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Beıtncl Sene No· 1425 

1 ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için Kurut 

3 Ayhtı 450 
6 ft 850 

12 1500 
" Ecneb" memleketler için 

12 aylığı ' 2i00 

Sayısı 5 Kuruş 

Günü geçen nushalar 

20 kuruıtur. -~~-- _J 

PAZARTESİ 

HERGÜN CIK AR İKTiSADi. MALI. TiCARi VE ZİRAi 

20 Mayu 1940 

iDAREHANE 
Galata, Fermeneciler Cad. 

Kenber hanı, 2nci kat 
No. 8·9-11-12 

lLAN ŞARTLARI 
fdarehanemizde görüıülür 

Telefon: 49442 

Poıta kutuıu rfo. 1291 

Umum Tüccarların ve müteahhitlerln mesleki Organıdır 

Ekonomik Haberler 
Yeni karar ihracat artıyor 

Müteahhitlerin Takvimi --- ---
y ARIN 21. 5. 940 ta Y APILACAI< İHALELER 

İst. Elektrik Tramvay ve Tünel 
İşletmeleri: 

İst. Belediyesi Sular İdareıi: 
Ot (No 1416) • 

Düzce Belediyeılnden : 
• Düzce kasabasının 20) hektarlık miktarının halihazır baritasanıo 

talimatname ve ıarnameaine muvafık olarak tanzimi 15 5.940 tari
hinden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuttur. 

iliimum imalathaneler pa· 
~ar günleri açık kalabilecek 
~e iocilerl de serbestce ça

lııabilecek 

Dünya siyasi vaziyetinin ne· 
zaketine ve harbin şiddet kes· 
betmesine rağmen memleketi· 
mizden oldukça mübim denecek 
nisbette ihracat yapılmaktadır. 

, Mücerrit aerit Hrı bınd lehim macunu 
mucerrit kıtle (No 1381) 

Erzurum Lv. SAK. : 
Butday kır

0

dırılmuı (No 1418) 
Güm. Muh. Gen Kom. İst. SAK: 

Muhammen kıymeti 3600 liradır. 
Muvakkat teminat 270 liradır. 
Talip olanların kanuni ehliyetnamelerini haiz olarak ihale gönü 

olan 30.5.940 perşembe günü saat 14 te Düz.ce belediye encüme
ninde hazır bulunmaları. Koordinasyon heyetince ; bi· 

llıınum sanayi ve it yerlerinin 
hafta tatilinden istisnalara karar
lıtştırılmıştır. 

Bu karar ; Heyeti Vekilece 
de tasdik edilmiı ve ytlksek tas· 
dike arzolunmuotur. 

Pek yakında sebrimize ve di
hr tekmil vilayetlere teblıği 
beklenen bu kararan önümüzde
ki pazar gününden itibaren her 
larafta tatbik olunacatı anlatıl
ttıaktadır. Bu suretle şehrimizde 
"' diğer yerlerdeki tekmil tri
kotaj, çorap, bez. kaucuk, siga
te., tütüa kutu ve saire imala· , 

Evvelki i'Ün İstanbuldan 139 
bin liralık ihracat yapılmıştır. Bu 

ihracat harb haricinde bulunan 
1 bütün memleketlere yapılmışhr. 

Bu meyanda Rumanyaya susam, 
nohud, İngiltereye tiftik, İtalyaya 
balık, Amerikaya deri, bağırsak, 
Almanyaya ıusam, ayçiçeği küs · 
besi, Fransaya fasulye ihrac o
lunmuştur. 

Yugoslavya ve Romanya tırmala· 
rının Türkiye ile iş yapmak için 

yeni mür~caatları 

O. D. Yolları: 
Sertlik muay•~• cihazı (No 1382) 
Muccllid bui (No 1409) 
Yeraltı kııbloıu (No 1410} 
Kömür nakli (No 1411) 
Otomobil kiralınmuı (No 1415) 

Adana İnhisarlar Başmüd 
İnhi111rlar mamulatı nakli (No 1398) 

Vize Ask. SAK: 
Sığır eti (No 1406) 

İst. Liseler SAK: 
Pirinç, ekmek, sabun, yaş sebze, ead yot 
et n peynir (No 1406) 
Sotıın ve patatu (No 1424) 

Bolu Alay SAK. : 
Sı~ır etı (No 1409) 

Bahkesir P.T T. Müd.: 
Edremidde P.T. r bicası inş.{No 14ll) 

Ank. Un ve Ekmek Fabr. A.Ş.: 
Torna, boııkiil v .a. ( o 1413) • 

İnhisarlar Umum Miid.: 

Pırinç (No 1418) 

Adana Vilayeti: 
Garaj ve tamirhane inş. (No 1419) 
HHtane binasi tamiri (No 142:.!) 

Afyon Belediyesi : 
Motorin ve makine yatı (No 1421) 

Askeri Fabr. U. Müd. SAK: 
Ferro ıi 111.)Um (No 1421) 

Tophane Lvz. SAK: 
Ecza taşıma kabı, laıtik halka hava ver· 
ma cibnı (No 1422j 
Kıl gebre ve koyış yular 1ıaşhkt (No 1422) 
Ambalaj taataıı (No 1423) 

Ankara Belediyesi : 
Kamyon şasesi (No 1423) 

Kayseri Vilayeti: 
Eruk ve mahrukat (No 1423) 

İst. Koınut. SAK : 
Naftalin kösele ve rnuşomba (No 1423) 
inşaat cıılzt!ml!Iİ (No 1424) 

Çubuk Belediyeıinden : 
Açık eksiltme ile ıu tesisatının ikmali, 
Keşif bedeli l IOG lira 50 kuruıtur. 
Muvakkat teminatı 82 lira 50 kuruştur. Kat'l teminat 165 li

radır. 

İhale günü 28.5.940 tarihine müaadil çarıamba iÜnÜ aaat 14 te 
1 bu baptaki fenni şartname bili bedel verilir. 

Kırıkkale Nahiyeıinden : 
Keşif bedeli 1147 lira olan Kırıkkale nahiyesinin Yenidotan 

mahallesinde yaptırılacak kanalizasyon inşası 11.5.940 gününde iti· 
haren 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuıtur. Taliplerin ıl.5.940 
pazartesi günü saat 14 te Kırıkkale nahiyesi müdürlük odasında mü· 
teşekkil komisyona yüzde 7,5 pey akçeleriyle kanunen ibraz etmek 
mecburiyetinde bulunduldarı veaikalarla birlikte müracaat etmeleri 
ilan olunur. lhaneleri ile bütün fabrikalar, 

~arangozhane ve emsali tekmil 
'4 Yerleri cumartesi günleri öğle· 
dcıı sonra ve pazar günleri de 
'çık kalacaklar ve işçileri çalı· 
•1 ı> yevmiye alacaklardır. 

izmirden alınan malumata gö· 1 

re Rom nyada bir fırına, izmir· 
deki pamuk, palamut, sanayide 
kullamlaıı balık yağı, ıusam, ya· 
pa_ğt ve muhtelif nebati yağlar, 

Yuıoslavyada bir firma da sarı 
zırnık ihracatı yapan müessese· 

1 Sııç kırma ve dHterc mokinesi(No 1415) 
Elektrik motiirü ile beraber .eyyar zım· 
para taşı (No 1415) 

Ank. Lvz. SAK : 
Tavuk eti (No 1423) 

İsparta Ask. SAK: 
Arpa (No 1424) 

1 Bu işe dair keşif raporu ve idari ıartnameler Kırıkkale muh· 
tarlığında mevcuttur. Eksiltmeye iştirak edecekler her po görebi· 
lirler. 

lerle iş yapmak istediklerini İz · 
mir ticaret ve sanayi odasına 
bildirmişlerdir. 

Diğer taraftan her nevi iplik 
•e dokuma imalathane ve fahri· 
~ları ile Sümerbankın tekmil 
!•brikaları ; fazl isU.hsal temin 
lçi11 hafta tatili yapmamakla be· 
tııber ayrıca mescıi saatlerini 
~~ııd~ ür saat uzatabilecekler· 

DIŞ TiCARETiMiZ -- ----

d• T 
it. 

Harp rizikoları arttı 

liarp rizikol rı yeniden yük
tlnıeğe bnşlam ıştır · Artış bil
~11&sa Akdeniz ile İngiliz sahil· 
Ctj ve Okyanustadır. Yükselme 
~isbeti şimdilik yüzde yi~midir. ı 

ıı vaziyetin ithalat ve ıhracat 
t~)'ası fiyatlarının da yükselme· 
'14e sebep olacatı tabiidir. 

