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ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için Kurut 

3 Aylığı 450 
6 850 

12 1500 
Ecnebi memleketler için 
12 aylığı '2i 0CI 

Sayısı 5 Ku uş 

Günü geçen nushalar 

20 kuruıtur. 
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z 
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lDAREHANE 
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Kenber hanı. 2nci kat 
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İLAN ŞARTLARI 

ldarehnnemizde görüşülür 

Telefon: 49442 

Posta kutusu No. 1291 

Umum Tüccarların ve rnüteahhi lerln rn9sleki Organıdır 
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E ono • 
1 

~iye • ltaıya ticarı münesebatı 
•lan o · · · t' Ak tt• k ~ sergısıne ış ıra e ı • 

'( 'jnra oradan Romaya gide-
• •

1 
lalya hükumet ve ticaret 

'etj erkan ile muhtelif temas
'11Pıırak bu kerre dönen Ti
: Vekaleti standardizasyon 
I ı:ıı ınüdürü Bay Faruk yap: 
olduğu beyanatta ezcümle 
tı d • . ' ewışhr: 

~ l'urkiye - İtalya ticaret 
1 'hında engel olan güçlük 

ta.le . . R d . • 
uı •çın oma a tıcarı ma· 
lrı.t \'e hükumet erkanile gö· 

ı ~Ilı, Bu hususta bazı karar· 
•ttd •- . 

tt •a. ltalyanlar bazı tek-
ltıı. Yaptılar. Bunları Vekile 
ııı. tCeğin:ı, Bundan sonra bu 

llllınacak tedbirler kararla-
ti •t. halyanlar, aramızdaki 
ı Ça~Gnaı;ebetlerin genişleme· 
ı1ı ar::ıu ediyorlar. Milinoda 
"fil" tı_t 0 rlerle temaslar yaptım. 

1 
tekliflerde bulundular. 

t 1~~ da vekile arz deceğim. 
~ d' bir şey söylemek doğru 

ıt t, Milano sergisine iştira 
Çok iyi olmuştur . Bilhassa, 
}aa- h l · ·ı · · 

1 • o ı ve çını erımız 

ib,t görmiiştür. 
~,~•rdi:u.syon umuru müdü 

araya ıritmişlir 
4 • 

ro~ ~ükometi tarafından nes-
lG Unan bir resmi ilan 
L Cflt} 1 
q cır ar a ihracatçıların her· 
~d~. huausatı not etmeleri 

j~le İ ·1 h-k· t' · ııı ııgı tere u ume ının 
t t;tlıulat ve mallarını müsa· 
l ttllıtk hakkını işbu malla· 

oıı:t 11 rnbalajlanııa dahi şa-
~Ut~~unu ve ahvııl şüpheli 

1
01 

ll takdirde ne miktara 
ıla,~'aa olsun mezkür jule 
~d, ltı ambalajlarının de 
lt\'k~tılunan diğer malların 
~il ı{ edileceği beyan olu· 
ı •uretle tevkif edilen 
~ tlıi.isadere edilmiyerek 
'f1~tçe~ takdir olunncak ve 
•t b &'Orülecek bir vakitte 

''akılıp iade edilecek~ 

~ek -----
e osıovak ticaret muahe
Od·ı· ~ 4. 

1 lğindeıı temdid edildi 
~ .•t11 

lıt.~~y 22 ıinde hitama e· 
'11ı 'Ye· Çekoslovakya ti· 
\:'ın sı, tarafeynden es 
ı l:tıft ahkamına tevfikan, 
li~111 ~ac at etmediği için, 

1 
en temdid edilmittir. 

~ttı· -\~d ırde mazot buhranı 
it:: bildirildiiine göre 
tc lllazot kalmamıştır 

tı d~~0büıleriniıı ihtiyacını 
>le ~ate olarak vilayet 

1d,t abiliye vekaletini 
~i ı.~!ın~,, mazot gönder-
~ ınıştir . 
tııı~-:---
~- Yenıden hararetleniyor 
il:ıt~ 2Ündenberi durgun 
~ıı~Cat işlerimiz yeııiden 
\tt a başlamıştır. 
f Ye 'b ttı~ 1 racat artın ıştır. 
~fr efSeselerine 251 bin 
~. ;ıı \'e altmış bin liru · 
~ it ~lnurta ve fındık sa
~ lı; )Qy~ da balık ve 
~ tılıı.tıderılaniştir. Fındık 

'~lat ıı Anıerikan firmala
l ~rı Yolda bozulması 

l:tl Gşilnerek kabuklu 
tktedirler. 

Ha be er 
lngilterıye gönderilerek fındıkla

rın flatıarı tespit edildi 
Giresundan bildirildiğine göre 

lngiltere için fındıkların takaslı 
ihrac fiatları şu suretle tespit 
edilmiştir : C.l.F Londoıı Liver· 
pol takas yüzde 40 hesabile iç 
fındıklar için navlun 2 5 lira, 
kabuklu fındıklar için 2,30 lira 
beher yüz kilosuna ilave edil · 
miştir 

İç fındıklar standard 34,28, 
sıra naturel 33 57. sivri iç 32 85, 
ince iç 28 55, kabuklu fındıklar 
sivri naturel 15 87, sivri l<rible 
17 30, tombul naturel 17,60, tom
bul krible 18,01, ekstra tombul 
20.15. 

Fransaya, yapılacak ihracat 
için Cif Mnrsilya taL: s yüzde 
40 besabile iç ve kabuklu fın

dıklar içiıı ıınvlun beher yüz ki
loıunn 3.10 lirn ilave edilmiştir. 

İç fındıklar stendnrd 3t.88, 
sıra natürel 34 17, sivri iç 33.45, 
ince iç 31.65. 

Kabuklu fındıklar sivri ııatu· 

rel 16,67,· sivri kr ble 18,10, 
tonı bul natürel 17,40, tombul 
krible 18,81, tombul eksta 20.95 
kuruş. 

7 mayıs 1940 tarihincl n iti
baren meriyete girmiş bulunan 
bu fiatlardn ıterliug 5.2'1, Fran· 
sız frangı 2 94 esası üzerinden 
hesaplanmıştır. 

Almanlar bizden yer fıstığı 

istiyor 
Almanlar memleketimizden 

mühim mtktarda yer fıstığı sntm 
almak üzere ıcaret Vekaleti 
nezdinde teşeb üslerde bulun
muşlardır. Ticaret Vekaletinden 
verilen emir üzerine bu husus 
taki müzakerelere memur edilen 
Mıııtalm Ticaret müdür muavini 
Hakkı Nezihi Erksonla bu işle 
mesgul Almaıı heyeti dün mü. 
zakerelere başlamışlardır. Al· 
manlarııı mübayan edeceği yer 
fıstıtı 10 •,000 liralıkbr. 

lngiltereye sipariş edilen kalay 
gelmediğinden fiyatlar ğittikçe 

yükseliyor 
Kalay fiyat\ rının bir müddet· 

tenberi gayrı tabii bir surette 
yükselditini yazmıştık. Fiyatlar 
gittikçe tereffü ~tmektedir. Yük
selme bilhassa lngiltereye sipariş 
ed len l O ton kalayın gelemi· 
yec~inin piyasada şayi elma· 
sandan husule ~elmiştir. 

t 

Düıı mıntaka ticaret müdürlü· 
lüğünde yapılan bir toplantıyı 

müteakıp bu m lların ne z~man 
vapura yükleneceğine dair lngil· 
tereye telgraf çekilmiştir. 

lngilterenin istediği yumurtaların 
nakli kabil olamayor 

Son günlerde İngiltereden 
Türk yumurtalarına taleb çoğal-
mıştır.Taleblerin artması ve iyi 
fi atlar verilmesine mukabil na · 
kil müşkülatı da o nispette ço · 
ğalmaktadır. Mıntaka Ticaret 
müdürlüğü, siparış olunaıı yu
murtaların İngiltereye sevki im· 
kaı.larını araştırmaktadır. 

