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ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için K.uruı 

3 Aylıtı 450 
6 .. 850 

12 150U 
Ecnebi weınlek~tler içiıı 

12 uylığı 2700 

Sayısı 5 K ur..ış 

Günü geçen nuıhalar 

20 kuruıtur. 

PAZARTFSI 

HERGON ÇlltA.R 'kTISA.DI. MAJ.1. TicARI VE ztRAI 

GAZETESİ 

25Mut1940 

iDAREHANE 
Galata, Fermenecfler Cacl. 

Kenber hanı. 2nci kat 
No. 8·9-11-12 

İLAN ŞARTLARI 

ldarehE> nemizde görüıülfır 

Telefon: 49442 

' 

Potta kutusu No. 1261 

~~~-· 

Unıunı Tüccarların ve rnüteahhitlerln mesleki Organıdır 

Ekonomik Haberler M üte ah h it 1 erin Tak v i mi - - - -= -- ------
y ARIN 26. J. 940 ta YAPILACAK IHAL!L&R 

•• plan •• aair nralr: beledi1• m•baHMılnie4lr. Paruıı ahu~llir. 
lbale 10 nisan 940 çarşamba ıGntl belediye eaclmeai buzanaau J&• 
pılacaktır. Taliplerin 2490 aayıh kaaauua l lnel macl•siDllekl v...ıkt 
laAmil bul•nmaları lbımclır. Portakal ihracatı 

.!Ortakal ihracatı faaliyeti elan 
~ •111 etmektedir. Yeniden 
"'O .. ndık Rumanyaya ve 1000 
l.t dık da Çekoılovakyaya por
~l ıatılmıthr. 

Ytııı TQrk-Yunan ticaret ve tedi-
re anıaımasının hükümleri 
~ eı.i Türk-Yunan ticaret ve 
~ Je anlaşmuı 11 Mart 940 ta 
ltt ~lrada imza edildi ve Vekil 
~ lieyetince de tasdik olundu. 
ı.;. •ıılaımanın bqlıca hüküm-

ftlnlardır• 

hl~ - Her iki memleket men· 
i~~llltia diğer tarafm ülkesine 
" 

1 •nında ithalatçı memleket· 
~· 1i .•unumi itballt rejimi hü· 

: rırıe tebaan girecektir. 
~,~- Pirinç ve hububattan 
l'lrli.! Yunaniıtana ithal edilecek 
~~·. nıenteli emtianın fob · 
•t\lı ~tı Yunaniıtan bank&1ına 
t\11 ~

1 olarak ödenir. Yunanis· 
•U td illi ~ankaaı bu auretl~ tah
~tc~ı Türkiye mentelı mal 

y ttınden : 
"" lıd.. . · b . . T- k' "'ıııa~ : Jırmı eşını ur ıye 

~ b"'11et Merkez bankuı em· 
~it d'&" ·bankanın tayin edeceti 
~ •ııle lmade bulundurarak 
~ı,, it altaaıtını ldirinı A heaa· 

tlit· 'Jileclecektir. 
~b,ı;r A beaabma yatmlacak 
't~ 'i T&rkiyeye ithal edile· 
~deU "~•ısiıtaa menıeli emtia 
~-,~~ti•in tediyeainde kullanı
'ıtıı_c '· 1<liring 8 hesabına ya-
l~ •lt lllebalit ise : 

~1111,:•tgibı TQrkiyede olup da 
'itı lal tt.nda bulunan kimıele
~ ._~raflarına (Hyyab, talebe 
''~ ltt) ; Tlrkiyede oturan 

ı'" ~~ ;• Y11nan tebaası kimıe
~ ıı-r ~ll•tıiıtaaa rönderecekle
)\\~ ~il teıviyeıine ; Türki
~'fl nik panayırıH itlirak 
L -._,11 •tına ; Tilrk gemilerinin 
~i"' •ıalarında ihtiyar edecek
l~• ~'afları karıılamağa; nak· 
~.. '•tler. ı· . 1 • ~ .. ll . .ı' ımaa reaım erın· •, ~r· bılcilmle .. ir tediye· 
a ....... ~· edilecektir. 
~ l'trlı~naniıtana ithal edile
~ ~ltiıa 11• menf8li hububat 
"'' Ç bedelleri Hrbes eöviz· 
• .... 8ctktır 

' "'p . 
, t ..... aı;•ta paketi, ıuete ve 
~ ~tort a tealluk eden navlun 
li._ 'l& • lllaarafları her iki ta 
ı~olu tçıları tarafuıdaa lr li-

~~· • ~denecektir. 
'1• 'l ~ '-'• 

1 
e Y •naaiıtan ara-

li.:,1'-t , ;~~el 26.9.935 tarihli 
~''' 11-tlllaıınıa ve bu an
,, &ıto\::yl talan 15.12.938 ta-
\ ')ltırı •l11n yukarıdaki esas 
,, hıai olını7an hükumleri 

u. •nı._ 
~u._. :-t••ya dere ve ili· 

~, 1ttır. 
'-ıııL ---~-"" toh -""'u hakkındı bir 

I ~~ kırırnımı 
'" 1 t~ tı.. • t•t•ı'ı• .. 'h 
.ı'_J ~'1.. lb''•lt " ın ıuen ı ve ı -

,al'J ~ '-4-lıi it •be ve korunmaaı 
.,,, '1t'ltt,1t aı.11nun tatbikatın-
" / ~· Ç,'lt._ P•••k tohumunun 
it ' it bitliti r~•a P&muk ibraeat 

\ lf ~•lı ~il~ İftigal mevzula-"lt 'J•tı V lc.1•tlaki kararna
~-I ' ekılece taadik edil· 

~ t.hı~u--
&ı.. ••k~l•rl ihracat lılarıne 
~,... vırıror .... , 

1•tt.ki •lt•baJi• 

cereyanlarm tesirile son günlerde 
ecnebi paralarrnda ve b"lhassa 
İngiliz lirasında mütemadi artış t 
ve eksilişler vukubulması ihracat 
işleri üzerinde tesir yapmakta
dır. Alakadarlar kurların kati 
olarak tesbitinden soara dıt pi
yasnlardnn yapılan feklifleri kar
fılamatı tercih etmekte olduk
larından ihracat i§leri sekteye 
uğraauştır. 

Son günlerde ihraç faaliyeti 
