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ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için · Kurut 

3 Aylıtı 450 
6 8.50 

12 " 1500 
Ecnebi oıemleketler için 
12 aylığı 2700 

Sayısı 5 Ku uş 

Günü geçen nushalar 

20 kuruıtur. il 
------~iiiiiiiiliiiiii~--

PAZARTESİ 

HERG ÜN ÇIKAR İKTiSADI. MALI. TİCARi VE ZiRAi 

' JTESI 

15 Nisan 1940 

iDAREHANE 
Galata, FermenecUer Cad. 

Kenber hanı, 2nci kat 
No. 8-9-11-12 

lLAN ŞARTLARI 

ldareha nemizde görüşülür' 

Telefon: 49442 

Posta kutusu No. 1261 

Umum Tüccarların v e müteahhitlerin mesleki Organıdır 

Ekonomik Haberler 
Romanya - Yunanıstan ticaret Romanya hububat piyasası 

anlaşması Buğday : Mart ayı içinde 
Ro"ınanya ile Yunanistan ara- j buğday fiatlarında yeniden yük

~lnda yeni ,ir ticaret anlaşması seliş olmuştur. Fiatlar çok sa· 
lanlav . .ıştır. Bu anlaşın.ada ğlamdır. ilkbaharın gelmesile llQ 1 . 

t••etlc; parite olan 100 drahmi Tuua yoliyle merkezi Avrupaya 
..... 10 c1 ley yerine 100 drahmi - sevki yat tekrar başlayacağından 
122 ley kabul edilmittir. yeniden fiat tereffüü muhtemel 

Bu ıuretle Romanyalı ithalat- görülmekteüir. 
et aynı drahmi fiatile Yunan 15 martta kaydedilen fiatlar 
~'1ına % 22 farkla ley verecek- şöyledir : 
~r, Bu netice Yunan rekabetile Tonu 
"•1lanaıı memleketimiz malla- İbrail dock Köstence 
~na ol b • · t en rağ et ve ısteğı arttı· 
•calctır. 

Yunanistandan bir fırma sünger 
ticareti yapmak isteyor 

111 Yunanistanın Pire limanında 
ili Ubiın bir firma, Türkiyede 

111
,
11ter ticareti yapmak için İz· 

d.'t.de bir satış yeri açmak iste 

1
1l1ııi ve bir şirket tesisi arzu· 
~nd b · 'tt • ulunduğunu iz.mir tica-

1 odası reisliğine bildirmiştir. ltn" t' d b -it ır ıcaret o ası u bıueı· 

ı re verilecek cevap için lazım 
t tn tetkikleri yapmaktadır. 

lo . rkıye ile iş yapmak isteyen 
firmalar 

U j:'ilistinde bir firma memleke 

11111ıi1.den buğday, diğer bir fir
kıı' Ütüoı, incir, fındık ve sair 
di r.u. ~eyvalar ithal etmek iste· 
.ı.tını ltmir ticaret odasına bil· 
lllt-.ı· 1 

ış erdir. 

teslimi silo teslimi 
kı. 76 % 1 5425 Ley 5350 Ley 

Dıt satışlar : Merkezi Avru
padan, Akdeniz memleketlerin
den Romanya buğdaylarına olan 
teklifler devam etmektedir.Satış 
fiatlara da tedricen yükselmekte
dir. Martın 2nci haftasında Maltn 1 

için serbest dövizle en son ya· 
pılan satış fob . Kösteııce 78kg. 
% 3 tonu 156 şilindir. 

Çavdar : Çavdar fiatlarrnda 
da yükıelit kaydedilmiştir. 
15 martta 
şöyledir: 

kaydedilen fi atlar 

Tonu 
İbrail dok Kösteuce 
teslimi silo teslimi 

ki.69170%3 5000Ley 5l00 Ley 
Dıt satıtlar: Son aylarda ser

best dövizli memleketlere satış 
yapılmamıştır. Martın 2nci haf· 
tasında Almanyaya satış fiatı 
hudud teslimi tonu 127 Rm.dir. 

~'Ponyada bir firma da ıncı, 
~· nllliş gerdanlık, yüzfik ve di
~.. lllakioesi aatmak istediğini 
ti: ~Üınessil aradığını bildirmit
,,. ltrııir Ticaret odası, bu mü· 
te caattar üzerine lazım gelen 

Arpa : Arpa fiatlarında bir 
d~ğitiklik yoktur.Fiatlar 15 martta 1 

lbrail dok teslimi tonu 4200 
Leydir. 

ttbbüalerde bulunmuttur. 

Amyant talebi 
l~d~eıi atağıda yazıla firma 
lıak~ıye - lıveç tediye anlatmaaı 
ili. \illlleri dahilinde Amyant 
~ti Qı aıbestos) satılacak firma· 
ltd·' temasa girmek istemekte· 

lt • 
~ .. · 

v•tbolaget Victor Anderason 
• •tergatan l 1 

Mal mö 

Buıgaristand_a_n_k_l_ğıd alınacak 
,~velce Almanyadan Bulga
~.. ·a ıelen kiğıdlardan bir 
tıı._.Qıının memleketimize de sa

~:•• için yapılan müraeaat 
'-t •ne bu itle meşgtıl olmak 
tt~~ Bulgar firmasının müdürü 
I IQıi:ze gelmittir. 
Qgııt 
~ 8~eye yumurta ihracatı başladı 

'-ı. tıltereden şehrimize gelen 
tir~n~ı' bir ingiliz yumurta 
~111.ttınin mümesaili, memleke-
• 'lcl 'tin en yumurta aatın almak 
ltdit te.ı:naslarına devam etmek
~h ilk ?larak mezkur firma 
'-ıı~ •na lngiltereye 1700 küsur 
't~.•k Yumurta gönderilmiştir. 
~•den 2000 sandık daha gön
·~ hCtktir. Bundan başka di
tı..1 •ıı lngiliz yumurta alıcıla· 
llıı1t~ daha şehrimize gelerek yu· 
' •atın almak üzere teşeb· 
llıı1,,.. tte giritecıekleri haber alın-

"''" tL (),~ • 
."ti l •ınarka piyasasını kaybe-
' btıgili:ı yumurta alıcılarının 
llıı'1 °tlutu, memleketimizden 
~t ~bn almak ıuretile telifi· 

1 .. cakları anlatılmaktadır. 

Romanyanın hububat ihracatı 
Zahire müıtakları ihracatı 

İkinci kanun 1040 da Ro· 
manyadao ihrac olunan zahire 
ve müştakları atatıda gösteril
miştir 

1940 Ton 1939 Ton 

day 66.421 
Mmr 42.479 
Arpa 
Çavdar 7.305 
Fasulya 195 
ISezelya \72 
Soya 3.~22 
Mercimek 
Kepek 
Ravison 
Ayçıçeti 1.933 
Kabak-çe
kirdeği 

494 

474 

Kendir 
Hardal 894 
Yonca 251 
Burçak 1.864 
Küs be 930 
Tortu 2.519 

---
127.953 

116.324 -
" 

,, .. 40.677 ,, 

" 
4702 

" 
" 

452 ,, 
., 1.024 ,, 
•• 1.016 ,, 
,, 322 ,. 

231 
" 

" 
305 

" ,. 3.060 
" ,, 6.687 
" 

,, 2 575 
" ,, 5 11 ,, 

,, 43 ,, 

" 
180 ,, 

" 
298 

" 
" 

6.363 ,, 
,. 30 

" ---
" 184.799 

" 
Bu ihracatın yapıldığı memle
ketler şöyledir : 

İtalya 46.697 ton 
Almanya 33.446 ,, 
İngiltere 22.240 ,, 
Belçıka 5·531 ,, 
İsviçre 3 .705 

" Yunanistan 3.675 ,, 
Bohamya-ve Moravya 2.592 ., 
İıpanya J.700 ,, 
Diter memleketler 8 .397 ,, 

127.953 ., 

1 

1 

-
M ü t e a h h i t 1 er i n T a k v i m i 

YARIN 1&°4. 940 ta-YAPILACAK İHALELER~--

K. D. Ereğli Belediyesi 
Jılcele 1amiri (No 1369) 

Deniz Lvz. SAK : 
Çorap ipliği (No 1371 ) 
Kereate muhtelif ebntta (No 1388) 

İnhisarlar Umum Müd. 
Hava lcornpreaörü (No 1372) 

İst . Limanı Sıhil Sihhiye Mrk. : 
Leğen (No 1372) 

İst. Elektrik Tram\•ay ve Tünel 
İşletmeleri : 

Granit parke taşı butiı taşı (No 1372) 

Karacabey Merinos Yetiştirme 

Çiftliği Müd.: 
Yalaf (No 137J) 

