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20 kuruıtur 
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Umum Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 

Ekonomik Haberler 
-----· 

ihracat işlerimiz j lzmir fuarına Yunanistan resmen 
~ Bi, kaç gün gevfek giden ve ı iştirak ediyor 
1~1ta bir aralıJr büsbütün durAn 1 İzmirden bildirildiğine göre 
t:•cat faaliyetimiz son bir kaç Yunan hükumeti 1940 izmir en
~lın 2arfında tekrar artmata baı- ternasyonal fuarıoa iştirake ka· 
lit ltııttır. İki gün zarfında J 28'JOO rar vermiştir. Fransız devlet de
' •lılt ihracat yapılmıştır. Bu miryollarında da fuara iştirak 
ltada, Almanyaya 12.300 liral•k edecek ekspozan ve ziyaretçile· 
~Yı.ıı keres!esi, 47 bin liralık ~ re avdet biletlerinde yüzde 50 
~:.ıııyağı; ltalyaya 21.000 kilo tenzilat yapılacaktır. 
t ık, 65 sandık yumurta : Mısı- Onuncu enternasyonal fuar 
~ 1?~0 liralık iç fındık ve. ba- hazırlıklarına ehemmiyetle de
l ~ıçı; Suriyeye 12.30 1 lıralık vam edilmektedir. Fuar sahasın
b~Yııı kerestesi; Arjaotine 10 da yeni bazı pavyonların inşası-
1~ ~iloluk iç fındık ; Estonyaya na baılanmıştır. Trakya pavyo-
4 b~ın kilo tütün ; Letonyaya nu tamir ve tevsi edilmektedir. 
~~ kilo tütün ; Bulgaristana Geçen seneki Frırnsız pavyonu 
r kilo balmumu ve Yuna. da, bu sene daha büyüğü iofa 
tj
1

ı1~rıa tla çiroz bahtı ğönde- edilmek üzere yıkılmıştır. 
lbıştir. 

ithalat islerimiz 
~1 ()iirı limanımız için ithalat ba
aıltııııclan pek hararetli bir gün 
ltı1ıttur 

ı... Sovyet
0 

bandıralı Svanetia va
rııt'f 
~ 1 e ambalaj kağıdı, sun'i 
~~ııuı, kibrit sapı, kaplama 
•, 1•sı; İtalya bandıralı Vesta 
ttPlltile kitıt, kıraıızı biber ; 
t.q '

1 •ıı bandıralı T. Gautier va 
~/ile telefon malzemesi bakır 
"'' delJUıo tel, çiuko levlaa, yün 
tnıu • ._ 

tıı oat, boya, vernı~ ve ma· 
,,n, aleminyum levha ; İngilis 
tj~dıralı Afrikan Pirinee vapu · 
bo Vagon, yol silindiri, çelik 
lı.,tıı, kazma, kürek ve Ameri
•i 11 baadıralı Exermont vapurile 
tılltııaa filmi, teneke levha, ya
lı.i lbııkinesi, elektrik malzemesi, 
,01tıYtvi ecza, kanaviçe kağıt, 
•/

8
• cila ve macun, beıiryağı 

reeiaı kafııdı gelmiştir. 

~oııu Zonguldak demir yolu 
inşası 

lfu~~karadan bildirildij'ine göre 
~ 11 ınet Zonguldak istasyonun
-~ başlıyarak Kozluya varmak 
._,te iki milyon lira sarfile nor· 
'-t.. genişlikte bir demiryolu 
~'t •ıııa karar vererek bazarla
•t: . lcanun proJesını Meclise 
' llııştir. Bütçe ve Nafıa encü-
tııt . b ~ trınde kabul edilen u pro-
\ılrkında Mecliste müzakere 
~ tctktir. 

~o 11 •uretle limanı bulunmayan 
~lu Zonguldata bağlanacaktır. 

1R0oıanyad;;;- ker~ste ithali 
~~t~at aabipleri demir buhranı 
t, b ıle fazla kereate kullanma
),._ 11flaaıı,lar ; bu yüzden pi
ta_lda kenate bubr.:ını da hat 
)t\ı·trtnit, fiyatlar da ehemmi· 
''-ıı lniktarda yükıelmittir. Re
•i i ~•dan acele kereste getirilme
S Sııı teşebbuslere giritilmiştir. 
0rııer Bank-milİi sanayi için 

iplik verecek 11>l'k 4Q11 
1 

• kullanan sanayi erba.bı 
~1-'-ıılli sanayi birlitinde bir l 
~t/tı yaparak iplik ihtiyacı 
~ktıtle ıörilfmilflerdir. Sümer 
~ıı~ tan milli sanayi birlitine 
~ a tarafından milli sanayi 
'-. Verilebilecek ipliklerin oıik
'-ıı "e numaraları bildirilmiştir. 
~t11krı· için bütün fabrikaların 
~ , 1f>lik ihtiyacmın nihayet 
"ıt'İ Y~n onuna kadar birdiril 
~ıı~ bırlikçe islenmittir. Sümer 
'·" ırı vereceği iplikler 10 nu-
"'•d •n 40 numaraya kadardır. 

Fuar mevsiminde İzmirde da· 
ha mühim spor temasları yapı

lacaktır. Bu maksadla zenı;n bir 
program hazırlanmaktadır. 

Bulgaristandan mangal kömürü 
geldi 

Bir Türk vapurile Bulgaristan• 
dan limanımıza 56 bin kilo man
gal kömürü geldi. Kömür ve 
odun fiatleri geçen sene bu mev· 
simde daha ucuı olduğundan 

pahalılıtın eıasları alakadarlar 
tarafından tetkik edilmektedir. 

Türkiye - Almanya ticari münase
batı 

Hükumetimiz bir kaç gün ev

vel bir kararname çıkarmış ve 
aramızda ticaret anla,ması bw
lunmıyan, Almanya, İspanya, ve 
diğer bazı memleketlerle takas 
yoluyla ve ihracı serbest olan 
mallarla ticaret münasebetleri 
yapılabilmeıini temin etmiştir. 

Piyasada iyi teıirler yapan bu 
kararname bilhassa Almanya ile 
aliş verişi temin etmek noktaaın
dan geniş bir alaka ile kar,ı
lanmıştır. 

Ancak Almanya bu kararna· 
me ile tesbit edilen ticaret mü
saadesini gayri kafi bulm u' ve 
memleketimizde daha geoit mik· 
yasta ticari temaslara girifmek 
için şimdilik Ankara Ticaret 
müzakerelerinin neticelenmesini 
beklemeyi tercih etmittir. 

Türkiye - Romanya ticaret anlaş
ması 

Türkiye Romanya ticaret an
laşması müzakereleri için Bük
reşe gitmiş olan ve bir müddet
teoberi orada gchüşmeler yapan 
Dış Ticaret umum müdürü Ser. 
vet Berkinin reislitindeki heye
timiz bugünlerde dönecektir Ya· 
pılan anlatmaya iÖre, Roma
nyadan alınacak petrol ve beu
zine mukabil tiftik ve yapatı 
gönderilecektir. Tiftik ve yapa· 
tı ihracat birliği dün bir top· 
Jantı yaparak piyasadaki tiftik 
ve yapağı stoklarını tesbite bat· 
lamısbr. Yakında ihracata baş
lanacaktır. 

Diğer tarı.ftan Ankara.lan bil
dirildiğine göre kat'i bir zaru
ret olmadıkça, Rumanyaya sipa
riş edilen bir mal için Türkiye 
Cümhuriyet Merkez Bankasında· 
kıi Türk · Rumen kliring hesa
bıoa peşin tediye yaptırılmama
il kararlaştırılmıttır. 

