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ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için Kuruı 

-

3 Aylıtı 450 
6 .. 850 

•2 " 1500 
Ecnebi memleketler için 
12 aylığı 2700 

Sayısı 5 Ku uş .. 
Günü geçen nuıhalar 

20 kuruıtur 

----- ---

ÇARŞAMBA 
w-e 

HERGÜN ÇIKAR İKTİSADI. MALI. TİCARi VE ZİRAi 

GAZ ' 

Urnurrı Tüccarların ve müteahhitleri r 

Ekonomik Haberler 
200 bın kilo susam satırdı 
İıtı:ıirden IOO bin kiloluk bir 

~~•a.ıxı partisi satılmı,tır. Bu sa
"t 16,5 kuru~tan yapılmıştır. 

Antalyadan da ayni miktarda 
Yt 17 kuruıtan olmak üzere 
"'•anı satılmıştır. 
b ihracatçılar taraf andan alınan 
."' ınallarııı Romanyaya gönde· 

'iltce;i tahmin edilmektedir. 

Kağıt ithalatçılar birliği kuruluyor 
t Kitıt ithalatçıları evvelki gün 

1~kra.r Ömerabid hanındaki bir
•kltr merkezinde bir toplantı 
hpnu lardır. 
t 8-. toplantıda memleketin ka
~ _ithalatını tanzim için kağıt 
ı· 1-tçılaruıın da bir birlik ha· 
~dt toplanmaları etrafında gÖ· 
~llrnüştür. 

lıaıyaya ihracat kara yolile 
yapılıyor 

1 l\kdenizde vaziyetin gergin
~~tıi ve seyrüseferin müşkü
ı.tı Uğraması üzerine ltalya mem· 
~ t.ticııizden deniz yolu ile yaptı· 
~ ıthalatını hemem kimileo 
~tdurmnştur. Şimdiye kadar 
ı_ 1Yan balıkçı a-emilerile giden 
~ balıklar için de tehrimize 
ı. si vagonlar gönderilmiş ve 
~~t balıklar ltalya için Sirkeci· 
~bu vagool ra yüklenmeğe 
t •ııınıştır. Dün bu "agonlara 
ti:tıit ınikyasta balık yüklenmiş-

~ h.ı!adan tekrar yumurta sipa· 
~ trı gelmektedir. Piyasamız-
'ıı 1 -llll a tı yuz sandık satılmıştır. 

) tPlerin artması ye kliring 
~ ıle ıııuamele yapılması yü· 
~t ilden fiyatlar Fob olarak 32,5 

jYa yüksclmittir. 
\ taıyayp satılan bu yumurtalar 

İ kara yolile sevkolunacaktır. 
~ t.lyaya ihracat yapan tüccar· 
~· klirinı alacağımız 2 milyon 
'{' lauld•ğu içi•, İtalyaya fa7.la 
il. IÖndermek istemiyorlar. 
~ lllc.alar da esasen ltalya için 
~tt '>'lıktao fazla müddetle avans 

'1tınck ted iri er. 

~alay fiatıarı da yQkselmeğe 
baıladı 

~.~h altı ay içinde piyasamu:a 
~1Yetli miktarda kalay geldi(i 
' t Akdeniz vaziyetinin son 
L· 'tcc · l · - · 't "'it rerıın cşmesı uzerıne 1 • 

~k t ~yuı fiatlarında görülen 
t 'eklik kalaya da tesir etmiş· 

~t 'ç YÜz kuruşa satılan kalay 
'ıı 1b kiloıu bu günlerde 370 
~4a. fırlamıtbr. 

luc 
cara tekrar kredi verilmeğe 

1~ baıladı 
•t t Yaya ihrac elunan yumurta 
~-.::e balık ihracatına hususi· 
~le d'= ile Cumhuriyet Merke:1 
~)i ll.ıı tarafından verilen kre· 
~ '-illi bankaların vaziyeti 
L ta.yı .. 
~'ilk. Ooe sürerek vermekten 
~'ltiı'U. etınckte idiler Ticaret 
-., ttı bu hareketi sebebsiz 
~~tlt ltu kerre lbım gelen 
t~,,•tı •ermiştir. Dün Türk 
'/t Bankasına yaziyette en
~-~ devanı eden bir bebeb 
\,t 1~Hndan yumurta ve balık 
·~ lltçılarına eskisi gibi kredi 
~'ı llıııtıi bildirilmiştir. Bu emir 
'İt l:tıthafilde büyük bir mem• 

ttle kartılanm11tır. 

Fındık fiyatları tesbit edildi 
Bz kerre alınan malumata gö· 

re, Ticaret Vekaleti yeni fındık 
fiatlarını tesbit etmiştir. Bu fiat
lar eskisinden bir kaç kuruş di 
şüktür. Yalnız çürül.lü ve durgun 
malla'r için fint verilmemiştir. 

Fındık ihracat tacirlerinden Ni· 
hat ve Orhan bazı teşebbüsler 
yapmak üzere Ankaraya gitm'ş 
lerdir. Bu iki zat, ihraç edilecelt 
fındıklar hukkındn Vekaletle 
görüşeceklerdir. 

Tiftik fiatlarında tenzilat yapıldı 

Tiftik ithalat Birliği götdütü 
lüzum üzerine ve ihracat imkan· 
larını daha ziyade kolaylathr
mak için bau cins tiftik fiatların· 
da 10 kuruş kadar teıızilit yap· 
mıttır. 

Son günlerde lngiltereye tiftik 
satıtları harnretlenmiştir. 

Macaristandan gelen bir tile· 
carın talebi üzerine Mncaristana 
da IOO bin kilo tiftik ihracına 
müsaade edilmiştir. Bu miktar 
birlik azası tarafından temin 
olunacaktır. 

Altın fiyatı yine fırla~ı 

Bir müddetten beri 1800-1870 
kurut araaında oynamakta olan 
altın fiyatları Akdenizde siyasi 
vaziyetlerin gerginleşmesi yüzün
den 1935 kuruşa kadar yüksel
miştir. 

Bazı kimseler piyasnd<>n se· 
bepsiz olarak altın toplanmak
tadırlar. Bu vaziyet altından 
mamul ziynet efyasına da tesir 
etmiş ve fiyatlar derhal yüksel· 
mittir. Fiyat yüksekliti11e rat· 
men çarşıda altın ziynet takım
ları da daha fıtzla 1atın alınmak· 
tadır. ' 

Alakadar makamlar Türk pa
rasıoın kıymetini dütürecek ma· 
hiyette olan lılu vaziyet karşısın· 
da şiddetli tedltirler alacaklardır. 

Ziraat Bankası lstanbul cihetin· 
de de bir ıube açacak. 

Ziraat Bankası Umum Müdür
lüğü Galatadaki şubeden maada 
İstaııb•lda da bir şube açılmaıı· 
na karar vermiştir. İstanbul şu
besi için müsait bina aranmak
tadır. Evvelce tayyare piyango 
müdürlüğünün bulunduğu bina 
gezilerek muvafık girüJmöıtü. 
Fakat bu bina, Yüniş tarafın· 
dan kiralandığı için Bankanın 
Yeni Vakıf handa bir daire tut
ması muhtemeldir. 

ihracat faaliyeti durgun 
ihracat faaliyeti durgundur. İh

racatçılar ııyasi hadiselerin inki
şafma inti7.aren yeni taahhütlere 
girişmemektedirler. 