İngiltere iaşe Nezaretinin mem
leketimizdeıı her hafta 5000 sen· 
dık yumurta almak Üzere yaptı· 
ğı anlaşmasının da nakil müş· 
küliitı dolayisile tatbıkına imkan 
basıl olamamı,tır. Yumurta ihra-
cat tacirleri şimdilik serbest pi· 
yasanın talebleriııi kartılamak· 

la mouuldilr ' 

Müteahhitlerin Takvimi 
YARIN 1 l. 5. 940 ta YAPILACAK İHALELER 

Jandarma Genel Komut Ank. 
Kışlılc elbiael ık kumaı (No JS98) 

D.D. Yolları: 
iuni portlant ~ımımtoau (No 1402) 

Seyhan Vilayeti: 
Ganj vtı ta ıni r hıı ne•i inş (No 1404) 
Hnalnr e tamiri (No 1404) 

Kartal Belediy si: 
Menfeı. ve ka lal inş. (No 1404) 

İsparta Ask. SAK: 
Arpa {No 1404) 

Edirne Ask. SAK: 
Gn yatı (No 1414) 
Pırinç (No 1406) 
Sı(lır eti (No 1408) 

Gazi ntep Ask. SAK: 
iutday kırdırılması ( ~o 1406) 

Askeri Fabr. U. Müd. SAK: 
Ateş tu(l lası ve harçlar (No 1407) 
Avrupa li nteu pamtı~ (No 1408) 
Hasna küçük t orna tezglhı ( No 1408) 
E .:lct rolit tutl a ( No 14{}~) 

i, şaat 

Parlak çeki mit civa çel ği (N 1409) 

1 

Balıkesir Vilayet(: 
Köprü taltliri (No 1408) 

İstanbul Belediyesi: 

1 
Sıhhi ımdad çant88ı (No 1412) 

M. M. V. SAK: 
1 Tire fon;Ja (N-> ·1414) 

F,.tin v• yemeni (No 1413) 
Çay (No 1413) 

ist. Komut. SAK: 
Kalas ( No 1413} 

Güm Muh Gen Kom İst. SAK: 
Ku'übe tamiri (No 1414) 

Ank. Elektrik T.A.Ş.: 
Tank temeılerı irş. (No 1414) 

Han·~ ( ] l ı ııa k ı çıne • nmı$ nu• 

arala , ın han i HJ lı anted ne,r· 
duıtunn ~östarır. 

c·ı onunda yı d 2! $8Fllh bulu • n l la 

muıay .. d ye aitt ır 

Antalya llbayhğından: 
A ntnlya·Manavgnt yolunnıı 46 + 000 - 54 + 000 kilometreleri 

n a ında 640 l metre mikabı kırma t ış ihzarı işi 17280 lira keşifli 

bedel üzerinden l .6.940 cırnıartesi günü snut l t e kadar kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konmuştur. 

Teklif mcktublarmm 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesi tari
fah dairesinde ve ehliyet vesikasil• birlıkle ayni guııde saat ona 
kadar İdarei Hususiye binasında toplanacak olan Daimi Encümen 
Reisliğine teslim edilmesi lazımdır. 

Muvakkat temiııat miktarı 1296 liradır. 
İşin bitme tarihi 9-lO ağustos sonudur. İsteyenler şartname ve 

saireyi encümen bürosunda görebilirler. 

Samsun inhisarlar Başmüdürlüğünden : 
Açık eksilmeıi 25.4.940 perşembe gününe talik edilen Bafra 

inhisarlar idaresi yaprak tütün depolarının zemin kat döşemesi al· 
tındaki suyun izalesi için toprak imlasile beton döşemeı;i inşası işi
niıı aynı günde de isteklisi çıkmadığından pazarlıkla ve 24.5.940 
cuma günü saat on beşde yapılacağı ilan olunur. 

Samııun Nafıa Müdiirlüğünden: 
Samsun hükümet koııoğının bir kısım tamiratı vahidi kıyası 

fiat esası üzerinden pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 
Tamiratın muhammeıı keşif bedelı 50::10 liradır. 
Pazarlık 18.5.9.tu tııribine müs:ıclif cuwıırtesi günü saat l 1 de 

Nafıa wüdürlügü odasında icra olunacaktır, 
Evrak her gün nafıa müdürlüğünde göriilebilir. 
1 aliplerin 375 lira muvakkat teminat ve cari seneye ait ticaret 

odası vesikaleriyle mezkur tarih ve saatte Nafıa müdürlüğüne mü· 
racaatları ilan olunur. 

İzmir Emrazı Sariye Hastahanesi Başhekimliğinden : 
Hastanemizin 1994 lira 75 kuruş bedeli keşifli ve 150 lira muvak· 

kat teminatı olan avlu duvaranın eksiltmesi pazarlılda yapılacağın· 

dan ke-tıf ve şartnamesi hastane idaresinde hergiin görülebilir. İhalesi 
13 5.94 l pazartesi günü saat on birde emrazı sariye bastohnııesiııde 

toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. Taliplerin muvakkııt 
teminat makbuzları ve ticaret odası ile Nafıadan tasdikli hüviyet 
vesikalarlyle birlikte müracaatları. 

Samsun Belediye Riyasetinden: 
19 m yıs mahallesi ağa bali caddesile muradiye sokağı arasın · 

da 70 1 etre tulunda yeniden kaldırım yapılacaktır. 
Muhıımınen bedel 219 lira 99 kuruştur 
Teı ıioat ihaleyi müteakip 1 

0 15 dir. 

İhale 2490 snyılı kanun hükümlerine göre ve 20 5.940 pa2arte
si günu saat 15 de daimi encümen huzurunda pazarlılı:la yapıla
caktır· 

Daha fazla malumat almak isteyenler belediye endiıuen kale-
mine müracaat etmelidirler. 

İstanbul Belediyesinden : 
Ortaköy deresinin Muallimnaci caddesinde Memba suyu çeşmesi 

yanındaki I'.:! metrelik kısmrnın betonarme döşeme inşası suretile ka· 
pahlması işi temdiden nçık eksiltmeye konulmuştur Keşif bedeli 
878 lira 90 kuruş ve ilk teminatı 65 liro 93 kuruştur. Ketif ve liiart
name zabıt ve muhamdat mudürlügü kaleminde görülecektir. 

İhale 20.5.9-lO pazartesi günü saat 14 de dnimi encümende yapı· 
lacaktır. Taliblerin ilk teminat makbuz veya mektubları, ihaleden 8 
gün evvel Fen itleri müdürlüğüne müracaatle alacakları fenui ehli
yet ve 940 yılına aid Ticaret Odası vesikalarile ihale i\iııü muay· 
yen saatte daimi encümende bulunmaları. 

Balıkesir Belediye Reisliğinden : 
Çayderesi mecrasının değiştirilmesi için verilecek iıtikameto ve 

mevcut keşifine göre yapılacak 14080 metre mikabı toprak hafriyatı 
3.5 940 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık ekıiltmeye konul
muştur. 

Bedeli ke~fi 3520 liradır. 
femiııatı muvakkate 264 liradır. 
ihale 22.5.940 çar.şamba günü saat 15 de Belediye encümeninde 

yapılacaktır. 
Taliplerin ve daha ziyade malümat almak istiyenlerin ber ıOn 

beledi3 e reisliğine müracaatları ilan olunur. 

- ilaçlar. Klfr1ik ve lspençiyar._i a-ı-at-, -Ha-s-ta-ha_n_e_L_vz-.--- ,__ 
-900 kilo innen alkol alınacaktır Bak~ inhisarlar U. Müd. 

ilanlarına. 

Elekh'İk . Havag3zr, l{alorifer (Tesisat ve Mal!J 
Samsun Belediye Riyasetinden: 

Samsun elektrik fabrikasına vaz edilecek 300 beygirlik loke
mobil için bir proje yaptırılacaktır. 

Muhammen bedel 350 liradır. 
İhale 249 1 sayılı kanun hükümlerine göre ve 16.5.940 perşem· 

be günü saat 15 de belediye daimi encümeni huzurunda pazarlık· 
la yapılacaktır. 

1 
İhaleyi müteakip 0 

0 15 teminat yatırılacaktır. 
Daha fazla malumat almak ve gerekli evrakı ıörmek isteyen· 

ler belediye elektrik itletme müdürlüğün~ veya encümen kalemine 
müracaat etm lidir. 

D D. Yolları ve Limanl rı işletme Umum İdaresinden : 
Muha nmen becteli 4010 lira olan muhtelif ebatta 4 kalemden 

ibaret 850 metre NKBA yeraltı kablosu 27.5 1940 pazartesi günü 
se t I0.30 da Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tara· 
fından açık eksiltme usulile satm alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 300 lira 75 kurutluk mu akkat te 
minat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eltsiltwe güuü ıaa· 
tine kadar kemisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyoııdan parasız olarak dağıtılmak• 
tadır 

• • • 
Elektrik motörü ile beraber seyyar zımpara taıı alma· 

1 

caktır· Bnk: inhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

ltnsucat- Elbise - Kundura - Çamaşır v. s. 
M. M. V. Hava Satınalma Komisyonundan : 

20 000 adet yüz havlusu pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen 
bedeli 7.< 00 lira olup kati teminat miktarı 1050 liradır Pazarlığı 

14.5.940 salı günü saat 10.3 1 da hava ntınalma komisyonunda ya· 
pılecaktır. idari ıartne.me ve nümunesi her gün öj'leden sonra ko· 
misyonda görülebilir. lsteklilerin muayyen fÜn ve saatte kati temi
nat ve kanuni belgeleriyle komisyonda bulunmaları. 

