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Unıurn Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 
™ :x::: -

Ekonomik Haberler 
KUçük şişelarle inhisar kolonyası 1 Ticaret Vekfiletınin Tetkikleri 

. satılacak Ticaret Vekileti piyaaamı:r.dan 
lhhisar koloıı.)asuıın 25 er Lazı ihracat malJnrının stoklari-

~ntilitrelik yani çeyrek litrelik f le piyasa durumlarmı ve bu se
••teler;nin de piyasaya çıkarıl · neki ıatış voz.iyetlerini tetkik 
111••ına karar verilmiş oldu;un· ettirmektedir. ihracatı devam 
dlln bu b t · b d h etmekte olan bu mallar araıın-
lı~ usuı; a ıca e en azır · 

•ra baflnnmııtır. da yumurta, küçük baş hayvan 
j - - derileri barsak ve balmumu 
hhiıarların yeni siğara mamulAtı vardır. Veklletin ha . malların 

P· 1Yaıadan kaldırılmasına ka-"•r . . t Vcrılen ismet ve Boyan sı-

o~alarının yerine çıkarılacak 
. n Gelincik ismindeki baynn 
~1hrasının 20 lik kutu fiatı 16 
llru' olmak iizere tesbit edil · 

ıtıiıt• y n . eni sıtaranın uçları kır-
ltııtı olacak ve sığaralar lüks 
~Vilcre mahsus ince pergamin 
tı iıdından sarılmı' bulunacak· 

r. 

Tiftik fiatı artıyor 
ltı Tiftik piyasasındaki hareket 
Gtcnıadiyen artmaktadır. Fi

Y~arda bir ay evvel isine nazaran 
yt' de 50 yükseklik husule gelmiş
ır A ~ · na mallar 150 kurufa ka-
lt aatılnıaktadır. Din de Fran

~- \re inıiltereye ihraç edilmek 
lt~•re 

0

ki.lo111 140 kuruıtan 50.00U 
l . 0 tiftık aatılmııtır. Macaristan 
.~~ de liıanı verilece~i Omid 

ılı:nektedı'r 
J)• • 

i . •ter taraftan yapaklarımnı 

ltıll R•manyadan milbim taleb•r '-
'

. •u&u bulmaktadır. Hükıime• 
ıı.tı• • 
ttl ll111 bu madde iz.erine bu-
d nl~rde liıan vereuği piyaaa
ıl" tıva7et halinde dolatmakta· 
ır . 

t'IS•naar ve tnıan ıibi av de· 
ı .... 

lti ıne talebler artmıştır. Son 
~'l nler :ı.arf mdn 500 sansar çifti 
•·45 ı· d l t ıra an satı mıştır. Tav-
~Q derilerinin tanesi 28-30 ku
t 1 •raıında muamele ıörmek· 
•ılir, 

e•nzin fiyatları ayın 13 ünden 
. mutebermiş 

't(~ll edilaıit olan yeni ben
t, .b~e ıaıı. fıyatlarının 15.1.940 
llll~ inden itibaren Mer'iyet• ko
l-., utu bildirılmitti. Bu fiyat
htın ~3. l .!ı140 tarihinde Mer'i
fi t l•rditi anlatıldı;ınc:lan ker 
ht t•ahih olunur. 

Egıdı tütün satışları 
ı.trı aiiulere kadar Eıe mın-
1-ıa ••ııda aürra tarafından sah· 
ı,1 litüa mikıları 25 milyoa ki· 
llıta \tutınuıtur, Et• mmtakaaı· 
11, u aeneki tüt•n rekelteai 
t, ~~l bir. mikda~dadır. Rekol
ıllld· .34 1111lyoa kılo tahmin •
•l.t ıt••• fÖre aatııların varmıt 
ili lllu nıikc:lar ıayanı memnu-

>'•t 
•titı. ıarulmekte ve vaziyet• 
ttı,._ lıudoıuı nazariyle lıııakıl

ll\•dır. 

Kıçi kılı fiyatı da gittikçe 
1\ yükaeliyor 

tçi ı_ l " . . d 'P.lt.. ıu ı uzerıae pıyaaa a 
'••.ılllaıyon baılaııuıtır. Bır ay 
r,11 b 40 k•ruıtan muamele iÖ· 
t._ u lllalaımıa halen 80 ka· 
t.,~bk.•dar ylkıelmiştir. Aıkeri 
sıi~ Cid&erde bulunan firmalar 
.._ ,, ..... a l 
"'il Qı U nıa bulamamaktadır. 
bit it• •rı febrimiı.deki btl7ik 
d'-tl& •ç firmanın toplamakta ol-
4, r .. ?ılan tetkikler neticHin-

lll-,alnıaktacbr. 

ihraç mevsiminin ıonuna kadar 
piyasaların istikrarım temin için 
bazı tedbirler almas ı fimid edil· 
mektedir. İtalya ile yapılmakta 
olan ticari görGtmelerle bu tet· 
kikatm münaaebeti oldutu da 
ıöylenmektedir. 

Millı Müdafaaya 20 milyon lira 
munzam tahsisat verildi 

Hlk6met, milli müdafaa büt
çeaiae yeniden 20 milyea lira 
fevkal~de tahıiaat verilmesine 
dair bir kanun llyihası hıı.zır· 

lamıt ve Bllyfik Millet Mecliıi'
ne takdim etmiıtir. Mueip ff· 

bepler.le, maili miitlafaa hizmet· 
leri i9iu, fevkallde menbalardan 
elde edilecek nridat ile kartı · 

laa ak 6zere yirmi milyon 
liranın daba aarfına IQzum baaıl 
olclutun• tla bildirmittir. Enel
ld rtln bütıe endmeai layıbayı 
tetkik ederek mucip sebepleri 
varit rarmÜf ve aynen kabul 
etmittir >.ieclisin toplatısında 
da mezkur 20 milyon liralık fey
kalide tahıisat kauuuu kabul o-
lunmuıtur. 

Hububat maddelırl istıniyor 
Filistinde Hnyfada Benjamin 

Blum firmaıı İstanbul, Samsun . , 
Mersin, lzmir Mıntaka Ticaret 
Müdürlüklerine müracaatla mem
leketimizden 300 ton çavdar 
1000 ton bu day, 500 ton arpa 
ve sair maddeler almak istemi9· 
t ir . Ayni firma tarafından mem
leketimizden antimon, krom, 
linyit, manı-anez ve ••lıbden 
madealeri ile ayruıa iılenmekte
dir. 

Malt hUlhalırının flatı tesblt 
adildi 

İnlaiurlar idareıi 7akıada pi-
1aaa7a Malt tıılllıaaı çıkaraeak
tır. Bu Malt laüllsaııaıa tiıe hac
mi H fiatı teıbit edilmittir. Mail 
höllaaları 35 aantilitrelı k ıiteler
de piyaaaya çıkarılaHk Yo fİfe · 
ıi 45 kuruıa aatılacaktır. 

Tıdavillı çıkarılın yeni Banknotlar 
Tlrkly• Merku Baıakaaınıılan : 
15.1.940 aktamı lti~arlle ban

lıaet emiı1onunua Yaıti7etl ı•
iur: 

Baakanıa açılıtında 
banka lı::anuaıı mucıbın· 
ee deruhte edilen milr.· 
tar 

Banka kanununun '-8 
maddelerıne te'ffılı:aa 
buine tarafınlian vaki 

tediyat olup tedavül-
den ieri tekilmif ol-
dwQ'undaa buac.lan ten· 
sil olwnan 

Bu miktara banka ka
auau mucıblnce altı• 
mukabili 7apılan emi· 
ıi7on 
ile 11e1kont mwkabili 
Japıla11 emiı70• 

158.748.563 lira 

17.917.171 lira 

140.761.185 lira 

11 .000.COO lira 

1-'9.500.000 lira 

297.261.385 lira 
l:in elunwııca 15 1.940 tarıbındeki te• 

dnülin umum yekunu iki yür. d okaan 
yedi mi.10• ilr.i yüz: alımı~ bir bin Ü~ 

yu:.: 18kaen be' liraya balı~ olmaktadır. 
Bu yekGnwn 2l0.52-4.S45 lırHı yeni harf
i banknQtlardan mütebaki 46. 737 .040 li· 

rall da etki barfli bankaotlardao müte• 
teıekkildir. 