Müteahhitlerin Takvimi 
-- -- YARIN G. 6. 940 ta YAPİLACAK İHALELER 

Çaoak. Belediyesi: 
Harita tan1imi (No 1418) 

Bursa Nafıa ~üd.: 
Ahşap köp Ü inş . (No 1423) 

İst. Elektrik Tramvay ve Tünel 
İşletmeleri : 

F.ki elektrik •nyaeı•ı (No 1423) • 

Diyarbakır Vilayeti: 
Göçmen evini inş (No H23) 

Ank. Nümune Hast. Başlab : 
Süt ve yo~ırt (No 1426) 

M. M. V.SAK: 
Benzin hnklım ınş (No 1426) 

İst. Belediyesi: 
Bina ankaz;arı (No H27) • 

Ank. Lvz SAK: 
TereyaA' (No 1427) 

Samsun Vilayeti: 
Ham taş ihıari (No 1427) 
Kaldırım inş . (No 1434) 

Nafıa Vekaleti: 
Anlc, Hukuk Fakültesi kalorifer mutfak 

çamaşırhane elıoktrik ve sıhhi teı·ııatı 

(No 1428) 
D. D. Yolları: 

S~fif duyu (No 1428) 
fzmir Eşrefpaşa Hast.: 

Evrakı matbua (No 1428) 

Afyon Kor SAK: 
Süt ve yo~rt (No 1429) 

Maarif Vekaleti: 
8enı.in (No 1429) 

Ask. Fabr. Tekaüt Sandığı: 
Masa ve eardalye (No 1430) • 

Sivas Beled Elektrik İdaresi: 
İkametgah bi nıuı inş (No 1432) 

Sivas Belediyesi: 
Kaldırım ınş. (No 1432) 

Akhisar Belediyeıi: 
MPcta vft hacaları inş. (No 1432) 

Samsun Oefterderlığı: 
Tuz J.,poıu ankau (No 14~4) • 

Gireaon Belediyesi : 
E1elc.trik ıı·,,pıı leri (No 1435) 

İst. Defterdarlığı: 
Alı7ap !:apı pencere ve çerçeve ıınknzı 

(No 1437) • 

Edremit Ask· SAK: 
Yük arabaaı (No 1438) 

Hamiş : [ ] Tırnak içine alınmıı nu· 
uıaralnr, işin hangı uy l ı ıaıetede n~,•· 
oldnr:unu eösterir . 

c·ı Sonunda yıldı'Z ı~areti bulunan işlP 
müuyedey• aittİT 

MÜNAKASALAR 
. -----------------· 

i nsaat -Tamirat- Nafıa işleri - Malzama-Harita 
Sivas Nafıa Müdürlüğünden : 

Eksiltmeye konulan iş: Sıvas. f::nincan yolunun 104 +00 l 
l09+500 kilometreleri arasında 5500 metre lulünde esaslı şose ta
miratıdır. Bıı işin keşif bedeli 21490 lir.ı 39 lrnn:ştur. 

Eksiltme 24.6.940 tarihine tesadüf eden pazartesi günü saat 15 
te Vilayet Daimi Encümeninde kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

Bu işe aid evrak şunlardır. Keşif hulasası, metraj cetveli, fiat 
ıilsilesi, grafik, te~vi} ei türabiye ve şose ve köprüler ve kargir iıı 
şaat, fenni şartnamesi, bayındırlık işleri genel şarhıawesi, ve muka 

vele sureti. 
Eksiltmeye girebilmek için talihlerin 161 \ lira 78 kuruş muvak

kat teminat vermeleri ve Vilaye~ makamından almmış ehliyet vesi· 
kasile Ticaret Odasına kayıdlı olduklarına dair tescili hüviyet vara· 
kası ibraz edilecektir. 

Talihler teklif mektublarını eksiltıne yapılacağı saatten bir :;aat 
evvel Encümen Riyasetine vermiş, mukabilinde makbuz almalıırı 
f&rttır. 

İsteklilerin ehliyet vesikası alabilmeleri için eksiltme gününden 
en az sekiz gün evvel istida ile Vilayet makamına würacaat etme
leri la7ımdır . 

Balıkesir p. T. T. Müdürlüğünden : 
Edremidde inşa edilecek P. T. T. binası inşaatı 21.5.940 tari· 

binden itibaren bir ay müddetle pazarlığa çıkarılmıştır. 
Bu işin keşif bedeli 34016 lira 11 kuruştur. İhale 21.G.940 cuma 

günü ıaat 15 te Balıkesir P. T. T. Müdürlüğü binasında teşkil edi
lecek Komisyonda yapılacaktır. 

Bu işe aid: 
A - Projeleri, 
B - Fiat bordrosu, mesaha cetveli, ke:,if hulasasını, 
C - Fenni ve hususi şartnameleri. 
İsteyenler 170 kuruf bedel mukabilinde Bal~kesir P. T. T. Mü· 

dürlüğünden alabilirler. 
Talihlerin en az sekiz giln evvel bu işe benzer yirmi bin lira

lık iş bir defada başardıklarına dair referanslarile bulundukları yer 
Vekilili'derioe müracnt ederek ala.::akları t'hliyet ve Tiearet Odası 

vesikhlarını ve kanuni muvakkat teminat veya banka mektubunu 
21.6 940 tarihinde ihaleden bir saat evvel yani saat 14 te Eksiltme 
Komisyonuna vermiş olmaları lazım geleceti ilin olunur. 

Sivas Nafıa Müdürlüğünden : 
Eksiltmeye konulan it: Sıvas-Erzincan yolunun 96+300 - 103+ 

885 kilometreleri arasında 7514 metre tul üzerinde mevcud taşın 
ferşi ve şilindirajı İfİ kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır 
Bu i•iıı keşif bedeli 13317 lira 59 kuruştur. 1 

Eksiltme 2.t.6 940 tarihine musadif pazartesi a-ünü saat 15 te ! 
Vilayet Daimi Eııcümeninde yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak her gün Nafıa 
Müdürlüğünde görülebilir. j 

Eksiltmeye girmek isteyenler 998 lira 82 kuruı muvakkat te-
1 

minat vermeleri ve bu gibi işleri yapabileceklerine dair Vilayet 
makamından alınmış ehliyet vesikalarilc Ticaret Odasın~ kayıdlı ol- 1 

duklarına dair tescili hüviyet varakaları ibraz eylemeleri lazımdır. 1 

isteklilerin tekiif mektublarını yukarıda yazılı vakitten bir saat e\·· 
veline kadar makbuz mukabilinde Vilayet Daimi Encümenine ver· 
meleri lazımdır. l Postada elacak ıecikmeler kabul edilmez. 

Lüleburgaz Kepirtepe Köy Enstitüsü Müdürlüğünden: 
Muhammen bedel umum tutarı 

Yapılacak işin nevi Metresi Beher metresi 
Lira Lira Kr. 

' Arteziyen delme 100-150 15 750 
Yüzden yüz elliye kadar 50 metre arazi bulunan arteziyen del

me işi 1940 haziran 1 l nci salı günü saat 15 de Lüleburgaz. mal. 
müdürlüğü odasında pazarlıkla ihale edilecektir. 

Teminat akçesi 750 liranın % 15 dir. 
Şartnameyi görmek ve daha fazla malumat almak isteyenlerin 

Lüleburgaz Kepirtepe köy enstitüsü müdürlüğÜne müracaatları. 

Edirne İıkAn Müdürlüğünden: 
Edirne 15 kilometre mesafede bulunan ve Sırpsındığı nahiye 

merke.ıi olan Sarayakpınarda 25 ve 12 kilometre mesafede Ekmekçi 
köyünde 25 ve Uzunköprü kazasının Kurtbey köyünde 40 ve Ço
banpınar köyünde 15 ve Hamidiye köyünde 20 ve Uzunköprü ka
sa basında 75 ve İpsala kazasının İbriktepe köyünde 50 cem'an 250 
göçmen evinin inşaatı, yılnız kerestesi hükumet tarafından verilmek 
ürere toptan veya grup halinde eksiltmeye konulmuştur. 

Umumi keşif tutarı Edirne merkez kazasına bağlı köylerdeki 
evler için 14910 lira 16 kuru' ve Uzunköprü kazası merkezile köy
lerindeki evler için 54684 lira 98 kuruştan ve İpsala kazasının İb
riktepe evleri için 1327 lira 36 kuruş olmak üzere cem'an 87293 
lira 35 kuruttan ibarettir. 

Eksiltme 20 haziran 1940 perşembe günü saat 15 te Edirne İs· 
kan Müdürlüğünde müteşekkil Komisyon tarafından yapılacaktır. 

Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
Münakasa Ş!!rtnamesi, plan vesair evrak 436 kuruş mukabilinde 

Edirne İskan Mfüiürlüğünden alınabilir. 
Muvakkat teminat akçesi Edirne merkez kezasının Sarayakpı· 

nar ve Ekmekçi köylerinde yapılacak 5& ev için 1118 lira 26 kurut 
Uzunköprü kasabasında 75 ev için 1812 lira 7 kurut ve ULunköprü 
Kurtbey köyünde 38 ev için 1185 lira 37 kuruş ve Uzunköprü Çalı 
köyünde 22 ev için 640 lira 46 kuruı ve Uzunköprü Çobanpınar 

köyünde 15 ev için 463 lira 42 kuruş ve İpsala ka:1&sı İbriktepe 
evleri için de 1327 lira 36 \ı.uruf olup 250 ev içiı? teklif verecekler 
için de 6641 liradır. 