D. D. Yolları : 
Znmklı kfıkıd (No 1373) 
Motorin (No 1374) 
Ampu\ (No 1376) 

Edirne Ask. SAK: 
Sabun ve sadeyot (No 1375) 
Bendn vakum ve gaz (No 1387) 

Balıkesir Vil. : 
Köprü tamiri (No 1375) 
Pere inş . (No 1377) 

Tire İcra Mem.: 
Otobüı Şevrole mnrlca (No 1375) • 

İzmir Lise ve Orta Okulları 
SAK : 

Diyarbakır Lvz. SAK 
Pirinç ve nohut (No 1377) 

Türkkuşu Gen. Direk.: 
Kanal bezi (No 1979) 
Manevra kayışı (No 1379) 

İst Askeri Fabrikalar: 
Hamıı.ı azot (No 1381) 

Askeri Fabr. U. Müd,: 
Elektrik malzemesi ( No 1381) 
Nılcel ~a1ik v. 11, (No 1381) 

Samsun İnhisarlar Müd.: 
Ambar tamiri (No 1385) 

Turgutlu Belediyesi: 
Atatürk büıtü .)ap. (No 1384) 

Kütahya Vilayeti : 
Memur e vi inş (No 1384) 

Giresun Vakıflar Mem 
Fındık (No 13S9) • 

İst. Maarif Müd.: 
lş elbisesi (No 1384) 
Çamaşır (No 1386) 
Entari ve başl ık (No 1386) 

M.M.V. SAK: 
Kaputluk kumaş (No 1386) 
Ray taşımak için omuı lıık (No 1886) 
A~ır ben'l.İn (No 1389) 

1 
Tophane Lvz. SAK: 

Kanaviçe (No 1387) 
Toz şeker (No 1387) 

Muhtelif ip (No 1387) 

Eskişehir Kor SAK: 
Battaniye ve golf elbisasi (No 1s75J Top cephane ıemeri (No 1'387) 
Devlet Limanlara İ şlet. Umum İst. Belediysi : 
Müd · lzmir Şubesi : Florya gazinosw tıın :ı.im i (No 1376) 

Eşya naklı (No 1376) Kal.lırım inş. (No 1376) 
Ankara Belediyesi : Tarlatan tente be:ı:i ve keteo (No 1388) 

P arke kaldırı m inş. (No 1376) Bina onknı.ı (No 1388) • 
Etikot butırılmnıı (No 1376) Yangın ~eııiaatı (No 1388) 

Jandarma Gen. Komut. Ank.: Hamiş : ,l ] Tır'!alc içın• alınmıt nu· 
y t k k J fi k lb" l'lc b <N l376) marolnr, ışın hangı uyılı gar.etede neşr-
~ o ı ı ı ve e ıııe ı eı. o olduğunu gösterir. 
lzmir Nafıa Müd.: rı Sonunda yıldız işareti bulunan iıler 

Tuğl a dıvarı inş (No 1377) 1 müı.ayedeye aittir . 

• • 

N K A SALAR 
inşaat -Tamirat- Nafıa işleri - Malzeme-Harita 

Mardin Vilayeti İdil Kazası Malmüdürlüğünden : 
Mardinin idil kazasında yeniden yapılacak hükumet konağının 

inşası kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 4.5.940 cumartesi günü saat 11 de İdil kazuı Maliye 

Dairesinde toplanacak komisyonda yapılacaktır . 

Keşif bedeli 38208 lira 19 kuruş, teminat 2865 lira 61 kuruştur. 
İsteklilerin eksiltme şartnamesi, mukavelename ve hususi ve 

fenni şartname keşif hulasası, sıhhi tesisata aid umumi ve fenni 
tartname, keşif defteri, silsilei fiat cetvelini İdil Maliye dairesinde 

• görebilirler. 
İstekliler ihale güııünden en az sekiz güıı evvel istida ile Mar. 

din Valiliğine müracaatle ehliyet vesikası almaları, mali vaziyetleri· 
ne ve bir def ada en az oıı beş bia liralık bina işi yaptıklarına aid 
istenilen vesikaları ibraz etmeleri farttır. 

İstek lilerin kanunun tarifine göre hazırlanmış mektublarını nu· 
maralı makbuz mukabilinde eksiltme saatinden bir saat evveline ka 
dar sözü geçen komisyon Başkanlığına vermesl ilin olunur. 

Balıkesir p. T. T. Müdürlüğünden: 
Edremidde inşa edilecek P. T. T. binası kapalı zarf usulile ek· 

siltmeye çıkarılmıştır. 

Bu işin keşif bedeli 34016 lira 11 kuruş olup muvakkat temi
nat miktarı 2551 lira 21 kuruştur. İhale 29 pisan 940 pazartesi a-ü· 
nü saat 15 te Balıkesir P.T T. müdürlüp binasında teşekkül edecek 
komisyonda yapılacaktır. 

Bu işe aid: 
A) Projeleri, 
B) Fiyat bordrosu, mesaha cetveli, ketif hulasası, 
C) Fenni ve hususi şartnameleri. 

İstiyenler Balıkesir PTT Müdürlüğünden 170 kuruş bedel muka· 
bilinde alabilirler. 

Taliblerin ihaleden en az sekiz gün evvel bu işe benzer 20 bin 
liralık işi bir defada başardıklarına dair referanslarile bulundukları 
yer Valil iklerine müracaat ederek alacakları ehliyet ve Ticaret Oda· 
ıı vesikalarmı ve kanuni muvakkat teminat makbuz veya banke 
mektubunu muhtevi zarflarını 29 nisan 940 pazartesi günü ihaleden 
bir saat evvel yani sant 14 e kadar eksiltme komisyonuna vermit 
olmaları lazım geleceği ilin olunur. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari aıat, Hastane LE_: 
Kütahya Vilayetinden : 

Vilayet Memleket hastanesi için bir aded ameliyathane limbaıı, 
bir aded murakkam su cihazı, bir aded orijinal ııcak bava ıterili
:ıatörü, l aded bakteriyoloji etilvii ahnacaktır. 

Eksiltme ve ihale muameleıi 30.4.940 salı günü saat 15 te . Vi· 
liyet Daimi Encümeni huzurunda ve açık eksiltme usulile yapıla· 
caktır. 

Umumun muhammen bedeli 3710 liradır. 
Muvakkat teminat 278 lira 25 kuruştur, 
Şartnamesi her gün Daimi Encümen kaleminde görülebildiği 

gibi evsaf listesile tartnameden birer nüshaıı İstanbul Vilayeti Sıh
hat ve içtimai Muavenet Müdürlüğüne gönderilmiş olduğundan 
mezkur Müdiriyete müracaatle görebilirler. 

İsteklilerin mezkur gün ve saatte muvakkat teminatlarile Vili· 
yet Daimi Encümenine müracaatleri ilio olunur. 

Askeri Fabrikalar U. M. Merkez Satınalma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli 26 bin lira olan 100 ton hamızı azot mü· 

teahhit nam ve hesabına askeri fabrikalar umum müdürlüğü mer
kez aatınalma komisyonunca 20 nisan 9-tO cumartesi günü saat 12 de • 
pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname l lira 30 kuruş mukabilinde 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1950 lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki veseikJe komiıyon-
cu olmadıklarına ve bu işle alikadar tüccardan olduklarına dair ti· 

I ckret odası vesikasile mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

1 Elektrik,Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 
Stadyom ve Hipodrom Direktörlüğünden: 

Lira Kurut Fiat Miktarı Nevi 
444 00 185 240 metre Toprak kablosu 
315 00 6 adet telefon tevzi kutusu ve şartnamesinde 

1 
yazılı kablo döşemesi işi. 

3IO 00 24 volt 500 anper aaatlık yeni akümlatör. 
1 Yukarda yazılı malzeme ve işçilik işinin ihalesi 18.4.940 per· 
şembe günü saat 15,30 da Vilayet Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

1 Talipler ıartnameıini her a-ün Stadyom Müdürlütünde görebi· 
lirler. 

Mensucat - Elbise -Kundura • Çamaşır •. ~. 
Erzurum Levazım Amirliği Satınalma Komisyonund~n : 

8 bin çift kunduranın kapalı zarf Ja eksiltmesi 29.4.940 pazarte
ıi günü saat 16 da Er:ı.urumda Lvz. Amirliği Satınelma Komisyo 
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 44 bin lira, ilk teminatı 3300 li
dır. Kunduralar& ait şartnameler İstanbul Lv. amirliği satınalma ko
misyonunda görülür. Taliplerin ihale saatınden bir saat evveline ka-l dar teklif zarflarını Erzurumda komisyona teslim etmeleri 

1 

Ankara Valiliğinden : 
Etimesğut yalı okulu talebeleri için aşağıda müfredatı yazılı eş· 

yalar açık eksiltme suretiyle alınacaktır. 
Bu eıyanın muhammen bedeli 703 lira 50 kuruş ve muvakkbt 

teminatı da 52 lira 76 kuruştur. 
Eksiltme 29.4.940 pazartesi günü saat 15,30 da vilayet daimi 

encümeninde yapılac11ktır. 
İsteklilerin ıartnameyi görmek üzere her gün vilayet maarif 

müdürlüğüne ve ihale günü de muvakkat teminatlarını hususi mu
hasebe veznesine yatırarak muayyen saatta daimi encümene müra· 
racaatları ilin olunur. 
Tutarı Fiyatı Miktar 
120.00 100 120 çift 

250.00 250 100 takım 

70.00 175 40 aded 
40.00 5 800 çift 
22.50 15 150 kutu 
10.10 10 100 kutu 
40.00 40 100 çift 
60.00 40 l50 çift 
40.00 40 100 çift 
12.00 20 60 aded 
12.00 20 60 aded 
24.00 20 120 aded 
3.00 5 60 deste 

----
703.50 

Cinıi 

Terlik 37 numaradan 45 numaraya 
kadar 
Pijama. 
Göğüslük. 

