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mum T ·· ccarların ve nıüteahhi ler~n mesleki Organıdır 

E onomik 
Dünya ticareti zorluklara maruz 

kalıyor 

Avrupa harbinin mütemadiyen 
Renişlemekte olması bütün dü-
11Ya piyasalarını olduğu gibi bi
~i de müteessir etmelıtedir. Bu 
ltbeblc harici ticaretimizde bir 
~aç heftadanberi mahsus derece· 
de bir durgunlok kaydedilmege 
başlamıştır. En birinci hububat 
ll:ıahreçlerimiz meyanında olan 
Danimarka, Norveç, Holanda ve 
~lçika pazarları da on taarruz· 
hır neticesinde piyasalarımıza 
lııtııamen kapanmıştır. Harbin 
dOğurduğu nakliye imkansızlık· 
1•rı ve daha buna benzer müş· 
~Glatlı tediye güçlükleri yüzün· 
den diger memleketlerle de alış 
"ttiş azalmaktadır. Enterşarjabl 
1cıkasla muameleler de durmuş 
0lduğundan ihracat ve itb:ılatı
lbıı büsbütün duracaktır. 

a e 
rarlaştırılmıştır. Sebepsiz yere 
fiyatları yükseltenler adliyeye 
verileceklerdir. 

Bütün gıda maddelerinin pe· 
rakande satış fintlnrı haftada 
iki defa tesbit ve gazetelerle 
ilan edilecektir. Şimdiye kadar 
bunlar yalnız haldeki satış fiyatı 
yani toptan satış fiyatı olarak 
her gün ilan edilmekte idi: 

Belediye, bu fiyatları, Jstan · 
bulun her zaman muhtelif üç 
semtindeki fiyatları takip etmek 
suretile tesbit c::decek ayni mad· 
denin muhtelif semtlerdeki fiyat· 
ları arasında değişiklik görüldü
ğü takdirde bunun sebeplerini 
araştıracaktır. Bu usul ayrıca 

fıyatlar oynadığı zaman, bunun 
sebeplerini de tayin ve tesbite 
hizmet edebilecektir. 

Belediye tarafından iliin edi· 
lecek olan bu fiyatlar, mecburi 
bir satış fiyatı, yani narh şek-

Kağıt, kalay ve yağ fıyatları linde telükki edilmemek lazım-
dır. Esasen narha tabi olan mndgittikçe artıyor 

İb delerin fiyatlarını neşretmeğe 
ı. likiirla Mücadele Komisyonu, d lüzum yoktur. Bu fiyatların 
vııı· 1 d" R · · L tf K e ~ 1 ve Be e ıye eı 1 1 

• ır· halk tarafmdan bilinmesi sade-
t tın riyasetinde Mıntaka Tıca· ce alıt verişte aldanmamalannı 
~t Müdürlüğiinde toplanara~ j temin etmek hususundıı faydalı 

lıt, kalay ve yağ maddelcrı· l kt 
~iıı f _ • d .. .. - o aca ır 
~ ıyatları uzerın e gor"şmuş· 

· Demir ithalatı 
lhı üç madde fiyatlarında da l · 

İıb t · b. "k 1 ld ;r. Demir ithalatçıları lstnnbul va· 
e 1z ır yu se me o uı;u L. f" K d · 

'ııl 1 B"lh k~ t f lisi Doktor ut ı ır arın raya· 
aşı mıştır. ı ıassa .ığı ,. M k r· M" 

'-U b 1 •1 b b seti altında ınta a ıcaret u· 
ım harp aş aması e erıı er b" 1 tiiıd - ""k 1 • k b - dürlüğih1de ır tcıp nntı yapmıı· 

1 e yuz yu se mış en ugun k T" B 
ıııı t .. _ _ b l l,m:lır. Mınta a ıcaret ve e· 
lı:ı ereffu yuzde yuz altmışı u • lk . d M-d- 1 • • d 

11ttur. lediye tısa u ur crının e 
~Yapılan tetkiklerde önce 420 hazır bulunduğu toplantıda hü-
l<tuşa mal edilen katıtların kümetin satın ulma(la karar ver· 

~SO kuruşa satıldığı, şimdi ise diği dem!rlerd.en hariç .olma~ 
~~ kuruşa mal olan aynı mal- üzere şe~ır~ekı slo~ vazıyellerı 
dıı ın 7l O kuru§a satımakt,l ol· t~sbi~ edılmış "ve harıçt~ ~ul~n~n 

iu görülmüştür. Bu suretle sıparışler de gozden geçırılmıştır. 
t~\relce 60 kuruş kar edilen bir Demirciler yeniden ~ipariş et
lı:ırtldan bugün 160 kurut kar a- tikleri demirlerin de hükumet 
t'ııdı~1 anlaşılmıştır. tarafından satın alınıp alınwıya-
1 Yii:ıdelik hesabiyle de aradaki cağını ve bunların da kararname 
~k fazladır. Fakat hadise bu hükümleri dahilinde olup olma· 
d dar da değildir. Harp başlama· dığını validen sormuşlardır. Dok
'ıı evvel getirilerek 420 kuruşa tor Lutfi Kırdar cevııben karar· 
> ~ edilen kiiğıtlarıu ~a şiwdi namenin sarih oldu unu ve esa· 
~tı:ıj getirilmiş mııllar iibi 700 sen hükumetin s tm aldığı de
~~Ş.a satıldığı tesbit edılmiştir. mirlere daima normal bir kar 
d ~sı yapan tüccarlar hakkın- vediğine ışaret ederek yeni ge. 
~~ı tahkikatın genişletilmesine lecek mallara da beyanname 
~Gta, verilmiştir. Tahkikat bu· verilmesi icap edeceğini söyle· 
drıılcrdc bitirilecek ve iş müd- miştir. 
~tlıumiliğe intikal edecektir. 

~~ llğ ve kalay fiyatlarında ih
b, lt Yaptıkları şikayet edilen 
~~· ticarethaneler hakkındaki 
ltııı •kat sonunda bir auç ıörü
D~tlı iştir. 
t, 1Qer taraftan bir dükkan sa· 
Ilı • 
~ b·ın kirayı arttırdığı hakkın-
lt!Gd ıt. ikayet yapılmış ve bu 
ıtıtıı\ dcıuDJumiliğe havale oluu
lf lir, 

4
\>&.)ici zaruriye fiyatları da 

. lia . artıyor . 
~I), tbın genişlemesınden sonra 
141 •ada ihtikar hareketleri gö· 
'' ~taj ciddi tedbirler alınma ı· 
i~~P. ettirmiş ve bu maksatla 

~ ~ d'-r komisyonundan başka 
'>cı c havayici zaruriye komi· 
~ı:~. t şkil edilmiştir. Vali ve 
~~ t Ye reisinin başkanlığında 
\~ 0Plantısını yapan komiıyon, 
t~t~r~j Zaruriye maddelerinde 
ttÇit c~ fiyat arhtını gözden 
11\h ~ıştir, Şehirde bir bayat 
~~' lıtı meydana gelmemesi 

lalı tedbirler ahnmaaı ka· 

Altın 2100 kuruşa fırladı 
Altın fiatlarındaki yükseliş 

büyük ve görülmemiş bir sü· 
ratle devam etmektedir. Dün 
bir alhmn 2100 kuruşa kadar 
satıldığı haber alınmıştır. Fukat 
normal fiatın 207 l • 2080 kuruş
lar arasında oldutu anlaşılmak-
tadır. 

Alhn fiatlarmdaki bu yükse· 
lişe kar"ı hükumetin mühim 
tedbirler alacağı Ankaradan ge· 
len aberlerden anlaşılmaktadır. 

Ayvalık limanının temizlenmesi 
Ayvalık kanalı ve içinin te· 

mizlenmeıi için yapılan tarama 
ameliy tı çok ilerlemektedir Bu 
işin iki aya kadar ikmal olana. 
cagı muhııkkak görülmektedir. 
Bu suretle Ayvalık limanına bu 
hatta çalışalı büyük Deni:&yolları 
vapurları girebilecektir. Ayvalık 
limanından sonra Bandırma Ye 
aonra Zonguldak limanları da 
temizlenecektir. 

Müteahhitlerin Takvimi 
YARIN 16. 5. 940 ta YAPILACAK iHALELER 

Akhisar Belediyesi: kuları (No 14ll) • 
Umumi temızlik işi (No 1400) Devlet Limanl rı İşlet. U Müd. 

