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Umum Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 

Ekonomik Haberler 
Şeker müteahhitlerinin zamdan 

sonraki fiyat farkları 

Şeker fiatlarına on kuruş zam 
Yapılması üzerine devlet daire· 
l~rine şeker veren müteabhitle· 
tı.ıı nıüşkülleşen vaziyetini tet· 
kık eden Maliye Vekaleti bu 
hıııusta bir karar ittibaz etmiş· 
lir B k .. t- -· u arara gore uccar m•· 
ltahhitlerden şeker taahhüdün· 
~ balunanların stoklarmı hesap· 
I ştıkhırını fabrikalardan aldık· 
~tı vesikalarla isbat eden top-

llcı nıiiteahhitlcr 4 mart 1940 
tarihinden sonraki yapacaklıırı 
:t•liı:ı:ıata ait fiyat farklarını a 
k•caldardır Toptancı dışında 
•lan müteahhitler iıe teahhüt!e· 

~İrıi eski fiyat üzerinden ifaya 

1 
tvaoı edecekler ve etmiyen· 
trin de teminatları irad lqtyıt 

tdi} tcektir 

lthaıat ve ihracatımız durgun 
.ı Son günlerde ihracat işlerimiz 
llt h" 
t ıssedilen. durgunluk devam 
~~tktedir. lngiltereye bir mik· 
d: ~ıudık ile yumurta ihraç e· 
~ llıış, Fransaya kuru fasulya 
~' /\ınerikaya da fındık, f11tık 
'ı Ceviz gönderilmittir. 
~ talyaya ihracat birdenbire dur
li~tur. Akdeniz vaziyetinin is· 
t\ ~lir bul~asını bekliycn tüc· 
~~ lltımız ltalyaya satısta bala 

lereddittirler. 
bitSoıı ıünlerde İtalyad~n da biç
bit '1lal a-elmemittir. ltalyadan 
~ buçuk milyon lira kliring 

•Uüb i ly uınuz vardır. Fakat ta· 
~ ' 11lar, piyasamızın isteıiiti mal· 
b~1 ıtncak serbest dövizle vere· 
't t.ctklerini ve klirinf hesııbile 
tiıı~ıdcn mal gönderemiyecekle· 

İı açıkça söylemektedirler. 
lıık~ Piyasalarımızda da durgan· 
'ta ~ardır. Ham deri itlaal edil· 

tdıı1.· . . 1 d ·ı . f" ''ll &
1 ıçın mamu erı erın ı· 

ara yükselmiştir. 

Fın --
dık ihracatçılarının toplantısı 

't~kuaıetin fındık ihracatını 
~ •t bırl\kmuı üzerine basıl 
fıll; 'lnziyeti görüımek üzere 
ı~t tk ihracatçıları tarafından 
ı_ı:ı;cata kontrol dairesinde bir 

F llntı yapılmıştır. 
y, ~lldıl.. tüccarlarmdan bazıları 
t,~"1 Vaıiyct üzerine başlfyacak 
"ıi~~bet ıebebilc fiyatların bir 
.~,~ar daha düıecetini ve bu 

··~ Y~t esasen düıük olan fm· 
~\ P•Yasaaını daha ziyade ıev· 
~tii~i iddia etmitlerdir 

Ut luccarların kanaatlerine 
'f" . •, t 1Y•t teuenülü lniiltere 

''L tllıııada bu metaımıza kartı Q' . 
it~. ~ıyade e111niyetsiı.lik ve İa· 
~,, •~lik değ-uroıcaktır. Bu se· 
tı~ 1 t lııültumetin ihracat fiyatla· 
'-tı ltı-..•Yyen bir miktardan a
lt,,.1.duşürınemek üzere fiyat 
l 1 ltı" 
'ttj

11
d ın muvafık olacağı mer· 
Ctlir. 

~•n· 1 kltruıacak ithalit birlikleri 
y hazırlıkları 

1 ttıi L 
~i i . •urulacak ithalat birlik-
1~~ Çın ın t k • t ""d"" 11qrı ın a a hcare mu ur-
lııt,L % 0111erabid hanındaki 
\1.. ~~~ .. 

1.:"ıı~ •ııdc toplantılara devam 
~-t'ktadır. Cam ve züccaciye 
~ ~lla~ac:irlerinden sonra kaA-ıd 

' liıl" •kata itbalatile metıul o· 
'iUlltaacıcler, koeperatif mü •r· 1 'le tacirler de toplan· 

mıştır. Toplantıya riyaaet eden 
muavin Hakkı Nezihi Erkson 
Vekiller Heyeti kararile kurula
cak olan birlik hakkında izahat 
vermiş ve bundan sonra birliğin 

faydaları üzerinde görüşülmüş· 
tür. İçtimada bulunanlar birliğe 
iştirak için bir taahhüdname im
zalamışlardır. 

K8ğıt ithalatçıları da birlik ku
ruyor 

Şehrimizdeki kağıd ithalatçı· 
ları da birlik halinde çalışmağa 

karar vermİflerdir. Bu maksadla 
ibracat kontrol daireıinde bir 
toplantı yapılarak ibzari mahi-
yette bazı kararlar verilmiş ve 

birlik kurulması esas itibarile 
kararlaşhrılmışbr. 

Bükreşe giden ticaret heyetimiz 
Romanyaya giden ticaret he

yetimiz Bükreşe gider gitwez 
hewen temrslara başlamıştır. 

Rumenlerin memleketimizden 
pamuk almak istedikleri ve fi. 
yatlar üzerinde nnlaıma yapıl· 
dığı takdirde külliyetli bir kaç 
parti pamuk 1atmak müaıkün 

olacaktır. 

DIS TiCARETİMiZ . ---
Kliring Hesapları Bakiyeleri 
ve Kredili ithalata Ait Taah· 

hütler 
Türkiye Cüınhuriyel Merkez Ban· 

kasından alınan hesap hülasalarınn 
göre 27-4-1940 tarihindeki kliring 
hesapları bakiyeleri. 

CETVEL: 1 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban· 
kasındaki kliring hesapları borçlu 
bakiyeleri: 

Memleket : Miktar T.L. 

Almanya 
A heı;aplnrındak.i 
borcumuz 14.764.400 
Almanya 
B hesaplarındaki 
alacağımız 2.568.300 

Belçika 
Finlandiya 
Fransa 
Hollanda 
İngiltere 
ispanya 

lsveç 
D Hesaplarındaki 
borcumuz 2.488.000 
A hesaplarındaki 
nlncakımız 151.800 
lsviçre 
Lehistan 
Macnristı:ı.n 
Norveç 

Romanya: 
Borcumuz: 
Hnsusi hes. 286.800 
Eski hes. 4.900 

12.196.100 
631.800 
716.3 o 

369.000 

279.300 

2.336.800 
144.210 
430.500 
759.400 
212 800 

Yeni hes. 2.ı:60 900 2.352 61)() 
Muvnkkat 125.300 • 
Eski turizm 
hesabı ~0.40Q 156 700 
s.s.c.ı. 
Yugoslavya 
Yunanistan 

CETVEL: 2 

2.195.900 
70.300 
37.300 

523.100 

Muhtelif memleketlerin Merkez 
Banknlanndn tutulan kliring he· 
ı;aplarındaki a\noaklarımız: 

Memleket Miktar T. L 
Çekoslovak, a 

A. he. alac. T.L. 681.700 
B. he hor. T.L. 13 000 668.706 
Estonya 8.800 

ltalya 
A.he. alac TL. 1683500 
B. he. bor. 595.700 2.279.200 
Letonya 48.900 
Litvaoya 81.200 

_ M ü t e_ a h h_i_t 1 e r i n Ta k v i m i 
YARIN 8. 5. 940 ta YAPILACAK İHALELER 

O.O. Y ollorı: 
Lolı:omoıif bandajı (No 1364) 
Kömür nakli (No 1394) 
Madeo kömürü nakli (No 1395) 

İst. P.T.T. Müd.: 
Çanta yap. (No 1398) 
Meşe cinsinden telgraf direği (No 1395) 
Molı:inist malzeın ııi (No 1398) 
Ke•ıane cin• nden hıl~raf direği (No 1399) 

Edirne Ask. SAK: 
Nobud (No 1390) 
Benzin vukum greı valvulın ve gın. yağı 

(No 1411) 

istanbul Belediyesi: 
Kanal ve merdm~n inş. (No 1398) 
Bina anlı:az.lorı (No 1398) • 
Dınr inş. (No 1411) 

Ank. Valiliği: 
Hükumet k na2"ı tamiri (No 1398) 

inhisarlar Umum Müd.: 
K aba ıulaş (No 1.398) • 

Göm Muh Gen Dir. Ank. SAK: 
Çay (No 1398) 

Erzurum Lvz SAK: 
Bu~day kırdırılma91 (No 1399) 

Maliye Vekaleti: 
Suç dcıı.) a dolu bı (No 1.399) 

Vezirköprü Belediyesi: 
H<ıriıa tanzimi (No 1399) 

İsparta Ask. SAK: 
K fasulye ve ıınde.)ağ" (No 1404) 

