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Umum Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 

Kanunlar, kararnameler 
ve ticaret m a ed 1 • 

rı 
) 

Urkiye ile Romanya arasında cü maddesinde derpiş kılınan 
Tediye Anlaşması menşe şehadetnamelerinin B nüs-

tlirk· c- h • t' H-kA haları terfik olunacakhr. 
ıye um unye ı u u · 

lilc R H-kA t' K Bu Menşe şehadetnamelerinin omanya u ume ı ra· , . h IA 
tıi . ._. l k t d t' ıt a atcı memleket aümrüıırii ta· 

ı ııu mem e e arasın a ı- o ;ı;-

... -b d 1 1 d ··t ll' t rafmdan damgalanan B nüshası , ... u a e e er en mu eve ı 

el • k l 1 t k l' emtea bedelatı ihrac bankalarına 
erı o ay aş ırma eme ı· , 

••-;,. d k' h l k 1 yatırııdığı sırada ibraz edilmedi-
'"14lısı a ı usus arı arar aş· . 
I•la d . ğı takdirde bu bankalar tahsil 

ı,"" r ar. ' hb 
~'lldd 1 R l. ı arnamelerini bu menşe şeha-e - omanya menşe ı 
ii ... t t f b b d 11 · J detnameleri terfik edilmiş ol · ... e em eanın o e e erı , 

İyc8• t bl -ğ T - maksızm birbirlerine gönderecek-
• meşru me a 111 ur· lerdir. 

~ Cümhuriyeti Merkez Ban-
ııa yatırılması suretile tesvi· Bununla beraber şurası mu· 
~ l karrerdir ki mezkür bankalar 

l ınacak ve mezkür Banka 
nıcbaliği Romanya Milli emtea tamamen gümrü kten çı · 
ası namına açacağı faiz· karıldıktan sonra bu şehadetna· 

b· melerin bilahare irsalini temiıı ır Türk lirası cami hesab 

~llbuna kaydeyliyecektir. zımnında icabeden tedbirleri a· 
lacaklardır. tr Türk borçlunun borcu 

lı. lirası veya Leyden gayri ~a~de 6 - Diğer taraf m a-
Par .1 h b 1 razısınde kurulan panayır ve a ı e mu arrer u uııuyor- . . .. 
lah ·1 l f. t• t d' • sergılerde teşhır ve furuht edi · va tey ıye ı e ıyenın ya· ~ 
ı~1 - c- I · t M l len akid iki taraftan birisi men-" gun um mrıye er tez 1• ~ası tarafından tatbik edilen ~e 1 eşya bedeli, bu mahsulatın 
1 k .. . d . l ıthal ve satışına panayır ve ser-

~.-· ur uzerrn en ıcra o una· . . 
'Ur. l gılerın kurulduğu memleket ka· 
~dde 2 _Türkiye menşeli nun ve nizamlarınca müsaade 
'ınlc emteanın fob bedelleri edilmiş olmak şartile kliring ta-

'IYesi meşrut mebliiğm Ro: r~kile hı.rih sırası gösterilnıeksi· 
Ya Millt Bankasına yatırılma· zın tesvıye kıhnacaldır. 

'ıırctile tesviye kılınacak ve Madde 7 - İki hükumetten her 
~ur Banka işbu mebaliği birisi bilcümle tediye vecibele-
lı.iye Cümhuriyet Merkez riııi bu anlaşma hül ümlerine gö· 
~ası namına açacağı faizsiz re tesviye eylemcğe ithala t ve 
l.y cimi hesab matlubuna ihracatçılarmı icbar için kendi 

tdeyliyecektir. tarafından alınması liizımgelen 
tier Romen borçlunun bor· bütün tedbirlc:ri alacaktır. 
ley veya Türk lirasındaıı Madde 8 - iki memleket ara-

hi bir para ile muharrer bu· sında ya~!lan t.icari mübadele
lıy0rsa tahvil keyfiyeti tedi- lerde~ mutevellıt olarak Romaıı
-~ıı yapıldığı gün Romanya Y~!• lh~aca~cıların Türkiyedeki 

Bankası tarafından tatbik mumessıllerme borçlu oldukları 
tı resmi kur üzerinden icra masraf ve komisyonlar ve lıeza

llllcak.tır. · lik Türk ihracatcıların Romau
lt.dde 3 - Türkiye Cümhuri- yadaki mümessillerine borçlu ol
Pvıcrkez Bankası ve Roman- dukları masraf ve komisyonlar, 
tv\illi Bankası ı inci ve il inci navlun Ücretleri ve sigortaya 
delere tevfikan kendilerine müteallik tediyat müstesna ol

~ılan tediyelere aid tahsil ih- mak üzere, teamüle uygun \'e 
t'tıa ı · · ·· Ü - .. b' iktisaden muhik olmak ~artile 
1 nıe erını gun iUnune ır- ... 
'ttine aöndereceklerdir. Mer- kliring, yolu ile tesviye edile-

b • cektir. 
uankaıınm tahsil ihbarna-
ri Türk 1 j r a ı ı m e b a 1 i. Madde 9 - Türkiye Cümhuri-

yet Merkez Banltası ve Roman-
, nıikdarını ve Romanya 
~ Bankasının tahsil ihbarna· 

ti Ley mebaliğin mikdarını 
kc:ıa her ikisi de alacaklıla

t'tJ tnatlublarına tekabul eden 
>'elerin icrasını mümkün kı
~ k bilcümle malumatı ihtiva 
~. tklerdir. 
"ter borç Türk lirası veya 
)4cn gayri bir para ile mu

tcr bulunduğu takdirde yu· 
~a mevzuubahis ihbarname
. kezalik bu dövizin baliği 
~ . 
~ ... •şaret olunacaktır. 
~.l.ilekabil hesablarda matlup 
~ 'Yeai mevcut oldukça tahsil 
~'tıaaıeleri tediye emri tek
~' _lelik.ki edilecektir. 
~de 4 - Borçların tesviyesi 
ltıyede Türkiye Cümhuriyet 

'~ez Bankası ve Romanya da 
tnya Milli Bankası marife
hcr memleketin milli parası 

~ilden 1 inci ve il inci mad. 
. ele bahsedilen besablarda, 
,hicrin tarih sırasını takiben 
""-olunacaktır. 
. dde 5 - Tahsil ihbarname· 
lıı, bu günkü tRJihle imza e
ti ticaret anlatmaaının 111 Ün• 

ya Milli Bankası işbu anlaşmanın 
muntazaman işlemesini temin 
zımnında icap eden teknik usul
ler hakkmda anlaşacaklardır. 

Madde IO - Jki tarafın transit 
ticareti işbu anlaşma hükümleri 
şumulüne girmez. 