Teklif mektubları eksiltme- saatinden bir ıaat evveline kadar 
Komisyon Başkanlığına tevdi edilmiı bulunacaktır . 

Eksiltmeye talib olanların ehliyet vesikalarile birlıkte müracaat
leri lüıuınu ilan olunur. 

Nafıa Vekaletinden : 
Eksiltmeye konulan İf : 
Malatya sürgü regülatörü tevsii, kanal, açık tiloel, imalatı ıı. 

nayie, sürgü ve derme regülatörleri işletmf' binaları inş'\atı, keşif 
brdeli 315 bin liradır. 

Eksiltme l 7.940 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 de 
nafıa vekaleti su itleri reisliği su eksiltme komisyonu odasında ka

' palı zarf usslile yapılacaktır 
istekliler eksiltme fartnamesi, mulcavele projesi, bayındırlık iş• 

leri genel ıartnamesi, fenni f&rtnarne vt>: projeleri J 5 lira 75 kuruş 
mukahilinde su işleri reisliğinden alabilirler. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 16,350 liralık muvakkat 
teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacatı günden en az 8 gün ev
vt"l t'llerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile nafıa \'eka
letine müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları 
ve bu vesikayı ibraz etmeleri ıarthr . 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmayanlar ek~iltmeye 

iştirak edemezler. 
İsteklilerin teklif me-ktublarını yukarıda yazılı saatten bir 

aaat evveline kadar su işleri reisliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

* * • Eksiltmeye konulan iş : 
Manisada kum çayının bir tabliye yatağı ile Marmara gölüne 

akıtılması ameliyatının keşif bedeli 145.555 lira 66 kuruştur. 
E1uiltme 28.6 940 tarihine raslıyan cuma günü saat 15 de Nafıa 

Vek:ileti Su İ~leri Reisliği su eksiltme komisyonu odasmda kapalı 
urf usulile yapılacaktır. 

İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi bayındırlık iş· 
leri genel şartnamesi, fenni f ırtname ve projeleri 7 lira 28 kuruş 
mukabilinde su işleri reisli{ıinden alabilirler. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 8 528 lira 28 kuruşluk 

muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az 
sekiz ıün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte h:r dilekçe 
ile Nafıa Vekaletine müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere 
vesika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri farttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmayanlar eksiltmeye 
iştirak edemezler. 

İsteklilerin teklif mektuplarını yukarıda yazılı saatten bir saat 
evveline kadar su işleri reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

İstanbul Belediyesinden : 
Suadiye İskete yolu in,aah açık eksiltmeye konulmuıtur. KetiE 

bedeli 6493 lira 29 kurut ve ilk teminatı 487 liradır. Keşif ve tart-



2 M0NAKASA GAZETESi 

Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
Gmsi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Günü Saatı 

A) l\IUnakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Göçmen evleri inş.: 250 ad. (şort. 436 kr ) kapalı z. 87293 35 
Vezirköprü kasabasının halihazır harituı paz. 2360 -

yap. (temd) 
Suadiye iskele yolu iıış. aç. eks. 6493 29 
Manisada kum çayının bir tahliye yatağı kapalı :ı. 145565 66 

ile Marmara gölüne akıtılması (şart . 

728 kr.) 
Malatyadıı sürgü regülatörü, tevsii kanal, 

açık tunel, imalatı sınaiye sürgü ve 
derme regülatörleri işletme binaları 

inş. (şart 15 75 L.) 

n 315000 -

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastahane Lvz. 
-----·------·• r• - ... -=--. - _.._.__ 

Haşarat öldüren mayi filit: 5000 k. paz. 

Ele" tri~-'"' c. vagazıMKalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Dizel motörü: 1 ad. kapalı z. 
Otomatik komple yağlı enterrüptör: 69 ad .- ,, 

muhtelif kesici ve teferrüatı: 390 ad. 
Memleket hastanesinin elektrik tesisatı n 17197 95 

Mensucat, Elbise, f(undura, Çamaşır v.s. 

Lastik çizme: 125 çift 
Kefenlik bez: 8000 m. 

Nakliyat Boşaltma Yükletme 

Kum nakli: 4000-5000 t. 

aç eks. 
n 

Tuz nakli: 3500 t. aç. eks. 
Aık. nakliyat yap.: 162 t. paz. 

Mahrukat Benzin, Makine yağları v. s. 

Odun: 528 t. 
Zonguldak kömürü: 200 t. kok: 210 t.-icok 

tozu: 50 t· 
Kompresör yağı: 3250 k. (temd.) 
Maden kömürü: 100 t. 
İntava Utility oil yağı: 3 t. 
Karabük kok kömürü: 400 t. 
Odun: 900 t. 
Odun: 9i0 t. 

Müteferrik 

İç tapa, mamelon, T. Flanç diuek, redük· 
siyon gibi 30 kalem demir ve galvani· 
ıe gaz borusu ve teferruatı 

Curuf tuğlası imali· 750000 ad 
Tek atlı araba koşumu: 17 tak. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.o. . 

Sığır eti· 140 t. 
Çavdar sapı; 1000 t. 

Patates: 21000 k. 
Salça: 2000 k. 
Şehriye: l t.·makarna: 1 t. 
Soğan: 10500 k. 
Soda: 3000 k. 
Kepek: 2500 k. 
Saman: 3000 k . 
Arpa: 4200 k 
Yumurta: 75000 ad . 
Nişasta: 600 k. 
Pirinç unu: 2000 k. 
Un: 1200 k. 
Sadeyağ: 10 t. 
Sığır eti: 7 t. 
K. ot: 60 t. 
Çalı fasulyesi: 24.3 t.·ayşekadın fasulyesi: 

53.3 t.·barbunya fasulyesi: 86.5 t.-ka· 
bak: 98 t.·hıyar: 26000 ad. 

Koyun eti: 15.6 t. 
Süt: 12 t. 
Yoğurt: 15.6 t. 
Sığır veya keçi eti: 132 t. 

B. M U 7 ay e de ı er 
Hayvan: IO baş 

Tenezzüh otomobili 936 model 

Muhtelif ev eşyası 

Üstübeç, akimülatörlü radyo·elektrik tecrÜ· 
be makinesi-barometre-porselen anahtarı 
ham bezir tezgah, ön, elektrik mo· 
törü v.ı. 

kapalı "I.. 

n 

poz. 
kapalı z. 

" 
n 

aç. ekı. 

paı:. 

kapalı z. 

aç. ekı. 

n 

n 

n 

" ,, 
,, 
" 

n 

" 
n 

kapalı z. 
aç. ekı. 

,, 
p87. 

kapalı z. 
aç. ekı. 

n 

kapalı z. 

aç art. 

" 
n 

n 

893 75 
m O 29 

21130 

1365 -

1750 -
11800 -

12960 -

1612 -

22u0 -

3 500 -

k. o 08 50 
,, O 2~j 

n O 28 
,, O 06 50 
n O 05 
,, o 05 
n O 06 
,, o 07 

Beh . O 01 60 
k. o 18 
n O 21 
n O 15 

17174 56 

6240 -
1320 -
2028 -

33000 -

name zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde görülecekU;~_,.ih-;k 
21 6 40 cuma günü saat :.ı de daimi encümende yapılacaktır. Ta· 
!iplerin ilk teminat makbuz veya mektubları, ihale tarihinden 8 
gün evvel nafıa müdürlüğüne müracaatla alacakları fenni ehliyet 1 
ve 940 yılına ait ticaret odası vesikalarile ihale günü muayyen sa
atte daimi encümende bulunmaları. 

Vezirköprü Belediye Riyasetinden : 
sn hektar meskun 30~hektar gayrimeskun vüsatinde tııhmin edi· 

len kasabamız hiiliha7.ır hartası alımı 28.5.940 tarihinden itıbaren 
bir ay müddetle pazarlığa konulmuştur. 

Muhammen ke,if bedeli 2360 liradır. Muvakkat teminatı 177 )i. 
radar. 

6641 -
177 -

487 -
8528 28 

16350 -

390 -
3700 -

1289 8-t 

67 -
174 -

Edirne iıkan Müd. 
Vezirköprü Beled. 

