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ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için Kuruı 

3 Aylıtı 450 

6 " 850 
• 12 " 1500 
Ecnebi memleketler için 
12 aylığı 2700 

Sayısı 5 K u uş 

Günü geçen nushalar 

l 20 kuruıtur. 
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idarehanemizde görüşülür 

Telefon: 49442 
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Umum Tüccarların ve nıüteahhitlerih 
-

mesleki Orga.nıdır 

Tiftik satış vaziyeti· 
k 'Yapak ve tiftik ihracat birliği fenni ıeraite uygun depolara 
l.ırt.ılduktan sonra dış piyasala- vazedilmesi şarttır. Bu depo 

~il • gönderilecek tiftikler için noksanlıtı mülihnı.a etmeğe de
d~lıt~lerin.e göre fiyat tesbit. e· ğer bir bahis mevzuu olduğu 
b~1~14tir. ihracat muamelelerı de kanaatindeyiz 
•rlıgin mürakabesi altma l.onul- Banka, yurdumuzun muhtelif 

ltıı.ıştur. Fakat mevcut stoklar menşelerinde toplamağa başlaya
tt Yeni kırkım dolayısile malla- cağı tiftikleri, ihrac merkezleri
tııı artmak üzere bulunması ne derhal aevkettiği takdirde bu 
~t\'cut tiftikleriıı \•aziyeti üze- gibi mülahazalara nisbeten ihti-
llde bazı tedbirler almak za- yaç kalmıyacakhr. 

l\rttioi icabettirmiştir. Tiftik ııormal rutubete ihtiya-
liükümet bu mevzu etrafında cı olan bir mal olduğuna göre 

llııil 
li bankalarımızdan tüccara bunların da muhafazasına tahsis 

'"ıırıs temin etmiş ve Ziraat edilecek depoların gerek fazla 
~llkasına da emir verilmittir. ratip bulunma11 gerekse çok 
. ~kat Bankanın alacağı tiftikler ,kurak olması tiftite mahzur teş-
ıç ıı vazedilmif şartlara göre kil eder. Zira rutubetli bir de
llııGıtabsil ve tüccarın bakkile poda tiftik nefasetini kaybede
~G.icfit olması için ne yapılmak ceği gibi, günefe nazır olan bir , 
~•ıngeleceğine ve piyasa ha- depoda da uzun zaman bırakıl
't~eUerine dair bazı mütalealar dıj"1Dda bu mallara kolaylıkla 
'ttdtdilınektedir. rüve nüfuz edebileceğini nazarı 

Su arada tiftik mütehassısı itilıtare almak lazımdır. Binaena
~Peri luymetli .tüccarlarımız- leyh her iki şekildeki depolara 
"il M. Faik Üstar tiftik satış mal konulduğunda bittabi ayni 
\ avans vaziyetleri hakkında nisbette ve birçok bakımdan 
i,Gbioı bir rapor hazırlayarak randımanları haleldar olur. 
ıe.ret Vekaletine göndermiştir: Avans nisltetine ~elince bu
~illi servetimizin mühim bir aun da yalnız iki fiat teabiti 

~tıü olan tiftiklerimiz için bu ve bu avans keyfiyetinin iki ka
'°".tıaıetıi mütebussısın düşündü- liie tiftiğe tetıııil cdilme11i malıı
"1 ltdbirleri de alakadarlar çok zurludur. Zira memle1'etimi:ain 
>triode bulmaktadırlar. muhtelif mıntakalarında birçok 

flaporu aynen yazıyoruz : kalite tiftik istihsal edildiğiui 
~ Ycırdumuzun hemen hemen hesaplamak İcab eder, Bilhassa 
~t mantakasında yeni tiftik oğlak cins mallara detitik fiat 
'kını mahsulunun idrakine baş- takdir etmek bizce mahzurlu 
\' dıtı malümdur. Memlcketı- görülmektedir. 
) it dahilinde istihlak edileme- Senelerden beri yapılan ista
~I\ ve millı irat kaynaklanmı· tistikler bize tiftik mahsulunun 
t ba4ında sayılan bu ihracat 
tllıtiaoıızın kiymetlendirilmesi Y. 10 unu oğlak cinsleri teşkil 
~ dc§'eri ile ihrac edilebilmesi ettiğini göstermiştir. 
'I hükümetiwiz bu yıl tedbir Bu sene kışın devamla ve şi
~'-ıııtır. iıu tedbir de davar sa· ddetli olması ve ani değifen 
~~trine avans vermek saretile bava tartları neticeainde Ana 

..:ı.ı bulacaktır. 
'ti dolunun birçek mıntakalarıoda "'- •caret Vekaletince bu buau· 
~ tedviri için milli bankalara· yetişmekte olan diter küçük baş 
'~an Ziraat Bankası'oı tavzi! hayvanlar gibi tiftik keçilerinin 
h 11 olduğunu radyo ve resmJ aotuklara tahammül edemiyerek 
~lelerden dahi Öğrendik. telef oldukları anlaşılmııtır. Buo-

~&arıka bu seneki tiftik mah· larıo kıamı azamını çepiç ve 
•· Gııe a~ans vermek planlarını b 
• t ı oğlakların teşkil ettiti tea it e-\k~fkilatanı ikma etmiş ve dilmiştir. Bu itibarla köylü, ot~ •ıi kırkımı batlamış olan 
~lakalarda tatbikatına dahi lak cins t ftiklere daha fazla bir 
~ilbiş olduğu haber verilmek- avans alabilmek emelile davarın· 
~ ır. Ziraat Bankası tiftik ana dan kırpttıtı anamal tiftiklerin 
~lı ciasleriniıı kilosuna 100, gerdan taraflarını tetkil ·eden 
... - 'k cinslerine iıe 125 kuruş 
''~ ince kısımlarını koparmak ıure-ı verecektir. c: tile oğlal< tiftiklerine karıştırabi-"~ .tJ1Uburiyet Hükumetimizin 
\iı .•ıa .. etli ve yerinde olan bu lir ki bu cihet hem standardizaa-
G bıri sayesinde bu sene tiftik yon nizamah bakımından malt

\•lahsilin' n bu yüzden geoit zurlu ve hem de tiftiğin esas 
~ lltfes alacağına hiç şüplıe kaliteainin nefasetini bozmak ha
\ lı.ır Seri bir kararla kırkım kamından zararlıdır. 
~:•itninin arifesinde bulundu- Binaenaleyh tiftik yetiıtiren 
Sİi.it butünlerde banka, avans mıntakalarda avansa tabi iki ka
\ 

1
Yeti davtır aahibi köylümü- lite tiftiğin haricinde kalan tif

\ 'tnelerdenberi oldutu gibi tikler için muhtelif mallara sahip 
~~ lüzumsuz yere borçlandır- olan köylülerin ileride vukuu 
\ iİbi mecburiyetl~rden kur- muhtemel şikayetlerin önüne ge· 
lı,.~Cak ve malanın deterinden ~ilıneıi için her kalite tiftiğe ~y
~1 fiyatla elinden çıkarmak rı fiat teıbit edilmek ıuretıle 
" ~aruretlerioin inüne geç· avans verilmesi daha tatminkar 
~ bulunacaktır. ve her bakımdan iaabetli olur. 

\ '- nıünasebetle biz bu yazı· Ziraat Bankasının deruhte et-
~- dikkatımızı celbeden iki tiği değerli ve nazik iti kolay
~tlı noktaya temas etmeği lakla tedvir edebilmui için ev
l li buluyoruz : vel emirde tiftik mmtakalarına 
' Teslim alınacak tiftiklerin tiftikten anlar ve tam bitaraf 
~ fau. edileceği depolar. hareket eder eksperleri temin 

....... Tiftik kalitelerine göre etmesi iktiza eder ; bu eksper-
'• b • ler tiftik kalitelerine rire teabit ~ ııis etı. edecekleri fiati raporla Banka-\ ~de ötenberi fenni 'eraite 

\}•fık ve uygun depoların it11- ya bildirir, banka da b.ua na
l.. "-•yı•ı birçok ihtilaflara yol zarau avaus verditinde, köylA 
111 " de memnun edilmiş olur. 
~1 

herkesce malü~dur. Bi- Bu vaziyet ayni zamanda köy-
~ •leyh avans verılwek ıu- j lümüzü tiplettirme usullerine de 
~~ teılim alınacak olan tif- kolaylıkla alıtlırmak ltakımındın 

tiaa büıoil mubıfazaaı için 1 tok faitleli ve yerinde elur. 
. 1 

Müteahhitlerin Takvimi --u. 5. 940 ta YAPILACAK İHALELER 

D. D. Yolları: 1 Telef•n direti (No 13971 
Mf'not ve pernoıo çatar rondela (No 1365) Güm Mulı. Gen. Kom. İst. SAK: 
Elektrik motörlü kesme ve delme tugii- M nder ve ynstık kılıfı (No 1396) 

hı (No 1393) Jandr. Gen. K9aıut. Ank SAK: 
Kömür nakli (No 1394) T T. şeker (No 1397) 

