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HERGÜN ÇIKAR iKTiSADi. MALI. TiCARi VE ZİRAi 

14 Mayıs 1940 

İDAREHANE 
Galata, F ermeneciler Cad. 

Kenber hanı, 2nci kat 
No. 8-9-11-12 

tLAN ŞARTLARI 
(darehanemizde görüşülür 

Telefon: 49442 

Posta kutusu No. 1291 

· Umum Tüccarların ve üte ah ri • 
1 mesleki Organıdır 

• 
onomı 

lngiltereyo yumurta gönderiliyor 
İngiltere için haz.ır!anan yu· 

ınurtalar bir vapurla lngiltereye 
gönderilmiştir. İngilterenin ge· 
niş talebini karşılamak için yu· 
ınartacılar hararetli bir surette 
hazırlanmaktadırlar. Uzun müd· 
dettenberi devam eden yumurta 
talaşı bu1ıranı had bir devreye 
geldiği sırada Yugoslavyadan 
YÜz bin kilo talaş gelmiştir. Ru
llıanyadan da bir parti temin o
luumuştur. _ 

İtalyan vapurları limanımıza 
gelmiyor 

Akdeniz.de siyasi hadiselerin 
karışması üzerine limanımıza 
Relen ecnebi vapurlara mühim 
lrliktarda azalmıştır. 

Bilhassa İtalyan vapurları he· 
ltıen hemen limanlarımızda gö· 
~likmemektedirler. 
Alınan haberlere göre her 

lıafta İtalya ile limanımız ?rasın
da yolcu nakliyatı yapan ltalyan 
t spres post sı bu hafta lima
tııınaza gelmiyeceğini telgrafla 
#\driyatika acentasınn bildirmiş
lit. 

Bir haftadan beri ilk defa 
olQrak Felemenk ve Panama 
bandıralı iki vapurla muhtelif 
ithalat eşyası gelmiştir. İtalyan 
"fipurları sefer yapmamakta de
,..,ın etmektedir. Dün gelen it
batat eşyası arasında bilhassa 
ktten ipliği, cam, asbestos eşya, 
boya, kimyevi ecza, matbaa mÜ· 
ttrekkebi, zımpara taşa ve made 
tıi Yağ vardır. Fakat en lüzum-

( l1ı ttınddeler olan demir, mani· 
•l1ıra eşynsı bala gelmemektedir. 
Yine dün italyaya balık ve yu
~lb-ta. Romanyaya çiroz, suıam, 
kt.itre ve balak yağı gönderilmiş-
ıt. 

Kahve ve çay ithalat birliği 
Kuruldu 

1 ~evcud İthala~ Lim~t~d şir~~ti 
tta yerine ithalat bırlıklerının 
~tteklı.ülu ve şirketlerin feshi 
ıçin dün şehrimizdeki alakadar 
i"kanılara emir gelmiştir. Emir
. ~, bu değişme işinin bir hafta 
~1nde ikmali bildirildiğinden dün 
t k .. defa alarak Mıntaka Ticaret 
kl\idür Muavinliği dairesinde 
llh\>e ve çay limited şirketi he· 

).tti umumiyesi toplanmış ve 
~ltketio feshine karar verilmiş-

• t, Bunu müteakab çuval ve ka· 
:ll\>iÇe ithalat tacirleri birliti 
k 111'\ılınası karara verilmiştir. Bu 
t lltardan sonra yeni birliğin ida· 
it heyeti seçilmiştir. 
8larıbuı için her gün 100 ton 
un ~ermeleri Eskişehir değirmen-

cilerine tebliğ edildi 
f l' 0 Prak Mahsulleri Ofisi tara
ltıd 
b ln berıün verilen 100 ton 
~11i'dayan ununu tamamen İı· 
~~bula vermediklerinden dolayı 
k 11huta davet olunan Eskişe-
~Belediye· 
t l' AKAS PRİMLERİ 'ita. ---

