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SALI 

HERGÜN ÇIKAR iKTİSADi. MALI, TİCARi VE ZİRAi 

GAZETESİ 

19 Mart 1940 

İDAREHANE 
Galata, F ermeneciler Cad. 

Kenber hanı. 2nci kat 
No. 8-9-l 1-12 

İLAN ŞARTLARI 

ldarehanemizde görüıülür 

Telefon: 49442 

Polta kutuıu No. 1261 

Umum Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 
:wwz: es+ :uz 

Ekonomik Haberler 
~atat ve ihracat vazlyetlmi;--·ı::;:~ da ikmali ı.arureti bu 

~~tili:derle Almanlar arasında ihtiyacı daha fada ı:iyadeleflİr· 
ı..,,~•n bir rekabet neticesi o· m~!:=~~k fabrikasının bu ihti-

ı'5'/ ,. ieçeu hafta bazı maddeler yacı tamamen karşılıyabilecok 
liltl·~de piyasada oldukça d~§'İ· derecede istihsalatta bulunacağı· 

t.: el er olmuttur. 
) 

8
tÇen haftanın piyasa vaziyeti: m nazarı itibara alan ithalatçı-
lllday : lar bu ay barice olan siparişle· 

'fi- C. rini keserek ihtiyaçlarım Kara· 
: 11 \., Çtn haftaki fiyatlarla sataşa bük fabrikalarına ısmarlamışlar· .,... tt.,:~. edilmektedir. Bir hafta dır 

"-ı ltıne nazaran piyasaya nok· 
l~ illa) gelmit olduğu h a l d e lkincik!nun 940 ayındaki 

,.1,, ~it Ofisi pi ya• aya kendi ithalat ve ihracatımız 
..-.JJ "ıt rından bir kısmını vermek I Harici ticaretimiz baklunda 
P'" ttile "h • 

~ 1 hyacı karıılamıştır. verilen resmi rakkamlara göre, 'P•. N • 1940 yılının ilk ikincikanun ayı 
ı._~ltsan g e 1 ifa t sebebile bu içinde memleketimizden 50I0560 
~. •rpa fiyatlarındll 5 para lira değerinde 22. 770.593 kilo 
~~ bir yükseli§ kaydedilmiştir. eşya çıkarılmıf ve buna muka
~i~~çl : bil 10.807.652 lira değerinde 72 

•ir. P· •r geçen haftanın ayni- milyon 815.909 kilo eşya ithal 
1( 'Yasa normldir. oluomuıtur. 
~ten tohumu : 1939 yılınan ayni ayında yapı-

~ı lııulün git gide azalmakta lan ihracat 9.095.696 lira ve İt· 
' •ı lb'~ı ~e yerli iatihlakin artma- 1haliitımız ise 11.725 039 lira idi. 

~· ~ ~:Utünden keten tohumu 30 1 Yi~~ v~rilen rakkamla~a göre, 
ti ~ ' k•dar yükselmiştir. Piyasa- 940 ıkıncıkanun ayındakı baılıca 

'1 '1•cı olmakla beraber ıatacı ithalat ve ihracatımız muhtelif 
--~lk f(içleşmiştir. Diğer ta- memleketler arasında fU suretle 
'i' b Zahire ihracat Komitesi· inki.am eylemektedir. 

Kanunlar, Kararnameler ve Ticaret Muahedeleri 
Zeytlnligln ıslahma ve yabani zeytinlerin 

aşılattırdmasma dair nizamname 
Madde 11- Birinci derece aı· 

kert memnu mmtakalardaki ya· 

l bani zeytinlikler halka tevzi edil· 
mez. 

1 Madde 12 - Teıbit ve ilan 

1 
edilmem it olan aabalar Gzerindeki 
talepler bir güna muameleye 

ı 
tabi tutulmakıızın reddolunur. 

Madde 13 _ Yabani zeytinlik 
aabaları birinci derecede bu sa
baya en yakın köylerden toprak 
sahibi olmayanlara, ikinci dere
cede küçük çiftçilere ve bundan 
son'ra da diğer isteklilere tevzi 
olunur. 
Aynı dereceden bir kaç kişi 

müracaat etmit olduğu takdirde 
istidaaını daha evvel vermiş olan 
tercih edilir. 

Madde 14 - Bir şahsa veya 
şirkete veyahut köy hükmi ıah· 
siyetlerine verilecek taba 20 
hektardan ziyade olamaz.Ancak 
aldıkları sahaları tayin edilen 
müddet içinde mahsullü hale ge
tirenlere müracaatları halinde 
yeniden yabani zeytinlik verilir. 

geçtikten ıonra 1ahibine tapu 
\rerilmek ibere kanunun 4 üncü 
maddesine tevfikan müzekkeresi 
tan:ıim ve mahallin en büyük 
mülkiye memuruna tevdi ed!lir. 

ÜÇÜNCÜ BÔLÜM 

Bakım itleri 
Madde 20. - Mabıuldar zey· 

tinliklerin ; her yıl ıon bahar 
veya kıf meualminde derin ve 
ilk bahar mevsiminde de 1atbi 
olmak üzere iki defa sürülüp 
tırmıklanması, üç veya dört se· 
nede bir l'übrelenmesi. ve ihti
yaca göre ağaçların budanıp ayı· 
klaomuı mecburidir. Araziıi bu 
yolda itlenmet• müsait olmayan 
ve imara yalnız dip ve ağacına 
münha11r kalan dağ mmtakalar· 
daki zeyt?nlikler bu hükümden 
müıteanadır. 

Madde 21 - Zeytin ataçları 
Ziraat Vekaleti Zeytin Bakım 
Tetkilih tarafı:ıdan açılan kurs· 
lardan ehliyetname almlf olanlar 
tarafından budanır. Ehliyetname· 

M U t e a h h 1 t ı er i n T a k v i m i 
--------~-----=--"' - ---~--------

y ARIN :W. J. 940 ta YAPILACAK iHALELER 

İobiaarler U. MGd.: Orman Koruma Gen. Kom•t 
Tu1 çuvalı n lı:aaaviçe (No l:S57) . lst. SAK: 
Oulit kliR'ıd n k&A'ıt dünltme makine• ' E~er takımı (No 1'5~) 

ai (No 1344) Tophane Lvz. SA!': 
Malı:kap ve dHtare, makine lcoluı fıçı Trampet ve fifre (No 1158) 

tapuı (No 1344) Bakır kazan (No 1S58) 
D. D. Yolları : Gas malzemeei ve eeıuı (No 1'60) 

Toz boya, ohid dö fer (No 1'45) Hayvan (No 1!162) • 
Tirfon anahtarı (No 1S45) lstanbul Komut. SAK : 
İstanbul P. T. T. Müd. : Depo tamiri (No 1358) 

Hurç ve müveni çantuı (No 1'46) Benıin (No 1359) 
Paltoluk kumaı (No 1355) Benzin, vakum, area n aaı. yatı (No 1'61) 
Ell:ıi .. diktirilmesi (No 1354) Kırklareli Nafıa Müd.: 
Müve:n:.i çantaaı (No 1349) Çıralı çam lcere•te (Na 1:559) 

ist. Belediyeıi : Balıkesir Ziraat Müd.: 
Kaldırım tamiri (No 1349) Gaı ve benzin (No 1859) 
Moloz ve toprak lı:aldırılmuı (No 1349) Isparta Aak. SAK : 
Üuüdar Halk Tramvayları T.A . Ş: Saman (No 1349) 

Kum n bilet tabı (No 1351) M. M. Vekaleti: 
Urfa Tümen SAK: 

Pirınç ve Hıieyat (N-> 1354) 

İzmir Gümrük Başmüd.: 
Pamukla menwc11t mu kav Ya v .s. (No 1854)• 

Silifke Belediyeıi : 
Kaldırım in~. (No 1854) 

Balıkeıir İnhisarlar Batmüd.: 
Tütün nakli (No 1156) 

İzmir Belediyeıi : 
Döşeme inş. (No 1356) 

İıparta Orman Müd.: 
Odun (No 135C>) • 

Muamele ve iıtiblik 
Tahsil Şeflij"i: 

Vergileri 

Muhtelif malı.eme (No 1359) 
Muhabere mal&emeai (No 1'60) 

fzmir Lvz. SAK : 
Tevhit .. meri (No 1357) 

İıt. Jandarma SAK: 
Köule Ye nlı:eta (No 1860) 

Balıkeıir Aıkeri SAK 
Bağday nna (No 1361) 

izmir Silah F abrikuı: 
Tranıformatör lııina•ı inı . {No 1%1) 

Askeri Fabrik. U. Mild. SAK.: 
Beu:ı:in (No 1362) 

~l,11 11 tnaddenin ihracat fiyat· Almanyaya: 180.158 lira de· 
'

1 
Yt:niden tesbit etmesi üze· terinde 309.190 kilo ihracatta 1 

-.Gtt ~.berinde mala bulunanlar bulunulmuı ve buna muliabil bu 
6 fj)•t~'1 buldukları takdirde iyi memleketten 2.01 J.280 lir:a de

~.ilr la nıallarını satabilecek· terinde 3.231.671 kilo Cfya it
hal olunmuıtur. 

İcabında b11 yirmi hektar mik
tart icra Vekilleri Heyeti kara· 
rile tezyit edilebilir. 

Madde 15 - Yekditerine mü· 
naıebet ve mücavereti bulunan 
köylere ve bu köylerdeki tah11· 
lara verilecek imar aahalarının 

imkan nisbetinde toplu YC bir· 
birine bitişik olmaaana dikkat 
edilir. 

