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ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için Kuruı 

3 Aylıj'ı 450 
6 ft 850 

12 " 15011 
Ecııeb mt-Mlt"ke•l~r içiı 

oylığı 71 

Günü geçen nushalar 

20 kuruıtur 
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iDAREHANE 
Galata, F ermeneciler Cad. 

Kenber hana. 2ncl kat 
ı O• 8 9-11-12 

ILAı ŞAR1L \it 

ldarelı, ııemız le goru 11ulur 

Telefon: 49442 

Posta kutusu No 1261 

Unıurn Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 

6 
Ekonomik Haberler 

içen §Ubat ayı zarfında lima- ıevkiyatm 773 tonu fmdık ve 
nıınızdan yapılan ihracat ceviz, ~2 tonu meyva, sebze 

miktarı vesaire, 120 tonu muhtelif yat-
CtÇtn lar, 93 tonu balık, 42 tonu tü-

:l~lldan '"bat ~!ı içi•tle lima· I tiin ve sigaradır. Bilhassa fındık 
tııh: )'ol'l ecne ı men:ıleketlere ve ceviz, meyve ve sebze ve 

'-ıı tica .. 1 e sevk ~e ıhraç ol•~ tütün sevkiyatı şayana dikkattır. 
lo rı emtea mıktarı 20 46a B 1 11• bal"ğ • uma lardan bir kısmının oradan 
htııı e~t 01ı;zı~şt~r. B~ ıevki- başka t raflara gönderilmiş ol· 
'-•la d ea ıhbarıle mufredatı 1 iması ihtimal dahilindedir 
"- rır: . 
'-ı:bat 55 4 ton ithalat ve ihrant tacirlerinin 
... ,.. b 3J06 n 1 • toplantıaı 
r •• d , •e z.e v.s. 3130 " 1 lnıiliz lirasının dünya piyasa· 
~tp~~· ceviz 2185 ,, sındaki dütüklii~ü üzerinde gö· 
Yt

11 
• ]laıpal ,, ı 1~9 n j rüşmek üzere ithalat ve ihracat 

~oı.' Yapağı ,, 1140 j tacirleri Ticaret Otlasıntla top · 
ltt llıaılar 1097 " . lan 'lJ ı'la rdır. ... .. . ,, 
"ıl\ ' ••r•ra 994 Ti.acarlar Merkez Bankasının 
bt .1'•t1 914 " Üf gündenberi sterHn izerinde 
b~~ " r"'-•rt 303 ,, muamele yapmadığını ye sterli· 
'r,tı_, a 217 " nin piyasada 481 kuruş olduğu-

M ü t e a h h i t 1 er i n T a k v i m i ---------- ,-----,--~~~~~----~-------
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Balıkesir Aık. SAK: 
Pavyon inş (No 1354) 

Çanak. Nafıa Müd.: 
Şose inş (No 1356) 

Adana Pamuk Üretme 
Müd.: 

Çiftliği 

Mar.oı, gaı., benı.'n ve vakum (No 1357) 

İnmsarlar U Müd.: 
Gıı. >•fr• (No 1358) 
Şişe ambalôj kitıdı (No 1359) 
Knain kola (No 1360) 
Soda (No 1S60) 
Süpir~e (No 1360) 

Askeri Fabrik. U. Müd: 
Mazot (No 1360) 
Vida (No 1362) 

latanbnl PTT. Müd. : 
Terazi (No 1361) . . 

Eskişehir Kor SAK: 
Tevhit aemeri ve teferr•atı (No 1361) 

Çamaltı Tuzl"sı Müd.: 
Kırma taş (No 1363) 

M. M Vekaleti : 
Sargılık ber. (No 1363) 

İst. P T.T. Müd.: 
Den·z kablosu ulalııı için vapur tntnlmı

aı (No 1364) 

Sams11n İnhisarlar Titün Fabri
kası Müd.: 

İnhisarlar mamulatı nakli (N• 1364) 

Hamiş : [ ] Tırnak içine alınını' nu• 
marılar, ,,ın hıııgı sayılı gır.etedl't ııeşr

o1dn~ınu jiÖslerir. 
c·ı Sonunda yıldız işareti bulu'lan i~ler 

müı.ayedey• aİllır. 

1 UNA KASALAR 
i nsaat -Tamirat- Nafıa işleri - Malzeme-Harita 

' ~----------11.ı. 120 ,, nu söylemişlerdir. Sterlinin Mer-
~f 20,7 " kez Bankasınca 481 kuruitan i· Askeri Fabrikalar İzmir Silah Fabrikası Satınalma 
la'•n 9 r;;. denmesinin tüccarları zarara Komisyonundan: 

t .. k ,~ " Stıt 9 " sektutuna işaret edilerek bu hu- lzmir silah fabrikası sınırı içinde mevcut proje, şartname ve vahit 
'"1tea. 278 suıla hükümete müracaata ka- fint esnsına göre 1600 lira keşifli trnnsformalör binası inşaatı açık eksilt-

Y..ı " ·ı · ı· V ·ı 1. meye konulmuştur. ~611 - --- rar verı mıf ır. erı en ma uına- 1 
l-ti~t 20,445,2 ta göre, serbest divizle öden- Yapılacak inşant işine ııit proje, şartname plan ve keşifler tatil 

~'11}.~ca. en çok i"racat yapılan meıi laı.ıw gelen miktarın an- S?Ünleri haricinde her gün sant 8 den 16 ya kadar Halkapınarda Silah 
h "llttl l Fabrikası müdürlüğünde görülebilir. 

111•td ere ihraeat miktarı cak yüzde sekHnİ verllınelde ve.a Açık eksiltme 29.3.940 cuma günü saat 15 te Halkapınar İzmir 
lı.ı ır : yüzde yirmisi ihtiyat olarak S P' 

(t'>n..Y&y (7 i15.h nbrikıııında müteşekkil komisyonda yapılacaktır :"lllS t a. 498 ton), Belçikaya Baukada tutulmaktadır. 
Q 0 ) Talipler 120 lirnlık muvakkat güvenmelerini İzmir mııl sandığına 
tıltar· n' Fran1Bya (2131 ten), 

't '•tan ( i . Gümrüklerdeki sunl ipekli yatırarak alacnlcları mııkbu7.hırını ve 2490 sayılı k:ınrnun 2 ve 3 cü 
(83

1t ,,
61 

a 1747 ton , niılte- b b ' 8 kumaşlar pamuklu tarif esile maddeleri muci ince ica t den \C ~imdiye kııdar y11pl ıld:ırı bu gibi in· 
1 to ton), R o manyaya ıııı 11) F çı kırılaeaK şaatn ait vcsilcalnrilc birlikte belli edilen gün ve saatta komisyona mürn-

(~rık•y,' iliatine (366 ton), A- caatları 
"'J3 to (235 ton), japenyaya Gümrilkte kalmıt olaıı auai 1 

'ı''' (nn
5
), Mısıra (127 ten), Rua- ipekli Alı.uaa kumaılarının it .... İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : , ~ t Hne miaaade eden kararname 

il tı), ~ . On), Yunanistana (56 sıümreklere tebliğ edilmittir. 

1 
4 to._~'Y•ye (l7 ton), lsveçe Evvelce ipekli addedilen ve 

'ıı). ve Danimarkaya (6 bu iUretle yükaek güaırük rcs-
ıııı yllkarıd mine tabi tutulan bu mallar da
-ı~"'ltk il sıraaile yazdığımız hilindeki ihti7aç ıclzclnünde tu
... ~ Jolil~tlere limanıml7dan de- tularak pamuklu tıtrifesine tibi 
"' " • b tutulaaaktır. ı.. "''• ol .. u at ayı zarfında ya- __ _ 
:... . an b k" t 1 ı.t· '•ıııı . u aev ıya ın em- thallt enısı geldi 
~t: •rııııe ıöre hullsası töy-.._ Panama bandıralı 01 siper va-' ı,,,. 298 purile fehrimıze 748761 kilo 

l" ille 1 ten balık, 1469 maden yagı ve 60337~ kile pet· 
~~ ..,1"•. ve sebze, 1159 ten rGl ıelmittir. 
Vl '- -..ıre 452 t t h l --hıı ... il-. OD O um ar : lhraCI yasak 8ŞY8 hakkında 
I._ ~. iı ltubat, 300 toa kır- 1 • 
~ ton yün ve yapa• 45 ! . talımatname 

>ıı 1 • • 5• . 

'~ltrt, -;•.ı Yeaaire, 217 ton ! Gümrük ve İnhisarlar Vekile· 
~ltt, •24 to' af!~n, 198 ton ! ti ihracı yasa olan kıymetli 
'-!~ 3 ten btoa tutan, 6,5 ton i eşyanın yurt dı,ına çıkarılması

~- 'th araak ve 24' ton mah ·! na önlemek ıçin yolcularla yolcu 
..,_~ .. "k•lu t · 

--1'4 t ı 9 4 O •mu~ ur. . !I bal'ajları hakkında yapılacak 
' '" S.ı . :ıarfında lımaıu- muameleye dair bir talimatname 
'il l~'••at~kaya yapılan 5296 ıı.uırlamaktadır. 
~ t••1a b 5025 tonu laububat ,--------·-----
,,~ ... ~~ lıırpı•talar, 5 tonunu ! B Q R S A 
\ 

1
'• 6 t t•nunu yün, yapatı l 
•tıa· •ıu.ınu da fındık ce- ! 

