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Umum Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 

Ekonomik Haberler M ü t e a h h i t 1 er i rı T a k v i m i 
-------- - - ----

8. 4. 940 ta YAPILACAK İHALELER 
ehliyet ve 940 yılına aid ticaret odaaı vesilıalarile ihale ıtni mu
ayyen saatte daimi encümende bulunmaları. 

. ltalyaya ihracatımız 
ltalyanlar piyasamızdan devamlı 

•ıırette yumurta ve pamuk al· 
Qı•lttadırlar. Bundan başka son 
f:nlerde piyasalarımızdan 200 

11 nıiktarında mühim pamuk 
l>•rt') 
• • 1 eri satın almışlardır. Bunun 
için ltalyaıı kliring hesabatı dol
:ııf ve Türkıye lehine bir va-
1 'Yet gösternıitıir. İtalyanlar ha· 
~ıı~ Türkiy ye borçlu vaziyette 

• 110 o:ıaktadır. 
ttı ltalyau klering hesaplarında 

lvazeoe basıl olması için bu 
~tlllleketten manifatura ve ına· 
~lb . 

t aksamı alınacaktır. 

c ----
a rn flatıarı yükselmeğe başladı 

Yii~"tn. fiyatları günden güne 
tll •tlıyor. Diter tarr.ftan da 
f' trinde com bulunduranlar 
,1;•tıar1 keudi aralarında tesbit 
y ~tktedirler. Yunanistan ve 
i~ I 0ılavyadan bir miktar cam 
ı_,~ edilmit ise de yine fiyat
li , a. düşüklük olmamıştır. Yer• 
cıı 1111alat ta az olduğu için cam
ltd·r ıbu fırııattan istifade etmek· 

ır er. 

di;-Qı pah:ılılığı hakkında şim· 
)t~n alakadar makamlara şiki· 

r başlamıştır. 

Btı -
•diye sebze ve meyve fiatıa-

&e . rını ilin ediyor 
~t •dıye bal müdürlüğü 11ebze 
11\in~~Y_ya fiyatlarını günü gü· 

Pd ılan ediyor. 
~.ıı tyvbe ve ya' sebze fiyRtlarını 
~.. 'ld' k M l ~t d· ı ırme uzere pazar ara 

tiat:~tr yerlere toptan fiatları 
''" ır listeler asılıyor. Halk 
tı:ı 11

1 tıda nıemnuniyetle karşılan
lliıı Qlan ve ihtikar bareketleri-
11111 ~Uınanıen önüne geçecek o· 
tıırj 11 ıeklin diter bavayici za· 
~t~~e. tnaddeleri üzerinde de 
'~kı bdüıünilmektedir. Alaka· 
f11t r • şeklin bilhassa mani· 

11
'• ~~ • d tb"k' . •"ık ..... erın e ta ı ının mu-

P.ı olacaiı kanaatindedirler. 
l.il~~hlaka Ticaret Müdürlüğü 
~ fi •aa hlanifatura cinslerine gö 
~ Yatlarının miktarını teshil 
ıı.,;ek bunları listeler halinde 
l&t ltzalara astırmak için tetkik
'v,li >'.aPtnaktadır. Bu düşünce 

L llttı • l' . d l k 11~11 • reıs ığın e top anaca 
lttek ılthsadi komisyona bildiri
t1-n, v~ •rada bir karara ba-ta. Ci•hr, 

l~ len nıanif&tura fiyatları 
tı,,'et ,Yekili Nazmi Topçuo· 
•11r_,~n lııtanbulda bulunduğu ıı· 
. ~lı a teslait edilmişti. 
~if'l"~adalc ııetiyeye göre, ma· 
"t 

1 
• an sonra muhtelif saik-

~ı.;b.bile oynayan çay, kahve, 
~tind tahire ve diğer maddeler ü
'-t~ik t d~ bu şekil ya va~, ya\ aıı 
t~de . cdılecektir. Bil bassa fize
l~te ıhtikar hissedilen madde · 

~il t 1 • t Q11 vve latbık olunacaktır. 
•ıı~ •ekil •ehrin iktisadi haya· 
~'kltıGbinı llir kolaylık temin 
~ ~, :ıe ihtikar hareketleri de 

t e Önlenmİf olacaktır. 

~ Fiatıar tekrar artı1cır 
:~tle ~k hlamul ham madde
~"in )ı7~cek -ve giyim madde· 
~"'•I fiyatlaranda tekrar yük
ıı· t l:t .. b·baılamıihr. Yeni stan
~ıı lltt ıkatı ve kontrol i'leri
t lltt0ı~•sı Ü z e r i n e vekalet 
~'"d• Orlerinin ihtikar işi et· 
~ l daha esaslı bir surette 

•li 
0 

•bilmeleri için kadrenun 
ı.r\lri görillmilfUlr. 

Almanlara yaptırdığımız vapıular 

yakında gele~ık 

Almanyaya siparit edilen Ye 

barb delayısile Almanyadan ge· 
tirilemiyen 4 yolcu vapurunun 
yakında Türkiyeye getirilmesi 
imkan dahiline girmiştir. Bu
nun için Almanlarla Ankarada 
uzun müddettenberi cereyan e· 
den müzakereler müsbet bir 
neticeye varmıştır. Almanya ile 
aramızda eskiden akdedilmiş o· 
lan klering anlaşması geıen ağus
tos ayında nihayet bulmuş ol· 
duğundan vapurlarm buraya ıe
tirHehiloıesi için sen taksitleri· 
nin serbest d<ıvizle ödenmesi 
icap etmekte idi. Bundan başka 
denizlerde mevcud olan emni· 
yetsizlik yüzüııden hükumetimiz 
vapurların devri teslimini mu· 
vakkat bir müddet için tehir et· 
mişti. A11karada cereyan eden 
ticari müzakereler arasında bu 
vaziyette girüşülmüş ve Alman· 
lar vapurların ıon taksitini kli· 
ring yolile ödenme.ini kabul et
mişlerdir. Vapurlar Alman ma· 
yın tarlalarının arasında Alman 
mürettebat~ tarafından çıkarıla
rak Türk gemicilerine teslim e· 
dilecektir. 

Bundan batka vapurların kon
trolsuz ve ıerbeıt olarak emni· 
yetli bir surette Akdenize kadar 
gelmeleri için müttefiklerle de 
m•tabık kalınmıştır. Vapurları 

teslim almak üzere yakında Türk 
kaptan ve gemicileri Hamburga 
gideceklerdir. 

Halen Almanyada buluuaıı 4 
vapurun da inşaatı bitmiştir. 
Bunlardan üçü 5300 zer tonluk 
ve Karadeniz tipidir. Uıger bir 
taııeıi 3500 tonluk olup Etrüık 

ve Kade,in etidir. 
Bu vapurlarıo T6rkiyeye ıel

melerini müteakıb deniz nakli. 
yabmızda yeni bir inkiıaf hasıl 
elaeaktır. 

Almanlar harb minaaebetile 
karşılaştıkları iktısadi güçlükler 
önünde bu vapurları teslim et· 
mek mecburiyetinde kalmışlar 

ve hülı:umetimize mühim sühu
letler göstermişlerdir. 

Edirne Aık. SAK: 
K. fHulye ve sadeyağ (No la59) 
BHkül (No 1380) 

Sılahat İçtimai Muavenet Vek . 
Ank.: 

İzmir Vakıflar Müd,: 
Han tamiri (Net 1370) 

Samsun Vilayeti: 
Dıvar ve s fot i•IHJonu inş. (No 1373) 

Adana Doğum ve Çoeuk Ba· 
Do~m ve niaaiye klini~ı umuıni ve fen• kımevi : 

ni te11ut ışlerı (No 1362) ı Merdıven inı (No 1371) 
Ben%in (No 1372) • 

• Giınr. M.h. Gen. Kem. lıt SAK l.t. Nafıa Müd.: 
D (N 1 06~ Kundar• (No 1374) 
ıvar ııtş. o ., .. ) • 

Orta eku u inş (No 1363) Isparta Orman Mlld. : 
Orman F•kü teıi binuı taınırı (No 1380) Çam •R'acı (No 1375) • 

İst. Defterdarlığı : j Çorum Askeri SAK: 
Moto•iklet parııılıırı, demir dolab dük- SıQ'ır etı (N>l 137•) 

kin ankut.ı v.s. (Ng 1365) • Seyhan P. T. T. Mid.: 
Elektrilc t~•aatı (No 1365) Çam telgraf ıılir .•ği (No 1:!7') 

Göztepe Asma Fidanlıkları: 1 Adana Zirıtat Mücadele İstaayenu: 
Konak tamiri (No 1365) 1 Kamyonet 1No 1376) 

Tranıit Yolu l:rzurum Mıntıka Tophane Lvz. SAK: 
Müd.: Saç levha (No 1376) 

Varyant etidü (No 1365) Şaplı kcıryua deriıl (Net JJ7') 
İst . Belediyesi: 1 Nalça (N• l379J 

Götü• işareti (No 1~7f) 
Camek&nlı oda inş. (No 1380) O 
Mefra~at yatalı: çarıafı v.ı. (No 1880) Marmara 11übahri Komut.: 
Düklciıı ankaı.ı (No 1380) RelcompoZ• kimürü (Ne 1376) 
!llııiu ve palto (No 1366) Ank. Stadyam ve Hipodrom Müd. 
Çamaşır yılcama makinesi (No 1373) Kolc kömürü (Ne 1376) 

D· 

e * • 
Kapı ve pencere imali. Bak: Müteferrik sütumında 
Yolları ilanına. 

o· 

-ı,-ıa-ç1-ar-. -K-lin-ik_v_e-ls-p-eı-1ç-iy-ar-i -a-la-t. -H-as-ta_n_e -Lv-z-. --
-

İstanbul Gümrükleri Basmüdürlüfündon : 

4.4.940 pertembe günü 11 de ayrı, ayrı eksiltmui yapılacatı 
illin olunan ve muayyen günde talip çıkmadıtından 2490 sayılı ka· 
nunuıı 43 çüncü maddesine göre 15.4.940 parzartesi günü saat 10 da · 
yeniden açık eksiltmeye konulan işler a~atıda ıösterilmiıtir. 