ıi olmayan kimseler zeytin bu· 
dayamazlar. Budama iflerinde 
zeytin bakım tefkilatının direk: 
liflerine riayet etmeyen1erin eh
Jiyetnameleri iptal ve kendileri 
zeytin budanmaktan menedilir. 

Delikli tu~la {No 1357) • 

Afyon Vilayeti: 
Tribün İnf. (No 1355) 
Oıvar inş, (No 1362) 

Hamiş : ( ] Tırnak i~ıae alı-•ı ••· 
maralar, iıin banıi Hyılı ıaaete4e D..,
olduRunu aöıt•rir. 

c•ı Sonunda yıldız iıareti buluaa ifler 
müuyedoy• aıttir. 

t••ın: İtalyaya yapılan 2 894.752 lira 
ıı.~;~l117aya eh.mmiyetli b'r değerinde 14.821.097 kilo ihraca• 
i_~ .. 111 ta mukabil bu memleketten 741 

ıl "~tilt aatılmaaı gerek yerli 
ı' ~i~ •ları, gerekse •tokcuları bin 433 lira değerinde 1 milyon 

lıw.._ıtte 622.423 kilo efya ithal edilmit· Madde 16 - Yabani :zeytinlik 
tevziatı her ıene niaan ayının 

• • 

, MUNAKASALAR 
ı ---~---~~----~~------------~--~------~~--------! inşaat -Tamirat- Nafıa işleri - Malzeme-Harita 

Balıkesir Askeri Satmalma Komisyonundan: 

ı Kolorduya ait bir garaj pazarlıkla tamir ettirilecektir. 
Muhammen bedeli 351 lira 90 kuruştur. f ~ getirmiftir. Takriben 

-' ıı..._ _Çlı••l Antalya susamı 17,10 tir. 
rr'.J ~~lQ • lngiltereye 2.172.710 lira de· 
"' ·""" Qıuamele gCSrmüştür. I· ,., ~ 1ı.;· "' b ğerinde 14.489.369 liralık ihracat 

~ 
~t u günlerde miihim sa· 
~~ 1• l yapılmasına mukabil bu memle· 

~ 
.,_.i .. Pı acatından piyasa iı-
~ •e aatl d ketten 396.719 lira değerinde ,, j •lft·L aın ır. 

' ı. · 1• • 687.878 kilo eıya ithal edilmif-

1 başıudan eylıil sonuna kadar 
yapılır. Bu müddet bittikten 
ıonra yapılacak müracaatlar er· 
teıi ıenenin tevzi mevsimine bı

rakılır. 

Madde ~2- Zeytin ağaçlarınm 
budanmasından basıl olan dalla
rın bakım teşkilatınca tesbit 
edilecek müddet içinde ve bu 
nizamnamede yazılı f8rtlar dai· 
resinde zeytinliklerden çıkarıl· 
ması mecburidir. 

1 Talipler tamirine ait ketfi kolordu 1alınalma komiıyonunda J'Ö· 
ı rebilirler. 
1 İhale ıünG 22 mart 940 cuma gilnG aaat 11 de aahnalm• komiı· Madde 23 - Zeytin ha1adının 

zaman ve nuıl yapılacağı her 
mmtakanın iklim Ye ihtiyacına 
göre bakım tefkilitı tarafından 
te1bit ve ilan olunur. Bu tarih· 1 

ten evvel kimıe zeytin devıire
me:ı. Yalnız bava, hutalık ve 
hatarat teairile d6külen dip zey· ı 
tinlcri toplanabilir. 

yanuoda yapılacaktır. 

l • • • Kolorduya ait binalardan sillb teftit komiıyonile baade, 
merkez komutanlıtı binalen tamir ettirilecektir. t ~~·t. : . t• 

.._~,._ 11•nde yalnız 550 balya ır. 
'
111da t•t k ı Fran1aya 1.521.794 lira değe-f' ı ti satı mıştır. in· 
1Y•tınan düşük olmB1ı ve 1 rinde 12.319 604 kilo eşya thra~ 

't,tfıc"'Y• konsiny&1yon olarak edilmiş ve buna mukabil Fran· 
'U ~fada miktarda tiftik ıön aadan memleketimize 396.719 
,._: .. bulunma11 doliyııile bu lira deterinde 687.878 kilo eşya . 
~tte yeniden tifıik ıön· 1 ithal olunmuftur. 
'''llliştir. italyadan permi· Birletik Amerikaya 1.539.618 
\ ._ ~ gtlmeae başlamamıı- lira değerinde 14.792.942 kilo 
~ Pihaaya mal arzeden ta· eıya ihracatı yapılmış ve bu 

j \', '°l•lınaktadır. memleketten 700.095 lira defe• 
'oır ~~~ : rinde 8.264.686 kilo eıya ithal ; 
~ fta İçinde faaliyetin faz· edilmiftir. j 
"'- J...._~ dolayısile fiyatlar tut· 

\,_"t •)trl.' Gerek Sovyetler ıe- B O R S A 1 
~~ il 1 fabrikalar betabıaa I 
~... ltre 1000 balya mik-
k~' Y•pak .. tışı kaydedil- ÇEKLER J 

,t1J ~"bak _ ıs. 3 • 1940 j 
.,, ""ı d demır ve çelik fabrika- Loodra 5.Zı 

1
i it, '6,.~1"'1r boru imaline başlayor Nevyork 130.19 t 

el 
... ~tıtltdtti111izin en mühim ib· Paris 27 .• 711125444 i 
i~ " •n b' · · Milino ~ -1 ~ ırını tefkil eden Cenevre 29.105 
~~11,,.lr•ıaları tımdiye ka~ar A d 69.1611 
~' l_ .. 

11• Amerika ve ita· mster ao 
~t ~-.· Briksel. 22.0075 \~tlt de ın ediyorduk ve bu Atina 0.965 
~~ ilar~Übirn miktarda dö· 
~~-~~ıce çı_luyordu. ~~:id 
.;..,, 11 deıı:ıır ve çelik fa-

"llGaı" d ._ Buda peşte 
\.._""il İUI. Uz eııı:i nisan a-
\ı~' faa~ren daha geni§ bir Bükref 

a,, 1:' de •yete geçerek boru Belgrad \"!'" batlıyacaktır. Yokobama 
._ 

1 
~11.a_ı.ıelllleketin senevi 15 Stokbolm 

ı..:A ,..tı a: 

ı. 70:!5 
13.4625 
25.1075 

0.62 
3.2975 

33.0875 
30.8275 

-'' li1'cı 1
1•de mamul boru· 

~:'- L_ •lrdır. Nafia Veki-
ESHAM VE TAHViLAT 

... , '"'&trlad ,,. • '-'it 111 t f 1ııol genıt ıulama t, ~ trrüatından olarak 
••baların '" te.iaat· 

Ergani 20.-
Sıvas·Erzurum V 19.46 
1, Baaka11 nama P. 9.-

Madde l 7 - Afılanmak için 
verilen yerler ne mak1atla olur
sa olıun eaaı zeytinlikten maada 
hiç bir tekle konulamaz. 
Akıi takdirde verilen mezuni· 

yet sakıt olur ve 1aha ıreri alı
nır. 

Madde 18 - Yabani zeytinliti 
mabıuldar hale ıetirmek üzere 
ruhıatnameııini almıı olanların bu 
abayı ruhsatname tarihinden İti· 
baren bir . sene içinde bakım 
teşkilatının tarifi veçhile temiz
lemİf ve aşıya mütait bir bale 
ıretirnıif olmaları ve en a-eç 
ikinci sene içinde •taçları ka
milen aşılamış bulunmaları İcab 
eder. Bu işleri vaktinde bitirmi· 
yenlerin ruhsatnameleri kanu· 
nun 18 inci maddesine tevfikan 
ittirdat olunur ve sahadan elde 
ettiği mahrukat veaaire mevcut 
ise zapt edilir ,değilıe bedeli taz
min ettirilir. 

Ancak fevkalade hallerde Zi-

Madde U - Zeytin bakım 
teşkilatı: zeytin mahtuUlnQn el 
ile toplanmuı mOaıkQn olan 
yerlerde ıırıkla zeytin ıilkmeıi· 
ni menedebilir. 

Madde 25 - Zeytin bakım tef· 
kilatı: zeytin ataçlarınm ziya ve 
havadan tamamen iıtiflldelerini 
temin ve bazı hastahkları önle· 
mek için bunlardan 11k olanla
rını ıabiplerine taktürür. 

Madde 26 - Sahipli mahsul· 
dar zeytinliklerin aralarında bu· 
lunan meyve ataçlarmın kesim 
ve nakil mittaadeıi zeytin ba· 
kım tefkilah ve bunların bulun· 
nıadığı yerlerde ziraat memurla
rı tarafından verilir. 

raat Vekaleti bu müddeti tem- Madde 27 - Zeytinliklere de-
did edebilir. ve, keçi,' koyun, 11tır ve emsali 

Madde 19-Yukarıki maddeye her çeşit hayvanların ıokulmuı 
göre temizleme ve atılama işle· ı yaaakhr. Hafriyat ve nakliyat 
rini ikmal edenler zeytinliğin zarureti ile sokulacak hayvanla· 
tapusunu almak üzere bir istida 1 ra ağızlık tak•lması mecburidir. 
ile mahallin en büyük mülkiye 

1 Araziıi itlenmeğe müsait olma
memuruna müracaat ederler, ! yan dat mmtakalanndaki zey
Kendilerioe havale edilen bu iı· l tinliklerde bakım tefkilitman 
tidalar üzerine bakım tetkilitı 1 miiaaadeıile koyun, 11tır ve bey
memurları ıahaların son vazi- · ıirler otlatılabilir. 
yetlerini göıteren kroki ile bir Madde 28 - Zeytin sahaların· 
rapor tanzim ve doıy&11na rap- da koyun ve keçi atılı yapılma· 
tederler. Bu suretle bazırlanmıf ıı ve bulundurulmuı yasaktır. 
olan evrak vekaletin tuvibiqden (DHamı var) 

Bunlardan merkez komutanlığının ketif bedeli 149 lira 21 ku · 
ruş, ıilib teftit komiıyonuoun 219 lira 93 kurut, bando binan•ın 
903 lira 66 kuruıtur. 