Madde 1 1 - İşbu anlaşmam n 
ik.ızasında diğer memleket nez
dinde lehine bir bakiye lrnlmış 
bulunan memleketin ithalatcıları 
bu bakiyenin itfasına değin bu 
anlaşma hükümlerine tevfikan 
ithalatları bedelini tediyeye de· 
vam edeceklerdir. 

Madde 12 - 5 sonkiinun 1938 
tarihli tediye anlaşmasile mer
butları makamına kaim olan iş
bu anlaşma bu günkü tarih ile 
imza edilen ticaret anlnşınası111n 
layenfek bir cüzünü teşkil eyle· 
yecek ve aynı müddetle cari o· 
lacaktır. 

İstanbul'da iki nüsha olarak 
9 sonteşrin 1939 tarihinde fraıı
sızca tanzim edilmiştir. 
Türhiye Cümlıuriyeti Romınya Hükümet 

Hühümeti namını Krıı.liyHİ nımınıı. 

Dr. Bur hın ZıhniSanuı 1. Gr. Dimitreıcu 

(Son) 

• • 

SALAR 
inşaat -Tamirat- Nafıa işleri - ~alzeme-Harita 

İzmir Vilayeti Daimi Encümeninden : 
Ödemiş • Adagide yolunun 6 X 500 üncü kilometresinde 1 

3 X 24 ebadındaki Adagide köprüsünün kenar ayağının mah- 1 
muz yapısı 18~8 lira 53 kuru§ keşif bedel ile ve 15 gün müd
detle açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı 
yasa hükümlerine göre hazırlıyacakları teminatlariyle bir
likte 4 ikincikanun 940 per§embe günü saat 11 de Vilayet 
Daimi Encümenine ba§vurmaları. 

Balıkesir Kültür Direktörlüğünden: 
Açık eksiltmeye konulan iş, Sındırgı kazası merkezinde 

inşa edilecek ilkokul binası olup keşif bedeli 7488 lira 96 
kuruş muvakkat teminatı 561 lira 68 kuruştur . 

İhale 4-1.940 tarihine rastlayan perşembe günü saat 15 te 
vilnyet makamında müteşekkil Daimi Encümen huzurunda 
yapılac .... ktır. 

İstekliler yukarıda yazılı gün ve saatte muvakkat temi· 
nallarını yatırdıklarına dair makbuz veya bu miktarda şayanı 
ka bul be nka mektuplnrile ve ihaleden laakal 8 gün evvel bu 
iş için Nafıa Müdürlüğünden alınını§ ehliyet vesikalarile bir· 
likte Daimi Encümene müracaatları ilan olunur. 

•*.Açık eksiltmeye konulan iş Bürhaniye kazası merkezinde 
infa edilecek ilkokul binası olup kefif bedeli 7488 lira 30 
kuruf, muvakkat teminatı 561 lira 63 kuruıtur· 

İhale 4.1.940 tarihine rastlayan perşembe günü saat 15 te 
vilayet makamında mütevekkil Daimi Encümen huzurunda 
yapılacaktır· 

İsteklıler yukarıda yazılı gün ve saatte muvakkat temi
natlarını yatırdıklalına dair makbuz veya bu miktarda fayanı 
kabul banka mektuplarile ve ihaleden laakal 8 gün evvel 
bu iş için Nafıa Müdürlüğünden alınmış ehliyet vesikalarile 
birlikte Daimi Encümene müracaatları ilan olunur· 

• *• Açık eksiltmeye konulan iş Ayvalık kazası merkezinde 
inşa edılecek ilkokul binası olup keıif bedeli 7488 lira 30 ku· 
ruş muvakkat teminatı 561 lira 63 kuruştur. 

İhale 4.1.940 tarihine rastlayan perşembe günü saat 15 te 
vilayet makamında müteşekkil Daimi Encümen huzurunda 
yapılacaktır. 

istekliler yukarda yazılı gün ve saatte muvakkat temi
natlarını yatırdıklarına dair makbuz veya bu miktarda §a
yanı kabul banka mektuplarile ve ihaleden laakal 8 gün ev· 
vel bu iş için Nafın Müdürlügünden alınmıı ehliyet vesika· 
larile birlikte Daimi Encümene müracaatları ilan olunur· 

İzmir Belediyesinden : 
Yeni inşa edilen bava gazı fabrikası bacasına siperi saika yap· 

brılması Fen işleri müdürlüğündeki keşif ve şartnameye konulmuş
tur. Muhammeıı bedeli 2196 lira olup ihalesi 3. 1.40 çarşamba günü 
saat 16 dadır. iştirak edecekler 165 liralık teminat iş bankasına ya· 
tırarak makbuzu ile encümene ielirler. 

Malatya C. M· Umumiliğinden : 
Kapa lı zarf ile eksiltmeye konulup alıcı çıkmayan Malatya yeni 

Ceza evi ilave inşaatı 30. l 1.939 tarihinden itibaren bir ay müddetle 
pazarlığa konulmuştur. 

Bu iie ait mukavele, proje ve sair keşif evrakı Nafıa müdürlü· 
ğünde görülebilir. 

Ke-ıif bedeli 13508 lira 1 kuruş olup muvakkat teminat IOl3 
lira 10 kuruştur. 

İsteklilerin Nafıa müdürlüğünden alacakları ehliyet vesika111 ve 
teklif mektuklnrile birlikte 30.t ı::.939 Cumartesi günü saat 13 e ka· 
dar her gün Malatya C. Müddeiumumiliğinde müteşekkil ihale ko
misyonuna müracaatları . 

Eskişehir Kor Satınalma Komiayonandan: 
Eskişehir garnizonunda 2 aded pavyon inşası !:apalı zarfla 

3. l.940 çarşamba günü saat l I de Eskişehir Kor Satınalma Komisyo
nunda yapılacaktır. Keş}f bedeli 62, 189 lira 94 kuruş, ilk teminatı 
4360 liradır. Şartııamesi lstanbul Ankara levazım amirliği sahnalma 
komisyonlarında görülür. İsteklıleriıı kanunda yazılı vesaik le ve 
teminat oıakbuılarile mezkur günde satıt 10 a kadar teklif mektub
larını komisyona vermeleri. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 
Germencik Belediye Reisliğinden: 

Kasabawıımı fenni elektrik tesisatı şartname ve keşif mucibin
ce kapalı zarf usuliye ekıiltmeya konmuştur. 

Keşif bedeli 25901 lira 50 kuruş olup muvakkat teminat 1942 
lira 61 kuruıtur. 

Eksiltme 13- tubat - 940 salı gunu saat 16 da Germeneikte 
belediye binasında ve belediye encümeni huzurunda yapılacaktır. 

