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Urnunı Tüccarların ve nıütei:thhitlerln mesleki Organıdır 

Ekonomik H·aberler 
lOrkiye - Yunanistan ticari mü

nasebatı gen iileyor 
Yunanistana 200 bin ton buğday 

satılıyor 

Yunanistanla aramızdaki tica· 
~t t . ernularıoın daha çok ge· 
'.'tleıııeai için bir müddettenbe
ti. Yapılan teşebbüsler neticelen
lbıttir. Yunanlılar bedellerinin 
~:tde sekseni peşin para ile 
d enrnek üzere memleketimiz
~ıı bir sene içinde 200 bin ton 
il~tday alacaklardır. 5700 tonluk 
'- Parti evvelki gün Haydarpa
lt dan bir Yunan vapuruna yük
~lbİflir. iki memleketin biribi
~ ~ Yakın olması dolayısile ti· 
d· "1 llJÜnasebetler bilhassa şim
ti•den ıonra çok genişleyecek
t ~·Yunanistan ve Türkiye bi
~- •rlerinde olan maddeleri baş
ı_.. lııernleketlerdeıı almıyacak. 

dır. 

~ahve fiyatı kiloda 20 kurus 
artacak 

, l<ahve fıyatına önümüzdeki 
(1ıı birinden itibaren kiloda 20 

11""t zam yapılacaktır. 
~ ISu haberin py' olması üzeri
llı ellerinde kahve bulunanlar 
.. llllarını aaklamışlar ve güm
lli~rdeki 40 .bin kil~ kahve de 
.:.,,'aaya arzedılememış olduğun· 
.. , kahve buhranı bütün şid
~ tıJe devam etmektedir. Ala
lt~dtrlar vekalet nezdinde yap· 
~-trı teıebbüılerden sonra bu 
) elerin bir kısmının piyasa-
\_dCSküleceği bab..:r alınmıştır. 

d .e•lbi makamlar kahve işin
~~ •lıtikara meydan vermemek 

11 
1
'- Yakında tüccarlardan beyan-

'llıe almata baıhyacaktır. 

Takasla ticaret işleri 
"'~arbin doğurduğu zaruretler 
>il lİc:eıinde enlerşanjabl takasla 
~ l>ılan ticari muameleler tema
ı_ ~ dur11ıuştur. enterpnjabl takas-
'ı 't Yapan Türkiyede hemen he
~rı ~ir iki firma kalmıştır. Ta-
1-hı lııııited Şirketinin enterşan· 
dt takas tediyatıuı 9 ay evvel 
.. ,: ~~diye edememeıi buna amil 

•ıc:tadır. 

~ter taraftan kliring ve ser
dt dövizle ticari mübadelat 
t, "•111 etmektedir. Dün fngilte
•,1:~ ltalya, Macariıtaıı, Fransa 
.ltt 1ier bazı bitaraf memleket
~te 2oo bin liradan fazla ibra· 

b Yapılmıftır. 
Q~ 'hr . t,
1 

1 acat meyanında lngilte-
~ e !unıurta, fındık, italya'ya 50 
Mtajıf~ t~rik, Macaristana. deri 

erıiın ıştir. 

'Otinra B-uO-d-ay-istihsall 
'•ıa Ynelnıilel Ziraat Enstitüsü
İlır IOo tetkiklerine naz.aran 
•i._.~C.tcı nıemleketlerde bu mev· 
~ e'. dünya iaşeıi için ceman 
~-- '-ıılyon kental buğday bu
l~~ta olup bu mikdardan 
'ıi,9o0 .OOo kentali Kanadada 
~ S ıOOO kentali Birletik Ame· 
ly~ fsaoo,ooo kentali Avustra
~ ,000,000 kentalı Arjantin
-._ '· Bu bakımdan mevaim so· 
'Yani 1 atuıtoıta yeni mev· 
,.._ e de•redilecek ıtok takriben 
'"" lbil ~tı _Yon kentale baliğ ola-
~1 bu mikdar, geçen aene
'- 60 nıilyon kental fazladır. 

't\ L ~•aba göre ; Sovyel Ru 
~ ve lraa hariç olmak 

üzere dünya buğday istihsalatı; 
ekilen 110 milyon hektar arazi· 
den alman 1, 138,000,000 keatal
den ibarettir. 

Fransaya tütün satışı 

Fransa ile aramızdaki anlaşıoa 
mucibince bu memlekete yapı

lacak tütün satışları için Psrise 
giden ve Fransız rejisile müza
kereler yapan İnhisarlar heyeti 

1 şehrimize dönmüıtür. 
Fransııya giden lıeyetimiz bu 

ı seyahatten istıfadc ederek bilhas· 
sa acil ihtiyacı görülen bazı in
hisar iptidai maddelerinin Fran 
sedan mübayaaıı için temaslarda 
bulunmuş ve temasların en mü
him kısmında muvaffak olmuştur. 

Müttefik Fransanın memleke
timizden mukavele mucibince 
senenin ilk partisi olarak alaca
ğı tütün miktarı asgari 3,5, a
zami 5 milyon kilodur Bu tü· 
tünlerin en mühim k11mını Tra
bzon, İzmir, Düzce ve Hendek 
tütünlerile kısmen şınk tütünleri 
teşkil edecektir. 

Armatörler heyetinin Ankaradaki 
teşebbüsleri 

Harici ve dahili deniz nakli
yatının tek elde,n idare edilmeıi 
için armatörler tarafından An
karaya ırönderilen heyet şeh

rimize gelmiştir. Armati>rler 
Ankarada iktısad ve Münakalat 
Vekaletile temaslarda bulun
muşlardır 

Vekaletler armatörlerin tek
liflerini esas itibarile kabul et · 
mişlerdir. 

Bu sebeple hazirana kudar, 
mevcut taahhütler bitirildikten 
sonra dahili ve 'harici deııiz nak
liyatı bu tarihe kadar kurulacak 
Vapurcular Birliği tarafındırn 

organize edilecektir. Birlik mev
cut \ apurlarla dahili nakliyatı 

tamamen temin ettikten aonra 
geri} e kalacak vapurlara harice 
sefer yapmQlarına müıaade e
decektir. 

Stok afyonlar 
Ticaret Vekaletinden t~lig 

olunmuştur. 

1939 ve daha evvelki seneler 
mehıulü afyonların Toprak Mah 
sulleri Ofisi tarafından ıatıo1 alı· 
nacağı ev.velce ilin edilmişti. 

Ofisin lıtanbuldaki deposuna 
bizzat veya bilvuıta afyon arını 
teslim edemiyecek mevkide b11-
lunanlara bir kelaylık olmak 
üzere Toprak Mabsulleri Ofüi
le Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasına lazım gelen talimat 
verilmiş ve mallarını s•.dmak is
tiyenlerin mezkur bonkaum ıu· 
be ve sandıklarına ' müracaatle 
afyonlarını teslim edebilmeleri 
hususu temin olunmuttur. Eıki 
seneler mabsuli afyonlarını sat-

mak iıteyenler bu kolaylıktan is
tifade edeltileceklerdir. 

1 

İsveç: 
ithali memnu maddeler 

İsveç Hükumeti lükı telekki 
edilen iki yüz kadar maddenin 
idhalini menetmiştir. 

Bu maddeler meyanında İs
veçe ihraç ettiğimiz bazı kuru 
meyvelerde vardır. Fındık, ceviz, 
kestane, badem, kaysı bu me-
7andadır. 

KASA AR 

Eksiltmeye 
Soj'ukoJuk 

radır. 

afla işler i - Malzeme-Harita 
Hatay Vilayetinden: 

konulan iş: 

yolunda istinat duvarı inşası keşif bedeli 1348 Ji. 

Proje ve şartname ve diğer evrakı Nafıa Midürlüğünde göre· 
bilirler. 

Eksiltme 13.5.940 pazartesi günü saat 10 da Antakya hükumet 
konafanda encümen odasında yapılacaktır. 

Eksiltme p zarlık usulile yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 101 lira 1 O kuruştur. 
Taliplerin aşağıda yazılı vesaiki ibraz etmeleri İ(ı:ap eder. 

Ticaret odasrna kayıtlı bulnnduklarma dair vesika 
Muvakkat teminat için evrakı müsbite 
Bu inşaatta mahsus vesika koınisyenundan alınmış ehliyet ve· 

sikası mezkür vesikayı almak için ihale güniinden bir hafta evve
line kadar Vilayet makamına müracaat etmeleri lazımdır, 

• • • Eksiltmeye kttnulan iş: 
Arsuz nahiyesi merkezindeki nehir Üzerinde bulunan kiprünün 

tamiri. Keşif bedeli 1683 lira 65 kuruştur. 
Proje şartname ve diter evrakı Nafıa Müdürlüğünde görüle

bilir 
Ekıiltme 13.5.940 pazartesi günü sant 10 da Antakya hükumet 

bonatında encüme11 odasında yapılacaktır. 
' Eksiltme pazarlık suretile olacaktır. 