Ancak limanımızda bulunan 
İtalyan balıkçı gemileri piyasa
dan balık almakta devam etmek
tedir. Evvelki gün 30 bin çift 
torik İtalya için " ilin çift de Yu
nistan için satılmıştır. -Ankaraya giden kahve taeirleri 

döndü 
Ankaraya ritmif olan kahve 

ithalat tacirleri heyeti ıehrimize 
dönmüştür. Heyet, aimrükte 
bulunan kahvelerin bir an evvel 
piyasaya çıkarılması için fiatlaıı
dırılmasını Ticaret Vekaletinden 
btemitlir. Yeni mallar pahalıya 
mal olduğundan fiatların da 
yökıek tutulması iıtenmittir. 
Vek&let tetkikler yapmaktadır, 

Müteahhitlerin Takvimi 
YARIN 9. 5. 940 ta YAPILACAK iHALELER 

O.O. Yolları: 
T•ltı makineıi (No 1 q70J 
Muhtelif ampul (No 1399) 
K!lorıfer ıo ve eıhhi teıintı (No 1397) 

~· Elektrik Tramvay ve Tdnel 
lfletAJeleri : 

Ç~lilı: b nı, kalış itfaiye h rlumtı (No 13~4} 
lst. Belediyesi Sular İd res" 

Müteferrik alı:em (No 1395) 

Ank. Valiliti: 
Duvar vo menfe:r. inş (No 1397) 

Türkkuıu Gen Direk : 

Akhisar Belediyesi: 
Beton yol ve döşe:ne inş (No 1401) 

Tophane Lvz. SAK· 
Kemp e ıl k okinea (N 141 2) 
!.kmek r·~; mee (N 1 ) 

öhne fotın ve teneke (N 140 ) • 
İnhisarlar U Miıd. 

R.eç ue (No t408J 
M. M. V. SAK: 

Crup elektrojen (N 1 O ) 

Çaın kcreale kontrp ak v.s (No 1401) 
Kocne!i Nafıa Müd : 

Kuput uk ve e b s .. lik kum (N 1 11) 
Pa uk çorap (No 1'4 2) 

~ İ•t. Komut. SAK : 
Tamırat mal'I. es (No 1412) 

Şose tamiri (No 1402) 

Edirne Ask. SAK: 
Arpa ve "ıbun (No 1404) 
Kışla tamiri (No 1'408) 
Hamam tamiri (No 1408) 

Çorba) k me c ek ko prim ıl, aytin 
.>•~lı tıu:e f su }6 ton halı (No 1411) 
İstaııbul Belediyesi: 

Çadır bezi ıp k ker 5te itan ç flı i klı-

P~rtatif ıinema m k neı. (No 1411) 

Isparta Nafıa Müd.: 
Ceza evi lıi ası tamiri (No 1'404) 

Askeri Faltr. U. Miid.: 
Ka a1 (No 1404) 
Elektrolit bakır (Ne 1405) 

Sivas Vilayeti : 
Dıvar taşı (No 1405) • 

İktisat Vekaleti Ank.: 
Dolap ma.a koltuk v.ı. (No 1407) • 

Ulus Müessesesi: 
Çelik vtı pık hurduı (No 1407) • . . 

ru 

ma, ham taş (Nn 11'42) 

Binn ankuları ve cam (No 141 ') • 
Tekirdağ Tümen SAK: 

Kamyon tutu ması (Na 1 12) 

Balıkesir Ask. SAK: 
Çay r clu (N> 1412) 

Har iş : ( ] Tır a ı • ıınıf nu• 

ınaral '"• ıvın han ı uy lı netede neşr

o1duQıınu gösterir 

( J Sonunda yıld % ışarctı lmlun• i,le 

uıüz.ayedı>ye aittir 

Antnkya M arif Müdürlüğünden: 
Kırıklıan - İskenderun yola üzerinde Soğuksu mevkiinde keşif 

bedeli 2235 lira 26 kııruş ol n ej"itmen kursu bir kısım i ş h açık 
eksiltmesi on gün müddetle temdit ve talip çıkmamış olduğundan 
mezkür inşaat 2491.l numaralı kanunun 43 üncü maddesi e tevfi an 
29.4.940 tarihinden itibaren bir ay içiude pazarlıkla ıhale edilecektir. 

Muvakkat teminat 167 lira 64 kuruştur. 
Taliplerin oşağıda yazılı evsaftaki vesaiki ibraz etmeleri Jfi. 

zımdır. 

a) Ticaret odasına kayıtlı bulunduklarına dair vesika 
b) Muvnkkat teminat makbuLu 
•) İnfaat için nafıa müdürlüğünden bu inşaat için alınmış ehli

yet vesikası mezkur vesika ihale ~ününden bir hafta evvel ıı f ıa· 
dan alınmak lazımdır. 

ilaçlar. Klinik-v.-e-....,..ls-p-ençiyarı aıat, Hastahane Lvz. 
ww - .....___._, 

İstanbul Belediyesinden : 
Şehirde alınacak sıhhi tedabir işlerinde ltullauılmak üzere lü· 

zumu olan 120 adet sıhht İmdad çantası 249D ırn ..naralı kaııunun 
47 ncı maddesinin L fıkrasına a-öre pazarlıkla satın alınacaktır. Tab· 
min bedeli 9300 lira· ve tenıinatı 1395 liradır. Şartname Zabıt ve 
Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülecektir. İhale 11.5.940 cumar· 
tesi günü saat d .. daimi encümende yapılacnktır Taliblerin teminat 
makbuz veya mektubları ve 910 yılına aid Ticaret Odası vesikaln· 
rile ihnle günü muayyen saatte daimi encümende bulunmaları. 

* * • 
4 ton krezil alınacaktır. Bak: mütef. sütununda İst. Beled. ila· 

ııına 

ElektP le, Havagazı, l{alorifer (Tesisat ve .1alz.) 
ıst;;'bJi(omutanlagı Saltnalma Komis;-onund-n: 

l,r.\'nk iskelesi civ..ırındaki bir binnya mevcud malzeme ile pa 
rotöner tesisatı yaptırılacaktır. Bu işin pazarlığı 10.5.940 so t onda 
yapılacaktır Muhammen bedeli yüz on liradır. Talib olanların şart
nameyi görmek üzere hergüıı ve pazarlığa iştirak içiude belli gün 
ve saatte kaü teminatlcırile birlikte Fındıklıda komutanlık satıııalma 
komisyonuna miracaatları 

İstanbul Belediyesinden : 
Taksim ltelediye l.azinesundo yaptırılacak soğuk hava odası 

tesisatı nçık el ı;ill meye konulmuştur. Keş"f bedeli u300 lira ve ilk 
teminatı 397 lira 50 kuruştur. Keşif ve şartname Zabıt ve Muame
lat Müdürlüğ'G k leminde görülecektir İlıale 23.5.940 perşembe günü 
sant l-i te Daimi Encümende yapılncııktır. Talihlerin ilk teminat 
makbuz VC:} a mektubları, ih-ıleden 8 gün evvel Fen İşleri \ üdürlü 
ğüne istida ile müracaat ederek al cakları fenni ehliyet ve 940 yılı· 
na aid Ticaret Odası vesikalarile ihole günü muayyen saatte daimi 
encümende buluııoıal rı. --fstnnbul Nafıa Müdürlüğünden: 

10.5.H40 cuma günü saat 15 de İstanbulda Nafıa Müdürlüğü 
eluiltme koınisyoını odasında 1700 lira keşif bedoli Heybeliada sa. 
natoryomu elektrik teıi1all pazarlıkla eksiltmeye konulmutlu. 

