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Umum Tüccarların ve rn rnes le i Or 

E • on om 
Balkanlı tüccarlar bizden çok mal 

almağa başlad ı l ar 

Bu malları Almanyaya 
ııönderiyorlar 

Alnı nlarla yeni ticaret anlaş· 
ınası yapmadıtımı:ı için Bul
~a~, Yunan ve Yugoslav tacirle 
rının memleketimi:ı piyasalariyle 
teınaılarını arttırmaları ve bu
radan mal almak hususunda .a
ralarında •iddetli b·r relrnbet baş 
göstermesi n zarı dikkati celbel· 
ınektedir. 

Bu tacirl rin mühim bir kıs· 
mı burada düşük fiyatlarla to
~ladıkları emtiayı ve bilhaHa 
ıhracı serbest wahsulleri büJ ük 
fiyat farklarile Almanyaya gön
deriyorlar. Buna mukabil evvel· 
Ce Almanyadan a-etirtti~imiz mal· 
ları piyasamıza teklif ediyorlar. 

Halbuki Balkanlı tacirlerin bu 

aberler 
mübayaelar yapmak için faaliye· 
te geçmişlerdir. 

Piyasada ihraç mallarının fi
yatlarının artmakta olmasının 
ba,lıca sebepleri bunlardan ileri 

geliyor. 

Yeni Sümer Bank 

Şimdiki Sümer Bank ve Eti 
B!ınk lağvedilerek 150 milyon 
lira sermaye ile yeni bir Sümer 
Bank tesis edilecektir. Bu banka 
devlet sanayi ve maaadin te!iek
küllerile bu işletmelerin kredi ' 
muamelelerini yapmakla mükel
lef olacaktır. Bu hustaki layiha 
meclis encümenlerinde müzake-
re edilmektedir. 

Sofyada bulunan Sümer Bank 
umum müdürü Burhan Zihni 
Ankaraya avdetinde yeni vazife
sine baflıyacaktır . 

gayri resmi ve çok masraflı mÜ· 

tavasııt rolleri piyasamıza paha· Blok Halinde Çelik imali Başladı 
lıya mal olacağı anlaşılıyor. 

Karabük demir ve çelik fab-
B11olar, İncriliz ve Fransızların • rikalarının çelikhane kısmında 

lneaıleketimizin ihracat mallarını b yapılan tecrübeler muvaffaldyetle 
cn(b kafi mikdarda ahnamıt t • 1 · bl k h ı· d b ı 

1 
f b 

1 
k , ne acc enw•t ve o a ın e çe-

\l unma arını ırsat i ore pi- 1 l"k . •1• b l t Ö _ _ 
, d h 

. 
1
. .k ı ıma ıne a~ anmıt ar. numuz-

aıamız. an o emmıyot ı mı t r· ı . . . 
da "'b l . . . l d' ~ dekı marta kadar faalıyete ieçıril-

mu ayaa ara aırıımıt er ır. . k b 1 h d mest mu arrer u unan a -
Zahiren Balkan memleketleri dehanaye ait son bir kısım mal

heıabına satın alınnııt ve bura- zemeninde vapura yükletilerek 
elan • memleketlere sevkodilwiş yola çıkarıldıtı Londradaıı ıdaLta-
?lan mallar ayrı bir kontimento darlara bildirilmi,tir. • 
ılc sa k' b' · 1 k t• • l n ı ızıw wem • c ımız e DiQ'er taraftan dün !..ondradan 
•llkuı k ·b; Al · ~ · yo muş i 1 • manya} 11 l lııtanbula ıelen ve bugün bura-
l~nderil" . B ıyor. ya a-elmesı beklenen Bra11et 
L· u müdahaleli muamelelerden •irketi müdürlerinden Makenzi 
Qırçok B Ik" l · l · ~ a aıı ı tacır er, pıya- t Karabük fabrikasına ait ııler 
•aınızın z.ararıııa olarak 1.enıin etrafında alakedarlarla te mas 
oluyorlar. ettikte n sonra buradan }(arnbük· 

d Son zamanlarda Bulgarlar da le gidecektir. 
ahil oldutu halde birçok lial

".•~lıların Türkiye ile ticaretle· 
'~nt genişletmek lüzumunu ileri 
6Urmel . . l l . . b. ennın ve mem e u:sımıze 

ır Çok ticari heyetler gönder· 
tneler· · b ının aşlıca sebebi budur. 

Bu v • • f k İ azayetın ar ına varan 
11fili:ı. - . -

l 
muesseselerı, muva:ı.nn 

Yo iyle Al l •• d manyaya ma gon er -
~e.ye devam eden bit raf tacir· 
crıle al "k l a a ıırıııı ke nıeğe k r r 

.tvedrb~işler ve bu hususta sıkı 
e ırl e ı 

H 
r a mışlardır. 

arb · d 111 yaııı bacında için 
edvaın eden bu el·o n .. omik ruü

ca ele 
l' ye çok ehemmiyet veri· 

1Yor. 

Siyasi "k . 
kadar ve 1 lııadl mnhafilde ne 
tni devurn edece{ri kcstirile· 

Yen bu - d keti ıııuca eleye ait hare 
er Lü " k b" . 

18 . yu ır dıkkat ve has· 
sıyetle t ak·p ed"t · ı ıyor . 

Mecıılek " t · . d 
h 

1 11n11. en ma l 
Uı.ere k l 
F uru nn müıterek 

almak 
ingiliz 

ransı:r. b-l · Urosu, Balkanlı t cir. 
erin nı·· 

i k " Uvazaalı iş yapmalarına 
tn an b k sa ıra mamak üzere piya-
ınızdan b ir an vvel büyük --

Yeni Bir Benzin ve Petrol Şi rketi 
Kuruluyor 

Hükümct benıin ve petrol İŞ· 
lerindc ııa:ı.nıı lık vazifesini gör
mek üzere bir lımited şirketi 
teşkiline karar vermiştir . Bu şir· 
ketin sermcyesi Türk Ticaret 
Banl,uile İstanbul Bele di}esi 
tarafından konulaca klar. 
Hükü metin muhtelif memleket 
lerle ahdettiği mukaveleler muci· 
bince getirteceği petrol ve ben· 
zini bu şirket v sıtasile piyaiaya 
arıedecek, mnawafib diğer .şir · 
ketler de mez.k ür mevaddı ser· 
bestçe celbedcbileceklerdir. Hü
kumetle Neft Sendikal arasında 
yapılan bir anlaşma mucibince 
bu müesseseye aid teıisat ve g az 
tankaları mezkür ş irk ete devre
dilecektir. Gaz ve benzin Limi
ted tirkelinin te,ekkülüne &id 
talimatname bugünlerde ilin 
edilecektir. Bu şirketin teıokkü· 
lü piyas da benzin ve petrol 
Üzere vaki olacak lacr türlü 
ihtikara mani olacaktır 

Takas Limited Şirketinin 30.12.1939 tarihindeki 

Takas nevileri 
~nterşan jabl 
lngili~ 
Fr nsıx . • 

lıve~ 
İsviçre 
Holand 
Belçika 

vaziyeti 
lthalAt Sterlin 

165,624 15 7 
62,921/ 21 o 
40,992 ' 8 11 
13,48t/ Ol 3 
14,830 0111 

11,927/ 13.' 1 
9,906, 10/ 8 

İhracat Sterlin 

254,838 2 o 
636,663 9 o 
112,026'11 t 1 
35,763 9 4 
86,055, 1/ o 
20,107/ 17/ 5 

22,4()2/ 2/ o 

Kanunlar, Kararnameler ve Ticaret uahedeleri 
Tütün Ve Tütün İnhisarı Nizımnımui hakkındı 

Kararname No : 2 12537 
(4) Tüccar depoları ve tütün 
tüccarlarının tabi oldukları 

muameleler 
Madde 25 - Kanunun 7 nci 

maddesi mucibince tütün ticare· 
ti yapacak ve ellerinde tütün bu
lunduracak tüccarın ticaret oda
larınd~ kayıtlı o~maları ve ilk 
Önce inhisarlar idaresine müra
caatla kendilerini tescil ettirme
leri lazımdır . 

car depolarıaa ıiroo ve çıkan 
tüliiolerinia kayılı içi• ele ( 14) 
na aralı öroej'• ıöre defter tu.l· 
mnk m cbu.riyetindedir.Budefter
lerin İnhi1arlar idaresi tarafıac!au 
ıabifelcrl miihtırlonmif ve sıra 

numaralı kenm•' olması lhım
dır. Kanunun 61 inei maddesi 
111ucibinee mallarının İnhisarlar İ-
daresi ambarlarına koyacak elan 
tütfio taccarlarının tutmak moc
buriycıtinde oldukları defterler 
do bu defterlerin aynı olacaktır. 

Madde 32 - Kaau.aun 63 il"-

Bu su_retle teıcil edilen tüc
carlara inhisar ldareıince (9) nu· 
maralı Örneğe a-öre bir veıikn 
verilir. 