Mauisa Valiliği : İzmir Şuh.: 
Doğum evinin bakiye inş. (No 1404) Tuz naldı (No 1412) 

Jandarma Genel Komut Ank. Samsun Belediyesi : 
Kaputluk kumaş ve yatokl k beı. (No 1405) L"ğım mecrası yap. (No 1414) 

Yüksek Mühendis Mektebi SAK: Somaun elektrık fabriku na vaz edılecek 
Telef n ve elektrık ma 7.eme:ın (No 1 06) .,OO beygiri ık lolıo bi içiı p oje ) np. 
Kemte (No 1406) t (No 1414) 
Marangoz. mokınalıarı (No 1406) M. M. V. SAK : 

İst. Belediyesi : Demir karyola (No '415) 
Çakıl ve mıcır (No 1466) Hav.u ve bornoı. (No 1416) 
Telefon ı:ıebekesı ma z •mesi (No 1406) Rngola mnkincııi ıçin yedek ınalzemeııı 
Kereııte ve civnta (No 1406) (No 14 7) 

Deniz Lvz. SAK.: Ka ay (No 1418) 

Amerikan ber.i (No 1406) Gaziantep Vilayeti: 
Elazığ Nafıa Müd : Odun (No 1414) 

H 811tan binası ınş. (No 1406) Tophane Lvz. SAK: 
D. D. Yolları: Sadeyoğ (No 1416) 

Ec:ıayı tibbiy • (No 1406} 
Milli Saraylar Müd.; 

Kaıibı u u-ni ık binıı•ı ınş ,N 1406) 

İnbisarl r U. '\1üd. 

K r"ç kRymajlı (No 141C>} 
B:ıtton ye (No 1418) 

Ceyhan İsk·n Müd: 
Ç"ft ha.)V&nı (No 1418) 

Kompresör v çektırme (No 1406) 
Beyıı:ı: yald z ı kil t (No 14C6J 
Aydıu Vilayeti: 

ereate nnk ı (No 1418] 

Değirweııdere ı·öy Heyeti. 

Evrakı matb a tabettırılmeai (No 1406) 

Kony Ask. SAK : 

Meyv ak i (No 141 ) 

İst Hava Aktarma Ambarı Dir.: 

Yeşil haail (N 1406) 

Dursunbey B Iediyesi: 
Fenni mezbaha in!! (No 1408) 

EdirM Vilayeti: 
Un değırmen enkazı (No 1408) • 

Demir karyo o (No l H ) 
Ç aşırlık bez (No 141 ) 

İ t. Komut. SAK : 
Çubuk demin nakli (N 1417) 

Ödemis C Müddeıum.: 
Ekmek (No 1417) 

Seyhan Vilayeti: 
faş kireç kıremıt bir san !,k rnaum 

(No 1409) • 

Gaziantep İnhis rlar Müd.: 
1 hisorl r mnmuliitı rıaJ...lı (No 141Q) 

Edirne Ask. SAK: 
Somun (No 1410) 
K. fam ye ve ııadr.>BA' (No 1417) 

İst. Defterdarlığı: u:ııı işle 

Mustamel eşya v çerçeve ve kapı nn· 

• 

i 
Aduna Vilayeti Daimi Encümeninden : 

1485 lira bedel ile açık eksiltmeye konulmuş olan Adana Nafıa 
garaj ve t mirhanesi inşaatından yapılan tenzilat haddi layik gö. 
rülmediğinden 21.5.940 tarihine müsadif salı günü saat 1 v,dO dn 
ihale edilmek üzere eksiltme müddeti 11 5 910 tarihinden itibare on 
gün uzatılaşmıştır. isteklilerin bu tarihte vilayet daimi eneumenine 
ve keşfini görmek için da Nafıa müdürlüğüne mürac atları ilan o· 
lunur. 

Samsun Vilayetinden : 
Samsun -Sıvas yolunun Kavak kasabası dahilinden geçen 450 

metrelik kısmının parke krldırımının ferşiyatı 27 mayıs 1940 tarihi 
ne rastlıyan pazıırtesi günü saat 15 de vilayet daimi encümeninde 
ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur· 

Muhammen bedeli 921 lira ve muvakkat teminatı 69 lira 7 ku
ruştur. Muvakkat teminat iş bankasına yatırılarak makbuz ibrazı 
şarttır. 

Bu işe ait evrıık şunlardır. 
A - Fenni ve hususi şartname· 
B - Eksiltme şartnamesi. 
C - Keşif defteri. 
D - Mukavele projesi. 

İste~lilerin cari sene içinde ticaret odasında kayıtlı bulundukla· 
rına dair vesika ibraz eylemeleri lazımdır. 

Tal p olanlar bu evrakı vilayet nafıa kaleminde her gün göre· 
bilirler 

İhale 2490 numaralı kanun kükümlerine göredir. 

Balıkesir Valiliğinden : 
Balıkesir • Kepsut yolunun 25 + 000 cı kilometrelerindeki 

Simav-Kepsut köprüsünün inşaatı kapah zarf uıulile eksiltmeye çı· 

karalmı tır. 

Ke jf bedeli 19487 lira 3 kuruştur. Muvakkat teminatı da 1471 
lira 53 kuruştur 

Bu işe aid bilumum evrak her gün Balıkesir Nafıa Müdürlüğün· 
de görülebilir. 

Eksiltme 30 mayıs perşembe günü saat 16 da Balıkesir Nafın 

Müdürlugünde müteşekkil Komisyonda yapılacaktır. istekliler zarf· 
tarını ihale saatinden bir saat evvel mezkur Komisyona vermiş olıı· 

cakhr. 
Muvakkat teminatlarını ' Balıkesir Malsandı rına yatırdıklarına 

dair mnkbuz veya bu miktar çeyani k bul banim mektubu ve ihale 
tarihinden sekiz gün evvel Vilayete müracaatle alacahları ehliyet 
ve Ticaret Odası vesikalarile teklif mektublarıoı ihtiva eden zarfa 
koyarak 111ezk6r zarfları 2490 anyıh konunun bükümleri dairesinde 
tanzim ve imza etmif olarak yukarıda bildirilen güo ve saatte Ek-

siltme Komisyonuna müracaat edecekler. 
Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 

* * • 
Transformatör binası inı· Bak: İnhisarlar U. Müd. ilan

larına. · 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) - -
D D· Y ollnrı ve Limanları İşletme O. Müdürlüğünden: 

Muhammen bedeli 1510 lira olan muhtelif takatte 10 adet iki 
kutuplu font muhafozah otomatik yağlı şalter 5.6.940 çarıamba gü· 
nü saat 15 te Haydarpaşada gar binası dahilindeki komiıyon tara 
fından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isti yenlerin 113 lira 25 kuruşluk muvakkat temi· 
nat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını 
aynı gün saat 14 e katlar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmak· 
tadır. • · 

lbise -Kundura - Çam!_şır v. s. 
Gümrük Muhafaza Genel K. İst. Levazım Amirliği Satınalma 

Komisyonundan : 
Komisyondaki kumaş nümunesine göre alta erkek bir kadın o· 

dacı elbıseleri 17.5.94~ cuma günü saat 11 de pazarlıkla alınacakhr, 
Temiııatı IO liradır. isteklilerin gün ve aaatinde Galata Mumhane 
caddesi İbrahim Rifat Han ikinci kattaki Komisyona gelmeleri. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
Bin çıft lastik çizme almacaktır, Pazarlıkla eksiltmesi 17.5.940 

cuma günü s al 16 da Tophanede levazım.amirliği satınslma komis· 
yonunda yapılacakhr. Tahmin bedeli yedi bin lira il~ teminatı IOiO 
liradır. Ş rtnamesi ve nüaiuneai komiıyonda görülür. lsteklılerin belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

••• 
Posta çantaları için bez ahnacakttr. Bak: lst. P. T. T. 

Müd. ilanlarına. 

ob;ıl a, Büro ve ev eşya~~~amba, Hah ~ 
İstanbul Belediyesinden : 

Taksim kazinosu için yaptırılacak 8 kalem möble temdiden açık 
eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 2830 lira 20 kuruş ve ilk 
teminata 212 lirıt 26 kuruştur. 

Şnrtn me Zabıt ve Muamelnt Müdürlügü kaleminde j'Örülecek
tir. İhale 2<>.5.940 cumartesi günü saat 1 l de Daimi Encümende 
yapılaca tır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektubları ve 940 
yılına aid Tıcaret Odası vesikalarile ihale günü muayyen saatte 
Daimi Encümenıle bulunmaları. 

atbaa iş1erı, kırtasiye ve yazıhane Lvz. 
D. O.yolları ve Limanları lıletme Umum idaresinden': 
Muh mmcn bedeli 9520 lira olan ve 20 metre murabbalık topu 

23 Kg., 30 Kg. ve 40 Kg. gelen 3 kalemden ibaret 800 rolo beton 
inşaat iç.in tecrit veya bina damlarını örtmek iç.in ali cins karton 
bitüme 4.6.940 aalı günü saat 15 de Haydarpaıada gar binası dahi· 
lindeki komis;on tarafından kapalı zarf usulile aatın alınacaktır. 