Sümer Bank Birleşik Yün İp· 
liği Fabr.: 

1 
Boş iplik 1111ndığı (No 1404) • 

Tophane Lvz SAK: 
lplılc (No ı..:08) 
Çorap molunas" yedek purçaları (No 1408 
Demir karyola (No 1408) 
Köhne fotin (No 1408) • 
Bi_?ek hayvanı (No 1411) • 

lst. Bölge Sanat Okulu: 
P..l::melc (No 1408) 

Halkalı Ziraat Mektebi: 
Ço:tır biçme ve tepe yupma işi (No 1409) 

Deniz Lvz. SAK.: 
Kopuılıık kumaş (No 140') 

Manisa Tümen SAK: 
Çorbalık komprime ve et lconservesı 

1 (No 1409) 

1 İst. Komut. SAK : 
Ma1laktnlci Ask. Prnvantoryomu tamiri 

(No 1409) 

Balıkesir Kor SAK: 
Kö.ele, meşin, keten ipliti, tolcu, bal

mumu çndar l!Dpı (No 1410) 

Tekirdağ Tümen SAK: 
Arpa Vtı ,>ulaf (No 1410) 

M. M. V. SAK: 
Y era'tı kubloısa (No 1411) 
Transformatör {No 1411) 

1 

_:ıektı<'jen tukımları (No 1411) 

Ha'lliŞ : ( ) Tırnak iç"ne a1ınm'f nu• 
ınaralnr, işin hangi eay lı guetedıı neşr
o1duğunu gösterir. 

[•J Sonunda yıldız işarcıti bulunan ifle 
miD.ııyedey• aittrr 

-------.-. ·----~-·------------
J A 

İnşaat -Tamirat- Nafıa işleri - ~alzeme-Harita - - -
Çanakkale İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 

Barut deposunda yaptırılacak raf tertibatı için 25.4 940 da açı· 
lan münakasada bir talip çıkmış ve verilen fiat badıii layıkda görül
memiş elduğundon münak.asa müddeti 011 beş gün uz.atılıp yevmi 
ihale 10.5.940 euwa gününe talik edilmiştir. 

Talipler keşif ve şartnameyi görmek isleyenler her gün inhi· 
sarlar muhasebesine müracaat edebilirler. 

lzmir Belediyesinden 
Karşıyaka alaybey 1700 sayılı sokakta gümrük baraka ı önün

de tersanelere ıioğru uzanan 560 metre uzunlukta deni~ boyunca 
muhafaza duvarı yaptırılma .. ı, fen işleri müdürlütündeki ketif ve 
şartnamesi mucibince açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 
1550 lira muvakkat teminatı l 16 lira 25 kuruştur. Taliplerin bu te· 
minatı iş bankasına yatırarak makbuzlariyle ihale tarihi olan 20.5. 
940 pazartesi günü snat 16 da encümene müracaatları. 

• * • KadifekaJesinde yapılacak gazinonun bir kısım inşaatı fen 
işleri müdürlüğündeki keşif ve şartnamesi veçbile açık ek iltmeye 
konulmuştur Keşif bedeli 17()0, muvakkat teminııtı 127 lira 50 ku· 
ruştur. Taliplerin teminatı •iş bankasına yatırarak makbnzlariyle 
ihale t11rihi o!an 20.5.940 pazartesi pnü saat 16 .la encimene m\i· 
ra~aatları. 

Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü lzmir Şubesi 
Başkanlığından : 

İrnıirde Kültürpark dahilinde inta ettirilecek yüzme havuzu ve 
tribün mevcut proje ve ketifleri mucibince on beş gün mödettle 

• kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Muhammeu bedeli 49024, 71 liradır. 
Proje ve şadnameyi görmek istiyenler her ıün l»ölge merkezi· 

ne müracaatla görebilirler. 
Taliplerin yiizde yedi buçuk muvakkat teminatlara ile kapalı 

teklif mektuplarını ihale tarihi olnn 17.5.940 cuma günü saat 17 de 
C. H P. merkez binasındaki bölge merkezine getirmeleri ilan elunur. 

İstanbul Belediyesinden : 
Bebek gazinosu etraf duvar1arının ttınzimi işi 2490 numarııla 

kanununun 46 ıncı maddesinin B fıkrasına tevfikan pazarlıkla yap· 
tmlacaktır. Keıif bedeli 576 lira 93 kuruş ve teminatı 86 lira 55 
kuruştur. Şartname zabıt ve muamelat müdirlüğü kaleminde görü· 
lecektir. İhale 8 5.949 çarşamba günü saat 14 de Daimi Eneümende 
yapılacaktır. Taliplerin teminat makbuz veya mektupları fen işleri 
müdürlüğüne müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına ait 
Ticaret odası vesikalarile ihale pnü muayyen saatte daimi encü· 
mende bulunmaları. 

Düzce inhisarlar Müdürlüğünden : 
Dllzce İnhisarlar yaprak tütün aııbarlarında 1634 lira 70 kuruş 

keıif bedeli olan tamirat 27.4.940 tarihi ıdeo onbeş gün müddetle 
açık ekıiltmeye konulmuştur. 

İhale 13.5.940 tarihine teaadüf eden paz.arteai ıünü aaat 14 te 

Düzce inhisarlar Müdürlüğü odasıoda müteşekkil komisyonda yapı· 
lacaktır. 

Eksiltmeye girecek isteklilerin % 7,5 teminat olan 122 lira 55 
kuruş inhisarlar veznesine yatınlıp makbuz almalara lazımdır. 

Şartnameyi görmek ve istedikleri inhntı olmak üzere istekliler 
her gün adı geçen İnhisarlar Müdürlüğüae müracaat edebilirler. 

Bahkeıir Belediye Reisliğinden : 
Balıkesirde yeniden inşa edilecek Mezbaha Binası, Ahır, Saka· 

tat, garaj, tecrit ahırları ve mecra tesisatının infosı şartnamesine 

tevfikan 3 .5.940 tarihinden itibaren 15 gün müddetle ve kapalı zarf 
usulile münakasaya konulmuştur. 

İhale 17 5.940 tarihine tesadüf eden çarşamba günü saat 16 da 
belediye encümeninde ynpılacaktır. Teokliflerin ihi\le zamanından 
bir saat evvel Belediye encümenine verilmiş olması mecburidir. 

Muhammen bedeli 28~26 lira 50 kuruştur. 
Kanuni teminat 2117 liradır 
Taliplerin ve daha fazla malumat almak isteyenlerin her gün 

Belediye reisliğine müracaatları ilan olunur. 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş : 
Ankarada Devlet mahallesinde inşa edilmekte olan sulama itleri 

1 
işletme merkez binasını• ikmali inşaatı keşif bedeli 20262 lira 10 
kuruştur. 

Eksiltme 22.~.940 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 15 de 
Nafıa Vekaleti su ifleri reisliği su eksiltme lıomisyenu oda11nda 
kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

İstekliler eksiltme şnrtııamesi, mul:ovele projesi bayındırlık it· 
lf'ri genel şartnamesi, yapı ve imar işleri umumi fenni şartnamesini 
1 lira 1 kuruş mukabilinde su işleri reisliğinden alabilirler. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1519 lira 66 kuruşluk 
ı muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden iki 

g\ln evveline kadar ellerinde bulunan vesikalarla birlikte hir dilekçe 
ile Nafıa Vekiiletine müracaat ederek ltu işe mahsus olmak üzere 
vesika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmayanlar eksiltmeye 
iştirak edemezler. 

İsteklilerin teklif 
sant evveline kadar su 
zımdır. 

mektuplarını yukarıda yazılı saatten 
işleri reisliğiııe mukabilinde vermeleri 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

Balıkesir Vilayeti Daimi Encümeninden : 

bir 
la-

Açık eksiltmiye çıkarılıp talibi çıkmıyan Balıkesir Bandırma 

yolu M. 'Kemalpaşa iltisak kısmında 81 0+57 deki ahşap kiprürüniin 
tamir ve tahkimi işine ait eksiltme on gün uzatılmıştır. 

Keşif bedeli 625 lira 24 kuruş muvakkat teminata 46 lira 89 
kuruştur. 

Buna ait evrak nafıa müdürlüğünde görülebilir. 
İhalesi 10.5.940 cuma günü saat 15 te yapılacağından isteklile

rin ehliyet vesikası ve muvakkat leminatlariyle birlikte müracaatları 
ilan elunur. 

* *• Açık eksiltmeye çıkarılıp talibi çıkmıyan Balıbesir Bandır· 
ma yolunun M Kemalpaşa iltisak kısmmın 625 + 58 kilometredeki 
ahşap köprünün tamir ve tahkimi işine ait eksiltme 10 gün uza
tılmıştır. 

Keşif bedeli 606 lira 9 hıruş muvakkat teminatı da 45 l"ra 45 
kuruştur. 

Dosyası nafıada görftlebilir. 
İhalesi I0.5.940 tarihine rastlıyan cuma günü saat 10 da yapıla

cağından isteklileriıı ehliyet vesikası ve muvakkat teminatlariyle 
müracaatları ilin olunur. 

