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HERGÜN ÇIKAR İKTiSADi. MALI. TİCARi VE ZİRAi 
Türkiye için Kuruş 

3 Aylıtı 450 
6 850 

12 150 l 
Ecnebi memleketler için 
12 aylığı 270 ı 

Sayısı 5 Kuruş 

Günü geçen nushalar 

1 20 kuruıtur. r ------~............__..---........ ____ _ 
Umum Tüccarla 

Ekonomik Hab rl r 
~ııır k -----·-· 
Şekille~~~~m: f k:nununun tatbik Almanlara üzüm satışı Yapılamadı 
bıırı' v a ura vermek mec- İzmirden bildirildiğine a ö r e 

Yeti hakkındaki · k 0 

narnaye da'ır yenı arar· Almanlar, eskiden olduğu gibi, 
ticaret vekilinin Alman kontrol dairesinin müsa-

~ bayanatı I de ettiği fiatlardan yukarıya çık-
ıı,t~~telif işler hakkında beye- I madıkları i ç i n, üzüm ve incir 
h.aa ı.ılı.ınan Ticaret Vekili bil- almaları hakkında ımfoşmak im 
kG ~ lhilli koruma kanunu bü- kanı hasıl olamamıştır. Almnnla
fııı~ erinin tatbik şekilleri etra- rın verdiği liotlar, şimdiki izmir 

.,/ izahat vermittir. · fiatlarının ancak yüzde yetmişi· 
ltr· ekil, bu kanuna ait hüküm· ne muadildir. 

IQ tatb'k• • • ---
•ıııd . 

1 1 ıçın vekaletler ara· 1 Mühim miktarda Bulgar kömürü 
ct. :ııı! birliği t~mini hususun- ithali için teşebbüs 
~il an tedbırleri anlatmış Ö 
• 1 ~cYanda ticaret ve 'kf : tedenberi mangal kömürü 
"cllaletteri llraıı da K 

1
d. ısa ihtiyacımızın bir kısmı Bulgaris· 

ıOtı 'h n oor ınas-
h 

1 tiyacı hi"" d'ld'ğ' · b tandan gelen kömürle telafi edil-"lln · . -e ı ı mı ve u. . 
.ı_. 1Ç•n iki vek~ı t' b l mektedır. Geçen sene de Bul-.._,, tt e ın oş ıca . 
L e iınirlerinde - kk b' garıstandan mangal kömnrü it· lllOord' u mure ep ır 
dııtllnıoasyon komisyonu kurul- hal etmek üzere hükümetimiz 
ıı il, sınai mamul"t f" ti tarafından 15 milyon kiloluk 
•· eapıti kontrolM • - ontenJnn verılmıştı. Bu konten· 
ın t • a ıa arı· ı k • . . . 

.,;itle , ' u, sınaı mues· . . • . . 
ıGı.ıt~c iptidai maddeler temini JBD tamamen ~'.t~ş~ı~. Bı~ae_n
lı:ı ilk tarifele • ·b· b' k aleyh, Bulgar komuru ıtbalı bus-
lı:ı e~llllların bu k:ı i gı 1 

d ırço bütün durmuş olduğundan son 
elllte m ıyon an geç 

1 lııi~ b \'e lbeseleler burada tek· z.amao ar~_aki soğukların tesirile 
İki al Şeklini buld kt fıyatlar yukselmeğe boşlamııtır. 

•eJc·ı u an sonra M 1.1 B 1 .. _ .. . 
'•"d a et İrin tek - - onma ı ı, ı.ı gar komurculerı 

1 ili :r errur suz ve 
1 1-,'-f 1 

•urette karar ittihazı ko- mem eketimize kömür ithali için 
>'t k tıtını ve diter taraftan fi· ~eniden kontenjan temin etmek 
- ı 0ııtrol" b k uzere teşebbüslere girişmitler \•llet• u a ımındon ticaret 
~lil._.e~ tetl(tlat kadrosu geoit· ve bu hususta hükumetimize 
"lıdıtın ilı~re hazırlıklara bat· miir .. oaat .. toıP~ ü:.ı:ere bir mü· 

Yek'l 1 ıöyleıuittir. messil göndermitlerdir. 

r,t V 
1
k' bunlardan sonra Tica- Samsunda tütün satışları 

Jlıl, .. e iletince ba•vekalete ya-
·• t k ., Samsundan bildirilditine göre 

~'rtutı:d lifl~den ve ihtikar tütün satışları, hararetli geçmiş· 
h:Qıiıu:? ahsederek şunları tir. Dizi dengi olarak, kilosu 

ltt ,::kll~te yapbiımı:& teklif· 90-120 kuruştan iki milyon iki 
t.ıı lic 111da, toptan ve yarı top- yüz bin kilo tütün satılmıştır.' 
tııı L •rette f Geri kalııo 200 bin kilo tütün ıı"'Ea alı.ıra vermek ve 
~Qllı.ılrıı ı. etmek mecburiyetinin demet dengi olar k ı at ı ı a çı· 
~t•cutt•1na .dair bir karatname karılmaktııdır. Fintların 275 - 300 
~~ır, lir kı ehemmiyeti ati· kuruş arasında takarrür edeceği 

f Qlt ın-d anlatılmaktadır. Tütün ekicıleri 
'tııra u dettenberi piyasadan yeni ıone hazırlıklarıııa batla· 
)~ tııt\ttrınek ideti kaybolmıya mıtlardır · 
'ıtıı.ı ıaıu?tur. Meter ki yanlıt 
~~İlıt.ıi;:1ılıtiva eden faturalar Pamuk ipliOI hakkında tahkikat 
"'tııl,,. •uıı. Bu hükmün ae- Kontrol memurları tarafından 
11
'1be ~ ~alQo:ıdur. Yeni karar- piyasada yapılan teftiı netice-

titl Ot(i n' t b' • 1 b b b 

---

al ~r, d ıye ıa ıbı olan ta· sinde, pamuk ip ii'i u ranı u· 
"'' Yol 

0
1'ru yolu gösterecek, lundu~u anlaşılmıştır . Yokluğu 

llıtti te 
8 

.•apanlara cezaaııııı ver- hissedilen pamuk iplikleri, bil-
l ~illt ~ın edecektir. • hnssa ecnebi menşeli mallardır. 
._,i Oruına k 32 M f 0 h k ı· 1 d tif Qılldd . . anununun aama ı gere ta ya an, ge· 
' ttı.ıek eıı ıbtikar fiillerini ta- rekıe aiğer memleketlerden pi· 
... !bel,. •ı.ıretile mevzuatımız· yasaya pamuk ipliği gelmekte· 
'"'il .. lll b• 
'-titt11r. ~il ~r boşluğu doldur- dir. Yalnız. piyes(!., bir karama. 
ti lıflt ~t • hık ticari sebeblere me ile ihracı menedilen Yuna
~1 .... 'ttılt ~'Yen fiyat yükıelmele-. nislan menteli pamuk iplikle· 
'l'kte anuoen ihtikar teıkil rinden mahrumdur. Esasen Yu
\ 11tıtıı 8k~:d cez!l tehdidi altında canistandnn bi:ıe gelen pamuk 
llt h\kl ır. icabında bu mad· ipliti de miktarca çok olmadı-

, lllGne Ü a._ lb racaat edilecek· ğından, alakadar makamlar, pi-
~~t •e daha b yasada görülen buhrıııım suni 
htı fl~·,·1 d una benzer mev- J p olmadığını telk0ı._e L a•la ~ "'oeBa ou "' ... ~. 
~ t Y•pıl tvekllete tek· mııtır. Diğer taraftan istaııı>.Jl 
~\~~ oı,0ınıştır· Peyderpey çı· Dokumacılar kooperatifi reisi 

b _ edtc•r.· kararlara göre hare- y 1 k A k I -..ı f ç•IZ, B. Yahya ı maztür n araya 
~l- 'lklllad giderek bu mesele etrafında Ve-
~ ~t le ib e ahval karşısında kalet ile tema1a geçmittir. 
•,~1'-ıdilik racat lDalları üzerin· 

be)İ 1 • °:1evcut teftiı ve mu· 
iı;tfı •. 

l'.I iorlDekteyiz.,, 
'lda -. -

~~' maddelerinin tetkiki 
L''lllt '-'•dd 1 ' ~I t~in e erındeki fiat te· 
ı....~ ' t •ebepl · - · d k' . ~·~ tlltikl erı uzerın e ı 
~ 1 

le, ar ere başlanmııtır. Bu 

10500 çuval kahven in tüccarlara 
tevzii 

Ziraat Bankuı hesabına geti
rilmiş olan 10500 çuval kahve·• 
nin de birinci partideki Haslar 
dahilinde tüccarlara tevzii Tica • 
ret Vekaletince alakadar makam· 
lara bildirilmiştir. Bu suretle 
kahve tacirlerinin kahve üzerin-

1 

GAZETESİ 
ın ve müteahhitlerin 

-
l<anunlar, l<ararnameler ve Ticaret Muahedeleri 

lngiliz menş0ıiemtea bedellerinin kllring yollle ödenmesinin bir 
kanunevvelden itibaren kaldırılması hakkında kararname 

.\~ 2 12836 

Bu itibarla atideki hususatı Anlaşmasının 7 inci maddesi ve 
teklif etmekle şeref kazanırım: madde 9 ( 1) inin Ov) üncü fıkra-

