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ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için Kurut 

3 , Aylığı 450 
6 850 

12 " ıson 
Ecnebi memlekdler için 
12 aylığı 270U 

Sayısı 5 Kuruş 

Günü geçen nushalar 

20 kuruıtur. il 

CUMARTESl 

===== 
HERGÜN ÇIKAR iKTİSADi, MALI. TİCARi VE ZİRAi 

GAZETESİ 

16 Mart 1940 

iDAREHANE 

Galata, F ermeneciler Cad. 

Kenber hamı 2nci kat 
No. 8·9·11-12 

iLAN ŞARTLAlÜ 
ldnrehnneınizde görü~ülür 

Telefon: 49442 

Posta kutuıu .No. 1261 

Umum Tüccarların ve müteahhitlerln mesleki Organıdır 

k Ekonomik Haberler 
••rdinasyon heyetinin kararları ı parak, barice ıönılerilecek tiftik 

tı '<oordinasy h t• . ve yapafı tiplerini tesbit edecek· daki , . on eye mm aşa-
Yttj •kı kararları Vekiller He· tir. 

ıonce tasdik edilmiıtir. 
nu Beynelmilel Ticaret Odaları tııııaıı lllaralı karar: Milli ko-

~.· 8 kanununun 39 uncu mad- kongresi toplanıyor 
1-t/ ~Ucibi1ace g.:rek Ziraat Ve:ka- Merkui Pr.riste bulunan bey· 
"litıııı doğrudan doğruya işlete- nelmilel ticaret ve sanayi odala· 
~~ •ra:ıide kullanmak ve ge· rının kongresinin bu sene harp 
--~ ~ezkur kanunun 42 nci vaziyeti dolayısile Ubeyde ya· 
~ ... il eıınde yazılı yardımlarda ı pılmasına karar verilmiştir. A· 
•ttı;lnak için icabeden istihsal yın 22 sinde yapılaoak olan kon· 
lll6b •l•rının ve malzemesinin ıreye bizden .:le bir murahhasıu 
tt z?•aaı karşılığı olmak üze· iştiraki takarrür etmiştir. Bu mu· 
lbi11 raat Vekaleti emrine 2 5 [ rııhbas Beynelmilel Ticnret Oda
~lıa·on liraya kadar bir kredi sı Türkiye milli komitesini tem· 
•111ta

11 
olunlbu,tur: Vekaletin lü- 1 sil edecektir. 

~Gr ~:~~~receği bu aletler mez- Kendir -t-o-hu_m_u talebi 
ltr,fında: et ile Ziraat Bankası Aşağıda adresi yazılı firma 
t\1t b• nıüştereken kurula-
ti ' ır ko . f • memleketimiz.len mühim mik-

IQ''-kt nıısyon mari etiyle tarda kendir tehumu alacaFrını 11 ır. A 

•.ı nu ... a 1 1 bildirerek, nüınune ve Y ogos· '"•re,· ... ra ı karar: nhisarlar 
iL •ne "t • lavya hudut istasyonunda teslim ~ '-•t 81 ış yerlerinde günde l f 
'-••ııı, e ~adar fazla mesai yapıl ::;~t:d\:.ancoport) fiat talep et· 

l nıuıaade edilmiştir. Glavoa Zemlioradi~ka 
'Yi Olan Proizvodncka Zndurga 
lı.,. ınenşe şehadetnameleri (Cooperative Agricole General) 

~tıı::~t Ve ithalat tacirlerinden 1 de Produits 
•tt11 lnıntaka ticaret müdür· 1 Beogrııd • Fraııkopanova 15 

r"i•blt~ilracaat ederek enter j Barsak fiyatları 
•tı ita· •kasla muamele yapı· 

ııı "lııltL 1 Bauak fiyatlarının çok düşük 
•U-t "et erden getirdikleri 

ıı,... 8 ait B h d olmuı alakadıırların nn:ınrı dik-
... tltt" . . ınenıe şa a et- k t' . lb t • t" G 

ttldjt" ını11 ellerine çok geç a ını ce e mıt ır. eçen sene 
tlq hıi vey ld . ı bu mevsim 45 kuruş olan bar-
llıt 1t•tıı bild"a Y.0

1 
a zıyaa uğ sak tııkımları bu sene 26 kuruşa 

lıte ırmış er ve malların 1 k d B b b • 
ı.ı... fabad t . satı ma ta ır. unun ae e lerıo-

-..ı y I e namesız çıkarıl- · . b k 
ııı, 0 lloda b" f "I b 1 den bırı arsa larımıı.ı yalnız 

•1111 • ır ormu u un- "k . . 
l'· ııtenıişl d" Amerı anın çekmesı Ye rakıp 

\t~ •earet lnÜdüer1_"·~ " 
1 

başka bir talip elmam&11dır. Top 
•ı t t' r uğu tuccar arın 1 l b -

't t •ik h l . " tan ma top ayan azı tuccarla· 
L td eyet erane mura· d 1 • 
"ld trek nı il rın a ara arında anlatarak pı-
1, •tu a arını mente f · d d ı · · '"d •ıneıi:ı k b"I l . k yasayı Gtür ili< erınden tıkayet 
~L ~ bir for ~:l t: ı me erı fe • edilmelıtedir. 
,._t Ilı llhı tesbit etmittir. ----

•Ue ~anıeleleri bu ıuretle lngilizler külliyetli miktarda tiftik 
for~ı 

llftı u .:_üı olacaktır. almak istiyorlar 
k Ve y Evvelki ıüo ihracat işleri nor· 

l'~ apağı nizamnamesi malin harieinde olarak pek ba- ı 
)~" ~et Vekaleti standardizas· raretli olmuş ve bir günde yarım ""L lkont 1.. _ 
._ ~rde ro oru F a r u k bu milyon liralık ihracat yapılmıı· 
""" t lebr · · '••şınd 1nı.ıze gelerek ni· tır. Yalnız lngiltereye 300 bin ve 
~ ~ oı. 8 .tatbık mevkiine gi· İtalyaya da 50 bin liralık mal iÖn· 
~~.L~i'-•yn tıftik ve yapağı atan- derilmiştir. Bunların mühim kıS'" 

ııı l On ni i ~ ~~•rl it zarnnamesinin tat· mı tiftiktir. Bilhassa ngiltere 
tır, ' ları ile meşgul ola· piyasadan külliyetli tiftik mubn-

)~lftik ~ yaa etmek iıtelllektedir. İki İn· 
~ il İçin e.:~Patı ıteııdardizaa· giliz vapuru muhtelif mallarla 
hıı rtİali .çılen heyet de Fa- beraber bu tiftikleri yüklemek 

l tınde toplantılar ya· üı:ere limanımı:ıa gelmişlerdir. 
~~uı, çık---------------
l't.~- •rıtın Y•nl Bınkno4lır B O R S A 
ıa ~ 1

·'- >.ı•rk ~·1J,940 k eı Bankasından : 
' 'lllıiı ' lllnıı itibarile ban· 

: Yonunun • t• 
~ vaıuye ı ıu· 

~1ılı'11ı,. 
ı. ıit •ıı,ıı tılıııııcfa 
'"t "'l.t ' nı,, b• 
'- • •d.n,ıı ı ııı-
-..-~lı, rııllc-
L~•.ı lı•ıı-. ısa. 748.563 lira 
~'• •rı11, •ııuıı 6-8 
~.-ıt,1 '•taf111~e1fılı.an 
~~ 1 ~t,. a11 Valci tr1 r tacf ~ 
ıl •• ••lıi!ııı· •vuı. 

•lıı, • ~ ..... 19 el. 
•• •il t•11· 

~ tııı 18.206,398 lira 
-~- ~ •• t, ~~··~:ıılca lı.,. 140.542 165 lira 
a°' 1 )••ıl • •ltııı " .... . ,, t,"lt rııı-

d-._ •ııt 17 .oto 000 lira 
'ıtıı ... lı.ı..·ı· 'J•ıı 1 1 

"'• -148 500 000 lira 
~,"1•11ııııt1ı 306.042.165 lira 
~h ~ •111,111 

15
·3·'49 tarihindeki te• 

~ L )•lıo_'.t 01111,lt hltiiııu l06.042.165 
~, ~ 26 '•dır. 

~ ' 
3

·906 04 ""'~- ·~td•ıı ııa·· • 5 liraıı yeni harf-
~.._ ~ıfJ· "'b•balti42.1S6.120 li-

' 
1 •ııltııotl•rdan mi.itı• 

ÇEKLER 

15. 3 • 1940 
Londra 
Nevyork 
Par is 
Milin o 
Cenevre 
Amsterda11 
Brüksel 
Atina 
Sofya 
Madrid 
Buda peşte 
Bükreş 

Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 

• 

5.21 
130.19 

2.7248 
7.1375 

29.105 
69. 1611 
22.0702 

O.S65 
1.6925 

U.4625 
24.~l 
0.62 
3.2575 

32.545 
30.8275 

ESHAM VE TAHViLAT 

Ergani 19.98 
Sıvas-Erzurum VI 19.45 
it Bankası nama P. 9,-
1938 °/0 5 ikramiyeli 19,75 

1 

Müteahhit 1 erin Takvimi 
-~-- ıs:- ... -940;;-YAPILACAK •• iHALEL_E_R ___ _ 

D. D. Yolları: 1 İ~el P. T. T. Müd. : 
Re:ııdii yağı (No 1356) 1 Çırdı çam teliraf direti (No 1354) 
Perçin çiviıi, rondela, gupilyn (No 1316) Çanak. Vakıflar MGd. : 
Kurşun b:ıru (No 1348) Cruni tamiri (Ne 1S56) 
Boya ve vernik: (No 1348) . . . İst. Mıntıka Liman Reisliti : 
To~rak Mahsulleri Ofm Eılu· Ta,, kum ve çakıl (No 1367) 
şehır : Sohn boru, talıla, kömürlük (N• 1S59) 

Butday nakli (No 1328) S h V"la t' 
İst. Gümrükleri Başmüd.: H ey an . 

