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ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için Kuruo 

3 Aylıtı 450 
6 8.50 

12 t5ü0 
Ecnebi ınemleketler içiıı 

12 aylığı 2700 

Sayısı b Kuruş 

Günü geçen nushalar 

20 kuruıtur. 

ÇARŞAMBA 

HERGON CIKAR iKTiSADi. MALI. T CARI VE ZiRAi 

GAZETESİ 

13 Mart 1940 

İDAREHANE 
Galata, Fermeneciler Cad. 

Kenber hanı. 2nci kat 
No. 8·9-11-12 

lLAN ŞARTLARI 

fdarehanemizcle görüşü)ü,. 

Telefon: 49442 

1 
Posta kutusu No. 1261 

-----------~~........,., 

........ 
Umum Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 

Ekonomik Haberler 
ZEYtiNY AGI, DİGER NEBATİ 1 NEBA Ti MENSUCAT HAM 

YAGLAR ~ 
- o -

~ Dünya Zeytin,Yafıı fiyatları 
arıilya : c. ı. F. 

26. 2. 1940 100 kilo111 
fraok olarak 

1060 - 1070 

Loco, galonu 
5. 2. 1940 dolar 

Tq· ---- -
y yır edilmiş 0.95-0.98 
~it • l.OClnominol 

Susam ihracatı başladı 
Susanı ih · · r mü-lllad . racı ıçın ISRDS 

"ı:n ~sı gelmiş olllutundan, su· 
ilk •hr~catı hemen başlamış ve 
l Partı olarak dün tO bin ki
~i~at~aanı Romanyaya ihraç edil· 

"ır. 

d Diğer ihracat muamelelerimiz 
t:.1.norlllal olarak devam etmek
"'llr. 

Tük -~ 
r ·Yunan Ticaret anlaşması 
l' imzalandı 

11 Grk • Yunan ticaret anlaşma· 
la ••velki ~ıı Ankarada imza· 
ıii11~ 1,hr. Yeni anlatmanın bu 
teb~· erde alakadar makamlara 
'-leı~tt ~dilmesi kuvvetle beklen· 

11> tdır. 

14t 'Sun~an böyle ticari mübade- 1 
N Ytnı anlaşma hükümlerine 
~ Yapılacaktır. 1 

1 t . hh nı anlllşmanın en mühim ...... 
aı ••yeti drahmiye Türk lira· 

ııı. ~ 
~il .ıore yeni bir kur tesbit e· 
Çe:ı• olmasıdır. Drahminin ge · 
tllld••ne. çok dütük olması yü
bia 1~n tıcari m'übaielatt.a 500 
2•1 .ıra kadar' bir fark husule 
taıı~ış Ve bu ıebebden Yunaniı· 
'-ıi•tlll ithalit yapmak güçleş-

l>raı. • 
Ytıı· aııye yeni teshil edilen 
'•it: kur itballtı kolaylaşhra· 
,._, 

1~· Bu ıuretle reçen ıene 
l'e&r~ 3 lllilyoo lira kadar •lan 
'-ıı 

5
• Yunan mübadelahnın bu 

e ·ı ~ııı· nıı Y•o lirayı ieçeceği 
ın •diltnekteıiir. 

S ithalat malları geldi 
'rı1ır:"Y.•t bandıralı Svaoetia va
~tte' lıınanunıza çıkartılmak ü 
)aa

1 
~::tayı kimyeviye, ıergi eş 

-..0\il ntıt, cam, makine ve oto· 
ııı, 11 akıaaıı retirmiştir . Ro· 
de ~~ .bandıralı Pelet vapurile 
ltıi.t·l11er, çay ve rünlük getiril· 

, it. 

lakınd 
k erı.ında muvakkat yumurta 
l'~ntroı merkezi tesıs edildi 

IC!ar t V \' e ekaJ.etioclen : 
~ti:lıı•rta ihracatının müraka
~'ii t dair nizamoame,,nin 4-
~ıı 1 ~•ddeai laükümlerine tev· 
~oııt 1 

tnderun'da bir muvakkat 
~ :~ı tnerkezi ihdaa edildiği 
1111 ıın"'· 
l\uınu ---

11.ı: ~o odun fiatları n ın tetkiki 
~ti11 dıyecc alınan tedbirler Ü

~ t ''" . . 111 runızde maden kömü· 
bıı.ı "1ntı11 • ı , llıttc Uı olmuflar. Kara-
bııı. ~. Ve Zoniuldaktao İstan
~.. Qır a 
ı.~.~iir • Y zarfında celbedilen 
"'lit oltnıktarı dört bin. tona 
ıııı-.., te~~ştur. Bu miktar kö
k'~ttdir rın ihtiyacına kafi gel· 
&._lr • Toptan ve perakende 

~'rdır. ~tan dükkanlarda 1mal 
~dl t 1~rahijk kömürüoin de
~ es'• f• 
t' •t1ıt. S .. . ıatı 26 lira 25 ku-
111dttı 0tnıkok 22,50 lira üze-

la Y tlrı1~\l•tnele görmektedir, 

1,r
1lllfa c·:e:a~e11de odun fiat

~.'•r. l'~ dı bır yükselit görü· 
lti ••Pot•n kuru oldunun çe

•r4ı ~ kar11p olılu· 

MADDELERİ 
- o-

Dinya Pamuk Fiatları 

2. 2. 1940 

Liverpol lb. peni) • 

Alivre Middlinı Alivre Uper 
Mart 7.~5 

Mayıs 7.90 

Newyork lb. Dolar ıenti): 
Mıddling MBrt 11 .11 

F G F. 
9.98 

10.09 

.. ~---------
ğu halde, ayni cinı odun mahal-
le aralarındaki dükkanlarda 500 
kuruştur. 

Mangal kömürü fiatları da 
yükselmektedir. Bunun başlıca 
sebebi, kömür nakliyat mevsi
minin henüz ba,lamamış olması
dır. Bir buçuk iki ay senra Bul· 
gar limnnlarıodaıı ve İğneadadan 
yeni mal beklenmektedir Bu 
mallar gelince, fiatların makul 
hadde düteceği tabiidir. 

--
İspanyaya keten tohumu ihraç 

edildi 
İ panya ile henüz yeni ticaret 

anlaşması yapılmamıştır. Maa· 
mafih, umumi esaslar dahilinde 
olarak bu memlekete de 2i2 
çuval miktarında bir parti keten 
tohumu ihraç edilmittir. 

Bu tohumlar, İspanayda keten 
ziraatini inkitaf ettirmek mak. 
sadile tohumluk olarak ldlosu 
20 kuruıtan tedarik edilmiştir . 

lktısad Vekili latanbulda 
İktısat Vekili Hüsnü Çakır 

dün Anknradaıı şehrimize gelmit 
Haydarpaşa ishsyonuııda Veka
lete merbut müesseseler erkanı 

tarafından kar§ılaomıştır. Vekil 
şehrimizde bir kaç gün kalacak 
ve bu müddet zarfında şeker 

işler ile de alakadar olacaktır . 

lsveçliler dövizsiz mal vermeK 
istemiyor 

İsveç hükumeti ile aramızda 
ldiring anlaşması vardır. Buna 
ratmeıı, İsveç fabrikaları bedeli 
serbest d i v i z 1 e ödenmedikçe 
memleketimize mal göndermiye
ceklerini tücc rlarımıza bildir
miılerdir. Fabrikalar aynı za
manda malları fob olarak teslim 
edebileceklerini ve hiç bir zarar 
ve ziyan .kabul edemiyeeekle· 
rini de ilave etmişlerdir. 

B o RSA 
' ÇEKLER 

12 - 3 . 1940 

Londra S.2375 
Nevyork 130.19 
Pariı 2.8539 
Milin o 6.8925 
Cenevre 29. 26 
Am.terdao 69. 1611 
Brükıel 22.225 
Atina 0.97 
Sof ya 1 .6325 
Madrid 13.43 
Buda peşte 23.08 
Bükreş 0.63 
Belgrad 3.1 55 
Y okobama 31. 755 
Stokholm 30.99 

ESHAM VE TAHVıLAT 
Ergani 19.97 
Sıvas·Erzurum il 19.44 

" " 111 19.37 
.. ,, v 19.44 
:ıı ,, VI 19.37 

Merkes Bankası peşin 11 J.2S 
t93S % 5 ikramiyeli 19.74 

Kanunlar, Kararnameler ve Ticaret Muahedeleri 
-

Ereğli Kömür Havzasında istihsalin tanzimine dair karar 
--------· 

Madde t - İktisat Vekaleti E - dilecek malzeme yenı ıse defter 
retli Kömür HavzHıncla imtiyu. l ka)•ıtları, kullnnılmış is m hal
veya imal ruhsat tezkeresi sa- 1 li İktisat Mfidtirlötiioce takdir 
hiplerioin istihsal program ları111 ettirilecek kıymet üzerinden 
tayin eder ve bunların ellerin- muameleye tabi tatulur. 
deki işletme plam ve projeleri- Madde 3 - Muhtelif imtiyaz 
ni istihsali tesri bakımından tek- I . I h t t k · . . , k veya ıma r• au ez eresı sa· 
rar tetluk ve tatbıkatanı ) 11 ın- h' l . . h d ti · · d ·ı • 1 ıp erının 11 a arı ıçıu e aeı 
dan takib ettirir ve her ışletme- 1 k . 1 t ı ı d d t ! o ara ış e meye a ınmn arın a 
nin malzeme alit ve e evıı ve ı f "d .. "l k 1 la~ kal 

1 k 
aı e geru en 1.ı;ım arı a ı 

anbar efyası mevcut arını nt- 'il d'ıır 1 d tl 
amı ere veya ı5er ıu u ar 

rel altına aldırır. · · d - d h'l • l -.1.ı 
2 

·ık . V k:-l 1. ıçın e m•te a ı ıae er en mu-
Maaae - tısat e a e ı • . . . l · 1 _ . . saıd ışletebılccek nmıl ere ış et-

muıtabııller ehnde bulunan ve 

1 

t' ı' kt" t V k.el t• ı· h' 
l 

ırmeye ısıt e a e ı sa a ı-

bul•nacak olan işletme mn 1.e· 
ı · t'b yettardır. me ve anbar eşya arıııı ıs ı sa- 1 . 

lin intizamla devamını temin .adde 4 - işba karar hüküm-
makııadile ihtiyaclarn göre tah. lerini yerine ıetirmek maksadile 
sis ve tevzi ve mevcut tamir a · kendilerinden istenilen işleri der· 
letleriııin çalışmalarını haV7.anıa hal yapmağa ve l ıım gelen 
umumi ihtiyaclarını karşılayacak mamulatı vermeğe kömür mÜs· 
şekilde tanzim ettirir. Tevzi e- tahsilleri mecburdurlar. 