~ •re t k'l ' . '"'•tik, 't ı dmitlir. ! 
'"'ha )a 6 ton haraak, 10 i 
~ "ılır •1 :;b:ı.e VHaire, 5 ton i 
ı.~ ~ t.~ l.a ton fıntlık ve ce- 1 
--~ t't'-

2 
lık, 4 ton deri, 7 1 

~ t,~f ' ton balı ve 12 toa ! 
~. tıı,._;•Ya ritmitlir. j 
ı. '•ıı 8 

Hs l len kırpıntı · 
" t L •e~ ' ! '"ıı·Oıı11ıaı le ve meyva, 117 ! 

a ~·•t, 29ı 36o ton yün yapağı ı 
"ttt" ~•lık ton fındık ve eeviz, ! 
"İt 11

• 4 t' 79° ton tütin ve ! 
~ '-''• ı~h halı, ve 32 ton ; 

'-' tilt,r Gnderiloai,tir. i 
"'~ 'Ye ' ~lt: )apılaıı sevkiyat da 

' t•n f 

Londra 
Nevyork 
Pariı 

Miline 

ÇEKLllR 
20- 3 - l94e 

5.2375 
130.11 

2.985 
7.1025 

Cenevre ~,.2& 
Aauterdao 89.1111 
BrBkıel 22.14~ 
Ati na 0.97 
S.fya 1.69 
Madrld l 2.i32i 
&clapeşte 24.797i 
Bükreş 0.8!25 
Belgrad 3.2525 
Y okobama 32.563 
Stokholoı, 30.99 

ESHAM VE TAHViLAT 
\ ... tli11 •e ındık ve ceviz, 639 
ıa .... "t Y•p ğ Errani 

İzmir müstahkem mevki komutanlığınca Seferihisar 
mmtakasında gösterilecek bir yerde 9999 lira yetmif kuruş 
bedel keıifli bir ahır inıası kapalı zarf usuliyle eksilmeye 
konmuştur. 

İhalesi 3 nisan 940 çarşnmba günü saat on beıte kışlada 
İzmir. levazım amirliği satır. alma komisyonunda yapılacaktır· 1 

1 
Teminat muvakkata akçası 749 lira doksan sekiz ku-

ruıtur. 
Şartname ve keşifname ve resmi hergün komisyonda 

görü le bilir. 
İstekliler ticaret odasında kayıtlı oldukları ve bu İfİ ya· 

pabileceklerine dair ihaleden laakal sekiz gün evvel İzmir 
nafıa fen heyetinden alacakları vesikaları göstermek mec· I 
buriyetindedirler· 

1 Eksiltmeye tıtirak edecekler 2490 sayıla kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde ve ıartnam"sinde yazılı vesikalarıyla 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından en az bir 
saat evvel komisyona vermif bulunacaklardır. 

Balıkesir Doğum Ve Çocuk Bakımevi Mubayaa 
Komisyonundan : l 

A~ık eksiltmeye konulan İf : Doğumevi bahçe duvarla- ı 
rının ın§aası ; 

Keşif bedeli : 8128 lira 78 kurnıtur. 1 
İhnlesi : Dogümevinde komisyon tarafmdan 4 .4.940 per- ı 

ıembe günü saat 14 te yapılacaktır. 
~uvakkat teminatı: yüzde 7,5 den 609 lira 67 kul'uftur· 
isteklilerin teminatlarını yatırdıklarını l'Österen makbuz

ları ha milen ihale ıünü ve saatinde komisyonda hazır bu
lunmal. rı ilan olunur. 

lıtanbul Belediyesinden : 
Cerrahpaşa hastuıe,inde yaptırılacak polikinlik hiDası iataatı 

kapalı :1nrf usulile eksiltmeye konulmuftur. Keşif bedeli 49911 lira 
7 kuruş ve ilk teDlinah 3747 lira 12 kuruttur. Ketif, ıartname ve 
buna ır.üteferri difer evrak 250 kuruş m•kabilinde Fen işleri Mfi
tlirlüğündeıı alınaeaktır. İlaale 5.4.940 cuma riinü saat ı:; te Daimi 
Encümende yapılacaktır. 

TalibleriA ilk temiaat maki.uz veya mektubları ihaleden sekİE 

gü• evvel Fen işlerine müracaatle alacakları fenni ehliyet ve 9t0 
yılına aid Ticaret Odası vesikaları ve iaızalı keşif şartname ve pro· 
j.,Jerile 2490 No lı kanuna göre hazırlayacakları teklif mektublarını 
ihale rünii. saat 14 e kadar Daimi Encümene vermeleri. 

Mankkat teminat 60 liradır. 
isteklilerin keşif ve şartname ile tamir edilecıek biaayı rlirmek 

iizere hergün Müessese Müdarlütine miracaatleri. 

Elektrik, Havag~z~~ Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 
Bergama Belediye Riyasetinden:" 

Elektrik tesisatı için 20 l aded üç amperlik 170 aded bet am
perlik 30 aded on amperlik olınak üzere 4 ın el ·ktrik s yacı fenui 
ve hususi şnrtııameleriııe te11fikan açık eksiltme suretile mnbayaa 
edilecektir. 

Mecmuunun muhammen bedeli 3800 lira ve muvakkat teminatı 
285 liradır. 

Şartnamel r Belediyemiz Fen dairesinden bedelsiz olarak veri-
lir . 

İhale 6 nisan 940 tarihine rnstlıyan cumartesi günü saat 11 de 
belediye dair sinde yapılacaktır. Taliplerin 249 l sııyılı hnunun 2,3. 
maddeleriııdc yazılı vesikaları hamilen mezkür gün ve saatte bele
diye encümeni riyasetin müracaatları ilan olunur. 

• • • 
205 kalem elektrik malzemesi aluıacaktır. Bak Askeri Fabrika

lar U. Müd. SAK iliııma. 

Mensucat - Elbise - Kundura - Çamaşır v. s. 
-- w~ -~ ::-

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satmalma 

Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 3 O lira olan caket ve pantolondan ibaret 
olmak üzere 50 takım şnynk elbise ile IS takım keten dbisc Ari eri 
Fabrikalar Umum MüdUılüğü Merkez Satınalma Komisyonunca 26. Q g 
salı günü saat 15 de pauırlıkla ihale edilecektir. T nliplerin mczkür gün. 
ve saatte komisyona müracaatları. 

Haydarpa!!a Lisesi Satınalma Kurumundan : 
Açık eksiltme ilanı: 

Haydarpa~a lisesinde Devlet hesabına okuyan yatılı ta 
lehe için kumnıı okuldan verilmek üzere 123 t kım elbise 
imaliyesi eksiltmeye konulmuıtur. 

Eksiltme 5 nisan 1940 cuma günü saat 15 de Beyoflu 
Karlman karıısında liseler satmalma komisyonu binası içinde 
yapılacaktır. 

İlk teminatı 67 liradır 
Şartname mekt •pte görülebilir 
İsteklilerin belli gün ve s1ntte terzi oldukhrma dair ye· 

ni sene ticaret odası veya ruhsat 9nvnn tezkeresile birlikte 
komisyona gelmeleri· 

Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Şubesinden: 
Şubemiz hademeleri için 14 kat lacivert elbiıe ve 14 9ift ayakkabı 

kar,ılıklı pazarlık suretile yaptırılacaktır. 

Talihlerin 25 mart pazartesi günü saat 15 te niimunelerile b"rlik 
te Limaa ban tlördüncü kattaki Şubemize müracaatleri rica olunur· 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
240 adet hamam peştem lı alınacaklar. P zarlıkla eksiltmesi 25 

mart 1940 pazartesi ıünü aı rnt 15 de f ophanede Lv. amirliği satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 144 lira teminatı 21 
lira 60 kuruttur. Nimuneleri komisyenda görilür. 

İstanbul Belediyeıinden : 
Belediye merkez. dairelerile şubelerde mucud ı 10 erkek ve ka· 

dm hademe için yaptırılacak maa kasket elbiıe ve mantelar açık 
ekıiltmeye kooulmuıtur. Tahmin bedeli 2310 lira ve ilk teminata 
173 lira 25 kuruitur. Şartname zabıt ve munmelit müdirlüti kale
minde! girülecektir İhale 8.4 940 pazartesi günü saat 4 le Daimi 
Encümende yapılacaktır. Talıblerin ilk teminat mııkbuz veya mek
tubları ve 940 yılına aiti Ticaret Odası vesikalarile ihale ıünfi 
muayyen saatle Daimi Encümende bulunmaları . 

