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Kurban Bayramında Tiirk 

Hava Kurumuna yapacağı· 

rnız yardımla, tabiyatın ga· 

zabına uğrayar-k, kar kış 

ortasında yersız, yurdsuz 

kalan vata nda§lara da e li

mizi uzatmı§ olacağız. 
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KAR IKTisA 1. MALI. Tl(?lARI VE ZİRAi 

.. 
....... ZETESI 

Unı rn uccar a ın v rnüt ~ahhitlerin 

~unlar. Kararnameler ve Ticaret Muahedeleri 
Tütün Ve Tütün inhisarı Nizamnamesi hakkında 

Kararname No : 2 12537 

b Ç) TüUinleri ayırd etmekle rından mürekkep bir heyet teş· 
İ ~aber bunların Samsun karı, kil olunur. 
~- endcriye karı, Rumeli karı, Madde 78 - Bu heyetçe ya· 

Ursican karı, İzmir karı , Ton· pılan inceleme neticesinde tiki
f~· Runıeli karı Tonga, Samsun yf't olunan fiilin eksper tnrafın-
~rı Tonga, İzmir karı dizi, ha- dan yapıldığı sabit olduğa takr ağlı, sırapastal ve demet gibi dirde fiilin mahiyetine ıöre bi· 

l~~daruıa ve tarzların tütüucü- rinci defasmda bir aydan üç aya 
ltı te ınüteamil denkleme usul· kadar, ikinci defasında üç ay· 

4c~~c göre tütünlerin işleme dan alta aya kadar ve üçünci 
c •ilerini tesbit ederler defasında altı aydan bir seneye 

likl'>) Tütün hastalıkları;ı ezik- kadar işten men cezası verilir. 
·h· basıklık, yanıklık, cürüklük Bu fiilleri dördüncü defasınıla 

ı~ 1 arızaları ve nisbetlerini ta· irtikab eden eluperin ehliyetna· 
Yırı ederler, mesiniıı istirdadına karar verilir 

E) Satışa çıkarılacak tütünleri ve bu kararlar İnhisarlar Umum 
ltıcrıı f b fi Müdürünün tasdikile katiletir. ve evlil8 iti arile sını a-
~a aynlırlar. Revaca göre parti Heyetçe verilen mesleki ceza 
Qat 1 kararlarına kar'ı eksperin idari ır arlar veya bunların teslim i 
\'c müratebe yolilc Gümrük ve n-

tesellümlerindeki teknik mua· 
)e ı hisarlar Vekaletine müracaatta rıc eri yaparlar 

F') Bo : _ _ bulunmak ve vek!letin kararını 
i kım evlerınde bulun fen- 1 da kabul etmezse idari kaza yo· 

:- tckayyütlerde bulunurlar, tü- 1 liJe Devlet Şürasına (90) o-ün 
llrılcre 1 h t l ki eı it arız 0 an as 8 1 ara içinde dava açmak hakkı vardır. 
arşı tedb" 1 l t d · · · · · a l . . ır er a ır ve e avı u- lılenen suç adli takıbatı ıstıl· 
lllerını t tb"k d l 
G) Ek' ~d 1 e er eb~· .. 7.am edecek mahi)'ette ise ayrı· 

ıcı en veya ır muesse· ca müddeiumumilikçe takibat 
•eden l h -t- ·· · l 

•• n ınan am tu unun ış en· f yapılmak üzere keyfiyet alikalı 
~tııı:u tertip ve bu işe nezaret f idari makamlara bildirilir. 
c erler. Eksperlerin bu hareketlerin· 
~adde 74 - Eksperler (34371 den maddeten mutazarrır olan

~Yılı kanonun hükümleri dahi· lar, aid olduğu mahkemeye mü
ltıdc tütün alım ve satımında racaatla ~ararlarının tazminini 
\'t İşlemesinde memleket tütün· istemekte muhtardırlar. 
ta!Gk faiılelerine uygun bir su- Madde 79 - Medeni hakları
tttte hareket etmete mecbur· nı kullnnma ehliyetini ıaib •
durlar. denlerle alelıtlak atar hapis ce-

l\1adde 75 _ Resmi makam· :ı:asile ve1ahut hırsızlık, enıniye· 
1-rla ı:nahkemeler bankalar ve- ti suiistimal, 1ahtekArlık, dolan· 
Ya busuat şahıslnr:n ve m -etse- dırıcılık, yala~ yere şaha~~t, . y~
~l~rib ehli hibrelik ve hakem- lan .Ye.re_ ye~u.ı, •u.t ~·~•nıı, ıftı-
•tıııj yapabilmek 61 inci mad· ra, ırtıkap, ırhfa, ıhtılas ve ka-

dcde ya .. ı ld ,. 1 'l 1• çakçılık suçlarının birinden do-
.ı .. ı ı o uı.u veç ıı e e ıa- . 
'lt tlıliyet b l k layı nltı ay ye daha :ı.ıynde ha-l name u unan e sper· 

1 1 l 1 
k b 

ere "'u~ h d ş k d k" pis cezasile veya ıut a e ıt a eş ... n asır ır. u a ar ı . 
thliyctn • 1 b" t seneden ziyade hnpıs c:ezıısile 
L_ amesı ya nız ır mm a- . . 
~)a .. ·ad l k d'"' veya a saar! baddı bır seneden la .. o an e sper ı6er mın- • _ 

ka t\lt(i l • · d ·· l b" aııağı olmamak ü:ıere mukerrer n erı uzerın e oy e ır Y • 

"•tile ·ıfa d hd d hapis cezalarını müstel:r.ım suç· ve eru e e e mez. 
Madde 7 rk l · larla mahkQm lanların eksper· l 1_ - .ıo. aper erm m s· . I . • . d l 

tı:ı:t 8 ı· ti · · · d lik eblıyetn e erı ıatır at o u· h u ıye rını ıcap e en 
•rtkctı . d l t nur. . • 

erı aşa ı a yazı mış ır : Mııdde 80 _ lnhisarlı:r idare-
~ A.) Tüt n işlerinde bir ş<> hsı ı;i ekıperlcrinin lise d recesicde 
tya rn e&aeseyi znr ra sekmak , tahsil örfinüş ve memurluk va· 

li) Y lnlıt hakemlik ya pmak sıflarıuı haiı: bulunmuf olm3lorı 
:ey, Yanlı, nevi tayin e tmek lbımgelditi a-ibi bunlar be.ş se-
c Y rılış deter biç=-:ok, nelik staj deneleriııde har.man 
C) Görecea.' · l d d 1 ıtajın da tabi tutularak lııh i-
•tet nlınak asrlar idaresince yetiştirilir. 

r\ i; ı ış er en o ayı 1 . 
Ç) Al l ' 1.,._ l l 1- Madde 81 - Tütün eksperle· t.t. ıcı ara ve a AKS ı ara u- . . 

'ltıc lük 1 kk d I lô rinın talube mecbur oldukları 
... ıa ın a yan ış ma - ~ . · "h ""'•t ver h P staJ ve ımtı an programı atağı· 

D) nıe • i yar.ılıdır : 
\'• d· Menıe şabndetnameleri için t 1 - Ziraat stajı 

... , 11· . h 2 
~l:I 1 raporda yanlış meıııe 2 - Alım tütün mu ase · ,, 

Yıl l 

atcrınek besi(ve harman) staj · 
E) l'>ab· ı' . • _ . ları (harman stajı yal-

)•ıala ı i ve harıcı Turk pı · niz idare eksperleri· 
bı.ılllrı::~.hozacak bir harekette !1• mahsustur.) 

l1iadd 3 - işletme stajı 
lrarık' c 77 - Bir eksperin yu- 4 - Bakım stajı 

,, 

l.iri .
1 

•111addede yazılı fiillerden 
».ar 

111 •şlediği , bu fiilden dolayı 
llta r. • 

Yatı .
1 

'1arayan kamı tarafından 
teı· 1 

e ınahalli inhisarlar ida· 
•rıe lotG ' ı:nıntaka ticaret midür-

11·11.· ne 'Veya ticaret odası reiı · 
••ne ·bb ta • 1 ar ve şiklyet olunduk-

htr •ıa bu makamlardan biri 
ı, L .ne •uretlo oluna olsun böy-

Qtr f'l 
P•ca)t( 

11 
• ınuttali oldukta ya-

Yekll a~ı t~lep iizcrine, Ticaret 
bire ctıle inhisarlar idareıioio 

r llıÜnı ·1· d tlaı •111 ın en vo ticaret o• 
1010 

•eçeceti bir tütQo tücca• 

" 
,, 5 

1 • Ziraat stajı : 
Ziraat stajı bir senedir. Staji

yer hu müddeti senede •• aıa· 
tı 10 bin kilo tlUin yetiştirdi. 
ti, İnhisarlar İdareıiain reımi 
ruhıatiyesile ubit ol n llir ekiei 
ne:ıdinde veya bir i ret muka
bili idare eksper kunaada reçi· 
recek ve tütlo ekimi hakkı.da 

atatıda yaaılı iptidai bilıileri 
bilfiil ~treneeektir. 

(Denmı nr) 

Ekonomik Haberler 
Amerika Birltfik Dıllıtlerind•n 
yapılan ithalatı tatbik olunan 

primler hakkında ilan 
Taku Limited Şirketiuin ibda· 

sına mütedair 2 11541 sayılı ka. 
rarnamenin üç6ncfi maddesine 
miıteniılen te,ekkll eden Ve
klletler ar ıı heyetinin 2 . 1.940 
taribinıle aktettiti bir İftİmaıla: 

1 - 4.12.1931 tarihinden n
nl AmerikadaD yapılmıt elan 
ticari itlaalAt ltedelleriae pria 
tatbik edilmemesi, 

2 - 4.12. lllt tarihi•ılen 
1.1.1140 taribiae kadar vaki ti· 
eart itlaalll beılellerine delar ha· 
tıH 37,5 ... 