Bunlar toptan veya ayrı ayrı taliplerine 25 mart 940 paaart .. i 
gGnfl ıaat 15 de pazarlık ıuretile ihale edilecektir. 

f Anu edenler tamir keşif ve fenni tartnamelerioi kolorliu •tı• 
alma komiayonunda görebilirler. 

Poıtada vaki ıec:ikmeleri kabul edllmH. 

Afyon Bel•dlysinden : 
197 lira 7' kurut t>.deli keşifli elektrik tantralı etraf111dakl clı· 

ı vatan ıökülerek müstakbel plana iöre ıeri çekilmesi ve yeoidea 
int&1ı 15 ııln mGddetle münak&1aya konmuftur. lbaleai 22.3,940 cu· 
ma günü saat 14 do icra kılınacaktır · Etreti teminat muhammen 
bedelin yüzde 1 ,5 §'udur. Şdrtlarını veaair busu1abnı 6treamek iı
tiyenlere her iÜD belediyeye müracatla öfreaebilirler. lıteklileria 
belli giio ve saatte belediyeye milracaatları. 

* • • 755 lira 69 kuruf bedeli kefifli elektrik santral binHıncla 
yapılacak havuz inşaah 15 ıün müddetle münakuaya konulmuıhır . 
lbaleıi 22.3.940 cuma ıünü saat 14 de icra olunacaktır. Eğreti te. 
miuat muhammen bedelin yüzde 7,5 tudur. Şartlarmı veaair busu· 
satını Öğrenmelı iatiyenler her sriln belediyeye müracaatla ötr~ne
bilirler. İıteklilerin belli gün ve taalte belediyeye müracaatları. 

Afyon Vilayetinden : 
Açık uıulle eksiltmeye konuldutu evvelce ilin edilen yiJ&yet 

sadyomunda yapılacak 14593,20 lira keşif bedelli ihata clıvarları in· 
şaatma teklif edilen fiyailar layık hadde görülmeditinden 20.3.94ô 
çarşamba günü 18at 15 de vilayet makamında mütetekkil komiı. 
yonda ihale edilmek üzere ekıiltme müddeti uzatılmıttır. Keşifname 
ve ıaltnameleri naha müdürlütfinden alınabilir. Muvakkat teminat 
1095 liradır. iıteklilerin ticaret odası kayıt veaika11, mail ve feoni 
iktidarlarını iÖstcria buna mümuil itler yaptığına dair vesaik •• 
teminatile birlikte ihale zünü komisyonu mabıuauna müracaatları. 

Konya Vilayeti Daimi Encümenden: 
Akphir-Afyon yolunun muhtelif kilometrelerinde yaptırılacak 

olan 2246 lira 7 kurut ketif bedelli k6prü tamiri ve bGı İnpah 
ifi 15 gün milddeUe açık ekıiltme7e konulmuıtur, 



ı 

Bu gün ilan ol nan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
____ Cimi.;;m;-..· __________ Şekli Muhm. bed.Temlnat Miirac.aat yed Günü Saatı 

A) MUnakasalar 
lntaat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme, Harita 

Çorhı İnhisarlar idare binası tamiri aç. eks. 997 97 

Bina tamiri pa:r.. 571 86 
KlSprü tamiri ve bö:ı inş. aç. eks. 2246 07 
Verem pavyonu tamiri ,, 3916 64 
Garaj tamiri paz. 351 9o 
Toprak teaviyesi " 

519.1 75 
laeıCSl kan bası hali huır barı tası alımı - 5000 -
Maçka kışlasında camekan ve b6lmeler yap. paz. 945 78 

P rke kaldırım İn,. aç. eks. 808 80 

Guhane int . " 
753 74 

llaqlar, Klinik ve ispençiyari aıat, Hastahane Lvz. -
Sara-ılık bea: 100000 m. paz. m. O 22 
Hamuıı azot: 100 t. (tart. 130 kr.) ,, 26000 -

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Verem pavyonundn :r.il ve elektrik teaisab aç. eks. 
İzolabant: 70000 m. (taahib) paz· 

1520 --
1400 -

Mensuc'at, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. __ ....;..;._ ____ ..;_ ____ ~--~~~-:-~~~·~------
yatak kılıfı: 2000 ad.-yatak çarıafı: 4000 kapalı z. 24840 -

ad.-yashk kılıfı: 2000 ad.-kaıbk yüzü: 
4000 ad.-battaniye çarıafı: 3000 ad. 

YClo battaniye (3.800 kf.): 500 ad. (2.400 
kı.): 3500 ad. 

Hava renıi elbise yap.: 40 tak. 

Fotin: 12 çift-erkek iskarpini: 30 çift·kadın 
iskarpini: 2 çift 

n 54500 -

paz. 

,, 

Matbaa işleri - Kırtasya-Yazıhane Levazımı - -
Evrakı matbua: 17 kalem paz. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağlara v. s. 

Gu yatı: a687.5 k.-ben:zin: 225 k . 

Müteferrik 

Balast ihzar ve tealimi: 7000 m1 

'f at, kum, kireç ve çimento 
Avarya pamutu: 15 t. 
Kırma taş: 520 m3 

Tevbit semeri: 1200 ad. 
BGyük lutik bilezik: 500 ad.-kGçük listik 

bile.aik: 500 ad.-liatik ıerit: 300 m. 
Demir malzeme: 27 kalem 
Lamba ve fener titeleri: 7 kalem (30800 ad.) 
Se17ar mutbab 
AlümiDJllm çadır dütmesi: 4.000.()():l ad. 
Ekonomik Cotrafya kitabı 'azılmaaı mu· 

aabakaaı 

Tahta çelik dütme: 84000 ad.-bilyilk delikli 
tahta düğme: 83000 ad.-küçük delikli tah· 
ta diltme: 167300 ad. 

Galvanizli erkek kanca: 131500 ad.-galva
nizli diti kanca: 122 500 ad.-erkekli di
tili alüminyum küçük kapanI 2.600.000 
ad.·yuvarlak halka: 83700 ad. 

Binek otomobili: 1 ad. 
Harp -paketi: 600 ad. 
Dizel motör yedekleri: 21 kalem 

aç. eks. 

kapalı z. 
paz. 

,, 

paz. 
aç. eks. 

,, 
" 

paz. 

paz. 

,, 

,, 
" ,, 

Filit: 500 k.-vim: 250 k.·kaul: ~ k.-arap sa· ,, 
bunu: 100 k· 

EPzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Saiayat: 30 t. 
Bufday kırdırılmuı: MO t. 
Sıtır ati: 135 t. (temd.) 
Saman: 2~5 t. (tewd ) 
Tavuk eti: 5 t. 

B. M O 7 a y e d e 1 er 
Mahlut odun: 36755 k . 
Mete palamut: 716 k. 
Mete parmak: 1190 k. 
Hurda elektrik malzemesi (tashih) 
Kasete ve rugan (tashih) 
Ayakkabı: 338 çift (tashih) 
Klmir: iOOO keotal-1'ereste: 990 m11 

Kalüba anlı:aaı 
Çam tomrup: 347 ad. 

" ,. : 1936 ad. 
Sıtır koyun derileri 

paı:. 

" 
n 

n 
aç. eks. 

aç. art. 

n 

,, 

aç. art. 

n 

n 

n 

,, 
n 

n 

350 

900 -

6440 -
3000 -
4000 -

m' 6 15 
Beh. 35 -

l050 -

1207 -
3189 25 

2.ıooo -

1380 90 

21095 85 

3400 -
240 -

1163 -

31500 -
1870 -

43200 -
3375 -
3750 -

514 57 
25 06 

104 -

1742 50 
965 75 

460 -

Eksiltme 28.3.940 perşembe günü saat 15 de Vilayet Daimi 
Encümeni odasında yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 168 lira 45 kuruftur. 
Bu ite ait ketif ıartname ve her türlü müteferri evrakı fenniye 

her rün meaai saatleri içinde Konya Nafıa Müdürlüğünde görüle
lıtilir: 

Taliplerin 168 lira 45 kurutluk muvakkat teminat mektup veya 
makbus ile ticaret odan kayıt ve.ikası ve ihale gününden 8 gün 
enel Vilayet Makamına müracaat etmek suretile alacakları ehliyet 
veaikalarını hamilen yukarıda yazılı gün ve ıaatte Vilayet Daimi 
Enctımeoioe mO.racaatları lüzumu ilin olunur. 

