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ABONE ŞARTLARI 
TÜ!'klye için Kuru~ 

3 Aylığı 450 

6 " 850 
12 " 1500 
Ecnebi memleketler için 
12 aylığı 2700 

Sayısı 5 K u uş 

Günü geçen nushalar 
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CUMARTESi 

HERGÜN ÇIKAR İKTiSADi. MALI, TICAR1 VE ZİRAi 

ıs Mayıs 1940 

İDAREHANE 
Galata, Fermeneciler Cad. 

Kenber hanı. 2nci kat 
No. 8-9-11-12 

İLAN ŞARTLARI 
İdarehanemizde görü§ülür 

Telefon: 49442 

Posta kutuıu No. 1291 

Urnunı TücCarların ve nıüteahhit erin mesleki Organıdır 

Ekonomik Haberler __ Müt~ah_!1itlerin Takvimi 
20. 5. 940 ta YAPILACAK İHALELER 

Cuvaı ithali için akreditif ~;id~ 
l
. Uzun zamandanberi memleke
ıın· & ııde çuval buhranı vardır. 
~ kerre çuval ihtiyacının te
~1? edilmesi için Ticaret Veka· 
.tlı çuval ve kanaviçe birliğine 
ithalat için lıizımgelen akreditifi 
~ınıştır. İthal edilecek çu· 
~~Uıırıo bir kısmı bu kerre hü
lt Uınetce ihracına müaande edi
l 11 bir miktar yapağıya tahsis o· 
llnacaktır. 

Mahsul bolluğu 

d Meınleketimizin her tarafın· 
L~n gelen haberlere göre bu yıl 
'lılün mıntakalarda mahıul va· 
~Yeti gayet iyidir, Adann, mm· 
kasında bir aya kadar yeni 

~lhsulün idrakine başlanacak
d • Bu sene yağmurların vnktin-
t Yağmış olması mahsulün bol 

;c kalite itibarile iyi olmasını 
tı:ı:ıin etmiştir. Bu münasebetle 
llıt111leketten bir miktar daha 
'tı:>a ihraç edilecektir. Zahire ih· 
t~t komitesi tüccarın elindeki 
~~alarm stok ve nevilerini tes-
ıt ctmeğe başlamıştır. 

4rııerikadan gönderilen demirler 
geliyor 

Sir müddet evvel Amerilraya 
'tı>trış edilip vapurlara yükle
::~ck yola çıktığı bildirilen 
"\1\10 ton çubuk demirin bugün 
~lırinıize gelmesi beklenmekte· 
L'.t· Bu demirler madeni eşya 
~liğine ait olup birlik nizamatı 
~esinde tüccarlara tevzi edi· 

ktir. 
~·\'eni mallar geldikten ıonra 
~ftıada bu tip demir sıkıntısı 
ı. lknıış olacaktır. Diğer taraf
"tı Karabük fabrikası artık her 
llt\'j sipariş kabul edecek vazi
{tte gelmiş olduğund"an Ameri-
'Yfl başka bir parti demir ıi· 
~~it edilmeğo lüzum kalmamı'· 

lUrk tütonü ~;;k istiyenler 

41ı,i Amerikalı memleketimlz
b ıı tütün almak için şebirimizde 
lılunırıaktadır. 

t' nulgar tütün firmalarından bi
~llin mümessili de piyasamız.la 
> tn11slarda bulunmak üzere Sof-
'dan gelmiştir. 