Mobilya, Büro ve ev eşyası, r~uşamba, Hah v .s. 
--o. o-:-- Yolları ve Llm'7n°iarı İtletme u. İd;;;;inden: 

4,4.)94.0 Perıembe günü saat 15 de Haydarpaıada Gar 
binası içinde kap h zarfla eksillmesi ydpılucağı ilan edilen 
3000 metre idare monogramım havi perdelik kumaıa ait
ilan görülen lüzuma binaen f eshedilmittir· 

Ekııiltme tekrar ilan edilecektir· 

lstanbul Gümrükleri 81\fmiidürlüğünden 
Gümrük ve inhisarlar vekaleti ıube müdürlükleri için 12 

parça mefruıat yaptırılması ifi 28.3 940 perıembe günü saat 
1 l ele 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde pazarlıkla 
ihalesi yapıla aktır· 

hale be.leli 607 lira olan bu itin ilk teminatı 45 lira 53 ~' ~ t a 1
' 

144 toD to- Sıns·Erzurum 2 
"" kırp, oln llleyva ve sel.ze, 3 
ı.. - \i b ı 2 " " 

20.-
19.41 
19.47 
19.47 
19.47 

Göztepe Aıma Fidanlıkları Ah~ Satım Komisyonundan: turuıtur. 
8.4 940 pazartesi rinü saat 14 te lataabulda Ca;aloğlunda kain Mefruıatın cins ve enafmı gösterir resim ve ıartname ,._ . l'•• tı • ton deri, il :ıı " 4 -:lt ety ,5 ten hah ve 27j " ,, 5 

'-'itt a. 1938 Y. 5 ikramiyeli 
taıa 7•pılan 1747 ten Türk Borcu 11 p .. in 

19.IO 
ıt.10 

Yüksek Mektebler Malıınıebeciliği odaaında ihalesi yapılmak üzere ler ilaımüdürlük levazım servisinde her gün &'Örülebilir· 

l 
7gg,85 lira ketif bedelli G5.atepe Asma Fitlanlığı köşkl kısmi ta- 1 İsteklilerin kanuni veıikalnrile birlikte haımödürlük bi· 
mırab açık ekıiltmer• keaalmaıtur. : na111ulakl kemiı1ena ıel•elerl illn elunur· 

' 



t 

u gün ·ıan oluna as v 

1 n,aat, Tamirat, Nafı 
DotuıaHi halaçe duv 

Alaır i•t· 
Traaafermatör ltinuı i11ş 
Babaeaki kasab sına aid miiıtakltcl imar 

planı 
Aak. Peliı En.titüsfi yaaıo iata edilecek 

Pelis kel eji içia bir avaapr je muı • 
ltakası 

apah z. 
aç. e ks. 

9999 -
1600 -

1000 -

Katraah cıOruf ıoıcsi inş. (tart. 250 kr.) kapalı a. 61016 O 

açlar, Klinik ve i pençiyart alat, H.!!tahane lvz. 

H iat yatı: 5 t. paz 6750 -
Madeni iyot: 80 k. (temd.) ,. 2'0 -

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
Elbise Ye manto erkek ve kadın hade e aç. ekı. 2316 -

için: 110 kat 
Huiel lbiselik kumat: 1000 m. kapalı z;, 7750 -

M;.;....o_b_l..::1 y;...a..;.,_b_U_r_o_v_e_e_v_e_ş:;.:y;...a_s_ı_M_u~a-m_b_a_,:_ Hah!... v. s. 
Deıya, 4'elap kanape •·•· (taabih) aç. elu. 4440 -

Kereste, tahta va saire 
Köprülük kereıle imali "'e nakli: 203 m3 ç. ekı. 

E'hrukat, B nzin, N ak ine yağlan v. 

Benzin: 23 t.·vakum: 1310 k. nlvalin 2i0 paz. 
k .•ıaz: 230 k. 

Müteferrik 

5245 ~2 

Trampoa greıörfi garnitürü (halı dokuma 
aı): Hl650 ad. (temd.) 

kapalı z. 5340 

Parke tatı VOOOO ad. 
Yem terltası: 1000 ad.·kelan: 1200 ad.· ur

kan: iOO ad.·kadana deri yular batlıfı: 
300 ad.-mekkarı deri yular ba lığı: 200 
ad .·zinrir yular. 50) ad. su kovası: 200 
ad.-tnvla halatı: l C'O ad 

Sinıer makinesi: 8 ad . 
Mııhıeme demiryol birliklerinin ihtiyacı i~in: 

1()6 kalem 
Tevhit ıemeri: 5 5 11d. (lemd.J 
Mahnr kur4unu: 2 t. 
Kıyım bıJatı: 992 ad. 
Kundura kalıbı: 600 çift 
Bedi llıtlk bera: 1000 m. 
iç c.tomobil lbtiği : 40 s d. dış 40 ad. 
Yemek tatıma tukerHİ yap: 12 ad. 

EPzek, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Hayvan tuzu: 5 t. 
lıı>-nak: 1 t. 
Yulaf: 120 t. 

n 
paa. 

" 
" 

n 
aç. ekı. 

paz. 

n 
aç. okı 

paz. 

" 

paz. 

n 

•ah~ kon1erveıi: 100000 k•tu (tart. 140 kr.) n 

Arpa: 300 t . (müteahhit aaıa ve henbı na} kapalı 
K. fa1ulye: 10 t. paL 
lalıar: 10 t. ,, 
Tez teker: 5 t .. 
Sade7at: 4 t. ,, 
Zeytinyatı: 2 t. n 
Çekirdekıiz k. izim: 10 t. 

" 
B. U 7 a y e d 1 er 

Kalaya ezme makinesi kah.e ıielaın elek. • . ı . aç. art . 

Harcl demirbat •11•: 30g kale 
Muhtelif eıya 
Btut dolabı kel•iaatar marka 

" .. 

900 

680 -

980 -
2360 -
6091 
25ıı -

300 -
420 -

10200 -
Beh. O 1 

z. 30000 -
2000 -
1250 -
1375 -
4200 -
8~o -

1500 -

316 32 
260 94 

Matbaa i'leri, kırtasiye ve yazıhane Lvz. ... ., --
Maarif Maatba11 Mildürlölünden : 

CiHİ Miktarı Mabam. lted. Y. 1,5 Halı. p y akçeıi 
70 X 100 paaparte ıooo tane t100 lira 45 lira 

kitulı 

Matbaamız içia nha alu.ıacak olan enaf •• diaer llHaıları 
tartnamesinde yazılı. 2 bin tane paaparto ~atrdı 5.4 940 cuma rünl 

1aat 15 te &\:ık eluıltmeya konulmuştur. isteklilerin yaulı fln ve 
1&atten •vnl pey ak~elerini yatırarak komiıyona würacantleri. 

Şartna•e paruız ol.,.ak ml.lürlGkten tedarık edilir. 

Kıreıte, Tahta ve saire 
M. M. Vekaleti Satınalma Komilyenunclan : 

2802 •etr• mikalaı kere1te kupala r.arf!a kailtmeye L:onmuftur. 
lbaleıi 5.4.SMO cuma ıünö aaat 1 • ıicdir. ilk teminatı 97fi7 lira 50 
kuruftur. şartaamesi MO haru's komisyontlan alınır. Talipleri• iha· 
le. aaatindea 1air Hat ••Yelin• luıiar kapalı urflarıaı Aallıırada M. 
M. V. aabaal a kemiıyeaaaa vermeleri. 

Kırklareli Nafıa Müdürli un den : 
Dereköy Çingene tezı hı Kurudere ermanlnrından ldar • 

miz namına alınan maktada (203 etre mik'ap, köprülük 
kerestenin kat'ı Ye listeıfne 16re muhtelif batta im li "e 
tekke deresi meTkilne aakli it lerl mevcut (5245) lira (22) 
kuruı keıifname d bilinde açık ksiltmeye konulmuıtur. 

MuTakkat teminat 394 liradlr · 
llaale 29 Mart 940 Cuma ıünü saat 15 tle Nafıa daire· 

60 67 Balık ıir Oefu Ye Çecuk Balume- ~-4-40 14 -
v i K•aiıroau 

74 İzmir Lnuım SAK l -4-40 15 -
120 - İz ir SWb Fabrikası SAK 29-3-40 15 -

Babaeski Belediyesi 19-4-40 14 -

A n . Poliı Kelejl 25-4-40 

.goo - T Orkiye Demir ve ~elik Fabrikaları $-4-40 15 -
Müe11eseıi Müd. 

sos ıs T&rkkuşn Geo. Direk. Ank. 6-4-40 10 -
36 - M.M.V. Han SAK 25-3-40 ıo -

173 25 İstanbul B ladiyasi 8·4-40 

581 25 Türkku'u Gea. Direk. Ank. 8·4-40 10 -

iıt. Mıntıka Liman Relılifi 30-.3-40 il -

39:1 - Kırklare li Nafıa Müd. ~-340 15 -

Edirne Aık. SAK 23-3.4u ıo 11 

400 80 D. O. Y elları Sci İilet. İzmir 8·4-40 18 -

5l -

72 '
'77 -

456 75 
35 -

45 -
31 50 

765 -
.f 200 -
2250 -

150 -
93 75 

103 13 
ili -
63 -

23 70 
20 25 

D.D. Y elları H ydarpaıa 
Balıkesir Ask. SAK 

" İstaabul Kemut. SAK Fındıklı 

Adana Aık. SAK 
lahiıarlar Umum Müdürl0t6 

n 
Toplıane Lvz. SAK 
O.D. YolLm Haydarpata 
Türkkuşu Gen. Direk. Ank. 
Ank. Lvz. SAK. 

Edirne Aık. SAK 
Adana Ask. SAK 
E4remit Aıkerl SAK 
M M.V. SAK. 
Edirne Ask. SAK 
İıtmir Lv:ı. SAK 

" 
n 

" ,, 
Balıkeair Aık. SAK 

g .4 40 11 -
27.3.40 15 -

25.3.40 
25.340 

2~340 

8 4 40 
844 1 

2s 3 . .co 
12 4 40 
5.4 40 

22 3-40 

25·3·40 
23-3-40 
253·40 
23.3 40 
16-4-40 
233--40 
23-3-40 
2l 3-40 
23-3-40 
23·3-40 
13-3 40 

il -
14 -

IO 
14 -
15 -
15 30 
11 

15 
14 

16 -
10 -

10 -
11 -
ıo -
10 30 
il -
11 JO 
12 
l! -

• 1 
lıt · Defterd.arlıtı Eyüp Maliye Tal.sil 25-3·40 10 -

Şefli ti 
lıt. G arlkleri Batmld. 8-4·40 13 -

.. S.4-40 13 -
lıst. 3 eü İera Feruzata Bilezik 27-J n 1--4 40 18 -

Sek. Saa.let Aprt. - _, _______ _ 
sinde müteşekkil komisyonda yapılacaktır 

İstokliler ihale gününden sekiz ıGn eTvel vilayete mi· 
racaat ederek lacnldarı ehliyet Teaikasile beraber Ticaret 
Odaıı Yetika11ını ibraz etmefe mecbudurlar. 

