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Umum Tüccarların ve rnüteahhitlerln mesleki· Organıdır 

Ekonomik Haberler 
Yapak ve tlfiik ihtiyacımız ve 

stok vaziyeti 
Yünlü mensucat sanayii mü

lllatııilleri yapak ve tiftik ihracat
tlar. birliti idare heyeti mınta· 

hcaret müdürlüğünde Avni 
~tnanın reisliğinde bir toplan
~ Yaparak fabrikaların yeni re· 
t'01te ınevsimine kadar olan ih· 
1Ylçlarıoı, mevcud stok vazi-
'~Utrini ve yeni rekolte vaziye
tıtıi tetkik etmişlerdir. 
ita 'liaber alındığına göre fahri· 

lar ıon bir haf ta içinde piya
"dan 135 bin kilo yapak almak 
•\irttile stok vaziyetlerini ıslah 
•tı:.ı· lflerdir. Y a p a k ihracının 
llıe11:ınu olması dolayısile dış pi
::--ı•ra ihracat yapılmama11oa 
l lll:ıen ıebrimizde ancak bir mi-
{0• 20o bin, Anadolu ve Tra-
'•da bir milyon 500 bin kilo 

•to1t lı.almııtır ki bıı miktar ib 
'•cat yapılan senelere nisbetle 
rlr. llokaandır. Bu bal fabrika
ir1~1).ın fazla istihsalitından 
trı ielıniıtir. 

ı. lialen piyasada Anadolu mal
~ ' 1 63-67, Trakya 70 75, renkli 
l~~l lnallar 70-72, yıkanmış yün 
"'(!(\ kuruş arasındadır. 

11
• l\lakadarlar Tabakça yünleri-
1' c- .. k d • k illa uru , Kara enız mınta ası 

~1'11arıoın kalın, ve ikinci kır· 
f b"ıların kısa elyaflı oldutuııdan 
' r'k l ~~ ~ arımız tarafından işlen-
~ •tini ve yalnız bu tiplerin 
ı ~ına müsaade edilmesinin 
'Ydalı l - ·ı · ·· kt ditl o acagını ı erı surme e-

tr 
ib --
'•cat işleri tekrar hararetlendi 

dt~i~ tniiddettenberi durgun gi
dt ılıracıat faaliyeti dün yeni-
l\ tı hararetlenmittir. Bilhassa 
.,_ tıllıanya. için memleketimizin 
... '~ttlif maddelerinden yapılan 
••llış "L_ ' 
"ıı ıauuayaat pıyaı;ayı iayet 
~ bir vaziyete ıetirmiştir. 

-. • 0 Rumanyaya d3600 liralık 
ı.:•n 161220 liralık pamuk, 
~ I O liralık •uum, 3970 liralık 
'•lr. tıı lr. Yakı sattlmııtır. Buıılara 

--
11 

•bil Rumanyadan petrol \'et 

--~•lı.katı, kereste ithal edile-
ır. 

,,tt;ınan1aılan başka Maeariata
t.~ a 24 bin 653 liralık keten 
it. ~~u, Franaaya 45398 lir8;hk 
ly,tı ır, 4562 liralık tüt6n, lta
~İtıh 11000 liralık yumurta, ~O 
~lr. f50o liralık torik, 3800 lira· 

·ti.., ••ulye vesaire ihraç edil mit· 

1 
lngiltered'; ~emir ithali 

'lt "tiltereden getirilmesine ka
~ ~t.rilen tlemir ııevilerinin tes-

'-•ct~n dün Mıntaka Ticaret 
llal11ıa rlGğünde bir toplantı ya
'ttı.lfhr. Demir ithalat tirketi 
'lt;ın!n ittirak ettiti bu tep
d,,il • l?giltereye bir heyet gön-

lrı ~eıı ne karar verilmittir. 
~lif•htreden Karabük Demir, 
"'•il fabrika11nın yapamadığı 
~ demir satın alınacaktır. 
l,, lAK~S PRİMLER_I _ 

il ll•y'j lthallt ihracat 
~ Hasır Aline 

t_til ııfabl 56 45 44 
L~~ttre 
~ 56 4U 3' 
~ıı~a 78 47 46 
~.. 66 41 <tO 

•,, ~ 51 48 
~~ 56 40 39 
Ilı.: 70 4() 39 

"'' Prı .. ı,ti o/o 100 kıymet heriadea 

"···~ adllmlıttr. 

Şarab ihracı primi arttırı lıyer 

Ankaradan bildirildiğine göre 
tarab ihracı için verılmekte o· 
lan primin arttırılması kararlat 
tırılmıştır. 

ROMAMYA PETROL 

PİYASASI 

İhracat fiyatları : 
Dünya ve ezcümle Amerika 

petrol ve müıtakları fıatlarıoda 

uzun z.amandanberi devam eden 
istikrar ve durğunluğa ratmen 
Romanya petrol piyasasında iki 
muherib tarafın kartılaımaları 
ve Akdeniz ıevkiyatının emni· 
yeti dolay11ile Romen petrol ve 
müttakları fiatları yükselişde de
vam etmektedir, 

2J fUbat ve 1 mart 1940 ta
rihinde ,,Moniteur du Petrole 
Roumain" tarafından hesaplanan 
petrol ihracat fiatları şiyledir: 

15 şubat 1 mart 
Dolar Ley Oo ar Ley 

Hafif benı.in 4 ,94 
l\Q'ır benxin 38, 7 6 
Gaz y•tı .'.ie.'40 
Motorın X 5 33 02 
Mazot O 1,,21 
Mu.ot X3SX40 lS,32 

Dahili fiatlar : 

6765 48 34 6821 
5474 39 19 5530 
5134 ~6.80 5193 
4660 33. 22 4'88 
2286' 17 01 2401 
~lbl lb,ll 2274 

I 
li:ylül ayında teıbit edilmit 

olan dalüll 1atış fiatlarında bir 
detitiklik elmamıştır. 

ihracatı: 
İkincikinun 1940 ayında Köı

lenceden mulatelif memleketlere 
yapılan petrol ve müıtakları lh· 
racab Almanya hariç 1.149.031 
tondur. 

İnşa vesaiti satmak istiyor 

İsim ve adrHi Mfatıda yazılı 
firma, laer tlrlü Yinç, h a v a 
komprHÖrt1, taayik edilmiş bava 
ile itler makine .. aletler, si
m .. \o makiaaları ve biletimle 
nafıa ve inıaat itleriade kulla
aılan yesait satmak 'arzu111nda
dır. Sattıtı malzeme etlı.'I mÜ•· 
tamel olmakla beraber iyi bir va· 

ziyett• bul•ndutundan, alıcıya, 

yeai cihaalara nazaran fiat bu
auıunda !:> Ü y Ü k t&1arruf temin 
edeeeti de ayrıca bildirilmek
tedir. 

Richard P, W alıb 
30 ehucıh Str .. t 
New-York, N Y 

BORSA 
ÇEKLER 

4 - 4 - 1940 
Londra 5.24 
Nevyork 147.75 
Paris 2.95 
Miliuo 7 .5125 
Cenevre 29.2725 
Amıterdan 77,8028 
Brüksel 22.18 
Ati na 0.97 
Sofya l . 7775 
Madrid 13.61 
Budapeşte 26.7075 
Bikret O.b'25 
Belgrad 3.47 
Y okohama 34.305 
Stokholm 31.005 

ESHAM VE TAHViLAT 
Errani 20.0J 
Sıvaa - Erzurum 5 19.SJ 
Türk Borcu 1 Peıin 19.70 

M•rkea Bankuı pefİP 112.-

M ü t e a h h i t 1 er i n T a k v i m i 
--YARIN -6~4. 940- ta YAP!LACAK İHALELER l 

M. M. Vekaleti: Erzurum Sivaı Hattılnşaat BetmGd.: 
Yük.ele tevettürlü _yeraltı kablosu (No 1364)1 G~:ı. yaR"t Ye bens:in (No 1369) 

Bina tamiri (No l!Sb7) lçel Nafıa Müd.: 
Kanat bezi ve şeridi (No 1372) 1 Limn Daireai linuı inı (No 1S6J) " 
Muhabere flama91 (Nu 1867) Tekirdağ Vilayeti: 

Bergama Beled. Terlik (No 1370) 
Elektrik Hyacıaı (No 1365) • 

1 

İstanbul Komut. SAK : 
Gü:nr. M•h. Gen. Kem. lst. SAK Araba (No 1373) 
Erulı: torbaaı ve ~uval (No 1365) Elbiae dolabı (No 1375) 

l.st b ı M "f M-d- 1-.... - Manyas Belediyesi: 
an u aarı U ur UaU : Harita tandmi (No 1373) 

Çatal ve kaşık (No 1365) Sivaa Belediy si· 
iat. Elektrik Tramvay ve Tiael Parka ta•• (No 13~6)' 
İtfetmeleri : Çanak. Belediyeıi : 

Çelik ralonj (No 1365) Heli. inş. (No 1376) 

Türkkusu Genel Direk.: Balıkesir Aıkeri SAK : 
Hini yağı (No 1366) 

İsparta Ask. SAK: 
Un (No 1368) 

Selimiye Tümen SAK: 
Hatlane etajeri (No 1%8) . . 

Ben'lin ve nkum yaAı (No 1377) 

Hamiı : [] Tırnak içine alınmıt nıı• 
maralar, İfİD hangi aayılı ıaı.etede neır
oldutunn ıöııterir. 

[•] Sonunda yıldız itareti bıılaaan itle 
müuyedey• aittir. 