TuCla (No 1397) İ.zmir Deftertlarlığı: 
B · Ja d 2 ci Ala}'I: ayramıç 11 r. Elu n tamıri \N • 1398) 

Elcmeldık un (No 1386) Çamaltı Tuzlası Müd.: 
Edirne Ask. SAK: 

Gar. yakı (No 1390) 

Samsun Vilayeti : 
Dıvar iaı. (No 1399) 

, Şose inş. (No 1392) 
Türkiye Şeker Fab. T.A.Ş: 

Körrür neli:li (No 1392) 

İst. Elelttrik Tramvay ve Tünel 
İfletmeleri : 

uz fabrika temirı (No 140 ) 
İsparta Ask. SAK : 

Un ve sade.)ağ' (No l 'i98) 

Konya Memleket Hast : 
Tabure, tnbak, siırahı şılte v.a. (No 1 'iQ8) 

Ank. Belediyesi İmar Müd.: 

Grnnit parke tuşı ve butuı taşı (No 1393) 

İst. Belediyesi : 

Diilckiin ankul ırı (No 1398) • 

Gaziantep İnhisarlar B şmüd 
lnlıisar ar rnanıu atı raldi (No 1404) 

Tophane Lvz SAK: 

Rıhtım inş. ve tamiri (No 1397) 
lnşeııt mel:ı.emesi (No 1394) 
Cenııhpaşa ve Hesekı hut 2ııynebki

mil doğam evinde tıulevi yerleri iaş. 

ve tesisi ışi (No 1395) 

Karoseri tamıri (No 1408) 
Koyun ve sığır eti (No 1405) 
Köıele ve nkeıa (No 1'105) 
As,ı nseti osalia·lik (No 1405) 

Askeri Fabr. U. l\IWI.: 
Rontgen fi mi ve idıofıl pamuk (Ne 1395) 
Meydan tanr.imi (No 1397) 

Deırir eaç inha (Np 1404) 
Toleol depıeııu (N HOS) 

Devlet Orman İşlet Aband Ke
remalı Revir Amiri.: 

Döşeme inş. (No 1397) 

Dıyarbakır Kor SAK: 
Çam kereste (No ln94) 

Ankara Valiliği: 
Kaldırım inş. (No 1395) 

A nk. Polis Enstitüsü Möd.: 
Anlc, Polis koleji binaııı inş. (No 1395) 

İst. Beledi} esi Sular İdaresi: 
E~ı.ayı tıbbiye (No 1395) 
Nafıa Vekaleti: 

Asfalı karıştırma makine•İ fıll r ıı•akine• 
aı ve ko kaaör (No 1 ~95) 

İnhisarlar U. Müd. 
Galvaniz b.doo (No 1395) 

Sarı yald z. metal kağıdı (No 1395) 
Kömür (No 1406) 

M. M. V. SAK: 
İç ve dış lbtiği {No 1408) 
Benr.in tankı (No 1395) 
Sarg lık ı.. e7. (No 1407) 

İzmir Belediyesi: 
Dıvar inş. (No 1396) 
Dükkan anknları (No 1396) • 
Çi!!lento (No 1398) 
Grao:t parke ta~ı (No 1398) 

İst. Defterdarlıtı: 
E ektrık teaiutı tadıli {No 1397} 

Birinci Umumi Mufettişlik Di
yarbakır: 

l<ökoar tomrtıku {No 1405) 

İzmit Tümen SAK: 
Su t&1iııatı (No 140S) 

Balıkesir Doğum ve Çocuk Ba· 
kımevi: 

Bab~f' dıvarı inı. (No 1405) 
İt. Komut. SAK: 

Kereııte çivı vo bııı'!' tel (N<> 1406) 
Vakum, valva ın ve b nr.in {t...o 1407; 

Çorlu Kor SAK: 
Binıı tıı irı (No 1406) 

Sııde)Oğ ve k fasa Y" (N l40ö) 
Gaziantep Belediyesi: 

Evrakı mntboa (No 1406) 

İst. Hava Aktarma Ambarı Dir.: 
Portatif çadır d ktıri rne~i (No 1401) 

Canlı Hayvan İhracatçılar Bir
liği: 

Yazı makine•İ dolap ea"dalyn ve rnaaa 
(No 1407) • 

Hem . ( ] Tırnak içıne alınını~ ı u· 

manlar, şin bengi H.) lı ır•uted .. neJT" 

o doğunu gösterir. 
rJ Sonuada yıld :ı: ışareti bulunan i~le 

munyedoya aittir. 

Ekonomik Haberler 
Tra~zonda normalden dun fiatla 

fındık satışı 

Afıııı.111 huberlere nauıran T r .. b. 
zouda normal fındık fiatl ırındnn 
aşaj'ı fıatla harice bazı fınılık 
satışları yapılmıştır Bu hareket 
tekrinı 7deki fındık ihracat ta
cirleri arasında büyük bir hay
retle lc..ırııhrnmıfhr. a. sııretle 
fiaı:lar ıı dütürülmeai ıhracat 
madde' ·rimizin başında gelen 
fındıl,I rımızın hariç piyasalarda 
mevkiiı i ıauacağı muhakkak 
olduğundan vaziyet, İstanbul fın 
dık tacirleri tarafından Ticaret 
Vekiletiııe bildirilmiştir. 

lnglltere va Amerikadan demir 
alıyoruz 

daki ruuavinlik dairesinde top· 
lııntılar yapılmaktadır. Dün de 
cam ve züccaciye ithalat tacir
leri müdür muavini Hakkı Ne
zihi Erksonun riyaseti altında 

toplanarak birlikler hakkındaki 

kararname mucibince kurulması 
lazım gelen birlik üzerinde gö
röşmütler ve birliğin teşekkül 
knrarını vermişlerdir. 

Bu toplantı çok knlabıılık <'l· 
mttş ve iki grup olarak teş-k· 
kül eden cam ve züccaciye ta
cirleri birlik üzerinde taahhüde 
girişmişlerdir. Tacirler tekrar 
toplanarak mü1.akerelerde bulu
ııacaklardır 

Türkiye - Hollanda ticaret müza
kereleri bitti 

1 

• • 

1Ul'JAKASALAR 1 

İnşaat -Tamirat- Nafıa işleri - alzeme-Harita 
M. M. Vekaleti Hava Satınalma Komisyonundan 

Uçuş pisti yoluna bir dranaj tesisatı pazarlıkla yaptırilacaktır. 
Keşif bedel 28,520 lira 11 kuruş, kat'i teminatı 4279 liradır. Pa
zarlığı 7.5 940 sah günü saat 10 da Ankarada. M.M.V. Hava aatınal
ma komisyo:mnda yapılacaktır. Keşif evrakı berı\iq komisyondan 
143 kuruşa alınabilir. İhaleye iştirak edeceklerin ihale tarihinden üç 
gün evveline kadar müsteşarlıta müracaat edip ehliyet vesikası. al
maları \'e i teklilerin kat'i teminat ve kanuni belgelerilq muayyen 
gün ve saatte komisyonda bulunmaları. 

* * • Bir atelye pazarlık suretle inşa ettirilecektir. Kctif bedeli 
34,796 lira 13 kuruş, kat'i teminctı 5220 liradır. Paaarlığı 7 5.940 
salı günü saat 11 de Ankarada M.M V. Hava satınalma komiayo
nuoda yapılacaktır. Ke,if evrakı hergün komisyondan 175 kuruşa 
alınabilir. İhaleye iştirak edecekler ihale gönünden üç gün evveline 
kadar müsteşarlığa nı.üracaat edip ebliyet vesikası almaları istekli· 
lerin mua} yen gün ve saatte kat'i teminat ve kanuni belielerile 
komisyonda bulunmRları. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan 
Maslaktaki askeri pravantoryomda yaptırılacak tamiratın pazar

lığı 8 5.940 günü saat onda Fındıklıda Komutanlık Satınalma Ko
misyonunda yapılacaktır. Bu tamiratın keşif bedeli altı yüz liradır. 
Keşif evrakı ile feııni şartnamesi bergün komisyonda görülebilir. 
Talib olanların muayyen gün ve saatte kati teminatlarile birlikte 
komisyona ıelmeleri. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
1 ophanede levazım imirlifi eşya ve teclıiz.at an barının tami

rile eski Fevziye mektebi binasının inşa ve tamirinin 10.5.940 cu· 
günü saat 14 te Tophaneıie İstanbul Lv. amirliği satınalma komis
yonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Ke5if bedeli 28579 lira 
60 kuruş, ilk teminatı 2143 lira 50 kuruştur. Keşif ve şartnamesi 
komisyonda görülür. İsteklilertn kanuni veıikalarile belli aaatte ko
misyoııa gelmeleri 

• * • 
Transformatör biuası inş. : Bak İnhisarlar U. Mütl. ilinlarına. 