• 

8 Mayıs 1940 

iDAREHANE 
Galat(\, F ermeneciler Cad. 

Kenber hanı. 2nci kat 
No. 8·9-11-12 

iLAN ŞARTLARI 

ldarehanemizde görüfulür 

Telefon: 49442 

Posta kutusu No 1291 

esleki Organıdır 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık iııleri genel, hususi ve fenni 
şartnameleri, proje, keşif hülisasiyle buna müteferri difer evrak 

' 

dairesinde görülecektir. 
Muvakkat teminat 128 liradır. 
İste' lilerin en az bir taabhüdde 1000 liralık bu işe benzer iş 

yaptığına dair id relerinden alınış olduğu vesik lar i t'naden alın-
mış ehliyet ve 94) yılına ait Ticaret Odası vesikalarıyla gelmeleri. 

D. D. Y oiları ve Limanlar işletmesi Umum İdaresinden : 
Muhammen bedeli 1350 lira ol n bir adet ele trik motörli de

mirci ocagı vantilatörü, bir adedt elektrik motörlü çift taşlı zımpara 
tezgahı, bir adet ayak kısmından kaya' tranmisyonlu makkap tez· 
gahı 27.5 940 paz rtesi güııil saat 15 te Haydarpaşada gnr bınası 
dahilindeki comisyon tarafından kapalı 7.nrf usulile satın alınacak-
tır. 

Bu işe girmek istiyeıılerin 10 l lira 25 kuruşluh: muvakkat te
minat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtelıi zarf:a
rmı aynı güu saat 14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazım
dır. 

Bu işe ail şartnaweler komisyondan parasız olarak dağıtılmak
tadır. 

, a~sucat- El ise - Kundura - Çamaşır v. s 
Deniz Levazım Satın lına Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 67. 00 lira olan 2 O metre şayak ku. 
maşın 22 fayıs 949 tarihine rastlıyan çarşamba günü kapalı zarfl 
eksiltmesi yapılacaktır. 

İlk teminatı 460 lira olup şartnamesi her gün komİSJ ondan 
33; kuruş bedel mukabilinde alınab lir. 

İ teklileriıı 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede· 
cekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir 
saat evveline kadar Kasım paşada bul uııan komisyon başkaıılığına 
makbuz muk ıbiliode vermeleri, 

M. M Vekaleti Hava Satma.ima Komisyonund n : 
l2u0 adet fotiıı p zarlıkla satın alınııcaktır. Muh mmen bedeli 

7 440 lira olup kati teınhıat mi · tarı l 116 liradır. Pazarlığı 11 5.940 
cumartesi günü saat 10 da Hava Satıaalma Ko!t>isyonunda yapıla
caktır. İdari şartname ve nüoıunesi her gün öğleden sonra komis
yonda görülebilir. İ5teklilerin muayyen gün ve saatte kati teminat 
ve kanuni belgelerile komisyonda bulunmaları. 

• • * 1000 adet yemeni pazarlıkla satın nlınaca tır. l\fohammen 
bedeli 2.500 lirn olup k ti teminat mikd rı 37<> liradır. Pazarlığı 
11.5 940 cumartesi günü ıant 11 de Hava Satınalma Komisyonun
da yapılacaktır. İdari ş rtnnme ve nümunes' ht'r gün öğleden son
ra Komisyona görülebilir. İsteklilerin muayyen gün ve saatte kati 
teminat ve knnmıi belieleriyle komisyon.cin bulunmaları 

~bııya, __ ür~ve av eşy~ı~u§amba, _Hal~ ~ 
. Ankara Radyoevi Müdürlüğünden : 

Etimesğut Radyodifüzyon istasyonu pencereleri için ya
pılacak yaylı kornet ile siyah stor ve s.ıten perdelerin yap
tırılması pazarlık usulile açık eksiltmeye konulmu~tur. 

Mnhammen ke§lf bedeli 1065 lira 45 kuruş olup muvak
kat teminat 79 lira 91 kuruştur. 

Açık eksiltme 22 5.40 çarşamba günü saat 14 de Radye 
Müdürlüğü satmalm"" komisyonunda yapılac~ktır. 

Taliplerin muayyen gün ve saatte muvakkat teminat ve 
kanuni belgelerile mezkQr komisyonda bulunmaları. 

Keşif proje ve ıartnameyi görmek isteyenlerin Radye 
Müdürlüğüne müracaatları. 

Kereste, Tahta ve saire --------
lstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 

Kenrntanlık birlikleri ihtiyacı için 2.5 940 pnz rlığı yapılmak 

uzere ılaıı edilen bin altı yü7. seksen kalasa mezkur günde talib 
çıkmadığından işbu kalasların pazarlığı 11 :;,q.ıo günü s t on birde 
yapılacaktır. İ tek ilerin belli gün ve saatte kati teminat akçelerile 
birlikte komisyona müracaatları. 

lst nbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
lil bi 1 adet anbalaj hhtası 18x'?1xt nlıııacaktır. Pazarlık! ek

siltmesi 14. 940 s lı günü saat 15 de Tephaııede Lv. amirliği SO• 

tınalma komisyonunda ya ılacaktır. isteklilerin teminatl rilc belli 
saatte komisyona gelmderi. 

.., •,.. 522 lira 63 kuruşluk 2x2( x4 ebadınd sandık tahtası v 76 
iralık 3x10x4 ebadında lata alınacaktır. Paz rlı Ja eksıltmcsi 14 
mayıs 940 salı günü s t IJ,30 da Toph nede Lv amirliği sat n i
ma kouıisJ onunda yapılacaktır. Kati temınatı 89 lira 8) kuruştur. 
İsteklilerin belli saatle k~isyona~lmeleri. 

akliyat - Yükleme - Boşaltma --- ---- ...... ~ 
Tekirdnğ Tümen Satanalma Komisyonuml n: 

Kırklareli ha valisinde tümen emrinde çalıımak üz re iki 
kamyon pazarlıkla tu ul caktar. Şarlnamesi her l'Ün Komis
yonda görülür. Pazarlığı 9 5.940 perıembe günü s at 10 da 
Tekirdai Tümen Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 
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A) Unakasatar 

ln!aat, Tamirat, Nafıa işleri, Malz me, Harita 

Batday deposu tamiri 
Belediye binası ile Ali Çetinkaya okulu ora-

sında yap. çiçeklik bordürların inş. 
Mezbaha tamiri 
Okul binası inş. ( 1 kısım) 
Azapkapu çöp iskelesi tamiri 
Antakya-Manavgat yoluonn arasında kır 

ma taş ıh ura işi: 6406 m1 

paz. 

" l·apalı z. 