•) 2 eylul 1936 da Loodra'da sı mucibince bedelleri taısuri 
imza edilen Ticaret ve Kliring 1 Jıeıaba yatırılmak ve kliring 
Anlaşmasının 1 nci maddesi ve I hesabının (A) tali hesabı yolile 
madde 9 ( 1) inin (iv) üncü fıkrası transfer edilmek suret ile ödenme· 
mucibince bedelleri hususi hesaba ı ıi lazım gelen Müttehid Krallık 
yatırılmak ve kliring hesabının 1 eşyasının 1 kiinunuevvel 1939 
(A) tali hesabı yolile transfer e- j dan itibaren Türkiyeye idhııline 
dilmek suretile ödenmesi lazım 1 müsaade edilmiyecek ve binaen
gelen Müttehid Krallık efyasıııın aleyh bu tarihten itibaren 27 
1 kanunuevvel 1939 dan itiha · . mayıs 1938 tarihli munzam Ti· 
ren Türkiye'ye idhaline müsaa- caret ve Kliring Anlatmanın bi
de edilmiyecek ve binaenaleyh rinci maddesinin hükmü kalma. 
bu tarihten itibaren 27 mayıs 938 yacaktır • 
tarihli Munzam Ticaret ve Kli- b) Munzam anlatmanın birin· 
rıng Anlaşmasının birinci mad- ci maddesi ahkamı mucibince 
desinin hükmü kalmıyacnktır. 81 l:.anunuevvel 1939 da hitam 

b) Munzam Anlaşmanın birin- bulan üç aylık müddet için ~uh
ci maddesi ahkamı mucibince 31 telif sınıflardan Müttehid Kral· 
kanunuevvel 1930 da hitam bu- lık eşyaaının her sınıfına tahsis 
lan üç aylık müddet içiu mub- edilen kontenjanların c. i. f. kıy
telif sınıflardan Müttehid Kral· metleri mecmuunn teksbül ede-

r lık aşyasının her sınıf tahsis e· eek miktarda muhtelif sınıflarda 
1 dilen kontenjanların c.i.f. kıy- Müttehid Krallık etyasının 30 
,I metleri mecmuuna tekabül ede· teşrinisani 1939 da hitam bulan 

cek mikdarda muhtelif sınıflar- iki aylık müddet zarfında itha
da Müttehid Krallık eşyasının Hne müsaade edilecektir. Mun· 

zam Anlatmanın birinci madde· 
30 teşrinisani 1939 da hitam b\J- si mucibinee bu kontenjanlar, 
ı.... :ı.: .... ı.ı. -~ 1 J • -- " J 

ithaline müsaade edilecektir. üç aylık müddet zarfında istimal 
Munzam Anlaşmanın birinci edilmeyen mikdarları da ihtiva 
maddesi mucibince bu konten· edeceklerdir. 

c) 30 teşrinisani 1939 tarıhine 
janlcır 30 eylul 1939 da hitam kadar bu suretle iı.timal edilme· 
bulan üç aylık müddet zarfında miş olan kontenjan bakiyeleri, 
istimal edilmeyen mikdarları da sair sınıflara meusub olan ve o 
ihtiva edecektir. tarihte ithal edilmek üzere kay· 

dedilmiş olub da kendi sınıfları-
c) 30 tetrinisani 1939 tarihine na aid kontenjanların tükenme· 

kadar bu suretle istimal edilme- si yüzünden ithal edilmemiş bu· 
miş olan kontenjan bakiyeleri, lunan eşyanm, Türkiye gümrÜ· 
sair sınıflara mensub olan ve o ğüne duhul için kayıd tımbleri 
tarihde ithal edilwek üzere kay- 1 sıraıile, ithaline hasredilecektir. 
dedilmit olub dn kendi sınıfla- 3 - Türkiye Hüküweti bu 

1 rına aid kontenjanların tüken· teklifleri kabul ettiği takdirde, 
işbu nota ile Ekselansınızın ka

meıi yüzünden ithal tarifleri il· bülü mübeyyin cebabınm, der· 
raaile ithaline hasredilecektir. bal mevkii mer'iyete iirecek 

3 - Tür ki.} e Hükumeti bu bir anlaıma olarak telakki olun· 
teki.ileri kabul ettiti takdirde, masını teklif etmekle kesbi ı•· 
iıbu nota ile Ekselaıısınızın ka- ref eylerim.> 
bulü mübeyyiu cevabının, der- Türkiye Cümhuriyeti Hüku· 

metinin Müttehid Krallık Hilku· 
hal mevkii meriyete girecek bir metinin bu husustaki teklifini 
anlaşma olarak telakki olunma- kabul ettitini ve notanızla işbu 
sıııı tekl ı f etmekle kesbi şeref cevabi notayı iki Hü.kiimet ora· 
eylerim sında derhal mer'iyete girecek 

İbtiraıuatı faikomın kabulünü bir anlatma olarak telakki etti· 
ğini cevaben bildirmekle kesbi 
şeref eylerim. rica ede rim. 

Ekıeliins, Tevfik Rüştü Aras 
Tür iye büyük Elçişi imza 

İhtiramnh faikamın kabulünü 

Londrada (Halifax) Tevfik Rüştü Ama 
22 teşrinisani 1939 Ekselinı Lord Halifax 

rica ederim. 

Loi'd cenapları, İngiltere Hı:ıriciye Nazırı 
Metni aşağıya naklolunan bu (Bitti) 

günkü tarihli notanız.ı aldığımı 1--------------
bildirmekle kesbi şeref eylerim. B O R $ A 

ıı:Eluelans, ÇEKLER 
Büyük Britonya ve timali İr· 13 • 3 . 1940 

landa Müttehid Kırallığı Hükü- Londra 5.21 
meti, 2i mayıs 1938 de Londra Nevyork 130.19 
da imza edilen Teslilıat Kredisi Pariı 2.9726 
ve Gar..ınti Anlaşmalarının şa· Milano 6,9925 

k l Cenevre 29.105 
mil oldukları ontrat ar icabı AlDaıterdan 69.1611 
olarak ihraç edilen mallar iıtiı· Brüksel 22.225 
na edilmek tartile ileride Tür· Atiua O 965 
kiyeye ihrac edilecek bütün Müt· Sofya 1.6225 
tebid Krallık mallarının takaı Madrid 13.36 
muamelesine tabi tutulmasını Budapeşte 23.955 
arzu ettiğini Ekselansınıza bil· Bükreş 0.6275 
dirmekle kesbi şeref eyler. Belgrad 3.1375 

2 - Bu itibarla, atideki bu- Yokobama 31.72 

~11-0kl,r1aıında, fıda madde
~ıı~"''kta:'n teabiti de dahil 
~ b._ fi'U.r:'· Toptan ve pera· 
~.ı. •. •tada • •raıındald farklar 

"Ctt, •ncelenıedeo geçiri· 

de verilen karı kafi görmiyerek 
yaptıkları ıikayetlerin Ticaret ' 
Vekaletince nazarı dikkate alın- f 
madıAı görülmektedir. ! 

ıusatı teklif etmekle şeref ka- Stokbolm 30.8275 

zanmm : ESHAM VE T AHVılAT 
a) 2 eylül 1936 da Londra'da Ergani 19.97 

imza edilen Ticaret ve Klirini Sıvaı·Erzuram 11 19.44 

• İDAREHANE 
Galata, F ermeneciler Cad. 

Kenber hanı, 2nci kat 
No. 8-9-11-12 

iLAN ŞARTLARJ 
İdarehanemizde görüşülür 

Telefon: 49442 

Poıta kutuıu No. 1261 

iT? 

mesleki Organıdır -
!2!L2L! .:::::ss 

___ M_ü t !_B h h it 1 erin Takvimi 
YARIN 15 3 940 ta YAPILACAK iHALE_L_E_R ___ _ 

Çanak. Orman Müd.: Çamlıca Kız Liıeıi MOd.: 
Çam •~acı (No 1356) • Liicivert kumııı (No 1345) 

M. M. Vekaleti: Adana Askeri SAK : 
Kıputlulı:: kumaş (No 1356) Butdav kırd ırılması (No ,1345) 
Patinaj zinciri (No 1342) Palaska takımı (No l357) 
Motoııiklet malzemui (No 1356) iıtanbul Komut. SAK : 
~eı:ıek ocatı ve lı:aıanı (No la56) Elektrik teaisatı (No 1346) 
Çıvı fembertokHı mühür kurşunu {No 1356)

1 
Geyim nal ve mıh (No 1351) 

İske.e inş (No 1353) T h•t · (N 1054) • ev ı ıemerı o ~ 

Sı.hhı ecza ve malzeme &&ndıkı (No 1351) K. ot (No 1354) 

D!zel grupu (Nu 1349) İıparta Askeri SAK • 
lıt. Elektrik Tramvay ve Tünel · 
1. 1 J • Patatu, le. ııoğan ve mercimek (No 13-47) 
t etme erı : Un (No 1347) 

Kömür nakli teıisatı (No 1304) Ç k M t M k SAK ana • s • v . : 
Karasu Malmüd. : Yangın aöndürme aleti (No 1S51) 

G~mi ankazı (No 1331) • Mulıabere fincanı ve deveboynu demiri 
lst Gümrük Başmüd. : (No 1347) 

Binek otomobili demir kapı kilidi 18..tik Tekirdağ Tümen SAK : 
horu v.ı. (No 1332) • Yulaf ve arpa (No 1348) 

İnhisarlar U. Müd.: İzmir Belediyesi: 
Mantar (No !333) 

1 
İı!inad dı.varı inş. (No 1347) 

Rulman (No 1353) lzmir lnlıisarlar Başmüd. : 
Urfa Belediyesi : Barut depoıu tnm:ri (No 1347) 

Kamyon (No 1336) Mersin Aıkeri SAK : 
Devlet Hnvayolları: Un, irmik, aade yat, şeker, salça ve 

Elbiıe ve tulum (ll:o 1341) ve ~ay (No 1!149) 
Brerir tahett.rilmesi (No 1345) Ank. Vilayeti : 

Ankara Belediyoııi : Çayır otu (No 1352) eo 

SJlfat da!umin {Ne 1342) 1 Tophane Lvz. SAK. 

