindeki mevkuf ve mahkumlara ihale tarihinden 
1 

ltıali sene sonu olan 31.5.941 gününe kadar beheri 960 gram itiba
tiıle verilecek ekmek günde asgari 150 azami 2011 adet olmak üze- 1 
tt kapalı zarf usuliyle 1 6.940 gününden itibaren eksiltmeye konul
lrıııttur. 18.6.940 salı günü saat 16 da Eskişehir C. M. U. liğinde ' 
lllıGteşekkil komisyonda yapılacaktır. Bir ıJCnelik ekmek belediyeden 
'1ı~acak, ihale günündeki rayiç üzerinden tenziline talip olana ihale l 
'dılecektir. Muvakkat teminat miktarı 486 liradır. 1 

Talip olanların teklif meltlublarıuı yukarıda gösterilen .. atteo 
~İr saat evveline kadar komisyona verilmesi lazımdır, nakid kabul 
'dillbcz. Naklin maline sandığına yatırılmıt olması ve makbuzunun 
•t1a.hut banka mektubunun ayrı bir zarfa konarak teklif mektu- , 
"-ıı11 havi olan zarflcl birlikte diğer bir zarfa konularak komiıyo-

1 
lla saat 15 e kadar verilmesi lazımdır. Şartnameyi görmek isteyen-

1 
1
trio ceza evine müracaatları ilin olunur. 

Manisa Askeri Satınalma Komisyonundan: ! 
Manisadaki askeri laaatahanesinin 20 bin kilo yoturt ihtiyacı 

'çılı. eksiltme suretiyle münakasaya konmuştur. 
ihalesi 17.6.940 pazartesi ıünü saat 10 da Manisada tümen ıa· 

tııı alı:ua komisyonunda yapılacaktır, 
Tahmin edilen tutarı 3000 liradır. 
Teminat muvaklcate akçası 225 liradır. 
Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
İstekliler ticaret oduıntla kayıdlı olduklarına dair veıika gös

ltrlbek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye ittirak adecekler 2490 sayılı kanunun iki ve uçun· 

'ii ınaddeleriude vo .. rlnameıiııde yazılı vesikalariyle birlikte ihale 
'-•tinden evvel kemisyona müracaatları. 

Çatalca Tümen Satınalma Komisyonundan: 
, 75 bin kil~ aıtır eti 18 6.9~0 salı günü saat 15 de kapalı zarfla ek
•U~lbeıi yapılacaktır. Muhammen bedeli 25342 lira 50 kuruş, ilk te
lltıoatı 1900 lira 69 k11ruştur, Kanuni şekilde tanzim edilecek teklif 1 

~'rfları ihale saatinden bir saat evveline kadar Çatalcadaki tümen 
latınalma ke111isyonuna verilmesi lazımdır. Evsaf ve tartnamesi her 
tlı,.. komisyenda ririilebilir. 

Balıkesir C. Müddeiumumiliğinden ~ 
Balıkesir ceza evinin 1 temmuz 1940 tarihinden 31 kıinunevvel ' 

1940 tarihine kadar alınacak lc4 günlük ve 7418 lira 88 kuruş 1 

.~11lıa1nmen bedelli ve 70656 kilo ekmek 1 haziran 1940 tarihinden ' 
itibaren yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye ko. 1 

~llbu,tur. Ekmeti vermeye istekli olanlar teraiti Öjrenmek üzere ' 
r aüıı ceza evi müdürlüğüne miiracaatları yüzde yedi buçuğu nis

~tiııde rııalsandığına yatıracakları 556 lira 42 kuruşu havi muvakkat ' 
~~lbiııat mekbuzlarile birlikte ihale gilnü olan 20 haziran 1940 tari- · 
•ne oıüaadif perıembe ıünü saat 16 da müddeiumumilik dairesinde 1 

'-'iiteşekkil komisyonda hazır ltulunmaları ilan olunur, 

İstanbul C. Müdd.eiumumiliğinden : , 
İstanbul ceza ve tevkif evinin bir senelik süt ve yoğurt ihtiyacı 1 