Muvakkat teminat 126 lira 29 kuruştur. 
Taliplerin aşatıda yazılı vesaiki ibraz etmeleri icap eder. 
Ticaret Odasına kayıtlı bulunduklarına dair vesika 
Muvakkat teminat için evrakı müsbitc. 
Bu inşaata malıısus vesika komisyonundan alınmıı ehliyet ve

sikası (Mezkur vesikayı almak için ihale gününden bir hafta evvel
line kadar Vilayet makamına müracaat etmeleri lazımdır) . 

Af yon Belediyesinden : 
132 lira 8t kuruş bedeli ketifli belediyeye aıt İs tanbul istasyon ci

varındaki buğday deposunun tamiratı onbef gün müddetle münakasaya 
koamustu. İhalesi 17.5.940 cuma günü saat 14 t e belediye eııcüme· 
nince icra edilecektir. Eğreti teminat muhammen bedelin % 7,5 ğu · 
dur. Şartlarını ve sair hususatını Öğrenmek iıtiyenler her ıün bele
diyeye müracaatla öğrenebilirler. İsteklilerin belli giıı ve ıaatte be
lediyede hazır bulunmaları 

• • • 234 lira 14 •urut bedeli keıiflf ltelediye itinası ile Ali Çe
tin kaya okulu arasuıda yapılacak çiçeklik bordürlerin inıaatı 15 gün 
müddetle minakasaya konmuştur. İhalesi 17.5.,40 cuma günü saat 
14 te belediye encümenince icra kılınacaktır. Eğreti teminat mu
hammen bedelin % 7,5 ğudur. Şartlarını ve sair hususatıııı Öğren

mek istiyenler her gön belediyeye müracaatla Öğrenebilirler. İstek· 
lilerin belli ırün ve ıaalte belediyede hazır bulunmaları. 

• *,.. 119 lira 90 kuruş bedeli kefifli belediyeye ait mezbahada 
yapılacak tamirat 15 güu müddetle münakasaya konmuştur. İhalesi 
17.5.940 cuma pnü saat 14 te belediye encümenin~e icra kılına · 
•aktır. Eğreti teminat muhammen bedelin yüzde yedi buçuğudur. 
Şartlarını ve sair huıusatını Öğrenmek istiyenler her gün beledi· 
yeye müracaatla Öj'reneltilirler. İsteklilerin belli gün ve saatte be-

, tediyeye müracaatları . 

Burdur Valiliğinden : 
Burdur · Antalya şoıesinin O+ 000 - 27 + 000 kilometreleri 

arasında 11613.24 lira keşif bedelli birinoi kısım şose es111lı tami 
ratile ayni yolun 30+ 700-40+800 kilometreleri arasında 1291 11.73 
lira ke .. if bedelli 2 nci k111m şose esaslı tamiratı kapalı zarf usulile· 
ekailtmeye konulmuıtur. 

Bu i ,e aid evrak ıunlardır: 
a) l\letraj 
b) Ketif huliaası 
c) Fiat bordroıu 
d) Eluiltme şartnamesi 
e) Mukavele nilmunesi 
f) Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
g) Fenııi şartname 
b) Huıuıi şartname 

İıteklıler ihaleden 8 gün evvel Burdur Vilayetinden müteahhidlik 
v ~ikasıııı alıp teklif zarflarına koymalıdır. 

Muvakkat teminata: Birinci k ısım için 871, ikinci kısım için 
969 liradır. 

Eksiltme 3 haziran 940 pazartesi günü saat 15 te Burdur Vila
yet makamında yapılacaktır. 

iıtekliler 249 ı sayılı kanunun tarifatıoa uygun tekliflerini ihale 
saatinden 1 saat evveline kadar Burdur Valiliğine vermeleri lazım· 
dır. Postadaki gecikme kabul edilmez. 

Bu işlere aid dosya Burdur Nafıa dairesinde görülebilr. 

Y ozgad Nafıa Müdürlüğünden : 
131805 lira 

1 81 

Eksiltmeye konulan iş: Y ozgad Hükümet konafınıo 
kuruşluk bakiye inıaatıdır. 
Bu işe aid şartname ve evraklar funlardır. 
A - Ekıiltme fArlaameai. l 

B - Mukavele projeıi 
C - Nafıa itleri l'enel şartnameıi 
D - Yapı işleri fenni ıartnamesi 
E - Huıusi şartname 
F - Ketif cetveli, tahlili f iat, metraj 
J - Proje. 
istekliler Y ozgad nafıa1ında bu evrak 'fe şartnameleri rörebi

lirler. 
Eksiltme 23.5.940 perşembe günü saat 15 te Nafıa Müdurlü

iünde toplanacıı k Komisyon huzurunda) kapalı zarf uıulile yapıla
caktır. 

Elu;iltweye girebilmek için isteklinin 7840 lira muvakkat temi· 
nat vermeleri ve bundan başka aşağıdaki vesaiki haiz buluamaıı 
lazımdır. 

A - En az 25000 liralık yapı inşaatını yapmış bulunmaaı. 
B - İnşaatın mes'uliyeti fenniyesini tekabbül etmiş bir mühen· 

dis taabbüdnau:ıeıi ibraz etmeıi. 
İhale tarthinden 8 gün evvel müracaatle Vilayetten eksiltmeye 

girebileceklerine dair vesika almaları prttır. 
İhale bedelini sene ıonuna kadar yapılabilecek miktarı 939 se· 

nesi bütçesinden ve mütebakisini 940 bütçesinden tediye ttluoacak· 
t ır. 

Teklif mektubları yukarıda yazılı saatten bir aaat evveli
ue kadar Nafıa dairesine getirilerek Komisyon Reislitioe mak. 
\tuz mukabilinde verilecektir. Polta ile pnderilecek mektubların 
nihayet yukarıda yazılı saate kadar gelmiş olması ve dıı 

zarfın mürür mumile iyice kapablmış olması lazımdır. Poatada olan 
gecikmeler kabul edilmez. 

Malatya Bez ve İplik fabrikaları Türk Anonim 
Şiketinden : 

Malatya menıucat fabrikasında uıta aile evleri inıaatı vahidi 
fiat esasiyle ve kapalı zarf usuliyle eksiltme1e konulmuştur. 

itbu intaatın muhammen keşif bedeli 44,886,60 liradan ibarettir. 
Ekıiltme evrakı 5 lira mukabilinde Ankarada Sümerbank mu

baberat müdürlüj'ünden veya Malatya meıuucat fabrikaaı muhabe
rat şeflıtinden alınabilir. 

Eksiltme 3D mayıs 1940 tarihine müsadif perıembe ı-ünü saat 
16 da Malatyada tirket umumi müdürlüğüode yapılacaktır. 

Muvakkat teminat miktarı 3.366 liradır. 
İstekliler teklif evrakı meyanına, ıimdiye kadar yapmıt olduk 

ları bu kabil itlere, bunların bedellerine, firmanın teknik tetkilitı
uın kimler~en mlteıekkil ettitine ve hangi bankalarlnrla muame· 
lede bulunduklarına dair vesikaları koyacaklardır. 

Teklif mekt•blarını havi zarflar' kapalı olarak ihale günü saat 
15 e kadar makbuz. mukabilinde şirket mubaberat şefliğine teslim 
edilecektir. 

Posta ile rinderilecek teklifler nihayet ihale saatinden bir sa
at evveline kadar gelmit ve zarfın kanuni şekilde kapatılmış olmaaı 
laz.ımdır. Postada vaki olabilecek ıecikmeler nazarı itibara ahnmı· 
yacakhr. 

Şirket bu inpatı dilediti miiteabbide vermek veya bu ihaleden 
tamamen sarfınazar etmek hakkını muhafaza eder. 

Samsun Belediyeılnden : 
Samsunda yeniden yaptırılacak olan aari ve fenni mezbaha bi· 

nası kapalı zarf usulile mükanasaya çıkarılmıtsa da talip zuhur et
mediğinden ihale bir ay müddetle temdit edilmiştir. 

Muhammen bedel 77784 lira 16 kuruştur. 
Muvakkat teminat 5139 lira 21 kuruıtur. 