Bu işe ıirmek girmek iıtiyenlerın 714 liralık muvakkat teminat 
kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını aynı 

gı.in saat 14 e kadar komisyon reiıliğine vermeleti lazımdır. 
Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak daA-ıhlmak· 

tadır. 

a diyat - Ymdeme - Boşaltma ---
Gaziantep İnhisarlar Müdürlüğünden : 

İhalesi 6.5.940 tarihinde icra edileceği ilan edilen G. Antep in
hi arlar başmüdüriyetile Müskirat fabrikasına, 940 mali senesine ait 
bil'umum emval -oe eşya ve levu.ım nakliyatına talip zuhur etme
mi" olduğundan on gün müddetle uzatılmasına karar verilerek ek· 
siltm lö.5.940 perşembe ıünü saat on dörde bırakılacaktır. İatekli· 
lerin vakti muayyeneainde G. Antep bq müdüriyetinde mütetekkil 
lıom syona ve taşrada mahalli inhi1arlar idaresine müracaatları ilin 
olunur. 

Balıkesir İnhisarlar Baı Müdürlüğünden : 
Balıkesir İnhısarlar Baş Müdürlüğünün 940 mali senesi için 

merkez ve mülha.knt anbıırlarana yapacağı nakliyatın, cins ve ma·. 
bıılli sevkleri nıağıda gösterilmiştir. 

Açık eksiltme auretile bu nakliyatın icrasına talip olanların 
7,5 pey nkçasile müddeti muayyene1inde idarede müteıekkil ko. 

~
1

isyona müracaatları lazımdır._ M~nakasa müddeti 9.5.940 dan 
24.5.940 tarihine kadar oabeı gundur. 

İstekliler her gün idareye müracaatla bu nakliyata ait muka· 
vele ve şartnameyi görüp tetkik edebilirler. 

İstasyondan merkez aubarma takriben içki ve tütün 
Merk z anharından istasyona hoı aandık ve boş şiıeler 
İstasyona ıelecck ve balya idaresine gönderilecek takriben 

:ıı > » Sındırgı » :D :ıı 
, , :ıı Bigadıç > :ıı :ıı 
:ıı :ıı > Kepsüt ;ıı > » 

ve bu dört idareden iade edilecek paketlenmiş boş tütün aan· 
dıkları takriben 

• 

Adet 
9000 
3000 
800 
800 
600 
500 

1200 



2 Mlnakua Gazeteıi 

™ 

asa yede 
Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Günü Saat• 

A) Af Unakasalar 

inşaat, Tamirat, Naha işleri, Malzeme, Harita 

Samsun-Sivas.Kavak kasabası dahilinde par- aç. eks. 
ke kaleınm ferşiyah 450 m. 

Muş kas:ıbasında otel ve kazino binası inş. kapnh z. 
Transformatör binası inş. (şart. 39 kr) (temd) paz. 
Balıkesir-Kepsüt yolu arasında "Sımav-Kep· kapalı z. 

sut,, köprüsün un İll~ • 

921 -
17832 73 

7846 19 
19487 03 

f laçlar, linik ve isp nçiyari alat, Hastahane Lvz. 
.. . & 

Balık ve yadikre yağı paz. 4268 -

El trıl -tiavagazı-Kaloriter(tesisat ve malzemesi) 

Sivasta yap. kablo ferşi kapalı z. 6700 -

Otomatik yağlı şalter iki kutuplu font mu• " 
hafozalı: 10 ad. 

ensucat, Elbise, ~~dura, Çamaşır 
Bez posta çantaları için: 3500 m. kapalı z. 

" " 
: 3~0 m. ,, 

Kösele: 1.5 t. paz 
Erkek elbisesi. 6 d -kadın elbisesi: l ad. paz. 

1510 -

v.s. 
9100 -
5600 -

Uistik çizme: 1000 çift ,, 7000 -

obilya, ve ev bUro eşya ı Jtuş mba,, Hah, v.s. 
Möble taksim g;,azinosu için: 8 knlem (temd.) aç. eks. 2830 20 

atbaa İileri - Kırtasye-Yazıh n L vazımı 

Ala cinı karton bitüme beton inşant için kapalı z. 9520 
tecrit veya binn damlarmı örtmek için: 
800 rulo 

r. c. l l }Et Boşaltma Yükl tme 

Kömür nakli: 15000 t. oç. eks. 

· hrukat Senzin, Makine yaglan v. 

Gu yağı: 6.8 t. 
Kompresör yağı: 3125 k 

MU t rrik 

Demir fıçı: 150 ad. 
Dingil: 100 ad. 
Geyım nal: 12500 ad. 
Nakliye arabası: 59 ad. 
Kayış sağlam kösele veya lastik cinsinden 
Torna tezgahı: 2 ad. 
Karaağaç müessesnh soğuk hava depola

rına bir yıl zarfında konulacak yoğurt 
peynir ve krema tenekelerine brısıl oln-
cak deliklerin lebimlenmesi ve peynir 
tenekelerinin zayi edecekleri snlamura
larm tazelenmesi işi 

Pres makinesi (müteahhit nam ve hesabına) 
3 ad. 

Fort amyonet parçaları: 69 ad. (temd.) 

Erzak, Zahir , Et, Sebze v.s. 

Balık konservesi: 10000 kutu 
Arpa: 452 t. 
Sabun: 15 t. 
Şeker: 5657 k. 
Pirinç: 7.8·8.6 t. 
Sığar eti: 28 t. 
Butday kırdırılması: 142919 k. 
Ekmek: 255-365 t. 
Ekmek 54 t. 

kmek Afyon cezaevi ıçın 
Silahtar f brikası memur ve mtistabdemle

rioe Silahtar idarenin ücret tahsis ede
ceği yerde yemek ihzar ve temimi 
(t shih) 

B. M O 7 a y e d e 1 er ..,,...__.._.. - .... ___ _ 

paz.. 
aç. eks. 

aç. cks. 

pa:r:. 

" 
paı:. 

aç. cks. 

., 

paz. 

pa:ı 

" ,, 

" 
" 
" 

kapalı z. 

" ,, 

Örgü makineleri motör ve teferruatı: 82 parça aç. art .. 

1768 -
1312 50 

2137 50 

9375 -

2920 -
270 

16a5 -

2600 -
27120 -
5400 -
2500 -
2500 -

33306 -

20000 -

69 07 

1337 47 
588 46 

1461 53 

502 50 

113 25 

682 50 
420 -

10 -
1050 

212 26 

714 -

Samsun Vilayeti 27.5.40 15 -

Muş Belediyesi 28-5-40 15 -
inhisarlar Umum Müdürlütü 31-5-40 14 -
Balıkesir Valiligi 30-5·40 16 -

lst. Komut SAK Fındıklı 15-5-40 15 

D. D. Yolları Ank. Haydarpaşa Sevk 28-5·40 15 -
Şefliği 

D.D. Yolları Haydarpaşa 5-6 40 15 -

İııt. P.T.T. Müd. 29-5-40 il 30 

" 
29-5-40 11 -

is nbul Komut. SAK Fındıklı 15-5-40 14 -
Gümrük Muh. Gen. Komut. İst. SAK. 17 5.40 il -
Tophane Lvz. SAK 17-5-40 16 -

İ t, Belediyesi 25.5.40 J 1 -

D O. Yolları Haydnrprışa 4 6 40 15 

225 - D.D.Yelları 4 cü işlet. Kayseri 30-5 40 15 -

265 
98 43 

160 32 
450 -

219 -
20 25 

122 62 

390 -
2034 -

405 -
188-
188 -

2500 -
3 9 -
900-

Edirne Ask. SAK 
inhisarlar Umum Müdürlüğü 

18·5 40 10 -
30-5 40 14 -

O.O Yolları SAK Ank. 28-5 40 15 30 
İst. Elek. Tramvay Tünel işlet. U. Müd 4-7-40 n kader 
İst. Komut. SAK Fındıklı 17 5-40 11 -

,, 15 5 40 11 30 
Kütahya Belediyesi 
Gimrük Muh. Gen. Komut. İst. 
İıt. lediyesi 