Kok müstahselitının tayin oluracak mıntakalara sevkedilerek istok
lar kurulması ve tevzii iş\erinın Etibanka tevdii hakkmda karar . .._,..,.,.. __ 
Madde 1 - Hususi kok mües- niıbetlerde tevzi etmek usulü 

seseleri de dahil olduğu ·halde tutbik eluııabilir 
kok istihsal müesseı ı: lerinin kok Madde 6 - Kok kömürü tev · 
ınüstahseliihnı icabeden mınta- ı ziatıoda, resmi dairelerle, mali, 
knlara sevkederek istoklar tesis iktisadi, içtimai, sıncıi ve sıhhi 
ve oralarda bunları tevLi etnıe!.. , müessesel~rin -veya hayır teşek · 
işlerı Etibanka tevdi olunmuştur. küllerinin talebleri tercihaıı kar· 

Madde 2 - Birinci maddede şılanır . Bu müesseselerde lıısar

yazıh i stoklorın perakendecilere rufu temin edecek tedbirler nlın
veya tili topbncılara tnrzı tes· aıı ve eıdhııle teshin vasıta
liaı ve tevzii işi Etibıınk ile larının harareti 20 dereceyi ieç· 
meı.kur şehirler belediyeleri a- miyecek surette ayarlanması ve 
rasında tanzim olunur. bunlar da kok kömürile bera-

Madde 3 - SlSmikok fabrika· ber ve daire tesisatının teknik 
sile şehir gazhaneleri 1940 de- imkanı dahilinde .. ir mikdar da 
vresi içinde 1~39 istihsal mikda- taş kömiirüııün yakılması imka 
rını elde edecek şekilde istihsal nı temin olanııır. 
de bulunaccıktır 1 Madde 7 - Kok kijmürlinün 

Madde 4 Kok müstahsilleri tek elden ve tek fiatla satışından 
tesbit olunacak resmi satış fiat · ve halitalar vücuda getirilme
ları üzerinden ve ancak Etiban- sinden hasıl olacak fnklar mil· 
ka gösterilecek mahallere veya h mahr1:1kat mevzuunda Keordi· 
alıcılara satış yapmakla ve bu- nosyon Heyetinin karnrile yapı· 
nuo haricinde hiç bir satışta bu lacak sarfiyat için bir ihtiyat 
lun ına makin m i\ltellaftirler. 

Madde 5 - Gerek sömikok 1 hesabında toplamr 
ve gerek Karabük koklarım ve Madde 8 Milli Korunma 
gerek mahalli gaıhcıne kokları- Knnunıle tesbit olunan tahsisat 
nı istihlak sahalarında icabı ha· t nn yukarıki maddelerde yazılı 
linde tok fiat üzerinden satışa 1 işlerin tedviri için 2j0 bin lira
çıkarmnk ve bunun için de muh- lık bir mütedavil sermaye ifraz 
telif cins kokları tayin olunacak ve Etibank emrine tahsis olunnr. 

lngiliz menşeli emtea bedellerinin kliring yollle ödenmesinin bir 
kinunevvelden itibaren · kaldırılması hakkında kararname 

·'~ 2 12836 
6. 11.1939, 3 0.11. 1939 tarih ve 

2 1226.!, 2 12410 sayılı kararna
melerle verilen salahiyete isti
naden, İngiliz menteli ~mtea be
dellerinin kliring yolile tediye 1 
uulünün l kanunuevvel 1939 1 
tarihinden itibaren kaldırılması · I 
na ve 30 teşrini1&ni 1939 tari· 

.. -kı . . 1 
hine kadar gumru erımıze ge· I 
lipte muhassas plifonları tüken· 
miş olduğundan dolayı ithal e 
dilemeyen İngiliz menşeli mal· 
ların ithalini temin için 1 tem· 
muz 1939 tarihin.len itibaren 
kliring plifoolarıoda kullanıl· 

mayan pozisyonlardan ünakale 
yapılmaınna ve bu şekilde tahsis 
olunacak plafonlnrın emteanın 

kııyıd tarihine göre tevzi edil
mHİne dair Loodra Büyük El· 
çilitimizle İni'İltere Hariciye Ne· 
zareti arasmlla teati etlilen ve 
Hariciye Vekilliii•in 5 tubat 

' 

1039 tarih ve 571 3 43 sayılı 
teLkercsile g6nderilen ilişik ne· 
talar icra Vekili ri Heyetince 
12 tubat 1940 trmhinde okuna· 
rak imza taribiuden muteber ol· 
mak ü:ıere tasdiki kabul ohm
muttur. 

X.: R 10432 7213 44 
Forelgn Office, S.W.I. 

22 teşrinisaui 193~ 
Ekselans, 
Büyük Britanya ve Şimali ir

landa Müttehid Krallığı Hüku
meti, 27 mayıı 1938 de Loadra· 
da im7tı edilen Teslihat Kredisi 
ve Garanti Anlaşmalarının şa· 
mil elclukları kontratlar icabı 

olarak ibrac edilen mallar isfü . 
na edilmek şrırtile, ileride 1 ür
k iyeye ibrac edilecek bütün Müt
tehid Krallık ınallarının takas 
muamelesine tabi tutulmasmı 

arzu ettiği Ekselansınıza bildir
•ekle keabi 'eref eyler. 

(Denm• var) 

M ü t e ah h i t 1 er i n Ta k v i m i 
·---~------------- ~-----------------------..... ----~ 

YARIN 14 l 940 ta YAPILACAK İHALELER 

Beden Terbiyesi Gen. Direk. : izmir Türistik Yollar Mıntıka 
Oolmababçe atadyomn ioş.(No 1311) 1 Müd. 
Diyarbakır Lvz. SAK : Dıvar anka.zı (No 1S47) • 

Pavyon inıı . (No 13Si) 1 Edirne lnbi1&rlar Ba,uıUd. : 
İıt. Elektrik Tramvay ve Tünel Depo tamiri (No 1348) 

İtletmeleri : ' Afyon Kor SAK : 
Kamyon ve knm)onel (No 1339) Kundura (No 1349) 

İst. Jandarma SAK : 1 Askert Fabr. U. Müd. : 
l~öHle ve vaketa (No 1S39) Çelık, nilcel lcokil ve başlıtı (No 1350) 
Dıyarbakır Vilayeti : E ektrilt malzeme•i (No 1350) 

Çimento (No 1342) Pamuk yaQ'ı (No Hl53) 

Maarif Matbaası Müd : Tekirdağ Tümen SAK : 
Sığınak inş. (No 1342) 

İst. Belediyesi : 
Tıbbi acze ve lttvaııım (No 1343) 

lst. Deftedarlıtı : 
Heli inş. (No 1343) 

D. D. Yolları : 
Moluz taıı (No 1344) 

Nefi yaR'ı (No 1344} 

Sclimiye Askeri SAK : 
ı<ırem ıt ve kereıte (No 1344) 

lıtanbul Komut. SAK : 
Elektrik tesiutı (No 1344) 
Eşya nııkli (Nu 1350) 
Okul tamiri (No 1356) 
Depo tıımiri (No 1352) 
Ot (No 1354) 

Knndılh Kız Lisesi : 
Lac.vart \:nmaş (No 1341) 

İnhisarlar U. Müd.: 
Çatı tamiri (No 1344) 
Oval kalıp eQ'eai (No 1352) 

Kadıllöy Vakıflar Direk. : 
Kömür ve odun (Nu 1345) • 

Akhisar Belediyesi : 
Macra inş. (Nu 1345) 

İzmir İnLisıırlar Başmüd. : 
Hangar in~ . (Nu 1346) . . 

Yulaf (No 1350) 

Deniz Lvz . SAK: 
Etüv makinesi ve montajı (No 1352) 
Tıre çorap ipliR'i (No 1354) 

Tophane Lvz. SAK: 
Gıır. malzeme ve ecıuı (No 1352) 
Sodıı (No 1353) 
Kanaviçe (No 1~53) 
Hava verme cihazı bilyalı supap va las

tik halka (No 135b) 

Edirne Askeri SAK : 
Elbise d ıktiıilmeai, karavııu, bel kayışı 

ve bakır kaun (No 1353) 

Çanak. Mst. Mvk. SAK: 
Kiramit ve çivi (No 1353) 

M. M. Vekaleti: 
.. C,iizdan ve defler (No 1354) 
Varil No 1354) 

Balıkesir Kültür Direk. : 
Okul binuı İnf . (No 1355) 

Devlet Limanları İtletme U. Müd.: 
Defter v .s. butırılmaa• (No 1356) 

Boş r.ıfı tıneko.i (No 1356) • 

Hamit : []Tırnak ıçına alın ;;., ış nu• 
meralar, ışin hangi sayılı gauıtedıı nep• 
o!duğunn göıterir. 

[•J Sonunda yıldız ışuetı bulouan iılu 
müu.yedt1ye aittır. 