Kanunlar, Kararnameler ve Ticaret Muahedeleri 
Tütün Ve Tütün inhisarı Nizamnamesi hakkında 

Kararname No : 2 12537 

Madde 63 - Tülin eksperle· 1 müddetleri iki senedir. Tekrar 
rinin asağıda yaulı ti.t~n. mı~- 1 in_tihabları caizdir. İnhisarlar teş· 
t~kala.rında~ en sz_ bırmın tu- J L ıl5.lı hariciııde stajlarını yap
tunlerı ir:ermde mutehnssıs ol · ; mış olanların eksperlik ehliyet 
maları ıarttır : İmtihanları yukarıda yazılı imti-

A) E,-e mıntakaaı , han heyetinin iki azası yerine 
Ticaret ve Ziraat Vekaletlerinin B ı Marmara mıntakası, 

C) Karadeniz mıntakası . ıeçeceği birer tütün mütebassi-
ıile İstanbul Ticaret Odasından 

Madde 64 - Ekıper olmak 
isteyenler lnı.isnrlar Umum Mü· seçilecek bir müteha15ısın İftİ· 

rakile altı azalı heyet tarafından 
dirlütine bir dilekçe ile müra· yapılır. İmtihan heyeti 63 üncfi 
caatta bulunurlar ve idarece maddede yazılı her üç mıntaka 
uanızet kaydedilirler. Nam:r:edler · . k l"k hl' . . · 
bu nizamnamede yazılı prograaı ıçdın e sper 1 e ıyetını tayın 

. . e er. 
dairesinde yn lnhiıarlar idare- • 
ıi teşkil!tında veya hariçte tica- Madde 89 - inhisarlar Umum 
ret odalarına kay ıdlı tütün tica- 1 Müdürlüğince evrakı imtihan 
rethanelerinde makbul .,e müc- ı laeyetiue havale edilen namzed· 

b. b 1 J: t 1 k lerin : 
ır se ep er m11s eına o ma ve 

arada iki aeoeden ziyade faaıla A) TüUin :r:iraatinıien, 
verilmemek şartile bef sene stıtj 1 B) Tütünlerin denkleme, am-
göreeeklerdir. Ancak62 nci mad· oarlama ve bakım itlerinden, 
dede yazılı vuıfları haiz olmak C) Tülinlerin kıymet takdiri· 
tarlile ziraat mektebi mer:unla- ne esaa teşkil eden ıauayeneıin
rından Yeya bizzat t itln ekimi den (ekspertiz.), 
ile uira,anlardnn ve1a tütün e- Ç) Tütün mfibayaa usullerin· 
kicilerinin birlikte çalııtırdıtı den, 
evlat veya meıııuplarmdan ıı:iraat D) Tltünleriu i~leme tarzları 
ıtajında ötrcnilecek malumatı ile tasniflerine müteallik husus
fflen elde etmit bnlunduklnrı lardan, 
imtihanla aabit olanlar r:iraat ıta- E) Tütünlerin hariç piyasada · 
jından müstesna tutularak bu ki mevkiilerile piyasa • duramla· 
gibiler için dört eene ıtaj yap· randan, 
tmlacağı gibi barnıun st jı yap- Nazari ve ameli imtiluııı}arı 
mıyacak o lan liıe mezuL.ları da- icr.ı olunur. 

hi nlım tütün aıuhas besi stajı · Madde 70 - İmtihan neticc
nı bir senede ikmal edebilirler. lerine dair imtihan heyetlerinin 

Madde 65 - İdare eksperli- verecekleri mazbatnlnrla imtihan 
t inde çalışmak mecburiyeti ol- kağıdları inhisarlar Umum Mu
maksıı.ın eksper kursunda staj dürlüğüne verilir. Umum Mü. 
yapmak isteyeı ler kadronun mü· dürlük imtihan kağıdlarıııın alın
ıaadesi niıbelinde namı.ed k u} ıd dığı günden itibaren bir ny için
edilirler. Stajları sonunda ken· de aeticeıini alakalılara bildir· 
dilerinc bir vesika verilir. Bu 1 meK"e mecburdur. 
ıibi namzedlerden kursa kabul Madde 71 - İmlihan netice· 
edileceklerin acedi her sene İn- ıinde muvaffak olarak tütün 
hiınrlar Umum Müdürlügünce mıntaltalarınm birinde veya bir 
tayin edilir. kaçında veyahut hepsinde ihti-

M dd 66 H . . ö ıası bulundutu imtihan heyetin· 
• e - arıçte st~J 1 - 1 •e tasdik olunanlar İnhiıarlar 

renler her ıene ıonundakı Ya• t U Mild" 1- k - k 
· ti · · k 1• h' l mum ur u unce e ıper 

zıye erını en ya ın n ıaar ar l k r.. t ·ı d'I' k 
t . . l .. o ma ,yzere eıcı e ı ır Ye en-
darelerıne, yeııka arının goater- 41•1 • Ct" k l' · hl ' 
mek suretile, kaydettirirler, Staj 1 •rı•.• u .u1~ e Hsper 1.i• e ıyet-

d k
L. l _ b' nameıı Yeri ır. anıt mıntaka 

eınas ıı a ma ııu ve muc ır ıe- - _ . . . 
l:ı 1 d 

·ı · l b'l ._ ( tutunlerıude ılatııaaı olduA"u eh-
ep er on ı erı ıe e ı ece• aaı- 1• .J . . 

l 
' k" . ıyetname•e rchterıhr. 

a ı ı seneyı ıeçemea. • 
•ı dd 67 r 1 .Jl imtihanda muyaffak olmıyan· 
"'a e - , awze11 er 1•· 1 L· • 

'- d k ' d.J d ld 'b' ar •lr H11e sonra tekrar ımti· 
&arı a ı ma •e e yaaı ıtı ıı ı h b" · 

·ı t 1 k b' . d'k aua tA ı tut•lur yıne muvaffak 
ıtaJ arıl_nıbi aml o aUra ıtırMiı dten olmayan aamHtler bir sene ıon· 
sonra n ıar ar mt1m lr- . . . 

l .ır. ii b' .J ' l k .1 Ü ra sen bır ımtıbana kabul edi-.. l ne ır •• • ç• 1 e m rauat l' l a .J .J 
d 

'- L.itü 'k 1 ır er. un•a •a kaunamıyanla-
e ereli ,. n veıı a arını Ye- • . . . 

rın kayıtları ıılinır Ye hır daha 
rirler \'e İ•tilııaalarının yapılma- imtibana kabul edilmezler. 
ıı111 iıterler. Bu Yeıikaların tet-
kikı sonunda 62 nci maddede Madıle 72 - İnbiaarlar Umum 
yazılı vaııflıorı haiz oldukları ve Mldiirlltü kendilerine ehliyet· 
bu aizamaamedc muayyen mld- uame verilen ekıperlerin bir 
.J ıicilini bilar, 
•Ol içinde ıtajlarını yaptıkları 

anlatıla nların evrakı nazari ve 
ameli imtihanlarının yapılmaıı 

için aşatıdaki maddede yaı.ılı 

imtihan heyetine havale edilir. 
Madde 68 - Ekıperlik İmli· 

laanı her seae ilk kin•n ayında 
İnhisarlar İdareıinin lıtanbulcla 
Tütün Enıtitliıünde tetkil ede
ceği heyet tarafından yapılır. 
İmtihan heyeti İnhisarlar Umum 
Müdürlügü llitün İileri kıımı fU· 
helerinin teknik müdür v e ıef· 

lerinden Utnum Midirlükçe İn• 

tibab edileeek beş aıı:adaa mü
rekkeptir. Bunları• mımuri7et 

Madde 73 - Ekıperler : 
A) Maayeae ettikleri Uitiinle· 

rin Uitlucillk piyaaaaında men• 
fe olarak taaınılau yerlerden 
laanıiıine aiti oldat.uu leıbit 
ederler. 

B) Tltinlerin baoıi •~ne mab
ıulü eldujuna tayia ederler. 

C) Fermaataayoaun tütünlere 
yaptıjı tesiri ve yukarıdaki fı · 
kralarcla yazılı vaaıfları, mahıu

lün naaıl itlenditini ıöa öaüne 
alarak tütünlerinin deteriai bi· 
çerler, 

(Dovamı nr) 

İl8nlar, Emirler, Tebliğler 
--~~-~-~---~ Ticaret V ekfıleti T eokilatlandırma 

Başkontrolörlüğünden : 
Çuval, Kaneviçe ve Jüt ipliği ithalile iıtigal edenlere 

Çuval, kanaviçe ve jüt ipliği itbalile iştigal edenlerden İstanbul· 
da bulunanların 25 ikincikanun 1940 ve taşrada bulunanlarm da 5 
şubat 1940 tarihine kadar Sirkecide Liman hanında Teşkilatlandırma 

Ba~kontrolörlüğüne vesikalarile müracaat ederek kurulan birlik Ltd.e 
girme talebinde bulunmaları lüzumu ilin olunur. 

M ü t e a h h i t 1 er i n T a k v i rn ---- ---=--------- - - -·-------y ARIN 19. ı. 940 ta YAPILACAK İHALELER 
İnhisarlar U. Müdür.ı 

Mantarla ma mn zemui ( No 1260) 
Planya tuiÔhı (No 1302) 

M. M. Vekaleti S AK.: 

1 

Bina tamirı (No 1290) 
. Elhiselik kumaş (No 1299) 
Çamaşırlık beı (No 1302) 

1 
İr.mir Levazım Amirliğı SAK. : 

P irinç, z.eytin tanesi, sa~ un, zeyl inyatı, 

1 

fasulye, k . üzüm ve nohut (No 1292) 
Adana Aıkeri S AK . : 

Çıft atlı araba koşumn (No 1290) 

1 
Akhisar Muhaeebei Huıusiye Memur.: 

E!biH ve çizme (No 1293) 

1 
Aıkeri Fabn kalar U Müd. • 

1 

Trinatr wm fo9fat (No 1293) 
Çelık tel (No 129.S) 
Dıfenilarnın (No 1293) 
Şarjör yaylı"ı çelik (No 1293) 

k mir Be!edi) es: 
iç ve dış lastiği (No 1293) 

Isparta Askeri S AK : 
Patol~B, k soğan ve mf'rcİmek (No 1295) 

Bolu Belediyeaı: 
E ~ktıik t e i (No 1295) • . . 

Bolu Orman Okulu Müd.: 
E bise ve kaaket (NQ 1296) 

Bolu O rma n Çevirge Müclürlüt ü; 
Kn.> ın ağacı (No 1296) • 

Menamen Belediyesi: 
Spor ııahuı plan ve projeaium tanı.imi 
(No 1298) 

lst. Yeşilköy Hava Aktarma Au:barı 
S ığır eti ve ekmek (No 1299) 
Yazl ık elbiselik kumaş (No 1S03) 
l•tıınbul Jandarma SAK. : 
Beyoı. peyn ir ve k . faaul1e (No 129') 

Keyaeri Askeri SAK. ı 
Tevhit H meri (No 1300) 

Afyon Kor SAK.: 
Bakraç, kar.an , aş kabı v e t•ydanlı lı: 
(No 1S03) 

lst. Defterdarlı~ı: 
Dokuı:ıa makinesi, dikiş malr. aeai v . •• 
(N11 1303) • 

Hamiı : ( J Tırnak içine alı nmıf nu
maralar, ışın h angi sayılı gazetede ne~r
o1du~nu gösterir. 