Şartname, plan ve keşifnameler beş lira mukabilinde Germen· 
cik belediye muhasebesinden alınır ve adreslerine gönderilir. 

İsteklilerin mühürlü teklif mekuplarını kanuni vesaikiyle birlik
te yüzde 7 buçuk i'Üvenme parası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların ihale saatinden bir saat 
evveline keder saat 15 e kadar belediye riyasetine makbuz muka
bili teslim edilmiş ve gönderilmiş bulunması lazımdır. 

Mensucat -Elbise -Kundura - Çamaşır v. s. 
Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezinden : 

4650 metre elbiselik ve 3565 metre paltoluk kumaş ekailtme 
suretile münakasaya konulmuş olduğundan talihlerin nümuncleri 
görmek üzere her gün Yeııi Postahane civarında Mimar Vedat cad
desinde Kızılay hanında Kızılay Deposu Direktörlütüoe miiracaat
ları ve eksiltmeye iştirak içiu de 27.12.939 çartamba günü saat 14 
de bu müdürlükte hazır bulunmaları ilan olunur. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
16 bin aded tire fanila alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 26.12.39 

salı günü saat 14,30 da Tophanede Lvz. imirli~i sahnalma komia
yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 10,400 lira, ilk teminatı 780 
liradır. Şartname ve numunesi komisyonda görülür. isteklilerin ka
nuni vesikalarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. 

Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Direktörlüğünden: 
4.t.940 perşembe günü saat 15 te Ankara mektebler muhase· 

beciliğinde toplanacak olan eksiltme komiıyonun~a fakültenin 51 er· 
kek yatılı talebesi için İmal ettirilecek elbiselerin imaliyesi eksiltmesi 
yapılacaktır . 

Şartnameyi görmek istiyenlerin Fakülte Heaab Memurlutuna 
müracaatleri, muvakkat teminat 45 liradır. 

İstkklilerin ayni günde mektebler mulıuebecilitine iclmeleri 
ilan olunur. 

•"'• 4.1.939 perşembe günü saat 14 te Ankara mektebler mu
hasebeciliğinde toplanacak olan açık eksiltme komisyonunda Fakül
tenin 51 erkek yatılı talebesi için Fakültede mevcud nümunelere 
göre kumaş alınacaktır. Nümuneleri görmek istiyenlerio Fakülte 
hcsab memurluğuna müracaatleri. 

Muvakkat teminat 82 liradır. 
isteklilerin aynı gün ve saatte mektepler muhasebeciliğinde mi• 

teşekkil eksiltme komisyonuna gelmeleri ilin olunur. 

Gazi Terbiye Enstitüsü Direktorlüğünden: 
Okulumuz talebesi için kumaş, işçilik müteahhide aıd olmak 

üzere elbise satın alınacaktır. 
Aşafıda cins, miktar ve muhammen bedeli yazılı elbiseler 

hizalarında gösterilen gün ve saatlerde ayrı ayrı ihalesi yapılacak· 
hr. 

Şartnamesini görmek istiyen okul idaresine müracaat etmelidir. 
İsteklilerin mezkur gün ve saatte Ankara Mektebler Muhase

beciliğine yatıracakları teminat makbuzlarile birlikte mezkür Muhase
becilikteki Komisyona gelmeler.i. 

Beher ta- Muhammen İlk İhalenin İhale İhale 
Cinsi Miktarı kamın fiatı bedeli teminatı şekli fiinü ıaati 
Er. talebe 220-230 33 7590 569,23 Kap. z. 3.1.940 15 
elbisesi 
Kız talebe 130 • 135 26 3510 263,25 Aç. ekı. 3.1.940 16 
ıtayyör 

~~--~----------,,_,..,_.._~...,.,------------~---------------~reste, taht!_ ve saire __ _ 

İzmir İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 
Çamaltı tuzlası için satın alınacak cins, miktar, eb'at ve evsafı 

atnğıda yazılı kerestenin ihalesi bir hafta uzatılmıştır. Metre mik'a· 
hının muhammen fiatı 42 muvakkat teminatı 314,11 liradır. Şartna
aıesi levazım şubemizde görülebilir. İsteklilerin 21.12.929 günü saat 
15 de başmüdürlüğümü:.r:deki komisyona gelmeleri ilin olunur. 

Eb'at Adet M3 Cin•i 
- ------- ----- -- ---------

2x20x73 6900 20,148 Fabrika malı çıraaı:ı kiknar 
2x22x73 6900 22,162 < < G. 

2x25x78 6900 26,9IO ct ct < 

2x25x3S 6900 13,1 IO < < < 
2x6 x30 13900 4,968 < < < 
2x6 x33 13800 5,464 G. c ( 

2x6 x42 13800 6,955 < < < 

·----
99,717 

Nakliyat - Yükletme- Boşaltma 
Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan : 

300 toıı yiyecek ile 4000 ton yem olmak üzere 4300 ton iaşe 
maddeleri Uzunköprüden Kctan ambarına naklettirilecektir. Pa:ıar
lıtı 21.12.939 perıembo ıünü saat 16 da 7apalacaktır. Muhammen 
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Zirai Kombinalar Kurumu Müdürlüğünden : . 5,ı 
Kurumumuz için açık eksiltme usulile 500 teneke beoııo 

alınacaktır. 

Eksiltme 9.1.940 sah günü s:ıat 15 tedir. 

Cinsi Şekli Muhm· bed· Teminat Miiracaat yeri Günü Saati Beher teneke benzinin muhammen kıymeti 3 lira 19,50 
ve muvakkat teminat 119 lira 81 kuruştur. \'t 

A) ~ıunakasalar 
inşaat, Tamirat, Nafıa işleri, Malz me, Harita 
"Adagide,, köprüsünün kenar ayntmm mah· aç. eks. 1838 53 

muz yapısı 
Sıadırğı kazasında ilk okul binası İni· 
Bürhaniye kazasında ilk okul binası inş " 

" Ayvalık kazasında ilk okul binası inş . ,, 
Hava gazı fabrikası bacasıoa siperi saika yap. -

7488 96 
7488 30 
7488 30 
2196 -

561 68 
561 63 
561 63 
165-

İzmir Vilayeti 4-1·40 

Balıkesir Kültür Direk. 4-1-40 
,, " 

4-1-40 
,, " 

4-1-40 
İzmir Beled. 3.1.40 

il -

15 -
15 -
15 
16 -

Şartnamesini ıörmek isteyenlerin her gün Kurumum~ıa ~e 
teklilerin 2490 sayılı kanun mucibince istenilen vesikalıırıle tıG 
minal akçclerile eksiltme günü Ziraat Vekaletinde Merkez sJ 

ma komisyonuna müracaatleri ilan olunur. 