1
• (yNe 

1
13:57) 

• 0 ., aatane tamırı o 
Men6UCnt. keçı kılı vs. (No 13..>2) Ad A k • SAK 

1• h" J U M"d ana li erı : 
n ıaar nr . u .: p 1 k b il h' ı (N 1"57) Çelik uç (No 1S44J a H a, e ·~e, tn t a~mer o ..., 

Üıtüpü, kıyım bıtnğı ve litıpon (No 1342) T. H. K lıt. ŞubHı : 
Vakum yn~ı (No 1342) ı Rozet yap. (No 1358) 

Edirne Askeri SAK : , Gaı:iantep Vilayeti : 
K üıüın (No l~W~) Yol alit ve edevatı (No 1358) 

Konya Valiliği : Balıkesir Kor SAK : 
Şo e ın~. (No 13·15) Kondura (N• 1~58) 
Si!indırnj işi (No 1S57) Devlet Orman lılet Kuabiik 
İst. Belediyesi : Revir Amir.: 

Bina ankıızı (No 1345) • Köknar ve ~am tomrutu (No 1343) • 
Kaldınm tamiri (No 1346) İst. Sıhhf MüeueHler .SAK : 

Buz kalıbı (No 1346) Haybe'i1ıda verem Hnator_)omunda yap. 
Heylen kald ırıl ası ar>Jeliyıtı (No 1346) 

1 Sokuk levhası (No 1346) inş. (No U48) 
Maaıı, dolup ve tobare (No 1359) Dıvor.ve. kö:ı ürlült İn,. (No, 1348) 
Zührevi but. tnmirı (No 1359) Selımıye Aııkeri SAK : 

Deniz Lvz. SAK: Haaıa ctujeri (No 134i} 
Tersane fırını tamiri (No 1S-4S) Ank. lskln Müd. : 

M. M. Vekaleti: Çift llküıü (No 1.341] 
lıiit (No 1346) lzmir Lvz. SAK : 
Torba dilctirilmeı (No lJ l') 
Kar gozlü,ıu (No 1.546) 
Pavyon tamırı (No 1348) 
Muangoz hkımı (No 1355) 
Sıyııh ııııtarlık bez (No l357) 
Y .ın çoı Qp ip'iği (No 1357) 

Eter ancılczilı:e (No 1358) 

Sıtır elı (No 1349J 
Ereıli Kömtirleri İtlet. Gen. 
Direk: 

l.ıinsd dıvarı inı. [No 1349] 
Lüleburgaz Askeri SAK : 

1 iistilı: boru1 ııondıı ve ipek iplı~i (No 1.359) 
Balta (No b54] • 

Odan (No 1350) 
Yulaf (No 1358J 

Mer.ııin Gümrük Müd. : 
Aukara Elektrik Şirketi : 

Aj!'aç. da.,ir ı.•e pa ıuk u eş} n (No 1.347)• 
Elektrik kableları (No 1352) 

Tekirdağ Tümen SAK : 
Nafıa Vekaleti : 

Aplıkasy<'n ameliyatı (No U48) 
İstanbul Komut. SAK : 

Keçi veya ıılkıı eh (No 1348) 
K. ot (No 1355) 

,, (No 1356) 

K. ot [No 1353) 

Askeri Fobrik. U. Müd. SAK.: 
Torbalık beı. (No 1355) 
Saç levha (No 1355) 
Semer kılı (No 1357) 

Ank. Belediyesi imar Müd. : Ankara Vilayeti : 
Bina enkazları (No 1348) • 

Tophane Lvz. SAK: 
Poıtatıf çııdır bui (No 1356) 
Eşya naltli (No 1358) 
Kazan ve ocak tamiri (No 1359) 

. . 
MUN 

Benzin gaı. va gre1 (No 1359) 
Ank . Lvz. SAK: 

E,ya nakli (No 1346) 
Siyasal Bilgiler Okula: 

! !ibiaa dik.tiril. (No 1346) 

KASALAR 
1 nşrıat -Tamir~- ~,.?fEtJ.şfari - Malzome-ftarita 

Malkara Belediyesinden: 

Haddi layık görülmediğinden dolayı 7 3.940 tarihinde iha· 
le eclilemiyen tahminen 200 hektar bulunan ve hektarı 20 
lira muhammen bedeli keşifli Malkara kasabasının hali ha· 
zır haritasının yapılma eksiltmesi mezkür tarihten itibaren 
20 gün daha uzatılmıfhr. İsteklilerin teminat vesikalnrile bir· 
likte ihale günü olan 27.3.940 çarıamba günü saat 14 e ka 
dar Malkara Belediyesine müracaatleri ilin olunur. 

Gözlepe Asma Fidanhkları Ahm Satım Komisyonundan: 

3 nisan çarşamba günü aaat 14 te İstanbulda Cafaloj'lunda klin 
Yüksek Mektebler Muhasebecilij'i odasında ihaleai yapılmak üzere 
1404.64 lira ke,if bedelli Göztepe asma fidanlığı köşkü kısmi tami· 
ratı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Sümer Bank Birleıtk Yün ipliği ve Dokuma Fabrikaları 
Müe11esesinden: 

Bursada kain Merinos Fabrikamız sahasında mflıtail 
maddeler koymak için bir depo inşa ettirilecektir. Keıff be· 
deli 2421,76 lirad1r. Bu inşaata aid kapalı zarfla eksiltme, 
1.4.940 paznrteıi günü saat 15 de Müessese Merkezinde top· 

l lanncak eksiltme komisyonunca yapılacaktır. Kapalı zarflar 

l ayni gün saat 14 e kadnr Müessese Merkezine tevdi olun· 
malıdır. Muvakkat teminat miktarı 363.26 liradır. Şartname· 

1 yi almak için hergün öğleden sonra Müessese Veznesine m&· 

' 

racaat edilir. İıtirak edeceklerin Katırcotlu hanında beıinci 
katta Müessese Merkezine müracaatları. 

l Balıkeıir Kor Satınalma Komisyonundan : 

1 

Kütabyada kışla tamiri işi yaptırılacaktır. Keıif bedeli 15810 
lira 93 kuruıtur. İlk teminatı l 185 lira 82 kuruıtur. Şartname, ketif 

l vo pl.ıiııJarı f~anbul, Ankara Lvz .. amirlikleri ve Balıkeairde kor ıa
tınalma komısyonlarıııda görülür. ihalesi 30.3 94U cumartesi günü 
111.at l 1 de Balı kesirde kor satınalma komisyonunda kapalı zarfla 
}'apılacaktır. Taliplerin yedinde kanuni vesikalarını beraber bulun· 
durmaları ve ihnle 1&atinden bir saat evveline kadar Balık.esirde 
kor utınalma kemisyonuna vermeleri. 

· Çanakkale Nafıa Müdiirlüiünden : 

Kapalı zarf uıulile eksiltmeye çıkarılmıt olduğu halde talip çık· 
mamıt olan 9089.> lira 2 kurut ketif bedelli Çauaklıı.ale viliyeti E· 
zine kaznsı dahilinde yapılacak hastane binası intaatıdır. 

Bu İfe aid evrak ıunlardır: 
A - Plin. 
B - Eksiltme f8rloamesi . 
C - Hususi ve fenni ıartname. 
O - Fiat bordrosu, mesaha cetveli keşif buluası 
E - Mukavele projesi. ' 
F - Bayınd1rlık işleri genel ıartnamesi. 
G - Yapı işleri umumi ve fenni şartnameai. 
H - Dahili elektrik tesisatile sıhhi tesisata aid umumi fenni 

şartname. 

ıhale 3.4.940 tarihine rastlıyan çarşamba ırfinü aat I~ de nafıa 
müdürlüğü binası içinde toplanacKk komisyon huzur•nda kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. 

E1'ailtweye girebilmek için taliplerin en az 40 bin Jiralık bir 
bina yaptıtıDa dair vesika ile 5795 liralık muvakkat teminat ver 
meleri ve ihale ıüııünden 8 gün evvel Çanakkale vilayetine mGra: 
caatla al cakları ehli) et vesikalarını ve 940 yılına uid ticaret od&11 
vesikasını komisyona vermeleri lazımdır. 

1 !nıaat müddeti işe başlama tarihinden itibaren 270 İf ıQnüdür, 
latekliler bu ıartnameleri ve evrakı nafıa müdörlüğüode bedel

si~ olarak görebilirler. 
Teklif mektuplarının ihale ıünü saat 14 de kaılar komiıyona 

makbu~ mukabilinde verilmesi ve posta ilo fÖnderilecek mektupla· 
rıo ibale ıünü aaat 14 e kadar komisyona relmif olm•ları tarttır. 
Postadaki recikmeler kabul edilmez. 

Kırklnrelf Askeri Satınalma Komiıyonundaa : 
Bedeli ketfi 611 lira 68 kuruı olan inşaat açık eksiltmeyi 

ı koomuftur. Keşif ve şartları ber gün Komisyonda görülür. ihalesi 
3U.3.940 cumartesi günü saat 11,30 da Kırklareli ,Askeri Satıııalma 
Komiayonunda yapılacaktır. lıteklilerin bu ite ehliyetli olduklarına 
dair vesikalarile Komisyona gelmeleri. 

* * * Bedeli keşfi 951 lira 33 kurut olan intaat tamiratı açık 
~ksiltmeye konmuştur. Şartname ve raporları Komisyonda görülür. 
ihalesi 39.3.940 günü saat 13,30 da Kırklareli Askeri Sntıııalwa 
Komisyonunda yapılacaktır. lıteklilerin bu işe ehil olduklarına dair 
vesikalarile komisyona gelmeleri. 

lla~ar, Klinik ve ltpenfiyari alit, Hastane LE_: 
Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonnudan 

Beher adedine tahmin edilen fiyatı 20 lira olan yüz tane sıhhi 
i ye arka çantası 18 mart 940 pazartesi günü saat 14 de Ankarada 

M. M. V. satın alma Ko.da pazarlıkla satın alıııacaiından isteklilerin 
300 liralık kati teminatları ile birlikte pazarlık gün ve ıaatında Ko. 

