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YARIN ao . .i. 940 ta Y APJLACAK İHALELER TESEKKOR 
Gittikçe artan pamuk ipllÖi fiat· 

kaları~ın tanzimi için iplik fabri
t6rıeri Ankarada bir topla ıtı 

yapacak 
~ P.aınuk fiatlarının ve binnetice 
'ınuk ipliği fiatlarının çok yük· 
ltlınesi nazan dikkati calib bir r.kil aldığından pamuk ipliği 
~U~rının normal bir şekilde 
1 lltıoıi lüı.umlu görülmüş "e 
Qll • 1 
~· 1f e meşgul olan sanayi tel· 

d ılc heyeti yurdun her tarafın
alc· · l ~ 1 ıp ik fabrilrntorlarını An· 
araya davet etmiştir. Bu mev

l1ı Üzerinde bir karar verilıı.ıek 
~~ İplik fiatlarını normal hadde 
lııd· • 
ij ırı:nek üzere lktısad Vekiile· 
ilde toplantıl ra başlanmıştır. 

b Bıından bir haç sene evvt>l 
t 'Yatı ucuzlatmak ve fabrika 
>.Ot~arın kaput bezi ve iplik ü
k~tıııden temin ettikleri büyük 
lc.aatları tadil etmek maksadile 
~ l>\lt bezleri ve iplik fiatları bir 
Si~'.•rnarne ile tespit edilm'şti. 
lat •bare fiatı dahn fazla ucuz. 
ti tn k için bu mallar üzerinden 
t ıtırın kiloda 15 kuruş istihlak 
t:ıın· 4 

lta .' kuruşa indırılmiş ve 
iı:ıı·~ıt olunftn fiattan 4,5 kiloluk 

ık p l ti . d . . .. 10() a te erın e - cınsıne gore · 
L kuruıı. nispetinde yeni bir 
'el)l 'l • ır 
bit 1

, cıt yapılmıştı. Sonradan sa-
kaı fıat yeni bir karurname ile 
lt d~rılınış, fakat istihlak resmi 

11>.ıl't 
b a ı aynen ipka olunmu'ltur. 
Q\lııa 

1 "' rağınen nnrk kalkur ka k· 
"'~'ı. fiatlar da eski haddini geç· 

1tlir 

ti ~ıı~llra toplantılarının verece
•lıce merakln bekleniyor. 

So ithalat ve ı hracat 
•ia vyet bandıralı Alberta Fos· 
tal ~~Purilc bol miktarda gazoil 

lllııttir. 

'İtlıc\lbtelif memleketlere de ken• 
~0; 511•aan küspesi, tiftik, ipek 

181 Y 1 t••t·· yt• Mv ' apra t u un, ze ın, 

tiajt~, balık, av derisi, tilki de· 
k.t ' ıç fındık kabuklu fındık .. ,t • ' U.,, Po~tn, halı, amyant madeni 

ç edı1 ıniştir. 

~tın, Dııar ve Liret yükseldi 
)a~rk altını, dolar ve Jiret fi
~1,/1 dün birdenbire yüksel
lır, ~l Altın 19 Jiroya fırlamış-. 
Çt11 il. içe altının bir grama ge· 
h uır· 
UGıı b· 111•iteşrinde, 197 kuruştu 
1a11 ır gram altın 247 kuruş
·~, ı~~tıl~ıştır. Yüz dolar fiyatı 
'iftar. lıra iken 148 liraya tık-
1llt1 • Doların yükselişi Ame
ti"t ~ı~asaları ıda fiyatlar üze· 
"l,1ı15'•~r etmiştir. 100 liretin 
hıaıı:ı lıraya yükselmesin de pi-
• l ltda .. . l la 
ı ı,_ nıueasır • aca§'ı an -r, 

-
t>i . Limon flyatları 

h~~ ~i~alyadan şehrimize mü· 
il,, lltild~rda liruon gelmi,tir. 
l'(ttLr cttenberi azalan ve fi la "il 1 :rk '-erığ u •elen limonların bol-
la~llıtin 1 

"e fiyatlarının ineceği 
•hı nnıaktadır. 

PeJni 1-
~r r hraç Kararnamesi 

,. •cı n:ı 

11
1 l>eı. .... '"•dilmiş olan lıer ne· 

'Q ,,.,,rı11 ·ı.. 
ı· '••ııı1 l ,1 lıyaçtan fazlasının 
~~llıa ta.:~ınen peynir ihracının 

icar, 1 hıtuloıası hakkında-
'' L tıaallı v • • "'~'l c eluller Heyetıo· 

ol••nıuıt.r. 

lsYeçte döviz tahdidat1 
İsveç, Avrupadaki harp vazi· 

yeti karşısında parasının kıyme
tini muhafaza ve altın ve döviz 
stoklrırmın hüsnü idaresini temin 
etmek mnksadile 26 şubat 1940 
tarthinde d ö v i :ı talıdidntı ilan 
etmiştir. 

Deniz Ln. SAK.: 
Ekmek (No 1358) 
Sadoyo~p (N<• 1308) 

iat. Elektrik Tramvay ve Tinel. 
İtletmeleri : 

Miıtıımel dınamo (Ne 1358) • 

D D. Yolları : 

İnhiaarlur U Müd.: 
ı<anav;çe ve ır.arlca hcı:ıı (No· 1S64) • 

Aksaray C. H. P. Batk.: 
Halkavi bırıaaı inş. (ll:o 1368) 

Askeri Fabrik. U. Müd.: 
Saç levha {No 1369) 

Edirne Askeri SAK: 
Kircmil (No 1359) Bisiklet {No 13i0) 
İstanbul Mıntıka Liman Reisliği Sultansuyu Harası Müd. : 

Mari Valyano Yaparu enkazının ıhracı J Kcnal tatlıırntı (No 1371) 
5tıreti1e liman tem'zlettırılmes (No 1359) İst P. T. T. Müd : 

Motör mak nui (No 1%0) 
Motör teknui (No 1360) 
işaret direj!'i (N• 1360) 
0fllap, kıı.nape ve maso (No 1360) 

Deni ... telgraf kRblolorı tamiri 
tatulm111ı (No 1371) 

Erzurum Ask. SAK : 
Çıune (No 1372) 

için vapur 

Yeni mevzuaata ıı zar an İsveç 
Devlet Bankas111a, döviz mua· 1 

melatı inhisarı verilmiştir. Her 
nevi döviz ve ecnebi memleket
lerde luymet ifade eden (döviz \ 
olarak) ''es ik alım ve satımı 

Sveriges Riskbank veya Riskban· 
ken'in ınüsaadesini haiz teşekkül· \ 
)er t .. rafından yapılacaktır. 

Kırklareli Askeri SAK : 
Kık arelinae yap. ieıııat ve tamirat 

(No lJ60) 

Gumrük Ye İnhisarlar Vek · : 

Hami~ : [ ] Tırnak ıçıne alın nı' nu• 
naralar, işin lıanı:ı tın.)ılı gueıcd., ne~r
olduğunu göst .. rır. 

r•J Sonunda yıldız işareti bulunan ifl" 
uıUı.aJedeye aiıtir. Harice hangi şartlıır dahilinde 

ve ne ş kilde tediyatto bulunula. 
bileceği tesbit olunmuştur. Ay
rıca, iluaç olunan malların kıy
metlerinin noks o ve ithııl edi
Jen emteanın yüksek gösteril
mesi de menedilmiştir. Bu vazi
y~te nazaran, İsveçte bir fiat 
kontrolü organının teessüs etme· 
sine de intizar etmek lazımdır. 