132 84 
234 14 

119 90 
2235 26 

1-40 69 
17280 -

E'l~ktrH -Havagazı-Kalorifer(tesisat ve malzemesi) 

Paratiner tesis h paz 
Ke alp k s basında yap. elektrik tesi· 

s tı eh ke gurubu (temd.) 
Taksim belediye k zinosunda soğuk hava nç. eks. 

odası tesi h 
H ybeliada saııatoryomu elektrik tesisata 
Elektrik motörlü demirci ocatı vantilatö

törü: 1 ad.·elektrik motörlü çift taşlı 
zımpara tezgahı: 1 ad. makkap te:zgi 
hı: 1 ad. 

pn:z. 
kapalı z. 

110 -

5300 -

1700 
1350 -

__ e_n_s_u_c_a_t~='=b=i=se , Kundura, Çamaşır v.s. 
Postal: 8a çift paz. 
Siyah vaketa: 5.3 t. n 

Sarı v keta: 3.J t. ,, 
Fotin: 12 ad. " 
Yemeni: 00 ad ,, 
Avcı yele i: 5000 od " 
P rç belinde bez: 5.7 t. kap lı z 
Salaşpur: 30000 m ,, 
Amerikan bezi: 30000 m. ,, 
Amb lnjhk bez: 25 00 m, n 

499 90 
13515 -
9075 -
7440 -
0 500 -

12300 -
18526 
6180 -
540 -

obilya, ve ev büro eşyası Muşamba, Hah, v.s. 
Yaylı korneş ile siyah estor ve aten per paz. 1065 45 

de yap 

atbaa işleri - Kırtasye-Yazıhane levazımı 

Evrakı matbua Vt> defatir paz. 420 -

Kereste, tahta ve saire 
~-~~' 

Kalas: 1680 nd. {temd.) 
Milli kiriş-korkuluk nğncı-clöşeme tahtası 

(Bak mü tef. sütununa) 
Ambalaj tahtası: 15000 ad. 
Sandık tahtası 

Lata 

Nakliyat Boşaltma Yüklet me 

Tuz çıkarma ve nakli işi (temd ) 

paz. 

.. 
,, 

" 

ahrukat Benzin, Makine yağlan v. s. 

Vakum: 2320 k.-valvalin: 232 k .-gres yağı: 
132 k. 

Benzin: 6 t.-vakum: 600 k .• valvalin: 600 
k.-gres 00 k.-üstüpü: 100 k 

Mazot: 20 30 t. gez: 2.5 t. (temd.) 
Benzin: 3 t. ·mobiloil B. ve B.B ·: 550 k.

k.·valvalin: 100 k -mazot: 1 t .·gres: 60 
k. üstüpü: 100 k. mazot: 100 k. 

Müteferrik 

Eyer takımı torbası kaput bezinden: 123 ad. 
Yemek kazanı-baskül beheri 50U k.: 3 ad -

kantar: 2 ad.·gemici feneri: 100 ad. 
Cephane semeri: 20 O ad. 
Tabanca kılıfı: 675 ad. 
Kürek kılıfı büyük: t84 ad.-küçük: 30 nd. · 

maka kılıfı: 76 ad.-kazma kılıfı: 80 ad. 
Milli kiriş: 20 ad.-d6,eme tahtası: 8ll ad.

korkuluk ağacı: 14 ad. saç levha demir 
makkap ueu 

K•m 150 m3 

Etüv kazanı tamiri 
Bira fıçısı. 2310 ad. (şart. 112 kr.) 
Gabari çubuğu: 1500 ad. 
Kemik düğme: 10800UU ad . 
Flatiog vernik: 2,5 t 
Katransız halat 1450 k. katranlı halat. 700 k. 
Font su boruları (temd) 

.» oru: 40-150 m m (şart. 1 L.) 
Zis k myon parçası ile N.S.U. motos klet 

parçaları 

Ferro silisyum: 4S t 
Marangoz kalınlık rende tezgnhı: 1 ad.-şe-

rid destere tezgahı: 1 ad. 
Yaylık çelik: 1039 k. 
Fren balatası. 100 m 
Hortum: 400 m.·olomntik rekor: 16 çift 

kremli yangın sondürme makinesi: 10 
ad.-asitli: 1 ~ ad.-itfniye baltası: 10 ad. 
itfaiye merdiveni: 1 ad.-kazma: IO ad. 
su kovası: 20 ad.-canavar düdüğü : l 

Motopomp 15 beygir kuvvetinde: 1 ad. 
Yün fanila ipliği: 4 t. • yün çorap ipliği : 

2 t. (temd.) 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s 

Mercimek k mprimesi: 2288 k. 
Konserve balığı: 13458 k. (25) gr. kutular) 
Arap sabunu: 2 l t. 
Euiday öğütmesi: 800 t. 
Çayır otu: 400 t. 
Ça1: 1 t. 

paz. 

,, 

" 
" 

paz. 

" 

" 
" .. 
,, 

,, 
,, 
,, 

aç ekn. 

.. 
pax. 

kapalı z. 
p z. 

" ,, 

,, 
,, 
" 

,, 
n 

paz. 
,, 

kapalı z. 
paz. 
kapalı z. 
paz. 

522 63 
76 -

1740 -

223 55 

400 

59 66 

600 -

450 -
281 75 

22594 -

3996 -
4500 -
1897 50 
2999 88 

632 75 

5850 -
1500 -

9 7 5 
1500 -
1787 50 

2IOO -
t74 o -

k. 1 10 
12851 04 

63UO -
12000 -
12000 -
6000 

' 

167 64 
10 55 

1298 -

397 50 

128-
101 25 

37 50 
2027 25 
1361 25 
1116 -
375 -

1875 -
1389 45 
463 50 
405 -

79 91 

31 5 

~61 -

9600 -

50 -

33 75 
21 14 

1694 50 
250 -
299 70 
337 50 
284 63 
225 -

94 91 

438 75 
112 50 

73 03 
225-
268 12 

Jt5 -
1305 -

131 -
964-
472 50 

1800 -
900-,16-

nallua Ga-'eai 

Afyoa Belediyesi 

,, 
Antakya Maarif Müd. 
lst. Belediyesi 
Antakya İlbaylı2'ı 

nbul Kemut. SAK Fındılr..lı 
Kemalpaşa Belediyesi 

fst. Belediyesi 

İst. Nafıa Müd. 
DO.Yolları Haydarpaşa 

lst Belediyesi 
Tophane Lvz. SAK 

" M.M.V. Hava SAK 

" 
" 

Deniz Lvz. SAK Kasımpaşn 
,. 
n 

T ephane Lv:ı. SAK 

Ank. Radyoevi Müd. 

İat. Belediyesi 

İ . Kemut. SA Fındıkh 
Çorlu Kor SAK 

Tophane Lvz. SAK 
,, 
,. 

Ank. İnhisarlar Başmüd. 