İzmir Emrazı Sariye Haıtahaneıi Baıhekimliğinden : 
Yeni verem pavyonunun 3916 lira 64 kr. bedeli ketifli sıva ve 

yatlı boya veaaire ikmali inpuı açık eksiltmete konulmuştur. Ketif ve 

74 85 

168 45 
293 75 

389 48 
375 -
71 05 
60 75 
55 -

3300 -
1950 -

114 -
105 -

1863 -

3975 -

67 50 

483 -

300 -
239 85 

3150 -
79 -

90 53 
239 20 

1800 -

104 07 

1'82 19 

5JO -
36 -

175 -

2363 -
140 25 

3240 -
253 12 
281 25 

38 60 
1 88 
7 80 

293 -
36-

248 08 
1072 79 

Edirne İnhisarlar Batmüd 4-4-40 15 -
Balıkesir Ask. SAK 25-3-30 15 -
Konya Vilayeti 28-3-40 15 -
İzaıir Emrazı Sariye Hastanesi 3-4-40 11 -
Balıkesir Askeri SAK 22-3-40 il -
Çanak. Nafıa Müd. 23-3-40 11 -
lnegöl Belediyesi 27.3.40 15 -
Tophane Lvz. SAK 26·3·40 14 -
Adana Belediyesi 29.3.40 15 .-

,, 1-4-40 14 -

M.M.V. SAK 23.3.40 10 -
Ask. Fabr. U. Mild. SAK Aak. 26-3-40 14 -

izmir Emrazı Sariye H&1t. 3-4-40 15 -
Aıkeri Fabr. U. Müd SAK Aak. 21-3-40 11 --

İst. Maarif Müd. 4-4-40 15 30 

,, 4-4-40 15 -

i.t. Hava Aktarma Ambarı Direk. 21-3 40 13 -
Yetilköy 

Seyhan P.T.T. Müdürlütü 1-4-40 15 -

M M.V. Hava SAK 22.3.40 ıo -

Çanak. Ziraat Müd. 21.3-40 16 -

D.D. Yolları 7 ci İşletme Afyon 25-3-40 15 -
Balıkesir Ask. SAK 22-3-40 16 -
Adana Aak. SAK 21-3-40 10 -
S:amalh Tuzlaaı Müd. 
l.tanbul Koaıut. SAK Fındıklı 

23.3.40 14 -
ZT-3-40 10 -

İnhisarlar Umum Müdürlütü 3-4-40 14 -

İstanbul Belediyesi 29.3-40 14 -
D D. Yolları Haydarpaşa 3 4.40 il -
Tophane Lvz. SAK 26-3-40 14 30 

,, Z2·3-40 14 30 
Maarif Vakilliti 

Tophane Lvz. SAK 25.3.40 14 -

n 2'-3-40 J4 30 

M.M.V. Hava SAK 
,, 
,, 

Aak. Lvz. SAK. 

26-·3·40 11 
22-3-40 11 
9-4-40 11 

19-3-40 14 -

lamir Lv:ı. SAK 20·3-40 
Adana Aakerf SAK 20-3-40 
Llleburgaa: Aak. SAK 22-3-40 

,, 20-3-40 
Ank • Levaaım SAK 2-4-40 

Edirne Orman Çevirsıe Müd. 22-3 40 
n 22·3-40 
" 22-3-40 

Bolu Belediyesi 25·3-40 
Bursa 2 ci icra Koz.ban 25.3 ve 1·4-40 
Buraa 2 ci İcra Tuzpazar Çarşııı .~ 117 21-3-40 
Kadıköy Vakıflar Direk. 25-3·40 
lst. Defterdarlıtı 4-4-40 
Dursunbey Devlet Orman İtlet.RevirAm . 'lT-3 ·40 

n • 
Çubuk Hava Kurumu Şubesi 

27-340 
29-3-40 

15 -
10 -
10 -
10 -
14 -

15 -
15 -
15 -
15 -
10 -
10 -
15 -
14 -
15 -
15 -
14 -

ıartnameyi görmek üzere her gün hastane bathekimlifine ve eksilt· 
me 1940 nisanın üçüncü çarıamba günü saat 1 J de yapılacatından 
isteklilerin 2490 numaralı artırma ve ekailtme kanununa göre temi· 
nah olan 293 lira 75 kuruıluk banka mektubu veya maliye veznesi 
makbuz ilmühaberi ve icabeden veıikalara birlikte eksiltme saatin· 
den bir saat evvel Tepecikte emrazı sariye hastanesinde toplanan 
komisyona müracaatları. 

Edirne inhisarlar Baımüdürlüğünden: 
Çorlu İnbi1&rlar idare binuında yapılacak tamirat iti 16.3.940 

tarihinden itibaren yirmi gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 997 lira 97 kurut olup muvakkat teminatı 74 lira 

85 kuruttur. 
Bu ite ait keşif ve fartnameler İnhisarlar Edirne BaşmüdGrlOtü 

ile Çorlu idaresinde tatillerden maada her j'Ün ı6rülebilir. 

i 

Eksiltme 4 nisan 1140 pertembe günü saat 
hisarlar Batmüdürlü&"ünde müteşekkil Komisyonda yapılacaktır• 

Taliplerin ihaleden sekiz gün oHel idareden alacnkları ebl1 

veıikaları ve istenen sair vesaikle birlikte mezkur ıün ve sa• 
Komisyona müracaat eımeleri ilan olunur. 

1 Çanakkale Nafıa Müdürlüğünden : 
Atık eksiltmeye koa.lup talip çıkmayan 5192 lira 75 kurııŞ~ 

şif bedelli Çanakkale Ezine şosasıoın 31+000 kilometrosundao ,,3 

, rılan Pınarbaıı Mahmudiye Üvecik Kumburnu Çamoba Geyikli rı 
1 nun 13+350 kilometrelik kısmı üzerinde toprak tesviyesile kıl 

mevcut yolun islah ve tesviye ameliyatının 23.3.940 tarihine r•• f 
yau cumartesi günü saat 11 de Nafıa Müdürlüğü binasında topls 
cak komisyon huzurunda pazarlık ıuretile ihalesi yapılmak üıert 
ıün müddetle eksiltmeye çıkarılmııtır. I 

Eksiltmeye ,iirebilmek için taliplerin 389 lira 48 kurutlulı 
vakkat teminat vermeleri Çanakkale vilayetine müracaatla al•ilf 
ları ehliyet vesikası ile ticaret odaaı vesikaaını ihale ıünü ko"' ~ 

na ibra:ı etmeleri lazımdır. Bu ite ait evrakı keşfiyeyi a-örıııe~I 
tefailit almak iıteyenlerin Nafıa mildürlütüne mihacaatları illill 
nur. / 
--=-~~~~~~~~~~~~~~~~---_..,, 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lvz. -
Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 
Beher metresine tahmin edilen fiatı 22 kuruş olan 100,000~ı 

re sargılak bez 23 3 .940 cumartesi günü 1aat 10 da Ankar~da ~f:1 eıı satmalma komiayonunda pazarlıkla satın alınacaktır. lstelclı 
3300 liralık kati teminatlarile ihale aaatiode komisyooda bulo0 

ları. . . . ~ 

2 ton difeııilamin alınacaktır. Bak : müteferrik sütununda f. 
Fabr. U. Müd. SAK ilanına . 

Elektrik, Ha va gazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 
İzmir Emrazı Sariye Hastahanesi Baıhekimliğinden: 
Yeni verem pavyonunun 1520 lira bedeli keşifli zil ve ele~ 

tesisatı açık eksiltmete konmuştur. Keşif ve şartnameyi görıııelı',f 
re her gün hastane başhekimliğine ve eksiltme 1940 ni1anııı 11 

(; 

cü çarıamba ıünü yapılacağmdan isteklılerin 2490 numaralı 1
; 

ma ve eksiltme kanuouna göre teminatı olan 114 liralık banka~ 
tubu veya maliye veznesi makbuz ilmühaberi ve icabeden vesi~' 
birlikte ekıiltme saatinden bir saat evvel Tepecikte emrazı sJ 
hastanesine toplanan komiayona müracaatları. 

• • * ~ 

70 bin m. izolabant alınacaktır. Ba.k: müteferrik sütanuııd• 
keri Fabrikalar U. Müd. ilanına. 

Mensucat· Elbise ·Kundura· Çamaşır v. s. 
Bolu Orman Okulu Direktörlüfünden: • 

Okulumu:. parası:& yatılı talebesine okulda mevcut mübiirlil 
muneai veçhile 86 palto açık ekıiltme ile yaptırılacaktır. 

Buularıu muhammen bedeli 2180 lira 10 kuruıtnr. 
~lk teminatı 163 lira 50 kuruştur. .. ij 
ihale l'ünü 29.3.940 cuma günü saat 15 de okul direktorl 

de toplanacak komisyonda yapılııcaktır. 
Bu ite jirecekler 2490 numaralı eksiltme, arttırma k•1111 

daki evsafa haiz olmaları şarttır. t 
İlk. teminatlar Z8.3.9t0 ak,amma .kadar okuldan alınac•" 

tezkere ile Orman meaul mubasipli~inin Ziraat bankaaındaki 
bı carisinc yatırılacaktır. f 

Şartnameyi ıörmek istiyenler her ıün okul direktörlüğ&İ 11e 
racaat edebilirler. 

İstanbul Maarif Müdürlüiünden : 
Maarif Vekilliği koy öğretmen okulları için aıatıda ci~ 

1 
miktarı 1azılı yatak takımları kapalı :t.arf uıulile eksiltmeye (' 
muıtur. Tahmin edilen bedeli 24840 liradır. Muvakkat temin•~~ 

! 
liradır. İstekliler bu yatak takımlarına aid ıartnameleri oıaa''bt 
dürliltü yardirekt~rlüğünde görebilirler. ihale 4 nisan perfeOI ~ 
nil saat 15,30 da lstaobul maarif müdürlil.tünde toplanacak ~~ 
syon marifetile yapılacaktır. Teklif zarfları en reç ıaat 15 1 

kabul olunacaktır. 
Eşyanın cinsi 

Yatak kılıfı 
Yatak çartafı 
Yastık kılıfı 

Yutak yüaü 

Miktarı 

2000 aded 
4000 » 

2000 > 

4000 > 
3000 » 

Beherinin fiatı 
Lira Krf. 