Amıırlkadan demir geldi 
d A.ınerikadar. ıelmeıi beklenen 
tnıirler Eksport Amerikan va· 

~lıtile limanımıza ıelıniştir. Bu 
~11ı>urdaki demir partisi, mem· 
tk.ctioıize evvelce ıelmiş olan 
~1lilerin en ehemmiyetlisiai leş· 

ıl etınektedir. 
llu demirlerin &atıf ve tevzi 

ftk.li hakkında Mıntaka Ticaret 
~Gdürü Avni Sakman fu izaha· 
"erıniştir : 

~· tllu gün gelen demirler ev· 
Ltleınirde resmi ve yarı reami 
Q\" ~ 1Yrlçların karşılanmasında kul· 
1 1111acaktır. Bunun için demir
l·t birlik emrinde tutulacaktır. 
, 

1~11.ret Vekaleti, demir karar
t~~esinin 14 üncü maddesine 

1 ~tıı ve hükumetçe mübayaası 
tt~llrrür eden demirlerin fiatla· 
~tıı tespit etmiştir. Bu itibarla 
~ 1.ı, bu fiatlar üzerinden ve A· 
trjk • • 1 d . ~ aya sıparış o nnan emır· 

t r İçin tutulan fiat esas dahi· 
~de yapllacaktır Bunun hari-
4- de fiat istedikleri haber alı· 
~ ~lar milli korunma kanununun 
~11lti maddesindeki ağır ceza· 

ıör cektir. 

l&rk· 

Kliring Hesapları Baki~eleri 
ve Kredili ithali ta Ait Taah · 

hiitler 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban· 

knsından alınan heecp hülasnlnrına 
göre 11-5-1940 torihindeki kliring 
heııapları bakiyeleri. 

CETVEL: 1 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban· 

kasındaki kliring hesapları borçlu 
bakiyeleri: 
Memleket: Miktar T.L. 

Almanya 
A hesaplarındaki 
borcumuz 14.086,300 
Almanya 
B hesaplarındaki 
alacağımız 2.934.000 11.152.300 

Belçika 637 .300 
Estonyn 9. ICO 
Finlandiya 713.000 
Frnnsa - -
Hollanda 375.500 
lngiltere 
İspanya 

İsveç 
D Hesaplarındaki 
borcumuz 2.471.700 
A besnplarındaki 
alacağımız 150.400 
lsviqre 
Letonyıı 
Lehistan 
Macaristan 
Norveç 

Romanya: 
Borcumuz: 
Hususi bes. 290.400 
Eski hes. 5. 100 

Z79.30v 

2.321.300 
127.800 
48.800 

411.000 
862.500 
216 800 

Yeni hes. 2.091.900 2.387.400 
Muvakkat 126.300 
Eski turizm 
hesabı 80.400 156.700 
s.s.c.ı. 
Yugoslavya 
Yunanist .. n 

CETVEL: 2 

2.230.700 
87.300 
51.600 

558.000 

Muhtelif memleketlerin Merkez 
Bankalarında tu!ulan kliring he· 
snplanndaki n•ncaklnrımız: 
Memleket MiktarT. L. 

Çekoslovakya 
·'Ya - Yugoslavya ticaret mü· 

zakereleri 
A. be. alac. T.L. 580.600 

1 B. be bor. T.L. 13.000 567.600 

~11~tlgraddan bildirildiğine göre 
'it\(' 

\ ~Ye ile Yugoslavya arasın-

t l ltcaret müzakerelerine bu 

'tdc Bclgratta bqlanacaktır. 

Litvanya 70.800 
ltnlya 

A.be. alac. T.L. 1.543.700 
8. be. bor. 815.800 2,359.500 
Letonya 
Es ton ya - -

Kazan boruşu f ıınş ve civato (No 14!2) 

Maarif Matbaası Müd. : 
Patiıka (No 1416) 

lçel P. T T. Müd.: 
Cıralı çam telegnf direti (No 1415) 

Hami' : ( ] Tırnak İçme nlınmı' nu• 
aınralor, işin hangi sayılı gu.etede neııır
oldu~nu göıterir. 

rı Sonunda yıldız işareti bulunan itle 
müuyedeye aittir. 

inşaat -Tamirat- Naf,a işleri - aalzame-Harita - ~~---

Diyarbakır Vilayetinden : 
Ev Ketif ihale Tem. %7,5 Şekli 

Köyü adedi bedeli günü saatı miktarı münak. Tip 
Hauakpınar 129 85430 25 5.6.940 11 6407 27 kapalı z, IX 
Köprübaşı 100 64032 6.6.940 11 4802 40 :ı. 
Abbas 100 64581 7.6.940 11 4842 57 , 
Salat 100 69476 8.6 940 11 5210 70 :ı> 
Kerh 100 63125 10.6.940 il 4734 37 :ıı 
Karaköprü 50 44814 50 11.6.940 11 3361 08 :ı> 
Ambar 50 33333 59 12.6.940 11 2500 02 > 

Karabaş 25 13363 13.6.940 11 1002 24 > 

vm 
ıx 

- ilaçlar, Klinik ve ispençiyari Atat, Hastahane Lvz. -- - ........_... 
İzmir Belediyeıindea : 

Yerinde monte edilmek şartile bir adet sabit etüv teferruatının 
satın alınması, yazı itleri müdiirlitindeki ıartnamesi veçbile açık 
eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 1700 lira muvakkat te· 

ı minatı 127 lira 50 kuruşıur. Taliplerin teminatını it Bankasına ya· 
tırarak makbuzlnrile ihale tarihi olan 3.6.940 pazartesi ,tnü saat 
16 da encümene miiracaatleri. 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Merkez Satınalma 
Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 200.000 lira olan 1000 ton çubuk veya 
parça halinde kükürt askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
sabnalma komisyonu uca 27.5.940 'pazartesi ıünü saat 14 de pazar
lıkla ihale edilecektir. Şartname 10 lira mukabilinde komiıyondao 

v~rilir. Taliplerin muvakkat teminat elan 11.250 lira ve 2490 nama· 
ialı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle kamiıyeacu olmadık. 
larına ve bu itle alakadar tüccardan olduklarına dair ticaret odaaı 
vesikasile mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

Eleklr.ik,Havag~zı, Kalorifer (Tesisat ve ft!alz.). Diyarbakır Vilayetinin merkez Bismil ve Çıoar kazalarında ya· 
pılacak olan ve yalnız kerestesi İskan idaresindeki ambardan veril- Ulus Müessesesi Müdürlüiünden : 
mek ve diğer bütün işçilik malzemesi müteabhidioe aid olup anahtar Evsafı Simens katalotundao aynen ç*arılmıt olan iki motörle 
teılimi şartile yukarıda köy merkezlerile adetleri ve bedeli keşifleri bazı elektrik malzemesi alınctcaktır. Bunlar aynı fabrikanın malı o. 
ihale gün ve saatleri yazılan 654 evden yalnız cKaraköprÜl> beş l ıursa tercih edile:cek, yoksa muadili evsaf ve eıkildekiler alınacak. 
gözlerdekli 50 evin taş, kargir ve sekiz tipten olmak ve mütebakisi tır. Elinde yeoiıi veya biraz kulanılmış da arızasız itler bir halde 
dokuz tipten kerpiç olarak yapılmak suretıle 15.5.940 tarihinden iti· benzen bulunanların 10 haziran 1940 gününe kadar Ankarada Ulus 
haren kapalı zarfla ihale ıçıu münakasaya konulmuştur. müessesesi müdürlüğüne 100 fiyatlariyle birlikte telılifte bulunmaları 

ihale g-ünü olarak tayin edilen gün ve saatler yukarıda ıöıte· ilan olunur. 
rilditi veçhile ihaleler Diyrbakır iskan Müdüriyetinde mütetekkil · Büyük motörüo evsafı Küçük motlSriln evaafı 
komiayenca yapılacaktır. Tip. R 157 l • 4 B 3 Tip. 55n 4 

Taliulerio o iÜoe kadar ihale kanunda muayyen ve kabule ta· V. 22U. 380 V. i80 
yan olan % 7,5 miktarınd ki teminatlarile teklif mektublarının ayrı A. 174· 85 A. 8,8 
ayrı zarflar içine koyarak diter bir tek mazruf ile bilumum ıeraiti f ~W: ~460 ~~·i04 l4'l0 
okuyarak ~o şu kadar tenzilatla kabul ettij'ini imza edip makbu~ 

1 
•1~ıın 1 

R . t it l • 
· · . . . . Bun ara uzumu o an ezıs ana ve şa er er. 

mukabilinde komısyon reısıue tevdı edılecekhr. Adresler gayet açık d 
45 

K M t•• • • . t 5· K 4•::.211 tı'pı'nde . d a et w. o or ıçın rez11 ans ımenı u..,.. . veya 
ve a~rıh olmalı ır. muadili. 

ihale iÜ~Ü saat ondan sonra ietiril~uk teklifoamelerle postada l adet 100 amperlik muhfasslı ve ıigortalt şalter. 
teahbur etmıt olan mektublar kabul edılmez. 1 adet 4 Kw molir için rezistans Simens K 4003-0 4,2. 