• da bulunmaları. 
Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni 

fartuamelcri, proje ke,if bulisasile buna müteferri diter evrak 
Yüksek l\lektebler MubasibJij'i odasında görülecektir. • • • Hepsine tahmia edilen fiyatı 3689 lira olan 18 kalem ecza 

Muvakkat teminat 106 liradır. ve iki kalem malzeme 19 mart 940 salı a-ünü ıaat 11 de Ankarada 
j1 teklilerin en az bir taabbüdde 1000 liralık bu işe benzer it 1 M. M. V. ss.tınalma Ko. da pazarlıkla satı~ •!ına<:aj'ından iıteklilerin 

yaptığına dair dairelerinden almış oldukları vesikalara istinaden ı• -553 lira 3j kuruşluk kati teminatları ile bırlıkte pazarlık ı\in ve 
lstanbul Vilayetine ınüraoaatle eksiltme tarihinden 8 gün evvel saatında KO.da bulunmaları. 
alınmış ehliyet ve 940 yılına aid Tioaret Odası vesikalarile relme· 

1 
• • • Hepaine tahmiıı edilen fiyatı 3300 lira olan 69 kalem diş 

leri. mAlzeme 21 mart 940 pertembe günü saat 11 de Ankarada M. M • 

Maarif Matbaası Müdürlüğünden: 
V. aatınalma KO.da pazarlıkla satın alınacatından isteklilerin 495 
liralık kati teminatları ile birlikte puarlık gün ve saahnda KO.da 
bulunmaları. 

Ne'vi Muhammen bedeli 01° 7 ,5 pey akçeli 
İnıaat 3776,80 Lira 282,26 Lira • • • Hepsine tahmin edilen fiyatı 1095 lira olan atatıda cins ve 

Matbaamız içinde yapılacak inşaatın açık eksiltmesi , miktdflan yuılı üç kalem ilaç 22 mart 940 cuma günü saat 11 ele 
14-3.940 perıembe günü saat 15 te Cağaloğlunda Yüksek 1 Aokarada M. M. V. sahnalı:na komisyonun.la pazarlıkla satın alına· 
Mektepler Muhasebeciliğinde icra kılınacağı evvelce ilan e· cafıodan isteklilerin ~65 liralık kati teminatları ile birlikte paz.arlık 
dilmiıken istekli zuhur etmemesi yüzünden açık eksiltme ı gün ve saatın.ta komliyenda bulunmaları. 
26.3.940 salı günü saat 15 ~ bırakılmııtır. ~ 65 k~lo ~lorat bidrate 

lsteyenlerin pey akçelerini veya teminatları yatırmıı ol· 20 kılo IJOlform 
dukları halde o ıtın o ıaaUe Komiıyonda haaır bulunmaları. ~ kilo permanıanet dö potu 



1 

lntaat, Tamirat, Netaa ifterri. ~&Hine, Harita 

Kır1dare1inde yap. int· 
n " n ve tamirat 

Kmkkalede yap inş. (tart 20 kr.) 
lfme ıuyu iaale projeıi tanzimi (temd.) 

aç. eks. 

" 
" 

paı. 

611 68 
951 33 

40( 0 -

Kırklareli Ask. SAK 
,, 

300 - Askeri Fabr. U. Müd. SAK Ank. 
140 - Karadeniz Ereğli Beled. 

30-3 40 ı 1 30 
30-3 ·40 12 30 

1-4-40 14 -
2-4 40 15 -

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alftt, Hastahane Lvz. 

Sıhhiye arka çantaaı: 100 ad. 
Ecza: J8 kalem·malzeme: 2 kalem 

paz. 
.. 

hiç: 3 kalem (kloral hidrat: 65 k.-iyotform ,, 
20 k.-permanganet dö potaı: 200 k.) 

Beh. 20 -
3689 
1095 -

Dit malzemesi: 69 kalem " 3300 -
Gaz malzeme ve eczası: 104 kalem ,, 1106 52 

E lektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 
Dinamo, kayış dizel motörü yangın ıöndür· paz. 

me cıhazı ve baskül 

Mensucat, Elbis_e, Kund'!!:_a, Çamaşır v.s. 
Yatak kıhflığı bez: 80000 m. 
Maa kaıket reımi elbiıe: 62 tak. 
Kö1ele: 10 t. (temd.) 
Vaketa: 10 t. (tart• 2 gurup için: 245 kr.) 

(temd.) 

paz. 

" 
Elbiıelik kumat: 454 m. aç. eks. 
Sedyelik bez: 2-3000 m, paz. 
Yatak çartafı: 106 ad.·neyresim. 106 ad. aç. elu. 
Yln battaniye: 12 ad. ,, 
Hulu: 212 ad. ,, 
lıkarpin: 114 çift ,, 

Mobilya, bUro ve ev efyası Mut•mba, 

m. O 41 
372 -

22500 -
26500 -

2497 -
m. 2 40 

1366 -
Beh. 17 50 

282 -
855 -

Hah, v.s. 
Dolap, maaa, raf v.ı. 
Gardrop komodin: 25 ad. 

aç. elu. 5530 35 
,, 

Doıya dolabı: 30 ad.-kanape takımı: 12 ad.- ,, 
yazı ma1aıı: 23 ad. 

Beh. 45 -
4940 -

Matbaa ifleri - Kırtasye-Yazıhane Levazımı 

Defter baıtırılmaıı IOO yapraklı 2400 ad.- paz. 
150 yapraklı 1800 ad. 

Kereste, tahta ve saire 
Kereıte: 152.930 m8 pu 

Mahrukat, Benzin, Makine yaOları v. 

Petrol: 50 t. 
Mazot: 150 t. 
V ak•m yatı: 1664 k.-vazelin: 499 k,·gaz 

1•tı: 166 k. 

M Uteferrik 

Yerli alafranga kiremit: 170180 ad. 
Blylk yem torba11: 2400 ad. 
Klçük 1em torbuı: 2400 ad. 
MekkArı arıanı: 2000 ad. 
ip yular batlıtı: 2000 ad. 
Iiacir 7ular ıapı: 2000 ad. 
Gebre: 4000 ad. 
Nalbant takımı: 20 ad. 
Nakliye arabuı: 8 ad. ·1aka aralta11: 1 ad. 
Kayıı yular batlıtı: 600 ad, 
Kef9 belleme: 700 ad. 
Kamyonet fUHi 1 tonluk 
SO.pürae: 3000 ad. 
Bakalit kapak: 200000 ad. 
K17ım bıç.atı: 2400 ad. 
Tuz çuvalı: 70000 ad. (100 kiloluk) 
Kauin kola: 5 t 
Motör makineıi: 3 ad. 
MoUlr tekne1l: 3 ad. 
ftuet dire~i yap.: 5 ad. 
Çakıl: 150 m11-kum: 500 m3 

Motopemp: 1 ad. 
Demir boru ve teferruatı 
Linten pamuğu: 60 t. (ta1hih) 
Çift GkQzü: 1600 ltat 
Haberei klJpeti: 3 çift (tuhih) 

irzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

kapalı z. 
pa:ıı: , 

,, 

paz. 
,, 
" ,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

,, 
aç. ekı. 
paz. 
aç. eks. 
paa. 

" aç eks. 
kapalı z. 
af ekı. 

" ,, 
paz. 
aç. eks. 
paz. 

" ,, 

450 -

7050 30 

8950 -
23670 -

l ll 1 73 

1«65 30 
2040 -
1920 -
1700 -
600 -
880 -
800 -
360-

1650 -
1960 -
2500 -

~eo-

2247 50 
8350 -
4500 -
2200 -
1890 -
2000 -
2439 -

18000 -

Çerltalak mercimek komprimesi: 20000 ku· kapalı z. kutuıu O 26 
tu (temd.) 

Seda: 9 t. 
Kuru üzüm, kuru kayııı, üryanı kuru zer· 

dali (temd.) 
Muhtelif kuru eraak 

S. M O 7 a y_ e d e 1 er 
Dlkkla ve ev aakaııları 
Jlt.adye makinHi 

Biaa anlııHları 
Çam tomru;u 
MetlrlG taka 

aç. elu. 

" 
pu:. 

aç. art. 

" 

,, 
,, 
,, 

392 40 
1638 17 

636-

89-

300-

770 -

300 -
553 35 
165 -

495 -
83 -

4920 -
28 13 

1687 50 
1987 50 

187 28 
1080 -

102 50 

21 15 
64 13 

414 78 
84 50 

370 50 

M M.V. SAK. 
,, 
,, 

,, 
Tophane Lvz. SAK 

18-3-40 14 -
19.3 4 ) 11 
22-3 40 ll 

21-3°40 11 
20 3-40 14 30 

Toprak Mahsulleri Ofüi İst. Şubesi 19·3-40 15 -

M.M.V. SAK 21-3-40 10 -
14 --
15 -
15 -

Konya Emniyet Müd. 18-3·40 
İst. Jandarma SAK Taksim Ayazpasa 20 3·40 

,, 

Gümrük ve İnhisarlar Vek. 
M.M.V. SAK 

" ,, 

" Teknik Okulu SAK 

ast. Belediyeıi· 
M M.V. SAK 
İlt. Mıntıka Liman Reisliği 

20-3-40 

30-3·40 10 
18-3 40 11 
1 4 40 10 -
1-4·40 10 45 
1·4-40 10 50 
2 4-40 14 

1-4-10 14 -
1-4-40 10 JO 

30·3 40 9 30 

67 50 M.M.V. SAK 19·3-40 11 -

528 82 Selimiye Ask. SAK 18-3-40 16 -

671 25 
1775 25 
167 -

1084 90 
153 -
144 -
127 50 
45 -
66 -
60 -
27 -

123 75 
147 -
187 50 

187 50 

168 56 
626 25 
337 50 
165 -
141 75 
300 -
183-

1350 -

39l) -

28 43 
122 87 

47 70 

6 68 

22 50 
429 95 

OD. Yolları Haydarpaşa 
Ask. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 
Ank · Levazım SAK 

Selimiye Aık. SAK 
lstanbul Komut. SAK Fındıklı 

,, 
,, 
,, 
,, 

" 
" ,, 
,, 
" . 

