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HERGÜN ÇIKAR iKTiSADi. MALI, TiCARi VE ZillAJ 
ABONE ŞARTLARI 

Türkiye için Kurut 
3 Aylıtı 450 

6 " 8.50 
12 ,, 1500 
Ecnebi memleketler için 
12 aylığı 2i00 

Sayısı 5 Kuruş 

Günü geçen nushalar 

20 "uruıtur. GAZETESİ 
Unıunı Tüccarların ve müteahhitlerln 

Ekonomik Haberler 
Çocuklar, 23 Nisan Sizin 
Hakimiyet Hepimizindir 

Teahhütierln yerine 
netirilememesinin esbabı 

mücbiresi 
Avrupada devam eden barp 

dolayısile müttefikler tarafından 
Yapılan ablukanan şiddetlendiril
laıesinden ıonra milletlerarası 
t' •.c•rt müoasebatının aldığı va-
lıyet, bilhassa hariçten gelecek 
lb•llar üzerinden devlete veya 
~uıuai eşhasa karşı taahhüde 
airifınif olan ticaret erbabını 
Çok müıkül bir vaziyete soktu· 
tilndan Ticaret Odası idare be
~t~inden mütemadiyen taahbüd-
rın yerine getirilmemeıi için 

... ilcbir ıebeb kararı istenmek· 
ltd· . b ır. Oda idare heyeti ekseriya 

11 lllücbir sebepleri red ve ba· 
lan da kabul etmektedir. Fakat 
ttb•bı mücbirenin ıebeb ve 
~lalulü bir eıas dahilinde ta.Yin 
0 llnrrıam1flır. 
d· Oda idare heyetinin göster
b~li lüzum üzerine esbabı müc· 
1'tnin ne gibi amiller altında 
t:~nı kabul olduğu tet~ik ve 

bıt olunmuştur. Oda meclisi 
)• .. ın bir toplantı yaparak bu 
::•ları tetkik edecektir. Bundan 
ij llra Ticaret Odası idare be} e
~ taablaüdlerini ifa edemiyeo 
~llteabhidlerin müracaatlarını 
~ tsaılara göre tetkik ederek 

•ra raptedecektir. 

lngilizler yeniden üzüm atmak 

1 
isti yır 

ti:lbirden bildirildiğine: göre İn
) tere iaıe nezareti, lzmir pi· 
-."-•ından beıinci defa oo bin 
ııluk ü .. M b . . T' C\r zum mu ayaası ıçın ı· 

~· '~ Vekiletine müracaat et
İ)i'tlır •. Bu haber, piyasada ~ok 
~) tesır buıule getirmiş, üzüm 
p~•rı yükıelmeğ'e baılamıatır. 

ıı_ 1Y•aada zaten 7 • 8 bin ton 
ıs._:•r üzü!11. ~toku kalmıştır. •e, lar da ıyı fıyatlerle ingilte
diy t 1&tılacakbr. lngilizler, tim· 
biıat kadar ızmir piyasasından 40 
~ ton üzüm almıtlardır. Ala
~kr lbakamlar, yakanııla incir '-it lınun da muhtelif dıı mem
~tlere ihracını temin için bazı 
ı. 1 te .. bbüslerde bulunmuş· 

~ 
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Türkiye-Rumanya ticarl münase
bıtinın tanzimi için göröşülesek 

Rumanyanın ibracatmı takyid ! 
eden son kararlarından sonra 
Türkiye·Rumanya ticari müna· 
sebatının yeniden tanzimi zaruri ı 

1 görülmüı olduğundan Türkiye· 
den bir beyetin Bükreşe gitmeıi 1 
takarrür etmiştir. Ticaret Veka
leti dış ticaret dairesi reisi Ser· 
vet Berkinin riyasetinde teıek
kül eden bu heyet yarın Anka
dan şehrimize gelecek ve Ru· 
manyaya gidecektir. 

1 Türk heyetile birlikte tiftik 
ve yapağ'ı tacirlerinden mürek
keb bir heyetin de R1ı1manyaya 
gitmesi Ticaret Vekaletince ka
bul edilmit olduğandan tiftik 
ve yapağı tacirleri ihracat birli
ği hazırlık yapmaktadır. Bu he
yet Rumanyada bilha11a tiftik 
ve yapağılarımızan ihrac fiatları 
üzerinde görütmeler yapacaktır. 

Ticaret heyetimiz, Ruaıanya
dan alacağımız petrol ve ben· 
zinle evvelce yapılan anlaşmalar 
mucibince R•manya ile kartılık
lı ticari münaaebabmızda eaaı 
tutulacak her iki memleketin 
para kıymetleri üzerinde miizı;;. 
kereler yapacaktır. 

Çorapların stendardizasyonu ve 
nevilerinin azaltılması trakkında 

görüşmeler 

İktısad Vekiletile temaslarda 
bulunmak Ü•ere Ankaraya gi· 
den çorap fabrikatörlerinin şeh· 
rimize döndükten IOora. Anka
rada Vekaletle yapılan temaslar 
neticeıinde takib edilecek faali· 
yet hakkında çorapçılar arala
rında bir görüıme yapmıılardu. 
Yerli mamulitı•ızıu daha iyi 
bir ıurette ıtandardize edilmesi 
ve hariçten idhal ettiğimiz ham 
maddeler mikdarıoıo azaltılması 
gayesini en evvel gözönünde 
bulunduran Vekalet çorap nevi· 
leriain de azaltılarak yerli iplik 
İltihsaline göre çefidlendirilme
ıini iatemiıtir Halbuki memle
ketimizdeki çorap tezrahları 
muhtelif kalitelerde olmak üze
re 70 neviden ziyade çorap imal 
etmektedir. Tipler tabdid edilcli
ti takdirde bu teza-iblardan bir
çotunun itıl vaziyette kalması 
muhtemeldir. Diğer taraftan İs· 
viçre ile devam etmekte olan 
ticari müzakerelerin neticesi ço-
rapçıları fazla alikaıılar etmek
tedir. Çunkü İıYiçreden idhal 
edeceğimiz maddelerden biri de 
çorap imaline mabıus muhtelif 
ipliklerdir. 

BOR SA 
ÇEKLER 

22 - 4 • 1940 
Londra 5.24 
Nevyork 149.30 
Pariı 2.9647 
Milaoo 7.5675 
Cenevre 21).3550 

On ıekiz yıl evvel bugün, Türk Milleti, kendi balası için 
hazırlanan .bu. tarihi v~ ~e~ut_ günün doğufunu .kutlamıttır, 
1923 senesı Nısananın yırmı uçuncü gününe rastlayan bugün 
Türk camiasının ruhlarına en büyük siyasi ve içtimai bi; 
hadisenin zaferini saçmıştı. Bu zafer İstiklal zaferinin peyki
dir. Ankara ufuklarından yülrselen sonsuz bir kudret bütün 
ıark ve bütin garp alemini kendine tevcih ettirmiştir. Şark
tan doğan bu yeni güneşin tesiri altında kalmış olan medeni 
d .. yıular bütün dünyanın takdirini kazanmıştı . O gün An
karada Büyük Millet Meclisinin kürsüsünden velveleli 

1

alkış· 
lar aruıodan yükselerek medeni dünyada yıldırım tesiri hu· 
sule getiren bir ses dalgalanıyordu. Her Tür1' k•laklarındaki 
mesut çınlayışle bugün bayram ediyordu. Çünkü o, artık 
istiklalına kavuşmaf, Hakimiyet Milletin olmuıtu. ' 

Ebediyete kavufBn Atamızın enerjik ve ölmez sözleri 
Türk Milletin~ her Y~rlığ~n~ ~akim kılan bir cümle ile baş~ 
lamışb ; bu cumle mılletımızın .kalbini yıkılmaz ve sarsılmaz 
bir kale haline getirmişti, Millet hakimdi, yani, Millet ken
di mukadderatını kendi eline alıyor ve rüştünü, kema
lini bütün cebana iıpat ediyord.. Milletin hakimiyeti demek, 
Türkün varlığı ve sonsuzluğu demekid. O gün f3üyük Millet 
Meclisi aauı yemin sundular ve aziz Edebi Şefin büyük söz
lerini bep bir atızdan üç defa tekrarladılar : 