A Aııkarada vekalet binasıııda tesis olunacak kimya liberatu
nrı için 156 kalem kimyevi ceza ve ilat : Muhamnıen bedeli 144'8 
lira 9 l<uruş olup ilk teminatı 259 lira 50 kuruttur. 

B İskenderun kimyahanesi ihtiyacı için 38i kalem kimyevi ea• 
H ve alat : Muhammen bedeli 5615 lira 75 kuruı elup ilk temi
natı 421 lira 19 lluruttur 

C lıtanbul gümrükleri ilatiyacı için 45 kalem kimyevi HH ve 
Allt : Muhammen bedeli 2722 lira 30 kurut olup ilk teminatı 20.ıf 

lira 17 kuruıtur. 
Her biriue aid ıartnamelerle alınacak malzemenin miktar ve 

evsfını gösterir şartnameler, her gün levazım servisinde prile· 
bilir. 

isteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli fiinde baımidtır· 
lük satıııalrua komisyonuna gelmeleri ilin olunur. 

Türkkusu Genel Direk.: Askeri Fabrik. U. Müd. SAK: O. O. Yolları ve Limanları İıletme U. İdaresintlen: 
Otomobil 18ıti~i (No 1366) Ma:ıı:ot {Ne 13n) 

İst. Gümrükleri Başmüd. : Hamızı az.ot (No 1377) Muhammen bedeli 8250 lira ola11 150 adet ekıijen tiipü ~.4. 
Hurııla demirbaş eşya (No 1366) • M. M. Vekaleti: 1940 pazartesi ıünü saat 15 on betle Haydarpa,ada Gar binası da-
İuhi111trlar U. Müd.: lattaniye (No 1377) bilindeki Komisyon tarafından kapalı zarf umlile utın alınacaktır. 

M-h" k k b Kalıılırım n ı0.., in,. (N• 1369) Bu tie airmek istiyenlerin 618 lira 75 .kuru•1uk muvakkat temı'· u ur urşunu ve ıyım ıça~ı (No 1366) • 9" 
D. D. Yolları : Mersinli Fitlanlatı Mütl · lzmir: nal, kanunun tayin ettiği veıikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını 

Tampon greıürü p,arnitüıü (No 1366) BoSru (No 13?7>. " ayni gün saat 14 on dirde kadar Komisyon Reialitine vermeleri 
Pnrke tnşı (No 1366) amıun lnbıaar. Batmüdürlüğu : ' lazımdır. 

Ank. Sıtma Mücadele Reisi.: lnbiur:ar mam•litı nakli (No 1'178> 1 Bu ite ait prtnameler Komisyondan para11z olarak datıtılmak· 
Mazot (No 1367) İst. P. T. T . Müd. : 1 tadır. 

Ank. Akşam Sanat Okulu: Vapur tutulması (No 1378) l _ 
K~ynıık muhavvile grupları (No 1367) İst. Komut. SAK : l lstanbul Askeri Fabrikalar Satınalma Komiıyonuntlaa : 

lzmir Belediyesi : Çelcirdelcıi: Ü%Üm (No 1379> Tahmin edilen bedeli 98 bin lira elan 350 ton hamızı azot Sa· 
Hava Aktarma Ambarı: 

Çimento fNo 1368) bpazarında askeri fabrikalar yollamaıındaki aatınalma komiıyonun· 
K 1 ıılı · (N 1368) Eşya ort• beı.i ve örtü dıktiril, (No 1380) ana ız&1yon ve var ınş. e ca 16 4.9~ ıalı rünü ıaat 14 de pazarlıkla aahn alanagaktır. Şart· 
Otobu• idaresi için ytıd.·lı: parçalar(No 156') Ank. Valiliği: ( 
Akimülator (No 1369) Efektrilc tHİHtı (No (1380) nameıi 490 kuruı mukabilinde komisyondan verilir. steldilerin 815() 
Kemalpaşa Belediyesi : Selimiye Aıkeri SAK. : liralık ilk teminatının maklauzu veya banka teminat mektubu ile 
Gnirıo inş (Nı. 1368) K. ot (Ne 1380) 2490 aayılı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki veaaikle birlikte mez· 

Ziraat Mücadele Enstitial: Haınit : ( ] Tırnak içine alınmıı ııu· kur (Ün ve saatte komİlyonda bulunmaları. 

İstanbul Belediyesinden : 

Köprülü termoıtat (No 1369) maTalnr, işin hangi ıaytlı gaı..,tede nefr• • 
Konya Defterdarlığı: oldutunu ırö•terir. Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Mal~) 

Binelı: otomobilı (Ne 1370) • C-J Sonunda yıldız itareti bulunan itler 
• mİisayedey• aittir. 

• • 

MUNAKASALAR 
İtfaiye Müdirlütü için lüzumu olan bir aliet kemple projektir 

açık eksiltme suretile satın alınacaktır. Tahmin bedeli 1230 lira ve 
ilk teminatı 92 lira 25 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamellt Mi
dürlütü kaleminde fÖrülecektir. ihale 12.4 940 cuma fÜnÜ saat 14 

_inşaat -Tamirat- NaJıa işleri - Malzeme-Harita de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz 
~ veya mektupları ve 940 yılına ait Ticaret Odası vesikalarile ihale 

İstanbul Komutanlığı Satına.ima Komisyonundan : t pnü muayyen aaatte Daimi Encümende bulunmaları, 
Komisyonumuzda mevcud keşif ve ıartnamesioe göre Haydar- • • e e 

paşa hastanesi bahçHi dahilinde elektrik kuvvei mubarrike tablosu { Sarı band, mücerrit seri lehim macunu ve mücerrit kitle 
ve saatini koymağa mahsuı yapılacak olan binanın münakaaaaına alınacaktır. Bak: İst. Elektrik• Tramvay ve Tünel İıletmerl 

ihracatımız fazlalaştı 19.4.940 cuma i~nU saat en başlanacak~ır. Muba.mmen bedeli iki j ~:._~üd._ilanlarına· ----~-----------
. 1üı yirmi sekiz ı.,a aekaeı~ iki kuruıtur. uk teminat parası on ye· laensucat - Elbise -Kundura - Çamaşır v. s. 

Son giln
1

erde ibrncatımı'Z ebem· di lira on sekiz kurutlur. isteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda ~ - - . - _ " " 
miyetli surette ıortmışlır. Bu hafta Komutanlık Saıınalma kemisyonuna müracaatleri. 1 Bornova Zıraat Mektebi Madurlufünden : 
zarfında nıuhtelif memleketlere ~ Cinsi Muhammen bedeli ~ 7,5 teminatı 
tiitün, faHlye, tuzlu sardalye, İstanbul Sıhhi Müe11eseler Arttırma ve Eksiltme 1 Lira Kr. Lira Kr . 
zeytin, susam tohumu, tuzlu Komisyonundan : l '6 Takım yerli licinrt elbise 20 00 144 00 
balık, kuru uzum, porta 'ı b l K- ~k s hh l 13 Adet m~ktep kasketi 2 eo 6 45 

• sta ıı u uçu ı at Memt1r arı Mektebinde yapılacak olan M kt b' · t ı b ı · · · t ı k L • t lb' kt kal bal mumu, nıazı cöven; ltal . k "f L e e ımız a e e erı ıçın yap ırı aca aarıe e ıae ve me ep 
Y 9978 lır 4 kuruı eşı ıtedelli tadilat işi a~ık eksiltmeye konul- L k t• 4 11. 940 t ·h' d •t"b 15 .. -dd ti k k 'it ya ve uııanistana da kul!iyetli f aas e ı .~. arı ın en ı ı areıı gun m• e e açı • aı me-

n iktarda taıe torik ihrac edil- muş~~· .1 20 4 940 . " " ' J• kon•lmuılur. Eksiltme 19.4.940 cuma rlnü aaat 15 de mektept~ 
miştir. ' 1 hae ~ . • cumarleıı gunu saat 1 l de Cıtğalcttlunda Sıh- \ aite,ekkil satınalma komisyonunda yapılaeafından taliplerin igreti 

bat ve lçtimal\ı" Muakvkenet Müdürlüğü binasıııda kurulu komisyonda 1 te tııinatmı İzmir mektepler muhasebeciliğ'ine yatırarak makbuzu ke· 
iki varur ithalat malı gel~i yapılacaktır. ıuva at tominat 749 liradır. 1 . . l • b . 'd t . 1 k • t" l . . mııy•na getırme erı ve u ışe aı tar nameyı f rme 11 ıyen erın 
Dün italyadan iki vapur mub- lsk liler tartııame, mukavelename proje l,eşif ve buna bath L .. ' kt "el - I" .. .. atları 

k h 
.. k . ' 11er guu we ep mu ur uııuııe muraca • 

telif eşya daha limaııımı:za gel- diter evra ı er guıı oıı:ıısyontla görebilirler. _ 