• • * 5 000 metre nvcı yeleklik kumaş pazarlıkla satın alınacak· 
tır Muhammen bedeli 17.500 lira olup kati teminat miktarı 2.625 
liradır. Pazarlığı 13 5.940 pazartesi günü saat 10,30 da hava utın 
alm komisyonunda yapılacaktır. İtlari şartname .evsaf ve nümunesi 
her giin öğleden sonra komisyonda görülebilir isteklilerin muayyen 
gün ve saatte kati teminat ve ka~uni belgeleriyle komiıyonda bu
lunmaları. 

iıtanbul Hava Aktarma Anbarı, Direktörlüğünden 
2000 metre Hv. Rengi harici elbiıe kumatı 

800 adet battaniye 
10300 metre Hv. Rengi er yazlık elbise kumatı 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı üç kalem eıya alınacaktır 
İhalesi 13 5.940 Pazartesi fil Ü saat 14 de Yetilköy Hava Ak· 

tarma Aııbnrı Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 
İsteklilerin uümune ve taıtnameyi iÖrmek üzere her fio, pa· 

zarlığa gireceklerin mezkur günde teminatlarile komiıyona müraca
atları. 

Devlet Denizyolları İzmir Şubesi Müdürlüğünden : 
Şubemiz memurları için yaptırılacak 25 takım elbise ve fapka 

için 3 5 940 ta yapılan eksıltmeıinde verilen fia~ ~ad_di liyik görül· 
memiş olduğundan eksiltmenin 13.5.9.tO pazartesı gunu saat 14,30 da 
devlet denizyolları İzwir şubesi binasında yeniden yapılacağından 
taliplerin ayni gün ve saatta müracaatları. • 

MiUi Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 
Beberine tahmin edilen fiyatı 7~,90 kuruş olan 20 bin adet tire 

fenila pazarlıkla satın alınacaktır. ihalesi 11.5.940 cumartesi i\inü 
saat 11 dedir. Talip olanların kat'i teminatlariyle ihale giin ve aaa 
tinde M. M. V. satınalma komisyonunda bulunmaları. 

Ankara Belediyesinden : 
Zıtbıtai belediye komserleri için 5 ve memurlar içi 85 ki cem'.an 

90 çift fotin ve getiri pazarlıkla alınacaktır. Muhammen bedeli 612 
liradır. 

Teminat 91,8 liradır. 
Şartnamesini görmek iıtiyenlerin her ııün encümen kalemine 

isteklilerin de 14.5.940 aalı günü ıaat 10,30 da belediye enc\lmeni· 
ne müracaatları. 

• 



• 

2 MtlaakaH Gazeteıi 

üu gün ilan olunan ünakasave üzayedeler Listesi 
Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat 

A ı MUnakasalar 

1 nşaat, Tamirat, Naha işleri, M lzeme, Harita 

istinad dıvarı inş. 
Köprü tamiri 
Toprak hafriyatı: 14080 tn 

paz. 

n 

aç. eks. 
Avlu duvarı inş. paz. 
Niğde Aksaray yolu arasında şose ve blo· aç. eks 

kaj inş. 
Takııiaıden Harbiyeye kadar 16000 m1 sa· kapalı z. 

hanın asfıtltlanınası (ıart. 560 kr.) 
Aari ve fenni me:ıbahn inş. (Şart. 379 

kr.) (temd.) 

1348 -
1683 65 
3520 -
1994 75 

9827 89 

77784 16 

l taçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastahane Lvz. - --
Tanen alkol: 900 k. paz. 

Ele\ tril.-~ a\lagazı-t\alorifer(tesisat ve malzemesi) , 
Yeraltı kablosu M.K.B A 4 kalem: 850 m. nç. eks. 
Elektrik mbtörü ile beraber seyyar zımpa· paz. 

ra taşı: 1 ad 
13.5.940 da alınacağı ilan edilen telefon fm

cnn dev boynu ve pil kömürü alınma
sından sarfnıazor edildi 

4010 -
260 -

Mensucat, t.lbise,_!<undura, Çamaşu:_ !:.!.: 
H va rengi b rici elbise kumn~ı: 200) m. 

battaniye: 800 ad -bava rengi r yazlı!t 
elbise kumaşı: ıooı.ıO m. 

Sarı vaketa: 3.3 t. paz. 9075 -

obilya, ve ev büro eşyası Muşamba, H h, v.s. 

Portatif karyola: 436 ad 
Altlı üstlü demir karyola: 500 çift paz. 19750 -

atbaa ışleri - l<ırtasye-'\' ~ıhane Levazımı 

Ormancı tipi puslalı teodoli.t amudi daireli: oç eks. 4030 -
400 tak.·repetisyon teodolit: 400 tak.· 
ufki dairesiz nivo: 1 ad. 

Universal teodolit: 1 od n 

Kereste, tahta ve saire 
Kereste v.s. paz. 
Kontrplak kızıl nğaçdan mamul: 20 88 m11 aç. eks. 

Nakliyat Boşaltma Yükletme 

985 -

478 85 
3152 88 

Kapalı otomobil kiralanması 1 sene müddetle aç. ekı. aylıA-• 138 -
Edirneden Keşana un nakli: 250 t. paz. 
Kamyon kiralanması: 2 ad " 

Mahrukat Benzin, Makine yağlan v. s. 

Silindir yağı: 3 t · 
Meşe kömürü: 14 t. 
Meşe odunu: 15 t. 
Sömikok kömürü: 400 t. 
Mazot: 90 t. 

MUteferrik 

Saç levhn kırmn makinesi: 1 acr. 
DHtere makınesi "motörlün: 1 nd · 
Pirinç vanaı 12 ad. 
Motör ve türbin 
Seyyar mutfak: 500 ad. 
Harita çantası, burç, manevra sandığı ve 

matra: 436 tar ad. 
Tevhit semeri: 1200 ad. 
Çelik halat 1.5 santimlik: 1000 m.-kendir 

ip 1.5 santimlik: 1000 m. ·demir ma· 
kara: 50 d.-şabmerdan 300 kiloluk: 
20 ad. 

Çimento: ıoo t. 
Çama ır yıkama makinesi: 3 ad. 
Demir el arabası: 100 ad. 
TeJli ıicim içi beynz: 960 k. 
Pulverizatör Fransız veya ltalyan mamula· 

tı vermorel marka Ekler I. tipi: 400 ad. 
Kütebarka kalın: 1000 k.-ince: 1000 k. 

6rzak, Zahire, Et, Sebz v.s. 

Kuru ot: 234 t. 
Arpa: 100 t. 
Yulaf: 100 t. 
Arpa 50 t. 

,, : 50 t. 
Yulaf: 50 t. 

n : 50 t. 
Saman: 901 t. 
Sllt: 15 t .• yoğurt: 25 t. 
Sığq: eti: 3:10 t. (şart. 558 kr.) 
Et konıervesi (250 gramlik kutular için

de): 13485 k. 

paz. 

n 

" 
kapalı z. 

" 

paz. 
aç. eks. 

" 
kapalı z. 

paz. 

aç. ekı 

n 

n 

" kapalı z. 

paz. 

paz. 

n 

n 

" 
n 

" 
n 

kapalı z. 
aç. eka. 
kapalı ~. 

paz. 

Beyaz v kaşar peyniri n 

Un, makarna şehriye ni~aata ve pirinç unu aç. eks. 

B. M U 7 a y e d e 1 er 

Bina ankazı 

" İcliliye zırhlısı enkazı 
Necmi Şevket zırhlısı ankazı 
Radyo makine i 
Kereıte: 120 ad. 

paz .. 

n 
nç. art. 

n 

n 

" 

770 
210 

10800 -
10350 -

170 -
435 -
480 -
900 -

175000 -

18')0 -
660 -

1350 -
1392 -
632J -

19750 -

12870 -
7900 -
8400 -
3950 -
3950 -
42.00 -
4200 -

13515 -
5250 -

111610 

18879 -

834 58 
6il 79 

88-

4080 -
3690 -

101 10 
126 29 
264 -
150 -
738 -

6850 -

5139 21 

300 75 
20 -

1361 25 

2463 -

302 -

74 -

35 93 
236 48 

58 -
16 -

810 -
777-

13 -
33-
38 -
67 50 

10000 -

135 -
49 50 

HH 25 
105 -
474 -

1481 25 

1931 -
1185 -
1260 -
593 -
593 -
630 -
630 -

1004 -
393 75 

6830 -
1470 -

62 6J 
49 64 

6 60 

Müracaat yeri Günü 

Hatay Vilayeti 

" 
Balıkesir Belediyesi 
İzmir Emrazı Sariye Hast 
Niğde Vilayeti 

Saat• 

13-5 40 IO -
13-5-40 10 -
22 5·40 15 -
135·40 11 -
15-5-40 15 -

İst. Elek. Tramvay Tünel İşlet U. Müd 30-5-40 15 -

S mıuıı Belediyesi 

İnhisarlar Umum Mildilrlüğ"Ö 

D D. Yolları Haydarpafa 
İnbiaarlar Umum Müdürlüğü 

Jandr Gen. Komut. Ank. SAK 

3 6-40 15 -

17·5-40 16 30 

27.5.40 ıo .~J 

21-6-40 14 -

ist. Hava Ahtarma Ambarı Direk. 13·5-40 14 -

Tophane Lvz. SAK 14 5-40 14 30 

Piyade ve Atış Okuln Kartal-Maltepe 20-5-40 11 
M.M.V. Hava SAK 16·3 40 11 

Orman Fakültesi SAK Büyükdere 

n 

fst. Belediyesi 
D.D. Yolları 9 cü İflet. Sirkeci 

O.O. Yolları Haydarpaşa 
Edirne Askeri SAK 

n 

23-5-40 15 -

23 s 40 15 ~o 

13-5-40 14 -
25-5-40 10 -

21-5 40 10 -
il 5·40 10 -
29.5.40 ıu -

IDbiaarlar U. Müdürlüğü 17-5-40 
Gümrük Mub. Gen. Komut. İst. SAK. 11 5·40 

15 -
11 -
12 30 
ıo -
10 -

" Çanak. Belediyesi 

n 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
n 

İzmir Mersi~li Fidanlığı Müd. 
Bornova Askeri SAK 
Piyade ve Atıf Okulu Komut. Kar· 

tal Maltepe 
İıt. Komut. SAK Fındıklı 
Çanak. Mst. Mvk. SAK 

fst. Belediye.i 

n 
O.O. Yolları 9 cu İşlet. Sirkeci 
Glmrük Mub Gen. Komut İıt. SAK 
lst. Vilayeti Ziraat Müd. 