Nakliyat - Yükleme - Boşaltma 
----~----~~--------....:.-----

Samsun İnhiaarlnr Baımildürlüiünen : 
ia~iaarlar G. Hacılr.ay aınb rından Sıımıun ambarlar1Da oaklo· 

hına.alt kaltili tc:ıa1tit n tenalı•ı olmak üzere tahminen 170 000 , 
kilo iclare malı yaprak tütfinlerin Pakliyatı ;artaame1i mucibince 
aleai rıı\lnakaaaya kenulaufhll'. 

ihalesi 25.3.940 punrteıi l!lat 16 de Saaııun intıi1&rlar Batml· 
dürliljG ko•İıyonantla yapılacaktır. 

Mulaa mea bedeli 1600 •unkkat teaia.t akteıl 120 liradır. 
Şartaame .5a•ıua, H. köy Menife• •• Hana İDbisarlar itlare· 

lerinde prileltllir. 
Talipleri• pay paralarila lteralter nlıı:lıda mlraHatları illa ol• 

•Yr. 

İnhlurlar Samsun TüUin Fabrikası MödürlüföndeD : 
3 l Mayu 9-41 ıüatlne kad r Fabrikaya t'elecek n ıiııleeek •t· 

ya Ye sairenia tehir dabiliade .akliye iti aıtk akailtmeye keaal· 
••otur. 

fobammen bedeli GOO liradır. 

İıteklilar fll'tnnmHini her rft• faltrilı::a •a••l tütia H S.Yk 
fUhHindH alalt ılirler, 

Açık ekıiltıı:ıe 23 Mart t40 cumartesi rAatl aaat 10 da fabri
ka.la m\ltetekkil komiıyondaa icra edilecektir. 

Mankkat teminat akıuı 4~ liradır. 

ZCUI 

22 Mart UMO 
~ 

ahrukat. Benzin . ..!!!.~na yağlar ı.ı :_~_ 
Edirne Askeri Satınalma Komiıyonund<'.n : g.tO 

Afağıda miktar ve cinsleri yazılı benzin, gaz ve yailar 23.~·. t 
cumartesi güaü biııalaranda yazılı snatlarda Edirnede eıki mütırı1e 
daireıinde evaaf ve şartlarına göre pazarlıkla satıa alınacaktır. f:\'. 
saf ve şartname komisyonda görülebilir. iıteklilerin ıözi fCÇ'11 

günde komisyona gelmeleri. 
Benzin Vakuırı Gres Valvalin Gaı: ihale ıaatleri 
kile kilo 'kilo kilo kilo 
9000 530 160 90 90 10 

14000 80 280 140 140 11 
~""."'.""'-:--:-~~~~~~~--~~~--~--~--~~----~--__., 
~üte ferril< 

Askeri F brikelar Umum Müdürlüğü Merkez Satınatrrıa 
Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 13 440 lira olan 17 kalem tezgah ıJll 
ve edevat Askeri fabrikalar umum müdürlüğil merkez aatınalma kolll~· 
yonunca 26.3. 1940 salı günü unt 14.30 da pazarlıkla ihale edilecekti~ 
Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teıı:ı •· 
nat olan 1008 lira ve 2490 sayıl ı kanunun '2 ve 3 . maddelerindeki .,e
saikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccardan oloı" 
dıklarıfta dair ticaret odası vesikaıiyle mezkur gün ve ıaatte koınis}'O' 
na mürncantlnrı. 

DO.Yolları 8 ci 1ıletme Komisyonundan: 
Mahammea bedeli '340 liru elan 10650 adet muhtelif ebatl~ 

tampon gresör garnitürü .4 .940 pazartesi günü saat 16 da k0 P
11 

zarf uulile İzmirde i'le tmemi.ı binuında satın alınacaktır. t 
Bu işe iİrmek iıteyeolerin 400.50 l i ralık muvakkat teı:ıaio• 

makbuzile işe glrmeğe mAoi bu halleri almadığına dair bey•1111.•~ 
me ve teklif mektueunu aynı gün aaat 15 e kadar komiıyon reıJ 
l i~ine verm~leri lbımdır. Şnrtnnmeıi paruız olarak işletme tıılc• 
mindea alınabilir . 

Ça altı Tuzlnıı Mldüdörlüfiinden: 
Tulamı~ için 90 metre mikap kırma taş mübayaa oluaacak~· 
Beher metre mikibmı• muhammen bedeli 615 kurut Y• 

1 

teminata 238 lira 85 karuşlur. 

Şartname her gün mtidlrlütümüule fÖrüleitilir. ,ı 
lıteklllerla mlaakaaa ılnü olan 23 mart 948 cumarteeıi ıril"Ü ",. 

14 .le mildil!İJetimizde müteşekkil ilıı.ale komiıyonu11da hazır ı,al• 
•aları. 

DeYlet Denizyolları İıletme Umum Müdürlüfinden : 
1
,. 

Muhammen bedeli 23M lira olan IOOO metre klmilr tlltr• 
mak içi• dış kutru 31 m m iç kutru 15 mm beher rulo 10 oı~O 
elt'adında ve 12 atmosfer tazyika dayanır bezli la.tik boru 12.-' I• 
cuma rüoG ıaat l I de Haydnrpatada gar binaaı dahilindeki k•oı 
ıyon tarafından açık ekı.ltme uıulile saba alınacaktır. fi 

Bu i'e IJİrmek iıı tiyenlerin 177 liralık muvakkat teminat d-' 
kanuaun tayin ettiti vesaikle birlikte ekıiltme JiinG ıaatine k• 
komisyona miiracaatları lnı:ımdır. ır 

Bu işe ait ıartnaıneler komiıye11dan paruı:ı olarak d fıtıtoı• 
tadır. 

lstanbul Maarif MüdürUlfünden: , 
Maarif Vekillif i köy laretıı:ıen okallara için aşatıda oiıı• I· ~ 

•ikdarı ve fiyatları yazılı çatal ..-e kasıldar açık ekliltmey• 1'0~~ J· 
m•t· Tahmin edilen bedel 140U lira olup muvakkat teminat t•-fr ~ 
liradır. iıtelcliler çatal •• kafıklara ait şartoameleri Maarif !'dil 

11 
r ' 

lil~<i Yardirektörlöğönde rörebilirler. İbnlenia 6 Niaan 1940 cı.ı"'', . !o 
te1i pnü 1aat 10 de Maarif Mddürlüjünde toplanacak koıll11 

marifetile yapılacatı ilin olunur. 
Beherinin fiyatı 

Eıyanm cinsi Mikdarı Kuruı 
Alpa~a Çatal 2000 adet 35 
Alpata Katık 2000 adet 35 

Yeküu 

Ankara Belediyesinden : 

YekiP 
Lira 
100 
700 

1400 

Belediye iıin pazarlıkla bet adet aolomop alıaHaktır. 
Melııammen bedeli 12,500 liradır 
Teminat 1875 liradır. 

·~· 1 "'\ Şartnamesini rörmek istiyealerin laer fÜn Eneüme• k• e ,, 
ve iıteklilerio de 26.3·940 ıalı •üoü ıaat ıo.ao .la Belediye tıı 
meniae miracaatlart 

Haryabolu Belediye inden : ' 
375 lira muhammen bedelli bir aciecl emme lııuma el 1••11 

tulamlta11 açık eksiltmeye çıkarılmııtır. • l' 
Ekıiltme 3 niaao 940 tarihiade Beledi7e Daimt Eaei1ııo•11111 

yapılacaktır. 

Şartname isteyenlerin adreıleriae ~nderilir. 

Deniz Levazım Satınalma Koml11yonunda.n: ·~il 
Tahmin bedeli 228! lira olaa 1400 kilo tire çorap iplif',iıt 

26 Mart.1940 taribiae raathyan salı fü.ni ıaat 11 ele paz rhk elı 
masi yapılacaktır. 

Kat'i teminıth ~42 lira 30 kuruş elup şarhıamesi her 
mis1ondan alu:ıabilir. 

İsteklilerin 2'190 sayılı kanunda yazılı veaai\de birlikt• 
Kilo ve saatte Kasımpaşada buhınan lcomiıyona müracaatları. 

Adana Askeri Satınalma Kemiıyonundan: t-' 
18 3.tMO ıanı pazarlıkla yaptırılacağı ilan edilen 525 adet l 

lait ıemerine talip çıkmadıfınılan 25 3.940 pazartesi ıüoil ı••t 0 

pazarlıtı yapılacaktır. 
İ.tekliler laer gün şarhı&mHiai komisyonuaıuzda ılrebilirle'' 

Balıkesir Askeri Satınalma Komisyonundan : I•~~ 
Muhtelif cioıte 8 adet sekia aded ıiuger makinası pııı•' 

ıatın alınacaktır. ~f 
ihale ffini 25.3.940 pazartcıi ılnö saat 16 da Balıketir 

.aha alma komiıyon•nda yapılacaktır. ı ,ı 
Taliplerin meakür ün •e aaatte komiıyoaumuıı:a aaür•c•' 

meleri ilan olunur. 