Madde 26 - Depo açmak is- eü maddeıi mucibiace imha edi-
teyen tüccar açacaiı depon•n lecok tütinlorin miatan• lae
yerini karıir veya ahfap ve kaç sabı tulalur. İnhisarlar İdaresine 
kattan ibaret oldua"unu, takriben laabor verilmeksizin yok edilecek 
kaç denk alabileceğini sahibi tüUlnler kaçata verilmi• aayılır. 
veya kiracısa olduiuuu 'yazı ile ~adde a3 - Ttccarlar ller 

·k l l takvim aene1inia bit••ındaa Qç 
ve mi yaa 1 p anlarını ili.ık O· • ay evvel dcpolarıaıla balıanan 
larak verm"ek ıuratile inhisarlar tütünlerinin mikdarıaı Atir beyaa-
İdaresine bildirir. Bildirilen ta- name ile bilılirmo e aHlınardur-
rihlen itibnron bot i'ÜD zarfında · · • lar. labiıarlur idaresince lu:ıunı 
inhisarlar ldareııi ~erinde tcdki- ıörllür iae bu beyanaamelor ü-
k~t y~ptırır. Tedkıkat noticeıini 1 aeriue meYcatl tütünlerin en çok 
a-oaterır rapordan deponun tü- i .J l'' t t l 1' t t" 1 aae "' u ar ı ır. ar a ae ı-
tü lerin iyi muhafazasına ve cesindo kaaaat firelor heıap e-
bakıma elYuiıl~ vaziyette ve clıtdiklen ıoara eksik J'Örlllr 
fenni 9~r.tla~ı haı.a ol~utu ~fcıanl 

1 
iH tQtün\hı hepsi tartılır. Sall· 

tartlar• ııçılero tahsıs odılocrk hiyet YHikasıaı hamil olaa ia
helllarıa bakım salonları hari- 1 laisarlar memurları tüecar ılopo 
einde elması, 1alonlarıa tütA• · ' larını a~ık bulunelatu za•aalar 
leri kilflendirmiyecck Ye icab.ın- ela keotrel ederler. Ti.tinlerin 
da havnl ndırılın ıdarıııı temıne tartı veya sair muamelelerinin 
yarıyacak kar;ılıklı pencere ve yapılması iıi• tüccarlar tarafın
kapıları bulun aıı, depo ittiıa- dau J'Oslerilen llbam ve istek 
linde feda koku neıredecek ve iherioe inhisarlar İdareııi d n 
tütünlerin vasıflarını bozacak 
membaların bulunmawaaı gibi iÖoılerilecok mewurl r, çalışma 
hallerdir} anlaıılırn ( 10) numa- ıı;a tleri haricinde plıtlırıldıkl rı 

takdirde tüccarlar bu emurle. 
ralı öroete göre tüccara depo ı h ra mcaeı saat eri uicinlie gc~e · 
a çma k içın ruhsatn ame verir. 
1 üt- n tüccarları gilnliik işlerin- cek her saat için natlıuı d ere-

cesine g öre İnhisarlar ldareı;ince 
de depolarrnı di~c r t icaret e vle· 
ri için tatb i . oluııeill m uan eıı takdir dilınek iızere 55 kuru~-
iş sautlerinde açıp knpnrlur. lan loO kurut a k d&r iıcret ver· 

ufadde ?:1 _ Depo açnıağ 

1 

m.ek mecburıye ıuuedırler. . 
m hsus ruhsat tez. er , i yalnız _Madde d_l .- ~11~u. un 64 un
tütün 6nhıbi oiun tüccara ver i- c~ .madd sının ı~ıneı fıkra ı mu
lir. Bu tezk ereler bnşku bıriııe c ıbmce aynı ş hır ve kas;ıba da
devir ed ıl mez. H r hangi bir bilinde t.üUinlt: riıı; bir depodan 
suretle tez.ke re ba ka birinin e- diğer depcya na kle o~ k tüccar· 
line geçerse hükümden düşer J l r tüliiul rini akild n nce 

Madde 28 Bir bina m u teş- keyfıyeti ( 15) nu~aralı örneh 
kilatı birden fazla depo ittihazı- veçbile İ.hiıarlar idaresi bil
oa elverişli ve tefriki nıümköu dir ek multuri,. tiodeclirlor.lda
olmadı . ça depo birden f zla tüc· reye haber verilmekıi ::ıİ• aakle
car tar .. Jındıuı kullanılnuıu. Fev- dilen tütünler aalduoda kanu1un 
kalade haller ve zaruretler kar· ceaa hiikumlori tatbik olunur. 
şısında bır tüccara a itl olan tii · Madtlo 35 Yabanc ı me • 
tüııler c1 iğer birtütüıı tüccıırının l ketler• tütön seYkocek tötGn 
deposuna İnhiıarlar İdaresine tüecarJarına istedikleri taktiirc!e 
müçler e 1t bir dilekçe vermek inhisarlar İdar ıi ekıperfoin ve· 
ve mes' uliyeti kendilerine aid ' receti m11ayene raporu iherine 
olmak uzerc depo içinde bölün- denklere kur,uD mühilr vural
wüş bir yere ko.nabilir mak ye ••oıeleri rlSıtorilmek 
Madı c 29 - iki tüctcor arıısın · surotile ( 16) namaralı örue4c fÖ· 

daki devir muameleleri (11) ve re bir veaika .erilir. 
\ 12) numaralı ?rneklere glSre _ Maede ~ - ~a~un•D. 73 iio-
tan~im edilerek inhisarlar idare eu maddeıı ucıbınce ıbracat 
sine verilecek alım aatım beyan- tacirleri araııDlia yapılacak mi· 
nameleri 6zeriııe yapılır. ıabaka ıününl J , hisarlar ldareai 

Madde 30 - Bir tüccar depe g-aır.otolerle il n ederek tilecarı 
ıundalı i tütünlerinin hepıini ba•- müsabakaya davet eder. Ndmu
ka bir tüccara devretmek istedi· ne olarak ıotirilecek balyalar o 
ti tukdirde bu depo için verilen mahallin ticaret ve airaat odala
ruhsat lez.kereai alım satım ae· rı ile lalliaarlar ldareainden H 

yannamelerile birlikte İabiııırlar tileeek birer mltehusıataa mil· 
ldareıinc iatie edilir. Ve ulıeı rekkop laeyot tarafındu tetkik 
tücca:ra yeni bir ruhsat tulı.ore- edilerek ve imal 111ulleri de tic· 
ıi verilır. car imalltlauıolericılo l'~:ıdea 

Madde 31 - Kanunu 60 IHI reçilerok banlar• ...... verilir 
maddesi ucibincc tütün tüccar- ve neticeıi Um•• Mlilrllte 
larının depolarındaki tiltünlerinin bildirilerek knaaanlara Giimr\ik 
mikdarı hakkında verecekleri .,. lnbiıarlar Vekiletince birer 
beyannameler ( 13) numaralı ör· takdirname verilir. 
nete uygun bulunacaktır. Tüc• (Devamı ur) 

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

Salı 16.1.940 

MoA"la Komutan : 
Çam odunu No 1284 

M. M. Velı:iileti • 
Tinıır f rçu ı No 1284 

P. T. T. Umum Müd.• 
Kamyon No 1284 

Afyon Karabısar Bel ed. ı 
Be! edıye b"nnsı mefruşatı Nu 1287 

To?hane Ln.ı 
Dükkan tamiri No 1287 
.Salya çemberi No 1295 

İnhinrlar U. Mud .: 

Deniz Lvz. SAK • 
Amerikan ber.i No 129• 

Ank. Beled·: 
Su:fat d alumin No 1297 
Sa nati No 1299 
Su i şl eri içm malzeme No 1299 

Edirne Aık. SAK.• 
Pirinç ve zeytin .)eğı No 1298 

Eslcişehir Kor SAK ı 
Nakliye nrnbuı yap. No 1299 
Pavyon inş No 1299 

lıt . Belediyui • 
Tank aetleri tanzimi No 128' 
Anidrit .ulfürü No 1290 
Nışasla kola No 1290 

Beşıktaş 22 inci okulun tamiri No 1300 
Feriköy mezarlığına demirkapı yap. 

Zıvana kağıdı No 12'J5 
Uç bobin ipek taklidi No ll98 

Çanak. 2 nci Jandr. Ala.)ı : 
K. erik ve le • .oğan No 1293 

Bnlıke11ir Orman Müd.: 
• Meşe kömürü ve çıra No 1293 

ı T. H. K . Buldan Şobui : 

No 1300 
Reıı ım muaıı, tabure, malzeme do

"labı No 1300 
Yar.ıhan e, yazı muaııı, koltuk v, a . 
No 1300 
Kamyon kiralanmaeı No 1300 
• Bina ankar.ları No 1300 
Y uı makmeaı No 1300 

• Derı ve barnk No 1293 
T. H. K. Denizli Şubesi : 

frenaı defterleri butınlmu ı No 1300 
Evrakı matbaa No 1300 

lzmir Lvz.: • Deri ve baraalı: No 1294 
O. D, Yolları• Nohut , bulgur, makarna, pirinç, kuru 

Göz taş ı No 1295 
Galatuarny Liseıi SAK ı 

K. yemiş No 1295 
Koııüw d iktir. No 1299 

• • 

UNAK 

fasulye No 1300 ' 
Lahana, pırasa , iepanak No 1300 
Elemek No 1300 
Lahana, 11pınak, pırasa No 1300 

1znair Belediyeıinden : 
E,refpofatla 617 sayılı ıokakta llirım yaptırıl maı;ı, fen itleri 

•il.iQrlüA-aodeki kc'if v ıartnemcsi veçbile çık ekıilıneye ko•ul
mutlur. Keşif bedelı 3403 lira glup ihalesi 24 l.94U Çar~ mba p 
nü aaat 16 dadır. lttirak edecekler 25.) lira 25 kuru,luk temin tı iş 
bankaıına yatırarak makbu:ı.ile eucümeııe gelirler. 

