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Günü geçen nushalar 
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Umum Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 

100 k 
Ekonomik Haber er 

f uruştan fazla Alışverişlerde 
h atura vermek mecburiyeti 
&kkındaki kararname çıktı ve 
t· meriyete girdi 

"t ~caret. Vekilinin gösterdiği 
lifi 00rdınasyon heyetinin fok· 
11

11 
(b.erine milli korunma kanu-

lltıo 31 • · dd · -ltıı·d ancı ma esme mus-
)tt~ ~n fatura vermek mecburi-

Demir buhranı 

Piyasada demir buhranı el'ıın 
devam etmel.tedir. Ticaret Ve· 
kalelinin temin ettiği akreditif 
ile demir Limitet Şirketince A
merikanan getirilmesi için te
şebbüsler yapılan mühim mik
tardaki demir malzemenin gel· 
me.si mayıs ortasına kalmıftır. 
Amerikan fabrikalarının bu de-•nın • , k t\t lllerıyete vaz ana ait a-

i 11 ~~ille Resmi Gaz e t ede mirleri 15 martta vapurlara yük
~lld 1 Ş a r etmiştir. Neşri tari· lemeleri lazımgelirlcen bu işi 15 
~ ken İtibaren meriyete giren nisana tehir etmiş olduklarından 

l\0
11'~rıınnıeye göre: demirler ancak mayıs ortasında 

Çı, 111~1.syoncu, idhalatçı, ihracat· gelebilecektir. O zamana kadar 
htı rıkatör, imalatçı, toptancı, da demir buhranının devam ecle · 
tib· toptancı ve perakendeci ceti anlaşılmaktadır. 
tı_k\ tacir sıfatını haiz bilumum Diğer taraftan hurda demirle· 
da 

1 

t ve bükmi şahıslar arasın- rin barice ihraç edilip edilme· 
'-ıı y~Pılan toptan ve yarı top- mesi hakkında yapılan tetkikler 
tilltatr nevi ticari emtai üze- tamamlanmış, ihracata müsaade 
de, :rn'j ve satım muamelelerin· edilmemesi knrarlaşmıştır. Güm· 
>ttilli a ın kemiyet ve kerfi· 
~~t' ıatıı fıyatını ve tarihini, rük muafiyeti i l e memlekete 
'-'iltt •atıldığını, bedelinin ne geldikleri halde şimdi hurda bir 
litar~rınıu tahsil edildiğini ve şekilde bulunan demir külçeleri 
~'-l te~lllüllere tevfikan lü 

1 

Karabük fabrikaları tarafından 
'.llba~ ~aır mnlümah uıübeyyin toplatılacak, bunlar yalnız Kara· 
~ı~ v ~zere usulü veçhile tan- b Ü k fabrikalarına satışlarında 
~ttip ~ lıcarethane namıııa fatura ı gümrük resminden muaf tutula· 
•lar '?1:ıa etmeğe mezun ~ahı caklardır. Karabülcten batka ye· 
'tıı ~ •lll~a edilmit bir fatura- ı r e yapılacak satışlarda y i n e 
tt)a ••tıc.ı taraf ındun derhal alı- ıümrük resimleri tahsil edile· 
~ liu ":rılıneai. cektir. Böylelikle hem ötede be · 
İt ko lıretıe verilen faturanın ride çürümekte olan hurda de· 

~t fDt PYa11nın satıcı tarafından mirlerden istifade edilecek hem 
ı.ı·ı .. lira 1 , 
d.' b ko as ının alıcı tarafından, de karabük fabrikalarına ham 
'ti ttı~unllla kanunu tatbik edil- madde temin edilmiş olacaktır. 

'-'••i ddetçe, muhafaza edil· 
tir. lııtcburiyetleri vazedilmiş-
Y(lı k 

'1ıt \'er· uruştan fazla yapılan 
Almanlarla fındık üzüm ve incir 
satışı hakkında anıaıma yapıldı 

~'ti11 •tlerde müşterinin talebi 

"'ı tthtı~d •alıcı fatura vermcğe ret anlacması hükümlerinden 
nııı ur, ., 
'liller --- ist fadc ederek mübnyaatta bu-

Muvakkat Türk - Alman tica-

memıeketimizden çok lunmak üzere memleketimize 
~ ınaı satın alacaklar gelen bir Alman ticaret heyeti 

'- ll\'vakk i f d tet • I at Türk - Alman ti- staııbul ve zmir piyasaların a 
~t' .\~ 8fllla11nın imzasından yapmıf olduğu temaslarda hiç 

liret ınanlar piyasalarım1Zda bir anlaşma hasıl olamadığın· 
~lııı,t 1teçınitlcrdir. dan, Ankaraya gitmişti. 
.. lat1 V a.r bizden alamadıkları Ankarada alakadar makam· 

lt\lttıa ugoslavya, Macaristan 
:-ki . llya tarik.ile temin et- larla Alman hey~ti arasında ya· 
~Çın bu nı ı k ti d k palan temaslarda mübayaat hus.u-~ rı 4 b em • e er e ur-

ı.._~tttı ı: eler vasıtasıle yine sunda anlaşmaya verilmiştır . ilk 
"•ıı tt ketler hesabına lisans olarak fındık mukavelesi imza-

''l'ı illete ukraşmaktsdırlar. lanmııtır. Ankaradan ş e b r i -
\M.. Ytti .. · 
~Ilı goren lngiliz ticaret mize dönen heyet ile burada 
t tt b tlıelllleketimize yeniden yapılan temaslar neticesinde Ü· 
'r 'Yeti .. 
aı•trı.tı• I er aondermeğe ka· :ı.üm ve incir mübaynatı hakkın-

l.:-"' J..ıt •rdir. da da anlaşma olmuştur. 
~ İçi:detlerden birisinin bu ı---------------
~L • llttıtk: ~ehr.imize relmesi B o R s A 
>~İtııiıd edır. lngilizler mem-
''h~ak. en Almanların itine 
b~dll •lo~alları satın alarak 
~ 1ltr t Yapacaklardır. 
~lla it &raftan Almanya lıe
~Gıı· •orı Yap.!' 11 iki büyük mües
f1441Ytt)j .&unler~ piyasadan 
~ıı •k lop7•ktarda susam, yapak, 
,,

11
'-r•ll MYarak depo etmiştir. 

'· 
11
1 >•}'.. acariatan tarikile Al-" d' ... , .. 11'. Onderilmesi mubte· 

lıcaret V ----
ekaıetın in yenı iki 

't· k ~1•c~ttt ararı 
ı ~ttir: Vekaıetindeıı t e b l iğ 

""- Li1a0 '1t ltı.fl•aadıa tabi malların ibra-
~~: bıııllca~ 1~di1111esi hakkında '411ııı t. o. a ısans taleplerinde 
L ~ ..... ~a•ltril • ~1Yıneti ile fi ya
"'~- Sııı. lllesı 
":"ıı cır b ' 
L~a~' lteçi \' arsağının metre, 
-..ı~ ·~ f• e kuzunun aded 

til"''•i ::atlarının ayrı ayrı 
tı11:1 relecektir. 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milin o 

ÇEKLER 

14 - 3 • 1940 

Cenevre 
Amsterdao 
Brüksel 
Atina 
Sofya 
Madrid 
Buda peşte 
Bükreş 

Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 

5.21 
130.19 

2.9726 
7,0875 

29.105 
69.1611 
22.0075 

0.965 
1.68 

13.36 
24.6675 
0.6275 
3.235 

32.3925 
30.8275 

ESHAM VE TAHVıLAT 
Ergani 19.98 
Sıvas-Erıurum 11 19.45 

,, n V 19.45 
ll ,, v 1 19.35 

lii8 °/1 5 ikramiyeli 19,75 

M üte ah h i t 1 er i n Takvimi 

İ.t. Elektrik Tramvay 
İtl•tmeleri : 

ve Tünel ı İst. Hava Aktarma Ambarı: 
Karyolo, astorlik bu paU.lı:a makara lp• 
p,iği (No J!l57) Yeraltı ka\ıloııı (No 1330) 

Şile Belediyesi : 
Elektrik teaı1&lı malz.emeıi (No 1346) 

M. M. Vekaleti: 
Diş malxemui (No 1346) 
Kreıolin ve modenl iyod (No 1353) 
Komvon tamiri {No 1356) 
Ça111 tahtuı (No 1357) 
Beden termometresi (No 1357) 
Battaniye (No 1357) 
Çamaıır diktirilmesi (No J357) 

Askeri Fabrik. U. Müd. SAK.: 
Yazlık erat elbiseııi (No 1346) 

Devlet Havayolları: 
Yat (Ne 1348) 

Samsun Askeri SAK: 
Süt, .)Oğurt ve pırinç (~o 1352) 

İstanbul Komut. SAK : 
K. ot (Nıı t.354) 

Balıkesir Askeri SAK : 
K11yun veyn kuzu eti (No 1356) 

İnhisarlar U. Müd.: 
Tu& küfui (No (No 1356) 
Şiıe ambalnj ltağıd (No 1!157) 

j Adana Askeri SAK : 
Yemeni (No 1357) 

1 Nıkliye arabaıı (No 1357) 

Edirne Askeri SAK : 
Vazelin, Yakum, valvaliıı, gru ve f&Z 
(No 1358) 
Pamuklu mintan (No 1!158) 
EA"er takımı (No 1!158) 
Sarı 1abunlu kösele, koneo, düğme iplık 
yuvarlak halka v.ı. {No 1358) 
Biııldet (No 1!158) 
Pirinç (No 1358) 

İstanbul P.T.T. Müd. : 
Vapur kiralanmuı (No 1355) 

İstanbul 5 inci icra : 
Dikiş makine9i (No 1358) • 

1 

Hamiş : ( ] Tırnak içine alınmış nu• 
ınualnr, t§İn hangi nyılı gar.ctedc neır· 
olduktJnu gösterir. 