F ot in bağı siyah. 
Kundura boyası siyah. 
Kundura cilası. 
Uzun konçlu çorap 9 numara. 
Uzun konçlu çorap 10 numara. 
Uzun konçlu çorap 1 l numara. 
Siyah makara filli. 
Beyaz makara filli. 
Muhtelif kuka 12 numara. 
iğne. 

D. O. Yolları Satınalma Komiıyonundan: 
Kumaşı idare tarafından verilmek üzere personelimize yaptırı

lacak takbiben 257 takım elbise ile 104 adet paltonun harç ve 
imaliyesi işi kapah zarf usulilo eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Muhammen bedel bir takım elbise için 5fl8, ve bir palto için 
448 kuruştur. 

30 nisan 940 tarihine rastlıtyan salı günü saat 15 de Ankara 
istaıyonunda ikinci işletme binasında toplanacak komisyonda ihalesi 
yapılacağından bu işe girmek istiyenlerin kanun ve tartnamenin 
tayin ettiği vesikalariyle 144.43 liralık muvakkat teminat makbuz 
veya idarece kabul edilen formüle mutabık banka mektuplannı 
ihtiva edecek tekliflerini muayyen saatten bir saat evveline kadar 
komisyon reiıliğine vermit olmaları lazımdır. 

Şartname ve mukavele projesi Ankarada ikinci Sirkecide 9 un· 
cu ve Kayseri'da 4 üncü işlet~e komisyonlarından parasız verilir, 

• • • 
700 metre branda bezi alınacaktır. Bak: İatanbul Elektrik Tram• 

vay ve Tünel ffletme U. Müd. iliolarıoa. 



2 Mlnakua GaHte•i 

sa ve ·· zayedeler Liste • 
1 

Cinsi Şekli Muhm. b®· T emlnat 
~----------~-------------------------

Müracaat yeri ti ünü Saatı 

A) l\lilnakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Edremidde P.T.T. binası inş . (şart. 170 kr.) kapalı z. 3401(! ı l 
Evrak binası tamiri . 1909 35 
Hükumet konağı tamiri paz. 595 86 
P.T.T. binası tamiri aç. eks. 3092 48 
Havuz inı. 748 65 
Şarkışl Mrk. yap. ilk okulun 1 ci kat ve paz. 9895 63 

çata inş. 
Bolu Mrk. Jandarma birlik binasına zeti· aç. ckı. 964 59 

rilecck ıu tesisatı 
Sıva, badana v.ı . tamirat Aak. 2 inci Va· 396 11 

kıf Apartamanında 

Beton kaide inş. paz. 440 -
Beton kulübe inş . ,, 4822 4i 
İtfaiye binasa tamiri aç. eks. 885 30 
Ank.-K.Hamam arasanda Varyant yol inş. kapalı z. 10347 22 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastahane Lvz. 

Ameliyathane lambası: l ad.·murakkam su aç. eks. 3710 -
cihazı: 1 ad.-orijinal sıcak bava sterili-
zatörü: 1 ad.·bakteriyoloji etüvü: 1 ad. 

Hamızı azot: 100 t. (şart, 130 kr.) poz. 26000 -

Elektrlk-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Toprak kablosu: 240 m. 
Telefon tevzi kutusu: 6 ad.-'ve koblo dö· 

şemesi işi 

440 -
315 -

Saatlik yeni akümulatör 24 volt 500 amper 310 -

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Kundura: 8000 çift 
Terlik: 120 çift-pijama: 100 tak, göğüslük: 

40 ad,·fotin bağı siyah 800 çift-kundu· 
ra cilası: 100 kutu-uzun konçlu çorap: 
350 çift ıiyah makara filli: 60 ad.-beyaz: 
60 ad,-muhtelif kuka; 120 ad.·iQ'ne: 
60 deste 

kapalı z. 
aç. eks. 

Deri önlük: 25 ad.-eldivcn: 25 çift (Bak. pa.ı. 
mü tef. sütununa) 

Don: 73 ad.-hasta gömleği: 73 ad.·yüz hav· n 

lusu: 17 ad. 
El ise diklir.: 257 tak.-palto: I04 ad. 
Pamuklu: 3000 ad. 

n : mintan: 1400 ad. 

kapalı z. 
paz. 

n 

44003 -
703 50 

2700 -
1568 -

Matbaa işleri - Kırtasye-Yazıh na Levazımı 
Duhuliye biletleri ve program bastırılması aç. eks. 

Kereste, tahta ve saire 
Çam ağacı: 775 ad.-çırala çam kalas: 4350 paz. 

d. dışbudak veya met•· 500 ad. (şart. 
180 kr.) 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v. s. 

Petrol: 50 t. 
Mazot: 150 t · 
Fırın odunu. 250 t. 
Gaz yatı: 15 t. 

Müteferrik 

Lokemotif ve tender bandajları: 16 kalem 
(şart. 900 kr.) 

Nalbant alıitı : 19 kalem 
,, : 13 kalem 

Çivi X 9: 2090 k.·~~ 11: 5QO k. 
Kapsül: 1445000 ad. 
Kabara: 5 t.· 
Agaç çivi: 1.5 t, 
Başsız çivi tel 6 16: 900 k. 
Başlı çivi ökçe: 28 10: 2100 k. 
Kundura cilaıı, iğne, ıiyah ve beyaz makara 

v.ı. (Bak menıucat sütünuna) 
Yerli linters pamuğu: 60 t. 
Pülzometre: 25 ad. 

kapalı z. 
paz. 

,, 
f· ek&, 

kapalı z. 

paz. 

n 

" 
" ,, 
,, 
,, 
n 

paz. 
kapalı z. 

Vermorel cihazı: 38 ad ··deri önlük: 25 ad.- paz. 
eldivu: 25 çift 

Alüminyum erkekli ditili büyük kapsül: ,, 
48000() ad. 

Köprülü memeli fenıelli toka: 85000 ad. 
Tabanca kılıfı: 1100 ad. 
Tevhit eemeri: 200 ad. 
Deuiz motörü 
Araba butu bidonu için: 12 ad. 
Çiwento: 20 torba-çivi 20 k.-kireç: 500 k. 

kiremit: 1790 nd.-ve 600 aı! kiremit 
aktarması ifi 

Binek hayvan: 14 baş 
Çimento: 20 torba-kireç: IOO k · ·çeşme: 20 

ad.·ıu borusu: 90 m.·dinek: 12 ad.· 
yerli kiremit: 500 aıl.·ve su beru u ta· 
kılması iti 

Buğu bidonu: 17 ad. 

Erzak, Zahire, Et, Sebz v.s. 

Nohut: 7 ,2 t. 
Koyun eti: 5 t. 
Mereimek: 15 t. 
K. fasulye: 21 t . 
Bul ur: 48 t. 
Pıraaa: 4,2 t . 
Patateı: 41 t. 

,, 
,, 
" aç. eks. 

paz. 

" 

paz. 

aç. elu. 
,, 
,, 
n 

kapalı z. 

paı:. 

---
2990 -

35833 -

8950 -
23670 -

3150 -

180000 -

469 -
236 75 

1529 -
650 25 

2125 -
900-
450 -
945 -

18000 -
19000 -

2367 50 

9600 -

3400 -
1100 -
4400 -

480 -
132 90 

111 50 

510 -

749 -
17oO -
2400 -
4095 -
5424 -

57 -
460 -

2551 21 
1413 25 

44 69 

56 15 
742 17 

73 -

66-
723 37 

66 40 
776 05 

278 25 

1950 -

3300 -
52 76 

144 43 
405 -
235 -

.2687 48 

671 25 
1775 25 

237 -

10250 -

36 -
17 75 

229 35 
48 77 

159 37 
67 50 
33 75 
70 87 

1350 -
1425 -

355 l2 

720 -

255 -
165 -
660-
225 -
72 -
20 -

17 -

77 -

56-
127 50 
ıso -
307 -
407 -

Balılı:esir P. T. T. Müd. 
Maliye Vekaleti Ank. 

