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Umum Tüccarların ve nıüteahhitlerln mesleki Organıdır 

Ekonomik Haberler 
Poıonyadan atacağı olan tüccar

lar paralarını alacaklar 
Tütün tüccarlarımızın Polo

:Yaya harpten evvel satmış ol 
llkları tütünlerin bedelleri bu 

~ne kadar tediye olunama01ışh 

1 
llccarlarımızın alacaklarının a

~ıırnası hususunda Ticaret Ve-
ilctile Polonya sefareti ara-

•tnd " lıe a yapılan muı.akereler miis 
l'~t bir şekilde neticelenmiştir. 
I Uccarlarımızıu paraları bugün
btrde tevzi edilecektir Bundan 

t~tka Çekyadan alacaklı olan 
ut~ 

~ Un ticcarlarınm paraları da 
Sı 11itlnlerde Merkez Bankası tara 

ndan ödenecektir. 

Benzin, gazyağı ve motorin fi
yatlarının tashihi 

21 nisan 940 tarihinden itiba· 
'tn rn . k"" k 
11

• erıyet mev ııne onan ye-
fjı benzin, gazyağı ve motorin 
/8Uarına ait teblifde bazı tab
br Yanlışlıkları görüldtıa-Gnden 
~ llııların ıışağıdo yazılı olduğu 
/Çhile tashila edildiği Ankara-
lltı bildirilmektedir ~öyleki : 

i . 1 - Dökme motorin fiyatları 
~~kilo ba,ına iÖslerilen zam 
ltı kuruş olmayıp 0,27 lrnruş-
'· 

it~ - İctanbul ve izmir sebir 
d:~ İçin litre olarak gösterilen 

tne iU fiyatı kilo oJocPkhr. 

Ka ~ 

1 ra yoıııe şimali Avrupa mem-
ekıtıerine hububat ihali teklifleri 

ltkA.•rupa harbinin şimal mem-
1, ttlcrint intikal etmesi üzerine 
~ \'eçı Norveç, Finlandiya, Leton
,; Estonya hükumetlerinin tica
• Vaziyetini mühim nı ikyasta 
,:;•11ııştır. Şimal denizleri tica· 
d Vapurlarına tamamen kapan
,.•~ı için bu hükumetlerin ticareti 

)" 1111 ı kara yoluna yani Rusya 
'llna • h' • . B iç- ın ısar etmıthr. unun 

l'~tı • şimal memleketlerinden 
ıuı'kıye piyasalarına mühim tek
t\ ~r gelmel<tedir. Alakadar tüc
t,~ llr bu teklifleri tetkik etmek
~1 lrlcr. Şimal memleketlerinin 
~· •blcri bilhassa hububat za
~~t tııo.ddeleri tiftik yapağı ve· 

''~ Özerinde toplaııwaktııdır 

-~h ~ ti tıllf memleketlerle yeniden 
caret anlaşmaları yapılıyor 

. ~r~Gk6mct, muhtelif memleket· 
ki)dt •lan ticaretimizi yeni şe
lik e tanzim etmek ve yeni is· 
dil &ı;nctlcre sevkeylemek maksalq; balihnzırda ticari münase
tıı 'ıtıııın inkitafn müıaid oldu 
.ı tnı.ıbtelif memleketlerle bir· 
"'ııı r • 
lllt •cari muzakereler vt· temas· 
~11' başlamıştır. Bunlar, İsviçre, 
~an . 

~I~ Ya, Macaristan, ltalyadır. 
'ııı-;nya,. ile de yeoi bir ticaret 
)•r. ı rnaıı akdi için mizakereler 

1 lrıalttır. • • !-. \'tçre ile y..eni bir ticaret an-
'-i,~'aı akdi için şehrimiz Cum
•t) Yet Merkeı. Bankasınaa ce· 
li ij11 •den müzakereler bir hay-

trlenı · t" B ·· k l · )'k lf ır. u muza ere errn 
dq~11da intac edlleceti ümid e
~'ı. tktcdir. Yeni anlatma, harb 
~il '~eti dolayııile iki memleke
~,ı_~:diye kadar batka mem
•t_~ an tedarik edip de •imdi 
~lld dtldarı maddeleri yekdiğe''11. alması dolayııile aradaki 
•l .:ın daha fazla ienişletilme-

11'1& llayanmaktaılır. 

Romanya hükümeti de bazı 
ihracat maddelerini takyid etoıiş
ve bilha111a petrol ve mü,takka
h iJe kereste fiyatlarına yeniden 
mühim zamlar yapmış oldutuıı
dan Rumanya ile evvelce ara
mızda yapilmıf olan ticaret an. 
laşması dahilinde ticari münase
batımızın yeniden tıınzimi ıçın 
bu günlerde müzakerelere ba
şlanacaktır· 
Dıt ticaret daireıi ikinci reiıi 

Celil Aygunt Peştelye gitmit 
ve orada temaslara baılamııtır 
Bu temasların iki memleket ti
earetinin inkişafında büyük fay
dalar temin edeceği şüphesiz 
görülmektedir. Haber verildiği
ne göre Macarlar memleketimiz
den tütün mubayaahuı arhrmağa 
karar vermişlerdir· Macar tütün 
inhisarı erkanından Yoza'nın 
riyasoti altında bir heyet bu 
gönlerde tiltün mubayaatı için 
şehrimize gelecektir Macarlar 
madenlerimize karşı alaka gös
termekte, maden cevheri muka-
bilinde makine vermeğe teklif 
etmektedirler. 

İtalyaya giden Ticaret Veka
leti İstandardizasyon müdürü 
Faruk Sünter Romada temaılar 
yapmaktadır. ltıtlyanlar son za
manlarda pamuğa olı:ın genit 
ihtiyaclarından dolayı memleke· 
timizden fazla pamuk alabilmek 
busuıunda ısrar etmektedirler. 
Bu 11rar yüzünden Türk İtalyan 
ticaretinde bir çok müfkülat 
çıkmaktadır. Rornadaki te
masların bu vaziyeti ıslah ede
ceği ümid olunmaktadır. 

Yugoslavya hükOmetinin ticarı 

münasebatı mız vesllasihı verdiği 

nişanlar 

Yugoslav hükümeti, Türk - Yu 
roslav afyon ticaret itleri elbir
liğindeki samimi çalıtmaları ve 
çok dürüst faaliyetlerinin dosta
ne bir hatırası olmak üzere 
Toprak Mahsulleri ofisi eski u
mum müdürü Afyonkarahisar 
meb'usu Hamza Erkana, Dıt ti
caret dairesi reisi Servet Berki
ne ve Toprak mahıulleri eski 
umum müdür muavini şişe ve 
cam fabrikaaı müdürü Vahid 
Deoıirkana Yugoslavyanın en 
büyük nitanının ikinci derecesi
ni vermiştir. 

Petrol ve benzine yapılan fiyat 
zamlarının tesiri 

Rumanya hükumetinin benzin 
fiyatlarma yaptığı fiyat ilive
sinden sonra memleketimizde 
de benzin ve petrol fiyatlarına 
bir mikdar zam yapılması zaru
reti hasıl oldu. 

Maamafih benzin ve petrol 
fiyatlarınııı artması harici tica
retimizde hiç bir rol oynamaya· 
cak mahiyetlidir. Çünkü hükü
metimizin Rumanyadan aldığı 
benzin ve potrole mukabil bu 
memlekete aattıtımız malların 
fiyatlarma ayni mikyasta fiyat 
ilavesi yapılmı,tır. Ancak ben
zin ve petrol fiyatlarının artma
sı otomebil ve otobüs sahihleri
ni bir parça müteessir etmiştir. 

Şehrimizde çalışan taksilerle 
otobüslerin nakliye tarifeleri es
ki benzin fiyatları esasına göre 
belediye tarafından teshil edil
miş olduğundan benzin fiyatla
rının artmaaı üzerine tabii ola
rak müşkül vaziyete düşmüşler
dir Bu ıebeble şehrimizdeki 

taksi ve otobüı sahibleri taksi 
ücretlerile tarifelerin yeni baş

tan tetkik edilerek tesbit edil· 
meaini istemefıe 
tir. 

karar vermİf-

K 

Müteahhitlerin Takvimi 

YARIN 25. 4. 940 ta YAPILACAK İHALELER 
..._ 
lst. Gümrükleri Başmüd : 

Madeni yaf! radyo akHIT'ı merr.er ta~ı 
v ı. (Nu 1374) • 

Muhtelif eşya (No 1393) • 

Edirne Aık. SAK: 
Arpa ve Hbun (No 1377) 
Taz.e seb:ı:e ve tue ıoğaıı (No 1'i92J 
Malcuna 'Ve yulaf (No 1395) 
Henir (No 1397) • 
İst. Defterdarlıtı : 

Kot.az latarna hurda eı)a un 
gel yatı anlcnı (No 1378) • 

İnhisarlar U. Müd. 

ve vran-

Dolap Ye 1andal uku1erı (No 1390) • 
Vaııonet ray vagonet mal:ıemeai toz yal

dız ve lıtapon (No 1381) 