I rJ Sonunda yıldız iıarcti bulunan iıler 
1 müı.ayadeya aittir. 

~~-~-------------------------~ . . 
/il NAKASALAR 

inşaat - l'amirat- Nafia işleri - Malzeme-Harita 
Balıkesir inhisarlar Baımüdürlüğünden : 

e~liyet nıikası komisyonuna ihale tarihinden aııari 8 filn lnH 
müracaatle ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

2490 sayılı kanun mucibince komisyona verilmesi lizım ıelea 
vesaiki 5 inci maddede yazılı vesikaya rapten teklif mektubuna 
koymaları, 

Teklif mektublarmm ihale saatinden bit aaat Önce verilmesi la· 
zımdır. Posta ile gönderilen mektubların zıyaı ve gecikmesi maz~
ret teşkil etmez. 

Talib olanlar ihale gününe kadar Nafıa dairesine mürauatle bu 
intaata aid ketif, proje ve ekıiltme ıartnamesini görebilecekleri 
ilin olunur. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
Fen Tatbikat okulunda mutlak ve çamaşırhane ocak ve kaun

Jarıoın pazarlıkla eksiltmesi 18.3.940 pazarteıi günü Hat 15 e bıra
kılmıştır. Keşif bedeli bin lira ilk teminata 75 liradır. isteklilerin 
belli saatte Tophanede Lv. amirliği satanalma komisyonuHR gelme· 
leri. 

• • • 
Zonıuldakta itçi evlerinde sıcak, soğuk ve piı su test· 

satı yaptırılacaktır. Bak: Ereğli Kömürleri lıletme Genel· 
Direk. ilanlarına. 

llAofar, KHntk ve lapenfiyarf aJAt, H8stane Lvz. 
Jandarma G. Komutanlıtı Ankara Satınalma Komisyonundan: 

J 
Kilosuna 7u kurut fiyat tahmin edilen beter kiloluk kutularda 

1 on bin kilo vazelin kapalı zarf eluiltmeıinde istekli çıkmamasnıdan 
ı9,3.940 cuma günü saat 10 da pazarlıkla satın alınacaktır. 

1 Şartnamesi parasız komiıyondan alınabilecek bu pazarlığa gir· 
1 

mek istiyeulerin 525 liralık ilk teminat ve şartnamede yazılı bel-
~elerle tam vaktinde komisyona bat vurmaları. 

Başmüdürlüğü emanet anbnrının arasında ketif ve şartnamesi M. M. Vekaleti Satmalma Komisyonundan : 
mucibince bahçe tarh ve teniyesi, havuz intaaı ve su tesisatı iti Hepsine tahmin edilen fiyatı 725 lira olan 300 kilo eter anH· 
pazarlıkla yaptırılacaktır. Keşif bedeli 340.24 liradır. teıike 18.3.940 pa:ıart.esi günü ıaat 10 da pazarlıkla aatın alınaca-

İhale 28 3.940 gününde Balıkesir inhisarlar başmtiılürlöğüne ğından isteklilerin 109 liralık kati teminatlariyle birlikte puarlık 
yapılacaktır. fÜn H aaatında M.M.V. Satıııalma Ko. da bulunmaları. 

Şartııame başmüdüriyet muhasebe müdürlütünde lıer ıün göril- ı • * • 
lebilir. 107 kalem ilAç ile çam ve teknik afatı alınacaktır. Bak: 

Taliplerin 28.3.040 gününde 51.04 liralık kati teminat makbuz. inhisarlar U. Müd. tlAnlarına. 
ve mektupları ile komisyona müracaatları ilan olunur. ----------------------------

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 
İstanbul Belediyesinden : , 

Üsküdar Toptaşı caddesindeki parke ve idi kaldırımların tami- İstanbul LeYazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
ri işi açık eksiltmeye koııulmuttur. Keşif bedeli 633 lira 75 kuruş Zeytinburun hastahanesinde yaptırılacak elektrik tesisatının pa-
Ye ilk teminatı 47 lira 54 kuruştur. Ketif ve şartname Zabıt ve zarlıkla eksiltme.ti 2131940 pertembe günü saat 14 de Tophanede 
Muamelat müdürlüğü kaleminde görülecektir. Lv. lmirliti ıatınalaıa komisyonunda yapılaeaktır. Keşif bedeli 1961 

İhale 29.3.940 cuma günü saat 14 de Daimi Encümende yapıla· lira 50 kuruştur. İlk teminatı 147 lira 64 kuruıtur Ketif ve tartnıt· 
~aktır. Talihlerin ilk teminat makbuz veya mektubları, 940 yılına meıi komiıyonda görülür. Eksiltmeye gireceklerin birinci aınıf yük
aid Ticaret Odası ve ihaleden 8 gün evvel Fen İşleri müdürlüğüne sek elektrik mühendisi olması şarttır. 

• • * Yıldızda Orbaniye kışlasında Nakliye okulunun elektrik ı:aüracaatle alacakları feıınt ehliyet vesikalarile ihale günü muayyen . . . 
saatte Daimi Encümende bulunmaları. tesıaahnıo paHrlıkla eks!lt.m~sı 21 3.1940 per.tembe günü saat 14,30 

_ da Tophanede Lv. lmırlığı aabnalma komıayonunda yapılacaktır . 

S m Vila~ ti d • ı Keşif bedeli 1991 lira 30 kuruş. lık teminatı 149 lira 35 kurıııtur. 
a sun ye n en • K 'f t . k . d 1 "l" EL ·ıt . ı _ı • 

eşı ve şar nameaı oınıayon a r ru ur. "" meye i'ıreoe" erın 
. Alaçam merkez okulunun 770 lira 10 kurut ketif bedelli tami- yüksek mflhondiı alması tarttır • 
ratı 25 Mart 1940 tarihine rastlayan pazartesi ıünü saat 15 ele iha- ı 
le yapılmak üzere açık eksiltmeye konulmuıtur. Maliye Vekiletlnden : 

İhale 2490 numaralı kanun hükümlerine tevfikan Vilayet Daimi Yapılacak İ•: 
Encümeninde yapılacaktır. ., Batvekilet ve Maliye Vekaleti bina11nıo ıııklı ıi· 

nyal tesiutı . Bu işe aid evrak şunlardır. 
A - Keşif defteri Ketif bedeli 1574 liradır. 
B - Hususi feuni ıartuame t 111 7,5 muvakkat teminat akçesi 119 liradır. 

C Mukavele iş açık eksiltme suretile 10.4 940 tarihine musadif çarıamba ıi-
D - Eksiltme şartnamesi nü saat 15 te Maliye Vekaleti Milli Emlik müdürlüğünde yapıla· 
Talip olanlar bu evrakı Vilayet Encümen Kaleminde görebilirler. eaktır. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonwnda.n: 
Mün kasa günü talibi çıkmayan komisyonumuzda mevcut keşif. 

namesi. e göre Ay&Lağa süvari binicilik okulunda clcpo olarak kul
lanılmak üzere pazarlıkla bir tamirat yaptırılacaktır. Münakaaasıoa 
20.3.940 çarşamba günü saat onda ba~lanac:aktır, İsteklil~rin belli 
gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık satınalma komisyonuna gel
meleri. 

1 

Talihlerin bu gibi itleri yaptığına dair vesaik ibraz etmeleri. 
Fazla izahat almak istiyenlerin Maliye Vekaleti Milli Emlak 

müdürlütünc müracaatleri ilan olunur. 

Germencik Belediyesinden : 
Kaaabamız elektrik tesiaatının motör, dinamo, tel ve sair tefer

ruatının keıifname ve fenni ıartnameleri mucibince 45 gün müddet
le pazarlığa konmuıtur. 

Afyon Vilayetinden: Keşif bedeli 2rt,70l buçuk lira olup muvakkal teminat 1552 lira 
81 kuruştur. Vilayet stadyomunda yapılacak 14312,32 lira keşif bedeli a~ık 

Keşif ve fenni ıartnameleri 5 lira mukabilinde Germencik Betribün in~aah 20.3.940 tarihinde saat 15 te Vilayet makamında mil-
lediyesinden alınır ve verilecek adreslere ıönderilir. 

teşekkil Komisyonu huzurunda ihale edilmek üzero açık usulle ek· Pazarlığa bırakılan elektrik tesisatı malzemelerinden bir kıımı· 
siltmeye konulmuıtur. Keşif ve şartnameler Nafıa Müdürlütünden na talib olanların teklifleri de ayrıca tetkik olunur. 
alınabilir. Muvakkat. teminat 1074 .. lira~ır: İst~klilerin teminatı: Tica: İhale 24 ııiun 940 çarıamba günü aaat 16 da Germencik Bele. 
ret Odası kayıd vesıkaıı, bana mum asıl ışlerı yaptıklarına daır malı d. . d l kt 
ve fenııi iktidarlarını i'Österir ve1ikalarile birlikte ihale a-ünü Komi,. ıyesan e yapı aca ır. 

yonu mahsusuna müracatleri ilin olunur ı M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

• Kütahya Valiliği~den : Hepsine tahmin edilen fiatı 985 lira olan 12 kalem mulaabere 
malzemesi pazarlıkla satan alınacaktır. Pazarlığı 2(l.3 940 çartamba 

Kütahya vitne fidanlığında yapılacak itletme istaayenu ve me· günü saat l l dedir. Kat'i teminatı 150 lira olup şartaaml"Sİ komis · 
mur evi binaları inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. yonda görülür. Taliplerin muayyen vakitte M. M. V. aatınalma ko

Eksiltme 29.3.940 tarihine musadif cuma günü saat 15 to Nafıa misyonunda bulunmaları . 
müdürlüğü dairesinde teşekkül edecek ihale kemisyonunda yapıla- _..;... ___ -:::":":"'7'""--:-~-----------------
cakhr Mensucat -Elbise - Kundura - Çamaşır v. s. 