Bayındır Malmüdörlü ~ünden : 
Bedeli keşfi Muvakkat t mi t mil 

Cinsi Lira kurut Lira kurut 
Hukümet k •atı 1U06a 51 1429 91 

Y u arıda ciaııi, bedeli k tif v wu.vakkat te inat akçası mik. 
tarı gosterile u U yındırda yeniden iıı~a olunacak hükumet kooağı
ıııu danı ~a ıdaki şartlar d bılınde ıcra olunur. 

~ ılt e k pa.lı .1. rf uaulıylc icra olunacaktır. 

Eb.ıııltı:ne 29 . 1 2.~JU taribiude it b ren 
kaııa1 a • :r.cdilmi,lır. 

m 

lhal )llldır wnlın cı •• rl au odasında w u te • .. 
tarafın dan 2U. l.9-10 tarihine miıs.ıdıf cuınarlesı ı:Uuu :ı. 

olunacaıdır. 

l tlc uııa-

ısy 

tcra 

H r gfig ayındır mulwiıdürlügüuden mev ud doıı) aaıncıakı hu
suı;i 'artname, plaıı, mukavele projesi, uırinci ıııw k6'~ıfneınc r.e 
~in pliinı, ves ir bu İfo ait evrak saati mesui dahilınde gtirülebilir. 
l bu evr k lımirde de nafıa ın .. dürlü~unti a görwek w ü kuu dur. 

Münnk ya iıtirak odecek teab idin berwucı ı talimat ka-
nuna bağlı fer u..ül dahıJi d ehlıye b y u naweıı ı i r :ı. etme.si tıırttır . 

Taliplerden muvakkat teıııiu t olarak §Unlar alınır : 
Ted ,,·üldc olan Türk parası, huku ctçe tayın dılmit bankala

rın teıniuat wektu,-1 .... rı , istikraır.ı dub J, Ergani demiry~lu İıotı l..ruzı 

bunlar evsafında çıknrılm ıı tlcvlct t hviUerı ve l !J ııene}e kad r va: 
deli ha:ı.iııe tahv ılleri k bul olunur. 

Gerek t winat ve l'erelue teklif mel.topları yukarıd göst rilen 
ihnle ıün ve saatindeu bir ıaııt eYveluıe kadar k bul ediiır. liu 
saatten ııonra vaki üracantlar nazarı ıtibare alınmaz ve posla ile 
vaki teklıflc:rde iecikwclerdcn wütovcllid weauliyel kabul edilme z. 

Eakiıehir Kor Satınalma Komisyonu dan: 
Garaj inıaıına iıtekli çıkmadı ında ilk p znrlı 1 ıs.1.940 

paaarteıi 2 ci paaarlılı 25-1.9 U perıembe, 3 cü pa ı ğ 
2.2.940 ~um.a, 4 cü J!nzarlıiı 8.2~940 perı•mbe günü 1 s~ ~; 
d• Eakııehır Kor ~ tınalma Komiıyonunda wapılo. kt 

• t. 'f I C lr• 
Şnrtn~me. p~oJe Ye •eı~ lltanbul, Ankar Levazım Amir 
liklerı ve Etkııehlr Kor Satın l a Ko iıyonunda ·· ül • 
Keıtf bedeli 23,887 lira 5i kuru~ muvakkat t mlna~or 1 ür. 
lira 57 kunııtur. lıteklllerin kan\lnt ve aild Ko i 

7
:

1 

bulun aları· m ıyon a 

ı, Kalorifer (Tesi 
P, T. T. Umum Mtidürlüiünden: 

idare ihtiyacı ıçin 200 bı"n adet 2 N J f• 0 • 1 ıncan kap h xadla 
ekıUtmeye çıkarılmıtbr. 
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Bugün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
Ctnıi Şekil Mwhm,. bed. T emlnat Mttra ... t yai Ga..a Saatı 

--------------~~---------------------------------------_____________.,--~~--------~------~----~~~ 
A) M Unakasalar 

l!!,faat, Tamirat, Naha itleri, Malz&M8- trtarita 

Hükumet Kona~ı inş. 
Karanhnada kanalizasyon yap .: 40 m. 
Jandarma okulunda paratoner tesiıatı 
Çanak. kasabasının bahbazlr haritasl tan· 

zimi 
Erat pavyonu İnf. (temd.) 
Garaj int· (temd.) 

kapalı :ı.. 

ai. ekı. 
. ,, 

paz. 

Sirkeci garı meydanı topeka sistemi as- kapalı :ı.. 
faltlanması 

19065 51 
1640 -
689 20 

4500 -

23887 59 

28819 20 

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) --- -
Mou tipi telgraf makinesi: 22 ad. kapah z. 6600 - . 

14'2H 91 !'ayıadır Malmld. "9-t 40 10 
J23 - bmir Beled. %6-1-40 1e 
52 - İçel N&.fıa Müd. 25-1-40 10 -

337 50 Çanak. Beled. 7-2-40 15 -

Kltabya Aık. SAK 27-1-40 11 
1791 57 Eskişehir Kor ile Ank. 15,25-1-40 

ve İst. Lvz. 8,2-40- 11 
2161 44 D.D. Y. 9 cu İşletme ·Sirkeci 31-1-40 ı l 

4.95 - Nafıa Vekaleti Malzeme Müd. 2-3·40 11 -

Matbaa işleri'- Kı~~ye-Yazıhane Lev~_z_ım_ı ____ _ 
Madeni verniyeli minkale venbak 400120: paz. 

2 ad.-alet şemsiyesi bez ve makine ak· 
samı Avrupa: 10 ad. 

Erzak tab'ı: 50 kalem a~. eks. 

Kereste, tahta ve saire 
Telefon direği: 3000 ad, (temd.) hpalı z. 

Nakliyat - Boşaltma - YUklotme 

Hububat nakli aç. eks. 
Takıi otomobili kiralanma11 

Mahrukat, Benzin, Makine yağlan v. s. 

Odun: 750 kapata z. 6000 -

'1Uteferrik 

Kamyon: 2 ad. 
Kömür gemisi 

kapalı •• 5900 -

Top cephane semeri: 500-580 ad. 
Bakır hurdası: 30 t. 

Erzak, Zahire, Et, Se~ .....:d v.s. 

Sıtır eti: 1.2 t.•kuzu eti: 7425 k.-koyun eti 
~2113 k. 

Sıj'lr eti: 98 t.-kuzu eti: 28 t. -koyun eti 
77565 k. . 

SJtır eti: 79 t. 
Ekmeklik un: •441 t. 
Sadeya4': 19 t. 
K. fasulye: 40 t. 
Bulgur: 55 t. 
Pirinç: 35 t. 
Buiday otüttillmeıi: 220 t. 
Sadeyağ: zO t. (ıart. 125 kr.) 
Sadeyat: 10 t. 

__!. M O -r a y a d e 1 a r 
Deri ve barsak 

" Torna makineıi Ruller Berlin markalı 

ÇlSzgü ve tel! maldneıi 

paa. 

kapa la •• 

" 
,, 
" 
" ,, 

" 
" 

pu. 

" 

aç. art. 

" 
" 

" 
islim kazanı, tekne, dolap ya:ııbaoe ve maaa ,, 

Kaaarlı pamuk meosncat 
İpliti boyalı fasooeli pamuk meoıuoat " 

" 

16240 -
tonu 285 85 

22120 -
75340 -
19570 -
8000 -
8250 -

12250 -

25028 -

10613 85 
5054 -

Muhammen bedeli 50 bin muvakkat teminat 375() lira olup ek· j 
ııltmesi 28.2.940 çarşamba günü aaat 16 da Ankarada P.T.T. umum 
müd~rlük binaımdaki sabnalma komiıyonunda yapılacaktır. 

lsteklıler muvakkat teminat makbuz veya bauka teminat mek· 
tuh.le kanu11i vesaiki ve teklifi muhtevi kapalı zarflarını 0 iiin ıad 
15 e kadar mezkur komisyona vereceklerdir. 

Şartnameler, Aııkarada P·T.T. leva.zam, istanbulda P.T.T. leva
:ııım ayniyat 4ubeai müdürlüklerinden 250 kuruş mukabilinde verile• 
cektir. 

• • • lbaleıi 9. 1.940 ta yapılacatı ilin edilen 2000 porselen iıı:olitöre 
talip çıkmadıtından açık ekıiltmeıi on gün uzatılmıitır. 

Muhammen bedel 1400 muvakkat teminat 105 lira olup eksilt· 
meai 24 kinunuıani 940 ~artamba günü ıaat 15 te Anltarada P. T. 
T. Umum Mfi.dürlük binasındaki Satınalma Komisyonunda yapıla
caktır. 

İıtekliler, muvakkat teminat makbuz veya ltanka teminat mek· 
tubile kanuni veıikalarını hamilen mezkur r6ıı ve saatte 0 Ko· 
miıyona möracaat ede~eklerdir. . 

Şartnameler, Ankı.rada P. T. T. Levazım, İıtaabulda P. T. T· 
Levazn11 Ayniyat Şubesi .Müdürlüklerinden bedebiz olarak verile· 
cektir. 

Nafıa V eklletinden : 
2.3.940 tarihinda cumartesi ıl1nü ıaat 11 de Ankarada Nafıa 

Vekaleti binası içinde malzeme müdürliij'ü edaamda toplanan nıal. 
:ı:eme eksiltme komisyonunda cem'an 6öOU lira mubammen bedelli 
Haydarpaşada cif teslim tartile band. çarkile beraber 22 adet Moris 
tipi telgraf makinesinin kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme tartnameai ve teferruatı bedelıi:ıı: olarak •al:ıeme mü
diirlü~ünden ahnabilir. 