lUrkiye - Rusya ticari münaşebatı 
genişleyecek 

~~o"yet ticaret mümesaili ve· 

ı\ 
1• ınıntaka Ticaret müdürü 

... . 
Ilı" Ilı Sakınımı ziyaretle uzun 
~~ddet görüşmüştür, iki mem
~ et ticari münasebatının geniş· 
~~tsine ve mevcud bazı müş
~~~lın izalesine dair olan bu 
IQ<ıt\itnıe bilhassa Sovyetlerin 
Ilı ttnleketimiı.den tiftik ve sair 
tt lddelcr mübayansı üzerinde 
~ttyan etmiştir. Diğer taraftan 
> 11Yet ticaret mumessili Türki-
t)t • k ltı tnanıfatura eşyası, pamu • 

ile lbensucat ve petrolla benzin
"~ ~aşka daha bazı maddeler 

bılcceklerini beyan etmiştir. 

Çay Kanunu çıkıyor 

~ .\rıknradan bildirildiğine göre 
..,tr ~anunu memleketin iklim 
lir dı~er vaaıflara itibarile, çay 
~ '-lınc elverişli mıntaka elan 
~ t'tılıun Hopa kauısında, Trab
kı::~ Sur.mene, Of kazalarında, 

nan tamamında tatbik dil-

Orman Çiftliği Direk.: ---
mesi hakkındaki kararname Ve· 
killer Heyetince taadik edilmiş· BarHk ve deri (No 1421) • 

D. D. Yolları: tir. 
-- - - Lokomotif malzemesi (No 1S76) 

Kıymeti 500 liradan az ihracat Bergman boru (No 1405) 
'th t Gemici el feneri (No 1408) Ve 1 ala için menşe Şehadetna- Otomobil kiralanması (No 1422) 

mesi aranılmayacak Askeri Fabr. U. Müd. SAK: 
Ankaradan bildirildiğine göre Su tesisatı malzemesi (No 1381) 

Civata ve 11omı:ın (No 1421) 
kıymeti 500 lirayı veya muadili Galvani:r.li teneke (N.:> 14~1) 
ecnebi parasını geçmiyen ve İ· Çel k (No 1421) 
simleri Ticaret Vekaletince tes· Rende t .. :r.giibı şerit testP.re tez{lihı 

(No 1421) 
bit edilecek hudut memleketle- Adana Belediyesi: 
rine sevkedilen ve yahut bu Gazoz 'işeai ve kapıülü (No 1397) 

memleketlerden ithal edilen eır Gaziantep Belediyesi: 
yanın menşe şahadetnamesi al· Sabit etüv ınakinesı (No 1405) 
maktan ve menşe şabadetnamesi Kamyon (No 1419) 

ıbrazından muaf tutulmcıısı hak- Vize Ask. SAK : 
Sığır etı (No 1406) 

kındaki kararname, Vekiller • (No 1420) 
Heyetince kabul edilmiştir. İst. Üniversitesi SAK: 

P. · fi ti d"' • Motör (No 1411) 
trınç a arın 1 n UŞmesı Rontgen filmi (No 1408) 

Pirinç fiatları son günlerde Şirurji klıniti inş. k111m tadilatı (No 1408) 
Kriple kömürü (No 1411) 

düşmeğe başlamıştır. Nevilerine Malatya Defterdarlığı: 
göre her cins malda iki üç kuruş HükUmet konafıı ikmali in~. (No 1409) 
kadar düşüklük vardır. İhracat D · L SAK enız vz. .: 
yapılmadığı için dahildeki stok- Soda (No 1409) 
ların fazlalaşmıf ve yeni mahsul Jandarma Genel Komut Ank. 
da yaklaşmıştır. Bu itibarla fiat· , Çamıışırlık bez (Nn 1409) 

ların daha ziyade düşmesi muhte· İst. Gümrükleri Başmüd. : 
meldir. En iyi makinelenmiş mal- Hurda otomobil elhiıe fototrof filmi eğe 
lar 26 kuruşa toplan SRtılmak· ve at kılı (No l409J • · 
tadır. İst Defterdarlığı: 

Midılıi motörü aokazı ve mefruşat ıı ya· 
ispanyadan istediğimiz yumurta sı (No 1409) • 

bedeli İnhisarlar Umum Müd.: 
• Rakı vo şarap mııntan ır.ımporn toşı ve 
ispanyaya bundan Üç buçuk bnknlit kapok (No 1410) 

sene evvel ihrac olunup ispanya İst. Elektrik Tramvay ve Tünel 
harbinin çıkması üzerine orada İşletmeleri : 
Cumhuriyet hükumeti tarafından Kamyon karoıer11i imnli (No ldlO) 
vazıyed olunan yumurtalarımıza Y~mek ihzan ve temini (No 1420) 

aid paralar aradan geçen bu lst . Belediyesi : 
müddet zarfında bir türlü ibra- Hıı11r koltuk ve sandalye (No 1411) 

Döşeme inş. (No 1414) 
cat tacirlerimize verilmemiştir. Erzak (No 1421) 

Geçen ıene Ticaret Vekaleti İs- ~ontgen filmi (No 1414) 

panya blokajında karşılanmak Ulus Müessesesi 
üzere mallarm bedelinin tama- Kum, kaıma, l:ürek v. 11. No 1422 

t • • • C h Motör şalter v.s. elektrik mnlzemeıi men esvıyesını um uriyet 
(No 1411) 

Merkez Bankasına bildirdiği hal- Ank. P.T.T. Müd.: 
de Merkez Bankası iki imza, lıL:arpin ve fotin (No 1411) 

banka mektubu gibi yen: şart- Güm Muh. Gen. Kom. İst. SAK: 
lar ileri sürmüş, bir taraftan da Toz şeker (No 1416) 

vesikalar istenmiştir. Halbuki lst· P.T.T. Müd.: 
vazıyed olunan mallar hakkın- Telgraf direği (No 1418) 

da yumurtacılarda fa•la vesika Makiniııt malzemui (No 1417) 

bulunmadığından mesele yeni • 

Cebelibereket C. Müddeium.: 
E~mek (No 1419) , 

Isparta Ask. SAK: 
Kazan L:nrnvana (No 1419) 

Gaziantep Elektrik İşlet Müd.: 
Odun kiimürü (No 1419) 

İst. Vilayeti Ziraat Müd.: 
Fort kamyonet parçaları (No 1420) 

Kütalıya Belediyesi: 
Kayış (No 1420) 

Tophane Lvz. SAJ<: 
Z!ekirik mnlz.c esı (No 142:) 
Lavemarin kömürii (No 1421) 
Toz şeker (No 1421) 

M.M.V. SAK: 
Elektrik tesiutı (No 1411) 
Yaııııın aondürme aleti (No 1422) 
Yeraltı kablosu (No 1421) 
Tranhnnntör (No 1422) 

Ank. Lv. SAK.: 
Yumurta (No 1411) 

İzmir Belediyesi: 
Mnden kömürü (No 1412) 
Dıvar inş. (No 1412) 
Gazıno inş. (No 1412) 
Dük.kan ankaz.lan (No 141:!) • 

İst. Belediyesi Sular İdaresi: 
Font boru (No 1413) 

Samsan Belediyesi : 
Kaldırım in~. (No 141.ıf) 

Samsun Vilayeti: 
Ekmek et süt maknrnıı v.ı. (No 1414) 

İzmir Muhasebei Huıuıiye Müd.: 
Ateş tuğla11 (No 1414) • 

Piyede Atış Okulu Komut.: 
Harita çıı.ntuı hurç mıır.evra 

matra ve karyola (No 1415) 

Edirne Ask. SAK: 
K. ot (No 1415) 

İst. Komut. SAK : 

undığı 

Nakliye ve saka ıırabaaı (No 1421) 
Akümülatör (No 1422) 

AkhiAar Belediyesi: 
Rekorlu hortum (No 1421) 

Tekirdağ' Ask. SAK: 
Yulaf (No 1421) 

Gireson Memleket Hast.: 
Erzak ve mahrukat [No 1422) 

Alpullu Şeker Fabr.: 
Şeerole kamyonu [No 1422] 

Ank. Valiliği : 
Ziraat aletleri [No 1422] 

Hamiş : ( J Tırnak içine alıomış nu• 
maralar, i~in hangi ııayılı guetede neır-
olduğunu göaterir, • 

[•] Soııunda yıldız i$areti buhınan iıle 
ıııüıayedey• aittir, 

bir çıkmaza girmiştir · 

Yumurta İhracat Birliğinde 
toplanan tacirler bu işin artık 

halli için doğrudan doğruya Ti
caret Vekili Na;ımi Topçoğluna 
müracaate karar vermişlerdir. 

N KA 

Gümrük tarife kanununda tadilat 
yapılıyor 

Ankaradan bildirildiğine göre 
Büyük Millet Meclisi bütçe en
cümeni, gümrük tarife kanunu. 
nun bazı maddelerini değiştiren 
kanun projesinin müzakeresini 
bitirmiştir. Daha Önce gümrük 
ve inhisarlar, iktısnd ve maliye 
encümenlerince müzakere edilen 
bu iayiba bütçe encümeninin 
tetkikinden geçtikten sonra u
mumi heyette görüşülecektir. 

Yeni layiha ile gümrük tarife 
kanununun istisnalara ait mad
delerine bazı ilaveler yapılmak· 
tadır. Bu maddeler, kanunun 
tatbikatında görülen zorlukları 

izale edecek ve bir tek~m ek-
i siklikleri tamamlayacaktır. 

Yeni layihada resmi daire ve 
tetekküllerle menafii umumiye-
ye badim cemiyetler tarafından 

getirilecek eşyalardan bana-ileri
nin gümrük resminden muaf Lu• 
tulacağına dair hükümler de bu· 
lunmaktadır. 

İnşaat -1 amiral- Nafıa işleri - V'ialzeme-Harita 
-il ...--.............-- --

Adana Belediyesinden : 
Aıfolt Dörtyol ağımdan Kuruköprüye kadar uzanacak olan 

Divan yolunun tevsien ve parke olarak in,ası kapalı zarf usuliyle 
ekıiltmeye konulm uıtur. 

Keşif bedeli 22050 lira 30 kuruştur. 
Muvakkat teminatı 1653 lira 77 kuruştur • 
İhal si haziranın 4 Üncü salı günü günü saat 15 de belediye 

encümeninde yapılacaktır. 