ı 
İnşaatın keşif bedeli 23245 24 liradır. 
Bu işe aid muvakkat teminat 1645 liradır. 
Ekıiltmeye ıirmek iateyenler Nafıa mldlrllti•de mütetekkil 

Ankara Belediyesinden : 

İtfaiye MüdürUiti için yaptmlaıak 5 memur 81 Erat ti••ıleri 



2 
m 

seme, Har ita 

Zilbrevt baat. tamiri 
Anbar tamiri 
Hutane binuı İnf. (temd.) 
Malkara kaaaba1ının hali hazır haritası tan· 

zimi (temd.) 
Memur evi binaları int 
Maarif matbaaaında yap. ioş. (temd.) 
Buru Merinoı fabrika1111da depo inş. 

paz. 

" kapalı z. 

kapalı z. 
aç. eka. 
kapalı z. 

Göztepe aıma fidaolıtı köfkü kıamt tamiri aç. eka. 

Zonguldak İfçİ evlerinde sıcak, ıotuk ve 
p ia au tesisatlara 

Fen tatbikat okalunda mutfak ve çamafır· poz. 
hane ocak ve kazanlarının tamiri (tewd.) 

Kütahya kışlası tamiri kapalı z.. 

285 37 
340 24 

90895 02 

23245 24 
3776 80 
2421 76 

1404 64 

100) -

15810 93 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyarT ~~l!,__H~ lahana Lvz. 

Ecza: 107 kalem 
Cam allt: 2460 ad. 
Alitı fenniye: 9'l kalem 

pa.ı: . 

,, 
,, 

494 85 
2518 76 
2623 65 

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 
Zeytinburnu but. elektrik tesisatı paz. 
Orhaoiye kışluında nakliye okulunun elek· ,, 

trik teıiaab 
Maliye Yek. binasının ışıklı sinyal tesisatı 
Elektrik tesi1atının motör dinamo tel v.s. paz. 

teferrüatı (•art, 5 L.) 
Muhabere malzemeai: 12 kalem ,, 

1963 50 
1991 30 

1574 -
20701 50 

985 -

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
Battaniye: 2500 ad, (ta1bih) paz. 23750 -

Mobilya, büro ve ev eşyası Muşamba, Hah, v.s. 
Re.im maaaaı: 2 ad.·tabure: 4 ad -malzeme paz. 205 -

dolabı: 1 ad. 

Matbaa işleri - Kırtasye-Yazıhane L~zımı 

Şlfe ambalaj kafıdı: 20 t. (temd.) 
Kırmızı ofaet mürekkebi: 150 k ·açık of· 

aet mzrekkebi: 100 k.-bronı mavi of· 
Mt mürekkebi: 75 k. 

Kereste, tahta ve saire 
Çarah çam kereate: 32 m1 

aç. eka. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v. s. 

Gaz 1atı: 400 teneke-beo:ain: 10 teneke 
Kıtlık motör yatı: 3 t.·ya:alık motör ya

tı: 3 l·nlnlio: 1.5 t.·9anjıman ve 
deferaniıyel yatı: 1 t.·ıa:a yatı: l t.
iUtOpl: l t. 

Silindir T•fı: 20 t. 
Bensin: 65 t. 

,, : 30 t. 
Ben:aia: 50 teneke·ıaa: 639 teneke·makine 

yatı: 60 teneke il•• 1atı: 20 teneke 

M lltaferrik 

paz. 

kapalı z. 
paz, 

Nihayetsiz .. rit: 4000 ad. paz. 
Boru: 10 Sm kutrunda 300 m. aç. eks. 
Cephane tevhit ıemeri: 1061 acl. 
U.tik boru, aoada ve ipek iplilıa (tubila) paz. 
Muhtelif malı.eme: 29 kalem ,, 
Salur kazan büyük: 250 ad.·kllçük: 250 ad. paı:. 
Boya patlağı muhtelif boyda: 1400 ad. kapalı .1. 

Su.ta çeliği: 2 kalem ,, 
Abırkapı açıfında batık Mari V al yan o va- ,, 

purıi enkazının ihracı auretile limanın 

tem izlettiril meai 
Öklz: 40 baı: aç eka. 
Son Halk tipi: 14 ad.·boru: UU ad.·tabla: pu. 

14 ad.-klmflrllk: 8 ad.·aıvana boru: 
14 ad. 

Kiremit Marailya tipi: 18000 ad,·mahye a9. eka. 
kiremiti: 400 ad. 

Haberoi köpeti: 3 çift pu:. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Saman: 20 t. 
Ot; 20 t. 
Arpa: 80 t. 

" : 120 t. 
" :. 120 t. 
., c 120 

K. ot: 261 t. 
K. fasulye 67 t. 
Sadeyat: 20 t. 
Tea t•ker: 30 t. 
Sıtır eti: 262.5 t. 

B. M O 7 a y e d e 1 er 
Şevrole marka kamyonet 
Setuk ban depoıunda mevcut makineler 
Rad10 makineai 
Gübre: 250 araba 
Kamyon yarım tonluk Rou markalı ve 

3904 pllka sayılı 

pu. 
,, 

kapalı ır.. 

" ,, 
" 
" ,, 
,, 
,, 
,, 

pa:ıı. 

aç. art. 
,, 

" ., 

en bet ıün müddetle açık eksiltmeye koa11lmuftur. 
Muhammen bedeli 1850 liradır. 

Muvakkat teminat 138,75 liratlır. 

1082 -

5800 -
14300 -
6600 --
2700 -

1365 -
25994 50 

7ll0 -
22750 -
13962 -
24800 -
17500 -

4000 -

1478 -

~00 -
1400 -

4800 -
72DO -
7200 -
7200 -

13050 -
13400 -
26000 -
11340 -
93187 ~ 

4000 -

$artname ve nümuneaini g6rmek istiyenlerin her ıüa encümen 

lr.alemiae ve isteklilerin de 29.3.940 cuma ı&uü aaat 10,30 da Bele· 
tii7e EHGmenioe müraeaatları. 

• 

21 40 
51 04 

5795 -
- -. 

1645 -
282 26 
3133 26 

106 -

75 -

1185 82 

37 31 
188 21 
196 73 

147 6.t 
149 35 

119 -
1552 61 

150-

1781 25 

15 38 

82 -

435 -
1072 50 
495 -
202 50 

103 -
3900 -

105 -
1706 25 
1047 15 
1860 -
1312 50 

300 -

l 10 85 

--, 

37 50 
I05 -
360 -
540 -
540 -
540 -
979 -

1065 -
1950 -
851 -

6989 06 

Mıaa-.a (ip 

İst. Belediyesi 
Balıkesir İnhisarlar a wüd. 
Çanak. Nafıa Müd. 
Malkara Belediyesi 

Küt byıı Valiliği 
M arif Matbaası Müd. 
Sümer Bank Birletik Yün İpliği ve 

Dokuma F brıkaları Kııtırooğlu 

Han 5 ci Kat 

18-3-lO 14 -
28 3-40 
3.4.40 15 -

27 3 40 14 

29-340 15 
26-3-40 15 -

1-4-40 15 -

Gciztepe Aaına Fidanlıkları .SAK Ca· 3.4.40 14 -
ğaloğlunda Yüksek Mek. Muhas 

Ereğli Kömürleri İşi t. Genel Direk. 29·3·40 15 3) 

Tophane Lvz. SAK 18 3-40 15 

Balıkesir Kor ile Ank. ve İst. Lvz. 30·3 40 1 l -

inhisar] r Umum Mü~ürlüğii 
,, 

" 

Tophane Lvz SAK 
,, 

Maliye Vekaleti Ank. 
Germencik Belediyesi 

M.M.V. SAK. 

Askeri Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

İst. Belediyesi 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
,, 

Karklareli Nafıa Mtid. 