mittir. «Capa Mele» vapuru de- İstekliler l940 yılı ticaret odası vesikaailc 2490 sayılı kanunda I İstanbul Hava Aktarma Anbarı Oirektörlüiünden•: 
mir eşya, elektrik malzemesi, yazılı vesikalar ve bu İfe yeter muvakkat teminat makbuz veya 1 2500 metre patiska alı11acaktır. 
lastik etya, çelik ve demir saç, banka ı.nektubu ile birlikte bir taahbüdde en az 5 bin liralık it yap- Pazarlıkla cksiltÔıeliİ 8.4.9.fO pe :ıartesi ıünü saat 15 de Y ••il· 
pamuk mensucat, mantar eşya, tığıııa dn r dairelerinden almıf oldukları vesikalara istinaden eksilt- j köy Hava aktarma ambarı Satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
toz amyant, kimyevi eşya, boya me tarihinden 8 gün evvel lstnnbul vilayetinden almı' oldukları isteklilerin tartname ve nüwuneyi görmek üzere t.errün ve pa• 
teneke levha, mantarlı muıam · müteahhitlik vesikalarile birlikte belli fÜn ve saatte komilyona 1 :urhta gireceklerin mezkir gün ve saatte teminatlarile komilyoua 
ba, tite kapsülü ıetirmiş, a:Veı- relmeleri. 1 •üracaatları. 
t.. vapurile de katranla mukav- 'ı 
va, kaplama tahta, manifatura, İstanbul Belediyesinden: f 
zımpara bezi, macun, au ge~mes Eerenköy _. İıtaayon arkası yelu eaaılı tamiratı açık eksiltmeye L 
katıd, müstabzaratı kimyeviye, ye kenulmtaıtur . Keşif bedeli 594 lira 19 kurut ve ilk teminata 44 ~ 
fotoıraf filmi ve camı, kendir lira 62 kurutt~r. Şartname zabıt ve muamelat midürl6ti kalemia4e 
iplik, radyo malzemesi, elektrik ıörülecektir. ihale 22.4.940 pazartesi rünü saat 14 de daimi enci-
malzemesi, manyezi, mirekkeb mende yapılacaktır. Talipleri• ilk teminat makbua veya mektapları 
ıelmiftir. ibalecl•n 1 ıiln enel nafıa •Ülrlltl•• mlraeaatla U..Uları f•aal t 

Orman Koruma Genel K. Satınalma Kemlıyonundan : 
Orman koruma Genel K. kıtaları ihtiyacı için ilr.i itin takım 

yulık elbiıe kapalı zarf uıuliyle satın alınaeaktar. 
ihalesi 9.4.1940 salı rlnii ıaat 15 4e Yeni19birde YGksel ead

clasiude Genel K. binaııodaki kemisyonda yapılacaktır. 
M•laammen bedeli 12.000 lira muvakkat teminatı 900 liraliar. 
lartname1i pua111 •larak iller kemiır•• .. rfrGlebllir. 
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Biaa int• elektrik lv7. . için 
Tayyare şehitliğinde yap. mo:ıayik kaplama paz. 

228 O! 
486 -

mezar tatı: 7 ad. 
İst. küçük sıhhat memurları mektebinde yap. aç. eks. 9978 -

tadil it 
Pencere imala: 41 .64 m! kapı: 72.20 mt 
Erenköy·is!asyon arkası yolun esasla tamiri 
Taksim Ku.ancı yokuşunun yeni granit 

kaldırım inş. ( art. 51 kr.) 
İzm it-Çahane yolunun rnsıodn şo e tamiri 

paz. 
aç. eks. 
kopalı z. 

,, 

594 89 
IOl 14 4 

23 1 -

ilaçlar, Kl inik ve ispençiyari aUit, Hastahane Lvz. 

Okıijen tüpü: t50 ad. kapalı z . 8250 -
Kimyevi ecza ve alat: 356 kalem (temd.) aç. ekı. 3460 09 

,, " : 386 n ,, 5615 75 
n ,, : 45 n ,, 2722 30 

Hamız.ı azot: 350 t · (şart. 490 kr.) paz 9800 -

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Mücerrit şerit: 1350 rulo-sara band: 585 ru· aç. elu. 
lo·lebim macunu 100 gramlık kutu: 
1400 ad.-mucerrit kitle: 56250 kg. 

Muhtelif elektrik malzemesi: 205 kalem paz. 390 )() 
(p.rt. 195 kr ) 

Mensucat, El~!? !_<u~u~a, Çamaş_!!_.V.=!:_ 

Patiska: 2500 m. 
Harici elbi elik kumaş: 1500 m. 
Yerli lacivert elbise: 96 tak. 
Mektep kasketi: 63 ad . 
Elbise: 450-500 t. 
Siyah vaketa: 800 k. 
Ham deri: 1. l t. (Bak mü tef. sütununa) 

Ker ate, tahta ve saire 

Kereste: 11 m1 

Müteferrik 

Binek eter takımı: 200 ad . 
Pamuk: 100 t. (şart. 325 kr.) 
Yemek ka:ıani bey:ıi şekilde: 150 ad. 
Demir çubuklar 10 m, m: 5120 k .·20 mm 

5120 k. 
Japon lak: 100 k..flatin vernik: 400 k.-as· 

falt lak: 100 k .-sikatif vernik: 300 k .
kırmızı vernik: 30 k .·mavi vernik: 30 
k.-siyah vernik: 30 k.·kırmızı lak: 200 
k.-rom lak : 500 k. 

Su tesisatı malzemesi: 17 kalem 
Pasa tahtaıı: 300 ad.·islankn: 4 ad.·maya 

kutusu: 10 ad.-pasa örtüsü: 6 ad.-ha
mur kaıı:.ıyac k: 20 ad.-hamur bıça a: 
20 ati ··pasa bezi: 200 m.·kürek ve 
sapı; 48 ad.-torazı: 10 ad.-hamur ma· 
sa11: 8 a.l. 

Palaska kayııı: l 3 a • 
Kes r: 100 ad.·destere: 100 ad. 
Cemici feneri yedek fitesile: 500 ad. 
M•loz. taıı: 00 1 de ir raz borusu: 120 

m.•manelon: i ad. 
Bileme te:ııilu: 2 ad. 
Hik tezgilu: 4 ad. 
Yaylık ,elit.: 1309 k. 
Bobçalık Hf: 491! k. 
Zımpara taıı: 117 kalem 
Ruistanı: 100 ad. 
Vaıeııat: 160 ad. 
Ra1: 3620 m. 
Yaıooet malı: meıi: 1 kale 
Mı&htelif cina sarı toz 7aldık: 600 k. 
Litapon: 3500 k. 
Lokomotif alev borusu: 2 takım 
Lekemotif manometresi: 2 takım 
Lokomotif su tesviye tisesi: 24 ad. 
K111m bıçağı: 2400 ad. 
Barek tepsisi: 100 ad.-bakır çay ve su gii· 

yümG: 23 ad.·bakır karavana: 1000 ad. 
Aıkerl çamatır kaz.anı: JO ad.-lıelvacı ka

anı: 30 ad. 
kır d z tabalc: 4000 ad.-bakır çukur ta· 
bak: 2000 d.-bakır maşraba: 2000 ad. 

867 k kazan kepçesi: O ad ·süz.geçli kev
ıir: 20 ad.-bakır böyük ıilzg ç: 20 ad.· 
ktlçük kepçe: 4~ ad. 

Hortaaa v.s malzeme: 10 ta ım 
Takım ar basa itfaiye ekipleri itin: 20 ad. 
Araba İnf . et nakli için 
Biz.: 28 ad. 

paz 
kapalı z. 11625 -
aç. ekı. Beh. 20 -

" " 
2-

" paz. 1440 -

" 

aç. eks. 

paz. 
kapalı z. 

paz. 

" 

aç. eks. 
paz. 

,, 
IJ 

" 
" 

" 
n 

n 

" 
" ·~ ekı. 

paz. 

" 
" 
,, 
" 
" 
" ,, 

" 

" 

" 

" 

" 
" 

471 -

16000 -
k. o 65 
8250 - -
4096 -

2390 -

850 -
1144 

1500 -

Beh. 1 30 

540 -
9000 -
1243 55 
1248 -
913 -

365 -

1550 -
738 -

424 -

3555 -

3180 -

966 -

713t -
4000 -

l09 25 

Arazlı.: 1 ad.-ku rö orkörü: 8 acl. (şart. kapalı r;. 56000 -
149 kr.) 

Simens ıırten çeli taçları: 2T parça 
Balmumu: 1.i t. ·bam deri: 1.1 t . 
Saç •inha 1.5 /m: 60 t. 
Nikel: 25 t . (tart. 313 kr.) 
Çelik: 2i kale (şart. 280 lu.) 
imalat çeliği: 75 kalem (şart. 216 kr.) 
Kokil ve baılıtı: 60 od. 
Amerilıaa makkap kalemi: 39 kalem 
Peıta varonu: 9 ad. (fart. il 1 !:r.) 

Ertrak, Zahire, Et, Se ze v.s. 

Satır etl: 137250 k . 
.. : 137ti0 k. 
" : 171561 k. 
" : 128.1 t. 

Yalaf: 200 t. 

paz. 

" ,, 
IJ 

" 
" 
" aç. eks. 
kapalı z. 

kapa.la r;. 

" 
n 

,, 
pa:a. 

18879 -

2~00 -
62j00 -
i6000 -
41000 -
17010 -

t230 -
112162 -

34313 -
34313 -
42891 -
32025 -

17 18 
7l 05 

149 -

44 62 
758 58 

1752 50 

618 75 
259 50 
421 19 
204 17 

6150 -

1000 -

2925 -

871 88 
144 -

9 45 

216 -

35 25 

1200 -
4875 -
619 -
307 2 11 

176 25 

63 75 
172 -

142 -

975 -

405 -
f75 -
9J 27 
93 iO 

684 75 
Z7 37 

u 25 
i5 11 

6 90 

533 25 

477 -

144 90 

1066 50 
600 -

4050 -

1415 93 

1530 -
4375 -
4050 -
3150 -
1275 7i 

92 2i 
9358 10 

2574 -
2574 
3Zl7 -
2482 -

İ nbul Komut. AK Fındıliı 
izmir Lvı.. SAK 

İst. Sıhhi Müesseseler SAK 

O. D. Yelları 9 eu İşlet. Sirkeci 
İst. Belediyesi 

" 
Kacaeli Vilayeti 

D.D.Yolları Haydarpata 
İst. Gümrükleri Batmüd. 