Şartname ~eşif, proje ve diğer evrakı belediye fen işleri mü

dürlügündedir. isteyenler 110 kuruş mukabilinde alabil rler. 
Parke yol inşaatı münaknsasına gireceklerin ihale tarihinden en 

az üç gün evvel belediye fen işleri müdürlüğüne müracaatla bu işi 
başarabileceklerine dnir ehliyet vesikası almaları şarttır. 

Taliplerin ihale günü teklif mektuplarına ehliyet vesikası, tica· 
ret odası kayıt v~siknıını ekleyerek en geç saat 14 de kaclar teklif 
mektuplarını Belediye reisUği makbuz mukabili vermeleri ilan olu-
nur. 

Maarif Vekilliğinden : 
3803 sayılı kanuna göre muhtelif vilayetlerde açılan köy ensti

tüleri için yaptırılacak binaların, avan projeleri ile vaziyet planla
rını hazırlama işi, memleket yüksek mimarları arasında müsabakaya 
konulmuştur. 

Bu müsabakayn ait şartnamelerin 20 mayıs 940 tarihinden iti
!>aren Ankara Maarif Vekilliği İlk Tedrisat Umum Müdürlüğünden, 
lstanbul Maarif Müdürlüğlinden alınabileceği ve Vekilliğimizce neş
redilerek reımi okulların hepsine gönderilen Tebliğler Dergisinin 
70 oumarah saymnda aarülebilcceği ilin olunur. 

Kayseri Vilayetinden : 
Bedeli keşfi 5295 lira olan Kayıeri Ürgüp yolunun İncesudan 

geçen kısmının parke inşaatı eksiltmeye konulmuş ve yapılacak ten• 
zilat haddi layik görüldüğü hkdirde 28.5.940 salı günü ibaleıinin 

1

1 icrası mukarrer bulunmut olmak üzere taliplerin encümeni Vilayete 
m ür acaa tları ilan olunur. 

Ereğli Kömürleri İsletmesi Genel Direktörlüğünden : 
Zunguldakta Çatalağzı mevkiinde yapılacak olan bir adet 600 

kişilik amele yurdu binuı inşaatı, ~apah zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

İşin, vahidi fiat esasına göre ilk ketif tutarı 120387,25 lira olup 
muvakkat teminatı 9029,04 liradır. 

J Eksiltme 31 mayıs 1940 cuma günü saat 15 te Zouguldakta 
Ereğli kömürleri işletmesi genel direktörlüğü binasında yapılacaktır• 

Eksiltmeye iştirak etmek iıtiyenlerin, münakasa güaünden bir 
gün evvel, işletme ioıaat müdürlüğüne müracaatla bir ehliye vesi-
kası almaları icabeder. • 

1 
İstekliler, bu işe ait ve aşağıda gösterilmiş bulu:ıan evrak, Zoa

guldakta Ereğli kömürleri işlet~esi inşaat müdürlüğünde, Ankarada, 

ı Etibank inşaat müdürlüğünde, lstanbulda: Etibank İstanbul bürosun· 
da görüp mahallinde tetkik ve tedarik edebilirler. 

Bahsi geçen evrak şunlardır :• 
A Eksiltme şartnameıi 
B Mukavele projesi 
C Birinci keşif cetveli 
O Vahidi fi at listesi 
E Hususi fenni şartname 
F Etibank yapı işleri umumi fenni ıartnameıi. 

Ankara p. T. T. Müdürlüğünden: 
j _1~5_7 _lira keşif bedelli ola? 

0

merkez postahaneıi kan~lizasyonu 
tevzı ışmıo 13 Mayıs 940 tarıhınde yapılan eksiltmesinde sürülen 
pey haddi layık görü1meditinden eksiltme 10 gün müddetle temdit 

• olunmuştur. 
1 . Ek:il~me" 24 Mayıs 940 cuma günü saat 15 de Çocuk Sarayın· 
dakı n:ıudurluk odasında yapılacakbr. Taliplerin 2490 No.lu kanun
da yazılı vesaikten başka bu eksiltmeye girebileceklerine dair Na
fıa Müdürlüğünden alınacak vesika ve temioatlarile komisyona mii
racaatları. 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden : 
Lira Kr. 

1 

52 00 Keşif bedeli. , 
Ankara'da Erzurum maballeıi 172 numaralı vakıf evin banyo 

kazanının detiştirilmesi. 

Yukarıda mevki ve numaraaı yazıl! vakıf evin banyo kazanının 
değiştirilmesi eksiltmeye konulmuştur. lha!esi 20.5.940 pazartesi gü
nü saat on beşte ikinci Vakıf apartımanı inşaat Müdürlüğü daire· 
sinde yapılacaktır. 

Taliplerin % 15 teminat paraları ile birlikte tayin edilen a-Bn 
ve Hatte hazır bulanmaları ilan olunur. 

• • • 
Muhtelif asfalt kaldırım ve bekleme yerleri tamiri iti· 

Bak: İst. Elektrik Tramvay ve Tünel İtlet. U. Müd. ilanlarına 

__ Uaçla!:?._~nik ve ispençiyari aıat, Hastahane Lvz. 
M. M. v: Satmalma Komisyonundan: 

Hepsine tahmin edilen fiyatı 1000 lira olan iki bin ampul klo· 
rür detil 20 mayıı 940 f>azartesi günü saat 10 da Aokarada M. M. 
V. satuıalma Ko.da pazarlıkla sabo alınacağından isteklilerin 150 
liralık kati teminatlariyle birlikte pazarlık gün ve saatinde Ankara· 
da M. M. V. aatıoalma Ko.da bulunmaları. 

istanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
4 adet Filips Metallix derin tedavi dahili ampultl 200 kilovatlık 

alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 22.5.9-10 çarşamba günü saat 15 de 
Tophanede Levazım Amirliği 1Stınalma komiıyonuoda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 5840 lira, kati teminatı 876 liradır. İsteklilerin belli 
uatte komisyona gelmeleri 

* •• 
100 liralık naftalin ahnacakhr· Bak: Mensucat sütununda 

İst Komut. SAK· ilanina· 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 
l Bursa Belediyesinden : 

• 

250 aded elektrik saati açık eksiltme suretile alınacaktır. Mu
hammen bedelleri 1977 lira 50 kuruştur. Ekıiltme ve ihalesi 30.5.940 
perşembe günü saat 16 da belediye binaıında yapılacaktır. Vermek 
istiyeoler şartnameyi her iş günü ve saatinde belediye muhasebe
sinde görebilirler İstiyenlere şartname 5ureti a-önderilir. 

Eksiltmeye rirmek istiyenler 149 liralık teminatlarını Bursa iş 

bankasına yatırarak alacakları makbuzlariyle veya banka mektupla· 
riyle birlikte müoakua saatinden öaco belediyede komiıyoa odaaına 

gelıioler. 
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A) ı\1Unakasalar 

1 nşaat, Tamirat, Naha işleri, Melzeme, Harita 

Parke ins. 5295 -
Muhtelif asfalt kaldırım ve bekleme yerle· 

ri tamiri işi 
Banyo kazanı deği'itirilmesi 
Amele yurdu binası itış. 

52 -
kapalı z. 120387 25 

Mrk. Postahaneıi kanalizasyonu tevsi işi 
(temd.) 

1057 -

B rsa·K rac bey yolunun arasında Ulna. kapalı z. 16000 -
bad köprüsünün ahşap olarak yeniden 
inş. (şıırt. 80 kr.) 

Yalova kaphcalarrnda Riyaseticümbur köş· paz. 
kü y nında yap katibi umumilik bina· 
sının inş. (şart. 250 kr.) (temd.) 

Göçmen evleri inş : 500 ad. kapalı z. 138986 13 
Hanakprnar köyünde göçmen evleri inş.: 129 ad. ,, 85430 25 
Köprübaşı ,, ,, : 100 ad. ,, 64032 
Abbas ,, ., : 100 ad. ,, 64581 -
Sal t " ,, : 100 ad. ,, 69476 -
Kerh ,, ., : 100 ad. ,, 63125 -
K r köprü ., ,, 50 ad. ,, 44814 50 
A b r ,, : 50ad. ,, 33333 50 

,, ,, : 25ad. < 13363 -
emleket Hastanesi tamiri (temd.) - 3.JOO -

nçiyari al~t. Hastahane Lvz. 

Naf li paz. 100 -
Klorür detil: 20 O ampul 
Filips metalix derin tedavi dahili ampulu 

2JO kilovatlık • 

" ,, 
IOOO -
5840 -

trik- P. aVPJJa:r.ı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Elektrik motörü ve vantilatör (Bak mütef. pnz. 
aütunuııa) 

Elektr k sa ti: 250 ad aç. eks. 1977 50 

lbise1 Kundura, Çamaşır v .s. 

Yün kumaş koyu gri renkte: 4000 m. 
Pençelik kösele 
Nöbetçi muşambası 
Kanavi~e: 25 O m. 
Ambalajhk bez: 30000 m. 

paz. 

" ,, 

" 

300 -
332 -

f. c2tbca işleri - ırtasy -Yazıhane Levazımı 

Duruk kağıt: 500000 tabaka gazete knğıdı: kapalı z, 
500000 tabaka 

Beyaz mukavva: 4000 ad 
Beyaz yaldızlı kağıd: 8 00 tabaka (temd.) 
Defter ve evrnkı matbuanın tabı 

Kereste, tahta ve saire 

Kontrplak: 4650 ad. (92.400 m8) 

Ambalaj tahtası 
Ambalajlık tahta: 10000 ad. 