Balıkesir Ziraat Müd. 
Balıkesir Ask. SAK 

D.D. Yolları Haydarpafa 
iatanbul Komut. SAK Fındıklt 

" Ankara VilAyeti 

• 

19 3-40 
19340 il 
t9 3-40 11 

21·3-40 14 -
21·3 40 14 30 

10·4·40 15 -
24 4-40 16 -

20-340 11 

21·3-40 14 -

18340 14 -

23·3-40 10 -
2-4-40 15 -

20.3·40 a kadar 

20-340 9 -
19.3.40 15 -

2.4.40 15 -
20-3-40 15 -
20-340 14 -
18·3·40 15 -

inhisarlar Umum Müdiirlftğil 26-3 40 16 -
15 30 
15 -
ıo 11 
il -
15 30 
15 -
15 30 
12 30 

Mersinli Fidanlı ı Müd. İzmir 28·3·40 
İzmir Lvz. SAK 20 3-40 
M.M.V. SAK 18·3-40 

,, 20.3.40 
Tophane Lvz. SAK. 20-3-40 
Deniz Lvz. SAK Kasımpaşa 1-4-40 
D.D. Y. Ank. H ydarpaşa Sevk Şefliği 29-4-40 
i t. Mıntıl-a Limnn Reisliği 30·3 40 

,,, 
Pendik Bakteryoloji Enstitüsü Müd. 
İst. Mıntıka Liman Riyaseti 

1-4-40 15 -
18 3.40 l 1 -

D. D. Yolları 9 cü İşlet. Sirkeei 

lstanbul Komut. SAK Fındıklı 

İstanbul Komutanlığı SAK Fındıklı 
,, 

Edirne Ask. SAK 

" 
" ,, 

" 
" ,, 
" 
" 

30·3-40 11 -

30.3.40 10 -

22-3-40 
22·3-40 

3-4-40 
3-4-40 
4440 
4.440 
5.4.40 
8-4 40 
8·4-40 
9-4-40 
1-4-40 

10 -
10 -· 
1l -
16 -
il -
16 -
il -
il -
16 -
il -
15 -

Trabzon Belediyesi cuma ve aalı 15 
Edirne Vilayeti 1-4·40 15 -
İst. 3 cü İcra Tophane Necatibey Cad. 18 22-3-40 12 30 
lat. Komutanlıtı SAK. Fındıklı 18·3-40 15 -
İst. 4 üncıü İcra Mem. Vefa, Kova· 16-18-3·40 9 30 

cılar g-araj .\~ 27 

. 
Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma 

Müdürlüğünden : 
Tahmin edilen bedeli 23.750 lira olan yukarıda yaıılı 2500 adet 

battaniye Aıkeri Fabrikalar Uwuw Müdürlütü merkez aatınalma 
kemiıyonuncn 21.3.1940 perşembe günü saat 14 de ihale edilecek· 
tir. Şartname pııraaı;ı olarak komisyondan verilir. Talibleria muvak· 
.lııat teminat olan 1781 lira 25 kurut ve 2490 ıuaaıaralı kaaunun 

15 Mart UMO 
s -" 

2 ve 3 maddelerindeki vHaikle kemisyenou olmadıklarına ve bu it1' 
nliikadar tüccardan olduklarına dair Ticaret Odası veaikaaile aıeJ~ül 
gün ve S3atte komisyc;ma müracaatları. 

Türkkuıu Genel Direktörlüğünden : 
Beher m tresine tahmin fiyatı 45 kuruf olan 5 Lin metre b~ 

kutlu aile hassesi 27.3.940 çarşamba günü 1aat 15 de TürkkufU ~ ~ 
tınalma komisyonunda açık ekıiltme ile satın alınacağından itte~ ~· 
lerin 168.75 lira olan ilk teminatları ve kanuni belzeleri ile b~ 
g-ün ve saatte komiıyonda bulunmaları. 

Kayseri Askeri Satır.alma Komisyonundan : 
Beher çiftine tabıniıı edilen fiatı 225 kuruş olan 11,110 tift f 

meni kapalı zarfla ihalesi 29.3.940 cuma günü saat 16 da Kayser~ 
de askeri sahnalma komisyonunda yapılacaktır· İlk temi•atı ı6i 

I lira 81 kuruştur. Şartnamesi Aııkura, İstanbul leva:l.ıw imirlilıl~ 
ve Kays ri askeri sabnalma komisyonunda görülür. isteklilerin 
teminat ve teklif mektuplarını kanuni vesikalarile beraber ihale ff 
atinden bir saat evveline kadar komisy~~ vermeleri. 

Matbaa işleri, kırtasiye ve yazıhane Lvz. 
150 k.k;~z~, 100 k. açık ve 75 k. bronz mavi of•ıl 

mürekkebi ile 30 t. ambalaj kağıdı alınacaktır. Bak: İnhiıatll' 
U. Müd. ilAnlarına. ., 

~~~~:--~~~--~~~~--~-----"""""' 
Kereste, Tahia ve saire 

Kırklareli Nafıa Müdürlüğünden : 
Adet Boy Marka Adet Boy Martı• 
24 10 metre' 25 ı< 30 12 10,5 metre 25><30 

6 '1 ,, 25 x 30 tı' 
Köprülerde kullanılmak üzere yukarıda yazılı takribi 32 ıncı ~ b 

mikap çıralı çam kerestenin Kırklareli iıtaayouunda teslim t~'~o' 
taliplerin kaç günde ve ne fiyatla verebileceklerini 20.3.940 tarıbl 
kadar tahriren veya şifahen idaremize bildirmeleri ilan olunu~ 
~~~~~-~~--

Naki i yat - Yükleme - Boşaltma [
0 

İstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundaıı.~ 
Muyıı 1940 nihayetine kadar Haydarpaşada ve Anadolu çı eİ 

tinde 400 ton kadar nakliyat yaptırılacaktır. Pazarlıkla ek.si~taı:ı y 
18.3.940 pazartesi günü saat 14.30 da Tophanede Lv. amirhA'~ ~' 
tınalma Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 866 lira 7a 
ruş ilk teminatı 65 liradır Şartnamesi Ko. da görülür. 

Edirne Askeri Satmalma Komisyonundan : if 
Keıandan Edirneye tlOO ton muhtelif yiyecek ve yem na1'1 ir' 

tı yapılacaktır. Kapalı zarfla ihalesi Edirnede eıki Mütiriyet d• 
sinde 1.4.940 pazartesi ıünü aaat 11 de yapılaca\ tır. Tutarı 
lira ilk teminatı 975 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda 
lür. İsteklilerin ihale saatinden bir ıaat evveline kadar teklif 
tuplorını koınisyooa vermeleri. _,/ 

rı ahrukat, Benzin, Makina ağlar v.r s 
--~~~-----~~--~~~--.._--..._____ ---

Balıkesir Aıkeri Satınalma Komisyonundan : 
Beher kilo fiyatı Ton Cinai 

kuruş 
50 3 kıtlık motör yatı 
50 3 yazlık :ıı » 
45 1 ,5 valvalin 
50 l şanzuman ve difaraoaiyel y•~' 

31 O teneke 1 gu yağı 
50 800 kilo üstilpü 

Yukarıda miktarı yaaılı yağlar puarhkla aatın alınacaktır· ~( 
Pazarlığı 19. 8. 940 salı günü saat 15 de kor aabnalıo• 

misyonunda yapılacaktır. tİ 
Taliplerin me:ııkür gün ve saatte komiıyonumuıa mOraoa• 

meleri ilin olunur. 

Balıkesfr Ziraat Müdürlüğünden: ıııı' 
Balıkesir ziraat müdürlüğünce açık eluiltme uaulile ıabn ~ gJ 

cak 400 teneke gaz yatı ile 70 teneke benzinin ekailt~e iti. 9. ".,., 
tarihinden itibaren 10 ıün müddetle temdit edilmittir. lkincı _' ~ıı 1 
me 20 · mart.940 çarşamba günü saat 9 da ziraat müdürluğil _,I 
toplanacak komisyonda yapılacaktır. Fazla mal6mat için ziraat t. 
dürlüğüne milracoat olunabilir. 

• • • 
20,000 k. silindir yağı alınacaktır. 

·i 
Bak: o. o. y. Vıt' 

Müd. ilanlarına · 
11/ ~ 

13.5 ton gazyağı alınacaktır· Bak: erzak sütununda \ ~ 
Aakeri SAk. ilanına. ./ 
-------~ 

• • • 

Müteferrik 
~ 

Edirne Aıketi Satınalma Komi•yonundan : . f 
14 aded ordu tipi biliklet pazarlıkla 16 3.940 cumart••1 , 

saat 12,30 da Edirnede eaki Müşiri yel daireıinde aatınalma fıOJ'' l 
yonunda alınacaktır. lsleklilerin getirecekleri nümunelcrdeıı bt 
lerek pazarlığı yapılaeaktır. 

Balıkesir Askeri Satınalma Komisyonundan 1 

Kor birlikleri ihtiyHı için 7 makineli tüfeak koşum 
satın alınacaktir. 

Taliplerin her ıün ıahnalma komiıyoouna müracaatlar• 
olunur. 

- 11 ~ 
D. Demir Yolları ve Limanları lıletmeıi U. İdareıiııd~~ 

Mub mmen bedeli 1478 lira olan 18 bin aded Marsily• • 
400 aded Mahya kiremit açık ekııiltme uaulile sahn alınacakt:· ı 
nakasaıına 30 3.940 cumartesi günün saat 11 de Sirkecide ~·· 
me binasında A E. komisyonu tarafından yapılacakhr. (\1U 111 • 

teminat 1 I0,85 liradır. İsteklilerin ayni gün ve ssatte komi•Y~tf f 
nuni vesaik ve teminatlarile müraca'\tlan lazımdır Şartoaıııe 
rnsız olarak komisyondan verilmektedir. ~ 

• • • Muhammen bedeli 24800 lira o1a'n iki kalem 1U•l8 11~,I t 
29.4.1940 pazartesi ınnü saat 15,30 da kapalı zarf uaulil• ~ 
da idare binasında 1&tın alınacaktır. ti'• ~ 

Bu işe girmek istiyenlerin 1860 liralık muvakkat te&JJi"~4,3' 
ounun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni pn saat JI 
Jıadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. .ııı 

• ·re• 
Ş;ırtuameler parasız olarak Ankarada malzeıne d•• 

H • ydarpada teaollüm ve 1tvk teflitinden tiatıtılacaktn . .. 