Elektrilt°Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.2 
Pmnrbaıı Belediyesinden : 

Vekaletçe tasdik edilen plan ve projelerine göre 18758 lira ke
şif bedeli olan kasabamız Hic1ro elektrik tesisatı yaplırılacağından 
taliplerin ve daha fazla izahat almak istiyenlerin şifahi ve tahriri 
surette Belediyemize müracaatları ilin olunur. 

••• 
2 adet muhavvile merkezi tesisi ile yüksek ve alçak tevettür 

izolatörleri alınacaktır : Bak İıt. Elektrik, Tramvay ve Tüanel İtlet. 

ansueat - Elbise - Kundura - Çamaşır v. s. 
Adana Askeri Satınalma Komisyonundan: 

890 çift yemeni 17.4 940 da yapılan pazarlıkta talibi çıkmamıştır 
Pazarlığı yapılmak üzere: 6.5.940 pazartesi günü sıtat onbeşe 

talik edilıniştir • 
Muhammen bedeli 1602 lira olup muvakkat teminata i 2 liradır 
İsteklileriı belli günde teminat makbuı:larile komisyona müra

caatları 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. 
Müdürlüğünden : 

Muhammen bedeli 3500 lira olan 5000 metre 95-tOO santim 
eninde mücellid1 bez.i 21.5.940 salı günü saat on buçukta Haydarpa
şada gnr bin sı dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usu. 
lile satın alıııacaktır. 

Bu iie g rmek isliyenlerin 2{)2 lira 50 kuruıluk muvakkat temi 
nat ve kanunun t.ıyin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine 
kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız dağıtılmaktadır. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli 9750 lıra olan 3 bin metre kaputluk ku

maşın 8 mayıs 9.tO tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 11 de pa• 

Alınan malumata ıöre, lngil
tereye ı.nilıim parti demir sipa
rişi üzerinde mutalıakat hasıl 

olmuştur. Difer taraftan Ameri
kaya sipariş olunan demirlerin 
ikinci putisiııi getirmekte olan 
vapur gelecek hafta limanımıza 
ıelmiş olacaktır. 

Türkiye - Hollanda ticaret mi· 
zrıkereleri bitmİ§lir. Anlaşma 
Holanda da imza edilecektir. 
Hollandada Türkiye mümess li 
olarak çalışan Dış ticaret dnire
ıi reis vekili B. Ahmed Çil'in 
Belçikaya geçmesi mukarrerdir. 
Yeni Türkiye· Belçika ticaret 
aıılaşmasınan da bu ay içinde 
Belçikada imzalanması beklen

mektedir. Eski ticaret anlaşması J 
1 laazırana kadar 'temdit edilmiş· 
tir. 

zarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 
/ 

1 

İlk teminatı 7J1 lira 25 kuruş olup şartnamesi her gün komi-
syondan parasız olarak alıııabilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yaz.ılı vesaikle birJikte belli 
gün ve aaatte Kasımpatada buluna11 komis)'ona müraeaatları. 

lthalit birliklerinin kurulması 
Yeni kurulacak ithalat birlik

leri için Mıntaka Ticaret Mü
dirliijünüo Ömer Altid hanın. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma 
Komisyonundan : 

Bir metreıioe 60 kurut fiat talamin edilen 46 binden 50 biu 



2 

A) 1\ Unakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafıil işleri, Malzeme, H rita 

Transformatör binası inş. (temel.) 
Maslaktaki askeri prevantoryomda yap. ta- paz. 600 -

mirat 
Uçuş pisti yolunda drenaj tesisatı (şart. ,, 28520 11 

143 kr.) 
Atölye inşası (şart. 175 kr.) 

" 34796 13 
Erenköy istasyon arkası yolu esaslı tamiri aç. eh. 594 89 

(temd,) 
Kapı ve pencere yap. 138.29 m! pnz. 
Malatya hükümet konağı ikmali inş. kapalı z. 173809 66 

E lel trik-~a ·agazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Yüksek ve elç k tevettür izolatörleri paz. 
~ uha\ vile Mrk tesisi işi: 2 ad. (şart. 27 L.) 
Hidro elektrik tesisatı yap. 18768 -

fJ ensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır_!:.!: 
Mücellid bezi 95-IOO santim eninde: 5000 m. aç eks. 
Yemeni: 890 çift paz. 
19.5.940 de alınacağı ilan edilen kösele ve 

vaketa alınmasından sarfınazar edildi 

3500 -
1602 -

Kaputluk kumaş: 3000 m. paz.. 9750 -
Çamaşırlık bez: 40-50000 m. (şart. t 50 kr.) kapalı z. m. O 60 

obilya, ve ev büro eşyası Muşamba, Hah, v.s . 
Karyola: IOO ad. paz. 

~atbaa işleri - Kırtasye-Yazıhane Levazımı ___ .,,___ 

Soğuk damga: 440 ad. (temd.) 

Kereste, tahta ve saire 

Çıralı çam ağacı: 775 ad .-çırah çam kalas: paz 
4350 ad.-dışbudak veya meşe: 500 ad. 
(şart. 180 kr) 

akliyat Boşaltma Yükletme 

Köknar tomruğu nakli: 3087.15S m11 aç. eluı 

ahrukat Benzin, Makine yağlan v. s. 

Keten ya~ı: 56750 kg.-sekatif: 56.750 kg. paz. 
(Bak mütef. sutünuna) 

Fırın odunu: 15 t. 
Man al kömürü: 38.5 t. 
OduB: 1158 çeki 

üteferrik 

Kum: 77 m1 (temd.) 
Nakliye arabası 0koşumu ile beraber 
Galvanizli demir tel hat için 3 m m: 102000 

m.-k.eteo yat: 56 750 kg.-sekatif: 56.750 
kg.-lente teıbit çivisi 12 Sm. kutru 4 
Sm. bir tarafından kıvrıklı: 512 ad ··S•· 

unlu burgulu çivi 35 Sm ·tul 1.5 Sm. 
kutrunda: 224 ad .-ıalvanizli demir tel 
(lente için): 5376fl m, 

Çayır biçme ve tepe yapma i'i (temd.) 
Yedek parça 928 modeli F ort kamyoneti 

için: 69 ad. (temd ) 
Sönmemiş kireç: 70 t. 
Torna tezg&hı (müteahhit nam ve hesabı· 

na): 5 ad. 
Sert maden kalemleri Blhlerit E marka: 

3 ltalem 
Parlak çekilmiş cıva çeliti: 8 t.·5-5.5 m m 

kutrunda 682 m m tulünde 
Elektrolit bakır: 250 t, (müteahhit nam ve 

hesabına) (şart. 875 kr.) 

Er , Zahir , Et, Sebze v.e. 

K. et: 1.2 t. 
Un: 100 t. 
Yeşil ot: 445 t. 
Sığır eti: 75 t. 
K. et: 234 t. 
Arpn: 300 t. (müteahhit nam ve hesahıııe) 
Taze bakla. lO t ·yeşil soğan lO t. 
Balık konservesi torikten mamul: 479Q. ku-

tu (250 gr) • 
Pirinç: 5 t.•şeker: i t. zeytinyağı: 5 t.·ar

pa şehriye: 10 t.-çay: 500 k kaa,, . •· T"ır pey· 
nır: 3 t.-ıeker: 6 t.·katar peyni~: 3 t.-
arpa şehriye: IO t.·çay: 500 k..-~. mer
cimek: 10 ı -k. üzilm: IO t.-tu:ı: 20 t. 
beyaz peynir: 5 t. zeytinyajı: '5 t.-şeke.r 
6 t.·pirinç. 5 t. 

Çorbalık komprime: 34000 ad.-et ko.ser-
vesi: 18000 ad • 

Ekmek: 90 t. 
Yoğurt: 35 t. 
Süt: 50.5 t.·yoğurt: 12500 kiıe 

Zeytin: IO t. 
Reçel: 7 t. 
Sodaı 75 t. 

B. M U 'l' a y e d a 1 er 

" 
ııç. eks. 

,, 

paz. 

" 
" 

paz. 

" 

" 

" 

pıı:r.. 

" 
" 
" ,, 

" ,, 

" 

,, 

kapa lı z. 
,, 

aç. ekı. 

" kupalı z. 