MUNAKASALAR 
1 nşaat -lam irat- Nafia işleri - Malzeme-Harita 

Konya Vilayeti Daimi Encümeninden : 
Aktehir-Kouya yolunun Akşehirden itibaren 17+0oo-2ı+ooo 

inci kilometreleri arnsıoda yaptırılacak olan 3026 lira 60 kurut ke
şif esaslı tamirat işi 15 gün müddetle ve açık eksiltme usuliyle ek
siltmeye kou•lmuştur. 

Eksiltme 18.3.940 pazartesi günü saat 15 ile vilayet daimi en
cümeni odasıncla yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 227 liradır. 

Bu işe ııit ketif, şartname ve müteferriti evrakı fenniye her 
gün mesai saatleri içinde Nafıa müdürlüğünde görülebilir. 

Taliplerin ticaret odası kayıt vesikaııyle 227 liralık muvakkat 
teminat mektubu veya makbuz ve ihale gününden en az ıcl<iz gün 
evvel vilayet makamına müracaat etmek suretiyle tedarik edecekleri # 
ehliyet vesikalarile birlikte yukarıda yazılı iÜn ve saatt~ vilayet 
daimi encümenine müracaatları lüzumu ilin olunur. 

• * • Aktelıir - Konya yolunun Aktehirden itibaren ll>+ı 00-
16+2\lO kilometroları arasındaki muhtelif parçalarda yaptırılacak 

olan 4701 lira keşif bedelli tesviye tenzimi, tat ferşi ve silindiraj 
iti 15 gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıttır. 

Eksiltme 18 3 .9:10 pazartesi günü saat 15 de vilayet Daimi En
cümeni odasında yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 352 ·lira 58 .kuruştur. 
Bu işe ait keıif, şartname ve müteferriği evrak her gün meaai 

s.ı~tleri içinde N&fıa müdürlütünde görülebilir. 
Taliplerin Ticaret odaaı kayıt vesikası ile 352 lira 58 ktJrıı~l uk 

muvakk1tt teminnt mektup veya makbuzu ve ihele gününden en az 
8 gün evvel Vilayet ma!:amına müracaat etmek suretiyle ıılacetı eh· 
liyet vesikalarıoı hamilen yukarıda yazılı gün ve saatle Vilayet Dai· 
mi Encümenine müracaatları lüzumu ilan olunur. 

İstanbul Belediyesinden : 
Maçkada Emlak caddesinde yeniden yapılacak kanal inşaatı ka

palı zarf usulile ek&iltmeye konulmu,tur. Keşif bedeli 990'l lira 25 
kuruş ve ilk teminatı 742 lira 52 kuruştur. Keşif ve şartname Za· 
bıt ve Muamelat Müdürlügü kaleminde görülecektir. İhale 28.3 940 
per~embe günü saat 15 de daimi encümende yapılacaktır. Taliple
rin ilk teminat makbuz veya mektupları, ihaleden 8 gün evvel Fen 
işleri uıüclürlüğiine müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 940 yılı
na ait Ticaret Oduaı vesikalarilc 2400 No. lu kanuna göre hazırlı · 
yacakları teklif mektuplarını ihale günü saat ı4 de kadar daimi en 
cümene vermeleri. 

Çanakkale İnhisarlar Müstakil Müdürlüğünden : 
İnhisarlar idaresi yangın tesisatı münakasaya konulmuş ve bir 

talip çıkarak gösterdiği fiyat haddi iti.alde iÖrülmediğindea mi· 
aakaıa müclcleti on ıin uıatılmıtbr. 
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Bu gün ilAn oluna 
Ctn•i 

A) ~lünakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafıa işi 

Abtebir Konya yolu orasında tamirat 
.. ,, ,, tesviyei türa· 

biye, tat ferşi ve silindiraj işi 
Depo inş.: 3 ad. 
Beşiktaştaki Nafıa imalathanesinin iç kapı 

lentosunun tamiri 
Üıküdarda yeni Atpazarında inşa edilecek 

veteriner külübesi 
Adana Memleket Haataneıi tamiri (teme.) 
Şose İnf. 

aç. ks. 
,, 

kapalı z. 
pnz. 

,, 

uç. eks. 

" 

3026 60 
4701 -

7740 93 
270 72· 

443 54 

774 34 
7127 40 

382)8 19 

227 -
352 58 

580 60 
20 30 

33 27 

53t 56 
2865 61 

Konya Vilayeti 
,, 

B lıkesir Kor SAK 
İst. Belediyesi 

,, 

Seyhan Vilayeti 
Kütahya Vilayeti 
idil Mardin Kazası Malmüd. 

• 
1 

1 .3.40 15 -
18 3.40 15 -

29.3.4) 15 -
14-3 40 14 

14.3.40 

18-3 4 
21-3-40 
4-4-40 

14 

10 -
15 -
il -İdil kazasında hükumet konatı int• kapalı z. ------

ilaçlar, Ki inik ve ispen9iy 

Tıbbi ecza Haseki hast. için kapalı ~. 

E lektrili -Havagazı-Kalorifer(tesi at ve malzemesi) 

Akkü bataryaıı (temd.) pu. 4500 -

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşı!. ~· 

Pamuklu mıntan 
Battaniye: 3000 ad. 
Kıtlık elbiıelik kumaı: 5000 m . 
Siyah astarlık bez: 50000 m. 
Düz beyaz kanaviçe: 35"000 m.· çi:ı.rili ka· 

neviçe: 90000 m. 
Yemeni: '2500 çif! 
Çamaşır diktirilmesi don: 25000 ad ··göm· 

lek: 25000 nd. 

paz 

,, 

" 
., 
" 

Aıtarlık bez mavi: 35000 m.·patiska: 2500 m. ,, 

20000 -
27600 -
17500 -
18000 -

20 00 -
elı. O 05 

Mobilya, büro ve ev eşyası Mu, mba, t!alt, y.s. 
Demir karyola: 145 çift az. 

Dolap yazihane 1&ndalya Villyet ilk ek•l· " 358 -
ları için 

Matbaa işleri - Kırtasya-Yazıhane Levazımı 

Şişe ambalaj katıda: 30 t. pa:ı. 

I< ereste, tahta ve saire 
Meşe makaı traversi: 906 ad. kapalı z. 
Çam tahtası 
W. ahruka t, Benzin, Makine yağlan v. s. 

2208 20 
95 -

494 53 İst. Belediyesi 28-3-40 15-

3~7 50 P.T.T. U. Müd. Ank. ve İst. 4-4-40 16 -

1500 -
4140 -
262§ -
2700 -

150} 
375 

Konya Lvz. SAK 
'\1.M.V. Hava SAK 

" 
n 

İnhiııarlar Umum Müdürlüğü 

Adana Askeri SAK 
t.M.V. SAK. 

15 3 40 
16 3 40 
193-40 
ıs 3 40 
20 340 

15 -
rn -
IO -
10 
lO -

16-3-40 10 -
16 3 40 11 

İst Hava Aktarma Ambarı Direk. 16-3-40 11 

İst. Hava Aktarma Ambarı Direk. 16·3·40 IO 30 
Ye,ilköy 

25 85 İst. Beloeiyeai 14-3-40 14 -

İnhisarlar U. Müdürlü Ü 16-3-40 10 -

165 62 D.D.Y. Ank. Haydarpaşa Sevk Şefliği 27·340 15 -
15 - M.M.V. SAK 16·3-40 10 -

Odun: 800 t. (tart. 140 kr.) 
Mazot: 1430 teneke·raz: 350 teneke·benzin: 

150 teneke vakum: 1 t. 

paz. 
a~. eks. 

k. O 03 50 2 IOO -
366 83 

Kars Askeri SAK 28-3-40 11 -
Adana Pamuk Üretme Çif lliği Müd. 23-3-40 IO -

Ga:ı. yağı: 2732 k. (teme.) 
Benzin: 75 t. 

Müteferrik 

Yün çorap ipliği: 7 t. 
Demir boru, dirsek v ·•· Karaataç mieue· 

sata için 
Kazma, kürek v.ı. Beykoz ataçlama fidan· 

lıtı için 
Tuz çuvala: 500000 ad.·çul: 150000 ad. 
Pala1ka kayışı sabunlu köıcle : 1600 ad. 
Paluka takımı: 367 ad. 
Belleme: 2000 ad. 
Yem torbaaı: 4 00 ac. 
Kıl kolan: 6000 ad. 
Tevhit semeri: 100 ac. 
Nakliye arabaıı: 55 ad. 

" 

paz. 

" 
n 

" ,, 

" 
" 
" 
" ,, 
,, 

Palaaka takımı diktirilmeai (biçilmit ola- ,, 
rak bütün malı;emesi verilmek 6zere:3000 ad. 

Kur .. un boru 15-40 m m: 138 t. kopalı z. 
Buro komeuiyal kitabı yuılma musabakaıı 
Beden termometrcıi: IOOıl ad. paa. 
Semer kılı: 4 t. 

" Makara iplik (ıiyah): 2000 ad. n 

Atef tutlaaı ve harçlar: 67 kalem (şart 880 kr.) ,, 
Sudan zamkı: 3917 kı. aç ekı· 
Beton n temel taıı: 8UO m8-Sultan çiftli· paz. 

ği kumu: 80 m8·çakıl: 150 mv 
Tutkal: 3 t . 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Satır eti: 150 t. (•art. 135 kr.) 
Sıtır eti: 23 t.-yulaf: 200 t.·arpa: 250 t. 

k. ot: 250 t. 
Yul!Af: 125 t. 

B. M O 7 a y e d e 1 er 

Muhtelif ev etyası 

Saodalya, mua ve radyo makineıi 

Aıit ıillfirik cam tite 
Delikli tutla. 7000 ad. 

ç. ek. 

paz. 

" 

aç. rt. 