Kayseri Nafıa Müd. 
Afyon P.T.T. Müd. 
Mersinli Fidanlığı Müd. İzmir 
Siv81 Nafıa Müd. 

Bolu Nafıa Müd. 

Vakıflar U. Mtid. Ank. 

M.M.v: SAK 

" Ank. Valiliği 

" 

Kütahya Vilayeti 

Aık. Fabr. U. Müd, SAK Ank. 

Stadyom ve Hipodrom Müd. Ank. 

n 

" 

Erzurum Aık. SAK ' 
Ank. Valiliği 

Tophane Lvz. SAK 

Ank. Valiliği 

29-4-40 15 -
15-4-40 16 -
19-4·49 14 -
30.4.40 15 -
30-4-40 15 -

18·3·40 itib. 1 ay 

26-4-40 15 -

16-4-40 15 -

16-4-40 11 -
17.4.40 11 -
29.4.40 15 -
2-5·40 15 30 

30-440 15 -

2o+40 1~ -

18-440 15 30 
18-4-40 15 30 

18-4-40 15 30 

29.4.40 16 -
29.4.40 15 30 

18-4-40 14 30 

15-4·40 

O.O. Yolları Ank. ve Sirkeci 9 cu işlet. 30-4-40 15 -
Kayseri Ask. SAK. 16 4·40 15 -
Afyon Kor SAK 16-4-40 10 -

Ankara Valiliği 

Aık. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

O.O.Yolları Haydarpaşa 

Aıkeri Fabr. U. Müd. SAK Ank. 
Tophane Lvz. SAK 
Edirne Ask. SAK 

29-4-40 15 -

24 4-40 14 -

2-5·40 15 -
25.4.40 14 30 
l 9-4-40 l' 30 

e.5-40 10 -

D.D.Y. Ank. Ye Haydarpaşa Veznesi 31-5·40 15 -

Gümrük Muh. Gen. Komut. İıt. SAK. 18-4-40 14 -
14 -
15 -
14 so 
14 30 
14 30 
14 30 
14 30 
ıı ao 

Tophane Lvz. SAK 
n 
,, 
,, 
" 
" Ank. Valiliti 

,, 

• 

18·4-40 
19.4-40 
19-4-40 
19-4-40 
19-4-40 
19-4-40 
19 4-40 
29.4.40 

Aık. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 25·4-40 14 -
D. O. Yolları Ank. Haydarpafa Sevk 30·5 40 14 30 

Şefliği 
Tophaae Lvz, SAK 18-4-40 14 30 

,, 
Kayseri Ask. SAK 

" Hatay !maiyet Müd. 
Edirne Aık. SAK 

,, 

Ank. Lvz. SAK 
Edirne Aık. SAK 

" 

Sivaı Tümen SAK. 

" 
" 
" .. 

Edime Aık. SAK 

" 

19·4-40 14 -

19-4-40 14 -
16 4-40 17 -
16-4·40 16 -
16-4-40 16 -
17-4-40 16 -
18-4 40 10 -

17·4·40 il 

17-4-40 15 -

2(;.4.40 10 -
26-4-40 14 -
24-4-.CO 10 -
ı4-4·40 14 -
25-Me ıs -
17-4·40 10 -
17+40 11 -

15 Nisan 1940 

Matbaa işleri, kırtasiye ve yazıhane Lvz. 
Ankara Valiliğinden: . 

İlkbaı.ar at yarışları için bastırılmasına lüzumu görülen b~: 
müşterek ve duhuliye biletlerile yarış programlarının tabı açık e 
siltmeye çıkarılmıştır. Muhammen bedeli 2990 liradır. , . 

ihalesi 29.4.940 pazartesi günü saat J 5 te vilayet do.imi encüaıeıııo 
de yapılacaktır, Taliplerin ihaleden e~ az üç gün evel koaıisft 
mabıusundan alınmış ehliyet vesikası ve Ankara' da matbaası bulun ; 
ğuna dair ve.ika ve teminatlariyle birlikte ihale günü daimi eıı~ . 
mene müracaatları ve şartnameyi her gün daimi encümen ka1e

111111 

den ıörebilecekleri ılaıı olunur. 
.-;-~-:----=:-:----------------------~------------___...,-Kereste, Tahta ve saire 

Askeri Fabrikalar. Umum Müdürlüğü Merkez Satınalrntı 
Komisyonundan : 

500 Adet 9,50x0.22xO.l6 M. eb•adında çarala çam ağacı 
150 ,. 7,50x0,16xO,l4 ,, ,, ,, ,, " 
125 ,, 2,20 x 0,25 x 0,25 " ,, ,, ,, " 

4350 ,, 4,00x0,25x0,065,, ,, ,. kalas 
300 " 2,00 x o,14x0,14 ,, " Dışbudak veya meşe 
200 ,, 1,00 x o, lOx0,10 ,, ,, n ,, " • t r• 
Tahmin edilen bedeli 35.833 lira olan cins eb'o.t ve P>ıkd~' 

.. 11·· 
yukarda yazılı altı kalem kereste Askeri Fabrikalar Umum Mu 14 
lÜğÜ Merkez Satınalma Komisyonunca 24.4.940 çarşamba günü sa~t de 
de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 1 lira 80 kuruş muka~iJııı ;15 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 2687 lır\ıe 
kurut ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesıı• • 
komisyoncu olmadıklarına ve bu itle alakadar tüccardan olduklar•:, 
tlair Ticaret Odası vesikasile mezkur gün ve saatte koanisf

0 

müracaatları. _______ ,_.,/ 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları \f. s. 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Merkez Satınahna 

Komisyonundan : ııe~ 
Tahmin edilen bedeli 23.670 lira olan t5ft ton mazot A• tp 

Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma Komisyonunca r 
Niıan 940 perşembe günü saat 14.30 da pa:ı:arlıkla ihale e.dile~.,. 
tir. Şartname parasız elarak Komisyondan verilir. Taliplerı0 tl

vakkat teminat olan 1775 lira 25 kuruş v: 2490 numaralı kaouıı b' 
2 ve 3. maddelerindeki Tesaikle Kemisyoncu olmadıklarına -;.e s0' 
işle alakadar tüccardan olduklarına dair Ticaret Odası ~esık9 

müzkiir aün ve saatte komiıyona müracaatları. 

lıtanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan :~ 
250 ton fırın odunu ahnncakhr. Pazarlıkla eksiltmesi 19-'\D' 

cuma i'ÜnÜ saat 15,30 da. Tophanede Lvz. amirliği satanal[l.lll ~O' 
mis7011uoda yapılacaktır. isteklilerin teminatlarile belli saatte 
misyona gelmeleri. 

D. D Yolları ve Limanları İ§letme U. idaresinden : , 
Muhammen bedeli 8950 lira olan 50000 kg. petrol 2.5.940 ~f 

ıembe günü aaat 15 tc Haydarpaşadıı Gar binası dahilindeki J(oOI 
yon tarafından k•pah zarf usulile s tın alınaoaktır. te' 

Bu işe girmek iıteyenlerin 67 l lira :?5 kurufluk muvakkat ,aıı• 
minat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi ı;arfl~ Ji' 
aynı gün ve saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine veroıeler• 
:ı.ımılır. ,~ 

Bu işe ait tartnameler Kemiıyonden parasız olarak dağıtılOI 
tadır. 

Müteferrik 
Siirt Belediyesinden ,_ 

Siird kasabaama getirilecek içme suyu için çelik veya kısdl 
font boru kapalı zarf usulile mubayaa edilecektir. dtU 
Bütün tesiuta yalnız çelik boru kullanılmasına göre ketif b~tı' 
61.014 lira 78 kuruş kesif evrakmda gösterildiği gibi klli1men 
ve kısmen font teklif edilirse 67,133 lira 59 kuruştur. lr 

Şartname ve keşif doıyasile sipariş listelerini diğer evrıılı @1 
tanbul, Ankara ve Siird Belediyelerinde 150 kuruş bedelle g6' 
itilir. . 1~ 

Ekıiltme l.5.940 çartamba günü Siird Belediyeai Mech• 
nunda kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 4,301 liradır. blltıı' 
Teklif mektubları 1.5.940 gününde Siird Belediyesinde 

mu• olacaktır. han elunur. 