** • Açık eksiltmiye çıkarılıp talibi Çlkmıyan Balıkesir Bandırma 
yolunun M. Kemalpaşa iltisak kısmının 4S5+57 kilometresindeki 
nhşap köprünün tamir ve tabkiwi işine ait eksiltme 10 gün uzatıl
mıştır. 

Keşif bedeli 996 lira 32 kuruş muvakkat teminatı da 74 lira 
72 kuruthır. 

Dosyası nafıada görülebilir 
İhalesi I0.5.940 tarihine rastlayan cuma günü saat 15 te yapıla· 

cfltırıdan isteklilerin ehliyet vesikası ve muvakkat teminatlariyle 
birlikte müracıı.atları ilin olunur. 

Mersin Belediye Riyasatinden : 
Bozkurt caddesi yolunun Yogurt pazarından İçbak fabrikasına 

kadar olan 700 metrelik kısmının şose olarak ta.miri 2368 lira keşif 
bedeli ile eksiltmeye konulmuştur. 

Taliplerin yüzde 7,5 muvakkat teminatla 17.5.940 cuma günü 
belediye d iresinde toplanacak encümene müracaat eylemeleri ilin 
olunur. 

• * * Sılıfke cııddesiniu Sotuk ıu caddesile 175 nci sokak "arasın· 
daki 33 J metroluk kısmınııı şose olarak tamiri 1259 lira keşif be
deıi ile açık eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin yüzde 7 ,5 muvak· 
kat teminatla beraber 17.5.940 cuma günü saat 15 te belediye daire
sintle toplanacak encümene miiracaatları iliu olunur. 

ll~lar, Klinik ve ispençiyari aıat, Hastıhafte Lvz. --Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 
Bin kilo sut koıtik pazarlıkla aabo alınacaklar. Puarlıtı 10.5.940 
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A) Münakasaklr 

inşaat, Tamirat, Nafia işleri, alzeme, H rita 
K6prü tamiri ve tahkimi işi (temd.) 
Ahşap köprü tamir ve tahkimi işi (temd.) 
Köprü tnmirİ (temd.) 
Bahkesirde yeniden inşa edilecek mezba· 

ha binası ahır sakatat, garaj, tecrit a· 
hırları ve mecra tesisatı inf · 

Ank. Devlet mahallesinde inşa edilmekte 
olan sulama işleri işletme Mrk. biı1ası· 
nm ikmali inş (şart. 101 kr.) 

Barut deposunda yap. raf tertibatı (temd.) 
Muhafaza davarı inş : 560 m. 
Kadife l alesinde yap. gazinonun bir kı· 

sım inş 

Karaağaç müescesatmda 58 60 76 .ı\! lu ba· 
gırsakhaoe çatıl rınıo tamir ve tahkimi 
ve kiremitle örtülmesi işi 

kapalı z. 

n 

aç. eks. 

" 

" 

62.5 24 
606 09 
996 32 

28226 50 

20262 10 

1550 -
1700 -

4374 85 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari~~' Hastahane Lvz. 

Sut kostik: 1 t. pu. 
An eliyat lamb sı muakkan su cihazı eri· 

jinal sıcnk hava sterlizatörü ve bakte· 
rioloji etüvü (temd ) 

Krezil: 4 t. aç. ekı. 
Sıhhi ımdad çantası: 120 nd. paz. 

3710 -

1800 -
9300 -

Elektri -Ha\ agazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Kurşunlu kablo pamuk ipliği ile tecrid kapalı z. 8500 -
edilrui": 50( O m. 

e sucal, E.lbise, Kundura, 
F otin: 38 çift iskarpin: 22 çift paz. 
Çadır bezi branda bezi iplik v.s " 479 65 
Pamuk çornp: 20 00 çift n çifti O 26 
Şayak kumaş: 20000 m. (şart 335 kr.) kapalı z. 67000 -

Matbaa işleri - Kırtasye-Yazıhane Leva_zımı 

Harf: 39ü k. paz. 

Kereste, tahta ve saire 

Kereste: .070 m8 p z. 

Nal liyat Boşaltma Yükletme 

Bir yıl müddetle çamnlh tuzlasında vapur· paz. 
larla motörlere tuz yükleme ve istif et-
mek işi 

Kamyon tutulması: 2 ad. n 

Eşya nakli: 600 t. n 

Eşya nakli Golcükten Bandırmaya: 20 t. " 

Mahrukat Benzin, Makine yağlan v. s. 

Zonguldak O. JO la ve maden kömürü: 6000 kapalı z. 
t. (şart. 180 kr.) 

Benzin: 46.5 t.•vakum: 3 2 t. valvalin: 950 paz. 
k.-gres: 500 k.-gaz: 500 k.-üstüpü: 150 k . 

Benzin: 400 teneke aç. eks. 
Gaz: 2.2 t. paz. 

Müteferrik 

Rekorlu hortum: 300 m. 
Saka arabası 5 ad. 

aç. eks. 
paz.. 

Amonyak kompresörü ve teforrunh: l ad. kapalı z. 
Üstüpü: 1750 k. 
Yangın söndürme aleti (motopomp:) 1 tak. paz. 
Yataklık pamuk: 10 t. " Tamirat malzemesi n 
Ham taş: 200 mu " Sultan çiftliği kumu: 150 m9 ,, 

Basit makas: IOU t.-ray tekatunu: 1 ad kapalı z. 
(şart. 13.30 L.) 

Kırmızı hareli nleminyum kağıdı: 200 k. 
Çadır: 30 ad 
Şerid kolan: 6000 m. 
Komple ilik makinesi: l ad. 

aç. eks. 

" paz. 

" 

767 79 

363 15 

10000 -

1020 -

72000 -

1570 -
497 25 

14000 -

3750 -
4500 -
1488 98 
500 -
450 -

266000 -

640 -
2850 -
1800 -

Civata ve somun yerli veya ecnebi malı: 
135 t. (şart. 231 kr.) 

kapalı z. 67672 -

Kııraağaç müessesııtında yap. benzin tankı 
ve buna wütef. tulumbanın takılması 

Vinç: 2 ad.·tekerlekli demir araba: 2 ad.
demir yaklı çini masa: 2 ad. -dolap: 1 ad. 

Maa motör kamyon şasisi 
Asfalt: ıs t 
Galvaniz telli lastik hortum ve rekor 

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

veya 461i4 -
aç. elu. 598 25 

,, 

" ,. 
n 

IOOO -

2800 -
2400 -
1200 -

Muhtelif erzak hast. için 
Sadeyağ' 

aç. ekı. 25230 46 

Toz teker: 40 t. 
Yulaf: 6 t. 
Çayır otu: 50 t. 
Saman: 50 t. 
Y o urt: 20 t. süt: 20 t. 
Ekıxıek: 4 l t. 
Koyun eti: 160 t. (şart. 416 kr.) 
B ya:ı. peynir: 18 t. 
Ekmek cıezaevi için 

B. U 7 a y e d e 1 er 

Kırmızı renkli katar: 1 ad. 

C m: 2 d. 
Bina aokaıu 

n 
Dükkan nknzı 

Meıe odunu: 8454 kental 

paz. ~0000 -

" 
" ,, 
" aç. eks. 6600 -

n 
kapalı z. 83200 
paz. 
kap lı z. 

aç. art. 

par.· 

" ,, 
aç. art. 

n 

100 -
a! -
15 -
10 -

46 9 
45 ~5 
74 72 

2117 -

1519 66 

116 25 
127 50 

351 

135-
1395 -

637 50 

59 70 
36 -

780 -
4600 -

115 16 

27 24 

750 -

153-

5400 -

1272 -

118 -
37 50 

1050 -

563-
675 -

37 50 
33 75 

19950 -

48 -
213 75 
270 -

4633 ·60 
3460 05 

44 87 

75 -

210 -
180 -
90 -

1892 29 

T-

495 -
2IO -

5410-: 

27 82 

7 50 
3 ga 
1 25 
o 75 

57 -

Balıkesir Vilayeti 
,, 
,, 

Balıkesir Belediyesi 

10·5·40 15 -
IO 540 15 -
10-5-40 15 -
17-5·40 16 -

Nafıa Vekaleti 22-5-40 15 -

Çanak. İnhiaarlar Müd. 
İzmir Belediyesi 

n 

lst. Belediyesi 

M.M.V. SAK 
Kütahya Vil. İıt · Sıhhat Müd. 