Kolordu Askeri Satınalma Komisyonundan ? ·ı~ 
k ek•' Müteahhid nnm ve hesabına 16 0000 kilo odun açı lirJ 

Malatya ceza evinde yap. ilave İnf· paz. 
Eskişehirde 2 pavyon inş. kapalı z. 

13508 Ol 
62189 94 

IOl3 IO 
4360 -

Malatya C. Müddeium. 
Eskişehir Kor ile Ank. ist. Lvz. 

30-12-39 13 
3-1 40 11 -

ile satın alınacaktır. Tahmin fiatı 3.! bin lira teminatı 2400 11ıf 
En son pazarlığı 5. 1.940 cuma günü sant 10 da Mıntaka Satıte~-~ 
komisyonunda yapılacaktır . Evs3f ve şartnamesi Kolordunun 
garnizonlarında görülür. 

• •• 
ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastahane Lvz. 
-....:...--.;..-----~------..------- -
İliç ve ıihbi malzemeıi: 304 kalem aç. eks. 3038 70 

Elekrtik-Havagazı-Kalortfer (tesisat ve malzemesi) 

Germencik kaıabasında elektrik tesisatı kapalı z. 25901 50 
(şart. 5 L.) 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
Elbiııelik kumaş: 4650 m. ·paltoluk ku· 

maş: 3565 m. 
Erkek talebe elbisesi: 220 230 tak. kapalı z. 7590 -
Kız talebeye tayyör: 130-135 tak. aç· eks. 3510 -
Elbiıe imalı: 51 tak. 
Kumaş: 51 takımlık 
Tire fanile: 16000 ı.d. pn:r:.. 10400 -
Kanaviçe: 22500 m. (Bak mutef. sütununa) 

" Harici elbiıe: 120 tak. palto: 30 ad. aç. eks. 2782 50 
Kereste, tahta ve saire 

Çıranı köknar: gg. 717 m3 (temd.) m3 42 -

N akliyat - Boşaltma - Yükletm 

227 90 İst. Sıhhi M6esseseler SAK 

1942 61 Germencik Beled. 

Kızılay Cemiyeti Ü· Mrk. 

569 25 Gazı Terbiye Enstitüsü Direk. Ank. 
263 25 ,, 

" 45- Aıık. Dil ve Tarih Coj"rafya Fak. 
82 - ,, 

" 780 - Tophane Lvz. SAK. 
,, 

" 209 44 Ank. İn,aat Usta Okulu Müd. 

314 11 İzmir İnhisarlar Başmüd. 

3.1-40 15 -

13-2-40 16 -

27-12-39 14 -

3-1·40 15 -
3-1-40 16 -
4-1-40 15 -
4-1-40 14 -

26-12 39 14 30 
21-12 39 11 -

2-1-40 16-

21-12·39 15 -

40 ton odun alınacaktır . Bak. "t f 'k "l" da f)i mu e errı su unun 
Ask. SAK ilanına. 

üteferrik 
d o: 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonun ıı pıt 
Bin liralık inşaat malzemesi pazarlıkla satın almacakUr· 50 

lığı 20.12.939 çarşamba günü saat 11 dedir. Kati teminatı 1 ~ 
olup şartnamesi komisyonda görülür. Taliplerin munyyerı r 
M. M. V. Sa. Ko. da hazır bulunmaları. 

Koaya Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundtı.P ~0,A 
Aşağıda yazılı bakır takımı kapalı zarfla eksiltmeye . J;~ 

• ırv muştur: Evsaf ve şartnamesi lstanbul Konya levazım atO ı.11 
satınalma komisyonunda görülür. Bu 8 kalem bukırın ıııuh•t'' 
tutarı 9555 lira 39 kuruş ilk teminatı 716 lira 6S kuruştur· . 
zarfla eksilmesi 5 . 1.9~0 cuma günü saat l 1 dedir. lstektilerıJI ~ 
ve saatinden 1 saat evveline kadar teminat makbuzlarile 
mektuplarını Kouyada Satınalma komisyonuna vermeleri. 

Aded Cinsi Aded Cinsi 
372 Yuvarlak tencere 147 Süzgeç 
124 Üstüvane 277 Tepsi 

İate nakli: 4300 t. paz. 32250 - 4838 - Edirne Ask. SAK. 21-12-39 16 - 200 Kepçe 476 Su sürahisi (~I 

ahrukat, Benzin, Makine yağlan v. 

Ben:ıin: 500 teneke 
Odun: 40 t. 

Beb. 3 19 
paz. 

Odun: 1600 t. aç. ekı. 32000 -

4 Utef errik 

Kamyon a:ı kullanılmış Hopel, Ford veya 
Şevrole marka 

Varon krikosu: 3 kalem 
Semer urganı: 125000 ad. 
Kanaviçe: 22500 m.· tepe urganı: 1.500 m.• 

ı•rıi ipi; 230000 m. 
Kamyonet dıt lutiji "Goodyear" "Fircsto-

ne,, veya "Ziyberlioif,,: 2 ad. 
İni&at malzemesi 
K myon: bir ad.·kapalı kamyonet 1 ad. 
Baıkül: 2 ad. 
Yuvarlak tencere: 372 ad.-üstüvane: 124 

ad.-kepçe: 200 ad.-kevgir: 145 ad.
ıüzgeç: 147 ad.-tepıi:277 ad.- u sürabi
ıi 476: ad.·el makineıi "kıyma No 22n 
126 ad. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Pirine: 13 t. (teoıd.) 
Saman: 334.6 t. (temd.) 
L h oa: 4.5 t.·pırasa 4.5 t •• ispanak: 4 5 t. 
incir, fiodik, erik v.s. 
Yulaf: 117 t. 
Un: 190 t. 

,, : 96 t. 
" : 44.5 t. 

K. ot: 250 t. 
Arpa: 100 t. 
Sııdeyağ: 9.6 t. 
K. fasulye: 120 t. 
Çamaşır sodası: 1 O t, 

kapalı z. 
paz. 

" 
n 

" 
pnz. 
kapalı z. 

paz. 
,, 

aç. eks. 

n 
paz. 

" aç. eks. 

n 
paz. 
.. 

kapöh z. 
aç. ekı. 
paz. 

22-12-39 da alınacağı ilin edil 11: 70 t. k. fa. 
ulyenin alınmasından ı rfı nazar edildi 

B. U '1' a y e d e 1 e r ................ 
Üzüm: 900 k. 
Eski otomobil 
lılina ankazlan 
inek: 15 ba 
Hurda demir baca ve laıtik ayakkabı 

Tuğla: 100000 ad. 

nç. art. 
,, 
n 

aç. art. 