Plan, ıartname ve lafa lat resimlerini iÖrmek isteyenler laer gün l adet 25 amperlik mahfazalı ve siıortalı ıalter. 
iskau idaresine müracnatle iz.abat alabilirler. Örneklerini isteyenler 
kanunda muayyen bedellerini vermek suretile olabilirler. Talihlerin 
bu müddet zarfında müracaatleri ilin olanur. 

Ankara Elektrik Türk Anonim Şirketinden : 
Ankara elektrik havagaı.ı şirketleri arazisi dahilinde yaptırıla• 

cak anbar ve atelye binaları iıışantı pazarlıkla ihale edilecektir. 
Bu iuıaatı yapameta talip olanların tekliflerini en geç 3 hazi· 

ran 1940 tarihli pazartesi •ünü saat 12 ye kadar şirket bntmüben
diıliğine vermit olmaları lazımdar. 

Bu inşaata ait fenni ıartname batmühendiılikten meccanen te
darik edilebilir. 

Pazarlığa İflirak etmek istiyenlerin ilııale tarihinden iki gün 
evveline kadar ihaleye mevzu teıkil eden ite mümasil inşaatı yap
mış olduğuna dair vesaiki şirket müdürlüğüne ibraz ederek bu pa· 
urlıta girebilmek için bir ehliyet vesikası almaları lazımdır· 

Tekliflerle beraber 2000 liralık bir teminat mektubunun tirket 
~czncıine yatırılması lazımdır. 

.. 

D. o. Yolları ve Limanları .ıletme Umum ldaresinClen : 
Muhammen bedeli 7500 lira olan ıartnameainde evsafı yazıla bir 

adet Dizel Agregah (grup elektrojen) 24.5.940 cuma gilnü saat 11 
de Haydarpaıada gar binası dahilindeki komisyon tarafından pazar· 
lakla satın alınacaktır. 

Bu işe girmek iatiyenlerin 1125 liralık kat'i teminat ve kanunun 
tayin ettiği vesaikle birlikte pasarlık iJ'ÜnÜ saatine kadar komisyona 
müracaatları lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler komiıyondan paraııı. olarak dağıtılmak· 
tadır. 

Mensucat- Elbise - Kundura -Çamaşır v. s. 
• 1 

M· M· Vekaleti Hava Satınalma Komiayoaundan 
5000 : 6000 metre 9adır bezi pazarlıkla satın alınacaktır. Mu· 

bammen bedeli 9300 lira lira olup kaü teminat miktarı 1395 liradır. 
Pazarlıtı 21.5.940 salı g6nü ıaat 10,30 da bava aatınalma komiı· 
yonunda yapılacaktır. İdırl ıartname ve nümuaeai her pn lJğledea 
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2 

kasa 
Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat 

A) 

1 nşaat, Tamir t, Nafia işleri, ızeme, Harita 

Dfizce kaaabasının 200 hektarhk balihazır aç. ekı. 
barıtasmın tanzimi 

Ambar ve atelye binaları İDf. 
Su tesisatı 
K nalizasyon inş. 
Arsuzda köprü tnmiri 
Ceyhan köprüsü sağ sahil tahkimatı iıi 
Mufettişlik binası tamiri 
Göçmen evleri inş. işçili i 

paz. 
aç. eks. 

paz. 
kapalı :ı. 

3600 -

ııeo iO 
1147 -

1683 15 
24480 58 

4996 68 

lı açlar, Klinik ~ve ispenqiyarT ~tat, Hastahane Lvz. 
Kükürt çubuk veya parça halinde: lOOQ t. paz. 200 

(şart. 10 L.) 
Naftalin: 1 t..filit: 200 kutu 
Naftalin: 1180 k. 
Bot serom ampulu 5 cc: 75000 ad.-10 cc: 

20000 ad. 

" ,, 

" 

700-
708 -

4000 -

Elektrik-Havagazı-Kalorifar (tesisat ve malzemesi) 

Dizel Agregatı grup elektrojen paz. 7500 -
Büyük ve k çük motör ve bazı elektrik 

mab:emeııi 
Elektrik nmpulu 100 mumluk: 397 ad. 25 aç. elu. 

mumluk: 1914 ad. 
797 40 

Ampul paz. 500 -

ersucat, Elbise, Kundura, Çamaşır ~ 
Astar: 400 m. aç. ekı. 
Patiska 148 santim eninde (m . 66 kurut) pu. 
Siyah yağlı kö ele: 1.5 t. n 

Sarı vaketa: 10 t. ,, 
n : 5 t. n 

Siyah yağlı kösele: S t. ,, 
Sarı vaketa: 1 .5 t. ,, 
Çadır bezi: 5-6000 m. ,, 
ı, elbisesi: aoo ad. " 

m. O 26 
10293 30 
3600 -

28500 -
13400 -
12750 -

4125 -
9300 -
1860 -

r, . tbaa i leri - Kırtasye-Yazıhanelev zımı - -
Bilet ve program butırılması 

Naklly t Boşaltma YUklet me 

Hasta ve aceze taşıma işi 

Köm6r nakli: iOO t. 
İnhisarlar mamulatı ııakli 

" 

aç. ekı . 

aç eks. 
kapalı z. 

" aç. okı. 

Mııhrukat Benzin, Makine yağları v. s. 

Benzin: T3'25 k. 
M kine yafı: 412 k. 
Çeltek madea kömürü: 400 t. 
Maden kamürü tozu: 300 t. 
Mazut: 20 t . 
Ben:ain: 120000 litre 

aç. eks. 
,, 

" ,, 
,, 

kapalı z. 

Odun: 15 t . paz. 
Makine yağı: 18 t.-gres: 5 t ·.gaz yağı: 5.4 n 

t.-valvalin: 5.4 t. 
Benzin ,, 
Golden Scbell mobiloil A.B. Cutrol motör paz. 

yatı: 15 t. 

MUt ferrik 

Üstüpü: JOO k. 
Reçine: 25 k. 

l ve at arabaları tamiri 
Koşum takımları tamiri 
Nal ve kayar işleri 
Süpilrge: 3600-5000 ad. 
Çubuk kalay 
Binek hayvanı 
Elektrolit bakır: l 18673 k. (şart. 416 kr.) 
Toleul deposu: 10 acl. 
İspit: 3900 ad.-başlık: 2900 ad. 
Yağ tasfiye cibaz.ı (temd.) 
Guteperka: 2 t. 
Bira sandığı yap.: 2000 ad. 
Hortum 
Orta boy kasa pamuk-telefon makineıi-ki· 

reç kaymaA'ı elektrik feneri muşamba 
perde-dolap-canavar düdüğü v.s. 

Temel taşı kireç, tuğla ve kerpiç 
Su saati: 1 O ad. 

Erz k, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Ekmek (6 aylık) . 
Sabun: 15 t. (temd.) 
Çay 
Nobut 
Zeytin yatı 
Ekmek: (1 ıenelik) 

Keıme eker: 6 t. 
Ekmek pişirilmesi: 195 t. 
Taze bakla: 8 t.-k. soğan: 1.5 t.-pntates: 

11 t..domate•: 2 t.·patlıcan: iZ t.·bam· 
ya: l t.-taze kabak: 18 t.-tue fasul
ye: 10 t.-taze biber: 1.5 

Yulaf: 30 t. 
K. ot: 60 t. 
Yulaf: 120 t. 
Ekmek: 9.5 t. • 

" 
" ,, 
,, 

" paz. 
,, 

paz. 

" ,, 

paz. 
,, 

" aç. ekı. 

aç. ekı. 
paz. 

" 
" 
" kapalı z. 

paz. 
nç. eks. 
kapalı z. 

paz. 
,, 

" 

4695 10 

14710 80 
1945 89 

k o 30 

" o 35 
t il -
t. 4 -
k. o 15 

58000 -
8750 -

k· o 50 
n O 45 

10000 -

38071 10 
12000 -
7440 -
1100 -

19750 -

214 -
1350 -

3504 -

2500 -
1500 -
7500 -

80592 -
2520--
3900 -
6650 -

997 il 

270 -

2600 -
165 -

121 29 
1836 -

11!50 -

105 -
10820 
300 -

1125 -

8 -

540 -
4275 -
2010 -
191? 50 
618 75 

1395 -
276 -

15 -
562 50 
1103 31 

165-
109 -
330 -
90 -

223-
1262 -

1313 -

12 -
1-

15 -
15 -
15 -
15 -

1500 -

5403 56 
900 -
558 -
82 iO 

1481 25 

202 50 

283 -

7253 28 
378 -
292 50 
498 75 

74 81 
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ayed 

Düzce Belediyesi 

Ank. Elektrik T.A.Ş. 
Çabuk Bele.liyesi 
Kırıkkale Nahiyesi 

Hatay Vilayeti 

Günü Saatı 

30-5-49 14 -

3-6-48 12 -
29-5-40 14 -
27.5.40 14 -

23·5·40 10 -
Seyhan Nafıa Müd. 
Edirne Nafıa Miid. 
Lüleburgaz Kaymakaaılıtı 

7-6-40 15 -
20·5-40 14 -

15·5·40 itib. 15 gün 

Aak. Fabr. U. Mid, SAK Ank. 27.5.40 14 -

M.M.V. Hava SAK !0-5-40 10 30 
Ank. Lvz. SAK 20-5·40 14 -
Sıhhat ve içtimai Muav. V ek. SAK Ank 20.5 40 il -

O.O.Yolları Haydarpaıa 

Aak. Ulus MüeHeseıi Müd. 