D o. Yolları ve Limanları lıletme u. idaresinden: sl L'•lı 
Muhammen bedeli 19000 lira olan 25 adet pülzometre 3o.jdl ~·· 

perşembe günü ıaat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankaradıı it)' 

binas1nda •atın alınacaktır. t ıl' 
Bu işe girmek iıteyenlerin 1425 liralık muvakkat teıniıı9 14, 

kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saııt 
a kadar komisyon relıliğ'ine vermeleri lazımdır. .11dt 

Şartnameler para11z olarak Ankarada Malzeme Dnire•
1 

Haydarpaıada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 1 

,., * • Muhammen bedeli 180,000 lira olan 16 kalem vsgo~ 
tender bandajları 31.5.19-lO' cuma günü •aat 15 le kapalı zarf 
lile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. t 

• B 1 
Bu işe girmek isteyenlerin 10250 liralık muvakkat teP'.1 111 ıJ 

kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün aat 
kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. leri" 

1 

Şartnameler 900 kuruıa Ankara ve Haydarpaşa veıııe 
satılmaktadır. • d•" 

* * • Muhammen bedeli 1120 lira olen 70 adet dökme deınıt t ~ 
kiloluk dirhem 30.4.940 salı ıünü saat J 1 de Haydarpaşada ~ I 
naıı dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme u ulile ıııtl 
nacakbr. ~I' 

811 ife a"irmek iıteyeulerin 84 liralık muvakkat teminat \fe~/ 
nunun tayin ettiti veaaikle birlikte eksiltme günü saatiııe 
komisyona müracaatları lazımdır. l ıııi 

B • . d ıtı 1 u ışe aıt tartnameler komiıyondan parasız olarak 11» 
tadır. 

~: 
letanbul Belediyesinden : .-. 1ı 1~ "q 

Kemerburgaz ile Eyüp ara11nda itlemek üzere iki otob;,, ' '-1, 
I tiyaf vardır. Belediye otobüı imti1azını istimal edinciye 1'• .,,O/ Cq, 

vam etmek ve lıtelediye l•hliıat yapbtı andan itibaren oto 
1 

l 

1 
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Sığır eti: 5 t . 
lı 

> 5 t. 
ll 5 t. 

lı 
1( » 5 t. 
N' faıulye: 67 t. (temd.) 
~ 0hud: 84 t . 
1\. 0 t: 261 t. (temd.) 

rpa: 120 t. 

" .. 120 t. 
Q 0~urt: 8 t.·süt: 7,5 t. 
ylllgur: 15 t. 
r •tıınnıa: 8 t , 
Soltulye: 15 t . 
Ulan: 4 t. 

ıı: IOO t.-sadeyağı: 2,5 t .·sabun: 2,5 t. · 
teylin taneıi: 2,5 t ·nohut: 2,5 t.- k. fa
•ulye: 2,5 t •• mercimek: 3 t.-k. biber: 
250 k. 

lt.;M U 7 a y e d e 1 er 
ç. 
~Yır otu 
~ Y\'an gübresi 
ola 

8-.ı P ankazı 
~ dal enkazı 
~Y\'an: 1 baş 
0ınobil Kadıllak markalı 

paz. 1650 -
,, 1650 -
n 1650 -
,, 1650 -

" 
13400 -

kapalı z.. 1260 ) -
paz. 13050 -

,, 72 o -
,, 7200 -

1550 -
aç. ekı . 135J -

,, 560 -
,, 2400 -
n 120 -
,, 

aç. art. 
paz. 
aç. art. 

,, 1 13 

kapalı z. 

~~iıten çekmek kaydü fBrtile mezkur batta otobüs işletmiye talip o · 
il ıı &tın 17.4.940 tarihine müsadif çarşamba günü akıanıma kt.dar ta
tttruf vesikalarile birlikte ve istidalarına ücret ve hareket tarifesi 
,~ederek belediye riyasetine müraeaat etmeleri gününde istida ile 
\ı •caat etmiyenlerin taleb ve iddialarının nazarı itibare alııımı· 
'-c:ağı ilan olunur. 

'•t * * • Yollar tamiratında kullanılmak üzere lü:ıum• olan 450 
ı~t . ınikabı kum açık eksiltmeye konulmuştur. Tahwin bedeli 
~lı lıra ve ilk teminatı 101 lira 25 kuruştur. Şartname :ıabıt ve 
t~ 'tı:ı.~lat müdürlüğü kaleminde a-örülecektir. İhale 29.4 940 pazar· 
ltııı.Rünü saat 14 de daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk 
1j~~tı1tt nıakbuz veya mektupları ve 940 yılına ait ticaret odaıı ve· 

llrı ile ihale günü muayyen saatte daimi encümende bulunmaları. 
c~ ~ 

U1tırük Muhafaza Genel Komutanlığı Is tan bul Levazım 
Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Muhammen beddi ilk teminatı 
Lira Krş. Lira Krş. 

19 kalem nslbınt alatı 469 - 36 -
\' 13 > l' )) 230 75 17 75 

181'{. llkarda muhammen bedc!lerile ilk temiııatları yozılı mnlzeme 
.ı111 1•an 940 perşembe günü saat ld de ayrı ayrı pazarlıkla satın 

'~aktır. Evıafları komisyondadır Her gü.n görülebilir. 
l\tı lltarlık Galatada Mumhane caddesinde lbrahim Rıfat hanındaki 1 

'tt~1 ına komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin teminatlarını geti- 1 

llıüracaatlurı . 

1•tct b -il ul Levazım Amirli ği Satınalma Komisyonundan: 
Miktarı Tntarı İlk tem. 

~IG . adet lira lira 
~al>~:~!utn erkekli dişili büyük kapsül 48000 9600 720 y u tnemeli çengelli toka 85000 3400 225 
~iıa11 llkarıda yazılı iki kalem malzemenin pazarlıkla eksiltmesi 19 
~ttıi 940 cunıa günü saat 14 de Tophanede Lv. amirliği satu~alma 
~ti 'Y0tıunda yapılacaktır. Nümuneleri komisyonda görülür. istek· 

11
, belli saatte komisyona gelmeleri. 

' • 2090 kilo 9 .\! çivi 
y 500 n 11 ,, n 

~de llkarıda yazılı kundura çivileri 19 nisan 940 cuma günü saat 
~ıı,c l' Ophanede Lv. amirliği satın alma komisyonunda pazarlıkla 
-. k1ı aktır, Hepsinin tahmin bedeli 1529 lira kati teminatı 229 lira 

, tuştur, Nümuneleri komisyonda görülür· 

' ' C· Tutarı tık teminatı 
~ 111•İ Miktarı lira kr. lira kr. 
'Paol l\,ba adet 1,445.COO 650 2ö 48 77 

" ra kilo ;;,ooo 2125 159 37 
6 ~~ç çivi ,, ı ,500 900 67 60 

2s 10 başsız çivi tel ,, 900 450 33 75 
y ba,lı çivi ökçe ,, 2, 100 945 70 87 

~lıkıllk.1trıda yazılı beş kalem kundura malzemesi alınacaktır. Pa, a:. eksiltmesi 19 4 9411 cuma günü ıaat 14,30 da Tophanede 
~"t011~'liti. satınal!°a komisyonunda yapılacaktır. Nümuneleri ko· 

, , it iôrülür. isteklilerin belli saatle komisyona gelmeleri. 

' 38 adet Vermorel cihazı 
25 ,, Deri önlük 

k \' k 25 Çift eldiven. 
~G : arıda miktarı yazılı üç kalem malzeme 18.4.940 pervembe 
ı.._ ~tlı~~t 14,30 Tophanede Lv. amirliği aatınalma komisyonunda 
{~İtıat it satın alınacaktır. Tahmin bedeli 2367 lira 50 kuruş kati 
"'t dt 

1 355 lira 12 kuruştur Vermorel cihazı nümunesi Maçkada 
Poıunda, önlük ve eldiven nümunesi komisyonda garülür. 

"-ke ~ -
rı Fabrikalar Umum Müdürlüğü Mekez Satınalma 

~ l'iilı . Komisyonundan : 
>~ Qıı 11,~tıı edilen bedeli 18 bin lira olan 60 ton yerli lintres pa
\q~lıııtil ~i fabrikalar umum müdürlüğü merkez satınalma komis· 
~·l~tkr nisan 1940 perşembe günü saat 14 de pazarlıkla ihale 
~ tı"'kk ır, Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
~ ~-dda~ t~ıninat olan 1350 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
t~ ~'~rt ':_'1ndeld vesnikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle 
~ ~ "t tllccardan olduklarına dair ticaret odası vesikasiyle mezkur 
~~ •a•ttc komisyona müracaatları. 

ak , h' ., <..a me, Et, Sebze v s. -
\

1 
67 to E:dtrne Askeri Satınalma Komisyonundan : 

\ı ~tsı:ı kuru fasulyeye kapalı zarfla talib çıkmadığından pazar
"ı:~••ııttt4o pazartesi günü saat 11 de Ediroede Eıki Müşiriyet 
Cı1 ~<>~· 811lınalmama komisyonunda y1tpılacaktır. Şartname ve ev· ' ,~~f0~da görülür. Tahmin bedeli 13,400 teminatı 1005 lira· 

1 trın aözü ge9en komisyona ıelmeleri. 