20-5-40 a kadar 
SAK 18·540 11 -

30 5.40 14 -

Tophane Lvz. SAK 39-5-40 14 -

lst. Vilayeti Ziraat Müd. '20-5-40 t 5 -

Ank. Lvz. SAK. 
Edirn Ask. SAK 

,, 
Glmrük Muh. Gen. Komut. lıt. SAK 

16-5·49 
22·5-40 
22-5·40 
16·5·40 

" 16-5-40 
Vize Aık. SAK 20-5-40 
Tekirdağ Tümen SAK 16-5-40 
Sinop C. Müddeium. 3-6 40 
Antakya C. Müddeium. 31·5·40 
Afyon C. Mfiddeium. 15.6 40 
lst. Elek. Tramvay Tünel İşlet. U. MQd. 20·540 

İst. 3 cü icra Kasımpaıa Bedret- 17.21-5-40 
tin Mahallesi .'\:: 8 

15 -
10 -
11 -
15 -
16 -
15 -
15 -
14 -
14 -
10 -

16 -

Devlet Demiryolları 4cü ioletme u. idaresinden: U tefe r r i k 
Samsun deposuna 940 mali sene içinde gelecek olan --

tahminen 15 bin ton kömürü bo,altma, yükleme ve maki· lstanbul Levazım Amirliği Satmnlma Komisyonundan: 
nelerin bırakacakları pislikl rin temizlenmesi ve buna mu- 3 adet pres makinesi müteahhit nam ve hesabına alınacaktır. 
kabil pislikler içinden çıkacak kok komürler müteahhidine Açık eksiltmesi 30 5.940 perşembe günü saat 14 de Tophanede 
it olmak üzere beher ton köL"lÜrÜn muhammen yükleme Levazım Amirligi Satınalma Komisyonunda yapılac ktar. Tahmin 

bed~lı 13 ve bo§o.ltma bedeli 7 kuru§ olmak üzere bir s ne j bedeli 1635 lira ilk teminatı 122 lira 62 kuruıtur· Nümunesi Top· 
müddetle açık eksiltmeye konulmu~tur. hanede 2. No. lı dikim evinde görülebilir. 

Eksiltme 30·5·40 tarihine rasthyan per embe günü saat 
15 de Kayserlde 4 cü işletme komisyonunca yapılacaktll'· 

isteklilerin ilk teminat olarak 225 lira vermeleri ve ka
nunun tayin ettiği vesikalarile birlikte ayni gün ve saatte 
4cü ıvletmc komisyonuna müracaat etm leri liiztmdır 

Bu ife ait şartname ve mukavele projeleri Samsun de· 
po ıefllğinden ve 4cü itletme üdürlüğünden paraıız olarak 
dağıtılmaktadır. 

ahrukat, Benzi akina yağları v. s. -· 

İstanbul Vilayeti Ziraat Müdürlü ünden : 
928 modeli Ford kamyoaetiııe ait olmak üzere pazarlıkla 69 a·. 

del. yc:dek parça sahn alınacak~. Bunlara ait liste dairede gCSriile· 
bilir. isteklilerin 20.5.9:10 pazartesi günü uat 15 de vilayet binasın· 
da müteşekkil ziraat mübayl\8 komiıyonuna milracaatları. 

İstanbul Belediyesinden : 
1 Karaağaç müenesatı soğukbava depoların bir yıl zarfında ko-

68 ton gaz yağı alınacaktır Bak : erz k sütuounda Edirn 
kari SAK ilanma. 

l nulacak yoturt, peynir ve krema tenekelerinde ha ıl olacak delik
lerin lehimlenmesi ve peynir tenekelerin zayi edecekleri salamura-

A laruı tazelenmesi işi çık eksiltmeye konulmuıtur. Tahmin bedeli 
S· 270 lira ve ilk teminatı 20 lira Z5 kuruştur, 

* * * 
3125 kilo kompresör yağı alınacaktır. Bak: lnhi arlar . U. 

Müd. Hani rına· 

• 

Şartname z bıt ve muamelat müdürlüğil kaleminde görülecek
tir. İhale 30 5.940 perşembe günü anut 14 de daimi encümende ya
pılacaktır. Taliblerin ilk teminat makbuz veya mektubları ile ihale 
güaü muayyen ıaatte daimi endlmeninde bulunmaları. 

15 Mayıs 1940 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Levazılll 
Amırliği Satınalma Komisyonundan: 

İki adet torna tezgahının 18 5.940 cumartesi günü saat 11 
pazarhğı yapılacnkhr. Tutarı 2920 lira ve ilk temİnRtı d 219 ı;rr 
dır. Şartnamesi Komisyonda her gün görülebilir. İsteklilerin vesi~ 
ları ve ilk teminat makbuzlarıle Galata Mumhane caddesi İbr•~ 
Rifat Han ikinci kattnki komisyona gelmeleri 

İst nbul Komutanlığı Satmalma Komisyonundan: 
Balıkesir hayvanlarının ihtiyacı için ko . isyonda mevcud e~ 

ve şartnamesine göre on iki bin beş yüz giyim nal 17 5.940 gii 
saat on birde pazarlıkla satın 8:lınacaktır. Muhammen bedeli do~; 
bin üç yüz yetmiş be liradır. lstcklılerin ş:ırtnameyi görmek üı 
bergün ve pazarlığa iştirak içinde kati teminatlarile birlikte be 
gün ve saatte Fındıklıda Komutaulak Sabnalma Komisyonuna 
racaatları. 

Kütahya Belediye Riyasetinden: 
Belediyemiz elektrik santrala ihtiyacı için 175 beygir ku~ 

tindeki alternatörü çevirecek takatta 3:5-40 santim genişl.ğinde 1 
metre uzunluğunda sağlam kösele veya lastik cinsinden bir sd

1 
kayış işin müstaceliyetine binaen derhal mubaya suretile satan ~ 
nacak ve talihler arasında en müsaid teklif yapan firma tercih 0 (1 

nacaktır. Bu husustald tekliflerin 20.5 94 aksamına kadar tel <1t, 

tabritatla Belediyemiz Riyasetine yapılması iliin olunur. 
• • * 

100 adet dingil alınacaktır. Bak: lst· Elektrik TraJ1l"s! 
ve Tünel İ§let· u. Müd. ilanlar_ın_a· _________ __,/ 

Erzak, Zahilie, Et, Sebze v..:..~ 

Pazarcık C. Müddeiumumiliğinden: 
Cezaevimizin Haziran 940 b dayetinden mayıs 911 nihayet 

kadar muhammen 1 }O kilo ektreğin 27.5.940 gününe kadar il 
liradan açık eksiltmeye konulmuştur 

Cebelibereket c. Müddeiumumiliğinden : ~ 
1111 

Haz.İran 940 dan 31 Mnyuı 140 sonuna hıdar Osmaniye ,e lıırı 
evinin bir 11enelik ekmeği münak saya koIJulmuştur. 20 Mayıs 9.lı 
ta ihale edileceği ilan olunur. 

fyon C. Müddeiumumiliğinden: 
Afyon Ce.ı evinin 1.6 940 tarihinden mayı 941 sonuna k•~ 

şartname mucibince bir senelik ekmek ihtiyacı için beher çifti 
gr m itibarile günde 600 adet fabrıkada öğütülmüş ikinci ne\'İ ~ 
Anadolu buğday unundan mal edilmiş ekmek, kap lı znrf uf11 
eksiltmeye konulmuştur. Teminah muvakkate 900 liradır. Eksiltoı' 
ııi C. Müddeiuwumiliğinde muteşekkil Komisyonda 15.6.940 tıı~ 
ne müssdıf cumartesi günil saat IU da yapılacaktır. Şartnatıl 
görmek isteyenlerin Komisyona müracaalleri ilô.n olunur, 

Malatya C. Müddeiumumiliğinden: İ 
940 senesi haziran ayı iptidasından 941 senesi mayıs ayı 

günü akşamana kadar Malntya hapishane ve tevkifb nesinde bil 
nan ve bulunclurulacal olan mahkum ve mevkufların bir ı;eıı 

yiyecekleri için tahmin edilen en 11z 120000 ve en çok 130000 ~ 
kilo ekmeafo temiz ve ecnebi maddelerden ari yerli değirmenle 
de üğüdülmüş halis buğday unundan pişirilerek ve her gün "'\ 
cuda göre teslim edilecek 20 güo müddetle kapalı zarf uıulile ' 
ıiltmeye konulmuştur. ~ 

24.5 940 cum günü ı;aat 15 de takarrür edecek b delle ist:rl 
ıinc ihale edilecektir. Şartnameyi anlamak ve daha ı.ıy de walil ıf 
almak isteyenlerin C. M · U liğıoe müracaatları ve eksiltmeye df 
rak etmek isteyenlerinde belediye raicicine göre muhammen "'~, 
lio yüzde yedi buçuk muvakkat tewioal bedeli olan 731 lira Z5 ~ 
ruş ile birlikte ihale gfinü C. M. U. liiinde teşekkül edecek ~oll' 
yona müracaat eylemeleri ilan olunur. 