Merıin Belediye1i 

Edirne Askeri SAK 

Çorum Belediye1i 
Tophane Lvz. SAK 

,. 
,, 
.. 
,, 
" M.M.V. Hava SAK 

" 

Ank. Valiliği 

Çorum Belediyesi 
O.O. Yolları Haydarpaşa 
lamir inhisarlar Batmid. 
Edirne ,, 

Çorum Belediyeıi: 
.. 
" ,, 

" Tilrkiye BlyGk Millet Meclisi İdare 
Heyeti 

lst. Komut. SAK Fın.lıklı 
,, 

" M.M.V. Mava SAK 

Çorum Belediyesi 
,, 
n 

" 
" 
" "! oplaaae Lvz. SAK 

Jıt. Komut. SAK Fındıklı 
Ask. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

,, 
,, 

Ankara Belediyesi 
Aıkeri Fabr. U. Müd. SAK Ank. 
Ank. İnhisarlar Baımüd. 
Ank. Valiliği 
Ank. Lvz. SAK. 

24-5-40 11 
J0-6-40 a kadar 

31-5-40 15 -

24 5-40 11 

23.5.40 
21-5...W 
24.5 40 
24·5 40 
22.5.49 
23.5.40 
23-5·40 
21-5·40 
23.5.40 

14 -
15 30 
14 30 
l4 -
15 30 
11 30 
il -
10 30 
10 -

3.a.40 ıs 30 

24·i·41 14 -
12-6-40 15 -
4-6·40 15 -

~-5·40 15 -

23-5-40 14 -
23-5-40 14 -
23.5.40 14 -
23.5-40 14 -
23.5.40 14 -

3-6-40 15 -

20·5-40 14 30 
23-i-40 16 -

23.5.40 15 -
21·5-40 11 -

23.5.40 14 -
23.5.40 14 -
24-5·40 14 -
24-5-40 14 -
24-5·40 14 -
24-546 14 -
21-5-40 il -
28·i-40 a kadar 
24.5.40 14 30 
24·5·"8 15 -
24-5-40 15 30 
24.5.40 10 iO 
29·3 40 11 30 
29.540 15 -
23-5-40 15 ~ 
20-$-40 15 30 

Lüleburraı: Kaymak. 
Bornova Belediyesi 

15-5-40 itib. l 5 giin 
25·5-40 l l -

Nitdc C. Müddeium. 
İrrtanltal Komut. SAK Fmdıkh 

,, 
,, 
.. 

Kayaeri C. Müddeium. 
Ank. Lvz. SAK 
Aık, Fabr. Kırıkkale Gurup MGd. 

,, 

Manisa Ask. SAK 
n 
,, 

Tarıuı Müd. Umumiliti 

31·5·40 15 -
20-5-40 11 
2Z·5·40 l 1 
22·5-40 11 
22.5-40 il 
30-5-40 15 -
21-5-40 15 30 

3-6·40 14 30 
3·6-40 15 -

20-5·40 10 -
22-5-40 19 -
20.5.40 10 -

1·6-40 14 -
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sonra komiıyondn görülebilir. İsteklilerin muayyen gün ve saatte 
kati teminat ve kanuni belgeleriyle komisyonda bulunmaları. 

• • * 30 adet iş elbisesi pazarlıkl satın alınacaktır. Mubaıntll~ 
bedeli 1860 lira olup kati teminat miktarı 279 liradır. Pazarlı~' 
mayıı 940 perşembe ı-o saat 10 da hava satınalma komisyo1111~ 
da yapılacaktır. idari şartname ve nümunesi her gün öğleden soııf 
komisyonda görülebilir. İ teklilerin muayyen gün ve saatte kati te• 
minat ve kanuni belıeleriyle komisyonda bulunmaları. 

İstaabul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan 
10!93 lira 30 kuruşluk 148 santim eninde patiska nlınocak:: 

Pazarlıkla eksiltmesi 21 Mnyıs 940 salı günü saat 15,30 da ToPdJ' 
nede amirlik satınalma komisyonunda yapılncaktır. Tahmin be V1 
beher metresi 66 kuruştur. Kati teminatı 1544 liradır. NüıııU11 

komisyonda görülür. 

* • • 1560 kilo kadar tevhit e111erliği ıiyah y ğlı kösele alı0" 
cakhr. Pazarlıkla eksiltmesi 24.5.940 cumn günü saat 14,30 da 'fo1 
hanede Levazım Amirliği Satmalma komisyonun.da yapılacakt; 
Tahmin bedeli 3600 lira, kati teminatı 540 liradır. isteklilerin b 
.aatte komisyona gelmeleri. 

• • • • On bin kilo kadar kunduralık sarı vaketn alınacaktır. p~ l zarlıkla eksiltmesi 24.5.940 cuma günü saat 14 de İstanbul Levoıı. 
Amirliği Sahnalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli rı; 
mi sekiz bin beş yüz lira, kati teminatı dört bin iki yüz yetıJl 

' beş liradır. isteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 
rtt· 

• • • ~000 kilo kadar sarı vaketa alınacaktır. Pazarlıkla ek• -
' meıi 22.5.940 çarşambn günü saat 15,30 da Tophanede Levaıı 

Amirliti Satınnlma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli t3,4ıı' 
lira, kati teminatı 1012 liradır. isteklilerin belli saatte omis!0 

relmeleri. 
• • • Tevhit semeri için 5000 kilo kadar siyah ynğlı kösele al~ 

nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 23 5.94{) perşembe günü saat 11,
1 da Tophanede Levazım Amirliği Satınalma komisyonunda yap' '. 

. caktır . Tahmin bedeli 12,750 lira kati teminatı 1912 lira 50 kut~ 
tar. İsteklilerin kanuni vesikalarile belli saatte komisyona gellJlelt . 

1 

• * * 1500 kilo kadar lrnnduralık sarı vaketa alınacaktır. paıl' 
lıkla ekıiltmesi 23.5.940 perşembe günü saat 1 l de Tophanede V 
vazıın Amirliği Satınalmn komisyonundcı yapılacak!ır Tahmiıı bO 

l deli 4125 lira, kati teminatı 6 18 lira 75 kuruştur. isteklilerin be 
ı~atte komiıyona gelmeleri. ...../ 

fr'lobilya, Büro ve ev e1ı_ası, uşamba, Halı ~ 
İz ir B ledfyeıinden : 

Parklarda kull nılmak üzere yüz adet kanape satın nboıJI~ 
fen itleri müdürlüğündeki keşif ve şartnamesi veçhile açık eksil~ 
meye konulmuştur . :Keşif .bedeli 1000 lira muvakkat teminatı. ~1 
liradır. Taliplerin teminatı iş ankasına yatırarak mnkbuzlarile ıh'; 
tarihi olan 3.6 ·940 pazartesi günü saat 16 da encümenine mürac:• 
leri. 

