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Asil Türk Milleti! 
·ı 

Karlar üzerinde kalan fe-
' laketzede yurddaşlarımızın f· 

feci hallerini düşün 
f; • Kurbanların acı ve elim ;:-: 
· hatıralarını anarken kalan '" 

bedbaht kardeşlerimizi yar
dım ile teselliye çalışalım. 

.... •:•.r ... 

Um rn Tüccarları 

E o o 
Ticaret Vekaleti Tütün ~,übayaa 

Ediyor 
Ticaret Vekaletinin snlAhiyet 

lr bir memuru tülün piyasası 
un durumu hakkında aşağıdaki 
ıtyanntta bulunmuştur. 

c - Ege bölgesi tülün piyasa
sı açılmadan evvel radyoda. be
yanatla bulunan Ticaret Vekili 
tütünlerin işe yarayacak kısmı
nın satışının temin edildiğini ve 
binaenaleyh alakadarların telaş 
etmelerine hiçbir sebeb kalmadı· 
ğını söylemişti. Bunun üı.erine, 
tütün piyasası iyi şartlar içinde 
açılmış, külliyetli miktarlarda 
ve değer fiatlnrla tütün sabşları 
yapılmıştır. 

Bununla beraber, son zaman
larda satışların yava§ladığını gö· 
ren Vekilet yerli ürünler şirke· 
tile bir anlaşma yaparak piyasa
dan bet milyon kilo tü Ün alma
ya karar vcrmiı,tir. Muı.haauan 

mahsulün değer kıymetini bulma
sı için vapılacak olan bu müba· 
y~attta ihrakiyelc:r dahil değil
dır. Bu münasebetle şu noktanın 
fÖzÖnüode tutulmHı muvafık 

0
_ 

lur : Alakadarların mahsulün de
ierinden fazla fiata elde edebi
leceği ümidile talepleriııi ifrata 
vardınnamaları lb.ımdır. Bu ne· 
vi haksız talebler bu günkü ted
birlerimizin tatbikını zorlattıra
cağı gibi atiyen alacatımız. ted
birler de bizi tereddüde dü,üre· 
bilir, Vekiletm deruhte ettiği 
r~l, tütünlerin layık oldukları 
fıattan 11.şatı düşmeınclerine _ 
lıtmaktır. Tabiidır ki, bir m~ı 
kalitesi icabı dediti fiattan fazla 
ya sattırmak düşünülemez. Her· 
kes zararını telafi etmek mak
sadile malının değeri dahi ol· 
masa fazla fiat istihsal etmek 
için mütemadiyen hükumete mü· 
racaat ederse, çok müşkül va
ziyete dü üleceA"i takdir olunma
lıdır. 

Bu vesile ile, halkın bu nevi . , 
ımkansız yollara tevessül etme-
den, hükumete samimi bir tcş. 
riki mesai misalini vermeleri 
zamanının geldigiııe kaniiz. 
Yukarıda bahııi geçen tedbir

lerimiz Ege mıntakasına nıünha
aır değildir. icab ettikçe ayni e
saslar dahilinde diğer mahaller
de de tatbik olunaccktır.l> 

Gümrüklerdeki pımuklu mensucat 
çıkarı tıyor 

Piyasadaki bamuklu mensucat 
buhranını izale maksadile güm
rüklerde bulunan ve sun i elyaf 
ile karışık olduğu için ipekli ta
rifesi tatbiki lazım geldiğinden 
yurda sokulmayan pamuklu men· 
sucatın bir defaya mahsus ol
mak üzere gümrük resmi had
lerinin indirilmesi hakkındaki 
Vekiller Heyeti kararı şehrimiz
deki alakadaz.lara bildirilmiştir. 
Bu kararla gümrüklerdeki men
ınıcatın gümrük resmi bir defaya 
mahsus olmak üzere yüzde 25 
nisbetinde tt:nzil edilmiştir. ye· 
ni karar izerine gümrüklerde 
birikmiş mallar pivasaya çıkarıl. 
mata başlanaııttır. 

Mahsul rekoltemiz fazladır 

Ticaret Veknleti; milli mah· 
aul rekoltelerimizde mühim yük
ıelmeler olduğunu tesbit etmiı
tir. 

Bu •rbtlar bilhuıa bububatta 

ber er 
çok fazladır. Bu devre içinde is· 
tihsalat miktarları artan madde· 
lerin en mühimleri, buğday, da· 
rı, kuşyemi, zeytinyağı, yumurta 
ham deri, bnğırsak, afyon, krom 
cevheri, maden kömürü, pala· 
mut ve palamut hulasası ile çe
kirdekli ve çekirdeksiz üzüm, 
incir, iç fındık, kuru incir tif-
tik ve yündür. ' 

ltalya Sovyetıerden Petrol 
Almıyacak 

İtalyan bahriye nezaretinin Rus 
nefti mübayaasından sarfınazar 
ederek Bakü ve Novorovsikiye 
gönderdiği petrol gemilerini ar
tık göndermemeye karar verdiği 
bildirilmektedir. Bunun sebebi 
ayda 30 bin ton olarak derpiş 
edilmiş olan mazot teslimatında 
Ruslar tarafından vukua ietiri· 
len tenhhurdur. ----. ... 
ı~uyla' da 1 idan te·v Li eGi;iyor 
Üç yıl Önce Marmaris'in Gdi· 

bolu •.aevkiinde tesis edilen ve 
100 binden fazla ökaliptüs fida
mna ihtiva eden fidanlıktan bu 
mevsimde fidan tevziatına baı
lanacaktır. Bıı arada Köyceğiz 
ve Marmaris ile Gökova mevki· 
lerindeki batnldık wrntakaları 
da bu fidanlarla teşcir edilecek 
tir. 

lthaiat Birlikleri Faaliyette 
Ticaret vekaleti tarafından it

halatçılar arasında kurulması ka· 
rarluşan birliklerin bır çoj'u faa
lıyele başlamıştır. 

Hariçten demir ve çivi getirll
mesi için kurulan demir ithalat
çıları birl'ği de İtalya ve Ame
rika ile temasa başlamıştır. 

lzmirdı yeni üzüm f ıyatıarı 
teşbit edildi 

İzmir ihracatcılar birlij'i ticaret 
odasmda toplıı.narnk İngiltere için 
yeni uzüm fiyatlarını tesbit et
miftir. Fiyatların listesi Ticaret 
Vehaletiııe arzolunmuştur. 

Çimento normları kararnamesi 
l"ğvedildi 

Memlekette yapılan ve yaban· 
CI memleketlerden retirilen çi
mentoların evı fanı kontrol mak
sadiyle hazırlanan Türkportlaııd 
çimento ve yüksek fırın pord· 
land çimento normlarına ait ka
rarna°!euin meriyetten kaldırıl
ması icra Vekilleri Heyetincıe 
kabul olunmuştur. 

Bodrumda Zeytin ahsulü Bol 
Bu sene zeytin malunlü fÖ· 

rülmemiş derecede boldur. Bir 
milyon kilo zeytinyağı istihsali 
muhtemeldir, 

Adanadı Portakal Mahulü Çok iyi 
Portakal mahsulü bu yıl, ge

çen senekinden birkaç milyon 
'fazla ve yüz milyon adet leh. 
min edilmektedir. Kalite de çok 
aladır. Müstahsilin yüzünü gül
düreceği ünıit olunmaktadır. 

Perakındıcllerin kontrolü 
kararlastı 

Ticaret Vekaleti Batkontrolör
lüğü bütün teşkilitı ile peraken
de satışlar üzerindeki fiyat yök
selitlerini tesbit etmete bafla
mıştır. Fiyatlarda ihtikir yapan
ların derhal cezanlandırılmaaı 
için ;yeni tedbirler alınacaktır. 
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Kırklareli Vakıflar Müd6rlüğünden : 
Keşif bedeli 256 lira 72 kuruıtan ibaret Hızırbey camiinin son 

cemaat mahalli camekinlarıauı yeniden imil ve harap olan duvarı· 
ııın tamiri 25.12.939 gününien itibaren 20 i'in middetle açık eksilt

meye konulmuştur. 
Bu i~e aid Vakıflar iiaresinde bulunan ketif ve fenııi şartna· 

me istekliler tarafıncian her ıün l'Örilebilir. 
İsteklılerin eksiltmeye iıtirik ederek pey sürebilmeleri için ke· 

şif bedelinin yüzde 7,5 tu nisbetiode olan 19 lirıa 26 ~uruıt~n iba
ret muvakkat teminata ihale iÜaiinden evvel Vakıflar ıdaresı vezne· 
sine yatırmaları lizımclır. . 