MUNAKASALAR 
-- * - --------------------
inşaat -1 amirat- Natıa ~!eri - Malıeme-Harita 

İıtanbul Nafıa Müdirlüf6nden : 
l 9. 4. 940 cuma rüoü aut 14 de İstanbul Nafıa Midürliiti ek· 

siltme koıniıy9nu odasıntla,9999,76 lira keşif betlelli Gureba hasta
nesi dahiliye anfiai tesisat ba~lan:ıa i:,leri açık ekıiltme7e keuul. 
muştur. 

Mukavele, eksiltme. bayındırlık itleri genel, bu111al n fenni 
tartoameleri, proje keşif huliıaaile buna miteferri diter Hrak tlai
re11nde a-örülecektir. 

Muvakkat teminat 750 liradır. 
İsteklilerin en a:t bir leahbütte 6000 liralık bıa ite beıızer iş 

yaptığına dair idarelerinden almıt oldu&u vesikalara istinaden İltan· 
bul Vilayetine müracaatla ekıiltme tarihinden 8 pn evvel alıomıt 
ehliyet ve 9.:JO yılına ctit Ticaret Odası veaikalarile ~elmeleri. 

• * • 19. 4. 940 cuma rüoü saat 16 da İatanbul Nafıa Müdürlüjünde 
eksiltme komisyonu oda.ıııuda 1083,00 lira ketif bedelli Gureba ha1-
taneıi ııisaiye kJinitı bitirme işleri açık ekailt..;eye konulmuftur. 

Mukavele, ekıiltwe, bayındırlık itleri genel, huıual ve fenni 
şartnameleri proje, ketif bulaaaaile buna müteferri dijer evrak dai
resıude görülecektir. 

Muvakkat teminat 8~ liradır . 

İ11teklilerin en az bir teabbüdde 1000 liralık bu it• lıt-.ıı.or it 
yaptıtına dair idarelerinden alı:nıı oldufu n11kalara iıtiaadeıı İataa
bul Vılayetioe müracaatle eksiltme tarihinden 8 gCin enet alıamıf 
ebliyet .. 1.140 yılına ait Ticaret Oda11 YHikalarile relmeleri. . 

Balıkeılr Nafıa MadürlülGndeA : 
Erdek liman dairHİnio i75l lira ~ k•rufl11k ikmali İ•t••tı 

açık ekıiltmeye konmuıtur. 

Muvakkat teminatı 281 lira 35 kuruthlr. 
Doıya1ı nafıa müdürlütüade ıör\Uebilir. 
İhaleai 12.4.940 tarihin• rastlayan euma tini uat 15 .le .. ika. 

met konatıııda nafıa müdGrllltüode müteıekkil komiayoncla yapıla• 
catındaıı illeklilerin muvakkat teminat H ehliyet Hıikalarile mi· 
racaatlnrı ilin olunYr. 

Malatya Defterdarlıfmdan: 
E l. siltmeye konulan iı: Reani merkeainde yapılaeak blktmet 

konağı kmali inıaatı. 
Bu işe ait evrak: 
Ke..,if varakası 
Hususi fenni tartname 
Mukavelename 
Eksiltme şartnamesi 
Yapılacak inşaatın ketif bedeli 16869 lira 78 kuruıtar. 
Muvakkat temi11at 1165 lira 23 kuruflao ibarettir. 
Eksiltme Malatya defterdarlıtıada 19.4.940 tarihine raatlıyan e .. 

ma pnü saat en beıt• Komisyon lıuzurunda yapılacaktır. 
Bu inşaat kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
İsteklilerin ihaleden 8 gün evvel Nafıa Mfidürlütlndem ehliyet 

1 vesikası almaları lazımdır. 
Teklif mektublarının 2490 sayılı kanun hüldlmleri daireainde 

hazırlanarak ihaleden bir saat evvel ihale komiıyenu riya.etine u
rilmeıi meıruttur. 

Pestada vuku bulacak gecikmelHden dolayı maseret •• 
mes'uliyet kabul edilmez. 

Tafailit almak iatiyenlerin tlefterclarlık ve Nafıa Mldürlitlne 
müracaat etmeleri ilin olunur. 

Konya Nafıa Müdiirldfllnden : 
Akıehir Yılany•suf arHında tamir Ye İDf& edilecek bk ye 

meofederio ketifoaaiei 89 li lira 13 k11ru9 lurindea eluiltmeye 
konulmuıtur. 

Taliplerin 6ô8,71 liralık teminat makbuzu, Tioaret odaaı k.ayt 
ve ihale fÜnilnden 8 gfin evvel Vilayet makamına mfiracaat etmek 
suretiyle alacakları ehliyet veaikalariyle birlikte 11.4 940 tarihinde 
perıembe günü ıaat 15 ııle Vilayet daimi :eneümenine mtlracaatları 
illn olunur. 

Adana Belediye Riyasetinden : 

Yazlık ıinema-T atklSprü arasındaki parke yolu neh irkenarı 
kıımana yaptmlacak korkuluk in1&atı açık olarak eksiltmeye konul
muıtur. 

Bedeli ketfi: 1524,6.J liradır. 
Muvakkat teminatı: l 13,50 liradır. 
İhalesi nisanın 19 uncu cuma günü saat onbeşte Belediye encü

meninde yapılacaktır. 
Ketif, prtname velilir fen i•leri müdürlüğündedir. İlli yenler· 

erada J'Örebilirler. 
İeteklilerin ihale günü muvakkat teminatlarile ve ticaret odası 

kayt vesikası ile birlikte auayyen saatte beletliye encümenine 
mlracaatları Hin olunur. 

Emet Beledtyeılnden : 
9671 lira 97 kurut bedeli ketifli Kuabada yeniden iop edileeek 

belediyeye ait fenni laamam inpıı açık eksiltmeye konulmuıtur. 
&ide mevcut plin iz.erine yapılacak bu i•pata ait husuli ıart

aameler bedelaiz olarak talep iizerioe isteklilere Yerilir. Fenni prt
.ame ve planı ıörmek istiyenler belediye~iı.e miracaat edebilirler. 

iluiltme 15.4,948 tarihine müsadif pazartesi günü 1&at 16 da 
ltelediye daireıiude müteıekkil Daimi Encümen huı.uruncla yapıla
caktır. 

Muvakkat teminat 72.i lira 40 kuruıtur. İıtekliler de 249\.1 aa
yılı arttır- eksiltme kanununun sarahati veçbile bu işleri batarmıt 
Ye başarabileceklerine dair salahiyettar makamlardan tasdikli bela-e 
kitıdı ve muvakkat teminatlarile birlikte yevmi mez.kurda ihale 
aaatintlen evvel Encimene vermiş elmaları ilan 9lunur. 

Balıkesir Kor Satınalma Komiıyonundan : 
30.~.1940 cumarteai rünü kapalı zarfla ihalesi yapılacak olan 

Kütabyadaki askeri kışlanın tamirine talip çıkmadıj'mdan bir ay 
ı.arhnda pazarlıta çıkanlmıttar. 

Ketif bedeli 15&10 lira olup muvakkat teminatı 1185 lira 82 
kuruıtur. . 

liuna ait şartname plan ve ketifleri lstanbul, Ankau LV· a-
mirliti sataoalma komisyonunda ve Balıkesir kor satınalma komis
yonunda rörülebilir. 

Taliplerin yedıade kanuni veuiklerini beraber bulundurmaları şarttır 

M· M. V eki.leli Satınalma Komisyonundaıı : 
Keıif becleli 5558 lira 36 kuruı olan ahfııp baraka 0int••ı pa

ı.arlıkla yaptmlacaktır. P11~arhtı: 6.4.1940 cumart .. i rDııii saat 11 
dedir. Kati t.:nıioatı ~ lira 7:, Suırui olup f&rtnameıi 28 kttJYfa ko . 
mia7ondan alıaır· Talipleı'İn ma&JJ'90 nkitte M. M. V. Sa. Al. Ke. 
da Dulaamalan. 

İataııt.ul LeYaaıa Amirltll .iataoalnıa Kemisyouuadan: 
Fea tatbikat ek11I• matbah ve çamaıırlaaııe ocaklarının paur

hkla ekıiltaesi 10.4.940 çarşamt.a ıGnü Hat 14,30 da Topbaııede 
Lenaım Amirliti iatıualma Komi179ounda 7apa1acaktır. Keıif be· 
.leli 1000 lira, ilk te&11i .. tı 7~ liraiır. Şekli, ketif ve tarlaı•Hi 
keai•J4>Dtla törllir. 

İıtanbul Nafıa Müdürlüfüııden 
l.4.94Q pa:ıartui ıüoü ıaat IS ela İıtanbulda ufıa müdürlü

tiloae ekailtme kowiıyoa11 oclıuııııda 664,74 lira keşif bedelli Orman 
Fakülteıia4e yapılauk tamirat iileri paı.arlıkla eksiltmeye keoul. 
mqtur. 

Mukavele, ekailtme, ba71ndırlık itleri renel, hususi ve fenni 
prbaameleri,proje keıif lauliauile bttaa müteferri dij"er evrak clai
reaiatle •irileeektir. 

Muvakkat teminat 50 liradır. 
İıteklilerin bir taalalaütte 500 liralık ltu ite ltenzer İf yaptığına 

dair idarelerinden almıt oldutu vesikalara istioaıleu İstanbul viliye
tine mlracaatla ekıiltme taribiotleo 8 fÜo evvel alınmış ehliyet ve 
941 yılına aid ticaret oduı veıikalarile gelmeleri. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve MalLl 
Balıkeıir Belediye Reisliğinden : 

ltlektrik kilovat 1&atları için 3iO adet kutu 30.3.940 tarihindea 
itibaren me•cut oümune ıartnamesi mucibince 15 gün miiddeile mü
aakauya konulmuıtur 

İhale 17.4.SMO çarşamba pnü ıaat 16 da belediye ~ocümeninde 
yapılacaktır. 