Jandarma Gen. Komut. Ank.: 
Kaputluk k•mış ve bnttaniye (Nu 1383) 
Kilım (No ISSS) 

Ankara Valiliği: 
Yol tamiri (No 1383) 

TürkkufU Gen. Direk. : 
K. hıul)e nohud pirinç mercimılc ma

karna (No 1385) • 

Güm. Muh. Gen. Kom. ist. SAK: 
Cibinlik (No 1385) 
Yulılı: elbise (No 1385) 

İçel Orman Çevirge Mücl. : 
Çam ağacı (No 1385) • 

Samsun Vilayeti: 
Kap•t beı::i aile 11111&11 ve battaniye 

(No. 385) 
İliç ve tıbbi malzeme (Ne 1!1'15) 

ist. Belediyeıi : 
Halı (No 1335) 
Kurıun mülaür tırtıllı tel ve :zımba 

kinesi (No 1393) 

D. D. Yolları : 
Petrol (No 1385) 
Lokomotif metalı (No 1355) 

Manisa Ask. SAK: 
leytinyatı (No 1387) 

Türkiye İt Bankası Aıık.: 
Otcımobil (No 1390) • 

Gireson lnhiurler Bııtmild 
lahiurlu mamulitı nıklı {No 1~ 9) 

Afyon Kor SAK: 

mu· 

Bulgur (No 1390) 

Aıkeri Fabr. U. Müd.: 
Yerlı Lintrrs pamu~ıı (No t390) 
Maı.ot (No 1390) 

Birecik Hudud Taburu SAK: 
Keçi eti (N~ 1392) 

Samsun P.T.T. Müd.: 
Fotin ve iskarpin fNo 1392) 

Gaziantep Vilayeti: 
Meşe <>d mı {No 1392) 

Tophane Lvz SAK: 
K.fes undık ve lı:iA-ıt L:ırpınt111 ve giilıı

re (Ne 1395) • 
Küçüle ve büyük kopfa {No t395j 
Ça'llafırlık ber; (No IS95) 

Balıkesir Aıik, SAK : 
Bulgur rırinç makarna 111lııun ve 

(No 1395) 
Depo int. (No 1396) 

M. M. V. SAK: 
Sargılık lıez (No 193.S) 

Deniz Lvz. SAK: 
Tıre çorap ipliği (No 1395) 

Belediye Sular idaresi : 

şok er 

Flektrık mal1emeai (No 1397) 

C. H. P. Gerede idare 
E1alı:trik malr;emesi (No 1397) 

Manisa Valiliği: 

Heyeti: 

Sı!a ve H•dıılye (No 1397) 
lst. Komut. SAK: 

Tamirat mul~emHI (Ne 1396) 

Buaa Tarım Kredi Kooperatili: 
Bina tamiri (No 1S97f 

Çanak. inhisarlar Müd : 
Sabit rnf ar yap. (No 1397) 

Kütahya P.T.T. Müd, : 
Kütahya P T.T. binası tamirı (No 1398) 

İsparla C. Müddeiu~umiliği: 
1 ~puta cen evi tamiri {No 1398) 

• İskenderun Malmüdürlüj'ü : 
Otomohil (No 13t8) • 

Hamiş : [] Tırnak iç ne alınmıo nu

maralnr, işin hangi ııayılı gaıetede neşr• 

oldufrunu gôıterir. 

Seyhan p. T- T. Müdürlüğünden: 
935 lira 47 kuruş keşif bedelli Seyhan P. T. T. binaamın tami

ri nçık eksiltme saretile eksiltmeye konulmuıtur • 
Eks:Itme 2 5.940 perşembe günü saat 15 te Adanada müdiirlük 

binasında alım satım komisyonunca yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 70 lira 16 kuruştur 
Taliplerin tamirata ait şartname ile keşif cetvellerini ve muka

vele (mesai dahilinde) her gün müdürlük kalemine müracaatla rö
rebilirler. 

Taliplerin ihale gün ve saatinde muvakkat teminat makbuzu 
ve Seyhan nafıa müdürlüğünden bu iş için alınmıı ehliyet vesikası 
ile birlikte kowisyona müracaatları. 

Isparta C. M. U. liğinden : 
Isparta merkez eald ve yeni ceza evlerinin bazı yerlerinde yer 

snrsınhaı münasebetile husule gelen çatlaklık ve yarıkların tamiri iti 
pazarlık suretile en az fint verene 25 4.940 pertembe günü aaat 14 
de C. M. U. makamında toplanacak komisyonca ihale edilecektir. 
Taliplerin yapılacak tamiratın keşif ve şeraiti lazimesini vilayet na
fıa müdürlüğünden öğrenmeleri lüzumu ilan olunur. 

Gümüıhane Nafıa Müdüriüğünden 
1 - Eksiltmeye konulan iı::Gümüşlıane Vilayeti Bayburt ka-

nsı merkerinde yapılacck hükumet konağı in,aatı. 
Biuaııın keşif bedeli : 42b29 lira 9 lmruştW'. 
2 - B1ı1 işe aid tartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projeıi 
C - Nafıa i'leri ienel şartnamesi 
D - Yapı işleri fenni şartnameıi 
F - Keşif cetveli ve metraj cetveli 
G - Proje. 
İsteyenler bun1arı 225 kuruş bedel mukabilinde Gftmüşbaııe 

Nafıa Müdilrlüğündeıı alabilirler. 
3 - Ekıiltme sıilnü 10 mayıs 1940 cuma günü saat 15 te Gü

nıütlaaae Nafıa Müdürlü~ünde yapılacaktır. 

4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır 
5 - Eksiltmeye ırirebilmak için iıteklinin 32\3 lira muvakkat 

teminat vermesi buııdaa başka Tic:aret Odasına kayıdlı oldutuna 
dair vesikayı hai:ıı olup göstermesi lazımdır. 

6 - Teklif mektublorı yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Gümüthane Nafia Dairesinde hazır bulunan 
Eksiltme Kemisyoııu Reislığiııe makbuz mukabilinde 'eritecektir. 
Posta il6 i'Önderilecek mektubların nihayet üçüncü maddede yazılı 
saate kadar gelmif olması ve dış zarfın mühür mumile iyice kapa-

K. fasulye (No 1389) 

Sivas Tümen SAK: 
rl Sonundı yıldıı. ışareti buluııan iıler 

ı:nüsayedeye aittir. 
' tılmıt olması lazımdır. Poıtada olacak gecikmeler kabul edilmez. . . 

M NAKA ALAR 
inşaat -Tamirat- Nafıa işleri - Malzeme-Harita 

Malatya İnhisarlar Tütün Fabrikası Müdürllığünden : 
Malatya tütün fabrikasmıu asansör boşluklarının knpahlmaıı 
Arka bahçe imla etek divan ve itnln perresi. 
Fos 1etptik ve derenaj çukurlarının kapaklarının inşaata 18.4.940 

1 gününden itibaren yirmi gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur· 
İhalesi 7.5.940 tarihine müıadif olan salı günü saat on dörtte 

fabrika biaaıııula mütetekkil ko•isyonea yapılacaktır. 
Keşif bedeli 1259.82 liraılır. 
Xü.ıde 7,5 muvakkat temİnRt akçası 94.49 lirndır. 
isteklilerin bu gibi itleri muvaffakiyetle yaptıklarına dair vesaik 

ibraz etmeleri. 
Fenııi ve hususi fartııamelerini ve yapılacak işleri• resimlerini 

ve sair hususahnı görmek ve ö~renmek isteyenlerin tadil günleri 
hariç lıergün fabrika müdürlüğüne müracaat etmeleri ilin olunur. 

İskenderun Maarif Müdürlüğünden : 
Kırıkhan, lskenderun yolu üzuınde Scğukıu mevkiinde ketif 

bedeli 2235 lira 26 kuruş tutan Eğitmea kursu bir kısım iqşaatı 

açık eksiltmesi talip zuhur etmedifinden dolayı 18.4.940 tarihinden 
itiltareıı on gün müddetle temdit edilmiştir. 1 

Açık eksiltme 29.4.940 pazartesi saat 15 te Vilayette icra edi- 1 
ı leeektir 1 

Muvakkat teminat 167 lira 64 kuruştur. 
Taliplerin aıağıda yazılı evsaftaki vesaiki ibraz etmeleri lazımdır. 
A) Ticaret odasına kayıtlı bulunduklarına dair vesika 
B) Muvakkat teminat makbuzu. 
C) İn,aat için Nafıa müdürlüğünden alınmıt ehliyet '1esikası. 
cMezkür vesikayı almak için ihale gününden bir hafta evveline 

kadar Vilayet makamma nıüracaatları lazımdır. » 

Ankara Valiliğinden : 
Merkez: hükumet konağım~ eı..ıslı tamirat işi 8.5.940 çarf1ıımba 

güni saat 15 te ihalesi yapılmak üıerc pazarlığ'a konulınuftur, 
Keşif bedeli 2012 lira 75 kuruıtur 
İsteklileriıı muvakkat temicat mektup veya makbu7.u, ticaret o

dası \'eJikası ve ihale t rHıinden en a:ı. 8 gün evvel vilayet nınku
mına müracaat ederek alacakları f enııi ehliyet vesikalariyle birlikte 
yukarıda söı..ü geçen gün ve saatte nafıa komisyonuna gelmeleri. 
Bu işe ait ke,.if ve şartnameyi her iÜn nafıa müdürlüğünde göre
bilecekleri. 