Harice yapılacak seyahatlar 
için adam ha ına, muayyen şart
lar dahilinde günde azami 101) 
kron verılınesi ve bu şekilde 

verilecek dövizin yekununun da 
bir defoda 30u0 luonu tecavüz 
etmemesi eıınsı kabul olunmuş
tur. Yolcular memle ele giriş 

ve çıkışlarında Üzerlerinde 10\..1 
krondan fazla İsveç parası bu· 
lunduramıyocaklardır. 

Diğer taraftan, }eni mevzuatın 
Türkiye, Almanya, İtalya, Eston· 
ya ve İspanya ile mevcut tedi
yat anloşmeları hükümlerine te· 
sir etmiyeceti de tasrih edilmiş· 
mittir. 

Suriye ve Lübnanda lhrcıç 

memnulyetinden istisna edilen 
maddeler 

28 Kanunuevvel 939 tarihli 
kararname ile ihraçları menedi
len maddelerden istisnalara mü· 
teallik olan 18 kanunusani 940 
ve 7 şubat 940 foribli kararna
meler ilga edilmiş bunların ye· 
rine yeni hükümler vazedilmiş
tir. 20 şubat 940 tarihli ve LR 40 
numaralı olan yeni kararname 
hükümlerine göre aşağıdaki mad
deler ilıraç menınuiyetinden is· 
tisna edilmeldedir. 

Krep ve diğer suni ve lcarıtık 
ipekli ınensucat, dıkilmiş ve di
kilmemiş pamuklu nıensucat, 

karışık pamuklu mensucat, suni 
ipekten, saf pamuk tan ve) tı bun· 
ların halitosile muhtelif nesiç 
maddelerinden mamul tuhafiye 
eşyası, saf suni ipekten veya 
saf pamuktan veya bunların ha 
litasından veya başka nesiç ııınd
delerile kerışak kumaşlardan ma
mul elbis~ler, çamaşırlar ve her 
nevi mamul eşya 
Şu kadar var ki bütün bu eı

ynnın, dokuma, örme, boyama, 
emprime yapma, dikiş, nakış 
gibi işçilikleri Suriye ve Lüb· 
nandn yapılmı~ olması laz.ın dar. 
Bu manipüliisyonun Lübnan ve 
Suriyede mevcut muhtelif sanayi 
odalarından alınacak vesikalarla 
tesbıt olunmast şarttır. 

Gümrük tarifesinin 475, 476, 
529 numaralarına ve L.I, L il 

E ~İse ık kumaş (No 131i0) 

. . 
ALAR 

Eski§ehir Nafıa Müdürlüğünden: 
Sivrihisar merkezinde inş edilecek 28670, 14 lira keşif bedelli 

ilk O>lulun ibale bedeline (Öre takarrür edecek fiatlara na7&ran 
2">.000 lir11lık kıamı 28.3.94 l larilıinden 15.4.940 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 14,30 a kadar kapalı zarf usulile eksiltmeye ko-
nulmuştur. Eltıiltme vilayet daimi oncüweninde yapılacaklar. ı 

Muvakkat teminat 18i5 liradır 
Bu i e aid evrak: Proje, metraj, ke,ıif hüliisıtsı, hususi fenni 

şartname, ek şartname fiat bordrosu bayrndırlık işleri genel şart
namesi, yapı i~leri umumi fenni şarlı.ame:si, eksi itme şartnamesi ve 
mukavele prajesindcn ib ret olup bedelo;i:ı. olarak her zaman Nafıa 
Müdürlügüode görülebilir. 

İsteklilerin ihale tarihinden en az sekiz gün ene) en az 15 bin 
liralık tek işi t ahhüd ve başardıtına dair fenni ve 25.l 00 liralık 
bir işi başaracak mali iktidarda olduğu tevsii{ eden referanslarla 
vilayete mürac at ederek alacakları ehliyetnameyi ve seneai içinde 
alınmış ticaret odası vesikasını 2490 sayıh lı;aııunun tarifi veçhile 
teklif mektubuna eklemeleri lazımdır. 

Teklif mektubları 15.4.94 ı tarihine müıadif pazartesi günü saat 
13 30 kad r ma {buz mukabilinde daimi encümen riyasetine ve· 
rilecektir. Pesta ıle gönderilece: ı::ıektubl r iadeli taahbüdlü ve mü
hür mumu ile mühürlü olacaktır. 

Postada olacak gecikmeler kabul eliilmez: 

Bergama Poyracık Belediye Riyasetinden: 
Köyümüzün Belde hudutnamesi tanzim edilecektir· 
Muhammen bedel 300 lıradır. 
İhale 2490 sayılı kanun hükümlerine göre kapalı zarf 

1 

usuliyledir. I 
1ha1e müddeti 21 gündür· 
lhnlesi 12-4-940 tarihine müsadif cuma günü saat 15 de 

Poyracık belediyuinde encümen huzuriyle icra edilecektir· 
Tem inat nkç~sı 45 liradır 
T. lip olanlar bu i~e ait ihtisas derecesini aıösterir, yük- 'ı 

sek N<ifıa Vekaletinin ruhsat resmiyesini haiz olmak şarttır. 
Tnliplerin 12.4.940 tarihine kadar Poyracık belediyesine 1 

müracaatları ilan olunur. 

Balıkesir Valiliğinden: ı 
Erdek liman dairesinin 3751 lira 30 kuruşluk ikmali in· 

saatı açık eksiltmeye konmuıtur. 
M.ıvakkat teminatı 281 lira 35 kuruıtur. 
Dosyası nafıa müdürlüğünde görülebilir· 
lh lesi 12·4 940 tarihine rastlıyan cuma günü saat 15 de 

1 
hükumet konağında nafıa müdürlüğünde müteıekkil komis· ı 
yo!'lda yapılacağından isteklilerin muvakkat teminat vt' ehli
yet ve ıkalarile müracaatları ilan olunur. 

Manyas Belediyesinden : 
Kas bamızın htlediye hududu ,fa.bilinde meskun ve gayri mes· 

kun tahminen 50 hektar arazinin mevcnt topeırafik hartaaı, üz.e
l rinde ~ . fı~ vcknleti ş~hirle.r~n imar" plinlarının. tan~imi itlerine ai! ' 
umumı t 1lımatname) sı dahılınde mustakbel ş~hır planının tanzimı 
23.3 940 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksıltmeye ke· 
nulmuftur. 

Bu işin keşif tutarı muhammen 400 liradır. 
İhale 6.4.940 gönü saat 10 do. belediye encümeninde 

caktır. 
yapıla. 

Bu işe ~ireceklerin nafıa vekıüetindeu alınmış veaikuı olmaaı 
şarttır. 

• 

GAZETEMİZİN intişarmın beşinci yıldöniimünii tebrik etmek lfıt· 
funda bulunau bilcümle okurlarımızla dostlarımıza, bilhassa 
~Tan :ıı ve c: Son Telgraf l> refiklerimize hararetle teşekkur 

ederiz. 
MÜNAKASA GAZETESi 

Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan: 
Tümenin furununda tamirat ve tadilat yapılacaktır. Bu· 

na ait birinci ketif Tümen Saiınalma Komisyonundadır. Ke
tif bedeli 741 lira 85 kuru~ olup ilk teminatı 1l 1 lira 28 ku
ruıtur. 