,, 

" ist. Ask. Fabr. SAK Salıpazar 

194·4' 10 -
6-4 40 il -

9.~o ıo -
22-4-40 14 -
22 4-40 ıs -

Sf-4-40 14 -

29 4-40 15 -
15-4-40 ıo -
15·4-40 10 -
15-4·40 10 -
16·4-40 14 -

İst. Elek. Tramvay Tünel İtlet. U.MOd. 21·540 15 -

Aık. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 16-4-40 14 30 

Hava Aktarma Ambarı Direk. Yetilköy 8-4-40 15 -
lO -
15 -
15 -

Türkkuşu Gen. Direk. Ank. 8-4-40 
Bornova Ziraat Mektebi Mftd. 19·4·40 

" 19-4-40 
Ordu Vilayeti 
Tophane Lvz. SAK 

n 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 

Bahkesir Kor SAK. 
M.M.V. SAK 
Eu.urum Lvz · SAK 
İst. Komut SAK Fındıklı 

Aıkeri Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

" Ank. Lvz. SAK 

Adana Ask SAK 
M.M.V. SAK 

" a.D. Yolları g cu İşletme Sirkeci 

Aık. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 
,, 
,, 
,, 
.. 

lnlaisarlar Umum Müdürlütfi 

" 
" ,, 

" 
" 
" 
" 
" İst. Maarif Müd. 

" 
,, 

,, 

Ank. Belediyesi 

" Kartal Beledi1eııi 
,, 

İıt. Belediyeıi 

Deniz Lvz. SAK Kasımpa,a 
Tophane Lvz. SAK 
Ask. F br. U. Müd. SAK Ank. 

,, 

" 
" 

D.D. Yolları Haydarpafll 
P.T.T. Mü.l. Ank. ve i.t. 

Edirn Ask. SAK 
,. 
,, 

" Balıkeıir Aık. SAK 

9-4 40 13 30 
11-4·40 14 30 

24-4-40 14 -

9.4.40 16 -
22-4-40 J 1 -
12-4-40 10 -
19-4-40 1 l -

10-4 40 IO -

26·5-40 14 -
64-40 ıo -

18-4-40 10 -
6-4-4ft 10 -
8 4.40 il -
9-4-40 10 -

I0-4-40 10 30 
10 4-40 11 -
10·4-40 14 30 
I0-4-40 14 30 
10-4-40 15 30 
10·4... 16 30 
ISA-40 14 -
25.4 40 14 30 
25-4-40 15 -
25·4-40 16 -
25-4-40 1 ft 30 
24-4-40 14 30 
24-4-40 15 -
24.440 15 ~o 
24-4-40 1 e -
10-4-40 15 -

10-4-40 15 -

16 4-40 15 -

104-40 il -

9-440 
94 40 
8-4--40 
8·4 40 

22-440 

11-4-40 
11-4-40 
15-4-40 
16-4-40 
16 4-40 
16-4-40 
18·4--46 
24 4.40 
22·5·4 

22-4-40 
22-4-40 
22-4-40 
22-4-40 
9-4-40 

10 30 
ıo 30 
11 -
il -
14 -

15 -
14 30 
15 -
10 -
10 30 
1t -
14 -
19 30 
16 -

11 -
15 -
15 30 
16 -
15 -

ı isteklilerin şartnamesinde yazıli vesikalarla beraber teklif ille~: 
1 tuplarını ihale saaimdaıı bir snat evveline kadar kmiıyona verıne 

ri ilan olunur. 

Jandarma Genel Koınutnnhğı Ankara Satınahna 
Komisyonundan : · 

Bir kilosuna iki yüz yirmi beş kuruş kıymet biçile• yirrı; 
beş bin kilodan otuz bin kiloya kadar vasfına uygun kösele 11 
15-20 ton kilo suna 275 kuruş kıymet biçilen vasfına uy~e 
sarı vaketa 24.4.940 çarşamba günü saat 10 da kapalı zarf ulill 
sabo alınacaktır. . btJ 

Şartnamesi altı lira karşılığına komisyondan alınabilece1' ~ 
eksiltmeye girmek istiyenlerin 7 250 liralık ilk teminat sandık ıııs fi 
buzu veya bnnka mektubu ile şartnamede yazılı belgeleri ınubt~. 
teklif mektubları eks:ltme günü saat dokuza kadar komisyona '" 
mif imaları. 

Ordu Vilayetinden : W' 
Villyetimiz köy korucular için Dahili Vekaletince kabul edh•" 

nümuneye uygun · açık eksiltme ile aşağıda yszıla müfredatı 
450-500 takım elbise ve techiı.at alınacaktır. ·~ 

•ıııv 

Talip olanların me:akür takımı en aşağı kaça verecekler• 
işarile birlikte birer takım da nümune göndermeleri ilıin ofu11ur· 

Elbise takımının parçaları : 
Caket, Pantalon Toıluk Kasket Ayakkabı Kemer Çanta 
Hanki köy korucusu olduğunu gösterir madeni levha. 

lstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyondan\111:~ 
8~0 "kilo siyah vakete alınacaktır. Pazarlı ki • eksiltmesi 9.~lıJ1' 

salı gunu saat 13,30 da Tophanede Leva:ıım Amirligi SatıP • 11,tı 
Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 1440 lira, kati teııı1 

216 liradır. Nümunesi komisyonda görülür. 
Kilo 
1200 Balmumu. 
1100 Ham deri. r 
Yukarda yazılı iki kalemin pazarlılda eksiltmesi 11 4.940 rıııı 

ıembe günii saat 14,30 da Tophanede Levazım Amirliği Satıoa ~t · 
komisyonunda yapılacaktır. Nümuneleri komisyonda görülür. iste 
lerin belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. ...-/ 

' Kereste, Tahta ve saire ,,r 
11 m 11 keresle alınacaktır. Bak: inhisarlrr U. Miid· il 

. 
larına · 

uteferrik 
Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü Müdürlüğünden : ~t• 

Muvakkat Tah. edilen Beden sıkletinin 8~a 
teminat azami Beher başın beher kilo ;~ııı 
miktarı bedel Miktarı ayakta sıkleti muh. bedch 

lira lira Cinıi boş kilo kuruş 

300 4000 öküz 25 • 40 300 • 400 25 tııf• 
Yukarıde yar.ılı 25 • 40 baş aküz açık ksiltmeye konulıııd~ t' 

. Eksiltme 18 nisan 940 tarihine musadif perşembe günü saa ,,~r 
te lıtanbul Cağaloğlunda yüksek mektebler mühasebecifiğl11de 1 
lacaklır. d•~ 

Her hayvanının ısıkleti ayakta 300 kilodan aşağı ve 40 l kilo 
yukarı olnııyacaktır. 

Eksiltme ayaktıı kilo üzerinden hesap edilerek yopılac 1'tır· es' 
İ bu eksiltmeye girmek isteyenler her gün Pe ndikte lfl.

6::ef' 
müdürlüğüne müracaatle şartnamesini görebilirler. Ve eks•1 ııf 
girmek isteyenler yukarıda yazılı muayyen gün ve saatte 249 oı~ 

j maralı kanunda yazılı şartlar dahilinde teoıinatlarile yukarıda :ı~· 

1 
geçen muhasebecilikte teşekkül eden Pendik bakteriyoloji eıı9t 
satınalma komisyonuna müracaatleri. 

1 

Samsun Vilayet Makamından : 
Alat ve adevatın 

cinsi 
El arabası 
Kazma 
Çelik kürek 
Çelik balta 
Çelik madırka 
Çelik küskO 
Sekiz köşli çelik 
Varyoz 

Miktarı Fiatı 

adet lira kr. 
30 8 

150 l 40 
425 o 50 

10 2 
15 1 20 

120 kilo 50 
makkaplık baromina 150 > 40 

25 .,. 40 

~; 
Mob· ~r· 

Jir• 
z~O 
ııa; 
2ıt 

r. 
~ 
,o 

----;~ 
sJ 11' 
tı'. I 

Nafıa dairesi için satın alınacak yukarıda cins ve lflı~,;bi' , 
yazılı sekiz kalemden ibaret ahit ve edevat 15 nisan 940 1~ ı• 
rastlayan pazartesi gDn6 ınat 15 de ihaleııi yapılmak ü:ıer• ııf 
siltmeye konulmuştur. 1 

ihale Vilayet Daimi EncOmende yapılacaktır. • tı 6-1 
Mubrmmen bedeli 830 lira 50 kurut, muvakkat te01ı119 ., . 

radar. Teminat İş B nk ıına yatırılak makbuE ibraz edilecelıtı .. ~( 
"ı:r:ıe" Şartnamesi VilAyet nafıa müdürlü ünde ve daimi encU 

lemindedir . Tafsilat almak isteyenler her gün görebilirler· 
İhale 2490 sayılı kanun hükümlerine göredir. 

lstanbul H yv n rs sı Dlr.1 S il Flatl r.ı 
- a. 4. 940 -

Sayllı Ağırlığı P a r a s ı Ot'" 
En afağt En yukarı 5 
Kş. s. Kş. S. KtA 

Beyaz Karam;;"' -s644ıi'54--ı8 ---32 - - jf) ~ 
Kızıl Karamam 774 "6030 27 32 75 3~ 6' 
Dağhç 579 21 S6 28 33 - 2 of 
Kıvırcık ıaı 4420 20 28 5~ ;~ / 
Karayaka 96 2979 21 21 - 5 
Kuzu - J~ 
Süt Kuzusu 2465 30128 25 42 3' / 

/ 

Tiftik - / 
Keçi 2 99 16 16 

16 
/ 

Oğlak _____ __:;;:: 

ark Öküzü - j 1 
Öküz IQ !4647 il 19 -

16 
Af 

inek 2 456 il 12 - ı: / t-: 
Dana ! !61 11 11 

1 
/ ~ 

Boğa -~ 1~\ 
MMa--:~!-a----------fi-:---2-1~-!-:---:-~------:~---~ ~ 
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Jand rma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma 
Komisyonundan : 

t lı: Y asıf ve örne~ine uygun ve bir tanesine elli yedi lira kıymet 
d~ dır edilen on lı:azanla bir taneıine otuz yedi kuruş kıymet tak-
11~ edilen örneğine uygun 40 O dört bin aşkabı 19.4.940 ~·uma i'Ö· 

la.at 16 da açık eksiltme usulü ile satın alınacaktır. 
t Şartnamesi parasız komisyondan alınabilecek ola• bu eksiltme
: tirlllek istiyenlerin 155 liralık ilk teminat makbuz veyn banka 
Qı~ktubu ve şartnamede yazılı bela-elerle birlikte tam vaktında ko 

layonda bulunmalım. 