İstanbul Belediyesinden: 
Bostancıda Çatalçeıme dereli sokağında yapılacak duvar,. 

. kanal, merdiven vesaire inşaatı açık eksiltmeye konulmuş
tur· Keıif bedeli 3550 lira 86 kuruş ve ilk teminatı 266 lira 
76 kuru~tur· K~ıif ve §artn me zabıt ve muamelat müdür 
lüğü kaleminde görülecektir Jhale s.5.940 çarıamba günü 
saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliple in ilk te 
minat makbuz veya mektupları, ihaleden i ıün evvel fen 
i~leri müdürlüğüne müracaatla alacakları fenni ehliyet 
ve 940 yılına ait Tıcaret Odası vesikalarile ihale günü muay· 
yan saatte Daimi Encümende bulunmaları· 

Çemalta Tuzlası Müdürlüğünden : 
Tudamı:ıda mevcut sofra tuzu fabrikasının dahili kısmının çi

mento harçlı sıvanması pazarlığa konmuştur . 
Beher metre murabbamın muhammen bedeli 1 14 kuruştan keşfı 

tutarı 750 lira 12 kuruttur. 
Muvakkat teminatı 56 lira 25 kuruştur. 
Şartnamesi her gün Müdürlüğümüzde ve İzmir Başmüdürlüğün 

de görülebilir. 
İsteklilerin bu gibi işleri yaptıklarına dair vesikaları ile birlikta 

6,5.940 paı.arteıi saat 14 de komisyonumuzda hazır bulunmaları. 

Trabzon Belediye Encümeninden : 

İstanbul Komutanlığı Satmalma Komisyonundan 
Haydarpaşa hastabarıeıinde boyler tesisata ve baca boruları pa

zarlıkla yaptırılac:aktır. Münakasasına 25.4.940 günü saat 10 da ba•-
lanacakhr. Muhammen b~deli 777 lira 47 kuru,tur. Şartnameıi ko Askeri kıtla çivarında yaptırılacak GlJ7 lira 71J kuruı bedeli ke-

l 
miıyonumuzda ger gün iÖrülebilir. İıteldilerin belli gün ve saatte •ifli lağım tes~satı için ıartme~i mucib~nce 45~0 .adet d"ökme _taş ile 
kat'i teminat akçelerile beraber Fındıklıda komutanlık 1&bnalma ko• li~ım kapağı ıhzarı n mahallıne nakh amelıyeaı 17 pn muddetle 
mlıyoauna mlraeaatları. ı •çık eluiltmeyo konulmuıtur. 

• 
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g··n ilan olunan Münakasa ve ·· zayedeler Listesi 
·~~~----~~ ~~-------------------------------------------------Cinsı Şekli Muhm· bed. Teminat Müracaat yeri Günü Saat• 

A) l\iünakasalar 

1 nşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 
Haydarpaşa Hast. boyler tesisata ve baca paz. 777 47 

borulara yap. 
Harita tanzimi kapalı z. 
19 mayıs okulu bahçe davarı ile pencere- aç. eks. 

terine vasistas yap. 

2360 -
1027 50 

ı ıaçtar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastahane Lvz. 

177-
77 06 

İst. Komut. SAK Fandıklı 

Vezirköprü Belediyesi 
Samsun Vilayeti 

25·4·40 ıo -

8-5-40 14 -
6-5·40 15 -

Kükürt Hl O t. (şart. 10 L.) paz. 200000 - 11250 - Askeri Fabr. U. Müd. SAK Ank. 30.4.40 14 30 

Elekh ik-H avagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Mütef ampul: 18 kalem (şart. 161 kr.) (temd.) kapah z. 32195 - 2414 63 D.D.Y. Ank. ve Haydarpaşa Vezneleri 9-5·40 15 -

lv atbaa işleri - Kırtasye-Yazıhane L~ı_m_ı __ 

K artasiye ve matbu evrak 

Kereste, tahta ve saire 
Kestane cinsinden telgraf direği: 595 ad. 

akliyat Boşaltma Yükletme 

Kömftr nakli 150Cı0 t. 

Müteferrik 

Bakır telli •İcİm: 960 k. 
Amyant ve klingrit malzemesi: 8 kalem 

Çimento: 3000·3600 torba 
Çelil· araba: 30 ad.-kazma: 150 ad.-çelik 

kürek: 425 ad ··çelık balta: 10 ad.-çe· 
lik madırka: 15 ad.-çelik küskü: 120 
k.·çelik makknphk baromina: 150 k.
varyoz: 25 ad. (temd.) 

Saç dosya dolabı: 50 ad. 
K ndir: 14993 k. 
Karavana tamiri: 430 ad.·çaydanlık tamiri: 

143 ad ·-büyük kazan tamiri: 3 ad.-hel
vane tamiri: 5 od. 

inzibat eratı için kol bağı: 200 d. 
Makine kayışı: 2000 m. 8 "eya 7 mm. 
Muhtelif renk maknra 183 m : 362.666 ad. 
Yün fanila ipliği: 4 t.-yün çorap ipliti: 2 

t. (temd.) 

•rzek, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Sab1111: 18 t. 
Sadcyat: 20 t. 
Buğday kırdmlması l milyon ton 

aç eks. 

aç. eks. 

kapah z. 

poz. 
kapalı z 

aç. eks. 
,, 

,, 
paz. 

" 

,, 
,, 
n 

,, 

kapah z. 
,, 

kapalı :ı.. 

4405 -

5250 -

1392 -
15841 -

4122 -
880 50 

Beh. 95 -
5452 19 

100 -

20759 96 
17400 -

63~4 -
23000 -
25000 -

Eksiltm 26 Nisan cuma günü saat 15 de icra edilecektir. 
Muvakkat teminat bedeli 45 lira 58 kuruştur. 
isteklilerin ehliyet vesika ve teıni11 t makbuzlarile birlikte 

karada gösteril n gün ve saatte encümene muracaatlan. 

Samsun Vil yetinden : 
Mayıs okulu Bah~e dıvan ile pencerelerin v sistas yapılması 

işi 6 Mayıs 19.JO tarihine rastlayan poaarh:si a-ünü saat 15 de ihalesi 
yapıl.mnk üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

ihale 2490 numoralı kanun hükümlerine tevfikan Vilayet Dai 
mi Encümeninde yapılacaktır. 

Keşif bedeli 1027 lira 50 kurut v muvakkat teminata 77 lira 
~ kuru tur. 

Bu İf ait evrak şunlardır. 
A - Keşif def teri 
R - Hususi, fenni nrtname 
C - Eksiltme şartnamesi 
D - Mukavele projesi 
f - Rei 
Keşif evrak Vilayet Daimi Encümen kalemindedir. İstekliler 

bergün görebilirler. 

VeziköprCt Belediyeıinden : 
8') bektnr meıkun 30 hektar gayri mc11kun vüsatinde tahmin 

edlien kasabamız hali hazır haritası kapalı zarf usulile eksiltmeye 
k nulmuştur. 

Muhammen keşif bedeli 2360 liradır. Muvakkat teminat 177 Ji. 
radır. 

Kat'f ihal i 8 mayıs 940 çarşamba rünü saat 14 te belediye· 
miz .daim[ encümeni tarafından yapılacaktır 

ihtisas sahipleri vesikası musaddak taliplerin mezkur ıtn ve 
santo kadar b lediyemize müracaat etmeleri. Ve bu içe ait şartna· 
meler Vezirköprü belediyesinden parasız olarak verileceği ilan elu· 
nur. 

r, Klinik ve ispençiyari aıat, Hastane lvz. 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınnlm 

Komisyonundan : 
HlOO ton çul-uk veya parça halinde kükürt 

Tahmin edilen bedeli 200·000 lira elan yukarda yazılı 
16 O ton ktikürt Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Mer
kez Satmalma Komisyonunca 30 Nisan 1940 Salı günü saat 
14,30 da pazarlıkla ihale edilecektir. Ş1rtname 10 lira muka· 
biliade komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat o
tan ı t .250 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde· 
!erindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarıma ve bu itle ala
kadar tüccardan olduklarına dair Ticaret Oda11 veıikasile 
mezkur gür. ve saatte komisyona müracaatlar•· 

n ucat -Elbise - l<undura - Çamaşır v. s. 
Kıtlık elbiıelik kumat alıuavakhr. Bak: Jandarma Gon. Komut 

Ankara SAK illnlarına. • ı 

Afyon Belediye•i 3.5.40 14 -

330 38 ist, P.T.T. Müd. s.5.49 14 30 

393 75 · O.O.Yollan 2 ci işlet. Ank. 10-5-40 15 -

105 - Gümrük Mub. Gen. Komut. İst. SAK 29·4-40 11 -
1188 08 D. D. Yollrıra Ank. Haydarpa'a Sevk I0-640 H5 30 

Şefliği 

309 15 Samsun Ask SAK 29-4-40 10 -
63 - Samsun Vilayeti 254-40 15 -

l57 - Maliye Vek. Ank. ve Dolmabahçe 8-5-40 15 
817 83 Tophane Lvz. SAK 26 4-40 14 

" 
29-4-40 15 15 

15 - ., 29-4-40 14 3G 
,, 29-4-40 15 -

3263 99 ,, 3().4.40 14 -
1305 - Deniz Lv:ı.. SAK Kuımpata 29 4-40 il -

475 5S 
1725 
1875 -

Deniz Lvz. SAK Kasımpata 
Dıyarltakır Kctr SAK 
Erzurum Lvz. SAK 

10-5·40 11 
10·5·40 11 
8-5 40 16 

Mobilya, BUro ve ev eşyası, Muşaraba, Hah v.s. 
-=··---~ -

Manisa Valiliiinden : 
Sıra Cinıi 
No, 

Adedi mu. kıymeti Tutarı muvakkat te. 