11 

,, 
n 

Bulrur unu: 21517 k,-ince kepekı 1564 k.· paı;. 
kaba kepek: 685 k.·yıkama altı: 474 k.· 
yıkama üstü: 975 k. 

24750 -

k. 2 75 
345 60 

401 50 

1500 -
1321 20 
4100 -
3600 -

210 -
2200-
6600 -
2400 -

360 -
2800 -

17 00 -

2952 50 

1800 -

k •• 18 

k. B 08 

639 

Münakua 14.3.940 perfembe günü saat 15 de açılacaktır. 
Taliplerin tayin edilen gün ve aaatte Çanakknlede inhi1arlnr 

iclareıi M. müdürlüpne müracaatları iliin elunur. 

Balıkesir Kor Satmalma Komisyonundan : 
Balıkeıirde 3 adet depo rapbraluaktır. Beherinin muhammen 

ı85i 25 

2887 50 
25 92 

30 11 

142 -
99 09 

307 50 
260 -

15 75 
165 -
940 ...... 
18 -

54 -
2IO -

10050 -
215 33 
... a -

IJ5 -

K tahya Ziraat Müd. 
Deni~ Lv:ı. SAK Kasımpaıa 

M M.V. SAK 
ist nbul Belediyesi 

n 

İnhisarlar Umum Mfidiirlüğü 
Adanıı Askeri SAK 

,, 
" 
" ,, 
,, 
., 

elediye Sular idaresi Taksim 
Maarif Vekaleti • 
M.M.V. SAK 
Askeri Fabr. U. Müd SAK Ank. 
İst. H va Aktarma Ambarı Direk. 
Aık. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 
Darphane ve Damga Matbaası Müd. 
ist. Mıntıka Liman Reisliği 

D D. Y lları Haydarpaşa 

15-3-40 15 -
15-3-40 16 -

18-3·40 
14·340 

14 3-40 

20·3.40 
18·3-40 
14-3-40 
18·3-40 
18-3-40 
18 3.40 
18·340 
16-3-40 
15 3-40 

27-3-40 
12-11-40 

16 3-40 
18-3-40 
16·3-40 
25-3-40 
29 3-40 
18·340 

5 4.40 

il -
14 -

14 -

10 -
I0-
10 -
10 -
IO -
10 -
10 -
ıo 

14 -

15 -
15 3o 
10 -
15 -
ı l -
14 -
14 -
15 -

IO 30 

2025 - Kars Askeri SAK 
Viı:e Aık. SAK 

28-3·40 11 -
14-3-40 16 -

750 - Kütahya Tepçu Alayı SAK 15.3.40 12 -

Üsküıler İcra Mem. Feneryolu İs- 19-22.3.40 15 -
tııs1on CiYarı .~'( 60 

Üsküdar İcra Meın. Çengelk~y Is· 15-22·3 40 14 -
kele gaainosu 

lıt. G mr kleri Başmüd. 14-3-40 13 3t 
Mua ole v İstihlak Vergileri Tab· 20-3-4U l l -

ıil ŞefJij'i Ey p Silahtar Ağa 
Tcıphaae Ln. SAK W-3-40 15 -

hedeli 25 U lira 31 karu ütftnüa yekün tutarı 7740 lira 93 kuruştur. 
Oçiinün llnkkat t in atı 580 lira 60 kuruştur. 

. Şartn me, ke if ve pi nları Balıkeıirde komisyonda glSrülür, 
ihalesi 2Y.3. 40 c aın ü Ü 1aat 15 de kapalı zarfla yapılacaktır. 
Taliplerin kan•nt vesikalarını beraber bulundurmaları ve ihale rü-

1 

nünden bir ıaat evvel imsa muk bilinde Balıkeairde Kor satınalma 
ko iıyonu a Yer ti ri. 

IJ Mart 19'0 

Kırtehir Nafıa Müdürlüjiinden: 
Pazarlıta konan iş: e1' 
Kırşehir Kayseri yolun un 221 + 000 - 241 + 300 kilometr~ ' 

arasında 17 km.lik kısmın şose ibz.arı ve silindiraj itleri ile 34 il ' 

eufez inşatı işidir. 

Ba işleri• ketif bedeli 26195 lira 66 kuruştur. 
Bu it aic evrak şunlardır: 
A - rafik 
B - Ketif ve keşif hulasası 
C - Hususi ve fenni şartname 
D - Ekıiltme şartnamesi 

E - Proje 
F - Genel şartname ıt 
Bu it kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuş ise de talib ç f 

madığından 4.3.940 tarihinden itibaren bir ay içinde paxarlıkla 1' 
tırıla!!aktır. . rı' 

isteklilerin azarlığa girebilmeleri i9in afağıdaki vesikaları ıb 
etmeleri lazımdır 

A - Ticaret Odesı kayıdlı olduğuna dair vesika. 
B - Villyetten alınmış ehliyet vesikası. dl' 
Pazarlık Nafıa Müdürlüğünde toplanan Komiıyoıı tarafııı 

yapılacaktır. t~· 
Pazarlığa girmek istiyenlerin ber pn saat oo dörtte Nafıa~ 

dürlüğ .. ne miracaatleri ilan olunur. 

Çanakkale Nafıa Müdürlüğünden : d 
Açık ekıiltmeye konulup talip çıkmayan 5192 lira 75 "~, 

keşif bedelli Çanakkale • Ezi.?e şosasıııın 31 +000 kilometro•ıt.11 r , 
ayrılan Pıuarbaşı·Mahmudiye-Uvecik·Kumburnu-Çamoba-Geyikh ;, 
lunun 13+350 kilometrelik kısmı üzerinde toprak teıviyeıile kı.S ,ıır 
mevcut yolun iılAh ve tesviye ameliyatının 23.3.940 taribine r• ti 
yan cum •• rtesi günü saat 11 de Nafıa Müdürlüğü binaaında topl• ~ 
ak komisyon huzurunda pazarlık suretlle ihaleıi yapılmak üıert 

rüıı müddetle e siltıneye çıkarılmıştır. ' 
Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 3q9 lira 48 kuruştuk ~ 

vakknt teminat vermeleri Çnııakkale vilayetiue mürac.uıtle alsC8~; 
ehliyet vesikası ile ticaret odası vesikasını ihııle günü koıııisJ 0 

ibraz etm leri lazımdır. Bu işe ait evrakı keşfiyeye görmek .;e ~ 
silat olmak isleyenlerin Nafıa müdürlüğüne müraeaatları ili~ 

11- r, Klini v ispençiyari atat, Hastane Lvz. 
~-

İstanbul Belediyesinden : 1~ 
Haseki hastanesi için lüzumu olan tıbbi ecza kapalı zarf ııfll 1 

eksiltmeyı.: konulmu,tur. Tahmin bedeli 6593 lira 69 kuruş "edV 
teminah 494 lira 53 kuruştur. Şartname zabıt ve muamelat ıııO 
llitü kaleminde ıörülecektir. İhale 28.3 940 perşembe günü P'

1,t 
t daimi encümence yapılacaktır. Talibleria ilk teminat makbtıı'; 
mektubları ve 940 yılına aid Ticaret Odaaı vesikalarile 2490 1111; 

ralı k nuna •öre hazırlayacakları taklif mektublarını ihale giiıı6 
14 e kadar daimi encümene vermeleri. _/ 

E rik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Mal~:) 
P.T.T. Umumi Müdürlüğünden: ~ı 

Talibi çıkmıyan Akkü bataryası pazarlıkla mübayaa alıoac• ı' 
Mub mmen becel 4500 muvakkat teminat 377,5 lira olup f'' t 

lıtı 4 Niıan 940 pcrtembe günü saat 16 da Ankarada P. f, 'f· r· 
mum. midürl k binasındaki satınalma komisyonunda yapılac•"1' 1 

isteklilerin munkkat teminat makbuz veya banka teminst ıS'ı/ 
tubu ile kanuni veailrnlarmı hamilen mezkür rün ve saatte o 1'0 ft' ' 
rosaa ve ıartnameleri görmek üzere mesel saatleri dahilinde if 
karada P. T. T. Levaum, İstanbulda P. T. T. Len:ı.ım J.1r. 
fMlaesi müdirliıtüne müracaatları ilin olunur. 

en ucat - Elbise - l<undura - Çamaşır v. s. 
lstaııbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundoıt :ıl 

Yirmi üç in yedi yüz yetmiş metre portatif ıadır be.ı.İ '!' ~ 
caktır. P zarlıkla ekıiltmesi 18 3.940 pazartesi günü ıaat 14 ~e ~ 
pbanede İıt. Lv. imirliği sahnalma komisyonunda yapılacaktı''/ 
munesi kemisyonda görülür, İıteklilerin teminatlarile belli fi 
kemiıyona relmeleri. 

M. M. v. Hava Satınıılma Komisyonundan: ~I 
4.0oO wetr hava rengi kaputluk kumaı pazarlıkla satın ~~:.! 

caktır. Muhammen bedeli 14.840 lira olup kati teminat ıtı 1 
2.226 liradır. Pazarlıtı 15.3.940 cuma günü saat 11 do ha"' 1, 
alma komisyonunda yapılacaktır. İdart t~rtname Ye evıafı be'~/ 
~tleden senar komisyondan almabilir. isteklilerin muayyeıı l ,ıl ~ 
uatte kati teminat ve kanuni belıeleriyle komisyonda bululldl 

- ,: 
Kony Levazım Amirliği Satmalma Komlsyonunclıı t \ 
20,000 liralık pamuklu mintan pazarlıkla satın alınacakt•;~/ 

saf ve h"!susi şartları Konya Lv. amirliti satınalma koıııi•)' -~ 
görülür. ihalesi 15 3 40 cuma günü uat 15 de Konyada LV'· _ı 
ti sahnalma komiıyonunda yapılacalc,tır. Bel.er er pamukldıı 
moın muhammen fiah 115 kuruştur. Uk temioab 1500 lir• ıt· . 