HAKiMİYET MiLLETİNDiR ... 
Milleti hakimiyete mazhar kılmak, sekiz yüz senelik bir 

imparaterluj'un kurduğu heyülayı, sefahat ve esaret reji
mini yıkmak demekti, bu yıkılış öyle tarihi bir inhidam idi 
ki; sadme ve ıaraıntılara meydana yüz milyonca insanın ruhunu 
ateılemeye kafi relmitli... Bu ateş, yüz.lerce sene devamlı 
olarak yazıla •elen kara satırlı tarihi tutuşturmaya bile kafi 
••lmifti. Türk camiasının bu mazhariyeti yurdun selamet ve 
saadetini de kafil bulunuyordu. Türk artık kendi yurduna sa
bıp ve kendi varlığına malik olmuıtu. Memleket artık onun
du. O, kendi yurdunun bavaııoı ciğerlerini geoişleteı·ek te· 
neffüs ediyordu. Bastığı teprak üzerinde nefsine itimatla ve 
benliğine iftiharlo bakmııtır. Her Türk Türkiyenin mevcudi
yeti ile öğünebilecek bir mevkie yükselmişti. Çünkü, Türk 
ve Türkiye millet ve hakimiyetin memzuç bir düsturu saadeti 
olmuıtu, Milletimizi, yurdumuzu bu saadete ulaıtıran aziz 
ve~ ebedi Şefimiz Atatürk bir bıtmlede kara bir tarihi çizerek 

nurlu bir tarih yazmıt bulunuyordu. Atamızau .Yarattığı bu uur· 
lu eaer her Türk için mukaddes varlık kitabıdır. Gençlik ve 
bilhassa Atatürk çocukları varlıklarının ilhamını ve sevinç· 
)erinin ifhamıoı itte bu büyük eserden almış bulunuyorlar. 
Aziz Atatürkün kendisidir ki; kendi eserini Türk çocuğuna 
Öğretmek iıtemiştir. Ve Türk çocuğunun bu esere intibakını 
ve mea'ud devre intibaını muyafık bularak 23 Nisanı bayram 
•ünü olarak tevcih itmiştir. Türk çocukları sevin~ ve sıçra· 
yışla bu tarihi ıünü sürur içinde kutluyacaklardır. Sevimli 
yavrularımız, hakimiyetin manasını ileride ve olgunluk çağ
larında daha iyi kavrayacaklardır. İıte o zaman benliğe 
varhta, yurda malik ve aahib bulunmanın hakiki mana: 
sını anlayc.caklardır, Bu gün onlar için yalnız bir bayram.lır. 
Fakat yarın, Türkiyenin bir cümhuriyet oluşunu, milletin 
müstakil bulunuşunu daba iyi Öfreneceklerdir. işte 0 zamn
dır ki ; bu güuüu çoçukları ltizim gibi eğünecekler ve aziz 
Atalarının manevi huzurunda bizim gibi hürmetle eğilecek
lerdir. 

Aziz Atamızın kıymetli eserini takib suretile büyüklüğü· 
nü ve dehaaıuı bütün millete isbat eden Milli Şefimiz: ve sa
yın Devlet erkanımızda bu Milli bayramı ltizim.gibi can ve yü· 
rekten kutlarken o büyük simalar da bugün milletin bakimi. 
yetini saygı ile ve milleti sevgi ile anacaklardır. 

Adana pamuk lhracatfıları bir
liği faaliyette 

MÜNAKASA GAZETESİ 

Hükümet demir mubayaasına 
batlıdı 

Amıterdau 79.2393 
Brükael 22. 11 
Atina o.gı 
Sofya 1.8075 
Madrid 13.61 

Adanadan bildirilditine göre 
Adana pamuk ihracatçılar birliği 
idare heyeti ıeçilmiş ve birlik 
faaliyete geçmittir. 

Hükümet, ıtok demirler hak
kındaki kararname lıükümlerine 
göre derhal mubayaası lünmlu 

görülen demirleri satın almağa 

baılamııtır. Bu demirler piyasa 

fiatı üzerinden mubayaa olun

maktadır. Diter taraftan, demir 

ithalat birliti hesabına Ameri
kadan yeni gelen demirlerden 
de İcab eden k11mı hükümetçe 
mubayaa olunacaktır • 

Budapeşte 27.0525 
Bükreı 0.625 
Belgrad 3.5175 
Y okohama 35.0975 
Stokholm 31.0975 

ESHAM VE TAHViLAT 
Sıva• -Erzurum 2 19.59 
Türk Bira Fabrikaları 8.ao 

Çukurova pamuk ihracatçılar 

birliği Romanya ve Macaristan
dan vaki olan talebleri tetkik 
ederek Romanyaya 2500 ve Ma· 
cari.tana 3000 balya pamuk ib· 
raç etmej'e karar vermiştir. Bu 
huıuataki formalite de tamam· 
laDllllf bul•aa1or. 

İDAREHANE 
Galata, F ermenecller Cad. 

Kenber hanı, 2ncl kat 
No. 8-9-11-12 

İLAN ŞARTLARI 

İdarehanemizde görütülür 

Telefon: 49442 

Poata kutuıu Ho. 1261 

mesleki Organıdır 

1 

1 

1 

Müteahhitlerin Takvimi 

YARIN 24. 4. 940 ta YAPILACAK iHALELER 

Nafıa Vekaleti : 
Taş kınnıı ve traktör (No 1349) 
Bitüm teebin kazanı (No 1350) 

Germencik Belediyesi: 

1 
Konya P.T.T. Mild.: 

Konya P.T.T. binuı tamiri (No 1389) 

Afyon Kor SAK: 

Elektrik tui.satı için motör dinamo 
v.•. (No 1359) 

Benzin vakam v• ve nlnlln {No 1S89) 
tel Aıkerl Fabr. U. Mid.: 

jandarma Gen. Komut. 
K?•ele ve vaketo (No 1380) 

inhisarlar Umum Müd. 

Çam kal .. (No t.S90) 
Ank.: Çıralı çam kereate (No l.S92) 

Çelik bobçalık •at zımpara taıı lak ver
ni v.a. (No 1394) 

Ken•te (No 1381) 
Lokomotif alev bonıl!U manometre -o 
_te~v~ye şişeai ve kı.) ım biçaQ'ı (No 1381) 

Dışlı ıekıırtıı b çaA-ı Ye muhtelıf zincir 
(No 1388) 

Filtre beı.i (No 1384) 

D. D. Yolları : 

Sivas Tümen SAK: 
Mercimek ve k. faaulye (No 1390) 

Balıkeair Dotum ve Çecuk Ba
kımevi 

Dıvar inı. (No 1391) 

ist. Defterdarlatı : Amerılcon molckap kalemi (No 1381) 
Harici telefon kabloeu (No 1382) 

M. M. V. SAK: 
Delikli tntla (No 1391) • 
T'?rna makineai (No 1391) • 

Isparta Orman Mü:I.: 
aou• nit- Çam ağacı (No 1391) • 

Kilim (No 1382) 
Bı•mutb .k.arbonııte ve biım•th 

İst. Komut. SAK : rate (No 1395) 
Gaz. itlrofil (No 1395) 
Demir karyola (No 1397) 
Fotin (No 1.396) 
Ahşap bar .. ka inş (No 1397) 

İzmit Tümen SAK : 

Motör iıletme mal&emeai (No 1392) 
Yataklık k. ot (No 1397) 

Belediye Sular idareli : 
1 Kömür nakli (No U92) 

Tophane Lvz. SAK: 
Si; pavyona au getirıne işi (No 1382) Çadır direti Ye kazıtı (No 1'93) 

lst. Elektrik Tramvay ve Tünel Tahta lzıara (No 1394} 

İıletmeleri : Keçi kılı (No t.Y94) 
Demır konsol plaka Y.•. (No 1383) Yataklık pamuk (No 1395) 

Türkkuşu Gen. Direk.: Niğde Orta Okul Direk,: 
K?mbineı.on ve başlık (No 1383) O.kul binHı tamiri (No 1393) 

lst. Belediyesi : Deniz Lvz. SAK ; 
Deniz motörü (No l~) Çıplak balen- tel {No 1394) 
Kamyon ve kamyonet (No 1884) Edirne Aık. SAK: 
Tıbbi ecza (No 1395) Er çamaıın (No l!l94) 
Süzıeçli lı:~va (No 1395) S b 

ıı.1 1 M a un mercimek pirinç ve aobut (No 1395) 
n araş cra em. : Erzurum Lvz. SAK : 

l::cz:au~de mevcut bilumum ilaçlar ve cı• 1 Sade ·atı (No 1394) 
mekan {No 1384) • .) 
Balıkesir Orman Müd.: Güm. Muh. Gen. Kom. iat. SAK: 

Çam oduau {No 1384) • Motör malı.emui tiilt imali kaptan elbi-
İçel Orman Çevirge Müd. : 11 .. i ve el•lı:trik malsem•i (No t.S95) 

Çam a~acı (No 1384) • İst. Maarif Müd.: 
Ank. Lvz. SAK: 1 Yatıık çarşafı,yutık kılıfı battaniye v.•. 

Kok iı:ömüıü (No 1384) (No 1395) 

Emniyet Umum Müd : Gelibolu Beden Terbiyeai : 
Gri lcıılılc kuınıış (No 1384) J Antreneman HhHı inı. (No 1397) 

Bolu Orman Müd. : ' Bolu Huud Muhaaebe Mild. : 
Kavak atıcı (No 1385) • Bina tamiri (No 1397) 

Elaziğ Vilayeti : 
lılc okul binuı inş . (No 1386) 

Manisa Ask. SAK: 

Hamiı : (] Tırnak içine alııımıı nu• 
maralar, itin banıi eayılı ıantede nev

olduğunu ıöeterir. Mıılcarna (No 1387) 

Çorum Ask. SAK : [*] Sonunda yıldız i•areti balaaa lıl.r 
Bulıur fuulye ve ııotan (No 1390) miiuyedey• aittir. . . 