1 Sıra 110 
3 ıantlal- 20 

yala ııra 

Lira Lira 
6 600 
8 160 

Lira 
49,50 
12 

Merkeıı: kanlardaki ilk olusllar için yukarıda cinı ve miktar ve 
kıymetleri yazıla matlzeme 25 4.940 tarihine kadar açık ek•iltmete 
çıkarılmıthr. 

Şarlnameıi daimi e.cBmeninde (Örülebilr. 
İhale•i 95.4.940 pertembe fÜ•Ü saat il de vilayet daimi encÜ• 

meninde 7apılaeaktar. 

a işleri, kırtasiye ve yazıhane Lvz. 
Afyon Belediye Riyasetinden : 

Beledi7&nin 940 yıla ihtiyacı olan 800 lira muhammen becelli 
kırtasiye ve 1800 lira mııhammeo bedelli evrakı matbua ile elektrik 
ıantırahnın 500 lira auhammeD becolli evrakı matbua ve 150 lira 
muhammen bedelli kırtasiye•İ 15 ıün müddetle münakasaya kon· 
muttur ejreti teminat muhammen bedellerin yüzde yedi buçuğucur. 
İhalesi 3.5.9.fO tarilaine müsadif cuma günü saat 14 de icra edile· 
cektir. Şartlarını ve sair laHusatinı ~ğrenmek i•teyenler her gün 
belediyeye müraeaatla itrenebilirler. İsteklilerin belli gün ve 1aatte 
belediyeye mtıraeaatları. 

Kereste, Tahta ve saire 
Bolu Nafıa Müdtlrlüğünden : 

1 - Elniltmeye konulan işi GCSynük - Nallıhan yolu üzerinde· 
ki köprülerin inta V& tamirliği için muhtelif eb'adcla 330 M3 ma· 
m•l f&lll kerestesi. 

• Keqif b&dell tahmin etlilen miktar 7425 liradır. Yedi bin dört 
yüz yirmi bet liradır. 

2 - Bu it• ait t•rtna•eler ve evrak şunlardır. 
A) Ek•iltme tartnamesi 
8) Mukavele prejesi 

C) Bayındırlık işleri r•n•I 91rtnameıi 
D) KerHteye ait fenni ve hususi şartname 
E) Ketif hülaauı, •ibilei fiat, mesahat cetvelleri 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı Bolu nafıa müdürlüiünde 

görebilirler. 

3 Eksiltme 2 5.940 tarihinin perfembe günü 1&at J4 de Beltı 

hükümet binasmda nafıa müdürlfitG edasında komisyon tarafından 
ihalHi yapılacaktır. 

4 Ek•iltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 Eksiltmeye rirehilmek için iıteklilerin 557 lira m•vakkat te· 

minat vermesi bundan batka aşatıdaki vesikaları haiz olup ıöıter· 
me•İ llumdır. 

1) Ticaret odaaında kayıtlı bulundut"una dair ~elİka 
:1) İıtekliler ihale.len en aı; sekiz ıün evvel viliye!e •ÜfaHat· 

la ehliyet vesikası nlması ve zarf içinde 
• . cgı\' 1 

komı yona vermesı " tkau 
t~ ' 

6 - Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddede y zılı saattt~ 
bir saat evveline kadar Nafıa Müdürlüğü dairesine getirilerek e it 
•iltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. po~ 
ile gönderilecek mektuplarm nihayet üçüncü maddede yar.ıh sa• ~ 
kadar l'elmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyiçe kapatıldl 
olmaaı lazımdır. Postada olacak gecikmeler knbul edilme • 

lıııı 

1 

. istanbul P. T. T. Müdürlüğünden : ded 
idare ihtiyacı için ~ metrelik 19() aded, IO metrelik 355 8 r 

11 metrelik 2S aded, 12 metrelik 25 aded ki cem'an ;;95 aded lct 
tane c:insinden telgraf direğinin kestırilmesi açık eks itmeye koıııı 
muştur. Eksiltme 8 5.940 çarşamba svat 14,30 da B. postabaoe • 
nası birinci katta telgraf muavinliği odasında toplan cak olıtıı sç 
hm komisyonunda yapılacaktır. 9 mctıeliklerin beheri bedel• ~r' 
hammeni 7 lira, 10 metreliklerin 7,5 lira, 1 l metreliklerin g )~ 
12 metreliklerin 8,5 lira, hepsiııin 4405 lira muvakkat teminııt llıia 
lira ~8 kuruştur. ır lt~i 

isteklilerin olbabtaki şartoıımelerini görmek ve muvakl<~t 1~ ltiji 
minatlarım yatırmak üzere çahşma günlerinde mezkOr müdur !l 

idari kalem levazım kısmına eksiltme gün ve s~otinde de 940 se"~ıe 
ıçın muteber Ticoret Odosı vesikası muvakkat teminat makbıııl 
birlikte komiıyoııa müracaatları. ._/ 

---~---ak_i_na_yağları v. s. 
Gaziantep Vilayet Encümeninden: 

Memleket hastanesi için açık eksiltme ile 100 to~ kuru . kr 
mit mefe odunu satın alınacaktır. Muhammen bed h 1300 lır•. 

Taliplerin 97 lira 50 kuruşluk muvakkat teminatı h ııı~ 
2 5.940 perşembe günü saat 10 dn Vilayet encümenine müracaat• 

Gaziantep Belediyesi Elektrik İşletme MüdürlüğündeP: ıf 
Belediye elektrik fubrilrnsı ihtiyacı olan 5 ton silindir ysğ• 1 

almmuı 18.4.940 tarihinden itibaren 5 gün müddetle açık elı5 
'•tı meye bgnmuştur. ır . ~ ~ lholeyi kntiyesi 2.5 940 tarihi perşembe günü saat 14 de lilı 

diye aalonundn yapılacaktır ·~ı 
Şartname ve ııümuneyi görmek istiyeııleriıı h r gün fııbr• 

idareaine müracaatları. 
t tr tadı 

h b d 1 O 1 d 11"uval·'·s ~ Beher ton yağın uıu ammen e e i 52 ira ır. oı .~ 

minat 193 lira olduğu ilan olunur. it~ 

Bolu Ormnnr Okulu Direktörlüğünden : Jt 
Okulumuz ihtiyacı için a,. ğ'da c'nsi, miktarı, muhommen b it 

yazılı mahrukat çılr ak'siltme ile iki partide ayrı, ayrı ihale 
yapılacaktır. ..Y 

İhale 3 mayıs 1940 cuma günü aşağıda partileri hizıılarmd8 ı· 
rilen saatlarda yapılacaktır. 

1 Bu işe girmek istiyenler ilk temiontlarını azowi 2 mayıs !., 
aktamma kadar okuldan alacakları bir tezhere il orman 01' 

oıuhasipl'ğinin zirnat bankasındaki hesabına }atırıl caktır. 
1

c1 
Bu ihaleye iştirak edecek taliplerin tic ret odasınd mukllf r ıı 

et "'İh 
bulunduklarına dair yeni sene vesikalarına kom syona ibr z 
leri mecburidir. t 

Şorhıameyi görmek istiyenler her güı.ı okul direktörlüğün• ııı 

ruştur. 

racaat edebilirler. 
İki kalemden mürekkep olanların ilk temiııatları 79 lira 6~ ~' ~ 
Kok kimürünün ilk teminata 72 liradır. 