Nakliyat - Yükleme - Boşaltma 
Sivas inhisarlar Bao Müdürlüğünden : 

Mubam· % 7,5 Beher sandık 
men be· muvakkat veya kilo için 

deli teminat muhammen b . İzahat 
Lira Krf. Lira Krş. Krş. Santim 1 

217 - 16 28 1 Sivas istasyonu~dan idare aaıb9~~ 
gelecek 3000 ve idare ambarın ti 
i tasyonn gidecek 100 s ndık \l'Sss~ 
85 kilo sikletinde tütün sandıgıo 
beheri 1 

42 3 15 3 50 Sivas istaıyonundan idare aaıb11.'1:, 
gelecek vcsnti 50 kilo sikletı0 

1290 içki sandığının beheri 1 
10 75 10 Sivas iata1yonundan idare oDJh8'~· 

ıelecek 100 adet kırtasiye \TC le 
zımı sairenin beher sandığı 

111 
600 45 3 Sivas istasyonund n burut deposıl..., 

•ıı• 
gidecek 1000 ve keza depodan 1,d1 
syona nakledilecek aynı mikl• 
dinamitin beher sandığı ııı' 

250 J8 75 50 Sivas istasyonundan idare nıb~~ft' 
gele~ek vasati 450, 500 kilo sı 

t!nde içki bidonlarıoıu behc:ri . ~ 
90 6 75 3 50 idare anbarından istasyona gıde. ~ 

vasati elli kilo sikletinde 3000 ıÇ 
ıandığmın beheri ~ 

100 7 50 2 idare anbarında istasyona ıide~ 
5000 adet sökülm~ ıandık taht 
nın beheri rjJ 

25 1 88 50 Anbardao istasyona gidecek 5 
adet muıambanın beheri aı~ 

1800 135 3 Sivas ambarından Zara müdürl ~ 
ne ve Zara müdürlüğünden S~~ f' 
mütekııbilen yapılacak 60000 k1 o 
kadar nakliyatın beher kilosu ,ı 

3.37 20 25 29 2 Sivas anbarmdan Hafik meııııı Si 
~una ve Hafik memurlu§'undaıı ctfJ 
vasa mütekabilen ynpılacak 1 
kilo nakl.yatın beher kilosu 111' 

552 41 40 4 Sivas anbaruıdan Gürün melll
0151 

ğuna ve Gürün memurluğund•0 ~Iİ' 
vasa mütekabilen yapılacak "' 
yatın beher kilosu ,ı? 

50 3 75 5 Sivas istasyonundan idare anb11
' b' 

gelecek vasati 73 kilo sikletirıde 
ra sandığının beheri dıl 

Yukarıda' idarelerimiz arasında 9-10 mali senesi içinde tsf1 ti 
cak tütün, içki diğer levazım ve eşya nın nakliye ücretleri hit.111',o-

' 

da gösterilen miktar üzerinden 8.5.940 tarihinden itibaren 20 ,.(J~I 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur, eksiltme 28.5.940 salı '6-~ 

l .. at 15 de inhisarlar baş müdürlüğÜnde müteşekkil komisyon 1ı:,ıı 
ruoda yapılacaktır, kati ihale umum müdürlük muvafakatin• • b ~li' 
dır, bu işe ait 'artoame her gün başmüdürlükte görülebilir· l.t~~,ı' 
leria % 7,5 muvakkat teminatlarını eksiltmeye girmeden örıc~ 1 ı&"r 
veznesine yatırmaları ve mukabilinde makbuz almaları ve taf1" 

len gün ve aaatta hazır buluumaları ilin olunur. 
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~llıek 
l,le kabak: 8750 k -domates, 11375 k.

P.llıcao: 15250 k.-taze fasulya: 8900 
lc.-taze bamya: 4300 k • 

.\tpı; 30 t. 
&ı1d.y öğüttürfilmeai: 100 t. 

100 .l> .\ " ,., 
1( tpı ve yulaf: 100 · t. 

· lllercimek: 10 t. 
~ltız kabağı: 12,5 t. 
'tyte kadın fasulye: 6 t. 
?.t ıdaı: 50 t. 

Ylin: 4 t. 
~Olıut; 13.5 t. 
s' lllercimek: 3 .5 t. 
lbun: 5.1 t. 

S-11ıın: 177 t. 

a. l\; u 7 8 y e d e 1 er 
il --
~~uldu bez karpıntııı: 6 t. 
-t varil: 259 ad. 

~le. •oda buz razoz bayiliği 
kltaliye tezrahı, terazi, dirhemler, kantar 
" s. demirbat eşyası 

... 

••• 

aç. eks. 

paz. 
» 

» 

" > 

aç. eks. 
:ıı 

paz. 

" 
" 
n 

paz. 

aç. art. 

,, 

" 

1530 -
3018 75 

1800 -
875 -
510 -

4150 -

1896 -
630 -

1938 -
2655 -

~den kömürü nakli. Bak: O. D._ Yo~la~ ilanları~a .. 

~tbaa işleri, kırtasiye ve yazıhane Lvz. ._ ___ ..:-_..;.._,.....,,.__ ----- -· -_......- ..--

Ankara Valiliğinden : 
194() mali yılı içinde yapılacak at yarışlarında kullanılmak üze

~ baıtırılmaaına lüzum görülen ve muhammen bedeli 4695 lira IO 
11t't1ttan ibaret bulunan bahsi müşterek ve duhuliye biletleriyle yarış 

~'0traınlarının basılmaaı 3 6.940 pazartesi günü saat 15130 da vila
ttt dainıi encümeninde ihale edilmek üzere açık · eksiltmeye konul-
11111ttur. Taliplerin muhammen bedelin % 7,5 uğu nisbetınde teminat 
·~ fllrtnamede gösterilen vesikalarla birlikte vilayet daimi encüme· 
111tıe • •• k · t' l · d h - d · lbiiracaatları ve aartnameyı gorme ıs ıyeo erın e er gun R· 
'illi - b"l kl .. ,.,_ l ~ümen kaleminde gore ı ece erı lülD o unur. 

~ukat, Benzin, Makina yağları v. s. 
- D .. D.Y.-Sekfz~i İılet.;~ Komilyonundan : 

Gı idaremiz. ihtiyacı için on beş bin kilo mukabili yirmi bin dört 
} litre benzin 3.6.940 pazartesi günü saat 11 de Alsancakta işlet· 
~binasında komisyouumuzca açık eksiltme usuliyle mübayaa edi· 
'ittir. Muhllmmeo bedel üç bin sekiz yüz seksen altı lira yirmi 

11Jlur. 
~t lateJdilerio iki yüz. doksan bir lira ~irk yed~ kuruşluk oıu~a~
b.. ltnıinat makbuzlarıyle muayyen vakıtte komısyona gelmelerı li
~dır. 

Şartnamesi işletme kaleminde (Örülebilir. 

İzmir Ziraat Müdürlüğünden : 
Muhammen fiatı Çift teneke Cinsi Muvakkat teminat 

mikdarı 

Kuruı Adet Lira 
621 500 Petrol 233 
705 262.5 Benzin 142 

Yekun: 375 
._. Ziraat Vekaleti namına utın alınacak olan yukarıda mikdarı •e 
~tıj Y•zılı petrol ve benzi!> 13 Mayıs 940 tarihinden itibaren a
' t~•iltmeye çıkarılmııtır. ihalesi 31 Mayıs 940 tal'ihi11e müsadif cu
lıı. lGnij saat 1 O da ziraat müdiirlüğüode toplanacak komisyonda 

l tdil~ektir. 
~ l'ıt~plcrin ıeraiti anlamak üzere ~iraat ~~dürlüj'ün.c müracaat
~ ~~ ıbale günü teminat makbazlarıyle bırlıkte komısyooa gelme· 

lin ol11nur. 
t\ 8'ın\lnla beraber mezkur petrol ve benzinin evvelce münakasa
' ~llrıldığına ve 27 Mayıı tarihinde ihalesine müteallik olau ila

lıiikGmıüz bulundutu bildirilir. 

l.tanbul Komutanlığı Satınahna Komiıyonundan: 
~ b~·M.. Vekaleti namına 23 mayıı 94~ günü aaat 15 de pazarlıkla 
~ ın liralık benzin satın alınacaktır. isteklilerin evlBf ve ıartları 
\j~•k iizere her ıün ve pazarlık için de kati teminat akçelerile 
)O\ İJctt belli gln ve saatte Fındıklıda komutanlık aatıoalma komis-

1111• aelmeleri. 
b" ',."' M.M. Vekaleti uamına 18 bin kilo makine yağı, 5 bin kilo 
\ 'S400 kilo ıaz yağı, 5400 kilo valvalio 23.5.940 ıünü saat 16 
'~larlılda aabn alınacaktır. isteklilerin şartname ve evsafı gör· 
\t. tıere her rün ve pazarlık iıin de kati teminat akçelerile bir
' belli a\in ve ıaatte Fındıklıda kemutanlık aaboalma komisyo• 

tellbeleri. 

M.. M. v. Hava Satınalma Komiayoaundan: 
~1.5 ton Golden Shell, Mobiloil A - B Castrol veya bunların mua
' '-dea pa:ı.arlıkla motör yatı alınacaktır. Muhamaen bedeli i750 
,,olup kati teminat miktarı 13li liradır. Pazarlığı 21 .5 940. aalı 
' "•t 11 de Hava Satınalma Kou:ıisyonuoda yapılacaktır. lda.ri 
'' 'ı.ıe her gün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin muayyen gün 
~ "-tte kati teminat ve kımuni belgeleriyle Komisyonda bulun-

~ ~-fe_r_r_i_k~~.------~--~~~-

1 Turgutlu Belediyesinden: 
\ t4·5·940 tttribinde ihalesi wukaner 200000 tuğ'la ve 60 ton ki
b\t tlip zuhur etme .. ııiş olduğundım münakasa 15 5.940 tarih'ndeıı 
1~11 10 gün müddetle teı.IJdıt edil..ı.ıiştir. 