İıt. Komut. SAK Fındıklı 

,, 

İst. Mıntıka Liman Reisliği 
Aokarn Lvz. SAK 

17-5-40 14 -
17-5-40 14 -

17-5-40 14 -
29-4-40 itib. l ay 

10-5-40 14 -
1-6·40 11 -

10-5-40 10 -
9-5-40 a kndıır 

23-5-40 14 -

10-5 40 15 -
27 5.40 15 -

10 5 40 
13 5-40 
14-5-40 
11-5-40 
J 1 5-40 
14 5-40 
23 5-40 
23.5.40 
23 5-40 
14-5-40 

14 
15 3~ 
14 30 
10 -
11 -
10 
il 
14 -
15 39 
16 -

22-5-40 14 -

10 5-40 14 -

11 5-40 il -
IO 5-40 15 -

14-5-40 
14-5-4 1 

14·5-40 

15 
15 30 
15 30 

13-5-40 - -

9.5.40 15 -

9.5.40 14 ~ 

25-5·40 a kadar 
8-5-40 15 lO 

Gümrik Muh. Geu. Komut. İst. SAK. 10 5-40 15 -
11 -,, 

Eıki,ehir Kor SAK 
Çorlu K r SAK 

.. 
" 

10·5-40 

23-5-40 15 -
10-5-40 11 -
10-5 40 15 -

10-5·40 15 -

İst. Belediyesi 10·5·40 14 -
15 -
15 -
15 -
15 

" 10-5 40 
luhisarlar Umum Müdürlüifi 23 5-40 
lst. Elek. Tramvay Tünel jşlet. U. Müd. 27-5-40 
ist. Jandarma SAK Ta:ıdm Ayazpaşa 23 5-40 
D.D. Yolları Haydarpaşa 24-5·40 

,, 
İıt. Ziraat Mektebi SAK. 
İst . .Bıtlediyesi Sular İdaresi Taksim 
Tophane Lvz. SAK 

• Fabr. U. Möd. SAK Ank. 
,, 

,. 
Ankara Belediyesi 
Tepbane Lvz SAK 

,, 

,, 

" 

Deniz Lv:r.. SA1' Kailmpaşa 

izmit Tümen SAK 

" Deniz Lvr:. SAK Kasımpaşıı 
Ank. Lvı:. SAK. 

" 
M.M.V. Hava SAK 

14-5 40 
14-5 40 
20-5-40 
13·5-40 

13-5-40 
13-5 -40 

1 1 
11 
11 
15 -
15 -

15 3 
15 -

13-5-40 11 -
10-5·40 15 30 
14-5-40 14 -

14-5-40 14 -
13-5-40 11 -

10-5-40 
10-5-40 
23-~·40 

8-5-40 
22.Ş 40 
11-5-40 

15 -
15 -
16 3Q 

15 -
l ~ -
10 ~ 

Mayıs 1940 ,,,,,,,,,,,. 
• 

lst n ul elediyesin en : -Tahmin Teminat 

499 90 37 50 Temizlik amalesi için alınacak 85 çift Postal 
(nümunesi veçhile) 

420 00 31 50 Mülhakat Dispanserleri için lüzumu olan evra
kı matbua ve defatir 

450 00 33 75 Beylerbeyi iskele meydanı için lüzumu olaJJ 
Keşif 150 metre mikabı kum 
bedeli 

281 75 21 14 İstanbul Sari hastalıklar m~cadele merkezinde 
bulunan etüv kazananın taıniri 

140 69 10 55 Azapkııpu Çöp iskelesinin tamiri. 
Tahmin ve keşif bedelleri ile teminat mikdarlerı yukarıda 

yazılı işler ayrı. nyrı pazarlığa konulmuştur Şartnameler Zabıt 
ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görfilecektir. İlaale ıo.s.9-40 
cuma günü saat 14 de D imi Encümende yapılacaktır Taliple· 
rin hizalarında gösterilen miktarda teminat makbuz veya aıek· 
tublarile ihale günü maaı yen saatta Daimi Encümende buluJJ" 
mala rı . / _.;::::::::: 

Benzin, ~Jiakina yağl~ v. s._ 
İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonudan : ·~i 

Tokad kolordusu için iki bin üç yaz yirmi bir kilo vakuıı>ı 'ı,· 
ı yüz otuz iki kilo valvalin 232 kilo gres yağı e rijinal aınbelajlı 0

,1;. 
rak 9 ·5.940 günü s at on beşte pazarlıkla satın alınacaktır. istelı. 
lerin belli gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık S tınalma l(oıı>r 

1 

syonuna müracaatları. . 0 
• • • Tokad kolordnsu için altı bin kilo benzin, altı yüz. .. ~' .ı 

vakum, 6UO kilo valvalin, 600 kilo gres, yüz kilo -stüpü orıJ10, 
ambalajlı olarak 9 5 940 günü S3at on dörtte pazarlıkla satın ah

0

1 . sı• caktır. l teklilerin belli gi1n ve saatte Fındıklıda Komutanlık 
nalma Komisyonuna gelmeleri. 

O. O. Yolları 8 inci İılctme Komisyonundan : . 
Şartncımesi veçhile 3000 bin kilo don yağı mübayan edilecekl~'. 

1 
Açık eksiltmesi 15.5 940 çarşamba günü saat 15 de Alsancakta . . 0 
letme binasında komisyonumuzca yapılacaktır. Beher kilosu ıÇ~· 
muhammen bedel 40 41 kuruş olup isteklilerin 92,25 liralık oııı.\''ıi· 
kat teminat makbuzlarile muayyeıı vakitte: komisyona gelmeler• 
zımdır. Şartnamesi işletm kaleminde görülebilir. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet VeHlletinden : ,r 
Vekaletçe satın alınacak 400 teneke benzin için 30.4 940 t• s 

hinde yapılan açık eksiltmeye talip zuhur clmediğiııden wüıı91'' 
on gün müddetle t mdit edilmiştir. ~· 

Benzinin heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 1,u7l• lir& 
muv~kkat teminat mikdara da 118 liradır. dl' 

ihale 10.5.940 cuma srönü saat 15 de Vekalette teşekkül e 
hususi komisyonda yapılacaktır. ·rr 

1 Şartname hergü.n Vekilet Levazım memurluğunda görülebı 
1 

.ı 
Nekıt olarak teminat vermek istiyenlerin daha evvel ınürac'.j ·br• 

ederek parayı vezneye yatırmaları ve makbuzun komisyona 1 

eylemeleri ı·ı.ımdır. 

Askeri Fabrikalar u. Müdürlüğü Merkez Satınalına: fılt 
Tahmin edilen bedeli 18,936 lira olan 120 ton maaot askeri 9-ıf 

rikalıır umum müdürliifü merku setınalına komisyonunca 15 5. ~ 
çarşamba günü saat 14,30 da pazarlıkla ihale edilecektir $artP~ ,ı 
parasız olarak komisyondan Yerilir. Taliplerin muvakkat tetıl~~( 
olan 1420 lira 20 kuruş H 2490 numaralı ka1tunuıı 2 ve 3 ısı• ,,r 
lerindeki vesaiki• komisyoncıu olmadıklarına ve bn itle alilı• " 
tüceardan oldııklarıaa dair ticaret odası vesikasiyle meı:k6r ıi" 
ıaatte kemiıyoaa mÜfacaatları. 