[*] Sonunda yıldız iıaretı lıu un an işler 

1 müuyedeyo aittir. 

KA A 
inşaat -Tamirat- Nafıa işi •·i --- ----- ...... 

Nafıa V c kaletinden : 
Arifiye · Adapazarı h, ttınm b

0

r noUasından başlam k Ye Hen
dek, Düzce , Bulu, Gerededen geçmek v e İsmetr aşa istasyonundn 
ni.ıayet b ulmak u z.ere yapılaeıık demiryol etüt i'i apalı urf usulile 
eksiltmeye ltonulmuştur. 

Eksiltme \5 şubat 940 tarihine tesadüf eden per nbe gün~ 
saat 15 te Vckaletimiz. demir yolları inşa t d iresindekı kı;ilt e 
komisyonu odasında yapılncn .. tır. 

t\u işin muhammen bedeli 112,000 liradır. 
Mu vakkat teminatı 6850 liradır. 
Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, bayındırlık işleri genel 

'aruname.si umumi fenni şartname, istikşaf haritası, S V münbaniıi 
A2 No. tipten mürekkep bir takım münakasa evrakı 560 kuruş 
mukabilinde demiryolları inşaat dairesinden tedarik olunabilir. 

Bu eksiltmeye girmek isteyenler her türlü referans ve diter 
vesikalarını ve bir istidaya baf)ıyc rek eksiltme ıününden en u 

8 gün evvel Vekaletimi.ıe vermek suretile bu iie ıirebilaıek için 
bir ehliyet vesikaaı isteyecekler ve bu vesikayı müaakaaa nrakı 
içine koyaeaklardır. Ekailtme tarihindan llakal S ıün evvel Yeril•İf 
istidalar ve müracaatlar naı.an dikkate alınıaıyacaktır. 

Eksiltmeye a-irecekler 2490 numaralı arttırma, ekıiltme Ye iba · 
le kanunu mucibince ibrazına mecbur olılukları evrak ve veaikala· 
rmt ve yukarıda iuh olunan ehliyet veıikalarile mtnakkat 
teminatlarını ve fiyat teklifini havi kapalı ve •laiirll zarflarıaı 

yine mezk1lr 2490 No. kanunun ve ekıiltme 4artaamıinin tarıfah 
daires nde hazırlıyarak 15.2.94 ) tarihinde aaat 14 e kadar numaralı 
makbu:ı: mukabilinde de tı:.ıiryolları inşı at arttırı ıa ekıiltme H ihale 
komisyonu başkaalığına teılim etmİf olmaları liı.ımılır. 

lıtanbul Belediyesinden: 
Ke§if bedeli 5000 lira olan Bakırköy taı iskelesi tamtra· 

ta, 2490 numarala ltanunun 43 üncü maddeıinln ıon fl'lıraıı
na röre paz rlıkla yaptırılacaktır. ilk teminat miktarı 375 
liradır· Şartname zabıt ve muamellt kaleminde .ıörülecekttr. 
ihale 31-1 .940 çarıamba aünü saat 14 te dalmt endlmen.i.e 
yapılacaktır. Taliplerin ihale tarihinden 8 aün eyvel fen it· 
leri müdürlüğine müracaatla alacakları fenni ehliyet Yeıt
kıuı ve ilk teminat makbuz veya mektuplarını hamilen iha
le günü muayyen 1aatte daimi Encümende b-.lunmaları· 

Gümrük Mu haf aza Genel Ko'tlutanlıiı İstanbul IAvaıum 
Amirliii Satınalma Komisyonundan : 

Gümrlk Muhafaı.a Hasköy tamirat atölyeai kız.ak tamiratınıa 
2.2.940 cuma l'inü s at 15 te açık eksiltmesi y.ıpılacaktır. 

Taaarlaamış tutarı 2150 lira ve ilk teminatı da 169 liradır, Şart
aamesi kqif ve reı;mi kemiıyondadır. Garül.bilir. 

İsteklilerin kanuni veıikalarile beraber bu iti baıarabiletck n· 
ıikalarile ilk teminat makbualarıuı komısyona ibraz etmek üzere 
yukarıda yazılı pn n 1&atte Gala!ada Mumhane c:addeai İ brabmi 
Rifat hanı ikinci kattaki komi11ora gelmeleri. 



.. 

Bug··n ilan ol an Münakasa ve Uzay deler Listesi 
--------....----~~~-----·--------

Mür oaat yeri Qibıü Saetı 
Cinsi 

----------~--------~-~~-·-------------------------- ~------~~~~~--~~--~~----~~~------~ 
A) Münakasalar 
l~at, Tamirat, Naha işleri, 

Gümrük muhafaza Hasköy tamirat atölye· aç. eks. 

ıi kızak tamiri 

arita 

2250 -

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Ampul muhtelif mumluk: 1152 ad. aç. ekı. 
,, : 6350 ad. n ,, " 

Silahtar fabrikası kömür nakil tesisatı pu. 

(tart. 6 L.) (temd.) 
Bakır izole kablo tel (N.G A.) 35 m/m2: aç. ekı. 

2ü00 m. 
Kastamonu lisesi orta kısım kalorifer inf. kapalı z. 

780 40 
3382 -

120000 -

2002 -

21117 46 

Mensucat, Elbise, Kund~a, Çamaş_1!_'!.:!;. 
Lastik çizme u:ı:n-kon-çlu: 25 ad. paz. 312 50 
Elbise: 80 tak.-iç çamaşır: 160 tak. -mın- aç. eki. 1888 -

tan: 160 ad.·iç çama,ır kız. için: 3') ad. 
Elbise: 103 tak. paz. 
Erkek elbisesi: 157 tak· -kadm elbisesi: kapalı z. 

27 tak. 

Mobilya, büro ve ev eşyası, Muş~mb_a Hah, v. s. 

Maaa: 3 acl.-dolap: 2 ad, Haseki hast. la· paz. 
boratuvarı için 

285 -

Matbaa işleri - Kırtasye-Yazıhane Levazımı . -..--...-. -
Yazı makinesi 81 ıaotim şaryolu ve cet- paz 300 -

velli: 1 ad. 

Kereste, tahta ve saire 
Meşe makas traversi:' 814 ad. kapalı z. 

Nakliyat - Boşaltma - Yükletme 

Kamyon kiralanması pn. 

Mahrukat, Benzin, IVı·akine yağları v. s. 

Motorin: 50 t. (temd.) 
Sömikok k6mürü: 25 t - krible kömü- aç. ekı. 

rü: 450 t. 
Motör ve dinamo yaflı: 10 t. 

taütaferrik 

Yangın söndürme levazımı 
Yang-m ıöndürme makinesi: 5 ad. 
Çimento büz kırklık: IOU ad. 
Kum: 100 m3 
Çimento: 50 t. 
Çakıl: 100 m3 
Çimento: 15 t. 
Çakıl: 100 m3-kum: 25 m3 
Çelik: 16 kalem (şart. 275 kr.) 
Büyilk kaı.an: 57 ad.-küçük kazan: 104 ad. 

karavana: IOOO ad.-kevıir: 100 ad,-rüz
sreç: 100 ad.-aaplı tas: 100 ad,-yağ' tan
sı: 150 ad. 

Nifaata kola: 20 t. (temd ) 
Santrifüj tulumba: 4 ad. 
Lama demiri v.ı. muhtelif demir malzemesi 
Balye çemberi: 9 t. 

• n : 8 t. 
BftyGk hasır ıüpürge: 2500 ati. 
Parke taıı: 9UOOO ud. 
Yel ıilind ır makineıi tamiri mazotlu: 1 

ad.-bubarlı: 3 ad. 
Rakamlı ifnret çivisi: 730000 ad. 

111 rzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Un: 400 t. 
" : 1120 t. 
n: 800 t. 

Yulaf: 500 t. 
Arpa: 500 t. 

,, : 900 t. 
Ekmek 2 nei nevi: 77 t. 

,, 

paz. 

n 

n 
,, 
n 

,, 
n 

n 
,, 
,, 

" 
aç. ekı. 
pu. 
paz. 

n 
aç. ekı. 
paz:. 
aç eks. 

kapalı z. 

kapalı z. 

n 

" pu. 
n 

kapalı z. 

" 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve 

2043 80 

140 -

8340 -

2500 -

61 20 
50 -

180 -
350 -
900 -
400 -
270 -
487 50 

~000 -
20948 80 

3330 -
1400 -

12887 -

450 -
6300 -
3262 -

10950 -

46"00 -
ıgoooo 

149600 -
35750 -
35400 -
60750 -

alz.) 
Dey}et Demiryolları ve Limanları İıletme U. Müdürlüğönden : 

169 -

58 53 
268 65 

7250 -

150 15 

1583 81 

23 44 

162 ~3 

Gümrük M•h. Gea. Komut. lıt. SAK 2-2 40 15 -

İnhisarlar Umum Mödörlütü 

n • 
İst. Elek. Tramvay ve Tünel lflet. 

Devlet O. Y. Haydarpafa 

Kastamonu Nafıa Miid. 

İst. Belediyesi • 
Ankara Valiliği 

Adliye Vekaleti Ank. 
ist. Üniversitesi Rekt. 