' ile 2.l.5 940 tarihine müsadif cumartesi JlÜııü saat 11 de Tur· 
belediye dairesinde müteıekkil daimi encümende yapılacaktır. 

~~'bul Komutanlığı Satmalma Komisyonundan : 
~. tbutanlık birlikleri için pazarlıkla binek hayvanı satın alına· 
~ ltıY.an satmak iateyenlerin 28 5 940 gününe kadar her it günü 
~ t\'vel Fındıklıda komutanlık satıoalma komisyonuna müra-
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Düzce Müd. Umumiliti 
226 41 İzmir Lvz. SAK 

31-5-40 14 -
36-40 15 -

360 - Lalapaşa Askeri SAK 
Edirue Ask. SAK 

23-5-40 
22·5·40 

270 -
60 -
39 -

6.38 -

284-
95 -

291 -
399 -

150-

n 21-5-40 

" 
20·5-40 

n 20-5-40 

" 
4-6-40 

n 4-6-40 

" 20·5-40 

" 
21-5-40 

Edirne Aık. SAK 23.5.40 

" 23-5-40 

" 23-5-40 

n 23-5-40 

M.M.V. SAK 22-5·40 
27-5-40 Sümerbank Birleşik Yün İpliği ye 

Dokuma Fabrikaları Katircioğlu Han 
Ank. inhisarlar Başmüd. 1-6·40 

14 -
15-
i l -
11 -
15 -
10 -
il -
16 -
10 -
10-
it -
15 -
16 --

il -
14 30 

lzmir Memurin Kooperatifi 25·5-40 14 -

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
10000 liralık çubuk kalay al111acaktır. Paaarlıkla eksiltmesi 

21.5.40 salı günü aaat 16 da. Tophanede levazım imirliA"i snhoalma 
komisyonunda yapılacaktır. isteklilerin oü:nune ve 15 O lira ati te· 
mioatlarile belli nette komisyona gelmeleri. 

... . .. .. . . .. 

Mab. bed. %7.5 tem. Eksiltme 
Cinıi Miktarı lira kr. lira kr. şekli aaati 

Kazan borusu 5 parmaklık 100 metre) 
125 m/m lik ) 

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

1/2x50 eb'adıoda cıvata 200 kilo ) 

1 - Yukarıda cioı ve miktarı yazılı üç kalem malzeme açık 
eksiltme usulile sabo alıoacakbr. 

il - Muhammen bedeli, muvakkat temioab biauında ya:aı
lıdır. 

ili - Eksiltme 21. V. 940 aalı giinii Kabatatda Levazım Ye Ma
bayaat Şubesindeki Alım Komiıyonunda yapılaeakbr. 

iV - İateklilerin eksiltme için tayin olunan giln ve saatte 
% 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komiıyona miracaatları 
ilin olunur. (4079) 4-4 

lstanbul Jandarma Satmalma Komisyonundan : 
1 - Jandarma Dikim Evinde yapılacak melbuat ipo enaf ve 

oümaoelerioe göre (250.000) adedi beyaz ve 830.00I adedi renkli 
olmak üzere 1.080.000 adet kemik dütme açık ebiltme ile aaba 
alıuacak ve eksiltmesi 23.5.940 Perşembe fÜnÜ saat on bqte Tak
ıim - Ayazpaşada Jandarma Mıntaka Komatanhğ'ı biaaaıadaki ko
misyonumuzda yapılacaktır. 

2 - Bir iıtekliye ihalesi meırut olan işbu diltmeleria muham
men bedeli (3996) lira ve ilk teminatı (299) lira 70 kuruıtur. 

3 - Şart kağıdı ve nümuoeler hergüo Komisyonda görülebilir 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma 4 - İsteklilerin İıtaobul Levazım Amirlitine yatıracakları ilk 

Komisyonundan: teminat mali buzu veya banka kefalet mektubu ile beraber mezkur 
Tahmin edilen bedeli 12 bin lira olan 10 adet Toleul deposu ve gün muayyen 1aatiode Kowiıyonumuza gelmeleri. (3739) 4-4 

teferrüatı müteahhit nam ve h~sabına askeri fabrikalar umum mü· 1 ·~~~:r:;;~i~~~~~~=~= 
dürlüğü merkez satınalnıa komısyoounca 24.5 1910 cuma günü saat 1 

15 te pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komis
yondan verilir Talihlerin muvakkat teminat olan 90 l lira ve 2490 

numaralı kaı unun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu ol
madıklaruıa ve bu işle alakadar tüccardan oldu.klnrına dair ticaret 
odası vesika1iyle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları ı 21.6.940 tarihinde euma günü aaat 16 da Ankarada Naha Ve-

- kileli binası içinde Malzeme Müdürlütü odHında toplanan malzeme 

1 
eksiltme Komisyonunda 266000 lira muhammen bedelli ve Mersin 

Ankara Belediyesinden : de Cif teslim şartile 100 takım basit maku ile bir adet ray teka-
Su işleri terfi dairesi için alınacak yağ tasfıye cihazı için is- , tunun kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

tekli çıkmamasına binaen eksiltmesi on gün uzatılmı"hr. Eksiltme şartname ve teferruatı 13.30 on üç lira otuz kurut 
Muhammen bedeli 1100 liradır. Teminatı 8~,5 liradır. bedelle Malzeme Müdürlütüaden alınabilir. 
Şartnamesini görwek isteyenlerin her güa Encümen Kalemine Muvakkat teminat li950 liradır. 

ve isteklilerin de 24.5.940 cuma günü saat 10,30 da Belediye Encü· İsteklileriu teklif mektuplarını muvakkat teminat ve ıartname· 
menine müracaatları. sinde yazılı veaaik ile birlikte aynı gii• ıaat 14 e kadar mezkur Ko

Erzak, Zahine, Et, Sebze v. s. 
Soğan, patates, nohut, mercimek ve barbunya alınacaktır. Bak 

Li.eler Alım Satım Komisyonu ilanlarına. 
~~--~~--------~---------

Liseler Ahm, Satım Komisyonu Reisliğinden 
Beher kilo t. fiat Miktarı llk teminatı Eksiltmenin yapı-

lira Cinsi kuruı kilo lacağı ıün ve ıaat 

Soğan 

Patates 
7 

10 

Nohut 20 
K. çalı fasulya 27 
K. barbunya 18 
Yeşil mercimek 23 
Karmıı.ı " 18 

40500 
64000 

8300 
29500 
10600 
6500 
3650 

) 
) 

) 
) 
) 

) 
) 

------
693 

W27 

-------- ---
21.V.940 salı günü 

saat 15,45 de 

24.V.940 cuma 
günü saat 16 da 

Komisyonumuza bağlı Galatasaray, Haydarpaşa, Kandilli, Çam· 
laca, Kabataş 'Ve Erenköy liselerinin 1941 Mayıs sonuna ka:lar ihti
yaçları olan yukarıda yazılı yiyecekleriuiu 17. 5. 1940 gününde ka· 
palı zarf usulile yapılan eksiltmesiude soğan, pataleı;e teklif olunan 
fiyatlar yüksek ırörüldügünden ve kuru euaka istekli çrnmadığıo
dan bir ay zarfında paurlıga bırakılarak hizalarında gösterilen gün 
ve aaatlerde pazarlık fiurelıle ihalesi yapılacaktır. 

Pazarlık eksiltmesi Beyoğlu istiklal caddesi No. 349 da toplanan 
Liseler Alım Satım Komisyoııunca yapılacaktır. 

isteklilerin ilk teminat maklauzu ve 1940 yılı Ticaret Odau vesi
kalarile birlikte hizalarında i'Österileo gün Ye aaaUerde 'lizü geçen 
Komisyoııda bulunwaları. 

Şartname ve nümuııeyi görmek ve teminat yatırmak iıteyenle
.rio Galatasaray Lisesinde Komisyoa Katipliğine müracaatları. 

(4151) 

lştanbul Elektrik Tramvay ve Tünel işletmeleri 
Umum Müdür-lüğünden : 

· İdaremiz Salıpa:r.ar anbar111da mevcut 20000 adet eıki elektrik 
sayıcm ô Haziran 940 perşembe giinü saat 15 de pazarlıkla arttır· 
maya konmuştur. 