Sinematoğraf filmi·pamuklu ipek ...... t . .. .. ensuca · aç. art. 
çıklet ıekeri hassas teraıd "Jni ipek 
eşarp alıcı tel•iz telefon aksaw :ıl vapur 
1apanı ve iıkele altlığı-demir ~antila-
tör aksamı·radye ve ak1amı f • • 

ennıyesı· 

kınalı saç boyası-mermer taıı ·vidala de· 

35833 -

k. o 05 
çeki 2 70 

4009 -

1152 90 

20000 -

17258 40 

24000 -

175090 -

1200() -
8900 -

33750 -
12870 -
a6000 -

13500 
k. o 20 
" o 14 

kaı. o 06 
k. o 30 
" o 45 

6075 -

4279 -

~220 -
44 62 

9940 49 

590 -
25350 -

262 50 
112 -

7~1 25 
~250 -

2687 48 

879 84 

145 -
235 -

600 -

1500 -

1294 38 

1 00 -

10 o -

900 -
660-

56l>2 50 
1931 -
a400 -

89 82 

1003 -
525 -
·587 -

225-
237 -
455 6J 

...... Gaıutui 

inhisarlar Umum Mlclirlütü 13 5-40 16 -
lst. Komut. SAK Fıadıkh 8-5-40 IO -

M.M.V. Hava SAK 7-5-40 IO-

,, 7-5-40 1 1 
ist. BeJediyeai 14-540 14 

D.D. Yolları 9 cu işlet. Sirkeci 6-5-40 1 1 -
Malatya Defterdarlığı 20-5-40 15 -

İst. Elek. Tramvay Tünel İşlet. U. Müd l-6-40 15 -
,, 1-8·40 15 -

Pınarbaşı Belediyesi 

D D. Y otları Hnydarpaıa 
Adana Ask. SAK 
Jandr. Gen. Komut. Anl·. SAK 

Deniz Lvz. SAK Kuımpaşa 
Jandarma Gen. Komut. Ank. SAK 

Adana Ask. SAK 

İıt. Ziraat Miid. 

Askeri Fnbr. U. Mid. SAK Ank. 

21.5.40 10 ;\ı) 

6-5-40 15 -

8-5-40 11 
20-5-40 10 

7.5.40 10 -

23-5-40 - -

IO·i-40 14 -

Devlet Orman işlet. Aband.-Kere· 15·5·40 14 -
mali Revir Amirliği 

Edirne Ask. SAK 6·5·40 15 -

ist. Komut. SAK Fındıklı 
İst. Liseler SAK 

,, 

İst. Komut. SAK Fındıklı 
,, 

Edirne Ask. SAK 

Halkalı Ziraat Mektui 
ist. Ziraat Müd. 

D D. Yolları 9 eu İtlet. Sirkeci 
Aık. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

" 

" 

" 

6-5-40 
• 24-5·40 

24.5.40 

6 5-40 
6-5 40 
6-5-40 

85-40 
13-5-40 

10 -
15 30 
15 45 

il -
14 -
ın -

il -

6·5·40 11 -
10-5-40 15 30 

10·5·40 15 -

11·5·40 12 -

ıo.5.4g 14 3o 

Adana Ask. SAK 7 5-40 10 -
10 -
15 -
11 30 
tı -
10 -
10 -
14 -

Mersin ,, 4-5-40 
Adana ,, 6-5·40 
istanbul Komut. SAK Fındıklı 7-5·40 
Edirne Ask. SAK 6·5-40 

" 10-5..W 
Selimiye Ask. SAK 4-5·40 
Marmara Üssöbahri Komut. SAK İzmit 6-5-40 

Maniaa Tümen SAK 

" 
Mersin C. Müddeium. 
İıt. Liseler SAK 

" 

" 
" Deniz Lvz. SAK Ka11mpafa 

İst. Gümrükleri Batmüd. 

10 5-40 10 -

1-6 40 12 -
24-5-40 14 30 
24-5-40 14 45 

24·5-40 15 -
24 5-40 15 15 
20-3-40 11 -

8· 10-5-40 13 -

ri-pamuktan silgi bezleri fen nf alit·bi
nek otemebili 

----------------..... -------------- !"'iii.:ia~~----ı~·-·--..... ~------------------------------------.:----------------

4 Mayıs 1940 

metreye kadar vasıf ve örneğine uya-un çamafırlık bez kapalı J 
uıulile 20.5.940 pa~nrtesi ırünü sa t enda sabo alınacaktır. 

Şartnamesi 15 ) kuruş karşıhjında komisyondan alınabilec•k; 
eksiltmeye girmek istiyenleriıı 2250 liralık ilk temlnnt ve ~atnıı!XI ı 

yazılı belgeleri muhtevi teklif mektuplarını en reç eksiltaıc rf 
saat 9 a kadar kumisyona vermis olmaları. 

--~-----· 

a aa işleri, kırtasi e ve yazıhane 

İstanbul Ziraat Müdürlüğünden : 
İhale günü 29.4.9.tO olarak ilan edilen beheri 7 lira unıbaııııııt 

bedelli 440 aded soğuk damgaya aid münakasa IO gün temdid fi 

ihale. günü 23.5.940 olarak tespit edilmiştir. 
isteklilerin mczkür tarihte Vil5yet binasında müteşek~ il Zir•' ltıt 

Mubayaa Komisyonuna müracaatleri. 
~--------·~~-----_./ Keresi . Tahta ve saire .. 'lllrcl 

Askeri Fabrikalar U Müdürlüğü Merkez Satın lmtı 
Komisyonundan : 

5e0 adet 9,50XO,·l2X l,16 M. Eb'adında çıralı çam ağacı pttn 
150 adet 7,~0X ı, lftXO, 14 M Eb'adında çıralı ç m ağacı. 
125 adet 2,20X0,25X0,25 M. Eb'adındu çıralı çam ağacı. 

4350 adet 4,00X0,23X0,065 M. Eb'admdıı çıralı çam l< las 
309 adet 2,00X0,14X0,14 M.. Eb'adında dışbudak veya mete· 
200 ndet 1,00XO, IOX0.10 M. Eb'adında dışbud k veya meşe 
Tahmin edilen bedeli 35.833 lir olan cins, ebat ve ıııi~,r 

yukarda yazılı alil kalem kereste Askeri Fubrikal r Umum Mtıd3" 
lüğü ~erkez Satın.alma Komisyonunca 10 MaJ ıs 1940 cumR 16,-
snat 14 te pazarlıkl ihale edilecel.tir. Şartname 1 lira 80 "o 
mukaltiliııde komisyondan verilir Taliplerin muvakkat teminat o1' 
2687 lira 48 kuru9 ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelefl 
deki vesaikle komisyoncu olmndıklnrına ve bu işle alakadar tücC' 
dan olduklarına dair Ticaret Odası vesikasile mezkür gün ve sa•ıt" 
komisyona müracaatları. ,_/ 

.ahru!<at, Benzrn, Mal<ina yağları v. s. 

. . . ~ 
Keten yağı ve sekatif alınacaktır: Bak mutef. ıütünunda 

ne Askeri SAK. Hanına. 
-:-----:----~~-------.---------------------~ ütef erri < 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : rJ 
Komutanlık için lüzumu olan 77 M3 kuma teklif edileıt lıi' 

pahalı görüldüğünden mezkür miktar kum 6.5 940 günü saat orı 
buçuktu pnzarhklcı satın alınacaktır. İsteklilerin mezkür gün \'.e 

5 

atte kati teminatlarile b"rJikte komisyona gelmeleri. 

• • * Komutanlık kıtaatı için koşumu ile beraber bir na1'1 it 
arabası 6.5.940 günü saat on dörtte pauırlıkb satın alınacaktır· ti 
teklilerin mezkür gün ve saatte kati teminatlarile birlikte Fındı~l 
Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

1 Aıker! Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez SatınnlıO' 
1 

Kom'syonundan: 
1 Tahmin edilen bedeli 23.0 O lira olan 100 ton elektrolit tııl 
müteahhit nPm ve hesabına askeri fabrikalar umum müdllrl 1 
merkez satınalma komisyonunca 11 mayıs 949 cumartesi günfi JI 

10 30 dn pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak. ~t"' 
misyonda verilir, Taliplerin muvakkat temioat olan 1725 lir• c' 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesnikle komis~011,.ı 

I e)madıklarıııa ve bu işle alakadar tüccardan olduklnrınn dair tıc' 
edası vesı rnsile mezkur gün ve sa tte komisyona milracaatlar•• ~ 

1 * * * Tahmiıı edile ı bedeli 15.700 lira olan 1 O adet hassas 1'6f' 
torna tezgahı müteahhit nam ve hesabına askeri fabrikalar u.ııı~ 
müdürliğü merkez satına ima komisyonunca 11 .5.940 cumartesi ~ 
nü saat 10 dn pazarlıkla ihale edilecektir. Şıırlname parnsız ol• f 

l
' kbmisyondan verilir Taliplerin muvakkat teminat olan 1177 Jit\~ 
kuruş ve 2940 numaralı kanunun 2 ve 3 maldelerindeki oJ~ 1 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alakador tüccardan 0Jdu1'l•'

1 
t 

dair ticaret odası vesikaıiyle mezkur gün ve saatte komisyoıı• -

1 

racaatları. 1 
• *,. Tahmin edilen bedeli 22.500 lira olan 50 ton A'YrllJ'11 

0-

1 tera pamuğu müteahhit nnm ve besnbına, askeri fabrika! r u~,ıı 
müdürlüğü merkez sah-alma koınisyonunca 11 mayı 940 cuııl11 ,P. 
günü aaat l 1,3U da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname P11~tib' 
olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat ola11 • " 

lira 5ü kuru§ ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddeleriııdtlı' , 
saikle komisyoncu olmad ı klarına ve bu işle alakadar tüccard•11 ~O' 
doklarına dair ticaret odası vesikıısiyle mezkur gün ve saatte 
miıyoon müracaatları i 

*••.Tahmin edilen b deli 175 bin lira olan 250 ton Ele"!'ır 
bakır müteahhit nam ve hesabına askeri fabrikalar umuııı rı:ı"' fi 
liitü merkez s tınalma komisyonunca IO mayıs 1940 cuıne gii"11,~ı 
at 14,30da pazarlıkla ihale edilecektir.Şartname ~lira 75 kurut ~ ~ 

1 biliude komisyondan verilir. Talipler muvakk t teminat olan 1 ~ı 
lira ve 2493 numaralı 1 anunun 2. ve 3. maddelerindeki vasaiJı}e rl 
misyoacu olmadıklarına ve bu işle nlakudar tüccardan oldu1'1' _, 
dair tiearct odası vesikasile mezkur gün ve aaatte komisy•ıı• 
racao.Uarı. 