Adana Ziraat Mücadele lıtasyonu 
inhisarlar Umum Müdürlüğü 

n 

" 
" 
" 

lst. Mıntıka Liman Reisliği 
,, 
,, 

İstanbul Belediyesi 
Çubuk Belediyesi 
Auk. Belediyesi 
Ask. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 
Dıyarbnkır İskan Müd. 
1 tanbul Komutanlığı SAK Fındıklı 

İltanbul Komut. SAK Fındıklı 

İnhisarlar Umum MOdiirlilğü 
İstanbul Belediyesi 

,, 

l-4-40 15 -
23-3-40 11 
16·3-40 11 -

18-3-40 15 -
22-3-40 1 t 
22 3.40 11 
2'.?340 il 
22·3·40 11 
22-3-40 11 
22-3·40 ı 1 
22-3-40 11 
22 3-40 15 -
22.3.40 14 -
22-3-40 14 -
27.3.40 14 -
23.3.40 11 -

2-4-40 15 30 
2-440 16 -

21-3-40 11 -
23·3-40 1 o 30 
3n.3.40 11 -
30-3-40 10 30 
30·3·40 10 -
1°4-40 15 -

1 ay müddetle 
2-4-40 10 30 

21-3-40 14 30 

30-4-40 IO -

29.3.40 l l -

23-3-40 12 -
26·340 14 -

1·4-40 14 -

ast. Belediyesi 18·3 40 14 -
Betiktaş İcra Mem. Pendik Ata· 19-26 3·40 10 -

türk Cad. ~\! 108 
lst. Belediyeıi . 26-3-40 14 -
Dursunbey Devlet Orman işletmesi 27-3 40 15 -
İat. 5 inci İcra Mem. fenerde 18·4 ve 3 5.40 10·12 

16 1ayılı tamirhanede 

--------------------------------------~·-----=-...... ----------·----------------------"'~---------------..,_,--
Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

Toprak Mahıulleri Ofili İstanbul Şubesinden: 
aded 48 kilovat takatında 3 safhalı 400,231 volt 50 peryotlu 

miltennib cereyan dinamoıu. 1 adet yukarıda eb'ad ve evaafı yazılı 
dinamonun ikaz devreıi için ıeri nazım, 1 adet yukarıda eb'ad ve 
enafı yazılı dinamo için 3 kutublu otomatik şalter, 1 adet yukarıda 
JHUı dinamoyu tahrik edebilecek eb'adda azami 500 adedi devirli 
dik ve dinamo ile akople olacak tipte Dizel molörü, 350 metre 23 
•antimetre ıenitlitinde 8 kat örrölü ve 8 milimetre kalınlığında 
halata kayıtı (nümuneye ıöre), IUO metre 12 Hntiwetre ıeni§litin
de 8 kat arıtlü ve 6 metra kalmhtında balata kayışı (nümüneye 
ılre), 130 metre 12 1&ntıimetre genişliğinde ~ift katlı kösele kayıf, 
8 aded Minimakı marka y•nf&D ıöndürme cihazı (Tip 1 O), 4 aded 
'beher tom'buı 100 klloir•m bi'ıneli Kronu marka veya benzeri 

· seyyar otomatik kantar. Ayarlı siklet ve çuval ağırlıklarile beraber, 
4 aded tamamen demirden mamul 1000 kilogram çekerinde Şember 
marka veya benzeri. seyyar baskül. 

Yukarıda müfredarı yazılı eşya kısmen veya tamamen kartı· 
lıklı pazarlık suretile satın alınacaktır. Talip olanların şartname ve 
nümunelerini görmek ÜLere şübemize müracaatlarile 19.3.940 ı-alı 
günü aat 15 de yapılacak pazarlıta iştirakleri rica olunur, 

Mensucat -Elbise -Kundura - Çamaşır v. s. 
M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

Beher metresine tahmin edilen fiata 41 kuruı olan 80,000 
metre yatak kıhfhğı bez 21 · Mart.940 çarıamba 8'Ünü saat 
10 da Ankarada M. M. v. aatınalma Ko. da pazarlıkla ıatın 
alınacağından isteklilerin 4920 liralık kuti teminatlarile bir· 
likte pazarlık ıün ve saatinde Ko. da bulunmaları. Şartna· 
me 164 kurut karıılıjında mHkılr Ko0 dan alınır. 

11 Mart 1940 

lstanbul Beledlyesinden : 1 
Tahmin İlk 
bedeli teminatı 
42 00 3 15 Beyazıtta Camcıali mahalleıınin Cumburifcıt 

20 00 l 50 

15 00 1 13 

caddeıinde eski 84 yeni 82 numaralı dlkkl11 

enkazı 

Bayazıttll Camcıali mahalleıinin Cumhuriyet 
caddesinde eski 86 yeni 84 numaralı biP• 
enkazı 

Bayazıtta Camcıali mahalleıinin Cumhuriyet 
cadde inde eski 36 yeni 36 numaralı dükkiP 
enkazı 

2 00 O 15 Beyazıtta Comcınli mahalleainin Cumhuriyet 
caddesinde eski 76 yeni 72 numaralı dükkiP 
enkazı 

10 00 O 75 Bayazıtta Camcıeli mahallesinin Cumhuriyet 
caddesinde eslıti J74 yeni 21 numaralı dilkk•0 

enkazı 

Tahmin bedelleri teminat mikdarları yukarıda yazılı enkıJ 
satılmak ü:ıere ayrı ayrı pazarlığa konulmuftur. Şaroanıelet 
Zabıt ve Munınelnt Müdürlüğü kaleminde görülecektir. lbale 
18. 3. 940 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende yapıl•· 't 

caktır. 

Konya Emniyet Müdürlü~ünden : ~ 

Depozito % 7,5 Muhammen Bedeli Lira 
28 lira 13 krş. 372 

Emniyet müdürlüğüne kumaşı dairesinden verilmek şartil• 1'~ 
tırılaoak 62 takım maa kaıket reıml elbiıeniu 18.3 940 P••~rt ,. 
günG saat 14 de Konya Emniyet Müdürlütü Daireıinde ibalesı fıi' 
pılacaktır. Talip olanların ihale günü depozito makbuzlarile ve f' fi' 
namesini görmek için her a-ün Emniyet Müdilrlüfüne müracaat!• . . . , 

A~' 
Kösele ve vaketa alınacaktır· Bak: İst· J andarma Sr 

ilanlarına . 

~obilya, BUro ve e~ ~şyası, Muşamba, Hah v.s. 
lıtanb l Mmtaka Liman Reisliğinden : ı1 0 

Riyaset için 30 adet dosya dolabı, 12 adet kanape takıoıı, İP " 

adet yazı masası yaptırılması açık eksiltmeye konmuştur. fabıılııt· ~ 
bedeli 4940 lira, % 7,5 teminat ıouvakkatesi 370 lira 50 kurıll1 İ' b 

İhale 30 3.940 cumartesi günü ıaat 9,30 dadır. isteklilerin te:r Ilı 
nat makbuz veya banka mektuplnrı, ticari ve mali vesaiki muteb f 
leri ve bu işle i•tigal ettikleri hak~ıııda 5000 liralık ehliyet roc~t~o• 
larile birlıkte ihale günü Galatadn lıtaubui Mıntaka Liman Rei.ı1f rf de müteıekkil komisyona ve ıartnameyi almak iıtiyenleriıı ' 
Şeflitine müracaatları ilan olunur. 

İstanbul Belediyesinden : #. 
Cerrahpafa hastanesi mutfak ve çamatırlık binalarına1 yapt! (J 

cak depo, masa, raf vesaire açık eksiltmeye konulmuıtur· !'~( 
bedeli 553'J lira 35 kuruş ve ilk teminatı 414 lira 78 kuruttur• ,aJI 
şef ve ıartname zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde g6 4e t 
cektir. İhale 1.4.940 pazartesi günü saat 14 te Daimi EncOı:ııeııJ! t 
yapılacaktır. Talihlerin. ilk teminat makbuz veya mektublsrı, ıb;e9' 
den 8 gün evvel Fen itleri Müdürlüğüne müracaatle alacakları 0' 

nl ehliyet ve 940 yılına aid Ticaret Oduı vesikalarile ihale ti ~I 
muayyen ıaatte Daimi Encümende bulanmaları. _/ ltı 

atbaa işleri, kırtasiye va yazıhane Lvz. 
M. M. Vekaleti Satmalma Komisyonundan : •f. 