İstanbul Hava Aktarma Anbarı DtrektörlüfündeO · 
Hava birlikleri için aıağıda cinı ve miktarı yazılı 3 kal•"' 

satın alıuaHktır. 
J5 ._in metre astarlık bez •mııvi,, 

2 bin aded makara iplik "siyah., 
2 bin beş yüz metre patiska de 
Puarlıkla eksiltmeai 16 3.940 cumarteıi günü saat l 1 ~I {. 

,.lköy hava aktarma anbıırı sııtıııalmn komisyonunda yapıl11~0, 
lstcklileıiıı şartname ve nüwunele.ri görmek üzere Jıaer •

11
,tl' 

zarlıtıı gireceklerin mezkür gün ve srıatte muvakkat teııı• 
komiıyona mü.racaatınrı. 

o 1 ~ 
M. M. Vekaleti Hava Satmalma Komisyonundıı "''' 

3000 adet b o.ttuuiye pazarlıkla s:ı.hn alınacaktır. MubııJSI _, 
deli 27,6CO lira ilk teminatı 4140 liradır. İhaleıi 16.3,940 .'",l 
günü ıaat 10 da Anknrada M. M. V. Hava ıatınalma koıJJ••f / 
yapılacaktır. E.vsaf ve ıartnamesi 138 kuruşa komisyond•11 f 
istekliler in belli i'Ünde komisyonda bulunmaları. lJ"' 

*"' • 5000 metre kışlık el .. iselik kumaş puarlıkla satın 11 İ~1 
tır. Muhammen bedeli ı 7,500 lira kati teminatı 2925 lirad1;uıı' 
19.3.940 salı günü aııat 10 da Ankarnda M. M. V. Hava 1' 
komiıyonundll yapılacllklır. Şarlnllmt:si komiıyonda röriil~'rl· 
ıeria kati temiuat ve kıauai belgelerile komisyeoa ı.ıııo• 1 



M • • • 50,000 metre siyah astarlık bez par.arlıkla utın alınae ktır. 
l lıhe.uunen bedeli 18 000 lirn olup kati teminat 2700 liradır. Pazar-
1lı 18 ' .3.940 pazartesi ı=-linü s at 10 da Aok rada M. M. V. Hav 
~bıı~lı:ı:ıa koıniliyonuıı~a ynpılacaktır. Evsrıf ve ıartrı mc:ıi her g~n 
L 

0 15Y• nt!a o-örülür. isteklilerin kati temiııat ve kan••İ belg lerıle ... Q:ı. • 
15Yentla b•luomaları. 

SSA ==s 

• • • Hepıine tah İn edilen fiyatı bin lira elan 5 i kilo çivi, bin 
l:ıef y6a kile çember, on bin adet çembor toh: 111 1 20J kil 111Gb6r kur
fU o 15 art 940 cam iÜD s at 10 da paı:arlalda s h ıalıoacn
ından İsteklilcrın 150 liralak kat'i teminatları ile birlikte paz rlık 

pu Y oa ti dt• M . V s tırıalma l<0ınisyen•oda ltulunmaları. 

* • • eycut t rtn me ve res İne göre mutfalt V8J' nları için 3 
ta yemek ecatı ile kazana LJ mart 940 cuma gün& pu rlıkla sa· 

M. M. Vekaleti Satmalma Komisyonundan at l 1 e satın alınacngınd n isteklilerin tahmin fiyata olan 2089 lira 
~ Bcber adedine ta mio edile fiata S ltuuı lan 25 bin toae 75 k•nış üz.erinden 313,5 lıralık ka'ı teminatlarile birlikte pugrJık 
tı(. il "c 25 bin tane ı 'mlek 1 mart 940 cum rtui anü ı;aat 11 de n ve saati de Ankarada • . V. saatın ima komisyon nda bu
IU ~· V. ııahoal a k misyenunda paı:arhkla diktiril eektir. l tel- l•n ıJerı. 
,1~tın 375 liralık kat'I te inatları ile birlikte pazarlık ıtin Ye sa- • • • Keşif bedeli 266. 808 lira olan benzin taekları kapalı :uırfla 
~~de Ankııradada M. M. V. satuıalma ke iıy nunda bulunmnlorı. . eksiltme) e Gnt. u tur. Ih lesi 'l7 3 940 ~orşambo. 2finü saat 11 de· ti: Çaınatır dikimi hepsi birden ir talip uhdesine ihale edılebiceti dir. İlk te inah ı ı,423 lıra .. artnamesi 1335 kuı'uş ırnmisyondan 
~lar ayr ı gömlekler ııyrı taliplere de ihale edilebilir. ,.. _ lıım Tnlıplerin ibal Hatinden bir aat evveliııe kadar zarflarını 
~a. Büro ve e eşyası, uşa_mb_a,_!!_Jı .::!.: ... : Aokaradn M. t. v. s tınalmıı k isy nuna vermeleri. 

t - - -- • • • İki motör ve üç kamyonun dıı lastikleri tamir ettlri-
ıtanhul Hava Aktarma Anbarı Direktörlüğünden: lecektir. Kamyon ve motörler Cebecide kimya taburunda 

~~tliava birlikleri erntı ihtıyacı için 145 ~ift demir karyola lnıa· görülebilir· isteklilerin 16 mnt 940 cumartesi günü saat 10 
~· 1 da. M. M. v. Satınulma Ko. da yapılacak pazarlıkta bulun-

fİlk " aıarlıkla ekıiltmesi 16.3.940 cumartesi günü ınat 10.3 l da Ye- maları. 
0
(. hava aktarma om))arı satınalma komisyenunda yapılacaktır. * • • Hepsine tahmin edilen fiy11tı 360 lira olan bin t ne beden 

~I •tcklileriu şartunmc \'e nfimuneleri görmek üzere her gün pa- 1 termometreıi 16.3.940 cumartesi günü saat IO d pııı.arlıl.la sntın 
~. •~a gireceklerin me:rkür rün ve vaatte muvakkat teminatlarile alınacağından isteklilerin 5 ı lirnlık k.ıti teminatları ile birlikte pa-
~a müracaatları. zarlık gün ve saatıııda M. M V. Sabnalma Ko. dn bnluum ıl rı 

atbaa işleri, kırtasiye ve yazıhane Lvz. 
U~13 ton fite ambalaj kandı almaeakhr. Bak fnbiıarlar U. Müd. 

~ ~ereste, Tahta ve saıre 
M. M. Vekaleti Satınnlma Komi!;yonundan : 

tıııı:ı US liralık çam tahtcsı satın alı·mcaktır. İste'dılerin 16 rıut Q41) 
ltt fi t te i güuü s ı.t 1 , .ı 15 lirnlıl leıniı . l rı ilt- bır!.klr • · \j 

•ııaı 
U.a 1 onıis o .el. bl lunu .. lar • 

~ Deınir Yolları ve Lim nlc rı lşlecmesı U· daresinde l 
•l•ıı 11haınınen bedeli 2208,20 iki bin iki yüz seki~ lira yirmi kuruş 
~ ~UG6 dokuz yüz altı aded meşe makas traversı 27.3 940 çarşam
lft ~nQ saat 15 de kapalı zarfla usulü ile Ankarnda idare binasııı-

••tın l ı a a ıııacaktır. 
kııttı u işe girmek istiyenlerin 165,6~ yü7. alt~ış b~ş .lira ?ltmıı iki ı 
1t~ı·8"" llluvakkat teminat ile kanunun tayın ethğı vesıkaları ve 
~1

1 

trini aynı ,-,. saat 14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri ı 
Qıdır 

li.,1dŞ , ;nameler parasız «>larak Ankarada Malzeme dairesinden, 
~ve aevk şeflitinden da~ıhlacnktır. 

akıı at - Yükleme - sö"Şa1tma ---
1\e. • . Balıkesir inhisarlar Bat~üdürlüğünden: .. 

~il a_ bılı tezyit ve tenkis olmak ıJa~tıyle ve kamyo_nlarla ?o~en
t Ilı . 11dırnıa inhisarları bakım cvlerıne taşınacak 2a0.ll00 kılo ıd -

c•~l 1 .94 lı Yaprak tütünlerin nakli işi mevcut şartnamesı mucibince 
fJ,l ~ ttO tarihinden itibaren iO gün müddetle açık eksiltmeye konulr l r , 

1· ~uh • 
1'tıf• t l' l' aınıneu bedel 2.500 lıradır. 

; ıttır~~ 1Plerin yüzde 7,5 muvakkat teminat akça ı olıın 187 lira 50 
t / ~-'r birlikte 2v.3.940 tarihine wüsadif çarşamba günü saat on 
JıO ~( '~11 Gönen inbiaarlarında müteıekkil komisyona müraca tları ilin l t , 

1ııif 

İd İzmir İnhisarlar Bntmüdürlü ünd n : 
~d~ ttenıızce bir ne z rfındn merkezden ve ci vr .. r k. za-

. ~l~tı satın alınacak tahminen al•ı buçuk milyon çuvallı 
ti 'ıl ~ı~:ırı Üzüm, incir. anason \•e sair iptidai maddele am
' 1 ~t ~11 

iz.da yapılncıık hammaliye i§leri pazarlığa konulmuş. 
de ~l %,nımen hammaltye ücreti tutarı 12225 muvakkat te-
1'' I 11\~l ~ ~16,88 lil'adır. İsteklilerin 25.3 940 gü ü a;aat 15 de 
fi ~~ dtırlüğümüzdeki Komisyona gelmeleri ilan ol nur. 