Bu işe ait evrak şunlardır : 
A - Eksiltme tartnameai : Huıusf ve umumi ıartnameler. 
B - Mukavele proje.i. 
C - Keşif ve keşif hulisaıı projeleri. 
İstekliler bu evrakı Samıun Belediye Başmühendiıliğinden 389 

kuruş mukabilinde alabilirler. 
Ekıiltwe kapalı zarf uıulile ve 2490 aayılı kanun hükümlerine 

göre 3.6.940 pazartesi pnü ıaat 15 te Samıun Belediyeıi Daimi 
Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

Niğde Valiliğinden : 
Eksiltmeye konan iş: Nitde - Aksaray yolunun 31,477 - 35,000 

ve 45,692 - 46,692 kilometreleri araaındaki ceman 4523 metrelik kı 

rılmış ve kırılmamış mevcut taş ile şose ve blokaj İnfHı : lntaatın 
keşif bedeli 9827 lira 89 kuruştur. 

Bu işe ait şartnamerer ve evrak ıunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Bayındırlık işleri ıenel ıartnameai 

C - Fenni ıartname 
D - Ketif cetveli, ıilıilei fiat cetveli, metraj cetveli, ırafik 

vesair evrak 
İsteyenler bu fBrtname ve evrakı Nij'de nafıa mildürlütünde 

görebilirler. 
Eksiltme 1.5.940 tarihinden 15.5.940 çartamba günü saat 15 de 

Nitde hükümet ke>nağı dahilinde daimi encümen odaıında yapıla .. 
caktır. 

Ekıiltme : Açık ekıiltme ile yapılacaktır. 
Eksiltmeye girebilmek içiıı iıteklilerin ekıiltme ıünOnden en 

az 8 gün evvel Nitde Vilayetine muracaat ederek ibraz edecekleri 
maU ve fenni referaaı mnkabili Nitde Tiliyeti ehliyet veıikuı ko 