eski taahhüH re inhisar etmiş· 

tir. Bu cümleden olarak İtalyaya 
30 liradan 145 sandık yumurta 

sevkedilmiftir. 

Fabrikalar yapağı satın ılıyorlar 

Fabrikalar yeniden piyasadan 
külliyetli mikdarda yapak mÜ· 
bayaasına başlamışlardır. Bu ker
re 2500 balya yapak .sahlmıştır. 
Sahşlar birliğin tesbit ettiği fi
yatlar üzerinden devanı etmek-
1 edir. Bu gidişle stoklardan bü
yük bir kısmının kısa bir za· 
manda eriyeceği ihtimal dahilin
dedir. 

Ticaret birlikleri kurulması hak
kında yeni bir hanun projesi ha

zırlandı 

Edirne Ask. SAK: 
Sab•n (No 1341) 

lnlaiNrlar U Müd.: 

İı~Komutan. SAK: 
Nolıwt, .. 1ı11a n ~ekirclelı:.l• isla 

(Ne 13i9) 

Maarif Maatbaaı Nld. : 
Füze! yatı (No 1S51) • 
Taıı. 'uvalı, •ephe .aatı, 

0

diltiıtria 
(No 1S51) 

itele Maarif matlaauıad• '"P' in1. {He 1559) 

1 

latanb•l Belediyeıi : 
Nihayetı"z. ıerit (No 1359) 

Kırklareli Aıkerl SAK : 
Sıtı r eti (No 1352) 
A~aç ı;ıakli (?\o 1352) 

Balıkeııir Askeri Sı\K 
Pavyon tamirı (No 1354) 

fıtanbul Teknik Okulu : 
MobilJa {No 1354) 

lıtanbul Ziraat Müd. : 
Ç epa ma\: incıı ' (No 1S54) 

D. D Y otları : 
Zamklı ldiğıd (No 1355) 

Keşan Malmüd.: 
Detirmen molör Ye alcnmı (Nrı 1.555) • 

Ankara Belediyesi : 
Demir malı.eme (No 1355) 
Metopomp (No l!l65) 

Kadıkoy Vakıflar Müd.: 
Kömür (No 1356) "' 

Vize Ask. SAK: 
Sedeyak, makun:ı, ıehriye •• 
(No 1358) 

Selimi ye Askeri SAK: 
Kömür, c:imento, kam, ~ivi, tel, 

ve cam (No 1369) 

Çanakkale Belediyeıi: 
Hehi inş. (No 1S69) 

• • 

gaa7afı'ı 

çiake 

K . iiı:üın, le. kayııı n w.erdalı (Ne U60) 
lina •nkuları (Ne 1360) • 

iamir lııbiaarlar BatmOıl 
Amlıar tamiri (No 1361) 

M. M. Vekile ti : 
ElbiHlik h•aı (No 1'67) 
linek etemobıli (Ne 1363) 

Tophane Lv:r;. SAK: 
Camekin n bölme yap . (He 1SiJ) 
Seyyu m•tbah (Ne 1'6S) 
Yio ve tire iplik {No 11165) 
Tank batlıtı (No 1365) 
Mekt~p laiıtuı l•miri (Ne 1367) 

Askeri Fabrik. U. Mild.: 
Hamıaı eı:ot {No 1363) 
Teıı.iİ.h alit n edevatı {Ne 1S65) 
Elb.1e [No 1365) 

Adana T.H.K.: 
Kurban deriıi (No lı64) • 

Trabzon Belodiyeıi : 
Hell int. (No 136S) 

Deni• Ln. SAK.: 
Şeker, .. b•n n nohut (Ne U6S) 
Tire çorap ipliti (No 1365) 

İstanbul Poliı Mektebi Müd.: 
Huda eşya (N• 1365) • 

H•mlı : [ ] Tırnak İÇİH elınauı ••
ınualar, i'in hangi .. yılı gaaetede nev
oldutunu fÖıterir. 

c·ı Sonunda yıldız i,areti bulaııan itle 
1 m&..yedey• aittir. 

MU AKASALAR 
iApat -T~ı'!!!:~- f~fıa itleri - Malzeme-Harita 

1 
1 

Çanakkale Beledlyeılnden: 
Cinai Bedeli keıif Munkkat temlaab 

U•umi hala inşası 2007 Lira 79 kr. 151 lira 
Yukarı Çarşıda Salamon Çeımesi yanıo.la JD•idea yaptırılacelı:. 

elau 2007 lira 79 kurnt bedeli keıifli u•uml bala in .. aı 6.1.940 
tarjhindea 26.3.940 tarihine kadar 20 j'iin milddetle açık eksiltaeye 
çıkarılmııhr. Talip olanların ihale gilnii olan 26.3.940 ulı ılol 
ıaat 15 de Belc:dıye dairHinde müte .. klr:U Beledi7e Eneümenin• 
ıartoame veaair buıuaat hakkında malumat almak Uteyenleri• S.
ledi7e muba1ebecılite müracaatları ilin olunur. 

Zonguldak Vilayeti Daimi Encümeninden : 
Evvelce 25.3. 940 tarihinde ihale olunacatı ilin edilmif olu 

ve Zonrldakta, kargH talui matı bitmit olunan Huauai İdare biaa• 
11nın ikmali in1&abna aid ekıiltme müddeti ıörilen lizumu binaea 
J0.5.94U pertembe j'iinü saat 11 de ibaleai yapılmak iaero Hatıl· 
mııtır. Evvelki ilanat veçbile iateklilerin muayyen saatten ltir aaat 
... ·velin• kadar kapalı zarflarını Daimt Encümen Ri7aaetiae verme
leri ilia olun11r. 

İstanbul Nafıa Müdürlüiün.len : 
8.4.940 pazartesi iÜnii saat 14 te Nafıa MüdürlltG Eksiltme 

Komisyonu oduında ~94,65 lira ketif bedelli Üsküdar Faatıkataeı 
Orta okulu inıaatı açık ekıiltmeye konulmuıtur. 

Mukavele, ekailtme, bayındırlık itleri aeoel, buaud v• fenol 
fArlnameleri, proje, ketif b•liaaıile bDna mlteferri cliter nralr: 

l eaireıinde iÖrülecektir. 

1 

Muakkat teminat 743 lira.lır. 
· isteklılerin ea az ltir taalahütlde 6000 liralık a.u i.. bHıer if 