ın nev'i lıbalıt İhracat 
::-....._ ....... • ··--·-· Haz.ır Alıvre 
~~~ 
~tl :''11i1.bl 56 45 44 
~~:e 56 40 39 

~' d : :i :g rt::., 53 50 48 
~t, 56 40 39 
~.~ 70 40 39 

'ctt . - . . 
Prıızıleri o/o 100 kıymet uz.erınden 

l:ıe1alt edllmiıtir. 

Haberler 
de İktısad müdürü Saffetle gö
rüşmüşlerdir. Hükumet, ucuz 
buğdayı Eskişehir değirmenlerine 
sırf İstanl>ul ihtiyacına karşıla
mak üzere verdiginden basıl o· 
lan unun İstanbula gönderilmesi 
kendilerine Belediyece tekrar 
tebliğ edilmiş ve bu güne kadar 
gönderilmiyen unların acilen sev· 
ki istenmiştir. 

Hadise ile alakadar olan Ti
caret Vekaleti, Eskişehir değir

menleri devlet buğdaymdan iş· 

!edikleri unu tamamen verme· 
dikleri takdirde Toprak Mah
sulleri Ofisi ve İstanbul Beledi
yesi taraf andan haklarında taki
bata girişilmesini ve verilen buğ
dayın derhal kesilmesini bildir
miştir. 
Diğer taraftan Eskivehır de

ğirmencilerinin sattıkları unu 
muhakkak Eşkisebir fiatı olan 
626 kuruş üzerinden İstanbul 
Borsasına tesçil ettirmek isteme
leri İstanbul Tıcaret Borsası ve 
fırıncılar tarafıodan kabul olun
mamıştır. Dün Belediyede Y.npı
lan konuşmalarda Belediye lkb
sad müdürü, bunun Belediye için 
bir mahzur teşkil etmediğini, 

nııkliye ücretinin 626 kuruşun 

üzerine ilave edileceğini söyle
miştir. Fakat bu defa da haz.ine 
ve Ticaret Borsası buaa razı 
olmamışlardır. Çünkü 680 kuruş 
yerine 626 kuruştan satış yapıl
ması muamele vergisinin zayn
ma sebebiyet vermektedir. Aynı 
sebeble İstanbul Ticaret Borsası 
dn düşük borsa resmi almağa 
mecbur olmaktadır. Bu itibıırla 
işin bu safhasının hıılli müşkül 
görülmektedir. ---

lstarıbulda un stoku 
Son zamanlarda muntazam 

buğday alınamadığından İstan· 
bul değirmenleriudeki buğday ve 
un stoku miktarının çok düştü
ğü naza~ı dikkati celbetmiştir. 

Yapılan bir hesabda şehrin bir 
haftalık ihtiyacına yetecek mik
tarda un ve buğday stoku ol
duğu görülmektedir. Bu günün 
nazik şartlara arasında bu vazi
yet çok mahzurlu görüldüğün
den değirmenlerde fazla stok 
bulundurulması imkanları arat· 
tarılwaktadar. Bu da istanbul 
değirmenlerinin tam randımanla 
çalıtmasile kabil olacaktır. 

Romanyanın petrol istihsalatı 
Geçen mart ayındaki istihsa

lat, 1939 senesi mart ayıııdaki 
537.503 tona mukabil 5ZU bin 
tondur. 1940 yılının ilk üç aylık 
istihsalatı ; geçen s e n e 11 i n 
1.571.835 tonuna mukabil 1 mi· 
iyon 524 bin tondur. 

BORSA 

Londra 
Nevyork 
Pariı 

ÇEKLER 
13 . 5 • 1940 

Mil an o 
Cenevre 
Amsterdan 
Brüksel 

5.20 
165.15 

2.9429 
8.~25 

29.05 

Ati na 0.9625 
Sofya 1.8650 
Madrid 1 ~.5075 
Budapeşt~ 28.0175 
Bükreş 0.62 
Belgrad 3.6375 
Y okoham 36.5375 
Stokbolm 30.77 

ESHAM VE TAHVıLAT 
Sıvas -Erzurum 2 19.67 
1938 % 5 ikramiyeli 19.-
Ergani 19. 13 

Müteahhitlerin Takvimi 
YARIN 15. 5. 940 tn YAPILACAK iHALELER 

Hakkarı Nafıa Miid.: 
Hükümet konaA"ı inş. (No 11183) 

Birecik Belediyesi; 

l Devlet Limanları İşlet. U 
İzmir Şuh.: 

Müd. 

Gemı i~letme imtiyazı (No 1388) • 

İnhisarlar U. Müd. 
Santral, flober nış n fiş.,l!'i v" adi 

tap11 (No 1400) 
Elektrik kapaü Ü (No 1400) 

Kayseri ve Civara Elektrik T.A.Ş. 
Turb.. o tcrnııtör gruba ve teferraııtı No 1402 

İsparta Ask. SAK : 
Arpa ve un (No 1404) 

Adime Ask. SAK: 
Sadeya~ (No 1403) 
Ncbud sabun ve mercimek (No 1410) 

Jandarma Genel Komut Ank. 
Kapııtlıık ve elbiselik kumıı;ı (No 140)) 

İzmir Belediyesi : 
Şehır otıılı yap üxere temel ve kaz.ıkla

rının çakılması ve gaz. no binası y kıl
ması {No 1405) 

Gaziantep Nafıa Müd.: 
Memur ev eri mş {No 1406) 

İçel Orman Çevirge Müd.: 
Kerestelik çom ağacı (No 1406) • 

İzmir Liman ve Şehir B kter
yoloji Müessesesi: 

Mütef. in!'!. ve tam rat (No 1407) 

Gazı Terbiye Enstitüsü Müd: 
Kua (No 1407) 

Adliye Vekaleti: 
Perde ve lül (No 1407) 

Bornova Belediyesi: 
Su uatı (No 1408) 

Devlet Orman İşlet. Abaud Ke 
remalı Revir Amiri.: 

Eşya nakli (No 1410) 

Erzurum Lvz.. SAK: 
Şevrcle otoları ıç n .Yed k parça (No 1410) 

Ulus Müessesesi: 
Kail.) (No 1411) 

Askeri Fabr. U. l\füd. SAK: 
Yeri• 1 nters p:ımıığu (No 141 l) 
Maz.ut (N<l 1411) 
Kaynak tc'i çinko ve eğe {N-ı 14 i6) 
Kok kömürü (No 1418) 

. Hadde ailindır (No 1416) 

D. D. Yolları İzmir: 
Don _yağı (No 1411) 

M. M. V. SAK: 
Ordu tipı noklı)e arabuı (N.ı 411) 
Cerrahi olet (No 1416) 

Manisa Tümen SAK: 
Yo~ırt ..,., aiit (No 1412) 

Tophane Lvz SAK: 
Naftalin (No 1414) 
Benzin ve motör ı lNo 1414) 
Bn mumu tNo 1414) 
Kafes nnd k (No 1414) 

• 

Toprak Mahsulleri Ofısi Ank : 
Çoru stas.)Onundo ambar ve idare bı

nıılorı i ş. (No 1414) 

lst. Belediyesi : 
Bey .. :ı: ve kaşar peyniri (No 1415) 

Nigde Vilayeti: 
Ş. :;e inş. {No 1415) 

İı.t. Komut. SAK : 
Elektrik ve atölye ma :ı:emoııi (No 1417) 
Çinko, k reste, kirem ı macun (No 1417) 
S"bun ve çayır otu (No 1417) 

Hamiş.: ( ) Tırnak it ne a'ınınıJ nu• fomruk nakli (No 1409) 
• mara ar, $in bangı sayılı gaz. tedo ne~r-
Jst. Gümrükleri Başmüd.: oldu~u'lu ııösterir. 

Matbaa kağıdı, çımento Uistik topu tü· f [•J Sonunda yıldız. ışaretı bulunan ı~le 
tün v.ııı. (No 1410) • , müs.nyedey• ahtır 

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

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez 
Satmalma Komisyonundan: 
Kırıkkalede yapılacak inşaat 

Keşif bedeli 3800 lira olan yukarıda yazıla inşaat askeri fabri
kalar umum müdürlüğü merkez satınalma komisyonunca 17.5.940 
cuma günü sant 14.30 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 19 
kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat temi· 
nal olan 285 lira ve 2490 numarala kanunun 2 ve 3 maddelerinde 
yazalı vesaikle muayyen gün ve ııaatte komisyona müracaatları. 

Ankara Valiliğinden : 
Hususi idareye ait Hacıbayram camii civarındaki binanın tamiri 

15.5.940 günü net 15 de vilayet daimi encümeninde pazarlıkla iha
le edilecektir . 

Ketif bedeli 377 lira 57 kuruştan ibarettir. Taliplerin ihale gü
nü teminatlariyle birlikte daimi encümene müracaatları ilan olunur. 

Bolu Hususi Muhasebe Müdürlüğünden : 
Geredede yaptırılacak hususi muhasebe bina inşaatı 3.5.940 

gününden itibaren bir ay müddetle pazarlığa çakaraldığa ilan olunur. 

İzmir Belediyesinden : 
Barb:ıros mahallesi 345 nci sokakta Türk bahçesi kanalizasyo· 

uuna ba lanmak üzere 175 metre boyd kanalizasyon yaptırılm sı, 
fen işleri müdürlüğündeki keşif ve sartnamesi veçhile açık eksilt
meye konulmuştur. Ke'liif bedeli 783 lira 45 kuruş muvakkat temi
natı 59 lıradır Taliplerin teminatı iş bankasına yatırarak mokbuzla
rile ihale tarihi ol n 27.5.940 pazartesi günü saat 16 da encümene 
müracaatları. 

Malatya Belediyesinden : 
4954 lira 8 kuruş muhammen keşifli Malatya belediyesine ait 

hamamın esaslı tamirat işile 500 lira muhammeıı keşiflı su tesisatı 
işi ayrı ayrı belediyede mevcut fenni ve mali şarrnameleri mucibin 
23.5.940 tarihine rastlıyan perşembe günü ihaleleri yapılmak üzere 
9.5.940 tarihinden itib ren 15 gün müddetle açık eksiltmeye konul
muştur. Taliplerin ihale gün ve saatinde % 7,5 teminat akçası veya 
banka mektubu ile belediye encümenine ve şartnameleri görme! ve 
daha fazla maluınat almak lstiyenlerin belediye muhasebesine müra 
caatları ilan olunur. 

Malatya Vilayetinden : 
27ı4 lira 94 kuruş l<eşif bedelini muhtevi olup vilayet merkezin

de kain ve idnrei hususiyeye ait Aşım durağında yapılacak ilave 
inşaat 15.5.940 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 15 de ihalesi 
yapılmak üzere eksiltmeye konulmuştur. Muvakkat teminat 206 li 
radar. isteklilerin vilayet daimi encümenine muracaatlara ilan olunur. 

Gazianteb Belediyesinden : 
Eksiltmeye konulan iş: Atatürk bulvarı beton fOIC inşaaıdar. 

Keşif bedeli: 29111 liradır. 
Eksiltme 10.6.940 pazartesi güııü saat 15 te Belediye salonunda 

kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
Eksiltme şartanmesi ve buna müteferri evrak 150 kuruş muka· 

bilinde Gazianteb Belediyesinden alınabilir. 
EksiJtmeye girebilmek için isteklilerin 2183 lira 32 kurut m•· 

vakkat teminat vermeleri ve bu gibi işlere aid müteahhidlik vesair 
kanuni vesikal rı göstermeleri lazımdır. 

İstekliler teklif mektublanna yukarıda yazılı ıaatten bir saat evveli
ne kadar Belediye Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Tokat Belediyesinden: 
Tokat merkeLinde yapılacak olan 800 metrelik ve 9713 lira 89 

kuruı bedeli keşifli lağım inşaatı kapalı zarf usulile 20 a-ün müd
detle 6 5.940 gününden itibaren eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme mayısın 27 inci pazartesi günü saat 14 te Tokat Be