~~:( ~:tö~:;~;~ parçaları (No 1355) Çuraşır ve ocalclm.aalan ta:niri (ND 1355) 

D p{ PY ) Mektep •ırası (No 1355) 
· >. olları : Edirne Askeri SAK · 

TımpDn greııör garnitürü (No 1342) Butu bidonu (No 1855) 
Toprıık hafri ve nekli işi (No 1344) Patetea (No 1354) 

Karaköse Aıkeri SAK : Sömikok (No 1354) 

, 
Arpı (No 1342) İzmir Lvz. SAK : 

...,Q.alW.~arAY J,.iı~i SAK • "- ll""'~MJ"l .. 1r '·"" V• h•·· '---· 
Eskişehir Defterdarlıtı : Bolu Orman Çevirge MQd. : 

Krom (No lS43) • Kavak ağacı ve odunu (No JS54) • 
Nafıa Vekaleti: Konya Lvz. SAK: 

Etüt ve aplikaııyon amali)atı (No 1344) Pam11ldu mintan (No 1357) 

İst. Belediyesi : Kütahya Ziraat Müd.: 
Karea~aç müesseıntında yap. tamirat Gaı. yo.~ı (No 1357) 

(No 1344) Deniz lvz SAK: 
Selimiye Aıkerf SAK : 

Çivi, üstübeç, cam, neft, buir kum çi
mento (No 1344) 

Devlet Orman lılet Karabilk 
Revir Amir.: 

Çam ve köknar tomratu (No 1344) • 

lzmir Sıhhat Mfld.: 
Atelye inş. (No 1345) 

• • 

Benz.in (No 1357) 

Kütahya Topçu Alayı : 
Yulaf (1357) 

Hamiş : ( ) Tırnak içine alı nl!lıf nu• 
maralar, ııin hangi nyılı gar.etede n~ır
oldukunu göıterir. 

[•J Sonunda yıldıır; itaraıi bulunan itler 
mOuyedeye aittir. 

MUN KASALAR 
i nşaa!_:J~mirat-~afıa işleri - Malzeme-Harita 

İdil Kazaıı Malmildürlüiünden : 
, Merdinin idil kausındn yeniden yapılacak Hükümet konatının 

inıası kaprılı zarfla uıulile eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 4.4.040 perşembe ııünü saat 11 de İdil kıızaaıı Maliye 

Dairesinde toplanacak Komisyonda yapılacaktır. 
Keşif bedeli 38208 lira 19 kuruş, muvakkat teminat 2865 lira 

61 kuruştur. 

İstekliler eksiltme fartnamesi. mukavelename ve hususi ve 
fenni ti:trlname, keşif huliıuı, sıhhi tesisata aid umumi ve fenni 
şartname, ketif defteri, ıilıilei fiat cetvelini idil Maliye dairuinde 
ııörebilirler. 

İsteklilerin ihale gününden en az ıekiz gün evvel iıtida ile Mar · 
din Valiliğine müracaatle ehliyet vesikası almaları, mali vaziyetleri-
ne ve bir defoda en az on beş bin liralık bina işi yaptıklarına tlair 
istenilen vesikaları ibraz etmeleri ıarttır. 

İsteklilerin kanunun tarifine göre hazırlanmış nıektublarını nu
marlllı makbuz mukabilinde eksiltme saatinden bir 1aat evveline ka
dar sözü geçen Komisyon Başkaolıtına vermesi ilan olunur. 

Samsun Belediyesinden : 
19 mayıa ıuahalleıinde miık sokağında 70 metre tulünde düz 

lağım mecrası yaptırılacaktır· 

Muhammen bedel 207 lira 79 kuruştur. 
Muvakkat teminat 15 lira 58 kuruştur. 
İbale 25.3 940 pazartesi daimi encümen huzurunda açık eksiltme 

ile yapılacaktır. 
İhale 2490 sayılı kanun hükümlerine göredir. 
Daha fazla malumat almak isteyenler belediye daimi encümeni· 

ne müracaat etmelidirler. 

* • • Yük iskelesinde putrelleri belediyeden verilmek üzere bele· 
diyece bir umnmi hala yaptırılacaktır. 

Muhammen bedel 291 lira 65 k.uruttur. 
Muvakkat teminat 21 lira 88 kuruştur. 
İhale 2490 sayılı kanun hükümlerine tevfikan daimi Encümen 

huzurunda açık eksiltme ile yapılacaktır. 
Daba fazla malumat almak isteyenler belediye encümen ka· 

lemine müracaat etmelidirler. 
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ln•a•I, Tamirat, Nafıa i~ taem ... H rita 

Ayaz.ağa Süvari binicilik okulunda depo paz. • 
tam iri 

Alaçam Merkez okulu tamiri aç. eks. 
Lij'ım inş.: 70 m. n 

Heli int-
Parke ve adi kaldırım tamiri Ü1ıküdarda aç. ekı. 

Toptaşı caddesinde 
Tribün inş. n 

no 10 
207 79 
291 65 
633 75 

14312 32 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari aUil, _Hastahane Lvz. 

Vazelin: 1.5 t. • pu. 
Vazelin: 10 t. n 

Eter anestezike: 300 k. ,, 

k. o 70 
725-

Elektrik-Havagazı-Kalorlfer (tesisat ve malzemesi) 

Dijel elektrojen grupu (tewd). 

Mensucat, El~e.!..._K_u_n_d_u_ra_, .. Camaşır !:!_· 

Yemeni: 11 l IO çift 
Kundura: 4200 çift 

kapalı z. çifti 2 25 

Sarı sabunlu kösele: 4 t. 
Fotio: 3335 çift (temd.) 
Pamuklu mintan: 25000 ad· (temd.) 
Elbise yap.: 180 tak. 

paz. 

" 
" 
" aç. ekı. 

Elbise: 33 takım " 
Battaniye: 2500 ad. paz. 
Aile busesi 1000 kutlu: 5000 m. aç. eks. 
Çizme: 92 çift n 

21000 -

19977 -
23750 -
3780 -

Beh. 18 -
23750 

m . O 45 
1850 

Mıttbaa işleri - Kırtasye-Yazıhane Levazımı 

Ambalaj kaflıdı: 10 t. (temd.) 
Karton bitüme: 300 rulo aç. ekı · 

Nakliyat - Boşaltma VUkletme 

Yiyecek ve yem nakliyatı: 1300 t. 
Eşya nakli: 400 t. 

Mahrukat, Benzin, Makine 

kapalı z. 
paz. 

yağlan v. 
------------------Gaz yağı: 13.5 t. 

Vakum: 5.5 t ··vnlvalin: 600 k .·ııres: 1.5 t.
gaz: 500 k. 

Gu yatı: 16 t. 

Müteferrik 
Bi.eiklet Ordu tipi: 14 ad. 
Er eğer takımı: 200 ad. 
Sustalı kauca: 4.500 ad ·sıırı düj'me mepul: 

900U ad. 10 ,X adi toka: 220 paket 2 
katlı keten iplik: 880 paket 4 katlı 

bobin keten ipliti: 50 k.·balmumu: 4 
k.·levba aaç 1 m m: l O ad.-perçio için 
civi: 36000 ad.-yuvarlak halka: 3500 ad. 

paz. 

" 

" 

pu. 

" ,, 

Yol ali~ ve edevatı (temd) ~ -·-·-·· ~- ~ -.,. 
yum k İngliz sicimi: 650 k.-kalafat ipi: 
500 k. 

Siklop çemberi: 170 t. 
Lintera pamuflu yerli: 60 t. 
Eter takımı: 10 ad. 
Trampet: 500 ad.-avcı boruıu: 500 ad •• fifre 

500 ad. 
Un çuvala: 50000 ad. 
Rozet yap.: 5000 O ad. 
Deniz telgraf kabloları tamiri için npur 

hatulmaaı (40 47 günlük) 
İpek iplik Barauo marka: 780 çile 
Listik boru: 190 k.-1.Utik ıonda: 900 ad, 
lıpirto lambası: 1000 ad. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Sade yat 
Makarna: 17 t.·şehriyo: 4 t··k. GzGm: 6.5 

t.·toz teker: 6 t. 
Pirinç: 86 t. (temd.) 
Yulaf: 300 t. 

,, : 300 t. 
SıRır eti: 6 t. 
Hiiblon Prima Saaıı:er nevi: 10 t. 
Ek m ek: 87.6 t. 

B. ~ U 7 a y e d e 1 er 

Nauman dikit makinesi 
Mibtamel dinamo: l ad. 
Kolıuz lataroc ~temd.) 
Karu atao 
Koltuk kanapo ve mua 
Uo: 10 çaval 
Tulumba: 2 ad. 
Vranıel yatının deni:ıdoıı çıkarılması 
Un: 6 çuval (temd.) 
Bulıur unu ve kepek (taabıh) 
Muhtelif ev etyası 

Benzin, yağ ve gaz tenekeleri: 600 ııd. 
Bua bayiliği (209.600 kalıb) 

paz. 

n 

" 

" 
paz. 