Aık. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

Edirne Ask. SAK 

n 

n 

n 

n 

" 
" 
n 

Balıkesir Ask. SAK 
Ank. Lvz. SAK. 
lzmit Tümen SAK 

İst. Belediyesi 

" 

11-5·40 
25-5-40 
25-5·40 

21-5·40 14 30 
21 5-40 15 -
27-5-40 14 -
23.5 40 15 -
15-5-40 16 -
20 540 13 -

10·5·40 11 30 
13·5-40 14 -

25.5.40 11 
25-5·40 11 
25-5-40 11 
13.5.40 11 
24-5·40 15 -

17-5-iO l4 -

20·5-40 IO -
11-5-40 12 -
11-5 40 12 -
11 5-40 12 30 
11-5-40 12 45 
11-5·40 12 30 
11·5 40 12 45 
13-5·40 15 -
24-5-40 15 -
24-5-40 15 -
10 5 40 

15·5-40 14 
24·5·40 14 -

ist. Belediyeai 13-5 40 14 -
14 İst. Defterdarlığı l6·5·4J 

Kocaeli Defterdarlığı 29·5·40 
" 29·5-40 

ist. 5 ci İcra Baker Şirketi onÜn6le 15-17-5-40 
n Cibali Fener Cad. 21-28·5·40 

16-
11 -

10 Mayıs 1 

lstanbul Belediyesinden : 
Tahmin İlk 

bedeli teminat 

88 00 6 60 Bayazıtta Camcıali mahallesinin Cucnhu(. 
caddesinde 585 iuci adada 74 76 kapu ' 
parsel numaralı bioa enkazı satışı 

478 85 35 93 Karaağaç Müeıısesatı için alınacak ınııb 
1 ( boyda kereste ve saire 

ı Tahmin bedelleri il~ teminat mikdarları yukarıda r• 
1 1 işler ayn ayrı pazarlıja kônulmuştur Şartnameler Zabıt 

Muamelat Müdürlüğü kaleminıle görülecektir. İhale 13 5.9~~ 
zartesi günü saat 14 de Doiwi Encümende yapılacaktır 1• 

ı ı lerin teminat makbuz. veya mektublarile ihale günü roııB 

1 

__:ı~Daiıııi Encümende buluumaları. 

Mobilya, Büro ve ev eşyası, uşamba, Halı v .s. 
----~-'-----~---------M. M. Vekaleti Hava Satınalma Komisyonundart 

500 çift altlı üstlü demir koryola pazarlı'da fi tın atı 11• 
Muhammen bedeli 19,75fl lira, kaü teminatı 2463 liradır. P• 
16.5.940 perşembe günü sant 11 de Ankarada M. M. V .• s 1~ 
kemisyo11unda yapılacaktır. Şartname evsaf ve nümuııesı , 
komisyonda görülür. isteklilerin belli güu ve s atte kati teoı• 
kanuni bclgelerile komisyonda bulunm ları. ----Kereste, Tahta ve saire 

D D Yolları ve Limanları isletme U. Müdürlüğün°1 
Muhammen bedeli 3152,88 lira olan 20,88 m kızıl • 

mamul muhtelıf kalınlıkta koııtrpVk açık eksiltme usulile •'
1 

nacaktlf. Münnknsa 25 5.940 cuma gÜl'ıÜ saat l da Sirkte 
işletme biııd ındn A E komi yonu tarafınd 11 yapılac ktır 
leriıı ayni gün ve saatte kanuni vesaik ve 236,48 liralık te~ 
rile komisyona mür caatleri lüzıwdır. Şartnameler p rası:ı 

lıomisyondan verilmektedir. 
~--

al<ina ya 'hrı v - --
Edirne Askeri Satın Alma Komisyonundan : , 

l!ı ton gaz yağı alınacaktır. Pazarlığı 11.5.94 1 cumartesi 
saat 11,30 da Edirnede eski Müşiriyet dairesinde SatınalrnS 
yomında yapılacaktır. Tutarı 360fl teminatı 540 lir dır. f:,ds 

• - t 
şartnamesi komisyond görülür. isteklilerin sözü geçen guıı 
misyonda bulunmaları 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Le"'ı 
Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Cinsi Miktarı Tahmin İlk Pazarlık gıı0 
fiat teminat 
Lira Lira 

Meşe kömürü 14000 770 58 \ 1.5.H40 cumartesi 
Meşe odunu 15000 210 16 sı 

Tetkilat ihtiyacı için alınacak iki kalem mahrukatın t 

'eraitini görmek üzere her gün ve paznrlığ!J iştiraki istlb/ 
gösterilen zamanda Galata Mumhane caddesi lbrahim Rifst 
komisyona a-elmeleri 

istanbul Mıntaka Liman Reisliğinden: 
Riyaset motörleri için 20 - 30 bin litre benzin 20 • 30 to" 

ile 2 - 6 ton gıızin mübaynası 4 J.9.10 tarihinde kapalı zarf~ 
münakasaya konduğu halde talip zuhur etmediğinden pazarlı 
bayaa edilecektir. ·~ 

Şartname mucibince lüzumu olan gaz mıızot ve ben:&İ1115 
na talip olanların teklif mektupları ve teminatlarile birlikte • 
940 tarihine kadar riyasetlere müracaatları ilan olunur. 

• * • V· 
3 ton silindir yağı alınacaktır· Bak: İnhisarlar 

iJanarına 

d' M. M. V . Deniz Merkez Satınalmn Komisyonun 
Tahmin edilen bedeli 43 bin lira olan 10 adet krcyoi: 41 

lıkla eksiltmesi 14.5.940 tarihine rastlıyan salı günü saat 1 

1 

kalet biuasındaki komiıyonumu.ıda icra edilecektir. J6 
İ~bu tahmini fiyata bugünkü % 56 takas primi de dalı ( 
21;> kuruş bedel ile şartnamesini almak istiyenlerin h''1ıı 

ek iltmeye girmek istıyenlerin de 3225 liralık ılk teıııi~' ~ 
kanuni vesikaları ve ayrıca komisyoncu olmadıklarına dıı•' 
rile birlikte ve belli gün ve uatte komi yona müracaat!•''' 

Bornova Askeri Satınalmn Komisyonundan : ~a 
Nümune i mucibince 500" seyyar mutfak kapalı zarfl• 

ıaya. konmuştur. I ,,~ 
ihalesi 15 mayıs 940 çarsamba gü11ü saat 16 da yap• :jııl 
Umum tahmin tutarı 175 bin lira olup ilk teminatı 10 1~ı 
İsteklilerin ticaret odalarına kayıtlı olduklarına d ir -;es 

etmek mecburiyetindedirler. d 
Nümune ve şartnamesi bergün sabahları komisyon " 

ve okunur. . de 
1 İstekliler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddeler•" ~I 
ı vesika ve kanunun tarifatı daire inde teklif ve teminııt ıııi,ııı 

ihale saatinde11 bir saat evveline kadar makbuz karşılı§'' 11,. 

ı novada askeri satınalma komisyonuna vermeleri ilan oltJll ti 

ı Çanakkale Müstahkem Mevki Satmalm KornisY0:jr 
I 1000 metre çelik halat. 1,5 santimlik 1000 metre ıcel1 :zO. 

santimlik 5) aded demir makara. 20 santim kutru uda \'ede ~ 
300 kiloluk şahmerdan 13.5 940 paz.ırlesi güııü saat 14 lı9 
kalede Müstahkem mevki satınalma komisyonunda satıll ' 

İzmir Belediyesinden : ·ot ıl 
Yerinde monte edilmek şartiyle mezbaha idare•'ıtlı'/ 

1 

amonyak kompressörü ve teferrüatının aatın alınmasf, rı. ~ 
dürlü üııden betlelsiz verilecek fenni ve mali Şl\ltnaıJJe~' ıJ ~ 
kapalı zarflı eksiltmeye ko ulmuştur. Muhammen bedeh ~ 
muvakkat teminatı 1050 liradır. İh lesi 21.6 940 cuı:ll8 ı:ıııf 
17 dedir. 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde haı.ırlıı4ı r 
mektupları ihale ıünü uami ıaat 16 ya lrndar encÜlllell 
verilir. 