MUNAKASALAR 
İnşaat -Tamirat- Naf1a işleri - Malzeme-Harita 

lıtanbul Belediyesinden : 
Keşif bed İlk tem. 

4730 - 354 75 Takıim kıılasının meydana nazır olan kıımının 
hedmi 

878 90 65 93 Ortal(öy deresinin Muallimnacı caddeıinde men-
basuyu çeşmeıi yanındaki 12 metrelik kıımı
nın betonarme döşeme in ... ı auretile kapa· 
tılmaaı 

6200 - 465 - Burgazadasında vapur iıkeleıile Halkevi ara
sındaki rıhtımın inşa ve tamiri. 

Keşif bedellerile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı ifler ayrı 
ayrı açık eksiltmeye konulmuıtur, Ketif ve prtnameler zabıt ve 
muamelat müdürlüğü kaleminde görülecektir. ihale 6.5.940 pazar
tesi günü saat 14 te daimi encümende yapılacaktır. Talihlerin ilk 
teminat makbuz veya mektubları, ihaleden 8 pn evvel Fen ifleri 
müdürlüğüne müracaatle alacakları fenni ehliyet ve 940 yıhaa aid 
Ticaret Odaaı vesikalarile ihale güoü mua17en aaatte daimi EncÜ· 
monde bulunmaları . 

Edirne Vakıflar Müdürlüfünden : 
Uzunköprüde ikinci Murat camiinin 448 lira 21 kurufluk ketif 

mucibince tamirat 15 gün müddetle eksiltmeyr. konulmuıtur. Temi· 
nah 33 lira 62 kuruıtur. Eksiltme 3 May11 940 cuma ,O•ü aaat 15 
de Edirne Vakıflar müdürlüğünde yapılacaktır. Müracaatları ilin 
olunur. 

Bolu Hususi Muhasebe Müdürlüıünden : 
Gerede kaza11nda yaptmlacak huusi mubaaebe binaaıoın ketif 

bedeli 1892 lira 31 kurut olup ihale günü 24-4-940 çar .. mba günü 
saat 15 dir. Taliplerin tayin olunan jilnde EacOmeni daimiye mOra• 
caatları. 
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A) MUnakasal r 

inşaat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme, H rita 
Öğretmen sanatoryomuuun 

(şart. 350 kr.) 
ikmal inş. kapalı z. 60698 54 

Kütahya P.T.T. binası tamiri 
Malatya tütün fabriknsınm asansör boşluk- aç. eks. 

larmın kapatılması 
Seyhan P · T. T. binası tamiri 
Tuz fabrikası tamiri 
Taş lağım kapağı ihzarı ve nakliyesi 
Isparta ceza evi tamiri 
Bina tamiri 
Hükumet konağı inş. (şart. 225 kr.) 
Bostancıda Çatalçeşme dereli sok. yap. dı-

var kanal, merdiven v.s. inş. 

,, 
paz. 
aç. elu. 
paz. 

" 
kapalı z. 
aç. eks. 

9583 60 
1259 82 

935 47 
750 12 
607 70 

1463 92 
42829 09 
3550 86 

Mrk. hükumet konağının tamiri paz. 2012 75 
Okul binası inş. ( l kısmı) (temd.) aç. eks. 2235 26 

f le ktrik-~avagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Radyo 5 lambalı uz.un, orta ve kısa dalga- - Beh. 80 -
da ~alışmak üzere: 5 ad. 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
Kışlık elbiselik kumaı erat için: 15000 m. 

(şart. 325 ltr.) 
Branda bezi: 216 m.-sarı vaket : 140 k.

sarı sabunlu kösele: 50 k.-saraç ipliği 

5 k. 
iş elbiselik kumaş: 20000 m. 

kapalı z. m. 3 25 

paz. 

,, 13000 -

obilya, ve ev bUro eşyası uşamba, Hah, v .s. 
Portatif demir ma1&: 17 ad.·sandalya: 25 paz. 

ad.·şeılong: 2 ad.-portatif koltuk: 3 ad. 

Matbaa işleri - Kırtasy -Yazıhane Lev_!.Ztmı 

Safi beyaz kağıd: 200 t. karışık matbaa ve kapalı z. 
büro artığı askı kağıd: 500 t. 

Kereste, tahta ve saire 
Çam telgraf direği: 485 ad. aç. eks. 
Meşe einıinden telgraf direğinin kestirilme ,, 

si: 345 ad. 

akliyat Boşaltma YUkletme 

İnhisarlar mamumulab nakli aç. ekı. 

" ,, 
" 

,, 
,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 
,, 

" 
n ,, 
n ,, 
,, ., 

Mahrukat, Benzin, IV1akine yağları v. s. 

Beb. 6 -
2077 50 

Silindir yağı: 5 t. 
Meşe odunu: 100 t. 

aç. eks, tonu 520 

" 
Müteferrik 

Makinist malzemesi aç. eks. 
Seyyar fırın ve s yyar mutbah yap. 
Kazma ve kürek kılıfı: 8 kalem paz. 

,, : 6 kalem ,, 
Tabure tabak sürahı tükürük hokkası pa- aç. ek • 

muklu şilte v.s. 
Çimento: 1700 torba 
Granit parke taşı: 24000 ad. 
Deniz motörü (temd ) 
Çanta yap.: 3599 ad. 
Kilometre taşı: 47 ad. (temd.) 

Erzsk, Zahire, Et, Sebz v.s. 

Arpa ve yulaf: 144 t. 
Pirinç: 7.5 t. 
Un: 60 t. 
,, ; 41 t. 
,, : 60 t. 

Sadeyağ: 3 t. 
Sığır eti: 10625 k. 
K. ot: 91915 k. 
Saman: 78250 k. 
Çay: 750 k. 
Kabak: 7.5 t.·semizotu: 7.5 
Ekmek (1 ıenelik). WO t. 

B. M U 7 a y e d e 1 er 
Kaba talaş: lO t. 
Bina ankazı 

,, 
,, 

Ev ve dükkan ankazları 
Meşe komürü 
Çam tahtası, kalas v.s. 
Bina ankazları 
Ev eşya ı 

,, 

Ahşap hane ve dükkan ankazları 
Tuğla: 7000 ad. 

Otomobil Stodü Beyker 937 modeli 
n n 930 ,, 

Otomobil 
Pamuk fıreıi 

,, 
" ,, 
,, 
,, 

paz. 
aç. eks. 
paz. 
aç. eks. 

,, 
,, 
,, 
,, 
n 

,, 
paz. 
kapalı z. 

paz. 
,, 
,, 
" ,, 

aç. art. 
,, 
., 

" 
,, 

aç. art, 

1300 -

1603 28 

lti05 40 

1819 -
aooo -

1871 48 
152 -

2475 -
7650 -
5125 -
7800 -
3300 -
2125 -
5331 07 
1173 75 
3375 -

16000 -

21 -
10 -

125-
228-

1000 -

IOO -

300 -
100 -
100-

4284 93 

719 -
94 49 

70 16 
56 25 
45 58 

109 79 
3312 -
266 76 

150 95 
161 64 

4500 -

1950 -

700 -

218 25 
155 85 

30 -
45 -
54 30 
35 -
42 -
12 -
52 50 
20 25 
29 80 
96 -

195 -
97 50 

120 30 

137 -
225 -

140 36 
75 47 

187 50 
561 -
384 40 
580 -
447 50 
159 38 
399 83 
88 05 

254 -
92 -

l 58 
o 75 
9 38 

17 10 
77 90 

75-

2'l 50 
7 50 
7 50 

İst. Defterdarlığı 13-5-40 15 -

Kfitahya P.T.T. Müd. 25.4.40 11 -
Malatya inhisarlar Tütün Fabr. Müd. 7-5·40 14 -

Seyhan P.T.T. Müd. 
Çamaltı Tuzlaaı Müd. 
Trabzon Belediyesi 
İsparta C. Müddeium. 
lzmir Defterdarlığı 
Gümüşhane Nafıa Müd. 
İst. Belediyesi 

Ank. Valiliği 
Antakya Maarif Müd. 

Gaziantep C H.P. Kaza İdare Heyeti 

Jandarma Gen. Komut. Ank. SAK 

Balıkeıir Aık. SAK 

M.M.V. Hava SAK 

İstanbul Komut. SAK Fındıklı 

2-5-40 15 -
6·5-40 14 -

26-4·40 15 -
25-4-40 15 -
S.5-40 14 -

10·5·40 15 -
8-5-40 14 -

8-5-40 15 -
29-4-40 15 -

1-5-40 16 -

l 1.5.40 ıo -

24·4·40 10 -

26-4-40 11 -

26-4·40 11 -

Sümer Bank Sellüloz Sanayii Müeı· 22-5·40 14 
seseıi 

Kütahya P.T.T. Müd. 
latan bul ,, 

Ank. inhisarlar Ba tmüd. 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
., 
,, 

Adana İnhisarlar Ba9mtid. 