Beher kutunun muhammen bedeli 20U kuruştur. 
Teminat akpıı 52 lira 50 kuruftur. 
Talipleri• fazla mall•at almak iatiyenlerin ber fiin belediyeye 

mlracaatları ilin olunaar. 

D. D· Y elları •• Limanları Umum Müd6rliifünden : 
M•hammen bedeli 1980 lira olan 4 aded Dizel veya benzin mo

taılG M77ar 1antriflJ tulamba 19.4.940 cuma ıiaü ıaat 10,80 da 
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A)Münakasaiar 
inşaat, Tamira~ Nafıa işleri, Melzeme, Harita 

Erdek Hman dairesi binası iuş. aç. eks. 3751 30 
Korkuluk inş . 
Ahıap baraka inş. (şart · 28 kr.) 
Baraka tamiri 
Kütahyadaki Aık. kışlasının tamiri (temd.) 
Camekanlı oda inş. 
Orman fakültesinde yap. tamirat 
Fen tatbikat okulu mutbah ve çamaıırhane 

c lıl•m tnmiri . 

" paz. 

" 
" ,, 
,, 
" 

1524 63 
5558 36 
330 -

15810 -
251 42 
6ô4 74 

1000 -

Ele ktril<-Havagazı- aloriter (tesisat ve malzemesi) 

Kutu elektrik kilovat sanUnr1 için: 350 ad. 
Dizel veya benzin motörlü seyyar santri· aç. ekı . 

füj tulumba: 4 ad. 
Ampul 200 volt 500 wat: 1100 ad -230 volt paz. 

500 wat: 100 ad.-230 volt 300 wat: 300 
ad.-120 volt 500 wat: 100 ad -120 volt 
750 wat: 40 ad. 

Damızlık aygır deposunun elektrik tesisatı 

Beh. 2 -
1960 -

375 -

ensucat, Elbise, ~undura, Çamaşır v.s. 

Kr kundurası 
Yaz.lık elbise! 2000 ad. (taahih) 
Fotin: 1000 çift 
Yatak ve yastik itçiliği 

Yatak çarşafı 
Erat yazlık elbiselik kumaş: 20000 m, (şart. 

150 kr.) 
Efya örtü bezi: 2000 m. 

" ,, : 2000 m. 
Branda efya örtüsü diktirilmesi: 60 ad. 

paz. 
kapalı z.. 
paz. 

n 

" ,, 

" 
" 
" 

10000 -
12000 
6500 -

199 -

30001 

281 35 
113 50 

883 75 
49 50 

( 185 82 
18 86 
50 -
75 -

52 50 
147 -

400 -

1500 -
900 -
975 -

14 93 

2250 -

B lıkesir Nafıa Müd. 
Adana Belediyeıi 
M.M.V. SAK 

" 
Balıkeıir Kor SAK 
İst. Belediyesi 
İst. Nafıa Müd. 
Tophane Lvz. SAK 

Balıkeıir Belediyesi 
D.D. Yolları Haydarpaıa 

12·4-40 
19·4·40 
6-4·40 
5 4-40 

15 -
15 -
11 -
11 -

8-4-40 14 -
»-4-40 16 -
1~·40 14 3,) 

17-4-40 16 -
19·4-40 10 30 

İıt. Elek. Tramn1 Tlnel İflet. U.Metl. 22-4--40 11 -

Ankara Valiliti B-4 40 15 -

Edirne Aık. SAK 9-4-40 
Orman Koruma Gen Kem ut. Ank. SAK 9-4-40 
M.M.V. Hava SAK 12-4·40 
İıt. Belediyesi 8 4-40 

,, 
Deniz Lvz.. SAK Kaaımpaşa 

Hava Aktarma Ambarı Yetilköy 

" 
" 

84.40 
10-4-40 

1 ·4-40 
8-4-40 
a.4 40 

15 -
15 -
11 -
14 -
14 
16 -

Kösele: 25-30 t . ve sarı vaketa: 15·20 t . 
(tart. 6 L) 

kapalı ı.. k. 225 ve 275 7250 - Jandarma Gen. Komut. A'ok. SAK 24.4.40 

14 30 
15 -
14 -
10 -

17.4.940 da alınacağı ilin edilen kösele 
ve vaketa alınmasından sarfınazar edildi 

Mobilya, büro ve ev eşyası Muşamba~ah, v.s. 

Mobilya: 34 parça aç. ekı. 4300 -
Muhtelif mobilya: 66 parça " 4355 -
Mefruşat Karaaiaç mücsseaatı için pa:ı. . 242 3n 

MUt fer r i k 

Tu(ıla: 40000 ad.-kireç: 15 t. 
Numara levhası: 3153 ad· 
Ford otomobili yedek parçaları 
Nakliye koşum laayvanı: 2 baş 
Tevhit ıemeri 
Baskül 10 O k. tartar: 1 ad. 
Kazan: 10 ad.-aş k bı: 4000 ad. 
Kapaklı bakır bakra9: 150 ad.-karavana: 

300 ad, 
Çat torba ı (Beh ri 90 kr.) 
Mamak taıı: 250 m1 

Yataklık pamuk: 12 t. 
Ranza yap.: 72 ad. 
Bidon, kayı§ v.s. 
Hurç: 50 çift-muve:ızi çantası büyük: 50 

orta: 50 ad.-küçük: 50 ad. 
Bakalit kapak: 200000 ad. (temd.) 

pa7. 

paz. 

" 

Beh. O 10 
5482 60 

5000 -

aç, eke, Beh 57 ve O 37 

" 
paz. 

,, 
,, 
,, 
,, 

aç. ekı 

n 6 ... e 4 20 

1 0~0 

450 
3600 
4896 -

4200 -

Ambalaj sicim: 500 yumak-ingliz sicimi: 650 k. pnz. 3350 -
kalafat ipi: 500 k . 

Komple eğer takımı: 50 ad. 
Bando için saz.: 18 kalem 
Hamule metarünün makinesi tamiri 
Çinko levha X• 12: 10 t. 
Kapıül: 1445000 ad. 
Torok raptiycsi: 242000 ad. 
Kabare . 6 t. 
Ağ ç ,ıvi: .a t . 
u9sız. çivi tei 6 16: 900 k. 
a lı çivi ökçe 28 10: 2. l t. 

Erzak, Zahir , Et, Sebze v.s . 

Y oturt: 1 O t. 
K. ot: 20 t. 
iadeyatı: 20 t. 
İıpanak: 20 t . -tııze bakla: 16 t . 

B. M ü -r a y e d e 1 er 

Muhtelif deriler 

Buz bayiliAi (temd.) 
Ev ankau 
Bina ankazı 
Ahır n 

Baraka aokozı 
Dükkin ,, 

" " Fmn k6mürC1: l t. 
Ford otomobili 
Tuğla: 30000 ad. 
Buz. dolabı ve kahve değirmeni ve bak

kaliye eşyası 

aç. eks. 
paz, 

n 

n 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

paz. 
,, 
,, 

aç. eks. 

aç. art. 

paz · 
,, 
,, 
,, 
" ,, 

" 
" ,, 

aç. art. 

Beh. 78 -
3075 -
1246 -
5400 -
ti50 25 
217 80 

ı550 ~ 

900 -
450 -
945 -

26600 -
1800 -

37728 -
95 -

432 -
35 -
5-
5-
3-

15 -
50 -

Haydarpaıada rar binası içindeki komisyon tarafından açık eksiltme 
uıuJile satın almanaktır. 

Bu işe girmek isliyenlerin 147 lirahk muvakkat teminat ve ka
Dtınun tayin ettiği vesaikle birlikte ekıiltme günü saatine katlar 
komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu ifc aid ıartnıımeler komiıyondan paraaız olarak dağıhl· 
maktadar. 

323 -
327 -

18 17 

24 -
411 15 

750 -

155 -
162 -

61 50 
5-10 -
732 -

315 -

502 50 

292 50 
230 62 
93 45 

810 -
48 77 
16 33 

191 25 
67 50 
:a7 7S 
70 87 

3010 -
135 -

12 -

5659 20 
7 13 

32 40 
! 63 
o 38 
o 38 
o 23 
2 25 
~ 1:i 

" 

İst Orman Fakülleıi SAK 

. ,, 
lst. Belediyesi 

Bahkeair Aık. SAK 
,, Belediyesi 

İı .. nbul Komut. SAK Fındıklı 
Edirne Ask. SAK 

" 
" 

20·4-40 11 -
20 4-40 il 30 
1-4-40 14 -

Jandr Gen. Komut. Ank. SAK 

10-4·40 
17 4.40 
10-4-40 
11-4-40 
10-4·40 
9 .4.40 

19·4-40 

11 -
16 -
10 -
10 -
10 -
11 -
16-
15 -" 

" Ank. Belediyesi 
Ank. Lvz. SAK 

" İst. Belediyeıi 
lıt. P .T.T. Mütl. 

19-4-40 

9-4-40 
9-4-40 
5-4 40 
5·4-40 
1-4-40 

20-4 40 

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

İnlaiıarlar Umum Mi1dGrlltü 
O.O. Yolları Haydarpafa 

tJ-+40 10 -
20 4 .40 11 

Gümrlk M•h. Gea. Kem•t. İıt. 
Tophane Lvz. SAK 

" 
" ,, 
" ,, 
,, 

,, 

Selimiye Aık. SAK 

" 
Tekirdat Aık. SAK 
Edirne Aık. SAK 

SAK 21>-4-40 
11·4-40 
9-4-40 
9-4-40 

104-40 
10.+40 
16-4-40 
10-4·40 
ıo.4-40 

10-4-40 

5-4-40 
8-4-40 

19-4-40 
20·4·40 

11 
14 -
15 - -
15 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 =-

JO -
11 -
il -
10 -

Karacabey Merinoı Y eti,tirme Çift
liti Müd. 