Muvakkat teminat 49.5 l'r .. ı.iır. 
lıteklilerin teklif maktublarını, muvakkat teminat ve şartname· 

lst. Tapu Sicllli Müd. 16-1-40 15 -

Üsküdar Kadıköy ve Havaliai Halk 28-1-40 14 -
Tramvaylar T.A.Ş. 

675 - Menin Glmrük Muhafaza Müd. 

Edirne Toprak Mahsulleri Ofisi 
aı 05 D. o. Y. 8 ci İıletme İzmir 

450 - Bayramiç Jandarma 2 ci Alayı SAK 

442 50 İzmir Beled. 
M M.V. Deniz Müsteşarlıj'ı 

1218 - Eskişehir Kor SAK 
Ask. Fabr U. Müd. SAK Ank. 

1005 06 Deniz Lvz. SAK· Kaıımpaıa 

3201 68 ,, 

1659 - Bayramiç Jandr. 2 oi Alay SAK 
4299 -

" 
,, 

1467 75 
" " 600 - ,, 

" 618 75 ,, ,, 
918 75 " ,, 

Uilebıugaz Ask. SAK 
1877 10 Deniz Lvz. SAK Kaıımpa,a 

lst. Komut. SAK F1ndıklı 

T.H.K. Edirne Şubesi 
T.H.K. Mersin Şubeıi 
Beyo~lu Tabsilit Müd. Eyüp Babari· 

ye Hamiyet Kontrplak hbrika11 
Beyo~;lu Tahsilat Müd Kuruçeıme 

Trumvay Cad, Retid Sevil 
Beyoilu Tı.luilat Müd. Şiıli Büyük· 

796 -
dere Cad. No 8, 1 

İıt. Gümrükleri B~ımüd. 
379 50 

" 
~~ -----·ıa• 

17-1-40 IO -

1·2·40 14 -
27-1-40 10 -

14-2-40 14 -

!6-1-40 17 -
30· l ·40 a kadar 
18-1-40 il -
il-1-40 a kadar 

30-1-40 14 30 

30. 1-40 ti -

5-2·40 14 -
6-2-40 14 -
7 2-40 1.4: --
8-2-40 14 -
9-240 14 -

12-2-40 14 -
15-1-40 15 -
16-l-4U il -
24-1-40 14 -

17-1-40 15 -
18· 1-40 
17-1-40 il 

15-1 40 Jl 

16-1-40 Jl 30 

5.2.40 13 -
8-2-40 13 -

ıinde ya.zıh vesikalarla birlikte ayni ~ün ıaat 10 a kadar makbuz 
mukabilinde komisyona vermeleri llzımcbr. 

~!nsucat - Eloise - Kundura - Çamaşır v. s. 
İatanbul Levazım Amirliği Satınalma Komilyonundan: 

250 adet yatak ve 250 adet ya1tık kılıfı alınacaktır. Pa
mukları müteahhid taratından doldurulacak ve fitilli olarak 
dikUeceklir. Paı:arlıkla ekailtmeai 17. }.940 çarıamba ıünü 
ıaat 15 de Topham:de Lvz· Amirliii ~atınalma Komisyo· 
nunda yapıiacaktır· Nümunesi K.omiıyonda aerülür- Iatek
lilerin teminatle&rile bel1i aaatte Komıayona aıehneleri· 

Mobilya, 8Uro va av eşyası, Mufımba, Hah v .s. -- -------- - ... - - - --
. Samaun İnhisarlar Baımüdürlüjünden: 
idaremiz.in tt.itün iılı.h istasyonu çahtma evi için almacı:ak do· 

kuz parça mobilyanın mubayaoaı l.i. ı~.~JJ tarihinde 15 ıun müa
detle açık ek•1ltıueye konuh:uuısa da 2d. 12.~.:JY limbinde mul{.arrer 
olan aaate kadctr ıstt:.ıı.h çakmadıfmdan ı4!:1J sayılı kıı.nunun 43 üncü 
maddesi muc~bince ekıdtme on gün müddeti~ uuhl•ııtır. 

Muhammen bedeli :.ıı46 liradır. 

Muvakkat teminat 18 lira 45 kuruştur. 
Ekı.iltme l8. l .U40 günü saat 15 de Baımildörl11kte müteıekkil 

Komisyonda yapıl,caktır. 
iıteklilerin 14rok.i n .. rtnameyi ıörmek fberc ihale 1auüne 

kadar SaımüdürJük Ziraat Şubeaine müracaatJeri. 

Matbaa işleri, kırtasiye ve yazıhane Lvz. 

Aded 
2 

IO 

İatanbul Tapu Sicilli Müdürlüiünden: 

Madeni V erniyeli Minkale Venhak 400120 
Alet ıemııyeıi bez ve makine aksamı Avrupa 

115 lldaolklnııo 1940 

Yukarıda mifrcclatı ıöıterilen alitı fenniye pazarlık ıuretile alı· 
11aeaj'md n 19.1.940 tarihine tesadüf eden ıalı günü 11&at 15 betl• 
Sultanabmede Tapu Sicilli Midürlütünde müteıekkil Komiıyon• 

milrHaat eyl~meleri ilan olunur. 

Üaküdar Kadiköy ve Havalisi Halk Tramvaylar T. A. 
Şirketinden : 

$irketitniz için elli muhtelif cin& ovralı tabı &fık eksiltme ıuretil• 
münakasaya konulmu,tur. 

Münakasa 23 kaııunuaani 1940 cuma iÜnii uat 14 te Şirketiu 
Baalarbaşında kain İdare Merkezinde yapılaeaktır. 

İstekli matbaacıların tarihi ilandan itibaren tatil günleri müstes· 
na olarak hergün ıaat 10 dan US ya kadar Şirket Merkezinde Mst• 
za ve Levazım Madürlüğüoe müracaatle şartname ve nümuneleri 
görebilecekleri ilan olunur. 

Mahrukat, Benzin, Maki na yağlar~ v. s. 
DeYlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum İdareıindell 

Muhammen bedeli 1040() lira olan 50000 Kg. Benzin 30. l .940 
salı günü saat 15 on beşte Haydarpaşada Gar binası dahiJindeki 
komisyon tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 780 liralık muvakkat teminat, kl\oUll• 
un tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni güı:ı 

saat 14 on dörde kadar komisyon reisliğine vermeleri llzımdır. 
Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağ-ıtılmak· 

tadır. 

Çanak· Jandarma 2 ci Taburu Satına.ima Komisyonundan: 

Cinai Kilo Tutarı Muvakkat T. İhale tarihi İhale S. Şekli 
Lira Kr. Lira Kr. 
---- ------ --------------

Mazot 20000 2116 158 70 20.1.940 cumarteıi 10 açılı 
J. birinci alaym 1, ve 3 ncü taburlarında mevcut olan elektriJı 

motorlar anın işletmesinde kullanılmak için 1. l.940 taribindeıı 

31.8.94) sonuna kadar :ıekiz aylık ihtiyaçları bulunan yukarıda y•· 
zılı mazotun hiz.asma yazılı giiııde Çana'.< kalede J. iki uci tabur ka· 
rargahında teşekkül eden Satuıalma koınisyonuııda eks:ltmeıi yapı· 

lacaktır. 
Teminatı ihale ırünü ıaat 10 dil komisyona teslim edilmit hır 

lunacaktır. 

Şartnamesi parası:& olarak komisyondan tedarik edilebilir. 
••• 

80 ton Karabük koku alınacaktır. Bak: Orman F akültetl 
Satınalma Komisyonu Hanlarına. 

Müteferrik 
Ankara Belediyesinden : 

Su itleri için 20 kıt.lem mal.ıeme pazarlıkla alınacaktır. 
Muhammen bedelı '/.';l 15.5ıJ liradır. 
Teminat 3.i7,3.i liradır. 

Şartname ve malzeme· listesini i'Örmek iıtiyenlerin lncümell 
kal~mine ve isteklilerin de lö. l.~40 salı a-ünil ıaat 10,30 da Beledif' 
Encümenine müracaatleri. 
• •,.. Su işleri için 80 m.m. kutrunda S ve 100 m.m. kutruııda 5 Jıİ 
ceman lU adet voltaın ıu saati pazarhkla alınacaktır. 

Muhammen bedeli 158!) liradır. 

Teminat ~37 liradır . 

Şartnamesini görmek iıtiyenlerin her gün Encümen kalemiı:ı' 
ve isteklilerin de lö.l -040 ıalı ırünü saat 10.lO da •Jaelediye Enoa· 
menine müracaatleri. 

Eıkiıehir Kor Satınalma Komisyonundan• 
Kor ihtiyacı için 186: l95 adet çift utlı askeri tip nakliye ar•' 

ba11 pazarlıkla aatm alıuacaktır. · Pa:1arlıjrı 16. ı. Y4J • aah ıünii ı•-1 

15 te Eakişehir Kor Satın cı lma Ko..ui~yonuııdıt yapıla..:aktır. Tabaıİ~ 
bedeli ı4 . .17:> liret ilı;. teminatı 18~ö lııa 13 ı~uruttur. Şartııaoa••: 
K ...,misyonda ıcörülebılir. bteklıleriıı mezkiir güıı ve saatte kaııı.111 1 

ve.sika1arıle ve lemiuatlarile Kowi .. yoııda bulunmaları . 