29.4.40 14 -
8-5-40 14 -

13-5·40 15 -
11-5-40 15 -
13-5·40 15 -
13-5-40 15 -
13·5·40 15 -
13-5-40 15 -
13-5-40 15 -
13-i-40 15 -
t)-5 4~ 15 -
21-5-40 16 -

Gaziantep Beled. Elektrik İşlet. Müd. 2-5-40 14 -
Gaziantep Vilayeti 2-5-40 10 -

İıt. P.T.T. Müd. 
İst. Komut. SAK Fındıkla 

,, 
,, 

Konya Memleket Hast. 

İzmir Belediyesi 

n 

Hatay Emniyet Müd, 
İıt. P.T.T. Müd. 
Guiantep Vilayeti 

İsparta Askeri SAK 

n 

,, 
,, 
,, 
n 

,, 
n • 

Gümrik Muh. Gen. Kemut. lat. 
Adana Ask. SAK 
Gaziantep C. Müddeium. 

inhisarlar Umum MGdürlütü 
iet. Belediyesi 

,, 

" ,, 
Adana Orman Bölge Şefliği 
Bolu Orman Çevirge Müd. 
ist. Belecliyelİ • 

8-5-40 15 15 

2s 4.40 ıo -
26 4-40 10 30 

6-5-40 1 ı -

6-5-40 
6 5-40 

26-4-40 
8-5-40 
2-5-40 

13 5.40 
7.5.40 
6-5·40 
6·5·40 
6-5-41 
CS-5-40 
2·5-40 

26·4-40 
26-4-40 

SAK 8·5-40 
24-4-40 
12 5-40 

8-5-40 
24-4-40 
24-4·40 
24-4-40 
24-4-40 

1.5.40 
3.5.40 
85-40 

16 -
16 -

15 -
ıo -

15 -
11 
11 -
11 -
15 -
15 -
15 30 
10 -
15 -
1 ı -
10 -
15 -

İıL ! ci İcra Feriköy izzet Pata 25-29-4-40 

16 -
14 -
14 -
14 -
14 -
15 -
14 -
14 -
12 --

Sok. J\! 33 
Kadiköy İcra Mem. Kacliköy Kol-

tukçular Çarıısı 
Ank. Belediyesi İmar Müd. 
Kacliköy Maliye Şubesi Mubürdar 

Fuatbey Sok. 
iskenclerun Malmüd. 

,, 
,, 

Tarsuı Pamuk Kontrol Mem. 

10-5·40 12 -

6-5·40 15 -
2-5-40 11 -

ıa-4-40 
25.4-40 
25-4-40 

1-S-40 10 -

2.'i Nisan 1940 

İstanbul Bele iyesinden : 
Tahmin Teminatı 

bedeli 

21 - 1 58 Beyazıtta Camcıali mah Cumhuriyet c.addeSİ 
40 No lu bina enkazı 

10 - .() 75 Beyazıtta C mcı li mah. Cumhuriyet caddesi 
68 No lu bina enkazı 

J25 - 9 38 Pangultıda Feriköyünde Büyükdere so. 3 5 
No.lu bina enkazı 

228 - 17 10 Beyoğlunda eski Ha erhatua yeni Yahya J{a· 
hya m h Aşıklar so 2 2 en yeni ve 2 • 3 
numnrataj No lu ev ve dü kıin eukazı 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mikdarları yukarıda yazılı 
işler ayrı ayrı pazarlığa konul1nu11tur. Şarluameler Zabat ve 
Muamelat MüdürlüğÜ kaleminde görülecektir İhale 24. 4. 940 
çarşamba günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Ta· 
liblerin ılk teminat makbuz veya mektublarile ihale günü munY
yen saatta Daimi Encümende bulunmaları. 

Edirne Nafıa Müdürlüğünden : 
49,3 Lira 81 kuruşluk keşif bedelli jandarma okul alayıııd• 

yapılacak tamirat işleri 15 gün müddetle pazarlığa çıkarılmıştır. 
Muvakkat teminat akçesi 368 lira 54 kuru"'tur .. de 
Keşif ve şartno.mesini görmek isteyenler nafıa müdürlüğ\111 

görebilirler. "il' 
Eksiltmeye girmek için ihale günü olnn 3 Mayıs cuma güııU ,. 

den bir hafta evvel vilayete ı:nürncaat ederek ehliyet vesikası 8lııl 
ları tnrttır. .. • 

Diğer bilcümle vesaikı ve ticaret odası kağıdı ile ihale gii 1111ııe 
den saat onbeşte nafıa müc!ürlüğü odasında müteşekkil ekıiltOl 
komisyonuna müracaatları. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan: ~ 
Keşif bedeli 6 114 lir 19 kuruş olan ahşap bar ka inşnalt de'' 

ıiltmeye konmuştur, Pazarhğı: ?4-4 940 çarşamba günü saat 11 !;O' 

dir. Kati teminatı: 917 lira 13 kuruı olup şartnamesi 31 kuru? J<o• 
miıyondan alınır. Taliplerin muayyen vakitte M. M. V. Sa. Al· 
bulunmaları, 

Çanakkale inhisarlar Müdürlüğünden : gaıı 
Barut deposuna pazarlıkla s bit raflar yaptırılması işi 10 

müddetle münakasaya konulmuştur. 
Bedeli keşfi 87,50 liradan ıbarettir. rl' 
Raflar inhisarlar müstakil müdürlüğü merkezinde mevcut fB 

name ve krokısiue göre yapılacaktır. 1 i 
Taliplerin ihale günü olan 25 nisan 940 perşembe günü )ı~ 

teminat akçası olan 13, 12 lirayı alarak inhisarlar idaresi ınuh85e 
sine müracaat edeceklerdir. ! ·d11rel 

Keşif evrakım ve krokiyi görmek isteyenler inhisarlar 1 

müstakil müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

Devlet Limanları İıletme Umum Müdürlüğünden : e( 

Keşif bedeli 29182 lira 89 kuruştan ibaret lzmirde İnciraltı .~I' 
kiindeki iskelenin bdonarmc olarak yapılması işi puarl~kla .: t o 
edilecektir. Muvakkat teminatı 2188 lira 71 kuruştur. lııteklı e~,· 
asgari .) irmi bin liralık mÜ"llasili iş ba armıt olduğnna dair \'esı şıe 
sile birlikte 29.4 940 tarihine rastlayan pazartesi günü saat oıt b~,, 
Galatnda umum müdürlük binasında toplanncak olan sabnallll6 ril'" 
misyonuna müracaat etmeleri. Bu babdaki ş rtname ve tefet 
146 kuruş mukabilinde sözü geçen komisyondan alınabilir· 

Çanakkale Belediyesinden : ... f 
J,:ıJr" 

Yuk rı çarşıda yeniden yaptırılacak olan 2007 lira 79 't ı' 
bedeli keşifli 151 lira muvakkat teminatlı umumi bala inşası b~-a 
müddetle pazarlığa alınmı§br p zarhkla ihalesi 7 5.940 sal~eV 
saat 14 de yapılacnğmdan talipleri mezkur güıı ve saatte ~r 
yede müteşekkil encümene şartname ve sair hususat hakkında ıı~ 
lumat istiyenlerin belediye muhasebeciligine müraeaatları ilin °111 

Gelibolu Beden Terbiyesi Eksiltme Komisyonundııfl :jııf' 
988 lira 46 kuruş keeif bedelli Gelibolu antraman saba•• 

atı 15 gün müddetle nçık eksiltmeğ çıknrılmııtır. ıı•f 
ihalesi 24.4.940 tarihine rastlayan çarşamb günü Gelibolıı 

makamlık odasında komisyonca yapılacaktır. '!>'tile 
Muvakkat teminat akçası keşif bedelinin yüzde 7,5 u it•~( 

74 lira 63 kuruştur. Talihler, proje, keşifuame, şartnamesini ııs 
kamhğa müracaatla görebilirler. 

. Ankara Valiliğinden : .
1 
_,~ 

Anknra • Gerede yolunun 95+000 - 103 +- 800 üncü Jıı 0 
JI' 

relerinde yapılmakta olan yolun bazı yerlerinde istinat ve il>181~d( 
varlariyle menfez inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye koıııı pr 
tur. t 

Eksiltme 9.5.1940 perşembe günü aat 15 buçukta vilnfe 
mi encümeninde yapılacaktır. 

Keşif bedeli 20546 lira 60 kuruştur. 
Muvakkat teminatı 1540 lira lO kuruştur. ıııi 

isteklilerin teklif ektuplarını ticaret odası vesikası, tıı 'J 
mektup veya makbuzlariyle vilayet makamına ih le güniill ~ ft 
az 8 gün evel istida ile müracaat ederek bu iş için alacaklll t ıJ. 
ehliyet vesikalariyle birlikte yukarıda sözü geçen günde ssa ıtı'I 
a kadar encümen reisliğine vermeleri. Bu işe ait keşif ve şar 
yi her rün nafıa müdürlüğünde görebilecekleri. 