Pazarlığı 2.4.940 salı günü saat 10 da yapılacaktır· 
lstekliler!n lemin tlarlle bidi~:te mezkur gün ve santta 

Edirne sanayi kıılas ndnki Satınalma Komisyonuna gelmeleri· 

Balıkesir Askeri Satınalma Komisyonundan: 
Kapalı ~arfla 26.'3 940 günü ihalesi yapılacak olan askeri has

tahane dahili yuyonuna talip çıkmadığından bır ay içinde pazarlık
la ihalesi satınalma lto111isyonunda yapılacaktır. Mfiraesat vukuunda 
taliltine ihale edilir· 

Keşif \tedeli 16557 lira olup muvakkat teminata 1242 liradır. 
Buaa ait şartname k~şif ve planları her gün satınalma kemiı· 

yoannda görllebilir. 
1 aliplcrin yedinde kanuni naaiklcrini beraber getirmeleri tar(· 

tır. 

İnşaatın hitamı mukavele taribir.den itibaren en geç iki ay zar· 
fında ikmali ensıiır. 

Ankara Valiliğinden : 
Keşif bedeli 881 lira 12 kuruşluk damızlık ayğır deposu huğa 

ahırı ikmali inşaatı J 1.4.940 pertembe günü saat 15 te vilayet dai· 
mi eneümeninde ihalesi y pılacatından isteklilerin keşif ve şartna· 

meyi görmek üzere vilayet veteriner müdürlüğiiııe mfüac at edil
mesi ve yevwü mezkurda vilayet dııimi encümeninde bulunmaları 
ilan olunur. 

Ankara Belediyesinden: 
İtfaiye bahçesi ittisalindeki arsaya yapılacak parmaklık ve bo-

yası on beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 66) liradır. 
Teminat 49,5 liradır. 
Şartname ve keşif utvelini ırörmek istiyenlerin her gün 

men kalemine ve isteklilerin de 12.4.940 cuma günü saat 
da Belediye encümenine müracaatları. 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonundan: 

encÜ· 
IQ,30 

Mevcat ketif, plan ve şartnamesi mucibince tahmin olunan be
beli 9.S97,2 ı lira olan Kasımpaşadaki Deniz Gedikli Erbaş hazırla· 
ma okulunda yaptıralacak olan yemekhanenin 4 Nisan Hl40 per
iembe ıiinü saat 15 de Kaaımpaşada Deniz Levazım Satanalma ko
miıyooıanda pazarlık eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat miktarı 719,04 liradır. 
Mevnt keşif ve şartnamesi her gün iş saatı dııhilinde mezkur 

komiıyondun alınabilir. 

İsteklilerin 249il sayılı kanunuıı tarifatı dahilinde icap eden ve
aaikle birlikte belli gün ve saatte mezkur komisyona müracaatları. 

Samsun Vilayetinden : 
Havza kütüphanesinin etrafındaki toprağın kaldırılması ve isti

nad dıvarının yapılmaı.ına uid 1742 lira ,97 krruşluk it 8 nisan 9~0 
pa:zarteıi rünü saat 15· de ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmeye 
kenulmuştur. 

Muvakkat teminat 130 lira 72 kuruş olup iş Bukasına yatırıla
rak makbu:& ibraz edilecektir. 

İhale vilayet daiwi encümeninde yapılacaktır. 
Bu işe aid evrak şunlardır. 
A - Keşif defteri 
B - Hususi fenni şartname 
C - Mukavele prejcsi 
D - Eksiltme 'artnamesi 
m.silthıe ve ihale 2490 numaralı kan•un hükümlerine göredir. 
Talip olanlar nafıa müdürlü;üne ve vilayet daimi encümen ka

lemi•e müracaat eıiebilirler. 

• • * Havza sıfad istasyonu inşa tının ikmaline •nid 2Q06 lira 82 
kuruşluk i' 8 nisan 940 paurte.ııi günü sıat 15 de ihalesi yapılmak 
üzere açık eksiltmeye konwlmuıtur, 

Muvakkat tnminat 150 lira 51 kuruş olup İş bankasına yatırıla-
rak makbuz ibrrz edilecektir 

İhale vilayet claiıni encemeniode yapılacaktır. 
Bu i e aid evrak şunlardır. 
A - Ketif defteri 
B - Hususi fenut farlnaaae 
C - Mukavele projeıi 
D - Eksiltme şnrtnameıi 

fasıllarında münderiç maddeler· 
den kumaş sıkletinin yüzde yir
misinden fazla saf ipek veya 
yünü muhtevi elan mensucat hu 
iıtiınanın lsarieinde bırakılmıtbr. 

Muvakkat teminat 40 lira olup belediye ve:ııne1ine tediye 
lecektir. 

Ekıiltme ve ihale 2400 ıayılı kanun hükümlerine röredir. 
edi- Talip olanlar nafıa mldürliğ6ne ve Yiliyet daimi enciiınen ka· 

ı lımiH mGracaat edobilirlır. 



t 

Aık. laaıt. •ahilll pavyon• int. (temd.) 
İlk okul biaa11 İof. ( 1 k111m) 
Manyaı kasabasının haritası tanaiai 
Harita tanıı:imi 
farın tamiri 
Erdek liman daire inin ikmali int 
İ•tinad dınrı İnf. 
Havıı:a Sıfad istasyonu inıaatının ikmali 
Kaldırım ve dıvar int• 
Beton arme merdiven inf. 
Kaaımpaşada Çayır ve Bayır Sok. eski m c· 

rauın yeni mecraya raptı 
Eyupte Rami kışlasın&n açıkta akmakta o· 

lan mecralarının kapatılması 
Polatlı Jandarma Lvz. ambarına yap. yıl-

dırım tesisatı işi 

paz. 
kap lı z. 
aç. eks. 

aç. eks. 
,, 
,, 
n 

kapalı z. 
aç. eks. 

n 

n 

,, 

16557 -
25000 

400 -
300 -
741 81 

3751 30 
1742 97 
2006 82 

10174 43 
2500 -
788 97 

1934 04 

93-1 90 

Ahır inş. n 1874 86 
İtfaiye müd. bahçesinde gaz daları inş. n 2755 33 
Kadıköy Belediye Şubesi binası tamiri ,, 2640 58 
Hal binası dahilinde beton çerieve İnf. ,, 2534 56 
Mezbaha karşısınd dıvar İnf. ,, 1902 43 

ilaçlar-, Klinik ve isp nçiyari aUU, Hastahane Lvz. 

Difenilamin: 2 t. paz 4300 -

E lektrik-Havagazı-Kalorifer(tesisat ve malzemesi) 

Şirürji kulak klinikleri telefon t siantı (temd.) 
S bra pili: 10000 ad. 

aç okı. 1420 -
paz. Bah U 2 

İzolabant: 70000 m. 
Kablo pabucu, büıen kablo a1ırma fiberi 

büşon 6-10 ye 35 mper uçlii kolon si· 
ıortası 60 amp r·boru klemensi hattı h • 
vai klemensi v.s. 

1400 -

Matbaa işleri - Kırtasy -Vazıh ne Levazımı 
_......., ı-

Zamklı kntıt yetil: 12500 tabaka·kırmıı:ı: aç. eks. 3000 
12500 tabaka-beyaz: 100000 tabaka 

Evrak ve defter bastırılması kapalı z. 

Müteferrik 

Kıır9un: 10 t. 
Sicim: 6 t. 
Keçe belleme: 750 ad. 
Nakliye arabası: 8 ad.·saka arabası: l ad. 

(kotumlarile beraber) 
Muvezı:i çantası büyük: 500 ad.-orta: 200 

ad.-küçük: 100 ad. (temd.) 

aç. eks. 
kapalı z 
paz. 

,, 

,, 

Müstamel asfalt karııhrma makinesi: 1 ad.- kapalı z. 
filler makinesi: 1 ad.-konkaslSr ve 1 · 
elekleri: 1 ad. 