10-4-40 15 -

Ank. Belediyeıi 
İıt. Belediyeai 

,, 
n 

" ,, 
,, 

Tophane Ln. SAK 
fst. P.T.T. Müd. · 
İst. Defter Eyüp Sabbas Sok. J\! 
İıt. 2 ci İcra Kurtulut Tramvay 

Cad. ,;\! ııo 

9-4-40 
8-... 40 
8-4·40 
8-4·40 
8-4-40 
8-4-40 
8 4-40 

10-4-40 
10-4-40 

19/ 1 10-4-40 
12.17-4-40 

Ankara V alillğind•n : 

10 30 
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
15 30 
16 -
10 -
il 30 

375 lira bedeli keşifli viliyetimi& damıııhk ayrar depoıunua 
elektrik tesisah 8.4.940 pazartesi günü saat 15 de vilayet .iaimi en• 
cümcninde ihalesi yapılacafpndaıı i.teklilerin keşif ve ıartnameyi 
görmek iiıere vilayet veteriner mldürlOföne mClracaatl,rı ilin o
lunur. 

Tahmin İlk 
bedeli teminat 

95 00 7 13 

432 f10 32 40 

35 00 2 63 

5 00 o 38 

5 00 o 38 

5 00 o 38 

3 00 o 23 

5 Nisan 1940 

lst nbul Belediyesinden : 

Cerrahpaşada Davutpaşa mah. Çardakhhaaıaı:ı> 
So. 21 No. e v enkazı 

O . şa sküdarda Rumimehmetpaşa Mah. Şea:ıııpa 

cad 17 17 t ev bina enkazı ~ 
Üsküdardn Hacihesnahatun Mah . imaretdcnııııı 

So. 1 No. lu ahır enkazı 
Kabataş caddesinde 197 -' 199 No. lu barak• 

enkazı • 
Eminönünde Çelebio~lu Alaeddin Mah. Ycı11" 

cnmi avlusunda 43 No. dükkan enkuı 
4 Bayazıtta Camcıali Mab. Camburiyct cad. 42 .ı 

No. lu dükkan enkazı 
Bayazıtta Camcıali Mab Cumhuriyet cad. 28 

No. lu dükkan enkazı 
242 30 18 17 Karaağaç Müe.ssesah için alınac:ak mefruşat . 
251 42 18 86 Verem Dispanseri biouı alt katında intıı edı-

lecek cawekinlı oda 
0 199 00 14 93 Çocukları kurtarma yurdu için alınacak 8 . 

kilo iskarta p &.muk ve yatak yastık isçili~1 

262 00 19 65 Karaağaç MüeS1esah için alınacak 7 adet bı· 
don, k yıf , yatak çarşafı ve saire. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mikdarlorı yukarıda yaıılı 
itler ayrı ayrı pazarlığa konulmuştur. Şartnameler Zabıt .;e 
Muamelat Müdürlüjü kaleminde görülecektir. İhale 8.4.940 P8' 

zarteai aünü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Talihle· 
rio hizalarında gösterilen miKdarda teminat makbuı. veya ıı:ıek· 
tubları ile ihale günü muayyen saatta Daimi Encümende bıı· ı 
lunmaları. 

Voltmetre ve izolabant alınacak*tır. Bak : Müteferrik aütuoıı 11d• 
Ank. Jandara:ıa U. Komutanlıtı S.A.K. ilanına. 

• • • 
Muhtelif ampuller alınacaktır. Bak: İst. Elektrik Traınvsf 

Tünel ıtlet. U. Müd. ilanlarına. 

"e 

Mensucat- Eİbıse:K'-u-nd-u-ra--·-Ç-aı-na-ş-ır-v-~ s=: 
- İstanbul Levazım Amirliği Satınalma K;;f syonun~an : ~i· 

Yirmi bin kilo siyah yağlı veya sarı sabunlu kösele ile .ıJOO 9-10 
lo ıiyab veya s rı vakete alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 9.4. 1 
salı iÜnÜ saat 14 de Tophanede İstanbul Levazım Amirliği Satııı' 1 • • ... oıı 
ma Komiıyonuuda yapılacaktır. lıteklilerin belli saatte Koııııı, 

ıelmeleri. Ut• 
• * • 6000 adet şaplı koyun deriıi alınllcaktır. Paz.arlıkla ek•. 

}.ı:ı>lr' 
mesi 8.4.940 paz.arleıi rünü saat 14 de Tophanede Levazım 

1312
00 

ligi Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
lira ilk teminatı 990 liradır. Nümuueıi Komisyonda r6rülür. 

Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan : tı· 
P ı•' 10 biu liralık pazarlıkla er kuuduraıı sabn alınac.ktır .. 8 'ıJdt 

ğı 9.4.940 sah günü saat 15 de Edirne de eski mütiriyet daıresı bt 
aatlnalma komiıyonunda isteklile rin getirecekleri nÜmunelerdeO 611 
tenilerek yapılacaktır. Temiuntı 1500 liradır . Şartnamesi beri 
komiıyonda görülebilir. 

M· M, Vekaleti Hava Satınalma Komiıyonundan: ,deli 
1000 çift fotin pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen b 9'° 

6.iOO lira olup kati teminat miktarı 975 liradır. Pazarlıj'ı ız.4·tır• 
cuma günü saat 1 l de laava satınalma komisyonunda yapılac•.~,ri" 
Nümunesi her gün öileden soura komiııyondn görülebilir. lsteklı il' 
muayyen JÜn ve saatte kaü teminat ve :kanuni beJrelcriyle kOdl 
yonda bulunmaları . 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan : ,ılı~ 
Tahwin edilen bedeli 30,000 lira olan 20,000 metre erat 'f ı8"~ 

elbiselik knmaım, 10 nisan 940 tarihine raatlıyan ıarıamb• 
saat 16 da pa:ıarlıkla eksiltmeıi yapılacaktır. Jıl 

İlk teıainatı 2250 lira lup tortnameıi her fÖn 150 kurıJf b• 
mukabilinde komiıyondan alınabilir. ı.ıOı 

İsteklilerin 2490 ıayıh kanunda ya:ıı.lı vesikalarJa birlikte 
ıttn ve ıaalte Ka11mpaşada bulunan komisyona milracaatları. 

İstanbul Ha va Aktarma Anbarı Direktörlüiiinden : 
2000 metre eıya ortü bez.i alınacaktır. ''e' 
Pazarlıkla eksiltmesi 8.4.940 pazarteıi günü saat 14,30 da 

tilköy Hava Aktarma Anbarı Muayene heyetinde yapılacaktır· ,, 
isteklilerin ıartname ve nümuneyi görmek üzere her ılı> .,1' 

pazarlıta iİreceklerin mez.kur günde teminatlarile komisyoııudl 
müracaatları. 

,., * • 60 adet Branda eıya örtüıü diktirilecektir. til' 
Pazarlıkla eksiltmeıi 8.4.940 pazartesi a-ünü aaat 14 de Y'r· 

köy Hava Aktarma Anbarı Satınalma komiıyonunda yapıla••"tı ,e 
iıteklilerin tartname ve nümuneyi rörmek üzere her gi111 

0,,. 
pazarlığa ~receklerin mezkur günde teminatlarile komisyona Ol 
caatları . 

* * • 2000 metre e.ııya örtü bezi alınacaktır. yel 
Pazarlıkla eksiltmesi 8.4.940 pazarteıi rünü saat 15 ele ur 

köy Hava Aktarma Anbarı Satınalma Komisyonunda yapılac•lı ,e 
İsteklilerin tartname ve nümuneyi görmek üz.ere her giiP rJ' ı 
l . ki . • • - . 1 . 1 ııo pazar ıj'a gırece erın me:.ı1<ur gun ve saatte temınat arıy e 

yona müracaatlerı. ____./ 

Müteferrik ----··--
Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan : ,.tıl1 

İki baş nakliye koşum hayvanı satın olunacaktır. P•~,ire' 
11.4 940 Perşemb~ günü saat ıo da Edirne de eski müşiriyet ef'" 
sinde ııatıııalma komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin sözii ~ııı•• 
günde hayvanlarile beraber komisyona gelmeleri. Hayvanı •• 
isteyenler daha evvel komisyona müracaat edebilirler. ,bıl 

• * • M. M. Vekaletince tesbit edilen modelde 5000 liralık t~"~ 
ıemeri pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 10.4.940 çarşııııJb8 jlfo' 

ıaat 10 da Edime de eski müıiriyet d iresiııde salınalma lı0~pıl'' 
nunda iıteklilerin getirecekleri nüwunelerden beğenilerek {.,, lr 
caktır. Teminatı 750 liradır. Şartnamesi komisyonda aörÜleb• 

1 
fi• 

teklilerin ıözü geçen ı\inde oumusıelerilc beraber komiıyon• 
melel'i. 