J - 2.1.1940 tarilaindeo Hnra 
yapılaeak ticari ithalat badelle
rine ise delar batına 50 kurut 
prim tatlıtilr.i kararlattırılmıthr . 

Türk Tütünleri 
İnıiltere hükumeti ıayri muay

yen bir müddet A•erikaclan tfi· 
tün almıyacaktır. Fabrilr.al_ar 
Tirk ve Y11Dau tiltü•lerioi, l•
gilterede mevcut Virjioya tlltl
nüne ybıle 10-15 niıbefoı•e ka
rıthrualr.larılır. Tlrkiyeılen ıe· 
nif miktarda tltl ithaline ya
lunıla ba,lanacak Ye •iraralarıia 
Virjinya titiıaü •iktarı azaltı

laeaktır. 

lngilterı vı Frınsanın birden 
ılıcağı mallar 

loıiltere Ye Fraaıaaıa memle
ketimiaden mühi• miktarda al 
mllt yaa edecekleri haberi pi· 
yasada biyik t ıir uyandırmıt 

tir. T cearlar ve köyl lıtu ha
lt r en çok •emnun elm•flur. 

. Üzüm Ye iacir mıntakal ıırından 
relen haberlere göre ingiliıt V G 

f ransıı: firm aları 9imdideo tile· 
carlarımızla temaslara ltafl mış· 
lardır. Ya ıaıia ıenia mikyasta 
sevkiyata baılanacaktır. 

Mtnihıtura eşyası için yeniden 
v nılar aç ı lıyor 

Manifatura piyasaaıııın Ya7iye
ti i tetkik eden Ticaret Vek le
ti {Ok mühim bir karar vermış· { 

tir. Manifatura piyaauanın re
nitlemesi için rümrlklerıle bu
lunan manif atıaralarıa ~ıkmasıaa 
lıtarar veren Velr.Alet, buna te· 
min iıin bankalar.. kesilmit e · 
lan avanıl..rın manifatura tacir
lerine a,ılmasını milli baakalara 
bildirmiıtir. 

Annalar di•den itibaren ita· 
y• ltaılanmıthr. Glarlkler tle 
DLl husustaki D1uameleyi ılerbal 

yapaeaktır. 

ıSTAN8UL 
Ticaret ve Zahire 

Borsası 

- 18 1.940 -

FlATLAR 

C l N S 1 ~ıa~Y.hn 

fl-tday J•m111alı: 
• ••rt 

Arpa yemlik çna . 
,, Anacel 

lutday lı:mlea 
Nelıut lı:al buraltı 
Saaam 
Tıftilı: sıal 

Zeytin yaf:ı 2 ci 
! aytin yatı 1 ci 
Barbaoya 
Keti kılı 

M>•ır ıarı 

Kr. Pa. 
s 31 
5 20 

• 17,S 
5 32 
• 35 

17 -
115 -

41 -
44 -
4S -
15 -

j 12 

GELEN 
K•nami 
•·t•a1 u. 
8. peyııir 
Kendir tohumu 
Arpa 
r .. ulya 
Yapak 
Kepek 
z ya~ı 

İç fındık 

Tift ilı:: 

G 1 DEN 

Cevi:ıı hbuklu 
• i, 

ICencır tob•m• 

Kr. Pa· , _ 
• s 
6 23 

17 17 
us -
43 -
4S -

30 Ton 
137 
19 • 
13 • 

213 • 
15 • 

6 • 

ı' ' 
1()4 
13 • 

51 Too - ,, 
• - . 

DİŞ FiATLAR 

• 
Mı•ır 
Keten T. 

Llverpul 
Sihıro 

• Vinipelt 

Loııdra 

3 5S 
4 33 
4 15 
2 48 
s oı 

M ü t e a h h i t ı er ı n T a k v i m i 
.. __..._~ ı.-._.-........... ~~~ ~~....,.._.-----. ----

20.1.940 1 TürHuşu Genel Dırekı 
Aafalt yol ve dıvar in~ (No 1295) 

lapartn Aık . SAK.: Tokat Valiliği• 

Kald ırım 'Ve beton trotuar inş . (No. 1285) 
l.t Komatan lıtı Sak. : 

K. fasulye (No 12M) 
Yu!ıf (No 1289) 
Bu)gur (N > 1289) 

Balıkeııir C Müddeiumumi! ti : 
Ekmek (No 1293) 

lıparla Ask. Sık : 
Makarna. patatee, toz şekıır le. Htan Ye 
mercimek (No 1295) 

Çanakka!e Jandr. 2 d Taburu SAK.: 
Mnot (No lSOO) 

Jandarmu Genel Komut . Aak. SAK. : 
Perde korniş vantilatör filtre v. ı . (1307) • 

~2.1.940 

Siyaul Bilgiler Olı:ulu SAK.: 
Eıbiıelik kumaı (No 1291) 

Karacal,e1 Haraıı .Müdür : 
Beuin ve motorin (No 1290) 

İıtanbul OefterdarlıQ'ı: 
Kölaue motör Ye İnfHt malıemHi 

(N• 1292) • 
Marmara Ü1aübahrı KomutanlıA-ı• 

Karabük kömürü (No 1293) 
Çanalı:kale İahiHrlar Ba,müd: 

Yonaın ıu tHi1atı (No 1291) 
İıtanbal BelediyHi! 

Park• kaldırım iııt (No 1293) 

Makarna ve toıc şeker (No 1295) 
İçel O rman Çevırge Müd : 

Çam atacı (No 1:29~) • 
fıtanbul Gümrükleri 1511,müd: 

Kimya a'it ve levnımı (No 1299) 
Gazıantep Beleciyesi: 

Abide parkı merdiven lı:ule1i ve iatinat 
dıvarı int · (No 1303) 

23.1,940 

latanb11l Ziraat Midürli~ü : 
Benaln (No 1290) 

Bilecik Nafıa MüdürlüQ'ü: 
Şo .. i•t Ne) 1294) 

Deniı Leva:ııım SAK . ı 

Elemek (No 1294) 
lıparta Aılı:. SAK.: 

K . osğan patateı prHa lahana 
Y.e . (N• 1295) 

T .H. Kurum11 Bolu Şubui: 

Deri n baraak (No 1296) • 
lımir LiH ve Orta Okulları 

Mühtelif erıak (No 1500) 

mercimek 

SAK.s 

Hamit : [ ] Tırnak İ(İH alı ıımıt ıı•• 

maralar, itin hanei 1a1ılı ııar.etede ••tr· 
olduRıınu eöıterir. 

c·ı Sonunda yıldız itarıti bulHan itl•r 
müuyedtJ• aittir. 

19 İktncikanun 1940 

İDAREH ANE 
Galata, Fermeneciler Cad. 

Kenber hanı 2nci kat 
No. 8 9-11-12 

J.._..-.N ŞA.~ TL!~ l 

İJnreha ıe n ... d ~ orÜfıdür 

Telefon: 49442 

Posta kutusu No. 1261 

esleki Or 
• • 

A 

Balıkesir Vilayeti Daimi Encümenind e 
Açık eksiltmeye konulup talibi çıkmayım Balıkes ir-Bandırma 

ıoseıinin 4+000- 6+ 700 ncü kilometreleri arasına o aktan cıkacak 
kırma taf ihzarı iti bir ay müddetle pazarlığa çıkarıl ıttır. 

Keşif lledeli 4827 lira 27 kurllf ve muvakkat teminatı da l62 
lira 10 kuraıtur. 

Buaa ait evrak ene me•de ıörülebilir. 
Taliplerin 8.2.940 tarihine: rastl ıyan perfe be p · aa t 15 tle 

Villyet Daimi enclmenine miiracaatları illn lanu. 

İıtaabul Komutanlığt Satınalma Komiıyo u dan : 
Kemi11oaumu11da mevcut lı.ctif ve tarta meleriııe göre 7ui 

yapılan Haydarpaşa haataneıinin mutfak ocaldarının açık ekıilt esi 
J .2.940 cumartesi ıiinl saat onda yapılmata baılanııcak ve ynı 

ründe intaf edilec ktir. M11laammen bedeli 2300 lir dtr. iık te in t 
parası 172,5 liradır. isteklilerin belli gün ve ıaatte Fıoclıklıda Ko
mutanlık aatınalm a komisyonuna m·racaatları. 

• Kemiıyenumul .la mevcut kefif ve artnamel rine ~öre . ., 
yeai yapılan Haydarpaf hastanesinin hamam tamiri paz.arlıkla yap-
tırılacaktır. Münaksasına 29. 1.940 pa:ıartesi günü saat onda baılana
cak Ye ayni ründe inta~ edilecektir. ~ulaa ~en bedeli 2025 liradır . 
İlk tewinat paraaı J51 lira 87 ,5 kuruıtur. isteklilerin belli gin ve 
saatte Fındıklıda Keınutanlık sahnalma komisyonuna müracaatları. 

Samıua Belediyeıinden : 
Sa•Hnda .u .. tl Un, yolcu, Ylk, Ye park, iıkeloleri şart na• 

•Hi ve ketif•ameıi ılaireıinde tamir ettirilecektir. 
Mubammea l.eıl li : 1428 lira 16 kur11ştar . 