Kat'i ihale 15.1.940 Pa:u.rtesi ıünü sao.t 15 tedir. isteklilerin 
teminat mektuplarmı ve ticaret odasından •usadtlak Yetika ile Na
fıa müdürlitünün fenni ehliyet vesikasını hamil oldukları halde mez
kur gün ve saatte Vakıflar idaresinde toplanacak olaıı komisyona 

müracaatları ilin glunur. 

Mersin Belediye Riyasetinden : 
25.12.939 tarihinde ihale edilmek üzere oıçık eksiltmeye 

konulmuı olan 712 lira keıif bedeli Y oiurt pazarı meydanı· 
nm bahçe haline ifraiı itine talip çıkmadıimdan ihale müd· 
detin on ıün uzatılmıflır· Taliplerin 6.1.940 cumartesi günü 
saat 11 de Belediye daireıinde toplanacak encümene müra
caatları ilan olunur. 

lıparta Belediyeıinden: 

21.12.939 tarihinde talibi zuhur etmeyen 3976 lira 12 
kuruı bedeli keıfi: Belediye binaıının ıehir, otel, lokanta ve 
i'azinoıu haline ifraiı itinin ihalesi bu tarihten itibaren 10 
gün müddetle temdit edilmittir. 

ihale 3. l.940 çarıamba &ünü saat 14 de yapılacajından 
taliplerin evvelce ilan oluaduiu tekilde Belediye Encümeni· 
ne müracaa tleri ilin olunur. 

Edirne Askeri Satınalma Komiıyenundan : 
Karaataçdaki kıılaaın çatı tamiri için yapılan keşif komisyon· 

daclır. Pazarlıfı 3.1.940 Çarıamba fiinü saat 11 dedir. İsteklilerin 
me:ı.kur rüo ve saatte Edirne sanayi kışlasında aahnalma komisyo. 
uunll a-elmeleri. 

Kütahya Askeri Satınalmıı. Komisyonu Baıkanlığından : 
Kütahya Tayydre Alay a-aruizenunda 56443 lira 6l uruş keşif 

bedeli iki erat paviyonu yaptırılacaktır. 
Eksiltme kapalı zarf usuıiledir. 

Eksiltmesi 9.1.l:J.ıO t.alı a-üa.ü saat l l de J.1erkez Keaıuta:ılıtın
daki Satınalma Kemisyenanda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 4-075 liu."Lır. 

Ketif pliio ve ıartnameıini girmek iatiye11ler hera-iiıı ihaleye a-ire
crek elanlar kanuni vcsııikle bırlikte teklif CJektublarıuı ihale günü 
saat 10 aa Kowiıyona makbuz UIU a~ liude vereceklerdir. 

Balıkesir Vilayeti Daimi Eacii•eninden: 
25.12.g39 tariiıi•de ibaleıi yapılmak üaere açık ekıiltmeye ko· 

nulan Bnlıkeıir·Baollırma yoluıııua iS+O~a • 38+456 ncı kilometre· 
!erindeki menfezlerin abfap tabliyelerioin ltetonarmaya tabviline ta
lip çıkwcıdıtıiadau eksiltme iV ıüa. •Üddetle uutılmııtır. 

Keçıf bedeli 78U lira ı8 kurut ve m11vakkat teaıi.atı 59 lira
dır. 

B• işe ait evrak ur.fıa daireıiode &örllelıtillr. 
İhale 5.1.940 tarilııine ruthy .. cu•a ıüııü saat 15 te Daimi 

Eacümeninde yapılaeatıntlan taliplerin auıvakkat teminatlarını 
yatırtlıklarına dair 111akbu ve7a bıa •iktar.la f&yanı kabul ltauka 
mektubu ve Nafıa dairesiotlea alacakları ehliyet veıikasile birlikte 

müracaatları ilin olunur. 

• • • 25.12.939 tarihinde ibale1i yapılmak üıere açık ekıiltmeye 
konulan G6nen Sıfat istasyonunu• ikmali inşaatının 997 liralık kıs· 
mına talip çıkwadıtmdao ek.iltme IO ıin uır.atılmııtır. 

Muvakkat teminatı 75 liradır. 
Bu iıe aicl doıya nafıa daireıiatle ı<SrilelDilir. 
İhale 5. t .40 tarilııiae raılayaa c:uma fiaii ıaat 15 ile claimi en· 

cümen huzurunda yapılacatıadan taliplerin muvakkat temiaatlarını 
yatırdıklarına dair makbuz veya bu miktaria fayuı kabul !tanka 
mektubu n nafıa iaireıi•deıı alacakları elııliyet vcıikaaile birlikte 

müracaatları ilan elunur. 

• • • Açık ekıiltmeye konulaııı Babkeair-Bantlırma ıoseıinin 
4~0-6+ 700 nci kilometreleri araaıniald ecaktH çıkacak taıdan 
kırma tat ilıııı.arı itiue talip çıkmaaıtınclaa ekıilt•e 1 O ıün uuhl· 
mııtır. 

Ketif bedeli 48ı7.27 lira ve m.vakkat teminatı da ~2 lira 
10 kuruıtur. 

.Dosyası vilayet daimi encümeninde görfilebilir. 
isteklilerin 8. J .9t0 tarihine raslıyan pazartesi ginii ıaat 15 tle 

vilayet daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 

B lıkesir Kültür Direktörlüğünden': 
Açık eksiltmeye konulan iş, Bandırma kazası merkezinde i•f& 

edilecek okul binasının zemin kati olup k<•şif bedeli 7909 lira 65 
kuruş muvakknt teminatı 593 lira 23 kuruştur. 

İhale 11.1 940 perşembe günü saat 15 de vilayet makamında 
müteşekkil daimi encümen huzurunda yapılacaktır. 

İsteklilerin yukarıda yazılı gün ve saatte muvakkat teminatla
rını yatırdıklarına dair makbuz veya bu miktarda şayaoa kabul 
banka mektuplariyle ve ihaleden laakal 8 gün evvel bu it iıio na
fıa dircktörlügünden alınmış ehliyet vesikalıuile birlikte iaimi en
cümene müracaatları ilin olunur. 

linik ve lspençiyar1 alat, Hastane Lvz. 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma 

Komisyonundan : 
Talıımin edileu bedeli 3000 lira olan 6 ton klor kalsium miteah

lıııit nam ve hesabına Askeri Fabrikalar Umum Müdirlütü merkez 
satıaalma komisyonunca 11. 1.940 perıembe l'Ünü saat 15 te pazar· 
lıkla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 225 lira ve 2490 namaralı lranu
nua 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve 
bu itle nlakadnr tücc rdan olduklarıoa dair ticaret odası vesikasiyle 
mezkur gün ve s atte komisyona müracaatları. 

trı , Havagazı, alorifer (Tesisat ve alz.) ---------
Jzmir Belediyesinden : 

Me:ı.ltaba idaresine 3 adet elektrik clioamoau aaba alnı•aaı, ya
zı itleri, müdürlüğündeki fenni ve mali şartnameıi mucibiace açık 
eksiltmeye konul...auştur. Muhammen bedı;li sekiz yiz lira olup iha
lesi 5. l.940 cuma günü s:ıat 16 dadır. lıtirak edecekler 60 liralık 
teminatı iş bankasına yatırarak makbuz.ile encümene ,-elirler. 

Balıkesir Vilayeti Da.imi Encümenieden : 
20.12.939 tarihinde ihnlesi yapılmak üzere açık eksiltmeye ko· 

nulan Balıkesir doğum ve çocuk bnkımevi kalorifer tesisatına talip 
zuhur etmediğindeıı el-siltme 10 gün uzatılmıttır. 

Keşif bedeli 56i-. 1 lıra J 1 kuruş ve muvakkat teminatı da 4ı:!6 
lirndır. 

Bu işe nid bilümum evrak nafıa dairesinde görülebilir. 
Eksiltme 5.1.940 t rihıne rastlıyau cuma günü saat 15 de Vila

yet makamında müteşekkil Daimi Encümen huzurunda yapılacaktır. 
Taliplerin muvakkat teminatlarını yabrdıklarına dair makbuz 

veya bu miktarda şaya111 kabul banka mektubu ve bu işe benzer 
5 bin liralık iş yaptıklarına d..ıir Nafıa Müdürlüğünden alacakları 
ehliyet vesikasile birlikte Daimi Encümene müracaatları ilan olunur. 