Bolu Orta Orman Okulu Direktörlüğünden : e (1 
Okulumuz dahilinde !:eşifname mucibince ve açık ek•illıı' 

ıu tesisatı ile bazı tadilat yapılncakhr. 
Bu işin muhammen bedeli 1366 lira 95 kuruştur. p 
!Ik teminatı 102 lira 53 kuruştur. .. 1aga0 

ihalesi 3 Mayıs 940 cuma günü saat IO da okul direkt0 ' I 
toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 1;ıe tı 

Bu işe girecekler gerelı: nafıa direktörlüjünden ve gere " 
ret odasından musadd k vesika ibraz etmeğe mecburdu~lat· ş~'ft 

ilk teminatlar aza i 2 Mayıs 194 perşembe giinU :a1iP 
kadar okuldan ahnacak bir teskere ile orman mesul 1110 ~' 
ziraat bankasındaki hesap carilerine yatırılacaktır. ıtijtl O 

Şartnameyi ve keşifoaaıeyi görmek isteyenler her ~ -
direktörUiğiioc müracaat edebilirler. 

'~.s. 
ı 

~t 
'tıı· 
~: 

~tıı 
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İzmir Defterdarlığından : 
N. 1 - fzmirde Namazgah mevkiinde Saçmacı hamam sokak 20taj 
48' lu kadastro binasında yapılacak tamirat 2490 numaralı kanunun 

ıııcı maddesinin B fıkrası mucibince pazarlığa konulmuftur. i - Muhammen keşif bedeli 1463 lira 92 kur•ştur. 

MilDalr.ua Gueteıi 

münakasa günü ıaat 12 ye katlar 700 (yediyiiz) liralık teminat ak· 
çelerile birlikte miessese müdürlüğüne teslim etmeleri lazımdır . 

Şartname müessese müdürlüğünden bedelsiz olarak tedarik edi
lebilir. 

Kereste, Tahtave saire - Teminat akçası 109 lira 79 kuruştur. 
tıı.~ - ihale 6 mayıs 940 pazartesi günü ıaat on dörtte milli . İstanbul p. T. T. Müdürlüğünden : 

müdürlütünde yapılacaktır. idare ihtiyacı için 6 metrelik 165, 7 metrelik 180 aded ki ce-
Nr ~ - Talipler keşifname ve şartnameleri milli emlak ıerviıinde m'an 345 aded meşe cinsinden telgraf direğinin kestirilmesi açık 

t ilirler. ekıiltmeye konulmuştur. 
ttli'c 6. - Pazarlığa iştirak edecek olanlar devlete ait en az bin li- Eksiltme 8·5-940 çartamba günü ıaat 14,45 te Büyük Postnne 
~ •nşaab hüsnü suretle ve hiç bir ihtilaf çıkarmaksızın ifa ettik- binuı birinci katta Telgraf Muavinliği odasında toplanacak Müdür
~t ve bu işi vaktinde ve dürüst bir surette yapabileceklerine tük Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. 
~ llllfıa müdürlüğünden alacakları vesaiki komisyona behemehal 6 metreliklerin beheri bedeli muhammeni 5,5 lira , 7 metrelik-
~ etınete mecburdurlar. lerin 6,5 lira, hepsinin 2077,5 lira, muvakkat teminat 15 ;) lira 85 

Elektrik Kavagazı Kalorifer (Tesisat ve Malz.) kuru.ştur.. . . . . w 

-............:_ ' ' lsteklılerın olbabdakı f&rtnamelerını gormek ve muvakkat te· 
C· H. P. Gerede İdare Heyetinden : j _min~tlarını yatırmak üzere çalış~a günl~rinde mez.kur müdürlük 

" Gerede Parti binası için lizım olan elektrik malzemesi ve cam· )darı Kalem Levazım kısmına,eksıltme gun ve saatınde de 940 se
"t IS.4.9;&0 tarihinden itibaren 00 gün müddetle ayrı ayrı münaka- 1 nesi için mutebar Ticaret Oda11 nsikaıı, muvakkat teminat makbu-

' I konul muştur. zile Komisyona müracaatleri. 

~ ~ale 25.4.940 perşembe günü saat 14 de Gerede Parti İdare N ki' 1 Y'"kl B it 
~ ttı lıuzurunda yapılacaktır. Talipler maktu teminat akçası ola- _!.__!J~~---~Şa ~-a 
'İt 50 lira vermek suretiyle münakasaya iştirak edebilirler. Buna Devlet Limanları İıletme U. M. İzmir Şubesinden : 

ftrtrıaı:ne ve izahat Gerede Parti İdare Heyetinden verilir. 1940 yılı Haziran ayının birinci gününden 194 yılı Mayısının 
Gazıantep C. H. P. Kaza İdare Heyetinden: 

~F'iatı 80 lirayı tecavüz etmemek şartile uzun, orta ve k11a dal
he 84çıalıtmak üzere birinci sınıf bet lambalı bet adet radyo 1 ma• 
~ O tarihinde ıaat 16 da alınacaktır. Talihlerin ihale günü Cum
~lltl Halk Partisi Kaza idare heyetine müracaat etmelere ilin 

r. 

~evlet Demiryolları iıletme Umum Müdürlüğünden: 
14,s 

1 
Uhammen bedelleri ve isimleri aşağıda yazılı 5 gurup tezgah '1n ~40 salı günü saat 15.30 dan itibaren ayrı ayrı ve kapalı zarf 

8 
ıle. Ankara idare binaauıda sabo alınacaktır. 

~ t 11 
lfe girmek istiyenlerin her tezgihm hizaaıııda yazılı muvak

'tııj elbinatları ile kanunun tayin ettiği \."eaikaları ve telıliflerini 
~t. llıı ıaat 14,30 a kadar Komiıyon Reisliğine vermeleri lazım· 

,.._ ~ameler paraaıa olarak Ankarada Malzeme Dairesinde Hay
~~da Tesellüm ve Sevk Şeflitinden dafıtılacaktır. 

l' . Muhammen Muvakkat 
~tlgibın ismi bedeli teminatı 

il lllotörlü torna tezgağı 4800 Lira 360 Lira 
" ,, Üniversal freze tezgahı 4850 ,, 363,75 ,, 
" ,, Planya tezgahı 2350 ,, 176,25 ,, 
ıı ,, demir testere tezgahı 950 " 71,25 n 
11 

,, Makkap tezgahı 790 ,, 59,25 ,, 
• * • 

~~ kalem k.aynak teli alınacaktır. Bak : Müteferrik ıütuuunda 
~ Fabrikalar U. Müd. ilanına. 

~t- Elbise - Kundura-Çamaşır v. s. 
() Bolu Orman Okulu Direktörlüğünden : 

'-'-ııt ~uluDıuz parasız yatılı talebesine okulda mevcut mühürlü nu
'1ııı,:ı..•eçhile 47 adet ıiyah kuvuçuklu yağmurluk müşamba satın 
~ tı.r. 
hı.. ııl•tı• muhammen bedeli 940 liradır. 

I. ~l ltminatı 70 lira 50 kuruştur. 
°''"ite 26.4.940 cuma günü saat 15 de okul direktörlüğünde top· 

Q komisyonda yapılacak. 
'-11ıt.~· İfe girecekler 2490 numerolu .eksiltme ve arttırma kaıiu· 'lld 1 

evsafa haiz olmaları şarttır. (Ticaret edasmca mukayyet 
lıı.."iuna dair vesika ibraz etmesi şarttır.) 

\,~ teminatlar 25.4.940 pertembe günü akşamına kadar okuldan 
'k·k bir tezkere ile orman meı'ul muhasiplitinin ziraat banka. 

ş_' lıt:aabı cariıine yatırılacaktır. 
~ tt; .. neyi görmek iıteyenler her gün okul direktörlüğüne mü

t ebilirlcr 

~· M. Vekaleti Hava Satın Alma Komisyonundan : 
~· .... ~ 20.000 metre it elbiselik kumaş pazarlıkla satın alınacak
~lt Dımen bedeli 13.000 lira olup kati teminat ınikdarı 1950 
-"'la~ Pazarlığı 26-4-940 cu!Da günü saat 11 de hava aatın alma !'- 't~llunaa yapılacaktır. idari şartname evsaf ve nümünesi her 
~.---~den sonra komiıyonda girülebilir. İsteklilerin muayyen güa 
~ kati teminat Ye kanuni belgeleriyle komiıyonda bulun 

1( Balıkesir Aıke~i Satınalma Komisyonundan : 
~Ot birlikleri ihtiyacı için 216 metre branda bezi, 140 kilo aarı 
~'Ut~ 5o kilo sarı sabunlu kösele, 5 kilo sarat ipliği, pazarlık 
l .l>l ._tın alınacaktır. 
~---~rlıtı 24.4.940 çarşamba ıünü aaat 10 da Balıkeıir Kor ıa
' tit komiıyenunda yapılacaktır. 
~i~"•e ve evaaflarını girmek iatiyenler her gün komisyonda 

\. l'1i ~r. 
~ ~p~~:i~. meakur gün ve saatte komiıyonumuza müracaat etme-

~~ur. _ ---~~-----
~_!, Büro ve ev BiJası, Muşamba, Hah v.s. 
ı. _......._, ______ ~ ... - ---

i 1(
0 

lanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 
~ ~11'1t~llla1alık için 17 portatif demir maıa ile 25 1&1adalya 2 şenzlonk 

, '"tltr he koltuk nümuneaioe göre pazar~ıkla yaptırılacaktır. Nü. 
'1... lı d r fiin komiıyonda ıörülebilir. isteklilerin 26.4.940 günü 
~ ~o:i.?t'i teminatları ile birlikte Fındıklıda komutanlık. satıu
~•••• mÜ••caatlar>. 

işleri, kırtasiye ve yazıhane Lvz. 
~ ._,G S\ltner Bank Selluloz Sanayii Müessesesinden 
tı\ ~ .~ltteıniı:cle mevcut şartname veçhile 200 (iki yüz) ton ıafi 

lllGaı tı..50o (beı yüz) ton karışık matbaa ve büro artığı eski ki· 
'-ı... '1.t: asa ıuretile mübayaa edilecektır. 