2 98 
1 63 

43 
43 
26 

Y'~' 
ı.Y' 

~ 
66'. 
I~ 
g1f~ 

/ Battaniye çertafı (Nevresim) _______________________ 3ı 
Satlf Ff atıar' lstanbul Hayvan Bor.sası Diri 

- 16. 3. 940 -

Paraıı ti 
En afağı Ea yukarı ()( 5 
Kş. S. Kş.-~ 
30 50 30 50 30 / 
28 28 - 28 ~ 
31 25 31 25 31 ~ 
17 23 - ı9 

-__:;/ 
23_,__ __ 2_3 - ~ ~ 

-~ ~ ------ ~- :4-7~_9 ~ 
Tiftik 7 
Keçi 6 198 14 15 14 / 

o __ t1_a_k~-----------------------~--~---~ 
Şark Öküzü - a1 
Öküz 43 15650 13 19 16 ~ 
inek 1 235 15 15 15 / 
Dana 1 152 18 13 13 

Boğ•--------------~~--~~------~ 
Manda 17 7779 9 15 

12 
·ı•. 

Malak 2 267 l 1 l5 

Çqit Sayısı Ağırlıtı 

- --Beyaz Karaman 245 11994 
Kızıl Karamam 103 5411 
DaQ"lıf 90 3979 
Kıvıreık 45 1403 
Karayaka 

Kuzu• 15 378 
Siit Kuzuau 1400 17093 



ır· 

ebİ' 
••• 

l9 Mart 1940 --. • 

* * * Maarif Vekilliği köy Öğretmen ohllıırı için aşağıda cinı 
~e miktarı yazılı battaniyeler kapalı zarf usulü ile eksiltmeye ko · 
;ulınuştur. T?hmin edilen bedeli 54500 liradır. Muvakkat teminatı 
d!15~ liradır. 1 tekliler bu battaniyelere ait fBrt11ameleri maarif mü
b Utluğü yardirektörlüğiinde görebilirler ihale 4 nisan 1 .tO perşem
.e 2'Ünü saat 15 de maarif müdürlüğÜnde toplanacak komisyon ma· 

rıfctile yapılacakhr . Teklif zarfları en geç saat 14 30 a kadar kabul 
olunacaktır. 
~Yanın cinsi 
c~İ'inin asgari sikleti 3,800 

a 1 o. olan yün battaniye 
cıb.erınin asgari sikleti 2,400 
kılo olan battaniye 

Miktarı Beherinin fi7ah 
500 18 

3500 13 

·Yekun 
9000 

45500 

54500 

lstanbul Hava Aktarma Anbarı Direktörlüğünden: 
1 

Yedek subay okulu hava talebeleri için 40 takım hava renıi 
e b· 

ıse yaptırılacaktır. 
Pııı.arhkla ihalesi 21 3.40 perşembe giloü ıaat ilçte hava aktar

illa llmbarı satınalma komiıyoounda yapılacaktır. 
f,teklilerin kumaş nümunelerile birlikte komisyonumuza müra· 

tlatlerı ve yevmi mezkurda teminatlarile ihalede bulunmaları. 

' • • • 
A. ıooo çift yaz:.lık iskarpin 

' E. K. ilfinlnrına. 
alınacaktır. Bak : İıt. Sıhhi Müe11eseler 

.......___-------~--~---------~--~~~~~~~~~~~ 
atbaa işleri, kırtasiye ve yazıhane Lvz. 

M. M. Vekaleti Ha va Satmalma Komisyonundan : 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüifi Merkez Satınalma 
Komisyonundan : 

iO aded Grafit poıta 150 Kg. 
150 ll » » 275 » 
2 O » Peta dipliti 275 ll 

40 > Pota 
Tahmin edilen bedeli 9400 lira elan yukarıda yasılı pota dip· 

Jiği ve potalar müteahhit nam vo hesabına Aıkeri fabrikalar •mum 
müdürUltü merkez sııtınalma komiayonunoa 22.3,1940 cuma ıünü 
ıaat 14,30 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname paruız olarak 
komisyondan verilir. Taliplelin munkkat teminat olan 705 lira Ye 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik.le komiıyoncu 
olmıdıklarıaa ve bu itle allkadar taccardan oltluklarıaıt dair ticaret 
odaaı vesikaıiyle muk4r iÜn ve 1aalte komiıyoua müracaatları. 

İstanbul Komutanlıfı Satınalma Komiıyonundan : 
Komiıyonda mevcut şartnamesine ıare birlikler bayvanlarıaın 

ihtiyacı için 1200 adet tevhit Hm eri pazarlıkla 1atın alınacaktır. 
Mfinakosa1ına 27.3.940 Çllrfamba ıOnG aaat onda batlanacoktır. 
Beher adedinin muhammen bedeli 35 liradır· 
Teminat parası 3150 liradır. 
İsteklilerin belli giln ve Hatta Fındıklıda Komutanlık Satınalma 

Komiıyonuna milracaatları. 

Adana Askeri Satınalma Komisyonundan : 
Erat yataklıfı için Isparta ist&1yonunda teılim tartiyle . Komiı· 

yonda mevcut mühürlü nümunesi veçhile 15000 kilo Avarya pa· 
muj'u pazarlıkla alınacaktır. Muhammen bedeli 4000 lira olup mu
nkkat teminatı 300 liradır. Pazarlığı 21.3.940 pertembe günll saat 
onda Adana Aıkeri Satınalma Komisyonunda yapılaoaktır. 

istekliler ıartname ve nümunesini her gün ıarebilırler. 

iSTNBUL TİCARET VE ZAHİ1'. 
- 18.5.940 -

FİATLAR 

-C f N S f AtaQ°ı Yukarı 

Kr. Pa. Kr. Pa. 

Arpa Anadol s 25 s '° ., yemlilı: S 2!,S - -
Badem it tatl ı 
Bakla 
Beyaır; pc, uir 
Haji'day yumqak 
Batday sert 

kı&ılca 

Cnia iti 
Çndar 
Fual)a çalı 

• tembul 
,, barı.•ay• 

Fuıdık iç 
Glb yüni 
Haabaş mavi 
Kaıar p•yair 
K•cıikılı 
K.ndir tohama 
Katen toh'Qmu 
Kun•mi 

,, qavallı 
Mıeır ıarı çav • 
Mıeır ıarı 

Nohut natirel 
Su5am 
Tiftik Aaamal 

• deri 
• mal 

Yapak Anadol 
Yulaf 

.sı 7 31 so 
s 5! 
s 20 s 2:! 
S S2 

ıs ıo 

S-4 20 35 -

50 - S5 -

2i -

4- 4 5 

,. -

Arpa 
B. pe.ruir 
Bağday 
Çavdar 
Fualya 
Fındık 
ıç fındık 
l<.eçikılı 
Kepek 
K•t.a toh•
Kau•mi 
M.,.cimek 
M11ır 
Pam•k 
Paınızk yatı 
Noh•t 
Suam 
Tiftik u. 
Yapak 
Yulaf 
1•ytia yafa 

AYpa 
Afyn 
Bör«ı .. 
Dan 
r ... ı1a 
iv oniır. 
İç fındık 
lpek 
Fıodık 

Kııu 

Kaşy•mi 

(;;İDiN 

Keten tobuııu 
K•ndir tohumu 
Tiftik 

S4 
70 

• 

- . 
108 • 

24 • 
• 

- » 
15 • - . - . 
10 • 

• • 
:r • • 

- . 
- .. - . - . 
60 • 
- . 
- " 
i,5 ,. 

- . 
ıs • 
7S • 

Zeytia y aQ'ı 
olş rlATLAlt • 

B11A-da y : Liverpııl S 11 
; Sikaıo 4 88 

• • Vinipelı: 4 21 

tak 17 kalem evrakı matbua nümunesine göre pa:ı:arlıkla yaptırıla· 
~ lır, Muhammen bedeli 350 lira olup kati teminatı 53 liradır. Pa
d rlığı 22.3.940 cuma günü saat 10 da bava satınalma komiıyonun
'I.~ !apılacaktır. Nümuneler her gün öğleden sonra komi yonda 
b~rrl~lebilir. isteklilerin muayyen gün ve saatte kaU teminatlariyle 
~da bulunmaları · 

D. D. Y. Yedinci İıletme Müdürlüiünden : 
İtletmemi~ mıntakası Etme - fnay ara11nda toplama ve toplama Zeytin yağı 

Munr : Loııdra 
K•ten T . : 

kırma 7000 metre mikabı balut ihzar ve teılimi kapalı zarf uıulile - - - "-1 j t] 

ckoil~~=rı:m:·;;;.~~-pamlcsi günü .... IO da Afyon yedinci iş- ' 11mlf·1fl\J !mı ı ı M t I m uwmı m 1 J ~ y 
~kat, eı-1z-in-, -~-a-i-na-y_-ag-a-~-. v-.,·.-~.-!..---- letme müdürlüğü biııaaındaki işletme komiıyonu huzurunda yapıla- ! '= -

caktır. . 
Muh. bed. %7,5 tem. Ekıiltmenın 

Çanakkale Ziraat Müdürlüğünden : 
Pct l'ohum temizleme makineleri için 250 tenekede 3687,5 kilo gaz 
Ya.trol 18 tenekede 225 kilo benzin ve 9 tenekede 144 kilo vakun 
ll 

1 açık eksiltme şartnamesinde yazılı hükümler dairesinde 1&tın 
tll:llce.ktır. İhale günü 5 mart 1940 tarihinden başlamak üzere !~ 1 
•dil t ~4? tarihine müsadif pa.rşembe günü saat 16 da olarak tayin 
lllia ınıştır. Yevmi mezkurda ziraat müdüriyetinde müteşekkil ko
leaj Yon t rııfından bedeller haddi layıkında görüldüğü takdirde iha· 
liııd Yapılacaktır. Muhammen bedeli olan 900 liranın % 7,5 nhbe
f111d e 67 lira 50 kuruş pey akçeıinin eksiltmeye iıtekli olanlar tara
ftıGd~11. lllaliye veznesine yatırmaları, fazla izahat almak için ziraat 
........_ Urıyctine müracaat edilmesi ilan olunur. 