"' 11 • ıı. ~ir tanesine altı lira kıymet takdir edilen vasıf ve örneğine 
:.i'lıt yüz elli kapaklı bakır bakraçla bir tanesine dört yüz yir· 
,; kıaruş kıymet takdir edilen 300 karavana açık eksiltme usulü ile 

·4·840 cuma günü saat on beşte satın alınacaktır. 
ti Şartnamesi parasız. komisyondan alınabilecek olan bu eksiltmeye 
ıı:ıftlek İstiyeıılerin 162 liralık ilk teminat makbuz veya banka temi
d lllektup ve şartnamede yazılı belgelerle tam vaktinde komiıyoıı• 
il bulunmaları. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 

İtfaiye ekipleri 
caktır. 

Ankara Belediyesinden: 
için !O aded takım arabası pazarlıkla yaptırıla· 

l\1uhıımmen bedeJı 4000 liradır. 

Teminat 000 lir dır 
Şartuamesiııi görmek istiyenleriıı her encümen kalemine ve İs· 

teklilerin de 9.4 940 salı günü saat ltl,3'1 da belediye encümenine 
müracaatları. 

• * • İtfoiye için 10 kalem bortulb \'e sair malzeme pazarlıkla alı· 
nacaktır · 

Mahamme bedeli 7130 liradır. 
Teminat I066,B liradır. 
Şartnıw•f'sini vörm,.k iııtey,..nlerin her gün encümen kalemine 

ve istek lıferin de :t.• 94" ı;alı günü saat J0,30 de bel liye encüme-
nine m l.raC" tlıı.rı. 

Kartal Belediyesinden : 
Belediye hesabına 0,80 iç kuturda 14 ve 0,40 iq ltuturda 14 

aded ki cem'an 28 adet bir metre tuliinde büz mubayaa edilecek· 
ti. Vermek isteyenler pazarlık yapılmak üzere 8.4.94fı pazartesi ıü
oü saat 1 l de Belediye dairesine müracaatleri ilin olunur. 

• * * 

Cinsi 

Varonet 
Rııy 

Vagoaıd mal:z:emeıi 

Muhtelif cins aarı toz 
yaldlK 

Mub. bed. 
Miktarı lira kr. 

---- ----
160 adet --

3620 metre n n 
8 kalem n " 5GO kg. 1550 -

%7,i tem. Ekıiltme 
lira kr. ıekli 11ati 

--- ------
puarlık 14 

" n n 14,31 

n " n li 
115 25 n 16 

Litapon 3500 kilo 735 - 55 ıı ,, 16,30 
1 - Şartnameleri ve müfredat listeleri mucıibioce yukarıda ciaı 

ve miktan yazılı 5 kalem malzeme ilizalannda ıösterilen usullerle 
•atın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları, elcsiltme nal. 
leri, hi~alarında yazılıdır 

111 - Pazarlık 25. iV. 940 perşembe l'ÜnÜ Kabala da Levazım 
ve Mubayaat Şubesind ki Ahm Komisyonunda } upıl cn'ttır. 

iV - ŞartnamPler ıö1ü geçen Şubeden parasız alınabilir· ltr· ~O:Uisyonumuzdn mevcud şartnameııine göre komutanlık birlik
ııq1. ıbtıyacı içiıı 'on milimetrelik beş bin yüz yirmi kilo ve yirmi 
,1; '0>etrelik beş bin yüz yirmi kilo demir çubuklar pa7.arlılda satın 
11, ııacaktır. Müııakasasına 19.4 940 cumll günü saat on birde ba,ıa
ıı.;aktır. Muhammen bedeli dört bin dokıan altı liradır. İlk temi
._ Parası üç yüz yedi lira yirmi kuruştur. isteklilerin belli g\in ve 

V - İsteklilerin pazarlık için tuyin olunan gin ve saatlerde 
Lokomotif alev borusu, manometresi, su tesviye titesi, teklif edecekleri fiyat ve miktar. üzerinden ~ 0 7,5 gilveıune paralarıle 

kıyım bıçağı, rezistans, vagonet. ray, yaldız ve litapon ah· Dirllkte mezkur Komiıyooa müracıaatları. (26 O) 1-4 
nacaktır· Bak: lnhisarlsr U. Müd. ilanlarına. 1 

•tte Fındıklıda komutanlık Satınalma komisyonuna müracRatları. 

P.t D D. Yolları ve Limanları Umum Müdürlüğünden : 
•ic· ı.ıbaoımen bedeli 3350 lira olan 1100 kilo muhtelif eb'attaaınbalaj 
ti llbi, 5 O yumak bilet sicimi, 650 kilo muhtelif eb'atta İ lgiliz si
lftlb \re 500 kilo kalafat ipi 20.4 940 cumartesi günü saat 1 l de 
ıı.:ı~arpaşada gar binası dahilindeki komisyon taraf ındau pazarlık 

•le satın alınacaktır. 
~. Bu ife girmek istiyenlerin 502 lira 50 kuruşluk kati teminat ve 
~ 11~11Un tayin ettiği vesaikle birlikte pazarlık giiaıü ııaatine kadar 

ltııı1ooa müracaatları lb:ımdır. 
t•llır~ ite ait tartnameler komisyondan parasız olarak daiııblmnk-

ıSTANBUL 
Ticaret ve Zahire 

Borsası 
- 5.4.940 -

Fi ATLAR 
--CiNSi 

~r. Pa. 
Arpa Aııadol tlökme 5 25 
Arpa yeml k çuv. S 30 
Rnfrday yumuşak 5 32 
Bujrday eert 5 20 

kı7.ılca 

'iavdor 
Y11laf 
Fasulye. çalı 

5 7 

ıs 11 

Yukarı 

Kr. Pa. 
5 27 
5 35 
5 34 
5 so 

15 20 

BORSA 
ÇEKLER 

5 • 4 - 1940 
Londra 5.24 
Nevyork 147. -
Pariı 2.9429 
Milin o 7.45875 
Gen evre 29.2725 
Amılerdan 69.3575 
Brükıel 25.0407 
Atina 0.97 
Sofya l.77S 
Madrid 13.6 l 

1 

. barbunya 
l iilaııı:ılya tcımlıul 

ıta.nbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: Kendir tohumu 
Buda peşte 26.1725 

18 1 Mıeır earı çuv. 
ıı 4 

9 
kalem Bando için saz alınaeaktır. Pazarlıkla eksiltmesi K~emı 

Bükreş 0.625 
Belgrad 3.4925 

4 30 

t •• 40 b .. .. t 14 l T h d 1 ~ . 1· . Fmdık iç •ıı11.ı çarşam a gunu saa < e op ane e evaz.ım e1mır ığı sa- Cevn: ic;i 49 -
9-

90 
167 ! 
110 

Y okohama 34.3050 
llıiıı aı kowis} onunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 3075 lira, ilk te- Nelınt natiirel 

tt .. ~1~ 230 lira 62 kuruıtur. Nümune ve ıartnamesi komisyonda Kec;ilcılı · .. •r. 1 Tıftık moi 
93 --

121 

Stokholm 31.003 
ESHAM VE TAHVtLAT 

Ergani 20.04 
• • deri 

• • Tutarı İlk temiaat ipek ham Sıvas -Erzurum 5 19.!iJ 
~ Cj .. 11• I Bakla 
~~•ili.. Mikdarı Lira Kr. Lira Kr. Zeytinyağı ele•. elce. K. M. Ş. H. senedi 1,-
ı't ~ · Adet 1,445,000 690 25 4şı 77 Pamuk yatı 
ıc.;' raptiye. Adet 242,000 217 80 16 33 GELEN TAKAS PRİMLERi 
."'ıır Arp• .\t il Kilo 6,000 2550 191 25 Yulaf 

SO Ton 
Takasın nev'i ltbıılit ihracat 

o '~ • • B d ıı 18 Çıvı. Kilo 1,500 90tı 61 50 uğ ay 935 ' 
15 • 

Hnır Alivre 

~ ıobaş.ız çivi tel. Kilo 900 450 33 75 Cevı1. içi 
b Darı 
aşlı çivi ökçe. Kilo ı, IOO 945 78 87 Pamuk 