Jı( vakkllt tem:nat : 101 lir 15 kuru.tur. 
lulo : 2490 sayılı kanun hükGmlerin tevfikan yapılacaktır. 
)bale : U.1. 40 por embe fÜnÜ daimi e cÖmen huzurunda çık 

eksiltme ileıUr. 
Dalııa fa:r.la malamat almak H gerekli evra ı g ör k istey nler 

lleleıliye ımöbcndisliğin veya en Ü en kal mine ac at 
otmelıdirler. 

İıt nbul B ledıyesınd n : 
Keıif hadcli 4917 lira olan Zeyo b Ki il Doğum evin e yap· 

tırılacak ça aıırl k binası inıaatı açı ksilt ey lumulmu hır. ilk 
teıniuatı 358 lir 7't5 kuruştu. Şuta we Zabıt ye ~uar.cel!t M d r• 
lü~ü k aleminde sı-örfilecektir. İhale 2.2. 40 ta.ri ine raı lay o oamıı 
rllıı sıruı.t 14 ele da imi ·encümen.le yapılacaktır. Taliplerin ·ık teaıi 

nat makbıH veya mektup) rını v ihaleden ün e vve l fen isler i 
MGdürl tDae müraca. tla ııl calıları f nt e hliye t veıikalım Ye 940 
yılına it Ticaret odası v ıakalarını hamilen ihale g nü muayyen 
saatte ılaimt encümende balu maları . 

D••let Demiryolları ve Li anları iıl tme u. dürlü i nden 
Adapa:r.arı istasyon arasınd ki yo lun nrk e , kare , döıeme işi 

kapalı Hrf aııulıle e k siltmeye çıkarılım br. 
Ekıiltme 6.2. 40 tarihine rastlaya n salı ı hı sa t 11 de Hay ar

paıada Gar binasında birinci i şletme k omisyonunc yapı! <ıktır 
Mulııı men be4eli 935 l i radır. Mu a kat l e ı t.J ıu. ıı 

kuruıtur. 
İstekliler muvakknt teruinatı. ehliye vesikaııile tekl"f ubl rı· 

nı eksiltme j'ÜoÜ saat 10 a k .. d r ko misyon reiı;,i me vermı. ulun· 
malıdırlar. . 

Bu işe aid f&rtname ve mu avele projesini parasız olarak 
Haydarpaıada yol başmüfettişlikinden alabilirler. 

İstanbul P. T. T. Mdürlüiünden: 
Bebek P. T. T. Merkez binası tamir tı, zararı müteahhit nam 

ve hallftbına açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 7.2.940 tarihine 
raılıya• çarıamba aünü saat 15 te B. postahane binası b irinci katta 
P. T. T. Müdürlütü odasında toplanacak müdürlük Alım Satım 
Komnyonunda yapılacaktır. Kctif bedeli 952 lira 82 kuruş, muvak· 
kat teminat T2 liradır. 

Taliplerin olbaptaki ke,if ve şartnameleri görmek Ye muvakkat 
teminatlarını yatırmak üzere çalışma günlerinde mezkür Müdürlük 
İdari Kalem Levuım kısmına, eksiltme i\inü ve saatinde de en az 
bir taahbildde 500 liralık bu ite benzer iş yaptığınıt dair idarelerin
ılen almıı olduğu vesikalara istinaden İstanbul vilayetine müraı:aatla 
eksiltme tarihinden 8 gün evvel alınmış ehlıyet ve 939 yılıııa ait 
Ticaret Odası vesikuı ve muvakkat teminat ma k buzile Komisyona 
mlraeaatları. 

• • • • Biyükdere orman fakültesi binalarında yap. duşlar ile sair ta· 
mirat itleri : Bak İstanbul Nafıa Müd. ilanlarına. 

1 pençiyari alat, Hastane Lvz. 
lstanbul Ziraat Müdürlüğünden : 

Dairemizde mevcut ıartnamesi mucibince ve aıağıda cins 
ve miktarı ve muhammen bedeli yazılı malzeme kapalı zarf 



~) Onakasalır 

I• t, Tamirat, Nafıa işleri, 

Haydarpata hastanesi hamamı tamiri pa:ı. 
mutfak ocaklara tamiri aç. eks. 

" " Bahkeair-Bandarma tosesi arasında taf ih· paır. 
ı:arı (temd.) 

Park iskeleleri tamiri 
Fenni mu.baha inş. (şart. 150 kr.) 
Zeynep kamil Doğum ev inde çamaıırlık 

binası inş. 

aç. eks . 

" 
Mab. me ambarı inş. ,, 
Adap zarı istasyon arkasındaki yolun par- kapalı z. 

ke, karo d~şeme işi 

2025 -
2300 -
4827 27 

1428 66 
Sl«S9 26 
4917 -

781 12 
9935 -

Bebek P.T.T. Mrk. binası tamiri af. elu. 952 82 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari aıat, Hastahane Lv:ı. 
......... =---;" ~ -

Sdlfat damonyak: 30 t. süper fosfat: 30 t.· kapala z. l 1395 -
potasyon sülfat: 50 t.-kükurt çiçeti: 5 
t.·ıodyom karbonat: 2.5 t.-arap sabunu: 
1 t .-el pulverizatörü: 120 ad.·sirt pulve· 
rizatörü: 10 ad. 

Elektrik-Havagazı-Kalorifer(teelsat ve malzemesi) 

Santralı su ile müteharrik Dörtyol elektrik kapalı z. 27961 70 
inşaat ve tesisılh 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
---.;;.- -- ..... ..,__. 

Elbise babçevan bekçileri için: 6 tak. aç. ekı. 160 -
Muşamba: 170 ad. paz. 
it elbisesi: 1000 tak. ,, 
Harici elbise: 11 t k.·dahili elbise: 170 aç eks 30l5 57 

tak.-palto: 46 ad.·kazik: 51 ad ·kıı•ket: 
;JO ad..frenk gömleği: 170 at!.-yb bn-
lusu: 240 ad.-mendil: ~40 ad.-don ıöm-
lek: 100 tak.·iskarpin: 60 ,..Ci:·postal: 51 
çift-tire çorap: 210 çift. 

Bağla fotin: 150 çift (temd.) çifti 5 -

150 87 
172 50 
~62 ıu 

197 15 
628 -
i68 78 

56-
745 12 

72 -

854 e2 

2097 -

12 -

236 31 

56 25 

Matbaa işleri - Kırtasye-Yazıhane L~z_ı_m_ı ____ _ 

Pirİl!Ç mucellit hurufatı: 6 takım aç. ekı. 225 -

Mahrukat, Banzin, Makine yağları v. s. 

Transformatör yağı: 1 t.-türbin yağı: a t. 
Tayyaro yağı İntava Rant Bant: 100 t. 

ltava aren band: 70 t.·huıusi tayyare 
yağı: 20 t. (tart. 4 L.) 

Odun 
Kalın nlnlin: 15 t.-mobiloil 2 t.·ya:ı:lık 

makine yağı: 20 t.-luşlık makine ya· 
ğı: 5 t. 

Müteferrik 

aç. eks. 
paz. 

kapalı z. 
pa~. 

Mahruti çadır: 25 ad.-mul.endis çadırı: l ad. a~ elu 
Biaek araba11 ve koşumu 
Kompresör: 2 ad.·hava perçin çekici ve 

teferruatı: 45 ad. 
Beo•in tankı: 5 ad. (şart. 415 kr.) 
Levha takılması (tcmd.) 
25.1.940 d alınacağı ilan edilen: 14000 m3 

paz. 

" 
kapalı z. 
aı. eks. 

ltalaatin alınmasından şimdiliksarfına:ıar edildi 
Galvaniz bidon: 500 ad. paz. 
Kendir kıtık: 1 t. aç. ekı. 
Çift burç: 100 ad.-muvezzi çantası btlyftk: paz. 

50 ad.·orta: 50 d.-küçük: 50 ad. (temd.) 
İnfaıı.t malzemesi (tari · 10 kr.) 
Çay fıncaoı tııbatile beraber: 2000 ad 
Motopomp 2tl beygir kuvvetinde 
Tevbit semeri iıkeleti: 100 ad. 

" ,, 

paz. 
Al mioyum çadır diltmeai: 1320000() ad. n- ,, 

leminy m küçük kapsül: 4000000 ad,-
büytik: 0000[) ad ·tele: dilli çıkraklı to-
ka: SuOOOJ ad ·perçin çivisi: 200JOO ad.-
perçin pulu: 20ıJ00 J ad,-köprüaüz aür-
ıü: .400000 ad. ·keame kanca: 200000 
ad.-ma.tra perçin çivisi: 400000 ad. ma-
tra perçin pulu: 400000 ad.-fermejüp 
800UOO ad.-büyük madeni düim•: 
600000 ad. 

Sirt ve el pulveri:ıatortl (Bak ilaç sütununa) 
Orijinal knlküta çıvalı (Ofis tarafından a• 

çılacak akreditifle portSilid veya kal
küteden getirilmek üzere): 100000 ed. 

Kömiir küfesi: 2M2 ad. 
Sunt portJ nd çimentosu: 500 t. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Kuru ot: 170 t. (temd.) 
Yulaf: 500 t. 
Arpa: 500 t. 
Arpa: 900 t. 
Sadeyat: 37 .5 t. 

" : 1 o t. 
Satır eti: 400 t. (tcmd.) 
Kırık pirinç: 66 t. 
S deyat: 3 t. (temd.) 

B. M U 7 a y e d e 1 e r 
--

Çaın tomruğu: 171 ad. 