-Çık eluiltmeye konulmuttur. 
l• Sütün muhammen bedeli S50 lira olup muvakkat teminatı 41 
~ta 25 kuruttur. Y oturtun muhammen bedeli IOOO lira olup muva-
-t teminatı 75 liraıiır. Sütün eksiltmesi 20.6.940 perşembe günü 

::-t 11 de yoturtun eksiltmesi ayni gün saat 15 de Sirkeci Aşir· 
tııcli sokak 13 numarada adliye levazım dairesinde yapılacaktır 

~ İstekliler şartnaoıelerini tatil günlerinden maatla her gftn mez. 
~t dairede rirebilirler. İbn ücreti müteahhide aiddır Talibler ka

~ııt veaikalari ile yaaılı sıüo ve saatlerde adliye levazım dairesinde 
_. 1•11ıcak komisyona miracaatları. 

MÜNAKASA GAZETESi 

Mer;in Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden : 
940 senesi haziranın 12 inci gününden 941 senesi mayıs otuz 

birinci günine kadar Mersin ceza evi mahkum ve mevkufiyııine ait 
ekmetin 940 senesi haziranın birinci günü saat 12 de ihalesi Mersin 
Cumhuriyet Müdddumumiliği makamında yapılması olbaptaki karar 
iktizasıodan iken muayyen günde talip rnhur etınediğindeıı keyfiyet 
arttırma ve eksiltme kanununun 43 ncü maddesi mucibince lll gün 
müddetle temdidine karar verildiğinden keyfiyet aşağıda yazılı şe
kilde yeniden ilan olunur. 

Mersin ceza evindeki mahkum ve mevkufların 12.6 940 tarihin-
den 31°5.941 tarihine kadar bir senelik ihtiyacı olan doksan bin 
kilo ekmeğin on gün müddetle kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. 

İhale 12.6.9.tO çarşamba s-ünü saat 15 de C. M Umumiliği ma
kamında yapılacaktır. 

İstekliler 13500 lira ihale bedeli üz.erinden 1003 lira muvakkat 
teminat ve teklif mektuplarını ihelt• günü olan 12.6.910 çarşamba 

günü saat 14,30 za kadar C. l\l Umumiliği makamında toplanacak 
olan komisyona tevdi etuıeleri 

Teklif mektupları ihale günü saat 14,38 a kadar taahhütlü pos
ta ile veya biı.zal kapalı 1.arf derununda komisyona tevdi edilmiş 
bulunacak ve muayyen saatte kadar her ne suretle olursa olsun ko
misyona verilmemiş mektuplar kabul olunmıyacaktır. 

Şartnameye muvafık olmıyan veya içi .. de şartname dışında 
şartları ihtiva eden tekliflere itiba~ edilmez. 

Verilecek ekmek birinci nevi undan yapılacak ve her ekmek 
tam 960 gram olarak pitirilecektir. 

Ekmek ceza evi müdürlüğünün göstereceği lüzum üzerine 200 
ila 300 arasında her gün nihayt-l saat 14 de ceza evine teslim edil
miş bulunacaktır. 

Eksiltmeden mütevellit bilümum rüsum teklif damğa resmi ve 
ilan ücretleriyle indelhace ekmeklerin veya un tahlili için ve bil
cümle masraf müteahhide ait olacaktır 

Şartnameyi bedelsiz olarak almak ve görmek ve daha fazla 
izahat almak isteyenlerin tatil günler müstesna olmak üzere hergün 
C. M. umumili;ine müracaat etoıeleri ilan olunur. 

Çanakkale Müstahke1m Mevki Satınalma Komisyonunden : 

' 

Çanakkale Mst. Mv. birlikleri için Kalvert çiftliğindeki çayırdan 
tahmineo 400 ton yemeklik otun biçilmesi, balya edilmesi ve çiftlik- ' 
te mevcut depolara kadar nakliyesi dahil açık eksiltmeye konul
muştur. 