lediye dairesinde daimi encümen tarafıııdan yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 730 liradır. 
Bu işe ait keşif, proje, hususi, ve fenni şartnamelerle 1air ev

rakı fenniye lıerg-n mesai saatleri ıçinde Tokat belediye dairesinde 
görülebilir. 

Taliplerin Ticaret Odası kayıt vesikasile 730 liralık muvakkat 
teminat bedelini veya banka mektubunu ve diğer evraka müsbitele
rile bu işi yapmağa muktedir olduklarına dair nafıa müdürlüğün
den ehliyet vesikasını ve 2490 sayılı kanunun tarif ettiti şekilde 
hazırlıyacakları teklif mektuplarını ilıale saatinden bir saat evveline 
kadıar makbuz mukabılinde belediye riyasetine tevdi etmeleri lazım· 
dır. Posta gecikweJeri kabul edilmez. 

Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünden : 
Adaııa Tayyc.rı meyd oı pistleri inf8alı dört sistem üz.erinden 

1,.·e kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
a) Sisteminin muhammen bedeli 272173.07 lira olup muvakkat 

teminatı 14.637 liradır. (Beton). 

b) Sisteminin muhammen bedeli 279655.17 lira olup muvakkat 
teminatı l 4 937 liradır. (Beton) 

c) Sisteminin muhammen bedeli 265567.32 lira olup muvakkat 
teminatı 14.373 liradır. (Asfalt). 

1 
d) Sisteminin mahawmen bedeli 232024.82 lira olup muvakkat 

teminnh 12 852 liradır. (Asfalt). 

1 

Eksiltme 29.5.940 tarihine müsadif çarşamba günü aaat 11 de 
Hava yollara meydanında kain umum müdürlüğü binasında toplana· 
cak komisyon tarafından icra edilecektir. 

Bu işe ait fenni ve hususi şartnamelerle mukavele proJesı ve 
resimler 14 lira mukabilinde Devlet Hava yolları tayyare meydanın· 
da Umum müdürlük binasnda bulunan alım satım komisyonundan 
temin edilir. 

1 Eksiltmeye gireceklerin Münakalat Vekaletine ilıale tarihinden 
en geç sekiz gün evvel istida ile aıüracııat ederek ehliyet vesikası 
almaları ş rttır. 

İstidalara buna benzer işleri yaptıklarına dair,işi yaptıranlardan 
aldıkları vesikalara raptedeceklerdir. Zamanında müracalit etmiyen· 
ler ve ehliyet vesikası almıyanlar giremezler. 

Taliplerin teklif wektuplarıuı eu geç ihule tarihinden bir aaat 
evvel eksiltme komisyonuna makbuz mukabilinde vermeleri ve hangi 
sistemi ne kadar tenzilatla kabul ettiklerini sarahaten göstermeleri 
lazımdır. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonundan: 
Tophanede Lv. eşya ve techiz.at anbar10ın tamirile eıki Feyziye 

n ektebi binasının inşa ve tamirinin 17.5.940 cuma günü saat 14 de 
Tophanede İst. Lv. iimirligi satınalma komisyonunda pazarlıkla ek
siltmesi yapılacaktır Keşif bedeli yirmi sekiz. bin beş yüz. yetmiş 
dokuz lira altmış kuruş, ilk teminatı 2143 lira 50 kuruştur. Keşif 
ve şartnamesi komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

• $ • 

Beykoz kazası .lahilinde Ömerli ve Sırapınar ~öylerinde 
yapılmakta olan mektep binalarının İfçiliği. Bak: Omerliköy 
ve Sırapınar köy Muhtarlığı ilanlarına· 

~----------~--------------------~ ilaçlar, Klinik va ispençiyari aıat, Hastahane Lvz. - _............ ~ -
İzmir Belediyesinden : 

940 ınali yıla fukara doğumlariyle hastalara verilecek ilaçların 
satın alınması, yazı işleri müdürlüğündeki şartnamesi veçhile açık 
eksiltmeye konulmuştur. Muh mmen bedeli 312 lira 20 kuruş mu· 
vnkkat teminatı 24 liradır. Taliplerin teminatı iş bankası yatırarak 
makbuz.larile ihale tarihi olen 3.6.940 çarşamba günü saat 16 da 
encümeue müracaatla. 

• 940 yılı tephir ilaçlara satan alınmaması, yaza işleri müdürlü* • 
ğündeki şartnamesi veçbile açık eksiltmeye konulmuştur. Muhaw-
mt:n bedeli 1327 lira 50 kuruş muvakkat teminatı 100 liradır. Ta 
liplerin teminatı it bankasına yatırarak makbuzlarile ihale tarihi 
olan 3.6.940 çarşamba ırünü aaat 16 da encümene müracaatları. 
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• sav 1 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır . 
A) Eksiltme şartııameı;i 

eınsi Şekli Muhm. bed. 

A) Münaltasalar 

inşaat, Tamirat, aha işleri, lzeme, Harita 

Aşım durağında yap. ilave inş. 
Hamam tamiri aç· eks. 
Su tesisatı ,, 
Atatürk bulvarı beton şose inş. (şart 150 kr.) lıapalı z. 
Tophanede Lvz. eşya ve tecbizat anbarı- paz. 

nın tamirile eski feyziye mektebi bi
nasının inşa ve tamiri 

Adana nafıa garaj ve tamirhane inş (temd.) -
Ömerli 1 öyünde ) ap. olan kul binası iş· 

çil iği 
Sırapınar köyünde yap. olan okul bina

sı işçiliği 

2744 94 
4954 08 
500 -

29111 
28579 60 

1485 -
978 12 

589 33 

Mensucat, Elbjse, Kundura, Çamaşır v.s. ______________________ ...__~----- -
Tülbent: 4000 m.·bez: 3000 m. 
Fotin: 62 çift 
Yatak yüzü: 300 m. 
Patiııka: 150 m. 
Pijamahk bez: 10 O m. 
Terlik: 100 çift (42 ve 38 ,,_) 
Patiska 148 santim eninde: 3 )0JJ m. 
Erat kaputluk şayak kumaş: 3000 m. 

Kereste, tahta ve saire 
Meşe travers: 5000 ad. 

akliyat Boşaltma Yükletme 

İnhisarlar mamulatı nakli (temd.) 

paz. 

paz. 
kapalı z. 

paz. 

aç. eks. 

N ahrultat Benzin, Makine yağları v. 

Makine yağı: 350 teneke aç. eks. 
Benzin: 20U teneke 

" Mahrukat Uşak Hast. için " Odun kömürü: 250 t. " 
Müteferrik 

Beyaz üstüpü: 200 k. aç. eks. 
Metal dllplüvaye: 4135 m~·lavabo: 70 ad.· paz. 

yağlı boya: 950 k. 
Büyük kaz.an: 40 ad.-küçük kazan: 46 ad.

büyük kazan kapağı: 40 ad.-küçük 
kazan kapağı: 40 ad·-karavana: 400 ad. 

" 

Su saatı 13ı 15 m1m: 250 ad.-20 m/m: IO ad. aç. eks. 
Kamyon açık :karoserili Şevrole veya Ford -

mark kullanılmış ve saalam: 1 ad. 

Erz k, Zahire, Et, Sebz v .s. --
Ekmek: 36 t. 

" : 130 t. 

" 
: 10 t. 

aç. eks. 
kapalı z. 

449 50 
165 -
75 -

550 -
85 -

19200 -
10800 -

9500 -

1575 -
695 -

t. 35 -

100 -

4914 

4220 -
1100 -

1100 -
Sığır eti: 30 t. 
K. ot: 9195 k. 
Yulaf: 90 t. 
Erzak ve sebze 
Sadeyağ: 6 t. 

paz. 

" 
" 

k. o 37 50 
5331 07 
4950 -

Silahtar fabrikası memur ve müstahdem
lerine Silahtarda idarenin bila ücret 
tahııis edeceği yerde yemek ihzar ve 
temini 

Ekmek Osmaniye Cezaevi için (1 senelik) 

6. O 7 a Y_J d a 1 er 
Pamuk: 3.5 t. 

Buğday: 48782 k. 
Arpa: 415 k.-mı ır: 382 k -döğme: 113 k. 
Çam ağacı: 136 m11 

Meşe odunuı 8792 kental 
Ç ira: 2241 kental 
Ah şap ev ankazı 

nç. eks. 
paz. 

" 

aç. art. 

" 
n 

" 
" 
n 

" 

ansucat - Elbise -Kundura - Çamaşır v. s. 
Çorlu Kor Satın im Komisyonundan : 

2100 -

62 çift fotin komisyonda mevcud nümuncsine göre 15.5 940 
ç rşamba günü sa t 15 de pıızarhkla satın alınacaktır. Muhammen 
bedeli 449 lira 50 kuruş teminatı 67 liradır. isteklilerin belli gün ve 
saatte Çorluda Kor satınalma komisyonuna gelmeleri. 

Malatya Vilayetinden : 
Memleket hastanesi için mukta:zi 4000 metre tülbent ve 3000 1 

metre ez 22.5.940 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 16 da iha· 
lesi yapılmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

Tülbentlerin muvakkat teminatı 89 lir ve bezin muvakkat te· 
minatı 75 liradır. İsteklilerin vilayet daimi encümenine müracaatları 
ilin olunur. 

Çanakkale Vilayeti Daimi Encümeninden : 

Cinsi 
Y rli y t k yüzü 
Patiska 
Pijamnlık 

Terlik {50 çifti ..\2 ~~ ) 
(50 çifti 38 • ! ) 

I 
Eni Miktarı Muh. b. Mvk. tem. 

metfe metre lira lira kr. 
1 20 300 165 8 25 
1 150 75 5 63 

78 1000 550 4 13 
100 çift 85 6 38 

Çanakkale memleket hastanesi için lüzumu olan yukarıda cinı, 
miktar ve muhammen bedelleri yazılı 4 kalem eşya, 3.5.940 tarihin· 
den itibaren 15 gün müddetle münakaaaya çıkarılmııtır. ihalesi 17 
mayıs 940 tarihinde saat 15 de yapılacaktır. Taliplerin şartnameyi 

206 -

2183 32 
2143 50 

155 -
67 -
8 25 
5 6J 

6 38 
2880 -
810 -

712 50 

120-
53 -

657 -

7 50 

368 55 

317·-

731 25 

399 83 
371 25 

100 --

157 50 

ıas oa 

53-
47 -
53 78 
20 -

Müracaat yeri Günü 

Malatya Vilayeti 
" Belediyesi 

n 
Gaziantep Belediyesi 
Tophane Lvz. SAK 

Adana Vilayeti 
Ömerli ve Sırapınar Köy Muhtarlığı 

n 

Malatya Vilayeti 
Çorlu Kor SAK 
Çanak. Vilayeti 

. n 

n 

n 
Tophane Lvz. SAK 
Oeııiz Lvz. SAK Kasımpaşa 

Saatı 

15·5·40 15 -
23.5.40 
23-5-40 
10-6 40 15 
17-5-40 14 

21-5-40 10 3<) 
15 gün zarf. 

n 

22-5-40 16 . 
15-5-40 15 
17-5-40 15 
17.5.40 15 -
17-S-40 15 -
17-5-40 15 -
18-5-40 il 
29-5 il -

İst. Elek. Tramv~y Tünel işlet. U. Mild. 28-5-40 15 -

Gaziantep İnhisarlar Başmüd. 16-5-40 14 -

Çauakkale Belediyesi 25-5-40 10 -

" 
25-5-40 10 -

Kütahya Vilayeti 28-5-40 15 -
Gaziantep Beled. Elek. İşlet. Müd. 20-5·40 14 -

Çanak. Belediyesi 2.5-5-40 10 -
n Ask. SAK 15·5-40 ıo -

İsparta 20-5-50 11 -" 