~· ~· Vekaleti Hava Satınalma Komiayonuadan: 
~ 7_;P~ıne tahmin edilen fiyatı 310 lira olan muhtelif nuınaralar
IO d çıle Beraun marka ipek iplik 18.3.940 pazarteai rfinü saat 
~ ~ P~ı.arlıkla satın almncnğmdan isteklilerin 46 lira 50 kuru,luk 

tınınatları ile birlikte M.M. V. Satınalmn Ko. da bulunmaları. 
• ~· u• Hepsine tnbmin edilen fiyatı 990 lira olan 190 kilo listik 

httrı e 900 adet lastik sonda 18.3.940 pazartesi günü sat 11 de 
~•lik ıkt, ıatın alınacağından istek lilerin f 50 liralık temin tlariyle 
'--ı-rtıe Pazarlık iÜn ve saatında M. M. V. Satınnlma Ko. da bulun-

, 1 

N Gaziantep Vilayeti Umumi Meclis Reisliğinden: 
ft f' ~ıı llf~a dairesine ait 567 lira 50 kuruş bedeli ke,.ifli alcit ve 
~~ •~ n ltıunakasn müddeti (ayrı, ayrı taliplere ihale edilmek şnrtile) 

ede· 1 

181 ~ 11 tcındit edilmiştir. 
Jikle" 11~ltklilcrin 18 3.94~ pıı zartesi günü saat 14 de 42 lira 56 lm-
P • " , 1 ınuvaldtat teminatı hamile n vilayet e ncü menine mürac ıatları 
ıle ' unur. 

~ - -
,../ ~nbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

ilt t.raınpet, 5 O avcı borusu, 5f O fifre almacaktır. P zarlıkla 
İr\jttı_eıı 20.3.940 çartamba günü saat 1 ~ .. T ophanede i . Lv. , ı.' 1 S~tınalma Ko. da yapılacaktır. Nü muneleri Ko. d gö Ü-

•ldılerin temlnatlarile belli saatte Ko ua gelmeleri . 

ı:-· Mersinli Fidanlığı Mndürlüğünden : 
'd11 1~nlık ihtiyacı için 1365 lira bedeli muhammenli 10 Sm kut 

tls. .
1
0 metre boru açık eksiltme suretile rnubayna edilecektir 

td 11 toıe 28.3.940 perşembe günü saat 15.30 da fidanlıkta tetek
l' ~~ek komisyon huı:urunda yapılacaktır. 

'it~ •pler 103 lira muvakkat teminat mal sandıtına yatırarak 
lUQun komisyona ibraz edecekleri ilun olunur. 

~ı~to - . 
Lf eınfryolları ve Limanları işletme Umum İdaresinden: 

lı.ı~ba~meıı bedeli 3350 lira olan 1100 kilo muhtelif eb'adde 
,~J, ••cimi! 500 yumak 0,5 m m ilk bilet sicimi, 650 kilo muh-

G la •dda lngiliz sicimi ve 500 kilo kalafat ipi 22.3.1940 cuma 
İıy at I0,45 on kırk bette Haydarpaşada Gar binası dahilindeki 

, ~ 0.n tarafıntlan açık eksiltme usulile salın alınacaktır. 
•ıı,t \r 

1te srirmek istiyenleriıı 251 lira 25 !;uruşluk muvakkat te
ıltO' S' t kil~ kanunun tayin ettiti vesaikle birlikte eksiltme günü ıa· 
i ~ . ar komisyona müracaatları lazımdır. 
~ ~ ~... 1te aid şartnameler komisyondan parasız olarak datıtılmak-

~•~eri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satmalma 
tılif l'ab . Komisyonundan : 
ela~ ~h A. ~n ~•dilen bedeli 18 000 lira olan 6'J ton yerli Linters pa· 

13,tF' ·~on 1 trı Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez sahnalma ko-
1'aıt ce,ls.~~ca 21.3.1940 perşembe günü s11at 14,30 da pnzurlıkla ihale 
..,; ~'ltlt ır. Şartname parasız olarak komisyondnu verilih Talihlerin 

llı'dda~ t~minat olan 1330 lira ve 2490 namarıılı l.anunuıı 2 ve 
~'da e erındcki veaaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu itle 
~, r tGecardan olduklarına dair Ticaret Odası veıikasile oıezkur 

'"•tte komiıyona müracaatları. 

~tı Türk Hava Kurumu stanbul Şubesinden : 
U() ~ln'1nıuu yardımcı üyeleri için mahfuz nümunesine göre 
lS ~~ile rozet yaptırılacaktır. Muhftmmen bedeli 8750 liradır. 

·~ ilıaı'r~ 94 ı pazartesi günü saat on beşte fiyat muvafık görü
'-'•ııau, eb~ ~apılacağından taliblerin yüzde yedi buçuk muvakkat 

ırlıkte Cataloğlundaki şube merkezine müracaatları. 

Ornıan Koruma Genel Komutanlığı istanbul 
Orın, Satanalma Komiıyonundan: 

~~ı 24' Koruma Genel Komutanlığı ihtiyacı için on aded eğ'er 
'lıktll 90 •ayılı kanunun 46. ncı maddesinin A fıkrasına göre 
,.•ta 

1 
•atın alınacaktır. 

liıılr1ı. 11; 1~tı:. 20 mart 940 çartamba ıünü ıaat 14 te Sirkecide 
~1tıh akı Satınalma Komisyonunda yapılao&ktır. 
ttır,'ını:nen fiatı 850 lira olup munlt kat teminatı 63 lira 75 

'-ili,., . İstanbul Mmtaka Liman Riyasetinden : 
~bı,, ~t~lz" ~çin halk tipi 14 adet soba, 161 boru, 59 diJSt:k, 
~ .ttiQd 0nıurluk ve 14 :r.ıvaaalı boru pazarlık suretile mübayaa 

11lle ?tle._n talip olanların 18.3 940 pazartesi g-ünü saat 11 de idare 
Uracaatları ilan olunur. 

:'Ooo * * • 
· lllntdet nihayetsiz ıerit alınacaktır Bak: İnhisarlar U. 
k ar~na. 

,,_,'_ Zah~ır-. e-, E-t-, S-a-bz_e_v~--s.--------
~· l{l{'l -111

•i el<~ ncı Alayı Satınalma Kor:ıisyonu .Baıknlığından : 
- le Tutarı Muvakkat T. lhnle T. lhnJe G. sa ti 
: 550o lira K. Lira K. 

tilll ı~ 825 61 88 22.3 940 cuma 15 açık 
• Is. 1 ::ınn;;: 1200 90 ()() " " " 

~~ll•k1tV\l\llJ 2600 195 00 ,, :» • 

~ 3ı.s.~e ~· bii~nci alay erat. ve bdyvanatının l.3 940 tari
tala,1 d nıhayetınc kadar ibtıyaçları bulunan 3 kalem en:a

~t~ct. t,~k~-göıterilen günlerde Çankkale J. ikinci tabur karar
ı "t ul eden aatınalma komisyonunda eksiltmesi yapıla · 
"ıı, tıııııılllltı 'b 
~~ktır 1 ale günü saat 15 kadar komisyona teslim edilmit 

'ttı,lll~ler parasız olarak kemisyondan teılarik edilebilir. 

·~ l~k· d -'•t.._'k•r dır aA Askeri Satınalma Komisyonundan: 
·r" 'ti ; •ki Topçu Taburunun üç aylak ihtiyacı olan 6000 ki· 

t r:t•rı ·~rlık suretiyle satın alınacaktır . 
~ '-ı,n S ve teminatı 234 liradır. Şartnamesi her gün 'f ekir

•iıı 3.940 atınaloıa Kowisyonunda görülebilir . 
~ .. b.Ui t~Unıa günü s~at IO da pazarlığı yapılacatından istek · 

,tl,:~d.e kanuni vesikalariyle birlikte adı geçen Konıiıyo· 
ılln olunur. 

ı.. lGı 
"-")il ebu, 

,1-r._ "• ta:ı Askeri Satınalma Komisyonundan : 
tt11la~lct Hayraboluya teslim şartile üç yüzer ton yulaf pazar• 

-•t li'•dı ır.p Tahmin bedelleri 24,000 er liradır. İlk teminatları 
'tdı Ar~- 8larlıkları 18.3 .940 pazarteai günü saat il de Lü· 
ı 1t1er· S '-ıt· 1 atıııalma Komisyonunda yapılacnktır. 

')•l Sahib" --,, il . D" kt·· - - - .1- G- . -. ---8 ı ve azı ş erı ıre oru : lsmaı ırıt 

••ıldıtı yer: Akın 8a11mevi İatanbul 

Mhakaıa Gaz-.i 

Vize Askeri Satınalma Komisyonundan : 
2 bin beşer yüz liralık cem'an 15 bin liralık aadeyar, 17 

ton makarna, 4 ton şehriye, 5,500 kilo kuru üzüm, 6 ton tez te· 
ker, 13,500 kilo gazyağı pazarlıkla 26.3.940 salı günü sut 14 den 
16 ya kadar yapılocui. tır. Vermeğe talip olanlar belli gfin ve aalte 
tenıinatlarile birlikle Vizede askeri satınalma komiıyonuna gelmeleri. 