Enterşaııja-1 56 45 44 
İngiltere 56 40 39 

_ ~--- Mıaır anu • 
Be'çika 70 47 46 

5713 05 428 47 
~tlı~ıakarıda yazılı 6 kalem kundura malzemesi alınacaktır. Pa· 
cltr 1 a ekıiltweıi 10.4.940 çarşamba günü saat 13,30 dan 14 e ka
ı_~ti~~Phanede Lv. amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
rıcı_ ~. ıniktarlarile tahmin bedelleri ve teminatları ayrı ayrı yuka· 
li it t•ıterilmiştir. Nftmftneleri komisyonda görülür. isteklilerin bel-

att• komisy•aa gelmeleri. 
ıt 

~ ,~ .• 10 bin kilo kadar 12 No. çinko levha alınacaktır Pazarlık-
~ıı ~1h111aesi 9.4.940 salı günü. aaat ia Je Tophanede Lv. imirliti 
ltllıi a illa kemisyonunda yapılacaktır. Tabmiu bedeli 5400 lira, kat:ı 

11
'h 810 liradır. İsteklilerin belli saatte l<omisyona gelmeleri. ,• 

~~lt~O No. lı hamule ınetörünü• makinesi tamir ettirilecektir. Pa
l~. ," eksiltmesi 10.4.940 çarşamba günü aaat 15 de Tophanede 
I~ ;ı:nirliti. sahnalma komiıyoaıunda yapılacaktır. Keşif bedeli 
tGl~r. lratfır. ilk temiuatı 93 lira 45 kuruıtur. Keşfi kemiıyenda gl· 

Ankara Belediyesinden : 
.._ lltled· 
~~ t., 11e fen işlerinde kullanılmak üı:ere 250 metre mikaltı Ma· 

t,ı tı Pa:ıorlıkla alınacaktır. 
...... uhau:unen bedeli 450 liradır. 
•eı:n· 
Ş ınat 67.5 liradır. 

İatt~li~ttnarneıini görmek istiyenlerio her gün encilmen kalemine ve 
'• trhı ~.4.94\l salı giiıni saat 10,30 da belediye en•Ümanine 

''•tl•rı 

~~li Müdafaa Vekaleti Sntınalma Komisyonundan : 
)'•t~ ~r adedine tahmin edilen fiyatı 130 kuruş olan 500 adet 
''ıtı· V1teıile birlikte gemici feneri paı.arlıkla satın alınacaktır. Pa
~)l • ~.4.940 pazartesi günü 1aat 11 dedir. Kati teminatı: 975 lira 
' .. flrtııanıesi komisyonda görülür Taliplerin muayyen vakitte 

• V. Sa. Al. Ko.da bulunm ları. 

b. Deınir Yolları ve Limanları İıletme U. İdareıinden : 
~ .\ . 
~ llllı.ı~tıda yazılı dört grup malzeme ayrı ayrı ve pazarlık lıiUre· 
L..~tict 'Yaa edileceğinden isteklilerin 9.4 940 salı rünü aaat 10 da 
~ .. ._. ~ 0. işletme A. E. komisyonunda yapılacak pazarlıkta hazır 

4oo" arı ilan olunur. 
llQ ttıi nıoloz .taşı 
40u M. demir gaz borusu 1.5 ile a adet mamelon 1.5. 
iı '4 -~ MolH taşı. 

• tnl! pencere de 72.20 m2 kapı imali. 

~ ltb ~. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 
~~ilk ~r kilosuna tahmin edilen fiah 65 k~ruş olan 100,000 kile 
tıı Hnt8P•lı zarfla eksi~tmeye kGnmuştur. ihalesi 22 4.940 pazar· 
'tt. 'k k ~•at 11 dedir ilk teminatı 4875 lira şartnamesi 325 ku-
'••aıoll:ııayonıılan alınır. Taliblerin ihale günü saat 10 a kadar 

ı Aıakarıuia M. M. V. Satınalma kemiıyeauna Ytrmelori. 

Su um 
Yapak 
Mt8ır 
Un 
BeJD7. pnnir 
Çavdar 
Kaşor 

Tiftık 
Zeytin yafl'ı 

iç ceviz 

Famulya 

GiDE N 

DIŞ FİAif.AR 
S.Q-day : : Liverpul 

.Ş.L:ago 
• • Vioipıslc 

Mııır : Londra 
Kıten T. : 

38 • 
11 )) 

• 
112 • 
3,5 .. 
so t 

• 
8 • 

.. 
5 • 

2" . 

5 72 
4 84 
8 63 

Holland• 66 41 40 
ı"eç ~ ~ ~ 
Fransa 56 40 ~9 

ıa.iç... 70 4G 39 

lh;acat primJ;;io/o 100 kıym-;;-Ül.e~nden 
basa- edilmİJtir • 

BÜTÜN MÜTEAHHiTLER 

MÜ NA KAS A'yı 

Okur ve takip ederler 

Çünkü bw Gazete 

onların en emin rehberidir· 

lstınbul Elektrik, Tr.amvay ve Tünel lşlıtmelırıi 
Umum Müdürlüğünden: 

Malıı:.emeuin adı 

-------
1 - Müeerrit şerit 
2 Sarı ban:l 
l - Lehim wacunu ,,100 grawlık kutu" 
4 - Mücerrit kitle 

Miktarı 

1350 
685 

1400 
56%50 

Rulo 

" Adet 
Kır. 

1 - Yulrnrıdu iııuı \le miktarları yazılı muhtelif 4 kalem walae. 
mo açık eksiltmeye konmuştur. Her kalem malzeme içi• ayrı ayrı 
fiat teklifleri kabul edilecektir. 

2 - Muvaki<at teminat maktuan "1000" liradır. 
3 Ekııiltme 21. 5. 1940 salı ıünü ıaat 15 de Metro haa lai-

nasının beşinci katında toplanacak arttırma ve okılltme Komiıye
n•nda yopılacaklır. 

4 Bu işe aid şartnaweler İdarenin Levazım l\lldlrlltünden pa 
rasız tedarik edilebilir. 

5 - İsteklileria kanuai nsikaları ve muvakkat teaiaıalları ile 
ilin edilen aün ve aaatte Komiıygnda hazır IDulunmaları. (2138) 

Muhammen bedeli 14,125 lira olen muhtelif eb'atta 7590 adet 
çimento künk 18. 4· 940 per .. mbe ıt.ü ıaat (15) en bette Hay
darpaşada gar binaaı dahilindeki Komiıyen tarafından kapalı zarf 
us•lile satın alınacaktır. 

Bn işe ıirmek isteyenlerin 1059 lira 38 kuruşl.ık muvakkat te. 
ruinat, kanunun tayin ettiti vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını 
ayı11 gin saat (14) en dörde kadar Komiıyon Reiıliğ'ine vermeleri 
lazımdır. 

Jh ite ait prtnameler Koai.yondan paraıız olarak datıtılmak· 
tadır. (2552) 2-4 

' 

1 • * • 

Mub. bed. ~. 7,5 tem. Ekıiltme 
Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. şekli saati 

Kereste 11 M3 470 - 35 25 sçık eks. 14 
Lokomotif alev borusu 2 takım pazarlık 14,30 

,. manomelresi 2 ,, ,, 15 
,, su tesviye fİfeJİ 24 adet ,, 15,36 

Kıyım bıçaıtı 2400 ,, "Müteahhitleri namına" ,, li 
1 - · Şartname, kroki ve kereııte eb'at listesi mucibince yukarı

da cins ve miktarı yazılı 5 kalem malzeme hizalarında gösterilen 
usullerle satın alınacaktır. 

il - Eksiltme 24. lV. 940 çarıamba günü hizaltır111da ynılı sa
atlerde Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komis· 
yonunda yapılacaktır. 

111 - Kere.le eb'at listesi bıçak tarlnamesi sözü geçen Şubeden 
parasız alınabilecegi rihi krokiler de ıörüleb lir. 

iV - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan rün ve saatlerde 
Y. 7 ,5 güvenme paralctrile birli~te .. ttı.kur Koıaisyuna müracaatları. 

(2989) 1-4 

• • • 

l - Nümuneıl mucibince 100 adet rezistanı açık eksiltme usu
lile s:.tın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli 365 lira muvakkat teminatı 27,37 liradır. 
ili - Eksiltme 10. iV. 940 çarşamba günü saat 16,30 da Kaba· 

taıda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya
pılaeakhr. 

iV - Nümune her ıln ıözü ıe~eıı Şubede garülebilir. 
V - İıteklileria eksiltme içi• tayin edilen gün ve saatte 0 

0
7 ,5 

ıüvenme parala"le birlikte mezkür Komısyoııa müracaatları. 
(272 ) 1-4 

• • • 
1 - İdaremize ait soiuk bava dolapları kir ya verilecektır. 
il - Fazla tafsilat almak ve şeraiti Öğrenmek isteyenlerin Kn

bata,da Levazım ve Mubayaat Şubesi Müdüriyetine müracaatları iliu 
olunu. (2729) 1-3 

•• * 

Keşif ve 
muh bed. 0 ,7,5 tem. Eksiltmenin 

Cinsi Miktarı lirn kr. lira kr. şekli s atı 

İıpirto tula.mbaları 50 adet 800 - . 45 - pazarlık 14 
Şenııipaşa Bakım evi para-

toner tesisatı 1674 43 126 - aç.ık ekıı. 14,311 
1 - Ketif ve şartnamesi mucibince İdaremizin Şewsipaşa Bakım· 

evi paratoner tesiaatı işi açık eksiltme 50 adet tulumba şartname ve 
krokisi mucibinoe pazarlık uıulile ihale olunacaktır • 

il - K .. if ve mahammen bedelleri muvakkat teminatları ek
ıiltnıe aaatleri hizalarında yazılıdır. 

111 - Eksiltme 17. iV. 940 çarşauıba gftnü Kabataşd Leva:mn 
ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yBpılucaktır. 

iV Tesisat şartnamesi her gün Levazım ~ubeııi ve:uıesinden 
(8) kurut mukabilinde ve tulumba şartnamesi parasız alınabilir. 