Bergama Belediyesi 17-5·40 15 -
Gaziantep ,, 20 540 14 -

Maraş C. Müdıleium. 
Malatya n 

3-5-40 a ton itib. 20 gün 
24-5-40 15 -

Pazarcık ,, 
Tekirdağ Tümen SAK 
lııparta Ask. SAK 

" 

27-5-49 
16·5-40 
27-5-40 
22-5-40 

Kütahya Vilayeti 28·5-40 
Topb ne tvz. SAK 16-5-40 
İat. Elek. Tramvay Tünel İşlet. U. Müd. 29.5.40 

I0-
10 -
10 -
15 -
14 -
15 -

Cebelibereket c. Müddeium. 20·5-40 - -

Malatya Pamuk Deneme Islah ve Ü- 31-5-40 15 -
retme Çiftliği Müd. 

Malatya Kızılay Reisliği 17~5-40 14 -

" 
17-5-40 14 -

Çanak. Orman Müd. 17.5-40 14 -
n 17-5·40 14 -

Balıkesir Orman Müd. 29-540 15 -
Emlak ve Eytam Bankası 23 5.40 14 -

görmek için/Ün ve pey sürmek için muktezi vesaiki hamilen dai· 
mi encümen müracaatları ilan olunur. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan 
Otuz bin metre kadar 148 santim eninde patiska alınacaktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 18.5.940 cumartesi günü saat 11 de Tophanede 
İst. Lv. amirli i satınalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
on dokuz bin iki yüz lira kati teminatı iki bin sekiz yüz seksen 
liradır. Nümunesi komiııyonda görülür. 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonundan: 

B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D) Keresteye ait fenni ve hususi şartname 
E) Keşif hüliisası silsilei fiat mes:ıh t cetvelleri. 
F) Ticaret odası vesikası e 
İsteyenler bu şartn meleri ve evrakı Bolu Nafıa müdürlüğiİ0 

görebilirler. bil' 
Eksiltme 17-5·940 tarihinin cuma günü saat 15 de Boluda 

kCımet binasında Nafıa Müdürlüğü odasında komisyon tnrııfıııd• 
ihalesi yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kap lı zarf usulile yapılacaktır. ~· 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 557 lira oıuvs1'3 

teminat vermeleri bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz. olup ı;
termesi lazımdır. 

1) Ticaret odasında kayıtlı bulunduğuna dair vesika 1 · k' - 1 ·ı· t ~,aca• 2) istekliler ihaleden en az se ız gun evve vı nye e mu 

k 1 f · • d k · · ş rttır· ehliyet vesi ası a ması ve zar ıçın e omısyona vermesı te 
6 - Teklif mektupl rı yukarıda üçüncü maddede yazılı saattl 

bir saat evveline kadar Nafıa Müdürlüğü dairesine getirilerel ek5 ~e 
me komisyonu rci liğiııe makbuz. mukabilinde verilecektir. Postll ~,. 
gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saate Jııııl 
dak gelmiş olması ve dış zarfın muhür muwu ile iyice kapet 
olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

• * * l El kttl~ 5000 adet meıe travers alınacaktır Bak: st. e 
Tramvay ve Tünel itlet. U. Müd. ilanlarına· ___.-/ 

Nakliyat - Yükleme - Boşaltma 
İstanbul İ~hisarlar Ba~mü~ürlüğ.ünd~~: . ~ 

Bir sene zarfında lstabuldan - Şıle ıdaremıze go:ıderılecel> 
mulatın nakil işi açık eksiltmeye konulmu'itur. 

Muvakkat teminat 29 lira 70 kuruştur. ·rı• 
İsteklilerın şartnameyi görmek üzere her gün ekaıltmeye. it1~,r 

için de 27 mayıs 940 pazartesi günü saat 14 te Kabataşta ktiııt 

müdürlüğe müracaatleri. 

Değirm ndere Köy Heyetinden: ') 
Değirmendere, Orcun, Saraylı köylcrile Değir°!eııdere yııl151;(1 

bu seneki meyva şartn mesi mucibince iskele~en lstanbula pıe er 
haline nakil işi açık eksıltmeye konulmuştur· ihalesi 16.5.940 ~et' 
şembe günü saat 14 ile 15 arasında Değirmendere yalısında 1

, 

olunacağından istekli çift silindirli motör sahibi ve kaptanların f' 
mi mezkurda 500 lira depozitolarilc bulunmaları. 

Ceyhan İskan Memurluğundan : , ~ 
·ı.' Ceyhanda mevcut ve iskan dairesine ait 152,236 metre pıı ıı·l f 

mamul kerestenin Diyarbakıra sevk edilmek üzere kasab dıı ~ 
deki depodan Ceyhan istasyonuna kadar nakil ve vagonlara ~ 
işi 9.5.940 tarihinden 16.5.940 tarihine kadar bir hafta müddetle 
pazarlık usuliyle ihale keyfiyeti münakasaya konulmuştur. lı" 

Nakliyata talib olanların yüzde 7,5 depozito akçelerini Cef f 
maliye veznesine yatırdıklarıııa dair makbuz.la birlikte 16.5.940 
şembe günü öğleden evvel Ceyhan iskan dairesine müracaatlar•· 

Devle~ Demiryolları 6mcı İtletme Komis~o~undaıı :
5 

41 
İdaremızin Fevzi Paşa deposuna 1.6.40 tarıhınden 31 1111 

tarihine kadar gelecek tahminen 10 bin ton kadar her 'ııe
maden kömürlerinin vagonlardan depo civarında göste~ef 
cek mahalle tahliye ve istifiyle ayni mikdar kömürün se· 
den makinelele tahmil i§i açlk eksiltmeye konmuvtur· bıı1 
her tonun tahliye ve istifi mahammen bedeli 12 ve tali ' 
bedeli de 18 kuru§tur lıtn tnmamınm muhammen bedej\Jf 
bin liradır. Eksiltme 27.5,40 pazartesi günü saat onda ı;:,5 
nada i§letme binasuıda yapılacaktır- Muvakkat teminat ,ıı 
liradır. Cüruf meyd nındaki kok kömürleri müteahhidd p1_' 

olacaktır. Mukavele projesi ve şartnamesi F vzipaşa I ~e~ 
suna ve komisyonumuza müracaatla bedelsiz &örülür· 5 4' 
lilerin nüfus tezkeresi, Yeni yıl Ticaret Odası vesika111 (f 
bu gibi iııleri yapbklarını gösterir vesalkle birlikte tartı 
vaktmda eksiltmede bulunmaları. 

Eclirn inhisarlar Başmüdürlüğünden : bl" 
940 meli senesi içinde Edirne şehir iıtasyonundan idare '~,1( 

!arına ve idare anbarlarmdan şehir istasyonuna ve idare apbıır ,.<J 
dan Havsa ve Süleoğlu idarelerine na ledil cek dolu ve boŞ ııı _,~ 
tütün, içki sandıklarile dolu ve boş ispirto, Suwn bidonları ~~.~ 
idare mali eşyaların nakliyesi mevcut şartnamesi mucibince 1~ rPef 
tarihinden 30 5.940 tarihine kadar 20 gün müddetle açık ek•111 

konmuştur. 52,SO 
İşin muhammen bedeli 7 O lira olup wuvakknt teınioıı.t• 

liradır. 15 °' 
Münakasa 30.5.940 tarihine müsadif perşembe günü saat 

başmüdüriyet merkezinde müteşekkil komisyond yapılacaktır· şfJt/ 
Bu husust ki şartname tatıllerden maada her gün :tıf / 

mizde görülebilir. =--"" --------------
Benzin. akina yağları v. s. 

--..-.~ ._..,._ 

Çanakkale Belediye Riyasetinden : t'' 
Miktarı Muh. bedeli Tutarı M"l" 

Tahmin edilen bedeli I0,800 lira olan 3000 metre erat kaputluk 
ıayak kumaşıııın 29 mayıs 940 çarşamba günü saat 11 de kapalı . 
zarfla müoakaso11 yapılacaktır. 1 

İlk teminatı 810 lira olup şartnamesi her gün komisyondan 
parasız olarak alınabilir. 

İsteklilerin 2490 saaıh kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede
cekleri kapalı teklif mektu larıoı en ~eç belli gün ve saalııteıı bir 
aaat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komiıyon başkanlıtınn 
makbuz mukabilinde vermeleri. 

11.,.,1~~ Cin i Adet hilo kilosu tenekesi lira ,_, 
Beyaz. üstüpü 200 50 IOO t'tl'I 

350 4 50 1575 1J.V Makine ynğı sJ 
Benzin 200 3 47,5 695 I•'' f~ 
Yukarıda cins ve miktarlarile mu vak •nt le!Dinat miktar it ı~ 

zıh beyaz üstüpü, makina yağı ve benzinin 20 gün müddet 

-----·-------~~~~---~-----Kereste, Tahta ve saire 

eksiltmeye çıkarılmıştır. .. 1i 5" 
Talip olanların ihale günü olan 2 .5.940 cumartesi gıı~tıı,I 

10 da belediye dairesinde oıüteıekkil belediye encümenine ,fB ,po'I 
vesair hususat hakkında malümat nim k isteyen lerin beledıye 
ıebeciliğine ınüracnatlan ilan oluuur. 

- ~' . ğ- dıw ( Bolu Nafıa Müdürlüğünden : Gaziantep Belediyesi Elektrik Iıletme Müdürlü 0 ? ;rıı - , 
- Eksiltmeğe konulan it: Göynük • Nallıhan yolu üzerindeki Belediye elektrik fabrikası ihtiyacı olan beher tonu 3~ ~tib'" 

köprülerin inşa ve tamirleri için muhtelif eb'adda 330 m3 mamul hammen bedelli 250 ton odun kömürü 6.5.940 tarihinden 1 
( 

çam kerestesi Göynük· Nallıhan yolu üzerindeki köprülerde ve 15 gün müddetle açık eksiltmeye konmuştur , e ,-ı 
Göynük merkezinde teılim edilmek farlile keti! bedeli 7425 lira. ı lbalei katiyeıi 20.5.940 tarihinde pazarle•i günü beled•Y 

..... 

itli 
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tltında saat 14 de yapılacağından isteklilerin mezkur günde hazır 1 Lalapa§a Askeri Satınalma Komisyonundan: 
bnlunmaları. Birlikler hayvanatının çayırlattırılmnsı için ihtiyaç görülen 180 

Daha evvel nümune ve şartnameyi ıörmek isteyenlerin her giin bi~ kilo çayır ot~ pa0zarlıkla satın alı~~c~ktır. Evsaf ve şa~tla.rı ko 
••at 9 dan 16 ya kadar fabrika idaresine müracaatları. mısyondadır. Talıplerın 14.5.940 salı gunu saat 15 de 337,a lıra te-

Muvakkat teminat 657 liradır teminatsız pey kabul edilmiyeceyi mioatla Lalapaşııda askeri satınalına komisyonuııa müracaatları. 
İlin olunur. 

Erzurum Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
~f 8 r _!'w~ Kor birlikleri için un haline getirilmek üt:ere kırdırılacak bir 

Ceyhan İskan Memurluğundan: milyon kilo buğdayın kapalı zarf usulü He 8.5.940 günü saat 16 da 