~tUkk!»t - --~ Benzin, akina yağlar v.r s 
/ 1• 1~ D.o. Y oll rı 8 el ioletme Ko~is;;;;ndan: 

~ ''eın· · h·ı ..,~ ~ '11n •ı ihtiyacı için I0,000 kt. benzin şartnnme ı veç ı e sa-
/ ~ 'ııt ~<!aktır. Açık eksiltmesi 2.> 3.940 paz.ar~esi J'ÜnÜ saat 15 de 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınnlma 
Komısyonundan : 

Tahmin edilen bedeii 2B Ü l'ra olan 4 ton semer kılı Askeri 
Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Sntı~ulmo KowİB) onunca 
18.3.940 p zartesi günü sut 15 de p.ız.arlıkla ıh le e Jilcceklır Şurt-
naml' p r sız ol r k komiHond 1 verıl r lıµltri 'l.luv.ı, at le 
m'n t ol " ll ! r ' ı " . ~ vt .ı 1 r • 

dekı e 
car an o dul. ,r, J ı ı "t 
saatte ko. i ) oıı.ı mür ca ı.l ırı. 

i .. :;', ı~ 

• • • fııhmiıı edilen bedeli 176 000 li u olem (j] ulem muhtelif 
ateş tujlası ve harçl>trı Askeri F brikalar Umum Müdürlü Ü Mer· 
kez Satıaalma Komisyonunca 25.3.910 par.ertesi günü saat 14 te pa
zarlıkla ihale edilecektir. Şartname 8 lira 80 kuruş mnkaltilinde ko· 
misyondan verilır. Taliblerin muvakkat teminat Qlan 10050 lira \•e 
2490 numar lı kaııunun 2 ve 3 ınaddelerindeki vesaikle komisyon
cu olmadıklarına ve bu ışle alak dar tüccardan olduklarına dair T -
caret Odası vesikasile mezkur gün ve ı;autte komisyona müraraat
ları. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğünden : 

Muhammen bedeli 1800 lira olan 2 bin kilo tahta ve 
karton bitüme üzerine ve bin kilo beton üzerine karton bi
tüme yapıştırmak için tutkal 5 4 40 cuma günü saat 10.30 
da Haydurpafada gar binası dahilindeki komisyon tarafın
dan açık eksiltme usulile satın alınacaktır· 

Bu işe girmek isteyenlerin 135 lırrllık muvakkat teminnt 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlıkte eksiltme günü saa
tine k dar ko isyonıı üracaatları 1 zımdır· 

Bu ~e ait şartnameler komisyondil.n parasız olarak da
ğıtılm lttadır. 

İstanbul Belediyesinden : 
Haseki hastanesi için alın eal· s bit mutfak ocakl rı kapalı zarf 

usulile elmlme} e kGnulmu§tur. Tahmin b de-li 7fö0 lira ve ılk te 
minatı 573 lira 75 l:uruşlur. Şartname Zabıt ,;e munmclat Müdürlü 
tü kaleminde görülecektir. İh le 28.3 940 perşembe güuü sntt 15 de 
daimi encümende yapıl caktır Taliplerin il c teminat a buz veya 
mektupları ve 940 yılı a ait tic ret odası ves kalarile 2490 No. 1• 
kanunu göre hazırlıyaca ları teklif mektuplarını ihale günü saat 
14 c kadar daimf encürnene vermeleri. 

Belediye Sular İdar sinden : 
İdaremiz ihtiyacı için 1380 O yüz otuz Sl'kiz bin kilo 15 - 40 

m m kutrun da kurçun boru kapolı urıh münakasaya konulmuştur. 
Bu husus için tanzim edilen şartname idaremiz Lcvu:ım servisi

nden parasız olarak alıonmilir. Ve ııümuneleri aynı serviste görü
lebilir. r ~ .,_t-. ~1 ta itletmemiz binasında yapılacaktır. lstekl lerin 164 lira 2 1 

4• "'lt · · ltnı • kL ·ı k'tt l · a gel-lı,yı/ tı lt:t ı ınat ma ouzı .e. ınuayyen va ~ e <0.~~syoı~~muz Talipler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarflarını ihale 
d'' ~tdtl lııdır. Şartnnmesı ışletme kalemınde gorulebılır. Muham- gönü olan 27 Mart 194 1 ç rşnmba günü s .. at 15 e kad r Taksimde-

• 
21

87 liradır ki id re merkezinde müdürlüğe veraıelidirles. Bu saatten sonrn ge-
,- f ~ D i L tirecek ..ıarflar kablil edılmiyecektir. 
f · /. ~1• • ·~ en z evazım Satınalmn Komisyonundan: • • • 
ı"~ ~llt lııin •dilen bedeli 24750 lira olan 75 ton benzinin 15.3.940 50P,OOO adet tuz çuvalı, 150,llOO ndet çul ile 3000 tuz küfesi 
• ';/ hır, ' 11 •llıyan cu ma günü saat 16 da pazarlıkln eksiltmesi yapı- almaca tır. Bcık: İnhisarlar u. Müd. ilanlarına. 
- )"c.k lt11:ı · - -----,---~-------

, . 1 ~ , 1 •natı 1856 lira 25 kuruı ol•p şartnamesi her rün komis- Erzal . Zahire, Et, Sebze y. s. \ -.t,.1•1" ~il ir. 
~'tll l( ılerın 24~0 sayılı kanunda yazılı vesaiklerilc birlikte Kcı-
~ e. bulunan komisyona belli gün ve saatte müracaatları. 

~ı~t 1) 
~ ~-~ crnıryolları ve Limanları 1 letme U. İdaresinden : 
>t ı._ r e.~Dlen bedeli 2220 ve muvabkat teminatı 166,5 > lira olan 
Gı~~\l :lıdü Y&ltı için 6 mart 940 tarihinde yapılan açık eksiltme• 

~lır, uhur etmediğinden münakasa 10 ıün mütidetle temdit e· 
s ltı 

Qt>tt~tt Jl40 pazartesi günü Hat 15,15 de icra dilecek açıkek
\\1 t...., '' lllck isteyenlerin, kanunun tayin ettiti vesaiki hamilen 
~Gt1ı~rtatiııe kadar Ankarada idare binasındaki kemiıyenda İs· 

0
: lt tt• e. etDJeleri 1 zımdır. 

"'' ~ l:'ı .:eler Ankarada malzeme daireaimle ve Haydarpaşada 
-- u 1 Q f • vk şeflitinde rörülebilir. 
1 Q :----.-----=----=:.....--~------~--------------~--.~,ıı' r r ı k 

~. -
İ ı~ ~~.. M. Veknleti Satınalma Komisyenumlan : 

tı"ı~• ~·..._ ~ taneıine tahmin edilen fiyatı 3 lirn oJau ~506 tane sia 
' ~ ''•tı,cllıart 94() çarşamba günü ısaat 11 de kapalı zarf usuliyle 

tı~1 ı ~ile h·ti?dan isteklilerin 562 lirıı 50 kurıaılı.ık ilk te inat mck
\ \ ,./~.• kt teklif mektuplarını eksilt e saatinden behemehal 

'1'•i. e •ne kadar Ankarada M. M. V. satınahna kemiıyenn 

Vize Askeri S tmalma Komisyonundan : 
23 ton sığır eti, 200 ton yulaf, 250 ton arpa. 250 ton ku· 

ru ol z rlıkla satın alınacaktır· ihalesi 14·3.940 ünü saat 
14den 16 de kadardır Vermiye talip olanların mezkur gün ve 
saatte teminatlarile birlikte Vizede askeri satınalmn komiı· 
yonuna gelmeleri. 

21.3.940 perşembe günü saat 16 da Ankarada Nafıa Vekaleti 
bine111 içinde Malzeme Müdürlügü Oda ıııda toplanan M lzeme ek
siltme Komisyonundcı 1800 lira muhammen bedelli 2000 adet Juılo 
pili !turşunu ile 200) adet kalo pili çinkosunun açık eksiltme usu 
lü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eks itme ş:ırtncımcııi ve teferruatı bedel11iz olarak Malzeme Mü
dürlütönden lınabilir. 

Muvakkat teminat 135 liradır. 
İsteklilerin muvakkat teminat ve şartııa:nesinde yazılı ves ik ile 

birlikte aynı ıün saat 16 da mezkur Kowisyeoda hazır bulun ala· 
ri liıı dır. (1010) (16 ) i-4 

* 
İSTNBUL TiCARET VE ZAHİRE BORSASI 
- 12 3.940 - GELEN 

Arpa 142 Ton 

FiATLAR 
B. peyııir 

125 Butday • 
?.vdll1' 50 • C l N S t A,ağı Yakar• sol ya ıs • 
fıııdık " Kr. Pe. Kr. Pa. ıç fındıl:: -44 • 

s 30 S 32,S Keç.kılı • Arpa l\udol 
Kepek - .. .. ye ılik 
Keteı:ı tohvmu Beden ' tatıı Knşyemi 71 • 

Balda Mercimek - .. 
Beye.:ı: peynir 54 13 55 12 Ma.ır 30 • 
Hu~day yumuşak s 32 Pamuk • 
Butday mert s 20 s l8 Pamuk yaA"t • 

kız.ılca s 20 s ı2 Nohut - D 

Cevir. içi ,,.. - !6 - Su Hm 
Tiftik 55 • Çavdar 4 30 4 39 Un 25,5 • 

i'~asul)e çalı Yar.ek • 
tombul Yu af 73 • .. 

Zeytin yağı barbunya 16 -
GiDEN " " Fınd k iç Arpa T0n 

Güz yünü Afyan .58,75 • 
Keçilc•lı 85 - 90 - Darı - D 

Faınılya 110 il 
Kendır tohumu 

fç cevir. - • Keten tohumu 15 30• 16 10 
'17,5 - - iç fnd k 35 » 

Kuşyemi 
Fındık çuvallı 

,. ,, 
Kunemi - • Mııır sarı çnv. Ketaıı tohumu 17 » 

Mıs r sarı Kendır tohumu • 
Nohut natürel Tiftik 48 . 