,, 
" 
" 

paa. 
,, 

" ,, 
" ,, 
kapalı z. 

aç. art. 
paz. 
f· art. 

" 
" ,, 
" 
" 
" paz. 

aç. art. 

paz. 
kapali z. 

4800 -

13000 -
866 75 

12000 -

567 50 

18000 -
850 -

25000 -
8750 -
9400 --

310 -
990 -

Beb. o 75 

15000 -

25800 -
24000 -
24000 -

1500 -

8979 -

5-
15 -
4-

79 50 
280 -

15 60 
639 68 

60 -
37728 -

llAqtar, Klinik ve lspenqiyari alet, Hastane Lv_z. 
ı.s ton vazelin alınacaktır. Bak: Mahrukat sütununda E- 1 

dirne Aıkerl SAk: ilanına · 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz_) 
Hatay Elektrik lvletmeleri Müdiriyetinden : 

Antakya Elektrik fabrikalarımızın tevıii içi o alınacak Dizel 
elektrojen ırupu teklif müddeti görülen lüzumu üzerine 31 mart 
1940 tarihine kadar temdid edilmiftir. 

21 88 
47 54 

1074 -

525 -
109 -

1874 -
3500 -

2997 -
1782 -
283 50 

44 -
1781 25 
168 75 
138 75 

360 

975 -
65 -

1800 -

42 56 
lnJj ~ 

1330 -
63 75 

1875 -

705 -

49 50 
150 -
113 -

1935 -
1800 -
1800 -
234 -

673 43 

50-
0 50 
1 50 
o 50 
6-

21 -
5 -
1 50 

96 -

9-
2829 60 

İstanbul Komut. SAK Fındıklı 

Samsun Vilay,eti 
Samsun Belediyesi 

,, 
İst. Belediyesi 

Afyon Vilayeti 

Edirne Ask. SAK 
Jandarma Gen. Komut. Ank. SAK 
M.l\1.V. SAK 

H tay elektrik İşletmeleri Müd. 

20.3·40 10 -

ıs.3.40 15 -
2;;.3 40 

29-3-40 14 -

20.3-40 15 -

16·3-40 12 -
29-3-40 ]() -
IS.3-40 lO -

31-3 40 a kadar 

Kayseri Ask. SAK Ank. lst 
Balıkesir Kor SAK 
Edirne Ask · SAK 
iz.mir Lvz. SAK 
Edirne Aslc. SAK 
İıt. P.T.T. Müdürlütü 
İst. Vakıflar Müd. 

Lvz. Amir. 29·3·40 
18·3-40 
16·3-40 
15 3-40 
16-3-40 
29-3-40 
29-3 40 

16 -
15 -
11 30 

15 -
11 -
15 
15 

Ask. Fabr. U. Müd SAK Ank. 
Türkkuşu Genel Direk. Ank. 
Ankara Belediyesi 

inhisarlar U. Müdürlü •Ü 

D.D. Yolları Haydarpaşa 

Edirne Ask. SAK 
Tophane Lvz. SAK 

Vize Ask. SAK 
Edirne A k. SAK 

lnhisnrlar Umum Müdürlüğii 

Edirne Askeri SAK 
Konya Lvz. SAK 
Edirne Ask. SAK 

Gaziantep Vilayeti • 
V V, & Ulieıl& &&Q.)' .. G•Jiclljtil 

21-3-40 
27·3-40 
29.3.40 

11 -
15 
10 3 ) 

22-3 40 16 30 
5-4-40 1 t -

1-4-40 1 ı -
18·3-40 14 30 

26·3·40 14 -
16 S·40 12 -

23340 il -

16-3·40 12 30 
15·3·40 11 
16·3-40 11 30 

18-3-40 14 -
Q:a O H> 1 0 tC 

İnhisarlar Umum Mf1dürlüğü 1-4-40 16 -
Askeri Fabr. U. Müd SAK Aok. 21·3-40 14 30 
Orman Koruma Gen. Komut. İst. SAK 20-3-40 14 -
Tophane Lvz. SAK. 20-3-40 15 -

n • 
T. H. K. lst. Şubesi Cağalotlu 
İst. P.T.T. Müdürlü~ü 

M.M.V. SAK 

" 
" 

Vize Aık. SAK. 

" 
Edirne Askeri SAK 
LOleburgaz Ask. SAK 

" Tekirdağ Tümen SAK 
inhisarlar Umum Müdürlüğü 
Deniz Lvz. SAK Kuıaıpa9a 

15-3-40 14 30 
18-3-40 15 -
16-3-40 10 -

17.3.40 10 -
17 3 40 il -
15-3·40 10 -

26-3·40 14 -
26-3-40 14 -

16 3.40 
IS.3 40 
18 3.40 
22.3.40 
19-3 40 
30.3-40 

10 -
11 -
11 -
10-
14 -
11 -

İst. 5 ci icra Bankalar Cad • • \! 132 IS.3-40 
İst. Elek. Tramvay Tünel işlet. U. Müd. 30 340 
lıt. Defterdarlığı 25-3-40 

12 -
11 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
15 -
il -

" 
n 

" 

" ,, 
Tophane Ln SAK 
İıt. 5 inci İcra Mem. Kuledibi Sen· 

jorj Hastanesi kar9rsanda Saffet 
Bey Apart. 4 üncü kat .\;. 13 

Aok • Levazım SAK 
Ank. Belediyesi 

23 3-40 
25.3-40 
25·340 
25·3-40 
25-3-40 
25·3-40 
15·3·40 
18·3-40 

14-340 14 -
29-3-40 11 -

ensucat -Elbise -Kundura - Çamaşır v. s. 
Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan: 

25.000 adet pamuklu mintana verilen fiat pahalı görül· 
düğünden pazarlıkla eksiltmesi 16.3.940 cumartesi günü ıaat 
11 de Edirnede eski Mütlriyet Dairesinde Satınalma Komis· . 
yonunda yapılacaktır. Tutarı 23,750 lira teminatı 1782 liradır. 

İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

3335 çift fotine talip çıkmadı~ından pazarlıkla 15.3,940 cuma 

14 Mart 1940 

günü aaat 15 de İıomir Lv. lmirliti aahnalma komiayonuoda yapıl•· 
cakbr. Tahmin bedeli 19,977 lira kati teminata 2997 liradır. Şartıı•· 

1 mesi her gün komisyonda glSrilür. 

ı" Balıkesir Kor Satınalma Komisyonundan : 
3500 lira 4200 çift kundura terait ve evsafına göre yaptarıl• 

caktır. Muhammen bedel 21.000 liradır. Pazarlığı 18.3.940 pazartefl 
günü saat 15 de Balakesirde Kor . .atınalma komisyonunda yapıl•' 
caktır. 

* •• 
f 4 ton sarı sabunlu kösele alınacaktır. Bak: Mütefertl~ 
ıütununda Edirne Askeri SAK. ilanına . 

• * • . ~d 
180 takım elbise yaptırılacaktır. Bak: İst. p. T. T. Mu 

ilanlarına· 
-----------------------------------------------------------------....,..,,. Matbaa işleri, kırtasiye ve yazıhane Lvz. 

Demiryolları lıletme Umum MüdürlüğQnden: 
Muhammen bedeli 4800 lira olan 20 metre murabbalık bir rO' 

loıu 40 kilo gelen 300 rulo beton inşaat teorid veya bina damları~; 
llrtmek için ala cins karton bitüme 5 .4. 1940 cuma güofl saat 11 ~ 
birde Haydarpaşada Gar binası dahilindeki Komiıyon tarafıııd 
açık eksiltme usulile satın alınacaktır. <' 

Bu işe girmek isteyenlerin 360 liralık muvakkat teminat d 
1 

kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü aaatioe k• • 
Komisyona miiracaatleri lazımdır. r 

Bu işe nid 9artnameler Komiıyoodım para11z olarak daiıW11111 

tadır. 

ahrukat, Benzin, Makina yağlar v.r s 
Sultan Suyu Harası Müdürlütünden : 

Müessesemiz. ihtiyacı için 35 bin kilo mazot ile 2500 kilo ~j 
kine yatı kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıthr. ihale zı.3- r 
tarihine miisadif çarşamba günü saat 15 de Hara merkezinde f'ı 
lacaktır. Mazotun beher kilosuna 17 kuruş ve makine yatıoııı '° 
kilosuna 40 kuruş muhammen fiyat konulmut olup muvakkat te 
oat 522 liradır . tl• 

isteklilerin 2490 sayılı kanunun bükümleri dahilinde temiıı• 
11 ile birlikte bazırlıyacaklnrı zarflaranı eksiltme günü ihale ıaatinde tl

saat evveline kadar Hara merkezinde mütefekkil komiıyona te b' 
etmeleri, tartname1ini görmek iıtiyenlerio mezkur Hara muhale 
ıine müra11aatlen, 9artnRme istiyeolere bili bedel gönderilir. 

Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan : 
Aşatıda yazılı yağlar Ediroede eski müşiriyet dairesinde ~~ 

alma komiayonunda 16.3.940 cumarteıi günü ıaat 12 de Ve eti' 
evaafında olmak Üzere iıteklilerin getirecekleri nümuneleri aı 
den pazarlıkla satın alınacaktır. 

Vakum 5500 kilo 
Vazelin 1100 n 
Valvalin 600 ,, 

• * • 

Clreı 
Gaz 

1500 kilo 
500 ,, 

16 ton ıazyajı alınacaktır. Bak: İnhisarlar 
ilanlarına. 