1 Mlıaa 1940 
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p • • • Pazarlıkla biu kilo tarlar bir adet bu idil aatın alınacaktır. 
ti '~rlığı 8.4.940 Pazartesi günü aaat 17 de Edirnede de eski mü
'1Ytt dairesinde satınelma komisyonuna relmcleri. 

m•w Gıant.i 
3 

İstanbul Levazım Amırlifi Satanalma Komisyonundan : 
Kilo 

İstanbul Belediyesinden : 
Jo l<araa;aç müesıe1ah için lizamu olan 1 aded maa motör kam· 
~ t~seıi açık eksiltme suretile satın ahuacaktır. Tahmin bedeli 
llıijd .. lı~a ve ilk teminatı 210 liradır. Şartname zabıt ve muamelat 
ı4 dllrlutü kaleminde görüleeektir. ihale 19.4 940 cuma günü sarıt 
•e t daimi enctlmeudo yapıla~aktır Taliplerin ilk teminat makbuz 
~- tnektupları ve 940 yJlıoıı aid tecıaret odası vesikalarile ihale 

2250 9 Ne. bakır tesmiye edilen tel çivi. 
1350 11 No. bakır tesmiye edilen tel çivi. 
900 l4 No. bakır tesmiye edilen tel çivi. • 
Yukarıda No.ları yazalı çiviler alınacaktır Pa:r.arlıklu eluiltmes 1 

9.4.940 sala günü saat 14,30 da Tophanede Levazım Amirliği Satın 
alma Komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 2232 Jira 
kati teminatı 334 lira 80 kuruştur. Nümaneleri komiıyonda 6Örülür: 

• • • Askeri Liseler için 1700 adet göğüs itareti ahoacekbr. Pa
zarlıkla !luiltme.i 8.4.940 pazartesi günü saat 15 de Tophauede 
Levazım Amirliti Satıoalma Komisyonunda yapılacaktır. Nilmunele

1- 2.IV.940 tarihinde talibi hulunmayan %00.000 adet oakalit 
.kapaj'ln eksiltmesi feraiti sabıka dairesin.le IO gün temdit edilmiş
tir. 

JI - Ek.ailtmenio 13.IV.940 camarteai giinii ıaat 16 da Kabataı· 
da Levnıum ve M•baraat Şaboıiodeki Alım Kemiıyeo.uda yapıla· 
ğı ilaıı olwa•r. (2672) 

••• il tnuayyen aaatte daimi encimeode bulunmaları. 
'-Jı * • • Açıklıj'ı 500 metreden fazla olan klSprl hatlarına sıklet 
~Intnülünü göıtermek üzere konulacak 43 adet itıret levbuı açık 
'~ın~ suretile yaptırılacaktır Ketif bedeli 1094 lira a5 kuruı ve 
4Grı- tn__ınatı 82 lira 1 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamelat Mfi
lt dlltu kaleminde a-~h6lecektir. ihale 18.4 '40 perıembe ıünü 1aat 
~Ilı• daimi encümeude yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat ıuak 
,...._••ya mektupları, ihaleden 8 riio evvel Nafıa MGdilrlifine ml
~1-Ua alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına ait Ticaret Odası ve· 

ri Komisyo:-d~ gnrülür. isteklilerin teminatlarile b~Jli !&atta kemiı- J 1 - Cibali fal»rikasında bir HDe :ıarfında ,,450 Ut aoo• fllVal 
ygna ıel aıelerı. 1 kaur çıkac.ıatı tahmin edilen ioff tez talat pa:ıarlıkla aatılaoaktar. 

• • • L4 t o. dan 28. No. ya kadar 60 bin çift nc.ılça alınacaktır 1 il - Pazarlık 17. iV 940 çarpmba filoü saat 16 da Kabataı
Pazarlıkla eksiltmeıi 8.4.940 pazartesi öGnil saat 14,30 da Tophane: ı .ıa Len:um ve Mubayaat Şubeıi Satıf Komiıyooaoda yapılacaktır. 
de Lv. imirliii aataualma komisyonunda yapılacakiır. Nümuoesi ke. 111 - ~Gm•ne her gün .CSzii ıeçeo fabrikada fÖrlllebilir. 
misüooda aörülür. isteklilerin teoıinaUarile beraber belli saatte ke· tV - isteklilerin puarhk içiu tayin edilen filo ve saatte X 15 
miıyooa ıelmeleri. temioat para.larile birlikte yukarıda adı 6C~o Komisyona m6raea· 

• • * atlan. (2566) 2-4 
rıle ihale günG muayyen saatte daimi encGmende bulunmaları. 
• 

200,000 bakalit kapalı alınacaktır. Bak İnhiaarlar U. Mlcl. 
ilAolarına. • • • 

• •• ''-d' * Bina ve aokaklar için yaptırılacak 2000 adet kapı ve 500 
~7S .'°kak levhası açık eksiltmeye kouulmuıtur Tuhmio bedeli 
~ lıra ve ilk teminatı 193 lira 13 kuruıtur. Şartname Zabıt ve 
"'-a~ela~ MüdürlüğÜ kaleminde görüle~ektir. İhale 18.4.941} per· 
~ t ~unü saat 15 te Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin 
eı • ~ınat makbu:r. veya mektubları ve 940 yılına aid Ticaret Oda-
111.ı tııkalarile ihale rünü mwayyen saatle Daimi Eocümeode buluıı
....._,ı, 

Muveui çantası ve hurç alınacaktır. Bak 
ilanlarına. 

İatanbul PTT Mild. 
1 - Şartname ve nlmuoeıi mucibince 100,080 adet bakalit ka

pak müteahhidi nam ve beaabına pazarlıkla satın 11.lıoacaktır. 

--------.-----~~~·------~~--------~----------------
1 stan bu I Beledtyest Merkez ıSTANBUL 

Ticaret ve Zahire 
Borsası 

IJ - Pazarlık. 10.IV.940 çarıamba pnü saat 14,30 da Kaba
tqda Lenzım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyoounda ya· 
pılacaktır. 

111 - Şartnamesi sözü geçeu Şubeden parasız alıoabileceii ıi
bi nümune de görülebilir. 

- 4 4.940 -

~ıta~bul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 
Fİ ATLAR 

--CiNSl Yukarı 

hallnde toptan satılan yaş 
meyve ye şebze fiyatl~r.ı 

-
4.4 . 940 

~ 0ınısyonumu:ı.da mevcut liltesioe J'Öre otuz yedi model F ort 
1 •4.:bil yedek parçalara pazarlıkla satın alıoac:aktır. Müuakasasına Arpa Ana~ol 
~ b:ı<> çartamba iÜnÜ saat ood!l başlanacaktır. Muhammen bedeli 

1 

Arp• yemlılc 

Kr. Pa. 
~ 25 
5 35 
5 3:.ı 
5 20 
5 32 

5 --
5 -

Kr. Pa· En aıatı Ü ythıek 
fiatı fi atı 

Cin•i EmHli kuru.ı k•ruı 

~ ıı:ı dört yü:ı sekaen iki lira altmış kuruştur. lık temioat parası ~oa~•y yumu,ak 

tı11Q t~l on bir lira oo bet kuruıtur. İlleklilerin belli pn ve saatte 1 u~ •ykı::ı~. 5 25 
Bakla 
Beıelya 

kilo 11 
;j5 

22 
40 

ı •da komutanlık satınalma komisyonuna müraeaatları. Çavdar 5 8 
Araka 
Domaleı 
Patatu 

.. 
20 
70 

.u 
80 
lt - 1 Y.Jaf 

~~· Balıkesir Belediye Reislifindea: ~:::~~: :~b11ı ıı:ı -
ıeıı -
18 -

Sotan 
lıpanalc 
Pıra1a 

Lalıaaa 

.. 
• ' 5 50 7 

u 940 ~r lllerke:r.indeki binalar için 3153 adet numara levhası 30 mart Kendır tohumtı 
dtt}e ribinden itibaren mevcut tarlnemesi mucibince 15 a-ün müd· 1 Mıeır H~ı dikme 

Qaij k Kutyemı 
İla tıa asaya konulmuıtar, Fındık iç 

16 25 

3 89 

.. 

Hanç ,. 

8 
5 

11 ' 12 
8 

14 
al 

25 
15 

~) •le 17.4.840 çarfamba ıünü saat 16 da belediye encümenin- Cevı:ı: içi 
'Pıl.c.ldır İp.k ham 

Kueviz kök ,. 
• yaprak demet 

' 18 

• 
4 ileb ' iiakla 

l' er numara levbaıınıo muhammen bedeli IO kuruftur. Zeytinyatı elca. ele•. 
Karnabalıar adet 
Eıııinar adet 

l' •tnınat akçau 24 liradır. Panıuk yatı 
.. ıı •lipl · f Su•am 

lıılarul ad•I 
Y eıil Hl ata 100 • 

12 
s 

40 ' IO 
'"l'lt~ erın azla malumat almak istiyenlerio her gün belediyeye Yapak Anadol 

••Uarı ilin olunur, f G E L ı:: N 
Taze •ot•n dem•t 1 

1 
l 2S 
1 25 

1\ Balıkesir Aıkeri Satınalma Komisyonundan : 
~, •r taDJiratlarıuda kullanılmak üzere kırk bin t11rla ile 15 ten 

JI l>aıarlılda satın alınacaktır. 
t,-ıQı •larlıtı I0.4.940 çarıamba günü saat 11 de Balıkesir kor aa-t: komisyonunda yapılacaktır. 
~il~ --~ ve şartnameııni görmek iıteyeuler ber ıün komisyonu
. l',1~0rillebilirler. ~ .ı 1Plerin mezkur a-ün ve uatte komisyonumuza müracaatları 

llıııllr. 