ij 
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olun sa ve 
s Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Günü Saatı 

~~~--~~~~~~--~ ~~--~~----~~--~~-----·~---

A) Münakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme, Harita 

Okul binası inş. aç. eks. 4300 , 

E lelltril -Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Elektrik malzemesi oto park için paz 9000 -
Akümulatör muhtelif volt ve amperde: 8 ad n 

Ampul 15 mumluk: ,, 

" 
25 n n 

" 
40 n n 

" 60 " " 
n ıoo " " 
" 200 " n 

Elektrik ve atölye malzemesi: 7 kalem " 
Kereste, tahta e saire 

Kereste: 10.428 m 8 (Bak mütefer. sütununa) paz. 

Nakliyat Boşaltma Yükletme 

Çubuk demiri nakli: 400 t. paz. 

l\f1a.hrukat Benzin, Mal ine yağlar. v. s. 

Gazoil: 9 t. 
Motorin: 20 t. makine yağı: 70 teneke be 

yaz gaz.: 20 teneke 
Odun 
Motorin: 50 t. 
Gaz yağı: 2 t. 

üteterrik 

Makinist malzemesi (temd.) 
Seyyar mutfak: 500 ad (tashih) 
Çinko: 300 k.·avar: 5400 k.-cam: 42 m~ 

macun 21 kg.-kirewit: 2778 ad.-ke
reste: 10.428 m8 

Nakliye arabası: 2 ad. 
Saka arabası: 2 ad· -nakliye arabası: 2 ad. 
Ragola makinesile yedek parçaları: 16 ad. 

(şart. 4 L.) 
Şevrole otoları içiu malzeme: 246 parça 

Erzu , Zahire, Et, Seb~e v. 

Yataklık ot: 5.5 t 
Sabun: 10 t. 
Çayır otu: 600 t. 
lspannk: 20 t. 
Bakla: 16 t. 
K. faıulye: 17.5 t. 
Sadeyağ: 8.5 t. 
Ekmek ceza evi için 
Ekmek·bulgur·k.-fasulye-sığır eti sadeyağ-pi· 

rinç-soğan-mercimek ve zeytin 
Şeker-çay-sabun-tuz domateı salçası-nohut 

biber ve k. üzüm 
Muhtelif erzak 

B. M U 7 a )' e d e l er 
Karışık pamuk: 22093 k. 
Pamuklu çığıt: 1442 k. 

aç. ekı. 

" 

paz. 
k.palı z 
aç. eks. 

kapalı z. 
paz 

" 
" 
n 

n 

paz. 

" 
" 
"' 
" 
n 

paz. 

" 
aç. ks. 

aç. art. 

" 

100 -
200-
IOO -
50 -
30-
20-

3500 -

978 30 
1800 

5435 -
520 -

1603 28 

1000 -

80000 -

10000 -

3200 -

2000 -
160l.l -
3850 -

10625 -

773 25 
50 47 

Diaek Nahiyesi Karasu Köyü 

Jst. Komut. SAK Fındıklı 
,, 

Edirne Ask. SAK 

n 

n 

n 

n 

n 
İst. Komut SAK Fmdıklı 

ist. Komut. SAK Fındıklı 

İst. Komut. SAK Fındıklı 

73 38 ist. P.T.T. Möd. 
Armatlu Belediyesi 

Hatay Piyade Alayı SAK 
407 68 D.O. Yolları Haydarpaşa 

Konya Memleket Hast. 

120 30 İst. P.T.T. Müd. 

15500 -

1500 -

300 -
240 -
577 50 

1594 -
663 -

Bornova Tümen SAK 
İst. Komut. SAK Fındıklı 

n .. 
M.MV. SAK 

Erzurum Lvz. SAK 

isteabul Komut. SAK Fındıklı 
n 

n 

Edirne Askeri SAK 

.. 
n 

" Ödemiş C. Müddeium. 
Hatay Piyade Alayı SAK 

n 

Kenya Memleket Hast. 

lçel Ziraat Müd. 

" 

36-40 - -

13·540 
13·5·40 11 
14·5·40 11 
14-5·40 
14-6-40 

10 -

il 
11 

14 5-40 
14.5.40 
14·5 40 
15-5-40 

il -
il -
ı 1 
15 -

15·5-40 11 

16 5-40 ıo ---

27-5-40 15 -
23.5.40 16 -

JS-5-40 
28-5·40 15 
27·5·40 15 

20-5·40 15 -
28540 11 
J5 5 40 11 -

13-5-40 14 -
13-5 40 15 -
16 5 41 ıı -

15-5·40 16 

13-5-40 16 -
15-5-40 16 -
15-5-40 10 -
]4.5.40 15 -
14-5-40 15 -
16·5·40 10 -
16·5·40 11 -
16-5-40 15 -
15-5-40 

18·5·40 10 -

27-5-40 15 -

23-5-40 ıo -
23-5-40 10 -

misyonundan alacakları eksiltmeye istirak vesikasını ibraz etmeleri ' Kumaş ve kundura nümune.si ve şartnameler belediye yazı iş 
arttır. ' \ leri müdürlüğündedir. İstiyenler orada görebilirler. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 738 lira muvakkat temi- İhalesi mayııın 24 üncil Cuma günü uat onbeşte belediye en-
nat vermesi lazımdır cümeninde yapılacaktır, Taliblerin o gün muvakkat teminat mak · 

Elektrik, H_ava.0~1, Kalorif~r (Tesisat ve alz:2 
Edirne A keri Satına.ima Komisyonundan : 

500 liralık ampul alınacaktır. Miktar ve cinsleri aşağıda yazılı· 
dır. Pazarlığı 14 5 940 salı günü saat 1 l de Edirnede eski müşiri yet 
dairesinde Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin nümu
neleriyle beraber komisyona gelmeleri. 

Alınacak miktar Cinsleri 
100 liralık 15 mumluk ampnl 
200 > 25 > }) 
100 > 40 > > 
50 > 60 • > 
30 > 100 l) > 
20 > 200 » > 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 
Oto park için 15 kalcw elektrik malzemesi 13.5.940 sütıü saat 

IO da pnznrlıkla ıatın alınacaktır. Muhammen bedeli 900U liradır. 

isteklilerin fenni şartnamesini görmek üzere her gün ve pazarlığa 
iştirak için de belli gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma 
Kon.isyonuna kat'i teminntlarile müracaatları. 

• • • Motörlü birlikler için muhtelif volt ve ampcrde 8 adet akü
ınüliitör 13.4.940 günü saat 11 de pazarlıkla satın alınacaktır. İstek
lilerin belli gün ve saatte kat'i teminat akçelerile birlikte Fındıklı
da Komutanlık Satınalma Komisyonuna müracaatları. 

• • • Nakliye motörlü birlikler için yaptırılacak palanga terli· 
batı için lüzum olan 4 kalem malzeme ile ayrıca 7 kalem elektrik 
ve atelye malzemesi 15 5 940 günü saat 15 te pazarlıkla satın alı 

nııcaldır. Bunlar ayrı ayrı taliblere de ihale edilebilir. Taliblerin 
şartnameyi görmek için her gün ve pazarlık de belli gün Ye s at
te kat'i teminat akçelerile birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınııl
ma Komisyonuna müracaatları. 

ensucat - Elbise -1' undura - Çamaşır v. s. 
Adana Belediyesinden : 

Beledi••e zabıta. memurları için otuz iki takı yazlık elbise ve 
l~chiz.ah ile otuz iki çift fotin, açık eksiltme suretile yaptırılacaktır. 

Kuma 1 ve dikim dahil. beher takım elbise ve techizatın mu· 
hnmmen bedeli 15 kunduranın beher çifti muhammen bedeli 7 liradır. 

Elbisel~rin muvakkat teminatı 37,50 lira,kunduraların muvakkat 
minatı 17.80 liradır. 

bu:darıyle birlikte Encümene müracaatları ilan olunur. 

Nal<liyat - Yükleme - Boşaltma - --- --o. D. Yolları 4 1 letme Müdürlüğfınden : 
940 ali senesi içinde Samsun limanına vapurla ıelecek olan 

tahminen 14 bin ton kömürün vapurdan swpalao olarak alınmuı ve 

idare iskeleıine nakledilerek sopalan olarak teslimi kapalı zarf usu· 
liyle eksiltmeye konulmuftar. 

ir ton kömürin uhammen tahliye bedeli 65 - 70 kuruştur. 
Ekıiltme 21 5.940 aali ıünü saat 15 de KayHride işletme mü

dürUiğl binasında yapılacaktır. 

Bu i•• ıirmek iıtiyenleria 735 liralık ilk teminat vermeleri Ye 

kanunun tayin eltiA'i veıika ve beyannamelerini havi teklif mektup
larını aynı gün ve saat 14 de kadar kowisy n reislitine vermeleri 
veya posta ile i deli taahhtlü olarak gindermeleri lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler lrnbul edilmez. 
Bu i e ait mukavele ve şartname projeleri Haydarpaşa, Ankara 

ve Samsun ıar tcfliklerinden ve 4 itletme wüdürUiğünden paruız 
olarak datıtılmaktadır. 

Devlet Limanları İıletme U. M İzmir Şubesinde : 
Bir yıl müddetle çamaltı tuzlaıında vapurlarla motörlere tuz 

yükleme ve istif etmek iti bir ay içinde pazarlıkla ek.ı;iltmeye ko 
nulmuştur. 

Muhammen bedel on bin lira muvakkat teminat yedi yüz elli 
liradır. 

Pa7.arlık 16.5.940 perşembe g"nü saat on birde şube binasında 
yapılacaktır. Şartnameler bili bedel verilir. İsteklilerin ıününde 
pazarlığa iştirakleri için kanuni vesikaları ve teminotlnrı ile tube 
müdürlüğüne müracaatları iliin olunur. 

D. O.yolları ve Limanları 1 )etme Umum İdaresinden : 
H. Haşa işletme mftdfirlüğünüo H Paşa kısım hekimliği emrin· 

de her gün saat 9 dan 12 ye ve 13 deıı 17 ye kadar bulunmak 
üzere kapalı bir otomobil açık eksiltme ile ve Lir sene ınüddetle 
kiralanacaktır. Muhammen aylık kirası 138 liradır. 

Münakasa 21.5.940 salı gün" saat 10 da H. Paşa gar binası 
dahilinde birinci işletme komisyoııunda yapılacaktır. 

Talib olanların bildirilen ıün ve saatte zır bulunmaları. 

lıtanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonudan : 
Haydarpaşa çayıırında bulunan 30'.J-400 ton çu' uk de~ 

1 

mez.k6r mahalden Sirkeci istasyonuna veya rıhtımına nakli ~İŞ' 
z.arlıkla bir m teabhide verilecektir Pazarlık 16.5. 94 1 giia.u !Jtl' 

1

10 da yapılacaktır Muhammen bedeli 3500 liradır. lsteklilerıP 
gün ve saatte kat'i temin t akçelerile birlikte Fındıklıda Satı 
ma Komisyonuna gelmeleri. 

ahrukat. . s. 
Armutlu Belediyesinden : 

1"iktarı l\1iktarı 

20 ton motorin 70 teneke makine yağ• 

ı. 

40 
tk 

20 teneke beyaz gaz O 
Armudlu belediyesinin bir senelik ihtiyacı için 8 mayıs 9! ••a 

rihiaden itib ren on beş gün müddetle ve açık eksiltme sure~• 
alınacak olan } ul<arıda yazılı mevaddı vermeğc talip olanlarıP 1 ~ ko 
günü olan 23 mayıs perşembe günü saat 16 tıya kadar mubnOl~ 
bedel olan 1800 lira Üzerinden yüzde 7,5 muvakkat teminat .~, aun 
ile beraber Armudlu belediye dairesindeki komisyona müracs•1 

ilan olunur. 

D. O. Yolları ve Limanları İşletme U. idaresinden : 
Muhammen bedelı 5435 lira olan 5tl bin kg. motorin 28 ~·~ 

salı günü saat 15 te Haydarpaşada gar binası dahilindeki koıPiJ· 
tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. I 

Bu işe girmek istiyenlerin 407 lira 63 kuruşluk muvakkat ıe 
nat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi z rflıdı' 
aynı gün saat 14 d kadar komisyon reisligıne vermeleri Jaıııtl 

Bu işe ait şartnameler komisyond n parasız olarak dağıtılll' 
tadır. 

• • * 
9 ton gazoil alınacaktır. Bak : İst. PTT Müd. ilnııl rınn 

• * * 
Oduıı, mangal l·ömürü ve gaz yağı ahnacaldır. B k erf' 

sütununda Samsun Vilayet_i _H_n_n_ın_a_. ___________ _./ 

i teferri 
Bornova Tümen Satınalma Komisyonundan : 

Kapalı zarfla münnkasadn bulunan 500 adet seyyar mutfak11 t 
ihale gilnünüu görülen lüzuma binaen 28 mayıs 9.t l salı güııÜ ~ 
11 de yapılacağı tasbiben ilan olunur. 

1st nbul Komutanlık Satınalma Komisyonundan : ,r 
Komutanlık birlikleri için 13 5.940 giinü saat oa beşde pı\ 

lıkla askeri şekil ve evsafta iki nakliye ve iki saka arabası ·~ 
alınacaktır İsteklilerin belli gün ve saatte k t'j teminat akçel~,ı> 
birlikte Fındıklıda komutanlık s tınalına komisyonuna müracaat f 

* * • Gülhane hastanesi için 13.5.910 günü ııaat on dörtte t 
zarlıkla askeri şekil vo evsafta i i nakliye arab sı satın alınacıı~ 

İsteklilerin belli gün ve saatte kat'i teminat akç.elerile birlı• 
Fmdıklıda komutanlık satınnlma komisyonuna müracaatları. 

* • • Başıbüyükdeki askeri binaların tamiri için afa~!. 
cins ve miktarları yazıl, malzeme pazarlıkla 15 5.40 ldf 
saat 11 de satın alınacaktır. Muhammen bedeli bin ura 
İsteklilerin ıartnamesini görmek için hergün ve pazarlı~~ 
tirak için de belli gün vesaatte kat'i teminatlnrı ile fıJl 1 

da Komutanlık satınalma komisyonuna gelmeleri· ~I 
Çinko 300 kg., avar 5400 kg., cam 42 m~. macum 21 

kereste 10 428 m 8
, kiremit 2778 aded. 

• •• 
l\1akinist malzemesi alınacaktır. Bak: lst. PTT Müd. ilan~ 

Erzak, Za11irıe, Et, Sebze v. s. 
Çanakkale Deniz Komutanlığı Sıı.tınalma Komisyonuo0°':~ 

Çanakkale deniz komutanlığı birliklerinin ihtiyaçları olıın erf. J 
ve yemler aşağıda gösterildıgi gün ve saatlerde ihaleleri kapalı f. 

ve açık eksiltme ile yapılacaktır. ti" 
Taliplerin muvakkat teminatlarile birlikte ihale gün ve •8' 

de Çanakkale deniz komutanlığı satmalma lco. dn bulunmalıır•· 1~ 
Kapalı zarfla yapılacak ihalelerde iç ve dış zarfları kırıil <' 

balmumu ile mühürleıımiş olarak ihale saa~nden bir s~at e\) 
makbuz mukabilinde komisyona verilmiş olmalıdır. Postada ~ 
gecikmeler nazarı itibara alınmaz ıf ~ 