5500 

ıooo -

9555 39 

652 50 

5875 -
21850 -
12900 -
5562 50 

9936 -
21000 -

225-
150 -

tutarı 3~,250 lira teminatı 4838 liradır. Şartnamesi her gün komis· 
ıyonda görülür. İsteklilerin teminat makbuz veya mektublariyle ka
nuada yazıh vesikalarile beraber belli saatte Edirnede Müşiriyet 

Dairesinde Satmalma Komiıyoouna gelmeleri. 

Edirne p. T. T. Müdürlüğünden: 
Aylık Muv. te. İdari Nakil Sefer 
muh. be. mikdarı kefaleti vasıtasıadedi 

Sür«icülük meyaneıi lira krı. lira kr,. Lira 
Edirne • Ortakçı 57 51 30 150 araba haftada üç 

Yukarıda meyanesi yazılı posta sürücülüğii 16.12.39 tarihinden 
itibaren 15 ıün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıfhr. Eksiltme 
1.1.40 pazarteıi günü saat 14 de Edirne kale içinde P. T·T. Mi
dtirlütündeki eksiltme komisyonunda yapılacaktır. Muvakkat temi
nat muavinlik vezn~ine yatırılacak ve alınacak makbuzla veya 

119 81 Zirai Kombinalar Kurumu Müd. Ank. 9-1-40 15 -
Edirne Ask. SAK. 22-12·39 16 -

2400 - Kolordu SAK (?) 5· l-40 lO -

Salihli Beled. 25-12-39 a kadar 

412 50 D.D. Y. Ank-Haydarpaşa Sevk Şefliği 2·2·40 15 30 
Tophane Lvz. SAK 21-12-39 il 

,, 21· 12-39 il -

n 26-12-39 14 

150 - M.M.V. SAK. 20-12·39 11 
Malatya Bez ve İplik Fabr. T.A.Ş. 15-1-40 a kadar 
Edirne Ask. SAK· 22-12-39 

716 66 Konya ve İst. Lvz. SAK 5-1-40 

292 - Balıkesir Aık. SAK 22-12-39 
376 50 Maniıa Tümen SAK 28-12-39 
49 - lzmir Lvz. SAK 1-1-40 

324- Galatasaray Lisesi SAK 5· 1·40 
440 63 Isparta Ask. SAK 8-1 -40 

1638 75 ,, 8·1-40 
967 50 ,, 29-12-39 
417 19 

" 
26·12 39 

Edirne Aık. SAK 22-12-39 

" 
22-12·39 

745 20 Adana Ask. SAK 5·1-40 
1575 - Tophane Lvz. SAK. 4· 1-40 

" 22-12-39 
,, 

Bornova Zeytincilik İstasyonu Müd. 21-12-39 
Tekirdaj" Vilayeti 28-12-39 
İıparta Vakıflar Mem. 20-12 39 
Sultansuyu Harası Müd. 27-12-39 
Kuruçe,me Fil liıtik Fabr. Beşiktaı 21-12·39 

Maliye Subeıi 

15 -
il -

il -
10-
15 -
15 -
15 30 
16 -
11 -
16 -
11 -
15 30 
10 -
14 -
15 45 

14 -
15 -
15 -
9-
9-

Ank. 3 cü İcra Gölbaaı Mvk. 28·29-12-39 14 -

banka kefalet mektubuyla veya ipotek senedi ile birlıkte komisyo 
na müracaat olunacaktır. 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. 

Kırklareli Askeri Satınalma Komisyonundan : 

Kırklareli Garnizonuna 939 yıh ihtiyacı için 2.500.000 kilo odun 
açık eksiltme ile 1&hn alınacaktır. 

Odunun muhammen bedeli 37500 lira olup teminatı 2812 lira 
50 kuruştur, 

Şartnamesi her giln komiıyonda görülebilir. 
Eksiltme 4.1.940 pertembe günü saat 15 tedir. 

145 Kevgir 126 Et makinesi 
NO• 

Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan : 

Cinsi Kilo Saat 
2 adet baskül 2.30 15 
Arpa 100,000 ıs,30 1 

Odun 40,000 16 ~ J 
Yukarıda yazılı üç kalemin pazarlıkla eksiltmesi 22.12; ,ı•d 

ma günü hizalarında iÖslerilen saatlerde Edirnede Sanayi K-1 

• ·ıı 
da Askeri Satmalma Komisyonunda yapılacaktır, istekliler• 
saatte Komiııyona gelmeleri. 

Salihli Belediye Riyasetinden : 
Belediye tanzifat işlerinde kullanmak için müoaknsB 

tiyle az kull nılmış bir kamyon alacaktır. ~ 
Hopel, ford, şevrole markalar tercih edilir. Evsaf "e 

kaimesinde zikredilmiştir. 
Sikleli 3-5 tonluk arasındadı·. 
25.12.39 gününe kadar münakasa devam edecektir, ~ 
Satıhk kamyonu olanların ihale günü kadar belediyeye j 

caatla ilin olunur. 

o 
Malaty Bez ve İplik Fabrikası Türk Anonim Şirketitl 

g,d' 
Bir kamyon ve bir kapalı kamyonet alınacaktır. Malal.f , 

lim edilmek üzere evsaf ve fiatlarmı 15 kiinunusaniye kııd• J 
latya Bez ve İplik Fabrikası Türk Anonim Şirketine bildirOJ' 

. - d,ıı 
lstanbul Levazım Amirliği Satmalma KomisyonuJ1 

22,5ü0 metre kanaviçe 
1,503 ,, tepe urganı 

230,000 ,, gergi ipi ti 
Yuk:.rıda yazılı üç kalem çadır malzemesi 21.12.939 P 1 

günü saat l 1 de Istanbul Tophanede Lvz. amirliği Satıoalısl ~ 
misyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Şartname ~e .

11
, 

neleri komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni vesika ve teıtl 1 

le belli saatte komisyona gelmeleri. 
1,51• 

• • • 125 bin adet semer urganı alınacaktır. Paznrhkla eı- ı' 
21.12.939 perşembe günü saat il de İstanbul Tophanede L"~,;' 
liği Satınnlma Komisyonunda yapılacaktır. Fabrika ve 1("5 61, 
malı olmalı üzere alınacak olan işbu iplerin şartname ve 11 

- · 

leri komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile f/C te 
larile belli saatte komisyona gelmeleri. ~ 

•*• 32x 6 eb'adında 2 aded Goodyear veya f~~~r 1 
veya Ziyberling marka kamyonet dış lastiği alınacıı(; 11~ 
zarlığı 26.12.39 salı günü saat 14 de Tophanede a111iteff 
tınalma komisyonunda yapılacaktır- İsteklilerin kati t 
larile belli saatte komisyona gelmeleri· 

* • • 
Kalay, nişadır ve pamuk alınacaktır. Bak : Erzak 

Edirne Ask. SAK. ilanına. 
"' .. 