Vize Askeri Satınalma Komisyo~undan: / 
28 ton sığır eli pazarlıkla s tan alınacaktır. lhal si 20.5.9tO ~ 

nü saat 15 tedir. Vermeğe talib olanların mezkur gün ve s•' 
Vizede askeri aatınalma komisyonuna gelmeleri. 

Tekirdağ Tümen Satınalma Komisyonundan: ıtil 
t42,919 kilo buğday pazarlıkla ua yaptırılacak ve aıshll i 

sevkedilecektir. Buğdaylar Tehirdağtnda tümen ambarında ı:lle'tıı' 
buğdaydan alınncak evsaf ve şeraiti dahilinde öğütülecektir. Şıı~51' 
mesi hergÜn komisyonda görülür. 16 5.940 perşembe güııü s11ııt 
Tekirdağ tümen satınalma komisyonunda pazarlığı yapılacahtır· 

Sinop Cümhuriyet Müddeiumumiliğinden : ~ı 
Sinop umumi ce:zaevindeki mahkum ve mevkufların 940 ( 

yılı içinde verilecek 255,000 ila 365,000 aded kmek 17.5.940 lı 
n nden itib ren ou beş gün müddetle ve kapalı uırf usulile t 

meye çıknrılmışhr. 
Yevmiye 70 lila 1000 e me' verilece lır. 250° 

Bedeli muhammen J3306 lira olup teminatı muvakkete ... dt' 
radır. ihale 3.6.9 O pazartesi günü saat 14 de Sinop \... Mud 
mumiliği dairesinde yapılncaktır ... dde ( 

Şartn me tatil gunler nden manda herguu Sinob C. MU 
mumiliği kaleminde görüleceği ilin olunur. 

Antakya C. Müddeıumu ili"inden: lı'J' 
Antaky ceza evi ekmeği 1161940 dan 31,5,941 sonuua " ~ 

yevmiye vasati 150 kilo he bile b"r senelik 5400 l kilo ekı:lle 
pnlı .zarf uıulile 20 gün müddetle eıı:siltm ye konulmuştur ·rfill 

Ih le 31.5.94 ı cuma güuü saat 1 "* de C \.1üddciuwuııı11 

müteşekkil komisyon mar fctile yapılacoıklır. e ~ 
Teklif mekluplarınd ıı mezkur 11 atte ko isyoaa tevd.ii :uıet' 

hnsustn umumi ve b susi şartnameyi görmek iatiyenler ıste dit 
Antakya cez evi Müdürlüğünden istemeleri ve bu tahwin e ~ıt 
fiata göre yüzde 7 buçuk depozito olan 389 lir nın yatırılı:llıf ol( 
luoması veya Bnnka mektubu gösterilmesi meşrut olduğU iJıiı> 
nur • 



15 Mayıs 1940 

Cunırük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Levazım 
Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Cinai ve miktarı Tahmini fiab İlk teminatı Pazarlık gün ve Sa. 
Kilo Lira Kr. Lira Kr. 
5657 şeker 2500 00 188 00 16.5.940 perşembe 15 

7800 8600 pirioç 2500 00 188 00 16.5.940 ,, 16 
b Alınacak 2 kalem erzak için isteklilerin şeraiti öğrenmek üı:ere 
h tr gün ve PL!zarlık için teminat makbuzlarmı hamilen Galata Mum

a.ne caddesi lbrahim Rifat han ikinci kattaki komiıyooa gelmeleri. 

Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan: 
Pazarlıkla şağıda yauh üç knlem mevad satın alınacaktır. Pa

la.rlıldarı Edirnede eaki Müşiriyet dairesinde Sahnalma Komisyo· 
t•nda yapılacaktır. Evsaf ve şartları hergün komisyonda görülür. 
ateklilerin sözii geçen günde komisyona gelmeleri. 

Tutarı Teminatı Miktarı Cinsi ihale günü ve saati 
Lira Lira Kilo 
l.768 265 6800 Gaz yağı 18.5.940 10 

27.120 2034 452,000 Arpa 22 5.940 10 
..____ 5.400 405 :ı 5,000 Sabun 22.5.940 11 

~--~----~-----a • .uz YEDELER 

Münakasa Gazetesi 

Şartname ve mukavele projelerini görmek isteyenler bu 
det içinde Çanakkale Orman Çevirge Müdürlüğü dairesine 
Bayramıç orman bölge şefliğine müracaat edebilirler. 

müd
veyn 

_ ______ _J_Devamı 4 üncü ~.a_y_f_a_d_a_) _____ _ _ 

BOR S 
ÇEKLER 

14 . 5 • 1940 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milıiuo 

Cenevre 
Amıterdao 

Brüksel 
Ati na 
Sofya 
Madrid 
Buda peşte 
Bükreş 

Belgrnd 
Yokohama 
Stokholm· 

5.24 
164.65 

2.9647 
8.3S50 

251.2725 

0.97 
l.98S8 

13.61 
29.7375 
0.625 
3.91 

37.54 
31.005 

O. D. Y. 8 inci lıletm~ K;;,isy~nundan : - 1 
. Alsancak atclyesinde toplıtumış ve bir senede toplanacak tah- • 

ltıınen 170 ton destcre talaıları açık artırma usulü ile 28.5.940 salı 1 f nü snat 15 de Alsancakta işletmemiz binasmda komisyonca satı

ESHA f! VE TAHVıLAT 

Sıvas ·Erzurum 2 19.68 

•cıd,tır. 

" n 3 19.65 
1938 % 5 ikramiyeli 19.-
Ergani 19.14 

la Muhammen bedel 255 lira olup isteklilerin 19.13 liralık makbuz
. rı ile muayyen vakitte komisyona gelmeleri lazımdır Şartnamesi 
'tletı:ne kaleminde görülebilir. ,... ÇOCUK HEKiMi 

- Dr.. Ahmed Akkoyunlu 
İstanbul l inci icra Memurluğundan : ı 1 Taksim-Talimhane Palas X 4 

Erbaada eczacı Cemal Varol e,i Zehra Vnrol'a e1.gayri tediye Pazardan maada hergüıı saat :e .lllasraf borcundan dolayı borçlu bulunan lstanbul Ebussuut cad- 15 ten sonra Telefon .\~ 40127 
~~inde matbaacı Paskal hakkında İstanbul ikinci icra dairesinde 
'1 u borçtan dolayı yapılan takipte tanzim olunan haciz zabıt varaka-

I ltı tıda teshil edildiği üzere 2000 lira kıymet takdir olunan (Angsburg 

11.''ka 6814 numarala ve 1902 tarihli çifte battal tip tabı makineti
t~n •atılmasına karar verildiğinden mezkur makine yukarıda bildi
} tıı Yerde 16 5.94!) tarihine müsadif perşembe günü saat 9 dan 12J 
t kadar satışa çıkarılacaktır. 
h Verilen bedel muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini buldu. 
tıl 1lakdırde ahcısma teslim edilecel~tir. Aksi takdirde sahf temdit 
ı._~~rek 18.5.940 tarihine rastlıyan cumartesi günü ayni saatte rua
'1 1 ezkurda yapılacak olan ikinci arttırmadan en fazla bedelle 
liıı~•klısın satılacağından taliplerin muayyen gün ve saatte mahal-

c hazır bulunacak memuruoa müracaatları ilan olunur 

Hatay C. H. H. idare Heyeti Riyasetinden : 
\ Altı Silindirli ve Sövrele markalı bir otomobil 25 ILtıyıs 940 cu-
~ltıi güoü ögledeo sonra açık arttırma ile anhlııcaktır. 
•,~kMuhammeu bedeli 350 liradır. Taliplerin yüzde yedi buçuk mu
~ at teminat akçasile birlikte mezkur günde Hatay Garajında 
liııtır bulunmalara ve faıla tafsilat almal< için her gün parti lditipli-

t ttlüracaatları ilan olunur. 

Edirne Vakıflar Müdürlüğünden : 
~· y l..ıp kilıiri mnhallasinde harap Şah davud telikesi enkazı ma
~tı ındc kainıen satılmak ve ihalesi 22.5 940 çarşambn günü saat 
Pk btşte icra kılınmak üzere on beş gün müddetle açık arttırmaya 
"ıt~'~ttııştır. Teminat akçesi elli sekiz lira seksen sekiz kuruştur. 

lılerio Vakıflar müdüriyetine müracaatları. 