"2ktiyat Boşaltma Yükletme 

Tuz nakli (tashih) 

" 
paz. 

kapalı z. 
paz. 

,, 

aç. eks. 

~ahrukat Benzin, Mşkine yağlan v. s. 

Sömikok: 80 t. odun: 60 t.·kriple kömü· -
rü: 20 t. 

.uteferrik 

Delik tezgahı: 3 ad ... ağaç pulanyası: 1 ad.- paz. 
elektrik motörü: 1 ad.vantilatör: 1 ad. 

Rektifiye tezgahı: l ad. ,, 
Kamyon: J ad. 

,, şasesi: 3 ad. paz. 
Mühür kurşunu. 500 k. ,, 
Şofaj irtibat başlığı: 500 ad. "Y,, şeklinde aç. eks. 

şofaj irtibat orta rekoru: 201.): ad.·şo· 
f j boşaltma musluğu: 20 ad.-şofaj İr· 

tibat hortumu bileziği: 1000 ad.-lastik 
boru raptiyesi: 500) ad. 

Deniz kız it malzeme i (Bu malzeme işe paz. 
yarayabilecek surette kullanılmış da 
olabilir : 8 kalem 

Makine tamir malzemesi• 18 kalem 
Erzak, Zahire, Et, Sebze .s. 

Tavuk eli: 16 t (temd.) 
Ekmek: 35 45 t. 
Erzak ve mahrukat: 22 kalem 
Saman: 90 l t. 
Sadeya1!': 25 t. 
Sadeya, ·s:ıbun·ekmek-et·patates-yumurta

makarnn-pirinç toz şe ·er v.s. 
Sığır eti: 43.5 t. 

Muhtelif erzak Darülaceze için: 15 kalem 
Sabun: 22.5 t. (tashih) 

B. ü 7 a y e d e 1 er 
Boş çuval: 1150 ad. 

J1 

p z. 
aç. eks. 

,, 
kapalı z. 
poz. 

kapalı z. 

paz. 

J1 

B sm h linde pamuklu mensucat-kiremit- aç. art. 
ve mu avv 

E ki elektrik sayıcısı: 20000 ad. 
Tenezzüh otomobili Buik marka 
Orm n emvali 

paz. 
aç. art. 

" 

9300 -

625 -

417 50 

13913 90 
466 -

3975 -

2185 -

2400 -

8693 -

3000 -

1814 -

772 50 

9600 -
k. o 11 

13515 -

15225 -

5900 40 
9281 25 

500 -

370 -

9029 04 

ı2:r 

3650 71 

8199 30 
6407 27 
4802 40 
4842 57 
5210 70 
4734 37 
3361 08 
2500 02 
1002 25 

150 -
876 -

149 -

500 -

-. 

697 50 

46 88 

1043 55 
69 90 

298 12 

164 -

180 -
300 -

1304 -

225 -

137 -

58 -

720 -
371 25 

1004 -

1141 88 

1 i ; 
697-

300 -
37 50 
61 -

MtlnakuaııGazete• i 

üzayedel r Lis • 
1 ------

Günü Saatı 

Kayıeri Viliyeti 28 5·40 
İst. Elek. Tramvay Tünel İşlet. U. Müd. 4-6-40 15 -

Vakıflar U Müd. Ank. 20·540 15 -
Ereğli Kömürleri İşlet, Gen. Direk. 31-5·40 15 -

İst. Etibank 
Ank. P.T.T. Müd. 24-5-40 15 -

Bur a Nı.afıa Müd. 

Milli Saraylar Müd. 

Tekirdağ İskan Müd. 
Diyarbakır Vilayeti 

" 
" 
• 
" ,, 
" 
n 

Seyhan Vilayeti 

ist. Komut. SAK Fındıklı 
M.M.V. SAK 
T ephııne Lvz. SAK 

• 6-6-40 16 -

20·5·40 15 -

3-6-40 15 30 
5-6-40 11 -
6-6-40 11 -
7-6·40 11 
8-6-40 11 

10-6-40 11 
11-6·40 11 
12-6-40 11 
13-6-40 11 
21-5-40 10 -

21-i-40 10 -
20-5-40 IO -
22-5-40 15 -

Gümrük Muh. Gen. Komut. ist. SAK. 20 5-40 11 -

Bursa Belediyesi 30-5-40 16 -

lıt. Elek. Tramvay Tünel İşlet. U. Müd. 24.5.40 
fst Komut. SAK Fındıklı 21-5-40 

15 -
10 -
10 -
14 30 
14 45 

,, 
Tophane Lvz • .SAK 

" 

D.D. Yolları Haydarpaıa 

" İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
Ank. Valilij'i 

D.D. Yolları Haydarp&f& 
Tophane Lvz. SAK 

.. 

lzmir İnhisarlar Baımüd. 

Kayıeri Vilayeti 

21-5-40 
23-5-40 
23.5.40 

14-6-40 15 -

14-6-40 15 30 
27-5·40 16 30 
20.5·40 15 30 

7-6-40 15 -
21-5-40 15 -
23-S..40 15 -

29.5.40 15 -

21-5-40 - -

Gümriik Muh. Gen. Komut. lst. SAK 20·5-40 11 -

" Kayseri Beled. 
Ankara Belediyesi 
Tophane Lvz. SAK 
D.D. Yolları Haydarpafa 

20-5-40 15 -
20 5-40 14 -
21-5-40 10 30 
23-5-40 15 15 
5·6·40 10 30 

Gtimrfik Mub. Gen. Komut. İst. SAK 'l0·5-40 11 -

" 

Ank. Lvz. SAK. 
Türkkuşu Genel Direk. Ank. 
Kayseri Vilayeti 
Edirne Askeri SAK 
İstanbul Komut. SAK Fmdıklı 
Kayıeri Vilayeti 

Askeri Fabrikalar Krrıkkale Gurup 
Müd. SAK 

lat. Belediyesi 
Edirne Ask. SAK 

20-5-40 16 -

21-5·40 15 -
30-5-40 14 -
21-5-50 
3-6-40 11 -

18-5·40 12 -
21·5·40 

3·6-40 16 -

20 5-40 14 -
20-5-40 15 -

T. C. Ziraat Bankası Antakya Şub. 25-5-40 
İzmir Gümrük Başmüd. 31-5-40 14 -

ist. Elek. Tramvay Tünel İşlet. U. Müd. 6-6-40 15 -
Ank. Defterdarlığı 31-5·40 14 -
Seyhan Orman Çevirge Müd. 31-5-40 15 -

18 Mayıs 1940 

Elektrik motörü ve vantilatör alınacaktır. Bak: 
sütununda Gümrük Muhafaza Genel Ko ut. 1 t 
ilfı.nına. 

~-------~~-----__.,,,.,, 
ensucat -Elbise - l<undura - Çamaşır v. s. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 
Komutanlık birlikleri ihtiyacı için yüz liralık naftalin, üç 

liralık pençelik" kösele, üç yüz otuz iki liralık nöbetçi muşaıxıb-V 
21.5.940 günü snat onda pazarlıkla satın alınacnktır. Hunların b t 
biri ayrı ayrı taliblere de ihale edilebilir. İsteklilerin belli güo ~ 
saatte Fındıldıda komutanlık satınalma komisyonunn müracaatlar•· 

İstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan : 
Eksiltme 

saati Miktnrr Cinsi 
14,30 25,000 metre KRnaviçe. 
14.45 30,000 metre Anbalajhk bez. 90: IOO St. eninde 
15 10,000 adet Anbalajhk tahta 18X20X4 
15, 15 500 kilo Mühür kurşunu. g.ıD 

Yukarrdo cinsi ve miktarı yazılı dört kalem malzeme 23.5· A' 
perşembe günü hizalarında yazılı saatlerde Topb nede Levazıııı 

1 
miri ği Satınnlma Komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. Talipleri~ 
nümunelerile ve kati teminaUarile belli saatte komisyona gelaıetert 

* * • 
4000 metre koyu gri' renkte yün kumaı alınacaktır· B•~ 

lst. Elektrik.. Tramv~ ve~el i§let. U. Müd. il~ 

atbaa işleri, kırtasiye ve yazıhane Lvz. 
Devlet Demir Yolları ve Limanları İ§letme Umuın 

Müdürlüğünden : 
Muhammen b~dellerile miktar ve vasıfları aşağıda ya:tılı 2 ~ 

malzeme her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 14.6.940 cu01a B~ 
nü hizalarrnda gösterilen saatlerde Haydnrpaşada Gar binası d• 

: Jjndeki komisyon tarnfmdan kapalı zarf usulile satın almacaktır· 1 
Bu işe girmek i teyenlerin lier grup biz sında yazılı m01ıa"~' 

1 teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme anatle~ 
den birer saat evveline kadar tekliflerini muhtevi kapalı zarnarıP 
komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. ~· 

Bu işe aid şartnameler kombyondan parasız olarak dağıtı!OS• 
tadır. 

Malın ismi Miktarı Muhammen 
1 - Duruk kağıt 500000 tabaka bedel 

Gazete kağıdı 500000 tabaka 9300 Lira 
2- Beyaz mukavva 4000 adet 625 Lira 

Ankara Valiliğinden : 

Muvakkat Eksiltıııe 
teminat saati 

697 ,50 Lira 15 de 
46,88 Lira 15,30 dl 

, 
Hususi idare ihtiyacı için bastırılmasına lüzum görülen ve ~ ~ 

bammen bedeli 417 lira 5U kuruştan ibaret ol n defter ve ef'~, 
matbuaum tabı 2ü-5.940 pazartesi günü saat 15.30 da vilayet D•' 
Encümeniııde pazarlıkla ihale edilecektir. ., 

Muvakkat teminatı muhammen bedelin % 7,5 dur. Talipler• 
ihale günü Daimi Encümene müracaatları ilan olunur. 

• * * 
8000 tabaka. beyaz yaldızlı kağıt alınacaktır. Bak: lıı~ 

sarlar u. Müd. ilanlarına ./ ________ ....,,,,,,,. 

Kereste, Tahta ve saire -
Denizli- Posta Telefon Müdürlüğünden: ~ 

Denizlinin Tavas kazası karayayla devlet ormanrudan kesil;; 
üzere şartnamede eb'adı yazılı 910 kuruş muhammen bedelli .': 
adet çıralı çam telgraf direği kupalı zarf usulü ile 13.5.940 tarib

10 

den itibaren 15 i"iln müddetle eksiltmeğe 1 oualmuştur. ·ı!i 
Eksiltme 28.5.9-10 tarihine müsndif salı günü. saat 16 da Deıı• 

P. T. T. Müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktı.r. ·ıeı 