Kağıdı vekAletç• verilmek üzere IOD yapraklı 2400 ve 150 r 11 'l 
rakh 1800 tane nümunesi gibi defter bastırılııcaktır. Paı:arlıJ ~ ~ 
mart 940 salı gilnü saat 11 de Ankarada M. M. V. 18tınalııııt p 
misyonunda yapılacatmdan isteklilerin tahmin edilen fiyat olall ~,r 
lira üzerinden 67 lira 50 kuruşluk kat'I teminatlarile birlikte P' 
lık gün ve saatında komiıyonda bulunmaları. _.,/ 

kereste, Tahta ve saire 
Selimiv• Askeri Satmalma Kemiıyonundan: ; 

Komisyonumu:ıda şartnameıi mevcut Selimiye kıtluınıll :~! 
rahna ait 152,930 metre mikap kereste pazarlıkla satın alıııac b/ 
İhalesi 18 mart 940 pazartesi günü 1aat 16 da yapılacaktır. fit~~ 
bedeli 7050 lira 30 kuruttur. İlk teminat 528 lira 82 ku'\ı 
~artnamesi her gün komisyonumuzda görülebilir. İstekliler:·rD~~ 
gün ve saatte ilk teminat paraları ve kanuni ve!likalarile 1 

Selimiyedeki Tümen Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

t:_!!ı~'!~.~t, Benzin, Makina_~ğlar v.r s 10~,-Devlet Demiryolları ve Limanlnrı İtletme Umum İdare• 
4 1~ 

Muhammen bedeli 8950 lira olan 50000 Kr. pe~rol ld•~~( 
pazar\esi giinü saat 15 on beşte Haydarpa,ada gar bınası 

lıtanbul HayvaR B&Pısası Olr:I Satıf Ftalla'' 
- 13. 3. 940 -

Parası , 
En atağı En yukarı ort 5. 
Kş. S. K,. S. K!_/ --------- _ ._.. ____ _...... __ .._.~---- / 

Beynz Karamaa ~ 
Kızıl Karamam 284 13046 26 ~O 27 ~ (,! 
Dağlıç 426 15437 25 28 ~u o' 
Kıvırcık 16 563 26 27 - 26 / 
Karayaka - - / 
----~------------~~--~~---~-~~-______.,,, 
Kuzu - 19 
Süt Kuzusu 227.4 28797 23 3t 

--- =-'""'-=·-~---~ / 
- 6' 

480 !5 17 15 / 
- - - /' 

11 
Tiftik • 
Keçi 
Oğlak 
~ ~:.. ______ .__._._,,.m_-..-w-~-=-~/ 

Şark Öküzü - ~ 
Öküz 78 26146 12 18 50 ı5 ~ 
inek 1 \ 3008 8 18 t3 f'J 
Dana 12 1572 8 13 - 11 ~ 
Boğa -~ \ 

16 :~ 61; Manda 
Malak 

--= 

34 
6 

11717 
843 

lO 
10 13 ~ 



1 
1 

... i lı . 
Bu 0.11J11yon tarafmdan kapalı z.arf usulile satın alınacaktır. 

.. 11 
1te girmek istiyenlerin 67l lira 25 kuruş muvakkat teminat 

llıı lltıun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni 
~•at 14 on dörde kader komisyon reisliğine vermeleri lauwdır. 

lııcıır."' iıe ait şartnıtmeler komisyondan parasız olarak dıığıtılmak· 

l(lıtanbul Komutanlığı Satınalma Komiıyonundan: 
lllotatlCloın~syonumuzda mevcut evsaf ve şeraitine göre Komutanlık 
lııı,11 le hırliklerinin ihtiyacı için 65 ton benzin pazarlıkln satın a- ' 
ıı~lı~ hr. Münakasa.sına 20.3.940 çarşamba günü saat 15 te başl ıı 
lit, ~ır, Muham~en bedeli 14300 liradır. İlk teminat parası IU72 I 
lı• Sa lcuruştur. isteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda Komutan· 

tınalrııa Komisyonuna müracaatları . • 
te ~ • .. Konıisyonumuzdn mevcut evsaf ve şeraitine göre nakliye 
'o:orlü birlikler okulu ihtiyacı için 30 ton benzin pnzarlıkla 
~ 1 •nacaktır. Münakasasına 20.3.930 çarşamba günü saat 14 te 
4Q3 l~•cılı.tır. Muhammen bedeli 66UO liradır. İlk teminat parası 
tııı.ı:•dır l.teklilerin belli gün ve saatte Fnıdıklıdn Komutanlık Sa· 

1 
Komisyonuna müracaatları. 

V Ankara Vilayetinden : 

So te il&.kYet tohum temizleme evlerinde sarfedilmek üzere 
•e 2o

11
' e benzin. 639 teneke gaz, 60 teneke makin e yaiı 

M:ene~e ~res yağı satın alınacaktır. 
ş \'adı muıteilenin muhammen bedeli 2700 liradır 

~l1t. iltlnamesi Ankara vilayet ziraat müdürlü4ünde görüle-

~~ ~~~' .. l~ Mart 940 pazartesi günü saat 15 le vilayet zira
~l urluiünde teıekkül edan komisyon huzurunda yapı-l ır. 

~:~killer mnhammen bedelin % 7,5 depozito akçası tu
~tttd 11 202 lira 50 kuruıa ait banka mektubu veya vilayet 
ııa, 

1
_ aklık veznesine yatırılmıı makbuz ile birlikte eksi it· 

~t11Ü~n ~~~~~~ilen saatte vilayet ziraat müdürlüğüne gel-

- ll~r· Uteferrik ___ _ 

latanb 1 1(
0 

• u Komutanlığı Satmalma Komisyonundan ı 
" 

0~ıı)lltıdlb~~Yonurnuzda mevcut evsaf ve ş~raitine göre fen tatbikat 1 

'-tııı •l' 1 lı.öpek müessesesine üç çift haberci köpeği pazarlıkla 1 
'- •tıac kt ı....~•ktır. a ır. Münakasasına 30.4.940 sah günü sad onda batla- 1 
~i 161ı ~•rtname Komisyonda her gün görülebilir. isteklilerin 1 

Gt'-.tl e ıaatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna 
•rı. 

~ l'tJı .Deniz Levazım Satmalma Koınisyonundnn: 
~'' p:~ edilen bedeli 13962 lira olan 1400 aded muhtelif boyda 
Jıt) ~1 t R'ı l nisan 940 tarihine raıhyan pazartesi günü saat 15 

1 tttfj?•ta~a bulunan deniz levaıım satrnalma komisyonunda ka-
~ hk ekı.ltoıeıi yapılacaktır, 
r.'J ~lld~•lbinatı 1047. 15, lira olup tartnamesi her srün mesai saati 
jl '-. ~lcl~e~lliir l<omisyondan bedelsiz alınabilir. 

# L· t,~lif erıo 2490 sayıla kanunun tarifatına uyarak hazırladık
,_l' L~t "•t llıektuhlarmı en geç eksiltmenin yapılacağı gün ve saatten 

119,Y '~'ıılıtı•vveliue kadar makbuz mukabilinde adı geçen komisyon 
ff"_ na vermeleri. 

~ ~··~k~;ndtk Bakteriyoloji Enstitüsü Müdürlüğünden : 
lııl~t llıiktte . Tahmin edilen bedel Miktarı Cinsi 

Mtlaakaaa Gazeteai 

M. M. v. Satmalma Komisyonundan: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 700 lira olan 29 kalem muhtelif 

malzeme pazarlı k la satın alınacaktır. P~ zarlığı 20.3. 1940 çarşamba 
günü s at l 1 dedir. Kati teminatı 105 lira olup şa rtnamesi komis· 
yonda görülür. Taliplerin muayyen vakitte M. M. V. Sa. Al. Ko.da 
bulunmaları. 

Selimiye Askeri Satmalma Komisyonundan: 
Komisyonumuzda şartnamesi mevcut Selimiye kışl11ının tHmi

ratına ait 170, 180 adet yerli alafranga kiremit pazarlıkla satın alı· 

nacaktır. ihalesi 18 mart 940 pazartesi günü saat 15 de yapılacak
tır. Tahmin bedeli 14465 lirn 3 1 kuruştur . ilk teminat 1084.90 lira
dır. Şartnamesi her gün komisyonumuzda görülebilir·. İsteklilerin 
belli gün ve saatte ilk teminat pı.raları ve kanuni vesikalarile bir
likte Selimiyedeki Tümen Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

• • • 
Kazain kola, tuz çuvalı, süpürge, bakalit kapak ile kı

yım bıçağı alınacaktır. Bnk: inhisarlar U· Müd. i1anlarma. 

Erzak, Zahine, Et, Sebze v. s. ____________ .....; __ ..;.. ________ ____ 
Deniz Levazım Satınalma Komisyonund n : 

Tabmin edilen bedeli 8979 lira olan 87600 kilo ekmeğin 30 
mart 1940 larilıiııe raslıyaıı cuwarteii günü saat 11 de kapalı zarfla 
ekıil tmeai yapılncaktır. 

İlk teminat 673 lira 43 kuruş olup şartn11mesi her gün komis
yondan alınabilir. 

İsteklilerin 2490 aayılı kanunun tarifatı dahiliııde tanzim edecek
leri kapalı teklif mektublarını en geç belli gün ve saatten bir saat 
evveline kadar Kuımpatada bulunan komisyon batkanhtına mak
buz mukabilinde vermeleri. 

İstanbul Komutanlığı Satmalma Komisyonundan: 
Komisyonumuzda mevcut evsaf \'e teraitine göre Beykozdaki 

seksen birinci alayın ihtiyacı olan yirmi bin kilo saman ve yirmi 
bin kilo ot pazarlıkla satın alınacaktır. Müuakasasına 22.3.940 cu· 
ma günü saat onda batlanacaktır. Otun muhammen bedeli bin dört 
yüz liradır. İlk teminat parası yüz. beş liradır Samanın muhammen 
bedeli beı yüz liradır İlk teminat otuz yedi lira 50 kuruştur İstek
lilerin belli gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma komiı
vonuna müracaatları. 

Kars Askeri Satmalma Komisyonundan: 
Bir kilosuna tahmin edilen fiat 18 kuruş olan 150 ton sığır eti 

ile bir kilosuna takmin edilen fiatı 3 kuruş 5U ıantim olan 800 ton 
odun kolordu evsafı dahilinde pazarlıkla satın alınacaktır. Sığar eti
nin tartnameıi J35 ve odunun 140 kuruştur. Her gün komiıyondao 
verilir. Sığır etinin ilk teminatı 2025 ve odunun 2100 liradır. Pa
zarlığa i§tirak ed~ceklerio 2490 Bayıla kanunun 2 ve 3 ncü madde· 
ı~rinde yaz.ılı veıaik \ e teminatlarile birlikte 28.3.940 perşembe gfi· 
nü saat 11 de Karada müstahkem mevki sabnalma komisyonuna 
gelmeleri. 

• "' * 
9 ton soda alınacaktır. Bak: İnhisarlar U. Müd. ilanlarına· 

ISTNBUL TİCARET VE ZAHİRE BORSASI 
GELEN - ıs s.940 -

19 Ton Arpa 

Fİ ATLAR - , 
•ta ~ •rı 

ao(ı · Lira K. 1 C 1 N ST 
'r111c1t d 4000 40 13aş Öküz (şeraiti veçbile) ı - Aşatı Yukar ı 

e. peynir 
But da,y 
Çavdar 
Faeulya 
Fındık 

122 • 
19,S • 
- . 