İhalesi 7.6.94() cuma günü saat 10 da müstahkem mevki satın· 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

Otun beher kilosu 1 kuruş 25 santimden 500!) lira kıymet bi
çilmiştir. Muvakkat teminatı da 365,50 liradır, Taliplerin me7.kur 
tarihte gösterilen teminatlarile birlikte komisyona müracaatları ilan 
olunur. 

s. 
İçel Vilayeti Makamından : 

Ne. Nevi Miktarı S. No. Nevi 
l Kabak 500 18 Yeni dünya 
2 Taze fasulye 500 19 Elma 
3 Patlıcan 500 2<) Armut 
4 Domates 200 21 Ayva 
5 Bakla 500 22 Portakal 
6 Ispanak 500 2J Limon 
7 Pazı 500 24 Üzüm 
8 SemiLOtu 300 25 Kiraz 
9 Marul 1000 adet 26 Şeftali 

10 Salatalık 500 2:1 Yumurta 
11 Biber (dolmalık) loo kilo 28 Kaşer feyniri 
12 Pırasa 500 29 Tereyatı 
13 Lahana 500 3o Tavuk 
14 Karnabahar 200 31 Balık 

15 Bamya loo 32 Kavun 
li Kaysi veya şeker pare 5o 33 Karpuz 
17 Erik 

34 Gaz (teneke) 
35 Benzin 
36 Pirinç (Mut) 
37 Kuru fasulya 
38 Nohut 
39 Dane mc:rcimek 
40 Çorbalık » 
41 Un 4 yıldız 
42 İrmik 

5o 

3o 
lo 

1500 
200 
200 
200 

5o 
5o 
5o 

Muh. fi. 
lira kr. 

3.32 5o 
362 5o 

28 
2o 
lo 
15 
2o 
15 
17 
25 

Tutarı 

lira kr. 
99 75 
36 25 

520 
4o 
2o 
3o 
lo 
7 5o 
8 5o 

loo 

Miktarı 

5o 
5o 
5o 
5o 

500 
loo 
5o 
2o 
2o 

500 adet 
5o kilo 
lo ll 

5o adet 
5o kilo 

200 adet 
200 > 

Mvk. tem. 
lira kr. 

7 48 
2 71 

39 00 
3 00 
1 5o 
2 25 

75 
56 
64 

7 5o 

3 

TAKAS PRİMLERİ 
Takasın nev'i İthalat ihracat 

Haa.r Aho.re >t 'fi!; _,. 
Enterşanjabl 51 45 ~ 
ıngiltere 51 .. lf 
Be c;ilca 51 4i }' 
H ıl nnde 51 4t ~' 
111veç 51 47 4' 
tran•a 51 41 ~' 
&fivıc; rf'!. 51 4f) " 

.. # ~ 

'1-' 

~~ 
lhracnı priml;,i o/e tiOlı:ıym.tweriadeo 1 

000000~~.~:::~ooooo 1 J/. 1,!,./c. · 
o o ı {W.t· '1Aıi ıMJ/lıL g H A S T A L A R g A-/··1~,~w-~_0 6-_. 
O Artık ilaç tişelerini kırınız ve O • u J y{"-;.,..-..-
g Suları: kalsiyumlu, kükürtlü, g " .......... t..... ZUAN EVVEL 
O çelikli, hepsinin fevkinde Kad O p p g yo - Aktiv.teli olduğu için mut g 
O lak surette tifalı olan O _ , (" 

g ARMUTLU g CJ".'# .. '.t .;sıNoE TEMız
o o :.~T:.\~~!i:t ı·~vsiv~ EDJ:· 
g KAPLICALARINA g H.iA:,QUN~f GUVE KiRLi 
o o EŞYALAR! YER. 
o GİDİNİZ o 
o o ~ 0 MADANYA POSTALARININ 0 ~ 
0 ARMUTLUYA UGRAYAN 0 Q"' ~-r g SEFERi.ERi g--------------
0 lstanbuldan Armutludan O 
g Hereket Hareket g C E N Y O 
O Saati Saati O 

LOKANTA VE BiRAHANESi g Pazartesi 9,20 g 
O 9,50 Salı O M. R. ALKAN İDARESİNDE g Çarşamba 9,20 g 
O l 6,00 Perşembe O 
O Cuma 9,'20 O 
g 14,00 Cumartesi 8 
O 8,30 Pazar i,20 ve 19,20 O 

Nefis kuzu döneri ve leziz 
yemekler mutedil fiatlarla 
Yeni Adres: Galata, Hnyar tian ar· 
ka1ında, Yemi~çi Hasan Sokak No. 11 

TELEFON : 49374 o o 
00000000101000000000 ____________ . 