Edirne Askeri Satın Alma Komisyonundan : ,ı t 
A,ağıda yazılı muhabere malzemesi satın almncaktır. P•~·e~ıı' 

6.5.946 pazartesi günü saat 15 de Ediruede eski Müşiriyet d••'iıı'ıı 
c de .satınnlmn kowisyonundn yapılaca"1tır. Tutarı 4000 lira, teOI 

600 liradır. Şartnamesi komisyonda görülür. 

1 
ı 
1 
ı 

Miktarı Eb'adı Ciusi 
102,00 M. 3. Mm Galvanizli demir tel hat için 
56,750 Kgr. Keten yağı. 
56,750 Kgr. Segatif. ı,ir 

512 adet Lente tesbit çivisi. 12 Sm. kutru, 4 sos· 

224 
tarafından kıvrıklı. sııı· 
aded Somuıılu burgulu çivi . 35. Sm. tul, ı,4 
kutrunda. 

53,760 M: 4. Mm. galvanizli demir tel lente için 

-imtiyaz Sahibi ve Yazı itleri Di;ektörü: ls.;;U Girit 
Baııtdıf't yer: Akın Baaımevi İıtaobul 

J 



Ot...aobil modeli 38 R.E.O. marka aç. art. 

~.kireç kiremit bir senelik rüsum 
tıt~ dli nıotörü ankazı 

,, 

>.ı llataınel koltuk: 35 ad. 
tfrıafata müteallik muhtelifülcins eşya: 637 l> 

1( kalem 
t ahne fotin: 298 çift paz. 
etin: 110 çift-yemeni: 118 çift-yağ teneke- ,, 

I)· ~i: 28 ad. 
'4cı çinıentosu ve mahliilü·mağaza camı - aç 

liitün-oyuocak·lastik top yazı makinesi· 
1 ~itnento-matbaa kağıdı 
~1 YÜn mensucat, ipekli pamuklu mu

Şlznba, redresör, alıcı raıılyo makinesi, 
~ trllf nıakinesi, matbu kağıt etiket, bere 
llrda otomobil makine aksamı, cam şişe, 

trkek elbisesi, saç galvanizli uç demir 
p'ıtı 'te, boş fotograf filmi, at kılı v.s 

11klu mensucat, demir, gemi pervanesi, 
•tdef düğme, dolap, suni ipek ipliği, 
kontreplak tahtası, deri beygir eğeri, 

••Pka şeridi, tayyareci elbisesi, adi de· 
lllir çubuk, teneffüsü s1nai cihazı 

'---------

art. 

., 

ti il .... 
MESHUR • 

ÇİÇEK ve FİDAN EVİ 

2401 -
30 -
70 -

557 25 

46 30 
16 -

;m 

1'0RKIYEDE EMSALiNDE EN ESKt ve EN ASRI 

PAZAR ve BAYRAM GÜNLERİ AÇIKTJR 

Beyoflu, İstiklal Caddesi No 304 

40167 - Telgraf: SAPUNCAKİS - İstanbul 

. 

1 , m &WL 9 rmma 
Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 

Satmalma Komisyonundan: 
~ I - Bir metresine üç yüz elli bir kuruş fiat tahmin edilen bet 
"-ı~ttre vasıf ve örneğine uygun kaputluk kumaş 15.5 940 çar-
~• günü saat 15 te kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

)\ .- Şartnameıi parasız Komisyondan alınabilecek bu eksiltme 
t~rll!ek isteyenlerin 1316 lira 25 kuruıluk ilk teminat makbuz 
'ı~~ ~nka mektubu ile şartnamede yazılı belgeleri muhtevi teklif 
t~~Plarını en geç eksiltme vaktinden bir saat evvel Komisyona 
~aıaları. {1918) (3433) 2-4 

lıtanbul Elektrik Tramvay ve Tünel işletmeleri 
Umum Müdürtügünden 

llı_.11~ - iV uhtelif tipte yiilısek ~ e alçak tevettür izolatörleri Cif 

2 uı teslim prtilc ve pazarlıkla. satın alınacaktır. 
a - Muvakkat teminat maktuan 500 liradır. 

' - Eksiltme 3.6 940 pazartesi günü saat 15 te Metro ban 
~ 1111n 5 inci katında toplanacak olan Arttırma Eksiltme Komis

llnda 
4 yapılacaktır 

~ - Bu i'e aid şartnameler idarenin Levazım müdürlüğünden 
~ıt tedarik etlilebilir. 
~ - Teklif mektuplarının şartnamedeki tarifat dairesinde ba
,;11'•k saat 14 e kadar 4 üncü kattaki Komisyon katipliQ'ine 

'-ı11kabilinde verilmi' olması lazımdır. (3626) 

la~rma Genel Komutanlığı Ankara Satmalm-;-
Komisyonundan : 

\ ~ - Bir metresine iç yüz yirmi beı kuruı .kıymet biçilen vasıf 
\t ~lltğine uygun an beş bin metreden yirmi bin metreye kadar 
~. '•lalı: elbiıelik kumaşı 1 l 5.940 Cumartesi günü saat onda ka-

;-rı usulü ile aatın alınacaktır. 
'-' b Şartnamesi 3?5 kuruş karıılığında komisyondan alınabile
"-t, 11 

tluiltmeye girmek isteyenlerin 4!100 liralık ilk teminat ve 
'l'~ede yazılı belgeleri muhtevi teklif mektuplarıı ı eksiltme 

•aat dokuza kadar Komisyona vermif olmaları. 
(3250) ( 1856) 3-4 

· lstınbulElektrik Tramvay Tünel isletmeleri 
Umum Müdürlüğünden 

l. 1 • 
.,_._ ....... iki adet muhavvile merkezinin tesisi işi açık eksiltmeye 

2
11ft.t1r. 

~ 3 ....... Muvakkat teminat 25,330 liradır. 
lo"- ....... Eksiltme 1 8.940 perıembe günü, saat 15 de Metro han 
~ ... ~'ıa. hetinci katında toplanauk olan Arttırma Ye Eksiltme 
t. ~011unda yapılacaktır. · 
" t ........ Bu ite ait ıartnameler 27 lira mukabilinde idare veznesin-

5 "1'1..ı edilmektedir. 
~ İçi Teklif mektuplarınm hazırlanarak kapalı ve mühürlü bir 
'~ ilde ıaat 14 de kadar dlrdüncü kattaki Komisyon kitiplığine 

ialtalcabilinde verilmi' olması lazımdır. (3625) 

ISAHÇE VE PARK 
Müteahhit ve Merıakhlarına 

p 
,, lrk 'Ve Bahçeler içiu lizım olan her nevi fidanları ile Or

•e Çiçek fidanlarıoı en müıait şeraitle yalnız bahçemizden 
'bt tedarik edebilirsiniz. 