-l Açılc •'ka yazılı kırk bat Öküz açık eluiltweye konulmuştur. d 
1 

u 14 t~ jet •iltnıe 1 niıan 1940 tarihine müaadif pazartesi günü sa-
1 

Arpa ~nal ko 
~ (. ı •nb ld 1 " l em ' 'Pıltctk u a Catalotlunda Yüksek Mttktebler Muhasebecil iği· Badem iç tutlı 
" •bu tır. Bakla 
>, ~Gdlir~çılc eluiltmeye tıirmek iı lcycnler her gün Pendik ınüesse. l Beyoz peynir 
~tit~elc \lğ~ne müracaatle şartnamesini görebilirler ve eksiltme· Huğday yıımugak 
~ ııu... •ateyenlcr yukarıda yaz.ılı muayyen olan aün ve saatte Buğduyk ' 11

1
rt 

~ ... lra) 1 k 0 • ıı.ı ca 
''-ub,leb .. anunda yaulı şartlar dahilinde teminatlarile sözil ge. CeviT. içi 

•lllıa k •c~lıkte tetekkül eden Pendik Bakteriyoloji enstitüıü Çavdar 

1 Ofbııyoouı.a ıelmeleri. ı;'uul.}a çalı 
Q'-1 ı • tombul 
ı •r l ~ b b 

~ 061 e-vazım Amirlifi Satmalma Komisyonundan : Fın~ık iç ar unya 

~'-1' 94() ç:ded cephane tevhit seıneri. satın alıoacakbr. İhale1i 20 Güz yünü 

' 
11~oııu11~Ş.lbba günü saat 15 de iz.mir Lv. amirliği sattnalma Haabaş mavi 

'ia.._ ~l'i t• ~ Yapılacaktır. Tahmin edilen tutan 25994 lira 50 ku. t Keçilı:ılı 
C1Q ..ı llıınat 39 O l Ş Kendir tohumu ~ ıı,., o.:ı 1 O iradır. artname ve nümunesi her gün ko· , 

• ••r(il b · Keten tohumu 
'-ilta ı>" e ilir. lslekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına 1 Kuşyem· 

• 0•termek mecburiyetindedirler. 1 ' 11 ,~, I , , ÇUV8 1 

ır: .\ ( - 1 M11ır earı çuv, 
'-~ \ • bark •tanbul Mmtaka Liman Reisliginden : Mısır Hrı 
1 '"~ li~Pı •çatında batık Mari Valyano vapuru enkazının ihracı • Nohut na tü rel 

~,, t, llı.ı ~~111 tenıiı.lettirilmesi kapalı zarf usulile ekıiltme) c kon· TS~f9~km A 
1 .._ • li 1fın tah • b d 1. 17 50 1. ı ıı na na 

~ ~tt •lli it mıa ~ e ı , O ıra ve % 7,5 muvakkat teminatı , d eri 

~İi "bı.ıld Uruıtur. ihale 30 mart 940 cumartesi günü saat 12 30 ., mal 
ı_~olıda ~ Gal

1
atada mıntaka liman reiıliği binasında müteıekkil Yara: Trııkya 

., ,"'eltlil . •pı acaktır. Yu a 
"t~, erın t . Zeytin yıı{ıı 

Kr. Pa. 

s ıs 

5 25 
5 ]6 

4 so 
18 -

35 20 

25 -
85 

6 25 

16 20 
158 -

75 -

51 20 

Kr. Pa. 

s ss 

6 28 

16 3S 

53 -

iÇ fındık 
Keçikılı 
Kepek 
Keten tohumu 
Kuşyemi 
Mercimek 
Mı11r 
Pamuk 
Pamuk yaA"ı 
Nohut 
Su1am 
1 iftik 
Un 
Yapak 
Yulaf 
Zeytin yaQı 

G 1 D B N 
Arpa 
Af.) on 
Börülce 
Darı 
Faıulya 

fç cevi~ 
fç f.nd ı.: 
lpelc: 
fındık 
Kuqyemi 
Keten tohumu 
Kendir tohumu 
Tiftik 

" 
- . 
- J) 

6 
- .. 

15 • 
n 
D - ., 

17 • - . 
52 • 
6 • 

• • 
Totı 

58,75 • 
5 

- J) 

110 • 
18 • 

70,5 • 
11 • 
- » 

191 • 
20 " 

179 • 
Zeytin yağı 

DIŞ FlATL,AR • 
B•ğdey : Liverpul 3 76 

; Şikago 4 8S 
• • Vinıpelc 4 21 

Mı11r : Londra 
Keten T. .._,L ti •eı 'Jı.•enııaat mekbuz veya banka mektu~larile ve malt 

'"-<qıllt ./~ 1 nıutebereleri ve bu işlerde ehliyetleri oldutuna dair ~---------------- _.. _ _____ _ 
~'il ~lttı111 e ileUnden alacakları ehliyet vesikalarile birlikte teklif 
>tııı_ ~' it.d tne:ı.kur günde eksiltmenin açılma aaatinden bir saat 

tııı l.er ar_ komiıyona tevdi etmeleri ve şartnameyi almak iıte-
~t'tl ilin idare ıubeıine müracaatleri ilan olunur. 

~b~ı Le -
\ut bcıYGk \'azırn Amirliği Satmalma Komisyonundan 

lııı~tel 20.a.
1 

V'e 250 küçük bakır kazan ahnac!'ktır. Paurlıkla 
'4i ;• kollıi 9to çarıamba günü uat 15,30 da lıt. Lv. amirliği 
'"' t tlli 1~Yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli yirmi iki bin 

tleti lto 
1~8 ilk teminatı 1706 lira 25 kuruştur. Şarhıame ve 
lbııyonda ıörülür 

'- -/ 'ıı l. ~ itletj • . Ankara Belediyesinden : 
- ~ "" •çın al . - t.f •l.ıtı llı"d ıoacak olan 4 kalem demır boru ve teferruatı 
fi l"~•ıtııtıe ı.ı ~etle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Ş11 '1"itıat ~d e~eli 2439 lira 45 kuruştur. 
'-il '1ıı,ta:ıe elı 183 liradır. 

11, .. Ve l iıt • • •• k • • l • h -._, ... t iıt k . ~ıını gorme ıstıyen erın er gun encümen 
ıı._, "efl. e lıleun de 2.4.~40 ulı günü aaat 10.30 da belediye 

''••atları, • 

lstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan : 
1 - Her ikisinin bir istekliye ihalesi caiz oldutu gibi ayrı 

ayrı isteklilere ihaleıi de caiz olmak kaydile 14.3.940 günlemecinde 
yapılan kapalı zarf eksiltmesinde teklif edilen fiatları pahalı görülen 
on bin kilo kundura köselesile on bin kilo sarı vaketanın alımı pa
zarlığa tahvil edilmiş ve 20. 3 940 çartamba günü ıaat on beşte 
açılacak pazarlığında muvafık fiat temin edilirae ihaleleri mukarrer 
bulunmuştur. 

2 - Köselenin muhammen bedeli yirmi iki biu beş yüz lira ve 
ilk teminatı bin altı yüz seksen yedi lira elli kuruş ve sarı vaketa. 
nın muhammen bedeli yirmi altı bin beş yüz lira ve ilk teminatı bin 
dokuz yüz seksen yedi lira elli kuruştur. 

3 - Pazarlık Taksim·Ayazpafada Jandarma Mıotaka Komutan
lıtı biaasındaki Komisyonumuzda yapılacaktır. Şart katıdı Komis· 
yonda lıer gün görülebileceği gibi iki yüz kırk b~t kuruf bedelle 
alanabi lir. 

4 - isteklilerin ilk teminat mak.,uzu veya banka kefalet mek· 
tubu ve tart katıdında yaz.ılı aair bc:lgelerle beraber mezkur günün 
muayyen aaatiude pa.ıarlıta iştirakleri. (2039) 

ı ı m 1t.1;13 !;11 'IH t lifil J i~ ıııaıı Wl i ~ 
...... - c: ==> --

. . . . . . 

Muh. bed. %715 tem. Eksiltmenin 
Cioıi Miktarı lira kr. lira kr. Şekli iÜnÜ Hati 

---- ---- ---- --------
Süpürge 3.000 adet paz. 23.111.940 11 
B:ı.kalit kapak 200.000 :ıı 2500 - 187 50 açık ek. 2.IV .940 15,30 
Kıyım bıçatı 2 .. 100 » (Müteahhitleri pazarlık > 16 

cem'an namına) 

1 - Nümune ve şartnameleri mucibince yukarıda miktarı ya• 
z.ılı 3 kalem eşya hizalarında yazılı uıullerle eksiltmeye .konmuştur. 

il - Bakalit kapak muhammen bedeli, muvakkat teminatı ek· 
ıiltme gün ve saatleri hizalarında yazılıdır. 

lll - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden paraıı:ı. ahaa
bilece;i gibı nümuııeler de görülebilir. 

iV - İsteklilerin eksiltme ve ıpazarlık için tayin olunan ıtı• ve 
saatlerde % 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona 
müracaatları . (20") 1-4 

• * • 
Muh, bed. %7,5 tom. ikıiltmenio 

Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. tekli •ilo\l saati 

Kaır:aiıı kola 5.000 kg. ıif 2247 50 168 56 afık 23.3.940 10.30 
Soda 9.000 ,, 392 40 28 43 :11 » 12 

1 - 13. 111. 940 tarihinde talibi bulunmayan yukarıda cins ve 
mikdarı yazılı (2) kalem malzemenin eksillmeıi şeraiti sabıka daire
ıinde on gün temdit edilmiştir. 

il - Eksiltmenin yukarıda yazılı gün ve saatlerde 
Levazım ve Mubayaat Şubeıindeki Alım Komisyonunda 
ilin olun.ur. 