M. M. Vekaleti Satınalma Komiayonundan : 
Hepsine tahmin edılen fiah 37,500 lira olan 500.00:J adet kı.ıııl 

torbası pusrlıkla a:ıtm alınacaktır. Pazarhjiı 18.1.940 pertembe ı•· 
nü saat 14 ded ı r. Kati teaıinab 5625 liradır. Nümunesi Komisyoııd' 
görülür. Taliplerin muayyen vakıtte Ankarada M. M. Vekaleti S' 
tmalma Koıniısyonuuda bulunmalara. 

M. M. V. Deniz Müsteıarlııjından : 
Bir k~mür gemisi alınacaktır. Bu geminin 3 bin ila 5 bin tD~ 

arası!1da köoıür alması ve 15 yaşmı tecavüz etmemi-1 olmaıı laı•~ 
dır. lstekl.lerin, satacakiara gemiye aid evsaf ve muamelitı 30. l·g.fD 
tarihiae kadar bir mektupla müsteşarlığımıza bildmlıneleri. 

Eskitehir Kor Satınalma Komisyonundan : 
500: 580 adet top cephane seınerı pazarlıkla 18. J.940 perfeıP' 

be günü ıaat 11 de Eskitebir Kor Satuıalnıa Komisyonunda ı•11~ 
alınacaktır. Nüınume ve şartnamesi koınisyonda g-örülür. Tahmin bf 
deli 16,240 lira muvakkat teminah 1218 liradır. İateklilerin komi•f' 
na gelmeleri. 

İıtanbul Komutanlıil Kurmayından.: 
Tevbit ıemeri, mutabiye eşyasl, el tcagiblarında dokunmuf ~'. 

muklu bez ve ııal, mıh satın alınacaktır. Bu itle u§'ra,anların ıı , 
munelerile bir!ikte her i'Ün Fındıklıda İsıanbul komutanlıtı lev•ıııı' 
ana milracaatları, 

Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: ., 
Askeri Fabrikaldr Umum Müdürlüğü merke:ı. satınalma koli'~ 

y~nunca 3284 sayıla kanun mucibince Kırıkkale istasyonunda ~•$ 1 
dahilinde teslim şartile 500 kilodan aşağ'ı olmamak üıere 30 t0' 

kadar bakar hurdası satan ahnacakbr. 



15 lklnclklnun 1940 

Mahreç iıtaayonlarında vaıoa dahilinıie beher tonuaa 185 lira 
85 'kuruı fiyat tesbit edilmttir. 

Bu fiyata mahreç iıtuyonlarıadan Kırıkkaleye kadar timendi
!e~ nakliye ücreti olmak üure Devlet Demir yollarınca beher ton 
•çıQ kilometre batına alınaeak bir kuruş ibraz edilecek veaaike 
tniiateniden ayrıca um edilecektir. Şartname bedelai~ olarak meı: · 
kor konırayondan verilir. 

Taliplerin teklif edecekleri hurdanın yüzde 7,5 tu nisbetinde 
teıninatlrıriyle tartonmeyi kabul cttiJ.lerine dair kayıt ve sarahati 
t•vi. tel· lif mektuplarını 31.1.940 perşembe günii akıamına kadar 
0nıısyona vermeleri. 

lzmir Belediyesinden : 
Fen ve temiz.lik iıleriode kullamlmak üzere iki adet kamyon 

•atın alınması yazı işleri müdürlüğündeki şartnamesi veçhile kapalı 
~rfla eksiltmeye konulmuştur. Mubnmmen bedeli beş bin dokuz 
7uı lir& olup ihalesi ! 6.1.940 cuma fiinü saat 17 dedir. 2490 sayıl• 
kanunun tarifatı dahilinde hazırlanmış teklıf mektuplan ihale pnii 
'&aıni saat 16 ya ·adar encümende riyasete verilir. Muvakkat temi
natı 442 lira 50 kuru~ur. 

Kayseri Askeri Satınalma Komisyonundan : 
200 aded tevhit sen.eri açık eksiltme ile alınacaktır. 
Muhammen bedeli 4200 lira olup ilk teminatı 315 liradır. 
İhalesi 19 2. ktinuun 940 c ı ma günü aaat 15 te yapılacaktır. 
Şartname ve numunesi bergün komisyonda görülebilir. 
istekliler 'ilk teminat ve kanunun 2,3 maddelerinde vesaik ile 

birlikte belli gün vo aaatında kemisyona müracaatları. 

~ak, Zahine, Et, Sebze v. s. 

Komisyonda c<Srültlr· isteklileri• kan11n11n z ye 3 dl madde
lerindeki vesaikle belli 8'İlft ve saatte Komiıyoa.la l.ulnııma· 
ları . 

Deniz Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
Tahmin edilen ltedeli 25028 lir& olH 20 biıs kile s:ıdeya~aın , 

16.1.940 taribine rasthyıın aalı l'iini saat 11 do pazarlık eksiltmesi 
yapılacaktır. 

İlk teminatı 1877 lira 10 kurut olup 125 k•rut betiel makabi
lindc her gin komisyonundan alınaltilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yuılı nıikalarile ı.irlikte !.elli 
rün Ye s atte Kaaımpa,adrı bulanan k.omisyeaa mlracaatlan. 

• ,. . Taiuaia 
bedeli 

120!) kilo sıjır eti ulaer kiloH 34.H 
7425 kilo kuzu eti ,, " .. ,,Jl 

2?.113 kilo koyun eti " ,. •U,19 
Tabruia bedelJeri , cius ve milı..tarları y•lıarıia yuılı 3 kalem 

etia 30-1-940 tarihine raslıyan aalı ııünii aaat 14,30 ela kapalı Hrfla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

ilk teminatı 1005 lira 6 kuruı elup ıarbıamHİ ber pa keaiı· 
yondan alınabilir. 

İateklilerin 2490 aayılı lr.aoun110 tarifatı tlalailintle 
cekleri kapalı teklif mektuplarını eu ıef belli 1'6• n 
saat evveline kadar Kasımpaıada bulunan komiıyen 
makLuz mukabilinde vermeleri. 

tanaim etle· 
aaatten ltir 
baıkaalıtına 

* • • TaJamin 
i>edeli 

98000 kilo ••l•r eti Beller kilo•• 3-4,21 
28000 kilo kuaa eti ,. ,. -48,J 1 

İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 77365 kilo koyun eti " " 4 l ,8f 
Tahmin bedelleri, oins ve miktarları yukarıda hi•alarıatla ıö•. 

Miktarı Cinıi 
terilen 3 kalem etin 30. J .40 taribioe raalıyaa aah ıtni uat 11 de 5880 kilo Lahana 
kapalı zarfla eluiltmeıi Japılacaktır. 

5880 Ispanak J · '8 ır. " p ilk teminatı 3201 lira 6 kuruı olap ıarhıameai ber ıün 39., 

1. 5880 " ıraıa kurut bedel mukabilinde alıoabilir. 
zsnir Mst · Mv. Ada ve Menteı mıntakuındaki birlikle- l ·1 l '-l'l . ... .. 90 1 ._ t 'f t d L'l' .ı 

tin · ı .. k d b l k d • e .. ı erın .6"t aayı ı .. anunuo arı a ı a111 ınae açık ekıillme ıuretı e muna aıa a u unan yu arı a • ki . k 1 t krf kt bl b JI' 11 
taaıim ede· 
ıaatten ltir 
baıkanlıtıaa 

tfnı ve miktarı yazılı üç kalem aeb:ııe ihtiyacına talip ~ık- ce terı al~a ıked 1 L~• u ardıaı beni I'•~ eL 1 1'. n Ye 
an d ~ k ı k aaa eyve ıne • ıtr h&llmpata a u ••ao aemıayea 

• •5ından pazarlı la ıatın a ınaca tır. 1 '-b L b·ı· el eler· 
1• 1 L ma.. ua m11aa ı ın e yer• ı. 
halesi 16·1-940 ıalı iÜDÜ ıaat on birde kıılada zmlr e- t 

~aaım Amtrliil Satıoalma Komisyonunda yapılacaktır ! 
Tahmin edilen tutarı 940 lira ıeksen kuruıtur. t İstanbul Belediyeılılden: 
T •minat muvakkat• akçası 75 lira yirmi kuruıtur. t HaHki, Cerrabpaf&, Be7otlu ve Zübrni laaatalıklar ıa .. talaaae-
Şartnameıi her ıün K.omiıyonda görülebilir· lerilc Ze1nep Kimil Doıiumevinin 7ıllık ıbtiyaeı iıin lbam• olan 
lıtekliler ticarttl odasında kayıtlı oldulıdiılrına dair veıika Sade ve Tereyıj'ı 249V namaralı kaaaauD 40 ıncı alıiıiHiDia aoa 

Rôıtermek mecburiyetindedirler. fıkraaına ıöre paurhkla aahn alınacakbr. Talamin lııedeli 126'8 lira 
Pazarhla ittirak edecekler 2490 sayılı kanuauıı il:i ve ~ kurut ve ilk teminat milatarı üS2 lira « k•r•ıtu. ihale ~. l.9"9 

lçüncü maddelerinde •• ıartnamealnde yazılı vealkaları ve Panrtui •ünü aaat 14 de tlaimt esae\İaeuiaıie yapılacaktır. Şarla••• 
teminat muvakkatalariyle birlikte ihale saatinden evvel K.o j Zabıt ve 1\t•amelat Mücilrl•tı kaleaıinele ııarllHeldir. l'alipleria illr. 
'ltalıyona müracaatları. 1 teminat makbH .-.ya mektapluı n ~40 yılına ait Tiearet Odaıı 

- veaikalarını lıamilea ilaale fÜDi •11a77•• aaatte .taial Hclmeaae 
lıtanbul Y •tilköy Ha va Aktarma Ambarı Direktörliifünden : ltuluamaları. . 