[)tF A TEŞRIFINiZ iDDİAMIZI İSBAT A KAFIDlk 1 
ADRESı Beyoğ1u, Pangaltı, Fiat Garajı y~nında No 6 

MüoMua Gueleai 

== s 

İst. 4 Üncü İcra Mem Remide 18 6 9-5-40 13 -
.\: lı Hen Önünde 

180 - ~eyhnn Vilayeti 16-5-40 10 30 
2 25 isten bul Defterdarlığı 20-5-40 14 -
5 50 

" 20 j 40 14-
42 -

" 20-5 40 14 -

7- Tophane Lvz. SAK 9-5-40 14 30 
2 40 

n 9 540 15 -

İıtanbul Gümrükleri Başmüd. 155-40 9 

., 17 5 4 1 9 -

,, 20-5-40 9 -

n 23-5·40 9-

OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHO 
::ı:: :ı: 

3 

1 - Keıif, şartname ve pliııı mucibince idaremizin Cibali fab· 
rikasında yapbracafı tran.formalör binasına talip zuhur etmeditia
den eksiltmesi şeraiti sabıka dairesinde on gün temdit edilmittir. 

il - Eksiltmenin 13 3.940 pazartesi rünü saat 16 da Kabata,ta 
Levazım ve Mubayaat Şubesinıleki Alım Komiıyonunda yapılacatı 
ılao olunur. (i121) 

••• 
1 - 30. iV. 940 tarihinde 4000 kilo reçiaaya teklif ohıaan fi

yatlar haddi layık göriilmeditinden paz.arlıtı tehir edilmittir . 
il - Pazarlık 9. V. 940 perşembe günü aaat 14 de Kahatatda 

Levazım ve Mubayaat Şubeıindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
(35&2) ı-4 

* * • 
l - Şartnamesi mucibince 150 ton 10 X li ve 150 ton O X 10 

olmak üzere 300 ton kömür açık ekıiltme uıulile satın alınaaaktır. 
il - Muhammen bedeli 4185 lira muvakkat teminatı 313,17 li

radır. 

ili - Eksiltme 6. V .940 pazartesi günü saat 16.30 da Kabatatııla 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır, 

iV - Şartname Sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - İsteklileriu eksiltme için tayın olunan gün ve saatte %7,5 

güvenme paralarile birlikte mezkür Komisyona relmeleri. (3514).4-4 
• • * 

ıSTANBUL 
Ticaret ve Zahire 

Borsası ::ı:: :ı: 
::C Meıhur :ı: Muh. bed. X7,5 te. Eksiltmeni• 

- 3 5.940 - $ İTALYAN lıOFFI MARKALI i Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. tekli aaati 
F 1 A T L A R ::C :ı: --- - ----- ----- -- - -----

c~I N s 1 Yukarı $ J A L u z i L E R ~ 8 No. Elektrik kapıülü 1.000.000 A. Sif 68000 - 5100 - k. z. 14 
___ ' şatı ::ı:: :ı: Santral fişeği I0.000 » paz. IS 

Kr. Pa. Kr. Pa i Ahıap istorlar ~ 1 mm Flober fişeti 25.000 > > 15,31 
~~fa~ay ııert 6 5 ::C ::C 9 m m çift 'arjlı Flober 
Sımm 16 35 17 - ı:.ıJ :ı: fişeği 25.000 J> l> 15,45 
Arpa yemlik 11ov. 5 27 5 32,S $ :C 6 000 16 

,. Anadol dökme S 25 5 27 ::C :ı: Adı tapa • > > , 
Mıaır beyu. dö!:me 4 7,5 .ıf 19 ::C ~ Nitan fifeği 22 m m 1.500.500 l> > 16,30 
f .. ulya çalı 2

16
1 2

1•6g ~ ::C ::C 1 - Şartnaıııeleri mucibince yukarıda cinı ve miktarları yazıla Fuul.)a barbunyp "" ::C :ı: 
• tombul 20 - 2l - ::C ::C av malzemesi hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaklar. 

Fın<lık içi 34 - 3
6 

- $ :ı: ı il - 8 numara kapıüliin muhammen bedeli muvakkat teminatı 
kabuk'u 17 20 :C ı_ ·ı '-'l ti • b" l d •· t ·ı · t• • 5 3 s ıs ::ı:: :ı: eaı ın tme şeıu ve saa erı ıza arın a gos erı mış ır. 

Çavdar G E LEN 
1 

:C ::C 111 - Ek'-liltwe 15. V. 940 çarşamba günü Kabataşda Leva:um ve 
B. peynir 14 • ~ i ı Mubayaat Şubesindeki Alam Komisyonunda yapılacaktır. 
Mısır 6~ : :C ~ iV - Elektrik kapıülü 'artnamesi Levazım Şubesi veznesinden 
:::.ak ı.75 • ~ ::C ve İzmir Ankara Baı Müdürlüklerinden 340 kuruş mukabilinde alı-
fındık içi 24 • ~ ~ nabileceği gibi diğer şartnameler parRsız alınabilir. 
Çnvdar 26! : :ı: ::C V - Kapalı zarf münakasasıaa gireceklerin mühürlü teklif z. yakı ,, ::ı:: :ı: 1 kb 
Un 53 • z: ::C mektnblarını kanuni veıaikle % 7,5 güve1;1me para11 ma uzu veya 
Butday G 1 0 E N 

875 
' ::C ::C ! banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı :&arfların ihale pnl 

Arpa 710 Tnn ~ ~ eksiltme saatinden bir saat evveline kadar mezkür Komisyoa laş-
Pamuk 87 • :C Umumt acenteıi: ::C kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ve diter işlere girecekle-
~:;i:kiç 8j : ~ NİKOLA DA VRANOF $ rin de % 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komiıyona mira· 
Fındık k. 4 11 ::r: ::C uatları ilb olunur. (3203) 4-4 
Pamuk tol.omu 25

2
0
0 

• ~ Mahmut,aıa Büyük Yıldız i 1 • • * 
Fındık iç • ::C Han 11 - 14 ::C 

D 1 Ş F 1 A TL A R ::c ::c 1 - Şartname ve matbu nümuneleri mucibince 6330 kilo mub· 
Buğday Şıkaııo S 79 :ı: Telefon: 22870 fatanbul :ı: telif cins matbaa ınürekkebi pazarlıkla aatın alınacaktır. 

: 

1 

bii:~;~k1 l ~~ 5HHHHHHHHH HHHHHHHHHHB 1 il - Pazarlık 20.V.940 paz~rteıi günü saat 14 de Kabataşta 
Muıır l..ondra 1 

71 Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
~ -w• -- - lll - Şartname ve matbu nümuneler sözü geçen Şubeden pa· 

lstanbul Gümr.üklerrl Basmüdürlügünden: 

Gümrüklerde 
sahipsiz eşya satıhyor 

İhale tarihi : 8. 5. 940 
Miktarı Degeri Pey akçası 

MKN. Mark• No ki gr. lira kr, li. kr. Eşyanın cinsi Ambar1 

2321 RH 6203 21 
138 
577 

38) 29 Sinematoğraf filmi satıı 5 
2485 NMB 667 1656 125 pamuklu ipek mensucat » 5 
2678 Salamon 1 6 1246 12 93 çiklet şekeri » 1 

Çovo 
3875 NMB 
3231 FH 

2225, 
3276 Bila 
998 , 

442'1 yok 

815 
3633 

bili 

" 

19 100 191 12 pam. ipek men. K•ruçeşme 
41 200 173 6t) 17 hasses terazi satış 1 

10 550 622 40 46 suni ipek eşarp 
13 87 7 alıeı telsiz tclelefou 

aksamı 

> 5 
.» 5 

yok 1781 H. pata 

İhale tarihi: 10. 5. 940 

192 60 15 vapur sapanı ve 
iskele altlığı 

4431 TCDD 518 60 2615 500 259 31 
67 

4997 BSNB 7238 47 500 437 50 

5078 PM 
4807 Bili 

4-ı22 TS 
Uşak 

4139 B 
4509 DF 
4831 B 
4808 Bili 

Bili 29 
BilA 1971 

754 
120 38 

27 121 99 5QO 6W7 50 
2 
9 50 108 

1617 19 600 108 80 
8 59 500 115 10 

bili 1680 956 

195 demir vantilatör ak- H.paşa 
samı 

33 radyo ve aksamı satış 5 
fen niyesi 

57 kınalı saç beyaı;ı » 
10 yontulmuf mermer Eminönü 

taıı 
53 terbiye görmiiş vi· aatıt 1 

dela tleri 
11 pamuktan silri buleri > 
IU laboratuvar için fenni alit ıı 
12 pamuklan silıi beıı:leri » 

72 mü&lamel binek Emiııani 

otemobili 
Yukarıda evsafı yazılı eşya 8.5.940 ve 10.5 940 tarihinde saat 

13 de Sirkeci Reıadiye caddesindeki halı entrepesu dahilindeki Güm
rük satış Miidürlügünde 1549 sayılı kanun hükmüne teyfikan ve 2490 
sayılı kanuDda yazılı tartlar dahilinde açık arttırma usulile satılacaktır 
İsteklilerin belli günde ve saat 12 ye kadar maliye unnn teıkere· 
lerini ve 940 yılı Ticaret Odası vesikalannı ibraz edere!t ~~ ye
di buçuk pey akçelerini veıneye yatırmış olmaları lb.ımdır. ihale zü
nünden evvel iki sıüo zarfında sabah ıııaat 9 dan 12 ye kadar usulü 
daire.inde alıcılar eıyaları ambarlarında görebilirler. Bu eu·aden 
maada her gün müteferrik eşya satışı yapılmakta olup listeleri sa-
lon ilin taı.taııada a.ılıdır, Telefea: 23211. (iAl) 

.. 

rasız alınabilir. 