7aptıtına dair id ... eleriadea almlf .&dutu Hıilr:alara i.atiaadea f.taa
bul Vilayetine mlraeaatle ekaıltme taribintlea 8 aün evvel alıaıt ela· 
liyet .,.. U40 yılına aicl ticu•t oılaıı veıikalariJe •elmeleri. 

Hükumetçe kurulması takar• 
rur eden ticaret birlikleri laak· 
kında Ticaret Vekaleti tarafın

dan bir kanun projesi hazırlan

mıştır• 

Ayrancı Yatılı Mektebi İnıaat K.omiıyonundan : Siirt Belediyesinden : 

Projenin ihtiva ettiği esaslara 
göre, hüküwet, Ticaret Vekale
tinin gösterecegi lüzum üzerine 
ithalat ve ibı acat emtiasmdan 
muayven maddelerin ihracat ve 
ithalatı ile ufıraşan tacirlerin gi
rebilecekleri hükmi fahsiyeti haia 
birlikler kurabilecektir. Bu bir
liklere girmiyen tacirler, birli
ğin mevı.uuna dahil işl.:rle iş

tigal edemiyeceklerdir-

Ticaıi mahiyeti haiz olan bir· 
liklerin kuruluşları umuwi he
yeti idare meclisi ve murakabe 
heyetı gibi idari teşkilat ile mu· 

rakabelerine ait hususlar ticaret 
kanunu hükümlerine tabi olma
yıp bu yeni kanlın hükümlerine 
batlı olacaktır. Bu birlikler, 
muayyen bir mıntakaya münha-
11r olabileceği gibi bütün mem· 
lekele de teşmil edilebılecektir. 

Birliklerin batlıca vazifeleri 

azalarm mesieki ihtiyaçlarını tat 
min etmek hükilwetçe verilecek 
her türlü direktiflerin ve bilhaıı· 
aa standardizasyon haklundaki 
emirlerin tahakkukuna nezaret 
etmek ve icabmda da bu direktif
leri tatbik eylemek, azası olan 
tacirlerin faaliyetini hükumetin 
ekonomik ve mali siyasetine 
röre tanzim etmek ve bu husuı
ta icap eden karar ve tedbirleri 
almak ve bu maksatla aznsını 

iç ve dış piyasaların icablarma 
uygun olarak yakından tanzim, 
takip ve icabıoda kontrol etmek 
olacaktır. 

Rızalarile birlikten çıkanlar 

ve ticareti terkedenler tekrar 
birliğe girebileceklerdir. 

Ticaret Ve1>.ileti bu kanunun 
tatbiki için lüzumlu teşkilatı vü
cude retirecektir. Bunun için 
de nkiletin 1940 bütçesine el
li bin liralık bir tabaiaat konul· 

mupr. 

Ayrancı nahiye merkezinde yapılmakta olan yatı mektebini• 1 • Sii~t telairin~ isale edil~cek Bota~ •~yunun aoadaj la•yularına 
900 metre murabbaı çatının ıırf itçili~i mtiaaka1ara keamaıt•r. Be· aıd ketıf ve ekıı!tme enakıyle buna aıd ılinları ıörmek iıtiyen ta
her metre marabbaı itin yapılmaıı ketif evrakında göaterileifi ize- ! liplerin A11lr:ara, lıtanbul H Seyhan belediye reisliklerine mlracaat
re 51 kuruş 10 saotimdir. t ları H ihale 12 4.940 c••a ıünü aut 14 ile Siirt 1Mleei7eıiade iera 

Bu işten anlayan bir talil.ine nrileeetinclen taliplerin !i aiaantla · edileoeti illa el•nur. 
yüzde 7,5 teminat akça11yla Ayrancıda meveat 7ab mektebi inıaat 
kowisyonuna müracaat etmeleri ilin olunur. 

Tafsilat arzu edenler Konya nafıa miaarı Naci Teeıtan anlı
yabilir. 

İzmir Belediyesinden : 
73 J aayılı aokaktan müfrez ve 204,21~ numaralı evleri• arasın

ı dan reçen ıokakta yeniden kanaliuıyon ile bu kaoaliıuyena tuta
cak duvar yaptırılmuı ve imli işleri fen itleri müdürlüfiindeki ke· 
tif ve şartnamesi veçhile açık ekıiltmeye kon•lmuştur. M•hammea 

i 
bedeli !f42 lira 28 kuraı olup ihaleıi 8 4 940 pazartesi rünG aaat 18 
dadır. lıtırak edecekler 17 lirahk teminatı it baaka1ına 7atırarala 
makbu:ı.ıle encümene relirler. 

BalıkHir Askeri Satınalma K.omlıyonundan : 
Kolordu g ua•n .. ıobe iııalinde lııulunan lti•a paaarlıkla tamir 

ettirilecektir. 
Malıammen ketif bedeli 7~9 lira 21 kanftur. 
Muvakkat teminat 57 liradır. 
lhaleai 29.3.940 o.ama finl aaat 11 tle ker aataaalma k••İ•J•" 

auntla yapılacaktır. 
1 Postada reeikmeler m•teber ola•aa. 

• • • Çayırhiıarda bulan&D topf• alayınaa krtluı taalrl pa· 
zarlıkla yaptırılacaktır. 

Tamiratın mahammen bedeli 1708 lira 18 kurut el•p taalrata aiti 
ketif cetvelleri kor 1atıoalma kemiıyonu•tla m•n•ttur. 

İhale 28 mart 940 perşeml.e ıAnl ıaat '' ee 7apılaealdır. 
Muvakkat teminat 128 lira ı 2 kurutt•r. 
Posta gecikmeleri muteber detileir. 