~ Ceyhan kaz.ası göçmenleri için çift hayvanı olarak ~ ~-aş öküz 

1 
yapılan ihalesi pahalı görüldüğünden bir milyon kilo bugday lurdı 

ltıubayaa edileceğinden satı•a talip olanların şartnameyı oğrenme~ rılması tekrar açık eksiltmeye konmuştur. 
\iıcre 9.5.940 tarihinden \6.5.940 tarihine kadar münakasa müddetı İhalesi 21 wayıs 940 salı günü saat 16 da yapılacaktır. 
olan bir hafta müddet zarfında Ceyhan iskan dairesine müracaatları Toplu tutarı 24700 lira olan ilk teminatı 1853 liradır. 
'le ihale günü olan 16 5.94ll perşenbe günü öğle.den evvel .Ceyba~ İsteklilerin tayin olunan gün ve saatta Erzurum lev z.ım nmirli-
ltıaliye veznesine yatıracakları yüz.de 7,5 tewmat akçelerıne aıt ği satmalma komisyonuna gelıneleri. 
ltıakbuz.la birlikte daireye müracaatları. Şartnamede hiç bir değişilik yoktur. 

Bergama Belediyesinden : 
Bergama suyu teıiaatı içiıı 250 A adet l3, 15 ~w lik v~ 10 adet 

20 ınnı lik su saati fenni ve hususı şartnnmelerıne tevfıkan açık 
tltailtaıesi 10 gün temdit edilmiştir. . 

Saatlarmrn mecmuunun bedeli 4220 lira, muvakkat temınat 
illik tarı 3 l 7 liradır. 

Şartnameler belediye fen dairesinden bedelıiz olarak verilir. 
ihale l7 mayıs 940 cuma günü saat 15 de belediye dairesinde 

Yııpılacaktır. 
Taliplerin 2490 sayıla kanunun 2 '17e 3. mnddelerinde yazılı ve

ıilıaları hamilen mezkur gün ve saatte belediye riyasetine müroca· 
llları ilan olunur. 

D. D. yolları ve Limanları lıletme U. Müdürlü~ünden: 
Muha men bedeli 1350 lira olan 100 adet demir el arabası açık 

tltailtnıe :ulile mübayaa edilecektir. Münakasa 25.5.940 cumartesi 
~nü saat l l de Sirkecide 9 İşletme binasında A. E. komiıyonu ta
:•fınd80 yapılacaktır. İstekliler aynı ~o ve saatte . k.anuni vesaik 
t lOJ 25 lira teminatla kemisyooa muracaat etmelıdır. Şartname· 

ltr Par~ıız olarak komiıyoudan verilmektedir. 

M· M. V. Satmalına Komisyonundan: 
liepsine tahmin edilen fıah 80,UOO lira olan 16 aded Raıola 

'-lkitıesile yedek parçaları pazarlıkla 16.5.940 perşembe a-ünü eaat 
11 

de Ankarada M. M. V. Satıoalma Komiayonunda sabo alınacak
~tlnaınesi 400 kuruşa komisyond~n ala~ır. P~znrlı~a. gireceklerin 

' 11'1ni vesaiki ve 15,500 liralık katı temınatlarıle bırlıkte pazarlık 
~ ve saatinde komiıyonda bulunmaları. 

. Çanakkale Askeri Satmalma Komisyonundan : 
\lı• l~şaat içiu 4135 M. 2 Metal Düplüvaye, 70 aded lavabo, 40X70 
ldıuda 950 kilo yağla boya 15.5.940 güııü saat IO da pazarlıkla 

~tın alınacaktır. Taliplerin Çanakkalede askeri satınalma komiaıyo· 
ııa lllÜracaatları. 

Isparta Askeri Satmalma Komisyonundan: 
M. Teminat Tutarı 

&q Cinsi Kilosu Adet Kuruş Lira Krı. Lira 

~G~k kazan 154G 40 130 150 15 2002 

~ k kazan 1040 40 J30 lOJ 40 1325 
l'ilk 120 40 130 il 70 15G ~G kazan kapağı 
~ Ç\ik kaz.an kapağı 100 40 130 9 75 130 

tl\rana 980 400 130 95 55 1274 
-------·-

Yekun 368 55 4914 
ltıt f<or birliklerinrn ihtiyacı olan yukarıda cins, miktarı, mubam• 
~il fiatı, muvakkat teminatı ve tutarları yaz.ılı olan ~et kalem 
~t,'' ~devatının ı0.4.940 günü talip ç_ıkwadıtıodaıı on a-~o u~~h· 
dt k ~0.4.940 cumartesi güuü yine tahp çıkmadığıudsn bır ay ıçın· 
\o l>llıarlıkla alınacaktır. Pa:ıarhğı 20.5.940 pazartesi günü .saat 1 1 de 
,,~~1' ve ayrı ııyrı olarak ihalesi Tümen aahoalma komısyoounda 

Iİacaktır. 
t~ ~\cldiler muvakkat teminatlariyle birlikte kom~ıyonumuza mü

''lları. 

İzmir BelediyesindtNl : 
~ Otobüı idareıiue pres makinesile Pil yet ve V. yatağı aletleri 
k~ &lınınası işine talip çıkmadıtıodon ya.11 itleri müdürlü1füode d 

ltneai veçbile bir ay müddetle pazarlıta bırakılmıthr • 
f ~,~ 'tıtliplerin 29.5.940 çartawba ıüııü aaat l6 ya kadar haftanın 
~ lttcai, çarşamba ve cuma günleri encümene müracaatları. 

· Gaziantep Belediyesinden : 
~ı. liiç bir özrü bulunmamak ve la&tikleri sağlam olmak şartile 
~~tıı kullauılmış Şevrole veya Ford markalı ve açık karoserli bir 

1taıny0n alınacaktır. I\' ebammeıı bedel l luO liradır. 
't~tdclinin n1af ı peıin ve nıafıda haziran ayı içerisinde tediye 

~ele.ur. . • . . 
._~ e\'saf ve şerait dahılınde aatılık makınesı buluuanlarıu 20.5.940 
~)tdlcıj günü saat 14 de eatacakları makine ile beraber bele

t bulunmaları ilin olunur. 

Edime Askeri Satma.ima Komi~yonundan: 

Edirnedeki birliklerin un ihtiyacı için 100 ton buğday öğüttürü" 
lecektir. Pazarlığı 15.5.940 çarşanba günü saat 10 da yapılacaktır. 

İsteklilerin belli gün ve saatta, evsafını görmek isteyenler de 
her gün iş saatlarında Edirne Sanayi Kışlasıııdaki Satınalma Komis. 
yonuno gelmeleri· 

Tekirdağ Tümen Satınalma Komisyonundan: 
30 ton sığır eti pazarlıkla acele olarak satın alınacaktır. Mn

hammen fiatı 37 kuruş 50 santimdir. 16.5.940 perşembe günü saat 
10 da Tekirdağ Tümen sabnalma komisyonunda pazarlığı yapıla
caktır. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli 8979 lira olan 87600 kilo eltmeğin 28 ma· 

yıs 940 tarihine rartlıyan salı günü saat l 1 de k>1palı zarfla müııa· 
kaıası yapılacaktır. 

İlk teminatı 673 lira 52 kuruş olup şartnamesi her gün komis 
yoodao parasız. olarak alınabilir. 

isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifntı dahilinde tanzim ede
cekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir 
saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkaulığına 
makbuz mukabilinde vermeleri. 

Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan : 
275 ton yeşil çayır otu satın alınacaktır, Pazarlığı 17.5 940 cuma 

günü saat 10 da Edirnede eski nıüşiriyet dairesinde satınalma ko· 
miıyonunda yapılacaktıt. Tahmin edilen tutarı 4812 lira 50 kuruş 
ve teminatı 722 liradır. Ev5af ve şartnamesi her gün komisyonda 
görülebilir. isteklilerin sözü geçen günde komisyona gelmeleri. 

* •,.. Ediroede askeri hastahane için 76550 kilo koyun eti kapalı 
zarfla alınacaktır. ihalesi 5.6.940 çarşamba günü saat 11 de Edirne· 
de eski müşiriyet dairesinde satınolma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin edilen tutarı 42157 lira 50 kuruş ve teminatı 3123 li
radır. Evsaf ve şartnamesi koınisyondn görülebilir. isteklilerin sözü 
geçen gün en i'eç ihale saatından bir saat evvel teklif mektuplarını 
"omiıyona vermit olmaları lazımdır. 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

lştanbul Elektrik Tramvay ve Tünel işletmeleri 
Umum Müdür.lügünden : 

1 - Muhammen bedeli 9500 lira olan 5000 adet ,meşe trnvera 
pazarlık usulü ile s tııı alınacaktır. 

2 - Muvakk t teminat 712,50 liradır. 

3 Pazarlık 28. 5. 940 Hlı günü saat 15 de Metro ban bina· 
sının beşinci katında toplanacak olan Arttırma ve Ekıiltme Komis
yonunda yapılacaktır, 

4 - Bu işe ait fenni şartnameler İdarenin Levazım Müdürlü
gündeo parasız tedarik edilebilfr. 

5 - Uhdesine ihale yapılacaktan % 15 kati teminat alınarak 
mukavele yapılacaktır. Tec:lim şartları pazarlık günü tesbit edile· 
cektir. 

6 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve muvakkat teminatları ile 
ilan edilen gün ve aaatte Komiıyonda hazır bulunmaları. (3960) 

Jandarma Genel Komutanlğı Ankara Satınalma 
Komisyonundan : 

I - Bir metresine üç yüz yirmi beş kuruş kıymet tahmin edilen 
mevcut örnek ve evsafına uygun yirmi beş bin metre kışlık erat 
ellııiıelik kumot kapalı zarf usalile 15.5.940 Çarşamba günü saat 
onda satın alınacaktır. 

2 - Şartnameıi 406 kuruş karşılığında komisyondan olma· 
bilecek bu eksiltmeye girmek· isteyenlerin 5312 lira 50 kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya banka mektubu ve şartnamede yaz.ılı belgeleri 
muhtevi teklif mektuplarını en genç eksiltme vaktinden bir saat 
evvel komisyona vermiş olmaları. (1919) (3432) 4-4 

Oınerli ve S1ra Pınan Köy Muhtarhgından : 
Beykoz kazasına bağlı Ömerli ve Sıra Prnar köylerinde ya· 

pılmaktn olan okul binalarının mevcut ketif şartlarına göre işçiliği 
() p. ve Atıı Okulu Komutanlığından: mahalli rayice göre tutarı Ömerlinin (978,12) Sıra Pınarın (589,33) 

t~ kulda mevcud okul silbaylar için 436 tar aded portatif kar• cem'an ( 1567) lira (45) kuruştur. Talip olaıılarm kaza köy bürosun· 
~tt~l~rita çantası, hurç, manevra .andığı ve matra mübayaa edi- da her gün şartnameleri görmeleri mümkündür 15 gün zarfında 
'ıı,11

1

t • Satın işi 20.5.940 pazartesi rüuü ıaat 13 tedir. Mezkur eş· ·müracaatları ilan olunur. 

~'il t\>aaf ve nümuneleri okul Satınalma Komisyonundadır. Talib- .-u~••••••••a:ı••Biilıil••••••••••l!I. 
~~~,~~.~e .evsa~!DI g~rmek ve anlamak için Katral Maltepesin- 1 ÇUHA ve KAZMIR TiCARETHA~ESI 
~t.q~iıyonuna mü~atleri. 