İst. B lediyesi 

n 

P. T. T. U. Müd. Ank. n ist. 

İçel P.T.T. Müd. 
lst. Belediyesi 
M.M.V. SAK 
Deniz Lvz. SAK Kasımpa,a 

Maarif Matbaası Müd. 

lst. Belediyesi 

Devlet Liman) rı İşlet. U. Müd. İz· 
mir Şubesi 

Tekirdağ Tümen SAK 
Ank. Lv~. SAK. 
Tophane Lvz. SAK 

İzmir 8 ledi7esi 

Uil burgaz Ask. SAK 

10·5·40 
20-5-40 16 -
20-5-40 16 

22·5·40 14 -

10·5-40 14 -
10-540 15 -

22-5·40 14 -
11-5·40 11 -

22-6-40 il -

10-5 40 10 -
9.5.40 14 -
9.5 40 10 -

22-5-40 

8-5 40 15 -

9.5.40 14 -

16·5·40 il -

9.5.40 IO -

7.5.40 15 30 
8 5-40 16 -

20-5-40 17 -

8-5-40 15 -

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vek. Ank. 10 5·40 15 -
Gümrük Muh. Gon. Komut. İst. SAK 8-5-40 10 -

Akhisar Belediyesi 
Balıkesir Ask. SAK 
İ&mir Belediyesi 
Ulus Müessesesi 
M.M.V. Hava SAK 
Ankara Lvz. SAK 
iatanbul Komut. SAK Fındıklı 
İst. Belediyesi 

n 

Nafıa Vekaleti Malzeıne Mtid. 

inhisarlar Umum Müdilrlüifi 
,. 

Tophane Lvz. SAK 
,. 

25.5.40 15 -
7.5.40 10 30 

21-6-40 14 -
23 5-40 a kadar 
10-5-40 11 -

7-5-40 15 -
9.5.40 11 -
9-5-40 14 -
9-5 40 14 -

21·6-40 16 -

22·4-40 
22-4-40 
10-5-40 
9 5-40 

D.D.Y. Ank. ve Haydarpaşa Ver.neleri 21-6-40 
• 

14 -
15 -
15 ao 
15 30 
15 -

lıt. Belediyesi 

•n 

n 

n 

n 

ist. Belediyesi 
Vize Ask. SAK 

" Balıkesir Merioos Yetiştirme Çiftli 
Balıkeıir Ask. SAK 

" Manisa Tümen SAK 
Çanak. C. Müddeium. 
Ank. Lvz. SAK 
Vize Ask. SAK 
Kütahya C. Müddeiuoı. 

Sari yer Sulh icra Meaı- Y Clliköy İs
kelcıinde 

İst. B lediyesi 
,, 
,, 

izmir Belediyesi 
Çanak. Orman Çevirıe Müd. 

17-5-40 14 -

17-5-40 14 -

17-5-40 14 -
22-5-40 14 -
22 5-40 14 -

10-5-40 t4 -
8-5-40 14 -
g.5.40 16 -

9-6-40 10 -
7-5-40 10 30 

15-5-40 IO -
21-5-40 li -
1 ·l-5-40 15 -
8-5-40 10 -

27-5-40 15 -

15-540 13 -

9.5.40 14 -

'·5-4 14 -
g ~-40 1-4 -

2 .5.40 16 -
15-5-40 14 -

Tahmin Teminat 
b deli 

500 00 37 50 

36.1 15 27 21 

100 00 7 50 

450 00 33 75 

479 65 36 00 

lsanbul Belediyesinden : 

Eyüp mıntıkasındaki tamirat işlerinde kulla· 
nılm k üzere alınacak 200 metre mikabı 
ham toş 

Edirnekapu Refüjlerinde kullanılmak üzere a• 
lınacak 8,070 metre mikabı kereste O 

Belediye Levazım anbarıoda bulunan 70X25 
eb'adında 2 adet kristal camın satışı 

Eminönü mınhkasmdaki tamirat işlerinde kul 
]anılmak üzere 150 metre mikabı Suıtaı:ı 
Çiftliği kumu 

İtfaiye için çadır bezf, Branda bezi, iplik ve 
saire 

52 00 3 90 Üsküdar Rumi Mehmetpaşa mahallesinin Şeııı· 
sipaşa sokağında eski 3 yeni 3 1 k pu ııu· 
maralı bina enkazının satışı 

15 00 1 25 Üsküdardn Rumi Mehmetpaşa maballesinill 
sırn kahveler sokağında 19 eski 21 yeni kapıl 
numaralı bina enkazı · 

Tahmin bedelleri ile teminat mikdarları yukarıda yaıılı 
işler ayrı ayrı pazarlığa konulmuştur. Şartnameler Zabıt .;e 
Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülecektir. İhale 9. 5. 94 
perşembe günü sant 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. 'fs .. 
liblerin teminat makbuz veya mektublarile ihale güı:ıtl 
muayyen saatta Daimi Encümende bulunmaları. 

----~---=~~~~-----~-. e'' cuma günü saat 14 dedir. Kati teminatı: 351 lira olup şartı1110l 1 
komisyonda görfilür. Taliplerin muayyen vakitte M M. V. sııtın ıııı 
komisyonunda bulunmaları. 

Kütahya Vilayetinden : 
Vilayet Memle'tet Hastanesi için alınacak ameliyat laıııbt 

muakkam su ciba:ıı, orjinal 111cak bava sterlizatörü. IJııkterY0 0,. 
etü11ünun ihalesi güuü tölip çıkmadığından eksiltme müddeti tO ı:ıı 
yıs 940 cuma gününe kadar uzatılmıştır. e" 

Bu malzemenin muhammen bedeli 3710 liradır. Şartnawysi ~o 
sair evrakı hergün Vilayet. Daimi Encümen kalemin~ v ls~ııı:ı 1e 
Vilayeti Sıhhat Müdürlüğüne müracaatle görülebilir. lstelılilerıı:ı pi 
mayıs 940 cuma ginü saat 15 le munklıat teıninatlarile Vilayet 
mi Encümeniııu müracaatleri Uan olunur. _._./' 

Ele trik, Ha_~gazı, K 1 rifer (Tesl~t e _ ıa~.) 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 'f 

İdare ihtiya ı için 50, 100 ve 200 çiftli 5.000 metre paoıu" :.
liği ile tecrit edilmiş kurşunlu k blo k palı zarflıı eksiltmeye çı 
rılmııtır. · ~ 

Muhammen bedeli 8500 muvakkat temin t 637,5 lira olup \ 
siltmesi 22.6.940 cumartesi günü snat 11 de An karada P. T.f. 
Müdürlük bınasındnki Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. ~ 

İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya bankn teminat ıll', 
lobile kanuni vesaiki ve teklifi muhtevi kopalı zarfJ rını 0 f 
saat 10 a kadar komisyon vereceklerdir. -

Şartnameler Ankar da P.T. r. Levazım, İstanbuldıı Lev11
•
1 

Ayııiyat Şubesi müdürlüklerinden bedelsiz olarak verilecektir· 

M- M. v. Satınalma Komisyonundan: r 
Keşif tutarı: 1291 lira 75 kunoş olan hangar elektriki psı~ 

lıkla yaptırılacaktır. Pazarlığı: 20.5.940 paz. rtesi ırünü saat 11 ~( 
clir. Kati teminatı: 180 lira 27 kuruş olup şartnamesi 7 kuruf' "o 
misyondan alınır. Taliplerin muayyen vakkite M.M.V. Sa. Al· 

1 
da bulunmaları. -

M. M Vekaleti Hava Satınalma Komisyonundnn : ~ 

1 
. 11.4 bil 

1 - 7 adet grup elektrojen pazarlıkla satın almacaktır. ıu11 ti' 
men bedeli 1820 lira olup kat'i teminat miktarı 273 liradır. fil d( 

lığı 9.5.940 perş~mbe nünü sant 10 da hava satınalmo koaıisyoıı 0r1 
da yapılacaktır. idari ve fenni şartname her gün öğleden '°,ti' 
mezkür komisyondan alınabilir İsteklilerin muayyen gün ve 5

' 

j kat'i teminat ve kanuni belgeleriyle komisyonda bulunmalar• ~ 
1 11'' j • • • 1 1750 metre yeraltı kablosu pazarlıkla satın a ııt 

1 
ı1 

tır. Muhammen bedeli (7H5) lira elup kati teminat miktarı ( l ıııı' 
liradır. Pazarlığı 8 5.940 çarşamba günü saat IO da h va s~tı0;,ıı 

1 komisyonunda yapılacaktır. Fenni ve idari şartname her guıı f' 
den sonra mezkur komi yondan alınabilir. isteklilerin muayye" ~' 
ve saatte kati teminat ve kanuni b lgeleriyle koınisyoııda buloıı 
ları. 