* "' • 

Kabataşda 

yapılacatı 
(2038) 

1 - İdaremiz ihtiyacı için 100 kiloluk 70.000 kadar tuz çuvalı 
pazarlıkla ıatın alınacaktır. 

il - Pazarlık 21. 111, 940 perşembe günü uat 1 t de Kabataı· 
da Levazım ve Mubayaat Şvbesindeki Alım Komiıyonunda yapıla 
caktır. 

ili - Şartnamesi her gün sözü geçen Şubeden parasız alınabilir. 
iV - İsteklilerin pazarlık için l!ıyin olunan gün ve saatte teklif 

edecekleri fiat üzerinden % 7,5 güvenme paralarile birlikte mHkGr 
Komisyona müracaatları. (2052) l-4 

••• 
Mub. bed. %7,5 tem. Eksiltmenin 

Cinsi Mikfarı lira kr. lira kr. ıekli saati 

50 kiloluk tuz çuvalı 150,000 A. par.arlık 14 
Cephe saati l A . 1100 83 açık 14,30 
Dikistrin kola 4000 Kg. 1400 105 pazarlık J 5 

1 - Şartnamesi mucibince 150,000 adet 50 kiloluk tuz çuvalı 
müte1t.hhidi namına ve diger iki kalem malzeme hizalarında iÖste• 
rilen uıullcrle eksiltmeye konmuştur • 

il - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları ekıiltme •aat· 
leri hbalaruıda yazılıdır. 

ili - Ekıiltme 26. ili, 940 aalı günü hizalarında yazılı ıaatler• 

de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubetindeki Alım Komiıyonuo 
da yapılı.caktır. • 

iV - Şartnameler aözü geçen Şubeden paruız alınabilir. 

V - Saat milaakaauına girecekler ıartnameoin 13 flnc:O mad
desinde yazılı vesaiki haiz bulunmaları şarttır. 

VI - İsteklilerin ekıiltme için tayin edilen gün ve 1aatlerde 
% 7,5 güvenme paralerile birlikte me:ıkur Komisyona müracaatları. 

(1778) 3-4 
• * • 

1 - Priıua Sııaı.er nevinden olmak üzere I0.000 kilo büblon 
pazarlıkla satın alınacaklar. 

il - Pazarlık 19.111.910 Salı güuü saat 14 de Kabata,ta Len
ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ili - İileklileriıı par.arlık içiıı tayin edilen gün ve aaatte teklif 
edecekleri fiat üzerinden % 7,5 anvenme paruiyle birlikte mezkür 
komisyona müracaatları. (1994) 3-4 

• * • 
Cinıi Mikdarı 

Tuz çuvalı azami 500,000 adet 
Çul ,,Daıı bafıh" ,, 150,000 ,, 
Düz beyaz kanaviçe ,, 350, 000 metre 
Çizğili ,, ,, 90,000 ,, 

1 - 1-1,54 onsluk 6 X 8 telli kaoaviçeden I02 X 70 cb'adın
da orijinal kalküle dikilmiş azami ,,5')0,000" adet tuz çuvalı ile yu
karıda mikdarı yazılı çul ve kanaviçeler ayrı ayrı pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

il - Bu malzeme için idarece akreditif açılmayıp bedelleri ev
rak mukabilinde Enterıanjabl takasla ödenecek ve taku muamelesi 
ve primi ve faizi idareye aid olacaktır. 

ili - Bedeli alelusul teıviye edilmek üıere ambara teılim şar
tiyle de fiyat teklif edilebilir. 

iV - Pararlık 20. ili . 940 tarihine rastlıyao çarşamba günü 
ıaat 10 da Kabalaşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

V - Şartname \•e nüınuııeler her gün mezkür Şubeden alına
bilir. 

VI - İsteklilerin tel.lif cdeceLleri fiyat üzerinden ~o 7,5 te· 
minat akçeleriyle birlikte wezkur Komisyona müracaatları ilan c -
lunur. (1961) 4- 4 

• • • 
Muh. bed. %7,5 tem. Eksiltme 

Ciıısi Miktarı lira kr. lira kr. tekli 

Cam ulat 2460 A. 2518 76 188 21 par.arlık 
Ecza 117 kalem 494 85 37 31 > 

Alalı fenniye 92 » 2623 65 196 73 » 
1 - Evsafını gösterir müfredat liıteleri mucibince yukarıda ya· 

zıh malzeme, talibi zuhur etmediğinden pazarlıkla ihale edilecektir. 
il - Müfredat ve evsafına gösterir listeleri her gün sözü geçea 

Şubede tet~ik edilebilir. 
ili - isteklilerin pazarlık için 19. 111. 940 tarihine raatlıyan salı 

günü saat 11 de % 7,5 iÜvenmc paralarile birlikte me:ıkur Komiı· 
yoaa milracaatları. (2007) 2-4 
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AdJ u dications ~u Rabai!_ 

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

Conıtr. a Kırklareli Publique 611 68 Com. Ach. Milit. Kirklareli 30-3-40 11 30 
n et rep. a Kırklareli " 95 l 33 l> 30-3 40 12 3U 
,, a Kırıkkale (cah eh 20 P) n 4000 - 300 Com Ach. Dir. Gen. Fnbr. Mil. Ank. 1-4-40 14 -

Oreuement projet pr. adduction d'eau (ai) Gre a gre 140 - Municip. Ereğli de la Mer Naire 2-4-ıO 15 --

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fourmture pour Ho~itaux 

Havreıac sanit. 100 p. Cire a gre la p. 20 -
Produits pharmaceut.: 18 lots· articles sanilai 

reı: 2 lota 
Medicaments:3 lots-chlôre hydrate: 65 k.-iode

forme: 20 k.-permanganate de potaue: 200 k. 

» 3689 -

,, 1095 -

300 -
553 35 

165 -

Com. Ach. Min. Def Nat. Ankara 

,, " 
18-3-40 14 
19-3 40 ıı 

22-3-40 11 

Articl11 dentaires: 69 lots " 3300 - 495 - 21-3·40 11 
20-3 40 14 30 Produita et articlet pr. gaz: 104 lots ,, l 106 52 83 - Com. Ach lnt Tophane 

E lectricite-Gaz-Chautfage Central (lnstallati~et Materiel 

Dy1tamo, courroie pr. moteur Dieıel cto. Gre iı gre 

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Habit officiel avec casquette: 62 complot 
Cuir: 10 t • (aj) 
Vaohette: 10 t. (cah eh 245 P pr. les 2 

rroupeı (ai) 
!toffe pr. housso de lits: 80000 m. 
l.toffe pr. llabita: 454 m. 
Toilo pr. brancard: 2-3000 m. 
Drap do lit: 106 p.·nevresim: 106 p, 
C:ou.erture en laine: 12 p. 
Esauio·main: 212 p. 
lıoarpiDı: 114 paireı 

372 
Gre a gre 22500 

" 
26500 -

" le m. O 44 
Publique 2497 -
Gre a gre le m. 2 40 
Publique 1366 -

n la p. 17 50 
,, 
> 

282 -
855 -

28 13 

1687 50 
1987 50 

4920 -
187 28 

1080 -
102 50 

21 15 
64 18 

Oflice Cerenles Agence Ist. 19-3-40 15 -

Dir. Surete Konya 18·3-40 14 -
C. A. Gendarm lst. Taxim·Ayazpıışa 20-3-40 15 -

• )) 20-3-40 15 -

,, 
Com Ach. Mio. Def. Nııt. Anknrn 
Ministere üouanes et Monopoles 
Com. Ach. Minis. Def. Nal. Ankara 

> Jl 

,, 
., ,, 

Com. Ach f.cole ·ı echniquc 

21-3-40 10 -
30.3.40 10 -

18-3-40 11 -
ı-4-40 ıo -
1-4-40 10 45 
ı.4-40 10 50 
2-4·40 14 -

Ameublement pour Habitation et Bureaux- apis erie ete. 

Armoire, table et placard 
Garde·robeı •ommodine: 25 p. 
Armoire pr. douien: 30 p.·canapeı: 12 comp· 

lıb·tab!e a iorire: 23 p. 

Publique 

" ,, 

5530 35 
la p. 45 -

4940 -

Travaux d'lmprimerie - Papeterie - Fourniture de 

lmpreuion reristres de 100 f.: 2400 p.·id . de Gr~ a gre 450 -
150 f. : 1800 P• 

lois de Construction, Planches, Charp nte 

leiı tie .onatr. : 152,930 m1 Gre a a-re 7050 30 

eombustlbla - Carburant-Huilea 

P6trole: 59 t. 
Muout: 150 t . 
Huile noHm: 1664 k.-vaaeline: 499 k.·pet

rele: 166 k. 

I> ive rs 

lridH en cuir: 600 p. 
Ceinture en feutre: 700 p . 
Cbissiı de camionnette d'une tonne 
Balais: 3000 p. 
Couvercle en baccalithe: 200000 p. 
Couteau pr. bacher: 2400 p. 
Sac pr. ıel de 100 k. : 70000 p. 
Colle Casalne: 5 t. 
Tuile indir•no a la franque: 170180 p. 
Sac a fourraa-e a-rand: 2400 p. 

,, ,, ,, petit: 2400 " 
Cortie: 2000 p. 
Brlde en corde: 2000 p. 

• > ehatne: 2000 ., 
Gant pr. •trier: 4000 ., 
O•tillare de marechal ferrant: 20 p. 
Veiture de transport: 8 p.-id. pr. eau: 1 p. 
Maelline-moteur: 3 p. 
Coquo de moteur: 3 p. 
Mit pr. ıirnaux: 5 p. 
Callloux: 150 m1-ıable: 510 m1 

Motopompe: 1 p. 
Tuyau en fer avec acce11. 
Ceton Linten: 60 t. (rectif.) 
Chien: 8 palros ll 

loeuf de labour; 1600 tlh 

rırovlel ona 

Vlandı de boeuf: 6 t. 
Heublon qualite Prima Sıtaıer: 10 t . 