~hirıe, Et, Sebze ~ . ------ i N . B . B R O D 
VE 

Q.ı Maraı c. Müddeiumumiliğinden: MAHTUMLARI 
i~t O liatiranın 1 inci gününden Teşrinisani nihayetine kadar 
~ ~ ibc~la evinin altı aylık azami 38880 ve asgari 36000 kilo ek· 
~'t}' tıYacı 3.5 940 gününden itibaren 20 gün müddetle açık ek· 
\~ konulmuştur. Beher kilosunun muhammen bedeli 9 kurut 

l>ertenbe günü aaat 14 de ihalesi icra olunacatı ilin olunur. 

" 

- o -
lstanbul, Sultan Hamam. TELEFON: 21677 

TOPTAN ve PERAKENDE SATIŞ_ J 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satmalma 
Komisyonundan 

3 

1 - Çeşit ve her çeşidin miktarlarile enaf ve muhammen be
delleri şartnamede yazılı yirmi bin liradan kırk bin lira tutarında 
çe;.itli telefop tesis, tamir, işletme malzemeleri kapalı zarf usulile 
27. 5 940 parzartesi günü saat 10 da satın alınacaktır. 

2 - Alınacak telefon santral ve levazımatı ve bunlara aid ev
saf l oınisyondan iki yü& kuruş karşılığında alınacak şartnamede 
yazılıdır. 

.3 Eksiltmesine girmek isteyenlerin 3000 liralık ilk teminat ve 
şartnamede yazılı belgeleri muhtevi teklif mektublarmı en geç ek
siltme günü saat dokuza kadar Komiıyona vermiş olmaları. 

(3846) !-4 

ıı~Dt-tfü!!ı.JlallliillJaıiJl'W!llii 
= - -= -- .... -

• · -<,~~ • ·.• • .. - • 

J - 20. V. 940 tarihinde ihale olunacağı ilin edilmiş olan 
6330 kilo matbaa mürekkebiuin paurlığı görülen lüzum üzerine 
tehir edilmiştir. 

il - Pazarlığın şeraiti sabıka dairesinde 5. VI. 940 çarpmba 
günü saot 14 de Kabataşda Levazııı ve Mubayaat Şubesindeki Alım 
Komiıyonuuda yapılacağı ilin olunur. (3781) 2-4 

Cinsi 

• •• 
Muh. bed. %7,5 temin. Eluiltmenin 

Miktarı lira kr. lira kr. şekli günü saati 

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 yazılı üç kalem malzeme 
biz.alarmda gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

il - Pirinç vana muhammen bedeli ve muvakkat teminatı bi
zaıında yazılıdır. 