Ulus Müessesesinden : 16" 
Evsafı a:Siemens> kataloğundan nyneh çıkarılmış olan iki ıJJ~J1 

le bazı elektrik aıalzem si alınacaktır. Bunlar aynı fabrikaP111 ,,r 
olursa tercih edilecek, yoksa muadili evsaf ve eşkildekil r ."ıııı;,ıv 
tır. Elinde yenisi veya biraz kull nılmıt da arızasız işler bır 6P 
benzeri buhınanlnrın 20 5.940 gününe kadar, Ankarada Ulull oı ,ıP 

• sesesi m ~ dürlüğüne son fiyatlariyle birlikte teklifte buluuıııal•'1 

olunur. 1) 

Motörün evsaf ve etiketi : (Siemens kataloğundan alıuııı•f11 
Büyük motörün evnfı Küçük motörün evsafı 

Tip R 1571 - 4 B 3 Tip. 55n 4 
v. 220 380 v 380 
A. 174 85 A. 8 8 
KW. 45 KW. 4 
U miu 1460 lJ min 1410 

Bunlara lü:ı.umu olaıı Rezistans ve şalterler : ,ef' 
1 adet 45 kw motör için rezistans Simcııs K 403-2 2 tipirıde 

muadili 
l adet 100 mperlik mahfazalı ve sigortalı şalter. 
1 adet 4 kw. met "r için r zistaııs Simens K .~?03 O 4,2. / 
1 adet 25 amperlik mahfazalı ve sigortalı ş~ 

t - El ise - Ku ıdura - Ca "'ı . s 
İçel P T .. T Müd-rlüğünd;;-: . ıııi 

1 f Eyi yerli malından imal edilmiş otu7. sekiz çift fotin.Y~tt 6 
\ çift iskarpin pazarlık 11uretile P. f. T. müdürlüğünden verıle 

1 

cetveline göre atın lınacaktır. be' f 
Beher çift fotin için muhammen bedel yedi lira ve be l( 

iskarpin iç:n alh liradır· ~ fi O 

ı 
Paı.arlık 10.5.940 cuma ünü saat 10 da P.T.T. müdurlil 

ıında toplanan komiıyonda yapılacaktır. 

br. 
lira( 
ko 
tiİQ 

tGıı 
lııtı 



l Mayıs 1940 

:t'•minat mikdarı elli dokuz lira yetmiş karuıtur. 
'b isteklilerin ticaret odasından musaddak ehliyet Ye sanat vesikası 
ı rız.ı mecburidir. 

M. M. V Hava Satınalma Komisyoaundan: 
3.500 metre bava rengi kaputluk kumaş pazarlıkla salın alma

~kt~r. Muhammen bedeli 13 300 lira olup hatJ teminat miktarı 
·99a liradır. Pazarlığı 9.5.940 perşemhe günü nat 10.30 d hava 
'-lınalına komisyonunda yapılacaktır. idari şartname, evsaf ve nfi· . 
llııınesi her gün öğleden sonra komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
llıııayyen gün ve aatte kati teminat ve kanuni belgeleriyle komi.s
)'oı:ıda bulunmaları 
lı • • • 4000 metre kışlık elbiselik kumaş pazarlıkla s:ıhn almacak
ı·'· '1uhammen bedeli 14 000 lira olup kati teminat miktarı 2IOO 
kadır. Pazarlığı 9.5.940 perşembe günü saat 11 de hava satınalma 
~llli.syonunda yapılacaktır. İdari şartname, evsaf ve nümunesi her 

t~n Öğleden sonra komisyonda görfilebilir İ leklilerin muayyen 
rn Ve Saatte kati teminat ve kanuni belgeleriyle komisyonda bu• 
lınnıaları. 

,1 • • • 3.800 metre hava rengi kaputluk kum ş pazarlıka scıh n 
2ı~caktır. Muhammen bedeli 14 440 lira olup lcati teminat miktarı 
Ilı liradır. Puarhğı 10 5.940 cama günü saat lO da hava satınal· 
b a korı:ıisyonunda yapılacaktır. İdari şartname evsnf ''e nümunesi 
~r gün öğleden sonra komisyonda görülebilir. isteklilerin muayyen 
dan ve saatte kati teminat ve kanuni belgeleriyl"' birlikte komisyon· 

bulunmaları 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 
p Beher çiftine tahmin edilen fiy~tı 26 kuruş olan 20 bin çift 
~llıllk çor p p zarhkla münakasaya konmu'itur ihalesi 9.5.9W per
d llıbe günü saat 10 dadır. Kati teminatı 78) yedi yüz seksen lira
~r. Evsaf ve şartnnmesi bedelsiz M. M. V. s tınalma komisyonunda 
L •tı 11bilir. İsteklilerin kanunun emrettiği helıelerle ihale saatinde 
~Ott:ı• 
~a gelmelori. 

~a işleri, kırtasiye ve yazıhane Lvz. 
tı . Maarif Matbaası Müdürlüğünden: 
~tısı Miktarı Tahmini bf>deli Yo 15 kati teminatf 

qrf 390 kilo 767,70 lira 115,6 lira 
h~f'Nı.aa.rif Matbaası için evsafı şartnamesinde yazılı 390 kilo 
''~bPazarlıkla sntın alınucağından isteklilerin 8.5.1940 çar
~ k a günü saat 15 te kati teminatlariyle birlikte Yüksek 
~ lehler Muhasebeciliğinde bulunmaları 
~tname Müdürlükten parasız olurak tedarik edilebilir. 

~kat, Benzin, r akina yaijları v s. 

Münakaaa Gazeteaı 

kes satınıılma kemisyonunc& 10.5.940 cuma günil saat 10,30 da pa· 
zarlıkla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat ol n 56l lira 50 kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. madde) rindeki vesailde komisJ oncu ol 
madıklarına ve bu ı le alakadar tüccardan olduklarma dair ticaret 
odası vesikasilc mezkur gün ve saatte komİSJ ona miiraca tları. 

• • • Tahmin edılen bedeli (18.000) lira olan 6 t n yerli linters 
pamuğu askeri fabrikalar umum müdürlüğü erkez satınalma ko· 
misyoııunca 15 mayıs 1940 çar.,,amba güııü saat 14 te p zarhkla 
ihale edilecektir. Şartname par sız olarak komisyonclao verilir. T ıı· 
liplerin muvakkat teminat olan ( 1.350) lira ve 2490 numaralı l..anu· 
nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve 
bu işle alakadar tüccardırn olduklarına dnir ticaret odası ves ikiyle 
~ezkur gün ve saatte komisyona nıür caatları. 

• * • Ttahmin edilen bedeli 14285 lira ol n 13 kalem çelik askeri 
fabrikalar umum müdürlüğii merkez satınalma komisyonunca 10.5.48 
cama günü saat t 1.30 da pazarlıkla ihale ed lecelı:tir. Şartna· 
me parasız olarak komisyondan verilir Taliplerin muvakkat temi 
nat olan 1071 lira 38 kuruş ve 2490 numaralı kanun n 2 ve ~ 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmndıklnrıoa ve bu İtle ala· 
kadar tüccardan olduklarına dair ticaret odssı 'esikuile mezkür 
gün ve saatte komisyona müracaatlnrı. 

* * * Tahmin edilen bedeli 5922lira :>O kuruş olan muhtelif civata ve so
munlarla çarık ve kapak zincirleriııd •ıı ibnret olmak üzere l "1 kalem al
zeme askerifabrikalar umum müdürlürrü merkez satınaJma komisyonun 
ca I0.5.40 cumn günü saat 16 d paıarhkla ihale edilecektir Ş rtnamc 
parasız olarak komisyoııd n verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan 444 lira ve 19 kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad
delerindeki vesaikle komisyoncu olmadıkları a ve bu işle alakadar 
tüccllrdan olduklarına d ir ticaret odası veslltasiyle mezkur gün ve 
saatte komisyona mürucaatları. 

lstanbul Le\ azım Amirliği Satın lma Komisyonundan: : 
İki in adet sedye müteahhit nam ye hesabına alınacaktır. Açık 

t;,ksiltmesi 22.5.940 çarşamba gunü s at 14 de Topb nede Levazım 
Amirliğı Satınalmn Komisyonunda yupılac l tır. 1ahmin bedeli kırk 
bin lira, ilk t~min tı 3 O liradır. Ş rtn me ~c nümunesi ko isyon
da görül-r. isteklilerin hanuui vesikalarile belli saatte komisyona 
ıelmeleri. 

• • • 888 adet sedye alınacaktır Müteahhit nam ve hesabıııa n· 

fık eksıltmesi 22.5:9-1 çarşamba güniı s.ıat 14,30 da Tophanede 
lstaııbul Levazım Amirliği Satınalıııa Komisyonunda yapıl caktır. 
Tahmin bedeli on ye?i bin yedi yüz altmış lira, ille teminata IJ32 
liradır. Şartname ve numunesi komisyonda görülür. İsteklilerin ka. 
nnui vesiknlarile belli santte komisyona relmeleri. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Akhisar Belediyesinden: 

Satınalma Komisyonundan ı Bedeli muhammeni 7750 lira olmak üzere 3 O metrelik rekorlu 
~ r~bınio edilen bedeli 12.580 lira olan 1000 ton kriple ma. horh~mun çık eksiltme suretiyle ınübayaasrna karı:ır verilmiştir. 
~Ilı' <>ınürü askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez satmalma !hale 25 5.940 pazartesi günü saat 00 beşte ihale olunacaktır. 
\~·~onunca 1 .5.19.:llı cuma günü saat 10 da pazarlıkla ihale edi- isteklilerin her srün Akhisar belediye kalemine ruüracnat etme· 
~-. tır. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin leri ilan olunur. 
~ ~ 'kkat teminat olan 943 lira 50 kuruş ve 2490 sayılı kanunun 
'I~ 3 ınaddeleriııd ki vesnilde komisyoncu olmadıklarma ve bu işle 
t~ıı "dıır tüccardan olduklarına dair ticaret odası vesikasiyle mezkur 

\'t' saatte komisyonu müracaatları. 

Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan : 
l3.~Şagıda cinsleri, mikt rları tutarları, teminatları yazılı yağlar 
~~tı Çarş.ımba günü hizalarında yazılı saatlerde pazarlıkla alıııa
~ıı ~· Ev af ve şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 

~ıı:ı Vakum Gres Valvaliıı Gaz l. saah Tutarları Teminatları 
1

~9 920 2119 
15 

571 130 
109 
67 

199 
134 

6800 

14 
15 
us 

Lira 
5000 
3100 
1768 

Lira 
750 
465 
265 

~(i,.,_ .. • 
"

1ruk Muhafaza Genel Komutanlıtı lstanbul Levazım 
Ş Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

~ ~ ''tnamesine göre 2200 kilo gaz 8.5.940 çarşamba günü saat 
't Pazarlıkla sahn alınacaktır. 
1. alıı::oini fiyatı 497 lira 25 kuruş, ilk teminata da 37,5 liradır, 

~i._. ltldilerin gün ve saatinde Galatada Mumhane Caddesinde İb
~ıfat hanında ikinci kattaki Komisyona gelmeleri 

~ 16 Lüleburı-az Askeri Satınalma Komisyonundan: 
tr ,5()0 kilo benzin, 320 kilo vakum, 95 l kilo valvalin, 500 ki· 

'-ılı'(~•, 500 kılo gaz, 150 kilo üstüpü pazarlıkla almacaktır. Pa
'~) 8.5.940 çarşamba günü saat 15 de yapılacaktır. Kimyevi 
tht~c ile alınacaktır. İsteklilerin 1272 liralık ilk teminatla Li.ıle
~ U ~ • Askeri Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

. 1afcrrik 
-'•keri Fabrikalar U. Müdürlüğü Merkez Satınalma 

' l',~ . Komisycmundan: 
,''~tttı tı:ıın edılen bedeli 20507 lira 55 kuruş elan 16 kalem demir 
"~),11 t askeri fabrikalar umum müdürlüğO merkez sahnalmn ko
'11~,ılı~ca 13.5.940 pazartesi günü sant 14,30 da pazarlıkla ihale 
~'tlır, 

\ iıı,~lllt parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
~ti ~lan 1538 lira 3 kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
\ lQ~'1ndeki vesaikle komisyoncu olmadıkların ve bu işle alaka· 

'-•tt llrdan elduklarına dair ticuet odası vesikasile mezkur gün 
, , c kornisyona mürac ati rı. 
1500 l75oo Kg. 07 - 1 mm. galvanizli saç. 
20to f<g. 2 mm. galvaniı.li tel. 

~ l'-ı. ~g. 2,5 mm. go.lvenizli tel. 

M. M. V. Satınalma Komisyonundan : 
2 baş nakliye koşum beyı:-iri paznrlıkla satın iınacakhr. Pn-

zarlıtı 13 5.940 pazartesi günü saal 11 dedir. Talipleriu muayyen 
vakitte M · M. V. sa. al. ko. da bulunm ları. 

* • • 10.000 : 20.000 adet kalın bezden çağ torbası satın alınaca
ğından talip olacakların feııııi vasıflarını tesbit tmek üzere 10.5 940 
günü akşamına kadar '\1 M. fen ve sanat U. Müdürlüğiine müracaat 
etmeleri. 

Ulus Müessesesinden : 
Ulus mÜe1Sesesiııin tertip halitalara için kullanılmak üzere 300 

kilo kalay alınacaktır. Vcrmiye talip olanların maim evsafı ile bir
likte on gün zarfında muteber olacak aon fiyatlarmı 15 mayıs çar
şamba gününe kadar Uluı Müessesesi Müdürliitiine bildirmeleri ilan 
elunur. 

* * • Ulus Müessesesinde kullanılmak üzere 250 kilo beyaz ve 
1500 kilo renkli olmak üzere ceman 1750 kilo üstüpü salın alma· 
caktır. Vcr.1 iye tulip olaııların örnekleriyle birlikte Ankarıt'da tes· 
lim son fiyatlarım 23 mayı 1940 günü öğleye kadar Ulus müesse
seıi müdürlüj'üne bildirmeleri ilan olunur. 

21.6.940 tarihinde cuma günü saat 16 da Ankarada Nafia Ve
kaleti bınası içinde Malzeme Müdürlütü oda ında toplanan malzeme 
eksiltme Komisyonunda 266000 lira muhammen bedelli ve Mersin 
de Cif teslim şartile 10 l takım basit makas ile bir adet rny teka
tunun kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eks.ltme şartname ve teferruatı 13.iO on üç lira otuz kuruş 
bedelle • lalzeme Müdiirlüğün-'en alınabilir. 

Muvakkat teminat 19950 lirntlır. 

İste\lilerin teklif mektuplarım muvakk t teminat ve şartname· 
sinde J anlı vesaik ile birlikte aynı gün saat 14 c kadRr mezkur Ko· 
misyona makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (2065) (3672) 1 4 

\1 t~t •n edilen bedeli (8~00) lira oltın yuktırıda yazılı üç kalem 
~''lı ••kert fabrikalar umum müdürlüğü merkez satınalma ko· Muhammc11 bedeli 3500 lira olan bir adet dizel motörü JO mayıs 

Ut tıca 10.5.1940 cuma günü saat 11 de pa:ı.arhkla ihale edi- 1940 perşembe ~ünü saat ( 15) On b""te Haydarpa ada gar l.iııası 
\~~~-~artnanıe parasız olarnlı: komisyondan verilir. Taliplerin ıılahilindeki Komisyon tarafından kapalı zarf usulile satm almacakhr. 
~titr· tenıiı at olan 630 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3, Bu işe girmek isteyenlerin 262 lira 50 kuruşluk muvakkat te· 
-~ t tıı:ndcki vesaikle komisyencu olmodıklarma ve bu işle ala- minat, kanunun tay·n ettiği vesikalarla tekliflerini muh•evi zarflarnn 

't '&rdan olduklarına dair tic ret odası vesikasiyle mezk&r ayni ıün saat (14) on dörde kadar Komisyon Reisliğine , ermeleri la-
'\ ~ltte komiıyonn müracaatları. 1 zamdır. 
'" ı ~h'-İa edilen bedeli 7500 lira olao 15 ton 0,3 mm. kalın- Bu işe ait fertnameler Komiıyoodao parasız olarak dağıtılmak-

l Y•niz.li teneke askeri fabrikalar umum müdürlilfü mer- taciır. (3362) 3 4 

3 

* * * 
Kırmızı hareli aleminyum kağıdı ve çadır alınacaktır. 

Bak: İnhisarlar U Müd. ilanlarına· 
• * * 

100 takım basit makas ile 1 adet ray tckatunu alına· 
cnktır. Bak: Nafıa Vekaleti ilanlarına. 

Muh bed %7,5 tem. Ekıiltme 
Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. tekli saati 

Kırmızı hareli ale- 360 >< 6 O .200 kilo sif 640 - 48 - açık eks. 14 
minyum kağıdı 

Çadır 30 adet 2850 - 213 75 ,, ,, 15 
l Şnrtname ve kağıt nümunesi mucibince yukarıda ~ioı ve 

miktarı yaz.ılı iki kalem malzeme açık eksiltme uıulile ihale olu
nacaktır. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eluiltm• sa· 
tleri hizalarında yazılıdır· 

III - Eksiltme 22. V. 940 çarşamba günü Kabataşda Levazım 
ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda y pılacektır. 

iV - Şartnameler sözü geçen Şubeden parasız alınabilir. 
V - İ teklilerin eksiltme içiu tayin olunan gün ve saatlerde 

~o 1 ,5 güvenme paralarile birlikte mezkür Komisyona ~clmeleri 
ilan olunur. (3704) 1-4 

• • * 
Cinsi Miktarı Eksilt. 'ekli saati 

Dişli ıskart bıçağı 200 adet Pazarlık 14,JG 
Muhtelif zincir 8 kalem ,, 15 
Lastik harf 22 ııev'i her birinden biner adet 

,, rakkaın 9 ,, (müteahhit namına) ,, l~,30 

1 - Nümuueleri môc biııce yukarıda miktarı yazılı üç kalem 
m lzeme pazarlıkla satı:ı alınac ktır 

il - Pazarlık 13. V. 9~0 pazartesi günü Kabataşda Levazım ve 
Mubaya t Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ili - Nümuneler sö1.ü geçen Şubede görülebilir. 
V - isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatlerde 

Ye 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona müraeaatları. 
(3374) 4-4 

• • • 
Muh. bed. % 7,5 tem. 

lira kr. lira lır. 