Muhammen bedel 6440 lira olup muvakkat teminat 483 liradır. Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. şekli saati 
Talipler muvakkat teminat makbuzlarını veya banka mektupla- ____ ____ ____ _ __ _ 

riyle bu iti bııtnrabileceklerine dlir nafıa müdürlüjiinden alacakları bı'le7 "ık 500 A. ) Büyük lciatik &o 

vesika ile beraber muayyen gün ve 1aatte müracaat etmit ve 2490 Küçük :» .xı 500 A. ) 1050 
sayılı kanun bükümleri dairesinde hazırlayacakları kapalı ve mühür- L" t'k 't 
1- fi k 'l d b' t l . l k . . 1. . 1 as ı şerı 300 mt. ) 
u zar arı e sı tme. en .. " saa . evve ış etme omısyon reıs ığıne 1 - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarıda miktarı yaz:.ılı 

79 açık ekıiltme 14 

ver~iş veya posta ıle gondermış olacaklardır. ı malzeme açık eksiltme usulile ıatın alınacaktır. 
istekliler bu husuıtaki şartnameyi pıır&1ız olarak işletme komis· 1 il M b b d ı· '-k t t · t k 'it t• b. 

b .. 1 . - u ammen e e ı, muvaK a emıoa ı, e ıı me saa ı ı· 
youundan ala ılır er. d l d 1 zasın a yazı ı ır. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma ili - Eksiltme 3.IV. 940 çarşamba günü Kabatatda Levuım ve 
Komisyonundan: Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

~~-~- ~~-~~~--~- Malzemenin cinıi ve mikdarı 
2 ton ırafit 

' 

iV - Şartname her gün sözü geçen Şubeden paraaız alınabile • 
Muh. bed. Mvk. te. · ·b· - ı d ~ -1 b'l . İb 1 'b' . ceğı gı ı numune er e goru e ı er. 

lira lıra kr. 8 e tarı 1 ıaatı f V - İlleklilerin eksiltme için tayin edilen srün ve uatte %7,5 

Balıkesir Aske;i Satınalma Komisyonundan: 2 ton difenilamin 
7000tı metre izolabaııt 

15 ton bohçalık ıaç 
9 kalem boru 

1000 75 21.3 940 10 da ü I ti b' l'kt kQ K · - ti 4300 322 50 > lll 30 g venme para ar e ır ı e mez r omısyona muraeaa arı. 

ç1lll l<or ambarına ait 3 bin lira keşif bedelli taş, tuğla, kum, kireç, 
tnt 

l 400 105 , J1 t (2132) l - 4 

İb 0 Pazarlıkla satın alınacaktır. 
I0500 787 50 > 15 .. * * 

ltıia alesi 22.J.940 tarih cuma günü saat 16 da kor satınalma ko
Yonunda talibine ihale edilecektir. 
f11rtnaaıesini görmek isti yenler her gün komisyonda görülebilir. 

tlltl ~teldilerin mezkur gün ve saatte komisyonumuza müracaat et
trı ·ı· ı an olunur. 

3200 240 > 15,30 
12800 adet uilmunesi evaaf ve eba-

dında toka 1300 97 50 22.3.940 1 O 
300 kg. lık 2 adet devvar pota ocatı 4500 337 50 » 
300 kg. lık devvar pota ocakları 

10,30 

için 100 adet pota 5550 416 25 ll 11 
Cinı ve mikdarlariyle muhammen bedelleri }'Ukarıda yaıılı 

Ei 1\1. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan : malzeme ınüteahhitleri nam ve hesabına hizalarında gösterilen iÜn 
lllat tpsiQe tahmin edilen fiyatı 90 U lira olan 9 kalem tahki- ve saatlerde askeri fabrikalar umum müdürlüQ'ü mekez satınalma 
tftrl ;nlıerneıi kılıfı balta, kazma .•. pazarlıkla ıatın alınacatır. Pa- komisyonunca paurlıkla ihale edilece · lerdir. Şartnameleri parasız 
~lıı~ ı: 22.~.940 cuma aünü saat 14 dedir . .t{ati teminatı: 1350 lira olarak komiıyondan verilir. Taliplerin hlzalarındaki muvakkat te• 
Pı1. M tartnıuııeıi komisyoııda görülür. Taliplerin muayyeıı vakitte ı minatla 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 meddelerindeki ve saikle komis· 

' V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. yoncu olmadıklnrına Ye bu i'le alakadar tüccardan olduklarına doir - ı Ticaret Od&11 ve1ikaaiyle mezkur glln ve natlerde komiıyona mü-
l' Çamaltı Tuzlası Müdürlüğünden: racaatları. 
e ~lamız için 520 metre mikap kırma taş mOb•y•a olunacaktır. ! • * • 

ll'tı ~er metre mikabının muhammen bedeli 615 kuruş ilk temi. Büyük ve kOçClk lAıtik bilezik ve llıtik ıerit alınaoaktır. Bak 
Ş 9 lira 85 kuruştur. İnbi1arlnr Umum MOd. ilanlarına. 
ı;rtnaıne her ~Ün müdürlüğümüzde ı-örtilebilir. -E-rz_a_k_, Z_a_h_İli-ı0-,-E-t-,-S-e_b_z_e_v_. -s-. -----------

'-ıQd(i ~klilcrin münakasa ırünü olau 23.3.940 cuma poü 18at 14 de 
rıyetimizde müteıekkil ihale komisyouunda hazır bulunmaları. İzmir Levazım Amirlii'i Satınalma Komilyonundan : 

İatflrıb _ · - 1 lzmir MST. MV. birliklerinin 30,000 kilo ıadeyatı ihtiyacı 1 t 
1).. ul Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonundan : Mart 940 tarihinde pazarlılda yapılan ekıiltmeıinde talibi çıkmadı-

4l~I, c~\ınilyon adet alüminynm çadır dütmeıi alınacaktır, Pu.ar- 1 tından pazarlık 20 Mart 940 çarıamba ıüad Hat on beşte kışlada 
~. i .•1 hncsi 22.3.1940 cuma günü ıaat 14.30 da Tophanede lıt. İzmir levuım amirliği 1ahnalma komiıyonuada yapılacaktır. 

)1 llıırlj" 
'llıi d . il satmalma komiı;yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli Tahmin edilen tutarı 31500 liradır. 

~Q~İı Ört bin lira ilk teminah lSı;o liradır. Nümune ve tartnamesi Teminat muvakkat• akçe1i 2363 liradır. 
~libı,.YOoda görülür. İki yüz elli bin a.ded olmak Üzere ayrı ayrı Şartnameıi her iÜn komiıyonda rörOlebilir 

,'' verilebilir. lıtekliler tiearet oduında kayıtlı olduklarına dair nıika ~ıter-
• • • Aded mek mecburiyetindedirler. 

84 000 tahta çelik Paı.ı: rlıta iştirak edecekler 2490 ıayılı kaoanun iki ve dçdnctı 83·000 büyük delikli tahta düğme maddelerinde ve şartnameainde yazılı veıikaları ve teminat muvak-
\' 

1~·300 küçük delikli tahta düğme katleriyle birlikte ihale 1aatindeo evvel komiıyona müracaatları. 
lG11(i u arıda yazılı üç kalem çadır malı.emesi 25.3.1940 paı:arteıi (Devamı 4 ncü 1ayfada) 
t'ıtı.rl~~~t 14 ~e Tophanede Lv. amirliği satınalma. komiıyonunda 1 
a~ tcın· a alınacaktır, Hepsin in tahmin bedeli 1380 lira 90kuruthır. n• .. ll:iil:m Eregv li Kömürleri 

ra.ı~,.111 tı 104 lira 7 kuruıtur. Nümune ve farlnameıi komisyanda l· 

• .. Aded işletmesi 
::ı.soo ıralvanizli erkek kanca. . Genel Direktörlü~Onden: 

2,60 
2·500 ıralvaniz.li dişi kanca. J 
~·~O erkekli dişili alüminyum küçük kapıül. SIHH TESiSAT MONAKASASI 

aG \'tık • 00 yuvarlak ha.ika İşletmenin Zonguldalda Çelik ocatı civarındaki 600 kitilik 
il tı(i •aa~rıda yazılı dört kalem. çadır malzemesi 25.3. 1940 pazartesi 8 barak11:dan ibaret itçi evlerinin ııcak ıu, ıotuk ıu, piı 
2~11 dtı. Pa 

14
·30 da Tophanede lst. Lv. amirliği satınalma komiıyo- ve temiz su tesi1atı işleri münakua ile bir talibe ihale 

-. '095 ı· 1.arlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli edilecektir. 