Teminatı muvakkatesi 1414 lira 14 kuruştan ib rettir. lstekh j5' 

teklif mektuplarını ihale saatından bir saat evvelıne k dar kO~O· 
yona vermeleri fazla izahat almalt istiyeulerin Denizli P. T. f, 
dürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

• • • Denizli'nin Çambaşı devlet ormanlarından kesilmek iiı~~ 
şartnamede eb'adı yazılı 570 kuruş muhammen bedelli 1200 ' 1 , 

h. r>e 
çıralı çam telgraf direği kapalı zarf usulü ile 13.5.940 tari ııı 

itibaren 15 gün müddetle eksiltmeğe konulmuştur. ·ıll 
Eksiltme 28.5.940 tarihine mü d~f alı günü .aat 16 da De111 

P. T. T. Müdürlüğünde yapılacaktır. •· 
Teminatı muvakkate 513 liradan ibarettir. İstcklıler teklif ıııe e' 

tuplarmı ihale saatrndan bir saat evveline kadar l<omisyonıı 11er~ e 
leri fazla izahat almak istiyenlerin Deniili P. T. T Mudürliiğ1' 
müracaatları ilan olunur. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundıırı: 
1 

l5X2X4 ve 20X2X4 ebadında 466 liralık anbalaj tahtası ııfıll e' 

cakbr. Pazar~ıkla eksiltmesi 21.5.940 salı günü saat 15 de Topb•~ır 
de Levazım Amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. iste~ 
lerin 69 lira 90 kuruş kati temioatlarile belli aatte komisyona 
meleri. . 
Devlet Demiryolları ve Limanları lıletme U. ldaresindeJ1~ 

Muhammen bedeli 13913 lira 90 kuru ol n 92.400 ıııe 40 
mikabı muhtelif cins ve eb,adda 4650 nded kontrıplak 1; ~ 
cuma günü saat 15 de Haydarpa§ada gar binası dahilitı e 

1 komisyon tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır· ~· 
Bu ive girmek isteyenlerin 1043 lira 55 kuru§luk ıntı\1~,,ı 

kat teminat kanunun tayin ettiği vesikalarla teklif~eflotl 
muhtevi zarflarını ayni gün ve saat 14 de kadar koJJJ11f 
reisliğine vermeleri lazımdır· o'' 

ı Bu işe ait §artnameler komisyondan par sız olarıı1' 
ğıtılmaktadır· 

1 • * • 
J.,\11 

Ambıılajhk tahta almacnktır. Bak : meniucat sütununa ist• 
SAK ilıipına. ~ 

1 ~!!_y_!!_:l~eme - Boşalt~a . 
D. O. Yolları ve Limanları İ§letme Umum fdaresindcfl ·tı1" 
İşletmenin sıhhat servisi için bir sene müddetle bir bioek ; ıı 

mobilinin pazarlıkla kiralanması işi 20.5.940 p zarte i günü 6'
8 e

de Sirkecide 9. işletme bina11nda A. E. komisyonu tarafındafl 1ı• 
müsait teklif sahibine ihale edilecektir. İste lilerin ayni g-0° ~ t• 
atte 72 lira muvakkat teminatla komisyona müracaatları JazııJJ 1 

1 

u 

•ıııca 

l ...... 
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Muteferrık -.Adana Ziraat Mücadele İstasyonu Müdürlüğünden: 
1 k la~asyonumuz için bir adet G. M. C. mnrka 6 silindirli 3 4 ton· 
: hır kamyomet şasesi on beş gün müddetle açık eksiltmey.ı kon 

11thır. 
Şasesin muhammen bedeli 2250, teminatı 168 lira, 75 kuruştur 

t ihale 28.5.9~0 sah günü saat 10 da vilayet ziraat müdürlüğünde 
'J>dacaktır. 

ıii Makine, ihale gününden itibaren nihayet 15 gün içinde Mersin 
llırliğünde teslim edilecektir. 

,
1 

Şase, iç ve dış lastiğile beraber bir yedek tekerlek ve fabrika
tıcl Verilen bilcümle standard techizatln birlikte teslim edilecektir. 

Bilumum mesarif müteahhide aittir. 
et UŞartnaı»~yi görmek isteyenlerin müessese müdürlüğüne müra

l ara. 

Ankara Belediyesinden 
llt Şkehir jtfaiyesi 'için 3 adet kamyon şasesi pazarlıkla alı· 

ca tır. 

Muhammen kıymeti 8693 liradir· 
l'erninat 1304 liradır· 

lat Şartnamesini görmek i&teyenlerin encümen kalemine ve 
t" ekIUerin de 21.5.40 salı günü saat 10 30 da belediye en· 
111rıenine müracaatları. 

D D Yolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 
~ Muhammen bedeli 3 bin lira olan 500 adet şofaj irtibat başlıtı, 
._ adet Y şeklinde ıofaj irtibat orta rekoru, W adet şofaj boşalt
~. ınusluğu, 1000 adet şofaj irtibat hortumu bileziği ve 500 adet 

tik boru raptiyesi 5.6.940 çarşamba günü sant 10,30 da Haydar
~llda gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme u-

Ylc satın alınacaktır. 
, B işe ıirmek istiyenlerin 225 liralık muvakkat temin t ve ka
ı 11tıtın tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü ve saatine kadar 
'oııı· 

ısyoncı müracaatları lazımdır. 
'-d Bu işe ait şartnameler komisyondan parası7. olarak dağıtaİmak-

ır, 

l 

Cüınruk Mu haf aza Genel Komutanlığı latan bu\ Levazım 
Amirliği Satmalma Komisyonundan: 

' 8 kalem deniz kızak malzemesi 
ıbu 8 kalem malzemeden kulla. 

Tutarı İlk tem. Tarih saati 
1814 137 lira 20.5.940 il 

lstanbul Levazım Amirliği .Satınalmn Komisyonundan : 
Altı bin üç yüz ton buğday kırdırılacaktır. Pazarlıkla eksilt

mesi 23.5.940 perşembe günü saat 14 de Tophanede İstanbul leva· 
zım amirliği s tınalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
altmış iki bin yedi yüz altmış yedi lira yirmi kuruş İlk teminatı 
alh bin Y.irmi altı lıra y tmiş iki kuruştur. Şartna esi komisyonda 
görülür. isteklilerin belJi saatte komısyona gelmeleri. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Merkez Hıfzıssıhha 
Müessesesi Satınalma Komisyonundan : 

Merkez hıfzıssıhha müessesesinin 940 mali senesi içinde cins ve 
miktarlarlan ve tahmin edilen bedellerile muvakkat teminalları gö te
rtlen haj vanat iaşesi ihtiyacı hizalarında g3sterileıı usullerle 17.5.940 
tarihinden itibaren eksiltmeye konulmuştur. 

Şartnameler Ankarada Merkex hıfzıssıhha müessesesi satınalma 
komisyonundan parasız alınır. 

Eksiltme 3 haziran pazartesi günü saat 11 de müessesede mü
tetekkil sahnalma komisyonunda yapılacaktır. 

Teklif mektubları muayyen günde saat 10 a kadar komisyona 
verilmiş olmalıdır. Mektubler mühür mumile mühürlü olacaktır. 

Muvakkat teminat mukabili nakid ve nakid mahiyetindeki ev
rakın Maliye Vekaleti merkez muhasebeciliği veznesine yatırılması 
için taliblerin daha evvel komisyona müracaatle birer irsaliye alma
ları lazımdır. 

Tutarı İlk tem. Eksiltmenin 
Cinsi Miktarı lira kr. lıra kr o evi 
Arpa 70000 4900 - 367 50 açık eksiltme 
Yulaf 75000 5625 421 88 kapalı zarf 
Kuru ot 1600üO 88 o 660 > > 
Saman 30000 900 67 50 açık eksiltme 
Sap saman 20000 700 52 50 ~ » 
Buğday 7500 487 50 36 53 ll > 
Darı 750 93 75 7 03 pazarlık 
Kepek 15000 525 39 38 .» 
Yonca 105 00 ~o 50 zam 3150 354 38 açık eksiltme 
Yeşillik 25000 % 75 zam 1500 196 88 :ıı > 
Havuç 25000 > ıı 1250 164 06 :ıı > 
Pancar 25000 > l> 1250 164 06 ]) » 
Lahana 25000 )1 > 1250 164 06 > :ı:ı 

Ispanak 25000 » > 1500 196 88 )1 :ıı 

Göl tuzu 38000 > ıı 2660 199 50 :» :» 

nılt11ış iş görebilecekler de alı· İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 

2 llabilir) 14.5.940 günü yapılan pazarlıkta. verilen fi tı pahalı görülen 
' 18 kalem makine tamir mal- 772,50 53 » ıı 16 yirmi beş ton sade yoğıo pazarlığı 18.5.940 cninü s at on ikiye hı· 

:tenıesi o-
~I '\'ukarıda yazılı malzemeler hizalarında gösterilen sa~tlerde pa- rnk,Jmıştır. Muhammen bedeli otuz iki bin beş yüz liradır. isteklile-
~~~la alınacnkhr. Şartnameleri komisyonda görülebilir. lsteklı!erin rin belli gün ve saatte dört bin yetmiş beş lira kati t minat akçe· 
'•k. ve ilk teminat makbuzlarile Galata Mumhane caddesi ibra- lerile birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelme-