Türkkutu Genel Direktörlüğünden : e 
Türkkuıu otomobilleri için muhtelif eb'adda 40 adet dıf ' 

adet iç liıtık pazarlıkla ıatın ahnaeaktır. 



•• 

~Mart uı o 

Muhamlllen bedeli 6J90, muvakkat teminata 45 lira 75 kuruştur. 
'ak Fenni ve idari şartnameleri her gün komisyondan parasız ola

ycriJir. 

!bnlesi 8.4.940 pazartesi günü snat 15de yapılacaktır. 
ıı:ı· isteklilerin belli gün ve saatte kanuni vesika ve muv !·kat te · 
ıı:~tıaUarile birlikte Türk Hava Kuumu binasında satın alma ko

'Yonuoa gelmeleri. 

Kırklareli İskan Müdürlüğünden : 
it .h75 lira muhammen bedelle 12.3.940 salı günü kapalı zarf usuli 
•ııı~ de i takarrür eden 154 beş öküze ayni günde talih çıkmama 
~t arı 2490 sayılı kanunun hükümlerine te\•fikan 13.3.940 tarihin· 
~ l l,4 940 per embe gününe le dar b·r ay zarfında punrlıkla 
j~aasına karar verilmiştir. 

~tt~ ~le 12 nisan 940 cuma güuü saat 14 te İskan fıı"üdürlüğünde 
t.,•ııl kul edecek Komisyon muvacehesinde yapılacaktır. Hayvanların 
H1 .. 1 ve Şerait ve teslim şekli iskan Müdür ve Memurluklarında 
~il U ~bilir. Muvakkat teminat 962 lira 5 kuruştur. Talihlerin ihale· 
~tıı:ı· r saat evvel teminat nkçclerini Mali} e ve7.nesiııe yatırarak· 

1
•Yona müracaatleri ilan olunur. 

2 
Edirne Askeri Sntmalma Komisyonundan : 

lt~t baş nakliy keşum hayvanı pazarlı ına istekli çıkmadığından 
"'1S4~'. Pıı.t.arlıtı 28.3.9-40 perş-mbe giinü saat IO da Edirnede eski 
'-Jıi~;•y. t. dairesinde satıııslma komisyonunda yapılacaktır. Hayvan 
'lt, kerınırı satacakları huyvanlnrla bcraher söıııü çeo gün \'e sn-

0llıiıyonuna müracaatları. 

r i 
,
11

• İt ıstanbul Belediyesinden : 
~il\ fafye Müdürlüğü ve gruhları için lüzumu olan 27 ka-

te' ~~ l'rıuhtelif d mir malzeme temdiden açık eksiltmeye ko· 
Sl k llflur. Tahmin bedeli 1207 lira ve ilk teminatı 90 lira 
llıı11dllruotur. Şartname Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kale
D,lttı~ RÖrülecektir· ihale 29 3.940 cuma günü saat 14 le 

ut· ~eı. .. 1 Encümende yapılacaktır· Taliplerin ilk teminat makbuz 
i~ ı,. ttı k 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satı'la.lma 
Komisyonundan : 

Mabe enin cinsi Bedeli Teminatı Şartname İhale tarihi 
ve mıkd rı lira lira k r. lira kr 
25 ton nikel 62.50') 437 ıO ,l 13 28 .. ~.40 IO da 
25 kalem çelilc 56. 0) 4050 00 2 80 19,30 
75 kalem imalat çeliği 42.000 3150 00 2 10 ll . ı t 
90 adet kokil, başlığı li.Olrı 1275 75 14 
205 kalem muhtelif 39000 2925 09 95 ıı 14,30 
ele drik malzemesi 

Cins ve mikdarlarile muhammen bedelleri yukarıda yazılı mal
zeme müteaahbitleri nam ve hesabına hizalarında gösterilen gün ve 
snatlerde uskerifobrikalor U. müd. merl.ez satınalma komisyon nca pn· 
zarlıkla ihale edilecektit. Bunlardan 60 aded hokil \'e başlığının ,art
nnaıesi parası7. "e diğerlerinin ş.ırtnamcleri hizal rı d. :i bedel mu
kabilinde komisyondan verilir. Taliplerin yukarda :> nı.ıh teminatlar· 
la 2490 nuınarah kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komis
yoncu olmadıklarına ve bu işle alakadilr tüccardan olduklarına dair 
ticaret odası veiikasile mezkur gün ve aaalle komisyona gelmeleri 

Gümrük Muhafaza Genel Korrmtanlığı İstanbul Levazım 
Amirliği Satın, lrna Komisyonundan : 

Tekilal ihtiyacı için alınacak 1000 aded erzak torbası ile 
400 çuv< hn , çık eksiltmesi 6 nisan 940 cumartesi günü saat 
11 de yapılacaktır· 

Bunların muhammen bedeli 2840 ve ilk teminatı 213 
liradır. 

Şartname ve nümunelerl komisyondadır. Görülebilir. 
İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzlarını 

hamilen Galata Mumhane caddesi İbrahim Rifat han ikinci 
kattaki komisyona müracaatları. * •• 

u. 
2 ton mühür kurşunu ve kıyım bıçağı alınacaktır. Bak İuhisarlar 

Müd. ilanlarına. 

trzak, Zahire, Et. Sebze v. s. ____ __;, ______ ...;. ____________ ____ 
İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : lılttıd e tuplarile ihale günü muayyen saatte Daimi Encü· 

e hulunm lnrı. Miktarı Cinsi Tahmin Teminat Şekli Tarih 

,.t ll. () 
••' L tı\:~rn~r Yollo.rı ve Limanları lıletmesi u. İdaresinden : -Kil~ ---- L. K. L~ Kr-: --- ----

"tt llde~~chırdc idnrecc gösterilecek mohalde te"lim f'dilnıek şnrtile be· IOOOO K. fasulya 2000 15 Paz. 23.3.940 1 O 
~~t t 1 on kuruş hesnbile 9(;00 linı mub:ımmen bedelle 90,0 O adet 11 000 Buli"Ur 1250 93 75 ,, ,, I0,30 

E.kaşı kapalı uırf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 5000 Toz şeker 1375 103 13 " ,, 1 J 
1" ~~d11,'•1tnıc 8 4.940 hı.rıhine rastlıysn pazıırtcsi rürıü suııt 11 on birde 4ooo Sadeyağı 4;~g 3~i " " 11~,30 tt• t~llit .. pr·aşa gar binnsınca Biıinci 41ttme komis)orurcn ynpıll!cııktır. 2COO Zeyti~yaj'ı " " 

... ıo ) ı ~ ın lzmir tayyare birliklerin inin nçık eksiltme suretiyle münakasa-~ 1 ı ~'h eksiltme sartnenıe~inde ) n:;ılı muvııkkııt t"minnt Vf' 2490 sn-
... ~ ~ ••Un hk da bulunan yukarıda cins ve miktarları yazılı beş kalem erzak ih-.,.. ~-d il ammn te\fikan teklif nıcktuplıırırıı ( ksil!rrc ~iir>ii rnııt o-

lt k . tiyacına talip çıkmndı~ıodan ayrı ayrı pazarlıkla satın nlmacal<tır. 811 • 0ınısyon reislig-ine vermiş bulunmnlıdıı hır. · 1 • 
(f t... ISe ihaleleri hizalarında yazı ı tarih ve gün seatlerde kışlada lzmir 

'"itd11 " aid şartnnme ve mukavf'lc projesini parn!ıZ olıırnk H:ıydDr- • 
dıf ı ol B Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

~ nş Müfettişliiinden rılabilirler. Teminat muvakkataları hizalarında yazılıdır. 
.~ ~llbuı Levazım Amirliği Satınalma. Komisyonundan : Şartnameleri her gün Komisyoııda a-örülebilir. 

'\! ad İstekliler Ticaret Odnsı kayıtlı olduklarına dair veıika göster 
h 1 ttih:.. et tnnk başlığı alınacaktır. ?azarlıkla eksiltmesi 26·3· 1940 -

tutarı 

3 

İstanbul Belediyesinden : 
Cerralapaf&, Haseki, -oğlu, Emrazı Zlhreviye hastabanelerile 

Zeynep Ka111il Doğuıu E,; i · ı yıllık fUtiyacı i~in liinaı• elaıı Ku• 
Ü.züm, Kuru Kayısı, Üryani ve Kuru Zertlali satısı alıumak lzere 
ter 411ideıı açık eksilt eye kenulmuşlur. Tahmin lteaeli 1838 lira 17 
kuruş ve ilk te inatı 122 lira 87 kuruştur. Şartname Zabıt ve M.a eli 
MüdürlGfi kaleminde g-örBlecektir. İhale 26 3.940 salı giı i saat 14 
Daiooi Euümemıle yapılacaklır. Tali leri ilk te in t akbu veya 
mektuplarile ihale J'Üait maa77eo saatte Dai i Eaclıaende b•laa-
mal ırı • 

• '* • İstan'bal 1 inci yatı eknlu ıçı lizum" alan m•lıtelif cias 

(Devamı 4 ncü sayfada 

Cinsi Miktnn Muham . B 
lira krş. 

~o 7,5 Tem. 
lira krş. 

Eksiltmenin 
şekli saati 

Mihür kur.unu 20 O kilo 680 51 Açık ekı 14 
Kıyım bıçağı 992 ad t Paz rlık 15 

1 - Şartname ve kıyım bıçağı resim mucibiace yukarda '1iaı 
ve miktarı yaz.ılı 2 kalem eşya hiı.alarında yazılı usullerle satın alı· 
nacaktır. 

il - Muh mmen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme •e· 
kil ve saatleri hizalarında yazılıdır. 