V - Paratener tesisatı ifine g-ireccklerin şartnamesinin (F) fıkra
ıında yaz1lı vesaikle ve her iki iş için ° 0 7,5 güvenme parulnrile 
ltirlikte meı.k6r Kewiıyooa müracaatları. l2565) 2-4 

Cihıi Miktarı 

• • • 
Muh. bed. 

lira kr. 

0 
07,5 tem. 
lira kr. 

Eksiltme 
ıekli saati 

5ut kostik 14000 ki. 14000 - 1050 - kapalı zarf 14 
K•lsine sody•m 

karbenat l5000 kg. 225811 - 1687 SO ,, ,, IS 
1 - Şartnameleri ıoucibince yukarıda cins ve miktarı yazılı ! 

kalem ecza kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 
il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saat

leri hizalarında yazılıdır. 
Dl - Eksiltme 18. \V. 940 perşembe günü hizalarında rösteri

len saatlerde Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Sut kostik tartnameıi parasız !e kar1tonat 4artnamesi 
Levazım Şubesi vexnesindeaı ve Ankara lzmir Başıııütlirlütünden 
11~,i kurut mukabilinde alınabilir. 

V - Münakasaya girecekler;n mühürlü teklif mektuplarını kanii· 
nl vesaikle Yo 7,5 rlvenme parası makbuzu nya banka teminat 
mektubuna ihtiva ede.ek kapalı zarflarını eksiltme güni ibale ıaa
tiaden air saat evveline kadar meı.kur Komiıyon Başkanlığına mak-
bH mukabutnde vermeleri liıımdır, (2119) 2-4 
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Galata, Fermeneciler Cad· 

Ke lbe Han. 2me l·.hıı?e 
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1 eleplıuııe: 49442 

-

Pour la Publicite s'adresser 
a l' Admlnistration Journal Professionnel des Fom·nisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Boite Poıtale No. 1261 

C onstructions-Repa rations-Trav. Publics-Materiel de Construction-Cartographie 

~onstr. bit. pr. garder materiel electr. 
Pierre tombale môsaTquc: 7 p. Gre a gre 
Medification a l'ecole de vcterinaire Istanbul Publique 
~On5t. fenetres: 41,64 m~ constr. portçs: 72,20 m~ Gr~ iı gre 
Constr. s route Erenköy-Stntion Publique 

n pne a T axim rue Kazancı Yokuşu Pli c:;ıch 

(cah eh P 51) 
~ep. chaussee s route lzmit·Çuh:me .. 

228 02 
486 -

9978 -

594 89 
101 14 48 

23361 -

17 18 
73 05 

749 -

44 62 
758 58 

1752 50 

~om. Ach. Comm. Mil. Ist. Fındıkh 19-4·41 10 
Com. Ach , lnt. lzmir 6-4-40 11 
Dir. Hyg. et Assist. Societe Catalotlu 20-4-40 11 
9me Expl. Ch. de fer Etat Sirkeci 9-4-40 10 
Com. Perm. Municip. lstanbul 22-4-40 14 -

'I) l> " 22-4-40 15 

Vilayet Kocaeli 22-4-40 14 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstru~~ts Sanitaire~-FOU_!:!!iture pour Hopit~ux 

Tabe d'oxygcne: 150 p. Pli c2ch 8250 - 618 75 ler Expl. Clı. de fer Etat H. paşa 29-4-40 IS -
Produih chimiques et instrument : 156 lots (aj) Publique 3460 09 · 259 50 Dir. Pr. Douane~ lstnnbul 15-4-40 10 -

,, )) ,, " 386 ,, 5615 75 42l 19 ,, ,. 15·4-40 10 
,, ,, n ll 45 > n 2722 30 204 17 D > 15·4-40 10 -

Acide aı:otique: 350 t. (cah eh P 490) Gre iı gre 98000 - 61 50 - C. A. Oir · G en. Fnb · Mil lst. Salıpazar 16-4-40 14 -

Electricite-C:az-Cfıcct ffcpe Central(tnstallationet ateriel 

Ruban isolateur: 1350 roulcnux·bande jaune: Publique 
585 rouleaux-mastic de soudure dans 
bcıite de 100 gr.: 1400 p. ete. 

Div. arfü:les electr·: 205 lots (cah eh P 195) Gre iı grc 39000 -

t:labillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 
Batiste: 2500 m. Gre il grc 
Habil bleu: 96 complels 
Casquette pr. ecolier: 63 p. 
Habits: 450-500 complets 
i.toffe pr. habits: 1500 m. 
Vachettc noire: 800 k. 

Publique le cost. 20 .....ı. 

,, Jn P• 2 -

n 

Pli ench 11625 -
Grc a rrc 1440 -

Bois de Construction, 
lois de constr.: 11 m3 

Planches, Charpente 
Publique 470 -

D ivers 

Laque japonaise: 100 k.·veı nis flatin: 400 k.· Grc iı gre 
upltalte laque: IOO k.-vernis secntif: 300 
k.-id. roure: 30 k.-id. bleu: 30 k.-id. noir: 
30 k.·laque rouge: 200 k.·gomme laque: 500 k. 

Materiel pr. install. eau: 17 lots Publique 
,, " four: 9 lots Gre iı gre 

Courroie pr. ceinture: 1600 p. ,, 
Daleire: 100 p.-seie: 100 p. ,, 
Lanterne de marin avec verre de rechange: " 

500 p. 
Pierres moellonı: 806 m1·tuyaux iı gaz en fer: n 

120 m. ete. 
Reıistance: 101 p. 
Varonnet: 169 p. 
Rail: 3620 m. 

Publique 
Gre a gre 

Matôriel pr. varonnet: 8 lots 
Dorure janne en poudre tliff. qual: 500 k. 
Litapon: 35UO ' k. 
Tube tle flamme de locomotive: 2 complets 
Manometre de locomotive: 2 conıplets 
Bouteille de niveau d'eau de locomotive: 24 p. 
Couteau pr. hlcher: 2400 p. 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 
,, 
n Marnaiı de monture: 200 p. 

Coton: 100 t. (cab eh 325 P) 
CbHdren oval: 150 p. 

Pli cneh 

larres en fer de 10 m m: 5120 k -id. de ıo Grc iı grc 
ru/ra: 5120 k. 

Plateau pr. börek: 100 p .·theiere et carafe iı 
eau en caivre: 23 p.·gnmelle en cuivre: 1000 p. 

Chaudrea pr. lessive: 30 p .·id. pr. helva: 30 ft• 
Assiette plate en euivre: 4000 p.· id. creuse en 

cuivre: 2 00 p.-a-cbelet en cuivre: 2000 p. 
Graade Hlller ,r. ehattdron: 20 p .-passoire: 2 

p.-id. f'· en euiYre: 20 p.-id. pet.: 460 p. 
Tromp• et autres matcr.: 10 1 ts 
Voiture pr. les equipes de sap. pompiers: 2 p. 
Fııbrie. voiture pr. t•nnsport de viatıde 
luse: 28 p. 

'J) 

:o 

" 

n 
,, 

Arroseuse: 8 p.-re•erqueur pr. sablc: 8 p. Pli caeh 
(cah eh P 140) 

Tale en acier Siemens Mnrthin: 279 p. 
Cire: 1,'l t.-pcn brute: 1, 1 t. 
Tôle en plaque de 1 ,5 m 'm: 'O t. 
Maebine·outil a aiıuiser: 2 p. 

• n graver: 4 p. 
Aeier pr. ressort: 1309 k. 
Tola: 49'2 k. 
Pierre emeri: 117 lots 
Nickel: 25 t. (eıı.h. eh. P. 313) 
Aeier: 25 lets (cah eh 280 P) 
Acier pr. fn~ric. : 75 lots (cah eh 210 P) 
eequille avec chipiteau: 60 p. 
lurin americain pr. perforer: 39 lots 
&.don-poste: 9 p. (cah eh 811 P) 

Gre a gre 

" 
n 
» 
> 

n 
» 

n 

n 
'J) 

Publiq•e 
Pli cach 

2390 -

850 -
1144 -
1500 -

la p. 1 30 

365 -

1550 -
735 -

1600 ) -
le le. O 65 

8250 - · 
4096 -

4246 

3555 
31. -

66 -

7130 -
4000 -
1&9 25 

56000 -

18879 -

20400 -
5400 -
9000 -
12-i3 55 
1248 -
9130 -
~2500 -
56000 -
4200 -
17010 -
1230 -

162162 -

1000 ~ 

2925 -

144 -
9 45 

871 85 
216 -

35 25 

176 25 

63 75 
172 -
142 -

975 -

27 37 

116 25 
55 12 

1200 -
4875 -
619 -
307 20 

636 90 

533 25 
'ı77 -

144 90 

1066 50 
liOO -

4050 -

1415 93 

1530 -
405 -
675 -
93 27 
93 60 

684 75 
4375 -
4050 -
3150 -
1275 75 

92 25 
9358 10 

Dir. Gen. Expl. Elcc. Tram. etT. Jı;t. 2 l-5-49 15 -

Com. Ach. Dir Gen. Fııbr. Mil. Anlc. 16·4-40 14 30 

Dir. Hangar Aviation iı. Yeşilköy 

Dir. Ecole Agricole Bornova 

" 
Vilayet Ordu 
Dir. Gen. Türkkuşu Anknra 
Com. Ach. lnt. Tophnne 

8-4-40 15 -
19-4-40 15 -
19-4-40 15 -

8-4-40 10 -
9.4.40 13 30 

C~m. Ach. Econom. Monop. Kabntııche 24 4-~I 14 -

Com. Ach. Dir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 10-4-40 10 -

n " 
Com. Ach. lnt. Ankara 
Com. Ach. Mil. Atlana 

CQID. Ach. Min • Def. Nnt. Ankara 

" " 
9me Exploit. Ch. de fer Etat Sirkeci 

20-5-40 14 -
6-4-4e 10 -

18-4-40 10 -
6-4-40 10 -
8-4-40 11 

9-4-40 10 

Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 10.4-4t 16 30 
14 -
14 30 
15 -
16 -
16 30 
14 30 
15 -
15 30 
16 -
16 -

11 -
10 -

11 -

n 

n 
> 

n 

n 

,, 
n , 
> 

n 

n 
)) 

,, 
n 

" 
" 
n 
> 

25.4.40 

25-4-49 
25-4-40 
25-4-40 
25·4-40 
24°4-40 
24-4-48 
24-4-40 
24-4-40 

Com. 
Com. 
Com. 
Ce111. 