Beyrir ve kntır 
Bo9 •işe çuvalı: 540 ad. 
Sadıkzade vapuru 
Odua: 235 çeki 

kapalı z. 
paz. 

aç. eks. 
kapalı z. 

paz. 

,, 
kapalı z. 

,, 
paz. 

pax. 

aç. nrt. 

pu. 
aç. art. 

" 

1560 -
79900 -

10800 -

1410 -

20300 -

82809 49 
523 30 

15000 -
700 -

650;) -

18~ 20 
700 -

3500 -
19380~ -

940 54 
t. 15 50 

6275 -
35750 -
35400 -
60750 -
46875 -
JOOOO -
k. o 30 
4760 -
k. l 25 

3730 -

17 -

117 -
11985 -

310 -

106 -

3045 -

5141 -

1125 -
52 50 

487 50 

273 33 
52 50 

262 50 
10940 -

70 54 
581 25 

487 lJ 
5362 -
5175 -
4287 50 
3516 -
750 -

9000 -
357 -
281 25 

168 50 

'279 75 

MbaU.. OalM•li 

İstanltal Kemutanlıtı SAK Fı•dıklı 
,, ,, 

8alıkHir Vilayeti 

Samsun Belediyesi 
Urla Belediyesi 
İat. Belediyesi 

Ankara Valiliti 
DCYlet O. Y. Haydarpafa 

İst. P.T. T. Mid. 

İstanbul Ziraat Müd. 

Dörtyol Belediyesi 

2 ·1-40 10 -
3-2·40 10 -
8-2·40 15 -

23-1-40 
30-l.40 14 -

2-2-40 14 -

l-2-40 
6-2-40 l 1 -

7-2-40 15 -

9-2-40 14 -

29-2-40 15 -

Samıun Belediyesi 29-1-40 15 -
Edirne Ask. SAK 27-1-40 10 -
Aık. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 24-1-40 15 -
Kastamonu Bölge Sanat Okulu Direk 2-2-40 14 - -

Poliı Mektebi Müd. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 

D.D. Yollara Haydarpafa 
M.M.V. Hava SAK 

ulabiye Ask. SAK 
M.M.V. SAK 

Samıun Vilayeti 
Selimiye Ask. SAK 
M.M.V. Hava SAK. 

Milli Müdafaa Velrlleti SAK 
Edirne Vilayeti 
D. D. Y. 2 ci İfletme Ank. 

!nhiaarlnr Umum Müdürlüğü 
Ist. P.T.T. Müd. 

,, 

M M.V. SAK 
Tophane Levazım SAK 

" ,, 
,, 

27-1-40 11 -

5-2-40 16 30 

5.2.40 11 
1-2-40 11 

5-2·40 10 -
19-1-40 14 -

29-1·40 15 -
25·1·40 9 -

7-2·40 il 

6-2-40 11 
24-1-40 15 -

5.2.40 16 -
7-2-40 14 30 
7-2-40 15 15 

2-2·40 11 -
24-1-40 15 30 
27-1-40 11 -

30-1-40 15 -
29-1-40 11 -

İat. Ziraat Mtid. 9-2-40 14 -
Toprak Mahsulleri U. Müd. Ank. ve 25·1·40 14 -

İst. ve İzmir Şubeleri 

Devlet D.Y. Haydarpat• 
D.D.Y. 9 ou İşletme Sirkeei 

Samsun Askeri SAK 
Tekirdat Askeri SAK 

,, 
Edirne Ask. SAK 

,, 
,, 

" İDhiaarlar U. Mıld. 
Polis Mektebi Mad. 

6·2-40 10 30 
3-2·40 11 -

1 ay zarfında 
10-2-40 10 -
10·2-40 10 
9-2·40 15 -
5·2-40 16 -
5·2-40 15 -
5 2.40 ll -
5-2-40 15 30 

27-1-40 10 -

Dur.İunbey Dnlet Orman lşletmeal 25-1-40 15 -
Revir Amir. 

Edirne Ask. SAK 20-1-40 10 -
İnhisarlar U· Mtld. 6 2·40 14 -
Devlet Deni:ıyolları İşlet. U. Müd. 9-t-40 15 • 
İst. !Sci İcra Kaıımpaıa Kanaat odun 25-1·40 10 -

Deposu 

19 lkilloiWaun 1940 

usulile satan alınacağınd n isteklilerin 854 lira 62 kuruılul< 
muvakk t teminatlarını yatırdıklarına dair makbuzu ve 2490 
sayılı kanunun lüzum gösterdiği diğer vesikalnrile birlikte 
bu husustaki teklif mektublarını 9.2.940 cuma günü ıant 14 
te Vilayet binasında · teşekkil Ziraat müb yaa kenıilyo· 
nuna vermeleri ve şartnameyi görmek üzere de bu tarihteP 
evvel Ziraat müdürlüiüne mür canileri. 
Alınacak m lzemenin ismi Miktarı Hepsi in 

Muham. bedeli 
Sulf t Damonyak 
Süper fosfat 
Potaıyon Sülfat 
Kükürt çiç il 
Sodyom Karbonat 
Arab sabunu 
Bir-bir buçuk litrelik şişe boğazına 

takılmıı el pülverizatörü 
Adi tazyikli sırt pülverizatörü 

30000 Kilo 
30,000 " 50,000 ,, 
5,000 ,, 
2.500 ,, 
1,000 " 

120 Adet 
10 " Yekfm. 

Dörtyol Belediyesinden : 

2400 Lira 
1800 " 5000 ,, 
950 " 225 " 270 

" 
600 " 150 " 1 1395 " ..... 

Santrnl su ile müteharrik Dörtyol elektrik inşaat ve tesisatı 
kapalı zarf usulile ve 45 gü:ı müddel}e eksiltmeye konulınutlur. 

Ke if bedeli 27931,70 liradır. ilk teminat tutara 2097 iki bin 
doksan yedi liradır. İhale 29 şubat 940 perşembe günü s at 15 te 
Dörtyol Bele.tiye Encümen salonunda Belediye Encümeni tarafı da11 
yapıla ktır. 

Projeyi görmek isteyenler Belediye Muh sebeclii'inde görebirlet· 
Fenni ve daire şartnamelerinin sureti taleb vukuunda posta ile gön· 
derilir. 

Tnlibler kanunda yazılı 940 Ticaret Odası vesikası ve sair 
müteahhidlik evraklarını encümene ibraza mecb.ırdur. 

İlk teminatın ihe.e gününden bir gün evvel Belediye veznesioe 
yatırılnııt olmatilı şarttır. Milli bir bankanın kefalet mektubları d• 
muteberdir. 

Teklif mektubları ihale 5aatiuden bir saat evvd enaümeu riyase· 
tine makbuz mukabilinde teslim edilmelıdir. Posta ile göoderilece~ 
mektubların da ihale sar.tinden bir saat evvel riyasete vasıl olması 

tarttır. Mektublar postaneye iki zarflı ve mumlu olarak verilecektir. 
ve mum üzeri mühürlenecektir. Bu şartlara aykırı vuiyetteki teklif 
mektubları kabul edilmez. 

Firma namına teklif mektubu gönderileceklerin, firma mümessille• 
rinin ııirkil ims.aıanı da göndermesi lazımdır. 

Mensucat -El ise - Kundura -Çamaşır v. s. 
• ---· ••• zt .... ...-..._.-...-.. • -

Edirne Askeri· Satınalmn Komisyonundan: 
Erler için t7o aded muşamba alınacaktır. Taliplerin retireceı.· 

)eri nümunelerdeo beğenilerek tutulacak nüauunesi üzerine pu.arlıi 
1 

27.1.940 cnmarlesi günü ııaat 1U da Edirnedc Müşiriyet dairesindeiı 

satınalma Komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin belli ıün ve saat· 
te nümunelerae beraber Komisyona relıoeleri. 

Matbaa işleri, kırtasiye ve yazıhane Lvz. 
-----~-~-~~ ....... ~ ................ ------~--------

Pirin~ten mamul mücellit hurufatı alınacaktır : Bak İabuarl•r 
U. Müd. illnlarına. 

ahrukat, Benzin, Ma~n.!.J~öları v. s. 
M. M. Vekaleti Hava Satmalma Komisyonundan: 

100 ton İatava Rant Bant, lOU ve 7() too İtava Greeo Band, 20 
ton hmıusi tayyare 1ağı pazarlıkla ı;atın alınacaktır. Muhamın•11 

bedeli 79,900 lira kati teminatı 11,985 liradır. Pazarlığı 1.2.~MO p•r· 
şembe ıünü saat 11 de Aokarrda M. M. V. Hava Satınalma J{I' 
misyonunda yapılacaktır. Şartnamesi 4 liraya Komiayoudan alınır• 

İsteklilerin kanuni vesika ve tewinatlarile belli ıüıı ve saatte l{o' 
misyona ıelmeleri. 

lslihiye Askeri Satınalma Komisyonundan : 
Kiliı ıarniı:onu için odıın kapalı zarfla eksiltmeye konmu,tur• 

İhalesi 5.2.940 pazarte i günü saat 10 da y pılacaktır. Teklif ınel:' 
tuplnrı ihale zamnnındaıı bir saat evvele kadar uı;ulüııe tevfik•" 
İslalıiyede Askeri Sa rn.ıl:nıı Komisıonunn teslim edilmiş bulun cal: 
tır. Tahmin bedeli t0,8 O lir.ıt ilk teminatı 310 litadır, 1aliplerin ib 
raza mecbur oldukları vesaikle ihale sa tten ev el Komisyoca anil'' 
caaUarı. 