• 
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İzmirde Mersinli Fidanlığı Müdürlü~ünden : 
Fidanlık için 900 lira muhammen bedelli metör ve türbine 

tııübayaa edilecektir. Motör ve türbineye ait evrak fidanlık müdüri· 
Yetindedir Eksiltme 23 5.940 pertembc günü saat 15 te fidanlıkta 

t~şekkül edecek kowisyond'l icra ve ihale edilecektir. Taliplerin 67 
lıra 50 kuruş muvakkat teminatı malsandığına yatırarak makbuzla· 
riyle komisyona müracatları, 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Merkez Satınalma 
Komisyonundan : 

Münakasa Gazeteaı 

mento ve Çamaşır yıkama makineleri ayrı ayrı açık eksiltmeye 
konulmuştur. Şartnameler Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde 
görülecektir. ihale 25.5.940 Cumartesi güuü saat 11 de Daimi En
cümende yapılacııktır. Talıplerin ilk teminat makbuz veya mektup
ları ve 940 yılına nıt Tıcarct Odası vesikalarile ihale günü nıuay 
yen saatte Daimi Encümende bulunmaları. 

Gümriik Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Levazım 
Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Gümrükler ihtiyacı için müteahhit nam ve hesabına 9611 kilo 
ıçı beyaz telli sicim 13.5.9 IO paı.ertesi günü saat 11 de pazarlıkla 
sahn alıoacakhr. 

J'ahmini tutarı 1392 lirn, ilk teminatı !05 liradır 
isteklilerin gün ve sualinde Gal&ta Mumhane caddesi İbrahim 

Rifat han ikinci kattaki komisyona gelmeleri. 

Jandarma Genel Komutanhğı Ankara Satmalma 
Komisyonundan : 

3 

1 - Bir metresine elli sekiz kuruş fiyat tahmin edilen vuıf 
ve Örneğine uygun 30,000 metre yatak kılıflık bez kapalı zarf usu· 
lü ile 16.5.940 perşembe günü saat on üç buçukta astın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız. Komisyondan alınabilecek bu ekıiltme· 
y • girmek isteyenlerin 1455 liralık ilk teminat ve tarlnamede yazılı 
belgeleri muhtevi teklif mektuplarını en ıeç eksiltme vaktinden bir 
s rnt evvel Komisyona vtrmiş olmaları (3431) (1934) 3-4 

Mub. bed. %7,5 tem. Eksiltme 

Tahmin edilen bedeli 987 lira 05 kuruş olan 1039 kilo yay 
lık çelik müteahhit uam ve hesabına Askeri Fabrikalar umum mü. 
diirlüğü merkez satmalma komisyonunca 13,5.940 pazartesi günü 
laat 16 da pazarlıkla ihale ed'lecektir. Şartname parasız olarak ko· 
lbisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 74 lira 3 ku
tut ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki veıaikle ko· 
lbİsyoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccardan olduklarına 
dair ticaret odası vesika1iyle mezkur gün ve saatte komiıyona mü
'•caatları 

10000 adet civata ve 10000 adet lirfon alınacaktır. Bak: 
lııt. Elektrik Tramvay ve T~~el* İşlet. Müd. ilanlarına, 1 _c~~~ 

12 adet pirinç vana, saç levha kırma makinesi ve des· 1 Elektrik motörü ile bera-• 

Miktarı lira kr lira kr. tekli uati 

adet 260 - 20 - pazarhk 14 
• • • Rende, planya, şerit, testere, freze, makkap çakı bileme tez
gahı ve saire gibi yeııi veya az kullanılmış marangnz tezgahları 
alınacaktır. Elinde böyle tezıahlar olup ta satmak istiyenlerin bir 
lrıektupla Askeri Fabrikalar umum müdürlüğüne miracaat etmeıi 
'Ve bu mektuba tezgahlarm ebat ve evsafiyle markuıın111 ve fiyatı· 
nın du ilavesi rica olunur. 

tere makinesi alınacaktır. Bak: İnhisarlar u. Müd. ilanlarına 

1 

ber ıeyyar zımpara taşı 

Erzak, Zahire, Et, Sebze ~ ~:~t!;:':a~:::s~ .::~·~:~~" ı :~:~ ~~ = ~ = açık :k. !:·30 

İstanbul Belediyesinden : 1 - Şartnameleri mucibince yukarıda yaz.ılı 3 kalem eşya hi· 
Haseld. Cerrahpafa, Beyoğlu ve Zührevi hastalıklar hastanele· zalarmda gösterill"n usullerle satın alıııacalı.tır 

rile Zeynep Kamil Doğumevi için alınacak mı, mal ama, şehriye il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, ekıiltme la· 

nişasta ve pirinç unu açık eksiltmeye konul mu .tur. Tnhmiıı bedell etleri hizalarında yazılıdır. Muhammen bedeli Muvakkaı teminatı 

• • • Cinsi ve miktarı Lira Lira Kuruş İhale tarihi 661 lira 79 ku uş ve ilk temiııııtı 49 lira 64 °kuru'll'?r· Şartname 111 - Eksiltme 21. V. 940 1&lı sı-ünü Kabatatda Levazım ve Mu-
Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülecektir.ihale 24.5.940 bayaat Şubesindeki Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 

12 adet mak· 6500 487 50 14-5-1940 salı günü 
kap tezgahı saat 14 311 da 
2 adet torna tez.gib1 13000 975 O ı 14-5-1940 aalı günü 

Cuma günü s .. at 14 de Daimi Encümende yapılacaktır.Taliplerin ilk 
teminat makbuz veya mektupları ve 9:10 yılına nit Ticaret Odası iV Şartnameler ıözü geçen Şubeden parasız. alınabil:r. 
vesikelarile ihale ırünü muayyen saatte Daımi Encümende bulunmaları V İ teklileriu e'csiltme için tayin olunan rün ve saatlerde 

2 •det mal& mak· 
icap tezgahı 

saat 15 te 
14·i-1940 salı günü 

• • • Çarşamba Beyoglu, Emrazı Zübreviye ve Haseki hastane- % 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komiıyona müracaatları 
lerile Zeynep Karnil Doğumevi için lüzumu olan kaşar ve beyaz ilan olunur. (3843) 1-4 ıooo 75 00 

saat J5.30 da 
Cins ve miktarlııriyle muhammeu bedelleriyle y•karıda yazılı 

leıgahlar müteahhitleri nam ve hesabma hizalarında gösterileu gün 
•• saatlerde 111keri fabrikalar umum müdürliltü merkez ıatınalma 
koınisyonunca pazarlıkla ihale edilecektir. Şartnameleri paraıız o· 
l.tak komiıyondan verilir. Talipluin hizalermdaki muvakkat temi
llıinatla 2490 sayılı kauunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle komis· 
Yencu olmııdıklarına ve bu işle alakadar tüccardan olduklarına dair 
!icaret odası veıikasiyle mezkür gün ve saatte komisyena müraaaat
.. rı. 

* • • 1000 Kg. Küte barka (kalın) 
IOOO Kg. Kütebarka (ince) 

(Niloıunelerine röre) 
Tahmin edilen bedeli 19750 lira olan yukarıda cins ve mıktarı 

tttılı iki kalem Kütebarka askeri fabrikalarlar umum müdürlüf{ü 
'-erkez satınalma komiıyonunca l 7.5.940 cuma gilnü saat 14 te pa· 
1•tlıkla ihale edilecektir. Şartnamesi parasız. olarak komiıyondan ve
rilir. Muvakkat temiminata 1481 lira 25 kuruttur. 
. İsteklilerin 2490 No. lı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki veıa· 
11tle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccardan oldıık
~rına dair ticaret odası vesikalarile birlikte mezkur gün ve saatte 
0nıiıyonda bulunmaları · 

İstanbul Vilayeti Ziraat Müdürlüğünden : 
E' Fransız veya İtalyan mamulatından Vermorel marka 
kler l tipi adi sırt pülverizatörlerinden 400 tane kapalı zarf 

'llıulile eksiltmeye konulmuştur· Muhammen bedel 6320, 
'-'llvakkat teminat 474 liradır 
l isteklilerin ihale tarihi olan 24 5.40 cuma güni saat 15 
• Vilayet binasında müteıekkil ziraat mübayaa komisyonu· 
~ teklif zarflarını vermeleri· Şartnamesi ziraat müdürlüğü 
aleminde tetkik edılebilir. 

l>eYlet Demiryolları ve Limanları lıletme U. İdaresinden : 
Mubıtmmen bedeli 1350 lira olan 100 adet demir el araba11 

•çık eksiltme usulile mübayaa edilecektir. Münakasa 25 5.940 cu· 
'-'•rteıi afinü saat 11 de Sirkecide 9. İ9letme binaaında A. E. ko· .... . 
llJoııu tarafından yapılacaktır. lıteklıler aynı sıln ve aaatte kanu• 

Ş1 Veıaik ve lO 1,25 lira teminatla komisyona müracaat etmelidir. 
•ttnameler parasız olarak komisyondan verılmektedir. 