Jll - Eksiltme, 8 IV.940 paznrtesi günü Kahataşda Levazıın \"C 

Mubayoat Şubesiııdeki Alım Komisyonunda y pılncaktır 

iV - Şartnameler hergün sözü geçen Şubeden parasız alına
bilir. 

V - İsteklilerin eksiltme ve paurlık için tayin olunan gün ve 
sa tlerde % 7,5 güvenme paralnrile mezkur Komisyena mürac • 
ntları. (2236) 1-4 

• • • 
Mub. bed. %7,5 tem. Eksiltmenin 

Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. şekli günü saati 

Süplrge l.000 adet paz. Z3.Ul.940 11 
Bakalit knpak 200.000 » 25ü0 · 1 7 50 açık ek. 2.lV.940 15,30 
Kıyım bıça~ı 2.400 ıı (Müteahhitleri pazarlık 16 

cem'an namına) 

1 - Nümune ve 'nrloameleri mucibince yukarıda mikhrı ya• 
zılı S kalem eşya hizalarında yazılı usullerle eksiltmeye l·onmuştur. 

il - Bakalit' kapak muhammen bedeli, muvakkat teminatı ek
siltme gün ve saatleri hizalarında y ı.ılıdır 

m Şartnameler her gün sözü geçen Şubed n µorasız alına-

bileceği gibı nümuneler de gorülebilir. 
iV - Ltekliler'u eksiltme \C paz rlılt "çio tayin olunan gun ve 

saatlerde % 1,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona 
müracaatları. (2053) 4-4 

• • • 
Cinsi Miktarı Ekstltme şekli Günü Saati 

~ıı "" - mck mecburiyetindedirler. k lld, y 8811.t 15 de Tophanede Lv. Amirliği satın alma komisyo· - - -
IQ~§l1ır'Pılacaktır . Tahmin bedeli 900 lira ilk teminatı 67 lira 50 Pazarlığa iştirak edecekler :!490 sayılı kanunun yukarıda yazılı Gaz yağı 16 ton Pazarlık 23.lll 940 

l.IV.940 
11 
16 1 11.ı vesikaları Ve teminat muvakkataJ rile birlikte iba(e saatinden ev\ t:l S"LJ be ' • J 70 , ' ''llırıuneleri komisyonda görülür. ıu; op çem rı azamı " ,, 

11ııl• t ' , 30Q Komisyona müracaatları. 1 - Şartname ve siklop çemberi nümunesi mucibince yukarda 
10t lj~ti 2/ ltı aded iki cins cam ördek almacaktır. Pazarlıkla eksilt· 1 yazılı «2• kalem malzeme pazarlıkla satııı alınacaktır. 
dnı' ~, ••tı art 1940 çarşamba günü saat 14 de Tophanede Lv. amir- .M· M y ek~leti . Satın alma Komisyonundan : 1 il Pazarlık hizalarında yaıılı gün ve saatlerde •aba taşta 
ııı•r lt tt~· alnıa komisyonunda y pılacaktır, Tahmin bedeli 270 lira Beherıne tahmm edıleaı fıntı 18 kuru' olan. 100,l O J kutu bulık Levazım ve übayant Şube indeki Alıw Komisyonuııd yapıl caktır. 
10, ,, ıı:ıata 40 lira 5{) kuruştur. Nüıouneleri komisyonda gi>rülür• konaenesi pazarlıkla münakasaya konmuştur. ihalesi :.3 3.940 cu- 111 _ Şartname ve uümuneler her gün sÖLÜ geçen Şubeden 

l5Ôa3~~0 kile çinko levha. 12 No. mertesi günü saat 10 dadır. Kati teminat.ı 42 O 1 ra evs f ,;e s rt- 1 parasız ahnabilir. 
aooo ı/'0 pirinç levha ı.:> milimetrelik. neıuesi 140 kur şa komisyondan lınır isteklilerin kaı unun emret· 1 iV ~ İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatlerde 

~ Ytt~ ılo teneke levha. 0.7 milimetrelik tiği belgelerle ihale saatinde An karada M. M. V. satıoalma kowis- ı teklif edecekleri fiyat üz.erinden % 7,5 güvenme p ral rile birlikte 
~'-tllballrıda _Yazılı 3 -kalem levhftnın pazarlıkla eksiltmesi 27-3-1940 yonunda bulunmaları. mezkur keı>miayona müracaatları. (1993) 4 4 
lıı,•)otı1.1tı/ nu saat 15 de Tophanede Lv. ioıirliği satın alma ko- ı - • • • 
4~b 51311. !apılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 342ü lira lrnt't le. Adana Askeri Satınalma Komisyonundan: ı _ Ebat listesi mucibince 19 ms aandıklık tahta pnzarlıkla sa-
'~liltrj lıradır. Her kalem ayra ayrı da ihale edilebile~e inden Adana garaıizoııu için nisan 940 ayı içinde alınmak üzere 7 bin tın alınacaktır. 
~,, ; lıoıniayona rclmeleri. kilo i:ı;panıık pazarlıkla mukaveleye bağlıınaeaktar. 11 - Pazarlık 23. ili 940 pazartesi güııü snat l ı da Knbataşda 
~ tk1•1

3
0: 0 .32 Mm lik 6u00 kilo saç levha elmacnktır. Pazar• ııfohawmeıı bedeli 420 lira olup muvakkat teminatı 31 lira 50 Levazım ve Mnbayaat Şubesinde~İ Alım Konıisyonunda yapılacaktır. 

~'. l ltı:ııc • 2 3 k · ~l ~İrlj i aı 7.3 1940 çarşamba gönü saat 14. O da 1:ophaned~ uruştur. _ . .. .. _ ili - Jstel.lileriıı paznrlık için tayin edilen gün \'e s atte } 07,5 
lır, : satıııalma komisyonunda yapılacaktır. Tabının bedeh Pazarlıgı 23.3.940 cumartesı gunu saat lO da Adana askerı sa- güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona mürac ati rı, 
'\ 15

11t't teminatı 306 liradır. İsteklilerin komisyona gelmeleri. tınalma komisyonunda yapılncaktır. (2170) 3-4 
'68 ili144 kilo 2 16 yüı.ı iplik. Şartnamesini her ıün ıörebilirler, Taliplerin belli günde müra· 
'sa le· 0 2/8 tire i lik. caatları. 
6r.ı lc.itılQ 2 1 tire iplik. -------------------------

l~~llknrod l2 No. Valter. İSTNBUL TİCARET VE ZAHiRE BORSASI 
,r' .. _et, l'~ ~Yar.ılı 4 kalem iplik 26 mart 1940 anlı gunu saa 21,3.940 1 GELE N 

'~ktır ~ an ede Lv. amirliği satıııalma komisyonunda pazarlıkla ~.rp;eynir 
jıı" -~'ıttı.ı; ahnıin bcd li 6212 lira 88 kuruş ilk teminatı 465 lira F l AT LA R I BuğdaJ 

i.i:~ ~ N ~Unelcri komiıyonda görülür. c 1 N s 1 ' ea~ı Yukarı ~==~ı~. 
1 "'0 p <!ı t kundura .kalıbı alınacaktır. Paz rlıhla eksiltmesi Fmdık 

~'ta ı_0•:ıı:.a.rtesi i\inü saat 15.30 da Tophanede Lv. amirli.r.ri aa- Kr. Pa. Kr. Pa. :J fııkıd1ık 1 "I> " ll:ııı 6 Arpa Aııadol S ~7.5 - .... eçı 1 1 

•2 l Jorıunda yapılacta.ktır. Tahmin bedeli 960 lira ilk te- Kepelc 
ırad • yer" k 

ır Nr. ' k • d ö MI" Kendir tohumu • umuneıı omısyon a g ru ur. Batlcm iç tntlı 
~ Kuıyemi 

ti· ' 1\1. V k l 13akla 4 SS Mııır 
lir '.J·t .e eti Hava Satınnlma Komisyonundan: Be)llZ peyı ir 31 7 32 14 Pnmuk 
Q "'"' b H d k 5 32 Pamuk yağı ~ .. tdtli ,A ın k otomobili pazarlıkla sn tın alınacaktır Mu ham- u2' • y ) u ~uşa • Nohut 

> "il'.) \J10() l Buf!<lay ~ ~rı 5 20 S 
b'~ 'Pıt_ •u.9411 ira olup kati teminat mikdarı 510 liradır Pazar- k 1 n 5 32 T~f:~; 

"~, ~'ltt1, İ •alı günü saat l 1 de hava satınalma komisyo11unda Cev .ı. ıçi Un 

t ~t~ariiı~b~~rl ve fenni şartnaoıe lıer gün kemisyonda öj'leden Çnvdar - ~:f:ık 
~t' t~lilt • ı ır. faınıl.)• ufak Ze"t n yal\>ı 

1)1 rın ,. ıo nl:ıul J ıs 
' ~0 .... ı:nu yyen gün ve saatte kati teminat ve kanuni bel-

,, ... ııy d 
' 21 on • bulunmaları. 