• • • 
1 ton tranaform tör yağı ile 3 bn türbin yağı alınacaktır : sJ 

D. D. Yolları ilanlarına. -
'ıüteiorri 

lstanbul Levazım Amirliii Satınalma Komiıyonundan: 
2000 adet tabağıle beraber çay fincanı lınacaktır · 1'1 

zarlıkla eksiltmesi 24·1.940 çarşamba günü saat 15,30 °' 
Tophanede Lv. mirliwi Satınalma Komisyonund yapılı 
caktır. T hmin bedeh 700 lira, ilk teminatı 52 lira 50 lc11 

ruıtur· Nümuncsi komisyonda. görülür. isteklilerin belli sllşt' 
te komisyona gelmeleri. 

• • • 9000 kilo bal ye çemberi alınacaktır· Pazarlıkla ekıiJtıtı~9 
30.l.9 o salı rünü aant 14,dU dn Tophanede ve Levazım Auıirl•f 
Satınalma Koı:ııisyonuaıda yapılacaktır. Nümunesi Komisyonda rf 
rülür. İıteklilerm teaıiııatlarife belli saatte Komisyona ıelmeleri• 

• • • 8000 kilo balye çemberi miiteahbid nam ve heaab1"
1 

30. 1.940 salı gü•Ü saat 14,60 da Tophane e Levazı:ıı Amirliti S' 
tınalma Koıaıiıyonunda pa:ıarlıkla satın alınacaktır. Nümuneıi 1'0 

misyonda ıörülür. İsteklil rin belli saatle komisyona gelmeleri. 

• • * 30 metre alıcı Ye 300 metre verici ve aııari 20 b1~ 
ııtr kuvvetinde bir motopompa ihtiyaç vardır· Talib olarıl', 
rın kataloilarile 21.1.940 cumartesi ünü saat 11 de Toplı' 
nede Lvz. Amirliil S tınalma Komisyonuna ıelmeleri. 

•*• 100 adet tevhit ıemeri iakeleti alınacaktır. Pat1~ 
lıkla eksiltmesi 30 1°940 ıalı ~ünü saat 15 de Topharıed~ 
Lvz. Amirliği Satınalma Komiıyonunda yapılacaktır· 11 t 
min bedeli 3500 lira, ilk teminatı 262 lira, 50 kuruıtur· şıt 
tname ve nümunesi komisyonda aıörülür· 
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• • • 
~ildara Tutarı Cinsi Miktarı Tutarı Cinsi lstanhul P. T. T. MüclürılüğUnden: 
•det Lira adet Lira 17.1 940 çnqamba srıat 15 de B. ı ostohanf' bi• ası birinci katta 

13-- --- ---- - - - --- --- ------- P. T. T. müdürlüğü odasında toplnııacaJ. Alım S lı .. to uisyonuncn 
,!OO,OOO 99,000 Aleminyum ça· 4,000,000 32,000 Alemiı yıım kü kapalı zarf uı.ulıle ek ;iltmes yapıla< ı il:n c ılır 'ş olan ; let 

dır düğmesi çük kapsül çift hurç, JI adet büyük 50 . det ortu, 5U adet küçük boy ı .üvezıi 
800,000 16,000 Aleminyom bi- 800,000 4,384 Tek dilli çıkrıklı çantası için muayyen saate kadar her hangi talip mektubu komis 

yük knpsül toka yon başkanlıfına tevdi edilınediğiaden bu baptaki alım işi kanunun 
20o,OOO 1,500 4 x8 perfin ci- 200,000 1, 100 4 x8 perçin pulu tarifine uyıun elnrnk bir ay zarfında paı:arlıta çıkarılmıştır. 

20o,ooo 
2oo, oo 

visi f Pazarlık 7.2.940 çarşamlta saat (15 15 de) yapılacaktır. 
6,800 K~priisir: sürgü 200,000 4,800 KöprÜSÜ7'. sürgii H~psiaio muhammen bedeli 6500 lira, muvakkat temi~at 487 

-too,ooo 
6 0,(100 

6,800 Kesme kanca 400,000 14,000 Matra perçin çivsi lira 50 kuruıtur. 
1.400 Matra perçin pulu 800,000 6,000 Fermejüp İsteklilerin tipe esas mühürlü numuneleri ve alımı\ esas femıf 

825 Büyük madeni Yekun ve eksiltQe şartnamelerini rörmek ve muvakkat teruiuatları yatır· 
duğme 193,809 ınak üı:ere çnlııma günlerinde me:ıkur müdirlik idari kale• len-

11 Yulcarıda yazılı 13 kalem ça~ır ve saraciye malzemesi 29. l.Q40 :ıı:ım kısmı•• eksiltme rün ve saatinde de 939 seoeııi içiu mutelter 
~::~lesi günü saat 14 de İst. Tophanede Lv. a.mirliği satmı:ılma ticaret odası vesikası, muval..kat tellliuat mak\auu ile birlikte Ko· 
lir 11YOııunna pazarlıkla el:siltme .. i yap lecal:tır. ilk teminatı 10940 mis1ena miraeaatları. (541) 1-4 
~•dır. Şartname ve niimuneleri komisyondn görülür. isteklilerin 
lıi•ni vesikalarite komisyona gelmeleri. 

~- M. Vek~leti Hava Sa.tınalma Komisyonundan: 
Plt adet kom resör ve 45 adet bava perçin çel<iei ve teferriatı 
"•l llrlıkla salın alınacaktır. Muhammen bedeli 20300 lira knti temi· 
~.~ 3045 liradır. Pazarlığı 7.~.940 cuma günü ı;ant 11 de Ankarada 
htr ·~· Hava satınalmn komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi her 
ıılll i~n komisyonda görülür isteklilerin kanuni vesaik ve temi· 

ıtrıle komisyona gelmeleri. 

•ilt • • • Muhtelif mahallerde 5 adet benzin tankı kapalı zarfla ek
rıııttıleye konmuştur. Keşif bedeli 82809 lira 49 kuruştur, İlk temi· 
fti.M 5141 liradır. Eksiltmesi 6.2.940 salı günü sant 11 de Ankarada 

11,. ·V. Hava sahnalma komisyonunda yapılacaktır. Ke~fi ve •art· 
'"itle • Y ıı 415 kuruşa komisyondan alınır. 

Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Küdürlüğünden: 
tııc1 l' Oprak mahsulleri Ofisine lüzumu olau Portsaid veya Kalkü
hiıı~n getirilecek 100000 orijinal Kalküta ~uvala için 25-1-940 tari
l. e saat 14 de Ankarada Çankaya caddesindeld Ofis binasmda 
de riılı~h paaarlık yapılacak ve Ofisin İstanbul, İzmir şubelerinde 
ltr 'Yn1 zamanda pazarlığa ittirak edilebilecektir. Akreciitif Ofis 

•~ından açtırılacaktır. 
ltııb lıtekli.lerin fazla malümat için Ankarada umum müdürlüğe, İs· 

ul ve lzmirde de Ofis tubelerine müracaat etmeleri hh:ımdır. 
• * * 

Galvaniz biılen alınacaktır: Bak İnhisarlar U. Müıl. ili.nlarıua. 
$ $ • 

j). 1~urç ve muvez:ıi çantaaı ile kendir kıtık alınacaktır: Bak İstanbul 
~· Müd. ilanlarına. 

~~' Zahirıe, Et, Sebze v. s. 
Kırklareli Askeri Satı;;;ı;a Komisyonundan : 

tile 90o bin kilo arpa kapalı zarf usulile satın alıuacaktır. Muham· 
1,1•

11 
htdeh 60750 lira olup ilk teminatı 42~7 lira 50 kunıtlur. İha· 

dıı 1 ~ fubat V4U cama ıünü saat 15 de Kırklareli aak. salın alma ko. 
lip\ Y~pılacaktır. Şartname ve evsafı her gün ko. da ıörülebilir. Ta
lif trın kananun 2, 3 ncü maddelerindeki vesaik ve teminat •e tek
~11 Qıektuplarını havi :ıarflaruıı belli J'Ün ve aaatten bir saat evve-

e kadar Kırklareli as. satınalma ko. na vermeleri. 
-......._ (Devamı 4 ncü. sayfada) 

. l~tanb~l P. r: T. ~MÜdÜ~lüğünd;~: 
~o idare ihtiyacı için 1000 kilo keadir kıtık alımı açık eksiltmeye 
llt 

11b~llıuştur. Eksilitme 7.2.940 çarıamba saat 14,30 da 8. postaha
lıııı ~ası birinci katta P. T. T. Müdürlük edaaıında toplanacak A-

hın Komisyonunda yapılacaktır. 
~u~ammen bedeli 700 lira muvakkat teminat 52,5 liradır. 