" Sn sam 17 - Zeytin yal'fı 

Tifıik Acadol 145 - 152 20 l> 1 ş FIATLAR 
B•tday Uverpnl 3 82 • deri 

~kago 4 99 .. mal • 4 26 • inipelı: 
Yap:ık Trakyn Mı•ır : l.ondra 1 80 
Yulaf Keten T. : 21 

Cinsi Mikdarı 

Tuz çuvalı azami 5(\0,000 adet 
Çul ,.Başı bağlı" ,, 150,000 ,, 
Düz beyaz: kanaviçe ,, 350,000 metre 
Çiz 1ili " ,, 90,000 ,, 

ı - 14 54 onsluk 6 x 8 telli kanaviçeden I02 X 70 eb'adın
da orijinal k~lküte dikilmiş azami ,,suo,ooo .. adet tuz çuvalı ile yu
karıda mikdan yazılı çul ve kanaviçeler ayrı ayrı pazarlıkla satın 

alınacaktır. 
il - Bu malzeme için idarece akreditif açılmayıp bedelleri ev· 

rak mukabilinde Enterşanjabl takasla ödenecek ,;e lakıas muamc:lesi 
ve primi \e faizi İdareye aid olacaktır, 

ili -- Bedeli alelusul tesviye edilmek üııere ambara teslim şar-
tiyle de fiyat teklif edilebilir. . _ _ 

' iV Pararlık 20. 111 · 940 tarihıne rastlıyaıı çarşamba g-unu 
saat 10 da Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

V - Şartname ve nümuneler her pn mezkur Şubeden alına· 
bilir. 

VI - İsteklilerin teklif edecekleri fiyat üzerinden ° 0 7,5 te· 
minat nkçeleriyle birlikte mezkur Komisyona müracaatlnrı ilıin o-
lunur. (1 1) 1-4 

* •• 
1 - Şartname ve nümuoe i mucibince 30,000 kilo şişe amba,Inj 

kaadı paz.arlıkla satın alınacaktır. 
il Pazarlık 16. ili 940 cumartesi günü saat 10 da Kabataşda 

Lev zım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
il( - Şartn me ve nümune her güıı söı.ü geçen Şub den para· 

sız alın&bilir. 
iV İsteklilerin pa:ıarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif 

edecekleri fiyat üzeriuden % 7,5 güven me parıılarile birlı kte mez· 
kür Komiıyona müracnntları. (1959) 1-2 

• • • 
1 - Nüm•oeıi mucibinu 3000 adet tuz kilfeai pazarlıkla satın 

alınacaktır. 

il - P67.arlık 16 111. 940 cumartesi günü aaat 11 de Kabataş· 
da Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla· 
caktır. 

ili - Nümuneler her gün altı.Ü geçen Şısbede görülebileciği gi· 
bi isteklilerin de teklif edecekleri fiat üzerinden % 7,5 güvenme 
parasile birlikte mezkur Komisyona müracaatları. ( H)! 1) l - 2 

• " * 
Mub. bed % 7,5 tem. Eksiltme 

Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. şekli saati 

SKF 146 Rulman 60 adet 26 5 - 198 - açık ek. l 1 
XLS. 2 SW2 ,, 100 " 

I - Şartname ve resimleri mucibince yukarıda cins ve miktarı 
yazılı ınalr.eme açık eksiltme usulile satın al~nacaktır • . • 

11 _ Muhammen bedeli, muvakkat temınah, eksıltme saatı hı -

zasında yazılıdır. 
ili - Eksiltme 15. ili. B40 cu ma günü snnt 11 de Kabataşda 

Lenız.ım \'C Mubayaat Şubesindeki Alım Kctrui yonundn yapılac ktır. 
iV _ Şartname her gün sözü geçen Şubeden par sız alınabi

leceti gibi resim de tetkik edılebilir 
V _ İsteklilerin eksiltme iciu tayin edilen gün ve saatte ~ 0 7 ,5 

l güvenme paralarilc \tirlikte mezkur Komisyona gelmeleri ilan olunur. 
(1 42) 3-4 

"' * • 
1 - Nümu.ncsi mucibince muhtelif evsafta 600 adet oval kalıp 

ejesi açık eksi. tıne usulile satın alınacaktır. 
il - Muhanımen bedeli 590 lira muvakkat teminatı 44,25 liradır. 

ili - Eksi3bme 14. lll. 940 perşembe günü uat 16,30 da Kal>a
t şda Lcv zım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiıyoonnda Y pı 
lacaktır. . 

iV - Nfümune her g-ün sözü geçen Şubede görülebilir. istekli-
lerin eksiltme içiıı tnyin edilen' gün ve saatte % 7,5 güvenme parala· 
rile birlikte ı neı:kur Komisyona müracaatları. ( 1792) 4-4 

imtiyaz Sn'hibi ve Yazı İşleri Di;;ktörii : ls;ail-Girit 
l~aııld ı yer: Akı• Bıııımevi lıt nlt l 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
------ Mode --Prix ~ Caution. 

Objet de .'adjudication d'ııdjudicat. estimatif 
Lieux d'adjudioation et du 

C b'er des Cbarges Jours Heur s 

-------...... --~~~~~----~~---A dju dications au Rabais 
---=:....~---------~---

Constructions-Reparations-Tra\•. Pub1ics- ateriel de Cons ruction-Cartographie 

Constr. 3 depôts Pli ccclı 7740 93 580 GO Com. Ach Corps Armee B lıkesir 
R6p. porte interieure atelier repar. Trnv. Pub Gre a 2're 270 72 20 30 Cem Perm. Municıp. lstanbul 

a Beşiktaş 
Co1tatr. baraque veterinaire a Üsküdar, Yeni 

Atpnarı 

aep. hôp. Regional Adana (aj) 
Constr. chaussee 
Repar. s route Konya-Akşehir 
Trav. terrassement, pose pierres et cylindrage 

ıjroule Konya-Akşehir 

> 

Pualique 

n 

" 
" 

Consır. konak gouvernemental au bourg idil Pli cach 
a Mardin 

443 54 

20746 3.ıf 

7127 40 
3026 60 
47Ul -

38208 19 

33 27 

534 6 
2 

58 

28f 61 

" " 

Vila} et Seyhan 
" Kütahya 
" Konyn 
n " 

Vır. Fısc Bourg idil Mardin 

rı9.3.4} l 1 
14-340 14 -

14-3 40 14 -

l 8-3-40 10 
21-3-40 15 -
ı 8-3-49 15 
18-3-40 15 -

4-4-40 ı 1 -

Produits Chimiques et Pharm ceutiq~es-lnstruments Sanitaires-Fournfture pour Hopitaux 

Produih pharmaceut. pr. hip. Haseki Pli cacb 659'.\ ~9 4 1 5 ~ Com. Perm. Mumcip. lstanbnl 26-3 40 15 -
Electricite-Gaz-Chauffage Central (fnstailaUonet terief -

Batterie accu (aj) Cre a grc '450 

Habillemen t - Chaussures - Tissus - Cuirs 
Blouses en coten Gre a gre 
Ceuverlu re en laine: 30 O p. 
ltoffc pr. habib d'hiver: 500Q m. 
Teile noirc pr. doublurc: 50000 m. 
Canevas blanc: 350UOU m.·id. raye: 90000 m. 
Chauısures: 125119 paires 
Confection chcmises: 250110 p.·eale,onı.: 25000 p. 
Toile pr. doublure: 3500r'J m.•batiste: 2500 m. 

Ameublement pour Habitation et 

" 
" 
" 
" 
" l> 

Ltıs en fer: 145 paires Gre a gre 
Armoire, tablc de bureau, chaises pr. les eco· " les prim. du Vilayet 

2000~ 

27600 -
17500 -
18000 -

w go -
la p. 05 

Travaux d'lm primerie - Papeterie - Fournllur 

Papier d'cmballa2'e pr. bouteilles: 30 t. Gre a rre 

Bois de Construction, Planches!-Charp nte 

Travcrses ca bois de chlne pr. aigoilles: 
906 p. 

Planclıe en bois de sapin 

Pli caclıs 

Combustible - Carburant-Huil s 

2208 20 

loia: 800 t. (cah eh 140 P) Gre a rre le k. o 3,50 
Maııout: 1430 bidons·petrole: 350 bieons ben· Publique 

•ine: 150 •idenı·vacoum: 1 t, 

Jl Petrele: 2732 k. (•1) 
lenine: 75 t. Gre a gre 24750 -

O ive rs 

Fil en laine pr. ehauısettes: 7 t. Gre a gre le k. 2 75 
Tuyau en fer, coude ete. pr. les etaalisse-

ments de Karaata' 
Ploclaes, pelles, ete. pr. pepiniiıre tıie Beykoz 
Sac pr. sel: 500000 p.-jute: 150100 p. 

" 

,, 

Ceurroie de ceinture en cuir graisseux: 1600 p. ,, 
Ccinture: 367 complets 

» en feutre; 20Cl8 p. 
Sac a fourrafe: 4000 p. 
Sanıle ea erin: 6000 p. 
Selle: ~00 p. 
V eihıre de transport: 55 p · 
Coafection ceintures non compris materiel: 

3000 p. 

" 
" 
" 
• 
" 
" 
n 

Tbermom6tr• pr. cerps: 1000 p. » 

Crin pr. telle: 4 t . » 
Fil noir en bGbine: 2000 p. » 
Briqu•ı refractaires et mortier: 67 lob (c. eh P 880) > 

Collc tle Sudan: 3917 k. Pualique 
Pierreı pr. fondementı: 800 m6-sable: 80 m9• Gre a gre 

eailloux: 150 m8 

Tuyan en plemb 15-40 m/ m: 138 t. 
C.acours pr. Edition du Hvre Bureau Com

•trcial 
Solle: i t. 

Provislona 

Haricoll Hcı: 4 t. 

" " 5 " 
far ine: 353 t. 
Beurre: 5f 50 k. 