Taliplerin mu.kur iÜn Ye aaatte keaalıronamu•a mlraeaat •t· 

meleri ilaa olu•ar. 

K.emalpaıa beledlyeılD~en : 
Kemnlpa,a lallr:Qmet binaaı kartııınclaki parkta 7apılaeak ıaai

no binası açık eluiltmeye çıkarılmıthr, 
Keşif bedeli 4093 lira 87 kurut mnakkat temlHt 308 liradır. 
Keşif kroki Ye ıartaameler Kemalpap lteletli7e m•haı•buiade 

rörülebılir. 
Taliplerin bu ribi i1111aah munffakiyetle yapmıı oldut•na dair 

yeaika ibraz etmeleri liı.ımdır. 
Ekliltmeye İftirak için 2490 1ayıh kaaunda yazılı vHaiki hAail 

olarak ihale günü olaa 8,4.940 saat 15 de bele.li7e oaclaeaine mi· 
racatları ilin olunur. 

Kuı•dası belediy•sfnden : 
Bir ~atı altıacla olmak laere 8 kasap n 6 Mbae dlkk.Anı inta· 

ıı açık ıkailtmeye koaalmuttur. Bu itin kefif bedeli 3452 lira • 
kuruttur. Munkkat te•iaaat akpii 159 llradar. Bu ip al• prt••· 

İıtanbul Belediyesinden : 
iıtaabul Belediyesi hueuclu dahilindeki 11 kasa ile Kartal n 

Çatalca kaularıada 7apbrılaeak Siper Sıtıaak .,.. ıiper be•lielder 
inıaatı açık ekıilta•y• ko•ulmqtur. Ketif ltecleli 5418 lira n ilk 
teminatı 411 lira eo kuru9tur. Ketif .. 1&rtaa111e Zabıt .. MH..&it 
Müdtirlüaü kaleminde fÖrülecektir. litale 9.4.940 aalı ıilni nat 14 
de dAiml enci1111eade yapılacaktır. Talipleri• ilk temia.t maka.us ve· 
ya mektupları, ihaleden 8 •i• •nel Fe11 ifleri mildGrlltl•• mira· 
eaatl• alaeakları f•oni ehliyet H 940 1ılma ait tiearet e4aaı veaika
lariJe ihale ıtnD auayy•• 1&atte daimi ••cl••ncle bal•••aları. 

Pelatbaae Tltla 
ilialarıaa· 

• • • 
ltakım ni tamiri. a.k: laltin~lar U. Miti. 

• • • 
D•nr iataatı. Bak: lat. Nafıa Miti· llA•larıaa. 

l119lar, Kliıik ve lıpenfiıırı aıat, Hutaıı Lvz. 

T~•iD .. _ .. , ilk İıtanbıd Beledl1eıtatlea • -

••• ı.at 

1040,0Q 78,00 lııfoUJrltl Yeaaitte lıallaaıl .. k ... re alıaaeak 
10 to• maki•• 1atı. 

584,iU .ıti,81 Temulik itleri laaynaatıaıa te4uill•li• k•I· 
laaıl111ak l:ıera alınacak tıbbi .. aa. 

TahmiD bedelleriyle ilk temia.t aiktarları 111karı.la yaadı ma. 
kia• yatı ve tılıılııl ecaa a7rı apı afllr: ekıilt•• auretile saba alıaa• 
caktır. İhale 9.4.940 aalı sG•I aaat 14 ee claimi eaclmeacle yapıla
eaktır. Taliplerin ilk teminat makbum veya mektupları .,.. 940 7ılaaa 
ait tic:aret oda11 veaikklarile ilaale pal mıaayy•• aaatte lialml ••· 
cü111entl• ltul•nmaları. 

Ei8ktrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malı.) -
Çanakkale Mıt. Mevki Satınalma Komisyonundan : 
AıfAj'ıda yazılı •abe111eler pazarlıkla aatıa alı11acalr:tır. llaaleli 

4,4.10 perte•be flaÜ saat 15 de Çanakkale mlatalakem •Hki aa
tınalma kemiayoQuada yapılacaktır. lıteklileria kaau••• 2 ve J etl 
maddelerindeki voaaikle ve teminatlarile koims7oada buluamelara. 

CiHi adet muhammen bedeli teaiaat 

Muhabere fi .. aaı 
Muhabere fiacaa 
düa demiri. 

Karut Lira Lira 
5000 41 2050 153 

4700 5J 1491 118 

Orman Umum MldtlrlQlndea: 
Llıama prillen Devlıt •rmaa iflıt•e reYirlırlD•• lıvulaoak 



u gün ilan olunan Münakasa ve Müzayed~ler Listesi 
Ctnat Şekli Mtıhm· bed. T emlnat 

A) MUnakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafta İflBri, Malzeme, Harita 

Pulathane tütün balumevinde yap. döteme 
kaplamaaı ve müteferrik ikmal işleri 

(tart 40 kr.) 
Fıltıkatacı orta okulu inş . 
lıkele tamir ve tevıii işi 
Huıuıi idare binasının ikmali int• (temd.) 
Kaldırım inf. (şart. 68 kr.) 
$ote inş. (tart. 52 kr.) 
Sıfınak ve ıiper hendekleri int• 
Su iaalesi için ıondaj işi 

Kır kahveıi ve soyunma yerleri İnf. (tart. 
15 lu.) 

Su yalağı ve kaldırım int: 320 m1 

kapala z . 15663 25 

aç. elu. 9894 65 
kapalı z:. 5478 -

kapalı z. 13526 66 

" 10390 -
aç. elu. 5488 -

paz. 15000 -

1250 -

1174 74 

743 -
411 -

1014 50 
779 25 
411 60 

1125 -

93 75 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari al!t, Hastahane Lvz. 

Tıbbi ecza hayvanat tedaviıi için aç. ekı. 584 80 

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Portatif elektrikli el zımpara motörü: 4 ad. aç. ekı. 1200 -