~llt ıtlıplerin fenni ve eksiltme ıartnamelerini iÖrmek ve muvak. 
dQrı~tıninatlarını yatırmak üzere çalışma ıünlerinde mezkur mü· 
~ilk idari kalem levaum kısmına, eksiltme gün ve saatinde de 
'k~n~si ifin muteber tiaarei: odası veıikaaı ve muvakkat teminat 

lltıle birlikte Komisyona müracaatları. (50!:*) J-4 

~ 

~ k~h oıme n bedeli 156J lira olun 1000 kilo trı:mdoı watör yağı 
•'kd ılo Tür hin yatı 6.2.940 Salı günü aaal ( l 1) on birde Haydar· 
~tıııu: Gar binası dshilindeki Komi.iyon tarafından aıık aksiltme 

ll 18hn alınacaktır. 
~ıı~11~ işe rirmek isteyenlerin 117 liralık muvakkat teminat ve 
'\'ltıi Un tayin eltili vesaikle birlikte eksiltme giinü saatine kadar 

-n'Yoııa nıüracantları lazımdır. 
1-dır, il işe ait ıartnameler Komisyondan parasız olarak daırıtılmak· 

(539) 1- 4 
•• • * 

~ "llllı * -ı,~ •rnmen bedellerile muvakkat teminatları aiatıda yazılı 8 
'-tt IS elbi&e ve palto kumaş ve harçları 29.1 •. 940 Pazartesi günü 
'11.ıı,'•k30 da kapalı zarf usulü ile Ankara'da idare binasında satın 

b tır, 
·ı ·~. ~' k,ll 'te girmek isteyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat 
~.iQ , ll~un tayin etliği vesikaları ve tekliflerini nynı gün saat 
~ Ş•rt lldar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
'U,., na111eler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden, 

P•ıa'da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden datıtılacaktır. 
t.lett, (316) 4-4 

.& 

Siyah 

serj 
tay ak 

Gri n 

s· " •rah kastor 

~•ket ve palto &starı 
El~l~k ve kol astarı (Kazalin) 

ıse ve palto lelaıı 

Muhammen Muvakkat 
bedeli teminat 

L. K. L. K. 

) 
) , 
) 257350 00 
) 
) 
) 
) 7000 ou 

14044 ()(} 

525 00 

Galatasaray Lisesi Ar.ttu'ma ve Eksiltme Komisyonu 
Reisliğinden : 

Galatasaray Lisesinin eıki kalorifer kuanlarından ve su ıiep.
larmdan kalma muhtelif şekilde birikmiş olan 17800 kilo mevnt 
hurda demirlerin beher ~iloau 4 kuruştan 712 lira tahmin bedelle 
26·1:1940 cuma iÜnÜ saat 15 de açık arttırması yapılacaktır. 

ilk teminatı 53 lira 50 kuruştur. 
Arttırma Beyoğlu İstiklal caddesi No. 3'19 da Liseler Mubase· 

beciliğinde toplanan mektep komisyonunca yapılacaktır. 
Arttırmaya iştirak edecekler teminat yatırmak, tıırtname ve 

mevcut hurda demirleri görmek için Beyoilunda Galatasaray Liıeai 
İdaresine müracaatları. (196) i-4 

Orman Fakültesi Ahm Satım Komisyonu 
laşkanlığmdan : 

Beher Tonua 
Ciasi • M1kdarı Muhaııımea Fi7ah Mubaw. tatarı 

-- --~-
Karabük koku bO Ten Maa nakliye :;ti! Li, 25 K. 2340 Lira 

Muvakkat teaiuatı 176 Lira4lır. 
İhale 21. 1.1940 Hma saat 14 ae 

--------~ 

1 - Büyikdere Babçeköytle buhaoao Or•aa F ak6lte~i içia yu-
karula mıkdarı yazılı Karabik koku bir .. rtaame ile eksilt•eye 
çıkarılmııtır. 

2 - Eksiltme Maliye V ekaleli li&eyethı Li1eler M1tbaaelteciliti 
Dairesinde 26.1.~40 cuma a-ünü saat 14 te teplaaacak elan Fakllte 
Alım ~atuo Kemisyonu hu:ınnunCla ya,ılacakhr. 

3 - Ekıiltmeye ıireltilmek içia yukarı.la 7uılı mankkat te· 
ainat kartıhfuıın mezkur Muhasiplik Veıı:aesiae yatırıldıjı•a .lair 
ıu.akltu:.:; ıbraz etmek ve yeDi yıl Ticaret Otlası •Hikasile ı4to aa· 

yılı iı(aauncla ya:ıılı evaafları baht elmak elH••li'. 
4 - Şartnameyi j'Örmek evsaf Ye teslim ıartları•ı ÖjH•••k 

isteyenler tatil a-ünleri iaariç her ıia Biyilulere -Ba .. ıeköy o,aan 
Fakulteai idare Müdürlüjiae müraeaatluı. (iJU) 2-4 

Zonguldak Deiter.dal'hğmdın 
Zeaa-11ldak vilayet hükumet biaaa1•1a (ll50t) lira ketif lteılelli 

kalörifer tamirat iti kapalı .ı.artla teptaa ve rötirl eksıltmeye 
çıkarılmı~tır . 

Eksiltme 2.~.940 euma ıii•i saat 16 da viliyet llefterılarlık 
odasında toplanacak Komiıyen tarafınllaa yapılacaktır • 

Eksiltme ıartnaoiesi ile buna miteferri tliter enalıt vil iye 
deftcrdarlıiında ve nafıa miidürlüj'inae ıörüleltilir. 

1-miteahhit ıbaleyi miteakıp ite ltaşlamutlııa evvel proje 
talimataa111esi ile umumi ve fenni .. rtoamelerin4leki kay.ta 11yıun 
surette ve bütüa masarafı keııdiıiae aıt el•ak ıartile nafııt vekaleti 
kalörıfer uıutahauııılarıııdau !tirine avan prejeyi te•.ı.im •• aafıa 
veki.letine tasdik ettiraıeıe mecburdur. 

ı ~ Bu iş için ihale bedclind1tn bavka D1Üteabaide lıtir para nril· 
weyecektır . 

l:.k:;ıltweyc girmek isteyen talıplerın resmi bir b:nıuııu iialörıfer 
tesıs .. tı"ı 1,uı;ursuz. yapwış olduıd.truıa ddır vesika ile ticaret odaıtın· 
dhll tıu } ıl içıııde alıııwış l)icıl ticaret vesıkıuıını ıauvakkat tewiırnt. 

larac b:rlıkte tekllf mekluplurına batı~yarak yukarıd11 yu.ılı ıhale 

gününde ve muayyen ilıale sas•iı feu Itır saat evvel mak811ı:; maka
bilinlle eksiltme Kowiıyoau reitlı~ine vermeleri ila• el11aur. 

("48) 2-4 

11,ıanbul Nafıa Müdürılügünden · 
31.1.940 Çarşamba a-iiuü saat 15 de İstaabultla Nafıa Midir

lüiü ekı.iltme komisyonu oduıaaa (604.74) lira keşif ltedelli Bii· 
yü.kdere Orman Fakültwsi binalarıada yaptırılaeak autlar ile ıair 
tamirat işleri aıık eksiltıaeye ke.aul111uıtur. 

Mukavele, ekıiltme, Jiıayıatlırlık itleri ıeoel, lu11ust ve fen
ni şartnameleri, proje, keıif huliaasil• buaa miteferri diter evrak 
dairesinde iÖrülecektir. 

Muvakkat teminat (50) liradır. 
İste~lılerin aıı: bir teaalaütte -1000- lirahk b1t işe benser it 

yaptıtına dair idarelerinden al•ıı olduju nsikalara istinadea İs. 
tanbul Vilayetine müracaatla ekıiltme tarihinden t8) ıiu enel ah1t· 
mıt ehliyet ve V39 yılıDa ait Ticaret ellaaı nsikalarile ıelmeleri. 

(268) 

TekRik Okulu Sıtınıl111 Komisyonu Başkanlığından : 
Yılılı:ıda bulunan ekulıamuz elektrikle itler ISU lira taluaia 

bedelli zil H saat tesisatı prtaamesine ıöre ihalesi Tapılmak IHre 
28. ı.940 tarihine. rastlayan Pazartesi ıinü Gimü11ayanda Ylksek 
Mühendis Mektebi Muhasebesinde toplanacak olan Satıoalma Komi
siyonumuz.da açık eksiltmeye konulmuftur. İlk teminat 121 lira i5 
kuruıtur. isteklilerin 2490 sayılı kanunla tartnamede yaaılı belreleri 
ranlarıncla bulundurmak suretile ve teminatlarile birlikte eksiltme 
ıünö Gümüf1uyunda ve ıartaameyi rörmek ve ilk teminatı yah•· 
mak üzere de eksiltmeden !tir ıiin evveline katılar Okulumun rel· 
meleri. (H4) 2-4 

3 

1 - Nümunesi 
s..lılacaktır. 

ucibintte 450 adet bof fİfe çuvalı paurl la 

il - Pasarlık .11.9-40 salı giini saat 14 te Kabatatta Levım 
ve l\ ubayaat Şubesindeki Ahm Satış komisyonunda yapıluakbr. 

111 - ~ümune her gün slizil geçen ıubede .göröle ilir. 
1 V - lateldilerin pax rlık için tayin edilen gün Ye saatte 0 

0 15 
miktarındaki tcmiaat paraları ile birHkte mezkur Ko isyona gel· 
meleri. (534) 1-4 

• • • 
Cinai Miktarı Mubam. hed. Y. 7,5 tem. Eksiltme 

Lira Lira şekli s o.ta 

Kırık pirinç 
Galvaaiz lJiden 
Pirinç mticellit 

lııarafatı 

---- ------
56 ton 

500 Adet 
6 Takı 

47 
15000 
2ı5 

ii7 
1 J2ı:' 

ı. 

f a:r:arl • 

Aç.l::. 

15,30 

1 - 6 takım pirinf mücellit hurufatı miteahhi.di namına ve di. 
ter iki kalem malzeme şartname ve resimi mucibince iaalıırı da 
l'Österilen usullerle eksiltmeye konmuıtur. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme ve 
pazarlık saatleri laiz larında yazılıdır. 

ili - Par.arlık 5.11.910 pazartesi fiini Kabataıda Levazım ve 
Mubayaat Şwbesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Hurufata ait listeler ve şartname, resimler hergün sözü 
ı•t•n $ubeduı parasız alınabilir. 