Muhauıuıen bedt:li 0800 lir.ı olat1 2 .000 1.g. silindir yetı 
2 4. 1940 sa lı g ünü saat ( 15) on beşte Haydarpaşa da gar binuı 
dahilindek i Ko ru isyou tarafından lrnpalı zarf usulile salın alınacekhr. 

Bu işe girmek isteyenlerin 435 liralık muvakkat teminat, kaııu• 
uun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni g6a 
saat (14) o n dörde kadar Komisyon Reisliğ'ioe vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait artnameler Komisyondan parasız olarak da ı tıl· 
maktadır. (2029) 1- 4 

• * * 
Muhammen bedeli 674 lira 29 kuruş olan 40 kalem Royal mar 

ka } azı oıakine parçaları 19. 3. 1940 salı günü saat (10,30) on bu
~ukta l-layd r aşa gar binası dahilindeki Komisyon tarafından açık 
eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu i..,e girmek isteyenlerin 50 lira 57 kuruttuk muvakkat temi 
nat ve knnuııun tuyin ettigi vesaikle birlikte eksiltme günü saatine 
kadar Komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyoııdım paraıız olarak dafıtılmak 
tadır (1650) 4- 4 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 

Cinsi 

Nibayetıiıı: terit 

Muh ltei. %7,5 tem. lkalltmenia 
Miktarı lira kr. lira kr. tekli I· saati 

4000 adet 
----- ---- -:c::--- --

pazar. 21.3.140 
UI ia 

Kırmızı efHt milrekkebi 150 kg. ) 
Açık > :; 100 > ) 1082 00 82 OG a~k eıluiltme 
Bronz :nni efHt .» 75 > ) 2.IV.940 11 

1 I · Şartname ve niimuneleri mucibince yukarıda miktarı JHı• 
1 lı ı2) kalem malzeme lai:ı.alarında gösterilen usullerle ekıiltmeye kea
m•ılut. 

il - Muhammea bedelleri muvakkat teminatları, elulllme rtn 
ve aaatleri hiaaların4ia yazılıdır. 

111 - Ekıiltme yukarıda yazılı günlerde Kabatatda Levaıı:ım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ferit eb'at listesi ve mürekkep nümuoeıi ber 
gfto sözü ~eçen Şubeden parasız alınabilir. 

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve aaatte Y. 7,5 
ırövenme parasile b irlikte adı geçen Komisyona müracaatları. 

(INO) 1-4 
••• 

1 - Prima Saazer nevinden olanak üzere 10.000 kile htlltlen 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

il - Pazarlık 19.lll,940 Salı günü ıaat 14 de Kabatatta Len• 
ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve ıaatte teklif 
ede~ekleri fint Ü7erindeıı % 7,5 güvenme parasiyle birlikte meaktr 
komisyona müracaatları. (1994) 2-4 

• * * 

İtin nni 
Muham. bed. %7,5 tem. Ekıilt• .. i• 

lira kr. lira kr. tekli aaall 

İdare ihtiyacı için 500 kilo kuru zamk alımı a9ık ekıiltmeye Patalimanı ve Şark D. Kiremit 
konulmuştur. Eksiltme 27.3.940 Çarşamba saat 15 de B. Postalaane aktarılması vHair iti 

5iO 75 43 55 pa:ııarlık 14,30 

binası birinci katta P. T. T. Müdürlüğü odasında toplanaoak Mö- I Fıçı çemberi 1000 kilo 310 00 23 25 açtk ek. 18,30 
dürlük Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. 1 - Keşif ve 9artnameıi mucibince yukarıda yazılı teminat ve 

Muhammen bedeli 600 lira, muvakkat leıninat 45 liradır. Ta- 1 malzeme hizalarında gösterilen usullerle eksiltmeye konmuştur. 
!iplerin olbaptak i mühürlü nümuoe ve eksiltme şartnamesini gfümek 1 il - Muhammen ve keşif bedelleri muvakkat teminatları, ek. 
ve mu~a~k~t t~mi~atlarını yatırmak üzere çalışı~a günler.inde mez- ı ıiltme ıaatleri hizalarında yazılıdır. 
k<ır Mudurluk ıdarı kalem levazım k11mına, ek11ltme giın ve saa- ili - Eksiltme 25. Ul. 940 pazartesi günü Kabataıda Leva.ım 
tinde de 940 senesi için muteber ticaret odası ve.ikıııı ve muvakkat ve Mubayaat Şubeıindeki Alım Komisyonunda yapılıcaktır. 
teminat~akb~ Komisyona müracaatları (1735) 3-4 iV - Şartnameler ber gün sözü geçen Şubeden paran& alına-

Teknik Okulu Satınalma Komisyonu Başkanhgmdan: j t.ilirv - isteklilerin ekıiltmc için tayin olunan gün ve saatlerde 

Yıldızda bulunım okulumuzun 3718 lira 68 kuruş keşif bedelli 1 X 7,5 rüvenme pnrasiyle birlikte mezkür Komiıyona gelmeleri. 
":20,, kalem Mobilye Masa, Dolap, Perdelik vesaire tesiıat 26.3.940 l (1713) J-4 
taribiue rastlayan Salı günü saat 15 de şartnamesine göre Güm üt· • • • 
suyunda Yüksek 1übendis Mektebi Muhasebeciliğinde toplanaeak 
olan Komisyonumuzda • ihalesi yapılmak üzere kapalı :zarf usulile 
eksiltmeye konmuştur. ilk teminat 278 lira 90 kuruthır. İsteklilerin 
2490 sayılı kanun ile şartnamede yuılı belgeleri teldif mektuplarına 
koyarak Eksiltmeden bir saat evveline kadar nıakbuz mukabilinde 
Komisyona vermeleri şartname ve resimlerle niimun• ve aair tafsi
latı görmek ve Öğrenmek ve ilk teminat yatırmak iıteyenlerin ek
siltmeden bir gün evveline kadar Okulumuza ve eksiltme iÜnÜ de 
Gümüşsuyunda Yüksek Mühendis mektebi muhnscbecilitinde topla· 
nacak Komisyonuwuzıı. geluıeleri. Postada vaki olacak gecikmeler 
kabul edilmez (1858) 2-4 

----Ereğli Kömürleri--, 
işletmesi 

Genel Direktörlüğünden: 

SIHHI TESİSAT MONAKASASI 
l - İşletmenin Zonguldakta Çelik ocatı civarındı.ki 600 kitilik 

8 barakadan ibaret işçi evlerinin sıcak su, sotuk su, pis 
ve tenıiL su tesisatı işleri münak<ısa He bir tnlibe ihale 
edilecektir. 

2 - Eksiltme 29 mart 1940 tarihinde saat 15,30 da Zonl'uldaktn 
Ereğli kömürleri işletmesi genel direkt~rlük binasında ya· 
p1lacnktır. 

J - İstekliler bu işe aid münakasa evrakını Zonguldakta Ere~li 
kömürleri işletmesi inşaat müdürlüfiinde, Ankaradn Eti 
Bank genel direktörlük inşaat müdürlüğünde, İstaubulda 
Eti Bank İstanbul bürosunda görüp tetkik edebilirler. 

1 - 10.0JO kilo ambalaj kiaıdma 11. 3. 940 tarihinde talib zu· 
hur etoıc lii'iııden eksiltıııesi şeraiti sabıka dairesinde JO aün tewdit 
edilwiştir 

il Ekailtmenin 22. ili. 940 cuma günü saat 16,30 da Kaba· 
taşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyeounda yapı· 
lacıatı ilan olunur. (1971) . "' . 

Muh. bed. %1,5 tem. Eksiltme 
Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. fekli 

Cam alat 2460 A. 2518 76 188 21 pasarlık 

Ec7n ll ı7 kalem 494 85 37 31 ıı 

Alat ı fenniye 92 » 2623 65 196 73 :ıı 

1 - Evsafını gasterir müfredat listeleri mucibince yukarıda ya
zılı ınabeme, tıılibi zuhur etmediğ'ioden pazarlıkla ihale edilecektir. 

il - Müfredat ve evsafını gösterir liıteleri her ıüo sözü geçen 
Şubede tetkik edilebilir. 

ili - İsteklilerin pazarlık için 19. ili. 910 tarihine raatlıyan salı 
günü saat 1 1 de ; 0 7,5 güvenme paralarile birlikte me:r.kur Komis-
yona müra~aatları. ( 2007) 1-4 

* * • 
1 - 12. ili. 9~1) tarihinde 20 000 ki'. şife ambalaj kağıdına 

talip zuhur etmeditinden eksiltmesi şeraiti sabıka dairesinde on 
l'Ün temdid edilmiştir. 

il Ekıiltmenin 23. lll. 940 cumarteıi ıünü saat 10 da Kaba
tatda Levazım ve Mubayaat Şubesiudeki Alıw Komiıyonunda yapı· 
lacatı ilau olunar. (2026) 

1- İdaremiz.in Paşabahçe müskirat fabrikasında mevcut 4000-5000 
kilo F.\izel yaiı pazarlıkla satılacaktır. 