2-2-40 15 -
2-2-40 16 -

15-3-40 15 -

5·2-40 10 30 

5-2-40 15 -

ıt-1-40 

1-2-40 
14 -
15 -

4-1·40 itib. 1 ay 
25-1-40 15 -

2 l 38 fst. Belediyesi 19·1·40 14 -

22 50 ist. Belediyesi 19-1-40 14 -

153 29 D.D. Y. Ank. Haydarpafa Snk Şefliti 2-2 40 15 -

10 50 İst. Belediyeai 19·1-40 14 -

625 50 

187 50 

4 59 
3 75 

13 50 
26 55 
67 50 
30 -
zo 25 
36 57 

4125 -
1572 -

249 75 
105 -
966 53 

33 75 
472 50 
244 65 

821 25 

3450 -
10770 -
8730 58 
5363 -
5175 -
4287 50 

577 5~ 

Afyon Karahisar Belediyesi 
İıf. Liman Sahil Sıhhiye Mrk. SAK 

Devlet D. Y. Haydarpafa 

lst. Belediyesi 

n 

n 

n 

" 
n 

n 
,, 

Ask. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 
İzmit Aık. SAK 

İnhisarlar Umum Müdiirlütl 
,, 

Ask. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 
Topbane Levuım SAK 

" D. O. Y. 9 cu İıletme Sirkeci 
D D. Yolları Haydarpata 
Tekirdaj' Nafıa Müd. 

24·1-40 14 -
2-2·40 14 -

2·2-40 10 30 

19-l 40 
19-l-40 

19-l-40 
19· 1-40 
19·1-40 
19 140 
19-1-40 
19-1-40 
27-1-40 
18-1-40 

19-l-40 
2,240 

')4-1-40 
30-1-40 
30-1-40 

2-2--40 
8-!·40 
5-!-40 

14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
11 -
15 -

16 -
14 3 1 
14 -
14 30 
14 30 
11 -
il -
16 -

D.D.Y. Ank. Haydarpaıa Snk Şefli;i 4·3-40 15 30 

Amuya Ask.. SAK 
Er:uıırum Aık. SAK 

n 
Tekirdai Aık. SAK 

,, 
Kırklareli Ask. SAK 
Buna C. Milddeium. 

12-2-40 
12-2-40 
12·2-40 
29-1-40 
29-J-40 
9-2·40 
ıo.2.40 

14 -
15 30 
15 30 
10 -
10 -
15 -
16 -

buna möteferri difcr nrAk Kastamonu Nafıa Milclürlüğl dairesinde 
görülecektir. 

Muvakkat teminat 1583 lira 81 kuru,tur. 
Muhammen bedeli 20J2 lira olan 2) O metre bakır izole kablo İsteklilerin teklif mektublarını ve en az 10.000 liralık bu ife 

== -
fartnam• eıaaları .ıaireainde 103 takım elbiH 4. 1 .9.CO taribind" 
itibaren en çok bir ay zarfında pazarhkla miibayaıt eıiilecektir. fr 
)iplerin 162 lira 23 kurufluk teminat mıı.kbur.larile birlikte berfi 
vekalet ve daire müdftrlliü odasında te1ekkül eden komisyona ısı6 
raca at etmeleri ilin olunur. 

M arif Matbaaıı Müdürlü ünden: 
yüzde T 5 muvakkat 

Cia1i Mikdarı Tahmini tutarı pey akçası 
Renkli cilt bezi 3000 metre 1500 lira 112,50 L 

Matltaamı• içi• flrtnamesinin esaslan dahilinde satın alın•',) 
olan 3 bin metre renkli cilt beıı:i:ıin açık eksiltmesi 1-2·940 pert,_. 
be saat 15 te matbaamı:ada yapılaiakhr. 

isteklilerin pey ak~alarile birlikte o gün matbaamıza miracaıt 
lan. 

Şartıaame paraııı: olarak müdürlükten tedarik edilebilir, 

Ankara Valililinden : 
Etimesfut yatı okalu talebelerine aşağıda sırasiyle ya:aılı elbil" 

lerin 1888 lira muhammen bedeli üzerinden açık eksiltme sureti!~ 
yapılacaktır. İhale 1 ş•bat 1940 perşembe günü saat 15 de vi111,ı 
dll.imt eacnmeninde yapılacaktır. M11vakkat teminat 141 lira 16 kurı.ıf 
tur· İ.li!cklilerin ihale a-ünü daimi encümene ve şartnameyi, nümu•' 
lcri srörmek v daha fada tafsilat almak istiyenler de her rü• ııs• 
arif mö lrll~ne müracaatları ilan olunur. 

Fiyatı Tutarı 

Eşyanın cinsi Adet Takım lira kr. lira 
Erkeklere takım elbiH 80 18 1440 
Erkeklere iç çamatırı 160 1 20 19! 
Kızlara iç çamatırı 32 1 50 48 
Erkeklere mintan 160 ı ao 208 

1888 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden : 
İstanbul Üniversitesi mÖdahdeınleri için yaptırılacak asıari ıs1 

takım erkek ve f1 takım kadıo elbise içiu 28 birincikiaun 1939 l' 
rihinde yapılan kapalı :r.orf eksiltmesinde isteklı çıkmadıtıudan ayııl 
iş ayni şartlarla 25 1.940 perfembe ıünü saat 15 pa:ıarlıkla ib-1' 
edilecektir. 

Şartname ve kttmaş nümunesi her a-ün Rektörltlkte ıörülebilir 

Kereste, Tahta ve saire 
Devlet Demiryolları İ§letmesi Umum Müdürlüğünden: 

Mubammen bedeli 2043,80 lira olan 814 adet mc~e u kas tr•' 
verai 2.2.940 cuma günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Aukarad' 
id ro binasında satın alınacaktır. 

Bu İfc ıirmek isteyenlerin 153,29 liralık muvakkat teminat il• 
knınrnun tayin ettiği vesikaları Ye tekliflerini ayni ıün saat 14 de 
kadar komiıyon Reisli ine vermeleri lizımdır . • 

Şartnameler paruız olarak Ankarada malı.eme dairesinden, Haf' 
darp fada Teacllilm ve Sevk Şefliğinden, Eskitehir ve h~mirde idar' 
matazalarından datıtılaoaktır. 

hrukat, Benzin, akina yağları --- ~ .--._......--""'-'--C":------v. i. 

Afyonkarahisar Belediyesinden: 
Beher kilosu 13 kurut muhammen bedel üzerinden sır 

lediJre elektrik santralı ihtiyacı için mubayaa edilecek olıı" 
50 ton motorinin vuku bulan münakasas.ında talih çıkmadı' 
tından münakasanın on gün daha temdidine ve ihaleıiıai-' 
24 1.940 çarıamba aünü saat 14 e bırakılmasına karar veril' 
mittir· isteklilerin belli aün ve saatte Belediye Encümeni•' 
müracaatleri ilan olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Heyetinden : 
Kaplı zarf uıulü ile 40,000 litre ben;ıio alınaaaktır. 
Şartnamesi Meclis Daire Müdürlütünde bedel.iz olarak 

bilir. 
Eksiltme 2 tabat 1940 .. 111a güni saat l!i te Biyük 

Mec:liıi İdare Amirleri Heyeti odasiııda icra kılıııacaktır. 
Muvakkat teminat miktarı 360 1 radır. 

alı•'' 

Kapalı zarfların ihale güni uat 14 e kadar İıiare Heyetiıs' 
makbuz: mukabilinde tevdi edilmesi lazımdır. 

Talipler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madd~leri•d• yaııl1 

nıikaları birlikte ıetireceklerdir. 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkes Satıoalma 
Komisyonundan : 

Merko:aimiz ve miUhakatı ile Çanakkale Sahil Sıhhiye Merk•'I 
ambarlarına tc hm. fartile 450 ton kribl~ maden kömüri ile 25 to' 
sömikok llömürü açık ekıiltme ıuretile satın ıtlınacaktır. 

Krible maden k6mürünün beher tonu 17 lira 20 kuruş, sömilı 
köınürünftn beher tonu 2t lira muhammen bedel Üzeriaden m••
tutarı 8310 liradır. 

Bu eluiltmeye ait tartname Merkezimiz Levnzını Memurluı
dıın porası:ıt alınır. tel (N. G . A.) 35 m m2 5 2.940 pazartesi gilnii saat 10,30 ta Hoy• ben:ıter İf yaptığına dair ihale gününden s kiz gün evvel vilayetten 

dar~afada gar binası d bilindeki komisyen tarafıııdan atık eksiltm• ı almıt olduğu ehliyet ve Ticaret Odası vesikalarını ve teminat 
usı.ılıle salııı alınacaktır. makbuzunu 2490 1ayılı kanun hükümlerine tevfikan 5.2Jl4ü pnzarte · 

Hu iıe a-ırmek İiliyeolerin 150 lira 15 kuru.lok muvakkat t~- si günü saat 14 de kadar makbuz mukabilinde Nafın Müdürlüğüne 

Eksiltme 2 Şubat 19..tO Cuma günü saet 14 de Galatada Kar*' 
mustafapa\a sokatında mezkur MerkeL Eksiltme Komisyonunda 1 
pıl c ktır. 

a1inat ve kanunun tayin ettigi vesaikle birlıkle ekıiltme ıünii sa- vermtleri lbımdır. 
atiae kadar komiıyo. a müracaatları lazımdır. • • • 

Bu ite aid şartnaweler komisyondan parasız olarak dağıtılmak
tadır. Muhtelif mumluk ampul alınacaktır. 

llinlarına. 

Bak: İnhisarlar U. Müd. 