Katrakt lokomobil v. ı. fabrika malzemesi 
Akimülatlr küçük: 6 ad.-büyük: 2 ad. aç. ekı. 740 -
Atır kablo bobin tertibatı 2 nevi: 151 ad. paz. 7097 -

M ensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır !:.!: . 
Yazlık clbiıe : 2000 tak. kapah z. 12000 -

Mobilya, büro ve ev eşyası Muşamba, ~ah,~.s. 
Dolab, mua v.ı.: 99 parça aç. eks. 3825 -

Matbaa işleri - Kırtasye-Ya zıhane Levazımı 

Matbaa malzemeıi: 45 çeşit aç. ekı. 2295 53 

Mahrukat, Benzin, Makine yaölan v. s. 

Mazot: 45 t. 
Makine yatı: 10 t . 
Benzin: 900 teneke 
Gu yatı: 300 teneke 

Müteferrik 

Saç levha: 60 t • 
Çinko levha: 3 t. 
Hurç: 50 ad.·muvezai çaotaıı büyük: 50 

ad.•orta: 50 ad.-küçük: 50 ad. (temd.) 
Çakıl: 150 m1·kum: 500 m8 

Japon lak: 100 k .-flatin vernik: 400 k.·aa· 
falt lak: 100 k.-ıikatif vernik: 300 k .
kırmızı vernik: 30 k .. mavi vernik: 30 
k.··ıiyab vernik: 30 k .• kırmızı lak: 
Z90 k.-s-omel.ik: 500 k . (mateahbit nam 
ve beıabına) 

Yerli çimento: ıo.ooo t . (tart. 750 kr.) 
Tırpan (koaa): 10000 ad. 
Köprülü termostat 
iç ve dit otemobil lastiti: 6 ad. 
Kilometre levha: 171) ad .. meyil: 200 ad.-

munhanl 300 ad. (temd.) 
Kondanıör ve faruUuk boru: -45340 ad. 

(tart. 10.20 L.) 
Kazaa ve ıüperbiter boruıu: 24400 ad. 

(tart. 732 kr.) 
Otobüı İfletme idareıi için muhtelif ye-

dek parça: 18 kalem 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Sıtar et: 12 t. 
Sadeyatı: 1440 k: 
Balrır: 80 t. 
Arpa: 30 t. 

• ' 60 t. 
B. M O 7 a y e d e 1 er 

Hurda otobüı 
Bina ankazı 

,, 
Mayvan: 1 bat 
KOknar tomrut• 

Muhtelif otel cfyaaı 

paz. 
aç. ekı. 

" 

pu. 
aç. o!:ı. 

aç. ekı. 
paz. 

kapalı JE. 

,, 
aç. eks. 
paz. 
aç. ekı . 

paz. 

" 
aç. ekı. 

aç. ekı. 

" paz. 

" 
" 

·~· art. 

" 
" 

aç. art. 

" 

800 82 
1040 -
3330 -
102ü -

20400 -
1650 -
4075 -

1890 -
2390 -

150000 -
Beb. 1-

600 -

3930 -

Beb. 4 50 

• 6-

2381 -

3000 -
1440 -

10000 -
1875 -
3750 -

3300 -
1200 -

43 86 

90 -

55 50 
532 40 

900 -

287 -

172 50 

120 13 
78 -

249 75 
76 50 

1530 ....: 
123 75 
305 63 

141 75 
172 25 

8750 -
750 -
45 -

294 75 

11451 50 

8570 -

179 -

225-
108 -

1500 -
282 -
563 -

247 50 
90 -

Günü Saatı 

inhisarlar Umum MO.dtırlüfti g.4.40 ıa -

İıt. Nafıa Müdürlüğ'fi 8·4-40 14 -
K.O. Ereğli Belediyesi 16-4·40 15 -
Zonguldak Vilayeti 30-5-40 11 
M.M.V. SAK 8-4-40 11 -

" 
8-4·40 11 30 

İıt. Belediyesi 9.4.40 14 -
Siirt Ank. Seyhan ve lst. Beled. 12-4-40 14 -
Adana Belediyesi aala ve cuma 14 -

Toprak Mahsulleri Ofisi Sivas Silosu 28-3-40 14 -

İst. Belediyesi 9-4-40 14 -

O.O. Yolları Haydarpaıa 
Orman U. Müd. Ank. 
İzmir Belediyesi 

ı 1-4-40 ı 1 -

Adana Aık. SAK 
8-4·40 16 -

283·40 ıo -

Orman Koruma Geu. Komut. İıt. SAK 8-4·40 15-

Adliye Veklleti Ank. 10·5-40 15 -

Jandarma Gen. Komut. Ank. SAK 11-4·40 15 -

Ank. Belediyeıi 
İst. Belediyesi 
Sivas-Erzurum Hattı İnşaat Başmüd. 

26-3-40 
9-4-40 
6·4-40 
6-4-40 

" 

Aıkeri Fabr. U. Müd. SAK Ank. 30·3-40 
!>·D· Yolları Haydarpafa 9-4-40 
lat. P.T.T. Müd. 3-4-40 

İıt. Belediyeli 1-4-40 
Aık. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 29-3-40 

O.O.Yolları Ank. Haydarpaıa vezneleri 9-4·40 
Ziraat Vekaleti Ank. 12 4-40 
Mrk. Ziraat Mücadele Enstitüsü Ank. 8-4·40 
Tophane Lvz. SAK 
Nafıa Vekaleti Malzeme Müd. 

M.M.V. Deniz Mrk. SAK 

• 
İzmir Belediyesi 

y ozgat Aık. SAK 
lıparta 

" 
,, 

Ank. Lvz. SAK. 
idirne Aık . SAK 

" 
lıt· Defterdarlığı Topçular Cad. 
ist. Belediyeai 

" Tophane Lvz. SAK 

28 3-40 
9-4-40 

t-4-40 

2-4-40 

8 ·4·40 

3-4-40 
~4-40 

25 3-40 
26-3-40 
26-3-40 

.V! 50 25-3-50 
9-4-40 
9-4-40 

27.3.40 
a ı.3-40 Devlet Orman İılet. Karabük Revir 

Amir. 

10 30 
14-
10 -
10 -

il -
10 30 
15 -

15 -
10 -

15 30 
15 -
15 -
14 30 
15 -

14 -

14 -

ıe -

14 -
il 45 
14 -
10 -
il -

14 -
14 -
14 -
ıo -
14 -

Buna 2 ci İcra Çekirgede Yetil 
Burıa Oteli 

8.16-4-40 14 -