3 kalem vagon krikosu alınacaktır. Bak; ~..:~ 
Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Edirne Askeri Satınalma komisyonundan: z# 
250 ton kuru ot alınacaktır · Pazarlıkla eksiltmesi 22 l 

ma günü saat 11 de Edirnede Sanayi Kışlasında Satınnlt0' )P 
yonunda yapılacaktır. Şartnamesi komisyonda görülür. iste 
belli saatte kom=syona gelmeleri. 

Taliplerin kanunun 2 ve 3 maddelerindeki veıikalarile ve temi· Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan: ~-
nllt mektuplariyle birlikte belli ~ün ve aaate Kırklareli askeri Sa· Tümen birlikleri ernhnın taze sebze ihtiyacı için oşıı§' 
tınalma Komiıyonuna gelmeleri. ı leri yazılı ıebzeler 1atın ahnacaktır. 



19 Birinctkinua 1939 ........_ 

Pazarlığı 20.12.939 çarşamba günü ·saat 11 dedir. İsteklilerin 
~Ui gün ve saatta komisyona gelmeleri ilan olunur, 

Cinsi Mikdnrı 

Ispanak 4244 
Pırasa 4244 
Lahana 4244 

. • • • Aşağıda cins ve miktarları yazılanların hizalarında iÖste· 
tılco giinlerde ihaleleri yapılacaktır. lsteklılerinin teminat makbuz 
tcya mektuplarile kanunda yazılı vesikalarile ihale ıünü ihale sa
llırıdan bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Edirne müşiriyet 
~resindeki Satınalma Komisyonuna vermeleri. 

Cinsi Miktarı Muh. tu. Tem. İhale ta. şekli saati 
~Uru üzüm 23000 kilo 5750 432 3.1.940 k. zarf 14,30 
~lltu ot 495000 ,, 24750 1857 ,, ,, 15,30 
81tır eti 82000 ,, 26240 1968 ,. ,, 15 

• * • Aşafrıda yazılanların hizaların~a yazılı gün ve sadlerde 
Pazarlıkla eksiltmeleri yapılacaktır. isteklilerin teminat makbuz 
tcya mektublariyle belli iÜn ve saatlerde Edirnede Müşiriyet Dai· 
ttaindeki Askeri sabnıılma komisyonuna gelmeleri. 
Citııi Miktarı Tutarı Teminatı ihale tarihi ve saati 

Ş.hriye 
1(, Üzüm 
Saırıan 
1(, ot 
\' \llaf 
!(alay 
NiŞadır 
~lltrıuk 

Kilo Lira Lira 
8000 1800 270 
4000 880 132 

116000 1740 261 
84000 3486 523 

200000 15000 2250 
950 150 
30 4,50 
20 1,50 

25.12.39 
22.12.39 

,, 
" ,, 

15 30 
14 
ti 
15,30 
15 

20. 12.39 il 

" 
il 

" 
11 

Lüleburgaz Tümen Satınalma Komisyonundan: 
700 ton kuru ot pazarlıkla satın alınacaktır. Tahmin be

deli 40.250 lira ilk teminatı 3018 lira 75 kuruştur. Pazarlığı 
2i.12.939 perşembe günü saat 10 da Lüleburgazda Tümen 
Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi hergün 
l\.onıisyonda görülür· 

İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
Tab. edilen Tem. muv. 

Miktarı tutarı akçası İhalenin İhale 
Cinsi kilo lira lira kr. şekli tarih ve saati 

Nohut 6000 720 54 açık ek. 27. 12.939 10 
~ulgur 12000 1380 103 50 açık ek. ,, 10,30 
Pıtakarna 12000 2280 171 açık ek. ,, 11 
l>irinç 12000 3480 261 açık ek. ,, 15 
1('1ru faıulye 12000 2160 lb'2 açık ek. ,, 15,30 

İz.mir tayyare alayı birliklerinin yul·arıda cinsi ve mi'ktarı yazılı 
~tt kıılem erzak ihtiyacı ayrı ayrı şarnamelerle ve açık eksiltme 

~ •tıretiyle münakasaya konmuştur. 
İhaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlardıı kışlada İzmir 

lt\>azım amirliği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 
Teminatları hizalarında yazılıdır. 
Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

llıaddelerinde ~e şartnamesinde yaz.ılı ve teminatı muvakkataları ile 
birlikte ihale saatmdan evvel komisyona müracaatları . 

•*• Miktarı 
Kilo 
4500 Lahna 
4500 Pırasa 
4500 Ispanak 

İzmir tayyare birliklerinin yukanda cinsi ve miktarı yazılı \iç 
kalem sebze ihtiyacı için açık eksiltme suretiyle mtinakasnya kon
IJııuştur. 

ihalesi t. 1.40 paz.artesi günü günü aaat 15 de kışlada İzmir 
lc\>aııam amirliği satınnlmn komisyonunda yapalacaktır. 

Tahmin edilen tutarı 652 lira 50 kuruştur. 
Teminatı muvakkate ııkçası 49 liradır. 
Şartnamesi ber gün komisyond görülebilir. 
İstekliler ticaret odasında kaptlı olduklarına dair vesika gös

lcrınek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye ittirnk edecekler 24 O sayıla kanunun iki ve 3 cil 

llıaddelerinde ve ıartnamesinde yazılı vesikaları ve teminata mu· 
\'akkateleriyle birlikte ihale sı:ı.atandan evvel komisyona müracaat· 
ları. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

100 ton nohudun pazarlığında talip çıkmadığından telt· 
t-ar pazarlıkla eksiltmesi 21.12.939 saat 15 de Ankara Lv. 
lıuirliii satınalma komisyonunda yapılacaktır· 

Muhammen bedeli 10 bin lira ilk teminatı 7500 liradır. 
Şartname ve nümunesi komisyonda görülür- İsteklilerin bel
lt vakitte teminat kanuni ve ticaret odası vesikalariyle ko
lnisyona müracaatları· 

Kütahya Belediyesinden : 
Belediye tanzifat araba hayvanlarının 940 ağustos gayesine ka

dar bir senelik ihtiyaçlara olan 10 biner kilo arpa ve saman hıık-
~ kında ayrı ayrı eksiltmeleriue bu günkü çarşamba günü talip çık

ıl~~ 
~adığından ihalelerinin 20.12.939 çarşamba günii s at 15 şe talı kana 
karar verilmiştir. Taliplerin bu saatde Belediye encümeninde bulun
llıaları ilin oh1n•r. 