MQnak&1a Gazeleııi 

248 - Edirne Askeri SAK 17-4-40 14 -
24 - n J7-4-40 14 -
248 - " 17·4·40 14 -
248 - ., 17-4·40 14 -

1005 - " 2'l-4-40 11 
945 - n 8-5 40 11 -

1958 =- " 20-4-40 il -
1080 - ,, 19·4·40 10 -
1080 - " 19 4-40 15 -
116 25 Sivas Tümen SAK. 27.4.40 10 -
101 25 Çorum Ask. SAK 24.4.40 14 -
42 - ,, 24440 14-

180 - ,, 24-4-40 15 -
9- ,, 24 4-40 15 -

Mersin Askeri SAK. 16·4 40 il -

Çatalca Vakıflar Mem. 18 4.40 
Edirne Ask. SAK 18440 11 
fst . Defterdarlığı 25-4-40 14 

o 10 n 254-40 14 -
Ank Lvz. SAK. 
Türkiye İt Bankası Ank. 25·4-40 

----~--~--------~=-- .. __ ._.._._., ___ _ 
• • • 84 ton nohuda verilen fint pahalı görüldüğünden tekrar 

kapalı zarfla ihalesi 8.5.40 ça rşamba günü saat 11 de Edirnede es
ki Müşiriyet dairesinde satınalma komisyonunda yapılacaktır. Şart· 

name ve evsafı hergün komisyonda görülür. Tutun 12600 lira ve 
teminatı 945 Jirııd ı r. isteklilerin sözü geçen günde ihale saatinden 
en geç bir saat evvel komisyona teklif mektublarını vermiş olma· 
ları. 

Bayramiç Jandarma İkinci Alay Satınalma Komisyonu 
Başkanlığından : 

Cinsi Kilosu Tutarı Temiııatı İhalesi 
Lira Lira Günü Saala Şekli 

Ekmeklik uıı 300000 45000 3375 6 .5.940 Pazartesi 14 k. zarf 
Sadeyağ 15009 19500 1463 7.5.940 Salı " ,, ,, 
Bulgur 40000 6u00 450 8.5.940 Çaroamba,, ,, ,, 

Bayramiç J andarma İkinci Alay eratınıo ihtiyaçları için yukarı· 
da cins ve miktarlarile tutarları ve muvakkat teminatları yazılı üç 
kalem en.ak kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde Bayramiç As
keri Garnizonunda &Rhns lma komisyonu tarafından yapılacaktır. 

Şartnameler ltomisyonda parasız görülebilir. 
Talihler kanunun 2 ve 3 üncü maddesindeki şartlar dairesinde ko· 

misyonumuza mürncaatleri ilan olunur. 

İstanbul Bölge Sanat Okulu Arttırma, Eksiltme ve İhale 
Komiı;yonundan : 

Şekli İlk Eksiltmenin tarih, Muhammen Miktar Cinsi 
teminat gün, saat Fi. yekun. 

Lira Krş. Kuruş S. 
Açık g3 75 29.4.940 pazartesi 10 25 10000 Birinci ekmek 

saat 14 

3 

1 - Baskin marka 4713 numaralı 337 kilo yeşil tipo mürekke· 
bi açık ekıiltme usuliyle satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli 1088, 51 lira muvakkat teminatı 81,6i 
liradır. 

IH - Eksiltme 17. iV. 940 çartamba günü saat 15 de Kabataş
da l.ev ıi zım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla
caktır. 

iV - İsteklilerin ekıtiltme için tayin olunan günde % 715 gü
venme paralariyle birlikte mezkur Komiıyooa müracaatları. 

(2972) 3-4 

• • • 
Muh. bed, %7,5 tem. Eksiltme 

Cinsi Mikdarı lira kr. lira kr. şekli saati 

---- ---- --- ------
Tulumba ve levazım 17 kalem 1523 - 114 22 açık ek. 15 
Etiket kurutma arabası 10 adet 1250 - 94 - n ., 15,30 

1 - Şartname, kroki ve müfredat listeleri mucibince yukarıda 
cinı ve mikdarları yazılı 2 kalem malzeme açık eksiltme uıuliyle 
satın alınacaktır· 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme sa
atleri hizalarında yazılıdır. 

111 - Eksiltme 29. iV. 940 pazartesi günü hizalarında yazılı sa
atlerde Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komis
yonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve müfredat listeleri sözü geçen Şubeden para
ıız alınabileceği gibi krokiler de tetkik olunabilir. 

V - Tulumba ve teferruatı işine girecekler fiatsız fenni teklif 
ve kataloğlarıuı eksiltme güııünden bir hafta evveline kad r İnhisar
lar Umum Müdürlüğü Tuz Fen Şubesine vermeleri ve teklifler inin 
kabulünü mutazammın vesika almaları lazımdır. Bu vesikayı almı· 
yanlar eksiltmeye giremezler. 

Vl - İstrldilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatlerde 
% 7,5 güvenme paralariyle birlikte mezkur Komisyona müracaat-
ları. (2943) 2- 4 

Cinıi 

Kıyım bıçağı 

Vakum yatı 
Tahta kürek 

• • * 
Miktarı 

100 adet 
5000 kg. 
6000 adet 

Eksiltme şekli saah 

pazarlık 

,, 
,, 

15,30 
16 
16,30 

1 - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarıda cins ve mik
darları yazılı 3 kalem malzeme pazarlıkla satın alınacaktır. 

11 - Pazarlık 19. lV. 940 cuma günü hizalarında yazıl ı saatler• 
de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonun 
da yapılacaktır. 

111 - Şartnameler sözü geçen Şubeden parasız alınabileceği gi
bi tahta kürek krokisi ve kıyım bıçağı nümunesi de görülebilir. 

iV - İsteklilerin pazarlık için tayi n olunan gün ve saatte teklif 
edecekleri fiat üzerinden X 7,5 güvenme parasıle birlikte mezkur 
Komisyona müracaatları. (2594) 4- 4 

• • • 
Cinsi Miktarı Ekıiltme şekli Saatı 

İstanbul Bölge san 'at okulunun 1939 mali yılı ekmek ihtiyacı - - ------ ---- ------ - - - --
eksiltmeye konulmuştur. 1 yamalık kanaviçe 10,000 kg. Pazarlık 15,30 da 

Eksiltme Cai'aloğlunda Yüksek mektepler muhasebeciliği bina- ı lskarta > 10,0)0 ,, » 16 " 
ıında toplanan komisyonda yııpılacaktır, :ıı çul 6,000 ,. :ıı 16,30 ,, 

Eksiltmenin şekli gün ve saati muhammen fiatı muvakkat ga- Marka be~i 300 " » 16,45 de 
ranti miktarı yukarıda gösterilmiştir. 1 - idaremizin Ahırkapı bakımevinde mevcut yukarıda cins 

İstekliler Ticaret odasının 193!} belgesini ibraza mecburdur. ve miktarı yazılı iıkarta sargılar eksiltme ile ihale edilemediğinden 
Şartnameyi görmek istiyeııler mektebe müracaat etsin . pazarlıkla ıatılacaktır. 

lstanbul Elekt11ik, Tr.amvay ve Tünel işletmeleri 
Umum Müdürlüğünden: 

il - Pazarlık 18.lV.940 perşembe günü hizalarında gösterilen 
ıaatlerde Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Satış Ko
misyonunda yapılacaktır. 

ili - Nümuneler her gün Ahırkapı bakımevinde görülebilir. 

1 - İdare ihtiyacı için 1 metre genişliğinde 700 
bezi pazarlık suretile satın alınacaktır: 

metre branda iV - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde 
teklif edecekleri fiyat üzerinden °/0 15 teminat paralarile birlikte 

2 - Muvakkat teminat maktuan 100 liradır. 
3 - Eksiltme 27.4.940 cumartesi günü ıaat 10 da Metro ban 

binasının beşinci katında toplanak olan arttırma ve ekiltme Komi
syonunda yapılacaktır. 

4 - Bu İlle ait şartname ve nümuneler İdarenin Levazım Mü
dürlüğünden parasız tedarik edilebilir. 