Ach. Corps Armee Balıkesir 
Ach. Min. Def. Nat. Ankara 
Ach. lnt. Erzurum 

9-4-40 
22-4-40 
12-4-4 
19-4 4Q A h. Co~•. Mil. lıt. Fıntiıklı 

f.>ir. ln!itruction Pub. lstnnbu\ 

n " 
n n 

,, ,, 

Municipolitc A.nknrıı 

,, " 
' Kartnl 

" ,, 
Com. Perm. Municip. lst.ınbul 

Com. Ach. lnt. Marit. Knsımpaşa 
Com Ach. lnt. T cphane 

» JDir. Gıin. Fabr. Mil. 

n > 

n 

" .. 
]) 

n " ., ., 

" n 

" 
,, 

n " 
ler Expl. Ch. fer Etat H. paşa 
Dir• Gen. P.T.T Ankara et lst 

10 4-40 15 

104.40 15 
10-4-40 15 

10-4 40 15 -

9.4.~o 

9-4-40 
8-4-40 
8-4-40 

22-4-40 

11·4-40 
11-4-41 

Ank. 15-4-<49 
ltl-4-40 
19·4-40 
10-4-40 

10-4 40 
10-4 40 
1,.4 40 

1' ·4~0 
16·4-40 
16-4-46 
24-4-40 
22-5-40 

10 30 
ıo 30 

11 -
11 -
14 -

15 -
14 30 

15 -
10 30 

11 -
H 30 
14 30 
15 30 
10 -
10 30 

11 -
14 -
10 30 

16 -

Memento des Fournisseurs 
-- LES ADJUÖJCATIONS QUI AURON1-LlEU LEs.4.940 

---~ 

Com. Ach. Milit. Edirne: Dir. Vakoufs İzmir: 
Harıcots 11ecı et qeurre [No 1359] Rcpar. ban [No 1370] 
Bucnlo (No 1%0) Vilayet Samsun : 1$1'1 

Miuist. Hygıcne et Assist. So· Coııstr. mur et &tation sclection (NO 

cinle Ankara : Crcclıe Adana : 
Trav. inııtnL technique clinique nccou• ı Constr. uealier [No 1373] Is\: 
ahement et fernmea [No 1362] Com. Ach. Surv. Oouan• 

enz.ine [No ıt372] Chaossuru [No 1374) 

Dir. Trav. Pub lstanbul: Dir. Forets İspnrta: 
Conıtr. mur (No l.J64J Bo's de upin l"'o 1375] • 

il ccole ııecond . (No 1363) Com . Ach. Milit. ÇorUP1 : 
Rcpar. bitiase Pacw tc f ontıl:rc [No 1380] Viande de boeuf [No 1376) 

Defterdnrat lstanbul : Direction P. T. T. Seyhaı:ı : , 
Picces efe motoc,)c.etteııı , armoiı e en fer, Potuux tiolôgraphiquea en baİJı de 1 

dccombrcs boutique ete. [No 1365] • rcsincux [No 1376) d 
11
,: 

lnatnl . electr. [No 1365J Stat on Lutte Agricole A 11 
Pepiniereı Vignes Gözlepe : Camionnette (No 1376) • 

Repnr. kiosqı:ıe [No 1365] Com. Ach. lnt. Tophane· 
Dir. Route Transit Erzurum : fô e en plaque [No 13761 

Etııde varinnte [No 1365] Peaux dP. mouton (No 1319) 
Fer n cbeval [No 1379] 

Com. Perm Munic. lstanbul : Mcdaılle INo 1379] N11,ı· 
Habıt• et paletots (No 1366) Com. Ach. Comm. Base 
Mach ne lesılveuıe (Ne 1373] le Marmara : 
Ccınatr. cbambre nvec vıtrınc [No 1380) Chırbon recompa.e [No 137') d 0uıe 
Meublea, drnpı de lit ete. (No 1380) Dir Stadium et HyppO r 

Dir. Gen. Turkkuşu Aıfk.: Ankara : 
Pııeuıı: pour automobile lNo 1366) 

Dir· Pr. Douanes lst.: Coke [No 13761 A 1c11r•; 
Dir. Gen. Fabr. Milit. rı 

Objet• d'ınventaire nmelotea (Ne 1566)• M (N 1377] 
D. G' M a:ıeat o 

ır. en. onopoles : Acide nwtiquo [No 1177} t : 
Plomb pour Hller et couteaa pour hli- i Cow. Ach ·~inist. Def· Nil 
cher [No 1366) Couverture en laine [No !'177) 

Chemins de Fer Etat: Constr pavfs (No 1369] •• ııoıir 
Garııiture de graıneur t.mpon [No 1366] Dir. P~piniere Merıinlı 8 

Pierru parqaetı [No 1366) T11yaux (No 1377) 

Presid. Lutte Fıevre Ank.: Dir. Monopoles Samsun~ 1f'l 
Mar.out [No 1.'167] rra ıport arbcle• moııopolı•~s [· 

Ecole Metiers Akşam Ankara: Direction P.T.T. İst.: 
Groupe de aoudure d., tunıformateur Location bateau [No 1378) • fst : 
[No 1367] Com. Acb. Comm. Mıl. 

Municipnlite İzmir : Raiıin ıanıı pepıns (No 1379) ·ı~6!: 
Ciment [No 1368] 1 Dir. Hangar Aviation "'{eŞ: ı J 

Trav . cnnnliaatien et conııtr. mur[No 1368] Toile pour biche et confec:tlon [NO 
Pıece• rechange pour Adm. autobus Vilayet Ankara : 
[No 15419) latallatioa electr. [No 1380] • 
Accumul teur (No 1369) C A h M•t•t SeliıJJİfe ' M . . J' • K l om. c • ı ı • 

unıcıpa ıte ema paşa : Foio [No 1380) ı' • 
Constr. casino [No 1368) r' fi 

NOTES • Lea Numcros enır• 1 4' 
lnstitut Lutle Agricole Ank. : tbbes aont ceuıı: da notre jourl' /.. 

Thermo•tate 1ı pont [No 1369) lequel l'avi• o paru. , 01 f 
O f d (•) Ln affnireı ıuivica d 11 

1111• 
e ter arat Konya : riaque ae rapportent A des ~• 

A11tomobile de monture INo 1370] • adjudıcatıon li lı ıurenchcrıı· 

• • 

MUZAY DELER 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü İktısadi l,letr11eiet 

Müdürlüğünden : ;\'11'~ 
Ankarada Keçiören şosesi civarındaki alurlarda mevcud (t. ~~ 

cinsi kasaplık ve damızlık altı aylıktan bir yaşına kadar 52 ı ,,~ 
yaşından fazla yaşta 68 ki ceman 62 erkek ve 58 dişi dorıııı 

1 

olarak mahallinde acele satılacaktır. bil''~ 
Almak isteyenler mahallinde her vakit hayvanları gört

1
5-J 

ıibi mektubla tafsilat isteyenlere de der)ıal cevab verilir· ·ıe 111'1 
tarihinde talihlerin vereeekleri en yüksek ve muvafık fjat 1 efb
hallinde ve toptan satılacak olan bu hayvanları görme1' -~ :ıı~ 
tafsilat almak için Aokarada Keçiören şosesi üı:erindeki es" i<'' 
mektebi yanında iktisadi işletme müdürlütüne şimdiden ılJ 
edilmelidir. 

istanbul 2 nci İcra Memurluğundan : ,e 
ıısc ~ı' 

Bir berçtan dolayı 93913027 No. lu dosyamızla tahtı ııı"P j 
nan Goldkontrol marka buz dolabı ve lrnhve değirmeni ve ,t 1 
lif bakkaliye eşyası 12 4.940 tarihine ınüsadif cuma giinÜ 'dil~~~ 
dan 17,5 a kadar Kurtuluşta tramvay caddt'sinde 210 No· ııı 1111'~ 
inünde aahlacaktır. O gün muhammen kıymetin }~ 75 inİ b~ ııı''f( 
ikinci arttırma 17.4.940 tarihine müsadif çarşamba günü B.) rıtİ'' I 
ve saatte icra olunacak ve en çok arttırnııa ihale edileeelı b.,ııı 
lipleria % 1,5 pey akçesiyle satış zamanlarında mahalliııde 
cak memuruna müracaatları ilan olunur. 

ı - dBJ' \~ 
stanbul Levazım Amirliği Satmalma ~omisyonıı0 ,,.,~' f 
1000 kilo kadar sönmüş fırın ltömürü satılacaktır. ~t il jtf 

arttırması 10.4.940 çarşarnbe günü saat 15,30 d Topharıt. ı5 I 
mirliti ıatınalmn komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedelıelll)'I' 
temfoatı 225 kuruıtur. isteklilerin belli saatte kemiıyoo• I 1,ı 

* • • 1 tı••'' 
Soluk hava dolapları kiraya verilmesi· Bak: 11 

..• / 
U. Müd. ilii.nlarına. / 

~ -6 . it 
İmtiyaz Sahibi ve Yazı ı,leri Direktörü : ısmail ır 

Buıldı§'ı yer: Akın B&1ımevi lıtanbul 