Muvakkat teminat 300 liradır. 
İsteklilerin muvakkat teminatlarını vezneye yatırarak mezkur 

gün ve saatte Metro hanının 5 inci katında toplanacak Komisyonda 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

Bu iye ait tartnameler Levazım Müdürlüğünden parasız tedarik 
edilebilir. (4l21) 

Aksnray yangın } eriııde incb~y mahallesinin İnkilip sokaA-ında 
62 inci adada 1678 harita numaralı ve 15 metre murabbaı sahalı 
Belediye malı arsa aatılmak üzere açık arttırmaya kooulmuıtur. Tah
min bedeli I05 lira ve ilk teminatı 7 lira 88 kuruıtur. Şartname 
Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülecektir. İhale 27.5.940 
pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliple· 
rio ilk teminat makbuz veya mektuplarile ihale poü muayyen saat• 
ta Daimi Encümende bulunmaları, (3850) 

misyona makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (2065) (l672) J-4 

lstan~ul P. T. T. MüdürrlüjUnden : 
İdaremiz deniz nakil vasıtaları itletme ihtiyacı olarak alınacak 

,,9000" kilo gazoil açık eksiltmeye konulmuıtur. Ekıiltme 27.5.148 
pazartesi ıaat 15 de B. Postahane bioaıı birinci katta TelaT&f M•a
vinliği oda11nda toplanacak Müdürlük Alım Satım Komi.yonun.la 
yapılacaktır. Beher kiloıuoun muhammen bedeli 10 kuruı 87 san
tim, hepsinin 978 lira 30 kurut, muvakkat teminat 73 lira 38 ku. 
ruştur. 

İsteklilerin olbaptaki şartnamelerini ıörmek ve muvakkat temi
natlarını yatırmak üzere çalışma iÜnlerinde mezkur Müdürlük idari 
kalem Levazım kısmına, eksiltme gin ve aaatinde de 940 aeaeıi 

çio muteber Tioaret Odası veaika11 ve muvakkat teminat makbuzile 
Komisyona müraeaatları, (3Yl8) 3-4 

~ · :· ~: ::' lEr··:.·o-Ef'liRYoLLARı Vt LiMANLARı 
. · ·J5LETME uENEl DİREKTÖRLÜGÜNDEN 

Bir sene zarfında Eakifehir depomuz namına relecek olan tak· 
ribeo 30000 ton maden kömürüailo varonlardan yere indirilmeıi 
\•e aynı milctar kimÜrÜD yerden makina veya vareolara yükletilme
si işi kapalı zarf usulile 12.6.940 tarihine müadif çarpmba giloO 
sant 15 de H.paşada Gar binaıı dahilinde 1 nci lıletme Komiıyoau 
tarafından ihale edilecektir. 

Muhammen bedel: 
Bir ton kömürün varonlardan yere intlirilmeai 10 ve bir ton 

kömirün yerden makina veya vRgoolara yükletil•eai 15 koruftur. 
Eksiltmeye girmek iateyenlerin kanumıo tayin ettiti veaaik Ye 582.5 
lira muvakkat temioatlarile birlikte ihale fiioü teklif mektuplarını 
saat 14 e kadar Komisyona vermeleri lazımdır. 

Bu işe aid mukavele ve şartname projeleri Komisyon Ye Lki· 
Ş'!hir depolara tarafından parasız olarak verilir. (4108) 1-4 
az *ifP • WJI 
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Pour la Publicite ı'adreaser 
iı l' Administration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Eta1 Boite Po.tale No. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hul 

Objet de i.'adjudication 
-Mod;'" Priıt c;iition. Cieox d';.Jjudi;ation t!t du 

Joura Heureı eltimatif proviıoire Cabier du Cbarge. 

Adjudications au Rabai!._ 

Constructions-Reparatlons-Trav. Publics-Materiel de Construction-Cartographie 

ressement carte bourg Düzce Publique 3600 - 270 :...._ Municipalite Düzce 30-5-40 14 -
Constr· bat. hanrar et atelier ,, 2000 - S.A.T. d'Electricite Ankara 3-6-40 12 -
lnstnll, eau Publique 1100 50 165 - Municipalite Çubuk 29-5-40 14 -
Censtr. canalisation 1147 - Nahiye Kırıkkale 27-5·40 14 -
Rcp. pont a Arsu.z Grc iı. gre 1683 65 126 29 Vilayet Hatay 23-5-40 10 -
Trav. renforeement littoral droit pont Ceyhan Pli cach 24480 58 1836 - Dir. Trnv. Pub. Seyhan 7-6-40 15 -
Co nstr. maisonıı pr. im mi gres Kaymalcamat Lftleburgaz 15 joura iı partir du 15-5-40 

Produits Chimique et Pharmaceutiques-lnstrumen~ Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 

Soufre en barreı ou en morce ux: 1000 t. Gre a grc 200 00 - 11250 - Com. Ach. Dir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 27-5-40 14 -
(eab eh 10 L) 

Napbtaline: 1 t..flit: 200 boites 

n 1180 k. 
Ampoules vides de serıım de 5 c.c. : 75000 

p.·ia. de 10 c.e. : 20000 p. 

n 

" 

700 -
708 -

4000 -

105 -
106 20 
300 -

C. A. Min. Def. Nat. Dep. Avint. 
Com. Ach. lnt. Ankara 
Min. Hyg. et Assist. Soc Ankara 

20-5-40 10 30 
20-5-40 14 -
20-5-40 t l -

El ectricite-Gaz-Chauffage Central (lnştallationet Materiel 

Groupe eleotrogene Diesel Gre a gre 7500 -
Moteur grand .t petit et articıles electr. 
Ampoules electr. de 100 bouries: 397 p.-id. Publique 797 40 

de 25 bougies: 1914 p. 
Ampoules Gre a gre 500 -

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Boublure: 400 m. Publique le m. O 26 
Bati te d'une largeur ~e 148 e.m. (lem. 66 P) Gre a gre 10293 SO 

uir noir graisseux: 1,5 t. ,, 3600 -
V aehette iaunc: 10 t. ,, 28500 -

:.O n 5 :.O ,, 13400 -
Cuir noir fraisseux: 5 t. " 12150 -
Vnchctte jaune: 1,5 t. " 41!5 -
Toile pr. teate: 5-6000 m ,, 9300 -
Hnbits de travail: 300 complcts ,. 1860 -

Tra aux d'lmprimerie - Papeterie - Fourniture de 

ımpressaion billcts et pregrammes Publique 

Transport-Charg meni - Dechargment 

Transport de mnlades et pauvrC6 Publique 
,, eharbon: 30000 t. Pli cach 

" articlcs monopolises Publique 
> :.o 

" 
Pli cach 

CoR\!?,ff~tible - C rburant-Huiles 

Benzine: 7325 k. Publlque 
Huile pr. machine: 412 k. 
Charbon de terre de Çeltelc: 400 t. 
Poucire de chnrbon de terre: 300 t.u 
Mazout: 20 t. 
Benzine: 120CJOO litre5 
Bois: 15 t. 
Huile pr. machine: 18 t.-anisse: 5 t.-petrole: 

5,4 t.-nlvaline: 5,4 t. 
Benzine 
Golden Schcll Mobiloil A.8. • huile Castrel 

moteur: 15 t. 

O iv r 

Repar. broucttes et voitures a chcvaux du 
ıervice de voierie 

Repar. ebjcts attelaie 
Fer a chcval ete. 
Balais: 3600-5000 p. 
Etoupe: 300 k. 
Resiae: 25 k. 
Etain 
Chevaux de monture 
Cuivre eleetrolitc: 118673 k. (cah eh 416 P) 
Riıervoir pr. toleol: 10 p. 
Gutla percan: 2 t. 
Appareil pr. purefier l'huile (aj) 
Fabrie. caisses biire: 2000 p. 
Trompe 
Caisse·coten·cbl6rure de chaux-appareil 'lelc

phon.-pile electr.-lompe ilectr.-rideau• 
armoire-sirene ete. 