UI - Eksiltme hizalarında yazılı gün ve saatlerde Kabataıda 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler sözü geçen Şubeden parasız alınabilir. 
V - istekl•lerin eksiltme için tayin olunao gün ve saatlerde 

% 1,G güvenme parasile birlikte mezkür Komiıyona müracaatlara. 
(3842) 3-4 

• * • 
l - Şartnamesi mucibince 2310 adet bira fıçısı pazarlıkla aahn 

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

liradır. • 
lll - Pazarlık 23. V.940 perşembe günü saat 15 de lstanbulda 

Kubutöşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. . 

IV - Şartname her gün Levazım Şubesi vezneıinden ve lzmir 
Ankara Başmüdürlüklerinden l 12 kuruş mukabilinde alınabilir. 

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

Muhammen bedeli 4990 lira olan beş kalem eczayı tıbbiye 

16.5.1940 perşembe günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada gar 
binnsı dahilindeki Komisyon tarafından nçık eksiltme usulile satın alı· 
n:ıcnktır. 

Bu iş girmek iı.tcyenlerin 374 lira 25 kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun tnyin ettıği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar 
Komisyona müracaatları liizımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dafıtılmakta-
dır. (3494) 4-4 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satmalma Komisyonundan: 

1 - Bir metresine üç yüz elli bir kuruş fiat tahmin edilen bet 
bin metre vasıf ve örneğine uygun kaputluk kumaf 15.5.940 çar
şaıı:ıbn günü saat 15 le kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

2 - Şartoaweai parasız Komisyondan alınabilecek bu eksiltme 
ye gırmek isteyenlerin 1316 lira 25 kuruıluk ilk teminat makbuz 
veya banka mektubu ile şartnamede yazılı belgeleri muhtevi teklif 
mektuplarını en geç ekıiltme vaktinden bir saat evvel Komisyona 
vermit olmaları. (1918) (3433) 4-4 

Kıymetli Arsa 
1 - Sultan Ahmette Binbirdirek mahallesinin eıki Eczahane 

yeni Işık sokafında eski 14 yeni 20/22 No. lu ve çapı mucibince 
751 metre murabbaıodaki vakıf arsanın tamamının satışı kapalı zarf 
uııulile 2.5 940 tarihinden itibareıı on b~ı gün müdetle arttırmaya 
çıkarılmıştır. 

2 - Maataviz muhammen bedeli 9374 lira 97 kuruı ve ilk te
minatı 703 lira 12 kuruıtur. 

3 - İhalesi 18. 5. 940 tarihine wüsadif cumartesi günü aaat 
11 de Çemberlitaşta Valuflar Başmüdürlüğü binaaıoda toplanacak 
Komisyonda yapılacaktır· 

4 - İsteklilerin 2490 ıayılı arttırma ve elr..siltme kanunu bü-
kümleri dairesinde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale aaatin· 
den bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Posta ile gönderilecek teklif mektublarının da yine bu 1aate kadar 
gelmiş bulunması lazımdır. 

5 - Şartnamesiui ıörmek ve daha fazla malümat almak iıte• 

yenlerin mezkur Başmüdürlük mablülit kalemine müracaatları. 
(3498) 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Prix Caution. -WLieux d'idji"dication f!t du - .. --~M~de 

Obiet de t'adiudication d'adjudicat. e.timatif provisoire Cabier dea Chargea Jours Heures 

Constructions-~eparations-Trav. Fublics-Materiel de Construction-Cartographie 

Constr. nnnexe a la Station de Vaccin 2744 94 206 - Vilnyet Malatya 15-5-40 15 -

Repar. bain Publique 4954 08 Munioip. n 23-5-40 
23-5-40 Instnll. eau > 500 - > ,, 

Constr. chnussee en beton boulevard Atııtürk Pli cach 29111 - 2183 32 ,, Gaziantep 10-6-40 15 -

(cah eh 150 P) 
Repnr. hangnr equipements milit. a Tophane Gre a grc 28579 60 

et trav. constr. et repar. ancienne ecole 
Feyziye 

Constr garage et atelier pr. trav. d'utilitc 
publique a Adnnn (ni) 

Main d'oeuvre pr. constr. bat. ecole au villnge 
Ômerliköy 

Main d'oeuvre pr. ,, > 
" .. ,, 

Sırapınar 

1485 -

978 12 

589 33 

Habillement - Chaus ures - Tissus - Cuirs 

Tulle: 4000 m.-toile: 3000 m. 
Bottines: 62 paires Gre a gre 449 50 
Etoffe pr. matelas: 300 m. 165 
Batiste: 150 m. 75 -
Toile pr. pyjııma: 1000 m. 550 -
Pantoufles: 100 paires (No 42 et 38) 85 
Bafüte d'une largcur de 148 cm. : 30000 m. Gre iı gre 19200 -
Serge pr. capotes de soldats: 3000 m. Pli cach 10800 

Bois de Construction, Planches, Charpente 

Traverses en bois: 5000 p. Gre iı gre 9500 -

Transpoı:!;Chargement - Dechargment 

Transport articles monopolises (aj.) Publique 

Conı\l_ustible - Carburant-Huiles 
.. 

Huile pr. machine: 350 bidons 
Denzine: 200 bidons 
Cbarbon de bois: 250 t. 

Publique 
,, 
D 

1575 
695 -

ll'. t. 35 -

Oivers 

Etoupe blanche: 200 k. 
Metal double: 4135 m2-lavabo: 70 p •• 

peinture iı l'huile: 950 k. 
Cbaudron grand: 40 p.-id. petit: 40 p.·cou· 

verele de chaudron gr.: 40 p. - id. pr. 
chaudron petit: 40 p.-gamelle: 400 p. 

Publique 
Gre n grc 

,, 

Compteur d'enu de 13 15 mm: 250 p.-id. de Publique 
20 m, : 10 p. 

Camion a carrosserie ouverte usagee et solide 
marque Chevrolet ou Ford: 1 p. 

Provisio ns 

Pnin: 36 t. Publique 
Pli cach 

100 -

4914 

4220 --

1100 

" 130 ,, 
n 10 n 

Viande de boeuf: 30 t. 
Haricob secs: 9 t. 
Olives: 4,8 t. 

ıllOO -
Gre iı gre le k.J O 37 ,50 
Publique 

Sucre: 6 t. 
Raisin sec No 10 4 t. 
Pois·chicbc: 8 t. 
Orge: 11,5 t. 
Beurre: 6 t. 
Ouverture restaurant dans locnl affecte sans 

loyer pr. les employes de l'usine d'electr. 
n Silahtar 

Pain pr. mnison correctionnelle Osmaniye 
(durnnt une annee) 

Oiverses provisions 
Broynge ble: 1000 t. (aj) 
Pain: 87 ,6 t. 
Viande de mouton: 70 t. (aj) 

,, n boeuf: 26 t. " 
Riz: 10,5 t. 
Pain: 150 t. 
Herbe de prairie: 275 t. 
Viande de mouton: 76650 k. 
Br0yage ble: 100 t. 

. 
Acfjudications a la surenchere 

Decombres bat. en bois 

,, 
n 

" ,, 

" Gre n gre 

" 

Publ~que 
:o 

Pli cach 
Gre n gre 

n 
Publıque 

Pli cııch 

Gre a gre 
Pli cach 
Gre a gre 

Publiquc 

--
24700 -

8979 -
35<00 -
9820 -
3000 -

4812 50 
42157 50 

2143 50 Com. Ach. Jnt· Tophane 17-5-40 14 -

Vilayet Adana 21-5-40 10 30 

Muhtar Villnge Ömerli et Sırapınnr Dans 15 iours 

» l> 
n " 