V - İstelır.lilerin pazarlık irin tayiu edilen 
ylzde 7,5 riveame paralarile birlikte •ezkiir 
leri ili• eluaur. (511) 

• • • 

ıün ve saatlerde 
Komisyona l'elme-

1-4 

Malııam. bed. Y,7,5 tem. Eksiltme 
Ciasi Miktarı lira kr • lira kr. şekli ıaati 

Baskil 500 lır. 6 adet 1165 - 87 38 açık eks. ıo 
ll JQO > 4 J) pazarlık ıo,ao 
> 25Q10 l> » > 

1 > )1 » 
- Şarlaameleri ı:a11eibince yukarıda miktar ve evsafı yatalı bas· 

külcea 6 adecii derhal teslim edilmek ıartile hizalarında gösterilen 
•s•llerla satın alınacaktır. 

il - 1 atlet baskiilin 11111hammen bedeli, muvakkat teminatı 
laizasıada 7aııılıılır. 

111 - Ek.ailtme n pazarlık 24. 1.940 çarşamba ıüni biz.alarmda 
resterilen saatlerde Kat.atatda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Kemiayonun4la yapılacaktır. 

iV - Şart11aıaeler her ıü• sö:ıü reçen Şubeden parasız alına. 
itilir. 

V - İsteklilerin pazarlık itin tayin edilen gün ve saatlerde 
't• 7,5 rtvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona relmeleri. 

(462) 2-4 

• • • 

Muh. bed · c. 0 7,5 tem. Eksiltme 
Ci•ıi Miktarı lira kr. lira kr. şekli saati 

Dib beyaz kanav' çc 250,500 metre 
Çiza-ili kanaviçe O,OJO ,, 
Banda : pııhet, terazi, 

- pazarlık 14 
15 

bandrol 150 adet 2300 - 172 5 açıl. e . 
1-Şartname, niimune ve banda b'ot listesi mucibince yukarıda 

cins ve miktarı yazılı üç ltalem malzeme hizıılorında gösterilen 
usullerle eltsiltmeye konmu:;tur. 

Il - Bandnnın muhamınen bedeli, muvakkat teminatı, yu •arıda 
yazılıdır. 

lfI - Pazarlık 2a. l .94 > perşembe günü hizalarında gösterilen 
saatlerde Kabatnşon ı..evazım ve Mubnyaııt Şubesindeki "'\lım Ko· 
misyonunda yapılacaktır 

iV - Şurtnnme ve nünıuneler her giın sözu geçe 1 :;;ubedc.n p 
ra&ıız alınabılir. 

\ - lsteldilcrııı paznrlık için tayin eaile gün \'<' sa •tl rde 
0 

0 7,5 a-iiveume paralarıle birlikte mezkur ı~omisyoua gcl...__elerı. 

(lbr.ı) " 4 

• •• 

Cinsi Miktarı Eksiltme şeltii Saatı 

Kalsyon Klorür 5,00U kg-. pazarlık 

İyet 70 " n 

Yangın söndürme levazımı 11 kn!em " 
1 - Şartname ve yangın sönclürme levnzımı 

mfi.cibince yukarıda cins ve miktarı ya:r.ılı (3) kale 
ıatın alıaac:a lı.tır 

14 
16 

16,30 
müfredat listesi 
eıya pazarlıkla 

il - Pazarlık 24.1.940 çarşamba giinö hizalarıada gösterile. 
saatlerde Kabataşda Le'l.'azım ve Mubay at Şubesindeki Alım Ko· 
wisyonund~ yapılacaktır, 

111 - Şartnameler her gün sözi a-eçen Şubeden parasız alına 
bilir. 

iV - İıtelı:lilerin puznrlık için tayin edilea gün ve saatlerde 
% 7,5 ıiv.ome para.ile birlikte mezkur Komisyona gelmeleri. 

(164) 4- 4 

••• 

1 - Şartnamesi ~ucibince l adet planya tezgihı pazarlıkla ın· 
hn alınacaktır . 

il - Muhammen bedeli 886 lira muvakkat teminatı 66,45 liradır 
lll - Pazarlık 19. l.940 cuma günü saat 10 da Kabataşda Leva

zım H Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV · - Şartnamesi ber gün sö:ıü geçen Şubeden parasız alına· 

bilir. 
V İı eklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,S 

ıöveame paralarile mez!::ur Komiıyona golmeleri. (430) 4-4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouver s Aujourd'hui 

Mode Prix 
d'adjudicat. eaıümatif 

Objet de t'adjudicatioo 

Adjudications au Rahai!_ 

Caution. 
provisoire 

--Liocx d';'°dj;dicntion et du 
~a ier deı Cbarges 

Constructions-Reparations-Trav. Publics- teriel de Construction-Cartographie _,,,_ 

Fourniturc de pierrcs S/routc Balıkcııir-Bnndır- Gı6 a gre 
ma (aj) 

Rep. div. ecbelles 
Coastr. abattoir (cah eh P 150) Publique 

,, buanderie il l'hôp. Zeynep Kamil " 
Rep. bain hôp. H. paşa Gre a rre 

,, foyer ,, ,, Publique 
Conıtr. depôt pr. materiaux 

" 
Pose carreaux, parquets s/route situee dc:r- Pli cach 

ri re la station d' Adnpazrr 

4827 27 

1428 66 
8369 26 
4917 -
20 5 -
23fı0 -
7ıH 12 

9!135 -

362 10 

107 15 
628 -
368 78 
150 87 
172 50 

56 -
745 12 

Vilayet Balıkesir 

Municipalite Samsun 
., Urla 

Com. Perm. Municip. lstanbul 
Com • Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı 

,, > 

Vilayet Ankara 
l re Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 

Joura Heures 

8-2-40 15 -

25-1-40 
30-1-40 14 --

2-2-40 14 -
10 -
10 

29-1-40 
3·2-40 
1-2-40 
6·2·40 11 

Rep. bat. P.T.T. a Bebek Publique ~52 82 72 - Dir. P.T.T. lstnnbul 7-2-40 15 

~ Produits Chimiques et ~-armaceu~ u~-lnstrument Sanitairea-Fourniture po~ Hopitaux 

Sulfate d'ammoninc: 30 t.-superphosphate: 30 Pli c:ıch 11395 - 854 62 Dır. Agriculture lstnnbul 9·2-40 14 
t. -sulfate de potassium: 50 t.-fleurs de 
ıoufre: 5 t.-carbonate de 50dium: 2,5 t. 
tıavon noir: 1 t.•pulverısateur it main: 120 
p.-id. iı dos: 10 p. 

ilectricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallaUon et Materiel 

Constr. et inıtnll. cleetr. dont la centmte 
fonetionne iı l'eau 

Pli cacb 
-

27961 10 

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

2097 - Municipalite Dörtyol 

Habitı exter.: 11 compl ··id. inter.: 170 compl. Publique 3015 57 236 31 Dir. Ecole Meticrs Kastamonu 
paletots: 46 p.-blouse en laine: 51 p.-cas-
quette: 30 p.-chcmise de jour: 170 p.·cs· 
auie-main: 240 p.·moucboir: 340 p.·cale· 
çon et chemise: 100 compl··escarpins: 60 
paires·chaussurcs: 51 paires·chauuetteı en 
coton: 210 paires 

Costumes pr. gardes·cbampetre: 6 compl. Publiquc 160 -
lmpcrmeal:le: 170 p. Gre iı rre 
Habit de travail: IOOO compl. > 

12 - Municipalite Samsun 
Cem. Ach. Mil. Edirne 
Com. Aeh. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 

Bottineıı avec cordons: l 5ü paires (aj) la paire 5 - 56 25 Dir. Eeole Agents de Police 

Travaux d'lmprimerie - Papeterie - Fourniture de Bureaux 
~----~-------=-------------~----__;;;._... __ ~---------------------

Caractcrcs de rcliure en lniton: 6 compl. Publique 225 - 17 - Com. Ac:h. Econ · Monop. Kabatncbe 

ombustible - Carburant-Huiies 

29·2-40 15 -

2-2-40 14 -

29.1.40 15 -
27-.ı-40 IO -
24-1-40 15 -
27-1-40 11 -

5-2-40 16 30 

Htıile pr. avintion İntava Rant Bant: 100 t.- Gre rre 79900 - 11985 - C. A. Oep. Aviat. au Min. Def. Nat. 1-2-40 11 -
id. hava Green Band: 70 t.-huile specio-
le pr. aeroplan: 20 t. (c. eh 4 L) 

Bois Pli cacb 
Vnlvnline epnissc: 15 t.·mobiloil: 2 t.·buile Gre a grc 

d'ete pr. machine: 20 t.-id. d'hiver: 5 t. 
Huile pr, tnmsformateur: l t.·id. pr. turbine: 3t. Pli cach 

Divers 

Tente G6nique: 25 p.-id. pr. ingenieurs: 3 p. Publique 
Voiture de monture avcc chevnux d'nttelngc Cre iı gre 
Compresıeur: 2 p •• marteau pr. clous rives a· 

vec access. pr. aviation: 45 p. 
Tank pr. benzine: 5 p. (cah eh 415 P) 
Bidon galvanise: 500 p. 
Dcchets de chanvre: 1 t. 
Beıace double: 100 p.-sacı pr. facteurs gr.: 

50 p.·id· moyenı.: 50 p.·id. petits• 50 p. 
Materiel de com.tr. (cnh eh 10 P) 
L'adjudicalion qui deva it avoir lieu le 25-1 ·40 

Pli cach 
Gre a gre 
Publique 
Gre a gre 

" 
pr. l' acbat de 14000 m3 de ballast a ete annulee 

Suıpension de plaqucs (nj) Publique 
Pulverisalcur 8 dos et iı main (Voir medicam.} 
Sac de Calcutt a faire venir de Port Snid Gre iı gre 

ou de Calcutln (par voie d'accrcditif iı. 
ouvrir par l'Office): 100000 p. 