Cinsi Miktarı Mu. Fi. 
Me!ıe odunu 50,000 k. 0,875 
Kuru gürgen 100,000 ,, 0,625 
Kok kömürü 30,000 ,, 3, 20 

Tutarı 

437, 50 
625, 00 
961), 00 

İhale S311ti 
15 de 

" ~· 15,30 

~ 

Maliye Vekaletinden: b" 
2020 1000 510 milimetre ebadında ve beherinin muhaoııııeıı tıİ , 

deli 95 lira olan ~O adet saç do ya dolabı açık eksiltmeye J<O - -.
14 

muştur. le~6• ~-~ 
Eksiltme 8.5.940 çarşamba günü snat 15 d VcLalet 

müdürlüğünde toplanan eksiltıne komisyonunda yapılacaktır b( ~ 
Şartnamesi levazım müdürlüğünden ve İstnııbulda Dol[ll b• 

de Maliye evrakı m ltbua anbarı memurluğundan parasız alın•~ dt~ 
İsteklilerin 2 l90 numaralı kanunun 2 ve 3 Üncü madde)erıll ıi 

yazıla bel eler ve 357 liralık teminat makbuzu veya Banka 1'' 
mektuplarile birlikte eksillm komisyonuna müracaatları. 

istanbul p. T. T. Müdürlüğünden : 
1
i 

idaremiz elinde mevcut 4498 metre 75 santim çantalık be ~I 
60X95 ltoyunda 3599 adet çanta yaptırılması açık eksiltınefet ~ 
nulmuştur. Eksiltme 8.5.940 çarşanıba ünü saat t5 de B· 11°: ~ 
ne binası birinci lratta Telgraf muavin;ği od,,sında toplıınscatıfllıİ 
dürlük alım satım komisyonunda yapılııcaktır. Beherinin yaP 9~~ 
muhammen bedeli 52 kuruş hepsinin 1871 lira 48 kuruş, d1 11~ 

~ 
teminat 140 lira 36 kuruştur. . 8tı9 

İsteklilerin olbaptaki mühürlü ııümunuiyle ş rtnamesinı g ~t 
ve muvakkat tewinatlarmı yatırmak üzer~ çalışma günlerind: ,ı r 
kur müdürlük idari kalem levnzım kısnııııcı, eksiltme gün "'e ıJ' 
de de 940 seııesi için Tioaret Odası vesikası, muvn kat tt 
·makbuziylc hirlikte kemisyona muracaatlnrı. 

İstanbul Levazım Amirliği Satmalm Komisyonund•"~ııııd 
Beheri 183 metre itibarile üç yüz altmış iki bin altı yüt ·~t~ 

1 c1''' 't alta adet muhtelif renk makata alanecaktır. P z rlık n A~' 

30.4.940 solı günü saat 14 de Tophanede istanbul Levazıııı. ıı'' ~ 
ği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli yır 1'"r4f 
bin yedi yüz. elli dokuz lira 96 kuruş teminatı 3263 lira 9? b1 

tur. Nümuneleri lwmİ.9} onda görülür. isteklilerin ve•ikalarıle 
aaatte Komisyona gelmeleri. "' 

(ı 

• • • 2000 metre kadar 8 veya 7 mil metre k~ınlığıııdıı ı:srl'' 
makine kayışı alınacaktır Pazarlıkla eksiltoıesi 29.4.940 P0 ll'i* ~ 
gü-;,ü saat 15 le Toph nede Levazım Amirliği :5ahnalma l<Ojıf' 
nunda girülür. İstoklilerin kati tewiııatlarile belli saatte koo> 
gelmeleri. 



~· •"'. 200 adet inzlbat erata için kol bai't alınacaktır. Pazarlıkla 
tı ıl~11ıcsi 29 4.940 paz:artesi günü saat 14.30 da Tophanede Leva
ı 111 ~n:ıirliği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 

lıra, kati teminatı 15 liradır. Nümunesi komisyonda görülür. 
• . "' Adet 

430 Karavana tamiri 
143 Çaydanhk tamiri 

3 Büyük kazan tamiri ve dip geçmesi 
5 Helvane tamiri 

~r Yukarda yazılı dört kalem bakır malzemesi tamir ettirilecek
~ Pazarlıkla eksiltmesi 29.4.940 pazartesi günü saat 15, 15 de Top
Q.~ade Levazım Amirliği Satınalma Koı~.ıısyonunda yapılacaktır. 
.. 

1'!a~ Sirk~cide Demirkapıda Levazım Amirliği yiyecek anbarın
'eJi~rulür. isteklilerin teminatlarile belli saatle komisyona gel-

trı. 

tıı • • • 14,993 kilo kendir alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 26.4.940 
-~· günü saat 14 de Tophanede Levazım Amirliği Sntınalmn Ko
lt ''!0 nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 5452 lıra 19 kuruş, k~ti 
lt~~na~ı 817 lira 83 kuruştur. Nümunesi Komisyonda görülür ls-

ılerın belli saatte komisyona gelmeleri 

Samsun Vilayeti Makamından : 
Miktarı Fi atı Muham. bedeli 

A.la\ ve edevatın cinsi adet lira kr. lira kr. 
El arabası 30 8- 240-
l<azrna 150 1 40 210 -
Çelik kürek 425 o 50 212 50 
Çelik balta IO 2- 20 -
Çelik madırka 15 20 18 -
Çelik küskü 120 kilo 50 60-
Sekiz köşli çelik makkap-
lık baromina 150 , 40 60 

Varyoz 25 D 40 10-

830 50 
'' Nafıa dairesi ıçııı satan alınacak yukarıda cins ve miktarları 

tılı k' _) b 1 d 25 . 940 h' r t••tı ıc ız knlem .. en i aret a at ve e cvat nısaıı t&ri ıne 

•Ut 11Yan perşembe günü saat 15 de illl'llesi yapılmak üzere açık ek-
~· rııtye konulmuştur. 

hale Vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 
t•d Mı.ıhııı:nmeıı bedeli 8 O lira 50 kuruş, muvakkat teminatı 63 li

lt, l enıinat ış Banltasına yatırılarak makbuz ibraz edilecektir. 
~-·Şartnamesi Vilayet nafıa müdürlüğÜnde ve daioıi encümen ka-

1jlledir. Tafsilat almak isteyenler her gün görebilirler. 
Lale 249J sayıla kanun hükümlerine göredir. 

~Gllırfık Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul Levazım 
Amirliği Satınalma Komısyonundan: 

~ bCiiınrükler ihtiyaaı için müleahbit nam \ e hesabına 960 kilo 
t'Ul llur telli ı;icim 29,4.940 pazartesi günü saat l 1 de paze.rlık su· 

e alınacaktır. 
•t l'ahnıini tutarı 1392 lira ve ilk teminatı 105 liradır. Nürııune 
trtıınmesi komisyondadır görülebilir. 

~lıı '.1tklilerin gün ve saatinde N-umhame caddesi İbrahim Rifat han 
tı kattaki komiıyoııa gelmeleri. 

Samsun Askeri Satın alma Komisyonundan : 
' ~~t36oo - 3600 torba çimenta açık eksilcme usulile salın alına· 

~ti 11
• Tutarı 4122 lira olup ilk teminatı 309 lira 15 kuruştur. İha· 

4- 29 nisan 940 pazartesi saat IO da askeri salınalma komisyonun· 
)'jPılaeaktır 

&teklilerin vesika ve teminatlariyle birlikte müracaatları 

Deniz Levazım Satınalma 

4000 kilo yün fanila ipliği 
2Cı~O kilo yün çorap ipliği 

Komisyonundan : 
Tahmin bedeli Temi11at 

11,800 
5,600 

Mftqakua Ga.zeteei 

Tahmini tutarı 3375 ve ilk teminatı 254 liradır. 
Nümune evsaf ve şartnamesi Komisyondadır. Görülebilir. 
İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve kanuni 

vesikalarile birlikte Galata Mumhane caddesi İbrahim Rıfat han 
ikinci kattaki Komisyona gelmeleri . 

lsparta Askeri Satınalma Komisyonundan : 
M. tutarı ilk teminat 

Kıtası Cinsi Kilosu İhale ta. sa, lira lira kr. Şekli 
Antalya arpa 44000 13 5.9 O 15 8640 yulaf 648 yulaf son paz. 

» ve yulaf 5760 arpa 482 cırpa » 

Denizli pirinç 7500 7 5.940 11 2475 187 5ıl eksiltme 
Burdur un 60000 6.5 9.fO 11 i650 561 75 son pa:ı. 

Eğridir > 41000 6.5 940 11 512.5 384 40 eksiltme 
Elmalı » 60000 6.5 940 15 7800 589 > 

11 sadeyağı 30 O 6.5.940 15 3300 447 50 > 

Fethiye sığır eti 10625 2.5.940 15,302125 159 38 > 

Antalya kuru ot 91915 26.4.940 10 5331 7 399 83 , 
> saman 78250 26.4 940 15 1173 75 8'1 5 :o 
Yukarıda adları yazılı garnizonların ihtiyaçları olan erzaklar 

Isparta Tüm lcomutanlıtı binasındaki satınalmu komisyonu tarafından 
eksiltmeye konulmu' ve her gorni1.onun hizalarında günü, saati 
teminatı, tahmin bedeli ve eksiltme şekilleri cins ve miktarları ya-
zılıdır. • 

Şartname ve evsafları komisyonumu1da mevcut olup istekliler 
tarafından her zaman okunabilir. 