olan kereste fabrikalarında kullanılmak üzere katrakt lokomobil ve . Pazarlıfı 28.3. 940 perşembe günü ıaat enda Adana askeri 18• 

25 Mart tl40 

---e· 1 tuplannı ihale saatinden bir aaat evnline katlar komu1011a .. --
leri ilan olunur. 

Mobilya, Büro ve ev eşyası, Muşamba, Hah .!.:!:. 
Adliye Vekaletinden : if 

Adliye Vekaleti için alınacak olan 98 parçad.an ibaret aaabtel 
oioı dolap, masa 22.3.940 tarihinden itibaren 15 rün mlddetle • 1' 
aakaıaya konmuştur. Tahmini fiat 3825 lira ve mavakkat to .. iJl•b 
287 liradır. İhale 10 nina 940 çarıamba ,-ünü ı ... t 15 de a~ık •;
ıiltme suretile Ankarada vekalet levazım ve daire midilrUı~aı • 
toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. Nümune ve ıartaı•~e
yi görmek isti>:en taliplerin Ankarada vekalet levazım ye d••; 
müdürlüğüne, lstanbuldan çıkacak taliplerin de ıartnameyi ı3rlll 
üzere İstanbul Adliye levazım memuluğuna mfiracaatleri. 

!5elimiye Askeri Satınalma Komlıyonundan : 
Haydarpaşa Süel bastaneıi ihtiyacı için ıartname n n8111•1J~I· 

ne göre yaptırılacak 500 adet haatane etajeri kapalı aarf uıuli' 
eksiltmui 6.4.940 Cumarteıi s-ünü saat 11 de Selimiye T0111e11 ;~; 
nalma komisyonunda yapılacakt.ır. Tahmin bedeli 5500 liradır. ])elli 
teminatı 412 lira 50 kuruştur. isteklilerin teklif melduplannı h• 
gün ve ihale saatinden bir saat evveline kadar komiıyeo batk•~,. 
tına vermeleri, numune ve tartnamesini bu komisyonda ber r 
görebilecekler. 

Matbaa işleri, kırtasiye ve yazıhane Lvz. 
Jandarma G~mutanlığı Ankara Satınalma Komisyonunda.Si: 

Jandarma matbaası ihtiyacı için satın alınmaıı icap ed•~ 
ıartnamede isim ve her birinin miktarı ya:ı.ılı kırk b•f çeltı 
matbaa malzemesi 11.4.940 perıembe aünü saat en bef 
açık eksiltme. usulü ile satın alınacaktır· ız9~ 

Şartnamesi parasız Komisyondan alınabilecek olan ti• 
lira elli üç kurut töhmin bedelli bu ekıiltmeye •irmek l• d• 
yenlerin 172 lira yirmi kuruşluk ilk teminat •• ıartnaOJ~ ,. 
yazılı belgeleri ile birlikte tam vaktinde Kemisyooa •"' 
caatları· ~ 

Nakliyat - Yükleme - Bofaltma 
Bor Toprak Ofiıl Ajanılıfından: r 

Toprak maluıulleri ofisi Bor ajanıının dopolarıncla mevcat fıı ~ 
dayların clopolarda çuvallama ve iıtaıyona nakil ve ••ren• t• .. "'w 
ve vagondan tabliye edilerek depolarda çunllıırdan bopltı:ıı• 9'!J 
bir sene müddetle 10.3.940 ıünOnden itibaren bir ay •iddetle ıo.'· ı· 
ıününe kadar açık ekıiltme ile.bir milteabbido verilmek lı:er• -
nakaaaya çıkarılmıtbr. fJfl' 

Taliplerin teraitini ötrenmek üzere Akaaray, Kont• ye dl' 
li, Bor Toprak mahsulleri ofisi ajanılariyle idaremize milracaat ~-· 
rek ötrenmelerİ ve yevmi ihale i'ÜnÜ olan 10.4.940 Ç&rf&lllba rbf' 
aaat dokuzda Bor toprak mahsulleri ofiıi ajanıı biaaaıacla ha11

' 

lunmaları ilan olunur. ,_.-/" 

Mahrukat, Benzin, Maki na yağları v. s. 
lıtanbul Komutanlıtı Satınalma Komlıyonunda• : _,f 

Münakasa pnü talibi çıkmayan komiı7onumu.da me•c11t •' ,, 
ve teraitine göre komutanlık birlikleri ihtiyacı ıçin aıatıda clll' ı,ı: 
miktarı yazılı motc1r itletme malzemeleri orijinal ambalajlı bicl0;.fJD 
da olmak üzere pazarlıkla aatın alınacaktır. Münakaaaııoa Z9· .~ 
cuma günü sut 14 de başlanacaktır. İsteklilerin belli s-üo •• " 
Fındıklıda komutanlık aatınalma komiıyonuna müracaatları. tı 

Cinıi Miktarı Beher kiloıunnun muh. b. lık teıoh•' 
Vakum kışlak 4 ton 63 kurut 189 lir• v· 

> yazlık 14 » 63 > 161 lir• 50 
Valvalin 5 » 48 > 

Gres 6 > 41 > 

Gaz 7afı 8 :» 22 > 

180 lira l!n ~t· 
111 lira ;,w 

19 lir• 

Ankara Belediyeıtnden : l•~y 
Temizlik itleri için 300 tenekede 4500 kile maaot p••'' 

alınacaktır · 

Muhammen bedeli 800,82 liradır. 
Teminat 120, 13 liradır. (lt'~t 
Şartnameıin zllrmek iıtiyenlerin eoeGmen kalemine •• / 

lerin do 26.3.940 aalı a-GnQ aaat IU,30 da beledi1e encil111•11iıı' 
raaaatları. 

• • • ~ 1 ,,ıı· 

Kömür alınacaktır. Bak: Müteferrik ıGtunanda Seliaair• ~ 
SAK. ilanlarına. 

• • • 
lO ton makine yafı ahnacaktır. 

diyesi ilanına, 

Mü tefe r r i k 