Balıkesir Askeri Satınalma Komisyonundan: 
Susurluk garnizonuna ait 13 ton pirince istekli çıkmadığından 

bu pirinç 22.12.939 cuma günü saat 11 de pazarhkla satın alına-
/~ '•ktar. 
' iık teminatı 292 liradır. 

Evsaf ve şeraiti her gün mezkur komisyonda görülebilir. 

Manisa Tümen Askeri Satınnlma Komisyonundan : 
Manisada bulunan birliklerin ihtiyacı olan 334600 kilo aamamn 

~' Par.arlakla yapılan eksiltmesinde istekli çıkmadığından ikinci paz.ar
litı 28.12.39 ıünü saat tO da yapılacaktır. llk teminat 376 lira 50 
kuruıtur. iıteklilerin mezkur 1aatte komiıyona aelmeleri. 

Mbakua Gazeteıi 
:n: 3!2 

Amasya Askeri Satınalma Komisyonundan: 
Amasya garnizonu senelik ihtiyacı için aıağıda cins ve 

miktarı yazılı besi maddeleri kapalı zarfla satın alınacaktır. 
Şartnameleri her gün Amasya piyade alayı satına\ Komisyo
nunda görülebilir· Taliplerin hizalarında gösterilen tarihten 
bir saat evveline kadar vesika ve muvakkat teminatlarile 
Amasya piyade al yı Satınalma Komisyonuna teklif mektup· 
larını vermeleri· 
Cinsi Miktarı 

Kilo 
İlk teminatı 
Lira Kurut 

Kilosu ihale gün saat 
fiyatı 
Kurut 

Sığır eti 70000 945 00 18 4.1.940 10,30 
Bulgur 66000 445 50 9 5.J.940 11,30 

* • • Amasyu garnizonunun senelik ihtiy .. cı için aşağıda 
cins ve miktarı gösterilen besi maddeleri alınac..ıktır. Şart· 
nameleri Komisyonumuzdadır. İstekliler görebilirler. 

Taliplerin hizalarında gösterilen tarihlerde vesika ve mu
vakkat teminatlariyle Amasya Alay Satınalma Komisyonuna 
müracaatları. 

Eksiltme Muv. te. Vesikası Bedeli T. s. 
Cinsi Miktarı Şekli Lr. K T. S. kilosu-

nun fi. 
Pirinç 10000 Açık .. 26 4.J.940 11 
K. fasulye 35000 ,, 
K. soğan 9500 ,, 
Nohut 9000 ,, 
Mercimek 9000 ,, 

195 00 
367 50 
17 82 
50 62 
47 25 

" 14 4.1.940 11,30 

,, 
,, 

• • * 

2.so s.1.940 10 
7,50 5.1.940 10.30 
1 s.1.940 ıı 

Üzüm, incir, çam fısbğı, ceviz içi vs. alınacaklar. Bak : Galata
saray Lisesi SAK. ilanlarına. 

**• 
200 ton arpa alınacakhr. Bak: müteferrik sütnnuııda Edirne 

Ask. SAK ilanına. 

• • 

Ankara Defterdarlığından : 
Bandarma kazasının sıju yolu mahallesinde şarkan şimalen tar

lalık, garben Fabrika bahçesi, cenuben sığır yolu caddesi ile mah
dut \•e hazinei Maliyeye ait iki kııth kargir ve 36250 lira bedeli 
muhammenli türk un fabrikasının Fabrika binasile içindeki hazineye 
ait 85 beygir kuvvetindeki motör ve teferrüatile 4 su deposu, 55 
beygir kuvveündeki motör ve teferruatı, 5 adet un eleği, 1 un har· 
man makinesi "kayış yoktur", 8 adet vals topu, 1 levaj makinesi, 
1 adet levaj tulumbası, irmik isajörü ve buğday anhıırmdıın ibaret 
olan aletlerile birlikte 2490 sayılı arhrma eksiltme ve ihale kanunu 
mucibince ve kapalı zarf usulite 29. 12 939 tarihine müsadif cuma 
l'ünd saat 15 de ihalesi icra edilmek üıere 9.12.939 tarihinden iti
baren 20 gün müddetle artırmaya çıkımlmıştır. 

Muvakkat teminat muhammen bedelin yüzde yedi bucuğudur. 
·ıatıp olanların ve fazla malumat almak istiyenlerin Bandarma 

Maliyesınde müteşekkil milli emlak sattş komisyonuna müracaat 
ederek ş:ırtname almaları ilan olunur. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden: 
Müdüriyetimi7. şuabatile kazalara ait eski senelereden kalma 

Müdüriyetimiz mahzeninde mevcut 186 kalem eski ve köhne masa, 
dolap açık arttırma nuretile satıl caklır. Müzayedesi 28.12.939 per· 
şembe günü saat 15 de yapılacaktır. Muhammen fiyatı 107 lirıı 80 
kuruştur. Taliplerin 16 lira 17 kuruş temiııat makbuzu ile aynı gün 
ve saatle Müdüriyet binasında kurulu komisyona, eşyayı iÖrmek 
ve fazla wahimat almak isti yenlerin de Ş. 3 Müdürlüğüne müracaat
ları. 

İstanbul Defterdarlığından : 
Eyüb Bahariye Y alıçıkmazı 1 No. da kurulu Salamon 

Bug z kafe ip ik ve mensucat fabrikruıının Hazineye olan 
vergi borclarından dolayı haciz altma alınıp paraya çevril· 
mesı gereken 1 aded kumaı makaı;ı makinesi, 2 pamuk bo· 
yama makinesi, 3 parça AiiER MA YER marka boya kazanı 
bir aded yıkama makinesi aleni müzayede suretile ve peıin 
para mukabilmde 20.12.939 gunü saat 10 da satılacağından 
isteklilerin mahali mezküre gelmeleri ve malümat almak 
istiycnlerın Eyüb Maliye Şubesine müracaatleri ilan olunur. 

Bornova Zeytincilik İilasyonu Müdürlüğün den: 
lzmir Bornova şosesi üz.erinde mÜeSies zeytincilik istasyonu 

bahçesindeki Razakı baiiaruıdan, bu yılki yaı Rezakı üzümünün ku
rudulmasile elde edilen 900 kilo kurusunun satılması kararlaşmış
tır. 

Üzumü ıörmek istiyen talipler her gün istasyon müdürlüğüne 
gelmeleri. 