İst. Belediyesi 
Nafıa Vek. Su İşleri Reisliği 

" 

inhisarlar Umum Müdürlüğü 

2ıı.6-40 15 -
28-5·40 itib. 1 ay 

21-6 40 14 -
28 6·50 15 -

1-7·40 15 -

20 6-40 14 -

İıt. Elek. Tramvay Tünel İşlet. U. Müd. 20·7·40 lO 

" 

Eliizığ Nafıa Müd. 

İnhisarlar Umum Müdürlüf:ü 
Adana Bel~diyesi 

19·7·40 15 

20-6·40 15 

20-&-40 15 -
18 6·40 15 -

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş . 7.5 40 
Perşembepazar İş Han 

132 - İnh isarlar İst. Başmüd. 20·6-40 15 -

1584 -
650 -

102 37 

203 -
885 -
743 -
972 -

12( 90 

165 -

2887 50 

133 87 
37 50 
62 -
51 19 
1l 25 
9 37 

13 50 
22 05 
90 -
8 10 

31 50 
13 30 

825 -

315 -
884 06 

468 -
99-

152 -
2475 -

Tophane Lvz. SAK 5·6-40 16 -

Balıkesir Aık SAK 20·6·40 
İst. Elek. Tramvay Tünel İşlet. U. Müd 21-6-40 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
Şile Belediyesi 
M.M.V. Hava SAK 
Deniz Lvz. SAK Kasımpaşa 
Mardin Ask. SAK 
Adana Tümen SAK 

I0-6 40 
17-6-40 
5-6 40 

21-6-40 
25·6·40 
17-6-40 

15 -
15 -

16 30 
15 -
11 -
l I -
14 -
17 -

D.D. YoUarı Haydarpa'a 21.5 40 ıo ao 

İst. Elek. Tramvay Tünel İtlet. U. Müd. 18 6-40 15 -
Kızılay Cemiyeti U. Mrk. Yenipos· 13·6 40 10 -

tane Civarıuda 

Eskişehir Kor SAK 20 6-40 
Türkiye Şişe ve Cam fabrikaları A.Ş. 7·6-40 
• Per.şemb~pazar İş Han 
lst. Vakıflar Direk. 

n 

" 
" 
n 

" 
" 
n 

" 
n 

" 
n 

Mardın Ask. SAK 

n 

,, 
Tophane Lvz SAK 

Adana Aık. SAK 
,, 
,, 
" 

19·6·40 
19-6-40 
19·6 40 
19640 
19 6-40 
19·6 40 
19-6-40 
19·6·40 
19-6·40 
19·6 40 
19-6-40 
19-6-40 
24 6·40 
24·6 40 
25 6-40 
10·6-40 

17·6 40 
176·40 
17-6-40 
21-6 40 

İst. Komut. Tepçular Mevkiinde Hay· 5 6-40 
van Mezat Mahalli 

16 -

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

9-
IO -
17 -
ıo -

Beşiktaş İcra Mem. Şişhanede 12·17·6·40 9 -
Rus Garajı 

İst. 2 ci İcra Beyoğlu Yağbane 10.13-6·40 12 
Sok . • \"· 9 

Kocaeli Saib Hak. g.c;.40 11 

~-~~~~~~~~ ~----~----~~--~--------
Bu işe ait şartnameler parasız olarak verilir. İhtısası müaaddak 

taliplerin gününden evvel ihaleyi yapacak olan Vezirköprü belediyesi 
encümenine müracaatları. 

ilaçlar. Klinik ve ispençiyari aıat. Hastahane Lvz. 
5000 k. hatarat öldüren mayi Filit alınacaktır: Bak İnhisarlar 

U. Müd. ilanlarına. 

Elaktrik, Havagazı, Kalorifer (Teslsat1~_Malz.) 
Elazığ Nafıa Müdürlüğünden : 

17197 lira 95 kuruş bedeli ke,ifli Memleket haatahanesinin elek
trik lesiHtı 1.6.940 taribioden itibaren 20 gün müddetle 20.6.940 
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rf ,uıa 
perşembe a-ünü saat 15 de ih11leıi yapılmak üzere kapalı ı.a u 
ile eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işe ait evrak şunlardır : 
A - Hulasai keşif, 
B - Fenni şartname, 
C - Eksiltme şartnamesi1 
O - Mukavele projesi, 
E - Bayındırlık işleri genel şerlııamesi . 
İstekliler bu evrakı Elazığ ııafıa müdürlüğünde her gün göre

bilirler. 
Eksiltmeye gireceklerin 1289 lira 84 kuruşluk muvakkat teıııİ: 

nat akçeıile nafıa müdürlüğünden 8 gün evvel alınmış ehliyet ,e 
si kası ticaret odası vesi kası ile birlikte müracaatları iliin olunur. 

• • • 
1 ad. Di7el motörü ve 69 ad otoınatik komple yağlı enterrı~· 

tör ile 390 ad. muhtelif kesici ve teferrüatı alınacaktır: Bak 
Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri U. Müd. ilanlarına 

Mensucat - Elbise -Kundura - Çamaşır v. s. 
Adana Belediye Riyasetinden : 

r~ 940 mali yılı ihtiyacı için mezarlığa gerekli 8000 metre kefell 1 

bez açık eksiltme suretiyle salın alınacaktır. 
Beher metre be;1İn muhammen bedeli 29 kuruştur. 
Muvakkat teminatı 174 liradır. 

Şartnamesi belediye yazı işleri müdürliiğündedir. İstiyenler or•· 
1 da görebilirler. 
{ İhalesi Haziranın 18 inci salı günü saat oııbe.şte belediye eıı_c~ 
İ meninde yapılacaktır. Taliplerin o gün beledi}e encümenine ıııU' 
ı caatları ilan olunur. 
l • * * * 

i
l 125 çift lastik çiLme alınacaktır: Bak İnhi arlnr U. Müd. ilaııl•· 
rına. 

t _../ 
t Nakliyat - Yükle!11e - Boşaltma 

İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden : . 11 
940 mali yılında idarenin tuz ambarlarına gelecek tahıı>111~. 

3500 ton tuzun na kil vesaitinden ambara nakil ve isl if işi, açık e 
siltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminat 132 liradır. 
İsteklilerin şartnameyi görmek üzere hergün ve eksiltmeye -İ~ 

füak için 20.6.40 perşembe günü sa&t 14 te başaıüdürlüğiia>01 
müracaatleri 

* • * 
tefi Kum nakli: Bak Türkiye Ş "şe ve Cam Fabrikaları A. Sosye 

ilanlarına. 

Mahrukat, Benzin, Maki na yağları v. s. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan : 

Tahmin <:dilen bedeli 11800 lira olan 400 ton karabük 1'0~ 
kömürünün 21.6.40 tarihine rııstlıyan cuma günü saat 11 de k•P' 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

jık teminatı 885 lira olup şartnamesi hergüıı komisyondaıı f' 
rasız olarak alınabilir. d 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanziın e;, 
cekleri kapalı teklif mektublarını eıı geç belli gün ve saatteıı 1

1 
saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkaıılı~ııı 
makbuz mukabilinde vermeleri. 

Şile Belediyesinden : 
111' 

Belediyemiz elekiriği için 100 toıı maden kömürü ekıiltrne 
retile alınacaktır. 

. ·ııc' 
ihale 17.6.40 pazartesi günü sanl '5 te beledi.te encüruc:111 

yapılacaktır. 
. . • ili~ 

Talip olanlar mezkür gün ve saatte ek iltmeye ıştıra1'lerı 
olunur 

3250 k. 
ilanlarıua. 

kompresör yağı 

* * • 
rdad 

alınacaktır: Bnk İnhisarlar U. 

• * * 
ııtı' 200 ton Zonguldak, 25'> t. kok ve 50 t. kok tozu nlına~a 

1 
Bak İst. Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri U. Müd. ilanlar•" 

• • • 
900 ton odun alınacaktır. Bak: erzak sütununda Mardin Af 

~ 

SAK ilanına. 

Müteferrik 

D D· Yolları ve Limanları İiletme U. İdaresinden : r: 
Muhammen bedeli 1612 lira olan muhtelif cins eb'at ve wilı:;.,, 

da iç tapa, mameloo T. Flanç, dirsek, redüksiyon gibi 30 "" 11 
demir ve galvanize gaz borusu teferrüatı 21.6. 1940 cuma güııiİ ~'9 
10,30 da Haydarpaşada Ger binası dahilindeki komisyon tarafıll 
açık eksiltme usulile satın alınacaktır. ~ 

Bu işe iirmek istiyenlerin 120 lira 90 kuruşluk muvakkat tei~' 
nal ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü •911t 
kadar komisyona müracaatları lazımdır. ~ 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtı101' 
tadır. 

Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezinden : , 
"il Münakasa suretile 17 takım tek atlı araba kosu°!u alınacs yı 

Nümu esi ve şartnamesi içiıı alakadarların her gün lstanbutda ~'' 
ni Postane civarında Kızıla7 hamnda Kızılay d :rektörlüğüne ıJ1 
caatları 

İhıtle 13.6.940 tarih ve saat IO da yapılacaktır. 
•• ıı: 

Eleııtri~ 
75'1,1100 adet curuf tuğlası yaptırılacıklır. Bak : lst. 

Tramvay ve Tünel İşletme U. Müd. ilanlarına.__/ 

Erzak, Zahire. Et, Sebze v. s. 
Mardin Askeri Satmalma Komisyonundan : ~ı· 

bi" , Senelik münakasaya konulan 10 bin kilo sadeyağı ile 1 
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~ •ığır etinin münakasaları 24.6.940 saat 10 ve 11 de kapalı: 900 
11 odun ile 60 ton luru otun 25.6.940 ve :ııaat 14 ve 15 de birio

Cİli kapalı ikincisi açık olmak üzere yapılacaktır. 
Bunlardan sade yağının 825 sığ'ır etinin 1155 odunun 743 kuru 

Olun da muvakkat teminatı 315 liradır. 
İsteklilerin ve münakasaya iştirak edeceklerin 2490 sayılı ka-

1111tıun isteklerine göre teminatlarını bazırlıyarak aynı gün ve saatte 
~İinakasaya iştirak edeceklerini ve şartnameyi görmek ve okumak 
~İYenlerin de Mardin'de sahnalma komisyonuna müracaatla bila · 

del alabileceklerdir. 

Eskiıehir Kor Satınalma Komisyonundan! 

Cinsi 

Patates 
Salça 
Şehriye 

Makarna 
Sotan 
Soda 
Kepek 

MÜNAKASA GAZETESİ 

Miktarı 

21000 kilo 
2oııo • 
1000 
20JO :ıı 

1()500 » 
~000 1) 

2500 
30 o 
4200 

Muhammen bed. İlk teminat 

8 kurüş 50 santin 133 L 87 kr. 
25 > 37 » 50 D 

28 » 63 1 

6 
5 
5 
6 
7 

> 

» 
J) 

J) 

> 

50 » 

60 

51 D 19 D 

11 » 25 D 

9 J 37 J 

13 » 50 D 

22 'D 05 'J) 

90 
8 10 J) 

3 

.... ~ - ..... -. . . ·. 

1 - Şartnamesi mucibince 125 çift lastik çiJ::me açık eksiltme 
usulıle satın alınacaktır. 

il - Mubammeo bedeli 893,75 lira muvakkat teminatı 67 li· 
radır. 

ili - Eksiltme 20. VI.940 perşembe günü saat 15 te Kabataft& 
Le\aı.111 ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ıözü geçen Şubeden parauz alınabilir. 
V - Eksiltmeye iştiruk edecek firmalar şartnaweııin 9 uncu 

maddesinde yaz.ılı şeraiti eksiltme gününden üç gün evveline kadar 
tuz fen Şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutaza mmı n 
vesika almaları, tayin olunan gün ve ıaatte ~~ 7,5 güvenme pura· 
larile birlikte mezkur Komisyona müracaatları. (4649) 1-4 

• • • 

140,000 kilo lflğır etinin kapalı zarfla eksiltmesi 20.6.940 per· 
ftınbe günü saat 16 da Eskişebirde Kor satınalma komisyonunda 
r.•Pılacaktır. Şartnamesı komisyenda görülür. Tahmin bedeli 38,500 
ırll nıuvakkat teminatı 2887 lira 50 kuruştur. İstekliler kanunda 
Y~tılı vesaik ve temiııat makbuzlarını havi teklif mektuplarının bel!i 
hnde saat 15 te kadar komisyon Rs.ne vermiş bulunacaktır. 

İstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan : 

24,300 kilo çah fasulyesi 

31 J 50 » ' 
13 > 50 » 1 

Gureba Hastanesi ile İmaretlere 940 senesi ıçın lüz.uaıu olen 

75000 adet 
600 kilo 
2000 ll 

1200 > 

Saman 
Arpa 
Yumurta 
Nişasta 

Pirinç unu 
Un 

1 
18 
21 .il 

15 :J 

1 - Şartnamesi mucibince 3 0. V.9-tO tarihinde (325(,) kilo kom· 
presör yağına talip :zuhur etmediğinden eksiltmesi şeraiti sabıka 
dairesinde ( 10) gün temdit edilmiştir . 

ll - Muhammen bedeli ( 1365) muvakkat teminatı (102,37) lira· 

52,300 lııilo ayşekadın fasulyesi 
86,500 kilo barbunya fasulyesi 
98,000 kilo taze kabak 
26,000 adet Hiyar. 

9.t Yukarıda yazılı beş lııalem sebzenin PP.zarlıkla eksiltmesi_ 10 6. 
. O pezartui gür.Ü ıaat 14 de Tophanede lstanbul Lev87ım Amirli

~· satınalma komisyonunda yapılacaktır. Hepııinin tahmin bedeli 
?, 174 lira 50 kuruştur. Rumeli cihetine ait seb7enin ilk teıniııatı 
~ lir.:ı 6 kuruş, Anadolu cihetine ait sebzenin ilk teminatı 40ı lira 
1,1 kuruttur. Şartnamesi komisyonda görülür. isteklilerin kanuni ve· 
'1kıtlarile belli saatte komiıyona gelmeleri. 

• •• 
C HıOO ton çavdar sapı satı:ı alınacaktır. Bak Türkiye Şişe ve 
•ın Fabrikaları Anonim Soıyetesi ilanlarına. 

• * * 
1 Patates, aal9a, şehrie, makarna v. s . erzak lllınacaktır. 
•t Vakıflar Direktörlüğü ilanlarına . 
..........._----~- __.. -- r~ 

Bak 

BOR SA (Devamı 4 üncü Hyfada) 

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

yukarıda cins ve mikd~rları yazılı erzak ve saire ayrı ayrı açık ek-
1 siltmeye konulmuştur. ihaleleri 19. 6 . 940 çarşamba günü saat on 
beşte lı.tanbul Vakıflar Başmüdürlüğü binasıııılu toplanan Komis· 
yondll yapılacaktır . 

Şartnameleri her gün Levazım Kaleminde görülebilir. 
(4535) 

·.- TOR Ki YE 

Şişe ve Cam Fabrikaları 
Anonim Sosyetesinden: 

Podima madeııleriwizden 4ll00 _ 5000 ton kum Paşababçe 

Fabrikamıu ırnkledilecektir. Taliplerin şartnameyi görmek üzere 
en geç 7 h87.iran 940 cuma akşamına kadar Sosyetemizin Ga· 
lata, Perşembepu:arı, Samur sokağında İş Hrnındaki İstanbul 

_-YJ:f;:;: • .....:.. Bürosüna müracaat eylemeleri, .. -- · '.l 

ÇEKLER Oooooo 
4 _ 6 . 1940 O 0010100000000

0
0 Ek h' d 

~ııdra 5.24 O O Bir sene zarfında s işe ır epomuz namına gelecek olaıı tak· 
P,ev11!1orlı 163.75 8 H A $ T A L A R 

00 
ri\:ıen 30000 ton maden kömürünün vagonlardan yere indirilmesi 

2.9647 O ve aynı rniktıu kömürün yerden makina veya vagonlara yükletilme· 
t.liliııo 8.3175 O Arhk ilaç fişelerini kırını7 ve C si işi kapalı zarf usulile 12.6 9-10 tarihine müsadif çarşamba günü 
~tnevre 36.b/03 O Suları: kalsiyumlu, kükürtlü, g saat 15 de H.paşada Gar binası dahilinde l nci İşletme Komisyonu 
~ina 0.9975 8 çelikli, hepsinin fevkinde Rad· O tarafından ihale edilecektir. 
"1 '1a 1.9850 O yo - Aktiviteli olduğu için mut 8 1 Muhammen bedel: 
1ıı •drid 14.455 O 1 k tt 'f 1 1 
:\'0,.11~dger:ta>'edşte 2(9~:·68824:>-~5 ogo AaRsuMre euşı Ta 

1 

Lo aun gg Bir ton kömürü.n vagonlardan yere indirilmesi )() ve bir ton 
::: _ kömürün yerden makina veya vagonlara yükletilmesi 15 kuruştur 

Eksiltmeye girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 562.5 
sı:ttı:i:• ~~:gg5 8 K A p L 1 C ALA R ı NA 8 lira muvakkat te ninatlarile birlikte ihale günü teklif mektupların 

O ' ıaat J4 e kadar Komisyona veraıeleri lazımdır. 
ESHAM VE TAHVıLAT 8 G İ D l N İZ O j Bu işe aid mukavel .! ve şartname pro1'eleri 

1938 % 5 ikramiyeli 19.- O O 
o MUDANYA POSTALARININ O şehir depoları tarafından parasız. olarak verilir. 