1 - Ke,if, şartname ve planı mucibince İdaremizin Erzincan.la 
yaptıracağı ahşap idare binası ve teferruatı işi kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konmuştur. 

il Ke.şif bedeli 17783, 16 lira muvakkat teminatı 1333,73 li-
radır. 

111 Eksiltme 12. VI. 940 çartamba günü saat 15 de Erzincan 
Müstakil Müdürliiğüude yapılacakhr. 

iV - Şartnameler her gün İstaobulda Kabataşda Levazım ve 
Mubayaat Şubesi veznesinden, Ankara, İzmir Başmüdürlüklerinden 
ve Erzincan Müdürlüğünden .,89" kuru'a alınabilir. 

V - Mün'akıtsaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanu· 
ni vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
mektuplarını ve şartnamesinin (F) Fıkrasında yazılı vesikalarını iha
le günü eksiltme saatinden bir nat evveline yani (saat 14 de kadar) 
Erzıncan Müstakil :düdürlüğüoe makbuı mukabilinde vermeleri la-
zımdır. (4342) 3-4 

••• 
1 - İdaremizin Cibali fabrikasında 

derisi pazarlıkla satılacaktır. 

il - Muhammen bedeli 162,47 lira 
24,37 liradır. 

mevcut b'70 kilo tömbek 

% 15 muvakkat teminatı 

ili - Pazarlık 5.Vl.940 çar,amba günü saat 16,30 da Kaba
taşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Satış Komisyonunda 
yapılacaktır. 

iV - Nümune sözü geçen fabrikada görülebilir. 
V - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 15 

miktarındaki teminat paralarile birlikte mezkur Komisyona müra 
caatları. (4572) 4--4 

••• 
Cinai 

Bira şişesi kap
sül Ü 

Miktarı 
Mub. bed. %7,5 tem. Ekıiltme 

lira kr. lira kr. şekli saati 

10.000.000 A. sif 35,000 2625 - puarlık 15 

Bira fıçısı ma.tarı 100.000 ,, 2338 175 - açık ekı. 16 
43 Makarna 
44 Şehriye 
45 To7 ıeker 
4S Pc+tates 

400 
lo 

looo 
1500 

25 
38 

2 5o 19 
380 28 5o 1 1 - Şartname ve nüaıuneleri mucibince yukarıda cins ve mik· 

8 120 9 
tarları yazılı iki kalem malzeme hizalarında risterilen usullerle sa
tın alınacaktır. 

47 Kuru soğan 500 7 5o 37 5o 
48 Sabun 500 32 160 
49 Sade yat 5eo 120 6oo 

2 
12 
45 

J il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları eksillme sa
atleri hizalarında yazılıdır. 

J 111 - Eksiltme ve pazarlık 17. VI.940 pazartesi ıinil İstanbulda 50 Zeytin yatı 5o 56 28 2 lo 
51 Kuru üzüm 200 25 5o 3 75 
52 vi,ne loo 3o 3o 

25 
62 5o 

53 Çay Zehebi 5 500 
54 Salça domates 250 28 

2 25 
1 85 
4 69 

Kabataşta Levazım ve Mubayc&at Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

1

1 
iV - Kapsül şartnamesi Levazım Şubesi veznuinden, Ankara, 

, İzmir Baş Müdürlüklerinden 175 kuruşa alınabileceti gibi mantar 

! şartnamesi mezkür Şubeden parasız alınabilir. 53 Pirinç unu 200 3o 6o 4 5o 
56 Çekilmiş tuz 200 6 120 9 
57 Nişe 5o 3o 15 1 12 
58 İnek südü 5000 12 5o 625 46 87 
59 yordu 5000 12 5o 625 46 87 
60 Kok maden köm. 40000 3 5o 1400 lo5 
61 Odun komürü 20000 1 5o 300 22 
62 Ekmek loooo lo 5o lo5o 78 75 
63 Peksimet 2o 2o 4 3o 
6t Koyua eti 5000 35 18io 138 75 ı 