Kastamonu Nafıa Müdürlü4ünden : 1 • • : .. • • • • 
5 2.9.W Pazartesi J'ÜııÜ saat 15 de Kastamonada Nafıa uı dfirlük 1 Sılahtar fabrıkn~ı komftr naıul. tcaısah lfı. Bak: İıt. Elektrik, 

binasında toplanacak olan ekııiltme komiıyonunc 21l17,4G lira ke· Tramvay ve Tiael lılet. U. Müd. ılinlarına. 
tif bedelli Kastamonu liaesı orta kısım kalorifer inıaatı kapalı aarf 
uulile eksiltmeye ko1.1.1lmutt1.1r. e 1Sucat -El ise - 'un dura· Çamaşır v. s. 

-------------------.......... ~----~~ ~· 
Adliye Vekaletinden : 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık itleri genel fartnameai, busuıl, 

fenni tartname, elektrik, kalorifer ve sıhhi tesisata aid umumi •• 
fenni tartname, kaloı·ifer ve sıhhi tesisat prc.jelui hakkındaki tali. 
mat, 11cak &ulu ve bubaı:-lı kalorifer tesisahoa aid umumi, fenul fart· 
name, yapı itleri amumf fenni ıartnamesi, proje keşif hüliisaıile 

2490 aayılı kanunun 51 inci mndduiyle me:akur kanunun 9 u•
ou 46 46 ıncı maddesinin C fıkrasına tevfıkan miteahhit nam ve 

be1ab1na olmak tlzer• VekAlet ve temyiz müatahdemleri için movcut 

Bu işe muva1 kııt teminat bedeli 62"i lir 10 kuruştur 
Eksiltmey e girecoKlerin l<0mür fü, carı olduklarına dair 

yılı Tıcare t O ta.,ı vesikasını göstermeleri arttır 

D D Y. ve Limanları İ§letme U idaresinden: 
Muh mmen bedeli 2500 lira olan 10.000 Kg. motör 

Dinamo yağı 2.2.940 cuma günü on buçukta Haydarpa§• 
Gar binası d hilindeki komisyon tnrnfında nçık eksiltme 
sulile satın alınacaktır· 

Bu i e girmek iltiyenlerin 187 lir 50 kuruıluk mu~• 
knt teminat Ye kanunun t yin ettiği ve aikle birlikte ekıilt 
me glinft. snatinc kndar komiısyona müracaatları 11.zıınclıt 

Bu i§e ait §artnameler Komisyondan parasız olarak d•• 
ğıtılmaktadır. 



18 lkincik8.ınua 1940 
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M t ferrik ----
Askczri Fa riknlar Umum Mücılü.·lü~ü Merkez Satınalmu 

Komisyonundan 
Tabaia edilen 12887 lira olan 60 kalem lama demiri ve sair 

tııuhtelif demir malzemesi mötealııhil nam ve hesabına askeri fahri· 
ltalar uınum müdürlü,iü merkez aabaalma komisyonunca 24.1 1940 
Çar,amba ır\inü saat 14 tc pazarlıkla ihnle' edilecektir . Şarinnmc pa
rasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin mavakkat temenat olan 
156 lira i3 kuruş ve 2490 aumaralı kanunun 2 YC 3 maddelerindeki 
••sailde komiıyoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccardau 
olduklarına dair ticaret odası vesikasiyle mezkur rün ve saatte ko· 
tııiıyona müracaatları. 1 

• • • Tahmin edilen becleli 55000 lira olan 16 kalem çelik 
Askeri Fabrikalar Merkez Satınalma komisyonunca 27.1-940 
cunıa.rtesi gün6 sa.at 11 de pazarlıkla satın alınacaktır· Ta· 
) ~Plerin muTakkat teminatı olan 4125 lirayı ve komisyoncu 
0 rnadıklarına ve bu gibi ivle alakadar tüccardan oldukları· 
na dair Tic ret OdııLsı vesikabrile birlikte mezkür gün ve 
, .. a.tte komisyonda bulunm:ıl.uı. Şartnamesi iki lira 75 ku· 
ruı nıukabilindc komisyondan verilir. 

l>evlet Demlryolları ve Limanlarl İşletme U. idaresinden: 
Mubam en bedeli 109~0 lira olan 730000 adet rakamlı işaret 

~\'İsi 4 3. ~940 pa:r.artC'si giinii saat 15.30 da kapalı zarfla usulü ile 
ıakarada ldare binasında satın alınacaktır. 

f Bu ite rirmek istiyenlerin 821.25 liralık muvakkat teminat ile 
lı. 'rı"nt111 tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gtin aaat 14 . .30 a 

il.dar keınisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
li Şartnameler parası:r. olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
•1ılarpatada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 

• • • Eskişebirde idareee gösterile~ek mahalde teslim edilmek 
r•rlitc fi300 lira muhammen bedeli DU,OuO aded parke taşı pazarlık
' ekailtmiye konmu§tur. 

Muvakkat teminatı 472 lira 50 kuruıtur. 
li Pa:tnrlık 8.2.940 tarihine rnslıyan perşembe iunu saat 11 de 
'Ydarpaı;ada gar binası dahilinde birinci işletme komisyonunca 

~llpılacaktır. İsteklıEer muvakkat teminatlarile birlikte müracaat e- 1 
•c:eklerdir. 

_ Bu işe aid mukanle ve f&rtnawe projesini Haydarpaşada yol 
ll:ıııfettişliğinden parasız alarak alabilirler. 

• _ .. ~ • Muhammen bedeli 450 lira olan 2500 aded büyük hasır 
t Pllrge açık ekailtme usulile mubayaa edilecektir. Müunkasa 2.2.940 
.,ııı:ı:ı.a günü saat l l de Sirkecide 9. İşletme binasıada A. F. Kowis· 
tı.011~ tarafından yapılacaktır. İsteklilerin 33,75 lira teminnt ve ka· 
, tını Vesikalurile Komisyona müracaalleri lazımdır. Şartnameler pnra_ 
lt olarak Kemisyondan verilmektedir. 

Tekirdaf Nafıa Müdürlüiünden: 
l ~ksiltnıeye konulan iş: Nafıa l\lüdürlüi'Üne aid bir adet mazet
;.ı. dığer 3 adet buharlı olmak uzere 4 adet yol silindir mnkinesinin 
ıtt~•nıesioe göre tamirile, bu makinelerin yedek parçaları işidir. 
•tıf bedeli 3262 liradır. 

l' Jc·Els.siltme 5.2.940 trrihine müsadif pazartesi ıüoü saat 16 da 

1
' •rdağ hükumet konağında nafıa midürlüğüoün eksiltme komis· 
011

" odasında açık usulile yapılacaktır. 
lb Bu ite aıd keşif evrakile, b111usi şartaame ve ekıilime şartna· 
•t'~inj görmek istiyenler heraün nafıa müdirlüfıü11e müraeaat eder 

••abnt alabılirler. 
\.•ltL;E.luiltıneye girebilmek ıçın taliblerin 244 lira 65 kuru,Iuk mu· 
~itd at teminat vermesi ve ihale gününden en az 8 J'Ün evvel Te· 
l4o 't Vaıiliğine müracaatle alacakları ehliyet vesiaasile beraber 

"' .1dıoa aid Ticaret Odası vesikası ibraı etmeleri ve isteklilerin ,,... ~ 

l~ run ve saatte eksiltme komisyonu odasında hazır bulunmaları 
IQadır. 

* * • 
~i• 20 ton. nişasta kola ile santrifuj tulumba alınacaktır. Bak: İa
t!'~ U. Mid. ilanlarına. 
q -~ ZahiRe, Et, Sebze v :.!:._ 

Tekirdağ Tümen Satınalıaa Komiıyonundan: 
rı,, 500 ton yulaf ve 5UO ton .ırpa toptan ve perakende suretile 
it,, llrlıkla satın alınacaktır. Yulafın tutarı 35,750 ve teminatı 5362 
llıttı arpanın tutarı 35,400 lirit teminata 5175 liradır. Teslim yeri tü_ 
IGt, 2larafından gösteriluektir Şartnamesi lıer ıiin komisyonda a-örü
,1~11 ~ 1.940 pazartesi günü saat 10 da Tekirdajında Tümen satın 

0ınisyonunda pazarlıkla yapılacaktır. 

l . 
lıtıfr Lise ve Orta Okullar Satınalma Komisyonu 

Baıkanlığından: 
Açık nya 

Muh. tut. İlk lem. ait olduğu O. kapalı 
lira kr. lira kr. zarf usuUl 
i!S780 283,50 kı• ve E. L. sa· açık e, 

nat okul 

1\ Ci si 
ohııı eti 

b, 
t>, ııı, •ti 
... rı, er 
'\o ı 

Azı Çotu 
kilo kilo 
7500 8400 

700 
1800 

1000 
2250 

280 
6lO 

21 Baca arta okul > 

47, 5 Kartıyalrn kız mu.» :. 
~ Yt.ıtı t" 
•t .. t • 1 1800 2250 JOl2 50 75,94 Karşıyaka kız mu.> > 

'to.._;• 9100 12300 1 I07 83,02 yatılı okullar > > 

'tirily:l(er . . 36UO 46 O 12&8 96,t>U yatılı okullar > > 
't,llııek :ıeytını 153J 2ü8a 5ll 2; 3~,09 yatılı okull .. r > ,, 

l\li•ar e J:.t!yniri 2J..,l) .:SlW 1 I~ 84 yatılı o ulıar ::t 

parı ~~Yniri lQ2j Jı2.> 79u ~ l U y .. hlı Oı.Lull r » » 
ti 11 e ~ uJO 4j O 1274 9,11 J.J ız' e E.L. s.ın. ok > » v: nıek Bil O ll&ZJ l.1L6 25 8J:...,-.ı.:ı yat.lı okı.l!ıı.r k. zarı 
tıııc111 tı b~t~da cius ve muhammen bedelleri yazılı yiyecek ihtiyaçJn
't•ilt11ı •rıncj ııevi ekmek kapalı zarf usulülc ve diğerleri açı, 
tGll\( 