Emlak ve Eytam Bankasından : 

tı11~•küdarda Kara Davudpaıa mahalle.sinde Büyükhamam soka· 
~, eaki 16 yeni 14 No.h alıf8b evin enkazı 23 mayıs 940 tarihi
İlt t••tlayau perşembe günü aaat 14 de açık arttırma ve peşin para 

~&.hallinde kaimen satılacaktır. 
ı~ ~ttlırmaya girmek için 20 lira pey akçesi yatırmak lazımdır. 

'lı:ıtı nkaz, artbrwa neticeıiude en çok bedel verenin üzerine ihale 
İcak ve ihale bedeli mahallinde derhal tahsil edilecektir. 

"ı't ~eyenlerin mezkur a-ün ve saatte mahallinde hazır bulunacak 
tyetine müracaat eylemeleri lazımdır. 

·~ ; 
( ~ Üıküdar İcra Memurluğundan : 
ti >'ı_k -ııcuz olup aatılmasına karar verilen masa, konsol, gardrop, 

~ b' Yorgan vesaire otel eşyası 20.5.940 pazartesi günü ıaat 10 
'~İtı ~laoıak !luretile Kadıköy Moda Devriye sokak 20 No. evde 
"?~1 ~çık arttırması icra kılınacak muhammen kıymetlerinin yüz-
~~. Şıni bulmadığı takdirde ikinci arttırmaya bırakılarak 24.5.940 
'ıı.. 0Yııi saat ve yerde ikinci arttırması icra kılınacağı ilan olu-

Ç Çanakkale Orman Müdürlüğünden: 
~I ~ lrıakkale vilayetinin Yenice kazası dahilinde megara dere dev
~ Otu ormanından çurük dahil 136 metre wikap gayri mamül 
~ 'hcı 2.5 940 tarihinden 17.5.940 t rihiııe kadar 15 gün müd 

1\ a.çık arttırmaya çıkarılmıttır. 
'~tt.:ttırnıa 17.!>.940 tarihine rastlayan cuma günü saat 14 de Ça
~ ll ~Orman çevirge müdürlilğü binaıında yapılacaktır 
~lltc tr metre mikap gayri mamulün muhammen bedeli 510 ku· 

r ş' l'eıninatı muvakk lesi 53 liradır. 
~I iç~"lnaoıe ve mukavele projelerini görmek isteyenler bu oıüd· 

t1ıi.'11dc Çanakkale Orman Çevirge Müdürlüğü dairesine veya 
t 0roıan bölge şefliğioe müracaat edebilirler. 

~'tı' 'l, Çanakkale Vilayetinin Bayramiç kazası dahilinde çavuşlu 
~ fi •t \M:aır.ı 11 me'e baltalik ormanından 8792 kental meşe odunu 
'%~ 1•rihinden 17,5.940 tarihine kadar 15 gün müddetle açık 
t A,.~Ya çıkarılmıştır. 
"'ı-~~llırıııa 17.5.940 tarihine rnstlayan cuma günü saat 14 de 
• ll~hlc Orman Çevirge Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 
'~~•t er kentalinin muhammen bedeli 7 kuruıtur. Teminatı mu

~ c,· 1 47 liradır. 

Müteahhit ve Meraklılarına 

Park ve Bahçeler için lazım olan her nevi fıdaı ları ile Or· 
man ve Çiçek fidanlarım en müıait şeraitle yalnız bahçemizden 

tedarik edebilirsiniz. 

BİR DEFA TEŞRİFJNİZ IDDiAMIZI İSBAT A KAFiDİl< 
AÖRESı lleyoğlu, Pangn tı. Fıat Garnjı yanında No 6 

lstanbul PTT. ,udUrlüglınden : 
İdaremiz posta çantaları imalinde kullanılmak ü~ere 100 101 

santimetre eninde 3500 metre bezin alımı kupalı zarf usulile eksilt
meye konulmuştur 

Eksiltme 29. 5. 940 çarşamba saat 11,5 da. B. Postahane bioası 
biriuci katta Telgraf Muavinligi odasında toplanacak Mudürluk Alım 
Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

Beher metresinin muhammen bedeli 260 kuruş, hepsinin 9100 
lira muvakkat teminat 682,5 liradır. 

Taliplerin olbaptaki şartnamelerini görmek ve muvakkat temi
natlaram yatırmak üzere çalışma günlerinde mezkur Müdürlük idari 
kalem Levazım kısmına eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 
da kanunun tnrifahna ıöre hazırlayacakları mektublarını, tekl ıf mek
tubu 940 ıenesi için muteber Ticaret Odası vesikası ve muvakkat 
teminat makbuzunu muhtevi olarak yukarıda ismi geçen Kemisyon 
Başkanlıj'ma No. lu makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri. 

(4017) 1-4 

lştanbul Elektrik Tramvay ve Tünel işletmeleri 
Umum Müdür.lügünden : 

idaremiz ihtiyacı için 100 adet dingil alınacaktır. 
Muvakkat teminat maktuan 450 liradır. 
Tekliflerin kapalı ve mühürlü bir zarf içinde 4 temmuz 940 

perşembe günü akşamına kadar İdaremiz Levazım Müdürlüğüne 
tevdi edılmit olması lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Metro banm 4 üncü katında Levazım 
Müdürlüğünden parasız tedarik edilebilir. (4013) _ _._.... --- ~---- --- -

Jandamna Genel Komutanhgı Ankara Satmalma 
Komisyonundan : 

1 - Bir tanesine üç yüz elli kuruş kıymet takdir edilen vasıf 
ve örneğine uygun altı bio metreden dokuz bin metreye kadar ka· 
putlul< kumaş 16.5.940 Perşembe günü saat onda kapalı zarf eksilt
mesile satın alınacaktır. 

1 
2 - Şartnamesi 158 kuruş karşılığında Komisyondan almabile· 

cek bu el<siltmeye girmek isteyeulerin 2363 liralık ilk teminat mak-

i 
buz veya banka mektubu ile şartnamede yazılı belgeleri muhtevi 
teklif nıel~tuplarn11 eksiltme vaktinden en geç bir saat evvel Komis· 
yona vermiş olmaları. (1935) (3430) 4-4 

ı lstanbul P.T. T. Müdürlügunden: 
İdaremiz ihtiyacı için 61 /62 santim eninde 3200 metre posta 

çantası imalinde kullanılmak ü:ıere bez alımı kapalı zarf usulile ek· 
siltmeye konulmuştur. 

Eltsiltme 29. 5. 940 çarşamba saat 11 de B. Postaha ne binası 
birinci k tta Telgraf Muavinliği odasında toplanacak Müdürlük Alım 
Satım Komisyonunda yapılacaktır . 

Beher metresinin muhammen bedeli 175 kuruş hepsinin 5600 
lira, muvakkat teminat 420 liradır. 

Taliplerin olbapdaki şartnamelerini görmek ve muvakkat tea>İ· 
nallarını yatırmak üzere çalışma gü:ılerinde mezkur Müdürlük İdari 
kalem Levzım kıımına eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 
da kanunun tarifine göre hazırlayacakları mektuplnrını teklif mek
tubu 940 seııesi için muteber Ticaret Odan vesikası ve muvakkat 
teminat makbuzunu havi olarak yukarıda ismi g .. çen Komisyon Baş
kanlıtına No. lu makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri. (4018) 1-4 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satmalma 
Komisyonundan : 

3 

1 - Bir metresine elli sekiz kuruş fiyat tahmin edilen vasıf 
ve örneğine uygun 30,060 metre yatak kılıflık bez kapalı zarf usu· 
lü ile 16.5.940 pertembe günü saat on üç buçukta satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız Komisyondan alınabilecek bu ekailtme
y girmek isteyenlerin 1455 liralık ilk teminat ve şartnamede yaz.ılı 
belgeleri muhtevi teklif mektuplarını en reç eksiltme vaktinden bir 
s t ev\'el Komisyoua vermiş olmaları. (3431) (1934) 4-4 

1 - Şartnamesi mucibince 3125kilo komprHÖr yatı açık eksilt· 
me usuliyle sahn alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli 1312,50 lira muvakkat teminatı 98,43 

• * * 

Cinsi Miktarı 

Muh bed. %7,5 tem. Eksiltme 
lira kr. lira kr. tekli aaati 

Kırmızı hareli ale- 360x600 200 kilo sif 640 - 48 - açık eks. 14 
minyum kağıdı 

Çadır 30 adet 2850 - 213175 n ,, 15 
1 - Şnrtnnme ve •kağıt nümuneıi mucibince yukarıda cinı ve 

miktarı yazılı iki kalem malzeme açık eksiltme usul:le ihale olu. 
nacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme sa
atleri hi7.alarmda yazılıdır• 

111 - Eksiltme 22 V. 940 çarşamba günü Kabataıda Levaı:ım 
ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacekbr. 