Pli cach 8950 -
Gre a a-re 23670 -

:ıı 11 il 73 

Gre a gre 
., 

Publique 
Gre a rre 
Publique 
Gre a gre 

" Publique 
Gre iı. gre 

" 
" ., 
" ., 
,, 
" 
n 

Pli cacb 
Publique 

n 
,, 

Cre a ıre 
Publlque 
Gre a gre 

n 
)) 

1650 -
1960 -
2500 -

2500 -

2247 50 
14465 30 

2040 -
1920 -
1700 -
600 -
880 -
800 -
360 -

8350 -
4500 -
2200 -
1890 -
2000 -
2439 -

18000 -

Gri a gre 1500 -
> 

414 78 
84 50 

370 50 

Com. Perm. Municip. lstanbul 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 
Prefecture Port lstıınbul 

1-4-40 14 -
1-4·40 10 30 

30-3-4ll 9 30 

Bureaux 

67 50 Com. Ach. Min Def. Nnt. Ankara 19-3-40 11 -

528 82 Com. Ach. Millt. Selimiyc 18·3·40 16 -

671 25 
1775 25 

167 -

123 75 
147 
187 50 

187 50 

168 56 
1084 90 
153 -
144 -
127 50 

45 -
66 -
60 -
27 -

626 25 
337 50 
165 -
141 75 
300 -
183 -

1350 -

234 -

ler Expl. Ch. de fer Etat H. pa;a 
C. A. Dir · Gen. Fnb. Mil. Ankara 
Com. Ach. lnt. Ankra 

1-4-40 15 -
23-3·40 11 
16·3-40 11 -

Com. Ach. Comm Mil. lst. Fındıklı 22-3-40 14 -

" " 22-3·40 14 -
Station Lutte Agriculture Adana 27 ·3-40 14 -
Com. Ach. Econ. Monop. Kabntnche 23-3·40 11 -

,, n 2-4'·40 15 30 
" ,, 2-4·40 16 -
,, n 21-3-40 11 -
., " 23-3-40 1 o 30 
» Milit. Selimiye 18·3-40 15 -

(;e . Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı 22-3-40 11 
,, " 22-3-40 11 
., " 22-3-40 1 1 
.. " 22-3-40 11 
> > 22·3·40 11 -
» > 22-3-40 11 

,, " 22-3-40 11 -
" " 22-3-40 15 -

Prefeeture Port lstanbul 30·3-40 11 -
) ,, ~0·3·40 1 o 30 
l> » 30-3-40 1 o -

Com. Perm. Municip. lstıınbul 1-4-40 15 -
Municipalitc Çubuk Danı 1 moiı 

,, Ankara 2-4-40 1 O 30 
Com. A<:la. Oir. G4n. Fabr. Mil. Ank. 21-3-40 14 30 
Com. Aeh. Comm. Mil. lst. Fındıklı 30-4-40 10 -
Oir. Etabllssem. im igres Diyarbakır 

Com. Ach. Div. Milit. Tekirdııt 12-3-40 10 -
Com. Aclı. Econ. Monop. Kabatache 19-1·40 14 -

Memento des Fourn isseurs __./ 
LES ADJUDlCATIONS QUI AURONT LIEU LE 18.3.940 

Chemins de fer Etııt : Com. Acb. Etablia. Hyg. ·~~ 
Huile reeidu [No 1356) Con•tr. au Senotorium a Heyb' 
Cleu• rives, r•ndcllea et goupilles [No 1348) (, 
(No 1 'H6) Conıtr. ınur et charb,·nnerie (No ıs-1! 
Tuyaux en plomb [No 1348) ı Com. Acb. Milit. Selim iye: 
Peinture et vernis [No 1348] Etagores pour mıladeıı [No ı.348) • 

Office Gereales Eskişehir: 1 Direction Etablis . lmmigreı.4~ 
Tran•port ble [No 1328} l Boeuf• de labour [No 13481 

Dir. Venteı Douanes Ist.: l Com . Acb. lnt. lzmir; 
Tiıııus, crins de chevse ete, (No 13321 • 1 

Viande de boeof [No 1349] 
Dir. Geıı. Monopoles : Dir. Gen . Exploit. Charb0; 

Tôle en acıer (No 1344] Eretli : 
Etoupe, couteou iı. hocher, litapon C t t . t [N ıS49] 
[N 1 42] onı r. mur eou aınemen o 

H ~I 
3 

(N 1., .. 21 Com. Ach. Milit. Lüleburı'' 
uı e vacoum o '1"t 

Boi• (No 1350) 
Com. A.ch, Mil. Edirne : Avoine [No 13581 

Ralıin •~c [No 13431 Societc Electricite Ankara : 
Vilayet Konya : 

Conıtruction chauısce [No 1345] 
Tı av. cylindrage [No 1357) 

Com. Porm. Munic. İstanbul: 
Decombreı biitlsse lNo 1345] • 
Repar pavo (No 1346] 
Trav. enlevltment terre d"cboulement 
[N .. 1346] 
Calibre de ı!acc [No 1346) 
Plıqoc de rue (No 1346] 
Table, tabourıt Of .. oire et rep. lıôp . 
malnd. vencr. JNo 1359] 

Com. Ach Int. Maritime: 
Rcpar. four (No 1345] 

Com. Ach. Minist. Def. Nat. : 
Medicamentı (No 1.346] 
Confection ıınc [No 1346] 
Lunatle• pour ncige (No 1.346] 
Repar. povıllon (No 1348] 
Outillage de menui .. rie (No 1355} 
Toile noire pour doublure (Nd 1357) 
! it.be [N<> 1354] 

Calı!H cilectriquH (No 1352] • d~ 
Com. Ach. Div. Mil. TekıJ 

Foin [No 1353] 
Dir. G~n. Fabr. Milit. Ank•" 

Toile pour ııac [No 1355] 
Tôle en plaque (No 1.355] 
Crinı pour •elle (No 13S7J 

Direction P. T. T. lçel: 
P ,,. b • d . ,;i~ oteaax tc.ıeg-r. on oıı e ••pın 
[No 1354) , 

Com Ach. lnt. Mil. Toph•~ 
Toile pour tente portative (No 1856 
Tran•port effetı [No 1358) 591 
Repar. chıudiereı et foyer [No ıs 

Dir. V11koufı Çanakkal•: 
Repor· moıquee [No 1356] 

Prcfecture Port latanbul : 
Pierre•, Hblc et cıilloux [No ı357v 
Po~le, tuyaux, plataaux eta. [No 1 

Vilayet Seyhan : 
Ripar. hôpital (Ne 1357] 

Ethır anesti•ıi [No 1358] 
Tnyau eıı coouteheuc, ıondı en fil 
şoie (No 1359] 

en Cem. Ach. Milit. Adan•: 71 
Ceintara en feutre el Hile [No l'ıS 

Ligue Aviation T. tanbu : 
Direction Douanes Mersin : 

loi•, fer •t objete an toton [No 1347] • 
Miniıterı Trav. Publics: 

Travaux d'applıcatien [No l
0

348J 
Com. Ach. Comru. Mıl lıt.: 

Viandı de chhre o• de boeuf [No 1348] 
Foin [No 1355] 
Foin LN• 1356] 

Dir. Restauration Mucip. Ank.: 
l>'combrH bitiHe [No 1348) • 

Chef Revir Expl. Fôr6t Etat 
Karabük: 

Troıı .. de ,.pın [No 1348] • 

• • 

Rosettu [No 1358] 
Vilayet Gaziantep : 

ln•truaıent• da ieod .. ie (No ısssJ8,ır 
Com. Acb. Corpı Araıee 
kHir: 

ChauHvrH [No 1353) 
Com. Ach. lnt. Ankara: 

Tran•port effel• [No 1346] 1: 
Dir. Ecole Scieocea Politiqu• 
Con~n coetumu (No 1346) 1. 

(•) Lee affairH ıuıvi" tl'uıı• f 
riequı H rapportınt • tle• vın1" 
ıdjudicatioa 4 la ıurench•re . ..,../ 

MUZAYEDEL R_/ 
-----------------------------İstanbul Komutanhğı Satınalma Komisyonundan: ~~ 

Münakasa ıüoü tolibi çıkmıyao birinci muhabere alayı :1al 
rında mevcut 250 araba gübre açık arttırma ile satılacaktır. 5l 
kasasına 18.3 940 pazartesi günü saat on bette başlanacaktır· el~ 
almak iıtiyenlerin Yıldızda muhabere alayının ohırlarında ~tı/ 
gübreyi görerek belli gün ve ıaatte Fıudıklıda Komutanlık 
mıı Komiayonuna a-elmeleri. 

İçel Orman Çevirge Müdürlüf finden: .1 fi 
Muhammen ••1>1 

Metre mikc\p Cinıi Lira Kr. 
912 Çam e9çarı 4 90 ,-
İçel vilayetinin Gülnar kazası dahilinde Akın devlet or:1 

dan 912 metre mikab keres telik çam eşcarı sahta çıkarıloı 1t 
Beher m. mikap muhammen bedeli 490 kuruttur. ~ıİ 
Şartname ve mukavelename projelerini görmek iıtefe ~ 

Mersin çevirge müdürlütüne Gülnar orman bölge ıefliğin• fi .J 
karada Orman umum müdürlütüne müracaat etmeleri. 'f'91 

Satıt 25.3.940 pazartesi iÜnÜ 1&al 3 de Merain OrmaP • 
müdürlüğünde yapılacaktır. 

Satıı umumi olup açık arttırma usulile yapılacaktır. 
Muvakkat teminata 336 liradır. 
Taliplerin tartnamede yaaılı ve1aiki getirmeleri lizıı:ııııdıf• 

Edirne Vilayetinden: it 
Edirnede Kule altında idarei huıusiyey• aid d•I ~ 

ve soğuk hava deposunda mevcut makineler 4-000 Ur',~,14 
hammen bedelle ve açık arttırma suretile ıatılıl• ç I 
mııtır· .,,~ 

İsteklilerin of' 7,5 teminat makbuzlarile 1.4.140 pııtl"~ 
aünü ıaat 15 de Villyet Daimi Encümenine müracaıı 

İmtiyaz Sahibi ve Yazı İtleri Direktörü : ıamail Girit 

Baııldıjı yır: Akıo Buımevi İatan bul 