1 
eye konulmuştur. İhaleleri 23 kfürnnusani l 40 tarihinde sıılı 

t.iitı ~ı:•t. l5 ten itibaren ayrı ayrı yapılaca tır. Şartnameleri her 
'•ltı.ıtıinllrıf nıüuürlüğünde görebılırler. E ·mek için kapulı z.ırf ek
~~dde} ~ •Şlırak etmek istiyenler 24i}a s yılı kanuııuu 2 ve 32 nci 
)~ Crı Dı "b' b ılı a-~ ucı ıncıe uırlıyacakları teklif mektuplarını yukarıda 
~lıkitbi)~ıı ve saatten bir saat öncesine kadar komisyona makbuz 
~~k tde~ tesli~ ~toıeleri ve diğer mnd :lelerin açık eksiltmesine İftİ· 
Oll:ıı.rtt Li le~ın de teminat meıd11plariyle birlikte ayni gün ve saatte 
lıqur, ııeaınde toplanacak olan komisyonumuza müracaatları ilin 

Amasya Askeri S.:tll:::alm:ı Ko•nhıyonur..C!'\r. : 
Amasya piyade alayı ihtiyacı için dört yüz bin kilo unun kopa· 

lı zarfla müııalrns. sı 12 2 < 4) pazar tesi günü sıı t on dör le yapıla 

caktır. Zarflar mu yy , saatt" bir s · t ev\•el ko'l i .yonc \erilmiş 
olacaktır. Mulıammen bedelı kırk• altı bin lir.tdır. ilk temiııutı üç 
bin dört yüı:. elli liradır. 1 teklilerin muayyen gün \'e ıaat e Amas
ya piyade alayı salınalma kewiıyonuna miraoaatları 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

200 ton buğdayclnn bulgur yaptırılacaktır. Pazarlıkla ek· 
siltmesi 24.1 .940 çarıamba günu saat 11 te Tophanede Le
vazım Amirliği Satınalma Komisyonundn yapılac ıktır. Tah· 
min be ;.ı'llı GSOO lıra ilk temin<'h 510 liraJ.ıı·· Ş.u tnamesi Ko· 
misyond a görülür. İsteklileriıı belli saatte '-' omisy•na gel· 
meleri· 

Erzurum Askeri Satanalma Komiıyonundan : 
Sarıkamıt garnizonu ihtiyacı için 1120 ton ve Kars garnizonu 

çia 880 ton ki ceman 2000 ton un kapalı zarfla münakasaya konul
muıtur. İlıalesi 12.2.940 pazartesi gönü saat 15,30 de Erzurumda 
amirlik satınalma komisyonunda yapılacaktır. MuhmmH bedeli Sarı· 
kamış için 120,00 lira ilk teminatı 10770 lira, Karsın muhammen 
lbedeli 149,600 lira ve ilk teminatı 8730 lira 58 kuruftur. Talip olan· 
arın yevmi mu~yyende ihale tarihinden bir saat evvel teklif mektup
larını Komisyona vermiş bulunacaklardır. Ve yahut posta ile ayni 
saatte Komisyonda bulundnrmuf olacaklardır. 

Çanakkale Jandarma 2 ncf Alay Satınalma Ko. Ba§kanlığından 
Cinsi kilo Tutarı Muvakkat T. İhale T. İhale G. S. Şekli 

L. Lira 

--- --- -- ---- -- ----------
Yulnf 200000 12000 900 24.1.940 Çarıamb11 15 çık 

Çanakknlcde J. Birinci Alay hayv nalının J.J.940 tari· 
hinden 31.8.940 nihayetine kadar sekiz aylık ihtiyacı bulu· 
nan 1 kalem erzakın hizasında gösterilen günde Çanakkalede 
J. }kinci Tabur karargahında te§ekkül eden Satınalma Ko
misyonunda pazarlık ıuretile eksiltmesi yapılacaktır· 

Teminatı ihale günü saat 15 e kadar Komisyona teslim 
edilmi§ bulunacaktır. 

Şartnamesi parasız olarak Komisyondan tedarik edile
bilir· 

• • 

ZAY DE 
istanbul Defterdarlığından : 

3 adet Dokuma makinesi Kappel marka 
1 adet Örme makinesi Diyaman marka 
1 adet Dikiş makinesi Singer marka 

R 

Mercan Maliye şubesine olan kazanç vergi borcundan dolay1 
haciz altrnn alınan yukarıda evsafı yayılı beş parça kullanıl mı~ tri. 
kotaj makinesi Mahmudpaşa Abudefeıadi ban 55 sayılı odada ve 
konuldu~u yerde satış yapılacaiında11 UU .1940 iÜn• aaat 14 te 
taliblerin ayni mahalde hazır bulunan satış heyetine müracaatleri. 

(Devamı 4 ncü sayfada) 
~-~~~~------~~~~.-~--~ '~---- --

lst~nbul Elektrik, Tr.amvay ve Tünel lşletmelerıi 
U. Müdü11~liğünaen : 

1 - 15.1.1940 Pazartesi günü eksiltmesi yapılacağı ilan edilmif 
bulunan muhammen bedelı 120.000 lira tutan Silahtar fabrikası 
kömür nakli tesisatı işine talip zuhur etwedii"iudeıı puarlıkla 
yaptırılacaktır. 

2- Muvakkat teminat 7250 liradır. 
3- Paı:.arlık 15.3.1940 cuma ıünü, saat 15 ele melr• ban bina 

sının betinc:i katında toplanacak olnn arttırma ve eksiltme Komisyo· 
uuoda yapılacaktır. 

4- Bu i9e ait şartnameler 600 kuruş mukabiliade idare vezne• 
sinden tedarik edilebilir. 

5- İsteklilerin kanuni nsikaları ve munkkat teminatları ile 
ilin edilen gin ve saatte Komisyonda lıazır bulunmaları. ,. (502) 

lstanbul Jandarma Satmalma Komisyonundan : 
l - İstanbul Vilayeti Jandarma alayı emrindeki Jaa~arıaa Ta. 

lim taburanun 940 ıeneııi Eylül gayesine kadar ilatiyacı olaa 
( 124000: 149000) kilo ekmek kapalı zarf eksiltmesile uaüteahbicle ilaa
le edilecek ve eksiltmesi 29. l.940 tarihine raıtlayan paı:.arteıi ıiaü 
saat on beıte Taksim - Ayaı:.paşada Jandarma Mıataka Komalaalı
i• binası içindeki Komiıyomunuzda yapılacaktır. 

2 - Halihazırdaki lstanbal Helediye rayicine ve azami ıaııktara 
ıöre tahmin bedeli on dört bin dekuz yür. lira ve ilk temiııatı bia 
yüz on yedi lira elli kuruıtur. 

i - Şart kağıdı her ria Komisyon•a ıörilebilir ve paras1ı. a
lanabilir. 

4 - İsteklilerin İstanbul Lnuım Awirliğı Mubasebeciliji nz· 
nesine yatıracakları ilk teaıiaat makbuzu vey'!- banka kefalet mek· 
tubu Ye şart ka;ıdında yazılı diıer belıeleri de havi olarak teklif 
zarflıırıııı elcıiltme saatin"dea bir aaat evveline kadar Komisyonumuz-
da bulunruaları. (385) 2-4 

• • ınmmen bedeli .G\.lo'.l lıra olan kömür vagonları için 30 
add bil; alı yRtak ile kon k kovanı. ora rondelası, dip rondelası Bu· 
at ağres gövdesi ve kapat• ve keçe rondela gibi 28 parçadan mü
rekkct> işLu yatakların teferrüatı 29. 1.1940 pazartesi günü sa t 
(10,30) oıı buçukta Haydurpaşadn Gar binası dahilindeki Komisyon 
tarafından açık eksiltme usulile satın nlınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 156 ıira 15 kuruşluk muvakkat te
minat ve kanunun tayin ettil}i vesaikle birlikte eksıltme rünü saa
tine kadar Komısyo{ıa müracaatları lazımdır. 

Bu i~e ait şartnameler Komisyondan paraaız olarak dağıblmak-
tadır, (327) a-4 

3 

. . . 

Mubam. be. %7 ,5 tem. Eksiltme 
Cinıi Miktarı lira kr. lira kr. tekli saati 

Santrif uj tal11mba 4 a•et 1400 00 105 00 &flk ekı. 14,30 
Ampul ımıbtelif m11mlak 1152 > 780 40 i8 53 » .11 li 

» > wo > i582 00 268 65 » > 18 
1 - Şartname, amp•l mifreliat listeıi ve santrifuj tal11mba 

resmi mueibi11ee yakarula miktarı yazılı n3" kalem malzeme açık 
eksiltmeye koamuttar. 

il - Muhammea bedelleri, •unkkat teminatları, eksiltme -t•kli 
ve saatleri hizalarında Jaı:.ıluiır. 

ili - Eksiltme 2.2.Q40 Hma rlnü Kabataşda Lnuıa ve M11-
bayaat Şubesindeki Ahm Komisyonunda yapıla~alıtır. 

iV - Şartnameler her gün ıör.ü reçen Şuhcden alınabilecefi 

fİDi tulumba re1mi de görülebilir. 
V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen güa ve saatlerde 

•, , 7,5 güvenme p ralariyle birlikte mezkur Komisyona ielmeleri. 
(506) 1-3 

• • • 
( - Şartnllmesi mucibince 16.1.939 tarihinde 20.008 Kr. Nişasta 

kolasına teklif olunan fiyatlar haddi layık görilmeıılitioden ycmicl .. 
pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. • 

il - Muhammen bedeli 3i3Q lira muvakkat teminatı ı49.T5 lira
dır. 