Grafit: 2 t. 
Bohça)ık aaç: 15 t. 
Boru: 9 kalem 
Toka: 12800 ad. 
Devvar pota ocağı:· 300 kg.: 2 ad. 

,, ,, ocakları 300 kg.: 100 ad. 
Dip vidası: 30000 paket·kuıak vidası: 5000 

paket kulp Yidası: 2000 paket·mentese 
•iclası: 2500 palıet·sandık vida ı: 100 
paket 

Grafit pota 150 kg.: 60 ad.-275 kı : 150 
ad.·pota dipliti 275 kg.: 200 aıi.-50 kg.: 
40 ad. 

Kaz:ma: 110 ad. kürek: 110 ad.-balta: ~ 
ad.·ema7e H kovaaı: 110 ad. 

paz. 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

,, 

3900 -
6000 -

6500 

15000 -

1000 -
10500 -
3200 -
1300 -
4500 -
5550 -
2200 ~ 

9400 -

783 

Çamatır yıkama makinesi: ~ ad. 
Mı:ıuka alat ve malzemesi 
İç kam yen lbtii'i: l 15-125 ad.-dış listiti 

aç. eks. 660 
2753 80 

Beh. 148 ve 14 
n 

paz. 
55-65 ad. 

,, Alilminyum k çfik kapsül: 300000 ad. 
Flatinı vernik: 1.5 t.-kopal: l t. aç. okı. 

E z-ek, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Sade7at: 4 t. (temd.) paz. 
T z teker: 5 t. 
Bulgur: 100 t. 
K · faa iye: 100 t. 
Zeytin7atı: 2 t. 
K. fuulye: 200 t. 
Arpa: 600 t. (temd.) 

n : 1500 t. 
,, : 1500 t. 

Ekmek 14.4 t. 
Y •laf: 200 t. 

Lokomobil 
Alıcı radyo cihaaı, pamuklu ipekli menstt· 

cat ıelik metre·kulçe kalay-pamuk fa
aila, ayakkabı, binek otomobili·muk
k v kutu v.a. 

Çaa odun•: 1288 kental 
Ç m kereste 
Ev ankazı Bebekte Rumelilıiaar Cad. 

n 
,, 
,, 
" ,, 

kapalı z. 

" 
a~. eks. 
kapalı :r.. 

aç. art. 

n 
,, 
,, 

Balat töly sinde bulun n hurda motörlü ve· 
1&it parçaları 

,, 

Yanık çuvallar Defterdar fabrikasında wev· 
cut: 2.5 t. 

4500 -

4200 -
1375 -
1250 -
2000 -

840 -
46 00 -
a9ooo -

105000 -
120100 -

1476 -

1400 -
1175 -

Gante katıdı: 214 balye·aıy b ve kırmızı kapalı z. 6025 
mCirekkep: 385 k. 

Baıkiil, daktilo makinesi vantilatör komyo· -
net v.a. 

Ayaklı dikiş uıakioeai Singer marka a~ art. 

n 

Atçıhta alt baın etra ,, 

1242 -
1875 -

40 -
45 -

1 il 28 
281 35 
130 72 
150 61 
763 82 
187 50 
59 18 

146 05 

70 12 

140 1 
206 65 
198 05 
ıso ıo 

142 86 

322 50 

1380 -
105 ---

225-

Balıkesir Ask. SAK 
Eskişehir Nafıa Müd. 
Manyas Belediyesi 
Berrama Poyracık Belediyesi 
Edirne Ask. SAK 
Balıkesir Valiliği 

Samsun Vilayeti 

" İst. Belediyesi 
Adana Doğum ve Çocuk Bakımevi 
lst. Belediyesi 

.. 
Ankara Valiliği 

. ,, 
lst. Belediyesi 

" .. 
,, 

Askeri Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

İst. Üniversitesi SAK 
MM.V. SAK 
Ask. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 
Aıık. Elektrik T.A.Ş. 

O.O. Yolları Haydarpaş 

Belediye Sular İdaresi Taksim 

l ay z rfınde. 

15 4.40 14 30 
6-4-40 10 -

12-4-40 15 -
2-4-40 10 -
12-4-40 15 -
8-4-40 15 -
8·4·40 15 -

15.4-40 15 -
8·4-40 14 -
15-4 40 14 -

15-4-40 14 -

12·4 40 15 -

12-4 40 15 -
15-4-40 14 -
15·4 40 14 -
154-40 14 
15-4-46 14 -

3-4-40 14 -

54 40 15 -
2·4-40 11 -
34-40 14 30 

22-4 40 

16 4-40 10 30 

10·4 40 15 -

292 50 İst. P.T.T. Müd. 17-4-40 15 30 
17·4-40 15 -
2 ·4·40 15 -
6·4-40 10 -

450 ,, 

487 50 

1125 -

75 -
787 50 
240 -
97 50 

337 50 
.f 16 25 
165 -

705 -

117 45 

49 50 
206 55 

1462 50 

337 50 

315 -
ı 13 13 
93 15 

150 --
63 -

3450 
2925 -
7875 -
9000 -

110 70 
900 -

11 G3 

IO!i -
88 13 

4 1 94 

Balıkesir Ask. SAK 
İstanbul Komut. SAK Fındıklı 

İst. P.T.T. Müd. 

Nafıa Vekaleti Malzeme Müd. 

Aslc. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

" 
n 
,, 
" 
n 

n 

" 

Ank. Lvz. SAK. 

İst. Belediyesi 
M.M.V. SAK 

,, 

Tophane Lvz. SAK 
D~D. Yolları Haydarpafa 

İzmir Lvı:. SAK 

n 

n 

" ,, 
Erzuru Kor SAK 
Edirne Aık. S K 
Erzurum Ask. SAK 

" Üsküdar C. Müddeium. 
Karac bey Merinos Yetiştirme Çift

liti Müd. 

Uzunköprü Malmüd. 
fst. Gümrükleri Batmüd. 

Adana Orma Mld. 
Seyhan Or on Çevirı-e Müd. 
İst. Bolediyesi 

,, 

10·4 40 15 -

134-40 11 -

3-4-40 11 -
l-4-40 15 -
3 4-40 15 30 
3-4-40 16 -
4-4-40 14 -
4-4-40 14 30 
4.4.40 15 -

4-4-40 15 80 

29·3-40 14 -

8-440 14 -
13-5-40 10 -
3.4.40 11 -

3 4-40 15 30 
15 4 40 10 30 

30-3-40 
30·3·40 
30-340 
30·3·40 
:i0-3-4 
3440 

15·4·40 
15·4·40 
15-4 40 
13-4-40 
16-4·40 

10-4-40 

10 -
10 30 
il -
11 30 
12 -
15 -
1.1 -
15 30 
15 30 
il -
15 -

5 4 40 13 -

10-4-40 15 -
ı ı-4-40 ıo -
IS-4-40 14 -
15-4·40 14 -

!fimer Bank-Birleşik Ytin iplii'i Do- 15·4-40 IO -
kumn Fabr. atırcoğlu Han 

Devlet Limanları filet. U. Möd. 15-4-40 14 -

İst. Defterdarlı ı Fener Tahta minare 1-4-40 10 -
Mürselpafa Cad. 