Müteferrik 
İ.tAnhnl Mıntalu l .Jman Rei•liginden : ~ 

Riyasetimiz için Boğaz, Ada ve civarı malı 800 M3 kuOI ~ 
ton ve temel taşı ve Sultan çiftliği malı olmak üzere 150 M3 ç• ~ 
ve 80 M3 kum pazarhkla alınacaktır Tahmin heceli 2952 lira 50 ~ıı 
ve yüzde 15 teminatı kat'iyesi 443' liradır. 

İ~te~lil~rio teminatı kat'iye makbuzl~rile birlikte 18 Jllllrtt;ı 
pazarıesı guııil aaat 15 de Galata Rıhhm uzeriode ıstanbul 1111° • 
liman reisliğine ve şartnameyi görmek istiyenlerin de idare tubt 
müracaatları ilin olunur. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı 75 kurut olan bin adet 

1 pirto lambaaı 15 Mart 1940 cama pnü aaat 10 da pazarlıkla f 
ahoacatından isteklilerin 113 liralık kati temioatlariyle birlikte 
zarlık gün ve aaatıoda M. M. V. satıoalma Ko.da bulunmalar•• 

Konya Leva~ım Amirliği Satınalma Komiıyonund•" ~ t 
200 adet er eğer takımı pazarlıkla 15.3.940 cuma iÜnÖ ,.,) 

de Kooyada Lv. amirlitl aatınalma komiıyo11unda Hhn alıo~C·· ,. 
Şartnamesi komisyonda ıörülür. Muhammen tutarı 12 000 Jır• 
teminatı 1800 liradır. ' 

• 
Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan : ' 

Atağıda yazılı malzemeler Ediroede eski Miitiryet daİ7! 
/ 

' 
sahnalma komisyonunda 16 3 940 cumarteıi günii aaat 11,30 r'I 
teklileri tarafından ııetirilecek oümuoelerden beteoilmek 111 

pazarlıkla ıaho alınacaktır. 
Cinıi 

Sarı sabunlu köıole 
Sustah kanca 
Sarı düğme mepul 
1 O .\2 adi toka 
Turk. Büyük boy 
2 katlı keten iplik 
4 katlı bobin keten 
Bal mumu 
1 milimetre kahnhkta levha aaç 
Perçin için çivi 
Yuvarlak halka 

Miktarı 

4000 kilo 
4500 adet 
9000 ,, 
220 paket 

50 kutu 
880 paket 
50 kilo 

4 n 
10 adet 

36,000 n 

3,500 " 

ı ~ .ırı: 
ıtanbul Levazım Amirliği Satınalma Komlıyonuntı• ;il 
Taliplerin getirecekleri nümunelerden betenilmek ,urÔt 

bin aded un çuvalı alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 15,3,94 ~ 
günü ıaat 14,30 da Tophanede İat. Lv. amirliti aahnalma '&1s f 
ounda ,apılacakhr. Tahmin bedeli 25 bin lira ilk teminat 1 
dır. 

İstanbul p. T. T. Müdürlüiünden: . 
11.3,940 puzarteıi saat 15 te B. P~ıtane binaaı biriııCI f' 

P.T.T. Müdürlük odasında toplanacak Komisyonda pazarh§:,ı. 
cAğı ilan edilmif olan idaremiz Deniz Telgraf kablolarının jı 
kullanılmek üzere eo az 40, en çok 47 gün müddetle toıı'tt' 
den atağı olmayacak bir vapurun tutulmaaı işi muayyen ••' 
lanao Komisyona her hangi bir talib müracaat etmeditinde~ f• 
lık 16.3.940 cumarteıi saat 10 da yapılmak üzere uzatıhı> 1f ;,~ 

Vapurun gündelik muhammen bedeli 200 lira, bepsiniıı tıı' 
ra, muvakkat teminat 705 liradır. Talihlerin olbabdaki t•' JfJ' 
rioi görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere çalıf p''' 
lerinde mezkur Müdürlük ıdari Kalem Levuım kıımıoa, fllıı 
gün ve aaatinde de idaremiz emrine tahıiı edilecek vapU 11,İ denize açılmaaı, evaaf ve ıür'atioi gösterir liman tcbadcto• 



pıl•' 
rtıı•· 

ırıl• 
1rte~ 
ıpıl .. 

~Mart IQIO 

Darbhane ve Damga Matbaası Müdürlüiünden: 
~1 laabbüdün ifa edilmemiş kısmı olan 3917 kilogram Sudan zam· 

•~ık eksiltme ile satın alınacaktır. 
iu~akkat teminat 215 lira 33 kuruttur. 

~OQı' kııltme 29.3.940 cuma günü aaat 14 te Mlidiriyette müteşekkıl 
11Yon tarafıodan yapılacaktır. 

Gtt ~artoameyi almak ve zamk nümunesini görmek için her gün 
ti en sonra Müdiriyet Muhasebesine müracaat edilir. 

ııı,dt~klilcrin· muvakkat teminat ve 2490 sayılı kanunun 3 üncü 
Ycttck•sıode göaterilen vesaikle birlikte ayni gün ve saatt~ Müdüri-

1 Koıniayonda bulunmaları. 

M. M. v. Satınalma Komisyonundan: 
~ilo Bckbcr kilosuna tahmin edilen fiatı 275 kuru' olan 7000 
Qın Yllu çorap ipliği pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. ihalesi 18 3. 
bar, ~lltartcıi günü saat 11 dedir. Kati teminatı 2887 lira 50 kurut· 
~'tı vaaf ve şartnamesi bedelsiz komisyondan alıoır. isteklilerin 
t\t~rıuo emrettiği belgelerle ihale saatinde Ankıtrada M. M. V. 

•lnıa komisyonunda bulunmaları. 
••• 

~Gl70 ton ıiklop çemberi alınacaktır. Bak: İnhlaarlar U. 
~nlarına. 

1 
İstanbul P. T. T. MüdürlUgUnden : 

\det ~~re., ihtiyacı için 50 çift burç, 50 adet büyük 50 adf'lt orta 50 
Çı\ 1 uçuk boy olmak üzere 150 ndet müvezzi çantası alınmuı a

tııa'l ~ b t ltneye konulmuştur. Eksiltme 20.3.940 çarşamba saat 14,30 
lop! ' Postahane binası birinci katta P. T. T. Müdürlüğü odasında 
Çıı11 ıtrıacak Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. Beher çift bur• 
"ıı~ııhaııımcn bedeli 60, büyük boy çantanın beheri 9, orta boy 
!it, ın beheri 7,5, küçük boy çautanm beheri 5 lira hepsinin 4075 

o ~ ~Uvakkat teminat 305 ~irn 63 kuruştur. 
• 3- r tiltltı ~klilerin olbapdaki mühürlü numunelerini ve şartnamesini 
f'.P 1İııdt t ve muvakkat teminatlarını yatırma • üzere çalı~ ln günle-

111 lı' tt ,._ ~e:ıkür Müdürlük idari kalem Levazım kısmına eltsiltme gün 
te~ t'~k ttlnde de 940 senesi için muteber Ticaret Odası vesik sı, mu· 

d•' l\ teminat makbuzile birlikte Komisyona müracaatları 
11;,ıı !'--- ( 1602) ..ı _!_ 
t•~ stanbul Elektr.ik Trıamvay e Tünel işletmeleri 

••• 
8 Umum Müdürlüğiinden : 

'-ıtıcı ıaııt Tramvay muhavvile mevkiinde bulunan bir aded müs. 
tıf '~lı ıtıanıo 30.3.940 Cumartesi günü saat 11 de paurlıkla satı· ,. ıJr r. 

e~ !t l\tııv kk 
aıefY l.t kil• at teminat maktuan elli liradır, 

lt-.lltı c lılerin ş~rtname almak üzere Metro hanının 4 üncü katında 
ilo ~ireaine m racaatları. ( 1998) 

" atasavay Lisesi Arttwma ve Eksiltme Komisyonu 
r.t°' c. Reisliğinden 
~ 1• lataıaray Liaesinin odun ve kömür deposunun çatı tamiri 

1 tr°t~ra .~ kuruş keşif bedelle 15.3.940 cuına günü Hat 15 de 
'll\11 ~klstıklaı caddesi No. 3i9 da Liseler Muhasebeciliğinde top-