Ekıiltmenin 

Cinsi ~iktarı şekli saati 

Zamkı nrabi 
Liiıtik halka ve 

conta 

350 kg. 
1600 adet 

385 00 
627 50 

29 00 
47 ()() 

açık eks. 
JI :ıı 

15,30 
16 

Hırdavat ve ınuhte· 9 kalem 1779 30 133 42 • 16,30 
lif boya 

1 - Nüniune ve müfredat listeleri mucibince yukarıda cinı ve 
miktarı yazılı malzeme açık eksiltme usulile ihale olunacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat temiuatlnrı, eksiltme sa
atleri hizalarnıda yazılıdır. 

ili - Ek iltme 10. V. 9~0 cuma günü Kabataşda Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyouunda yttpılacaktır. 

iV - Nümunelcr her gün sözü geçen Şubeden görülebileeeğ 
gibi boya müfredat listesi de parasız alınabilir. 

V isteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatlerde 
X 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona müracaatlar. 

(3291) 4--4 

apalı Zarf Us lile Eksiltme 
liseler Ahın, Satım Komisyonu Reisliğinden 

Cinsi Beher T.B. Mikdnrı Eksiltmenin 
yapılacağı 

gün ve saat 

İlk T. Şartname B. 
K. S. Kilo Lira Krı. 

Pirinç 

Ekmek 

Sabun 
Zeytin yağ 

Snde yağ 

Toz şeker 
Kesme şeker 

Dağlıç eti 
Karaman eti 
Kuzu eti 
Sığır eti 

Beyaz peyııir 
Kaşar ıı 

35 61500 21.5.40 Salı G. 1615 
S. 10,30da 

10 25 520000 " " 10,45 3915 

38 
60 

14550) " 
17750) 