1stanbul Levazım Amirliği Satınalm Komi5ye11unda 
50 nded Zonguldak tipi soba müteabhid nam ve hesabu alı-

nacaktır. Pazarlıkla eksihm si 5.1.40 cuma gunü saat ı e 1 oy· 
hanede Lvz. amirliği s tmalma komisyonunda y pılacaktır. istekli
lerin teminntlarile beraber komisyona gelmeleri· 

M. M. Vekaleti Satmalma Komisyonundan : 
Beherine tahmin edilen fiyatı 18 lira olan IOO adet büyük so

ba pazarlıkla münakasaya l.onmuştur. İhalesi 2. l.94U sah j'Ünü saat 
ondadır. Kati teminatı 270 liradır. Şartnamesi bedelsiz olarak M.M. V. 
sahnalma komisyonunda alınabilır · İsteklilerin kanunun emrettiti 
bela-elerle ihale saatinde M.M. V. sntınalma komisyonuna relmeleri. 

Nakliyat - Yükleme - Boşaltma -
İnhisadar Kütahya Müdürlüiünden: 

Denk halinde 50,000 kilo yaprak tütünüa Emet'ten Kü
tahyaya nakliyesi ifi 8.I.940 pazartesi &'Ünü aaat 15 de Kü
tahya İnhisarlar Miıdürlügünde ihale edilmek üzre 23.12.939 
tarihinde açık eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bed l 
500 lira, muvakkat teminat 37,5 liradır, Şartname Kütah 
İnhisarlar Müdürlüğünden alınacaktır. ya. 

Kırklareli P · T · T · Müdürlüğünden: 
Kırklareli iğnece Arası çift atlı araba, oto üı, Kap-

tıkaçtı, emsali gibi motörlü vesaitle haftad ' 0 :.fer aidip 
gelmek ve l\~e~k~z.~.~ .~ç~ldığmda rnüteahhidia ıe baılatılacak 
ola~ post~ s~ruculugunun 18.12.939 paz oıe•i ~ünü saat 14 
te ıcra edılmıı bulunan eksiltmesind aUP zuhur etnıediiln· 
den bu İ§in 24.1.940 tarihine tesad f eden çarşamba aünü 
ihale.si yapılmak üzere bir ay detle pazarlığa konulmuı
tur. lateklilerin şartnameyi "rıPek üzere her gün K.ırklareı: 
p. T. T. Müdürlüğüne rnü caatları Muhammen bedel 312 
muvakkat teminat 23 . • 40 kuruf, idari kefalet 400 liradır: 
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l) MDna~lar 
lntaat, Tamirat, Naha i9leri, lılelz911!!t lıtarjta 
Y oturt pa:ıarı meydanını11 baltçe haline if

ratı iti (temd.) 
Hazırbey camiinde duvar tamiri ve came

kAn imali 
Belediye binasının ıebir otel ve gazino ha

line ıfrağı (temd.) 
Karaağaçdaki kışlanm çatı tamiri 
Kütahya Tayyare Alay garnizonunda iki 

erat pavyonu İnf. 
Balıkesir· Bandırma yolunan arasındaki men· 

fezlerin ahşap tahliyelerinin betonarme
ye tahvili (temd.) 

Gönen Sıfat istasyonunun ikmalı in,. (temd.) 
Bandırma Kazası Mrk. inşa edilecek okul· 

binasının zemin katı 
Balıkesir-Bandırma ıoseıinin arasındaki o· 

caktan çıkacak tattan kırma laf ihzarı 
(temd.) 

Arapsun kazasınm halihazır 20 hektar mes· 
kün ve 30 hektar gayri meskün takeo· 
metrik haritasının ve imar planları ile 
avan projesinin tazimi iti 

aç. ekı. 258 72 

a976 12 

pa:z:. 
kapalı z. 56443 62 

780 28 

997 -
7909 65 

4827 27 

aç. eks. 1000 -

Karaman istasyonunda hububat hangarı ve kapalı z. 54306 Ql 
müıtemiliitı inşası (şart. 3 L.) 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari al8t, Hastahane Lvz. --
Klor kalsium: 6 t. paz. 3000 -

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 
Elekrtik dinamosu: 3 ad. aç. elu. 800 -
Balıkesir Doğum ve Çocuk Bakımevi kalo· - 5681 ·34 

rifer tesisatı (temd.) 

Mobilya, büro ve ev eşyası, Muşamba Hah, v. s. ----.-.--- -
Soba Zonguldak tipi: 50 ad. paz. 

Büyük soba: 100 ad. 

Nakliyat - Boşaltma - Yükletme 

Kırklareli·İtnece araıı posta ıürücülüğü paz. 
(temd.) 

Yaprak tütün nakli k aç. • •· 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v. s. 

Karpit: 5 t. 

'IUteferrik 

paz. 

ltar•t levhaları köprü batlarına konmak paz. 
Ü.ı;ere 

İtaret levhaları talulm&11 
Dıt laıtiti: 400 ad.-iç lastiği: 400 ad. Fay

riaton, Gudyear, Dunlop Konlinental 
Miılen nevinden 34 7 ebadında 

Pirinçten ve oksideli Numara: 4000 ad. 
F'ilim l 15 resimlik: 60 ad. 
Orak, harman, traktör ve bileti makineai 
Kireç kaymaaı: 30 t. 
Spor malz.emeıi: 14 kalem 
Kemik dütme (Bakalıd): 500000 ad.-made

nl büyük düğme: 5000000 ad.-elbiae 
ıenıeli: 600000 ad.-madent küçük düj"· 
me: 1400000 ad. 

Numarataj levhası 15 X 10 eb'adında kapı i· 
ıin: 13505 ad. ve 30 X 20 ebadında sc;
kak için: 150 ad. 

Çllt burç: 100 ad.-müvez.z.i çantası: 50 ad.
büyük: 50 ad. orta ve 50 ad. küçilk 

E!rzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Arpa: 10 t. 
rman: 10 t. 
Yulaf: 200 t. 
Sadeyai: ~ t. 
Arpa: 100 t. 
Saman: 14 t, 
K. fHulye: 4 t. 

,, : 13850 k. 
,, : 23 t. 

Nohut: 9 t. 
Arpa: 16 t. 

,, : 117 t. 
Pirinç: -4 t. 
K. ot: 183.5 t. 
Sıtır eti: 15875 k. 
Pirinç: 1.5 t. 
Zeytinyağı: 3 t. 
Nohut: 3.5 t. 
Zeytin yatı: 700 k • 
K. faıulye: 6.5 t. 
Pirinç: 4 t. 
SadeyaA- 20 t. 
Arap tabunu: 30 t. 
Makarna (1000 liralık) 
K. fasulye: 240 t. (temd.) 

B. M O -r a ~ d e 1 e r 

aç. eks. 
paz. 

,, 
.. 
paz. 
,, 
" 

kapalı ~. 

pa:ı. 

,, 
,, 
,, 
,, 
" 
" ,, 
,, 

" ,, 

aç. eks. 

" paz. 

" ,, 
" 
" ,, 
" ,, 

,, 
kapalı z. 

DeA"irmisaz k8yünde enkazdan çıkan tab- aç. art. 
ta, çam, çerçeve, kapı v.ı . 

Radyo Eraea marka ,, 

F ord kamyoneti (temd) 
Sandalya, maaa, balı, radyo v .ı. ev eıyaıı aç. art. 

Beh. 18-

il2-

500-

1600 -

515 21 

523 -
66800 -

120 -
4900 -

1560 -

MOO-

15000 -

6500 -
350-
480-

1662 -
2300 -

720 -
800-

4700 -
1160 -
9633 -
3575 -
390-

210 -
420 -
250 -

1200 -

9000 -
k. o 22 
k. o 22 

400-

19~ 

4075 -

59 -

75 -
593 2J 

362 10 

75 -

3965 35 

225-

60-
426 -

........ a.-t .. i 

Menin Belec:l· 6-1·40 11 -

Kırklareli Vakıflar Möd. 15 1·40 15 -

İıparta Beled. 3-1-40 14 -

Edirne Aık. SAK 3-1-40 il -
Kütahya Ask. SAK 9·1 40 10 -

Balılı::eıir Vilayeti Daimi Encümeni 5-1·40 15 -

,, ,, 5-1-40 15 -
Balıke slr Kültür Direk. 11-1-40 15 -

Balıkesir Vilayeti 8-1-40 15 -

Arapsun Beled. 15· 1-40 15 -

Toprak Mahsulleri Ofisi U. Müd. Ank. 10·1·40 15 -

Ask. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 11-1-40 15 

İzmir Beled. 5-1-40 16 -
Balıkesir Vilayeti Daimi Encümeni 5 1·40 15 -

Tophane Lvz.. SAK 
270 - M.M. V. SAK 

5-1-40 15 -
2·1·40 10 -

23 40 

37 50 

240 -

38 64 

9180 -

735 -

"87 50 

2250 -

488 -
26 25 
36 -.-

124 65 
115 -
54-
80-

352 50 
352 50 
722 50 
268 13 
39 20 

31 50 

90-

675 -
150 -

3960 -

30 -

Kırklardi P. T.T. U. Müd. 