Eksiltmelere iştirak edecek olanların teminatlarını tümen vez
nesine yatırmaları, kapalı olanların teklif mektuplarını ihaleden bir 
saat önce kanunun 2 ve 3 ncü ınaddelerinde yazılı vesikalariyle 
birlikte komisyenumuza müracaatları ilan olunur. 

Erzurum Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 
Şartname ve evsafı dahilinde bir milyon kile buğday kırdır

mak ıuretile un yapılacaktır. Kırdırma ücretinin toplu tutarı 25.000 
lira ilk teminatı 1875 lıradır. İhalesi 8.5.940 çarşamba günü saat 16 
da kapalı zarfla yapılacaktır. İsteklilerin ibate günü ihale suotindea 
bir saat evvel teklif zarflarıııı Er~urum Lvz. Amirliği Satınelaıa 
Komisyonuna vermeleri . Şartnamesi komisyonda görülür. 

6.5.940 pazartesi gün.Ü Hat 16 da Ankarada Nafıa Vekaleti 
binası içinde malzeme müdürlütü oduında toplanan malzeme ek 
siltme Komisyonunda 15000 lira muhammen bedelli bir adet müsta· 
mel asfalt karıtlırma makinesi ile bir adet müstamel filler makinesi 
ve bir adet müstamel konkasörün tadil edilmiş fenni şartnamesine 

göre kapalı zarf usulile yeniden eksiltmesi yapılacaktır. 1 
Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı bedelsiz olarak malzeme mü- 1 

dürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat temiııat 1125 liraciır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve şartname· 

sinde yaı.ılı vesaik ile birlikte ayni gün saat 15 e kadar mezkur 
Komisyena makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (1807) (321 ) 

2-4 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satmalma 
Komisyonundan : 

- Bir nıetresine üç yüz yirmi beş kurut kıymet biçilen vasıf 
ve örneğine uygun on bet bin metreden yirmi bin metreye kadar 
erat kıtlık elbiıelik kumaşı 11.5.940 Cumartesi günü SDat onda ka
palı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi 325 kuruş karşılığında komisyondan alınabile· 
c:ek bu eksiltmeye girmek isteyenlerin 4!l00 liralık ilk teminat ve 

'rllk . . . 17:4?0 ~3!~5~00 şartnamede yazılı belgeleri muhtevi teklif mekluplam. ı eksiltme 
'" arıda mıktar, cıns ve temınatı yazılı ıkı kelem ıplıtı 16 l günü saat dokuza kadar Komisyona vermit olmaları. 
-.,, Q 940 tarilıinde kapalı :zarfla yapılan münakasasına talip çıkma· (3230) (1856) 1-4 
~-~ oldııtundan işbu iki kalem iplik 29 nisan 940 tarihine rastlayan . 

'iıleai günü saat 11 de pazarlıkla alınacaktır. ~ . 
~ " teminatı ıao5 lira oıup. ,nrtnamesi her 'ü" komisyondan lstanbul Beledlyesı -lstanbul Elektr-ık Tramvay ve 

••,ıı olarak alınabilir. T" 1 1 1 İ 1 1 U M"dü l""'U d ~ stekl 1 . 2~90 1 k d 1 'kt b' l'kt b 11. ~ une ş e me e11 mum u r ug n en : 
·~ erın ., sayı ı anun a yazı ı vesaı e ır ı e e ıgun 

"•tte Kaııımpsşada bulunan komisyona müracaatları. 

~e\'let Demiryolları İ§letme Umum Müdürlüğünden: 
hit uhaı:nmeu bedeli 15841 lira olu sekiz kalem amyant ve klin-
'-ııl ~alıemesi 10.6 940 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf 

1 
• Ankuada İdare binasında satın cılınacaktır 

-.İıı ~ işe girmek isteyenleriıı 1188 lira 08 kurutluk muvakkat le-' 
tıı,t't •le kanunun tayin ettij'i vesikaları ve tekliflerini ayni gün 

14,30 a kadar komisyon reisliğine verıneleri lazımdır. 
\)tıırtnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, 

''Paşada Tesellüm ue Sevk Şeflitinden dağıtılacaktır. 

lzmir Belediyesinden : 
"ııı~lediye fen heyeti deposuna teılim 1700 torba çimento satın 
--'t •ıı, fen işleri müdürlüğöndeki şartuaoıesi voçhile açık eksilt-
1819\~onulmuttur, Mubaııımew bedeli belıer torbası 107 lluruıtan 
~tı~ 1

'• nnıvakkat teminatı 137 liradır Taliplerin bu teminatı it 't ~•ına yatırarak makbudariyle ihale güaü elan 6.5.940 paıarte. 
6 da encümene müracaatları. 

~~l·' * 24,000 adet granit parke taşı satın alınması, fen itleri mü• 
~1'liindeki şartname&i vcçhile açık eksiltmeğe konulmuştur. Mu
:-q b CQ lııedeli beheri 12,5 kuruştan 3 00 lira muvakkat teminatı 
~tj)'l '~clır. Taliplerin bu teminatı iş bankasına yatırarak makbuz· 
\;,~lıalc günü olan 6.5.940 pazartesi saat 16 da encümene mü-
~ tı. 

~ahire°]t, sebze v s. 
~~ - ~ 

ttırük Muhafaza Genel Komutanlığı istanbul Levazım 
1\ AmirliAi Satmalma Komisyonundan: 

-a ~~~':_at ihtiyacı için alınacak elan 750 kilo çayın açık ekıiltaıe
'"'t\J çarıamba rüııii saat 11 de yapılaeaktır. 

2.5 1940 tarihinde saat 15 te eksiltmesi yapılacağı ilin edile11 
9~500 metre yer altı kabloları şartnamesine ilitik 3 numaralı liste
deki 35 kilovatlık 3y95 m m1 lak kablonnn 70@0 ve 3x50 mm! lık 
kablonun da 17500 oldutu ve alakadarların bu hususta Levazım 
Müdürlüğünden malumat talep etmeleri lüzumu ililn olunur. (3238) 

Nafıa Vekaletinden 
29.4.940 tarihli Payrtesi iinü saat 16 da Ankarada Nafıa Ve

kaleti binası içinde Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Malze
me Eksiltme Komisyonunda 45,500 lira muhammen bedelli 350 ton 
bitümün kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme tartnamesi ve teferrilatı (228) kuruş bedelle Malıı4Ulle 
Müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 3412 lira 50 kuruftur. 
İstt'klilerin teklif nıektublarını muvakkat teminat ve şartname

sinde yazılı vesaik ile birlikte aynı gün saat 15 e kadar mezkur 
Komisyona makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (1673) (2890) 

4-4 

~AHÇ~vE~A 
Müteahhit ve Meraklılarına 

Park ve Bahçeler için lazım olan her nevi fidanları ile 0r
man ve Çiçek fidanlarını en müsait şeraitle yalnız bah~miııclen 

tedarik edebilirsiniz, 

BİR DEFA TEŞRIFINIZ İDDİAMIZI İSBATA KAFiDİI< 
ADRESı Beyotlu, Paııgıltı, Fiat Garajı y11nındı No (i 

.. 

3 

1 - Evsaf listesi ve resmi mucibince 6 dan 50 m/m kadar 45 
şer adet delik mastar açık eksiltme umlile satın alınacaktır. 

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

111 - Eksiltme 26. iV. 940 cuma günü saat I0,30 ela Kabatafda 
Levaıı.n ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

güvenme paralarile birlikte mezkur .Komisyona i'elmeleri . 
(3224) 4-4 

.. * * 
1 - Keşif plan ve şartnamesi mucibince İdaremizin Cibali fab

rikası transformatör bins11 inşaatı iti açık eksiltme usulile ihale 
olunacaktır . 

11 - Keşif bedeli 7846, 19 lira muvakkat teminatı 588,46 liradır. 
111 - Eksiltme 2. V. 940 perşembe günü saat 14 te Kabataşda 

Levazım ve Mubsyoat Şubeıııindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Şaıtnamesi sözü geçen Levazım Şubesi veznesintlen 39 

kurut mukabilinde almabilir. 
V - isteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte tart

namenin (F) fıkrasında yazılı vesaik ve % 7,5 güvenme parasile 
ltirlikte mezkur Komisyona müracaatları. (3681) 4-.f 

• * • 
1 - Şartname ve nümunesi mucibince 70 X 100 ebatlıada 30 

ton tişe ambalaj kağıdı pazarlıkla satın alınacaktır. 

il - Pazarlık 26. lV 940 cuma günü ıaat 16.30 .la Kaltataılia 

Levaz:ım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
111 - Şartname ve nümône sözü geçen Şubeden parasız alına· 

bilir. 
iV - İsteklilerin pazarlık için tayin elunan gün ve saatte teklif 

edecekleri mikd r ve fiyat üzerinden % 7,5 ı-ilveıımo paralarile 
birlikte mezkur Komisyona müracaatları. (3074) 4 -4 

•• lir 

Muh. bed. % 7,5 tem. Eksiltme 
Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. şekli aaah 

Bira sandığı 10 000 A. ) 42.400 - 3180 - Pazarlık 11 
" l;-asası 11 .000 " ) 