ı il - Mal bedeline fıçı . bedeli de dahil olmak üzere muhammen 
I bedel 500 lirli % 15 muvııtkkat teminatı 75 liradır. 

ili · Pazerlık 26.111.9-10 aah günü saat 16.30 da Katabatta Le
nzım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Satıt Komiıyonunda yapıla· 

Hktır. 
iV - Nümuneler hera-ün ıöı.ü geçen fabrikadan alınabilir. 
V - isteklilerin arttırma için tayio olunau iÜo ve saııtte Y. 15 

miktarındaki teminat paralarilc birlikle mezkur Komisyona ııelmc 

leri. (1734) 3-4 
••• 

Cinai Mikdan Eksiltme .. kli Saati 

Kapalı kapıil 100 lük 20.000 kutu pazariık 

Madeni av kovanı I0.000 adet ,, 
5,05 kovan kapsülü 20.000 kutu n 
Mulatelif cina Rovelver fifeği 275.000 adet ,, 
Dolma tilfek kapıülü 40.000 n ,, 

1 - Şartnameleri mucibince yukarıda cinı ve mikdarı 
malzemesi pazarlıkla satın alınacaktır. 

" 14,30 
15 
16 
16,30 

yaaılı ay 

il - Pazarlık, 22. ili. 940 cuma günü Kabataşda Leva:um ve 
Subayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıl~caktır 

lll - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden paraaız alına• 
bilir. 

iV - Münakasaya iirecekler teklif edecekleri fial üzerinden 
9 

0 7,5 teminat paruiyle birlikte pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatlerde mezkur Komisyona gelmeleri. ( 1598) 3 4 

• • • 
1 - Nümunesi mucibince 3000 adet tuz. küfHi pazarlıkla sahA 

alınacaktır. 

il - Pazarlık 16 ili . 9-10 cumartesi günü saat 11 de Kabat••· 
da Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla
t:ıktır. 

111 - Nümuııeler her gün sözü geçen Şubede görülebileciti a-i
bi isteklilerin de teklif edecekleri fiat üzerinden % 7,5 güvenoıe 
parasile birlikte mezkur Komisyona müraeaatları. (19Zl) ı-2 

• * • 
Cinsi Mikdarı 

Tuz çuvalı azami 500,000 adet 
Çul "Başı bağlı" n 150,000 ,, 
ÜÜL beyaz kanaviçe n 350, 000 metre 
Çiığili ,, n 90,000 ,, 

1 - 14,5-l onıluk 6 X 8 telli kanaviçeden 102 X 70 eb'adın· 
da orijinal kalküte dikilmit azami ,,5U0,000" adet tuz çuvalı ile yu
karıda mikdarı yazılı çul ve kunaviçeler ayrı ayrı pa.ıarlıkla satın 

e lınacaktır. 

il - Bu malLeıne için idarece akreditif açılmayıp bedelleri ev· 
rak mukabilinde Entertanjabl takasla ödenecek ve lakPS muamelesi 
ve primi ve faizi İdareye aid olacaktır. 

ili - Bedeli alellııul tesviye edilmek üıere ambara teslim şar
tiyle de fiyat teklif edilebilir. 

iV - Pararlık 20. lfl. 940 tarihine rastlıyan çarşamba günü 
saat lO da Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Ko• 
miıyoounda yapılacaktır. 

V - Şartname ve nümuneler her gün mezkur Şubeden alına• 
bilir. 

Vl - İıteklilerin teklif edecekleri fiyat üzerinden % 7,5 te· 
minat akçeleriyle birlikte mezkur Komisyona müracaatları ilin o-
l11nur. (1981) 3-4 
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Tableau Synoptique d Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
------ -~ d d ==----~ Mode Prix Caution. Lieux d'adju ication et u 

d'ıadjudicat. estimntif 13rovisoire C lı'er des Chnrge Objet de a'adjudication Jours Heur s 

Adju dications au Rabai~ 

C onstructions-Reparetlons-ı·rav. Publics- ateriel de CoE.J.ruction-Cartographi.e 

Repar. depôt Gre a gre 340 24 51 04 Dir. Pr. Mo opolt>s B :ıkcsir 
» blt. hôp. malad. vener. ,, 285 37 ?1 40 Com Perm. Muni ·r 1 tanbul 

28 3·4'1 
18·3 40 14 

Constr. bat. hôp. (aj) Plı cach 90895 02 5795 - Dir. Trıw. Pob Ç r kk le 
Dressement carte etat actuel ville Malkara (aj) Mu icipa ite Malkara 

344'1 15 
27-~40 14 -
29-) 40 15 Constr, mııisons pr. employes Pli cach 23245 24 16-15 - Vil yet Kütnhyıı 

Censtr. a l'imprimerie Maarif (aj) Publique 3776 80 282 26 Dir. lmprımerie M r f 2 -3-40 14 

» depôt a la fabr. Merinos iı Bursa Pli cach 2421 76 363 26 Et blıss Fab'r. Rrn de Tissus et de 1-4-40 15 -
Fıl en lame iı 1 Katırt'IOğlu Han 5me ctage 

Repar. ltiosque a la pepiniere de vigne a Publique 1404 64 106 -
Gö2tepe 

in.tali. eaux froides et chaude ete. aux mai· 
sons d'ouvriers Zonguldak 

Rep · foyers et chaudiereıı de la cuisine et de Gre iı gre 1000 - 75 
la buanderie del' ecole d'applic. technique (nj) 

ltepar. caserne milit. Kütahya Pli cach 15810 93 1185 82 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments 5 

Produib pharmaceut.: 107 lob Gre iı. gre 494 85 37 31 
lnıtrument en verre: 2460 p. n 2518 76 188 2' 

" teobnique: 92 lots " 2623 65 196 73 

E lectrlclte-Gaz-Chauffage Central (lnstallaUonet Materiel 

laıtall. eleetr. a I'h6p. de Zeytinburnu Gre iı gre 
" n eeole transport a la caserne 

d'Orhanlye 
l•ıtall. ıirnau::ı eelairag• bat. Miniıttre Finnrıces 
Moteu, dynamo. fil ete. pr. inıtall . electr. Gr 

(eah eh 5 L) 
Artieles de cerre1pondance: 12 lots 

,, 

a grc 

,, 

1963 50 
1991 30 

1574 
20701 50 

985 -

147 64 
149 35 

119 -
1552 61 

150 -

Com. Ach. Pepinieı \ ıgne Göztepe 3-4 40 14 -
Cağaloğlu 

Oir. Gen Exploit. Charbons Eregli 29-3-40 15 30 

Com. Ach Jnt. T oplıane 18-3-40 15 

> Corps Armee Bnlıkcsir 30-3-4) 11 

nitaires-Fourniture pour Hopitaux 

Com. Ach. Econ. Monop. Knbatache ı 9-3 40 11 
,, ,, 

,, 

Com. Ach. lnt. Tophane 
.» 

l\fırı ı.lerc (· ,. nccs Anknrn 
!Vtunicıpnlite G r nf nt'ık 

Cora. A<'h. Miıı. O f, Nnt. Anknrn 

19·3 40 11 
19-3-40 11 

21-3 40 14 -
21-340 1430 

10·4-40 15 
2 t-4-40 16 

?0-3-40 11 

Ameublamant pour Habitation et Bureaux-Ta i seri te. 

Table: 2 p .·tabouret: 4 p.·armoire: 1 p. (;ri il gre 205 - 15 38 Com Perm. Muaicip lstanbul 18-3-40 14 -

Travaux d'lmprimerie - Papeterie - fournUure de Bureaux 

Papier d'emballage pr. bouteilloı: 20 t. (al) 
l.Hre rouıe Ofıet: 150 k.·id. elair: 100 k.- Publique 

i.I. bronıe bleue: 75 k. 
1082 -

Bola de Conatruction, Planchas, Charpent 

lelı de eonıtr. r•ıineuJ1: 32 m1 

Combustlble - Carburant-Huiles 

P6trole: 400 bidonı·ben.1ine: 70 bidons 
Huile d'hlver pr. moteur: 3 t.-huile d''te pr. Gr~ iı gri 

moteur: 3 t.·valvallne: 1,5 t.·hullo pr. 
eaanaement et differentiel: 1 t.-petrole: 
1 t •• ,teupe: 800 k. 

lenmlnet 6S t. " 
.. Jt " ,, 
,. : 50 bi.lonı-petrolc: 639 bidons-huile 
pr. maehine: 60 bidonı·itl. raisse: 20 bid. 

Muile pr. eyliadre: 20 t. Pli caeh 

D iv• rs 
Ruhan perp,tuel: 4000 p. Gre n gre 
Tuyau d'un diametre de IO c m. : 300 m. Publique 
Pe•le typ• Halk: 14 p.-tuyau: 161 p. platcn: Gr a grc 

14 p.-recipient pr. eaarhoa: 18 p.-tuyau 
tab.: 14 p. 