5 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve muvakkat teminatları ile 
ilan edilen gün ve saatte Kowisyonda hazır bulunmaları. (2976) 

Orman Fakiiltesi Alim Satım Komisyonu 
Başkanhgmdan : 

Miktarı Cinsi Muhammen tutarları 
---- - --- - - ----------
34 Parça ~uhtelif cins Mobilya 4300 lira 

ilk teminatı : 323 liradır. 
İhale : 20 4. 940 cumartesi saat : il de 

66 Parça ~uhtelif cins Mobilya 4355 lira 
ilk teminatı : 227 liradır: 

İhale : 20. 4 ~)40 cumartesi saat : 11,30 da 

l - Büyükdere Balıçeköyde bulunan Or~an Fakülteıi yeni bi· 
na enst itü leri için yukarıda müfredatları yazılı mobilyalar (2) şart
name ile açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Ekıiltme İstnnbııl Beyoğlu Maliye Vekiileti Liseler Mua. 
sebeciliği dairesinde 20.4.940 cumartesi günü saat il de toplanacak 
olan fakülte Alım Satım Komisyonu huzurunda yapılacak 

3 - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin muvakkat teminat· 
ları Maliye veznesine yatırdığına dııir makbuzla şimdiye kader reami 
bir müesseseye en az 5000 liralık mobilya işi yaptıklarına dair tas· 
dikli vesikayı hamil olmaları ve 2490 sayılı kanundaki evsafta yeni 
yıl ticaret odası kayd makbuzunu ibraz etmeleri lazımdır. 

4 - Şarlnameleri ve yapılacak işin resimlerini nümune ve 1&· 

ir hususatmı görmek ve ögrenmek isteyenler tatil günleri hariç ber 
gün Büyükdere Babçeköydeki orman fakültoıine müracaatları. 

(IOl7) 

mezkur Komiıııyona müracaatları. (2595) 4-4 

--------------------------------
lıtanbul Maarif Müdürlüğünden : 

Maarif Vekillii'i köy öğretmen okulları için aşağıda mitdnrı ya
zılı cam satın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli (325) liradır ve te· 
minatı 48 lira 75 kuruştur istekliler bu cemlara ait şartnameyi 
Maarif Müdürlüğü Yardirektörlüğünde görebilir. Pazarlığın 17 nisan 
1940 çarşamba günü ıaat 15 de Maarif Müdürlüğünde toplanacak 
Komiıyon marifetile yapılacai'ı ilin olunur. (2945) 2- 2 

Beher metre murab-
baınıo fiyatı Yekun 

EiYanın cinıi Miktarı Hra kr. lira kr. 

- - - --- --- - ---- - - - -
Pencere camı 250 metre murabbaı 30 325 

... öE:v1l. ?f of MIRTh~rir~ ililıinı~ıfir 
. İSLETME GENEL DİREKTÖRLü6UNDEN Y , , ~ 

. -. . 
- ~ --- ·~ - - -. ~-· -

Muhammen bedeli 14, 125 lira olan muhtelif eb 'atta 7500 adet 
çimento künk 18. 4 · 940 perşembe günü saat (1 5) on beşte Hay
darpaşada gar binası dahilindeki Komisyon tarafmdan kapalı 7.arf 
uııulile satın alınacaktır. 

Bn işe girmek isteyenlerin I059 lira 38 kuruşluk muvakkat te
minat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını 
aynı gün saat (14) on dörde kadar Komisyon Reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız. olarak dağıtılmak-
tadır. (2552) 4- 4 

İmtiyaz Sahibi ve Yazı işleri Direktörü : ısmbll Girit 

Baaıldıtı yer; Akın Buımevi lstanbal 
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C onstructions-Reparatlons-Trav. Publics-Materiel de Construction-Cartographie 

Constr. bit. P.T. T. a Edremit (c. eh P 170) Pli cach 
Repar. blt. archives 
€onstr. konak t ouvernemental Grc iı gre 
Repar. bat. P.T.T. » 

Constr. bassin 
Constr. premier etage et toit bit. ecole prim. Gre a gri 

a Şarkışla 
Adduction d'eııu a la bat. de l'Union de Publique 

geadarmerie iı Bolu 
Trav. enduit, badigeonnage et autres repar. 

au 2me Apart. Vakoufı Ankara 
Constr. picdestal en beton 

» baraque en beton 
Repar. bat. sapeurs·pompiers 
Constr. route variante entre Anlt.·K. 

Gre a grc 

" Publique 
Hamam Pli cach 

34016 11 
1909 35 

595 86 
3092 48 

748 65 
9895 63 

964 59 

396 51 

440 -
4822 45 

885 30 
10347 22 

2551 21 
143 25 

44 69 

56 15 
742 17 

73 -

66 -
722 45 

66 40 
776 05 

Dir. P.T.T. Balıkesir 29-4-40 15 -
Ministere Finances 15·4-40 16 -
Dir. Trav. Pub. Kayseri 19-4-40 14 -
Dir. P.T.T. Afyon 30-4-40 IS -

> Pepiniere Mersinli a Izmir 30-4-40 15 -
Dir. Trav. Pub. Sivas 1 mois a partir du 18·3·40 

" " " 
Bolu 26-4-40 15 -

Dir. Gen. Vakoufs Ankara 16·4-40 15 -

Com. Ach. Min · Def. Nat. Ankara 16·4·40 11 -
:» » " 17-4-40 11 -

Vilayet Ankara 29 4-40 ıs -
> )) 2-5-40 ıs 30 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 

Lampe pr. salle d1operations: 1 p.·appareil Publique 3710 - 278 2S Vilayet Kütahya 30-4-40 15 -
d'eau numerotC: 1 p.·sterilisateur d'air 
chaud: 1 p.-etuve de baclerioloıie: 1 p. 

Acide azotique: 100 t. (c. eh P 130) Gre a ~re 26000 - 1950 - Com. Ach. Dir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 20-4-40 12 -

E lectr icite-G az-C hauif Gge Cenfral (lnstallationet Materiel 

Cible de terre: 240 m. 
Boite de distribution de telephone: 6 p. et 

trav. pose cRblc 
Accumulateur neuf de 24 volt et de 500 am· 

pere pr. montre 

440 ·-
315 -

310 -

Habillement - Chaussures - Tisaus - Cuirs 

Chausı;ures: 8000 paires Pli cach 
Pantoulfles: 120 paires·pyjnmas: 100 compl. - Publique 

tnbliers: 40 p -cordons noin pr. chaus· 
sures: 800 paires·vernis pr. cbaussures: 
100 bo!teı·cbaussettes iı talons long: 350 
paires-bobine noire marque Elephant: 60 
p.-id. blanc: 60 p. ete. 

Tablier en paeu: 25 p.-gants: 25 paires(Voir Oivers) 
Caleçon: 73 p.·chemise pr. mnlade: 73 p .· Gre iı gre 

easuie· oıain: 17 p. 
Confection habib: 257 compl.·paletots: 104 p. Pli cach 

44000 -
703 50 

3300 -
52 7, 

144 43 

Dir. Stadium et Hyppodrome Ankara 18-4-40 1S 30 
18-4-40 15 30 

" 

Com. Ach. Corps Armee Erzurum 
Vilayet Ankara 

Com. Ach. lnt. Tophane 
Vilayet Ankara 

Adm. Gen. Ch. de fer Etat Ankara 
Caisse Sirkeci 

18-4-40 15 30 

29-4-40 16 -
29-4-~0 15 30 

18-4·40 14 30 
15-4-40 

Travaux d'lmprimerie - Papeterie - Fourniture de Bureaux 

lmpression billets d'entree et programmes Publique 2990 -

Bois de Construction, Planches, Charpente 

Bois de sapin resineux: 775 p .-madrier en sn· Gre iı gre 35833 -
pin resineuı:: 4350 p.-id. en frene ou 
ebene: 500 p. (cah eh 180 P) 

Combustible - Carburant-Huiles 

Petrole: 50 t. 

O ivers 

Bandages pr. locomotiveı et lenden: 16 lots 
(cah eh P 900) 

Articles pr. marechal ferrant: l 9 lots 

n n n • 13 n 
Clouı ~! 9: 2090 k.· .\! 11: 500 k. 
Capsules: 1445000 p. 
Clous kabara: 5 t. 

,, en bois: 1 ,3 t. 
n sanı tete 6/16: 900 k. 
,, avec tite pr. talons 28/10: 2100 k. 

Vemis pr. ohaunureı, bobine noire et blanc, 
ete. (Voir Tissus) 

Coton indigene Linters: 60 t. 
Pulsomelre: 25 p. 

Appareil vermorel: 38 p.-tablier en peau: 25 
p.·gants: 2S paires 

Capsuleı rr. en aluminium: 480000 p. 
Boucles a crochets: 85000 P· 
Etuiı pr. pistolet avec chargeur: 1100 p. 
Selle: 200 p. 
Moteur marine 
Voiture pr. bidon a vapeur: 12 p. 
Ciment: 20 sacı·clous: 20 k.·chaux: 500 k.· 

tuile: 1790 p. et trav. arrangement tuiles: 
600 m' 

Ciment: 20 aacs·chaux: 100 k.-robinets: 20 p. 
tuyaux d'eau: 90 m.·coude: 12 p.·tuile in· 
direne: ~00 p. et pose tuyaux d' eau 

Bidon a vapeur: 17 p. 