Komisyon ve Eski 
(4106) 4-4 

110RSA HARİCİ ALTIN FIATLARI o ARMUTLUYA UGRAYA~ o 1 " * • 
Lira Kr. g SEFERLERi g Muhammen bedeli (3500) lira olan 10,000 kg. gres yağı (24 ha· 

liaınidiye, Reşadiye 23 95 O ı t b ld A 1 d O ziran 1940) paz.utesi günü saat t 10,30) on burukta Haydarııeşada 
1( ) B 'b' l'k 104 O ı an u an rmut u an J" r 

24 
8 ın eşı ır ı - O H k t H k t O Gar binası dahilindeki Komisyon tarafında:t rıçık eksiltme usulile 

l~yar külçe altın gramı 2 67 o s::~i e ~:at: o satın alınacaktır. 

:ıO p t · 9 20 g 1 Bu işe girmek isteyenlerin (262) lira (50) kuru~luk muvakkat 

1 

b ER L ı TZ 8 9 50 Satar eııı ' 8 teminat ve kanunun tnyin ettiği vesaik le birli l<te eksiltme günü 
Q . g ' Çaa;şamba 9,20 o

0 
saatine kadar Komisyona müracaatları lazımdır. 

O 16,00 Perşembe O Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız. olarak datıtılmak· 
llSAN OKULU g Cuma 9,20 o tadır. (4321) 3-4 

O 14,00 Cumartesi - g _______ T_O_R_K-=İ~Y-E _______ _ 
294, iSTİKLAL CADDESİ 

BOTUN YAZ AÇIKTIR 
Fransızca. İngilizce . Al

manca Lisan kursları 
Haftada 3 den, ayda 4 lira 

~ ......... ımıı .. IMıiwra ... 

g 8,30 Pazar 9,20 ve 19,20 O 

oooooooı_oı_oo_o_o_oo_ooo8 Şişe ve Cam Fabrikaları 
-.. ÇOCUK HEKİMİ ...-. 1 Dr. Ahmed Akkoyunlu ı 

1 
Taksim-Talimhane Palas .\~ 4 
Pazardan maada bergün saat 
15 ten sonra Telefon.\~ 40127 1 

'Ptt'm' 

Anonim sosyetesinden : 

Patabahçe Fabrikamız için ICOO ton çavdar sapı satın alına· 
caktır. Taliplerin şartnameyi görmek üzere 7 haziran 940 cuma 
akşamıııa kadar Sosyeteınizim Galata, Pertem bepazarı, Samur 
sokatında İş Hanındaki İstanbul Bürosuııa müracaat eylemeleri. 

1 

:"-...........------~·---~----------------------------~-----~---
; ~~~~~~~~~~~~~~~~~i!Dl!ıi'l!D?'~~~~:rzy~~~~~~~-~. 

~~ .... ~nı ~ 

, EN"tvı GIDA MAKARNADIR ı 

DIŞ DEPOSU -- M 1 K ~ 
M. lbrahin Berkmen MAKARNA FABRıKAsı ~/A:'/0.~~ 

ll~\l TÜRKİYENİN EN ZENGİN ÇEŞİTLİSi MAMULA Tt~g!!.CİH EDiNİZ 
ve en ASRI DİŞ DEPOSUDUR ADRFS: Galata. Karaköy, Tünel yanında, 

Daimi bir sergiye maliktir Perçemli sokak No 21-23 

.......__ ____ ı_st_a_nb_u_ı._, _M_a_ku_ı_ya_n_ha_n_N_o._2_,_3_,_4_, s_. ___ --ı, . • =- ....;;;o...;;;.T .... ~~. ~ si~ariş~rti d':_~:~~~ırn __ r._. --• 

•• Her akşam: Harbiyede 
•• 

BEL VU Bahçesinde 
Şimdiye kadar görülmemiı 20 kişilik bir saz 

kadrosu ile 

Memleketin sevimli ses kraltçesi 

HAMiYET YÜCESES 

~---9'.:w---------

Kiralık 
1 ve 2 odah 

.... APART\MAN~ 
Kalorifer. banyo, hava ga· 
zı, elektrik, terkos, her 

gün sıcak su, parke, bütün 
konforu huiz, iyi manzaralı 
ve havadar, ehven fiatla ki-

BESTEKAR Salahaddin Pınar 
VE ralıktır. Beyoğlu, Karlman 

TA. M B U R j ARKADAŞLAR! y e n i Nuru Ziya sokağı, 
Pek yakında b ü y U k s O r priz 1 er. T e 1 •fon: 80791 No· 29. 1 

karıısında, e s k i Polonya, 

................................... ~: .................................. _--=-~ 

dır. 
111 - Eksiltmenin 10.VI.940 pazartesi günü saat 16,30 da Ka· 

bataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacağı ilan olunur. ( 4650) 

••• 
l - Şartnamesi mucibince 5000 kilo hataratı öldüren mayi Filit 

pazarlıkla satııı alınacaktır. 
il - Pa:u.rlık 20. Vl.940 Perşembe günü saat 14 de Kahat~ta 

Levazım ve Mubayant Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
111 - Filit Vız Fayda ve t~liı;ı:t marka olacaktır. Bunların ev· ' . I safında mal vermek istiyenlerin nümunelerini pazarlık gününden 

ı 
evvel Maltepede Ziraat Enıtitümüı.e vererek tecrübe ettirmeleri ve 
pazarlığa iştirak için vesika almıtları lazımdır. 

1 

lV - Şarluarue sÖLÜ ııeçen Şubeden parasız alınabilir. 
V - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 

1 güvenme parası ve pazarlığa iştirak vesikası ile birlik.le mezkur Ko· 
1 misyona müracaatları. (46t8) 1- 4 
1 
1 

• • • 
Muh bed. % 7.5 tem. Eksiltme 

Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. şekli aaati 
- - -- -------

1 Makine şeridi 5000 adet 1223 50 91 76 açık ek. 14 

Elektrik malzemesi 37 kalem 1400 105 - " 
14,30 

Atölye ve tesisatı le· 18 ,, 175 - 13 12 puarlık 15,30 

va7.ımı 

Atölye ve tesisatı le 19 " 
315 - 24 37 açık ek. 16,30 

vaı.ımı 

) - Evsafını gösterir müfredat listeleri ve makine şeridi ııÜ· 
munesi mucibince yukarıda yazılı dört kalem eşya hizalarında gös· 
terilen usullerle satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme sa· 
atleri biz. larında yazılıdır. 