Aşağıda miktarları gösterileıı erzaklardan koyun, kuzu, ~ dt ~ 
etle~ bir eksiltme ile yapılacak olduğundan talipler her üç el '.il 

vermeğe mecburdurlar. ı~ ~ 
Evsaf ve şartnameler her gün Çanakkale deniz koınut11011d' ~ 

satınalma komisyonu ile lstanbul deniz satınalma ko isy011\l ~ 
~ görülebilir. ~ 

Eluiltme Eksiltllle ti ~ 
Cinsi 

Ekmek 

Miktarı 

kg. 
Muvakkat 
teminatı 

742 50 
116 78) 
256 50) 
112 50) 
207 90 
351 -
112 ..,, 

ki. .. sııll ~ 
şe ı gun ve d' ı. 

kapalı zarf 24.5.940 tıl ~· 
Kuzu eti 
Koyun eti 
Sığır eti 
Pirinç 

9 o o 
3460 
7600 
50 o 
840 

kapalı zarf 24,5 940 11 de 

açık ek. 21.5.940 11•
4 

• )ı 14 SacJe yağı 
Zeytin yağı 
Sabun 

· 3oOO 
3000 
5000 
9000 
4800 
6!100 

Kuru fasulye 
Zeytiıı tanesi 
Toz şeker 
Kuru üzüm 
Nohut 

·'~10 400) 

Arpa 
8 lOO 

11500 

135 
13a 
ıos 

166 50 
66-
90 -
58 32 

ll 

, 
> 

14,3 
15 
15,3 
16 

ı6-~ 
16. 
11 
11,ı 

Edirne Askeri Satınalm omi yonundan : c'~ 
Pazarlıkla aşağıda ya.zıh 3 lem yiyee;ck mnddeleri alı::. Jı 

tır. Pazarlıkları Ediruede e ki miışiriyct d ıresinde satınalııı8 • 

yapılacaktır İsteklıleriu ıÖLÜ geçen güııd komisyona gelıneletı• 
Tutarı TemiLntı Mikt rı 

lira 
2000 
1600 
3850 

10625 

lira kr. 
300 
240 
577 50 

1594 

kilo 
20,000 
16,000 
17,500 
8,50ı> 

Cinsi İh le günü ve 
ispanak ) 14.5.940 
bakla ) 
k. fasulye 16.5.9.40 

ade yağı > 

saati 
15 

ıo 

il 

~ 
~ 
~ 
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Çanakkale c. Müddeiumumiliğinden: 
I 
6 

Çanakkale cez evinin buğday unundan mamul elmak üzere 
4Ö ·940 gününden 31 ·5.941 gününe kadar bir senelik tahminen 
tk ~ kilo ekmek l 5.940 gününden itibaren 2•> gün müddetle açık 

•ıltıneğe konulmuştur. 
d Muvakkat teminat miktarı 210 liradır. Kat'ı teminat miktarı 
~ ibale bedelinin 0 15 şidir. ihale 21 5.940 gününe rastlayan salı 

:Uııü saat 16 da Adliye Dairesinde C Müddeiumumiliği makamın· 
,~ Yapılacaktır. İsteklilerin buna ait fartnameyi bedelsiz olarak 
k,?1alc veya fazla malümat edinmek isteyenlerin ceza evi müdürlü 
llne ınüracaatları. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
400 bin adet yumurtanın kapalı zarfla eksiltmesi 20.5.940 

'-at 15 te Ankara Lv. amirliği satmalma komisyonuda yapılacaktır· 
~ Muhammen bedeli 8 bin lira ilk teminatı 600 liradır. Şartnamesi 

0111!syonda gorülür. 

Münakaaa Gazetesi 

mek üzere her gün ve pnarlığa iştirak için de belli gün ve saat· 
te kat'i teminat akçelerile birlikte Fındıklıda Konıntanlık Satınal· 

ma Komisyonuna gelmeleri. 

Tekirdağ Tümen Satınalma Komisyonundan 
428,757 kilo buğday pazarlıkla un yaptırılacak ve mahalline 

sevkedilecektir.Buğdaylar Tekirdağından Tümen anbalarında mevcud 
buğdaydan alınacak evsaf ve şeraiti dahilinde öğatülecektir Şartna· 
mesi her gün komisyonda görülür 14.5.940 günü saat onbirde Te· 
kirde{! Tümen Satmalmcı komiııyonunda pazarlığı yapılacaktır. 

lçi:ıde kanuni ve ticaret odası vesikası da bulunan kanuna 
ıııo teklif mektupları saat 14 e kadar kabul olunur. 

uy· Muhammen bedeli 5800 lira olan 5 kale'llden ibaret muhtelif 

Samsun Vilayet Makamından : 
Beher kilonun 

Azami Asıari muham. Mvk. Muh be. 
miktarı miktarı bedeli temin. tutarı 

l Cinsi kilo kilo kr. sa. L. K. L. K. 
~ıtı.ates salçası 170 14U 20 2 55 34 
~Ytın danesi 270 215 30 6 7 81 
ç.Ya'I. peynir 220 165 50 8 25 110 

1 ebatta 92000 metre bakır izole tel (NGAJ 3.6.940 pnzartesi günü 
saat (15) on beşte Haydarpaşada Gar binası dahilindeki Komisyon 
tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 435 liralık muvakkat teminat, kanu· 
nun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını aynı gün 
saat (14) on dörde kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıhlmak- ı 
tadır. _ ~ (3800) 2-4 

lstanbul Jandarma Satmalma l<omisyonundan : 
~ y 34 28 530 13 51 180 20 
~~rtı kayisi 130 100 60 5 85 78 1 - Jandarma Dikim Evinde yapılacak melbusat için evsaf ve 
j)·briye 260 200 20 3 9u 52 nümunelerine göre (250.0C O) adedi beyaz ve 830. 00 adedi renkli 
~~İnç unu 156 125 25 3 39 olmak üzere l 080.000 adet kemik düğme açık eksiltme ile satın 
~ rıı Üzüm 380 300 23 6 75 87 40 alınacak ve eksiltmesi 23.5.940 Perşembe günü saat on beşte Tak-

1 

y0hııt 820 600 10 6 15 82 sim - Ayazpaşada Jandarma Mıntaka Komutanlığı binasıoi:lnki ko· 
~ llıtıurta 6200 5150 1 75 8 15 108 50 misyonumuzda yapılacaktır. 
ı.'lates 3950 2850 6 17 80 ,,2 7 l h · '\ ~ 2 - Bir istek iye i :ılesı me'iı·ut olan işbu dügmelerin muhnm 
1( '4ar Peyniri 75 5 l 70 3 94 52 50 

1 

men bedeli (3996) lira ve ilk teminatı (299) lira 70 kuruştur. 
l' taıne '2ek0 r 3650 2o"OO 40 109 50 1460 l ... ... 3 - Şart ka!'rıdı ve nümune er hergün Komisyonda görülebilir 
~:: 1000 825 5 3 75 50 4 - İsteklilerin İstanbul Levazım Amirliğine yatıracakları ilk 
(}d itıldak maden kömürü 175 ton 175 16~0 2ıo 2800 teminat makbuzu veya banka kefalet mektubu ile beraber mezkür 
'1-1111 65000 ki 65000 1 25 60 94 812 50 gün muayyen saatinde Komisyonumuza gelmeleri. (3739) 2- 4 
C, lltal kömürü 1650 1100 6 7 50 99 
S,b''lı 100 ten. 8j 305 22 87 305 
~-:il 1500 1260 37 50 42 20 562 50 

'fır sodası 1070 860 7 5 62 74 90 1 
Kapalı Zarf Usul ile Eksiltme 

) 

çividi 56 pak. 45 80 3 36 44 80 
İJıtidl. Memleket ve Zühreviye hastanelerinin 1940 mali yılı haziran 
hık ••ından mayıs 1941 sonuna kadar bir yıllık ihtiyaçlarına aid 
ltıiııll.rıda cins ve mikdarları, muhummen bedelleri ve muvakka te-

Liseler Ahın, Sa tim Komisyonu Reisliğinden 
Cinsi 

\l 11tlıırı yazılı erzak ve mahrukat ve tathirat maddeleri mayısın 
~ıkcQ perşembe günü saat 15 de ayrı ayrı ibale edilmek üzere Pirfnç 

tkailtmeye konulmuştur. 
,,2• ihale 2490 numaralı kanun hükümlerine göre Vilayet daimi 

11~tninde yapılacakhr. 
~ttı'' Eksiltmeye gireceklerin aşağıdaki vesikaları 

it, 

I Ekmek 

ibraz etmeleri Sabun 

ttıi~I\) Cari sene içinde ticaret odasında kayıdlı bulunduklarına dair 
il, 

tıtı.ı S) Her maddenin hizasında yazılı mikdarda İş Bankasına yatı· 
1t ltıuvakkat teminat makbuzu {encümen para kabul edemez). 

laf,~ Eksiltme şartnameleri Vilayet daimi encümen kalemindedir 
t &lmak isteyenler her gün ıörebilirler. 

r>1th i ~ rıl-fliHHHHHHHHHHHHHHO stanbul Komutanlığı Satınal-
~ :c ma Komisyonundan: 

Zeytin yağ 
1 
I Sade yağ 

Toz şeker 
Kesme şeker 

Dağlıç eti 
Karaman eti 
Kuzu eti 
Sığır eti 

Beyaz peynir 
Kaşar .» 

B her T B. Mikdorı Eksiltmenin İlk T. Şartname B. 
K. S. Kilo yapılacağı Lira Krş. 

35 

10 25 

38 
60 

135 

36 50 
40 

58 
55 
45 
35 

- -
45 
75 

gün ve saat 

61500 21.5.40 Salı G. 1615 
S. I0,30da 

52000) ,, " I0,45 3915 

14550) ,, ,, 11,IOda 1214 
ınso) 

51000) n 

865 O) ,, 
23000) 

80500) 
70000) " 
29500) 
23850) 

22700) " 
ı 1850) 

,, 11 ,25de 4693 

" 14,25de 3058 

n 14,40da 6591 

,, 15 de 1433 

217 

---
204 

534 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
6000 kilo kadar sade yağ'ı askeri evsaf dahilinde alınacaktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 16.5.940 perşembe günü saat 14 de Tophane· 
de Lv. Amirliği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin 
teminatlarile belli saatte komisyona gelmeleri. 

(Devamı 4 üncü ıayf ada) 

Muh. bed. %7,5 tem. Eksiltme 
Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. şekli saati 

Kırmıı:ı hareli ale- 360 X 600 200 kilo sif 640 - 48 - açık ekı. 14 
minyum kağıdı 

Çadır 30 adet 2850 - 213 75 ,, ,, 15 
1 - Şartname ve kağıt nümunesi mucibince yukarıda cinı ve 

miktarı yazılı iki kalem malzeme açık eksiltme usulile ihale olu. 
nacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatlar1, eksiltme sa
atleri hizalarında yazılıdır· 

111 - Eksiltme 22 V. 940 çarşamba günü Kabataşda Levazım 
ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacektır. 

iV - Şartnameler sözü geçen Şubeden parasız alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatlerde 

% 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona gelmeleri 
ilan olunur. (3704) J-4 

• * * 
1 - Şartnamesi mucibince 2310 adet bira fıçısı paz.arhkla saha 

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

liradır. 

111 - Pazarlık 23.V.940 pertembe günü saat 15 de İıtanbulda 
Kabatıaşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

iV - Şartname her gün Levatım Şubesi vez.neıioden ve lzmir 
Ankara Başmüdürlüklerinden 112 kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte %7,5 
güvenme paralarile birlikte mezkür Komisyona gelmeleri ilan olu· 
nur. (3703) 3-4 

... * * 
Muh. bed. %7.5 tem. Eksiltme 

Cinsi Miktarı lira kr lira kr. tekli ıaati 

Elektrik motörü ile bera· adet i60 - 20 - pazarlık 14 
her seyyar zımpara taşı 

Saç levha kırma makinesi adet 170 - 13 - ,, 14.30 
Destere makinesi ,,mortörlü" 1 adet 435 - 33 - açık ek. 15 

1 - Şartnameleri mucibince yukarıda yazılı 3 kalem eşya hi
zalarında gösterilen usullerle aahn alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme sa
atleri hizalarında yazılıdır. 

ili Eksiltme 21. V. 940 salı günü Kabatafda Levazım ve Mu
bayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV ~ Şartnameler sözü geçen-Şubeden parasız alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatlerde 

~o 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona müracaatları 
ilan olunur. (3843) 3-4 

Cinsi 

. ... . 
Mub. bed. %7,5 temin. Eksiltmenin 

Miktarı lira kr. lira kr. şekli günü saati 
1 - ---- ---- ----- ------------

Silindir yağı 3000 kg. pazar. 17.5.940 15 
Tanen alkol 900 kg. ,, ,, 16,30 
Pirinç vana 12 adet 480 - 36 - açık ek. 27.,, 14 

1 - Şartnameleri mucibince yukarıda yaz.ıh üç kalem malzeme ~ Meıhur ~ Komutanlık birlik hayvanları 
~il AL ::c için 608 ton taze çayır otu 15 
~ YAN BOFFI MARKALI ::ı: mayıs 940 günü saat W da pa· 

38 kaleın Yaş Sebze (Umum tutarı 38699 lira 60 kuruş) hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 
3573!0 kilo ) 21 !l.940 Salı günü 2fl93 195 il - Pirinç vana muhammen bedeli ve muvakkat teminatı hi-

~ J A ::c ~ L U Z l L E R ::C znrlıkla satın alın~rak mukavele· 
~ ~ye bağlanacaktır. isteklilerin tart· 
~ Ah§ap istorlar :C name ve evsafı görmek için her 

~ ~ i gün ve pazarlığa iştirak için de 
~ :C kat'i teminat akçesile birlikte 

ı ~ m belli gün ve saatte Fındıklıda Ko-
~ :ı: nıutanhk Satmr.lma Komisyonuna 
~ i müracaatları. 
~ ffi * • • Komutanlık birlikleri için 
~ :ı: 13.5.940 a-ünü saat 16 da pazar· 
~ i lakla 55 kilo yataklık ot satın 
~ :C alınacaktır. Helli gün ve aaatte 
~ ~ kat'i teminatlarile birlikte Fın-
~ $ dıklıda Komutanlık Satınalma 
~ :C Komisyonuna müracaatları 
~ ~ * • • Komutanlık anbarı ıçın 
r ::ı:: 15.5.940 günü saat 16 da pazar· 
~ $ hkla IOOOU kilo sabun defateıı 
~ ::C teslim ıartile satın alınacaktır. 
~ ~Muhammen bedeli 3200 liradır. 
~ tit Urnutni acentesi: ~ İsteklılerin evsaf ve şartları J'Ör· 

~~'bl\.OLA DAVRANOF $.._ ÇOCUK HEKİMİ ;..-, 

~ llıutpaıa Büyük Yıldız ~ı Dr.. Ahmed Akkoyunlu 
s. 't Han 11 • 14 ::c T k . T ı· h p 1 ~· 41 1" ~lef j :ı:I a sım· a ım ane a as •. 
~~~l-{ 0 n: 22870 stanbul ::C Pazardan maada bergün saat 
~HHHHHHHHHHH5 15 ten sonra Telefon .i\: 40127 