f t el 
Bak: luç dtHuod~ 

İzmir Belediyesinden : ./a 
Belediye fe• işleri depoıuna teslim 14~0 torba Portl•~t ~l 

to satın ~lınması, yazılı işleri müdürliltündeki ıartna~•11 lııf ~ 
açık eksıltmeye konul•uştur. Muhammen '?etleli 1537 lır• 0 

1 ıl ıJ 
lesi 8.4.940 per~embe rünü ıaat 16 dadır. lıtirak edeceklc' Jil"' 
ralık teminı.ta iş banka11na yatırarak makbuzile eocU•eP• I' 

- ıı 
aaire faltrika malzemesine lüzum vardır. Müceddet veya az. kulla· tıaalma komisyonunda yapılacaktır. 
aı~mıt makine ve malzemesi olup da ıatmak iıteyenlerin ileri ıü· İsteklilerin bergün Kayseri ve Adana askeri aatıaalma komiıyo-

İstanbul Levazım Amirliği Satııtalma Komlsyonuod' 
2 adet 6 X 32 d" otoanebil llıtiti 

recekleri şartlar ve makinelerin markası evıafı fiyatı ve sair malü- larında tartaameıini görebilirler. 
matla birlikte Orman Umam Müdürlüiüne müracaatları. Teminat makbudarile belli günde müracaatları. 

l.mtr Belediyesinden: 
Otobtb itlctme itlaresi için 6 aJet küçük ve 2 adet büyük aki

alLitclr aatıo alanmaıı, yan itleri Müdürlüğündeki şartnamesi veç· 
bile açık eluiltmeye konulmuıtur. Muhammen bedeli 740 lira olup 
ihaleıi 8.4.940 pazartesi günü saat 16 dadır. İştirak edecekler 55 
lira 50 kurutluk teminata it BankHına yatırarak makbu:aile Encü
mene s-elirler. 

Atlana Askeri Satınalma Komlıyonundan : 
Beberinden 151 adet olmak üzere muhabere malzemeıinden iki 

ani atır kablo tertibatı pazarlıkla yaptırılacaktır. 
Her ikiıinİD mubammea bedeli 7097 liradır. ilk teminata 532 ' 

lira 40 kurutlar. 

* •• 
4 adet portatif elektrikli el zımpara motörü alınaeaktır. Bak: 

D. D. yollan ilanlarına. 

~nsucat - Elbise -Kundura -Çamaşır v. s. 
Or•an Korullla Genel Komutanh~ı Satınalm 

Komisyonundan : 
Orman koruma genel komutflnlıj'ı kıtaları ihtiyaeı içn 2 bin 

takım ya:dık elbise kapalı zarfla satın alınacaktır. 
İbaleai 9.4.941) aalı ıüaü saat 15 de Y enitebirde YlkHl ead. 

desinde Genel K. binaıındaki komiıyonda Y!lpılacaktır. 
Muhammen bedeli 12 bin lira muvakkat temiaab 900 liradır. 

Şartnameıi parasız olarak her s-üo komiıyonda ıörülebilir. 
lateklilerin ıartnameıiode 1uılı YHikalarla beraber teklif mek• 

2 adet 6 X 32 iç > > 

1 adet 20 xıoo dıı > .. ~· 
l atlet 20 x 600 iç > > -·~v 

Yukarıda yazılı 4 kalem otomobil laıtiti alınacaktır• 1''
1

41 f 
eksiltmesi 28. 3. 940 peroembe günü saat 14,30 da Top&-" ..,11' 
amirli ti utınulma komisyonaoda yupılacaktır, iıteklilerİD ti 
rile belli aaatte komiıyona relmeleri. 

- ~ 
. Ziraat Vekaletinden : .

1
, ıOı 

Zirai Kombinalar Korumu ihtiyacı için kapalı zarf uıtrl• J 
adet brpau (Kosa) aatın alınacaktır, dil'İ" 

Trpau Kosa nın beberioc 100 kurut kıymet tah111i11 ' vı• 
ihale 12 niıan 940 tarihine müıadif cuma rünü ıaat 15 t• :J 
biuaıında müteşekkil Satınaima Komiıyonunda yapılacalıtır~~ıf ı 

Munkkat temi11at 750 liradır• ŞartnamHİ Zirai t'O 
Karuma Müdürlüjündea paraııa elarak Yerilir. 

' 



J 
l· 
b 

.,: 
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istekliler kapalı z~rflaranı saat 14 e kadar Komisyona vermeleri lzmir Belediyesinden : 
't 149() ıayıh kanunun emrettiği vesikalarla saat 15 te Komisyonda İ Otobüs itletme idaresi için ıartnamesinde cinsleri yazılı 
... ıır bulunmaları. ı ıs kalem muhtelif yedek parça satın alınması, yazı itleri 

- müdürlüğündeki şartnamesi veçhile açık eksiltmeye konul-

Selimiye Askeri Satınalma Komisyonundan : muıtur. Muhammen bedeli 2~1 lira olup ihaleıi 8·4·40 pa- ı - Ketif n ıartnameıi mucibince idaremisi• Pwlatlaaae tlHla 
Cinıi Miktarı Tahmin İlk zartesi günü saat l6 dadır. Iıtırak edecekler" 179 liralık te· bakım ewinde yapılacak d6teme kaplam:ııı ve müteferrik ikmll iş-

bedeli teminatı l minatı İf bankasına yatırarak~~kbuzile ~ncumene &elirler. ler kapala zarf uıulile ekıiltmeye konmuıtur. 
Çiaıento 44.769 Ton 701.02 57.08 o. o. Yolları ve Limanları İıletme u. İdaresindea: İ il - Ketif bedeli 15663,25 lira, muvakkat teminatı 1174,14 li· 