İlk te ul. Koaıisyonunca açık eksiltmesi yapılacaktır. 
ıı~,ıl~ lat kl~ı~atı 211 liradır. 
~~~~.tıı "'c ılerın ticaret odaaıoın yeni yıl vesikası ilk teminat mak· 

•fı, ~ .. e~ az 2000 liralık buna benzer iş yaptıklarına dair lstaobul 
art ~ 1

111t11f Udu~lüğünden tasdikli ve ekailtme gününden 8 gün evvel 
ıııt~ {)~İay clıhyet vesikasile birlikte belli gün ve saatte sözü geçen 

obC: ~ ~rıda bulunmaları. 
t Uk t lf•. ait Şartname ,keşif ve 1air evralı.ları görmek Öğrenmek 
~t'~a~~ı nat yatırmak isteyenlerin Galatasaray Liıesi idaresine 

&ıt ~ ~ (1563) _ 4-_4_ 

•t:' id lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 
h.. ıtrenı· 

rı· ~tıtılllJ ı:ı •enar ve nakliye memurları için 180 takım elbiıe 
\!. 15 dlsı iti açık eksiltmeye konulmuttur. Eksiltme 29.3.940 Cuma 
t~ırıda ' B. Postahane binası birinci katta P. T. T. Mildürlütü 
'~~. toplanacak Müdürlük Alım Satım Komiıyonuoda yapıla· 

11., ~tr tak 
1 ~ııv ıı:n elbia nin mu bam men bedeli 21 lira hepsinin 3780 

,, l.i~lık.at teminat 283,5 liradır. 
~ ~ıı"'•klctrıo olbaptaki şartnamelerile mühürlü nümuııesini görmek 

ttıİid(j ~t tenıinatlarını yatırmak üz.ere çalışma günlerinde mez. 
tq· dt 9~lı.ık idari Kalem Lezazım kısmına, eksiltme gün ve ısa· 

14-t Ilı O ıeneıi için muteber ticaret odası vesikası ve muvakkat 
&kbuıile birlikte komisyona müracaatları. (1996) 1-4 

Ereğli Kömürle i ~ım• 
işletmesi 

l 'ı- ~ neı Direktörlüğünden; 
adOnduldakta Asma mevkiİnde yapılacak olan bir 

et 

~ t İŞÇi VATAKHA ESi INŞ ATI 
' t11 llPa.lı zarf usulile eksiltmeye konmuıtur. 

(Qi~ Vahidi fiat esasına göre Hk ketif tutarı 37.000 
a likı b Yedi bin) lira olup muvakkat teminatı 2775 
' tk l in Yedi yüz yetmiş beş) liradır. 

1(0
1 ltnıe l2.3.940 günü saat 15 de Zonguldaktn Ereğli 

~ Ptl tlıürlert İtletmesi Genel Müdüriyeti binasında ya· 
' t ıtcaktır. 

d~iltrneye itlirik edecekl.erin, Münakasa günün· 
S l'ac btr gün evvel İ§letme lnıaat Müdüriyetine mü· 
' l,ltk~tla bir ehliyet vesikası almaları icabeder. 

t\>r kiler bu iae aid ve aşağıda gösterilml§ bulunan 
~U~ü 1 ~o~guldak Ereğli Kömürleri İıletmesi !nı_aat 
l'ttt rluğunde, Ankarada Eti Bank İnıaat Muduri
torG';~ ve lstanbulda Eti Bank İstanbul büro unda a etkik edebilirler. • 
A) ~liSt GEÇEN EVRAK ŞUNLARDIR : 
li) M 8iltnıe fartnamesi 
C) y Ukavelename 
()) li«thidt fiat cetveli 1 
~) r.U•usi Şartname 
('~ enni §artname 

.....,.._lç•t•b•t•namlmamrıİl.:lpmromjmeımim . ............ ,Iİı ....... : 

Erzak, Zahirrn, Et, Sebze v. s. j 
Edir~~ As.keri .Satın;ı;; Komisyonundan: -~~ıi 

86 ton pırınce ısteklı çıkmadığından tekrar pazarlıtı 16.3.940 SKF l46 R l 
cumartesi günü aaat 10 da Edirnede eski Mütiriyet dairesinde satın uman 

Miktarı 

. 
Muh. bed. % 7,5 tem. Ekıiltme 

lira kr. lira kr. şekli uati 

60 adet : 2615 - 196 - açık ek. 11 
alma komisyonunda yapılacaktır. Tutarı 25,800 lira teminatı 1935 XLS. 2=SW2 ,, 
liradır. l - Şartname ve resimleri mucibince yukarıda cins ve miktarı 

(Devamı 4 ncü sayfada) yazılı malzeme açık ekıiltme uıulile aatıo alınacaktır. 

100 n : 

Il - Muhammen bedeli, muvakkat teminatı, ckıiltme ıaati bi· 
usıuda yazılıdır. 

1 111 Ekıiltm~ 15. 111. 940 cuma fiinü ıaat 11 de Kabataşda 
!i~!!~~~~~!!!l~~~~~~~~~~~~~rttj. Levuıa1 ve Mubayaat Şubesindeki Alam Komiıyonuoda yapılacaktır. 

10 O O k·ı h-bl 1 iV - Şartname her ıüo ıözil geçen Şubeden paruız alınabi-
1 - Prima Saazer nevinden olmak üzere . U ı o u on l Ao" 'b' · d t tk'k d'I b·ı· 

1 
ece.ı gı ı resım e e ı e ı e ı ır. 

pazarlıkla satm alınacaktır. V ı· t kl·ı · k ·1t · · t • d.l ·· tt o/ 7 5 
940 S 1 , - ı e ı erın e 11 me ıcın ayın e ı en j'Un ve aaa e /o , 

il - Pazarlık 19.lll. a ı günü Hat 14 de Kabatatta Leva· au-venme ı ·ı b'rl''-t k" K • ı 1 · ·ı· ı • . . Al K • para arı e ı ıa e mez ur omııyona a-e me erı ı an o uour. ve Mubay~at Şubesındekı ım omiıyoounda yapılacaktır. (1842) 4-4 
111 - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve aaatte teklif • • • 

edecekleri fiat üzerinden % 7,5 güvenme paruiyle birlikte meakOr 
komisyona müracaatları. (1994) 1-4 

• •• 
Cinai Mikdarı 

-------
Cinai Miktarı Ekıiltme tekli Gana Saati Tuz çuvalı aumi 500,000 adet 

Çul ,,Batı batlı" ,, 150,000 ,, 
DG:ı beyaz kanaviçe ,, 350, 000 . metre 
Çiıtili ,, n 90,000 ,, 

Gaz yatı 16 ton Pazarlık 23.111.940 1 l 
Siklop çemberi azami 170 ,, ,, LIV.940 16 

1 - Şartname ve ' siklop çemberi nGmunesi mucibince yukarda 
}'&zıh c2P kalem malzeme pazarlıkla aatıo alınacaktır. 

il - Pazarlık hizalarında yazılı gün ve ııaatlcrde Kabataşta 
Levazım ve Mtibayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

1 - 14,54 onsluk 6 X 8 telli kanaviçeden 102 X 70 eb'adın· 
da orijinal kıılküte dikilmit azami ,,500,000" adet tuz çuvalı ile yu· 
karıda mikdarı yuıh çul ve kanaviçeler ayrı ayrı pazarlıkla saha 
alınacaktır. 

Ill - Şartname ve 11ümuneler her gün sözü ıeçen Şubeden 
parasız alınabilir. 

iV - İııteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatlerde 
teklif edecekleri fiyat üzerinden % 7,5 güvenme paralarilo birlikte 

il - Bu malzeme için idarece akreditif açılm yıp b delleri ev· 
rak mukabilinde Enter,anjabl takaala ödenecek ve takH mu melesi 
ve primi ve faizi idareye aid olacaktır. 

mezkur komİ&.)ona müraca tl rı. (1993) 1-4 
... ıı: * 

ili - Bedeli alelusul teaviye edilmek üzere ambara teslim şar· 
tiyle de fiyat teklif edilebilir • 

iV - Pararlık 20. 111 · 940 tarihine raatlıyan çarşamba gOnil 
1 - Şartname ve nümunesi mucibince 30,000 kilo tişıe ambalaj saat 10 da Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Ko· 

kaadı pazarlıkla satın alınacaktır. miıyonunda yapılacaktır. 
il - Pazarlık 16. ili 9~0 cu~artesi günü saat IO da Kabataıda V _ Şartname ve nümuneler her gün moı.kur Şubeden alına· 

Levazım ve Mubayaat Şubesındekı Alım Komisyoııunda yapılacaktır. bilir. 

111 - • ~artname v~ nüınune her gün sözü geçen Şubeden para- J VI - İıteklilerin teklif edecekleri fiyat üzerinden % 7,5 tc· 
ıız alınabılır. minat akçeleriyle birlikte mezkur Komiıyona müracaatları ilin o-

iV - isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif lunur. (1961) 2-4 
edecekleri fiyat üzerinden % 7,5 güvenme paralarile birlikte mez· • • • 

kur Komisyona müracaatları. ( 1959) 2-2 il Mikdarı Cinai . . "' 
Mub. bed. %7,5 tem. Eksiltmenin ---- -----

cl'nıı' Mı'ktarı l' L 411 kilo Şerit halinde çelik aaç 56 X 02 ıra u. lira kr. şekli saati 1 

M~b;dif~aldız -500-k~. IB-
6
50-: -ııs-25 sçık:k.~14--, ] : : : : : ,E ~O~ 

KüJçe kurşun 4000 n 1 l O - 87 - " " 14,30

1 

» > :e » 
Çelik saç ) 144 ) 152 » > ,. » > 150 X 015 

Eb'adı Saati 

m/m 
> 

> 

16 

Simcntasyon çeliti ) 577 ) 734 80 55 11 ,, ,, 16,30 118 > > > > » 115 .>< 0.20 » 