. 27 İstanbul P. T. T. Müdürlüiüıaden: 
~•tıtı İc.3·940 çarıamba ıaat 15,30 da B. Postahane binası 
'1~ 1 t •lta P. r. T. Müdürlütü odasında toplaıuıc:ak müdürlük 
''-i )• ıın komisyonunda müteahhit nam ve hesabına açık eksilt
~~ ._ 'Pıl •cağı ilan edil mit olan 101 O kilo kendir kıtık için wüa,
~i l~tt.• toplanan .komiıyona müracaat eden taliplerin teklifleri 

)ap ~Yılc i"Örülmediğinden ekılltme 10 4.940 çartamba saat 15,JO 
lOı.J ; lllak üz.:re lU giln mflddeUe uaatalmııtar. Mubawweıı bed•· 
\' ''' 

1.t~ tnuvakket teminat 52,5 liradır. Taliplerin olbapcluki şart-
'tQı .. 

"-""l . aoraıek ve munkkat teminatlarını yatırmak uure çalı, 
•-""' •rınd• mnkur müdürliik idari kalem leYaaım kıamıua ek
~~'lGn ve saatinde de 940 Hneai için muteber tiearet odaaı 

1. Qı"•akkat teminat makbuzile birlikte komiıyo11a mtlraeaat· 

J -
•nclarma Genel Komutanlılı Ankara Satanalma 

\ ~. Komisyenundan : 
ı, it ~l~da cins ve miktarları yazılı 15 çeşit lelefo11 i9letme tHis 

' .. ~ deleri açık eluiltme usulile 20. 4. 940 cuauırtui ıUn6 uat 
t.ı.. l:lıı 111 •lınacıaktır. 
~ 'd tılalz.eıııenin toptan veya her çefit ayrı ayrı en ucu:ı fiyat 
~ Ş,.,t'"• ibule edilecektir. 
~' tir"•rııesi parasız komisyondan alınabilecek olan bu eksilt· 
\~.'~ıaı.ı ille~ i•tiyenlerin tamamıoın veya eksiltmeıine iİrmek iste· 
\"a lb ~ aıt bi:r.alannda aasterilen teminat sandık makbuz.u veya 
~,it tubu ile ıartnnmede yazılı belgelerle birlikte tam vaktin

'Y0nda bulunmaları. 
Tahmin bed-

~ 'v l Miktar lira İlk 
a ~:. lınetre 300 3900 
l\~ia takımı 400 2200 

il ii 40 3600 
3 ~labant 10 25 m.lik 400 200 
' (j 'ia burnu 500 500 
~ ~:t Çefit eğe 600 540 

1(, ~ l0.12 ,,! 500 550 
ı: "t\, 'iı ,,pense" X: 7 500 750 
tı l,ı'b~ •aplı X· ı 400 400 
l~ ti llkeceti 600 1200 
1~ ~,~engene1 i 500 131$ 
'• ""'•te e 600 2100 
ı ~.. te 400 i08 
$ l\;-"aa ipi 400 600 

'-'•rli tnabmuz 400 5811 

teminat 
293 örneti var 
165 J) 

%70 :t 

15 ::e 

31 :ıı 
41 ) 
42 » 
56 > 

30 > 
90 ~ 

99 )) 
157 ]) 
38 vasif ve Örneti var 
45 > 

,, 375 Örneti var 

\~~İt t Yekun 2il55 1490 umumi teminat 
ı. _... '"e . ., ıo 1be 1.1 ••ne ,Uz dokun kurut k11met tahmin e.lilen vHıf ve 

S.~ p 
1
l'-n bin lira 3eğerinde çağ torbHı 9.4.940 aslı fiinü sa

,~, •ta .. lıkla satın alınacaktır. 
~ ~~~•i parasız alınacak bu paı:arlıta girmek iatiyeulerin 

•talık ilk teminat ile komiayoua mlracaaUarı. 

1 Arpa 
1 Yulaf 
! Buğda} 

Cevıı. içi 
Darı 
Pamuk 
Mıaır onu 
Sua•m 
Faıulya 

M111r 
Un 
Beyar. p•yıair 
Çav4'ar 
Kaıar 

105 Ton 
;.:O!I • 
525 , 
- , 
- . 
.o .. 

• 

- .. 
- . 

Ze1tin yağı :?' • 
1 

Tiftik - • 

OIŞ FIATLAI{ 

1 
s.~day . : l.iverpul 3 82 

• Şıkago S 12 
1 • Vınıpelt 4 85 

Kaı<:n T. il SO 

1 

Mısır • L.:ınc.hı 

TAKLİT 
Hiç bir :zaman ashnm 

yerini tutamaz 

MÜNAKASA 
GAZETESi 

Raklpıiadfr. 

., aazm11ak • 
• 1 Maydanoa 

Dereotu 
Nane 

2 50 
7) 

Pancıar 
Pau 

.. 
• 

3 50 
5 

Turp kırınııu 
" beyu. 

· 5alatalılı: 
Tas.e yaprak 

·Elma amaaya 
• ferılı: 

"' .. 
kilo 
.. 

• liz " 
,. k•Yak " 

! Armad Ankara • 
İneltolu • 

Kutana 
1 Mu& yerlı " Çagla badem 

1 
l 25 

30 
lG 
7 50 
7 
8 

28 
7 
6 

25 

i
l Alta~ kuunu 

Turunç • 1 25 
Limon yerli 1~ aaet uo 
Porı, dörty•I o4 paket 320 

• 80 • ~:lS 
• .. ıoo • :ı\19 

,. " ıso .. :.ııo 
• Aluıy• '4 ,. M 

)) 80. 300 
• 100 » 171 

j » RilA 64 • 120 
I » • IO " 10.S 

1 

. . ıoo • n 
Mw•İa yafuı 160 autiık 9SO 

il • ıoo. 900 

1 '° 
3 
l 

• 
4 
1 
l 

41 
48 
20 
u 
ıs 
JO 
8 
7 

30 

2 
251 
3~ 

~ 
215 
225 
jl) 

l.so 
27i 
llO 
125 
H 

1000 
1000 

....... .,- -·--- ,.._ __ - .. 

·ıfii'NbÜL BELEDİYESİNDEN 
-·-- ._""' .. ·-------- -
Memba au kaplarının temhirinde kullanılmak üzerellüzumu o

lan 1,75U,OOO adet kurıuıı milhür ile llO kilo tırtıllı tel n 74 adet zımba 
makinesi kapalı zarf usulile ekıiltmeye konulmuftur. Tahmin bedeli 
5658 lira 50 kurut ve ilk teminatı 424 lira 39 kuruftur. Şartname 
Zabıt ve Muamelit Müdürlütü kaleminde ıörillecektir. ihale 9 nisau 
940 salı günü saat 15 de Daimi Eneflmende yapılacaktır. Taliplerin 
ilk tewiııat makbua veya mektubları ve 940 yılına ait Ticaret O.laaı 
ve bu kabil Atölye sahibi olduklarına dair vesikalarile ~490 numa
ralı kanunun tarifatı veçbile ha:r.ırlayacakları teklif mektublarıoı ihale 
günü saeıt 14 de kadar Daimi Encümene nrmeleri (2310) 

lstanbul Elektrik, Tr.amvay ve Tunaı l,ııt111ılırl 
Umum MUdUPlüğUndeıt 

1 - İdaremiz ihtiyaeı olan : 
l 100 adet 200 V elt 500 W at 

100 ,, 230 " 500 ,, 
aoo ,, ıao ,, 300 ,, 
100 " 120 ,, 500 " 
40 " 120 " 750 " lık 

ampuller paurlıkla aatın alınacaktır. 
2 - Muvakkat teminat 400 liradır 
i - Eksiltme 22 4.940 Pa.zarteai poü aaat 11 de Metro ha• 

binHının bitioei katında toplauacak olan Arttarma Ye Eksiltme 
Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Bu ite ait fartoameler ldareniu Lenzım Müdiirliltilnclen 
parHız tetlarik eiilebilir. 

5 - Teklif •ektuplarını• ıartHmedeki tarifat dairesin.le ha· 
aırlauarak eksiltme ıtıııü aaat 10 a kadar 4 il•cl kattaki Komisıon 
Kitiplitiue İlusa makabUiacle Yerilmif olmuı lbımdır. (2876) 

iV - İsteklilerin pazarlak için tayin edilen aiin ve aaatte u 0 7,5 
pveume paralarile birlikte mezkur Komiayona miracaatları. 

(259'2) 2-4 

• • • 
Muh. bed. %7,5 tem. Ekıiltmenin 

Cinai Miktara lira in. lira kr. tarihi şekli saati 
----- ----- -----

Baskül 6 adet 1560 - 117 - 12.IV.940 açık ek. 14 
Soda 9000 kı· ,, pazarlık 14,lO 
Bu dolabı 1 adet 350- 26 25 ,, açık ek. 15 
Kazaio kola 5000 kg. 
Şife amba- 30000 kı. 

,, pa:ı.arlık 15,30 

" " 
us 

laj kitıtı 
Hava kom· 

presöni 
1 ad. aif aooo 225- 16.IV .940 açık ek. 14 

1 - Şartnameleri mubicince yukarıda cins ve miktarları yazılı 

,,6" kalem mal:ı.ame hizalarında göaterileo usullerle satın alınacaktır. 
il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme güu 

Ye saatleri hizalarında yazılıdır. 
lil - Eksiltme bi:ı.alarında yazılı günlerde Kabataıda Leva:r.ım 

•e Mubayaat Şubeaindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Şartnameler her po sözü j'eçen Şubeden par&11z. alına

bilir. 
V - Kömpreaör miinakasaaıua girecekler fiatsız tekliflerini 3 

rüo evveline kadar müakirat fabrikalar suhesine vermeleri ve wi
nakuaya iıtirak veaikHı almaları lazımdır 

Vl - iateklilerio ekıiltme için tayin edilen gün ve aaatlerde 
X 7,Ş ıiinnme paralarile birlikte mezkür Komisyona müracaatları . 