ltıtll ltale d' . · ~, 'tı b d ~ ı:tel molör yedehlerı pnıırlıkla ıatın alınacaktır. 
et• 'Paı_ ~tlıt1 9 

elı l 163 lirn olup kati teminat miluları 75 liradır. 
~~~lır, .<f.940 salı gün" il de bava satınol•a kemiıyoııundıı 

,, l:ıı bunla 
fındık iç 1 

Güz yünu 
Haahaı mavi 
h•J•r peJn r 
Keçikılı 

' lltf 
~ '' )' ~ t, fen Kendir tchı mu 

rlı~ ~,11 ' 'İırıab~~ Qartn me her gün ö~leden sonra meı.k6r ko- l~eten tohu., u 
1111i latl ılır. isteklilerin muayyen fÜn ve saatte kati teminat Kuşyemi 

.ı ,ı t•le · ı .ıı, 

35 -

so -

Arp• 
Afyon 
Böriilc• 
Dan 
fuulya 
fç cevit 
iç f ndık 
ipek 
Fındık 

Keı.a 

Kuşyemi 

G I DEN 

r I rıy o komisyonda hYlmaları. Mı.sı:'Hrıç~: .... 
r tı lll~llb - ltuır nrı ,.t ~ ~ttı· ut ko 1 s ı K Nohut kalburlu ya~ 

llı~ı 1'Yol b' . ınutnn ığı atına ma omi yonundan: S am 

4 so K"t•'n tohumu 
Kendir tohumu 
Mercimek 
Tıfıik 

120 T<ın 
7 • 

1108 • 

• • 
" • • - . 

:>O • 
130 • 

" - .. 
- » - . 
9 • 
4 • 

32 • 
54 • - . 
- T0n 
19,S • 

- il 

229 • 
- . 
10 il 

- )1 

,, 
99 • 
30 » 
- . 

ll,7S.. 
- . 

l lltı l<l ''lırı ırlıklerinin ihtiyacı olan yiiz on altı kalem malzeme Tihik Kutamonu 

't , 1 dtirttc b &lırıacaktır. Münakasasına 25.3.940 pazartesi günü 
~ tll11t,r1 • ~tlanacaktır lıteklileriıı mezkur eşya hnkkında ma· 

• çenqelli 
,. mal 

Yapak Anamal 
Yulaf 

17 10 
155 
140 -

Zeylin ya~ı 
DIŞ FIATLAR 

Batday : :· 1 iverpul 

• 

'""-
1Çın F · ~tı, ındıklıda Komutanlık ıahnalma kemiyonunn 

• 

Şıkaııo 
• • Vinip•k 

Mı .. r : Lon.dra 
Ket .. T. : 111tia yıtı 

Bedeli Türk - İngifü kı·edi anlaşmasından te'diye edilme1t üzere 
mübayaası tekarrür eden takriben 4SJ adet tampon ve 2 O adet 
yay pazarlık suretile ve münhasır:m lııgiliz firmalarından satın alma
caktır. 

Bu hususta tanzim edilmiş olan şartııameler Londra'da Türk Ti
caret Atcşeliğindeaı ve Ankara'da Devlet Demiryolları ~1olzcme daire· 
sinden tedarik edilebilir. Şartname al.ııak isteyenlerin bu kabil mal-
7.eme imiil eden bir İngiliz fabrikasının tems 1 ettiklerini firma ismi· 
ni vermek suretile bildirerek, tahriren \'eya şifahen ) ukarda sözü 
geçen yerlere mürncnatları lazımdır 

Verilecek tekliflerin en nihayet 10.5.1940 tarihine kadar Anka
ra'da Devlet Demiryolları Merkez Dokuzuncu Arttırma Eksiltme 
Komisyonuna tevdi edilmiş olması lazım sreleceti ilin olunur. 

(2 7) 2-4 

lstanbul P. T. T. Müdiirlligünden: 
İdaremiz seyyar ve nakliye memurları için 180 takım elbise 

yaptırılması iti açık eksiltmeye konulmuıtur. Eksiltme 29.3.949 Cama 
saat 15 de B. Postahane binası birinci katta P. T. T. 1\ idürlütü 
odasındn teplanacak 1\ üdürlük Alım Satım Komisyonundıı yapıla. 
c ktır . 

Beher takım elbisenin muh mmen bedeli 21 lira l.epsini• 3780 
lira. muvakkat teminnt 283,5 lirı dır. 

İıleklilcrin olbnpta1d şartnamelerile mühürlfi nümuneıioi ıeraıek 
ve muvakk t te.minatlarını yatırmak ür.ere çalış a günlerinde ıııez .• 
kur Müdürlük idari Kalem Leza:um kısmıııa, eksiltme gün ve a a
linde de 940 senesi için muteber ticaret oda ı vesikası ve muvakkat 
teminat makbuaile ltirlikte komisyona müraeaatları . (iM) 3-4 



ABONNEMENTS 
Ville et Province 
3 mols P trs 456 
6 .. 850 
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ADMINISTRATION 
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Telephone: 49442 
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• 
Tableau Synoptique d s Adju dications O uvertes Aujourd'hu i 

------ Mode Prix Cnution. -Lieux d'ndjudication e t du 
Objet de ı'adjudication d'a&djudicat. eatimatif provisoire Cabier des Cbargcs 

A dJudications au Rabai~ 

Constructions-Reparations-1 rav. Fublics- at· riel de Construction-Cartographie 

Constr. mur jardin maison accouchemcnt 8128 78 609 67 Com. Ach. Crcche Balıkesir 
,, ecurie a Seferihisar Pli cacb 999~ - 74 - ,, lnt. Izmir 
,, bat. transformateur Publique 1600 - 120 - Dir. Fabrique Armcs Izmir 

Plan de restauration de la ville de Babaeski 1()00 - Muııicipnlite Babaeski 
Concours sur un avant projet pr le college College Police Anknr 

de police a constr. pres de l'lns.ıitut de 
Police iı Ankarn 

Jours Heures 

4-4-40 14 -
3· 4-40 15 
29-3-40 15 -
t<L4 40 14 -
25·4-40 

Constr. chaussee avec ıcories de metal goud· Pli cach (;1016 50 4300 - Dir. Fnb. Fer et Acier de Turquie ';-t-40 15 
ronnees (cab eh 2 50 P) 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstrun~ts Su nitaires-Fourniture po~r Hopitaux _ 

Huile de ricin: 5 t Gre iı grc 6750 
ıode minerale: 30 k. (ai) > 240 -

Habil lement - Chaussures - T issus - Cuirs 

Habits et manteaux pr. agenls subalte rnes Publique 2310 
hommes et femmes: 110 compl. 

Etoffe pr. babits: 1000 m. Pli cach 7750 -

Bois de Construction, Planches, Ch r pente 

Bois de constr. pr. pont: 203 mı Puhlique 

Combustible - Carburant-Huiles 

Benzine: 23 t.· vacoum: 1310 k.·valvalioe: 230 Grc a gre 
k.·petrele: ~.>O k. 

Q ivers 

Garniture pr. tampon grııisseur: 10650 p. (aj) Pli cnch 
Pierrcs paves: 90000 p . ., 
Sacs de fourrage: 1000 p.·sangle: 1 '..?00 p. • Gre a gre 

corde: 500 p. · bride: 500 p.-id ·en chaine: 
500 p .-scaux: 200 p.·corde: 10 J p. 

Machine a coudre marque Singer: 6 p. 
Selle: 525 p. (aj) 
Div. nrticles pr. unites voie fcrr~e : 106 !ot• 
Plomb pr. sceller: 2 t . 
Coutcaux pr. bacher: 992 p. 
Calibre pr. chaussures: 600 paires 

" 
" 
" Publique 

Grc a gre 
,, 

Tuyau en toile caoutchoutee: 1000 m. Publique 
Cbambre iı air pr. auto: 40 p ·pneux : 40 p . Gre a gre 
Support pr . trnnsport de manger: 12 p. 

Provlsi o n s 

Avoine: 120 t. 
Orıe: 3(10 t. 
Haricotı; secs: 10 t. 
Blcs concr.sses: 1 O t. 
Sucre: 5 t . 
Beurre: 4 t . 
Huile d'olives : 2 t . 
.s.ı: 5 t. 
ipinards: 7 t. 

,, 

6rc iı gre 
Pli 

0

cach 
Gre a gre 

> 

" 
" 
" 
" ,, 

5340 
9 00 

680 -

960 
2360 
6090 

240 -

1 200 -
3COQ6 -

l.l 00 -
1250 -
1375 -

42 o 
846 
30 
·UO 

Conserves de poiuons: 10000 boites (cnh eh 
" 

la boite g 18 
140 P) 

Sucre: 15 t. 
Savon: 10 ı. 

Pois·chicbe: lQ t . 

Atfjıuftcations a la surenchere 
Articles electr. camelotee 
Canevas rapieceı: 10 t . 

,, camelote: 10 t. 
Jutc eamelote: 6 t. 
Sacı ,, : 5 ,, 
Toile pr. man11ue: 900 k · 
Mı.cbine a broyer le cafe, armoire pr. cafe, 

tamis ete. 
Objetı d'inventnire camelotea: 339 lots 
Diverı objets 