155 - Vilnyet Mnlatya 22-5-40 16 -

67 - Com. Ach. Corps Armee Çorlu 15-5-40 15 -

8 2) Vilayet Çanakkale ı 7-5-40 ıs -
5 63 

" 
,, 17·5-40 15 -

> ')) 17 5-40 15 -

6 38 17-5-40 15 -
n n 

2880 - Com. Ach. lnt. Tophane 18·5-4ll 1 \ 

810 - Marit. Kasımpaşa 29-5-40 11 -
" n 

712 50 Dir. Gen. Expl. 'Elec Tram. etT. lst. 29·5-40 15 -

120 -
53 -

657 -

7 50 

368 55 

317 -

731 25 

135 -
108 -
166 50 

66 -
90 -
58 32 

100 -

1853 -
673 52 

2625 -
736 50 
225 -

1068 75 
722 -

3123 

Dir. Pr. Monopoles Gaziantep 16-5-40 14 -

Municipalite Çanakkale 25-5-40 10 -

> > 25-5·40 10 -

Dir, Expl. Electr. Municip. Gaziantep 20-5-40 14 -

0

Municipalite Çanakkale 25-5·40 10 -
Com. Ach. Milit. Çanakkale 15-5-40 10 -

> ,, Isparta 20·5·40 11 -

Municipalite Bergama 1 f-5-40 15 -

,, Gaziantep 20-5-40 14 -

Procureur Gen. Maraş 
» ,, Malatya 
» " Pazarcık 

20 jours i partir du 3-5-40 
24-5-40 15 -
27·5-40 

Com. Ach. Div. T~kirdağ 
C. A. Command. Marine Çanakkale 

, 
n 

" 
" 
Iı 

n 

,, 
) 

" » 

16-5-40 
24-5-40 
24-5-40 
24-5-40 
24-5·40 
24-5-40 
24-5-40 

Com. Ach. Int. Tophane 16-5-40 
E>ir. Gen. Expl. Elcctr. Tr. et T. lst. 29-5-40 

10 -
15 30 
16 -
16 20 
16 50 
17 -
17 20 
14 -
15 -

Procureur Gen. Cebelibereket 

Hôpital Regional Konya 
Com. Ach. lnl. Erzurum 

> lnt. Marit. Kasımpaşa 
n ,, Tophane 
,, > 

C. A Com Gen Surv. Douan. lst. 
Procureur Gen · Seyhan 
Com. Acb. Mil. Edirne 

,, 
,, 

n 
]I 

20-5-40 

27-5·40 15 -
21-5-40 16 -
28·5·40 11 -
17-5-40 15 -
17-5-40 15 30 
21-5-40 15 -
25-5.40 10 -
17-5-40 10 -

5-6-40 11 -
15·5-40 10 

20 - Banque lmmobiliere et des Orphelins 23-5-40 14 -

~------------------------------~~_,.., ____ ,_..,......,"""' _____ ~----------------------------------------·--------

Memento des Fournisseurs 
LF.S ADJUDlCATIONS QUl AURONT LIEU DEMAlN LE 15.5-

Dir. Trav. Pub. Hakkari : Com Ach. lnt Milit. Erıorıı* 
Conatr. konak gouvcrr.cmental [1'10 1383] Pieces rechangea pour aatoa Cbe,.J 

Dir. Gen. Monopoles: [No 1410] 
Cartouchea pour centra e, Flober tir Etablissement Ulus : 

et bouchonı [No 1400) Etain [No 1411] 
Capsules electr /No 1400] Com. Ach. Dir Gen. f ab 

S. A. T. Electricite Kayseri: Ankara : 
Groupe turbo-ıılternateıır avec acceıı. Coton ir.degene Llnters [No 1411) 

[No 1402] Mıızoot {No 1411] 
Com. Acb. Milit. Isparta: Fil de aoudure, ı:inc et imea (N 

Orge et farine (No 1404] Co\::e [No 1418] 
Com. Aclı Milit. Edirne : Cylındre de la ıı erie tNo ı4tb] ·r 

Clıemins de Fer Etat l:tlll1 

Beurrc (No 1403) 
10 Suıf (No 1411] ..ı,' 

Poıs-chıche, aavon, lentılles (No 14 ) Com. Acb. Mioist. Def. I' 
Com. Ach. Comm. Gen. Gen- (f' Vniture de transport type arıııee 1 
darmerie Ank. : lnıtrumentı de eh rur ia (No 1416J 

Etoffe pour cııpotes et hubit• [No 1403]. Com. Aclı, Div. Manisa : 
Municipalite Izmir : 1 Yoghourt et !ait (No 1412) lı' 

Constr. fondementa b&tel Vılle (No 1405) Com. Ach. lnten. Mil.TOP 
Dir · Trav. Pub Gaziantep : Nııpbtııline (No 1414] 

Constr. ınaiııoruı pr. employea (No 1406) 1 Benz ne et motorine (No 1414] 
Dir Forets lçel: Cire (No 1414] 

Boiı de C< zıatr. en snpin [No 1406) • Office Cereales Aok. : ; 
Etablissement Bacteriologique Conı;tr. hangar et bat ne Adrı ı · 

P t t V
'll 1 • . Station de Çorlu (No 1414] 

or e ı e zmır . M . . 1 b 1 Diverı trav. de consır. et da repar. unıcıp. stnn u : S 
[N') 1407) 

Dir. lnstitut Gazi Terbiye Ank.: 
Coffre fort (No 1407) 

Ministere Justice: 
Rideau et tulle (No 1407) 

Municp. Bornova : 
Cemptt:ar d' eııu (No 1408] 

Cbef Revire Exploit. F orets 
Etat Abant Keremali : 

Tranııport tronca d'arbree [N 1409) 

Exploit Ports Etat Suc. lzmir : 
Tran1port effets (No 1410] 

Fromagc blanc at l:acber {No 141 

Vilayet Niğde : 
Conatr. chanssee (No 1ıl15] 

Com. Ach Comm. Milit 
Mnteriel Clectr et pr. ıı.telier [N~ -
Zinc, bois de constr , tailes, p• 

(No 1417] I 
Sovon et hcrbe de proirie [No 14 

NOTES ı Lea Numcroeentre 
tbes111 aont canı: da notre jourıı' 
leque. 'avıe a paru. 

(•) Lu affaıres su viu d'o11'1,ı 
ri5qne 1111 rapportent b dos ,..,ıı 
adjud cntıon a in eıurencbhe . 

._..,... ................ ==""""----------------~--------------~ (3 üncü sayfadan devam) 
Seyan Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden : 

Seyhan Merkez Ceza ve Tevkil evinde bulunan mahlıooı 
mevkuflar için ikinci nevi undan yapılacak bir senelik ekı.ne"rt
yacı yüz elli bin kilodan ibaret olup 10.5.940 gününden itibll c 
beş gün müddetle ve kapalı zarf usulile aşaiiıdaki şıırtlar o>ıı 
ce münakasaya konulmuştur. f 

Teklif edilecek fiyat muvafık görüldüğü takdirde 25 rJıı -
cuma günü saat n birde Sel han C . .Müddeiumuwiliği uıalı' 
toplanacak komisyon marifetile ihalesi yapılacaktır. ıı' 

Yüzde 7edi buçuğu nisbctinde 1068 lira 75 kuru luk tt 
muvakkate alınacaktır. ,, 

Şartname parasız olarak Ceza ve Tevkif ev; Müdürliirı 
verilecektir. a 

Teklif mektupları ihale günü olan 25 5.940 cumartesi gii" 
ona kadar komisyon reisi tarafından kabul edilecektir. ... 1 

Fazla malumat istiyenlerin Ceza ve Tevkif evi Müdil' 
müracaatları ilan olunur. ___,/ 

• • --
Depoda bulunan 590 adet boş benzin 

ceman 872 adet teneke satılmak üzere on beş gün flli1 

açık arttırmaya konulmuıtur· 
Muhammen kıymeti 156 lira 96 kuruvtur. 
Teminat 13 lira 78 kuruştur. .. e 
Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün Ene O~ sO 

lemine ve isteklilerin de 28.5 940 ıalı günü saat 1 ' 
Belediye Encümenine müracaatları. 

- ı· 
Malatya Pamuk Deneme, İılah ve Üretme Çiftli 

Müdürlüğünden : 
Malatya pamuk deneme, islnh ve üretme çiftliğinde ille~~•' 

minen 3500 kilo ve 2100 lira kıymetli uzun elyaflı prese e ~e 
miş Amerikan pamuğu mayısın 31 inci cuma günü uat 15teıı'1 
arttırma ile satılacaktır. Almak i tiyenler 157 lira 50 kuruş .,,o 
muvakknta ile birlikte ayni gün ve saatte Malatya ziraat 
yetiodeki komiyona müracaat etmeleri. 

Şartname her gün ziraat müduriyetinde gôrülebilir. 

İstanbul 5 inci İcra Memurl '1ğundan : .q 

Merhum olup satılmasına karar verilen muhtelif cin5 e'f' 
20.5.940 tarihine musııdif pazartesi günü s tat 5 tnksi01deı 0ı
ne, Lnmartin caddesinde 45 No. lı Halk npartımaoıoda ı;ll jc'' 
dan taliplerin mezliiır gün ve saatte, tayin edilen mahıılde 
muruna müracaatları ilan olunur. 

imtiyaz Sahibi ve Yazı işleri Direktörü: İsmail Girit 
Baaıldıtı yer: Akın Baıımevi iıtaubul 
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