(2410) 3-4 
• • * 

1 - $art•a•eleri H matltu d••Hleri •ucibi• .. (~) Kr. 
auhtelif eiH aatbaa alreklaelti kapalı zarf •s•lile eksiltaeye kon
muıhu. 

il - MuI.aamH bedeli (18.400) lira muvakkat temiaatı (1230) 
lirı..lır. 

111- Eksiltme 15. iV. 940 puartHi ıüaü saat IS de İ.tanbulıila 
Kabatqcla Levazım ve Multayaat Şubeaimleki Alım Keaiayeaua.la 
yapıla.aktır. 

iV - Ş.rtıaaaeler laer fla söıü ı~u Şultefleo Ye A•kara ..... 
mldlrll,t•tleq paraaz alıoabilir. 

V - MlaakaMJa ıireeekler mt .. irll teklif ••ktuplarıaı kaHui 
veeaikle X 7,~ JITea•• paruı •akbaH ••1• •Hka temiaat •ek· t••··· ilatin .tleeek kapalı aarfları•ı llıal• rtaı el11ilt•e ••atiaıl•u 
ltlr aaat en.ıı .. kadar mHktr Ke•itJ•• Saıkaolıtııı .. makbu. m•-
kaaW.•e •er•tııltıri lbımdır. (~) J-4 

Ci•si 

• • • 
MUıhın Malaam. B. 

lira krf. 
X 7,i Tem. 

lira krf. 
lluiltaıeuiu 

t•Jdi aaaü 

Mühür k.urtun• ~üuO kilo 880 - 51 Açık eks. 14 
Kıyım bıçağı 992 adet Pazarlık 15 

1 - Şartname ve kıyım bıçatı reıim mucibinee yukarda ~iaı 
ve miktarı yazılı 2 kalem etya biı:elarıuda yazılJ uaullerle llllao alı

nacaktır. 

11 - Muhammen bedelleri, mYvakkat tcmiuatları, eksiltme , .... 
kil ve ıaatleri hizaları o da yazılıdır. 

111 - Eksiltme, 8.lV.940 pazartesi günü ı<.abataşda Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki 'Alım Komiıyoouoda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler herıün sözü ıeçen Şubeden parasız alına
bilir. 

V - isteklilerin eksiltme ve pa:ı.arlık için tayin olunan gln ve 
saatlerde % 7,S pvenme paralarile mezkür Komisyona müraca-
atlan. (2236) 4-4 

1$tınbul P. T. T. MUdUrlUgUnden: 
İdare ihtiyacı için 50 çift burç, 50 adet büyük, iO adet orta, 

50 adet küçük boy elmak iizere 150 adet müvezzi çantası alınm&11 
açık eluiltmeye konalmuıtur. 

Ikailtme 20.4.940 eumarteıi aaat 10, 30 da 8. postahane binası 
birinci katta P.T.T. Miiclirlitl odasında toplanacak Alım Satım 
Kemiayonu

0

oda 7apılacaktır. Beher çift b•rcuo mu ... mmeo bedeli 60, 
büyik bey çantanın l»eberi IO, orta bey çantanın beheri 8, küçük 
boy t•ntaaıa belaeri 1 lira, hepıioin 4200 lira. Munkkat teminat 
Jli liradır. 

isteklilerin elbaptaki mfihürlii nlm•oelerini Ye farlnamesioi 
rlrmek ve mavakkat teminatını ratırmak üzere çah4ma ıinlerinde 
mezkur müdlrl6k idari kalem lnazım kı.amına ekıiltme ~ün ve 
1&atinde de 94~ senesi için muteber Ticaret <;>dası veıikaaı, muvak. 
kat teminat makf>ua\le birlikte Komisyoaa mQracaatları. (2673) 1-4 



CINQUlEME ANNEE No. 1380 

ABONNEMENTS 
Vllle et P rovlnce 
3 mofs Ptrs 450 
6 ~ 850 

12 1500 
Etranger : 12 mois Ptrs 2700 

Le No. P t rs 5 

VllHDRIDI 

Quotldlen de11 AdJudic:at:ıons 

5 AVRIL t940 
~ 

ADMINISTRATION 

Gnl ta. Fermeneciler Cad· 

Ke ,ı, i la ı , 2 H' I·.t !?._. 

-9 

Teleplıone: 49442 

Pour la Publicite s'adresser 
a l'Adminiıtration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepre eurs de l'Etat Bolte Postale No. 1261 

Tableau Synoptique d s Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de a'adjudication 
Môde Prix Caution. Lieuxd';"djudication et du 

Jours Heureı d'adjudicat. eıtimatif proviıoire Cabier deı Cbargeı 

Adjudications au Rabai~ 

C onstructions-Reparations-Trav. Publics- ateriel 

Constr. bımıque en bois (cah eh 28 P) Gre iı gre 5558 36 
Repar. baroque ,, 330 -

,, c a erne milit. iı Kütahya (aj) " 15810 -
Censtr. chambre nec vitrine ,, 251 42 

n bat prefccture port Erdek Publique 3751 30 
,, parapet " 15?4 63 

Repnr. a la faculte forestiere Gre iı gre 664 74 
~ foycrs cui ine et buanderie de l'ecole ,, 1000 
d'applications techniques 

de Construction-Cartographie 

883 75 Com. Ach. Min. Def. Nnt . Ankara 
49 50 

1185 82 
18 . 86 

281 35 
113 50 
50 -
75 -

" " 
Com. Ach. Cerps Armee Balıkesir 
Com. Perm, Municip. Istanbul 
Dir. Trav. Pub. Balıkesir 
Municipalite Adana 

Dir. Trav. Pub. lstanbul 
Com. Ach. lnt. Tophane 

6-4-40 11 -
5-4-40 11 -

8·4 40 14 
12·4·40 15 
19-4-40 15 
8+40 16 

10·4-40 14 3 

Electricit6-Ga2-C lıöLıitage Certral(lnstallationet Materiel 

Ampoalcs de 200 volt et 500 watt: 1100 p.- Gre a gre 
id. de 230 volt et 500 watt: 100 p.-id. 
de 230 volt et 300 watt: 300 p .-id. de 
120 volt et 500 watt: 100 p.-id. de 120 
volt et 750 watt. 40 p. 

Pompe ccntrifuge ambulante iı moteur Dicsel Publique 1960 -
ou a benzine: 4 p . 

Boite pr. comptcur electrique: 350 p. la p. 2 -
Install. electr. depôt chevaux d'etalon 37.:> 

Habil lemant - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Habits d' ete: 2000 p. (reel.) Pli cach 
Bottines: l 000 paires Gre a gre 
Main d' oeuvre pr. confecl ioıı malelas et oreillers 
Drap de lit 
Chauuures pr. soldats 
i.toffe pr. unilorme d'ete pr. marin~: 20000 

m. (cab eh 150 P) 
Teile de bichc: 2000 m. 

.) » > 2000 > 

" ,, 

" 
,, 
n 

" 

12000 
6500 -

199 

ıoooo -
30000 -

Confcct. biche en toile Branda: 60 p. 
Cuir: 25-30 t.-vnchette jnune: 15-20 t. (cnh 

eh 6 L) 
Plı cnch le k. 2,25-2,75 

L'adjudicntion qui devait avoir lieu le 17-4-40 
pr. l'achat de cuir et vachette a ete nnnulee 

400 - Dir. Gen. Expl. Elec. Tram. etT. loıt. 

147 - ler Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 

52 50 Municipalite Balıkesir 
Vilayet Ankara 

22-4-40 11 -

19-4-40 10 30 

17.4 40 16 -
B-4-440 ıs -

900 -
975 -

14 93 

C. A . €omm. Gen · Prot. For~t Anlc. 9.4.40 15 
C . A. Min. Def. Nat. Ank. Dep. Aviat. 12-4-40 
Com. Perm. Municip: lstanbul 8 ·4-40 

11 
14 

1500 -
2250 -

7250 -

,, ,, 
CC1m. Ach. Milit Edirne 
Com. Ac!ı. lnt. Marit. Kasımpai• 

Oir. Hangar d'Aviation a Y e.şilköy 

" 
,, • 

> D 

C. A. Comm. Gen. Gcndar. Ankara 

" " 

8-4-40 
9-4 40 

10·4-41) 

14 -
15 -' 
16 -

i-4-40 1-t 30 
8-4-40 l 5 -
8 ·4-40 14 

24-4-40 10 

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 

Mcublcı: 34 p. 
Divcrs meubles: 66 p . 
Mcublea pr. etablissemcnts de Karaa~aç 

D ivers 

Publique 
,, 

Gre a gre 

4300 -
4355 -

242 30 

Cbaudron: 10 p.-recipicnt pr. mangers: 4 00 p Publiquo in p . 57 0,37 
6-4,'20 Pelit ıeau en cuivre avec couvercle: l5U p. - ,, ,, 

gamclle: 300 p . 
.S.c: a fourrııge (la p. 90 P) 
Pierrc de Mamak: 250 m1 

Coton pr. mntelas: 12 t. 
Fabrication ranl'ee: 72 p. 
Bidon, courroie ete. 

Gre a grc 

" ,, 
,, 
,, 

Beıac:c: 50 paires-snc pr. fncteur: 50 grands, Publique 
50 moyens et 50 petits 

Couvercle en l:iacealitbe: 200000 p. (nj.) 
Roseatt pr. bande de musique: 18 lot.s 
Repar. machine moteur charge 
Zinc: en plaque .,: 12: 1 O t. 
Capsules: 1445000 p. 
Arraff~ı: 242000 p. 
Clouı "kabara,,: 6 t. 
Clouı en bois: 1,5 t. 
Clouı sanı tele de 6 16: 900 k. 
Clous a tcte de 28 10: 2, 1 t . 