Catea: 3 1•trea n 
Tuile type Marseille: 18000 p.-id. mahya: 400 p . Publique 
Selle (pr. munitionı): 1061 p . 
Tuyau CD caoutcbouc, ıoude fil en oie (rectifJ Gri a gre 
Divers materiaux 29 lets 
Claauaronı ·en CIUİYre: 250 rr. et 250 petits 
Plıteletı pr. peinture: HOO p. 
Aeier pr. reuort: 2 lets 

n 

" Pli caeh 

" 
Nelteyare port aveo enlevement decombres " 

pateau Marie Valyano coule devanl Ahırkapı 
loeaf: 40 tlteı Publique 

Provlat ons 

leurre 
Maearoniı: 17 t.·vermloelle: 4 t.-raiılnı ıeci: 

,,S t.·ıucre: 6 t. 
Ris: 86 t. (al) 
A"Hlae: SOO t. 
Paiaı 87 ,S t. 

,, 

" 
n • 

Pli cach 

14300 -
6600 -
2700 -

5200 -

1365 -

1478 -
25994 50 

700 -
22750 -
13962 -
24800 -

17500 -

4000 -

2S800 
24000 -
8979 -

Com. Ach E.conom. Monop. Kabatnche 23-3-40 10 -
82 - J) 'J) 2-4-40 15 -

107~ 50 
495 -
2oı 50 

435 -

103 -

110 85 
3900 -

105 -
1706 25 
1047 15 
1860 -

1312 50 

300 -

1935 -
180 -
673 43 

Dlr. Trav. l'ob. Kırklıırcli 

Dir. Agriculhıre Balıkesir 
Com. Ach. Mılit. &lıkesir 

Com. Ach. C m Mil. lst. Fındıklı 

,, " 
Vilayet Ankara 

Jusqu'nu 20-3-40 

20-3 40 9 -
19-3·40 15 -

20-340 15 -
20-3·40 14 
18-3 40 15 

lre E.xploit. Qh. de fer il.tat H. pnşa 2-4-40 15 

Com Ach. con. Monop. Knbntnche 26·3·40 16 ·-
Dir. P'piniere M rsinli İl lzmir 2S-3-40 15 30 
Prefecturc Port lstnnbul 18·3-40 11 -

Cflm. Aah. Comm MU. Jst. Fındıklı 
9me Expl. Ch. de fer Etnt !lirkeci 
Com. Ach. Int. Izmır 
Com. Ach. Min. D f. Nnt. Ankorıı 

., ,, 
., lnt. Tophane 
,, n Marit. Kasımpnfa 

Adm. Gen. C . de f r Etnt Ankara 
Bur. Exp d H. paşa 

Prefccture Port htnneul 

Cir. lnstitut Jllaclerioltıgie Pendik 

C m. Aclt. Millt. Viı 

" " n 

" " 
!dlrn 

,, ,, L lebur ııx 

Com. Aeh. lnt. Marit. Ka1ımpaşn 

30-3 '40 
S0-3-40 
20-3·'41) 
18-3-40 
20-3-40 
20-3-40 

1-4·40 
2~-4 40 

10 -
11 -
15 _. 

10-11 
11 -
15 30 
15 -
15 30 

30 3.40 12 30 

1-4-40 15 -

26-34 14 -
26-3-4• 14 -

16-3-40 10 -
1 .3.40 11 
30-3-40 11 -

1 
IS OffICIELS 

! Du Ministire des 
l Travaux PubliC~ 
1 L'adjudication, sous pli cachetc, de 4 concasseurs de pierr~ 

tracleurs complets d'une valeur eslimative de 4500 Livreı Ster ıl 
et livrables Cif İstanbul, aura lieu, le Mercredi 24.4.1940 a 15 
r s, par devant la Commission d' Adjudications de Materiau:x s~e;l 
dans la c:hambr de la Direction de Materiaux au local du Mırıl 
des Trnvaux Publics a Ankara. d)J 

On peut se procurer gratuilement le cabier des cbargea cl'tı 
eation et d tails de la dile Direclion de Matcriaux. r4 

Le cautionnement provisoire sera converti en monnaie 'fıı ;. 
auivqnt 1 cours du jour d'adjudication et calcule d'aprcs le• 
positions de l'ıuticle 16 de la Loi No. 2490. , j 

Les seumiHionnaires doivent remettre, contre recepiıseı flı' 
CommİHİen pr citee, le meme jour juıqu'a 14 heures, leur• o 
en m&me tc11İıps que le cautionnement provisoire et los certlfİ~ 

22,... .... ~ıt./ 
proıc:rits danı le calıier des chnrgeı . (992) ( 1682) ;:--r 

Memento des Fournisseurs _A 
LES ADJUDICATIONS QUI AURONT LlEU DEMAIN t6.3·p.tl 

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

Cible ••aternln (Ne 13301 
Municipallti Şile : 

Materiel puur lnatal. elcictr. [No 1346] 
Com. Aeh Minist. Def. Nat. : 

Artielu clentairH [No 1~6] 
Crau line et ıodıı minerale [No 1336) 
Rıiıııır. aıtmion LN• 1.356) 
Planıhe en boiı de Hpin [No 1'157] 
Thermometre ponr corp• (No 1357]• 
Couverture en laıne (No 1357] 
Conf c:tion linıo {No ı ~57] 

Dir. G6n . Fabr. Milit. Ankara : 
Habits d'ati pour &oldatıı (No 1346] 

Dir. Gen. Voieı Acrieones de 
l'Et t : 

Huile [No 1148] 
Cem. Ach. Mllit. Samsun: 

Lait, yoghourt et riz [No 1352] 

Com. Ach. Comm. Mil İst.: 
Fein [No l'S.f] 

Com. Ach. Milit. Balıkeaır : 

Dir. Gen. Monopoles: 
Couffeı pour eel (Nu 1356] ~1,ı 
Pııpier d'emballoıre pour boul• 
(No 1357] 

1 

Hnngnr Aviafüm lıtanbul :f), 
Lit, toile p()ur doublur•, bali•t• '

1 

bobine [No 1357] 
Com. Ach. Milit. Aclan• : 

Cbauuuru (No 1357] 
Volture de tranıport [Ne 13S7] 

Com. Acb, Mil, Edirne: , t 
V nlin•, vacoum, valvaline, ırıiJI 
petrole (No 1358] 
B ouH en ıoton (No 1JS8J 
Harnait (No 1,58) tJıl 
Cuir fauna sovonneux, croehıt•• ~ 
fil, anneaux rondı ete. (No USS 
Bicyclette (No lSSS) 

Direction P.T.T. istanbul: 
Location bateau [Ne 1858) ~ 

Vıande de mouton ou d 'agneau [No 1356] 

NOTES ı Le• Num&roa entr• f l 
theset •ont ceux d• notr• jourıı• ,J 

lequel I 'avl• o paru. "J c·> LH affairH ıuivlu d'uıı•t,. r 
rlıqae H rapportent t det "'' 
adjııdıcatioa a la ıareach•r•· 

.MÜZA YEDELE~ 
lzmir Gümrük Baımüdilrlüğünden : 

Kapların Kıymet Sıklet •ııfi 
T.N. A • Nevi Markaaı .\! Lira kr. Kilo Gr. Eıy nın •

1 .,Ş 
180 18 Balya jc 2 l-18 171 96 2271 mukavva, levb•aoıij 

186 1 Kafes Sa 4310 15 50 -

174 3 sandık Gr. 2159 11 360 -

9-
t~i 1 arındık Am.G. 6110 1285 

de tazyik ed r 
demir mürett•Pv 

cam k•"'0 ~I 
motaraü:ı ••1e' 

adet ıs t b' 
21 60 boyalı demir por if. 

188 

1033 % 50 den yuk•''i 
havi ipekli P~ 

---- ---- --- men•uc• 
AINO 1875 96 3519 60 yek6o ~i 

Yukarıda miifredatı yazılı muhtelif eşyadan ıon kaleoıd'·bl 
ıa dık muhteviyatı ipekli pamuklu menıueat lisans u11ulü~• t",ı 
mak fartil yurt dııına götürülmek ve diğerleride 7urt içııı• t~' 
ıere 20.3.940 çarıamba ıünil 1aat 14 de açık arttırma sur•·

tılacı ktır. Müzayedeye iıtirak edecekler 939 yılınn ait oıaliy• 11 
tezkeresini hamil olmak ve % 7.5 beıabile nakdi pey ak~ (1 

mek lbımdır. Müzayede ithalat ıümrüğü yanındaki levaııııll ~~ 
bi servisi binasında yapılacaktır. Muayyen gün ve aaatt• iste 
komisyona müracaatları ilin elunur. 

İzmir Belediyeıinden : / 
Y ıktırılmaaı ~lana a~d olaıak . üzere Me~udiye maballeıi ~~ ~ 

.okağında beledıyeye aıd 14 eıkı ve 5 yenı numarala 6 oi• l 
enkazının satılması, fen itleri müdürlüğündeki keşif ve fil'::, f 
veçhile açık arttırmaya konulmuıtur. Ke,if ,bedeli 500 lira 0 31 
leai ~S.J.940 pazartesi rüoü aaat 16 dadar. lttirak edeoekl•' .~ 
50 kurufluk teminatı it bankasına yatırarak makbuziyle •"' 
g lirler. 

latanbul 5 nci İcra Memurluiundan: ( 
Mahcuz olu satılmasına karar verilen muhtelif ;1ı 

yası 1 .3.940 pazartesi .rünü ıaat 11 de Kulcdibl .. Jı'I 
haatahaneıi kar§ııında Saffet Bey apartımanı 4 üncaJ ~ı") 
No. da satıl cağ'ından taliplerin eün ve saatinde oı~tll 
d.e hazır bulunacak ıatıı memuruna müracaatları illO 