1 - Şartname ve numuneleri mucibince yukarıda cinı ve mik 1 - Yukarıda cinı ve mikdarı yazılı malzeme müteahhidi na• 

tarı yazılı 3 kalem eıya açık ekıilttne usulile satın Alınacaktır. ınıoa ·pazarlıkla satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ekıiltme sa· il - Pazarlık 18. ili. 940 pazartesi güuü saat 16 da Kabataşda 
atleri hizalarında gösterilmittir. ı Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiıyonuoda yapılacaktır. 

ili - Ekıiltme 21. 111. 940 perfcmbe günü Kabataşda Levazım 111 - ~üm~neler her gün .•~ı.ü g~çcn ~ubed~o alınabilir. 
0 ve Mubayaat Şubesindeki Alım KolLİ&yoounda yapılacaktır. j .. iV - lıteklı~erln ~ıı~arlık ıçın. tayın e~ılen gun ve aa~tte 0 7,5 

iV - Şartnameler paraıız olarak her gün sözü geçen Şubeden guveome paralarıyle bırlıkte mezkur Komııyooa gelmelerı. 
alınabileceği gibi yaldız numunesi de alınabilir. (1569) 4-4 

V - lıleklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 0 
0 7, 

güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona a-elmeleri. 
(1638) 4 -4 

Cumh • 
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İmtiyaz Sahibi ve Yazı İşleri Direktörü : İsmail Girit 
Baaıldıj'ı yer: Akın Bıuımevi İstanbul 

E!2!!!2 

kez an ası n 
9.3.1940 VAZiYETi 

AK T 1 F; 

Kaıa: Lira 

Altın: Safi kllotram 
Banknot 
Ufaklık 

71.721.199 100.881.604.22 
12.0M.506.50 

t.849.880.78 . 
Dahildeki Muhabirler : 

Tilrk lira11 312.838.85 

Hariçteki Muhabirler : 
Altıo safi kilogram : 6.808.337 9.:S76.47l,35 

6~.027,0:S Altına tabvili kabil terbest dövizler 
Diter dövizler ve borçlu kliring 

bakiyelerı : 32.900.210.~I 

Hazin Tahvili rf: 

Deruhte odi. vrakı nakdiye karıwfı 158.748.:sal.-

Kanunun 6-8 inci maddelerine tev
fikan hazine tarafından vaki tediyat 

Senedat Cüzdanı : 

Tieari sonotJor 

Eabam ve Tahvilat Cüzdanı: 

A) Deruhte dilen evrakı nakdiye
nin karşılığt Esham ve Tabvi· 
lat tİtibari kıymetle) 

B) Serbest esham ve tahvilat 

Avanslar: 
Hazineye kısa vadeli avana 
Altın ve döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 

Hissedarlar : 

Muhtelif: 

18.206.398. --

231.515.334.88 

50.639.864.36 -
8.395.982,01 -

3.048 .• 000,-
12 258,84 

7.848.773,40 

tP ASIF: 

J f ermaye: 

. lhUy &t akçeıi : 

Lira 

114.785.991,50 Adi ve fevkalAde 

Huıual 

Lira 

4.217.134,25 

6.000,000,-

Lira 
ltJ.000.000,-

10.217. 134,25 

Tedavüldeki Banknotlar : 312.838,85 

ıtı.541. 708,91 

ı40.542.16:S,-

231.515.334,BS 

59 .035.846,37 

10.909.032,24 

4.500.000,-

16.455.163,53 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 158.748.Mıl,-

Kanunun 6 8 inci maddelerine tevfi-
kan hazine tarafından vaki tediyat 18 206 398,
Deruhte edilen evrakı nakdiye ba-

kiyesi 140.542.165,-
Kartıh~ı tamamen altın olarak lll-
veteo tedavGle vazedilen 17.000.000,-

Reeskont mukabili illveten tedn· 
vüle vazedilen 148.500.000,- 306.042.165,-

Ttırk Ltraıı Mevduatı: 117.942.923,44 
Döviz Taahhüdatı: 

Altına tahvili kabil dövizler 3 .986.82 
Diter dövider ve alaeaklı klirinı 
bakiyeleri 41 .083.826,79 41.087.813,61 

Muhtelif: 130.308. 0.U,9 

' 

Yekin: 620.598.081,28 Yekun: 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren : İıkonto haddi % 4 Altın üzerine Yo 3 

620.598.081 ,28 
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ABONNEMENTS 
Ville et Province 
3 mois Ptrı 450 
6 ~ 850 

12 .. 1500 
Etranger : 12 mois Ptrs 2700 

Le No. Ptrs 5 

]E.UDI 

Quot:idien des Adiudicat:ions 

14 MARS 1940 

ADMINISTRATION 

Galata, Fermeneciler Cad. 

Kenber Han, 2me Etag~ 

No H-9 11 ·12 

Telephone: 49442 

Pour la Publicite s'adresser 
a l'Administration Journal Professionnel des F ournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Botte Poatale No. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Lieux d'adjuJkatiÖ; et du~-------~ ------

Objet de ı'adjudication 

Adju dications au Rabai~ 

Cautic;;;:
provisoire Cah'er des Chnrges Joura Heureı; 

C onstructions-Reparatlons-Trav. Publics-Materiel de Construction-Cartographie 

Rep. depôt 
Rep. ecole Alaçam 

Gre a gre 
Publiquc 

Con5tr. canalisation: 70 m. > 

,. w.c. 
et ordinaire a Üskü- Publique 

770 10 
207 79 
291 65 
633 75 

21 88 
47 54 

Com. Ach. Comm. Mil . 
Vilayet Samsun 
Municipıılite Samsu_n 

" 

lst. Fındıklı 

Com, Perm. Municip. lstanba\ 

20-3·40 10 -
25-3-40 15 -
25-3 40 

29-3-40 14 Pepar. pave en parquets 

dar, T optaşı Cad. 
Constr. tribunes 

" 
14312 32 107 l Vilayet Afyon 20-3-40 15 

· Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 

Vasclinc: 1,5 t. Gre a gre 
Vaseline: 10 t. (aj) ,, le k. O 70 525 
Ether anestesie: 300 k. " 725 1 l>9 -

E lectricite-Gaz-Chauffage Central (lnstatlaUonet Materiel 

Groupe electrogene Oicse\ (aj) 

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Pantoufleı: 11110 p. Pli cach la paire 2 25 1874 -
Chauuurcs: 4200 paires Gre a gre '21000 - 3500 -
Cuir jnutıc ~avonneux . 4 t . :ıı 
Bottines: 3335 paircs (aj) » 19977 - 2997 -
Blouıcs en coton: 25000 p. (ai) ıı 23750 - 1782 -
Confcction d'babit: 180 complets Publique 3780 - 283 50 
Habitı: SJ complcts » le cost. 18 - 44 -
Couverture en laine: 2500 p. Gre iı gre 23750 ...;_ 1781 25 
Batiste: 5000 m. Publique le m. O 45 168 75 

Botteı: 92 paires ,, 1850 - 138 75 

Com. Ach. Mil. Edirne 16-3-40 12 
C . A. . Command. Gen. Gendr. Ank. 29-3-40 1 O 
Com Ach . Min. Def. Nat, Ankara 18-3-40 10 _ 

Dir. Exploit. Electr. Hatny Jusqu'au 31-3·40 

C om. Ach. Mil it. Kayseri 29-3-40 16 -
€om. Ach. Corp5 Armee Brılıkesir 18-3-40 ıs -

" Milit, Edirne 16-3-40 11 30 
,, lnt. lzmir 15·3·40 15 -

" 
Milit. Edirne 16-3-40 11 -

Dir. P .T.T. lstanbul 29-3-40 15 -
Dir. Vak.ouf s ll 29-3-40 15 -
Com. Ach. Diı Gen. Fabr. Mil. Ank. 21-3·40 1l -

Dir. Gen Türkkuşu Ankarn 27-3-40 15 -
Municipalite Ankara 29-3-40 10 30 

Travaux d'lmprimerie - Papeterie - Fourniture de Buraaux 

Papier d'emballage: 10 t. (aj) 
Carton bitume: 300 rouleaux Publique 

Tranaport-Chargement - Dechargment 

Transport nourriture: 1300 t. Pli cach 
Transport effets: 400 t. Gri a gre 

eombustible - Carburant-Hullea 

Petrole: 13,5 t. 
Vaeoum: 5,5 t.·valvaline: 600 lc.-i-raİuc: 1,5 

t.-petrole: 500 k. 
Petrole: 16 t. 

D iv a rs 

Blcyclotte typo Armee: 14 p. 
Harnals: 200 p. 
Crochet a ressort: 4500 p.-bouton jaune: 9000 

p.-bouclc ordinaire No 10: 220 paquets·fil 
en lin a 2 plis: 880 paquets· id. .. 4 plis 
et en bobine: 50 k.·cire: 4 k.-tôle en pla
que de 1 m. m: 10 p.·clous rives: 36000 
p. -anneau rond: 3500 p. 

Coton indirene Linters: 60 t. 
Harnais: 10 p . 
Trompette: 500 p.-cor: 500 p.-fifre: 500 p . 
Sac pr. farine: 50000 p. 
Fabrication rosettes: 500000 p. 
Location bıateau pr. repar. les cibleı souı 

marins durant 40-47 jours (aj) 
lnatruments de reodesie (ni) 