İstanbul Belediyeıinden : 
l<ttif bed. İlk tem. 
59& 25 44 87 Karaataç müesse1atında yaptırılacak benzin tankı 
lO()o ve buna müteferri tulumbanın tukılması. 

-:- 75 - Karaataç ' müesse1&tı için alınacPk 2 adet vinç, 
1 adet iki tekerlekli demir arnba, 2 adet demir ' 

!8tıo ayaklı çini mnaa, 1 adet delap 
- 210 - Karaataç müeaH111tı için alınacak l adet maa 

motör kamyon aasiıi 

ı,1 Keşif ve tahmin bedelleri ilk teminat miktarları yukarıda y~zılı 
te •t ~490 numaralı kanunun 43 ncü maddesine ğöre ayrı ayrı ve 
llldıdea açık eksiltmeye konulmutlur. Şartuameler zabıt ve .. ua· 

~tlelat müdürlüğü knleminde l'örülecektir. İhale 17.5.940 cuma ıü
'-G •aat 14 de daimi encümend~ yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat 
.;kbuz. v~ya mektubları ve (yalnız benzin tankı için ihaleden 8 
) n •vvel fen işleri müdürlüğüne müracaatla alaca~ları fenni ehli· 
~t) ve 940 yılma ait Ticaret Odası ve1ikalarile ihale a-lnii muayyen 
,•tte daimi encümende bulunmaları 

• • l'alııoin İlk 

peyn .. 2490 numaralı kanunun 43 üncü maddesinin son fıkrasına 

göre pazarlıkla satın almauktır. Tahmin bedelı 834 lira 58 kuruş 
ve ilk teminatı 62 lira 60 kuruştur, Şartnrme Zabıt ve Wuamelat 
müdiirlügü kaleminde görülecektir.ihale 15.5.910 Çarşamba iÜnÜ 
a3at 14 de Daiwl Encümende ynpılaoııktır Taliplerin ilk teminat 
makbuz veya mektupları ve 9-10 yılına ait Tic ret Odası vesikala· 
rile ihale günü muayyen saatte Dniwi Encümenıie baluumaları 

Ankara Levazım Amirliği Sntınalma Komisyonundan:: 
160 bin kilo koyun etinin kapalı zarfla eksiltmesi 14.5.940 

saat 15 le Ankıırada Lv amirligi setınalma komisyonunda ynpıla
eaktır. Muhammen bedeli 83,200 lira, ilk .teminata 5410 liradır. Şart
namesi 416 kuruşa komisyondan alıoır. lçiııde kanuni ve ticaret o
dası vesikaları bulunan kanuna uygun teklif mektupları saat 14 e 
kadar kabul edilecektir. 

Balıkesir Askeri Satınalma Komisyonundan : 
Kor merkez hastohaııeıinin senelik ihtiyacı için 15 ton süt ve 

23 t«.>n yoğurt açık eksiltme suretile ihaleye konmuştur. 
ihalesi 24 5.940 cuma günü aaat 15 de Balıkesir kor satınalma 

komisyonunda yapılacaktır. 
Muluunmcn bedeli 5250 lira olup muvakkat teminatı 393 lira 

75 kuruştur. 
Evsaf ve ıertlarını görmek isteyenler her gün komisyonumuz-

da rörebilirler. . 
Taliplerin wezkur gün ve saatte koıııiıyona milracaat etmeleri 

ilan olunur. 

Ankara LevAzım Amirliği Satmalma Komisyonundan : 

36 ton sı~ır etinin kapah zarfla eks itmesi 24.5.940 günü saat 
15 de Ankara Lv. amirliği sahnalma komi11onunda yapılaaaktır. 
Muhammen bedeli 111,600 lira ilk teminah 6830 liradır. Şartnamesi 
558 kuruşa komisyondan alınır. İçinde ticaret ve kanuni "esikaları 
da bulunan kanuna uygun teklif mektubları aaat l4 de kadar kabul 

olunur. 

Seyhan Vilayeti Daimi En· 
cümeninden: 

Adana Memleket hastahane· I 
sinin bir seuelik yiyecek ve ya· l 
kacak ihtıyacı açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Açık ekı.iltme 23.5 94'1 tarihi· 
ne mü11tdif Pertenbe iÜnÜ saat 
10,30 da Seyhan Vilayeti Daimi 
Encümeninde yapılacaktır 

İstekliler şt rtname ve müna· 
ka1a kaymalarını her a-ün basta· 
hane id.ırosiııde iÖrebilirler. 

Eksiltmeye iştirak edebilmek 
için daha evvelden muvakkat le· 
minatlarını Hususi Muhasebe vez
nesine yatırarak eksiltme gÜA ve 
saatuıda Vilayet Daimi Encüme· 
nine müracaatları ilan olunur. 

Balıkesir Merinos Y eli§tirme 

BORSA 
ÇEKLER 

9 - 5 - 1940 
Londra 5.24 
Nevyorlc 157.60 
Paris 2.9675 
Milaı o 8.-
Cenevre 29.2725 
Amsterdan 38.6330 
Brüksel 22.2750 
Ati na 0.97 
Sofyıı 1.8725 
Madrid 13.61 
Buda peşte 28. 1425 
Bükreş 0.625 
Belgrad 3.665 
Y okohama 36.5575 
Stokholoı 31.005 

ESHAM VE TAHVıLA T 
Sıvas -Erzurum 2 19.66 

< » ~ 19.66 
1938 % 5 ikramiyeli 19.-
Ergani 19.lO 
Türk Borcu 1 Peşin 19.95 
Yedikule iplik fabrikası 
T. A. Şirketi 66, 
Reji 0.85 

Şefli~inden: Şark detirmenleri 0.90 

bedeli teminat 
1800,00 135,00 

. Şefligimiz ihtiyacı için 6000 ~ ÇOCUK HEKiM( ~ 
Edirnekapı Refüjleri intaahnıia kullanılmak kilo yulaf paz.arlıkla• satın alına· ı O Ah d Akk 1 1 

l
" 1 100 . t ca'-tır. r. me oyun u üzere uzumu o an ton çımen o. K 

49,50 Zeynep Kim il Dôgumevi için lüzumu olan 3 Satıcıların Merinos Yetiştirme 1 Taksim· Talimhane Palas X 4 
adet Çamaşır yıkama makinesi. Şefligine müracaatları ilan olunur ~azardan maada herg~n saat 

66o.oo 
1' h 1 l Ç (D 4 

.. - f d ) 5 ten sonra Telefon .t 40127 1 "-..:.!. nıin bedelleri ile ı k teminat miktarları yukarıda yazı ı i- 1 ev..ı mı u~~~-~~~~!!I!!!~~!!!!~~~~~~!!!!!!; 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satmalma Jandar.ma Gene' Komutanhgı Ankara Satınalma 
Komisyonundan : Komisyonundan : 

fi l - Va11f ve örnetine uyguu ve bir metreaine altmıt kuruş 1 - Bir tanesine üç yüz elli kurut kıymet takdir edilen vasıf ;.t lahnıin edilen otuz bin metreden elli bin metreye kadar ça· ve örneğine uygun altı bin metreden dokuz bin metreye kadar ka
~ •tlık bez kapalı zarf usulü ile 13.5.940 pazartesi günü saat on putluk kumaş ı6 5.940 Perşembe günü saat onda kapalı zarf ekıilt-

ttte satın ahnacakhr. mesile satın alınacaktır. 
~" 2 - Şartnamesi üç lira karşılığında Komisyondan alınabilecek 2 - Şartnamesi 158 kuruş karşılığında Komisyondan almabile-
"-ite'kıiltnıeye firmek isteyenlerin 2250 liralık ilk teminat tandık cek bu eksiltmeye iirmek isteyenlerin 2363 liralık ilk teminat mak· 
llat hur;u veya banka mektubuırn muhtevi teklif mektubunu eksilt. buz veya banka mektubu ile prtnamede yazılı belgeleri muhtevi 

ltınü ıaat on Üi buçuğıı kadar Komisyona vermit bulunmaları. teklif mektuplarını ekıiltme vaktinden en ııeç bir ıaat evvel Komis· 
(1938) (3429) 3-a yona vermit olmaları. (1935) (3430) 3-4 

.. 

••• 
Muh. bed. 

Cinsi Miktarı lira kr. 
%7,5 temin. Ekıiltmenin 

lira kr. şekli günü ıaati 

Silindir yaK"ı 3000 kr. pazar. 17.5.940 15 
Tanen alkol 900 ksı " ,, 16,30 
Pirinç vana 12 adet 480 - 36 - açık ek. 27. ,. 14 

1 - Şartnameleri mucibince yukarıda yazılı üç kalem malzeme 
hizalarında göıterılen usullerle ıatın alınacaktır. 