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

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

a alı Zarf Usul ile Eksiltme 
Liseler Alım, Salim Komisyonu Reisllginden : 

Beher T. B. Eksiltmenin yapılacatı iık tem. 
Cinsi kur uf Miktarı gün ve saati lira 

- --- -
Yumurta adedi 2 450000 adet 17.5 940 cuma günü 675 

saat 14 25 de 
--------

Soğan kilosu 7 40500 kilo ) > 14,40 da 693 
Patates > 10 64000 > ) 
Un ekistra l> 15 38500 > ) 
Makarna > 28 13250 > ) > 15 de 839 
frehriye > 28 2750 :ıı ) 
rmik > 20 4600 , ) 
Tereyağ l> 145 4200 .» ) ]) 15, 15 de 457 

Nohut l> 20 8300 » ) 
Kuru çalı fasulye » 27 29500 .» ) 

> barbunya » > 18 10600 > ) > t5,25 de um 
Yeşil mercimek > 23 6500 )) ) 
Kırmızı > l> 18 3650 l> ) 

Komisyonumuza bağlı Galatuaray, Haydarpafa, Kabataı Erkek 
Liselerile, Çamlıca, Kandilli ve Erenköy Kıı: Liulerinin mayıs 194 l 
sonuna kadar ihtiyaçları olan yukarıda yazılı yiyecekleri kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konmuştur. Bu hususta ıerekli durum yukarıya 
yaı.ılmıştır. 

Eksiltme latanbul Beyoğlu İstiklal caddeıi No. 349 da Lileler 
Alım Satı:ıı Komisyonunda yapılacaktır. 

İstekliler ilk teminat oıakbu7.u ve 1940 yıla Ticaret Odası velİ· 
lcalarile 2490 ııayılı arttırma, eksiltme kanununun tarifatı daireıinde 
hazırlayacnklan teklif zarflarını yukarıda hizalarında gösterilen sa
atden bir saat evveline kadar söı.ü geçen Komisyon Reislitine m,k
buz mukabilinde teslim etmeleri. 

Teminatl arı yatırmak ve şartnameleri görmek iateyenlerin Ga· 
latasaray Lisesinde Komiıyon Katipliğine müracaatları ilin olunur. 

(3332) 4-4 

Muhammen bedeli 5800 lira olan 5 kalemden ibaret muhtelif 
ebatta 92000 metre bakır izole tel (NGA' 3.6.940 pazartesi günü 
saat (15) on beşte Haydarpaşada Gar binası dahilindeki Komisyon 
tarafından kapalı zarf usulile se.tln alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 435 liralık muvakkat teminat, kanu· 
nun tayin etliği vesikalarln tekliflerini muhtevi zarflaruu aynı gün 
saat ( 14) on dörde kadar Komisyon Reislitine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komiıyoodan parasız olarak daj'ıblmak· 
tadır. (3800) 3-4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Jours ~ureıı 
------- Mode Prix Caution. -Lieux d'~judication ~t du 

Objet de t'adjudication d'&djudic t. estimatif provisoire Cabier des Charge. 

Adjudications au Rabai~ 

Constructions-Reparations-Tra •. Fublics.. ateriel de Construction-Cartographie 

Pnvage s roate Samsun-Sivas-Kavak: 450 m. 
Constr. hat. hôtel et casino a Muş 

,, ,, transformateur (cah eh 39 P) (aj) 
n pont "Kepsut Simav,, s route BrJıke-
ıir-Kepsut 

Publique 
Pli cach 
Gre a gre 
Pli cach 

921 -
17832 73 
7846 19 

19487 03 

69 07 
1337 47 

S88 46 
1471 53 

Vilayet Samsun 27-5-40 15 -
Municipalite Muş 28-5-40 1 S -
Com. Ach. Econom. Monop. Kabatache 31·S-40 14 -
Vilayet Balıkesir 30.5.40 10 -

Elecfricite-Caz-Chauffc:cf' Cer fral(lrs12llaUor. etrı ateriel 

Pose cfıblc a Sivas Pli cach 6700 -

Schalter iı. l'huile nutomntiqee avec etui en ,, 1510 -
fonte iı. peux pôles: 10 p. 

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Cuir: 1,5 t. 
Toile pr. sacs postaux: 3500 m. 

" ) " ,, 3200 " 
Costumes pr. homme: 6 p.-id. pr. femme: 1 p 
Bottines en caoulchouc: 1000 paires 

Gre iı gre 
Pli cach 

.. 
Gre tı grc 

> 

9100 -
S600 -

7000 -

S02 SO Adm. Gen. Ch. de fer Etnt Ankara 
Bur. Exped. H. paşa 

113 25 ler Expl. Ch. de fer Etnt H. paşa 

682 50 
420 -

10 -
1050 -

Com. Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı 

Dir. P.T.T. Istanbul 
,, ,, 

C. A. Comm. Cen. Surv. Douan. lst. 
Corn. Ach. lnt. Tophane 

28-5·40 ıs -

5-6-40 ıs -

15-5-40 
29-5-40 
29-S·40 
17.5.40 
17-5 40 

14 -
ll 30 
11 -
11 -
16 -

Ameublemeni pour Habitation et Bureaux-Tapiss_!!ie ete. 

Meuble pr, le casino Taxim: 8 lots (ai) Publique 2830 20 212 26 Com. Perm. Municip. Istanbul 25-S-40 1 l -

Travaux d'lmprimerie - Papeterie - Fourniture de Bureaux 

Cnrton bitume de bonne qual. pr. trav. isoln· Pli cach 
tion ou couverture toits des constr. en 
beton: 800 rouleaux 

Transport-Chargement - Dechargment 

Transport charbon: 15000 t. Publique 

Comlıustible - Carburant-Huiles 

Huile graisse: 68 t . 
Huile pr. compresscur: 3125 k. 

Divers 

Baril en fer: 150 p 
Essieux: 100 p. 
Fer a cheval: 12500 P· 
Voiture pr. transport: 59 p. 
Courroie en cuir solide ou en cnoutchouc 
Mnchine·outil a tours: 2 p. 
Soudure des trous des bidons de yoghourt, 

fromage et ereme qui seront mis dans les 
depôts frigorifiques iı Karaağaç et renou· 
vcllement dcs eaux salces dcs bidons de 
fromnge pendant une annee 

Machine-presse (nu nom et pr. compte du 
fournisseur): 3 p. 

Pieces de rechanges pr. camionnclte Ford: 
69 P · (aj) 

Provisi ons 

Conseıves de poisaons: 10000 boites 
Orge: 452 t. 
Savon: IS t. 
Sucre: 5657 k. 
Riz: 7,8-8,6 t. 
Viande de boeuf: 28 t. 
BroyRge ble: 142919 k. 
Pııin: 255·365 t. 

> S4 t. 
I 

> pr. maison correctionnelle Afyon 
Prepnration manger aux agents de l'usine d'e· 

lectr. a Silahtar au local a affccter gratis 
(rectifie) 

Adjudications a la su renchere 
Decombres moteur 
Fauteuils usagC:ıi: 3S p. 
Articles d'ameublement: 637 lob 
Decombres bat. 
Coton: 3,5 t. 
Moteur avec access. et machines tissage: 82 p. 