~ıfat han ikinci kattaki komisyona gelm.eleri. I leri. 

• * Tutarı ilk teminatı Saati 
3 - Delik tezgahı 2185 164 lira 11 
1 - Ağaç pulanyası 
: - Elektrik motörü 

- Vantilatör 
1 - Rektifiye tezgahı 2400 180 15 

dt \' ukarıda yazıla aletler 20.5.940 guou bi:ıalarında yanlı •aatler
lt~ı~·~rlıkla alınacı.ktır Şartnameleri komisyonda görülebilir. İs
c'd~lt~in vesikaları ve ilk teminat makhuzlarile Galatada Mumhane 

tıı lbrahim Rifat han 2 nci kattaki komisyona gelmeleri. 

Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan: 
901 ton saman kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. ihalesi 3 hazirnn 
940 pazartesi günü saat 11 de yapılacaktır. Muhammen fiah 13,515 
lira ilk teminatı 1004 liradır. Evsaf ve şeraiti hergün komisyonda 
görülür. İsteklılerin belli gün ve saatten bir sa t evvel resmi vesika 
ve teminat wektublarını Edirned.! Sanayi kışlasında sahntılma ko· 
misyonuna vermeleri 

Kayseri Vilayetinden : 

• • 

MUZA YE.DELER 
T. C. Ziraat Bankası Antakya Şubesinden: 

1150 kadar boş çuval satılacaktır. Talip olanların 25.5.940 ta
ribir e.kadar teklif edecekleri fiatları yazı ile şul.e müdürlüğüne 
bildirmeleri lazımdır. Çuvalları banka binasında görmek mümkündür. 