JI - Pirinç vana muhammen bedeli ve muvakkat teminatı hi· 
zasında yazılıdır. 

ili - Ekıiltmc hizalarında yazılı gün ve saatlerde Kabataşda 

Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır · 
iV - Şltrtnameler aıözü geçen Şubeden parasız alınabilir. 
V - İstekl lerin eksiltme için tayin olunau gün ve 1aatlerde 

% 7,5 güvenme parasile birlikte mezkur Komisyona müracaatları. 
(3842) 1-4 

• • • 
1 - Şartnameıi mucibince 2310 adet bira fıçııı paz.arlıkla 1ahn 

alınacaktır 
il - Muhammen bedeli 22594 lira muvakkat teminatı 1694,50 

liradır. 
ili - Pazarlık 23. V.940 perıembe günü İaat 15 de İıtanbulda 

Kabataşta Levaz.ım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komiıyonunda 
yapılacaktır. 

iV - Şartname her gün Levazım Şubeıi veznesinden ve izmir 
Ankara Başmüdürlüklerinden 112 kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte Y.7 ,5 
güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona gelmeleri ilan olu-
nur (3703) 2-4 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma 
Komisyonundan : 

1 - Bir metresine üç yüz yirmi bet kurut kıymet biçilen v&11f 
ve örneğine uyıun on bet bin metreden yirmi bin metreye kadar 
erat kıtlık elbiıelik kumaşı 11 5.940 Cumartesi ıünü aaat onda ka· 
palı zarf uıulü ile 1atın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi 325 kuruş kartılığında komisyondan alınabile
cek bu ekıiltmeye girmek Uıteyenlerin 4'l00 liralık ilk teminat ve 
şartnamede yazılı belgeleri muhtevi teklif mektuplarn ı ekıiltme 
günü ıaat dokuza kadar Komiıyona vermit olmaları. 

1 (32i0) (li56) 4-4 

lstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel lşletmelerl 
Umum Müdür-lüğünden : 

İdare ihtiyacı için I0.000 adet civata ve I0.000 adet tirfon 
satın alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 325 liradır. 
3 - Eksiltme 2'2. 5. 940 çartamba günü, aaat 15 de Metro ban 

binasınm beşinci katında toplanacak olan Arttırma ve Eksiltme Ko
misyonunda yapılacaktır. 

4 - Bu işe aid şartnameler İdarenin Levazım Müdürlütilnden 
parasız tedarik edilebilir • 

5 - Tekliflerin şartnamedelci tarifat 
4 üncü kattaki Komisyon katipliğine imza 
ması lazımdır. 

dairesinde huırlanarak 

mukabilinde verilmiş ol
(3776) ---

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satmalma 
Komisyonundan : 

13. 5. 940 pazartesi günü aaat dokuz buçukta kapalı zarf ek· 
siltmesi ile satın alınacağı ilan edilıniş olan elli bin 'telefon fincanı 
ile deve boynu ve üç bin pil kömürü alınmasından vaz geçildiği 
alakadarlarca bilinmek üıere ilan olunur. (2161) (3796) 
ift* fiPtA -· ··n-w-= ' : ,., 

~AHÇE.vE PARK 
Müteahhit ve Merakhlarına 

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

tedarik edebilirsiuiz. 

• 
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CINQUIEME ANNEE No. 1415 
2±2 

ABONNEMENTS 
Ville et Province 
3 m ois Ptrs 450 
6 850 

12 .. 1500 
Etranger : 12 mois Ptrs 2700 

Le No. Ptrs 5 

VENDREDI 

Quot:idien des Adjudicat:ions 

-ıo MAi 1940 

ADMINISTRATION 

Gnlata, Fermeneciler Cad. 

Ke beı Han 2nv• r.t r. 

o 8-9 11 12 

Telcphone: 49442 

Pour la Publicite s'adresser 
a l' Administration Journal Professionnal des Fournisseurs et des Entreprenaurs de l'Etat Boite Postale No. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui ------
Objet de ı'adjudlcatfon 

M~ -Prix 
d'adjudicat. estimatif 

Adjudications au Rabais 

Caution. 
proviaoirc 

Lieux d'adjudication et du 
Cahier des Chargeı Joun Heures 

Constructic ns F ep; rsticns-Trav. Publics·Wateriel de Construction-Cartographie 

Constr. mur de s utnin mert 
Repar. pont 
Trav. creusement t~rre· 14080 m' 
Constr. mır co r 

" chau see et blocage s route Niğde-
Aksaray 

Gre iı gre 
,, 

Publique 
Gre iı gre 
Publique 

Trav. asphnltage route Tnxim-Harbiye: 16000 m1 Pli cach 
(cab. eh. P. 560) 

Cor str. abnttoir moderne et technique (cah eh 
389 P) (aj) 

1348 -
1683 65 
3520 -
1994 75 
9827 89 

77784 16 

101 10 
126 29 
264 -
150 -
738 -

6850 -

5139 21 

Vilayet Hatay 

n n 

Municipalite Ilalıkesir 
Hôp. Malad. Contag. lzmir 
Vilayet Niğde 

Dir Gcıı. xpl. Electr. Tr. et T. Jııt 

Municipalite Samsun 

13-540 ıo -
13-5-40 10 -
22-5-40 15 
13-5-40 11 
15-5-40 ıs 

30-5-40 15 -

3·6-40 ıs -

Produits Chimique et PhPrmaceuti9.ues-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 
Tanin alcool: 900 k. Gre iı gre Com Ach. Econ. Monop. Knbatache 17-5-40 16 30 

f IEc rıcilE'-€e,.(hstıf ı e Cenhal(lnst llat!onetWateriel 
20 -

300 7S 

Com. Ach. Econ. Monop. Knbntache 21.6-40 14 -
C. A. Command. Gen Gc.ndr. Ank. 

ler Expl. Ch. de fer Etat H . paşn 27-S·40 10 30 

Eıoffc · couleur azurc pr habits: 2000 m.-cou· Dir.Hangnr Aviation lstanbul Yeşilköy 13-S-40 1 t -
verture en lame: 800 p.-etoffe cou'I. azure 
pr. habits de oldats· 10000 m. 

Vachcttc jaunc: 3,3 t. Gre iı gre 9 75 - 1361 25 Com. Ach. lnt. Tophane 14-5-40 14 30 

Am eublemenf rour Habitation at Bureaux-Tapiss erieetc. ---= 
Lit portatif: 436 p. 

Lit en fer a double rangee: 5< O paires Gre iı gre t 97 50 -

Travaux d'lmprimerie - P peterie - Fourniture d 

Thcodolitc iı. boussole type forestier et iı rayon Publique 
parpendiculaire: 400 compl.·repetition theo-
dolite: 400 compl ·niveau hori:ıontal sans 
rayon: 1 p. 

4030 -

Theodolite univcrsel: 1 p. » 985 

Boi~~ Construction, Planches, Charpente 

Bois de constr. Gre iı gre 
Contre-plaque en aunc: 20,88 m3 Publique 

Transport-Chargement .. Dechargment 

Tranı;port fnrine d'Edirne a Keşan: 250 t. Gre a gre. 
Location camion: 2 p. > 

478 85 
31Sı:l 88 

,, nutomobile durant une nnnee Publique p. mois 138 -

C om bustible - Carburant-Huiler. 

Charbon de bois de ch~ne: 14 t. 
Bois de eh ne: 15 t. 
Huile pr. cylindre: 3 t. 
Scmi-coke: '400 t. 
Mazout: 90 t. 

Oivers 

Motcur et turbine 

Cuisine ambulıınte: 500 p. 
Sacs pr. cartes, besnces. coisses pr. manoeuv

re et gourdes: 436 p. de chaque 
Selle: 1200 p. 
Cable en acier de 1,5 c.m. : 1000 m.-corde 

Gre a grc 

" 
" Pli cncb 

> 

Pli cach 

Grc iı gre 

• en chnnvre de 1.5 e.m. : 1000 m.-poulie 
en fer d'un diamctrc de 20 c.m. : 50 p · 
pilon gros de 300 k.: 20 p. 

Machine-outil a casser la tôle en plaque: 1 p. Cre a gre 
n ,, scicr iı moteur: 1 p. Publique 

Van en laiton: 12 p. 
Ciment: ı ro t. 
Machine·lessiveusc: 3 p. 
Brouette en fer: 100 p • 
Ficelle metallique: 960 k. 
Pulvcrisateur de fnbr. française Ol! italienne 

marque V crmorel type Eklet 1 : 400 p. 

Gutta-percha grosse: 1000 k.-id. fine: 1l00 k. 