Pli cach 

Pli cach 

Gre a gre 
,, 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

Gre a rre 
Pli cach 

Gre a gre 

> 
:» 

> 

:» 

Publi~uc 
Grc a gre 

• 

" 

• 

8950 - , 

180000 

469 -
236 75 

1529 -
650 25 

2125 -
900 -
-450 -
945 -

18000 -
19000 -

2367 50 

9600 -
3400 -
1100 -
4400 -

480 -
132 90 

111 50 

510 -

Vilayet Ankara 29-4--40 15 -

2687 48 Com. Ach. Oir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 24-4-40 14 -

671 25 

10250 -

36 -
17 75 

229 35 
48 77 

159 37 
67 50 
33 75 
70 87 

1350 
1425 -

355 12 

720 -
255 -
165 -
660 -
225 -
72 -
20 -

17 -

77 -

ler Expl. Cb. fer Etat H. paşa 25-4-40 15 -

Aam. Gen. Ch. de fer Etat Ankara 31·5-40 15 -
et caisse H. paşa 

C. A. Coma. Gen. Surv. Douan. lst. 18·4-40 14 -
l> ,, " 18-4-40 14 -

Com. Ach. lnt. Tophane 19-4-40 15 -

" 
,, 19-4-40 14 30 

" ,, 19--4-40 14 30 

" " 
19-4-40 14 36 

> > 19-4-40 14 30 

" " 
19-4-40 14 30 

Vilayet Ankara 29-4-40 15 30 

» Oir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 25-4-40 14 -
Adm. Gen. Ch. de fer E.tat Ankara 30·5-40 14 30 

Bur. Exped. H. paşa 
Com. Ach. lntend. Tophane 18-4-40 14 30 

,, 
" 
" > 

" 
" Milit. Kayseri 

> 

Oir. Surete Hatay 
Com. Ach. Milit. Edirne 

" 

" " 

n " 

19.4.40 14 -
19-4-40 14 -
16-4-40 17 -
16-4-40 16 -
16-4-40 16 -
17-4-40 16 -
18-4-40 10 -

17-4-40 11 -

17-4"40 15 -

.. 

== 

AVI O·FFICIELS 
D• l'Administratİon Generale dB

9 

Chemins de Fer et: des Ports 
de l'Et:at Turc ,,. 

16 articles de bandages pour locomotives et ttmders d'uoe dr 
leur eıtimative de 180.000 Ltqs. seront achetes par voie d'•d/~,ı 
cation souı pli cachete le Vendredi 31 Mai 1940 l 15 h. aıı 

de l' Adminiıtration Generale a Ankara. eJr 
Ceux qui deairent y prendre part doiYent remettre ıi la ~r ofl 

denae de la Commiasion le jour de l'adjudication jusqu'a 14 b ~f 
offres, uoe garantie proviıoire de 10250 Ltqs. et les certificats e$• 
par la loi. f'l1" 

Les cahiera des chargeı ıont en vente au prix de 9()0 4 
aux Cai11ea d'Ankara et de Haydarpafa. (2951) V 

Memento des Fournisseurs --iıD 

LES ADJUDlCATIONS QUI AURONT LIEU DEMAIN LE 16.4· 
€S~i· 

Com. Ach. Corpı Armee Munioipalite Ere§'li ele la 
Noir: 

Rcpar. cebelle [No 1369) 

Com. Ah. lnt. Maritime: 

Mer 

Fil pour chauanttH (No 1371) 
Boiı de cen1tr. de diff. elim. [No 1388) 

Oir. Gen. Monopolea: 
Compreaııaur d'air [No 1372] 

Offiee Sanitairo Litteral Port lst. 
Cuvette [No 1372] 

Dir. G,n, ixploit. lleotr. Tramı 
et Tunoel lıtanb11l: 

PierrH parquetı de granit et de b•tia 
[No 1372] 

Dir. Ferme Elevatien Merinoı 
a Karacabey : 

Avoine [No 1373] 

Chemioı de Fer Etat : 
Papier romme (No 1373] 
MotGrine [No 13741 
Ampoule1 [No 1376] 

Com. Ach. Milit. Edirne: 
Saven et beurra [No 1375] 
Benine, ncoum et petrole [No 1387] 

Vilayet Bahkeıir: 
Ripar. pont [No 1375] 
Conıtr. pere [No 1377] 

Beureau Executif Tire : 
A utobuı meıqae Clanrolet (No 1975) • 

Municipalite Turgutlu: 
Fıbrication buıte Atatürk (No 1384] 

Vilayete Kütahya : 
Con1tr, maiıon pr. empleyeı (No 138-4] 

Dir • lnıtruc. Pub. lat. ; 
Habitı de travail (No 1384) 
Linge [No 1316] 
Robe et cıpucbon (No 1386) 

Com. Acb. Mini at. D6f. Nat. : 
ltoffe pour ıepote1 [No 1386) 
Support pOur tra111p<•rt railı [No 1386] 
Benaine [No 1389] 

Com. Ach. lnt. Mil. Tophane: 
Canevu (No 1387] 
SuıPe [Ne 1387] 
Diverı filı [No 1387] 

şehir: 
Selle pour artillerie {No 1387) 

Municip. lıtanbul : 
761 

Arragement cuino Efor.)• (No lS 
Conıtr. pave {No 1376] .~ 
Tarlatane, toile pour volle et toilo 

[No 1388) 
lnatall. ıorvlce incendie [No ıSSSJleJ 

Com. Ach. Lycees et Eco 
Secod. lzmir: . oJi 

Couverture en laine et babıt• 
(No 1375) 
Dir. Gen. Expl. Porb Etsl' 
Suc. lzmir : 

Tranııportıı effet11 [No 1376) 

Municip • Ankara : 3701 
Cenıtr. pave en parquet• [No 1 
lmpreHion ctiquettea [No 1376) J,;B(I 

Command. Gen. 6end.:Aıı b 1 ı 
Toile pr. hou111e de !it et poor b• 

de travoil [No 1376) 
Dir. Trav. Pub. lzuıir: 7] 

Conıtr . mur eu briquea [No ıs7 b•~ıf 
Com. Ach. lntend. Diyıır 

Riz et poiı-chiche (No 1377] r': 
Dir. Gen. Türkkuşu Ao~8 

Teile pour avioa [No 1379] 
79

) 
Courroie de m noeuvre [No ıS l 1,: 

Com. Ach. Fabr. Milit. 1 

Acide az.otiq .. [No 1381] b 
Com. Ach. Dir. Gen. fs 
Ankara: 

Materiel Olcctr. (No 1381} 
Nickel, acier ate . (No 1381] (J' 

Dir. G6n. Pr. Monop· S-11' 
Repar. bangır [No 1385] 

p• 1 
NOTES ı Leı Numer0$ entr• ı d1 

• ıırıı• 
th~eeı ıont ceux de notr• JO 

lequel l'aviı a paru. 1 
(•) Leı affairH ınivie1 d'110;1,ı 

ruqae .. rapportent lı defi "' 
adjudicatio• li in ıurench~r•· 

MÜZA YEDELE~ 
İıtanbul 2 ci icra Memurluğundan: l"J '~ 

Bir borçtan dolayı haczedilip sahlmaaına karar verilellbe f~ ~ 
ıuz 400 kilo zeytinyağan 18.4 940 tarihine müaadif per.şeııı ~·~ I >~ 
aaat 13 ten 15 e kadar Yakacık çarşııanda açık arttırın•Y8 '-• ' 

lacakhr. Kıymeti muhammeneıini bulmadığı takdirde 15 ga;I' ~\ 
yani 2 .5.940 tarihine teaadüf eden perşembe günü saat 13 b'I ~ıı 
kadar yine ayni mahalde aatılacatından talip olanların pıS •t 
hazar bulunacak memura müracaat etmeleri ilan olunur. > 

Birecik Belediyesinden : ol' 
Birecik kaaabasanın Fırat nehri üzerinde nakil vasitııS• 1f 

itlemekte bulunan iemilerin 1 haziran 940 tarihinden 31 ~tı,I 
iayeaine kadar bir ıenelik imtiyazı kapalı zarf uıuliyle 6 

' 

kenulmuttur. 1t 1 
ihale 15 mayıı 940 tarihine müsadif çartamba günü "ı~ 

Birecik belediye dairesinde müteıekkil encümen huzuriyle 
lecektir. 

Muhammen bedeli 16 bin liradır. . belJ 
lıtekliler muayyen müddete kadar her vakit Birecılt 

ne ~üracaatla bu baptaki tartnameyi okuyabilirler. ır 
lıteklilerin muayyyn pnde Birecik belediyesinde baı 

maları ilin olunur • 

ı~ 