~. 1.940 ıünü talib çıkınadıtından yeniden iliauıa llzum ıöril
leu 18225 kilo okme~in ikinci ekıiltmeıi 19.1.94U cuma ıüol ıaat 
l0,30 du YeşilköJ Hava Artarma Ambarı sahnalma Komiıyoaunda 
1•pılacaktır 

İstcklile
0

rin ıartnameyi görmek ilz.ere bergün ve puarlıta ıire· 
cclderin 150 lira mu\•akkat teminatlarile mezkur ıünde komiayona 
'-lüracaatları. 

İatanbul Ko mutanlıiı Satıaalma K.o•i17oauatian : 
Komiıyoaum••ııla meYcut enaf •• ıeraitiae •1ı•• elmak laere 

komutanlık birlikleri ihti7acı iti• en bia kilo aade7at1 puarlıkla 
aatın alınacaktır. Münakasaaına 24· 1.940 f&rfamba 16ni aaat 14 tle 
batlanacak ve ayni fÜı de ihalHi yapılacaktır. iıteklileria lııelli ııin 
ve saatte Fıoc:lıklıda kom•lanlık utıaalma keais7enana ıelmeleri. 

lznıir Levazım Amirliği Satıoalma Komisyonundan : İstanbul Yetilköy HaYa Aktarma Ambarı Direktörlülünden : 

Tahmin edi. Tem. mvk. 8.1.940 aüoü talil> çıkuıadığıadaa yenidea ilanına lüzum riri· 

Miktarı tutarı akçası lhıılc tarihi alin ve ıaati len 1600 kilo ••rır etinin ikiaci eluilt•eai U.1.940 CUDJil rinü saat 
Cinsi kilo lira lira kr. { 11 de Yetılköy Hava ALttarma Ambarı aatuıalma kon.isyenunda 

Nohut 6000 720 54 16. 1.940 talı günfhaat 14 yapı~aoaktır. . 
Blll6ur 12 00 13 O 103 ı. , 14.30 isteklilerin Şartnameyi ıörmek üz.ere huiÜn \'e pnarlıta ı:-ırc 
Makaru 120u0 2250 171 11 .1 15 cekl erıı ı , ' lır ı ı.ıu .;ı kk t temi .ıtl ril .:: lLeLkur günde L:. o ... is, ona 
Pirir ç 12(>00 1 3ıb0 2ô l » > > » 13 JO mür ea.ıtları . 
K.!asulye 120 u 216J 162 > w· __________ _.. ______ L..,_.,, . ... 

b b.ınir tayy.ı re birliklerinin açı j( eksil tıı: c sure tiyle wüo knsadu • • L-- AY f- DEL l::.. t-(-' --
ulunan yukarıda cınsi ve miktarı yaz.ılı beş kalem erzak ihtiyacma 1ı ta1· 1

P. çıkmadığıııdan ayrı ayn pazarlı kla satın alınacaktır. . -·-------------.----------------
ihalesi hizalarında yazılı tarib ıün saatlerde luşl da lzmir leva-

ı.ıın inıirliği snhnalma komisyonunda yapılacaktır. 
Teminatları bizalnruıda yazılıdır. 
Şartnameleri her ıün komisyonda görülebilir. 
istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklnrma dait vesika ıöster· 

inek nıecburiyetindedırler. 
' Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncıü 
~ddcl:rinde ve ~urtnamesin~e yazılı vesikııla~ı ve te~.inatı wuvak· 

talarıyle birlikte ihale ıaatmden evvel kom11yona muracaatları , 

Edirne Askeri Satıoalma Komisyonundan : 
Miktarı Tutarı İlk teminatı İhale günü ve saati Cinai 

Kilo Lira Lira 
Patates 32,5 O 3,250 244 1.2.940 11 
Bulgur 114,500 18,240 1338 " l4,30 
~::uş~:ce_r 26,000 7,280 546 ,, 15,30 
p Uı.um 26,000 5,200 390 ,, 16,30 

2· Pirinç 45 000 17,100 2283 2.2.940 11 
cylinyağı 14 '500 8,700 653 ,, 14,30 

l<uru fasulye 111
1 

000 24,420 1832 ,. 15,30 
Ç. Pirinç 27:500 8,800 660 " 16,30 

Yukarıda yazılı erzaklar hizalarında yazı~ı ııün ve aaatlerde ka· 
P•h r.arfla eksiltmeye konmuştur. İsteklilerin teminat ve teklif 
~ektuplarını ihale saatlerinden behemehal bir 11at evvel Edirnede 
~rıa · •- l yı " 11 asında Sahoalma komisyonuna Termeleri. 

Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan: 

lh 
1
18:000 kilo sığır eti açık eksiltme auretile alınacaktır . 

t a ~11 24.1.940 çarıamba günü saat 10 da Çorluda Kor Sa· 
hna ~a Komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 4860 

ra, 1 k teminatı 364 lira 50 kuruıtur. Şartname ve evsafı 

İstanbul Orman Müdürlüiilnden : 

Şilenin K111rucadıt Devlet Ormaa A H 1 Hriain.tea 5052 kH· 
ta) me~e ve 2791 kental karıtık kö•6r afık artırma ile aatılacaldır. 

Artırma 27.1.940 tnribine miiaadif cumarttai rlal aaat il ııla 
yapılacaktır. 

Meşe kc1mıtrün6n 

keııtalı l l kunıttur. 

multammen lteıieli 16 n lr.arııık lalmlrln 

Muvakkat teminat 87 lira 85 k•raıtu. 
Şarttname ve mukaYelename projelerini ,.armek 

tanbul Orman MüdüiUltüae müraeaat eııiebilirler. 

Denizli Vilayeti Daimi Encümenindea: 

iate7ealer İa-

Denizli viliyetine ait mil)p iıııalltbaoede maYcatl deair allt 
Ye edevat 24.1 .940 çar,amba riinl Denbli Yillyeti ıiaimt eaci•H· 
iade açık artırma sureti7le ıatılacakhr. Etyanın nelerden ibaret eldu· 
fun• ötr nmek istiyenlerin İsmir ve Deaidi eacümen kale111iae 
müracaat etmeleri illa olunur. 

(DeYamı 4 üncü ıayfada) 

Türkiye 
..., 

Şeker Fabrikaları Anonim . Şirketi 
lst:anbul Bürosundan: 

Zonıuldaktan veya açık atıdardaa Derinceye madea 
rü naklettirilecetinden npar tabiblerinin ıeraiti CSıreamelr. 
üzere nihayet 17 aon klnua 1940 ıartımba finüae lııa•ar 
Babçekapıda Tat Handaki büromuza müracaatleri. 

3 

Orman Fakültesi Ahm Satım Komisyonu 
aşkanlığmdan : 

Beher Tonun 
Ci si Mıkdarı Muham. tutarı 

Karnbük koku 80 Ton 
MuvaHcaf tc irıab 

İhale 

"ye 2 

- Büyükdere Bahçel öydc .rnlur.ar. 
lumd unkdcon yaz.ılı lı.. ra ko u 
çıkarılmıştır 

25 K 

i 1 yu
t eye 

2 - E ksiltme Maliye Vek leti yo • ıu Li ler Hunuebcc "liği 
Dairesinde 26.1.940 cuma g unü sant 14 te toplanacak la Faklilt 
Alım .Satım Komisyonu huzurunda yapılac ktır. 

3 - Ekailtmeye girebilmek için yukarıda yaır.ılı muvakkat te
minat kartılıjının mezkür Muhasiplik Veznesine yatınldıtına dair 
makltua ibraz etmek ve yeni 711 ficaret Odası YHİkasile 2 IO H · 

yılı Kanunda yazılı evufları bai:a: olmak elzemdir. 
.. - Şartnaaeyi aörmek .,. .. , ve teslim ,artlarını ö~enmek 

iateyealer tatil günleri hariç her giin Biiyökdere abçeköy Orman 
Fakilteıi İdare Miidürlütine müracaatları. (330) 1- 4 

Cinsi Miktarı Ekailtme şekli Saatı 

---- ------
KaJayoo Klorir 5,000 kr. pazarlık t4 
i1ot 10 ,. ,. 16 
Y anııo aöndürme lenaımı l 1 kalem ,. 16,30 
1 - Şartname ve yanım ıc1ndürme s. levazımı müfredat luteai 

mlcibince yukarıda cina ve miktarı yazılı (3) kalem etya puarlıkla 
aaba aluıacalı:tır 

il - Pazarlık 24.1.940 çar,amba ıdnii biıalarıada ılSaterilea 
saatlerde Kabataşda levazım ve Mubayaat Şubeainielı:i Alım Ke· 
misyon11ada yapılacaktır. 

lll - Şartnameler her 1611 aöz6 ı•~en Ş11be&ea paraaııt aha~ 

~ilir· 
iV - iateklilerin pa:&arlık için tayin edilea J'ÜD ve aaatlerde 

X 7,5 pveaıae paraaile birlikte mHkür Komiayoaa ıelmeleri. 
(164) 3-4 

Cinai Miktarı Saati 

Metil alkol 1750 k,.. 15,30 
__ Aaitl aülfü!'ü 12500=> 16 

11-IŞartnameleri mucibince yukandı yazılıı ... 21 kalem.ecza pa· 
urlıklalaatın;.alın.caktır. 