Mersin memleket hastanesinin 940 mali yılına ait cinsi, mikta
rı, tahmin bedeli, muvakkat teminat, tutarları yukarıda yazılan 64 
kalem yiyecek, içecek, yakacak ihtiyaçları 20.6.940 perşembe günü 1 

saat 14 te ayrı ayrı ihale ectilmek üzere lçel vilayeti daimi er.eüıne· 
nince 11çık eksiltmeye konulmuştur. 1 

Taliplerin tartnameyi görmek Üzere sözü geçen daimi encümen 
kalemine ve ihale gü11ü belli natte uıezkür encümene baş vurma. ' 
ları ilan olunur. 

imtiyaz Sahibi ve Yazı itleri Direktörü: İsmail Girit 

Baııldıjı yer: AkıD Ba11mevi lataabı.ıl 

v - İsteklilerin eksiltme ve pazariık için tayin olunan rDn ve 
saatlerde ~ ~ 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komiıy•na mü-
racaatları, (4299) 3-4 

i
te olan 
,,24480" 
muştur. 

Seyhan Nafıa Müdürlüğünden · 
Seyhan Vilayeti dahilinde Ceyhan kazasında inşa edilmek· 

Ceyhan köprüsü ·sat sahil tah\dmatı ketif tutarı olan 
lira ,,58" kuruıla kapalı zarf usulile eksiltmeye konul-

2 - Eksiltme 7. 6. 940 tarihine müsadif cuma günü saat on 
beşte Seyhan Nafıa dairesinde yapılacaktır. 

3 - İsteyenler bu işe aid keşifname ve 1air evrakını görmek 
için Seyhan Nafıa Müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

4 - İsteklılerin ,, 1836" lira muvakkat teminat vermesi ve eh· 
liyet vesikaları alabilmeleri için evvelce yaptıkl"'ı intaata mukabil 
aldıkları evrakı müsbitelerini dilekçelerine batlamak suretile ikinci 
maddede yazılı günden sekiz gün evvel Vilayete müracaat etmeleri 
lazımdır. Posta ile ıöoderilecek tekliflerin dış zarfı mübilrle iyice 
kapatılmıt olacaktır. Postada olacak ıecikmeler kabul edilme:ı. 

(4174) 4-4 
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A djudications aıı Rabai~ 

r c. r ~ 1r t c ti c rı ~· F f? r c "tio rı ~ -1 re v. f t • b lic s-fv' ateriel de Construction-Cartographie 

Achev. constr. cafe Kadife Kale Publique 4339 84 326 - Municipıılite lzmir 17-6--10 
17·6·40 
17·6 40 
14-6-40 

16 -
16 -
16 -
1 s -
15 -
15 -
ıs ~ 

16 -

Constr · depôt benzine au garage centrale ,, 844 5S fı4 - 11 ,, 

Oiv. lrav. de caaali:.ation ~ 2350 - 176 2:> 
Rep. pont ,, 72S4 82 SS 1 37 
Constr. route en beton (aj) Gre iı grc 5984 -
Con:.tr. W.C. Publique 2007 79 

,, bat. P.T.T. a Edremit (c eh 170 P) Gre iı gre 34016 11 
ıı maisons pr immigres: 221 p. en bri- Pli cach 78i00 46 
ques de terre et 29 p. en maçonnerie 
(cah eh 394 P) 

Repar. chaussee s route Sivas Erzincan: S500 m. 
Trav. pose pierres et cylindrage s route Sivas

Erzincan: 7514 m. 
Div. constr. de routes en asµhalte, paıquet, 

ete· a diff endroits (cah eh 21, 12 L) 

" 
,, 

21490 39 
13317 59 

42:!358 9S 

5185 02 

1611 78 
998 82 

20644 3fi 

,, " 
Vilayet Manisa 
Municip. Akhisar 27-6·40 

" Çanakkale 1'2-6-40 
Oir. P.T.T. Bahkesir 
Dir. Etablissemenl lmmigres Kırklareli 19-fı-40 

Dir. Trnv Pub. Sivas 

" " 

Com. Peı m. Municip. lstanbul 

74-r-40 15 
?4-6 40 1 s -

19·6-40 ıs -

Trav. artesien: 100·1SO m· Greiıgrc lem. 15 - 750 Dir, lnst. Vil. Kepirtepede Lüleburgıtz 11.6-40 15 -

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 

Medicaments et nrticles sanit. 4060 -
Bandage gauche: 140 p .. id droit: 140 p.-id. 

double: 140 p. 