111 - Pazarlık 19.1.840 cuma günü saat 16 da Kabatatla Le· 
vnım ve Mübayant Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnamesi her gün sözü geçen Şubede görülebilir. 
V - İsteklilerin pazarlık i~in tayın edilen iiİD ve saatte ~. 7 ,5 

güvenme pnralarilc birlikte mezkur Komisyona gelmeleri ilin olu-
nur. (505) 

••• 
Cinsi Miktarı Eksiltme ıekli saati 

Toz paket kolası 52.000 kg. · pazarlık 14 
Beyaz çul 150.0()0 metre » 15 
Kalibre çeliği 434. 15 kg. ı ) 

Karbon • 2335 - • > ) 16 
Krom Spesiyal 1024 - > '1ı ) 

1 - Şartname, nümune ve çelik ebat listesi mucibince yukarı· 
da cins ve mikdarı yazılı (5) kalem malzeme pazarlıkla satın alı11n· 

caktır. 
lJ - Pazarlık 1.2.940 perşembe günü {abataşda Levazım ve 

Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
ili - Şartname ve kola nümunesi her gün sözü geçen tubade• 

par :ısız alınabilir. 
iV - İsteklilerin pazarlık için tayi11 edilen giin ve saatlerıie 

% 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona gelmeleri. 
('l84J 2 -4 

Cinsi Mikdarı 

• •• 
Muh. bed. % 7,5 temin. 

lira kr. lira kr. ıekli 

Eksiltme 
i'Ünü saati 

y anrın IÖadür- g kalem 639 62 
me leva:r.ımı 

48 - açık eks. 31.l.i40 16,30 

Dikistrio kola 5000 kr. 
Ka:ıain kola 5000 ı 

- - pazarlık 5.2.940 14 
il .1) li 

l - Şartname ve yangın söndirme Levazımı mifredat liilesi 
mucibince y11karıda 7aı:ılı 3 kalem ••ya hizalarınlia fÖSterİIH llH(

lorle eksiltmeye . koıımuftur 
il - Yanım söndürme Luaaımı mahammen bedeli, •uakkat 

teminatı, ekıiltme rün ve saatleri laiı:alarıaııla iÖSterilmlıtir. 

111 - Iksiltme ve pazarlık biularında yazılı rlnler&le Kaltata•
da Lnuım Ye Mubayaat Şqbeıindeki Alı• Ko•isyeaaada yapıla· 
caktır. 

iV - Şartnamelor lutr ilin s<Saü ı•J•n Şabe~e• parası• alıaa· 
bilir. 

V - İılelı:.lilerin pa:zarlık içi• tayia edilen ıiıı ve ıaatlerie 
% 7,5 rünnme paralarile birlikte mezkur Kemisyena ıelmeleri. 

(3Q3) ~-4 

• • • 
1 - Şartnamesi mucibince l adet planya teal'lbı pazarlıkla sa· 

tın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli 886 lira muvakkat teminatı 66,45 liradır. 
lll - Pazarlık 19. l .940 cuma günü saat 1 O da Kabataşda Leva· 

aım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Şartnamesi her gün sözü geçen Şubeden parasız alına. 

bilir. 
V İs· cklilerin pazarlık için tayin edilen gln ve saatte X 7,5 

ıüvenme paralarile mez!:.ur Komisyona golmeleri. (430) 3-4 

lstanbul P. T. T. Müdürrlügünden: 
İdare posta çantaları imalinde ltullaoılınak izere 40!) 4501 

metre bıranda bezi alımı kapalı zarf usulilo eksiltmeye konulm• t· 
tur. Eks itme 24.1.940 çarşawba gönü saat 14,3J d B. pos nhane 
bin"sı birinci bttn PTT. Mür.lürlügü odasındoı toplaııaca c Alım 
Sn' !ll Ko ıisyo •ııııdu• ya,Hlacald.r . 

clı r ıetre ınur. b ıı111rn nu'ın u'l!en e-!e i 2, J rnruş he,> 
sinio ~v ~1,) lira ıuuvn\1. l emin .rn l ru,tur. 

istek ılerin olb.:tl'd. l.i şartna elerinı or e ve ınuv ıt .at te-
mioatl rını yatırmak üt.ere çalı güolcri dt: ezkur ,~ourlük 
idari kalem Levazım kısmına e .siıtıne saatinden bır ut evvelı e 
kadar kanunun tarifatıno. uygun olar K. ha:urlamış olmaları lra:ıml'e· 
len mektuplnrın1 teklif ....ıektubu ve 3 ses;esi için ateber Tic ret 
Odası "csikası, uvakkat te w t mnkbuau veya muteber ir banka 
mek.ubunu muhtevi elarak yukard isrui }!"•çen .. (emis1en Ea.Jka1t. 
ığına No. lu makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri. (100) 4-4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hul 

Mode Prtx 
d'adjudicat. utlmatif 

Caat1-;;:--- Lieax cr;d)udication et du 
provi.toire €:abier dea Chargeı Heure• Objet de t'adjudication Joura 

Adjudications au Rabais 

Constructions-Repa rations-Trav. Publics-Materiel de Conatruction·Cartogra phie 

Rep. trnineau atelier - rep. a Hasköy P ublique 2250 - 169 - C A Co G · S D J . · mm. en. urv. ouan. st. 2·2-40 15 -

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel 

Ampoules de diff. bougies: 1152 p. 
,, > ,, ,, 6350 " 

Install. transport charbon fab. Siliıhtnr (< nh. 
eh 6 L) (aj) 

--
Publique 78!) 40 

,. 35 2 -
Gre iı gre 1200CU -

fil de côble en cuivre isole (N.G.A.) de S5 Publique 
m/m2: 2000 m. 

200'l -

Cbauffage central lycee Kastamonu Pli cnch 21117 46 

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Bottes en caoutcbouc a talon long: 25 p. 
Habib: 80 compl .• linge: 160 compl -blouse: 

160 p.-linge pr. jcuncı filles: 32 p. 
Habits: 103 compl. 
Habib pr. hommes: 157 compl -id. pr. da

mes: 27 c:ompl. 

Gre a gre 
Publique 

Gre a gre 
Pli cach 

312 5o 
1888 -

58 5, 
268 65 

7250 -

150 15 

1583 81 

23 44 

162 23 

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserle ete. 

Com. Ach. Econ Monop. Kabatache 
,, > 

Dir. Gen. Expl. Electr. Tr. et T. lst. 

lre Expl. Cb. de fer Etat H. paşa 

Dir. Trav. Pub. Kastamonu 

Com. Perm. Municip. lstanbul • 
Vilayet Ankara 

2-2·40 15 -
2-2...fO 16 -

15-3-40 15 -

5-2·49 10 30 

5-2·40 15 -

19-1-40 14 -
1-2-40 15 -

Ministere Justice Ankara 
Recteur Univer5İte lıtanbul 

1 moiı a partir du 4·1-40 
25-1-40 15 -

Table: 3 p.-armoire: 2 p . pr. laboratoire höp. Gre a gre 285 - 21 38 Com. Perm. Municip. lstanbul 19-1-40 14 -

Hnscki 

Travaux d'lmprimerie - Papeter~.! - ~~urniture d!_ Bu!!!!:!x 
Macbine a ecrire iı. chariot de 81 c.m. Gre a grc 300 -

Bols de Construction, Panches, Charpente 

Traveraes en bois de ebene pr. changement Pli cach 
de voie: 814 p. 

Transport-Chargement - Dechargment 

Location camion Cre a gre 

ombustible - Carburant-Huiles 

Motorine: 50 t. (aj) 
Semi-cok.e: 25 t.·charbon crible: 450 t. 
Huile pr. moteur et dynamo: IO t. 

Dlvers 

Fer lama et autreı materiaux en fer 
Colle amidon: 20 t, {aj) 
Pompe centrifuge: 4 p. 
Materiel pr. cxtinction d'incendie 
Machine > c ,, 

Buse en ciment de 40: 100 p. 
Sable: 10 1 m3 
Ciment: 50 t. 
Cailloux: 100 m3 
Ciment: 15 t. 
Cailloux: 100 m3-sable: 25 m3 
Acier: 16 lots (cah eh P 275) 
Di"· ustensiles de cuisine 
Cerceaux pr. balles: 9 t. 

,, ,, ,, 8 > 

Grand balni en jonc: 2500 p. 
Pierres parquetıs: 90000 p. 

5 P· 

Rep. mnchine cylindre it mazoute pr. route: 
1 p.-id. iı. vapeur: 3 p. 

Clous numerotes pr. signaux: 730000 p. 

Provisl ons 

Macaronis: 8 t. 
Sucre: 7 t. 
Lentilles: 8 t. 
Oiınons• 8 t. 
Pommc de terre: 2 t. 
Poirrcau: 12 t. 
Cboux: 12 t. 
Epinards: 12 t. 
Pommes de terrs: 12 t. 
O;a-nons: 12 t. 
Lentilles: 12 t. 
Sucre: 30 t . 
Huile d'oliveı: 15 t. 
Haricots secs: 67 t. 
Beurre: 1 O t. 
Farine: 400 t. 