10800 -

1560 -

1410 -

82809 49 
15coo -

700 -
6500 -

1822 20 

523 30 

Couffe pr. charbon: 2542 p. 
Ciment artificiel de Portland: 500 t. 
Taue a the avec assiette: 20(){) P• 
Motopompe de 20 C. V. 

Publique 940 54 
Pli caclı la t. 15 50 
Gre a gre 700 ~ 

Squelette de selle: 100 p. 
Boutons en aluminium pr. tentes: 1.9200000 p. 

capsules en aluminium pctiteı: 4000000 > 

id. grandes: 800000 p.·boucles: 800000 
p.·clous rives: 2UOOOO p.-rondelles pr. ri-
vets: 20000 1 p.•verrous: 400000 p.·cro• 
chets: 200000 p.·clous rives pr gourdcs: 
400 00 p.·rondelles pr. clous rives de 
gourdes: 4 0000 p.·ferme·jupe: 800000 
p.·bouton grand en metal: 600000 p. 

Gre a gre 
,, 

3500 -
193809 -

810 -

117 -

106 -

5141 -
1125 -

52 50 
487 50 

273 33 

70 54 
581 25 
52 50 

262 50 
10940 -

Com. Ach. Mil. lslnhiye 5·2-40 10 -

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 19-1-40 14 -

lre E.xpl. C!h. de fer Etat M. paıa 6-2-40 11 -

Vilayet Samsun 29-1 ·940 15 -
Com. Ach. Mil. Seliıniye 25-1-40 9-
C. A. Min. Def. Nat. Ank. Dep. Aviat. 7-2-40 11 -

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 6-2-40 11 -
Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 5.2.40 16 -
Dir. P.T.T. Istanbul 7-2-40 14 30 

,, > 7-2-40 15 15 

Com · Ach. Min. Def. Nnt. Ankara 2-2-40 ıı -
2cme Expl. Ch. de fer E.tnt Ankara 

:Vilayet P:dirne 24-1-40 15 -
Dir. Agriculture lstnnbul 9-2-40 14 -
Dir. Gen. Office Cereales Ank. et Suc. 25·1·40 14 -

lstanbul et lzmir 

lre Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 
9eme > ,, ,, ,, ,, Sirkeci 
Com. Ach. lnt. Tophane 

" > 
,, 

,, 
)) 

> 

6-2-40 10 30 
3-2·'40 11 -

2'4-1-40 15 30 
27-1·40 ı 1 
30-1-40 15 
29-1-40 11 

----------------------------------~...-....-....-..... __ ..... _.._. ...... ~.;;.;. ............ ----~~--------....... ..---~----------~~---
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A MIPfl5TRA ION 

Galata, Fermeneciler Cad. 

Kenber l lan, 2me Etag~ 

No 8-9 11·12 

Telephone: 49442 

rs de l'Etat Boite Postale No. 1261 

Memento des Fournisst:-urs 

20.1.940 

1 
~onstraction mur et route en 81pbıltl 

Vilayet Tokat : LNo 1295] 
Conatr. pave [No 1285] ı Com. ach. Militaire lıpartn: 

Com. oclı . Commnnd. Milıtııire lat.· Macarooia et aucre (No 1295] 
Harıcota sece, nvoine et bles concane.1 Dir. Princip le Douanea lst.: , 
[No 1289] Article11 de chimie pr. Laborntoirc[No ı299 

Procureur gen. Bolıltesir . Municipnlite Gnz"antep· 
Paın lNo 1293] Constr. mur et eacaliera [Ne 1303) 

Com ach. Militaire Isparta: 23.1.940 

Macaronis, pomı:neı de tıırre oigııons, len-, Direction Agrıcolture Ist.ı 
tilles [No 1295) Benzine [No 1290] 
Com. ach. 2cme Bn•ail on Gendr.Çnnak.ı Dir. Trav. Publica Bilecikı 

Maı.out [No 1300] Conıtr. chnussee [No 1294] 

22.1.940 Com. ach. lntendonce Maritimeı 
Pain [No 1294] 

Com acb. cco!e ıciances politiques: 
Com. ach. Militaire Isparta: 

1 •• Oignonı, pommes de terre, leıumet, e 
Etoffe pr. costumes [No 1291) 

Direction Etab e Karacabey: 
tille1 ete. [No 1295) 

Com. ach. Lycees et ecoln eccond•l1'
1 

l:r.mirı 
Bem.ıne et motorıne [No 1290] 

Command. Bose Novala Mormııra: 
Diverıes provisions {No 1300) 

Coka de Karabuk [No 1293] 
NOTES ı Leıı Numercs entre par•il" 

thbes sont ceux da notre joumal d•-' 
leque l'aviı a paru. 

Oir, Principıle Monopole1 Çanak.ı 
İsta lation antı pr. extinction d'incendia 
[No 1293) 

(•) Leı ııffoires ıuiviu d'une a•te
risqaa ae rııpportent i des vaateı p•' 
adjodicatioa i la suranchera. 

Municipalite lstanbul: 
Conıtruction pıve [No 1299] 
Directıon Gen. Turltkuşn: 

(3 üncü sayfadan devam) 
Bursa c. Müddeiumumiliğinden: 

Bursa Cezaevi Mayıs 940 gayeıine kadar atanacak olan talı~ 
ben 77000 kilo ikinci nevi ekmek 18.1.940 tarihinden itibarı:' 
10.2.940 tat ihine kadar kapala zarf nsulile eksiltmeye çıkarıhnııtıf 
EkmeQ'in beher kilosu tahmini bedel 10 kurut elup yö:ı:de yedi bı1' 
çuk nisbetinde teminat akçesi 577 lira 50 kuruıtur. Eksıltme 10.2.9' 
tarihine t sadüf eden cumartesi günü saat 16 da Bursa C. Müddei0 

mumiliti binaaıada icra kılanaeağından taliplerin o ~ n ihaleden bİ' 
ıaat evveline kndar teminat mektuplarile teklif :zarflarını ye"rfı 
m.ezkurda müteşekkil komisyona tevdileri ilin elunur. 

* • * 
56 t. kırık pirinç alınacaklar: Bak İnhisarlar U. Mütl. ilAııl•' 

rıaa. 

• • 

MUZA YEDELER 
İstanbul 4 Üncü İcra Memurluğundan : 

Dosya: 938.5606 
MERHUN 

Lira Cinıi Aded 

10 Halı ı c:cade 2.1,1.2 
2 Kırmıu adi masa ~tahta 

5 Dört gözlil ıki t rtip konıol 1 

12 Eski usul kardnrop ı 

3 E'ektrik iilüsü 1 
5 Eski dökme sc.ba 1 
6 Yemek mas sı 1 

4 Hasır koltuk 2 
2 Oatü mermer kfiçük masa 1 

4 Y uvnrlak abajur 2 
100 Hoffelt m rka Alman piyano 1 
152 Yek<ın. 

MAHCUZ 
~ Siyoh renkte dolap 1 

10 Üzeri sarı v sair renkli halı. 1 
G lata Bü1ük Tüııel Hanında 3ı 3 numarada avukat f~ 

Yükselin Bey ~fonda Asımllımıcid Gönül soka~ı 21 num rah t> 
met opartm nanın ikinci dairesinde Niko Popof Kotaman'ın yut-' 
miktarı, cinı.i v kıyr.ıeti ya:r.ılı mahcuz ve merbun eşyasının ı' 
ftn& karar verilmiş olduğundan 25.1.940 tarihine rastlıyon perf•r~ 
günti saat 9 dan itibııreıı rrezkCır etyanıa alen bulundııp Be1•I 1 
clıı İstiklal cnddeıinde Suriye apartmanında açık arttırma ••'' 1 
satılacaktır. Verilec k bedeli, kıyıneti muhammenelerioin yözd• ~ 
mit beşini bulduğu takdirde almlarma satılacak ve aksi halde' 
ma temdit ediltırek 27 1.940 tarihine raıtlıynn cumartesi ıuofi 1 

saatten itibaren yapılacak olan artfırmada en fazla bedelle talif 
ne ihale edileceğinden t liplerio mezkur gün ve saatt mahalliıtd' 
zır bulunmaları ilin olunur. 

Fatih İcrasınd n : 
1985 numaralı mavi boyalı araba ve tek beygir. 

ir deyinden doluyı talıtı hacı:e alınıp paraya çevrilmesi•' 
rar Yerilen yukarıda yaz.ılı araba vcı beygirin ilk arttırmaaı 24·~, 
çarıamba riinl ıaat 11 dtt .kıym•ti muhamminesini bulmadıtı ··,, 
de ikinci arthrma11 31. I 0 940 f&.rfamba a-ttnü 10at 11 de Topf11 

Atpazarıada bilmiinyede satılac:atı ilin elunur. 
• • • 

540 adet bot fİfe ~unlı satılacaktır : lak İnhisarlar U. rJI 
illolarına. 

İmtiyaz Sahibi ve Yazı İtleri Direktörü: İımail GtrJt 
Basıldığı yer: Akın B: 11mevi İstanbul 