Compteur d'eau: 100 p. 
Pierreı, cbaux et briques 

:t 

,, 
,, 
,,, 

Pli cach 
Gre a rre 

, 

" ,, 

Publique 

,, 
n 

,, 
" ,, 

Gre a grc 
» 
,, 

" , 

Gre a rre 
,, 

Publique 

4695 10 

ı945 89 
ı4710 80 • 

le k. O 30 
> o 35 

la l· \1 -

n 4-
le k. O 1 S 

50000 -
8750 -

le k. O 50 
,, o 45 
10000 -

38071 10 
12000 -
19750 -
1100 --

214 -
1350 -

1125 - ler Exploit. Ch. de fer Etat H. paşa 24-5-40 11 -
Dir. Etablissement Ulus Jusqu'au 10·6·40 
Muuieipalitc Mersin 31-5 40 15 -

Com. Ach. Mil. Edirne 24-5-40 11 -

8- Municipalite Çorum 23-5-40 14 -
Com. Ach. lnt. Tophane 21-5·40 15 30 

540 - " > 24-5·40 14 30 
4275 - • n 24-5-40 14 -
2010 - .. n 22-5-40 15 30 
1912 58 J, > 23.5-40 11 30 
618 75 > n 23-5-40 11 -

1395 - Com. Ach. Min. Def. Nat. Dep. Aviat. 21-5-40 10 30 
276 - " n 23-5-40 10 

Bureaux 

Vilayet Ankara 3-6-40 15 30 

15 - Municipalite Çorum 24-5-40 14 -
562 50 1er Expl. Gh. de fer Etat H. paşa 12-6-40 ıs -

Dir. Pr. Monopolcıs Edime 28-5-40 15 -
1103 31 ,, Monopoles lzmir 4-6-40 15 -

185 - Municipalite Çorum 23-5-40 14 -
109 - :t n 23-5-40 14 -
330 -· n :.o 23-5-40 ı4 -

90 - :ıı ,, 23-5-40 ı4 -
225 -

" 
,, 23-5.40 14 -

1262 - Administr. Grande Assamblee Nat. 3-6-40 15 -
Com. Ach. Comm. Mil, lst. Fındıklı 20-5-40 14 30 

" " 
23-5-40 ı6 -

,, , 23.5.40 15 -
1313 - C. A. Min. Def. Nat. Ank. Dep. Aviat. 21-5·40 11 -

15 - Municipalite Çorum 24-5-40 14 -

ıs - ,, ]) 24-5-40 14 -
15 - n " 

24-5-40 14 -
15 - > :t 24-5-40 14 -
12 - :t :ıı 23 5-40 14 -
1 - " 

,, 23-5-40 14 -
1500 - Com. Ach. lnt. Tophane 21-5-40 16 -

Com. Acb. Comm. Mil. lst. Fındıklı 28-5-40 
5403 56 Com. Ach. Dir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 24-5-40 14 30 
910 - ,, • 24·5-40 15 -

1481 25 n ,, 2'-5-40 11 30 
82 50 Municipıılite Ankarn 24·5-40 10 30 

Dir. Pr. Monopoles Ankara 29-5-40 15 -
Vilayet Ankara 23-540 15 30 

202 50 Com. Ach. lnt. Ankara 20-5-40 15 30 

Municipalite Bornova 25-5-40 11 -
Kaymakamat Lüleburraz 15 jours a partir du 15-5·40 

~ 

~ 
Memento des Fournisseurs 

LES ADJUDICATIONS QUI A.URONT L\EU DEMAlN LE 21.5-~ 
Dir. Gen. EKploit. Electr. Tram• ı Com. Ach. Surv. Douan. f,t.: 
et Tannel latanbul: Ri:ı. [No 1418) 

Bande İ•olce pate d .. ouchıre etc.(No 1381) Vilayet Adana : 
Chemios de Fer Etat : 1 Conıtr. ıoraıre (No 1419) 

Appareil de precİ•İon de dnratc(No 1382) 
1 

Rep. bit. b8pital (No 1423] 
Toile pour re!iure (No 1409) Municip. Afyon : , 
Clble ıouterrain (No 1416} Motorine et huılo pour machioe[N° , 
Tranıport aharbon (No 1411) Dir. Gen. Fab. Mil. Ankarll' 
Lecatien aute (No 1415] 

Dir. Monop. Adana: 
Transport articleı monopol"sea [No 1398) 

Com. Aclı. Milit. Vize : 
Viande de boeuf (No 1406] 

Com. Acb. Lycees 1 t. : 
Ri1, pain, aave»n, logumeı, beurre, Yİnn· 
de ot fromage [No 1406) 
Oignonı et pomma de terre (No 1424] 

Com. Acb. Milit. Bolu : 
Viande do boııuf [No 1409] 

Dir. P. T. T. Balıkesir: 
Conetr. blit P.T.'f. a EdremitlNo 1411) 

Dir. Gen. Monopoles: 
Machiae poar ıcier et plier leıı t6los 
[No 1415] 
P ierre orueri a moteur electr. (No 1415) 
Tuyao:ı: pour choudıcre, flanche .et bou-
lon [No 1422) 

Dir. lmprimerie Maarif: 
Batiste [No 1416) 

Dir. P. T. T. İçel: 
Poteau:ı: te.legrapbiquea en boia resineo:ı: 

[No 1415] 

Com. Acb. lnten. Erzcrum : 
Broyage blc [No 1418] 

AY 

Ferro cilicinm [No 1421] 

Com. Ach. lnt. Tophane: 1 
Rccipient po11r •cdicameotıı, roııd' 
en cııoutohouc otc [No 1422] 
Gant pour ctrior et br"de [No 1422] 
Planche pour emballııge [No 1425) 

Municipalite Ankara : 
Comion [No 1423] 

Vilayet Kayseri: 
CombHtible /No 1423] 

Com. Ach. Comm. lst. : ~·" 
Napbtaline, cuir et cirC. pour ıe111 

leı (No 1423] 
Matericl de eonalr. [No 1424] 

Com. Ach. lnt, Ankars : 
Viande de poulo [No 142:;] 

Com. Acb. Milit. Isparta : 
Orge [No 1424] 

- ,ti 
NOTES ı l.ea NumfroHntre P'd•" 

thcse. ıont ceu:ı: de notre journ•1 

lequııl l'avi• a paru. ,Jf 
(•) Lea affairea euivieı d'uııeı 

riııque ae rapportent iı dea vıııtel 
adjudication li la •urencbl:re. ,/ 

R__./ 
Turgutlu Belediye Riyasetinden: er' 

izmit illi imalathane mamulatından iki tekerlekli dingil ( ~ 
üzerine mevzu kutru dablisi 123x 9 ebadında kalöriler cıdalı ~e,_
füıeri tahta ile örtülü manometre ve termometre tertibatını ba\fl <' 
niyet supabı mevcut bulııar kazanı demirden maden köoı&ltiİ ,~· 
odun yakmağa elveritli ve nlivire tulumba ile buhar istim kaı•" 
su veren bir adet nim müstamel etüv makinesi satılacıaktır. . de 

Muhammen fiatı 700 liradır. Müzayede 10.5.940 tarib1~bıo' 
25.5.940 tarihine kadar 15 gün müddetlidir. İhale 25.5.940 t 11'1.~Jt 
müaadif cumartesi g nü 1aat 11 de Turgutlu Belediye dairesı 
mütetekkil daimi encümende yapılacaktır. 

İçel Orman Çevirge Müdürlüğünden: 
Muhammen vahit ftııtl 

M' 0 8 Cinsi Lira K. 
882 Çam 4 90 dt( 

İçel vilayetinin Mut kazası dahilinde gökten sivrisi ~r'1 
let ormanından 882 metre mikap kerestelik çam ağacı te 
ıataıa ,ıkarılmııtır. fiil~~ 

Çam eıçarının beher metre mikap gayri maın1.1l 
muhammen bedeli 490 kuruıtur. , &' 

Şartname ve mukavelename projelerini görmek istı~fli' 
ler'n Mersin Çervirge müdürlüğüne Mut Orman bölge ft el 
ğine ve Ankarada orman Umum Müdürlüğüne müracııtl 
mdu~ ~ 

Satıı 25.5.940 günü saat 3 de Mersin Orman Çe~ 
Müdürlüğünde yapılacaktır· 

Satıı umumi olup açık arttırma usulile yapılacaktır 
Muvakkat teminatı 325 liradır- tf1d~ 
Taliplerin ıartnamede yazılı vesaiki getirmeleri Iaıı 

Ankara Defterdarlığından : pi 

Cinsi Adet Markası Modeli Muh· bedel M· Te~~ııl 
Tenezzüh Lira K. Lfrıı ~o 
otomobili 1 Buik 936 500 00 37 01 ~ı 

Yukarda evsafı yazılı bir adet otomobil açık arttı 
suretiyle satı§a konulmu§tur. 4 ti 

İhale 31°5.940 tarihine müsadif cuma günü saat ~~ı 
Ankara Def terdarlığmda toplanacak Komisyon buı1.1t 
yapılacaktır· tı"ı/ 

İsteklilerin adı aeçen gün ve saatte hizasında yazılı .Al .. ,ııv , 
vakkat teminat makbuzu ile birlikte Komisyona ınu ıı' 
ları ve ihaleden evvel buna ait şartnameyi görmek .. J~rıf 
hat almak isteyenlerin Defterdarlık Milli Emlak Mu il 
tine gelmeleri ilan oluuur-

M. M. V. Satınalma Komisyonundan : . 'i> 
ı;ı· 9 

6 ton pamuklu bez kırpıntısı satılıktır- Arttırına 11t 
mayıs 940 çarfamba günü saat 11 dedir Taliplerin JJ1U~. 
vakitte M. M. V. Satınalma Komisyonunda bulunınato.r I 1 . . . , 

20000 adet eski elektrik aayıcısı satılacaktır· Ba": 
Elektrik Tramvay ve Tünel lılet lJ. Müd. ilanlarına· 
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