iV - İıteklilcrin pazarlık içi tayin olunan giin ve saatte teklif 
edecekleri fiyat üzerinden % 1,5 güvenme paralarile birlikte mez-
kur Komisyona müracaatları ilin olunur. (3371) 2-4 

1 

Jandarma Genel Komutanlgı Ankara Satmaıma 
Komisyonundan : 

1 1 - Bir metresine üç yüz yirmi .be~ kurut.kıymet tahmin edilen 
mevcut irnek ve evsafına uyıun yırmı beş hın metre kışlık erat 

1 elbiselik kumat kapalı zarf usulile 15.5.940 Çarşamlta giioü saat 
onda satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi 40& kuruı kartılıjında komisyondan alına· 
bilecek bu ekıiltmeye girmek isteyenlerin 5312 lira 50 kuruşluk ilk 
temiııat makbuz. veya banka mektubu ve şartnamede yazılı belıeleri 
muhtevi teklif mektuplarını en genç eksiltme vaktinden bir aaal-
evvel komisyona vermİf olmaları. (1919) (3432) 2-4 

Muhammen beıleli 3500 lira olan bir adet dizel metirü 30 may11 
1940 perşembe fiinö saat (15) on beşte Hayıılarpaşada gar itinası 
dahilindeki Komisyon tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu it• girmek isteyenlerin 262 lira 50 kuru,luk munkkat te· 
minat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini wublevi znflarını 
ayni gün snat ( 14) on dörde kadar Komiıyon Reialij'İne vermeleri la· 
zıwdır. 

Bu iş~ ait ıartnameler Komiıyondan parasız olarak dağıtılmak-
tadır. (3362) l-4 

• • • 
Muhammen bedeli 1000'l lira olan 4 adet seyyar motör jeneratör 

tenvir gurubu 17-6-1940 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usuHl 
ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 750 (yediyfiz elli) lirahk muvakkat te· 
minat ile kanunun tayin ettiti vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 
14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay-
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden datıtılacaktır. (3444) 2-4 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Sıtınılmı 
Komisyonundan 

Satın alınacağı 30.4.940 tarihinde ilin edilen on bir bin kilo 
köııele ve on bin kilo vaketa alımından va:& ıeçilmit oldufu alaka· 
darlarca bilinmek üaere ilin ol•nur. (2019) (3601) . 
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ADMINISTRATION 
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1 clephone: 49442 

• •• Pour la Publicite s' adresser 
a l'Administration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Boite Postale No. 1261 

Objet d i'adjudication 
--rPri;-- Cautio-;:---ı:'.ieux d'adjutlication t!t du 

d'adjudicat. estimatif provisoire Cahier des Charges 

Ac Jl dicatım s au Railal!__ 
Cc.rftructıcns-nerc rct'ons-Trav. Fublics- ateriel de Construction-Cartographie 

C n tr. u prevantorium milit Maslak 
lnstall. drainage pıste ~urvol (e eh P 143) 
Const at lie-r (eah eh P l 7S) 

., ~ • tr rsf ı '\teur (aı) 

Grc it gre 

n 

R 'par. fo d menhıle route situc~e derrihc in Publique 
S ation d'Erenitöy (nj) 

Constr. portes et f netres: ~. "9 m1 G e n gre 

600 -
28520 11 
34796 13 

594 S9 

Ach ·v. con tr k n k gouvernem. Mnlnty Pli cach 173~09 65 

r ~c ric E..-faL-Chauffc ~e CEr al(lrstallationet 

4279 -
S220 -

44 62 

99 o 49 

ateriel 
-~----

lsolat urs de hzıute et basse teıısion Grc iı grc 
lnstall po<ıte transformateur: 2 p. (e. eh 27 L) 
lnstall. hydro-electriquc 18758 -

H b'll r eni - C aussures - Tissus - Cuirs 

L' ııdjudicaf on qui devait nvoir lieu le 19-5-40 
pr l' ebat de euir el vrıcbette a ete nnnulee 

soo -
25350 

Toi r. reliure: 5 90 m. Publique ~500 - 262 50 
Cbnussurcs: &90 paires Gre a gre 1602 - 1 12 -
Etoffe pr. enpote~. 30( O m. 9750 - 731 25 
Toile pr linge: 4 SOCO } m · Pli cach le m O 60 22SO -

Ameublement pour Habitation ef Bureaux-Tapisserieetc. 

Com. Aeb. Comm. Mil. Ist. Fındıklı 

C. A. Mın. Def. Nat. Dep. Avıation 

" ,, 
Com. Ach. Econ. Monop. Kabntache 
Ct>m. Perm. Municip. lsfanbul 

Qm Expl. Ch. de fer Etnt Siıkeci 
Defterdarnt Malatya 

Oir. Gen. Expl. Elec. Tram. etT. lst. 

" " Municipalite Pınarbaşı 

C. A. Command. Gen. Gendr Ank. 

ler Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 
Cem. Ach Mil. Adana 
Com. Ach. lnt. Marit. Knsımpaşa 
C. A. Command. Gen. Gendr. Ank. 

Lits: 100 p. Gre iı gre @om. Ach. Mil. Adana 

Travaux d'lmprimerie - Papeterie - Fourniture de Bureaux 

Timbre sec: 440 p. (nj) Dir. Agriculture lstanbul 

Bois de Construction, Planches, Charpente 

, 

Jours Heureı 

8-s.40 ıo -
7-)-'40 lO -
1-540 11 

13-540 16 
14.5.40 14 

6-S-40 11 
20.5.40 15 

3-6-40 1 c; -

1-8-40 15 -

21-S-10 
6·5-40 
8·5·40 

20·5-40 

10 30 
15 -
11 

11 -

7-5-40 10 -

23-5 40 - -

Bois de snpin resineux: 775 p. madrier en sa- Gre iı gre 3SôJ3 -
pin resineux: 4350 p -id. en frene ou en 

2687 48 Com. Aeh. Dir. Gen. Fabr. Mil. Ank. IO·S-411 14 

ebene: 500 p. (cah dı 180 P) 

Tran port-Chargement - Oec'!!_~g.!!!_0n.!_ 

Transport tronc de sapin: 3087.15S m3 Publique le m8 3 80 

Combuslible - Carburant-Huiles 

Bois pr. fou .. : IS t. Gre a grc 
Huile delin: 567SO k.-secatif: 56750 k. (V. Oivers) " 
Charbon de bois: 38,5 t. Publique le k. O 05 
Beis: 1158 tclıekiı " le tcheki 2 70 

D ive rs 

Fil de fer galv nisi e 3 mm: 1020 6 m. - Gre iı gre 4000 -
huile de lin: S6750 k.-secatif: 56750 k.-
clous de 12 c.m. ayant un diametre de 
4 c.m. : 512 p.-clous iı boulon de 35 
~.m. ayant un diametre de l,S c m.: 224 
p.-fil de fer galvnnise: 53760 k. 

Fnuchngc prairie et entassement herbe (aj) 
Sable: 77 m11 (aj) 
Voitur avec chcvaux 
Pıeces rechange pr. eamionnette Ford Mod. 

928 : 69 p. (aj) 
Chnu& vive: 70 t. 
Mnekine·outil a tours (au nom et pr. eompte 

du fournisseur): 5 p. 
urins durı marque Böhlerit E.: 3 lots 

Acier de mereure d'un diamiıtre de S- , 5 m m 
t d'ne lonıueur de 6&2 m m: 8 t. 

Cuivre electrolite: 250 t. (au nom et pr. 
cempte du foumisseur) (c. eh P 875) 

visions 

Fein: 1,2 t. 
Her e: 445 t. 
Viaade de m uton: 160 t. 

J n n 7 n 

, ,, boeuf: 26 t. 
Y eıheurt: 90 t. 
Pain de lre qual. : 10 t. (aj) 
Pain: 1 0·1 O t 

ions a la surenchere 
Armoire en bronze 
Lh':c mbres de barql!e 
P rte et chasıi:s 
waclıine İl ecrire, armoire, chaise, table ete. 