Kütahya fnbiıarlar Müd. 

M.M.V. Hava SAK 

Kütahya Nafıa Müd. 

Edirne Viliyeti 
Ank. Beled. 

İıt. Gümrükleri Baımüd. 
M.M.V. Hava SAK 
Ziraat Veklleii 
Tophane Lvz. SAK. 

" 
" 

Polatlı Beled. 

lıt. P. T ·T. Müc:l. 

Kötab7a Beled. 

" Edirne Ask. SAK. 
,, 
,, 

İıparta Ask. SAK 
,, 
,, 
,, 

,, 

,, 

,, 

,, 
,, 
,, 
" .. 

Tophane Lvz. SAK 
Aık. Fabr. U. Müd. SAK. Ank. 
Ank. Lvz. SAK 
İst. Komut. SAK. Fmdıkh 

Kltabya Viliyeti 

Oıküdar icra Mem. Boıtancıda Ci-
1 ı hadıye Mah. No 47 
Ankara Beled. 
Kıula7 Maliye Şubesi Ank. 

24-1-40 

8·1-40 15 -

6-1·40 il -

3-1-40 14 -

IQ-140 15-
5 1-40 

4-1-40 JO -
6-1-40 10 -

S..1-40 14 30 
9-1-40 15 -
9·1-40 14 30 

15-1-40 15 -

17-1-40 15 -

3-J-40 15 -
3·1·40 15 -
5-1-40 il 
3·1-40 
5-1-40 11 
8-1-40 il 
8 1-40 il 30 

18·1·40 15 30 
18-1-40 il -
18-1-40 15 30 
18·1-40 11 -
18-1-40 11 -
18-1-40 10 -
12·1 ·40 15 -
12-1-40 15 -
15-1-40 il 30 
15-1-40 14 30 
15-1-40 15 30 
15-1-40 16 30 
15-1-40 15 30 
15-1-40 10 -
4·1-40 15 30 

11-1 -40 14 30 
3-1-40 14 -

20·1·40 11 -

5-1-40 15 -

5-9-1-40 IO 30 

5-1-40 10 -
3-1-40 12 30 

ftlahr k t, Benzin, Maki na yağları v. s. 
M. Müdafaa Vekaleti Hava Satınalma Komisyonundı 

5000 kilo karpit pazarlıkla satın alınacaktır. Muhanı 
bedeli 1600 lira olup kati teminat miktarı 240 liradır· 
zarlığı 6 . 1 .940 cumarteıi günü saat 11 de ha va S. 
alma Komisyonunda yapılacaktır. Şartname hergün öfl 
sonra mezkur Komf syondan alınabilir· İsteklilerin mua 
ıün ve saatte kati te inat ve kanuni belgeleriyle J{c 
yoııda bulunmaları. 

Utefer r ik 
Kütahya Nafıa Müdürlüğünden : 

Köprü başlarma konacak levhalar pazarlık usulü ile nıiİ 
saya çıkarılmıştır . 

Keşif bedeli 515 lira 21 kuruştur. 

Pazarlık 3.l.940 tarihine müsadif çarşanba günü saat 14 dt 
fıa müdürlüğü odasında yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak nafıa M 
lüğü kaleminde görülebilir. 

Paz.arlığa girmek isteyenlerin 38 lira 64 kuruş muvakkat 
nat vermeleri ve ticaret odası vesikası ibraz etmeleri lazımdır 

Edirne Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Vilfıyet yolları üzerinde bulunan 5 ve 5 metreden 

açıklıkta.ki köprülerin başlarına konulacak 523 lira keti 
delli levhalar yerlerine takılmak ıartile ve açık eksilt1111 

retile yaptırılacaktır. 
İsteklilerin kcşifname ve şartnamesini görmek ve ,J 

eksiltmeye iştirak etmek üzere yüzde 7 ,5 teminat mail' 
larile lO.t.940 çarşamba günü saat 15 te Vilayet Dail'.llt 
cümenine müracaatları. 

Ankara Belediye Reisliğinden : 
Otobüs idaresi için lüzumu olan 34ı7 eb'admda Fayrestoı:ı 

dyear, Dunlop, K'.ontinantal, Mişlen nev'inden 400 aded dıf 
400 aded iç lastiği pazarlıkla alınııcaktır. 

Muhammen bedeli 66800 liradır. 
Teminatı 918\.1 liradır. 

Şartnamesini görmek istiyenlerin Encümen kalemine ve İ 
lerin de 5.1.40 cuma günü Belediye Encümenine müracaatleri· 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundl 
30 ton kireç kaymağı alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 5-

cuma günü saat 14,3U da Tophanede Jevaz.ım amirliği satıoaloı' 
ınalma komisyonunda yapılacaktır. İıteklilerin teminaUarile 

saatte komisyona ıelmeleri. 

• • * 14 kalem spor malLemcsi alınacaktır. Pazarlıkla eksUt' 
9.1.940 salı günü saat 15 de Tophanede Levazım i.mirlıği sat!ıı' 
komiıyonunda yapılacaktır. Numuneleri komisyonda görulür. t,t' 
lerin teminatlarile belli saatte komisyona gelmeleri. 

• * • 50 ,000 adet kemik düfıme (Bakalid) 
5,000,000 ,, madeni büyük düğme 

600,000 ,, elbise çengeli 
1,400,0llO ,, madeni küçük düame. 

Yukarıda yazılı dört kalem malz.ame l:J.I.940 salı günü saat 
da İıtanbulda Levazım amirliği satınalma Komisyonunda paıl" 
ekıiltmesi yapılacaktır. Nümuneleri komisyonda görülür. İıtclı~ 
teminat ve kanuni veıikalarile belli saatte komisyona ıelmelef 

iatanbul Gümrükleri Baımüdürlüiünden: 
Aıaiıda yazılı demirbaı efya numaralarının 4.1.940 

ıembe guniı ıaat l O da pazar tıkla ihalesi yapılacaktır· 
4000 adet pırinçten ve oksideli numara, ıhale bedeV 

liradır· 
Nümuneıi Levazım ıerviıinde her aün aörülebilfr. 
leteklilerin Baımüdürlük binasında kurulu Satınalııı' 

misyonuna gelmeleri. 

M. M. Vekaleti Hava Satınalma Komiayonundaıa: 
60 adet llS resimlik filim pazarlıkla satın alınacJ 

Muhammen btıdeli 4900 lira olup katı teminat miktar 
liradır. Pazarlıgı 6· 1.940 cumart{!si aıünü ıaat 1 O da ~ 
Satınalma Koıııısyonunda yapılacaktır. 

Nümunesi Eskiıehı Tayyare Ala)·ında ve ıartnamJ 
Satınalma omiayununda her gün e~leden sonra aörüle 
lsteklılerın muayyen ıaat ve aunde kati temin t ve k.J 
belaeleriyle Komisyonda bulunmaları · 

iıtanbul P. T. T. Müdürlüiündcn: 
İdare ihtiyacı için 100 adet çift burç, 50 adet büyük, 50 

orta, 50 adet küçük boy müvezz.i çantuının alımı kapalı zarf 
lile ekailtmeye konulmuıtur. 

Ekıiltme 17. l.94U çarşamba saat 15 de B. Poıtabane bin-' 
rinci katta PTT. Müdürluiü odasında toplanacak alım 1atım Jıl' 
yonunda yapıhıcaklır. 