Armoire frigorifique marque Kelvinator 

" > 

> 

Puhlique 

" 
" ,, 

G re a gre 
Publique 

" 
" 

Bottincs camelotes: 1496 p. 11 

Outils et instruments camelotes d'atelier: 57 lots Cr~ a gre 
Objeta camelotes et fer, zinc, sacı camelotcs ,, 

ete.: 88 lota 
Moteur et camion Gre i. gre 

5722 50 

3000 -
1809 -
960 -
80i -

90 

316 32 
26() 94 

la p. O 14,50 
104 65 
361 

506 25 
36 -

Dir. Gen. Türkkuiu Ank'lra 
C . A. Mın. Def. Nat D€p. Avıntien 

6-4·46 10 -
2'>-3·40 1 o -

ın 25 Com. Perm. Municip. lshınbul 8·4-40 14 

581 25 Dir. Gen. Türkkuşu Ankara 

394 - Dir. Trn.v. Pub. Kırklareli 29.3.40 ıs 

400 51 

51 

765 -
225 

150 
93 75 

Hl3 13 
315 -

63 
45 -
31 50 

4200 -

429 19 

450 -
271' -
144 -
120 -

13 50 

23 70 
20 25 

16 27 
8-

54 JS 

Co • Aeli. Milit. E.41irne 

8mc Expl. Ch. de fer Etat lzmir 
ler » ,, " ,, " H. paşa 
Coın. Ach. Mil Balıkesir 

" " 
> Mil. Adann 

Com. Ach. Comm Mil. Ist. Fındıklı 
C . Ach Econ fV onop. Kabatnche 

" " 
" lnt. Tophane 

1er Expl. Cb. Ele fer Etat H. paşo' 
Dir. Gen. Türkkuşu Ankara 
Com Ach. lnt. Ankara 

Com. Acb Mil. E.eremit 
» ıı Edirne 

lnt. lzmir 
.. ,, 
> » 

,, 

" 

Mil. alıkesir 

" Edırne 
ıı ,, Adana 

Com. Ach. Min. Oj f, Nııt. Ankara 

" > 

lnt. Marit. Kasımpaşa 
ll 

» 

Municipalite 8olu 
Com. Ach. Econ. Monop. Knbatache 

" ,, 
" " 
" " 
" " Defterdar. lst. Bur. Fiıc Ey üp 

23.;i-40 ı 0-11 

8-4-40 16 -
8-4·40 11 -

27.3 40 15 -

25-3·40 
25-3-40 
25-3-416 

8·4--40 
8 4-40 

16 -
10 -
10 -
14 -
ıs -

25 3·40 15 30 
12-4-40 11 -
8 4.4 1 15 

22-3-40 14 -

25-3 40 
15-4 40 
2~·3 40 
23·3·40 
23-3-40 
23·3-40 
23-3-40 

il -
10 -
111 30 
11 -
11 30 
12 

25-3 40 16 -
23.3.40 10 -
23-3· 40 10 -

26-3·40 16 -
26-3-40 ] 4 30 
26-3-40 ıs -

25-3-40 
3U. J-40 
30·3-40 
30·3 ·40 
30 3-48 
30-3-40 
25.3.40 

14 -
ı o -
1n JO 
11 -
11 30 
12 -
] 0 -

Dir. Ventes Douanes lstanbul 8-4-40 13 -
13 -
16 -

" " ~4-40 
3me Bur. Exec. lst. Beyoğlu, 27.3 et 1-4·40 

Firuzağa, Bile.zik sok. Saadet Aprt. 
Com. Ach Acadcmie Guerre S-4-40 14 -
C. A Comm. Gen Surv. Douan. lst. 29-3-40 ıs -
Dir. Ecole Pol ıce Istanbul 26·3·40 14 -

ler Bur. Exec. Ankara, Place 
itfaiye Emniyet Han 

23·3-40 11 -

• 

AVIS OFFICIELS 
De l'Administration Generale d e* 

Ch mins de Fer et: d:s Ports 
de l'Etat Turc 

Enviren l.0•3.747 Kg. de bandages pour Iocomotinı, d•Pt: 
paiement ıera effedue du Creılit Turce-Anglais, seront acbete• 1' 
veie de marclıanda ge et exclusivernent des firmes anglaiseı. 

Les eahiera dcs cbarges relatifl a cette affaire peuvent etıf 
preeureı au Service des Approvisioooementa de l ' Ac:lmioistrati•' 
Ge erale des Cbeminı de Fer a Ankara et ebez l'Attacbe Co111oı1 
cial ele l' A111baaaadc de Turquie a Leodres. 

Ceux q11i de&ireot se procurer cH cahier1 tleı cbarrea deh'ej 
s' adresser' par eerit 011 verbalemeot, aux endroita citeı pluı b• 
teut en indiquant les noms des firmea qu'ils repre&entent. , 

Les offres dGivent etre remiaes a la IX-e Commi11ion d' A~ 
clicatiens tleı Cho ins de Fer de l'Etat a Ankara juıqu'au 8 5 1 
nu pluı tarel. (2098) 2 ~ 

Memento des Fourn isseurs __..,,, 
1-.E-.S- A_D_J_UDICATIONS QUl A URONT LIEU DEMAJN 23.3.940 

Cem. Adı. Mil. Balıkesir : 
CoB1tr . Jlal'illH [No 1354] 

Dir. Trav. Pub. Ç anakk. : 
C.Htr. ellau11ce [No U56] 

Dir. Ferm• l.lev tiea Ceton 
Acla•a: 

tılne•t, petrele, lıen%İ•• et vıHıım 

(N• 1'57] 
Dir. Gin. MoHpeles: 

Petrele (Ne 11S3] 
Papier el' eml.allaı• pr. lınteillH{Ne lS.59) 
Celle uıı:eine (Ne 1160) 
So• d• [Ne 1'60) 
lhl aı• (No 1360] 

Com. Acb. Dir. Gen. Falıır. Mil. 
A nkara : 

Ma:ı:eat (Ne l.560J 
Viı CN• lSH] 

Direction Gen. P.T.T. Ank.: 
aalcuH (Ne 1S61] 

i Cem. Aoh. Cerps Armie 
i Eıkifebir : i Selle avec ...... (N• 15'1] 

1 
Dir. Salino Çamaltı : 

PıerrH coaeaueea [Ne 1365] 
Com. Aeh. Mioiıt. Def. Nal : 

Teile pr. bandaıu [Ne 13U] 

Dir. P.T.T. Ist.; 
LocatıH ~aten pr. nipar. cible• •'" 

•arinı (Ne 15'4] 
Dir. Fabr. Tabae. M•nope111 

Samı•n: ~ 
Tr•111port artialu monopoUıeı (No 1 

NOTl.S • Lu Numeroe entr• p•~ 
tbhr• ıont ceıa de notro jourDıl ~-
1.ııuel l'ovia a paru. 

(• ) Lu effairea ıuİl'İH d 'u.. 'J 
ri•qao H ropportent i 41.. yeate• 
adjudicatio• i la •ıırHolaere. _/ 

(3 ocfi Hifedeo devam) 

kur• en k, 2.t90 n••aralı kanun•n 43 Gnel maddeainia ıo• fı~,.,. 
1 

ııaa ıare pazarlıkla ıatın alınacaktır. Tahmin bedeli 638 lira"~) 
teaioat -471 ira 7l) k ruıtu. Şartna•• Zabıt ve Muaaolit Uldtrlfs· 

d • ~ lemin • rülec:oktir. lluıle 1.4.940 pazartesi rlnl 1aat 14 de f 
mi Eaetimeade 7apılaeakhr. Taliplerin ilk teminat makbuı ~

ektuplarile ihale flnl •••11•• ıaatte Daimi EHlmo•tle bıl 
aaları. 

İzmit Tfimen Satınalma Komisyonundan: 

1 
. Tuala ic:in aıattda . yaaıh un ka~ala zarfla alınac:aktır. te, 

edtlem 13 kuuf 39 aantım pahallı gCSriildUj'ündon llir ay asfi'~ 
puarlıta ko•muı 't'e ilk paaarlıtt 25.3.940 pazarteıi rlnü ••• , 
de Tüme~ 1ahnalma komiıyonunda yapılacakhr: Şartnameıi b•' f 
Ankara, lıtanbul, Eıkitebir Lv. amirlikleri ve iz.mitte Tümen ,- • 
alma komiıyonlanada ıörüliir. isteklilerin belli rtla ve ıaatt'ıı" 
~aat evveline kadar ilk teminatlarını ihtiva eden kapah :arfl' 
b.mitte Tümen aahnalma kemiıyonuna vermeleri, 

Mevkii Cioıi Miktarı Fiab Tatarı Temin•tı 
Kilo K.. Sa. Lira Lir• 

Tula Un 90,000 13 39 12,051 '22 

Etlremit Aıkeri Satınalma Komisyonundan : l ~ 
Ber&"ama aıkeri hayYanatı için 120 ten yulaf pa1.•' 

1 

alınacaktır. 

1 
Muhammen bedeli (10200) liradır· 
Muvakkat teminatı (765) liradır. 
Pazarlığı 25 J .940 pazartesi Edremit askeri ıatın 'O 

kondıyoaunda yapılacaktır· Evsaf ve ıartları herıiin ı0' 

l bili•· MÜZA YEDELE~ 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Le""'11~ 

Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
• Haskö1de Deniz Mıntaka K. ve tamir atölye1iode köhn•f' f 
nlan 51 kalem muhtelif nevi atölye alat ve e41evatı puarhkl• 
l acaktır. 

Mubammea lııedeli 104 lira 85 kuruıtur. 
1
o 

P~zarlık 29 mart 940 riaü uat 15 de Galata Mumbasıe t: 

ıincle lltr•him Rifat Hanındaki komiıyoada yapılacaktır. . ,~ 
. isteklileria her rün atölyeye ıriciip rörebilirler. hk teııı111 

hracltr. 

lmtipz Saı.ibi ve Yazı lfleri Direktörü : ıımall Girit 

Ba11lclıta yer: Akın Baaımevi İıtaalaul 