Gre iı rre 

,, 
» 

,, 
> 

" 
" 

Fic:elle d'em~llage: 500 pelotes-ficelle ang· / 
Jaisc: 650 k.-corde de calfeutnge: 500 k. 

1000 -
450 

3600 
4896 

4200 

3075 -
1246 -
5400 -
650 25 
217 80 

2550 -
900 -
450 -
945 -

3350 -

Harnais: 50 complets Publıque in P· 78 -
Briques: 410 00 p.·chaux: 15 t. Gre İl gre . 
Plaque pr .• , ; : 3153 p. la p. O 10 
Piices de recbang-es pr. auto Ford Gre iı gre 5482 60 
~hevaux pr. transport: 2 tltes 
Selle 
Bascule pesant 1000 k:. : 1 p . 

Provislo ns 

Poin: 20 t. 
Bcurre: 20 t. 
ipi ard: 20 t..flve: 16 t. 

Adjudications a la surenchere 
Cbarbon de four: 1 t . 

,, 

" 

Gre iı gre 
n 

Publique 

Gre a rre 

5000 -

26600 
1800 -

15 -------... 

323 -
322 -

18 17 

155 -
162 -

67 50 
540 -
732 -

315 -

230 62 
93 '45 

810 -
48 77 
16 33 

191 25 
67 51 
37 75 
70 87 

502 50 

292 50 

24 
41 l 15 

750 -

3011 -
135 -

2 25 

Com. Ach. Faeulte Forcatiire 

Com. Perm Municip. lıtanbul 

C. f\. Commıınd. Gen. Gendr. Ank. 

" 

" > 
Municipalite Ankara 
Com. Ach Int. Ankara 

,, ,, 
Com. Perm. Municip. lıtanbul 
Dir. P.T.T. Ist. 

Com. Ach. Econ. Monop. Kııhatache 
Com. Ach. lnt. Tophane 

" n 

" n 
, ll 

,, ,, 
,, ,, 

" " ,, ,, 
.il > 

ler Exploit. Cb. de fer Etat H. paşa 

209'--iO 11 -
20-4-40 11 30 

8--4--40 J.4 -

, .... 40 

9-4·'40 
5.4.40 
5-4-'40 
8-4-40 

20 4-40 

13·4·40 
11--t-40 
9.4.4u 
9 4-40 

10-4-40 
H~-4-40 

10·4-40 
19-4-40 
10-4-40 
10·4-40 
20-4-40 

16 -
L5 -

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

10 -
14 -
15 -
15 -
H -
14 -
14 -
14 -
14 
14 
il 

C. A . Cemm. Cim. Surv. Douan. lat. 20·4-40 
Com. Ach. Mil . Balıkesir li-4-40 

11 
11 
16 Municipalite Balıkesir 

Com. At:b. Comm. Mil. lıt. l'ınclıklı 

Com. Ach. Milit. Edirne 

,, " 
ll J) 

Com. Ach. Milit. Sclimiye 
,, ,, Tek.irdat 
,, ,, Edirne 

Com. Acb. lnt. Tophane 

17-4-40 
10-4·48 
11-4 40 
10-4-40 
8-4 40 

ıo -
10 -
10 -
17 -

8·4-40 11 -
19-4 40 11 -
20-'4-'40 10 -

10-4-40 15 30 

Memento des Fournisseurs 
LES ADJUDJCATIONS QUı°AURONT LIEU DEMAIN 6,4.940 

Com. Acb. Minist. Def. Nat. : 
Cable •oaterrain (No 1364) 
Rip. bat (No 1367) 
Toile et ruban pr. ovion ( No 1367) 
Flamm• de corrHpondancıe (No 1367) 

Municipalitc Bergama : 
Comptear elect rique (No 1365) 

Com. Ach. Surv. Douane lst.: 
Sac• (No 1365) 

Dir. lnstr. Pub. Ist.: 
Fourcıhelte et coutenax (No 1865) 

Dir. Gen. Exploit. Eleetr. Trams 
Tunnel lstaabal : 

Rallonge en acier (No 13'5) 

,_ ııOl· 
Dir. Constr. ligne Sivas &ıur 

Ben%İne et p«§trole (No 1369) 

Dir. Trav. Pub. lçel: 
Conatr. bit . prefectare (No 1369) 

Vilayet Tekirdağ: 
j Pantoufleı (Nu 1370) 

C M'l ist: om. Acb. Comm. ı 
Voiture (No 1373) 
Armoire (No 1375) 

Municipalite Manyas : 
[)r11aement car•e (No 1373) 

Municipalite Sıv&s : 
Constr. W. C. (No 1376) 

Com. Acb Milit. &hkesir : 
Benzine et vacoum (No 1377) Dir. Gen. Turkkuşu Ank.: 

Huile .le ricio (No 1366) NOTES r L•·• Numeros eotr• r;:~ 
Com. Ach. MiJit. lıparta : theacm .ont ceu de notre jourP• 

Farine (No 1368) lequel l'ni• a paru I' 

C iJ S 
(•) Le• affa ru auı vieı d ' un't-' pi 

om. Ach. M' it. elimiye : nsqae •• rapportent iı du v•11 

_E_t_•g_o_r•_<_N_o_ı_368 __ > ________________ •_d_ja_d, _ic_•_tio-»~i ~ 

• • 

MUZAYEDEL 
- - -------------- ----- - -

Karacabey Merinos Y etiıtirme Çiftliği Müdürlü~ündel1 : o' 
Be11üz otuz sekiz adet koç, koyun, toklu derisile d6rt yüı 

adet kuzu derisi aabşa 'ıkarılmıttır. " 
Satı9 günü I0.4.940 tarihine raılayan çarşamba günÖ saat 

beştir. iJİııl' 
Koç, keyun, toklu derisinin beberine yüzer ve kuzu elet 

bel.erine ellişer kıymet tabmin olunmuştur. 
Bu iş için oo iki lira teminat alınacaktır. birlİ~tf 
isteklilerin tayin olunan günde teminat ve vesikalarile 

çiftlikte bulunmaları ilan olunur. 

İıtanbul Belediyesinden : ~·' 
Cataloğluı.ıda Yanıkaaraylar caddesinde 12 numaralı e\1 .. tll pi' 

2~90 numarala kanunun 43 üncü maddesinin on fıkraıına ıo;t lif( 

zarlıkla aatılacaktır. Tahmin bedeli 300 lira ve teminatı ~'aıec'~. 
dır. Şartname Zabıt ve muamelat müdürlüj'ü kaleminde ıord f1 

• ' il tir. ihale 18.4.940 perşembe günü aaat 14 de daimi encüaıe0 ib' 
pılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplarilt 
paü muayyen saatte daimi encümende bulunmaları. 

lstanbul Belediyesi Merkez Hal Müdürlüf ünd•" : 
Beher metre M3 Jf 

Eb'adı cıinıi muhammen kıymeti Gilnde : •/ 7 5 il" ti / • , . l/rf• 
Lira Y ekQa Lır• "' 

0,70 30 171,00 12 ~tO~I~ 
".f ukarıda eb'adı ve mub mmen kıymeti yazılı eovi• _ ı. 0"~~.ı 

Hal ldareıi t rafandan pazarlık ıaretile ıatıl catından talıb O " 
rın ilk teminat mektub veya makbur.ile 15.4.IMU p zartell ,aıı 
14 t• Hal rıhtımında bulunmaları ilin olunur 

İstanbul Belediyeıinden: 
Malın İlk 
bedeli teminat 

1400,00 105,00 

,, 
,,ıı 

Bebekte Rumelibiı rı caddednde 70 nuıı> 11 .~ 
enkazı. ' 

l 175,00 88,13 Balat atelyeıinde bulunan hurda motörli1 ~ 
parçalara. ıl 1~~ 

Tahmin bedellerile ilk teminat miktarları yuk rıda yaı 1 ,rt ~ 
la urda motörlü ves it parçaları ayrı ayrı aatılmak üzere sçJ~~J1l ,,/ 
maya k•nulmuttur. Şa.rtnameler zabıt ve muamelat aıüdil' t• ı~ 
leminde ıörülecektir. ihale 15.4.940 pazartesi günü ıaat t.f 1~e mi Encümende yapılacaktır. Talihlerin ilk teminat rııakb"ı: b 
mektublarile ihale ıünü muayyen saatte Daimi Encüıneodcı 

ı . ' ma arı. 11111 

• • • Fandıklıda Meclisi Meb'usan caddeai 103 No.lı garajda b9JO ' 
tında bulunan Şevrole markalı ve 3327 No.li .kamyonet 5.4• 
ma günü ıaat 15 te açık arttırma ile satılacaktır. 

Ankara Belediyesinden : ff 
Belediyeye ait buz fabrikasından istihsal olun calı: boııJ;ef(ı 

942 tarihine kadar olan bayiliğine talip çıkmadığınd811 

bir ay zarfında ibale edilecektir. 
Muhammen bedeli 37728 liradı r. /, 
Teminat bedeli 5659,20 liradır. ·,tifeıı1 1ı1 
Şartnamesi görmek ve daha ziyade malümat alınak 1 ~ııO 1 

her gün encümen kalemine ve iateklilerin de 9 .4.940 h »~ 
10,30 da belediye cneümenine müracaatları. 

G'tit 
lmti1az Sahibi ve Yazı itleri Direktörü : uınail 1 

Baaıldıtı yer: Akın Buımevi lıtanbul 
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