Ficelle d'cmballage: 1,1 t.·i.I. 500 pelotos·id. 

Anglaiıi;ca: 650 lr..-corde de calf eutrare: 
500 k. 

Cerceaux ıyclopcı: 170 t. 
Fil en ıoie marque Baraun: 780 pelotes 
Tuyau en caoutchouc: 190 k.-soude en caou· 

tcbouc: 900 p. 
Lampe a aloool: 1000 p. 

l'Povlslo ns 

Gri a a-re 

" 

Gr6 a rr6 
.. 
" 

" 
" ,. 
,. 

Gre a gre 

Publique 

Gre a gre 

" ,, 

" 

4800 -

13000 -
866 75 

12000 -

18000 -
850 -

25000 -
8750 -
9400 -

567 50 
3350 -

310 -
990 -

la p. O 75 

Vlantle de boeuf: 150 t. (cab eh 135 P.) 
Aveiao: 125 t. 

Gre a gre le k. o 18 

Ad)udications a la surenchere 
Baril vide d'buile: 500 p. 
Orr•: 9S ,5 t. 
c .. arbo•: 950 quint. 
Boiı: 570 ,. 

,, de oonıtr.: 912 mD 

" o 08 • 

Publique la p. S 50 

" . ,, 
" ,, 

360 -

975 -
65 -

1800 -

1330 -
63 75 

1875 

705 

42 56 
251 25 

49 50 
150 -

113 -

2025 -
759 -

206 25 

40 -
3 82 

Com. Acb. E.con. Monop. Kabntache 
l re Exploit. Ch. de fer Etat B. paşa 

Com. Ach. Milit. Edirne 
Com. Ach. lnt. Tophane 

Com. Ach. Milit. Vize 
,, 

" 
Edirne 

22-3-40 16 30 
5-4-40 11 -

l-4-40 11 -
l8-3-40 14 30 

26-3-40 14 -
16-3·40 12 

Com. Ach. Econom. Monop. Knbatacbe 23-3-40 11 

Com. Ach. Milit. Edirne 
Com. Ach. lnt. Konya 

,, Mil. Edirne 

16-3-40 12 30 
15-3-40 11 
16-3-40 11 30 

Com. Ach. Dir. Gen. Fnbr. Mil. Ank. 21-3-40 · 14 30 
C. A. Comm Gen · Prot. For~t lst. 20.3.40 14 -
Com. Acb. lnt. Tophane 20·3·40 15 -

D il 15-340103{) 
Ligue Aviation T. ls't. iı CağaloQfo 18-3·40 15 -
Oir. P. T. T. lsta1tbul 16·3-40 10 -

Vilayet Gaziantep 
ler Expl. Cb. de fer Etnt H. pa~a 

Com Acb. Econ. Monop. Kabatnche 
Com. Ach. Min. Def. Nnt. Ankara 

,, " 

,, 
" 

18-3-40 14 -
22-3-40 10 45 

1-4-40 16 
17-3-40 10 
17-3-40 11 

15-3-40 10 -

Coaı. Adı. Milit. Kars 21-3·40 11 
" Reıiment Artillerie Kitabya 15·3-40 12 

Dir. Gen, l!.xploit. Voies Marit. 
> Pr, Monopoles Ankara 
,, Vak.oufs Kadıköy 
,, Forcts Isparta 
,, ,, lçel 

28-3-40 
27-3-40 
26-3-40 
20-3-40 
25-3·40 

ıs -
15 -
14 -
15 
15 -

Memento des Fournlsseurs ~ 
LES AD]UDICATIONS QUl AURONT LIEU DEMAIN 15.3·g.ı; 

Direction Foret Çanakkale: 
Boiı de npin [No 1356] • 

Com. Ach. Minist. Def. Nat . : 
Etoffe pour cııpotea [No 1356] 
Choine de patlnage [No 1342] 
Matcrial de motocyc!ette (No 1356] 
Foyar de cuiaine et choudronı [No 1356] 
Cloıu , boucles de cerceaux et ploab pr 

ıcel!er (l'lo 1356] 
Constr • .ichelle [No 1353] 
Caiue pr. produitı pbarmoceutiqueı 

[Ne 1351] 
Groupe Dieıel [No 1349] 

Dir. Gen. Exploit. Electr. Tramı 
Tunnel lıtanbul : 

lnıtoll. pr. tranıpott de charbon (No 1304] 
Dir. Fiao Karasu : 

Deconıbrea de bateau [No 1331] • 

Dir. Ventea Douanes lst.: 
Autemobile de monture, cadenu de porte 

en fer, tuyaux en caoutchou ete. 
lNo 1332} • 

Dir. Gen. Monopoles: 
Boucho11.1 (No 1333( 

1 Roulement [No 1353] 

1 

Municipalite Urfa : 
Camion (No 1336] 

Voies Aeriennes de l'Etat: 

1 
Habitı et tuloumı [No 1341] 

. lmpreuion brochure [No 1345] 

1 
Munioipalite Ankara : 

Sulfate d'alumine [No 1342) 

Chef Revir Expl. Fôret Et•1 

Karabük: 
Troncı de 11pin (No 1344] • 

Com. Acb. Milit. Adana : 
Broyaıre ble [No 1345) 
Ceinturea [No 1357] . l t . Com. Acb. Comm. Mıl. ı · 
lostall . clectr. [No 1346) 
Fer i cbeval et clou (No 1351) 
Selle [No 1354) 
Foin (No 1354] 

Com. Ach. Milit. Isparta: 
Pom~e de terre, olgnons et lentıll•' 

[No 1347) 
Farine (No 1347] ~ 

Com. Ach. Place Forte Çaııl 
Jeolateure et fer corniere (No ı341J 1 
Extincteur d'incendie [No 1351] dl. 

Com. Ach. Oiv. Mil. Tekir 
Avoine et orge (No 1348] 

Municipalite lzmir : 1] 
Conıtr. mur aoutainement [No ıs4 

Oir. Pr. Monopoleı lzmır: 
R"par. dopôt poudre (No 13471 

Com. Ach. Milit. Merain : 
Farine, ıemoule, beıırre, ıuere ••11

'' 

[No 13491 
Com. Ach. lntend. Toph•"t 

Repar. cboudier11 le11in et fo 
[No 1355} 

Banca d'ecole [No 1355] 
Com. Acb, Mil. Edirne: Piece1 rechange moteur Oiuel [No 1355] 

Motopempe [No 1355) l Bidonı l vapeur [No 1855] 
Chomina de fer Etat: Pomme de terre [No 1354) 

Garniture de ııraineur tampon [No 1342] Semi·eoke [No 1354] 
Creuuenıent et tranıport de terre Com. Acb. lnt. lzmir : 

[Ne 1544] Blc concıasi, 1Ucre, haricotı, b •• :ı 

Com. Ach. Milit. Karaköse : livea et beurre [No 1354] 

Orre [No 1342] Dir. Fôret Bolu: '5' 
Com. Acb. Lycce Galatasaray : Arbrea et boia de peuplier [No 1 

Rcpar. toit [No 1343] Com. Acb. lot. Konya : 
Oefterdarat Eski,ebir : Bloılle en coton [No 1357] 

Chrôme [No 1343] • Dir. Agriculture Kütab7•: 
Miniıtere Tru. Publica: Petrole [No 1~57] 

Trav. d'etudea et d'application [No 1344] 
Municipalite latanbul: 

Repa. aı.ıx etablb. de Karastaç (No 1344} 
Com. Ach. Milit. Selim iye: 

Cloua, ciruae, vitre, naphte, huile de 
!in, aable et ciment [N" 1344] 
Dir. Hygiene lzmir ; 

Conıtr. atelier [No 1'4.5] 

Dir. Lycee J. Fillea Çamlıca : 
Etoffa bleu• [No 1345] 

Com. Ach. lnt, Maritime: 
Benzin• [No 1357] 

Regiment Artillerie Kilt•b!' 
Avoine [No 1357] 

NOTES • Lea Num•roı entre r 
the11e1 a.:ınt ceuı: de notre jourıı• 
lequel l'avia a paru. 

(*) Lea affairH auiviea d'uc• fi 
riıqae ae rapportent • d11 vı•t 
adjudicatio• l la nrencblre. 

(3 ndl saifeden devam) 

İst nbul Komutanlıiı Satınalma Komilyonundaıı 
Komiayonumu~da mevcut evaaf ye ıeraitine ıöre 43· 

topçu alayı ihtiyacı için elli bin kilo kuru ot pazarlıkla ıatııı 1 

caktır. Milnakaaaaına 18,3.940 pazartesi ınnü aaat on dartt• t 
nacaktır. Mehammen bedeli üç bin bet yüz liradır. İlk temİ11~1 
rası iki yü:ı altmı' iki lira elli kuruıtur. iateklilerin belli ,~, 

• saatte Fındıklıda Komutanlık satı nalma komiayonuna mür•''' 

• • • Komiıyonumuzda mevcut evaaf ve teraitine ıör• 43~1, 
topçu alayı ihtiyacı olan kırk ıekiz bin kilo kuru ot pazarlı 
tın alınacaktır. Münakaaaaına 19.3.9-10 salı günü saat on bird• 1 
(anacaktır. Muhammen bedeli üç bin üç yü:ı altmıı liradır. 11~ 
nal paraaa iki yüz elli iki liradır. İateklilerin belli gün .,e 
Fındıklıda Komutanlık sabnalma komiıyonuna müracaatlar•· . . . ~ 

10,000 kilo hüblon alınacaktır. Bak: İnhisarlar V· 
ilanl(lrına. 

MÜZA YEDELE~ 
. d' 

İıtanbul Levazım Amirliği Satınalma Komlsyonı.ırl 
21.516 kilo balgur unu 

5.095 ,, inc:?e kepek 
1. 564 ,, elek altı 

685 " kaba kepek 
47 4 ,, yıkama alta 
i75 ,, " üıtti; ,, 

Yukarıda mikdarı yazılı altı kalem mevad satılacaktır· ,d' 
lakla arttırması 15 mart 940 cama günü saat 15 de Toptı-".,,ı~ 
imirliği satınalma komiayonunda yapılacaktır. Hepsinin tsb ,s<'j 
deli.639 lira 68 kurut kati teminatı 96 liradır. Mallar Ay.,811 ~ 
Güven çiftlik fabrikasında görülebileeeti ribi nümuaeleri de 
yon da rörülür. 

• • • ~ıı 
1 adet müstamel dinamo satılacaktır. Bak: lıt· 

Tramvay ve Tünel İıletmeleri U. Müd. ilanlarına· 