ıd lstanbul P. r:r. Müdürılüğünden : 
1'~~re?'iz deniz nakil vaaıtaları işletme ihtiyacı olarak alınacak 
~ .kılo gazoil açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 27.5.940 

1 '-ıi,~'
1 •ant 15 de B. Postahane binası birinci katta Telgraf ~lua• 

'~ıl, 0daıilnda toplanacak Müdürlük Alım Satım Komisyonuııda 
\ ~:&k~ır.' Beher kilosunun muhammen bedel~ 10 ku~uş 87 san· 
1tııt Paıııın 978 lira 3 ı kurut, muvakkat tewınat 73 lıra 38 ku-

1,l 
~ll'tıtklilerin olbaptaki şartnamelerini görmek ve muvakkat temi-

1,ltı ~ :Yatırmak üzere çalışma günlerinde mezkür Müdürlük İdari 
r~ ltııtt evaı.ını kısmına, eksiltme gün ve saatinde de 940 senesi 
"~> eber Ticaret Odası ve1ika11 ve muvakkat teminat makbuzile 

011
• lllGracaatları. (3tU8) 1-4 

466900 adet ) Saat 15, 15 de zasında yazılıdır. 
79100 demet ) ili - Eksiltme biz.alarında yazılı gün ve saatlerde Kabataıda 

1 Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komİlyonunda yapılacaktır 
Komisyonumuza bağlı Galatasaray, Haydarpaşa, Kabataş Erk~k 

1 
iV _ Şartnameler sözü geçen Şubeden parasız alınabilir, 

liselerile, Çamlıca, Kandilli, ve Erenköy kız liselerınin Mayıs 1941 V _ İsteklılerin eksiltme iÇio tayin olunan gün ve saatlerde 
sonuna ka:lar ihtiyaçları olan yukarıda yazılı yiyecekleri kap&lı zarf % 7,5 güvenme parasile birlikte mezkür Komisyona müracaatları. 
usulile eksiltmeye konmuştur. Bu hususta gerekli durum yukarıya (3842) 2-4 
yazılmıştır. ııı * • 