> 1120 ,, 

Publique 

" 

Gre a gre 
,, 

Publique 
Gre n gre 

,, 

" ,, 
> 

" ,, 
,, 
,, 
" , 
,, 

Publique 
Gre a gre 
Publique 

Pli cacb 

Publiquo 
,, 
" ,, 
ll 

" > 
, 

,, 
" 

Pli cach 
,, 
,, 

Gre a gre 
Pli cııcb 

> 

2043 80 

140-

8340 -
2500 -

12887 -
3330 -
1400 -

61 20 
50 -

180 -
350 -
900 -
400 -
270 -
487 50 

55000 -
20948 80 

45CI -
6300 -
3262 -

10950 -

le k. O 24 
> o 28 
" o 12 
" o 05 
,, o 05 

" o 04 
> O O• 
" o 04 
> o 03,50 
> o 03 

" o 10 
8280 -
8?00 -

12730 -

46COO -
190000 -

22 50 Com. Perm. Municip. Istanbul 19-1-40 14 -

153 29 Adm. Gen. Ch. de fer Etat Ank 
Bur. Exped. H. paşa 

2·2 4') 15 -

10 50 Com. Perm. Municip. lstıınbul 19-1-40 14 -

625 50 
187 50 

966 53 
249 75 
105 -

4 59 
3 75 

13 50 
29 55 
67 50 
30 -
20 25 
36 57 

4125 -
1572 -

33 75 
472 50 
244 65 

821 25 

144 -
147 -
72-
10 -
30 -
38 -
36 -
G3 -
31 50 
27 -
90 -

621 -
653 -
955 -

3450 -
10770 -

Municipalite Afyonkarııbisar 24 1--40 14 -
C. A . Offi~e Sanit. Litt •• Port lıtanbul 2-2-40 14 -
ler Expl. Ch. de fer Etat H. pnşa 2-2-40 10 30 

Com. Ach. Dir. Gen. Fab Mil. Ank. 2" 1-~0 14 -
Com. Ach. Econ· "Mon. Kabataahe 19·1-40 16 -

» ,, 2·2-40 14 3 
Com. Perm. Municip.t lstanbul 19·1·40 14 -

" ,, 19-1·4• 14 -
" " 19-1-45 14 -
,, " 19-1-4 14 -
" " 19-14 14 -
" ,, 19-1·40 14 -
,. ,, 19-1...fO 14 -
, " l'·l-40 14 -

Com. Ach. Oir. Gen. Fab. Mil. Anlt• 17-1-40 11 -
,, Mili t. lzm it 18-1-40 15 -

Com. Ach. lnt. Tophane 30-1...fO 14 30 
» > 30-1-40 14 30 

9me Expl. Ch. de fer Etat Sirkeci 2-2-40 11 
lre ,, ,, ,, ,, ,, H. pata 8-2-40 11 
Oir. Travaux Pub. Tek.irdat 5-2-40 16 

Adm. Gen. Cb. de fer Etat Anlt. 
Bur. Exped. H. paşa 

Com. Ach. Mil. Isparta 

" 
" ,, 
> 

" , 
,, 
,, 
> 

" ,, 
» 
., 
" 
" , 

" ,, 
" ,, 

Com. Acb. Mil. Edirne 
,, 
> 
,, 
,, 

" 

" , 
Comm. Milit. lst. Fındıklı 

Milit. Amasya 
> Erzurum 

4-3-40 15 -

24-1-40 
24-1-40 
24-1-40 
23-1-40 
23-1-40 
23·1·"40 
23-1-48 
23-1-40 
23-1-40 
!3-1-40 
23-1-40 

5-2-40 
7-2·40 
7-2--10 

24-1-40 
12-2 40 
12-2-40 

11 -
11 -
11 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
16 -
16 -
16 -
11 -
14 JO 
15 -
14 -
14 -
15 30 
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ADMI ISTRA TION 

Galata, Ferrneııeciler €ad. 

Kenber Han. 2me Etngc:: 

l . o J 11 12 

Telepho11e: 494 2 

s de l'Etat Boit e Postale No. 1261 

AVI OffICIELS 
- -+---

Du Ministere des 
Travaux Publics 

Le samedi, 17.2 940 iı. 11 heureı, aura lieu, par devaot la C•
mi ıion d' Adjudications de Materiaux siegeaot dans la chambre ;ı 
la Direclion d Mati:riaux au locnl du Ministcre dcı Travaux Publi' 
a Ankara, l'adjudication publique d'une mnchine a reproduirf 
(duplicat ur) marque MetreoApparatebau type Metem iV et de "' 
pieceıı de r chnnge, le tout d'une valeur cstimative de 2580 livr•'' 

On peut ae p rocurer gratuilement le cahier des ebargea d'aoJll' 
4lcation et detaıls de la dite Direction de Materiaux. 

Le eautionnement provisoire eat de 193 livres et 50 piutre•· 
Lea ıoumİSBİonnairea doivent se presenter ala dit• Commi11iollı 

le mime jour juıqu'a 11 heures, muni du cautionnement proYiıolr• 
et dea eertific:ata preıcrits diiDS le eabier des chargea. 

(6708) (18) 4-4 

Memento des Fournisseurs 

Li.S ADJUDlCATIONS QUl AURONT LIEU DEMAIN 19 1.940 

Dir. Gen. Mon:>polH: 
Appareıl pr. bouchr>n (No 1260) 
Machine-outil p ııno (No 1302) 

Com, Ach. Mınist. DHenae Nııtionale: 
Pepar. bitıue [No 1290) 
Etoffe pr. habıta [No 1299] 
Teıle pr. linıe [No 1S02] 

lntendance Militaire lzmir: 
Riz, olivH, 1avon, huıla d'olivH, hari
cota, ra sin acc et poia·chiche [No 1292) 

Com. Acb. Mılitaire Adana: 
Cbovauz d'attolage pr. vuiture 1 deuz 
cbnau:ı: (No 1290] 

Comptabiiitc Partıculi~re d'Akbi1nr : 
Habıta et bottu [No 1293] 

Dır. Gen. Fabrıque• Muıtairea Ankara: 
Trinatriuın phospbate (No 1293) 
fıl en acier [No 1293] 
D~fuıilamıne [No 1298] 
Acier pr. reuort de cbarıeur [No 1293] 

Municipalite lı.mirı 
Chambre 1 aır et pneax (No 1293] 

Com. Ach. Mılıtaıre Isparta ı 
Pomme de tarre, oıgnonı et leotllea 
[No 1295] 
Muoıcrpalitc Bolu: 

Fil eiectrique [No 1295) • 

Dir Eco1e Foreatiere Bolu ı 
Habitı et caaquetteıı (No 1296] 

Oir. F&r!te Bo u: 
Boia de h!tre [No 1296] • 

Munıcipalitc Menerıen: 
Dreoement plan et projet de la plac• 
de aport [No 1298] 

Hangar d'Aviation lıtanbul l Ye,ilkiif' 
Viande de bocaf et pain [No 1299] 
Etoffe pour habit d'ctCı [No 1303] 

Com. Ach . Goadarmerie btanbul • 
Fromage blanc et haricota ııeca (No ı29qJ 

Com. Ach, Mılitaire Kayıeri: 
Sel.e f No lSOOJ 

Com. Acb. Corpa Armee Afyoa ı 
Seau a anşe, cbaadroa., auiattH et 
tLci~res f No 1303] 

Dcfterdarat lltaobulı 
Trıcoteuac, rnachioee i\ tiaHr at 1 coudı'' 
[No 1S03] • 

NOTES ı Lea Numcroa entre par•P• 
theses sont ceu:ı: de notre journal dıP' 
laquel l'nviıı o panı. 

(•) Le• affaırea •uiviee d'une este
riaqae ee rapportent ılı dea vante• p•' 
adjudıcatıoa i in ıurenchere. 

(3 üncü sayfadan devam) 
İstanbul Üçüncü İcra Memurluğundan : 

Paraya çevrilmesine karar verilen on teneke tereyağının birio' 
açık arttırmasının 26 · l.940 tarihine tesadüf eden cuma günü saat ıO 
da Beyoğlunda &lıkpazarında Dudu odalar sokak 14 numaralı yıl 
ticarethanesinde yapdacıık ve kıymetinin ° 0 75 şinin bulmadıgı sureti• 
ikinci açık arthrma11n1n 3.2.940 tnrilıine tesadüf •den cumartesi gı 
ııü a1ni saatte ve m halde yapılacağı ilAu olunur. 

T. No 
153 

147 

150 
152 

İzmir Gümrük Baımüdürlüğ'ünden : 
Kapların Kıymeti Sıkleti 

Adet Nevi Marka No Lira Kilo C. Eşyanın cuı11 

5 aandık A.M.G.B. 1285 1038 İpekli P. mensuc• 
A.İ N.0. 

8. 4174 
6/ IO 

19 demet A .Y.M.M. 150 940 Galvanizli d•oııl' 

1 cuval 
17 aded 

Biraka 
E.L i.N. 
8673 
84 100 

30 

15 

lamarina 
59 050 Çiy kavbe 

415 
'jıı 

Çinko ıalva• 1 

çaç levha 
152 2 kutu Ş.B.M. 12: 17 20 5ıl Tuvalet kağıdı 1 
148 33 parça 99 ;. l 160 Sun't ipek men•uc' 
149 Menin 31 parça 75 65 Vakete deri 

Yukatıda müfredatı yazıla eşyalar 31.1.940 çarşamba ıGn6 •'': 
onda açık artırma ıuretile (dahile satılacaktır.) Bu müzayedeye İftı 
rak edecekler 939 mali yılına ait unvan tez.keresi hamil olmak f~ 
yCizde 7,5 he1nbile pey akçası vermek lazımdır. Müzayede itb•lj 
gümrütü yanındaki levazım satıf ıervisi binaıında yapılacaktır· 11-. 
lıcıların muayyen gün ve saatta komiıyona m6racaatları ilia ol" 
nur. 

lıtanbul Vakıflar Direktörlfiiünden : 
Yenibabçede vakfa ve fidanlıkta mevcut muhtelif einıte fid•'''' 

bedeli mukabilinde 1atılıj'ıa çıkarılmıt oldutun~an almak iıtit•11~ 
rin fiatlarını öğrenmek ve izahat almak üzere lstanbul Vakıflar fi 
müdürlüğünde Vakıf Akarlar Kalemine gelmeleri. 