~: krtrı~a 8? kuruş ilk teminatı 1582 lira 19 kuruştur. Nümune 2 - Eksiltme 29 mart 1940 tarihinde 1aat 15,30 da Zonauldakta 
Ilı'' Ordu ~e.ıı komiıyonda görülür. Eretli lcömürleri işletmesi genel direktörlük binaıında ya-
•G;'k11.Pıda 1~11 ıeyyar mutbah alınacaktır. Nümunesi Sirkecide De· pılacaktır. 
~ cbilırlcr 1 • M. V · muayene komisyonu reis~iğ'ine müracaatla gö- 3 - iıteldiler bu işe aid münak81a evrakını Zonguldakta Ereğli 
l~ kttru~ ll:ıale talip olanlarıo mayıs nihayetine kadar kaç adet ve kömürleri itletmesi inşaat müdürlütünde, Ankarada Eti 
~ •3o kad Verebileceklerine dair tekliflerini 26.3.940 salı günü saat Bank genel direlıı:törlilk intaat mOdürlüğilnde, lstanbulda 
tt'-l Itri.ar Tophanede İst. lvz . amirliği sotınolma komisyonuna Eti Bank istanbul büroıunda ~rüp tetkik edebilirler. 

1 

Cinsi Miktarı Eksiltme şekli Glnü Saati 

Gaz yağı 16 ton Pazarlık 23.111 940 1l 
Siklop çemberi azami 170 " ,, LIV.940 16 

l - Şartname ve siklop çemberi nümunesi mucibince yukarda 
yazılı c2o kalem malzeme pazarlıkla 1atıo alıoacaktır. 

11 - Pazarlık bizalarında yazılı gün ve saatlerde Kabatatta 
Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111 - Şartname ~ e nümuneler her iÜn sözü geçen Şubeden 
parasız alınabilir. 

iV - İııteklilerin pazarlık için tayin olunan güa ve saatlerde 
teklif edecekleri fiyat üzerinden X 7,5 güvenme paralarile birlikte 
me:ıkur komiıyona müracaatları. (1993) 3-4 

•• * 
1 - idaremiz ihtiyacı i9ia 100 kiloluk 70.000 kadar taa lUY•lı 

pazarlıkla ıatın alınacaktır. 

11 ·- Pazarlık 21. ili. 940 perıembe fiin\i •ut 11 4~ Kabataı· 
da Levazım ve Mubayaat Şubeıiodeki Alım Komiayoa•nda yapıla 
caktır. 

ili - Şartnameıi her ıllo ı6ıü ı•ç•n Şubedea para11a alıaalailir. 
lV - lıteklilerin puarlık içlo t•yin olunan ı-On ve Hatte teklif 

edecekleri fiat tlzerioden % 7,5 ırOnnme paralarlle birlikte me:ıklr 
Komisyona milracaatları. (~052) 3-<4 

-lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksi itme 
Komisyonundan 

Leyli tıp talebe yurdunun IOOO çift razlık talebe iıkarpini ka
palı zarf ile ekıiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 2~.3.940 puarte1i gllnü 1aat 15 de Catalotlun· 
da Sıhhat ve içtimai Muavenet MiıdGrlütil binaaıada karulu Komİl
yond~ yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat: beher iıkarpin içia 600 kuruıtu-
3 - Muvakkat teminat: 450 liradır. 
4 - İstekliler şartname ve aümuneıini herıün Komiıyouda ii· 

rebilirler. 
5 - İsteklilerin 1940 yılı Ticaret Oduı veıikuile 2490 1ayılı ka· 

nuoda yaıılı veıikRlar ve bu ite yeter muvakkat teminat makbur: 
veya banka mektubu ile birlikte teklifi havi zarflarını ihale 1aatin· 
den bir 1&at evveline kadar makbu:1 mukabili Komisyona verme-
leri. ( 1873) 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 
İdare ihtiyacı için 500 kilo kuru zamk alımı açık eluiltmeye 

konulmuştur. Eluiltme 27.3.940 Çartamba 1&at 15 de B. Poıtabane 
bin&1ı birinci katta P. T. T. Müdürlüğü oduında toplanacak Mti-
diirlük Alım Satım Komiıyoounda yapılacaktır. , 

Muhammen bedeli 600 lira, muvakkat teminat 45 liradır. Ta
liplerin olbaptaki mühürlü nümune ve eksiltme ıartnameıini rörmek 
ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere çalışma günlerinde ınez.· 
kur Müdürlük idari kalem leval'.ım kısmına, ekıiltme giln ve saa
tinde de 940 seneıi için muteber ticaret od&11 veıik&11 ve muvakkat 
teminat makbuz.ile Komiıyona milracaatları (1735) 4-4 

• 
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Adjudications au Rabai~ ~----------·----~------------------------------_,.--~ 

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

R6par. bit. Adm. Mooop. Çorlu Publique 997 97 74 85 Dir. Pr. Monopolcs Edirne 4-4-40 15 -

" " 
Gre a gre 571 87 Com. Ach. Mil. Balıkesir 25-3-40 ıs -

• pont et conıtr. buıe Publique 2246 07 168 45 Vilayet Konya 28-3-40 15 -

• pavillon tuberculeux " 
39ı6 64 293 75 Dir. Hôp. Malad. Contag. lzmir 3.4.40 11 -

• i'&rai'e Gre a rre 351 90 Com. Acb. Mil. Balıkesir 22-3-40 11 -
TrH'• terraascmcnt " 

5193 75 ~89 48 Dir. Trav. Pub. Çanakkale 23-3 40 11 -
Dre11cment carte etat actuel ville lneröl 5000 - 375 Municipalite lnegöl 27-3-40 IS -
Conatr. vitrines et ıeparations Gre a gre 945 78 71 05 Com. Ach. Jnt Tophane 26-3 40 14 -
CoDıtr. pave en parqueta Publique 808 80 6fı 75 Muni cipalite Adana 2'·3-40 15 -

,, uıine de raz " 
7S3 74 5! - .» ]) ı-4-40 14 -

Produits Chi~iques et Pharmaceutiques-lnstrumenfa S~itaires-Fournitu.!:!_pour Hopitaux 

Toile pr. bandage: lOCOOO m. Gre a gre lem. O 22 330 ) - Com. Ach. Min. Def Nat. Ankara 23-3-40 10 _ 
Acide axotique: 100 t. (cah eh 130 P) ,. 26000 - l 50 - ,, Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 26-3-40 14 _ 

E lectrlcite-Gaz-Chauffage Central (lnstallationet Mı teriel 

lnstall. ıonnerie et elcctr. au pavillon deı Publique 1520 -
tuberculeux 

Hablllement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Hou11e pr. lits: 2000 p.·drap de lit: 4000 p .
bousae pr. oreiller: 2000 p.-taie d' orciller: 
4000 p.·drap de couverture: 3000 p . 

Counrturo en laine de 3.800 le.: SOO p.-id. 
de 2.400 k.: 3500 P• 

Coııfection habita couleur azure: 40 compl. 
lottioeı: 12 paire•·eacarpins pr. hommes: 30 

paireı·id. pr. damcı: 2 paires 

Pli cach 24840 

" 54500 -

Gre i gre 

" 

l 14 - Dir. Hôp. Malad. Contag. lzmir 3-4-40 - -

ı863 -

3975 -

Oir. fnstruction Pub. lıtanbul 4-4-40 ıs 30 

• " 
4-4-40 15 -

Dir. Hangar Aviation lst. a Yeşilköy 21·3-40 13 -
Dir. P .T.T . Seyhan 1-4-40 15 -

Travaux d'lmprimerie - Papeterie - Fourniture de Bureaux 

laprim6s: 17 lota Gre i gre 350 -

Combustlble - Carburant-Huiles 

P•trole: '687,5 k.-benıine: 22S k. 

D ive rs 

Fouroiture ballast: 7000 m1 

Plerrea, aable, chaux et ciment 
CotH avarie: 15 t. 

Publique 900 -

Pli cach 6·H6 -
Gre a gre 3000 -

l> 4000 -
Pierreı conca11eeı: 520 m1 le m1 6 ıs 
Selle: 1200 p. Gıe i gri lap. 35 -
Crand bracelet en caoutchouc: 500 p .-id. pe- Publique 1050 -

tit: 500 p.·ruban en caoutchouc: 300 m. 
Mat6ricl en fer: 27 lota 
Verrea a lampe et lanterne: 7 lots (30800 p.) 
Cuisine ambulutc 

" 
" 

1207 -
3189 25 

Boutonı en aluminiam pr. tenteı: 4000000 p. Gre a ırre 24000 -
Boatou en acicr et en bois: 84000 p.-boutonı > 1380 90 

en boiı a rrandı trouı: 83000 p. - id. a 
petitı trouı: 167300 p . 

t!roclaeb mlleı en fer galvaniıe: 131500 p. • 
id. fem.: 122500 p •• petites capıules eD 
aluminiam: 2600000 p. - anneau rood: 
837IO p. 

Cencoun pr. 1'4dition du livre de reograpbie 
•cenomiqae 

Aııtomobile de monture: 1 p. 
Pt-.ueb de ruerre: 600 p. 
Pieceı de rechanres moteur Dieael: 21 lota 
Flit: 500 k.-Vim: 250 k.-ıavon noir: ıoo k. 

,.._awlslons 

Beorre: 30 t. 

Broyare ble: 340 t. 
Pain· 963600 k. (cab ca 470 P) 
Haricota aecs: 9 t. 
Viande de poule: 5 t. 