Turiutlu Belediye Reisliğinden : 
11, '8 ebadında 1200 kilo yeni kurşun boru satılığa çıkarılmıştır. 
Boruların beher kilosunun muhammen fiatı 30 kuruştur. ihalesi 

25.5.94 tarihine müsıtdif cumartesi günü saat 11 dedir. 
Talip olanların yevmi mezkurda Turgutlu belediyesi daimi en· 

cümenine müracaatları. 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

ıSTANBUL B o R s A 
Ticaret ve Zahire 

Borsası 
- 17.5.940 -

FJATLAR 

Buğday yumuşak 
Bert 

» lcızılca 
Arpa Anadol dökme 
Tihık AD&mal 
Nohut ispanya 
Yapak Trak~a 
Fos l.}a çalı 
Susam 
Fındık içi 
Beyar. peynir 
Kaşar peynir 
Cevi:ı: içi 

Kr. Pa. 

6 23 
5 .32 

4 30 
140 -

18 10 
75 -
22 20 
17 10 
.3.3 -
26 10 
49 -

GELEN 
T itik 
8. peynir 
Bulgur 
z yağı 
P. yağı 
Yapak 
Arpa 
Afyon 
Buğday 

G 1 DEN 

Yukarı 

Kr. Pa 

5 2,5 

31 26 
53 -

32 • 
20 • 
92 » 
.39 • 
45 • 

114 • 
.30 • 

1,25 • 
510 • 

Darı Ton 
Kuşyemi - • 
Fuulyo 80 • 
Ceviz içi 4,5 • 

DIŞ FIATLAR 
B~day Liverpul 3 30 

• • Şikago 5 46 
• Vinıpalc 4 53 

Mııır : l..oııdra 1 56 
Katıın T •• 

Londra 
Nevyork 
Pariı 

Milin o 

ÇEKLER 

17 - 5 - 1940 

Cenevre 
Amıterdao 

Brüksel 

5.24 
162.-

2.9647 
8.2525 

29.2750 

Atina 0.97 
Sofya 1.9850 
Madrid 13.61 
Buda peşte 19.84 
Bükreş 0.625 
Belgrad 3.8525 
Yokohama 38.085 
Stokholm 31.005 

ESHAM VE TAHVıLAT 
1938 % 5 ikramiyeli 19.-

TAKAS PRİMLERİ 
Takuın nev'i ithal it ihracat 

Hu.ır Alivre 

E.ııterşanjabl 56 45 44 
ıngiltera S6 40 39 
Belçika 70 47 46 

1E;"· i ~ i 
ı İhracat primleri o/o 100 kıymet üı.erinden 

heaall edilmiıtir. 

lştanbul Elektrik Tramvay ve Tünel işletmeleri 
Umum Müdür-lüğünden : 

- 4,000 metre koyu gri renkte yüo kumaş satın alınacaktır. 
2 - Muvakkat teminat maktuan 500 liradır. 
3 - Eksiltme 24. 5 940 cuma günü, saat 15 de Metro han bi

nasının beşia.ci katında toplanacak olan Komisyonda yapılacaktır. 
4 - Bu işe aid şartnameler İdarenin Levazım Müdürlüğünden 

parasız tedarik edilebilir. 
5 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve muvakkat teminatları ile 

ilan edilen gün ve saatte Komisyonda hazır bulunmaları. (4084) 
Kayseri Belediye Riyasetinden: ~emleket hastanesine ait 22 kalem erzak ve mahrukat açık ek-

~Qı l<tyıeri Belediyesince mezbahadan et nakletmek ıçın bir adet sitlmeye konulmuş olup 21.5 940 s:ılı günü ihalesinin yapılması lca-
1 ~o alınacaktır. rarlaşmış olduğundan taliplerin encümeni vilayete mürncanth.rı il.m 

~ llınyonuo şase.si fort marka 8 silindirli ve 85 beygir kuvvetin· ı olunur. 
V~t U:ıun ebadlı olacak üzerindeki karoser Ankara ve İs anbul _ 
~ Yttlerinin mezbahalarından et nakleden kamyonların karoseri 

•t cvıafıoda bulunacaktır, 
~ l Yedek aksamı bir kriko, bir çanta, bir yağ pompası ve iki ar

tkcr listitidir. 
'- 1'aınyonun şıtse ve karoseri yedek aksamile beraber muham

tı bedeli 4000 liradır. 
Pttuvakkat teminat 300 kati teminat 600 liradır. 
~aınyon ihaleden l ay sonra Belediyeye teslim olunacaktır. 

>o11 •ınyon şaseai ve karöseri h!ç kullanılmamış olacağı gibi kam
"4İi •c Yedek alib vaktında teslim edilmediği taktirde teminatı Be
""t naınına irat kaydolunacak ve kamyon müteahhit namına 

I)'~~ olunacakbr. 
~ b kı ıhale arasında belediye zararıoa farl husule geldiği takdir
\ı;~ fark evvelki müteakkitten bükme tahsil olunacaktır. Birinci 
\Gt ılc ikinci ihale arasıoda belediye lehine fark olduğu takdirde 

~lıhidin bu farkı istemeğe bakkı yoktur. 
lıt, t_ •rııyon esbabı mücbire olmadıkça gününde teslim olunacak
,,b babı mücbireoin takdiri belediye encümenine aid olmakla 
~d~r t=ıbabı mücbire dolayısile mukavele müddetıne zam yine 
'~e e~cümenioe aittir •. Müteahhit bu b~sus~a ad!i ve idari ma-
~ a nıuracaat ve dava ıkame hakkıoı şımdıden ıskat eylemiştir. 

~ bn eksiltmeden mütevellit pul mukavele masrafı dellaliye ve
~llıraflar müteahhide aiddir. İlan ücreti belediye tarafından ve-

lir. 

~ ~lcdiye meı.bahuında et nakletmek üzere alınacak Ford mar
~.s.;Yona ait şartname aynen yakarıya çıkarılmıştır. Taliplerin 
~ 1 _ .Pazartesi günü saat 14 de yüzde 7,5 teminat akçesile bir-

~ediye encümenine müracaatları ilan ohınur. 
• • * 

~ ~. !• ınfihil• ku•şuo ahoacakb•. Bak : mensucat aülunuoda 
~AK ilanına. 
~ahine, Et, Sebze v. s. ---- h 

keri Fabrikalar Kırıkk~i:"Gurup Müdürlüğü Satınalma 
~- l' Komisyonundan : 
~ ;tırıı.in edilen bedeli 15.225 lira olan 43500 kilo ıığır eti As· 
~" •brıkalar Kırıkkale gurup müdürlüğii binasında müteşekkil 
~ ~a komisyonunca 3.6.1940 pazartesi günü saat 16 da kapalı 