Pli cach 

Publique 

Gre iı rre 
Publique 
Gre a gre 

• 

345 66 

401 50 

150 
1321 20 
'4Hl -
3600 -

211 -
220 
66go -
3400 -

360 -
2800 -

176000 -

2952 50 

18E>O -

600 -
900 -

364 o -
6545 -

337 50 Dir. Gen. PTT Anknrn et lst. 

1500 -
4140 -
"625 -
2700 -

1500 
375 -

Com. Ach. Milıt Keınya 
C. A. Min. Def. Nat. Dep. Avialion 

" " 
" " Cem. Ach. Econ. Monop. Kabntache 

Mılit. Adanu 
Com. il eh. h1iı . Def. N '. Anknra 
Dir. Hangar Avintion Yeşilköy 

Dir. Hnn nr Aviation Yeşilköy 
25 85 C(lm. Perm. Municip. lstnnbul 

e Bureaux 

4-4-40 16 -

15-3-40 
16-3-40 
19.3.40 
18 3-40 

20-3 40 
16·3-40 

15 -
ıo -
10 
ıo -
ıo -
lO -

16 340 11 
16-3·40 11 -

16-3-40 1 o 30 
14-3-40 14 -

Com. Ach. Econom. Monop. Kabatache 1"·3-40 10 -

165 62 Adm. Gen. Ch. de fer Etat Ankara '2.7-3 40 15 
811r. Exped. H. paşa 

l '> - Com Adı, )'v1in. Def. Nat, Ankara 16-3-40 Hl 

210~ -
366 83 

1~5{) 25 

2887 50 
25 92 

3 11 

142 -
99 09 

307 50 
26 -

15 75 
165 -
~40 -
18 

54 
2H:ı -

JOJ5Q -
217 33 
443 

US-

45 -
67 s 

2790 -
690-

Cem. Acb. Milit. Knrs 
Dir. Ferme Elevdion €oten Ada n 

Agriculture Kütahya 
Com. Ach. lnt. Marıt. t' asımpa~a 

Com. Ach. Win. Def. Nnt. Ankarn 
Com. Perm. Municıp lstaebul 

., " 
Com. Ach. Eeon. Mengp. Knbntachc 
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C. A. Dir· Getı. Fnb· Mil. Ankara 
Dir. Hangar Aviatiqn a Yeşilköy 
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28-3-40 11 -
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27-3·40 15 -
12-11·40 15 30 
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M~mento des Fournisseursj 
LES ADJUDICATIONS QUl AURON! LIE.U DE.MAiN t4.3· 

Dir. Gen. Ligue Sportive : 
Coııetr. Stadi11m i'ı Dolmabahçe {No 1311] 

Cem. Aeh lnt, Diyarbakır : 
Conıtr. povlllon {No 13381 

Dir. Gen. Exp1oit. Electr. Tramı 
Tunnel latanbul : 

Camiıınnete et eamion [No 1339] 
Com. Aeb. Gendamerie lst. : 

Cuir ot vachette [No 13391 
Vilayet Diyarbakır : 

Ciment (No 1342] 
Dir. lmprimerie Maarif: 

Constr. locol obri cuntre le gıız upby
xiont (No 1342) 

Municipalite lstanbul : 
Articleı s:ınit. et produits pharm. 

[No 1343] 
Defterdıırat İstanbul : 

Conıtr. W, C, (No 13'l'I) 

Cbemiu de fer Etat : 
Puırres moellonı [No 1344) 
Huilıı nophte (No 1344] 

Com. Ach Milit. Selimiye : 
Tu;ı .. et b iı de constr. [No 1344} 

Com. Acb. Comm. Mil. İst.: 
lıı.tall. elcctr [No 1344) 
Tranıport effets JNo 1350] 
Rcpar. depôt [No 1352] 
Foin [No 1354] 
~cpar. ecole {No 1356] 

Lycce J. Filles Kandilli : 
l.tolfe bleue [No 1344] 

Dir. Gen. Monopoles: 
Rcipar. toit (No 1344] 
Lime pr. calıbre ovale [No 13521 

Oir, Vakoufs Kadıköy: 
Charbon et bolıı [l"o 1345) • 

Municipalite Akhisar : 
Corıstr. canoli1atien [No 1345] 

Dir. Pr. Monopoles lzmir: 
Conatr. hangar [Ne 1346] 

z y 

Dir. Routea Touiıtique• 
Oec.-mbre1 mur [No 1347] • e 

Dir. Pr. Monopoleı EdatP 
Repar. dep6t [No 1348] ~ 

Com. Acb. Corps Ar•ee 
Chau11urH [No 1349] ~Jİ 

Dir. Gen. Fabr. Milit. A~1~ 
Acier, nickel, eoquille ete. [N° 
Article1 elC,ctr. (No 1350] 
Huile tle eoton [No 1353] 

Com. Aeb. Divisioo Telıİ1 
A-.oine [No 1350] , 

C A h 1 M ·roıe • om. c , ot. arı ı 
1 

Mııchine eıuve et montage [No ~ 
Fil en coton pr. chauuettee [t'lb/ 

Com. Ach. lntend. Top d• 
Materiel et produit• pbımn· 

[No 1352] 
Seude [No 1153] 
CanevH rNo 1353] ,, 
Appareil de produ~lion d'air, tftl 

l billu et anneaux en co.O 

[No 1356] 

com. Ach. Mmt. Edir11ae: 
Confectien d'habitı, gomelleS• ~ 

et ch•udron• en cuivre [No 1 

Cem. Aeb. Plaee Forte 
TuilH et clouıı [No 1353] ~f 

Com. Ach. Minist. Def· 
Carnetı et rcgistru [No 1354) 
Barils (No 1354] 

Dir. Culture Balıkesir: 
Comstr. bitiHe ecole [No t3SS] ( 

Dir. Gen. Exploit. Porl~ 
lmpreuion regiıtre1 ete. [No 1 

1 

NOTES ı Le1 Numero• ıntt~ 
thbes •ont ceux ~. notre joU 

lequel l'avi• a pııru. 
1 

1 d'~' . 
1 (') Le• affaire1 •uivie• 1' 

1 -v ri•qae .. rapportent ılı de• 
1 adjudicatioa i lo earench~r•• 

DEL B 
~----------~~--,,-------,...--------------------1 s tan bu I Üçüncü lcra Memurluiundan : ı1 

Mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilePk•~ 
muhammen kıymetli Garderop, karyola, Tuvalet tn ~ 
ıair ev eşyatıının birinci açık arttırması 16°3°940 '·~ 
ıünü saat 12 den itibaren ve muhaammen kıymetiııl4o 
75 ini bulmadığı taktirde ikinci arttırmasının 2.3.3.9 1f 
cu"Dartesi ıünü ayni saatten itibaren Beyoflu AyaıP 
ray arkası 21 numarada yapılacaiı ilan olunur· 

Üsküdar icra Memurlufundan : • 
Merbun olup paraya çevrilmesine karar verilen halı1151 takımı, rardırop büfe vesaire 19 Mart 940 aalı fiinü saat, 

lamak ıuretile f'eneryolu istasyoa civarında 60 No. e\'I~ . tj 
birinci açık arttırmaaı icra kılınarak muhammen kıymeli11 I" 
bulmadığı takdirde ikinci arttırmasının 22 Mart.940 n•• 
saat ve yerde yapılacatı ilan oluntıır. ~ 

* * * Bir borçtan dolayı mahcuz Tefaı marka ve D· '3·~ 
Ne. lı radyo ile 34 aded Avrupa mamulatı ıandalYe't ~ 
yerli •andalye ile 12 aded portatif masanın 15 ~-at~e 
rihine müıadif cuma günü oaat 14 de Çenıelköyorı ~ 
meydanı ıazinosunda satılmasına karar verilmittlr·Meı 
de mahcuz mallara teklif edilen bedeli muhamrDe

0
° ti 

yüzde 75 ini bulmadıiı takdirde ıatıı 22 mart 94 
mti adif cuma ıünü ıaat 14 de yapılacağından tali, eli 
rın mezkur ıün ve saatlerde mahallinde hazır bulııtı• 
muruna müracaatları ilan olunur· 

İstanbul Gümrükleri Baımüdürlüğiinderı : J 
Çubuklu antreposunda bulunan 2406 Me:ıat kaimede ~ıı 

marka JJ23 .\~ 1150 kilo ağırlığında 244 lira 37 K. d•ğ'~i~r 
mayı asit sülfrik (Hamızı kibrit) Satış L. .,: lı ambarda ~/. 
DCJV markalı 15 42 .\~ 3449 kilo aıırlıtuula 628 92 ~' F 
sade eam tiıe 14.3.940 ıini saat 13 buçukta Sirkeoı~ea.,l' 
caddesindeki halı aatreposunda salıt rümrüğü müdilrlul. ' 
sayılı kanun mucibince ve 2490 sayılı kanunun hiiküısalc:'.'111-
tle açık arttırma ile satılacaktır. İsteklilerden 1940 seıı011 ,~ 
vesikası, ve maliye unvan teskeresi ve % yedi buçuk Pi!o-' 
nıa saat 12 ye kadar vezneye yatırılmıt olmaları ili• 0 

- ııJ~ 
Muamele ve lstihli.k Vergileri Merkez Tahsil şef t~ 

Eyip Sililııtl!rağa Kemiklibur•n aokak 43.97 No• d• jfİ 
lalhıınesi aalııibi izzet Çelikbatın Şubemize muamele \f•'~ıı"~ 
lan borcundaa delayı tahtı haeze alınan 7000 delikli ~11 f'" 
940 tarihine müaadif çartamba günü saat 11 de me.ılı~' ~~ 
arttırma ile satılacağından talip olanların yevmi mezllLI~ ti • 
atte 0/, 7,5 pey akçesi ile mahallinde bulunacak el•0 1

' 

müracaatları ilin olunur. 