1 - Şartname ve nürııuneleri mucibince bira sandıj'ı ve kasa· 
ları pazarlıkla s tın alınacaktır. 

il - Muh,.mmen bedeli, muval<kat teminatı, pazarlık saati hi· 
zolerında ynzılıdır. 

ili - Pazarlık 26. iV. 940 cuma günü istanbulda Kabataıda Le· 
vazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnamesi her gün sözü geçen Levazım Şubesi veznesin
den ve İzmir Ankara Başmüdürlüklerinden 212 kuru' mukabilinde 
alınabilir. Ve nümuneler de Levazım Şubesinde görülebilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte ka· 
nun1 vesaik ve % 7,5 güvenme paralarile birlikte mez:kur Komis-
yona müracaatları . (3005) 4-4 

••• 
Cinsi Miktarı Eksiltme fekli saat 

:tO kiloluk t ız çu ıalı 150.0.)J A. (muteahhitleri namına) paz. 15 
Bakalit kapak 200.903 ., ,, 15,30 

1 - Şartnanıe ve bakalit kapak nüruunesi mucibince yukarıda 
yazılı malzeme hizalorındn gösterıleıı usullerle satın alınacaktır. 

il - Pazarlık 30. iV. 940 salı günü Kabataşda Levazım ve Mu
ltayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ili - Şartnameler sözü geçen Şubeden parasız alınabilir. 
iV - lıteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatlerde 

teklif edecekleri fiyat ve mikdar üzerinden % 7,5 güvenme parala· 
rile birlikte mezkur Komisyona müracaatları. (3073) 3-4 . "' . 

Muh. bed. %7,5 tem. Eksiltmenin 
Cinsi Mikdarı lira kr. lira kr. şekli saati 

Galvaniz bidon 500 adet 15000 - 112j - pazarlık 14 
Sarı yaldız metal 400 bobin {müteahhidi namına) n 15 

kağıdı 

1 - Şartname ve metal kağıdı nümuneai mucibince yukarıaa 
cins ve mikdarı yazılı eşya hizalarında gösterilen usullerle salın a· 
lınacııktır. 

il - Bidon muhammen bedeli muvakkat teminatı eksiltme sa
atleri yukarıda yazılıdır. 

ili - Pazarlık 6. V. 940 pazartesi günü Kabataıda Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaldır. 

iV - Şmtnameler sözü geçen Şubeden parasız alınabilece~i gibi 
nümuneler de gc1rülebilir. 

V - isteklilerin pazarlık için 
% 7,5 iÜvenme paralarile birlekte 
ları. 

tayin olunan gün ve saatlerde 
mezkur Komisyona müracaat-

(3202) 2-4 

lstanbul Jandarma Satmalma Komisyonundan : 
1 - Muhtelif Jandarma müessese ve birlikleri için beş yüz alt· 

mıt bir aded resmi mühür ile beş yiiz altmış bir adet başlık damga 
açık eksiltme ile yaptırılacak ve eksiltmesi 27 Nisan 940 tarihine 
rasthyau Cumartesi günil saat on birde Taksim • Ayaı.paıada Jan· 
darına Mıntaka Komutanlıtı binasındaki komisyonumuzda yapıla· 
c:aktır. 

2 - Mühür ve batlık damgaların muhammen bedeli bin altmıı 
beş lira doksan kuruş ve ilk teminatı yetmiş dokuz lira doksan bet 
kuruıtur. 

3 - Şart kağıdı ve nümuııeler her gün komisyon.la görülebilir. 
4 - İsteklilerin İstanbul Levazım Amirliği veznesine yatıracak

ları ilk teminat makbuz veya Banka kefalet mektubu ile beraber 
mezkur günün muayyen saatinde Komisyonumuza gelmeleri 

(2936) 4-4 

-İmtiyaz Sabibi ve Yazı itleri Direktörü: ismail Girit 
Buıldıtı yer: Akın Butmevi btaobul 
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Tableau Synopticıue des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de ı'adjudication 

AdJudications au Rabai!_ 

lnstall. Boyler et cor tr. eh minee iı hôp 
Haydarpaşa 

Dressemenl cerle 

Mode 
d'ndjudicat. 

Grc iı grC. 

Constr. vasistas ııux murs et fenetıes de l'e· 
Pli cach 
Publique 

cole 19 Mayıi 

Prix 
eatimatif 

2360 -
1027 50 

Cantion. 
proviıoire 

177 
77 06 

Lieux d'adjudication et du 
C hier des Cbarges 

Com Ach. Comm. Mil. lst. Fındıki 

Municipalite Vezi•kopıü 
Vilayet S.,msuıı 

Jours Heures 

:.l5 4-40 10 

S-5 40 4 
6-5·40 15 

Produits Chinıiques et P arn aceutiques-lnstruments Sanitaires-Fournıhrre pour Hopitaux - - -
Soufre: H 00 t. (cah eh 10 L) (ıre iı gre 200 00 - t1250 - Com. Aeh. Oir. G 'n Fnbr Mıl. Ank 3 ~-40 4 30 

Diverses ampoules: 18 lots (c. eh 161 P) (nj) Pli cnclı 32195 - 2414 63 Adm. Gen. Ch. de fer Etot Ankarn 
caisse H. paşn 

9.5 4\1 15 -

Travaux d'lmprimerie - Pnpeterie - Fourniture de Bureaux 

Fotsrniture de bureau et imprimes Publique 

Bols de Construction, Planches, Charpente 

Potcaux telegraphiques en bois de chntaignier: Publique 
595 p. 

Transport-Chargement - Dechargment 

Transpert eharbon: 15000 t. 

Dtv r 

ricellc en fil de cuivre: 960 k. 
Amiıınte et articles klingucrite: 8 lots 

Ciment: 3000-3601) t. 
Voiture en acier: 30 p.-pioche: 150 p.·pelle 

en acier: 425 p.·hache en aeier: 10 p.· 
tison en acier: 120 k. barominn en rıcier 
pr. perforateur: 150 k.-marteau grand: 
25 p. (ni) 

Pli each 

Grc a grc 
Pli c eh 

Publique 
,, 

-
440) -

5250 -

13~2 -
1 ';841 -

4 22 -
83'J 50 

Armoire en tile pr. dossiers: 50 p. in p. 95 

5452 19 Chnnvre: 14993 k. Grc a gıe 
Rcpnr. gnmelle: 430 p.-repar. thCıcre: 143 p • ,, 

repar· gr. chaudron: 3 P· ete. 
Brnssard pr agents de poliee mılit.: 200 p. 
Couıroie de machine de 8 ou 7 mm.: ~000 m. 
Bobines de diverses couleun; de 183 m.: 362666 p. 

,, 

" Fil ~n laine pr flnnelle: 4 t. id. pr. chau seltes: ,, 
2 t. (ııj) 

Provisl ons 

Prıillc: 901 t. 

,, 200 " 
Orgc et nvoine: 144 t. 
Riı: 7,5 t. 

F11rine: 60 t. 
.J 41 .. 

il o" 
8eurrc: 3 t. 
Viande de boeuf: 10625 k. 
Foin: 91915 k. 
Pııill•: 7825 ı k, 
Savon: 1 t· 
Beurre: 20 t. 

royage blc: 1 million t. 

Adjttdications a la surenchere 
Dechets de laiton camelote: 43 t. 
Fcnltres en bois, portcs et vitrines 
Decombıes bat. en bois 
Machine pr. melanger le mortier 
Objets et meublcs camelotes 
Cnmionnette camelote marque Ford 
Divers •bjeh de maison 

Plı cach 
(,re a gre 

,, 
Publique 
Gre a gr · 
Publique 

,, 

" 
" 
" 
" Pli caoh 

" 
" 

Pli cach 
Publique 

" 
" 
" , 

100 -

20759 96 
17400 -

13515 -
J< o -

2'475 -
7650 -
5125 -
7 00 -
33fl0 -
2125 -
53'H -07 
1173 75 
6354 -

23000 -
25000 -

'i470 -
50 -

39Q -
120 -

4 ıo 
300 -

Droit de venle glace 
Piano, tnble, fauteil ete. 

Grc a gre 37728 -
Publique 

Divers objets: 899 p. 
Zinc, objets en bois ete " Gre iı gre 

Munıcipalite Afyon 3.ı;.40 14 -

330 38 Oir. P.T.T. 1 tıınbul 8·5·40 14 30 

393 75 2me Expl. Ch. de fer Etat Anknrn 10-5-40 15 -

105 
1188 08 

309 15 
63 -

357 -

817 83 

15 

3263 99 

3 5 -

16 4 -

J87 5() 
561 -
3~4 -
580 -
'447 50 
159 38 
399 83 
88 os 

476 55 
1725 -
1 75 -

410 25 
12 -
30 -
9-
0 50 

22 50 

5659 20 

C. A. Com Gen Surv. Douan Ist. 
Adm. Ge . Ch. de fer Etnt Ankara 

ur Expcd. H. paşa 
Com. Acb. Mılıt Samsun 
Vilnyet Samsun 

Ministiıre Finnnces Ankara et Depôt 
Fourniture Bur. Dolmobahçe 

Com. Ach. lnt Tophane 

" " 

" " 
" 

> 

Com. Acb. lnl. Marit. Kaıımpaşa 

Com. Ach Milit. F.dirne 

» " 
Com. Ach. Milit. lsporta 

,. " 
" ,, 

" 
" 
) 

" 

> 

" 
" 
" 
" • 

,, Int. Mnrit. Kasımpaşn 
Com. Ach. Coıps Armee Diyarbakır 
Com. Ach. lnt. Enıurum 

lcr Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 
Defterdarat Istnnbul 

" " 
" 
" 

,, 
.. 