,..._ .._;"••a 22 May11 940 Ç&'famba günü saat 14 de İzmitte mü
' dirlütünde yapılacaktır. 

'ia talip olanların fiat tekliflerini havi kapalı zarfları 

son gününe kadar limanımıza geleeek devlet deniz yolları işletme· 
sine ait vapurların yükleme boşaltma ve aktarma işleri bir ay için
de pezarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

Şartnamedeki iş tekillerine göre muhammen bedel yirmi bin 
lira muvakkat temieat bin beş yüz liradır. 

Pazarlık 2 Mayu perşembe günü saat l 1 de Devlet limanları 
itletmeıi lzmir şubesi binaamda yapılır. Şartnameler bili bedel alı 
nır. 

İıteklilerin kanuni vesikaları ve teminatlariyle birlikte tube 
müdürlüğüne müracaatları ilin olunur. 

• • • 1940 yılı baziranınııı birinci gününden 1941 yılı mayısmın 
son gününe kadar Çamaltı tuzlasından vapurlara motörlere tuz yük· 
leme ve istif etmek işi bir ay içinde pazarlıkla eksiltmeye konul
muştur. 

Muhammen bedel on bin lira muvakkat teminat 750 yedi yüz 
elli liradır. 

Pazarlık 3 mayıı cuma günü saat on birde devlet limanları 1 
işletmesi İzmir şubesi binaauıda yapılır. Şartnameler bili bedel alı· 
n~ 1 

iıteklilerin kanuni '\ eaikaları ve teminatiyle birlikte şube mü· 
dürlütüne müracaatları ilin olunur. _ j 

Mahrukat, Benzin, Maki na ıağları v. s. 
Bolu Belediye Riyasetinden : 

Belediyemiz elektrik ıanhralının 940 senesi mahrukat ihtiyacı 
olan 400 ton maden kömürü ile 450 ton odun 21 gün müddetle 
ıartnameıi mucibince ve bilum•m masarifi müteahhidde ait olmak 
üzere açık eksiltmeye konulmnştur ihalesi 3.5.940 cuma günü saat 
15 de belediye encümeninde Y' pılacağından taliplerfn pey ıürebil
meleri için muhammen bedeli üzerinden kömür için 600 ve odun 
için 233 lira depo akçasını yatırmış olmaları ve ihale gününde sair 
evrakı lazıwalarile birlikte hazır bulunmalan ve şartnameyi görmek 
iıteyenlcrin her gün belediyeye müracaat etmeleri ilin olunur. 

Müteferrik 
İstanbul Komutanlığı Sabnalma Komisyonundan : 

Ciheti aakeriyeye seyyar fırın ve seyyar mutbah yaptırılacak
tır. Talip elanların bunların nlrnunelerini görmek Te ııe kadar za
man zarfında kaç tane fırın ve mutbah verebileceklerıni ve beheri· 
ni tahminen kaç liraya yapal.ileceklerini Fındıklıda komutanlık sa· 
tınalma komiıyonnna ber gün müracaatları. 

* * • Komutanlık birlikleri için i kalem kazma ve kürek kılıfı 
yaptırılacaktır. Münakasaaına 26-4.940 günü 1aat 10 da başlanacaktır 
Şartnameıi her gün komiıyonumuzda ıörülebilir İsteklilerin belli 
gün ve saatte kat'i teminat akçelerile beraber Fın.lıklıda komutan· 
lık ıahnalma komiıyonuna müracaatları. 

* • • Piyade atış okulunun ihtiyacı olan 6 kalem kazma ve kü
rek kılıfı pazarlıkla yaptırılacaktır. Münakasasına 26.4.9~0 günü sa
at 10,30 da batlanacaktır. Nümune ve şartnamesi komisyonumuzda 
muzda her gün görllebilir. isteklilerin belli gün ve aaatte kat'i te. 
minat akçelerile beraber Fındıklıda komutanlık aatınalma komiıyo
nuna müraacaatları. 

Hatay Emniyet Müdürlüiünden: 

Hatay Emniyet Müdürlüiünce açık eksiltmeye konulan 
ve 16 nisan salı a-ünü ihalesi mukkarrer bulunan bir deniz 
motörüne talip zuhur etmediğinden açık eksiltme 16 nisan 
940 tan itibaren on gün müddetle temdit edilmittfr. 

Açık eksiltme 26 niaan cuma günü müdiriyet binasında 
yapılacaktır· Şartnamede hiç bir değiıiklik yoktur. Taliple· 
rin muayyen günde müdiriyete müracaatları. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Sabnalma 
Komisyonundan : 

M•hammen Muvakkat 
bedeli teminatı 

Malze- cinai ve miktarı Lira Lira Kr. İhale tarihi 
menin 
20 ton lO No.lu çinko 7000 

18 kalem muhtelif 4960 
kaynak teli 
149 kalem muhielif ege 120()() 

525 00 

372 00 

900 00 

29-4-1940 pazartesi 
günü saat 14,30 da 

29-4-1940 pazarteıi 
günü saat 15 te 

29-4-194() pazartesi 
fiiuü ıaat 15 30 da 

Cins ve mildarlariyle muhammen bedelleri yukarıda yaaılı mal· 
zeme müteahhitleri nam ve heaabına hizalarında göıterilen gün ve 
ıaatlerde Askeri Fabrikalar Umum müdürlüğü merkez aabnalma ko· 
miıyonunca pazarlıkla ihale edilecektir. Şartnameleri parasız olarak 
komiıyondan verilir. Taliplerin\hizalarındaki muvakkat teminatla 2490 
ıayılı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle komiıyoncu olma
dıklarına ve bu itle alakadar tüccardan olduklarına dair ticaret o
dası veaikuiyle me&kur riD ve aaatte komiıyona müracaatları. 

Gaziantep Vilayetinden : 
Gaziantep - Nizip yolunda yaptırılacak 152 lira 75 kurut be· 

deli keşifli 47 adet kilometre taşının eksiltme müddeti 10 gün uza
tılmıştır.Taliplerin 11 lira 46 kuruşluk muvakkat teminatı hamilen 
2 5 .940 perşembe günü saat 10 da vilayet encümenine müracaatları. 

* * • 
Makinist malzemesi alınaeaktır. Bak: İst. PIT Müd. ilanlarına. 

rza,c Zahhte, Et, Sebze v. s. 

Adana Askeri Satınalma Komisyonundan : 
Adana garnizonu için mayıs 940 ayı için pazarlıkla 7500 kilo 

kabak ve 7500 kilo semiz otu ahnacakhr. 
Kabağın beher kilosunun muhammen bedeli 9 aemiz otuaun 

7,5 kuruştur. Pazarlıtı 24.4.940 çarf&mba günü saat IO da Adana 
askeri satınalma komiıyonunda yapılacaktır. 

Her ikisinin ilk teminatı 92 lira 35 kuruflur. · isteklilerin beHi 
günde müracaatlan. 

1 - ı. VI. 940 tarihinden 31. V. ~41 tarihine kadar İdaremizin 
Cibali fabrikaıında çıkacağı tahmin olunan 10,000 kile kaba talaf 
pazarlıkla satılacaktır· 

11 - Pazarlık 8. V. 940 çarşamba günü saat 16 da Kabatatda 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Satış Komiıyonunda yapılacaktır. 

Ih - Nümune Cibali fabrikasında görülebilir. 
iV - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan pn ve saatte% 15 

miktarındaki teminat paralariyle birlikte mezkur Komisyona müra-
caatları. (3258) 1-4 

• * * 
1 - Nümunesi mucibince 2,000,000 adet bira fİşeıi kapıülü 

müteahhidi nam ve hesabrna pazarlıkla satın alınacaktır. 

il - Pazarlık 3. V. 940 cuma günü aaat 14,30 da Kabataşda 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ili - Şartname sözü geçen Şubeden paraaız alınabileceği gibi 
nümune de görülebilir. 

iV - İıteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte% 7,5 
güvenme paralarile birlikte mezkür Komiıyooa müracaatları. 