İzmir Belediyesinden : ıo 
Hav~gazi fabrikasınm sekiıı aylık ilıı.tiyacı olan 6 bin ton ~t 

guldak Zerodis lave maden kömurüniin satın alınması havııgaıı ti 
dürlüğünden 180 kuruş mukabilinde tederik edilecek şartıısıJI e' 
mucibinee yeniden kapalı :zarflı eksiltmeye konulmuştur MuhaOJ~itf 
bedeli beher te nu 2 liradan 72 bin lira muvakkat teminatı 5400 0~· 
ve ihalesi 20 5 .940 pazartesi günü saat 17 dedir. 2490 sayılı ııı ,,. 
nun tarifatı dahilinde hazırlanmış teklif mektupları "hale güoli • 
mi saat 16 ya kadar encümende riyasete '7erilir. ../ 

üteferrik . 
İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonund '~~·ıı: 
Asağıda cinsi ve miktarı yazılı mabenıel~rin p.ızarlıkl e1' 11~ 

meııi 14.5.940 salı günü saat 14 de Tephanede Lv. nmirliği sıı~• W' 
ma komisyonunda yapılacaktır. motopompun tahmin bedeli 210 • 
kati temin tı 315 lira diğer 9 kalemin tahmin. bedeli 1787 1!'11 ,ı 
kuruştur. Kati teminatı 268 lıra 12 kuruştur. isteklilerin bellı 6' 
teminatlarile komisyona gelmeleri. 

1 adet motopomp 15 beygir kuvvetinde arabe:sile beraber· 
400 metre hortum 52 Mm. kutrundu. 

16 çift otomatik rekor. 
10 ndet kremli yangın s ndürme makinesi 
19 ,, asitli ,, ,, ., 
1 ,, 9 metrelik ilç parç dan geçme itfaiye merdiveni. 

IO ,, itfaiye baltası. 
10 ,, ., kazması 
20 ,, Su kovaısı. 

1 ,, tehlike (canavar) düdüj'ü 

lstanbul Ziraat Mektebi Satınnlma Komisyonundııfl : tı~' 
3 5 940 tarıhinde yapılması mukarrer bulu ıan açık eks'ltıtı' 1 ~ 

talip çıkmayan 2!199 lira 88 kuruş bedeli muhamuıenli ıOO 111.:ııı'I 
300 ve 80 m m lik 164 metre tulünde Font su borularının e1'9~,i) 
10 gün azotılarak 14 5 940 snlı ıünü Sııat 1' e bırakılmıştır·. •ğiO~ 
ıne Beyoğlu istiklal caddesi 349 numarada liseler mubascbecıl• b'f 
toplanan ltomisyonda yapılnc ktır. İsteklilerin adı geçen ı:nuhase0dP 
ya!mıcakları 225 lira ilk teminat makbuzu ve yeni yıl ticaret Jıf'~ 
vesikaaı ve en aı: bir taalabitte 2 bin liralık bu gibi iş başar {9' 
gösterir \•iliyetten 8 gün evYel alınm ıt ehliyetname ile ~ir~ik~f'
racaatları Şaatnanseyi her g6n l iıeler muhasebesinden goruP 
meleri. ı 

1 



~ayıı 1940 

ff 8. M U 7 a y d e 1 er 
()·~an: 10 bat 

oç tnarkalı otomobil 

rika· 1 otomobili Opel marka 

~. 
eşyası 

lt.d Yo ve karyola 

\' •lı t 
ornası, torna ve makkap 

paz. 
aç. art. 

" 

" 

" 
,, 

~toı . " " ve tahta baskül ,, 
0sıklet, radyo bileme, cila ve elektrik " 
tııop ra taşı 

Ankara Belediyesinden : 

9500 

500 

lır. ~tobüs işleri için 100 metre fren b lalası pazarlıkla alınacak
uhanımen kıymeti 1500 l'rndır Teminat 225 liradır. 

tut .Şartnamesini görmek isteyenlerin Encümen Kalemine ve istek
llıiitın de 10.5.940 cuma günü saat 15,30 da Belediye Encümeniııe 

ra.caatları. 

l\t. M. Vekaleti Hava Sa~malma Komisyonundan: 
'1ı Bir takıEU yaorın sönılürme aleti (Motopomp) pazarhkla s:ıtm 
~·1ı:-ktır. Muh mofen bedeli 3750 lira olup kati teminnt miktara 
"• kırad.ır. Pazarlığı 10.5 940 cuma günü saat 11 de ava Satınrıl-

İ 0ı:n~al onunda yapılacaktır 
t6.) h~~rı .ve fenni şe.rtn me her gün öğleden sonn komisyonda gö
'1 ~ ılır. isteklilerin muayyen gün ve oeatte kati teminat ve kana· 

tlgeleriyle komisyonda ltuluumaları. 

Edirne Askeri Satın Alma Komisyenundan : 
'-kt On atlet buiu bidonuna mahıus araba pazarlıkla satan alına
l~i lt. Pa7.arlığı 10.5.940 cuma günii ıaat 11 de Edirne de eıki mii· 
l' ~tl dairesinde sahnalma komisyonunda yapılacaktır. Tutara 400 
~ili 'tninatı 60 liradır. Şartname ve numunesi komiıyonda JıÖrile-

t. 

l)~\'ı . 
~et Demiryolları ve Limanları l§letme U. idaresinden: 

'''a.t ~ubammen bedel ve teminat mikdarı aşağıda yazıla 135 ton 
nt A..' ve a~mu_n 21.6.940 cuma ıüni ıaat 15 de kapah zarf usuli 

8rı&tara da idare binasında satan alınacaktır. 
Ut ~ 11 işe girmek isteyenlerin aşağı.la yaulı muvakkat teminat 
I•, •nuounun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayai gün Mnat 

~kadar Komisyon Reislitine vermeleri lazımdır. 
"lı) artnnmeler 23 l kuruşa Au kara ve Haydarpaşa veznelerinde 

lbaktadar 
Muham. bedel Muvakkat teminat 

Lira Lira Kr. 

~'ti• 
c~ l tnalı teklif edildiği takdirde 67672 
~ti'111rak ecnelti malı teklif edil· 46L34 

4633 60 
3460 05 

lcıkdirde 

l,t A -'lllbul Levazım mirliği Satınalma Komisyonundan : 
ııı,1 6000 metre şerid kolan alınacaktır. Paıı:.arlıkla ekıiltmesi 10 
'ı,~• 940 cuma günü nnt 15 30 da Tophan•dc levazım amirliti 
ltıııj ilıxıa komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 1800 lira, kati 

tt11.ta 270 liradır. Nfimuneıi komiıyenda ıödUlr. 
• ~t,j' 
9 
• Bir adet komple ilik makineıi alınacaktır. Paııarlılda eluilt-

lıti ·5.940 pertembe a-inü ıaat 15,30 da Tophanede lnaz1111 amır
~lıt'lınalma komiıyonunda yapılacaktır. iıteklilerin teminatlarile 

•aatte kemisyona ıelmeleri 

)\ lıte.nbul Komutanlığı Satınalma Kemflyenundan : 
~ti b 0ınutanhk için iki yüz otuz beı liralık yemek kazana ile be · 
~d b! yix kiloluk üç baskül yüz çekerli iki topla kantar ve yü:a 
'it

1 
t Uy(ik gemici feneri pazarhkla ·satın alınacaktır. Bunlar ayrı 

~ t~t llliblerden de alınabilir. İateklilerin 10.5.940 rünü ve saat on 
Fındıklıda Koınutanlak Sahnalma Komisyonıına gelmeleri. 

l 
'~'-ı' 
~n bedeli 

e,oo 
1~.oo 

İstanbul Belediyeıindeıt : 
İlk teminatı 

180,QO 

135,00 

Edirnekapı Refiljleri inşaatauda kulla
nılmak ü:r.ere ahnactık 13 ten aafalt 

Teoai:r.lik ışleri Müılilrlij?I için alınacak 
4 ton krezil. 