., 11, IOda 1214 

~~~~~.~~~~~ 

135 51000) ., ., ll,25de 4693 

36 50 86500) ., ,, 14,25de 3058 
40 23000) 

58 hOaOO) 
55 70000) ., ., 14,40da 6591 
45 295<)0) 
35 23850) 

45 22700) ., ,, 15 de 143l 
75 11850) 

3S kalem Yaş Sebze (Umum tutarı 38699 lira 60 kurut) 

217 

344 
204 

534 

357310 kilo ) 21 5.940 Salı günü 2093 195 
468903 adet ) Saat 15,15 de 
79100 demet ) 

Komisyonumuza bağlı Galatasaray, Haydarpnşa, Kabata,.. Erkek 
liselcrile, Çamlıca, Kandilli, ve Erenköy kız li elerinin Mayıs 1941 
sonuna ka:lar ihtiya'rlan oldn yukarıda yazılı yiyecekleri kapı.la 7:Brf 
usulile e.ks"ltmeye konmu~tur. Bu hususta gereklı durum yukarıy .. 
ydr.ılmıştır 

Eksiltme İstanbul Beyoğlu İstiklal cııddesi No 349 da Liseler 
lım Satım Komisyonunda yapılac tır. 

İstekliler ilk teminat makbuzu ve 1940 yılı Ticaret Odası vesi 
kalarile 24~0 sayılı arttırma, eksiltme kanununun tarifah dairesinde 
h llrlayac kları teklif zarflarını yukarıda hizalarında gösterilen ıa
at' en bir saat ev"·eline !·adar sözü geçen Komiıyon Reisliğine mak 
bı11: mukabilinde teslim etmeleri muktezi olup postada olacak ge· 
ci' meler kabul edilmez Teminatları yatırmak ve şntnameleri be
delleri mukabilinde almak isteyenlerin Galatasaray lisesinde Komis· 
yon katipliğine müracaatları ilan olunur. (3330) 2 -4 

imtiyaz Sahibi ve Yazı işleri Direktörü: İsmail Girit 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui ------
Objet de • adjudication 

Mode Prix 
d'adjudicat. utimatif 

-Caution. 
proviıoire 

Lieux d'adjudication et du 
Cabier de• Cbnrges 

Ccnshtc t rf fer rcıtions-Tri!v. fublics- ateriel de Construction-Cartographie 
Trav. rcpar. et r I rce t po t (aj) 625 24 

> 
" 

Rep r po t (aj) 
Constr. nou el ab tt ir iı. Ba ıkc ir, ainsi que Pli cnch 

g rage, curi et in t il. canalısotion 
Acb v. co str. bat. Adm Exploıt. lrrıP."aticn 

nu quartıer Etat il Ank. (c. eh ıoı P) 

606 09 
996 32 

28226 50 

20262 lO 

46 89 
45 45 
74 72 

2117 -

1519 66 

Vilayet Balıke ir 
l) 

,, ,, 
Municip. ,, 

'\1inistere T rnv. Pub Ankara 

Jours Heure6 

10-5-40 
10-5-40 
10-5 40 
17-5-40 

15 -
Hl 
ıs -
16 -

2?.5-40 15 

Disposition etageres au depôt de poudre (a.) Dir. Monopoles Ç nakkale 0-5-40 
Constr. mur: 5 m. Publique 1550 - 1 6 25 '.\1unıcipalite lzmir 20-5-4 l 6 -

16 -,, une partie casino a Kadife Kale ,, 1700 - 127 50 ., ,, 20·5-40 
,, toiture a l'abnttoir de Knr nğaç " 4~74 8'; 328 11 Com. Perm MuniC'ip. lst:ı.nbul 2'.2-5-40 

Froduits Chimıque et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Four iture pour Hopitaux - - -
Lampe d'operalıon, app r il pr. steri ıser l'eau 3710 - Vıl. Kutnhyn et Dir. Hyg. lst:ınbul 

et etuve pr. bac criol •Y. e (nj) 
Soude caustique: ı t Gre İl gre 
Cres 1. !1 t. Publique 1800 -
5acs pr. Sce sec urs sanıt.: 20 p. Gre a gre 930 ı -

f. E.c rıcıtE.-fs:r-l t-c.uf age Centr l(lrıA-tallationet 

351 -
135 -

13~:> -

ateriel -----

Com. Ach. 1\1ın. ['ıef. N t. Ankara 
Com Perm. M rıici lstr nbul 

" 

10-:5 40 15 

ıo.ı; 40 14 
21 ı;. o J ı -
11 5-40 11 -

Cable e plonıb isol nv c du fıl n coton 5000 m. Pli cach 8500 - 637 50 Dir Gen. P.T.T. Ankara et Istanbul 22-6-40 l 1 -

Habı llement - Chau ures - Tissus - Cuirs 

Toiıe pr. tente, toile Br nel , fil ete. Gre a grc 479 65 36 - Com. Perm Municip. lstanbul 
Chaussettes en coton: 2rn 00 p. ,, la pnire O 26 780 - Com Aclı Min Def. Nnt. Ankara 
Bottines: paires-escarpin : 2 paires 59 70 Dir. P. T. T lçel 
Serge: O m. (calı eh P 335) Pli cncb 67 00 - 4600 - Com. Ach. lnt. Mnrit. Kasımpaşa 

Travaux 'lmprimerie - Papeterie - Fourniture de Bure ux 

Caractere pr. ımprimerı : 390 k. Grc a gcc 767 70 115 16 Dir. lmprimcric Maarif 

Bois de cnstruction, Planches, Charpente 

Bois de constr.: 8,070 m3 Gre iı gre 363 15 27 24 C•m· Perm, Municip. lstnnbul 

Tran~port-Charg ment - Dechargment 

9-5-40 4 
9-5-40 10 -

10-5-40 ıo 

22-5·40 

8-5-40 15 -

9-5·40 14 -

Location camion: 2 p. 
Transport effets: 600 t 

Grc a grc Com. Ach. Div. Tekirdağ 9 5-40 10 -

Trav. charrem. et entessem. sel sur bateau iı 
la saline de Çamaltı 

Transport effets: 20 t. 

C mbustible - Carburant-Huiles 

" ,, 
102U -

10000 -

ınen.1ine: 46, '> t.-vacoum: 3,2 t •. , nlv line: 950 Grc a gre 
k.-graisse: 500 k.·pelrole: 500 k.-etoupe: · 
150 k. 

Benzine: 4 bidons 
Clııarbon de terre lave de Zonguldak 0,10· 

000 t. (cah eh 180 P) 
Petrole: 2 2 t. 

ive rs 

Publique 
Pli cnch 

Gre iı gre 

1570 -
72000 -

497 25 

Materiel de reparation 
Pierres brutes: 21 O m1 

Grc a gre 1488 98 
» 

Sahle de Sultan Çiftlik: 150 m ,, 
Aıguılles simples: 100 compl.-taquet de rail: 1 Plı cach 

p. (cab eh 13,30 Ll 
Papier aluminium rouge moire: 200 k. 
Tente: 30 p. 
Etoupe: 1750 k. 

Publique 
> 

500 -
450 --

266000 -

640 -
2850 -

Extincteur d'incendic (motopompe). ı compl Grc a gre 3750 -
4500 -

598 25 

Ceton pr. matelas: 10 t. » 

Fabric. tanks pr. benzine a l'etal>lisscment de Publique 
K:ırnnA"aç et mise en placc do leurs p mpe 

Grue: 2 p.-voiture en fer: 2 p. table en fa'ien- ,, 
cc et a pieds en fer: 2 p

0 

armoirc: 1 p. 
Chissis de cnmion avec moteur 
Asphalte: 15 t. ,, 
Trompe en caoutchouc nvec fil galvanise et ,, 

rnccords 

1000 -

00 -
24~0 

ı:.wo -

Sangle en ruban: 6000 m. Gre a gre 18 10 -
Machine boutonniire compl.: 1 p ,, 
Boul ns et ecnıus de provenance indi ere ou Pli cach 67672 -

etrang9re: 135 t. (cah eh 31 P) ou 46134 -
Voiture pr. transport d' eau: 5 p. Gre a gre 
Compresseur d'am oniac avec access.: 1 p. Pli cnch 
Trompc vec raccords: 300 p. Publique 

Provisi on 

Pain 
Oeuf: 4-00.000 p. Pli cach 

1-4000 -
7750 -

8000 -

153 -
750 -

» lnt. Ankara 7-5-40 15 30 
Dir. Gen. Expl. Ports Etat Suc. lzmir 16-5-40 11 -

Com. Aeh. lnt. Tophane 8-5-40 16 -

1272 - Cem. Ach. Milit. Lüleburgaz 8 5.40 15 -

118 -
5400 -

37 50 

37 50 
33 75 

19950 -

Min. Hyg. et Assist Soc Ankara 
Municipafüe lzmir 

C. A. Comm. Gen. Surv. Douan. Jst. 

, 
Com. Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı 

Com. Perm. Municip. lstanbul 
,, ,, 

Minis. Trav. Pub. Ocp Matcrinux 

• 

10-5-40 15 -
20-5-40 17 -

8-5·40 10 -

9.5.40 11 -
9-5-40 14 -
9-5·40 14 -

21-6-40 16 -

48 -
213 75 

Cflm. Ach. Econ Monop. Kabatache 22·5-40 14 -

563 -
675 -

44 f,7 

75 -

210 -
18 

90 

270 -

4633 60 
ou 3460 05 

1050 -

" n 
Etablı: cment Ulus Ankara 
C. /..,,. Min. Def. Nat. Dep. Aviatıon 

lnt · Ankara 
Com. Perm. Municip. lstanbul 

ı> 

> 
1) 

Com.. Ach. lnt. T E>phane 
... ,, 

Adnı. Gen. Ch. de fer Etat Ankara 
Caisse H. paşa 

Comı-. Aob. Mıl. Balıkesir 

Mun!ôcipalite l.zmir 

n Akhisar 

Pro cureur ıGen. Keşan 
600 - o m. Ach. lnt. Ankara 

22-5-40 15 -
jusqu'au 23-5 40 

10-5-40 11 -
1-s-40 ıs -

l 7-5-40 14 -

17-5-40 14 

17-5 40 14 
22 5-40 14 -
22-5-40 14 -

ltı-5 40 15 30 
9-5-40 15 30 

21-6-40 15 -

7 5.40 10 30 
21-6·40 17 -
25-5··40 15 -

20 5-40 !4 -
20-5-40 15 -

Memento des Fournisseurs 
LF.S ADJUDICATIONS QUI AURONT LIEU DE.MAiN LE 8.5.<i 

Clıemins de Fer Etat : Com. Ach. Milit. Isparta: 
Bandoge r!e loco ot veıı [No 1864] tforieot• ncs et \ıeurre [No 1404) 

Transport charbon {No 1394) Com Ach. lııt. Mil. Topbsıı' 
• de terre [No 1395] Fı (No l408] 

Dir. P. T. T lstanbul : PıeCl'• rechange ır.ach ne a tricot 
P"teaıu: tele raph (\ues e'l chene [N l.ı95] bnıı [No 1408) 
P'abrieafüm ııao~ [N > l <J8) 1 Lit en for [No 1408] 
Materiel pour mt~an • l'n (No 1398] Ecole Metier lst. : 
P•ten:ı: tclegraph q u en t: taı er 

[No 13'9] 
Cem Ach Milit. Edirne : 

Poiı·cb ebe (l\ı l 'i JO) 
er• ne, vac m, grnıli'ıe et pCt o e 

(N 1411] 

Municip. lstanbul · 
Constr. cana et ııııcalier (No 95) 
Dccombres bit"ss [N" 1 J • 
Cen8tr. mur (No 1411) 

V ılayet Ankara : 
R ·par konalı: fouver c a tal {~ 13 b] 

Dir. Gen. Moııopoles : 
Copeau:ı: [No 13•8] • 
Coın. Ach. Surv. Donan. lst: 

Thıi [No U9f!) 

Com. Ach lntend. Erzurum : 
Broy ı• blo (No 1 91 

Ministere Finances : 
Armoire en tô e ponr o•aers [N 

Municip. Vezirköprü : 
Dress ent urte [No 1399] 

Cem. Acb. ~ inıst. Def Nat. : 
Cible ıonterrain [N 1411) 
Trouformateur (No 1411) 
Groupe c ectrogene (No 1411] 

NOTES • Leıı Numeroaentre P'; 
tbese• aont ceu:ı: do notre journ•1 

leqncl • ~ s o poru 

( ) Le• offa reıı 11tı vieı d'une 

rıaqne H ropportent dea vııntı' 
adjudıcat. ~ a il •uren h rıı. - __./ 

E.rzal , Zahire. Et, S bze v. s. 
Balıkesir Kor Satınalma Komisyonunndan : 

1 
Evsaf ve şartları dahilinde 20 ton s:ıde yağı paz rlıkla ' ı 

ı:aktır. Pazarlığı 8.5 940 çarşamba günü saat l 1 de Bıılıkesird~ 
satınalma komi youunda yapılacaktır. Tal'plerin mu yyen gl'~ 
saatte komisyona ıelmeleri. 

Mersin c. M. Umumllinğinden: ~-
Mersin ceza evinindeki mahküm ve mevkuflarn 1 e 

ran 940 tarihinden 31 mnyıs 941 tarihine kadar bir ıet' p' 
ihtiyacı olan 90 bin kilo ekmeğin bir ay müddetle lı" 
zarf usulilo münnkaaaya konulmuştur- C 

ihale 1 haziran 940 cumartesi günü s at 12 da 
Um1:1miliği m kamında yapılacaktar. . İ 

istekliler 13500 lir ihale bedeli üzerinden 1003 htj,~ 
vakkat t minat ve teklif mektuplarını ihale ilnÜ 0 ~ 
haziran 940 cumartesi günü sant 11 de C M Uınıııtı 
makamında toplanacak olan komiGyona tevdi etmeleri ~' 

T ctkllf mektu ları Te teminatlar ihale ünü saat 11 eıJl 
ar ta.ahhütlü posta ile veya bizzat k palı :z:arf derıJ~,P 

komiayona tevdi edilmif bulunacak ve muayyen saate ~ti 
her ne suretle olursa olsun komisyona verilmemiı ıııe 

1 
lar kabul olunmıyacaktır. e ' 

Şartnameye muvafık olmıyan veya içinde, şartnarO 
ıında ıartları ihtiva eden teldiflere itibar edilmez. 'pİ 

Verilecek ekmek birinci nevi ... undan yapılacak ~e 
ekmek tam 960 gram olarak Pi§irilecektir· ~I. 

Ekmek ceEa evi müdürlüğünün göstereceil lüzıJ11' '' 
rine 200 il 300 arasında her gün nihayet saat 14 te 
evine teslim edilmif bulunanaktır ,. 

Eksıltmeden mütevellit bilümum rüsum, teklif• 0., t• 
resmi -..e ilan ücretleriyle indelhacc ekmeklerin vcyn ıJ 
lill için ve bilcümle m sarif müteahhide ait olac ktıt· I -

Şartnameyi bedelsiz olarak almak istiyenlerid tnti ~ 
lcrl müstesna olmak ü:z:er her gün C 1\1. Umumilifiıı' 
racaat etmeleri ilan olunur. 

Balıkesir Askeri Satına ima Komisyonundan : . 
0 

ç 
Kor merkez:. birlikleri hayvanatııı ihtiyacı için 50 bin )<ıl 

otıı pazarlıkla satın alınacaktır. 1 ~ 
zarlığı 9 5.940 pertembe günü sant 10 da kor satın81 "' .J 

misyonunda yapılacaktır. ,, r 
Evsaf ve şartlarını görmek istiyenler her gün komisy•" 

1 rebilirler. ıısı' 
Taliplerin mezkur gün ve saatte komi yona müracaat ' 

Vize Askeri S hnalma Komisyoa ndan: 
Muhtelif arnizonlara teslim ıartile 20,000 liralı~ 

yağı ve 40 ton toz ıeker paza.rlıkln nlınac ktır· 8.5.9~ 1116 
sant M elen 16 ela yapılacaktır Ve m,ye istekli 0 Af~ 
mezkCır gün ve sa tte teminatlarile bırlikte Vizede 
Satmalma Komisyonuna gelmeleri· pıı' 

• * * 18 ton beyaz peynir pa7.arlıkla satın alınacaktır. I•''" 
8.5.940 gün" saat IO da yapılacaktır. Vermiye talip ~lıı~uıı' 
minatlarile birlikte mezkur gün ve saatte Vize"-e Aıkcrı 
Komisy nuna l'elmeleri, 

'İle 