Eksiltme İstanbul Beyoğlu İstiklal caddesi No. 349 da Liseler 
Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

İstekliler ilk teminat makbuzu ve 1940 yılı Ticaret Odası vesi 
kalarile 24~ı0 sayılı arttırma, eksiltme kanununun tarifatı dairesinde 
hazırla} acakları teklif zarflarını yukarıda hizalarında gösterilen sa· 
atten bir saat evveline kadar sözü geçen Komisyon Reisliğine mak 
buz mukabilinde teslim etmeleri muktezi olup postada olacak ge· 
cikmeler kabul edilmez. Teminatları ya.tırmak ve şartnameleri be
delleri mukabilinde almak isteyenlerin Galatasaray lisesinde Komis· 
yon kat pliğine müracaatları ilan olunur. (3330) 3 -4 

~AHÇ~ VE PARK 
Müteahhit ve Merıakhlarına ... llliwa-~--

Purk ve Bahçeler için lazım olan ber nevi fidanları ile Or
man ve Çiçek fidanlarını en müsait şeraitle yalnız bahçemizden 

tedarik edebilirsiniz. 

BİR DEFA TEŞRIFİNİZ İDDİAMIZI JSBAT A KAFiDlı< 
ADRES: Beyoğ.u, Pangıı!tı, F at Garajı yao ndn No 6 

ÇUHA ve KAZMIR TıCARETUANESI 

N. B. BROD 
VE 

MAHTUMLARI 
- o -

1stanbul, Sultan Hamam. TELEFON: 21677 

TOPTAN ve .!_ERAKENDE SATIŞ 
Pfi'CU!Z 

J 

1 - Şartname ve matbu nümuneleri mucibince 63.10 kilo mub· 
telif cins matbaa mürekkebi pazarlıkla satın alınacaktır. 

il - Pazarlı'' 20. V.940 pazartesi günü saat 14 de Kabataşta 
Levazı:ıı ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyoaunda yapılacaktır. 

111 - Şartname ve matbu nümuneler sözü geçen Şubeden pa· 
rasız alınabilir. 

iV - İstekliler in pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif 
edecekleri fiyat üzerinden % 7,5 güvenme paralarile birlikte mez-
kur Komisyona müracaatları ilin olunur. (3371) 4-4 

••• 
1 - Şartnamesi mucibince 50 bin kilo kuru ambalaj otu pazar· 

lıkla satın alınacaktır. 
il - Pazarlık 13. V. 940 pazartesi günü saat 14 de Kabataşda 

Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
ili - Şartname sö:ıü geçen Şubeden parasız alınabilir. 
iV - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 

güvenme paralarile birlikte mezkur Komiıyona gelmeleri. 
(3581) 4-4 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 
8. 5. 9.tO çarşamba saat 15, 15 de açık eksiltmesi yapılacağı 

ilan edilmiş olan makinist malzemesi için muayyen saatte toplanun 
Komisyona her hangi bir talip müracaat etmediğinden eksiltme 20 
mayıs 940 pazartesi saat 15 de B. Postahane binaSI birinci katta 
Telgraf Munvinliği odasında toplanacak Müdürlük Alım Satım Ko
misyonunda yapılmak üz.ere 10 gün müddetle uzatılmııtır. 

Muhammen bedel 1603 lira 28 kuruş, muvakkat teminat 120 
lira 30 kuruştur 

İsteklilerin of baptaki şartnamesini görmek ve muvakkat temi
natlarıııı yatırmak üzere çalıtma günlerinde mezkur Müdürlük İdari 
kalem Levazım kısmına, eksiltme gün ve saatinde ele 940 senesi 
ıçın muteber Ticaret Odası vesikası ve muvakkat teminat makbu· 
zile birlikte Komisyona müracaatleri. (3917) 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouverte~ Aujourd'hui 

Objet de ı'adjudication 
- MOde" ---Prix- Cautio-;:-- -~';'dj;'dication et du 

Jours Heurea d'adjudicat. e1timatif proviaoire Cabier des Cbargeı 

AdJuclicatıons au Rabais 

Construclicns· F €par atior.s-Trav. f ublics-tlateriel de Construction-Cartographie 

Constr. bat. ecole Publique 4300 - Village Knrasu du Nabiye Dinek 3-6-40 

f le ctr i rite-C? e. ı. ( t- c uff < pe C e rı f r a 1 (lr.stallaUc.net Wıc:.teriel 

Mnteriel elcctr. pr. auto-parc 
Accumulateur de diff. volt et nmperes 
Ampoules de 15 bougies 

> > 25 ., 
,, ,, 40 1> 

.. ,, 60 > 

,, " 100 > 

,, " 200 " . 
Articles electriques et pour ntelier: 7 lots 

Gre a gre 
., 

., 

., 
l> 

ll 

,, 
'D 

100 -
200 -
ıoo -
50 -
30 -
20 -

Bois de Construction, Planches, Charpente 

Bois de constr. : 10,4'28 m3 (Voir Divers) Gre a gre 

Transport-Chargement - Dechargment 

Transport barres en fer: 400 t. Gre a grc 

Combustible - Carburant-Huiles 

Gazoil: 9 t. 
Motorine: 20 t.-huile pr. machine: 70 bidons· 

petrole blanc: 20 bidons 
Bois 
Motorine: 50 t. 
Petrolt:: 2 t. 

Divers 

Mnteriel pr. mecanicien (aj) 
Cuisine ambulante: 500 p. (rectif.) 
Zinc: 300 k..·vitrc: 42 mıı·pate: 21 le. tuile: 

2778 p.-bois de constr.: 10,428 m3 

Voiture de transport: 2 p. 
,, pr. ,, d'eau: 2 p.-voiture de 
transport: 2 p. 

Machine Rngoln avec pieces de rechanges: 16 
p. (cRh eh 4 L) 

Materiel pr. autos Chevrolet: 246 p • 

Provisl ons 

Sucre: 9064 k. 
Viande de bocuf: 57096 le. 

n n ,, 45750 ., 
" " ., 20130 ,, 

Broyage his: 428757 k. 
Lentilles rouges: 20 t ·haricots beuruldje: 20 t. 
Merbe de prairie: 1767 t. 
Foin: 234 t. 
Farine: 185750 k. (aj) 
Herbe fraiche: 100 t. 
Avoine: 6 t. 
Y oghourt: 20 t.-lait: 20 t. 
Paio: 4U t. 
Foin: 234 t. 
Paille: 901 t. 
Lait: 70 t. 
Yoghourt: 66 t. 
Pain, vinnde, beurre, huile d 'olives, riz, ble 

concasse, lait, lentilles, mncaronis, le
gıımes, oignons et baricots 

Sauce de tomates, huile d'olives, fromage 
blnnc, thc, hnricots secs, oeufs 

Viande de boeuf: 3o0 t. (cah eh 558 P) 
Herbe de prairie: 400 t. 
Foin pr. matelas: 5,5 t. 
Savon: 10 t. " 
Merbe de prnirie: 600 t. 
Epinards: 20 t. 
Fives: 16 t. 

Haricots sccs: 17,5 t. 
Beurre: 8,5 t. 
Pain pr. maison correctionnelle 

:ıı , ble concnsse, haricols secs, vinnde de 
boeuf, beurre, riz, oignons, lentilles et 
olives 

Publique 
., 

Gre 8 grc 
Pli cach 
Publique 

Pli carh 
Gre a grc 

J) 

., 

JI 

,, 

Publique 
Pli cadı 

" 
" 

Gre 8 gre 

" 
ll 

l> 

" 
Publique 

" Gre 8 gre 
Pli cach 

,, 

" Publique 

l> 

Pli cacq 
., 

Gre 8 grc 

n 

" 
" 
" ,, 
" 

Gre a grc 

Sucre, the, savon. sel, sauce de tomntes, pois· 
chiche, poivre et raisin sec 

Beurre: 6 t. 
Pnin: 90 t. 
Viande d'agneau: 3460 k. 