111 - Eksıltwe 17. Vl 940 pazartesi günü Kabataşda Levu.ım 

ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
lV - Listeler siı.ü geçen Şubeden parasız alınab leceği gibi şe· 

rit ııümunesi de iÖrülebilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan iÜn ve saatlerde 

~o 7,5 güvenme peralarile birlil..te mezkur Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (4571) 2-4 

• •• 
1 - İdaremizin Feriköy bira fabrikasında haziran 9.ıO tarihinden 

mayıs 941 sonuna kadar günde 5110 kilo üzerinden bir sene zarfıo· 
dıı birikecek takriben 18:l ton kö nür curufu pazarlıkla satılacaktır. 

il - Paı:arlık 15.Vl.9 lO cuınarte.i günü saat 10 da Kebataşda 
Levaı.ım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Satış Komisyonunda yapı 

lacnktır . 
lll - Nümune söz.Ü geçen fabrikada görülebilir. 
iV - İsteklilerin pazarlık için tayin olu :ıan gün ve saatte tek· 

lıf edecekleri fiat üz.erinden X 15 teminat paralarile birlikte mez 
kur Komisyona müracaatları ilan olunur. (4573) 2-4 
-~----------

lstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel 
Umum Müdürlüğünden : 

isletmeleri 

Aid olduğu İf 

2200 lira muhammen bedelli 
750000 curuf tuğlası imali 

Pazarlık ve 
ı.arfların 

açılma 

tarihi saati 
----

18.6.940 15 

1 ade dizel motörü 20.7.940 10 

69 adet otomatik komple ya· 19.7.940 15 
ilı enterrüptör ile 390 a· 
det muhtelif kesici ve le· 
ferrüatı 

İdarenin Şi~li ve Salıpazarı 21.6.9~0 15 
ambarlarına teslim edılaıek 
üzere 200 ton Zonguldak 
250 ton kok 50 to11 kok 
tozu 

1 

Muvakkat 
teminat 

Lira 
------

165 

390 

3700 

650 

Eksiltme 
fekli 

---·-
Pazarlık 

Kapalı 

mektupla 
fiyat iıte· 
mek 

l> 

l> 

l - Pazarlık ve ihalder yukarıda gösterilen gün ve aaatlerde 
İdarenin Metro han binasının 5 inci katında toplanacak Komisyonda 

yapılacaktır. 
2 - Her dört işe aid şartnameler Levazım Müdürlüj-ünden pa· 

railZ tedarik edilebilir. 
3 - Pazarlık için istekli olanların kanuni vesika ve muvakkat 

teminatlıırile ilan edilen gün ve saatlerde Komisyonda hazır bulun
maları, kapalı mektupla fiyat isteyenler için de zarfların açılma gü
nüne kadar teklif ve teminatlımn idareye tevdi edilmesi liizumu 
ilan olunur. (4651) 

İmtiyaz Sahibi ve Yazı itleri Direktörü: lımail Girit 

Baaıldıtı yer: Alıı.ıo Baıımevi İataobul 
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Adjudications au Rabai!_ 
C or str t r1ic rıs· r € r c r <tior.f-1 rav. F ublics-tJ ateriel de Construction-Cartographie 

Cor.str. route echdle Suadiye Publique 6493 29 487 - Com. Perm. Municip. Istanbul 
" lit de tablier pr. fııire couler l'eau du Pli cnch 145565 66 8528 28 Ministere Travaux Publics Presid. 

ruisscau Kum İı Manisa dans le lac de Affaires Hydrauliques 
Marmara (cah eh 728 P) 

Trnv. constr. regulııteur, agrandissement, en· 
nal, tunnel ouvert, trav. d'arts et constr. 
batisses exploit. regulateurs (c eh 15,i 5 L) 

" 
315000 - 16350 -

" 

Joun Heureı 

2 l·6·40 14 -
28-6-40 ıs -

1-7-40 15 -

Constr. maisons immigres; 250 p . (c. eh ·1',6 P) " 8i 293 35 
Dressem. caıte etat actuel bourg Vezirköprü (aj) Gre a gre 2360 -

6641 -
177 -

Dir. Etablıssement lmmigres Edirne 20-7-40 15 -
Municipalite Vezirköprü 1 mois iı partir du 28 5-40 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-rnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 

Liquidc insecticide Flit: 5000 k. Gre a g-rc Com. Ach. E.con. Monop. Kahatache 20-6-40 ı 4 -

Electr icite-Gaz-Chauffq~e Ct: ntröl (!nsfallaUon et Materieı 

Moteur Diesel: 1 p. 
lnterrupteur İı l'huile automatique complet: 69 

p.·diff. coupe circuit avec access : 390 p. 

Pli cach 

" 

lnstall · elcctr. hôp. Regional " 17197 Y5 

Habillement - Chaussures • Tissus - Cuirs 

Bottes en caoutchouc: 1 ?5 paires l'ublique 
Toile pr. linceul: 8000 m. .ıı 

U93 75 
le m. O 29 

Transport-Chargement - Dechargment 
~--~--~~~~---~~~~.. ------· · 

Transport sable: 4 -5000 t. 

Trnnsport sel: 3500 t. Publique 
" c!fets militaircs: 162 t. Gı c il gı c 
Combustible - Carburant-Huiles 

Bois: 528 t. Pli cach 
Charbon de Zonguldak: 200 t.·coke: 250 t . · ,, 

poudre de chrırbon : 50 t . 
Huile pr. compresseur: 3250 k. (aj) 
Charbon de terre: 100 t. 
Huile lntava Utility Oil: 3 t. 
Coke de Karabük: 400 t. 
Bois: 900 t. 
Bois: 960 t. 

Divers 

Gre a gre 
Pli cnch 

" 
" 

Tuyaux a gnz en fer et galvani~~s avec ac· Pulıli4ue 
cess. tels que bouchnns interieurs, ma· 
melons, T, flanchcs, coudes et rcduc· 
tions: 30 lt>ts 

Fabr. briques de poudre de charbon: 750000 p. Gre iı grc 
Attelage de voiture a un chevııl: 17 compl. 

Provisi ons 

Tigc~ de ıeigle: 1000 t. 

Viande de boeuf: 140 t. 
Beurre: 3250 k. 
Haricots secs: 11 t . 
Ürge: 40,5 t. 
Haricots secs: 5 t . 
Beurre: 1, 1 t. 
Ürfe et avoinc: 113250 k. 
Beurrc: 10 t. 
Viande de boeuf: 7 t. 
Foin: 60 t. 

Pli cach 
Gr e a gı e 

" 

,, 

Publique 
Pli cach 
Publique 

,, 
Haricots çalı: 24,~ t.-id . ayşe: 53,3 t ·id. bar- Gre a gre 

bounya: 86,S t. courge: 98 t.•concombre~: 
26000 p. 

Viande de mouton: 15,6 t. 
Lait: 12 t. 
Yoghourt: 15,6 t. 
Viande de boeuf ou de chevre: 132 t. 
Pomme de lerre: 21000 k. 
Sauce: 2000 k. 
Vermicellcs: 1 t. ·macaronis: 1 t. 
Oignons: 10500 k . 
Soude: 3000 k. 
Son: 2500 k. 
Paillc: 3000 k. 
Orge: 4200 k. 
Oeufs: 75000 p. 
Amidon: 600 k. 
Farine de riz: 2000 k. 

" : 1200 k. 

Pli cach 
Publique 

" Pli cach 
Publique 

" 
" ,, 

" 
" 
" 
" 
,, 
" 

::.'1.20 -

1365 

1350 -
11800 -

12960 -

1612 -

2200 -

38500 -
3575 
1980 
J822 
800 

1210 -
5662 50 

17174 50 

6240 -
1320 -
2026 

33000 -
le k · O 08,50 

" o 25 
• o 28 
)) o 06,50 
)) o 05 

" o 05 
,, o 06 

" o 07 
la p. O 01,60 
le k. O 18 

" o 21 
" o 15 

390 -
3700 -

1289 84 

67 -
174 -

132 

1584 -
650 -

102 37 

203 -
885 -
743 -
972 -

Dir. Gen. Expl. Electr. Tr. et T. lst. 20-7-40 10 

" " 
19.7 40 ıs 

Oir. Trav. Pub. Elazıg 20.6-40 15 -

Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 20-6-40 
Municipalite Adana 18-6-40 

15 
15 

S.A T. de Fab. de Verre Perşembe Pa· 7-6·40 
zar lşhan 

Dir. Pr. Monopoles lstanbul 20-6-40 15 
Com. Ach. lnt Tophane 5·6 40 16 

€om Ach Mil. Balıkesir 
Oir. Gen. Expl. Elec . Tram. el T. ı,t. 