Decombre dcpôt frigorifiquc et moulin 
Tisıus en laine et soie-impermeables en soie et 

coton·redresseur-recepteur radio-mnchines 
pr. sc raser- etiquettes imprimees 

Gre a gre 
Publique 

Publique 

Grc iı. gre 

" 
• Gre a grc 

Publique 

" 
Gre iı gre 

Grc iı grc 

n 
,, 
" 
" ,, 

Pli cacb 
> 

" 

Publitıue 

" ,, 
,, 
J) 

,, 

" 

9520 -

1768 -
1312 50 

2137 50 

9375 -

2920 -
270 -

1635' -

2600 -
27120 -

5400 -
2560 -
2500 -

33306 -

30 -
70 -

557 2S 
135 -

2100 -
20000 -

4000 -

714 - ler Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 4-6-40 15 -

225 - 4me Exploit. Cb. de fer Etat Kayseri 30-5-40 15 -

265 -
98 43 

160 32 
450 -

219 -
20 25 

122 62 

390 -
2034 -

40S -
188 -
188 -

2S00 -
389 -
900 -
100 -

2 25 
s so 

'12 -

157 50 

Com. Ach. Milit. Edirne 18-5-'40 10 -
Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 30-5-40 14 -

• Com. Ach. Ch. de fer Etat Ankara 28·5 ·40 10 30 
Jusqu'nu 4·7-40 
17-5·40 11 

Dir. Gen. Expl. Elec. Tram. etT. lst. 
Com. Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı 

" " Municipalite Kütahya 
C. A. Comm. Gen. Surv. Douan. 
Com. Perm. Municip. lstanbul 

ı S-S-40 11 30 
Jusqu'au 20-5-40 

lıt. 18·5·40 11 -
30-5.40 14 -

Com. Acb. lnt· Tophane 30·5·40 14 -

Dir. Agriculture lstanbul 20-S-40 ıs -

Com. Ach. lnl · Ankara 

" 
Mil. Edirne 

> " C. A . Com Gen Surv. Douan. Ist. 

16-5-40 
22-5-40 
22-S-40 
16-5-40 
16-5-40 
20-5-40 
16-5.40 

,, :ıı 

Com. Ach. Mil. Vize 
> Div. Tekirdat 

Procureur Gen. Sinop 
,, ,, Antakya 
:ıı > Afyon 

0ir. Gea. Kııpl. lleetr. Tr. et T. 

3-6 40 
31-5-40 
15 6-40 

lst. 20-5-40 

Dir. Biena Nat · Istanbul 20-5-40 
, 1l 20 5-40 

" " 20-5-40 
Dir. Restauration Municip. Ankara 20-5-40 

,, Fc.rme Essai, Amel. et Elcv. Coton 31-5-40 
3me Bur. Exec. Ist. Knsımpaşa, 17, 21·5·40 

15 -
10 -
11 -
15 -
16 -
15 -
lS -
14 -
14 -
10 -

14 -
14 -
14 -
lS -
ıs -
16 -

quartier Bedreddin No 8 
Vilayet Edirne 
Dir. Ventes Douancs htanbul 

16-5-40 1 S -
17-5-40 9 -

±§_1 

Memento des Fournisseurs 
LES ADJUDlCATIONS QUI AURONT LIEU DEMAlN LE 16.5.# 

Munieip. Akhisar : 
Service voirie (No 1400) 

Vilayet Manisa : 
Achevement constr. creclıe [No 1404) 

Com. Ach. Comm. Gen. Gen
darmerie Ank. : 

Etoffe pour capc te e t t o le poar mateloe 
[No 1405] 
Com. Acb. Ecole Sup. lnge· 
nieurs: 

Articles telcphone et clcctr. (No 1406) 
Bois de conıı r. [No 1406) 
Machineı de memieerie [No 1406) 

Municip. Istanbul : 
Materiel pr. resenu te cphonique (Nol406] 
Boi• de conetr. et boulonı (No 1406) 
Cailloax et poudre de charbon [No 1406] 

Com. Ach. lnt. Maritime : 
Toile americaine (No 1406] 

Dir· Trav. Pub. Elazig: 
Conııtr. biitissc hôpital (No 1406] 

Chemins de Fer Etat: 
Produit• pharıuaceutıques [No 1406] 

Dir. Palais Nationaux: 
Conetr. bitısse Secrctanat Gen. (Nol406] 

Dir. Gen. Monopoles: 
Comptenr et remorqueur (No 1406] 
Pnpier dorc blauc (No 1406) 

Vilayet Aydin : 
lmprimcıı [No 1406) 

Com. Ach. Milit. Konya: 
Herbe frniche {No 1406] 

Com Ach · Milit. Edirne : 
Paille [No 1410] 
Hericot• eeca et beurre [No 1417] 

Dir. Geu. Exploit. Ports Etat 
Suc. lzmir: 

Traruıport eel [No 1412) 

Municipalite Dursunbey : 
Conııtr, abattoir techniquc (No 1408] 

Municipalite Samsum : 
Constr canolientİ<ın (No 1414) d 
Dresscment projet pour locomobile 

1 

1 

SOO c. v. lı inıtnllcr ii l'usıne ı! t' 
lectr. de Samıun (No [ 1414] 

Com. Ach. Minist. Def. Nıı!·: 
l.it en fer [No 1415) 
Fasuie-main et bournous [No 1416) 
Piccu rechange mach'ne Ragola [N 1 

Etain [No 1418) 

Vilayet Gaziantep : 
Boili (No 1414) 

Com. Ach. lnt, Tophane: 
Beune [No 1416) 
Chlôrure de chanx [No 1416] · 
Couverlure en laine (No 1418] 

Dir. Etablissemenl lmmigrCS 
Ceyhan: 

Anımaux de laboar [No 1418) 
Transport boiı constr. (No 1418) 

11 
Conseil des Ancieııs de peY 
mendere: 

Tran•port fruits (No 1418) 

Dir. Hangar Aviation : 
Lit en fer et toıle p ur linge [No 1

4 

Com. Ach. Comm. Milit lıt' 
Treneporr barr a en fer [N~ 14171 

Procureur Gen. Ödemiş : 
Pa n (No 1417] 

Dir. Monop. Gaziantep: , 
Transport articleıı monopoliscs (No 1 

NOTES • Lea Numcroııentre P'; 
thcees eont ceux de notre journel 
lequel l'nie a pam. 

(• ) Le• affaıres ıuıvıe• d'ane ' 
risque ee rapportent • des venttJ 
adjudication a la eurenchere 

(3 üncü sayfadan devam) 
Balıkesir Ormnn Müdürlüğünden : 

Cinsi Kental: 
Çıra 2241 c.Jı{I 
Balıkesir vilayetinin Edremit kazası dahilinde buduU r .. dO~ 

mede yaz.ılı Kazandere devlet ormanından 2241 kent 1 çıra f' 
ay içerisinde çıkarılmak üzere 9 5.940 tarihinden itibaren 2 
müddetle açık arttırmaya konulmuştur. 15 jt 

Artırma 29.5.1940 tarihine müsadif çarşamba günü saat 
Balıkesir orman müdürlüğünde yapılacaltiır. 

Beher kentalin muhammen bedeli 32 kuruştur. 
Muvakkat teminat 53 lira 78 kuruştur . ... o~~ 
Şartname ve mukavele projeleri Balıkesir Orman müdürloğ 

görülebilir. 

İçel Ziraat Müdürlüğünden: 
Muhaoıaıeıı 

Mikdara Kıymeti 
Cinsi Kilo Lira Kr· 

Karışık pamuk çiğidi 22,093 773 25 
Pamuklu çiğit 1,442 50 47 .. ao' 

Adana pamnk deneme, islah ve üretme çiftliği müdiirlil~sı< 
ait olup anbarımız.da bulunan yukarıdıı yazılı iki kalem de .. g 5,,ı 
rileu çiğit arttırma ve peşin para ile 23.5 .940 perşembe günU ,.,, 
IO da Vilayet Ziraat müdürlüğünde müteşekkil komisyoıı buıll 
da satılacaktır. b" 

Çiğidi alacak kimsenin yağ fabrikalarında kullanması aıec ~O 
dir. Dahn faz.la izahat isteyenler müdürlüğümüze müracaatları 
olu o ur. 

Malatya Kızılay Reisliğinden: 
Teminat akçası Miktarı 

Lira Krş Kilo Cinsi 
128 5 48782 Buğday 

1 24 415 Arpa 
1 14 382 Mısır 

30 113 Döğaıe • ' 
Malatya Kızıliiy cemiyeti deposunda mevcut yuknrda ci0'1ııbef 

miktarı yazılı dört knlem zabire 2.5.940 tarihinden itibareı> /5.~ 
gün müddetle açık artırma suretiyle s!ltıkcal<tır. Talipleriı> 1 ~ tf 

tarihine rastlayan cuma günü saat on dörtte yüzde yedi buÇ~oıPır 
minat akçasiylc birlikte belediye binosındn nıüteşekkil satıŞ 
yonuna mürac atları lüzumu ilan olunur. 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğünden : . gil 
Tahminen bir buçuk ton hurda demir 2i.5.940 paznrtesı 0l 

mahallinde pazarlıkla sntılncaktır. İsteklileriu ayni günde saat b( 
Üsküdar iskelesi yakininde Şemsi paşa camii avlusunda ::ııır / 
luomaları. ~ 

imtiyaz Sahibi ve Yazı işleri Direktörü: lsmail Girit 
Basıldıtı yer: Akıa Baaımevi iatanbul 
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