Vilayet lçel ~ü-6-40 14 -
Comitc Ccntrnl Croissant Rouge pres 10-6-40 10 -

in nouveıle Poste 

E leçtricite-Gaz-C hautfage C enir al (lnstallation et Materiel 

Ampoules electr. de 200 watt: 400 p. id. de Publique 2116 SO 
lSO watt: 700 p.-id. de 100 watt: 1000 
p.-id. de 25 watt: 200 p. 

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

f.ssuie·corps: 700 p. couvre corps: 1600 p. -
essuie·mains: 12000 p. 

Bois de Construction, Planches, Charpente 

Poteaux en bois de sapin: 220 p. Publique 
Bois de constr. en sapin resineux: 7,085 m 1 Gre iı grc 

,, 11 ,, ,, orme: S,377 m~ ,, 

Transport-Chargement - Dechargment 

Transport soldats, provision et div. eflets Publique 
Transport articles monopolises ,, 

Combustible - Carburant-Huiles 

Petrole: 400 k. 
Benıine: ıoo k. 
Bois: 30 t. 
Charbon de bois: 1 t. 
Bois: 2,S t. 
Charbon de bois: 1 t. 
Coke: 20 t . 
Petrole: 10 bidonı 

,, 30 ,, 
Benzine: 10 bidons 
Coke: 40 t. 
Charbon de boi. : 20 t. 
Charbon lignite: 657 t. (aj) 
Motorine: 6S70ll kg.-huile pr. cylindre: 1277 

kg.-id. pr. cylindre et pr. moteur Diesel 
ete. (ai) 

Charbon lavemarin: 2SO t. 

Huile pr. machine extra: 500 k. 

" " ,, ordinaire: 400 k 
,, extra pr. cylindre: 400 k. 
,, ordinaire pr. cylindre: 500 k. 

Petrole: 10 bidons 

Divers 

Tuyaux en fonte de 60 m,mı: 60 l m. 
Bourre en aaıiante carre: 500 k. 
Outillage de minuiserie: 17 lots 
Peioture 8 l'huile et brosse: 6 lots 
Materiel pr. forge: 8 lots 

Publique 

" 
" ,, 
J) 

,, 
,, 
" ,, 
,, 
" 
" Grt! iı gre 

Pli cach 
Publique 

» 

" 
JI 

Publique 
Gr e iı gre 

,, 

" 
,, > porteı, fenetres et serrures: 7 lots ,, 

Ttsiles mahya: 90 p. 
,, : 3810 P· 

Clous: 125 k. 
Ecrous: 36 k. 

Provisi ons 

Y ogbourt: 20 t. 
Pain 

" ,, 
,, 
,, 

Publique 
Pli cach 

ln p. 6 
495 50 
393 -

10000 -
8000 -

120 -
32 50 

250 -
30 -

600 -
30 -
99 75 
9 75 

1400 -
300 -

4924 Sil 
8016 91 

1360 -
200 -
120 -
280 -
ıso -
9-

900 -
112S -
335 60 
27 40 

312 80 
97 ıs 

13 so 
4~5 30 

62 50 
14 40 

3000 -

158 74 Municipalitc Trabzon ı ı-6-40 ıs -

99 -

750 
600 

9-
2 43 

18 7S 
2 50 

45 -
2 2S 
7 48 
7 48 

ıos -
22 -

68 -
84 38 

22S -
486 -

Comitc Central Croissant Rouge pre5 10-6-·JO 10 -
la nouvelle Poste 

Dir. P.T.T. Kütahya 
Dir lnst. Vil. Kepirtepe de Lüleborgaz 

" " 