Ad]udications a la surenchere 
Camionnette marque Chevrolet 
lnıtrument de musique (laterna) (aj) 
Boiı ıec 

Faateail, cuap6 ete. 
Farine: 10 sacı 
Po•pe: 2 p. 
Renflouement clu Y ateb V ranrel 
Farine: 6 ııcı (al) 
Dynamo uıar•: 1 p. 

" 
21095 85 

Gre a rre 3400 -

" 
240 -

" 1163 -

" 

Gre a gre 31SOO -
l> 1870 -

Pli cacb 93854 64 
Publique 1800 -

" 37SO -

Gri a gre 
Publique 5 -

,, 15 -

" 
4 -

" 
19 50 

.. 280 -

" 
" 

15 60 

" 

53 - C. A. Min · Def. Nat. Ank. Dep. Aviat. 22-3·40 10 -

67 50 Oir. Agriculture Çanakkale 21-3-40 16 -

483 -

300 -
239 85 

3150 -
79 -

90 S3 
239 20 

1800 -
104 97 

1582 ı9 

510 -
36 -

175 -

1363 -
140 25 

5942 73 
135 -
281 25 

o 50 
1 50 
o 50 
6 -

21 
5-
1 so 

50 -

7me Exploit. Cb. de fer E.tat Afyon 
Com. Ach. Mil. Balıkesir 

" " Adana 
Dir. Saline Çamaltı 
Com. Acb. Comm. Mil. Ist. Fındıklı 
€om. Ach. Econ. Monop. Kabatache 

Com. Perm. Municip. Istanbul 
ler Expl. Cb. de fer F.tat H. paıa 
Com. Aeb. Jnt. Tophane 

" " 
" " 

> 

25-3-40 10 -
22-3.40 16 -
21-3-40 10 -
23-3-40 14 -
27-3-40 10 -
3-4-40 14 

29-3-4 14 
3-4-40 11 -

26-3-40 14 30 
22-3 40 14 30 
25-3-40 14 -

25-3-40 14 38 

Minist~re lnıtructions Publittues Ankara -

C. A. in. Def. Nat. Dep. Aviatiea 26-3-40 il 
t • ,, 
" ,, 

Com. Aeh. lntend. Ankara 

Com. Acb. Int. lzmir 

" Milit. Adana 
Com. Aeh. lnt. Marit. Kuımpaşa 
Com. Ach. Corps Armee Afyon 

,, lnt. Ankara 

Municipalite Trabzon 
Defteniarat htanbul 

,, " 
" " > > 

" 
" " 

22-3-40 11 
9-4-40 tı 

19-3-40 14 -

20-3·40 ıs -
20-3-40 10 -

3-4-40 11 -
22-3-40 10 -
2·4-40 14 -

Mardi et Vendredi ıs 
25-3-40 14 -
25-3-40 14 -
25·3-40 14 . 
25-3-40 14 -
25-3-40 14 -
2S 3-40 14 -

" " 25-3-40 14 -
Dir. Gen. E:ııtpl. Electr. Tr. et T. lıt. 30-3-40 11 -

___________________________________________________ __,, 

Memento des Fournisseurs ...-
LES ADJUDlCATIONS Q UI AURONT LIEU DEMAIN~.3.940 

Dlr. Gen. Monopoleı : 
' Saca et caHYH [No 1357) 

Papier ozalile, machıne pour papier 
[No 1M4] 

Bouchoa pr . beril• , colle pr. machine ete . 
[No 1344) 

Cbominı de fer Etat : 
Peintare en poudre e t o:ıyde de fer 

[No 1345) 
CIC. pr . t irefond [No 1345) 

Direction P. T.T. ı.t. : 
Saca pr. factaura [No 1346] 
Etoffe pr. pa1e tota [ No 1355] 
Coafection coatHıe• [No 1354] 
Sacı pr. factnr• [No 1349] 

Municipalite lstanbul : 
Rep. pove (No 1349] 
Enlc ve ment de pierre et terre [No 1349] 

S. A. T. Tramı Scutari: 
Sable et imprenion de billet. [No ı35 1] 

Com. Acb. Div. Urfa: 
R i:ı. et bourre [No 1354] 

Dir. Douane İzmir: 
TiHus en coton, earton (No 1354] • 

Municipalite Silifke : 
Conıtr. pave [No 1354] 

Dir. Monopoleı Balıkeıir : 
Trenııport tabaca [No 1356] 

Municipalite l.ı.mir : 
Conatr . pave (Ne 1356) 

Direction F oret lparta : 
Boi• (No 1356] 

Com. Acb. lnt. Tophane: 
Fifre et t rompette [No 1358] 
Chaudron en cuivre (No 1358] ] 
Produita et ertlclea pr gaz [No 1~ 

Com. Acb. Command. lat : 
Repar. dapôt• [No 1358] 
Benzine [No 1359) . 
Graiase, vacoum, valvaline et baDıııı• 

[No 1361) 

Dir. Trav. Pub. Kırklareli : 
Boi• de ııapi n [No 1359] 

Oir. Agricul. Balıkeıir : 
Benaine e t petrole (No 1359] 

Com. Acb. Milit. Isparta : 
Paille [No 1349) 

Com. Acb. Minist. Def. Nat. : 
Articles da corrHpondance [No ıs59] 
Diver• ar t iclH [No 1359] 

Com. Acb. Int. b.mir : 
Se\le [No 1357] 

Com. Acb. Gendarmerie lst·: 
Cuir et vaehette [No 1360] 

Com. Acb. Mil. Balıkesi r : 
Farine [No 1%1) 

Fabr. Milit. bmir : 
Conıtr. bat. tranıformateur [No ıs6l]ta• 

Com. Acb. Dir. Gen. Fabr· ~ 
Ankara : 

Benı:ine [No 1362] 
Vilayet Afyon: ,,_. 

Conatr. tribune (No 1358] NOTES 1 LH Numeroıı entre r.~ 
Con•tr, mur [No 1362] thC.111 ıont ceu:ı de notre jourıı• 

C b C lequel l' n i• a paru. . om . Ac . omm. Gen. Prot. •) ,,ıt" 
Fore' t lst. : ( LH affaırH •uivieı d 'une •' 

ri•qae •e rapportent a d.. nntel p 
Selle [No 1358) adjudicatioa ' la ıurenchue. 

--------------------------------------------_..,,-/" (3 ncü aaifeden devam) 

Adana Aıkeri Satmalma Komiıyonundan : 
1 

340 ton buğday ciheti ukeriyeden verilmek üzere pa:ıarlı1': 
un yaptmlacakhr. Muhammen bedeli 1870 lira muvakkat teıı:ıİ1111 

140 lira 25 kuruıtur. 11 Pazarhtı 20.3.940 çarpmba günü 1aat onda Adana a1kerl ,,tı 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

İıtekliler tartnameyi her gün komisyonumuzda a-arebili~ 
• • 

MUZAYEDEL R __..,,. 
Bursa 2 inci icra Dairesinden : 

jl 
Buraanıa Tuzpazarı çarşısmda 117 numaralı kavafiye 01•~• ıs· 

ıında mevcut ve mühürlü olup bir borç için mahcuz ve 1Btıt• ~ 
karrer 965 lira 75 kuruş mukadder kıymetile muhtelif cinıte dıf 
çift kavafiye ayakkabı birinci arttırmada yüzde 75 tini bulıJJ• ıır 
için bu defa kat'i olarak 21.3.940 perıembe günü saat 10 daP lif 
baren o yerde açık artırma ve peşin para ile satılacaktır. 1• 
olanların o 1aatte o yerde ha:aır bulunmalan ilin olunur. 

Bolu Belediye Rlyaıetlnden: ,. 
Belediyenin anbarında bulunan eıki elektrik malzeme1iodeP 1" 

ıatıda cini leri yazılılar 24 po miiddetle 1atılıia çıkarılmıttır· .,_~, 
!iplerin teminat akçalariyle veaair evrakı lizımeleriyle ihale »r d 
olan ~.3.940 paıtarteıi filntl uat 15 de Belediye en~Omenio• rP 
racıaat etmeleri ilin olunur. 

Cinıi 

Eski pik hurdalar ve ızkaralar 
Kayış menrene1i bir adet 
Köt• bent demiri 212 kilo 
Yeni demir lama 614 kilo dı" 
İzolat6r demiri 293 aded ve izolatör fincanı mna demir 80 ~ ,~ 
3 aded 5 amperlik ampermetre bir volt metre 500 volt ı•P 

uika cıibazı 2000 voltluk 8 aded. 
Müıtamel kayış 15 metre 
Hurda bakır tel 156 kilo 
Müıtamel konsol demiri 244 kilo 

lıtanbul Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonund•" ;,, 
Harp Akademiıi ıuvari ıurubu hayvanatından 3 baş b• ıl 

20.3.940 çarşamba günü ıaat 10 da Edirnekapu haricinde TopÇ~tr 
da Atpazarında pazarlıkla 1atılacaktır. Taliplerin belli saatte ~ 
zarında bulunmaları. ~i~ 

• • • Tophane ve Davudpafa fırınlarında birik.mit olan 1400 .,; 
kırıntı ve kazıntı satılacaktır. Pazarlıkla arlhrması 22.3.940 c -" 
günü ıaat 14 de Tophanede Lv. amirliği 1atınalma komiıyoıı~ile' 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 21 lira teminatı 315 kuruştur. lıte 
rln belli saatte komisyona ıelmeleri . __/ 

imtiyaz Sahibi ve Yazı İtleri Direktörü : a.mail Girit 

Buıldatı yer: Akın Baıımevi lstaabul 