ıı:- Puarhk 26.1.940 cuma.;ııünülKabataıda.. Levazım ve Mu
b~J&"t .~ubÜindeki Alım Komiayonunda yapılllcaktır. 

lll - Şartnameler her ırün sözü ıreçen Şubeden parasız alınabi
leceti ıibi Aait Sülfürü tüpleri de idare tarı&f ından verileeektir. 

iV - İatek.lilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde 
•,, 7,5 riveame paralarile birlikte mezkur Komisyona aelmcleri. 

(2il) 2-4 
• • • Q 

l - Şartaame ve nümunesi mucibince 2500 adet.reliacik renıi 
pek taklidi u~ bebin pa:1arlıkla satın alınacaktır. 

il - Pazarlık 16.1.940 salı günü saat 16,30 da Kabatntda le· 
vuım ve M•bayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

Ill - Şartname her gün sözü g eçen Şubeden parasız alınabilir. 
lV - isteklilerin paurlık için tayin edih:n g ün ve s;ıatte ~ 0 7,5 

rüvenme paralarile birlıkte mezkur Komisyona0 gelm ler_i. ___ _ 
(v >} ..f. - 4 

Muhammen bedeli 2082 lır.ı o. n kö mür vag uLrı i~ı 1 J.ı 
adet bilyalı yatak ile konik kovanı, ara rondelası, dip rondcl sı Bu· 
at ağres gövdesi ve kapai'ı ve keçe rondeLı gibi 28 pnrçac o mü· 
relı:kep iıbu yataklarm teferruatı 29.1. 1940 pazartesi güuü saat 
(10,30) on buçukta Haydarpafadn Gar bina11 dahilindeki Komisyon 
tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır, 

Bu ite girmek iıteyeıılerin 156 lira 15 kuruşluk muvakkat le· 
minat ve kanunun tayin ettiti vesaikle birlikte eksı ltme günü saa· 
tine kadar Komiayona müracaatları liiz.ımdır. 

Btt i,e ait prtnameler Komisyondan para11z olarak dağıtılmak· 
tadır. (327) 2-4 

• • • 
Muhammea bedellerilelmuvakkat teminatları •••tada yaz.ılı 8 

kalem elbiae n palto kamaı Ye harçları 29.1.940 Pazartesi ginü 
ıaat 15,30 da kapalı zarf usull ile Ankara'da İdare &.inaıında satın 
alınacaktır. 

la ite a-irmek isteyenlerin hizalarında yazılı muvaLtkat teminat 
ile kan•nun tayin ettiti vesikaları ve tekliflerini aynı giin 1&at 
14,30 a kadar Komiayon Reialiğine vermeleri lazımdır. 

Şartaameler paruı:& olarak Ankara'da Malzeme DairHinden, 
Hayıiarpaıa'da TeaeJJim Y8 Snk Şeflitinden datıtılacaktır. 

(316) 2-4 
Metre Muhammen Muvakkat 

bedeli teminat 
L. K. L. K. 

--··- ------ ------
15000 Llcinrt Hrj ) 
IOOO > .. ,.k ) 
5000 Siyah 

" ) 
TllO Gri 

" ) 257350 00 ]~4 00 
7000 Siyah lıutor ) 

34000 Caket ve palto astarı ) 
23000 Yelek Ye kol aıtarı (Kasalio) ) 
14000 ElbiH ve palto telaıı ) 7000 00 525 00 
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ADMINISTRA TION ABONNEMENTS 
Ville et Provlnce 
3 mois Ptrı 450 
6 .. 850 

12 .. 1500 
Etranger : 12 mois Ptrs 2700 

Le No. Ptrs 5 
MUNAKASA GAZET Si 

Galata, Ferm~neciJer Cad. 

Keı ber aıı, 2me ..!.t ag<" 

N > ı-9 11·1? 

Telcphone: 49-142 

Pour la Publiclte ı'adre11er 
a l' Administratton Journal Pr~fessionnel d8S Fournisseurs ıt ~ıs Entre,rena.rs de l'Etat Boite Po sta le N o. 1261 

zsee 

Tableau Synoptique des Adjudicatlons Ouvertea Aujourd'hui 

Objet de 1
1 adjudication 

Rep. konak gouverncmental Pli cach 
Constr. canalisation a Karantina: 40 m. Publique 
lnıtall. paratonnerre a l' ecole de gendarmerie 
Dresaement carte geogr. ville Çanak. 

19065 51 
1640 -
689 20 

45'C -

Caution •. 
proviıoire 

H2' 91 
12, -
5ı -

337 50 

-· Lieox d';"°tlj";diii"'..'.'ca~ti~' •'""n-e':"'t "'ld_u ________ _ 

Cabier dH Clıarreı Jours Heu.re' 

Dir. Fisc Bayındır 2'·1-'40 10 -
Municip. lzmir 11-1-40 16 -
Dir. Trav. Pub. lçel 2S-1--40 10 -
Municip. Çanak. 7-2-40 15 -
Com. Acb. Mil. Kütahya 17-1--40 1 t -Conıtr. pavillon pr. ıoldatı 

Conatr. garage (aj) Gre i gre 23887 59 1791 57 ,, Corps Armec Eıkişelıir et 15,25-1·40 et 
. lnt. Anlc. et ı~t. 2,8 ı-40 11 -

Aıphaltaıre place sıse devantlagarede Sirkeci Pli cach 28819 20 2161 44 9me Expl. Ch. de fer Etat .5irkeoi ll-1-40 11 _ 

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallateon et Materiel -- ---~~------
•• :1 ınıs. ray. u • ep. alcrıau:s: Appareil telegraphique type Morı: 22 P· Pl"ı c•ch 6600 - 4"5 - M" · T P b o· M .r. • 2-3·40 11 -

Travaux d'lmprimerie • Papeterie - Fourniture de Bureaux -
lmprimes: 50 lots 
Rapporteur encelluloid "Venhakn 400 20: 

2 p.-parasol et divers autres ins· 
truments: 10 p. 

Publique 
Gre a gre 

Bois de Construction, Panches, Charp~nte 

Poteaux telephoniques: 3000 p. (aj) Pli cach 

Transport-Chargement - Oechargment 

Transport cereales 
Location automobile taxi 

Publique 

Combustible - Car~\lrant-Huiles 

Boiı: 750 t. Pli cach 

Divera 

Camion: 2 p. Pli cach 
Bateau pr. transport de chıırbon 

6000 -

S900 -

Selle pr. munitionı d'artillerie: 500·580 p. 
Cuivre camelote: 3U t. 

Gre a ırrc 16240 -
la t. 285 85 

Provlsi ons 

Pommo de terre: 32,5 t. 
Bli concasse: 114,5 t. 
Sucre: 26 t. 
Raiıin ıec: 26 ı. 
Riz: 45 t. 
Huile d'olives: 14,5 t. 
Haricots ıecs: 111 t. 
Ri.z: 27 ,5 t. 
Viande de boeuf: 1,2 t.-id. d'agneau: 7425 k. 

id. de mouton: 22113 le. 

Pli eaoh 

" > 

" > 

" 
" 
" 

Viande de boeuf: 98 t.-id. d'aa-neau: 28 t .-id. 
de mouton: 77565 k. 

Viande de bocuf: 79 t. 
Farine: 441 t. 
Beurre: 19 t. 
Harieota ıecı: 40 t. 
Bleı conca11es: 55 t. 
Riz: 85 t. 
Ble concasse: 12 t. 
Macaroniı: 12 t. 
Riz: 12 t. 
Haricoh ıeca: 12 t. 
Viande de boeuf: 18 t. 
Beurre: 3·3,6 t. 
Sııvon: 1,8-2,2 t. 
Fromage blanc: 3-3,3 t. 
Haricots: 7-7,8 t. 
Lentilleı: .4-4,8 t. 
Riz: 5-5,8 t. 
Ble conca11e: 7-7,8 t. 
Pomme de terre: 8-10 t.-oignonı: 3-3,6 t. 
Macaronis: 3-3,8 t. 
Raiıin ıec: 2·2,5 t.·ıucre: 2-2,5 t. 
Riz: Ul t. 
Poiı-chiche: 16 t. 
Viande de boeuf: 92 t. 
Lentilleı: 12 t. 
Oiırnons: 10 t. 
Ble concaue: 52 t. 
Haricota ıecs: 40 t. 
Fromage lcacher: 639 k.-id. blanc: 1980 1'.. 
Savon: 9 t.-huile d'oliveı: 4 t. 

" 
" > 

" 
n 
> 

Gre a rre 
> 

,. 
Publique • 

> 

" 
" 
n 
> 

,. 
,. 
> 

n 

n 

" 
n 

" ,, 
> , 
n 

Gr~ a rre 
Pli cach 

3250 -
18240 -

7280 -
5200 -

17100 -
3700 -

24420 -
8800 -

22120 -
75330 -
19570 -
8000 -
8250 -

12<:!50 -
1380 -
2280 -

13480 -
2l~O -
4860 -
4320 -

660 -
1089 -
576-
840 -

1856 -
1014 -
726 -
836 -

1131 25 
4200 --
1360 -

20240 -
960 -
250 -

5200 -
7200 -
1332 -
5620 -

S.A.T. deı Tramı d'Üık.üdar·Kııdıköy 26-1-40 1-4 
Oir. Cadastre Ist. 16-1 40 15 

675 - Dir. Douaneı Meni• 17·1·40 10 -

Office Cerealeı Edirne 
31 05 8me E.xpl. Ch. de fer Etat bmir 

1-2-40 14 -
l7·1·40 10 -

450 - C. A . :Zme Bat. Gendr. Bayramit 

442 50 

1218 -

244 -
1338 -

646 -
390 -

228S -
653 -

1832 -
660 -

1005 06 

3201 68 

1659 -
4299 -
1467 75 

600 -
618 75 
918 75 
103 50 
171 -
261 -
162 -
364 50 
3H-

49 50 
81 68 
43 20 
63 -

139 20 
76 05 
54 45 
62 70 
84 85 

315 -
122 -

1518 -
75 -
18 75 

390 -
540 -
99 -

421 50 

Municlp. bmir 26-1-40 17 -
Com.AcbMb. Def.Nat.Ank Oep. Mıırit. Juıqu'au 30-1·'40 
Com. Ach. Corps Armee Eılcitehir 18·1-40 11 -
C. A. Dir. Gen. '•b. Mil. Aok. Juıqu'au J 1-1-40 

Com. Ach. Mil. !.dirne 
> 

n 
> 

> 
> 

" 
" 
> 

> 

,. 
,. 