Alıcılar satış günü olan 21.12.939 perfembe pnü saat 14 de 
istasyonda toplnnacak satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

İıparta Vakıflar Memurluğundan: 
lspart nın tabaklar mahallesinde kain Hacı Osman Ağa 

vnkfındad lı rap fevkani cami ile altında harap yedi dükkan 
ve barakanın mevcut ankazmın satılması açık artırmaya ko
nulmu~tur· 

Artırma 5.12.~39 aıününden bailar 20.12.939 çarıamba 
günü saat on beşte ankazın bülunduğu mahalde teıekkül e
decek komisyon huır.uriyle ihalesi icra edilecektir. 

Muhamm n bedeli 150 liradır. 
Talipler yüzde yedi buçuk nisbetinde teminat parasını 

vakıflar veznesine tediye edecektir. 
Haddi layık görülüp ihalei müteakip müıterl tehlikenin 

izaleıi için 24 saat içinde bedelini Vakıflar İdaresine hemen 
tediye edip bir taraftan yıkmıya baılayacaktır. 

Pul Belediye aıazete ilô.nı vesair bilumum masarif müş· 
teriye aittir. 

Şnrtn meyi ıcörmek isteyen talipler Vakıflar memurlu· 
ğuna müracaatları ilan olunur. 

Bursa Birinci İcra Memurluğundan : 
Bir borç için mııbcuz olup satılmasma karar verilen 937 mo

del Fort markalı 8 silindirli arkada çift tekerlekli olma:1 üzere 6 
lastikli açık yük karoıorlü az miıtamel 1000 lira kıymetinden bir 
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adet kamyonu 22· 12.939 tarihine müıadüf cuma pnü aaat 14 den 
16 ya kadar yeni yolda şen garajı önünde açık artırma ile paraya 
çevrileceği ve teklif edilen bedeli munamme kıymetinin % yetmit 
beşini bulmadığı takdirde ikinci artırma ile 27.12.939 taribiae miaa· 
düf pazartesi günü ayni yerde saat 14 den 16 ya kadar en çok 
artırana ihale edileceği itin olunur. 

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

Çarşamba 20.12.939 

Karaman kasabası imar planı tanzimi (Karaman Beled.) No 1246 
Kaldırım ve tretuvar inş. (Tokat Vil.) No 1254 
Pijamalik bez (M.M.V.) No 1256 
Bebek P.T.T. binası tamiri (İst. P.T.T. Müd.) No 1256 
Türho alternator grupu ve teferruatı (Kayseri ve Civari Elektrik 

T ·A. Ş.) No 1257 
Tahta kapsül ve etiketi (İst. P.T.T.Mücl.) No 1257 
Benzin (İst. P,T.T. Müd.) No 1257 
Sabun makarna, arpa, şehriye ve zeytin yağı (Edirne Aık. SAK.) 

No 1259 
Yerli santrifüj tulumba (İst. Beled.) No 1260 
Yeğ (Ask. Fabr.) No 1260 
Cam, tımar, sırlı ve lastik malzemesi (Tophane Lvz.) No 1260 
Taş düzeltme elması (Ask. Fabr.) No 1260 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

l - 39 kalem hırdavat levazımı müfredat listesi mucibince pa
zarlıkla satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli 448 lira teminat 36,60 liradır. 
111 - Pazarlık 20.XII.939 çarşamba giinü saat 15 de Kabataıda 

Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapalacak
tır • 

iV - Müfredat lııteıi her pn ıö:r.ü geçen Şubeden paraal:r. a
lınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen pn ve saatte Y. 
7,5 güvenme parasile birlikte mezkur Komisyona i'elmeleri. 
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Galatasaray Lisesi Ahın, Satım Komisyonu 
Başkanhğından: 

Mikdarı Fiyatı İlk teminatı 
Cinsi kilo kurut lira 

---- --- --- ---
Malatya kayısası çekirdekli lOOO 80 ) 
Kuru üzüm rezaki 500 20 ) 

,, ,, çekirdeksiz. 1200 24 ) 
Üryani eriii 2000 30 ) l24 
Ceviz içi 600 45 ) 
Kuı üzümü 250 20 ) 
Fındık içi 500 45 ) 
Kuru incir l500 22~) 
Çam fıstıtı 250 llO ,.._ ) ---

Galataray Lisesinin Mayıs 1940 sonuna kadar ihtiyaçları olan 
yukarıda cinsi, mikdarı beher kilo tahmin bedeli ve ilk teminatı ya
zılı yiyeceklerin 5.l.19fü cuma günü saat 15 de Beye>ilu İıliklal 
Caddesi No. 349 da Liseler Muhasebecilifrmde toplauan Okul Komiı· 
yonu11ca açık eksiltmesi yapılacaktır. 

İstekliler Ticaret Odasınm yeni yıl vesikasa ve ilk teminat mak
buz.larile birlikte sözü geçen gün ve saatte de Komisyonda bulun· 
maları. 

• Şartnameyi görmek ve teminat yabrmak için Galatauray Liseıi 
idaresine müracaatları. ( J 0467) 1-4' 

Muhammen bedeli 5500 lira olan~üç kalem vagon krikosu ~2.2.1940 
cuma günü' saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada İdare bina· 
sında saha alınacakhr. 

Bu işe girmek isteyenlerin (412,50) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün ıaat 14,30 
a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Daire11inden 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden datıtılacakhr. 
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iSTANBUL GELEN 
Ticaret ve Zahire 

Borsası 

- ]8.12.939 -

FİATLAR 

C l N S l 

Butday yumuş•k 
,, Sert 

kır.ılca 

Balda 
Çndar 
Keçi kılı 

Keten tolıuau 
Yulaf 
Kuşyemi çuvallı 

Nohut kaba 
Fuulya çalı 
Peynir beyn. 
Güt. yünü 
Susam 
iç fındık 
Ceviı. içi 
Arpa Aoadol 
Tıftik mal 

1 Aşatı 
Kr. Pa. 

5 28 
5 18 
5 25 

4 30 
57 -
15 -

17 -

16 -
39 20 

4 11 
112 -

Yukarı 

Kr. Pa, 
s 33 

62 20 
15 ıs 

42 -

115 -

B~day 810 Ton 
Yulaf 453 
Kuuemi 15 • 
faaulye 34,5 • 
Çavdar 75 • 
Keten tohumu 43 
Sııaam 85 • 
Arpa 15 • 
Yapak 42 
Z. yatı - • 
Un 75 • 
Tiftik - • 

G l DEN 
Susam Ton 
Faıalye - • 
Keton tohumu 17 • 
İç ceviı. - • 
Afyon - • 

• İç - • 
Badem • 

DİŞ FİATLAR 
B11tday Llverpul 3 116 

.. 
ll 

Arpa 
M1.1ır 

Keten T. 

Şikaıo 5 12 
Vinipek 4 06 
An vere 
Len ıha 

Fındık G. : Haınburı 
• L. : 