(3152) 2-4 

••• 
1 - Ketif ve şartnamesi mucibince İdaremizin Cibali kutu 

fabrikasmda ahşap tavan kaplanmaıı işi pazarlıkla ihale olunacakbr. 
il - Ketif bedeli 1380 lira muvakkat te•inatı 113,50 liradır. 
ili - Pazarlık 29. iV. 940 pazartesi günü ıaat 11 de Kabataşda 

Levazım ve Mubayaat Şubeıindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Şartnameler sözü geçen Levazım Şubeıi veznesinden 3 ku· 

ruşa alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan 
namesinin F fıkrasında yazılı ve1&ik ve % 7,5 
birlikte mezkur Komisyo:ıa müracaatları. 

gün ve saatte ıart
gü venme paralarile 

(3201) 4-4 
• • • 

l - Evsaf listeıi ve reımi mucibince 6 dan 50 m/m kadar 45 
şer adet delik mastar açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli 952,25 lira muvakkat teminatı 71,41 li
radır. 

111 - Eksiltme 26. iV. 940 cuma günü aaat 10,30 da Kabataıda 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Listesi ıözü geçen Şubede le kik olunabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte% 7,5 

güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona gelmeleri. 
(3224) 3-4 

lstanbul P. T. T. Müdür.lüğün~ın: 
~:.:_")idaremiz ihtiyacı için lüzumu olan makiniıt malzemesi alımı 
açık eksiltmeye konulmuıtur. Ekıiltme 8. 5. 940 çarıamba ıünü 

ıaat 15, 15 de B. postahane binası birinci katta Telgraf Muavinliği 
oda11nda toplanacak Müdürlük Alım Satım Komisyonunda yapıla
caktır. 

Muhammen bedeli 1603 lira 28 kuruş, muvakkat teminat 120 
lira 30 kuruştur. İsteklilerin olbapdaki şartnameaini görmek ve mü
vakkat teminatlarını yatırmak üzere çalııma günlerinde mezkur 
Müdürlük İdari kalem Levazım kısmına ekıiltme gün ve aaatinde de 
940 senesi için muteber Ticaret Odası ve1ika11 ve muvakkat temi-
nat makbuzile Komiıyona müracaatları. (3264) 1-4 

lstanbul Hayvan Bor.sası Dlr.I Satış Flatlar.ı 
- 20. 4. 940 -

Çeşit Say111 Atırlıtı Paraıı 

En aşağı En yukarı 
Kş. s. Kş. s. 

Kızıl Karamam 
Dağlıç 156 6019 25 30 
Kıvırcık 13 441 26 28 75 
Karayaka 
Beyaz Karaman 102 4597 29 29 ----
Kuzu 
Süt Kuzuıu 1944 34619 17 - 31 ......_.......,. __ ..._ 

Tiftik 
Keçi 
Oğlak 

Şark Öküzü 
Öküz 27 9815 ti 20 
İnek 5 1457 il 20 
Dana 3 349 11 15 
Boğa ı 644 24 24 -Manda 5 2182 18 50 18 50 
Malak 4 438 15 15 

-İmt'i;-;-z-S~bibi ve Yuı itleri Direktörü: İımail Girit 
Buılclıtı yer: Akın Buımevi l.taa bal 

0rta 
Kt. s 

29 09 
27 22 

29 

25 71 

18 73 
18 58 
14 39 
24 
18 50 
15 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui ------ -- ---~ ----=-"!"-Mode Prix Caution. Lieux d'adjudication et du 
Cahier deı Chargea 

Ohjet de i'adjudicalion 
d'adjudicat. eıtimatif provi.oire Jourı Heures 

Adjudications au Rabais 

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

Constr. bat. P.T.T. Seyhan Publique 
Repar. fabrique sel Gre a gre 
Foumiture et transport couvercle en pierre de Publique 

cannlisation 
Repar. maison correctionnelfe 

,, bat. 
Achev. constr. sanatorium des professeurs 

( cnh eh 350 P) 
Repar. bat. P.T.T. Kütnbya 

Gre iı gre 
., 

Pli cach 

., ascenseur fab. tabacs Malatya Publique 
Constr. konak gouvcrnemen. (cnh eh 225 P) Pli cnch 

11 escalier, canal et mur a Bostancı Ça- Publique 
talçc~me 

935 47 
750 12 
607 70 

1463 92 
60698 54 

9583 60 
12!>9 82 

42829 (J9 

3550 86 

70 16 
56 25 
45 58 

109 79 
4284 93 

719 -
94 49 

3312 -
266 76 

Repnr. konak gouvememental Gre a gre 2012 75 150 95 
Constr. bit. ecole ( 1 pnrtie) (ni) Publique 2235 26 t 67 64 

Electricite-Gaz-Chauffoge Central (lnstallationet Materiel 

Radio de 5 lnmpes a ondes Jongues, ınoyennes - la P• 80 -
et courtes: 5 P· 

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Etoffe pr. habits d'hiver pr. soldats: 15000 m. Pli cnch le m. 3 25 4500 -
(cah eh 325 P) 

Toile Branda: 216 m.·vacbette jaune: 140 k.- Gre a gre 
cuir savonneux jnune: 50 k.-fil de sellier: 5 k. 

Etoffe pr. costumcs de travail: 20000 m. > 13000 - 1950 -

Ameublement pour Habitation et Bu!.eaux-Tapisserieetc. 

Dir. P.T.T. Seyhan 
,, Saline Çamaltı 

Municipalite Trabzon 

Procureur Gen. Isparta 
Def terdarnt lzmir 

,, lstnnbul 

Oir. 1:1.T.T. Kütahya 
,, Fab. Tabacs Monopoles Malatya 

Dir. Trnv• Pub. Gümüşhane 
Com. Perm. Municip. lstanbul 

Vilayet Ankarn 
Dir. lnstruction Pub. Antakya 

Conseil Adminislrntif P.R.P. Kaza 
Gaziantep 

2-5·40 15 
6-5-40 14 -

26·4-40 15 -

25.4.40 15 -
6-5·40 14 -

13·5-40 15 -

25·4·40 11 -
7.5.40 14 -

10-5-40 15 -
8·5-40 14 -

8-5-40 15 -
29·4-40 15 -

1-5-40 16 -

C. A. Command. Gen. Gendr;. Ank. ll·5-40 10 -· 

" 
Milit. Bıılıkeıir 24-4-40 ıo -

Com. Ach. Min. Def. Nat. Oep. Aviat 26-4-40 l l -

Tnble en fer portative: 17 p.-chaises: 25 p.- Grc iı grc Com. Aclı. Comm. Mil. lst. Fındıklı 26·4-40 ll -
chaise longue: 2 p.-fauteuil portatif: 3 p. 

Travaux d'lmprimerie - Papeterie - Fournilure de Bureaux 

P pier pur blnnc: 200 t.-papcrasse d'imprime- Pli cnch 
ric et de bureau: 500 t. 

Bois de Construction, Planches, Charpent ---
Bois de constr. en sapin: 330 m8 Pli cach 7425 - -
Poteaux telegraphique en sapin: 4Ş5 p. Publique la p. 6 -

n n n bois de cbine: 345 p. n 2077 SU 

Transport-Chargement - Dechargment 

Transport articles monopoliscs Publique 
il n n 

Combustible - Carburant-Huiles 
Charbon de terre: 400 t. 
Bois: 450 t. 

n de cUne: 50 t.-id. d'orme: JOO t. 
Coke: 30 t. 
Huile pr· cylindre: 5 t • 
Bois de chene: 100 t. 

O ive rs 

Fabrication four ambulnnt et cuisine ıımbulante 

Publique 

n 

n 

n 

n 

n 

--
1162 50 

960 -
la t. 520 -

1300 -

Etuis pr. piocbe et pelle: 8 lots Grc a gre 
l> l> il l> il 6" " 

Tabouret, assicttes, carafes, crachoirs, matela:. Publique 
en coton ete. 

Ciment: 1700 ıacs 
Pierres parquet granit: 24000 p. 
Moteur pr. mer (ai) 
Materiel pr. mecnnicien 
Confection sacs pr. facteur: 3599 p. 
Pierres kilomctriques: 47 p. (aj) 

Pr.ovisl ons 

n 

n 

Sucre (le k. 38 P) Publique 
Riz Kamolinn: 162372 k.-id. Bertoma: 3820 k.- Gre a grc

id. Marctelli: 33808 k.-id. Kamolina pr. 
soupe: 34 t.-id. Mııretetli pr, ıoupe: 16 t. 

The: 750 k. Publique 
Courge: 7,5 t.-potirpier: 7,5 t. 
Pain: 200 t. 
f'oie: 7,5 t. 