" n 
Com. Ach. lnt. Marit. Kaaıınpa .. 

" ,, 
C. A. 2me Bat. Gendr. Bayramit 

" > 

., 
,. 

n 
,, 
,. 
,. 

" ,. 
Co111. Ach. lnt. lz:mir 

> > 

" n ,. . 
C. A · Corpı Armee Çorlu 

,, Gendr. lıt. THim Ayazpaıa 

n 

" 
n 

" > 

" > 

,. 

,. 
.. 
> , 
., 
n 

n 

> 

Com. Ach. Mil, Amaaya 

" ,. 
> 

> 

> 

" 
" ,, 
,. 
> 

,, > 

Com. Perm. Mun. lıt. 
., > 

1-l-4~ 11 -
1-l-40 e 14 30 
1·2-•0 15 JO 
1-2--40 1, 30 
1-2·40 11 -
t-2-40 l4 ao 
1-2-40 15 30 
2·2·40 1, 30 
~0-1.40 ı• ao 

30·1 40 11 

5-1-40 
6-2-40 
1·2-4G 
1·2·.CO 
9-2-41 

12-2-41 
1'·1-40 
16-1-40 
16-1-40 
16-1--40 
2-4-1-40 
1a.1.40 
1a-1--tn 
19-1-40 
24-1-40 
24-1--40 
24-1--40 
24-1-40 
24-1-40 
24-1-40 
24·1·•• 

1·2-40 
1 ·l-'40 
1-2-'40 
1-2-40 
1-2--40 

14 
14 -
14 -
14 -
1.f -
14 -
14 10 
15 -
u 30 
16 -
10 -
1-4 -
15 -
14 -
9 30 

10 30 
11 30 
13 30 
14 30 
15 30 
16 30 
10 -
10 -
il -
14 -
14 -

1-2-40 14 30 
1-2--40 15 -

24-1·40 11 
29-1-.CO 15 -

______________________________________________________________________________ ..._ 

Memento des Fournisseurs 

Mardi 16 1.940 

Comand. Mil. Muğla: 
Boiı de ıapin No 1284 

Min Def. Nat., 
Broue pr. ctıer No 1284 

Dir. Gen. P. T. T.: 
Camion No 1284 

Municip. Afyonkarahiur : 
Ameub1ement batıue Municip.No 1278 

İnt. Mı!. Tophane: 
R~par. boutique No 1287 
Cerceauı pr. ballee No 1295 

Dir. Gen. Monop.: 
Arragement diguee tankı No 1286 
Anhydııte ıu furique No 1~90 
Col'.e a111idon No 1290 
Papier pr. tubeı de cigarettesNo 1295 
Boutı en ıvie artıf cielle pr. CİJiaretteı 
No Jı98 

2 eme Regiment Gendarmerie Çanokkale: 
PrunH ıeı:hı et oignon• No 1293 

Dır. Fôrctı Ha ıkeeir : 
• Boı• de ebene et boiı rC.ineo:ı No 129:> 

Lipı Aviatıon T. Suc:. Buldan : 
• Peau:ı et boyau:ı Nu 1293 

Liırue A vıntion T, Suc. Den ır.li : 
" Puu:ı et boyau.t No 1294 

Ch, Fer Etat ı 

Su fate de cuine No 1295 
Com. Ac:h. Lyc:ce Galatuaray • 

Fnıltı HC• No 1295 

Confection co.tumu No 1299 
fot. Marit.: 

Toile omericıine No 1296 
Manicip, Anlc.ı 

Sullote d'nlumine No 1297 
Compteur d'eau No 1299 
Mnteriel pr.trav. hydrnoliqoes No 1 

Cc>m. Ach. Mil. Edirne : 
Ri:ı: et hu le d'oliveı No 1298 

Corpı Armce Eskişehır : 
Conıtr. voitue pr. traıııport No ııı' 

,. pavıllon No 1299 
Municlpal'te Ist.ı 

Rep. 22 eme cc:o'e Beşiktaş No ıs<tl 
Gonstr. porto en fe , au cımetic1'41 clı 
Ferıköy No 1300 
Tab e de dessine , tabooret, armoirf 
No 1300 
Locatiun camion No 1300 
Table de burenu, fıauteui ıı etc:.No ısOi 
• Decombrea bitlıııe No 1!!00 
Machine ılı ccrire No tSOO 
l mprusıon regiıtru No 1"00 
lmprımc• No 1300 

lot. Mil. lzmir : 
Poıı·chiche, b c conc:asse, macaro 
riz, haricot• ıea No 1300 
Chou:ı, poırrea:ı, ~pinard• No 1S0o 
Paın No 1300 
Chou:ı, cpinardı, poirruu:ı No 1300 

(3 üncü sayfadan devam) 
Slılmıun T. Hava Kurumundan: 

Kurban Bayramında Türk Hava Kurumu Samıun Şubeıi ta 
fmdan toplıttlırılacak kurban deri ve bairırukları 17 Kanunu•• 
94U tarihine tesadüf eden çariamba a-ünü •aat oo dörtte ihale 
lecektir. Alıcılarrn mezkur ıaatte Hava Kurumu Samaun Şubetİ 
müraeaatları ilin olunur. 

Türk Ha va Kurumu Mersin Şubesinden : 
Kurbaa deriai müı.ayedesi 18.1.940 tarıhine mü1adif per4eıtl 

gününe talik edilmiştir. 
Talıplerin yevmi me:ıkurde kuruaıumuı. biaaaındaki beyetilll1 

müracaet etmeleri ilAn olunur. 

İzmir Memleket Hastanesi Baıtabipliğinden: 
Haatabanemi.ıdo vefat edip aahip ve varisleri tarafıadan oı 

deli muayyeneai zarfında alınmıyao 174 kişiye ait elbise, çamilfır 
ben.r.eri etya aatılıııı çıkarılwııtır. 

3 . 1.~u l.lrihiııdeu 18. uııv tarihine kadar 011 bet ıünlük il 
müddeti bıtawındıt haıtahanede açık artırma ile satılacaktır. lal• 
olaalar ıbale a-üniı olau l~. 1.\14U tarihine raillıyao perıembe iii 
aaat doku..r.dao ou ikiye kadar İzmir memleket butahaneaine 
eaaUarı. 

Türk Ha va Kurumu Edirne Şubeıindea: 
Kurban Bayramında toplanacak deriler 17.1.940 çarı• 

ba ıünü saat 15 te çık arttırma ile • tıl caktır Şeraiti 
lamak için alıcıların Hava Kurumu Edirne Şubesme mii' 
caatları ılao olunur· 

Beyoilu Tahsilat Müdürlüiünden= 
Eyübde Bahariye Caddesinde Hamiyet kontrplak fabrilı 

sında muamele ver&isi borcundan dolayı haczec1ılen bir ad 
"A. Ruller lierlin,, markalı ve yeııi boyalı torna makill 
17.1.940 t rlhine musaciif çarfamba günü ıaat 11 de meı" 
fabrikada açık arttırma suretıle ıatılacaimdan talip olaP 
rın yevmi mezkur ve ıaa.tte mahallin c bulunacak olan 1 
Heyetıne muracaatıeri ılan olunur· 

• • • Muamele ve l&tihlak Merkez Şubesine vergiden ol 
borcundan dolayı Kuruçeımede Tramv y Caddeııinde 112 ıı 
No lı mensucat tabrik sı sahibi aıit Sevilın haczedilip 
İkincitetrin 93~ tarihınde yapılan muzayedesi neliceıinde l 
lip zuhur etmiyen bir adet çuzaıü makın.saıle 3 adet teli -' 
kineai ıs.ı.940 tarıhine muıacııt paz rt &i günü saat 11 
ikinci defa aleni müzayede neliceıımde satııı.t. ğmuaa t• 
lerin yevmi mezk\ır ve saatte mahallinde bulunacak 1 
Heyetıne müracaa.tleri ılan olunur· 
••.Muamele ve l&tihla.k Merkez Şubeıine muamele v•' 

sindeıa borçlu Boyacı Artin ~ol azgi.ılün Şiılide Büyükd 
Caddesinde t;/ 1 numaralı boyahanesmde haczedilen ltir ad 
ıllindir ütü makineli, bir adet ıılim kaz.anı. bir adet s.11t 
flj, 6 adet tekne, 2 adet dolap, bir adet yazıhane v• 
masa 16·1-940 tarihine müıa.dif ıah ırunü saat 11.30 da 
halllndc aleni müzayede ile •atılacatıadan taliplerin y•' 
mezkur ve ıaatt• mahallinde bulunacak icra Heyetin• tP 
racaatleri ilan elunur. 
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