İst. 2 inci icra Mem. Fatih, Fevzi 4,8-4-40 14 -
paşa Cad. Makarna Fabr. yanında 

lst. 4 Dc11 İcra Mem, Şişli, Kır 1 ,3-4-40 10 -
Sok. Bursa Pal a önünde 

İst. 4. ü c:ü İcra Mem. Galata Büyük 6-4·40 9 
Balıkla Han 

_______________________________________ ._., ______ _, ____________________________________________________ __ 

29 Mart ılMO 

, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 
İstanbul Belediyesinden : 

itfaiye mldürUiiO için Uizumu olan bir adet kemple Projektör 
açık eksiltme suretile Hhn alınacaktır. Tabmin beıieli ll30 lira •• 
ilk teminatı 92 lira 25 luuu9tur. Şartname Zabıt ve Muamelat Mi· 
dürlüğii kal miode glSrüleceklir. ihale 12.4.940 cuma gilnü saat 14 

de daimi ensümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz ~~ 
ya mektupları ve 940 yılına ait Ticaret Odası vcsikalarile ihale ıü· 
nG muayyen •aatte daimi encümeıade bulunmaları. 

lıtanbul Üniversitesi A.E.P. Komiayonuadan: 
1420 lira keşifli Şirürji, kulak klinikleri telefon tesuatı için ~ 

ıalı günü yapılan açık eksiltmeye gden isteklilerinin teklifi yi1k•e1' 
görüldüğfinden ayni şortlarla 5.4 940 cuma günü 1aat 15 de Rektör· 
lükte tekrar açık eksiltme ile ihale olunac:aktır. 

Ankara Elektrik T. A. Şirketinden : 
A d fl·at şağı a cins ve miktarları yazılı malzeme cif Haydarpaşa 

üzerinden satın alınacaktır. 
Oç ay zarfında teslim etmeğe arzu edenlerin müfredatlı fiat, 

müddeti teslim ve fenni evsafı havi tekliflerini 22.4.1940 tarihiııd• 
Şirket MüdürlüA"üne tevdi etmi9 bulunmaları ıarttır. 
5000 adet perçin klemens 6 mw, Muif tel için 
2000 ,, " ,, 10 mm Masif tel için 
IOOO ,, ., ,, 16 mm Örgülü tel için 

00 ,, ,, n 25 mm Örgülü tel için 
200 ,, n ,, 35 mm Örgülü tel için 
200 n n ,, 50 ınm Örıülü tel için 

10000 n battı havai klemenıi 4 • 16 Elektrolit bakırdan 
2000 ,. halat ldemensi gıılvaniz demirden 
200 ,, boru klem enıi 1 O m m2 
200 ,, ,, ,, 18 m m2 
200 ,, ,, ,, 25 m m2 
200 ,, ,, ,, 35 m/m2 
200 ,, ,, ,, 50 ,,m2 
200 ,, n ,, 75 ,,m2 
WO ,, kablo pabucu 10 ,,m2 
200 ,, ,, ,, 16 ,,m2 
200 ,, ,, n 25 ,,m2 
200 ,, ,, ,, 35 "m2 
200 ,, " ,, 70 "m2 

2 l) n Ölçü aletleri bat) rını bağlamak İçin klemeRI 
2000 ,, Büıon 6 aı:ıper B 27 

500 ,, Büion IO amper E 27 
500 ,, Büşon 35 amper E Z7 

20ıJO ,, Büşon kapağı 27 
1 O ,, Minyon büşon kapağı E 16 
50U ,, Mioyon b<Sşon 6 amper Ji 16 
JOO ,, Üçlü kolon sigortası 60 amper E 33 

1000 ,, Kablo ayırma fiberi nümuneye gire ( numune ıirk•tt• 
gasterilmektedir. ) 

atbaa işleri, kırtasiye ve yazıhane Lvz. 
D. O . Yolları ve Limanları lıletme u. İdaresinden : 
Muhammen bedeli 3000 lira olan 12,500 tabaka yetil, 12500 i" 

baka kırmıu ve 100,000 tabaka beyaz zamklı kiğıt 16.4.940 ııılı 
günü saat 14,30 Haydarpafada rar binaıı dabilindelli komiıyoo fil' 
rafından açık ekııiltme usulile satın .ıılınacaktır . 

Bu işe girmek istiyenlcrin 225 liralık muvakkat teminat ye ttıı· 
nunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme ıünü saatiae kad•r 
komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu ite ait •artnameler komiıyendao paruız olarak dafıtıl••"" 
tadır . 

Belediye Sular İdaresinden: 
İdaremiz aboneman servisi için bastırılaeak evrak 'le 

defterler kapalı zarfla münakasay konuhnuıtur. 
Bu it için tanzim edilen fartname idaromiE leTazıas ,,,. 

visinden parasız alınabilir· ve numaralar ayni serviste ı6t6' 
le bilir· f 

Taliplerin fartnameye öre hazırlıy caklarını kapalı sar S 
larmı ihale günü olan l O nisan 1940 çarıamba ıünü ıaat J 
e kadar Taksimde idare merkezinde miidürllie vermelidir 
ler· 

Bu saatten sonra getlrileeek sarflar kabul edilmez· ,,,,,. 

Kereste, Tahta ve saire . 
Kereste alınacaktır. Bak: Müteferrik ıltuaunıia Ankara V•UUl

1 

ilanlarına. 

ensuoat - Elbise - Kundura -Çamaşır v. s. 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüfü Merkez Satınaloı' 

Komiıyonuridan : ,. 
Tahmin edilen bedeli 23,750 lira olaa 2500 aded battanİfe •. 

ileri fabrikalar umum müdürlüğ- müd.rlilğii merkez ıatınal111• ıc:. 
misyon unca 5 nisan J 940 cuma rüoü ıa t 14 de pazarlıkla ibal• ., 
dilecektir. Şartname parasız elarak kemisyendaa Yerilir. Talibi•'~. 
muvakkat teminat olan 1781 lira !5 ku•t ve 2490 n•marala k•",, 
nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu olıaadıklarıı> il' 
bu 'itle alakadar tüccardan oldnklarına dair ticaret oduı veıik•' 
mezkür ırün ve saatte komisyona müracaatları. .._/ 

ahrukat!.. -~~y, MakJ}.ı! 1~~!~_!:_ 
Sıhhat ve İçtimai Muav net Veklletinclen: 

,ıı' 
Makom otomobili için 400 teneke bensia paaarlıkla ıatıD 

nacaktır. Jıı'' 
Pazarlık 8 nisan pazartesi riln saat 14 de Vekilet Satı•• 11 

Komisyonunda yapılacaktır. ŞartnamHiui ırarmek isti1enler laor ı' 
levazım memurluğuna m racaat et eleri ilio ol11nur. 
~----------------------~~--~~--~~~---~-Ut efe r r i k 

. 
M. M . Vekaleti Sntırıalma Kemisyonundaa: ~-

Hepsine tabınin edilen fiatı iki bin yedi yflz. elli Üf lira •e .1ıe kuruş olan muhtelif mııı~a iliit ve malzeme açık eksilt•e ••r•t~J' 
münakasaya konmuıtur. ihalesi 13.5.1940 pazartesi ıünü saat •~ f' 
tlır. ilk teminatı 206,55 iki yüz altı lira elli beı k-.ruştar. Evsıı ıı• 
artnamc:si bedelzis olarak M. M V. Satmalma ko•isyoouudaP 

11Jıl 
oabilir. isteklilerin kanunun emrettiai helıelerle ihale 1aatı•••P 
M. V. ı tınılma kemiayoaqaa ıılm leri. 