Hepsinin muhammen bedeli 6500 lira muvakkat teminat 481 
50 kuruttur . 

isteklilerin tipe esa.ıı ~umuneleri ve alıma esas fenni ve ,t 
me şartnamelerini görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmalı 
re çalı.ııma günlerinde mezkür müdünük idari kalem levaz.ııP 

mma, eksiltme saatinden bir saat evveline kadar kanunun t•,ı 
göre hazırlanmıt olmaları liz.ım gelen mektuplarını, teklif mc:1" 
Y39 senesi için muteber 1 icaret odası vesikası, muvakkat teot' 
makbuzu veya baııka mektubunu muhtevi olarak yukarıda iıo>İ 
çen komisyon başkanlıima ~o. lu makbuz mukabilinde tevdi ı 
meleri, 

Polatlı Belediyesinden : 
15xl0 ebadında 13505 adet kapı ve 30 x 20 ebadında 150' 

sokak ve cadde uumarataj levhası yaptırılacaktır. 
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Muhammen bedeli 156 lira olup ihalesi 15.1.1940 tarihine mÜH

dif pazartesi günü saat 15 te kaymakamlık makamında müteşekkil 
komisyon huzurunda yapılaQaktır. 

Evsaf ve şeraiti görmek istiyen taliplere posta ile gönderilecek
tir. Talip olanlar % 7,5 teminat akçeleri ile birlikte tayin olunan 
gün ve saatte Polatlı kaymakamlığından hazır bulunmaları ilin 

olunur. 

ayrı, eluiltmelerinin ikinci ihalesi i~i• ltir talip çıkaaadıtandaa ihale 
kanun•na (Öre pazarlık ıuetile 3.J.940 çartanlta a-inii saat 15 te 
talikin karar verilmiştir. Taliplerin belli saatte belediye encüıpe
ninde buluamaları. 

M ü t e a h h i t 1 er i n T a k v i m i 
~ .......... -~--..,-------~-

Çarşamba 3. 1 .940 

Odun (Urfa Ask. SAK.) No 1260 

Ziraat Vekaletinden : 
Zirai kombinalar kurumu ilıtiyacı için orak makinesi, harm n 

makinesi, Bileği makinesi ile traktör alınacaktır. 
Bu makinelere aıd fenni şartnameler zirai kombinalar kurumu 

müdürlüğünden parasız olarak verilir. 
İsteklilerin şartname almak üzere Ankara'da zirai kombinalar 

kurumu müdürlüğüne müracaatları. 

Erzak. Zahire, Et. Sebze v~ 
Isparta Askeri Satınalma Komisyonundan : 

M. Tutarı İlk tem. 
Kıtası Cinsi Kilosu İhnle Saat Lira Lira Kr. ŞeMi 
---- --- - ---- -- -- - --· 
Antalya kuru ot 183500 12 1.940 15 9633 722 50 Eksiltme 
Fethiye sığır eti 15875 ,, 15 3575 26ti 13 ,, 
Denizli pırınç 15000 15.1.940 11,30 390 39 20 Son pa. 

,, Zeytinyağı 3000 ,, 14,30 117 78 75 ,, 
Tefenni Nohut 3500 » 15,30 210 157 50 > 

a: Zaytinyağı 700 ,, 16,30 420 31 50 ,, 
o: K. fasulye 6500 > 15,30 250 187 50 ,, 
.! Pirinç 4 ()') , 10 1200 90 ,, 

Fethiye Saman 140('') 8.1.940 11 350 26 2.i ,, 
Burdur K. fasulye 4000 > 11,30 480 36 ,, 
lspa rta ,, 13850 J 8.1.940 15,30 1662 124 65 ,, 
Denizli K. fasulye 23000 ,, 11 2300 115 ,, 

,, Nohut 9000 > 11 720 54 ,, 
Fethiye Arpa 1600o ,, 15,30 800 60 ,, 
Denizli , 117500 ,, il 4700 352 50 > 

Fethiye Pirinç 40GO ,, 10 1160 87 ,, 
Yukarıda adları yazılı garnizonların ihtiyaçları olan 23 kalem 

erzak ve mahrukat maddesi Isparta Tüm komutanlığı binasındaki 
Satınalma komisyonu tarafından eksiltmeye konulmuş ve her garni
zonun hizalarında günü, saatı teminatı tahmin bedeli \ e eksiltme 
şekilleri cins ve miktarları yazılıdır. 

Şartname ve evaafları komisyonumuzda mevcut olup istekliler 
tarafından her zaman okunabilir. 

Eksiltmelere iştirak edecek olanların teminatlarını tümen vez· 
nesine yatırmaları, kapah olanların teklıf mektuplarını ihaleden bir 
zaat Önce kanunun yukarıda yazıh vesikalariyle birlikte komisyonu
muza müracaatları ilan olunur. 

iıtanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

20 ton sadeyağı beğenilmek suretile 4. 1 .940 perşembe günü saat 
15,3 

1 
da Tophanede İst. L'!z. Amirliği Satınalma Komisyonunda 

pa:ı.arlıklr satın alınacaktır. isteklilerin teminatlarile belli saatte Ko
misyona gelmeleri· 

Ankara Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 

_ 1000 liralık makarna pazarlığı 3.1.940 saat 14 te Ankara Lvz. 
Amirliği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen fiyab 22 kuruş, kati teminatı 150 liradır. Şartnama 
ve nümunesi Komisyonda görülür. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüiü Merkez 
Satınalma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 9000 lira 0 1an 30 ton arap ıubunu Aske. 
rj Fabrikalar umum wüdürlügü merkez satınalma komisyonunca 
11.1. 1940 perşembe günü saat 14,30 da pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartnamesi parası:ı. olarak komisyondan verilir Taliplerin Muvakkat 
teminat olan 675 lira ve 2491) numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin. 
deki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccar
dan olduklarına dair ticaret odası vesikasiyle mezkur gün ve 1aatte 
komisyona müracaatları. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 

İhale günü talibi çıkmıyan İstanbul komutanlığına bağlı birlik
ler ihtiyacı için 240 bin kilo kuru fnsulyenin tekrar kapalı zarfla 
münaka~aııı 20. 1 .940 cumartesi günü saat 11 de yııpılacaktır. Zarf
lar komısyoua weLkur saatten bir aaat evveliııe kadar verilmiş ola
caktır. Beher. kılosunuo muhammen fiyatı 22 kuruştur. İlk teminatı 
3960 liradır. isteklilerin belli srün ve ıaatte Fındıklıda Satıualma 
Komisyonuna teklif mektuplarını vermeleri. 

Edirne Askeri Satıınalma Komisyonundan: 

Ankara Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan : 
20.(100 kilo pancarın açık ekıiltmesi 15.1.1940 saat 15 de An

kara LV. imirliti satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Muhammen bedeli 1200 lira ilk teminatı 9ll liradır. Şartnamesi 

komisyonda görülür. Kanuni vesika ve teminatla belli gün ve saatte 
komisyonda bulunmaları. . . 

,rLJZAYEDE,_: R 
Bursa 1 inci icra Memurluiundan : 

Bir borç için mahcuz olup 1&hlmasına karar verilen 150 
lira kıymetinde bir adet telefunken markalı radyo 4. l.940 tarihine 
rastlayan perşembe günü saat 14 den 16 ya kadar Bursada Bat pa· 
zarında açık arttırma ile .satılacaktır satıı neticesinde yüzde 75 şini 
bulmadığı takdirde 2 nci arttırması 8.1.940 tarihine rastlayan paz.ar· 
tesi günü saat 14 den 16 ya kadar ayni mahalde icra edılecetinden 
talip olanların vaktında orada hazır ~ulunacak icra satı, memuruna 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

Mersin Gümrük Müdürlüğünden : 
Gümrük anbarlarının tamiratından çıkarılan demir potrel ve 

tahta direkler I0.1.940 günü saat 14 de pa78rlık suretile satılığa çı· 
karılacaktır 

İsteklilerin yüzde 7,5 teminat akçesile bildirilen günde güm· 
rükteki satış komisyonuna müracaateri. 

Halkalı Ziraat Mektebi Müdürlüiümden : 

Mektep çiftliğinde mevcut damızlık koyunlardan hazır olacak 
tahminen 2GOOO kilo koyun ıütü açık arttırmaya k•nmuıtur Muham· 
men bedeli 210J liradır. 

İhale 17.1.940 çarşamba günü saat 15 de Halkalıda mektepte 
yapılacaktır. Şartnameıioi İstanbul Vilayeti Ziraat müdürlütüude ve 
mek!epte sabit sermaye muhasip mes'ullütünde rörülebilirler. 

isteklilerin yüzde yedi buçuk teminat paralariyle birlikte yevmi 
muayyende mektepteki komisyona müracaatarı. 