Provisl ons 

F romage bll\nC et kacher 
Farine, macnronis, vermicelle ete. 
Savon noir: 21 t. 

n 

n 

" Gre iı. gre 
Pli cnclı 

Gre iı gre 

Gre iı grc 
Publique 
Pli cach 

770 -
210 -

10800 -
10350 -

900 -

175000 -

170 -
435 -
480 -

1800 -
660 -

1350 -
1392 -
6320 -

19750 -

834 58 
661 ·,9 

6300 -

Comm. Ecole lnfnnterie et Tir de Mnl- 20·5 40 13 -
tepe de Kartal 

2463 - C. A. Min. Def. Nat. Dep. Aviat. 16·5-40 1 l 

Bureaux 

302 -

74 -

35 93 
236 48 

58 -
16 -

810 -
777 -

67 50 
100()0 -

13 -

33 -
36 -

135 -
49 50 

101 25 
105 -
474 

1481 25 

62 60 
49 64 

472 50 

C. A. Faculte Fores. a Büyükdere 

" " 

Com Perm. Municip. Istanbul 
9me Expl. Ch. de fer Etat Sirkeci 

Com. Ach. Milit. Edirne 

n n 

ler Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 

23-5-40 15 -

23-5-40 15 30 

13-5-40 14 -
25-5-40 10 -

11-5-40 10 -
29-5·40 10 -
21-5-40 ıo -

C. A. Com Gen Surv. Oouan. Ist. l t-5-40 11 
• » 11 5-40 12 30 

Com. Ach. Econom. Monop. Kaba.tache 17-5·40 15 -
Municipalite Çanakkale 25-5·40 10 -

" • 

Dir. Pepiniere Mersinli iı lzmir 
Com. Ach Mil. Bornova 
Commnnd. Ecoles lnfanterie et Tir de 

Maltepe de Kartal 
Com. Ach. Comm. Mil. lst .. Fındıldı 
Com. Ach. Place Forte Çan%f1\kale 

Com Ach Econ. Monop. Kabatnche 
" 

n " 
n n 

Com. Perm. Mıınicip. lstanbul 
J) ) 

9me Exploit. Ch. de fer Etat Sırk ıcj 
C. A. Comm. Cen. Surv. Douan. lst. 
Oir. Agriculture Vil. lstanbul 

Com. Ach. Oir. Gen. Fabr. Mil. Anlı::. 

Com. Penn. Municip. lst.ıınbul 

n " 
Com. Ach. lnt. Marit. KasımpnŞf ı 

25·5-40 10 -

23-5-40 15 -
15.s .. 40 16 -
20-5-40 13 -

10·5 40 
13-5-40 

21-5-40 
21-5 40 
27-S 40 
2S·5-40 

il 30 
14 -

14 30 
l5 -
ı ..... -
11 _ _, 

25 5-40 ı 1 
25-5·40 11 
11·5-40 l ı 

24 S·40 14 -

17-S-40 14 -

15-5-40 l'4 -
24.5.40 10 
23-5-40 16 30 

________________ ,_, ____________ ,,,_ __ ~- ---------------------------~-------~------------------

______________________ ..._...., __ ,,_, __ ,______ ·-------------
Memen to des Fournisseurs 

---- --LES ADJUDICATIONS QUIAURONT LlEU LE 11.5.940 

Com. Acb. Comm · Gendarme
rie Ankara: 

Etoffo pour habits d'biver (No 1398] 

Chemin11 de Fer Etat : 
Ciment artifıa .. ı Portland {No 1402] 

Vilayet Seyhan : · 
Conııtr. ı:arage et atel cır (No 1404] 
R.cpar. lı6pital [No 1404) 

Municip. Kartal : 
Constr. cana! et aqueduc (N-ı 1404] 

Com. Ach. Milit. Isparta: 
Orge (No 1404] 

Com. Ach Milit. Edirne : 
Petrole (No 1414] 
R r. [No 1406] 
Viaode de boeaf [No 1408] 

Com. Ach. Milit. Gaziantep : 

Zinc clcctrolite [No 1408] 
Aoier de mercore [No 1409] 

Vilayet Balıkesir : 
Rcpar. pont (No 1408] 

Municipalite istnnbul : 
Sac de ııecııurı Hnıtaire {No 1412) 

Com Ach. Minist. Def. Nat.: 
Bottines et clıounures (No '413] 
Flar.e'les en coton (No 1414] 

Com. Ach. Comm. Milit. fst.: 
Modrier [No 1413) 

Com. Ach. Surv. Douan. lst.: 
R~paration boraqoeıı [No 1414) 

S. A. T Electricite Ank. : 
Coıutr. fondementı tonkı pour ltenı:ir.• 

[No 1414] 

Broyııge blc [No 1406] NOTES • l.u Numcroııerıtre paran• 

Com. Ach. Dir. Gen. Fob. Mil tlıl:se1 ıont ~ctıı: de n tre jot'mel d•0
' 

Ankara : laquel l'avıe a paru 
Briqaes refractniru et mortier [No 1407] (•) Leı affaıres •uıvİH d'urıe aıtt• 
Coton d 'Europe Linter1 [No 1408] riııqae H rapporhınt lı du Hnte• p•' 
Machine-outıl lı teus senıible [No 1408) adjudıcatıon fi la ıurenchere 

·~----------------------
(3 üncü sayfadan devam) 

Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan : . 
23400 kilo l·uru ot alınacaktır. Paı.arlığı 2lJ.5.940 Paı.arte•' 

B"Ünü saat 10 da Edirne de e ki müşiriyet dairesinde satın etoı• 
komisyonunda yapılacaktır. Tutarı 12870 ve teminatı 1~31 li~adı.r• 
Evsaf ve şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. lsteklılerıtı 
sözü reçen rüııde komisyona gelmeleri, 

•"' 
11 

Aşağıda miktarların, ihale saatlıırı, tutarları, teminatlar'. 
yazılı .rpa veya yulaflar 11.5.940 Cumartesi gün il Edime de es1'• 

mütiriyet dairesinde Satın Alma Komisyonunda paz.arlıkla satın alı" 
nacaktır. Evsaf ve şartnameleri her gün komisyonda görülebilir 
Tutarları Teminatları Miktarlars İhale saııtı 
Arpa Yulaf Arpa Yulaf Ton 

Lira Lira Lira Lira 
7900 8400 1185 l26U 
3950 4200 593 630 
J959 4200 593 630 

• • 

MUZAY 

100 
50 
50 

12 
12,30 
12,45 

DELER 
İzmir Muhasebei Hususiye Müdürlüğünden : 

İzmir ithalat gümrüğü anbarındn mevcut istanbul BakırkÖ1 fllb· 
. 'b'rıce rika mamulatı yerli 2 bin adet ateş tuğlası şartnamesı mucı l 

müzayede suretile satılmak üzere 5.5.94) tarihinden itibaren 15 guıı 
müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. İsteklilerin ihale günü ola~ 
20.5.940 pazartesi günü saat 14 te mezkur gümrük müriyetinde te 
şekkül eden satış komisyonuna müracaat etmeleri ilan olunur. 

Beyoğlu 4 ncü Sulh Hukuk Hakimliğinden: 
Terekesine mahkemece el koııolan ve tasfiyesine karar verilell 

ölü madenei Mehmed Arife aid Gelatada Muradiye hanının ikinci"': 
' tında bulunan 1,22 metre genişlik ve 0,78 derinlik, l ,54 metre l>O. 

yunda iki kapalı Müller, 212 patent markalı büyük kasa açık arttır 
ma ıuretile 14 mayıs 940 tarihine musadif salı günü ıaat 14 te ~·; 
tılacakhr. isteklilerin yukarıda gösterilen gün ve saatle Murad•Y 
hanında hazır bulunmaları ilan olunur. 

Un ve Ekmek Türk Anoni~ Şirketi Tasfiye Memurluğundall: 
Şirkete aid olup Ankarada İtfaiye meydanında kain un fabrikll; 

ıındaki makineler ve alat edevat &fağıda göıterildiği üzere aç• 
arttırmaya çıkarılmıştır. 

'Muhammen kıymeti 

~L -9500 Fabrika dahilindeki makineler Vals tornası, tor 

500 
makkab ve baskül haricidir. d d 
Bir aded Vals tornası, torna makkab ve iki a e 
tahta baskül. t'ı1 

Arttırmaya iştirak için teminatı wuvakkate muhammen bed~ 16 X 7,5 dur. Arttırması 21 mayıs 1940 tarihine müsedif snlı iıı:1. 
1 

saat 14 de Müzayede salonunda icra kılınacaktır. Fazla tafsilat . e 

l 
mak ve şeraiti anlamak isteyen inin Bele" iye dairesinde ~as~;~ıı 
memurlarından avukat Hüseyin Fevzi Hakmana müracaatlerı 1 11 

l 
olenur. 

lstanbul Levazım Amirliği Salınalma Komisyonundan : . 
ı ııtır 

1100 adet kafes sandığı müteahhit nnın ve hesabrnn satı aca ,. 
p,,zarlıkla ttrttır.mnaı 15.5.940 çarşamba günü saat 14,30 da T•P"1ı· 
nede Levazım Amirliği Satınalma 'Komisyonunda yapılacaktır. fıı • 
miıı betiıeli 401 lira 50 kuruş kati teminatı 60 lira 22 karuştur· S•". 
dıklar Tophanede Salıpaumnda Levazım Eşya ve techiut anbstııı 
da ıörülür. isteklilerin belli saatte komisyonu gelm !eri. ~ 

1 
imtiyaz Sahibi ve Yazı işleri Direktörü: İsmail Girit 

1 8&1ddot• yer: Akrn Buomevi l.tanbul 
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