• 

ı· 

t 

19 Mart , ... 

-'ukert Fabrikalar Umum Müdürltılü Merkez Satınalma 
Komisyonundan : 

Talu11in edilen bctleli 18000 lira elan 60 ton yerli Lioters pa
"'ttt askeri fabrikalar umum müdürllt6 merke:ı. aahnalma komis· 
~1111nca 5.4.940 cuma günü saat 14,30 da paxa.rhkla ~bale. edilecek· 
~ Şart11ame parasız. olarak komisyondan •er lır. Tahklerın muvak 
dt t t~ıııinat olan 1350 lira .e 2490 numaralı kanunun. 2 ve 3: mad· 
\t letındeki vesaikle ksmisyo~cu olmadıkları~a ~e bu ıtle ~ ala~adar 

ccardan oliuklarına dair ticaret odası veııkaaıle mezkur ııuu ve 
'"tt• kemisyona müracaatları 

lıtanbul Levazım AmirliAi Satınalma Koınlıyonundan 
ı. 18 kalem hando sazları alınHaktır. Par.arhkla eksiltmesi 
~ "'40 çartamba ıtni saat 14 de Tepbanede Lv. Amirliği satınalma 
.;.11ııi~1onunda yapılacaktır. Talamin bedeli. 31~ lira ilk te~inatı 

lıra 22 kuruştur. Sazların miktar ve cıoılerıle utlmuneleu k~ 
llıılayonda rörülür. 

p • • • 20 No. lu lııamule motörlnün tekneıi tamir ettirilecektir. 
t''-rlıkla ekıiltmHİ 3.4.40 çartamba riinü saat 15 de Tophanede 
ı!· iaiirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. Ketif bedeli SIO 
ıt, ·ı·- . k . t 1 ~ teminatı 60 lira 75 kuruttu. Keşif ve şarhıameaı omıs-
'nda rarüUir. 

1•~nDul Limanı Sahil Merke~i Eksiltme Komisyonundan: 
'G Fare itlafı işlerinde kullanılmak üı:ere merkezimizde mevout 
"'"neıine rire 200 adet leğen satm alıoacaktır. 

A. Beherinin tabmin bedeli 232 kurut olup tutarı 696 liradır. 
._ 8. Şartnameler merkezimiz levazımından paraan. alınır ve nü· 
"n·a·ı - -1-

Erzak, Zahir.e, Et, Sebze v. s. ~----;....._ __________________ ____ 
Orman Koruma Genel Komutanlıfı lstaabul 

Satınalma Komiıyonundan : 
Orman koruma talimgihı erata ihtiyacı olan 769 kilo sade yatı 

2490 sayılı kanumuıı 46 ıncı maddesinin A faluaaına röre pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

ıSTANBUL 
Ticaret ve Zahire 

Borsası 
- 283.940 -

--F=-i-A T LA R 

: İ N S j Yukarı 

M 99 1 ., Kr. Pa. Kr. Pa. 
uhammen bedeli 9 ira O kurut olup muvakkat teminata Arpa Ar adol dölcma S 17,S 5 22 

1 75 liradır. 1tuııdav ~umuşak 5 32 
Hu!r4ay •ert 5 20 I Pazarhtı 4 niıan 940 çartamba günü saat 14 de Sirkeci De· • k ı. lı:a 

mirkapı orman koruma satıoalma komiıyonunda yapılacaktır. ~~.';;'a:.rı tiölı:me 
Evsaf ve şartoameıi her gön para11z olarak komhıyoada görü. Fuulya çalı 

Jebilir. f • barbuaya 
Kaa.lir tohumu 

4 38 
3 39 

Keten t.luamu 16 -

5 s 
4 5 

I' onya Maarif Müdürlüğünden : K yemi çuvall ı 6 SO 6 35 
Sıısam 17 10 

Kız Öğretmen okulu ihtiyacı için aıağıda cins, mikdar ve te· 
minab yazılı 10 kalem yiyecek 16.3.940 taribiudea itibar• 15 ıQ• 
müddetle açık ekıiltmeye konulmuıtur. 

C:evi.. içi 37 
Tiftik aumal 150 
Yapak Anada! 58 

Eksiltme 1.4.940 pazartesi günG .. at 15 de Maarif mtıdurltl· GELEN 
ğünde yapılacaktır. ::do) 

Taliplerin 2490 sayılı kanunun tarif ettiği evaafı haiz olmaaı Ye Kendir tüuınu 
teminatlarını bir gün evvel maliye veznesine yatırmıt bulunmaları SMuam 
)- d 111lf azım ır. Un 

Şartname ve nüo.ıuneleri ı~rnıek istiyenleriu her ji'iD okula mil· ı Fuulyı 
racaatlnrı ilan ol11nur. Badem ıçı 

Nevi Miktarı tahmin be. Teminatı Yulaf 
Beyaz peynir 150 - 200 45 kuruı 675 kuruş Tiftik 

Porlokal 300 - 400 3 n 900 n Yapak 
Elma (Nitde) 450 - 500 25 n 938 ,, Aıpa G t DEN 

62 -

90 Ton 
356 • 

• 
70,S • 
~.s • 
60,5. 
- . 
5 • 

1100 • 
,,5 .. 

198,25 • 

3 

ORSA 

Londra 
Nevyork 
Par is 

Ç 'L 

28 - i-141 

Milin o 
Cenevre 
Amıterdau 

Brüksel 
Atine 
Solya 
Madrid 
Budapeşte 
Bükreş 

Belgrad 
Yokohama 

Stokholm 

5.14 
IS .80 

%.9 47 
1.10~0 

21.27375 
19.i57i 
22.18 
0.97 
1.7150 

l3.54 
26.1325 
O.Mi 
3.47 

3!.58 
a1.oos 

ESHAM VE TAHViLAT 

Ergani 30.02 

Sıvas • Erzurum i 19.50 

TAKLlT 
Hiç bir :saman atlının 

yerini tutamaz " roru ur. 
~ C. Eluiltme 16 Nisan 1948 salı güni saat 14 de Galatada Kara 1 
t,"'tafapaıa sokağında mezkur merkez aahoalma komisyonunda 
Pılacaktır. 

Fındık içi 150 - 2 00 75 ,. 1125 ,. Çııvtlar 
Baden içi 75 - IOO 100 ,, 150 ,, Kuty•mi 

Kestane 200 - 300 22 n 495 ,, iç fındık 
Zeytin danesi 150 - 200 30 ,, 450 ,, Kabuklu fıadık 
Yumurta 6000 -7000 1,5 ,. 7a8 ,, iv .. vl& 

800 T0n 
179 • 

49 • 
50 • 
5 
6 • 

MÜNAKASA 
GAZETESi 

Raki pıizdir· 
D. Ekıiltdıe •tık olunacaktır. 
t. Bu ite ait muvakkat teminat 12,!lO liradır. 

M lkıiltmeye rirecekleri• 1948 seneıi TiHret Odası veıikaaanı 
•t.rltlelcri tarttır. 

Kula Belediyesinden: 
lo..ıo '<ula t.elcdlyeside motorin ile çalıııır yeni ve aa kullanılmıt 

beygir kuvvetinde bir aded motör laumdır. 
t~ Mevcudu olup da satmak istiyenlerin teklif ettiği fiatı ve mo

" cvıafını Kula belediyesine bildirmesi lizımdır. 

Ankara Valiliiindea : 
Stadyu111 icin 20 kamyon pbre beher kamyonu 8 liradan 

> ıı IOU kilo çim tohumu 120 lira, 
' > MamGI kere5te 232 lira 40 kuruı, 
' ıı 7 kalem spor mal:r;emesi 230 50 kuruş, 

-» > Hırdavat malzemeıi 183 lira 20 k.r•ı, 
,. » S.ya malzemesi 143 lira 85 kuru,. 