Kütahya Vilayetinden : 

Değirmisazda yıktırılarak enkazı yeddiemtn olarak mez~ 
kur köy İhtiyar Heyetine teslim olunan 200 lira muhammen 
bedelli 536 adet dülün, 1184 yarım agaç: 

578 adet bütün, 470 yarım tahta, 
7 ,, bütün. 7 yarım cam, 
8 ,, cam11z çerçeve, 
16 ,, kapı. 
58 ,, pencere kenarı, 
1 ,, dolap evi' 
27 ,, çinko levha. 
5.I.940 cuma günü saat 15 de Vilayet Daimi Encümeni 

!ıuzurunda ihale edilmek üzre açık arttırmaya konulmnıtur. 
isteklilerin mezkür gün ve saatte 15 lira muvakkat teminat
larile Vilayet Daimi Encümenine müracaatları. 

Ade:li 
25 
8 

25 
50 
2 
2 
1 
ı 

3 
2 

1 

Kızılbey Maliye Şubesinden : 
Cinsi 
Yetil renkte yathboya tahta sandalya 
Camlı yağhboya tahta masa 
Yağlıboya tahta masa 
Hazaran .sandalya 
Taban halısı (Açık renkli) 
Taban halısı (koyu renkli) 
R. S. A. markalı ve gramofonlu salon radyosu 
Portmanto 
Marüken koltuk 
Kumaş koltuk 
demirci halısı 
Tebri:ı. halısı 
Kumaı kanape 
İki kapaklı dolap 
Kütüphane. 

Yukarda cins ve miktarı yazılı mahcuz eşyanın 3.1.1940 tarihi
ne müsadif perşembe günü saat 12,30 da belediye satış salonunda 
açık arttırma ile satılucağı ilin olunur. 

Ankara Belediyesinden: 
Su işleri servislerinde kullanılan bir adet U~39 modeli PICK 

marka fort kamyonetine talip çıkmadıtındarı artırması on gün uzatıl
mıştır. 

Muhammen bedeli 400 liradır. 
Muvakkat teminat 30 liradır. 

Sığır eti (Kırklareli ,, ,, ) No 1 268 
Boranda i?ezi (ıst. P T:r. Müd.) No 1270 
* Gubre (lst. Komut.) No 1270 
Mercimek ( 11 ) No 1270 
Dizel motorü mili (M.M.V.) No 176 
Oksijenli su ve idrofil pamuk (M.M.V.) Mo 1271 
l'J n.t .ı tezgahı kayış ve- zımpara taşı (İnlı. U. Müd.) No 1271 
~yup • • T. T. binası tamiri (İst. P. T. T. Müd.) No 1271 
pn (Bursa Tümeni) No 1271 

ilaç ve sıhhi malzeme (İıt. Sıh ve İçt Muavenet Müd.) No 1 !71 
Kitap tabiyesi (Yüksek Deniz Ticareti Mek.) No 1271 
Kestane telgraf dire§"İ İst. P.T.T. Müd.) No 1272 
Zonguldak kömürü (lzmir Beled.) No 1272 
K. üzüm ot ve sığır eti (Edirne Ask. SAK.) No 1273 
Köprü başlarına konac k levhalar (Kütahya Nafıa Müd.) No 1273 
Şiyah fotin (Gum. 1uh. Gen. Komut. İ t. SAK.) No 1273 
!skarpin (Siyasal Bilgiler Okulu) No 1273 
ilaç ve sıhlıi wolzeme (lsl. Sıh. Mües.) No 1274 
Paviyon inş. (Eskişehir Kor) No 1274 
Siper saika yap. (lzmlr .Beled) No 1274 
Elbise (Gazi Terbiye Enstitüsü) No 1274 
Fit dolabı (Emniyet U. Müd.) No 1283 
Camlı evrak dolabı, hoklcn v.s. (Ank. P. T. T. l\1üd.) No 1276 
Kaput bezi ayakkabı ve elbise (Balya İskan Kom.) No 1277 

(Devamı 4..,ncü sayfada) 

I - ~artname, keşifname ve plan mucibince İdaremizin &frada 
yaptıracagı idare binası inşaatı işi kapalı zarf usuliyle ekııltmcye 
konmuştur. 

il - Keşif bedeli ~8117,91 lira muvakkat teminatı 2108,84 li· 
radır. 

Ill - Eksiltme 11. 1.940 Perşembe günü saat 15 de İsta11buld11 
Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün Levazım Şub si vc:mesinden ve İz. 
mir Ankara tiaş Miıdüriugünden, Bafra Mudürlüğünden 140 kurut 
mukabilinde alıunbilir. 

V - isteklilerin Yüksek Mühendis veya Mımar olmaları, ol
madıkları takdirde B} nı evsafı haiz bir Mütehassısı inşaatın sonuna 
kadar iş başında bulunduracaklarını NoterHıden musaddak bir teab. 
but kaadı ile temin etmelerı ve 20 bin liralık bu gibi inşaatı mu
vaffakiyetle yapmış olduklarına aid vesıka vermeleri laz. mdır. Mü· 
nakasaya girecekler yukarda yazılı vesaiki ihale gününden 8 a-ün 
evvelıne kadar bulundukları mahalli İnhisarlar İdaresıne veya İntaat 
Şubesiue vermeleri, ayrıca bir fenni ehliyet vesikası almaları li· 
zımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektupları ve V inci maddede yazılı ka· 
nuni vesaikle ı 0 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarıııı eksiltme günü ihale aa· 
atioden bir saat evveline kadar me.:ı.kür komisyon başkanlığuıa mak-
buz mukabilinde vermeleri ilan olunur. ( 10066) J-4 

• •• 
1 - Şartnamesi mucibince idaremizin Paşabahçe müskirat fab

rikası için bır adet buhar kaz.anı açık eksiltme usulile .satın alına
caktır. 

H - Muhammen bedeli 4400 lira muvakkat teminatı 330 li
radır. 

ili - Eksiltme 8.1.940 pazartesi günü saat 14 de Kabataıda 
Levazım ve Mubaya t Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacak
tır. 

iV - Şartnameler her gün sozü geçen Şubeden 
bilir. parasız alına-

V - isteklilerin eksiltme için tayin 
7,5 güvenme paralarile birlıkte mezkur 
olunur. 

••• 

olunan gün ve saatte !Yc, 
Komisyona gelmeleri ilin 

(10656) 3-4 

1 - Şartnameleri mucibince azami 9800 kg. Göz taşı ile 60 
adet vermoral \'C 50 adet Süperba marka pülverizatör pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

il -- Pazarlık 3.1.940 çarşamba günü saat 11 de Kabataşda 
Levazım ve Mubayaat Şubcsıudeki Alım Komisyonunda yapılacaktu. 

111 - ~artııamdc:r her giıu .ı;c,zü geçen Şubeden parasız alına
bilir. 

iV - İsteklılerin pazurlık,içiıı tayin olunan gün ve saatte }'. 7,5 
SfÜvenme paralarile bıdikte wezkür Komisyona gelmeleri. 

(ll}805) 4-4 

"' * "' 
- Şartnamesi mucibince 22 adet 500 kg. baskül derhal teı. 

liw edilmek şartile açık eluiJtwe usulile satın alıııucaktır. Pazarlıta konulaıı 100 ton arpaya talip çıkmadığından tekrar 
pazarlığa konulmuıtur. Pazarlığı 5.1.940 cuma ıfÜnÜ saat 1 l dedir 
Muhaınınen bedeli 6500 liradır. Muvakkat teminatı 488 liradır. İstek
lil~rin beUi aün ve saatte Edirne sanayi kışlasındaki Satınalma Ko
muıyonuııa gelmeleri. 

. . • • • Birlikler hayvanatı için 200 ton yulaf şerait ve evsafı da
hılınde satın alınacaktır. Pazarlıgı 5 İkincikinun 940 cuma günü 
saat 1 J de yapılacaktır. Muhammen tutarı 150tl0 liradır. Muhammen 

Evsafını srörmek istiyenlerin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 5.1.940 cuma zünü .saat 10.30 belediye encümenine 
ın üracaa tltrı. 

il - Muhammen bedeli J9öU lıra muvakkat teminat 297 liradır 
111 - Eksiltm~ ü.1.~40 cuınarte.ı.i gunü saat 10 da Kabatatda 

Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Şartnameler her guu sozü geçen Şubeden parasız alınabilir. 
V - isteklilerin eKSiltme içiıı tayin edilen gün ve saatte u

10 
7,5 

güvenme paraıııile birlikte mezkur Komisyona gelmeleri. ( 10506) 4.4 

teminatı 225U liradır. Şartnamesi he - K · d .. -ı b"I' 
1. ki l . . r gun owısyon a goru e 1 .r. ste ı erıu temınat makb k ı ·1 k d · 
k ı l b uz veya me lup arı e anuıı a yazılı vesı-

a 11ri e beraber elli crün ve tt Ed" d .. . . d . . . 
S , . • san e ırne e wuşırıyet aıreıındekı 
atınalma Komısyonuııa gelmeleri. 