l' :.1'ale edilecektir. Şartnama parasız olarak komisyondan veri
~~~ 'Plerin muvakkat teminat olan 1141 lira 88 kurnt havi teklif 
•' ~ J:ıl~rını mezkur günde saat 15 şe kadar kowisyoııa vermeleri 
~derinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 

tlıtı.kur ıüo ve 11atte komisyona müracaatlan. 

Gireson Memleket Hastahanesinden : 
Listede cins ve mikdarları yazılı hastanemizin 940 yıhna ait 

yirmi üç kalem yiyecek 20·5.940 tarihine tesadüf eden pa;rartesi 
günü saat onbeşde isteklisi ne. ihale edilmek üzere yirmi gün müd
detle eksilmeye çıkarılmıştır. istekliler 177 lira 91 kuruş muvakkat 
teminatla birlikte ve gösterilen günde Vilayet Daimi Eucümeninde 
ha-<ır bulunmalarını rica ederim. 

Cinsi Miktarı 
Pirinç Tosya 1700 
Kesme teker 700 
Çay lO 
Yogurt 2000 
Tuz 250 
Kuru üzüm 100 
Buğday unu 60 
Makarna 200 
Bamya 10 
Sabun 500 
Sade yağı 5'.10 

Cinsi 
Bulgur 
Zeytin yağı 
Zeytin 
Kuru fasulye 
Patates 
Soğan 

Salça 
Pirinç unu 
Nişasta 

Nohut 
Mercimek 

İstanbul Belediyesinden : 

Miktarı 

200 
30 
25 

250 
1500 
1000 

100 
50 
25 

150 
150 

Darülaceze müessesesi için lüzumu olan 15 kalem muhtelif er
zak 249 ı numaralı kanunu~ı 40 ncı maddesinin son fıkrasına göre 
pazarlıkla satın alınacaktır. Tahmin bedeli 5900 lira 40 kurut ve 
ilk teminatı 442 lira 53 kurutlur. 

Şar nııme Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülecek• 
tir. İhale 20.5.940 pazartesi saat 14 te Daimi Encümende yapılac k
tır. Taliblerin ilk teminat makbuz veya mektubları ve 910 yılına 

aid Ticaret Odası vesikalarile ihale günü muayyen ıaatte Daimi 
Encümende bulunmaları. 

lstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel işletmeleri 
Umum Müdürlüğünden : 

Muhtelif asfalt kaldırım ve bekleme yerleri tamiri işi 4 haziran 
940 salı günü saat J5 de eksiltmeye konmuştur. 

Muvakkat teminat 370 liradır. 
İsteklilerin muvakkat tewinatlarını İdare veznesine yatırarak 

yukarıda yazılı gün ve sanlte tekliflerile birlikte, Metro hanının 
5 inci katında toplaııacak Komisyonda hazır bulunmaları ilan olunur. 

Bu işe aid şartnameler Levazım Müdürlüğünden parasız olarak 
tedarik edilebilir. (4120) 

• 

1 - 16. V. 19 ıo tarihinde talibi bulunmıyan 8000 tabaka beyaz 
yaldızlı kağıdın eksiltmesi, ıeraiti 1abıka dairesinde 10 gün temdit 
edilmiştir. 

il - Eksiltmenin 27. V. 1940 pazartesi günü saai 16,30 da Ka
bataıda Leva:ıım ve Mubayaat Şubeıiudeki Alım Komisyonunda ya-
pılacağı ilan olunur. (4112) 

••• 
Muh. bed. %7.5 tem. Eksiltme 

Cinsi Miktara lira kr. lira kr. şekli 1aati 
------ ---- ----- -----~-

Kazan borusu 5 parmaklık 100 metre) 
125 mm lik ) 

5 parmaklık flanş 50 adet ) 687 - 51 52 açık ek. 15,30 
125 m/m lik ) 

l/2x50 eb'adında cıvata 200 kilo ) 

1 - Yukarıda cins ve miktarı yazılı üç kalem malzeme açık 
eksiltme usulile sabo alınacaktır. 

il Muhammen bedeli, muvakkat teminatı hinsında yazı· 
lıdır. 

111 Eks;ltme 21. V. 940 salı günü Kabataşda Levazım ve Mu· 
bayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte 
% 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona müracaatları 

ilan olunur. (4Cı79) 2-4 

••• 
1 - Şartnamesi mucibince 3125 kilo kompresör yaj'ı açık eksilt

me usuliyle satın alınacaktır. 
il - Muhammen bedeli 1312,50 lira muvakkat teminatı 98,43 

liradır. 

U1 - Eksiltme 30. V. 940 perteıiıbe günü saat 14 de Kabataşda 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler sözü sreçen Şubeden parasız alınabılir. 
V - İsteklilerin e~ıiltme için tayin olunan gün ve saatte %7,5 

güvenme paralariyle birlikte mezkür Komisyona gelmeleri ilan 0 • 

lunur. (4004) 2-4 
• * * 

1 - 20. V. 940 tarihinde ihale olunacağı ilin edilmiş olan 
633{) kilo matbaa mürekkebinin pazarlığı görülen lüzum üzerine 
tehir edilmiştir. 

11 Pazarlığın şeraiti sabıka dairesinde 5. VI. 940 çarşamba 
günü saat 14 de Kabata"da Levazıo ve Mubayaat Şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacatı ilin olunur. (3'81) 3-4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hul 

Objet de t'adjudicatlon 
Mode ~Prix Cautio'i:"- -ue-;xd'adjudicatioo tt du 

Joura Heures d'adjudicat. estimatif provisoire Cabier deB Charge. 

AdJ dicatmns au Rabai!._ 
Conrtructicns-~ epa rctions-Trav. f ublics-~ ateriel de Construction-Cartographie 

Constr. parquete 5295 - Vilayet Kayseri 28-5-40 
Trav. re?ar· divers paves en a pbate et Jieux 370 - Oir. Gen. Expl. Elec. Tram. etT. lst. 4·6-40 15 -

d'attente 
Rcmı::Iacement cbaudiere bain 
Constr. bat. club ouvriers Pli cacb 

Trav. agrnndissem. canalisation Poste (aj) 
Constr. pont en bois s route Bursn-Karacabey Pli cach 

(cah eh P 80) 
Constr. bat. Secrctariat gen. iı Ynlova (<:ah Grc iı rre 

eh P 250) (aj) 
Constr. maison pr. immigres: 500 p. Pli cach 
Const. maisons pr. immigres :m village Hannk

pınar: 129 p. 
Constr. maisons pr. 

başı: 100 p. 
Constr. maisons pr. 

" 
,, ,. 

" 
,, 

" ,, ,, 
" 

> 

" 
" 
" 
" 

> 

,, 
,, 
., 

> Köprü- ,, 

,, Abbas: 100 p. > 

,, Salat: 100,, ,, 
,, Kerh: 100 > ,, 

,, Karakö-p- ,, 

52 -
120387 25 

1057 
16000 

138986 1~ 
85430 25 

64032 

64581 
69476 -
63125 -
44814 50 

9029 04 

1200 -

3650 71 

8199 30 
6407 27 

4802 40 

4~2 57 
5210 70 
4734 37 
3361 08 

,, ,, Vakoufs Ankara 20-5·49 15 -
15 -,, ,, Exploit. Cbarbon Ereğli Eti· 31-5·40 

bank lstanbul 
,, P.T.T. Ankara 
,, Trav. Pub · Bursa 

» Palais Nationaux 

ıı Etablissement lmmigres Tekirdat 
Vilayet Diyarbakır 

,, 

" " 
" " 

» 
, > 

24-5-40 15 -
6·6·40 16 -

20-5-40 15 -

3·6·40 15 30 
5-6-40 11 

6-6·40 11 

7-6-40 
8·6·40 

10-6-40 
11-6-40 

11 
11 -
11 -
11 

rii: 50 p. 
Constr. maisons ,, .. 'D ,, Ambar: 50p. ,, 33333 50 2500 02 ,, ,, 12·6-40 l l 

> ,, ,, ,, ,, ,, Karabaş: 25 " ,, 13363 - 1002 24 > ,, 13·6-40 11 
Repar. bôp· Regional Adana (aj) 3500 - Vilayet Seyhan 21-5-40 10 -

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 

Naphtaline Gre a gre 
Chlôrure d'hethyle: 2COO ampoules > 
Ampoule de 200 klw. marque Pbillips Metalix > 

pr. traitement interieur 

100 -
ıcoo -
5840 -

l lecfrıcıte-C:. ez-Chc:Lffcpt? Cc rfr al<lnsfallationet 
Moteur electr. et ventillnteur (Voir Oivers) Gre iı. gre 
Compteur clectr: 250 p. Publique 1977 50 

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Etoffe en laine coul. grise: 4000 m. 
Cuir pr. semelle Gro a grc 
lmpermeable pr, sentinelle ,. 
Canevas: 25000 m. ,, 
Toile pr · embnllııge: 30000 m. ,, 

300 -
332 -

Travaux d'lmprimerie - Papeteria - Fourniture de 

Papier: 500000 f .-id. pr. joumal: 50 000 f. 
Carton blanc: 4l00 p. 
Papicr dore blnnc: 8000 fcuillcs (aj) 
Registres et imprimes 

Pli cach 
,, 

Gre iı gre 

9300 -
625 -

417 50 

Bois d Construction, Planches, Charpente 

Contre·plnque: 4650 p. 92.400 m9 Pli cach 
Plnnche pr. cmballage Gre iı gre 

> ,, ,, : 10000 p. ,, 

Transport-Ch rgement - Dechargment 

Transport sel (rectif.) Publique 

Com bustible - C rburant-Huiles 

Semi·coke; 80 t.-bois: 60 t.·charbon criblc: 20 t. 

Oivers 

Machine-outil iı pcrforer: 3 p.·machinc·outil Grc a gre 
plane en bois: 1 p.-motcur electr.: 1 p.
ventillateur: l p. 

Macbine outil iı rectifier: 1 p. 1 

Cami<>n: 1 p. 
Cbfıssis de cami on: 3 p. Gre a grc 
Plomb pr. seciler: 500 k. ,, 
Tete de jonction decbauffage: 500 p.·raccord Publique 

moyen de jonction de cbnuffage forme 
"Y ,,: 200 p.·robinet d.e decbarge de 
vapeur: 20 p.-bracelet pr. trompe de 
jonction: 100 p.-eclisse pr • tuyau en en· 
outchouc: 500 p. 

Materiel pr. traineau de mer (ce mat6riel peut Gre iı gre 
etre usagc mais utilisable): 8 lots 

Mntericl pr. repar. de machines: 18 lotrr 

p. visions • 
Provisions et combustible: 22 lots 
Paille: 901 t. 

,, 

Publique 
Pli cacb · 

13913 90 
466 -

3975 -

2185 -

24"0 

8693 -

3000 -

1814 -

772 50 

13515 -

150 -
876 -

a1eriel 

Com. Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı 
Com . Ach. Min. Def. Nat. Anknra 
Com. Ach. lnt. Tophane 

21-5·40 10 -
20-5-40 10 -
22-5-40 15 -

C. A. Comm. Cen. Surv. Douan. lst. 20-5-40 11 -
149 - Municipalite Drousse 30·5-40 16 -

500 - Dir Geı:ı lbpl. ilectr. Tr. et "f. ı.t. 
Com. Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı 

" " Com. Ach. lnt. T opbane 

" n 

Bureaux 

697 50 
46 88 

ler Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 
n n 

2-4-5-40 
21-5·40 
21-5-40 
23-5·40 
23-5·40 

14-6-40 
14-6·40 

15 -
10 -
10 -
14 30 
14 45 

Com. Acb. Econom. Monop. Kabatache 27-5-40 

15 -
15 30 
16 30 
15 30 

1043 55 
69 90 

Vilayet Ankara 20·5-40 

1er Expl. Ch. de fer Etnt H. paşn 
Com. Acb. lnt. Tophane 

" 

7-6-40 15 
21-5·40 15 -
23-5-40 15 -

298 12 Oir. Pr. Monopoles lzmir 29·5·40 15 -

164 -

180 -
300 -

1304 -

225 -

137 -

58 -

1004 -

Vilayet Kayseri 21-5-40 - -

C. A. Comm. Gen. Surv. Douan. lst. 20-5-40 11 -

> 
" Municipnlite Kayseri 

,, Ankara 
Com. Acb. lnt· Tophane 
lcr Exploit. Cb. de fer Etat H. paşa 

C. A. Com Gen Surv. Dounn. Ist. 

,, n 

Vilayet Kayseri 
Com. Ach. Mil. Edirne 

20-5-40 
20-5·40 
21-5-40 
23·5·40 

5-6-40 

15 -
14 -
10 30 
15 15 
10 30 

20-5-40 11 -

20-6-40 16 -

21-5-40 
3·6-40 11 -

Men,ento des Fournisseurs 
LES ADJUDICATIONS QUI AURONT LIEU LE 20.5.94D 

Chemins de Fer Etnt : 
Matcrial pour locomotivea [No 1376] 
Tuyau:ı: Barııman (No 1405) 
Lanteraa n mnın de matelot [No 1408) 
Locatioa auto [No 1422] 

Com. Ach. Dir. Gen. Fabr. 
Mil. Auk.: 

Mııtcriel pour inatal. AU {No 1S81] 
Boulonıı et ccrous [No 1421] 
Fer blnnc ga vaniae (No 1421] 
Acier (No 1421) 
Machine-outil a rabotar et machine-outıl 
an nıban a cıer (No 14ı?l) 

Municipalite Adana: 
Bouteilles et capau eııı de limonnde:ıı gn
zeuses [No 1397) 

Municip. Gaziantep : 
Machine ctuve fıxe No 1405] 
Cnmion [No 1419] 

Com. Acb. Milit. Vize: 
Viande ae boauf [No 1406] 

" " • (No 1420) 
Com. Ach. Üniversite İst. : 

Moteur [No 1411] 
Fılma Roentgen [No 1408) 
Modif. et constr. chn'qae chırurgie 
[No 1408] 

Dcfterdarat Malntyn : 
AcLevement conıtr. konak sraaverııemen
tııl (No 1409) 

Com. Acb. lnteo. Maritime : 
Soade [No 1409] 

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

Toile pour linıe [Na 1409) 

Dir. Gen. Monopoles: 
Bouahona puur rald et ,.in, pierre emari 
at coavercle en baccalitho (No 1410] 

Dir. Gin. Exploit. Eleetr. Trams 
et Tunoel Istanbul : 

Fabrication carrossericı camion [No 1410) 

Com. Perm. Mun. l tanbul : 
Div. proviııion (No 1421) 
Faateuilı at chaisH en ~icr (No 1411} 
Coı:atr. plımcher /No 1414) 
l'ilmı Roentgen (No 1414] 
Sabia, pelle et piocbes (No 1422) 

Etablissement Ulus : 

Com. Ach. lnt J\nkara: / 
1 Ocufs [No 1941] 

Municip. lzmir : 
Charbon 0.10 [No 1412) 
Constr. ur [No 1412] 
Conırtr. casino [No 1414] 

Adm. Eaux Municip. lst. : 

1 

Tuyam: en fonte [Na 141S) 

Municip. Samsum : 
Conıtr. pavc {No 1414) 
Div. provı•iona [No 1414] 

Dir. Ecole de Tir: 
Saca, roarde, lits et ca HClll pour 
noeuvre• [No 1415] 

Com. Ach Milit. Edirne : 

~ 

Foin (No 1415] 
Com. Ach. Surv. Douan. lfi·: 

Sucrcı en poudre [No 1416) 

Dir. P. T. T. İstanbul : 
Poteaux tclegraph. [No 1418) 
Articlu pour mecanicien (No '1417) el: 

Procureur Gen. Ccbeliberelt 
Pain (No 1419) 

Com. Ach. Milit. Isparta : 
Chautlron et gnmella (No 1419) 

1 
Mun. Gaziantep Expl. EfeC• 

Charbon de boi• [No 1419) 

Dir. Agriculture Vil. lst. : f,ı' 
Pieces de rach:uıgu pr. auto 
[No 1420) 

Municipalite Kütahya: 
~ourroie [No 1420] • 

Com. Acb. lnt. Tophane: 
Artıclea clcctr. [No 1421) 
Charhon lavemarin [No 1421] 
Sucre (No 1421) 

Com. Ach. Comm. Ist. : 
Voituru pour transport [No 1421) 
Accumulateur [No 1422] 

Municip. Akhisar : 
Trompe [No 1421) • 

Com. Ach. Milit Tekirdağ· 
Avoiae [No 1421} 

Hopital Reg. Gireson: 
Boiıı [No 1422} 

Vilayet Ani.cara : 
Moteur mc:h.ıılter et ıırticleıı Clcc.[No 1411] 

Dir. P. T. T. Ankara : 
Macbinea agricoles [t·fo 1422) 

.,~· 
NOTES ı Leııı Nı mcroıır11tra r dıf' 

thbea eont ceu:ı: da notre jouro• 
EHorpinı et bottines [No 1411] 

Com. Ach. Minist. Def. Na~.: 
laatal. electr. [No 1411] leque' l'ıı'V ı 11 para. ı( ,, 
Motopompe [No 1422] 
Ci.ble aoutarHİ• [No 1421] 
Tranaformateur [No 1422) 

(•) 1 es affııirea llUİYİea d'utı" f 
tef 

riıqııe H rapportent iı deııı van 
adjudicatio i la aarenchbe. 

(3 üncü sayfadan devam) 
Be§iktav Sulh İcra Memurluğundan: ç1' 

Bir alacağın temini istifası iç.in tahta hacze alınıp paraY6 lt~tf 
rilmesine karar verilen destere, matkap ve fırıldaktan ıoüre5J' 
marangoz alat ve edevat ve teferruatı işler vaziyette olup 24• ·~!' 

, tnrihioe müsadif cuma günü saat 10 dan a ut 11 e kadar Be~1,,ır 
Sinanpaşa mahallesi Hoıfırın caddesi 71 A!: lı dükkan iç.inde ,l· 
lacaktır. Yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde ikinci arttır ff 
25. 5. 940 tarihine müsadif cumartesi günü ayni yerde ve a?'ıı~,r 
attc en çok arttırana ihalesi icra olunacaktır. Dellnliye ve s~ırde ~ 
raflar alıcıya aittir. Taliplerin mezkur gün ve saatte mahallııt 
zır buluodurulncak memuruna müracaatları iliin olunur. 

Selimiye Askeri Satınalma Komisyonundan : -~ ~ 
Taşkışladaki alayda mevcut 2500 çift köhne kundura~ı~ e 1t 

artbrma ile sabşı 25.5.940 cumartesi günü saat 11 de SehJJJI~ 1 
men Sabnalma Komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedelı t f 

l liradır· İlk teminatı 11 lira 25 kuruştur. Talihlerin kat'i teıniıı~ 
ralarile Selimiyedeki Tümen Sabnalma Komisyonuna g lınelet•· 

ı -j İstanbul Bölge Sannt Okulu Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonu Reisliginden: .. şe~I 

M.M. Mu. K. Fi. Tatarı ilk T. Arttırma T. Gtı· 
Nevi Kilo K S Li. Kr. L. Kr. M'~ 

Ekmek parça 6006 3 180 - 40 50 3.6.940 
Yemek artıtı 9000 4 360 Pazartesi S. 14 

5~ -~ 
Okul yemekhanesinde sabah öğle ve akşam yemeklerind~1,l 

yemek pnrçalarile yemek nrtıldan 31 .5.941 aonuna kadar ~ 51/ 

ya konulmuf!ur. Arttırma yüksek okullar muhasebeciliği bı"te I 

1 

yapılacakbr. istekli olanlar nüfus hüviyet cüzdanile belli saat 
zii geç o muhasebeciliğe gelmeleri ilan olunur. 

j imtiyaz Sahibi ve Yazı işleri Direktörü: smail Girit l Ba.ıldıtı yer: Akın Ba11mevi latanbul 