~lllı•rıda cins ve miktarı ve fiyatları ya211ı malzeme ayrı ayrı 
~lcl, ılınacaklar. 
Ş 0 7,5 munkkat teminat, 

llıt11 ~rtnatoeleri ıörmek iıtiyenlerin her gün vlllyet tlaimi encü-
1~.ao •lcnıine ve isteklilerin de l. nisan 940 paı:arteıi ıönü saat 

da •iliyet daimi encümenine müracaatları. 
• 

7 Balıkesir Askeri Sa tınalma Komisyonundan : 
pSO Adet keçe belleme paurlıkla aatıu alınacaktır. 

~o'-i:~lığı 2.4.9-fO salı günü aaat 15 de Balıkeıir Kor satınalma 
. ~~Gbunda yapılacaktır. 

~İlitJ, Qıllnclcrini rörmek iıtiyeuler her ıün ko•i17on•muı:da ıCSre · t, 

'tat 
"'1.ti ·titrin meakilr fiin ve aaatte komiıyouumaz.a müraeaat et· 

1 ln olt1nur. 

. 13 Nafıa V ekaletind.en 
,, :

4:94o eumartesi ıünü ıaat 1 l de An karada nafıa Yekileti 
llııt ~ 'Ç•ndc malzeme müdürlüj'ii odasında toplanan uıah:r:me ekıilt
'-1 ,~ıı:ıiıyonunda 15000 lira muhammen bedelli bir ade~ müıta· 
~' l.it alt karıştırma makinesi ile bir adecl •Üstamel filler ••kine
~~ ,~ ~cled ınüıtamel konkaaörüo ve yedeklerinin kapalı sarf uıu· 
'lait •ıltltlcsi yapılacaktır. Eksiltme tartnaweai n teferrüatı be 
~'-rak nıal:ı.eme müdürlüğinden alıaaltilir. 

, J.t,~~~lcat lemiHt 1125 liradır. 
~~' ) ılarin teklif mektuplarını ve m•valckat teminnt ve ıartna· 
''-iey 'lılı Vcıaik ile airlikte ayna jÜ• ve nat 10 a kadar mezkür 

-.. lllakbua mukabilinde vermeleri lizı•dır . 

1o 3 lıtanbul P.T.T. Müdürlüğünden: 
''rııı.~·~ _çar,amba saat 15 de kapalı zarf usulü ile ekıiltmeıinin 
,1~11.~ ~1 ıllln edilmit olan 500 adet büyük 200 adet orta 100 adet 
t\~ltiıı . '1 ınlve:ı.zi çaDtası için oıuayyen aaatte B. Poıtııbane bina
\ ' ~'~ katta nıüdiirlük odaaında toplanan keaıisyoııa usuline 
~ 11 ~ .. b hanıi bir talip tarafındıın bir mekt•p tevdi edilmetlitiı.ı· 
ıstf111ı1, llpdaki eksiltme, kanunun tarifine •Yi•u olarak bir ay 
~ ,_. .. ila&rlığa kooulmut ve pa:ıarlığın I0.4.940 çarşamba saat 
b~"'Pıl , -.q''k 111

•11 kararlaştırılınıthr. . • . . 
'-~ ~. boy müve:ı.zi 9antaaına beherı beıılela mulaammenı 9 lıra 

t lt ... ~ 7
,5 lira kiirük boyuu 1 lira hepsinin 6500 lira, muvak-

~lbal > T ' 

~, l',lipl ~87,5 liradır. 
'"'""'"~rı1a olbaptaki mllıürli numunelerile fartnamesini ıörmek 
~ "'Gct- 1•t l•lllinatlarını yatırmak üzere çrlıtma ıünlerinııle mez· 
llıı 9ııu ~r ille itlari kalem levazıaı kısmına pazarlık ıfin vo ıaatin• 
''t lltai · · · d • kL t t '-•lıb-. !çın muteber ticaret o aaı vesıkaaı ve muva aa •· 

•ıle komiıyona müracaatları 

ı,~ " ~ t.ltl,,~ ul Komutanlıiı Satınalma Komisyonundan : 
~'ıı '-~il .._ IÜnü talibi ııkmıyan Kem•taalık birlikler ihtiyacı 
~'eiıııt :•lcliye ve bir ıaka arabasının kotumlarile beraber RÜ· 

"'lı •ıı, 6 ~llln olmak ıuretile paurlıkla satın afınaca~tır Müna 
~~ tilıı ~ ·94o 4:•martesi ıünü Hat onda bııtlnııacııktır. lıteldilcrin 

'''•Ut c taatte Fındıklıda Kemutanlık satıoalma komisyeııuua 
rı, 

'-· _, t. 
' ila il •iciltl ·ı JO 1 k Bak ._...1-t._, ı e ten kurtun a ınHa tır. 

• • • 
İıt. p. T. T · 

Ciğer 75 - 100 17,5 ,, 121 ,, Dan 
Kaşar 75 - 100 10 n 525 ,, 

- 1) 

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

İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
Miktarı Cinai Tahmin Teminat lba. ,ek Sa. 

tutarı akçesi 
Kilo L. K. L. K. i 

4000 Sadeyağı 4200 315 00 Pazarlık 30.3.40 10 1 1 Yenide'! tanzim olunan keşif ve şartnamesi mucibince da· 
5000 ~ Toz şeker 1375 113 13 .. 30 3.40 10,30 remizin Knbatıııı inhisarlar binaları önüne trotuvar intaası işi pazar· 

IOOOOO Bulgur 1250 93 75 .ıı l0.3.40 1 l lık usulile yaptırılacaktır. 
100000 K fnsulya 2000 150 00 » 30.3.40 11,30 ı il - Ke~if bedeli ) 246,02 lira mu vak kat teminatı 93,45 liradır. 

1 
2000 Z. yağı 840 63 00 ;ı:ı 30.3 4o 12 ili - Eksiltme 3 . iV. 94C çarşamba günü sant l4,4j de Kaba-
İzmir tayyyare alayı birliklerinin yukarıda cinai ve miktarı ya· taşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapı · 

1 
Lılı beş kalem erzrk ihtiyacı 23 mart 9t0 tarihinde ayn ayrı pazar- la.aktır. 
lıkla yapılan eksiltmesinde talibi çıkmadığından pa:ı.arlık yukarıda iV - Şartnameler Levazım Şubesi veznesinden 3 aturuş muka· 
hiıalarınd yazılı tarih gün ve saatlerde kışlada İzmir levazım imir- biliade alınabilir. 
liği aatınalma komisyonuııda yapılacıaktar. V - İıteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 0 

0 
7,5 

Teminatları hizalarında yazılıdır. 
güvenme pııralarile birlikte ve şartnamesinin F fıkrasında. yazılı ve-

Şartnameleri her l'Ün komisyonda fclrülebilir. aaikle mu.kur Komiıyona müracaatları. (2368) 2 - 4 
İstekliler ticaret odaaında kayıtlı olduklarıaa dair veıika ri•· 

termek mecburiyetindedirler. 
Pazarlıj'a iştirak edecekler 2490 aayıla kanunun 2 ve 3. madde· 

lerinrle ve şartnamesinde yazılı veaikaları ve teminatı muvakkatele
riyle birlikte ihale aaatinden evul komiıyena müracaatları. 

Erzurum Askeri Satınalma Komisyonundan : 
Erzurum teılimi 1500 tea ve Sankamış teslimi 1500 ton dö

küm arpa kapalı z.arfla münakasaya konmuştur. ihalesi 15.4.940 
pazartesi günü saat 15,il) da Erzurumda Kor. sabnalma komisyo· 
ııunda yapılacaktır. Multaamen bedeli Erzurum için ltt5,o00 lira ilk 
teminatı 7875 l ira Sarıkamıt tahmiıı bedeli 120,001 lira ilk teminatı 
9000 liradır. Arpalar ihale tarihindeıı itibaren bir ay zarfında teslim 
edilccıektir, Talıplerin teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel kowisycna vermeleri. 