Com. Ach. Mil. Balıkesir 

Dir. Monopoles Mersin 

Vilayet içe! 
ıı 

" 
" 
" il 

" 
" 
" 

J) 

" , 
" ,, 
" ,, 
J) 

,, " 
,, > 

Municipalil{· Akhisar 

" 

" 
Mudanya 

n 

" 
,, 

" " 
" 

" " 

Municıpıdite Bornova 
ler Expl. Ch. de fer Etnt H. paşa 
Dir. ln:.t. Vil. Kepiıte;>c de Lüleburgaz 

,, 
,, " ,, ,, 
,, ,, 
n " 
" > 
,, 

" 

€om. Ach . Mil. Mnnisa 
Procureur Gen. Eskişehir 

11-6-40 14 -
7-6·40 14 -
7-6-40 14 -

20-6-40 16 -
17-6-40 11 -

20-6·40 
20-6-40 14 
20·6 40 14 
20-6 40 14 
20-6 40 
20-6·40 
20-6-40 
20-6-40 
20640 
20-6-40 
20·6 40 
20-6-40 
27-6·40 
27-6-40 

14 

14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -

14 -
15 -
ıs -

14 6 40 
18·6-40 
18·6·40 
18-6-40 
18-6-40 
li -6-40 

13-6-40 
24-6-40 

7-6-40 
7-6 40 
7-6-40 
7·6-40 
7 6-40 
7·6-40 

7-6-40 
7-6-40 

15 -
ıs -
ıs -
ıs 

ıs 

15 

11 -
il -
14 -
14 
14 
14 
14 
14 -
14 -
14 -

17-6-40 10 -
18-6-40 16 -

Memento des Fournisseurs 

LF.S ADJUDICATIONS QUI AURONT LIEU DEMAlN LE 

Dir. Forcta Balıkesir .: 
Boie re•ineuıı: (No 14331 • 
Boiı de chcne [No 1426) • 

Dir. Gen. Exploit. Electr. Tram s. 
et Tunnel lstanbul: 

Boites de jonction et de houta pr rcseaııı 
de houte ten~ion [No 1395 J 

Boulon et tire-fond [No 1430] 

Dir. Gen. Monopoles: 
F.ncre pr. iınprimerie [No 1416) 
Dechet d'org" (No 1416] • 
Puu:ı (N., 1437] 

Com . Ach Milit. Edirne : 
Viande de mouton (No 1418] 

Chemins de Fer Etat: 
Chalter nıı t omatique (No 1420) 
Tete de jonction robinet de dcc harıı;e pr. 

tu} nux ete. LNo 1423) 
Ciment (No 1427] 
Acide ııılphirique [No 14241 

Vilayet Diyarbakır : 
Conetr. mniıooe pr. immigıes (No 1423] 

Dir Trav. Publ. Tekirdağ : 
Rep. clıııuasee et conetr blit vr. equipe 

{No 1424] 

Com. Ach. ~ıilit. Isparta : 
Paille et fnrine lNo 1424] 

Hôpital Modele Ankara : 
Pain frangeole, viande lNo 1•126) 

Municip. İzmir: 
Piecu de rech•ngu pr. outobus (Nol426J . . 

Minist. Trav. Pub.: • 
lnııtollation clcctriqur. el aonitoire ' 

cee Ataturk !No 1426) 
Dir. Trav . Pub Van: 

Constr bit ccole (No 1429) ~ 

Com. Ach Bataill. Geı1dr· 
bulante Hatay : 

Lcgumeıı, oignon8, rit.. pomme• d• 
sauce, roisioı •eCS ete [No 14 
Dir. Monop. Erzican: 

Coıuıtr. lıat. admınıatrotıf [No t4 

Dir. Gen. Cartographie: 
Camion [No 1432) 

Com. Ach. lnt. Tophane: 
Tente& (No 1434J 

Dir. Forets Samsun : 
Bois et chorbon (No 1434) • fi 

Chemins de Fer Etat 1{9f 
Trao•port de chnrbon [No 1436] 

Dir. Salıne Çamaltı : 
Charbon de boıs f No 1436) ~ 'i 
Admi~str. Eaux Municip• I ti 

Flanclıeı en fer [No 1438] 

NOTES ı Lea Numern• entrl 
tlı~•H eont ceuıı: de notre jourıı• 
lequel l'ni• a paru. / 

(•) I.e• affaırH •uıvİH d'ıı~' ı' 
. d ,111 
rı•que •• rapportent a ee " 
•djudiution i in eureocb~re. 