,, 
Pli cach 

" 

978 30 
1800 -

5435 -
520 -

1603 28 

ıcoo -

80000 -

10000 -

3353 68 
11419 20 
11895 -
5233 80 

12870 -
24147 50 

6600 -

12870 -
13515 -· 

9779 42 
14757 60 

111600 -
1200 -

3200 -

2000 -
1600 -
3850 -

10625 -

- .--

73 38 

407 68 

120 30 

18500 -

1500 -

260 -
856 40 
892 13 
392 54 

1931 -
1815 -

4~5 -
210 -

1931 -
1004 -
733 46 

1106 82 

6830 -
900-

300 -
240 -
577 50 

1594 -
663 -

742 50 
116 78 

Com. Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı 13-5·40 
13·5 40 
14-5-40 
14·5-40 
14.5.40 
14-5·40 
14-5-40 
14-5-40 
15-5 40 

10 -
11 -
11 

> 

,, Mil. Edirne 
,, " 
)) 

" " 
n n 

> 

Com. Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı 

11 -
11 -
11 -
1l -
il -
15 

Com. Ach. Comm. Mil. Jst. Fındıklı 15-5-40 11 

Com. Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı 16-5·40 10 -

Dir. P.T.T. fstnnbul 
Municipnlite Armutlu 

27-5-40 ıs -
23-5 40 16 -

• 
Com. Ach. Regiment lnfanterie Hatay 18·5-40 
ler Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 28-5-40 15 -
Hôpital Regiooal Konya 27-5-40 15 -

Dir. P.T.T: lstanbul 
Com. Ach . Div, Bornovn 
Com. Ach. Comm. Mil. lst. Fındıkü 

" > " 

26-5-40 15 -
28-5-40 11 
15·5·40 11 -

13·5-40 14 -
13 s-40 ıs -

Com. Ach. Minis. Def. Nnt. Ankara 16·5-40 11 -

> lnt. Erzurum 

C. A. Comm. Cen. Surv. Dounn. 
Com. Ach. lnt. lzmir 

,, " 
,, " 
" Div. Tekirda~ 

Com. Acb. Place Forte Çanakkale 
,, Mil. Liieburgaz 
,, ,, Edirne 
,, ,, Isparta 
ll » Selimiye 

Ferme Elevation Merinos Dalıiceıir 
Com. Ach. Div. Manisa 
Procureur Gen. Çanakkale 
Com. Ach. Mil. Edirne 

., " 
Com. Ach. Milit. Selimiye 

" ,, 
Vilayet Samsun 

n 

" 
lnt. Ankara 

> > 

15·5·40 16 -

lst. 20.5.40 
24-5-40 
24-5-40 
24-5-40 
14·5-40 
15-5-40 
14-5-40 
20-5-40 
30-5-40 
13-5-40 

15·5-40 
21·5-40 
20-5·40 
13·5·40 
23-5·40 
23-5 40 
20·5 40 

15 -
15 -
15 30 
16 -
11 -
10 -
11 -
ıo -
10-
11 -

10 -
16 -
10 -
ıs -
11 -
14 
15 -

23 5-40 15 -

Comm. Mil. lst. Fındıldı 

24 5.40 15 -
22·5·40 15 -
13·5 40 16 -
15-5-40 16 -
15-5-40 ıo -
14-5·40 15 -
14·5-40 15 -
16-5·40 10 -

,, 
" 
n 

> 

> 

n 

" Mil. Edirne 
,, 
> 

., ., 16-5-40 il -
Procureur Gen. Ödemiş 16·5-40 15 -
Com. Ach. Regiment lnfanterie Hatay 15 5-40 

, ., 18·5-40 

Com. Acb. lnt. Tophane 16-5-40 14 -
> Comm. Marine Çanakkale 24-5-40 10 -

n " 
24-5-40 J 1 ...:.. 

(3 üncü sayfadan devam) 
Isparta Askeri Satınalma Komisyonundan: 9t ~ .. ,, 

185,750 kilo unun son pazarlığı 30.5.940 perşembe gun\I tf 
10 da yapılacaktır. Şnrtna~esi komisyonda görülür. Muhaaı~eobt 
tara 24,147 lira 50 kuruş, ilk teminatı 18l5 liradır. isteklilerın 
vakitte İspnrtada Tümen satınnlma komisyonunda bulunmaları· 

Manisa Tümen Satınalnıa Komisyonundan : bi' 
Manisada bulunan merkez hastahanesinin ihfyacı olao 10 ~ııf 

kilo süt ve 20 bin kilo yoğurt şerait ve evsaf dahilinde satın • 

ctaktır. d• f 
Açık eksiltme ile ihalesi 15.;; 940 çarşamba g-ünü ant on 

pılncaktır. 
Hepsinin tut rı 6600 liradır. 
İlk teminatı 495 liradır. 
İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ,ıf 

zılı vesikaları ile ihale günü belli santte Mauisa tümeu ıatııı 
komisyonuna gelmeleri 

Keşan C Müddeiumumiliğfnden: d 
Keşan ceza evinin 94U mali senesi nihayetine 1'll11 

olan ekmek ihtiyacı 20 gün müddetle münakasaya 1'0btl t 
muştur· İsteklilerin münakasaya lstirak etmek üzere i pt 
günü olan 20 5.940 pazartesi günü saat 14 de % 7,5 il• 
akçesile birlikte C. Müddei Umumiliğlne müracaatları 
olunur. 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundıı.ıı_, 
400.060 kilo çayır otunun kapalı zarfla eksiltmesi 22.5.940 

15 de Ankara Lv. amirliği satınnlma komisyonunda yapılacıı1't1 ';,,_, 
Muhammen bedeli 12000 lira ilk teminatı 900 liradır. Şartnll/ 

komisyonda görfilür. İçinde kanuni vesikalar da bulunan teklif 
tupları saat 14 de kadar kabul olunur. _../ 

• • 

UZAY DE R_../ 
Belediye Sular İdaresinden : 1 

İdaremizin Bakırköyünde Çörekçi çayırı namile maruf •'' 
dahilinde mevcud biçilmemi~ otlar açık arttırma ile satılacaktı'~tf 

Satış şartnamesi idaremiz Levazım Servisinden parasız 0 

alıonbilir. 

Muvakkat teminat 25 liradır. ·ıil 
Açık arttırma 21 mayıs 940 salı günü saat 14 e arazi dııb• 

yapılacaktır. 

istanbul Defterdarlığından: 
Boğaziçinde Yeniköyde Güzelce Ali paşn mahallesinin ı<~! t 

sokatında 85,87 numaralı yıkık sahilhanenin arasında mevcı.ı ~ 
kaz 220 lira muhammen bedel üzerinden pazarlıkla satıl~~a 
Pazarlık 16.5.940 perşembe günü saat 14 de Milli Emlak ıJJU ~i 
günde toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. Muvakkat te / 
17 liradır. Satış bedeli nakden ve peşindir. isteklilerin P1°

11 

gün ve saatte komisyona müracaatları. 

kel Orman Ç virge Müdürlüğünden : .
1 
6 

Mnhammen\1'11b1 

M3 03 Cinsi Lira 1'· 
882 . Çam 4 ~ . de(f-

1 - lçel vilayetinin Mut kazası dahilinde gökten sivrı51 ı1'' 
ormanından 882 metre mikap kerestelik ~am ağacı satıf8 ç 
mıttır. ,. 11 f 

2 - Çam e'çarının beher metre mikap gayri mamulün\! 
hammen bedeli 490 kuruştur. l 

3 - Şartname ve ukaveleoame projelerini görmek istee ~ 
rin Mersin çevirte müdürlüğüne Mut orman bölge şefliğine ~ 
karada orman Umum Müdürlüğüne müracaat etmeleri. 

1 
.. d6 

4 - Satış 15.5.940 saat 3 de Meraia ı·mnu çevirğo 1\ il 
ğünde yapılacaktır. 

5 - Satış umumi olup açık arttırma usulile yapılacaktır• 
6 - Muvakkat teminatı 325 liradır rP 
7 - Taliplerin şart am de yazılı vesailı:i getirmeleri lı'i.tı 

Üsküdar· Kadıköy ve Havalisi Halk Tramvaylar• 
Türk Anor.im Şirketinden : 

Şirketimizde meveut kullanılmış : 
19-1 ceket, 158 pantalon ve 162 kasket 
5X50Xl7 eb'adında 11 adet iç ve dış otomobil lasliğİ· 
Hurda 5 adet iç ve dış kamyon lastiği. 
Müzayede ile aatılıta çıkarılmıştır. , Je 
Müzayede 28.5.940 salı günü saat 10 do şirket merkeZ
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teşekkil komisyon marifetile yapılacnğ'1 ilan olunur. 

Hariciye Vekaletinden : 
Vekaletin müstamel ve hurda bazı eşyası 24 ı:n11Y'~ıı 

euma günü saat 16 da müzayede ile sahlacnğındnn istekJilet• 
zayede günü Vekalet levazım müdürlüğüne müracaatları. 
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