* • • 200 ton kuru faawlye paaarlıkla miibayaa olunacaktır. Pazarlıtı 
3.4.9~0 çarıamba ıüııü saat 15 de Erzurum Ker. aatınalma konais
yenunda yapalaeaktır. Muhammen bedeli 46,000 lira ilk teminatı 
.:J450 liradır. İsteklilerin belli ıün ve saatte tewinat ve kanuni ve
ıikalarile komisyona vermeleri. 

Üskü.iar Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğinden : 

Üsküdar ceza ve tevkif evi 
için 31.5 40 tarihine kadar a· 
lınacak azami 14400 kilo ek· 
mek açık eksiltmeye konul· 
muıtur. 

Muhammen bedeli 1476 li· 
ra olup muvakkat teminatı 
110 lira 70 kuruıtur· Eksiltme 
13 4-40 cumartesi günü saat 
11 de Üsküdar Cümhuriyet 
Müddciumumili~i makamında 
toplanucak komisyon hu:au· 
runda y:ıpılacaktır. İstekliler 
kanuni vesikalarile birlikte 
mezkur günde komisyona 
müracn \lleri, buna aid ıart 
nameyi görmek ve fazla 
malıima t almak isteyenlerin 
tatil gunlerlnden maada her 
~ün mesai saatleri dahilinde 
Usküdar C. Müddeiumumlliii 
kalemıne müracaatleri ilan 
olunur. 

KOMEDi FRANSEZIN 
RESMi TEMSİLLERi 

1 LAN 

Muhterem hallumı:ıın, tiyatro 
antreıinde mütkülata maruz kal
ma111aları jçin biletlerinin ü1e 
rindeki temıil sıraaını göıteren 
büyük kırmızı numaraların, aşa
ğıda gösterilditi g i b i hangi 
eyunlara ait ve hangi tarihlere 
müsadif olduiuna cikkat etme· 
leriııi kendilerfoden rica ederiz. 

Cuma 29 aıart ,\' 1, cuwar
teıi 3ıJ mart Matine Poetik .\' 2, 
cumartesi 30 mart Suare .\: 3, 
pazar 31 mart Matine ~\~ 4, pa· 
ur 31 mart Suare .\ : 5. 

Matineler aaat 16 da ve Sua· 
reler ıaat 21 de başlar. 

lstanbul P. · T. T. Müdürlüğünden : 
İdare benııliye ihtiyacı için 10,000 kilo kuşu• alınması açık ek

ıiltmeyc konulmuştur Ekıiltme 17 . ... &•o ıarşamba saat 15,~0 da 
B. Poıtahane binaaı birinci katta P.T.T . Madürliiği odaaında topla
auak Müdirlük Alım Satını Komiıyon•nda yapılacaktır. Muham. 
men bedel 3900 lira muvakkat teminat 292,5 liradır. Taliplerin ol
baptaki şartnaıuelerini görmek ve muvakkat teminatlarını 7atırmak 
üzere çalaşorn güol riade mezkôr Müdürlük İdari kalem Levazım 
kısmına, ekıiltme ıün •e saatinde ııle 940 ıeneıi için muteber Ti
caret Odtı.11 veaikaaı, wnval~kat teminat aakbuzile K.omiıyona mü-
racaatları. (2443) 1-4 

imtiyaz Sahibi ve Yazı itleri . Direktörü : ısmail Girit 

Buıld-tı yer: Akıa Buaaaovi l.taabul 

. "' . 
1 - Nümuneleri mucibince 56,62 el. lilc. cem'an 19781 ndet birn 

şişesi pazarlıkla satılııcaktır. 

il - Paznrlık 4 lV.940 perşembe günü saat 16,30 da Knbataşta 
Levaıım ve Mubayııat Şubesindeki Satış Komisyonunda yapılncııktır 

ili - Nümuneler hergiln sözü geçen şubede görülebilir. isteklilerin pa· 
zarlık için tayin olunan gün ve saatte % 15 miktarınd ki teminat pa· 
ralarile birlikte mc~kQr Komisyona müracaatları. (2354) 2 - 2 

• • * 
Ci•ıi Miktarı Muham. Bed, ~ o 7,5 teminat Eksilt. 'ekli 

lira ltra krı. gin saatı 

---- -- ------- ---
Külte kurşun 4000 kg. 1400 105 - a.çık eks. 5 IV.940 15 
Soda 8000 , 380 2 50 » 8.IV.940 IS 

( - Şartnameleri mucibince yukarda yazılı 2 kalem mal:ı.eme 
açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

j il ~ Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme i'Üll 

ve saatleri hizalarında yazılıdır. 

ili - Eksiltme hizalarında yazılı günlerde Kabataşdn Levazım 

ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıl caktar. 
iV - Şartnameler özü geçen Şubeden parasız alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün \'e s atte % 7 ,5 

güvenme paralarile birlikte mezkür Komisyona müracaatları 

--·- ---~--
(2290) 2-4 

lstanbul P. T. T. Mlıdür.lüğündan: 
İdare bendiye ihtiyacı için 6 ,000 kilo sicim alınması kap lı zarf 

usulile eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 17. 4. 940 çarşamba .saat 15 de B. Postah ne biııaaı 

birinci katta P. T. T. MüdürlüA"ü odasında toplanacak Müdürlik Alı• 
Satım Komisy~nuııda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 6000 lira muvak kat teminatı 450 liradır Ta
liplerin mühürlü sicim nüıuunesile şartnamesini gôrmck ve muvak .. 
kat teminatını yatırmak üzere çalışma günlerinde mezkur üdürlük 
İdari kelem Levazım kısmına , eksiltme gün ve saatinden bir sut 
evveline kadar, kanunun tarifine göre hazırlıyacakları mektupları· 
nı, 940 senesi için a: u teber Ticaret Odası vesika ı muvakkat temi
nat makbuzu veya b nka mektubu ve teklif mektubunu havi olarak 
yukarıda ismi geçen Komisyon Başkanlığına ·'~ lu mukbuz mukabi· 
linde tevdi eylemeleri. (2442) 1-4 

~ ---
lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 

1 • 4. 4. 910 tarihinde saat oııbirde ayrı yrı eksiltı;nesi y pı· 
lacnk ol n işlerle bunların muhammen bedelleri ve ilk tem inatları 
aşağıdıı ıösterilmitlir. 

A - Ankarada Vekalet binasında tesis olunacak kimya l bo· 
ratuvarı için 156 kalem kimyevi ecza ve oliit : muhammen bedeli 
3ı60 lira 9 kuruş olup ilk teminatı 259 lira 50 kuruştur. 

B - İskenderun kimyabanesi ihti}acı için 386 kalem kimyevi 
ecz.a ve alat: muhammen bedeli 5615 lira 75 kurut olup ilk temi · 
ııntı 42l lira 19 kurıııtur. 

C - İstanbul Gumrükleri kimyabanesi ihtiyacı için 45 kalem 
kimyevi ecza ve alat : muhammen bedeli 212~ lira 30 kuruş elup 
ilk teminat 204 l'ra 17 kuruştur. 

2 - Her birine ait şartnamelerle alınacak malzemenin miktar 
ve evsafıaı gösterir 'artnameler, her fiin Levazım Servisinde görü. 
le bilir. 

l - İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli züude B fm ü 
dürlük Sahnalma Kemi•yonuna a•lmeleri ilb olunar. (2211) • 