Burenu Fisc Kasımpnşn, Sütlüce, Ka· 
raağaf imrahor Cad. 

29-4-40 11 -
10·6-40 15 30 

'29-4-40 1 o -
25-4-40 15 -

8-5-40 15 

26-4 40 14 
29·4·4 1 

29.4. o 
29 4-40 
30-4-40 
29 4.4u 

13-540 
29-4-40 
] 3 5--40 

7.5 40 
6-5·40 
6·5-40 
6-5-40 
6·5-40 
2·5-40 

26 4·40 

14 o 
15 -
14 
11 -

15 -
11 -
15 -
11 

11 -
11 -
15 -
15 -
15 30 
JO -

26·4-40 10 
10-5·40 11 -
10.5.40 11 -

8·5-40 16 

3-5-40 1'5 -
2-5 40 
?-5 40 
2·5·40 14 
2.r;.40 14 
2-5-40 

14 -
14 

14 -
14 -29·4 40 

Municipalite Ankrıra 30-4-40 
4me Dur. Exec lstanbul Aksaray 25, 27-4-40 9 

Appart. Laleli 
S.A.T. dcs Trnms Üsküdar-Kadıköy 29.4.4g 10 
Municipalite Adnna 

ICIEL~ 
D I' 

Ch 
d ini«= ration ener ı 

min de Fer et des F>ortfii 
de l'Etat: Turc 

d~ ti 
18 articles de diverses ampoules, dont la prem' re adju .. 1 V 

du 8.4.940 et' nnulce, d'une v leur <' ti ativ de 3219J 
ıeront acbet1s par voie d'adjudication sous pli cachete le Je; 
M i 1940 a 15 h u loc l de l' Adminis ration Generale a A11p, 

Ceux qui de İrent y pren re paTt doivent remettre a Is ~ 
dene~ de 1 Commis ion le jour de l adjudicalion jusqu'! 
1 urs offres, une g r utie provisoire de 2414,63 Ltqs. et Jes et' 
cats exiges par in loi. 

Lea cachi rs de charges so t en vente au prix de 
aux Cni11eı d 'Anlcarn et de Haydarpaşa. (3261) 

M n-1ento des our ıisseurs 
LES ADJUDICA110N~ Qll AURC N1 LllU LE 25.4.940 

Dir. Pr. Douaneı İsta bul : 
H ile minera •, pi~cu adıı>, marb • 
ate. [N., 1374] • 
Oiveu 11bjetı [No 1393) 

· C m. A~b M l t. Edirne : 
Org• al ınvon ( No 7 ı] 
U211 •• at oı~nonı f ıa (No lj92] 
Macar• " et av11i • iN l l ] 
Clıınaux [No 1397) 

Dir. Gen. Monopoles : 
Va:onuet, rails f'! m e 1, do n e rn 
p0iiudra et lita po l o '381 J 

Com. Ach. Couıwand. Gen. 
6 ı:ıd. Ankara : 

Etotf• po•r capotu et C!.'UVertu 1'8 on 
lain• [Ne 1383] 
Tapı [No 138.>J 

Vilayet Ankara : 
R'par. rouıe INo 1 3] 

Dir Gen Türl·kuşu· 
H~ric11 ı Hcı p s chıch , 

macaron • [No '385) 

nk r : 
1 1 •• 

Com Ach Surv. Douan 
Meuıtıquaır (l"lo JSS!IJ 
Habitıı d',ti 1"• 1385] 

Vilayet Samıun : 

lst : 

Toile pour capı>tea, bat'ıteı et couver• 
tur• en laine [No 1385] 
Medieııırıentıı artic:lH sanitni•eı [No tSB:ı) 

Com. Perm. Munic. İstanbul : 
Tnpiı [No 1385] 
J> amit pour scallor, fıl bar bele cu p a• 
tıur {No 1393) 

Chemins de l er Etat : 
P'trc • (No 1 >) 
Mital p r otıve (No l~S5] 

Com Ach. MiJit. ianisa : 
Huile d'al YH (No 7J 

Dir. .1•nopoles Gireso : 
Tran•pert art c H m cp ııh [No l ] 

Com. Ach. Corps Ar e Afyon : 
Haris s net [Ne 13 Qj 

C m Ach Division Sivas : 
li cflnuuci INo 1390] 

M z 

A ~· 
Com Ach Fabr. Milit. "'" 

Cotıon ır dıgcne Lintorıı {No ıs l 
Mu:out (No 1 90] pı 

Com Ach Batail Froutiore 
reci' : 

Vıand e cbh • [No 11l92)] 
Direction P T.T. Samsuıı: 

BnU r s et es.::arp 8 (l'lo 1392) 

Vılayet Gaziantep: 
B s de ch~ne (No 13,2] 

Cow eh lnt Tophane: 
Agr ffeı p• t • et grandu (No 15 
To • pour lı ıg (No 1395] 

Com Ach. Milit. Balıkesir: 
. . •""0-B c concaase, rıı., mı oron s, .. 

sucrc (Nu 1'1 ll) 1 

Coru. Ach. 1in'st. Def N' 
I ı Jl r bandage INo 13 5] 

C Ach. lnt l\fariti01e : 
1 pr chauu~ı es de c< t n [No 

1 1 
\dm Eaux ~unic. Jstaııbll 

ArticlH & ec r. [No .1l 7] &e 
Conseil Adın. P.R P. Gere 

Articlu clc•t<. (No 1397] 

Vilayet Manisa : 
Bo.nc• et chn11e1 (No 'i97) b 

Com, Ach. Comm.Mil. iıt•l'I 
Matcriel de rc\par. (No 1~96] el 

Cooı-erative Credit A'6'1 

Buca: 
Repar. bflıi110 [No 1396) c: 

Dir. Monopoles Çanakksl 
Fabr. etagereB fıxu (No 1397) 

Oir. P.T.T. Kütahya: 
Repar. baıiue P,T.T K talıy• (!'O 

Procureur Gen. İsparttı : 1 
Repar ma n pC:no'e Isparta (N" 

NOTES • L , Nı m , e t • 

thCııeı ı ı ceux de n tr .. ıoufll' 
ltquel 'ov 11 a pa • . ıı• (•) Le1 afıo ıet ıu vie1 d u 11 

riııqae se upp rtant • d ti v•"
1 

adjudı atıon ' la ıurenvh~re. 

. Kadiköy İcra Mell" rluğundan : 
11 

Rif tın lbr hirndcki bakivyei aUubunun ödenmemesııı.le tıf 
layı satılara' paraya çevrılmeıine karar verilen balı, ayna, do 
saire gibi ev eşyasının miıb:ıyaesına talip ol nl rı rüsuaıu 'il 

ait olmak üzere taliplerin IU.5 94 tarihiı e wüs dif cuma giil'I 
12 den 14 e l·aı! r satış mahalli olan Kadiköy Koltul çular ç•~~ 
da hazır bulanacak memura müracaat etı.ueleri .. lüwın u ilaıJ 0 

Adana Orman Bölge Şefliğinden : .,,e 
1 t. 4. 910 perşembe günü satışı icra kılınnn Pozııntıd• ı6 

5804 adede muadil 208, 907 m ga\rri m mul çam kereste.sille t' 
len son pey satı komisyonunca betti layıl görülmediğinde: ~ 
edilerek 15 1.940 t rıhinden itibaren on beş ğün müddetle 1'•r 
tal meıe 1 ömürü ile birlikte satılı~a çıkarılmıştır. ııf 

Malı örmek şeraitini anlamak is t'} eni r l\:oraisalı orıll1111 

şefliği ve Pozaııh orman mes hn memurluğuna b ş vurnıııl11'1 

'1 i 
Satış 1. 5 940 ç rşamba günü saat 15 te Karais h orıP• 

resi binasında ynpılacnutır 
Muvakkat teminat 77 lira 90 l.uru r. j ' 

Talipler yevmi ihale günü saat 14 te 77 lira 8!) kuruft ~si• 
muvakkat teminat makbuzu veya teminat mektubunu K raıS 
man bölğe şefliğinde müteşekkil ko nisyonn ibraz etmeleri· bil' 1 

Talipler malı görmüş ve şeraiti anlamış olduklarıudall ~ııtt' 
rnz malı kabule ve kerestelerin mesarifatı olan 1l07 lira oO 
vermeye mecbur oldukları ilan olunur. 

1 