Adjudications a la surenchere 
Conccssion d' exploit. de navigation 

,, 
Pli cach 
Gre a gre 

Pli cach 

1605 40 

1819 -
3000 -

1603 28 
1871 48 
152 -

3760 -
69014 21 

3375 -

16000 -

16000 -

700 -

557 -
218 25 
155 85 

96 -

600 -
233 -
79 69 
72 -

195 -
97 50 

137 -
225 -

120 30 
140 36 

75 47 

282 -
9401 42 

254 -
92 -

lndustrie Cellulose de Sumerbank 

Dir. Trav. Pub. Bolu 
Dir. P.T.T. Kütahya 

,, ,, lstanbul 

Oir, Pr. Monopoles Anknra 
n » n Adana 

Municipalite Bolu 

n n 
Dir. E.cole Forestiere Bolu 

,, ,, 
Municipalite Gaziantep 
Vilayet > 

Com. Ach. Comm. Mil. Ist. Fındıklı 

" n . " 
Hôp. Rcgional Konya 

Municipalite lzmir 
:ıı l> 

Dir. Surete Hatay 
Dir. P.T. T. lstanbul 

n n 
Vilayet Gaziantep 

C. A. <::!ommand. Gen. Gcndr. Anlı:. 
Com. Ach. Int. Tophane 

C. A. Com Gen Surv. Douan. Ist. 
Com. Ach. Mil. Adana 
Procureur Gen. Gazinntep 
Com. Ach. ~omm. Mil. Iıt. Fındıklı 

Municipnlite Birecik 

22-5-40 14 -

2·5-40 14 -
29-4-40 14 
8-5·40 14 -

13·5-40 15 
21-5-40 16 -

3-5-40 15 -
3.5.40 15 -
3-5-40 15 -
3-5-40 15 -
2-5-40 14 -
2-5·40 10 ~ 

26·4·40 10 -
26-4-40 10 30 

6-5-40 11 -

6-5-40 16 -
6-5-40 16 -

26·4 40 
8-s-.ıo ıs 1s 
8·5-40 15 -
2-5-40 10 -

6-5-40 10 -
29-4-40 14 -

8-5-40 11 -
24-4-40 10 -
13-5-40 15 -
24-4-40 15 -

15-5-40 14 -

-------------------~-------------.J..~~------·------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Memento des Fournisseurs 
LES ADJUDICATIONS QUl AURONT L\EU LE 24.4·g40 

Minist. Travnux Publics : Com. Acb. Milit. Sivas :
901 Coacıısııeur et tracteur [No 1350] Lentille1 et haricot. sec [No lS 

Municipalite Germenecik : Crec'be Balıkesir : 
Moteur, dynıımo, fil ete. pour in•tııl. Constr, mur [No 1391] • bUI 
clectr (No 1359) Com. Ach. Command. 1tt•ıı1 

Com. Ach. Command. Gen. Materiel pour explo.t. moteı:ır [Nlst·, 
Gend. Ankara : Adminiıtr. Eaux MunİC• 

Cuir et vacbctte {No 1380) Traruıport de charbon {No 1392) 

o· . Gen. Monopoles: Com. Ach. lnt. Tophane: 
Boiı de constr. [No 1381] Poteau:ı pour tente (No 1394] 
Tnbe de flımme de locomotive, 'mııno• Grilles en boiı {No 1394) 
metro, vene de niveııu d' oau et couteııu Crins de chcvre [No l..ı94J • 
pour bııcUıer [No 1381] Dir, Ecole Second. Niğde' 
Toile pour fıltre (No 1384] Rcpar. bat. ecole [No 1393) • 
Couteıu denle et cliver1eı chaine•(No 1388] Com. Ach. lnt. Maritiılle' 

Chemins de Fer Etnt : Ciicle nu (No 1394] 
Burin americaın perforer [No 1381] Com. Ach Milit. Ediroe: 
Ciible extcrieur de tclCphono [l\ıo 1382) Linge pour ıo dat (No 1394] t' ~ 

Com. Acb. Minist. Def Nat. : Snon, lentille, rır. et po 5- hicbe (. 
Carbonate do bism tb et ıouı nitrııte de Com, Ach. lnt. Erzerıııtl · 
biıımutlı JNo 1395] B [N 094] J 
Gne hydropbile [No 1395] 1 eurre 0 ı., b• 
Lit en fer lNo l:S97) Com. Acb Surv Doııo.'1· fi 
Bottıncs [No 1396] Articles pour moteur coıtu••' P" r( iİ 
Conıtr. bııraqoe en bot. (No 1397] "t . f b . t" d' t b 9 el ' 

i . pı aın•, a rıea ıon e u e 
Com. Ach. Division Mil. zmıt : electrique [No 1395] 

Adduc. eau i'ı un pavıllon lNo 138~} Oir. Culture Ist: 
Dir. Gen. Exploit. Electr. Trams Draps de lıt, taıo d'oreiller 
et Tunnel lstanbul : ete. [No 1395) l , 

Conaole en fer, plaquıı ete. [No 1383] Ligue Sportive Çannkk8 e' 
Dir. Gen· Türkkuşu: Comıtr. place pour entrainı~ent ~ol 

Conbinaisona ot cııpuclıonı [No 1383] Com. Perm. Munic. lstaıı 
Dir. Compt. Partic. Bolu : 

Rcpar. bii.tiııse [No 1397] 
Vilayet Elazig: 

Conıtr. batiue ecole priı:ı:ıairc [Noıl386] 

Com. Ach. Milit. Mnnisa: 
Macaroniı (No 1387] 

Com. Ach. Milit. Çorum : 
Haricots secı, bles concııssc et oignons 
(No 1S90] 

Direction P.T.T. Konya: 
RÇpar. biiti1Se1 P.T.T. [No 1389] 

Com. Ach. Corps Armc Afyon : 
Benzi11e vacoum graisse et valvnline 
(No 1389] 

Com. Acb. Fabr. Milit. Ank.: 
Boiı dı 111pln (No 1390] 
Boi.!I ruineo:ı (No 1.392] 
Acier, tôles, pierre1 cmori•, vemi• la· 
qı:ıe ate. [ No 11394 J 

=w 
M ZAY 

Motour pr. mer [No 1384) 41 Camion et camionnettıı (No ısıl 
59

; 
Pn duıtı pharmoceu1ique1 (No 1 
Seau a pnss;>ire [No 1395] 

Dir. Forit Balıkesir: 
8011 de ııapin [No 1334] • , 

Com. Ach. lnt Ankara' 
Coke (No 1384] 

Dir. Gen. Sürete: ·' ı 
• • ("'O Etoffe grise r:ıeur babits d'ete 

Oir. Forôts Bolu : 
Bois de peuplier (No 1885] • 

r"' NOTES • Le11 Numcros ontre / 
tbeaeıı ıont coox dı notre joıırıı' 
lcquel l'aviı 11 paro. , 

1 
I 

(•) Leı nfiaires auıvieıı d oJI tı' f 
riıqae H rapportent i de• vıO 
ıdjudica tiozı ii lıı ıurencber•• 

M. M. Vekaleti Satmalma Komisyonundnn ~' 
Bir bnş dişi hntır sablıktır. Taliplerin 25.4.940 perşeOlbt 

saat 11 de M.M.V. Satınalma Ko. da bulunmaları. 

lstanbul ikinci İcra Memurluğundan : ,, ~ 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup paraya çevrilme ine 1'•' & 

rilen hah karyola, rardrop komedin ve snireden ib ret e" i~6~ 
25.4.940 perşembe· günü ı;aat on ikiden on dörde kad r fer ,ti ; 
cıle İzzet Paşa sokak 3i numaralı apartmanın önünd açık 1

1 f 
ile satılacaktır. Kıymetini bulmadığı takclirde ikinci arttır~'sı1'/ 
san 940 pazartesi günü ayni mahalde ve tayin edilen saatte •"6,
celdir. İsteklilerin ma allinde hazır bulunacak memuruna ıJl 
ları ilan lunur. 

Kadıköy Maliye Şubesi Tahsil Şefliğinden l 11ıJı f 
Şubemize sa4 yılı kazanç vergisinden borçlu kumcu f ı (. 

nin Kadıköy Oamnnnğa mahallesi Mühürdar Fuadbey sok~ de 'J 
mahalde tahtı hacze alınan yedi bin aded tuğla maball111 r 
arthrma ile satılacaktır. Talib olanların 2-5-940 perşeınbe 
saat 11 de aleni müzeyede ile satılacaktır. . Je ., 

Tali~ olanların muayyen gün ve saatinde satıç yerıı> 
bulunmaları. 

Cinsi 
Otom bil 

İskenderun Malmüdürlüğünden : 

Markası 

Stodu Beyker 
Modeli 

937 

Mııhammen 

kıymeti 

Lira 
300 

·l 
1eııı~~I 
"' OJ" .,, 

ı,ı 541 
zı,50 1ı~ıı 

,, 930 100 1,3" 
,, - ıoo 11çı~ I 

Yukarıda cinsleri yazılı otomobiller 25.4.940 tarihi11de çJ~ 
brma suretile İskenderun malmüdürlüğii tarafından sahlı§'' 
mıştır. 

Taliplerin mezkur malmüdürlüğüne na racantları. 
••• 

· · ı~ 1ıır•"' Kaba tala sablacaktır. Bak: inhisarlar U. Müd. ı uP 
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