20-6-40 15 
2l -6·40 15 

Com. Ach. Econom. Monop. Kabatache 10·6·40 16 30 
Municipalite Şile 17-6·40 15 -
Com. Ach. Min. Def. Nat. Dcp. Avial. 5·6-40 11 
Com. Ach. lnt. Marit. Ka:.ımpa~• 2 l-6 40 11 

" 
Mil. Mardin 25·6·40 14 
Div. Adana 17-6-40 17 

120 90 l er Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 21-6-40 10 30 

165 -

2887 50 
268 13 
143 50 
136 72 
60-
90 75 

424 69 
825 -

315 -
884 06 

468 -
99 -

152 -
2475 -

133 87 
37 50 
6i -
51 19 
11 25 
9 37 

13 50 
22 05 
90 -
8 ıo 

31 50 
13 5() 

Dir. Gen. E.xpl. Electr. Tr. et T · lst. 18 6 40 
Comite Central Croissant Rouge pres 13·6·40 

la nouvelle Poste 

ı;, -
10 -

S.A.T. de Fnbr. de Verre Perşembe 
Pazar lşhan 

Com. A<'h . Corps Armee Eskisehir 

" Milit. Isparta 

" 
" ,, 
" 
" 
" 
n 

,, 
" 
" 
JI 

" Mil. Mardin 
> 

" " Com. Ach. Int. Tophane 

" 
il 

) 

" 

Mil. Adana 
:ıı 

,, 
) 

Dir Vakoufs Jstanbul 
» 

,, 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

" 

,, 

" 
" ,, 
,, 
.:ıı 

,, 

" ,, 

7-6.40 

20-6-40 
24-6-40 
24 6-40 
20 6-40 
17-6-40 

17-6-40 
14-6-40 
24-6 40 
24 6 40 
75-S-40 
10-6-40 

Hi 

14 
15 30 
10 30 
10 30 
11 -
15 -
10 -
11 -
ıs 

14 -

17-6·4'1 9 -
17-6.40 10 -
17-6 40 16 -
21-6 40 10 -
19-6-40 15 -
19-6 40 15 
19-6-40 15 -
19.6-40 15 
19-6-40 15 
19·6-40 15 
19·6 40 15 
19 6-40 15 -
19·6 40 15 -
19-6-40 15 -
19 6-40 15 -
19-6-40 15 -

--~------~~~~~--------~--------~~~----------------........... _.. .... ____ ~-----·------------~~--~-
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Memento des Fournisseurs 

LES ADJUDICATIO NS QUI AURONT LIEU DE.MAiN LE 6.6.940 

Municip. Çanakkale : 
l>reatement carte (No 1418] 

Dir Trav. Publ. Bursa : 
Coııatr. pon t en boi• (No 1423] 

Dir. Gen . Exploit. Electr. Trams. 
et Tunnel lstanbul: 

Compteurs elcctriquu (No 1423] • 

Vilayet Diyarbakır : 
Cunstr . moisons poo~ immigres [No 1423) 

Chef Med Hôpital Modele Ank. 
Yoghonrt e t lait [ No 1426) 

Com. Ach Minist. Def. Nat. : 
Con•tr. tank de benzine [ No 1426) 

Muni:eipalite lst. : 
Decombr .. a bat. (No lıl~7] • 

Cem Aeh lnten. Ankara : 
Beurre [ No 1427] 

Vil · Samsun : 
Fourniture de pierrH hrutes [No 1427) 
Conat r . pave [No 1434] 

Minist . Trav. Pub. : 
l netall. electriq ue san ita ıre chauffage cen· 

t rııl a la bat . facultc Jroit Anlcaro 
(No 1428) 

Chemins de Fer Etat : 
Douille (No 14281 

Hôpital Eşrefpaşa lı:mir : 
lmprimc [ No 1428) 

-
Com. Ach. Corps Armee Af yarı 

Lait et yoııhourt (No 1429] 

Minist. lnstructicn Publique : 
B~n:ıin e (No 142QJ 

Dir. Fabr. Mili taire Caisse 
de Retraitı.-s: 

Chaısea et tables (No 1430) • 

Admi~str. Electr. Munic. Sivas: 
Conslr . maison habııalion [No 1432) 

Municip. Sivas : 
C .. rnatr. pove INo 14321 

Municip. Akhisar : 
Trav. canalı eation [ No 1432) 

Defterdarat Samsun : 
Decomhrea depôt da .. ı (No 1434] • 

Municip. Giresen : 
A mpoules electriquea [No 1435) 

Defterdarat lst.: 
Dccomhres portes fenetreı ete [ Not437]' 

Com. Ach. Milit. Edremit : 
Voi t uı e de t ransport [ No 1438) 

NOTES ı Les Numcros antre paran' 
tbeaee aont ceu:ı da notre journal dın• 
leqnel l'avia a paru. 

(• ) Les ııffa ıres ıaiviea d'une eıte• 
riaqae ae rapportent ılı dee ventea P11 

adjud ication a la ıunnchbe . 

--------------------------------------~---------------------------------' (3 üncü sayfadan devam) 
Çanakkale Müstahkem Mevki Satmalma Komisyo nundaıt, 

Çanakkale müstahkem mevki birlikleri için kalvert çiftlitindelt~ 
çayırdan tahminen 200 ton yataklık otun biçilmesi , balye ediJıne•1 

ve çiftlikte mevcut depolara kadar nakliyesi açık eksiltmeye konul· 
muştur. 

ihalesi 7.6.940 cuma günü saat 11 de müstahkem mevki slltı0 

komisyonunda yapılacaktır. • 
Otun beheı· kilosu 1 kuruş 25 santimden 1500 lira kıymet bl' 

çilmiştir. Muvakkat teminatı da 187 lira 50 kuruştur. Taliplerin ıneı· 
kur tarihte gösterilen teminatlarile birlikte komisyona ıoüracaatları 
ilan olunur. 

-----------• • 

MUZA YEDELER 
Samsun Orman Çevirge Müdürlüğünden: 

Vezirköprü kazasınm Çiğdemgüneyi devlet ormanından 121~ 
metre mikap dikili çam ağacı bir seue zarfında kesilip ormaı1d•~ 
çıkarılmak 'artile ve 2490 sayılı kanun hükümleri dııiresiııde 2ıJ.5.4 
tarihinden 10.6.940 tarihine kadar 20 gün müddetle açık nrttırcnBY8 

vazedildiği evvelce ilan edilmiş ise de dikili çam ağacının befler 
1 

metre mikabınııı ınuh;ımmen tarife bedeli 4 lira olmnsına ve cneı
kur emvalin muhamroen tutar bedelinin 51 16 lira bulunma~ına bi• 
naeo 2490 sayılı kımun gereğince kapalı zarf usulile satılması l;iz.ılJl' 

1 geldiğinden evvelki ilanın mefsuh addile nıezkür ormandan 1279 
metre mikap gayri mamul çam ağacının 27.5.940 tarihinden itibarel'I 
12.6.940 tarihinde kapalı zarf usulile ihaleyi evveliyesi yapıla:ı•" 
üzere yeniden ve 16 gün müddetle aatışa çıkarılması takarrür et· 
mi,tir. 

İlk ihalesi 12.6.940 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 de 
Samsunda Baukalar Caddesinde Orman Çevirge Müdürlüğünde aıii· 
teşekkil orman Satış Komisyonu huzurunda yapılacaktır. . • 

Teklif zarfları 12.6.940 çarşamba günü saat 14 de Satış Koııı 1' 
yonunca yapılacaktır. 

Çam atacanın gayri mamul beher merre mikıibının muhaoıa:ıeıı ' 
bedeli dört liradır. 

Yüzde 7,5 heaabile muvakkat teminatı 383 lira 70 kuruştur. •• 
Alıcıların. kanuni ikametgah göstermesi ve Ti~aret Odası ve•• 

kası ibraz etmesi şarttır. 

Teklif mektupları, teminatı muvakkate makbuılarile birJil<fe 
ihale s.ııtinden bir saat evveline kadar Orman Satış f(o• 
misyonu Riyasetinı sıra numaralı makbuz mukabilinde verilmit ols' 
caktır. 

Alıcıların mektuplarında şartname ve mukavelename formülle 
rini okuyup kabul ettiklerini yazıp imza etmeleri şarttır. 

Şartname ve mukavelename formülleri Samsun Orman Çeviri' 
Müdürlüğünde olup her zaman görülebilir. 

Alıcıların teklif mektuplarını zama:; ında Komisyen Riyasetirı~ 
tevdi etmeleri ve muayyen gün ve saatte Ko:nisyoada hazır bul011 

maları ilan olunur. 

Lüleburgaz Malmüdürlüğünden : 
Evrenseki:ı yulu üzerinde Kara mestan tarlası içinde üç parç': 

dan ibaret 1000 ve istasyonda Kazım Değirmenci oğlunun tarla~:. 
da da 6 parçadan 3 bin ki cem'an 4 bio kilo e11kaz halindeki trs 

11 
tir alatı ve beher kilosuna muhammen bedeli 1 kuraş 50 santiaıcle. 
ibaret bulunmuş olmakla 27.5.940 gününden itiboren l l.6.940 çs' 
şamba günü ihalei katiyesi yapılmalı üzere 15 gün müddetle a:ıüt9: 
yedeye çıkarılmıştır. Talipler % 7,5 pey akçesile maliyeye ınürac• 
atları ilan olunur. 