• • * Süloğlunda Satınalma Komisyonunda 3 1 940 • 'h" d 
b " " d • · .arı 111 e çar-şam a gun~ saat 10 .8 paza_rlıkla 2000 kilo sade yakı satın alına-

caktır. Temınatı 375 lıradır. isteklilerin sözü ge tt K • 
na gelmeleri. . çeıı saa e omısyo-

Kütahya Belediye Riyasetinden : 

Belediye tanzifat hayvanlarının 940 atuıtoı ıonunıt kadar b' 
ıenelik ihtiyaçları olan onar bin kilo arpa ve aaman hakkında ayr:: 

Üsküdar İcra Memurluğundan: 
Bir borçtan dolayı haczedilip paraya çevrilmesine karar verilen 

muhtelif cins ve eb'ntta halı ve Ersea markalı bir adet radyo Bos
tancıda Cihad iye mahallesi 47 No. lu ev önünde 5. 1.940 cuma gü
nü saat onda başlamak üzere birinci arttırma yapılacaktır. Muham
men kıymetlerinin yüzde 75 ini bulmadıtı takdirde 9.1.940 salı gü· 
nü ayni gün ve saatte ikinci arttırması icra kılınacaj'ı ilin olunur. 

Yüksek Mühendis Mektebi Satmalmı Komisyonundan: 
Mektebimiz için alınacak •lan Dizel mot6ri ile dinamonun 

mnhammen ltedeli (1600) ve ilk teminab (120) liradır. Eksilt111esi 
15.1.940 tarihiııde ,aat ( 14,30) da mektepte yapılacatı ilin olunur. 

l ' 
(10772) 2-4 

FERRIBOT GE ~iSi iNŞA ETTiRiLECEKTiR: 
· Bedeli Türk - İngiliz kredisinden tediye edilmek üze 2 d 

f 'b t • · · •• 1 k . re a et errı o gemısı ınşa eltırı ece tır. Bu işe ait Türkçe ·ı ·ı· 
t l f · . ve ngı ızce şar name er errıbot ınşaatında ehliyeti olan firmalara k -" ·ıı · veya anunı mumessı erme Ankarada Devlet Demiryolları Mal•em R · l"ğ' el 

L d - . . "' e cıs ı ın en, 
on rada Tur~ıye Sefaretı Ticaret Ataşeliğinden verilecektir. 

. Şartnameyı alan fırmalar tekliflerini en geç Şubat 1940 nihaye· 
tane kadar Ankarada Devlet Demiryolları Umum Mu-d" l"ğ" .. 
d 1 · ·ı· ..- uru une gon-
erme erı ı an olunur. (10713) 3-4 
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(A Adjudications au Rab~ 

Constructions-Reparations-Trav. Publics-Materiel de Construction-Cartographie 

Transformation en casino rcstaurant et hôtel. 3976 12 Municip. lıparta 
bat. municip. {aj.) 

Rep. toit cascme a Kırkağaç 
T ransformation en jardin de la place de Y o· 

ghourt pazarı (aj.) 

Gre a gre 

Constr. vitrine et repar. mur mosquec Hı- Publique 
zırbey 

Conıtr. deuır pavillons pr. ıoldats a la a-arni· Pli cach 
son du Rcgiment d' aviation a Kutahya 

Constr. rez-de-chaussee bat. ecole iı. Bandırma 

Transformation en beton arm,ı, des tabliera en 
bois des dalots sis sıroute Balılceıir-Ban· 

dırma (aj) 
Achev. constr. station sclection Gönen (aj) 
.ıı(Ourniture de pİerres cassees de Ja carriere 

sise sur la chaussee Balıkesir-Bandırma (aj) 
Dreuemcnt carte tacheometrique de ?.O hec• Publique 

tares habitees et de 30 heclarcs non ha-
bitees de l' etat actucl du lcua d' Arap-
san ainıi que des plans de restauration 
avec l'avant projet 

Constr.hangar pr. cereales avec dcpendanHS Pli cach 
i la Station de Karaman (c. eh 3 L) 

256 72 

56443 62 

7909 65 
780 28 

997 -
4827 27 

1000 -

54306 93 

19 26 

4075 -

593 23 
59 -

75 -
362 ı o 

75 -

3965 35 

Com • Ach. ~il. Edirne 
Municip. Mersin 

Dir. Vakoufs Kırklareli 

Com. Ach. Milit. Kütahya 

Dir. Culture Bnlıkesir 

Vil. Balıkesir 

ll 

" 
Municip. Arapsun 

Dir. Gen. Office Cereales Ank. 

3-1-40 14 -

3-1-40 11 -
Ü·l -40 1 t --

15-1-40 ı ;; -

9-1-40 10 -

ı 1-1-40 15 
5-1-40 15 

5 .1-40 ı s -
8-1-40 15 -

15·1-40 15 -

10-1-40 15 -

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstrumenta Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 
Chlôre calcium: 6 t. Gri a gr~ 3000 - 225 - C. A. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 

11 ectricite-Gaz-Chautfage Central (lnstallation et Materiel 
Dynamo electr. : 3 p. Publique 800 - 60 -
lnatall. chauffage central Creche Balıkesir (aj) 5681 34 426 -
Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 

Municip. lzmir 
Vil. Balıkesir 

Potle type Zonguldak: 50 p. Gre a gre Cem. Ach. lnt. Tophane 
Grandı po~lcı: 100 p. ., la p. 18 - 270 - Com. Ach . Min. Def. Nat. Ank. 

Transport-Chargament - Dechargment - Fournitura de Bureaux 
Traıııportı postaux (aj.) Gre a gre 312 - 23 .fO Dir. PTT Kırklareli 

,, tabacı en fcuilles Publique 500 - 37 50 Dir. Monop. Kütahya 

Gombustible - Carburant-Huilas 

11-1-40 15 -

5-1-40 16 -
5-1-40 15 -

5 1-40 15 -
~-1-40 10 -

24-J-40 
8-1-40 15 -

Carbure: 5 t. 

Divars 
Grc a rre 1600 - 240 - C. A. Dep. Aviat. au Min. Def. Nat. 6-1-40 11 -

laıpension ciea ıignea internat. 
Plaques de ıignaux pr. ponts 
Poeuır: 400 p.·chambre a air: 400 p.·marque 

Fayreıton, Gudyear, Dunlop, Continen
tal, Michelin d'une dim. de 34 7 

Plaqueı de Noı en laiton et oırydeeı: 4000 p. 
Cbl6rur• de chaux: 30 t. 
Artiıieı de ıport: 14 lota 

Publique 
Gre a ıre 

" 

,, 
" 

Boutona en Ol (Bacalide): 500000 p.-id. en me
tal gr.: 5000000 p.·crochct pr. habiu: 
600000 p.· bouton en metal petit: 1400000 p. 

" 

Filmı de l 15 dcssins: 60 p.· 
Faucheuse, moissonneuıe, tractcur et macbine 

i. aiıuiscr 
Plaque de Noı d'une dim. de 15X20 pr. 

porte: 13505 p. et d'une dim. de 
JO x20 pr. rue: 150 p. 

" 

BeaaH double: 100 p.·sac postal pr. facteur: Pli cach 
50 p. gr. 50 p. moyen et 50 pet. 

l'rovial ons 

Avoine: 200 t • 
.Bearre: 2 t. 
Orıe: 100 t. 
Foin: 183,5 t. 
Viande de breuf : 15875 k. 
Ri:ı: 1,5 t. 
Huila d'oliveı: 3 t. 
Orı•: 10 t· 
Paille: 10 ,, 
Haricotı ıec:ı: 13850 le. 

" " 
23 t. 

Poiı-chic:he: 9 t. 
Orıe: 16 t. 

• 117 • 
Ria: -4 t. 
Poiı-cbicbe: 3,5 t. 
Huileı d'oliveı: 700 lr.. 
Haricob ıecı: 700 k. 