Gre n gre 

" 

Gre iı gre 

n 

n 

n 

Gro a gre 

" Pli cach 
l> 

Gre iı gre 
Pli each 
Publiquc 
Pli cach 

Publi14ue 

" 
n 

1152 90 

20000 -

172S8 40 
~4000 -

175000 -

900 -
83200 -
399 o -
11180 -
22500 -

le k. O 10,25 
11400 -

1 13 
15 so 

879 84 €hcf Rev. Expl. For. Etnt Abant Kercmali 1 S-5-40 14 -

145 -
235 -

Com. A~h. Comm. Mil. lst. Fındıklı 

Mil. Edirne 

" 
Lycees lstanbul 

" n 

6-5 40 
6-5·40 

21s40 
24-S-40 

ıo -
ıs -
ıs 30 
15 4S 

600 - Com. Aeh. Mil Edirne G.5.40 ıs -

1SOO -

1294 38 
1800 -

10000 -

660 -
S410 -
2992 50 
838 50 

1687 50 
17 -

8S5 -

10 -
o 10 
1 so 

F.cole Agricole Halkalı 
Com. Ach. Comm. Mii. lst. Fındıklı 

" " Dir. Agı iculture lstanbul 

8·5-4) 11 -
6-5-40 11 -
6-5-40 14 

13-5-40 

9ıne Expl. Ch. de fer Etat Sirkeci 6-5-40 11 
Com. Ach. Oir Gen. Fabr. Mil. Ank. 10-5-40 15 30 

• > 

Com Ach. Mil. Adann 

n n 
Cem. Ach. lnt • Ankara 

n ,, lntend. Tophane 
J> 

,, Int. Ankara 
., Ecole Mctiers lstanbul 

Proeureur Gen. Tokat 

Deftcrdnrd lstanbul 

n n 

" n 
Union lmportntions Animaux Vivnnts 

10.5.40 5 -
11-5·40 12 -

ıo 5-40 14 30 

7-5-40 
6-5 40 

14-5-40 
6-~ 40 
6-5-40 

17.-S-40 
g.5.40 

31-5-40 

10 -
15 -
15 -
15 
ıs 30 
15 -
14 
15 -

31-5-40 14 
31-5-40 14 
31-S-40 14 

6-5-40 15 

----------~--~----~------~--------------------------.-.G~e~rm~an~y~a~·.!::!!!!..-------------·------~ 
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Memento des Fournisseurs 

LES AOJUDICATIONS QUI AURONT LIEU LE 6.5.940 

Chemins de Fer Etnt: 
Rondolleıı pour rr en ttes ot pırnots 

[Ne 1365] 
Mnchine-outıl iı mOIPtır e et • pr ~ uper 

et perforer [No 3~3) 

Transport cba b n (No 139 J 
Briquu (No 13 7) 

2-eme Regi ent Geııdıırmerie 
Bayramiç: 

Fnrine peur pai (l\o 13861 
Com Ach Milit. Edir le : · 

P~tr (No 13 O] 

Vilayet Samsun : 
Conılr. ur (No 1399] 

• ııbauısce [No 1392] 

S. A. T. de Fab. de Sucre : 
Tr BD8port cborb n {No 1392] 

Dir. Gen. Exploit. Electr. Trnms 
et Tunııel Is tan bul : 

Pierrem porquets de grnnıt et de butıs 
[No 1393] 

Municipalite lstanbul : 
Constr. et rcpnr. quni [N 1397) 
Mntcir el de cc nstr LNo 1394) 
Cenatr. et i •tal locou:ı: trnıtemcnt a :ı: 

hôp. Cerrabpaşa et Hasek et a in 
Crecbe du Ze.)nf'b Kamil (l'lo 1395] 

Aınenagewent p ace (No ı. 97) 
Constr. plnncher [No 1397] 

Com. Ach. Mil it. Isparta: 

h 
, ror 

Com Ac •. Corps Armce '< 
Rcpar fondementd hııı /No 1 06] 
Beurre• et hıırıcotıı ıeca [N.ı 1406] V 

Com. Ach Corps Armee 
yarbakır: 

B s de con~tr •m np n [No 1 

Vilayet Ankara : 
Co sır. pnc [N 1 "1 5) 

Dir. lostitut Police Ank · 
Co str. bit He c 1 e e Po ı e A 

(No 11 ) 

Adm. des E ux de la Muıı 
l"rodu Is ph rmaı:Hlıqa s [N 13 ' 

Minist. T ravnux Publies : 
Macbine pour me anger 1 'nsphıı te ' 

cuseur (No 13951 
Dir. Gen. Monopoles: 

Bidon alvan se (No 1 5) 
Pap"er moet•I lı dorure jnone [N 
Chnrbon [No 406] 1 

Com. Aeh. W.inıst. Def !'111 

Chnmbre a a r et pneux [No 14 J 
Tank de benzine [No 395] 
To le pour nda [N 1407] 

Municip. lzınir : 
Cons'r. mur [ fo 1396) 
Cıment (No l 98) 
Pıerres pıırquctıı de grnnıt [N ıs 

Defterdarat lstanbul : 
Modif. ınstal. electr. {No l~lil] r 

FoHri~e .et 1beRur~e (NKo 1398] Prem. lnspection Gen. pif 
opıta .eg. onya : bakır : 

Tabouret, nss.cıtleı, <:arnfe ete (No 1398] P LJ' h . ]"97J 
D

• l . oteau:ı: le ep nıqoes [No "' 
ır. Monopo es Gnzıantep : 15t 

Transport nrticle1 monı poli•ee (No 1404)1 Com. Acb Surv. Dou811• 
Com. Ach. lnt Mil. Tophane: Houssıo poor mate aıı t or ıller /:ıı 

Vııınde de mouton et boeuf {floo 1405] Com. Acb. Comm nd. e 
Cuiı et vadıette (No 1405] Gendnrm. Ank.: 
Acide •cetylosıılysil que (No 1405) Sucre [No 1397) 
Rcpar. carrouerıe (No 1408] Oefterdarat lzmir : 

Dir. Gen. Fabr. Milit. Ank.: 1 Repar. biitiue (No 1398) 
T6le en fer (No 1404] Dir· Saline Çamalh: 
Reaervoir pr. toleol (No 1405] Rcpar. fııbrique 11el [No 14021 

Dir. Exploit. Forets Etat Aband Municipalite Gaziantep: 
Kcramalı : lmprımcs (No 14061 

TranspDrt tronc [No 1405] Dir. Hangar Aviation Jst•: 
Com. Ach. Div. lzmit: Confection tentu (No 1407] 

lnıtal. Hu (No ııİ05) ,ıt 
Dir. Creche Balıkesir: NOfES 1 Le11 Numcroıuıntrl! r d' 

tbeses ıı nt ceuıı d• notre jour11' Constr. nıur [1'.o 1406] 

Com. Ach. Comm. Mil. lst : 
Cloua charpcnte et fıl pour liguture 

{No 1406] 
Vauom, vnlv.line et bent.ine (No 1407] 

leqoel l'avı• o para / 
(•) L111 affaıres •uıvi1111 d'urı• 

1 
ıı'' rııqae se rapportent iı deı v• 

adjudication G la sıırenchere. 

~~~~~~-~~~~-~~~--~ 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 
İstanbul Komutanlık Satmalma Komisyonundan : 4,1 f 

Komutanlık birlikleri için yetmiş beş ton sığır eti 7.5 9 ~~' 
nü saat on bir buçukta pazarlıkla salın alınacaktır Talımiıı 1~ı 

1 

otuz üç bin yedi yüz elli liradır. Kati teminata beş bin altlll 1ş 
ra elli kuruştur. 11 ıı-. • o 

Şartnameler lstanbul Komutanlığı Satınalwa KoınısY ııı' 
1 hergfin görülebilir. İsteklilerin mueyyen gün ve saatte kati ~1114~ 

akçeleri ve 2490 sayılı kanunun istediği vesikalarla birlikte eli 
lada Komutanlık bin9&1 dahilindeki Sabnalma Komisyonuna g 
leri. 

Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan : ıl 
·ııll 

Pazarlıkla aşağıda cinsleri, miktarlara, tutarları, tenı't, 
ibale gün ,ve saatlnrı yazılı 3 kelem yiyecek s tın alınacak ~11 
zarlıkları Edirnede eski müşiriyet dairesinde s hnalma 1'~'' ~ 
nunda yupılacnkhr. teslım yerleri Havsa, Osınanlıköy, A~8 "-o 
Pehlivan köyüdür. Şartname, evsaf ve nümuneleri her JU11 

yon da göı ülebilir. 
Tahmin edil. Temin. Miktarları l . •'' tutarlara lira lira kilo Cinsleri ihale gun vo . 1 

22692 3~t>4 73200 sığır eti 1.5.940 cuıııate•: ıO 
969 146 5100 arpa şehri}esi 13.5.940 pazartesı. 1 

2565 385 13500 makarnü IJ.3.940 paz .. rte5
' ıııf 

•,..• Edirnedeki birlikleri hayvanatı ihtiyacı ıçın 901 to~ a ı' 
zarf usulüle saman alınacaktır. Ve ihnlesi 13 ınaıys 940 gill'l 

15 de yapılacaktır fi~~ 
Samanın muhammen fiatı 13,51<> lir ilk teminatı l . l 1 de ': 
Evıı:ıf ve ş •rniti görmek isteyenler lıer gün isteklilerııı. ııl ~ 

gün ve s attan en az bir saat evvelisi resmi vesika ve te[l}•~tıJl''l 
tublarını Edirne nayi kışlasında satınelma komisyonuna~/ 

ÜZAYrDE~ 
---- şl• dj 

Sin mntoğraf filmi, hassas terazi, deri, merm ~ ta ti ır 
alat, binek otomobili satılacaktır. Bak: İst . Gümrukle 
müd. ilanlarına. 