MUZA YEDELER_/ 
İstanbul Levazım Amirliği Satınalma KomisyonunCltı11 

387 çift köhne kundura aatılacaktır. Pazarlıkla arttırması 
ziran 1940 çarşamba günü saat 15 de Tophanede levazıo:ı 

ği satınama komisyonunda yapılacaklar. Tahmin bedeli beher~ 
kuruştur. Fotinler Maçkada Fen tatbikat okulunda görülür. ~ 

lerin gördüklerine dair alacakları vesika ile 58 lira 5 kurllf 
bedellerie beraber komi17ona gelmeleri. 

Konya Belediye Riyasetinden: t" 
Belediyenin istasyon caddesinde eski Tramvay gtl 

daki malzeme deposunda bulunan tahta çerçeve, kaP"d 
lap, dilme, büyük öz direkler, kepenkler, dikmelerı f 

parmakhk ve kapu ve parça demirler açık müzayede 
tiyle parça parça 12 6.940 çarşamba günü mahallinder( ~ 
misyonu mahsusunca satılacağmdan talip olanların ~tl 
rm cinslerini ve muhammen bedellerini anlamak i~'"a 
halline ve belediyeye müracaatları ve müzayede gotl 
rajda bulunmaları ilan olunur. 

Fethiye Mal Müdürlüğünden : 
·ı 

Fetbiyenin Göcek iskelesinde bulunan 500 ton mağnaı~ 
denine ihale gününde talip zuhur etmediğinden 15.5.940 tsr 
bir ay müddetle pu:arlığa bırakılmıştır . ıS. 

Taliplerin % 7,5 teminatlarile birlikte ihale günü olaıı 
1 

tarihine müsadif cumartesi güni sabahleyin saat 10 da f etb'( 
liye dairesinde toplanacak satış komisyonuna müracaat etoıe t 
olunur. 

İstanbul Vakıflar Müdürlüğünden : 
Müdüriyetiıoizin Şehzadebaşındaki Teberrükat amberı11d'11 

cut 190 kalem muhtelif köhne eşya açık arttırma suretile 119 

tır. İhalesi 20.6.940 tarihine müsadif perşembe günü saat 011 

İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü binasında toplanan koınisY011 

pılacaktır. '(t 
Eşyaların muhammen bedeli 1684 lira 65 kuruştur. it 

akçesi 252 lira 69 kuruştur. Şartname her gün levazım ııııf 
eşyalar da her gün öğleye kadar Şehzadebaşındaki ambardll 

Ankara Belediyesinden : . ~ı 
Depoda bulunan 590 aded boş benzin ve 282 adet ad• ,ti 

an 872 aded satılacak tenekelere talip çıkmamasına binaen ' 
lO gün uzatılmıştır. 

Muhammen kıymeti 156 lira 9G kuruştur. 
Teminat 13 lira 78 kuruştur. 
Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün encümen 

ve isteklilerin de 7 6.940 cuma günü saat 10,30 da beledi!' 
menine müracaatları. 

İstanbul Belediyesinden : . .,1 
Milli Bira ve Meşrubat Türk Anonim Şirl<elinin verg'I "'I 

dan dolayı haczedilen 2058642 numaralı ve A. E. G. oJ11~ril 
beygir kuvvetindeki elektrik motörile 1048 numaralı oıot c' 
meye mahsus bir aded kopresörük'ün bilmüzayede satılsfı 
talib olanların 1 l.6.940 aelı günü saat lO da cinsi ve e\''

11 ,J 
bulunan mötörün bulunduğu Sarıdemir mahallesinde Hao>B~"J~ 
da 7, l lnumaralı yukarıda ismi ynılı bulunan şirketin ol 

halle gelmeleri ilin olunur. 