90,00 Temizlik İtleri için nlınncak galvani:a 
l' telli lastik hortum ve rekor 

~t ltt &bınio bedellerile ilk teminat miktarları yukarıda yaz.ılı asfalt 
~~tt~il ve lastik hortwm satın alııımak iizere ayrı oyrı açık ek
~~!t kenulmu tur .. Şartnameler Zabıt ve Muamelat Müdürli§'fi 
~,i 'tıde göriilecektir. İhale 22.5 94\J çar9amu ıünü saat 14 te 
t~l bllcGaıende yapılacaktır. Talihlerin ilk teminat makbuz veya 

--~,;· ları ve 940 yılana ai.t Ticaret Odası vesikalerile ihale günü 
>'en saatte .taimi enclmende bulunmaları. 

~ Eskt,ehir Kor Satınalma Komi&yon•n an: 
~)I tı Oo acled top cepbı:ıne semeri pazıırlakla satın almacoktır. Pa-
'~i, 23 5.9~0 perıembe günft saat 15 de Eski~ebir Kor aahualm .... 

1•ı,t. )~nuoda yapılacaktır. Nümune ve tarlnamcsi kemisyon?a gö
~iiıı ti •hnıin bedeli 6t,000 lira, kati teminati 9600 liradır . lstekli
~ltc klret odası veıikaları ve teminat makbuzlarile !telli fÜD ve 

0ı:nisyo•tla bulunmaları. . 
~ ı.~•t nbul Komutanlık Satınalma Kemisyonundan : 
"'-~ )a .t40 ınüuakaaa iÜnÜ talibi çıkmıyan Rami luşlaaında emane

lııt Plltaakta olan tamirata sarfeluomak Üaere lüzumu olan mal· 
'ıı ~İ.t~ll'tarlıkla ıatın alınaeaktır. MünakaHın•a 9.5.940 ıinii saat 
~lir, c l.aşlanacakhr. Muhammen bedeli bin cart yiz ıeluen te· 

~thili dokaan sekiz kuruıtur. Şartnamesi komisyonda hergiin gö 
~lı~l t, fateklilerin belli gün TC saatte kati teminat akçeleri ile 

t Fındıklıda komutanlık aatınalma komisyonuna gelmeleri. 

b 
I ~-lıO . Yolları ve Limanları lılehne U. İdaresinden : 
~ l\ lınıncn bedeli 1897 lira 50 kur•ş olan muhtelif kaholılda 

t• lllınila keneYirindeo kantranıız halat ile muhtelif kalın-

Münakua Gueteeı 

lıt. Komut. SAK Fındıklı 8·5-40 
İıt. Belcd. Kağıthane Köy Tab- 10.14-5 40 15 

biye Cad. .".'\: 22 
İst. 5 ci icra Beyoğla Aımala Mes- 11. 18·5-40 11 

cit Minare Sok. .\: 9 11 
İst. 4 cü İcra Şişli Halaskar Cad. 14.16-5 40 9 

Et hen pata A pr. 
İst. 3 cü İcra Beşiktaş Serencibey I '.J6 5-40 12 30 
Yokuşu N~ 12 

Ank. İtfaiye Meydana Un ve Ekmek 21-5·40 14 -
Fabr. A.Ş. 

" " 21-5-40 14 
İst. 3 cö İcra Mem. Beyoğlu Kum- 9.14 5-10 9 

haracı Yokuşu 

lıkta 700 Kg. maııiln keneviriııeen katranlı halat 14.5.9t0 salı günü 
saat l 1 de H:ıydnrpaşad Gar binası dahilindeki komisyon tarafmdau 
pazarlıkla salın alınacaktır. 

Bu işe girm ·k isteyt"nlerin 28t lira 63 kuruşluk k ti temiııat ve 
kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte pazarlık gün ve saatine ka
dar komis7ona müracaatları lazımdır 

Bu ite ait fartnameler komisyondan p~rasız olarak dağıtılmak. 
tadır. 

Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan: 
Komisyonda mevc~d ııümuneye göre pazarlıkla b'75 aded ta

banca kılıfı alıııacald r. isteklilerin 10.5.940 cuma günü saat 11 de 
Çorluda Kor sahnalına komisyonuna müracaatları. 

* * • Aşağıda yazıla malzemeler nimunelerine göre 10.5 940 cuma 
günü saat 15 de pazarlıkla ~lmncaktır. Muhammen bedeli 659 lira 
66 kuruş teminata 50 liradır· isteklilerin belli gün ve saatte Çorluda 
Kor sahnalma komisyonuna müracaatları. 
Aded Cinsi Aded Cinsi 

184 Büyük kürek kılıfı. 30 Küçük kürek kılıfı. 
7ti Makas lulıfJ. 80 Kuma kılıfı. 

* *,.. Aşağıda yazıla 10 kalem malzeme11in keşif bedeli IJO lira 
ı olup I0.5.940 cuma günü saat 15 de pazarlıkla salan almacnkhr. İs
' teklilerin Çorluda Kor satıualaıa komiı;yonuna belli gün ve saatte 
müracaatları. 

20 aded Miili kiriş. 
80 » Döşeme talltnsı. 
14 Korkuluk ağacı. 
4 :rı 2 Mm. galvanizli saç levha 
9 kilo 5 > > > 
9 > 6 » :rı » » 
9:rı 7ll » :o :o 

lO aded 6 • :ıı demir nıakkap ucu 
10 » 6,5 ıı :o demir makkap ucu 
10 » 7,5 » > demir makkap ucu 

Gümrfak Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Levazım 
Amirliği Satınnlma Komisyonundan: 

223 lira 55 kuruş ınuh mmen bedelle 123 tane kaput bezinden 
eyer takımı torb~sı 10.5.940 cuma günü saat 15 de Galatada Mum
hane caddesinde lbrahim Rifat hanındllki komisyonda pazarlıkla alı
nacaktır. 

Nümune bezi ve şartnamui komisyondadır. Hergün gürülebilir. 

• • • 
1080000 adet kemik dütme alınacaktır. Bak: İıt. Jaı:darma SAK 

ilanlarına. 
• • * 

ıSTANBUL 
Ticaret ve Zahire 

Borsası 
- 7.5.940 -

~F l 'ATLAR 

C 1 N AfaA'ı Yakan 

Butday yomu~ak 
K. tohuma 
Susam 
Arpa yemlik çuv. 

" Anndol dökme 
M111r sarı dö!::me 
F .. ulya çalı 
Fasulya ufak 
CeY ı. ıçı natÜ•el 
Fındık iç: 

• kabuk u 
Çavdar 
Beyar. peynir 

Tifıilc 
Mı•ır 
FHt l~a 

Nohut 
Fıodık k. 
Pamuk 
Çavdar 
Arpa 

• F. 1 

Kr.Pa Kr. Pa 
5 ;,2 
l' -
16 30 
S 27,S 5 30 
S 27 S 21,S 

4 11 
24 
20 .30 23 -
30 
35 
17 20 
5 5 

25 30 
F. N 

16 • 
113 • 

44 .. 
15 • 
14 .. 
79 • 
15 • 

264 • 
37 

6'3 • 
Un 
Bu~dey 

G I DEN 
I. yaR"ı 
Pamuk 
Cevir. iç 
Fın<l1lc le 

Ton 
- . 
9 • 

• 
DIŞ FİATl.AR 

Liverpul 3 89 
Şilcago 5 88 
V 'lipelr 4 89 
Lmdra • 1 70 

9 34 

~AHÇ~ VE PARK 
Mateahhit ve Merakhlarına 

• 

3 

Park ve Bahçeler için lazım olan ber nevi fidanları ile Or
man ve Çiçek fidanlarını en müaait şeraitle yalnız bahçemiz.ten 

tetlarik eıiehilirıiniz. 