,, " 6,5 t. 
Ris: of t. 
Paille: 1 of t. 
Haric:otı ıecı: 4 t. 

Gre a rre 

" 
" Publique 

" Gre a gre 
,, 
> 

• 
> 

" > 

,, 
" ,, 
,, 

" 
" > 
,, 
> 

" 

523 -
515 21 

66800 -

120 -

4900 -

1560 -

6500 -

15000 -

6500 -
9633 -
3575 -
390 -
117 -

1662 -
2300 -

720 -
800 -

4700 -
1160 -

210 -
420 -
420 -
250 -

1200 -
350 -
480 -

38 64 
9180 -

735 -

Vil. Edirne 
Dir. Trav. Pub. Kütahya 
Municip. Ank. 

Dir. Pr. Douanes Ist. 
Com. Acb lnt. Tophane 

" 
" 

" 
» 

10-1-40 15 -
3-1-40 14 -

5-1-40 - -

4-1-40 10 -
5-1-40 14 30 
9-1-40 15 -
9-1-40 14 30 

C. A. Dep. Aviat. au Min. Def. Nat. 6-1-40 ıo -
Ministire Ag-riculture 

Municip. Polatlı 15-1-40 15 -

487 50 Dir. P·T.T. Ist. 17-1-40 15 -

2250 -

488 -
722 50 
268 ıa 
39 20 
78 75 

124 65 
115 -
54 -
60 -

352 50 
351 50 

31 50 
31 50 

90 -
26 25 
36 -

Com. Ach. Mil. Edirne 

" " ,, " 
C. A. Mil. Isparta 

" " 
,, " 
> " Municip. Kütahya 

" " Com. Ach. Milit. Isparta 
> 

" 
• 
" ,, 
> 

" > 

> 

,, 
> 

,, 
,, 
,, 
,, 
> 

" 
" > 

,, 
,, 

5-1-40 11 -
3-1-40 
5-1-40 11 -

12-1-40 15 -
12-1-40 15 -
15-1-40 11 30 
15-1-~ 14 30 
3-ı-40 15 -
3-1-40 15 -

18-1-40 15 30 
18-1-40 11 -
18-1-40 15 30 
18-1-40 11 -
18-1-40 11 -
18·1-40 10 -
15-1-40 15 30 
15-1-40 16 30 
15-1-40 16 30 
15.1.40 ıs öo 
15-1-40 10 -
8-1-40 11 
8-1-40 11 30 

(3 üncü sayfadan devam) 

• Sani ipek ve sığır derisi lİzmir Giim. Baımüd.) No 1277 
Pulluk (Balya İskan Müd.) No 1277 
Gaz yağı (Kayseri Ask.) No 1278 
Park planı yap. (Yenişehir Beled.) No 1278 
• Telatin vnketn ve benzin (İst. P.T.T.) No 1280 
Yulaf (Lüleburgaz Ask. SAK.) No 1280 
Knnalizuyon y p. (Ank. P. T.T. Müd.) No 1279 
Natrium bisulfit ve klor barium (Ask. Fabr.) No 1280 
Yat k çar.şnfı pamuk terlik katık v.s. (Niğde Vil.) No 1280 
Yolcu salonu için mobilya (Devlet Limanlarıİılet. U. Müd.) No 1280 
Salmastra (Ask. Fabr.) No 1280 
Yazı makinesi (M.M.V.) No 1281 
• Mete odunu (Çanak. Orman Müd.) No 1281 
Madeni dftğme ve çorab iğnesi ' Tophane Lvz) No 128~ 
Amyant tozu (İnh. U. Müd.) No 1282 
Zeytiu yağı (Tophane Lvz.) No 1283 
• Muhtelif eşya (D.D.Y. Sirkeci) No 1284 
Ark kömürü (M.M. V .) No 1284 
Yoturt (Tophane Lvz.) No 1285 
Sadeyaj (Edirne Ask.) No 1285 
Bulgur imali (Tekirdağ Ask. ) No 1285 
Vermoral ve pulverizatör (İoh. U. Mild,) No 1285 
GoE lafı ( ., ) No 1285 
Arpa (Edirne Aık.) No 1287 
Kaı.ao tas yağ tavası v.s. (izwit Tümeni) No 1287 
Çivi destere keser v. ı. (M. M. V · ) No 1286 

Memento des Fournisseurs 

Mercredi 3.1.940 

Viande de breuf (Com. Acb. Mil, Kırklareli) No 1268 
Boiı ( ., " > Urfa) No 1260 
Toile Branda (Dir. PTT. lst.) No 1270 
* Fumier (Command, Mil. Iıt.) No 1270 
Lentilles ., ., ., No 1270 
Axe du moteur Dieliel (Min. Def. Nat.) No 1270 
Eau oxyıenee el coton hydropJ.ile (Min. Def. Nat.) No 1271 
Macbine-outil pline, courroie et picrre a airuiıer (Dir. Gen. Mo-

nopoles) No 1271 
Rcpar. batisse PTT. (Dir· PTT. l•t·) No 1271 
Farioe (Div. Buna) No 1271 
Medicamenhı et articleı sanit. (Dir. Hygiene lıt.) No 1271 
lwprcHİC?n Hvrea (Ecole Sup. Com. Marit. lıt.) No 1271 
Poteaux telejrapbiques en ch.itaignier (Dir. PTT. Iat.) No 1272 
C arboıı de Zooiuldak (Muniaip. lzmir) No 1272 
Raiııin sec, foin et viande de bccuf (Com. Aeh. Mil. Edirne) No 1273 
Plaque1ı de aıi'uaux pr. ponts (Dir. Trav. Pub. Kütahya) No 1273 
Boltıoe• noireıı \Conımand. Gen. Surv. Douan. lıt.) No 1273 
Escarpm• (Ecole Scienceı Politiques) No 1273 
Medıcnments et arlicle1ı ıanit. (Etabliı. Hyıiene lat.) No 1274 
Constr. pavıllon (Corps Armee E.kifohir) No 1274 
Couıtr. paratonoerre tMunicip. lıı:mir) No 1274 
Habıta (ınstıtut Gazi Terbiye) No 1274 
Armoircs o.vec vitrine pr. dossiers, encriers (Dir. PTT. Ank.) No 1276 

,, pr. ficbes (Dir. Gen. Süret6) No 1283 
Toile pr. cıapotea, cb.aussures et babiu (Com. Etabli11ement Immi-

ıreı B1&lya) No 1273 
Cbarruea (~om. Etablit· Immirreı Balya) No 1277 
• Soie artificiellc et peau (Dir. Pr. Douanes lamir) No 1277 
Petrole (Com. Ach. Mil, Kayıeri) No 1278 
Dresaement plaıı pare (Municip. Y eniıebir) No 1278 
• Vachelte et benzine (Dir. PTT. Iıt.) No 1280 
Avoine (Cow. Ach. il. Lüleburgaz) No 1280 
Constr. canalisaliou (Dir. PTT. Ank·) No 1279 
Natrium bisulfite et c lôre barium (Fab. Mil.) No 1280 
Drap de lit, \!otoıı, pantouffleı, cuillcr ete. (Vil. Niğde) No 1280 
Mcubles pr. salon voyageurs (Dir. Gen. Exploit. Ports Etat) No 1280 
liourre (l-ab. 1\ il.) ! o 1280 
Macbine a ecrirc tMin. Def. Nat.) No 1281 
• liois de chôue (Dir . foreb Çanak.) No 1281 
Boutouı on metal et aiguilleı pr. cbausaetteı (lııt. Tophane) No 1282 
Poudre d'amiante (Dir, Gen. Moııop.) No 1282 
Huıle d'olivu (lnt. Tophane) No 1283 
"' Dıvers objel• (Chewin de Fer Etat) No 1284 
Yoıhourt ~Jııt. Tophane) No 1285 
Carbon arc (Mia. Dif. Nat.) No 1284 
Beurre (Com. Ach. Mil. Edirne) No 1285 
Fabrication blc (Div. Tekirdai) No 1285 
Vermoral et pulverisateur (Dir. Gen. Mon.) No 1285 
Sulfale de cuine ,, ., ,, No 1!85 
Orı• (Com. Ach. Mil. Edirne) No 1287 
Chaudron, taueı, poele a frire ete. (Div. Izmit) No 1287 
Clouı, scıie ete. (Min. Def. Nat.) No 1286 . 

İmUyaz Sahibi ve Yazı 1ıleri Direkt6ri : lımail Girit 
Baııldıiı yer : Akın Baıımevi, l.tanbul 