BİR DEFA TEŞRİFINlZ İDDİAMIZI İSBATA KAFlDlk 
ADRESı Beyotlu, Pangaltı, Fiat Garajı yanında No ' 

1 - Şartnameıi mueibince 2310 adet bira fıçıaı pazarlıkla aabn 
alınacaktır. 

il - Mulaaınmen bedeli 22594 lira muvakkat teminata 1694,50 
liradır. 

111 - Pazarlık 23. V.940 perfembe günü aaat 15 de İstanbulda 
Knbataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komiıyenumla 
yapılacaktır. 

iV - Şartname her gün Levazım Şubeıi vezneıinden ve İ:amir 
Ankara Başmüdürlüklerinden 112 kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte %7 ,5 
güvenme paralarile birlikte meı.kur Komiıyoaa ıelmeleri ilia olu· 
nur. (3703) l-4 

• * • 
I - Şartname ve matbu nümuneleri mucibince i330 kilo mub· 

telif einı matbaa mürekkebi pa:r.arlıkla satın alınacaktır. 
1500 ııdet rabari çubutu alınacaktır. Bak: İat. Elektrik Tramvay 

ve Tinci iıtlet. U. Müd. ilanlarına. 
il - Pa:r.arlık 20. V.940 pazarteıi ıünü saat 14 de Kal.ataşta 

Levazım ve Mübayaat Şubeıindeki Ala• Kemisyoauoda yapılacaktır, 
lll - Şartname ve matbu nümuneler ıözü ıreçen Şubeden pa· 

ilau- raııız alıoabilir. 

•• * 
2310 adet bira fıçısı alınacaktır. Bak: İnhisarlar U. Müd. 

larına. lV - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan pn ve saatte teklif 

Erzak. Zahıre. Et, Sebze v. s. edecekleri fiyat üzerinden % 7,5 ıüvenme paralarile birlikte mez-
-----:---.;,_~----- kur Komisyona müracaatları ilin olunur. (3371) l-4 

lzmlt Tümen Satınalma Komisyonundan: ı • • • 
2288 ki.lo mercimek komprimesi pazarlıkla 10.5.9-10 cuma glnü Cinsi Miktar Mubam. 8. Y. 7,5 Temin. Eksiltmenin 

uat 15 de bmitte Tümen satmalma komisyonunda ntın alınacaktır. Lira Krş. Lira Krş. günü tekli saatı 
Beher kilosu l IO kuruş ilk teminata 231 liraılır. İsteklilerin belli gün ------ ----- -- --- - ----- - --- ----
ye saatte komisyona gelmeleri. Teneke kapak 5000 A. 462 50 34 68 14.V.40 açıke. 14 

., • • 13,458 kilo konserve balağı pazarhkla satın alıııacakhr Rakı mantarı lO 000000 » - - 20 > pazar. 14,30 
Konserve balıklarının beher kilosu safi 250. ıramdan aıaa"ı «»lmıya: f Şarap mantarı 1.500000 » - - > ıı > 15 
caktır. Pazarlığı 10 5 940 günü aant 15 de lzmitte Tümen sahnalma Zımp~ra taşı 250 » 387 50 29 - » açık~. 15, il 
komiıyonunda yapılacaktır. Beher kilosuna 95 kuru 49 1. f' Bakalıt kapak 200000 ıı > > paur. 16 

ş san un ıat I Ş .. I · 'b' k d · · tahmin edilmiştir Tutarı 12 851 lira 4 kuruş kk t t . - artname ve ııuınune erı mucı ınce yu ar a cans ve mık· . , , ruuva a mınatı 964 liradır. tarlan yazıla 5 kalem malzeme laiz.alarıoda göıterilen uıullerle ıahn 
almacaktır, 

lstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel lşletmeler.i 
Umum _,üdür.lügünden : 

İdaremiz ihtiyacı için 1500 adet iabari çubuğu 
pazartesi gün6 Hat 15 dt! eksiltmeye konmuştur. 

11 - Eksiltme ve pazarlık hizalarında yazıla rün ve saatlerde 
Knbataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır 

27 mayıs 940 111 - Şartnameler .<izü geçen Şubeden parasız alınabileceti 
ribı nümuneler de görülebilir. 

M•vakkat teminat makt11an 250 liradır. 
Alakadarların muvakkat temioatlarmı idare veznesine yatırarak 

meı;kur gün ve sııatte teklifleri ile birlikte Metro hanın beşinci ka
landa toplanacak olan Komisyonda h zır bulunmaları. 

Bu ı~e aid tıırtname Levazım Müdürlüğünde pnr~sız tevzi edil-
mektedir. (3775) 

islanbul Jan~arma Satınalma l{omisyonundan : 
1 Jandarma Dikim Evinde yapılacak melbuıat için evsaf ve 

nümunelerine göre (250.000) adedi beyaz ve 83 ).1 ()() ııdedi renkli 
olmak izere 1 080.000 adet kemik dütme açık eksiltme ile satan 
alınacak ve eksiltmesi 23.5.940 Perşembe iÜnii saat on beşte Tak
sim - Ayazpaşada Jandarma Mıntaka Komutanlığı binasmdaki ko
misyonumu:ada yspılacalr.hr. 

2 - Bir istekliye ihalesi meşrut olaıa işbu düğmelerin muham
men bedeli (3996) lira Ye ilk teminatı (299) lira 70 kuruştur. 

3 - Şart .ka~ıdı. ve nümuneler berg~o Komisyonda rirülebilir. 
4 - lsteklılerm lstanbul Levazım Amirlitine yatıracaklal'ı ilk 

teminat makbuzu veya banka kefalet mektub• ile beraber mezkur 
riala mu111•• Hatiode Komi17eıaamU1a ·····••ri. (3737) 1-4 

iV - İsteklilerin eksiltme ve pazarlık için tayia elunan gln 
ve saatlerde % 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komiıyona 
müracaatları. (3641) 2-4 

--

Jo~, ~ ıEr ·· oEMiRYOLLARI vE LiMANLARı 
İ:;::iS(ETME GENEl DİREKTÖRLÜGÜNDEN · .. 

'1uhamme'l bedeli 1000 1 lira olıın 4 adet seyyar motör jeneratör 
tenvir gurubu 17 6·1 Q40 pazartc5i günü saat 15,30 da kapalı zarf u ulü 
ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

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

Şartnameler p:ırasız olarak Anknrada Malzeme dairesinden, Hay-
daıı>aşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (3444) 4-4 

İmtiyaz Sahibi ve Yazı itleri Direktörü: iımail Girit 
Buıldıtı yer: Akıa Bammevi i.tubal 