l<uın 149.220 m8 477 50 35.81 . radır. 
l<öınür 2617. 50 Krr. 130 87 B 8 ~ Muhammen bedeli 150 bin lira olan tO bia. ton yerli çi~ento ili - - Eluiltme 9.IV.940 aalı gün6 aaat 15 de İataııbulcla Kabatat" 

1,_ l<.omisyonumuzda şartuamesi mevcut s. elimiye kış. las.ının ıamıra- 1 9·4•940 t1cılı günü saat 15•30 da kapalı zarf asulıle Ankaratla ıdne ta Levazım ve Mübayaat Şube1indeki Alım Komiıyooaau 7apıla-
"tl d il l Ik · t binasında satın alınacaktır . .... ' •ıt yukarıda nevi miktarı ve tahının be e erı e ı temına f . 8750 . k . ti k eaktır. 
"'lkt • 1 1 • 'h Bu i'e girmek istiyenlerın liralık muvak at temına a a- . • 1 . '1ı· arlara yazılı 3 kalem inşaat malzemesı ta ıp erıne ayrı ayrı ı a- . . _ . 1 , 1 • • • • " t 

14 30 . iV - Şartnameler her gGn Leva:um Şubeıı Yesae1ln ea Ye zaır, 
ot • • 26 3 940 l ·· ·· t 14 t nunun { yın cltığı vesıt.a arı \! e te.dıf leranı aynı gaıı ıaa , a J • L b'l' el 1r •!ı Yapılmak üzere açık eksıltme ıle. · . sa ı g.u. ~u sa. a. e . . _. 1 • ı~ s Ankara Trabzon bat mGdürltlklerınden ılO kuruı muaa ı ı• e a 
• ıı d -1 b l f t k kadar k mı!lyon reıı.1 ~ıne verme erı azımd ı r. . . 1 

~t ~caktır. Şartnamesi her gün Komısyonumuz n goru e ı ·~ s e. - Şartnameler 750 kuruşa Ankara ve Haydarpat• yeanelerinde ,f nabılır. L-

~ ~ın belli iÜn ve ~aa~e teminat paral rı _ve kanuni vesık~larılc 1atılmaktadır. ~ v - Mtlnaka1aya rirecekler nıühiırlti teklif mektaplarıaı ~011-
lıkte Sclimiyedekı Tumen Satınalma Komısyonuua gel~elerı, . . • al .-esaikle y. 1.~ ravenme paruı makbuzu Ye7a banka temıaat 

• • • Cinıi Miktarı Tahmin ilk • • • Muhammen bedelı 1650 lara olan 30<10 Kt. No; 14 ıınko mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarile ıartoameıiuiu F fık.ruıa-
Kilo Gr. bedeli teminat levha 9 4.940 sıılı a-ünü saat 10,30 on buçukta Haydarpatada i•r da yazılı ve1aiki mGnakaıa tarihinden 8 güu evvveliııe kadar Umum 

L Kr. L Kr. binası dahilindeki komisyon tarafından açık ekıiltme uıulile 1atın Müdürlük fnpat Şubeıioe vermeleri ve fenni ehli1et v .. ikuı alma-
Çivi ınuhtelif 6341 960 15 6 23 118 97 alınacaktır. ları. ihale günil de eksiltme uatinden bir 1aat evvel mezkOr naai-
lel 631 600 116 06 8 80 Bu ite girmek istiyenlerin 123 lira 75 kuruılnk muvakkat te• ki makbuz mukabilinde yukıtrda adı reçen Komi•yoo Batkanlatıııa 
Çinko 1049 030 4199 72 314 98 minat ve kanunun tayin ettiği veıaikle birlikte ekıiltme ıünil aaa· vermeleri lizımdar (221~) 1-4 
Caaı 88 M2 114 40 8 60 tine kadar komiıyona müracaatlan lazımdn. 
Yukarıda nevi ve miktarları tahmin bedellerile teminata mu· Bu işe aid şartnameler komisyondan paraaıa olarak datıblmak· 

••kkateleri yazılı 4 kalem inşaat malzemesi tnliplore ayrı ayrı ve tadır. 
hh\it birden ihalesi yapmak üzere pazarlıkla satın alınacaktır. Pa
~•ğı ~.3.940 salı gün~ 0sa~t 14 .de . yapıla~ak~ır. Şartnamesi .her 

kon:ıııyonda görülcbılır, lsteklılerın belh gun ve saatte temınat 
ıı.taı•rilc Selimiye Tümen satınalma komisyonuna gelmeleri. 

~. Edirne Askeri Satınalma Komis.yo~u~?an : • . 
1'tı:94o cuma günü saat 10 da Edirned~ es.kı muşırıy~t daıres~nde 
lııı alQıa komiıyonunda paz.arlık~a 5. bın lırahk tevhıt. s~merı sa. 
,. •lınacaktır. Eksiltme saatındc ısteklılerın M M. vekaletınce tes
~~ tdilen tekil tipte aşağıda cinsleri yazılı parçaları ile beraber ko-
• "Y~na getirecekleri nümunelerden hangisi beğeuilirse bu nümune 
~tınd S • k · d " -ı-en pazarlığı yapılacaktır. , artnamesı omısyon a goru ur. 

Tevhit ıemeri teferrüatı 
1 Tevhit semeri 
2 Şilte 

1 İskelet 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez .Satınalma 
Komisyonundan : 

100 kg. Japon lak 
400 ,, Flitin vernik 
100 Asfalt lak 

" 300 
11 

Sikatif vernik 
30 ,, Kırmızı vernik 
30 Mavi vernik .. 
30 ,, Siyah vernik 

200 ,, Kırmızı lak 
500 ,, Gomelak 

Tahmin edilen bedeli 2390 lira olan cİDI ve miktarı yazılı 9 
kalem boya malzeme•i müteahhit nam ve he1ab1na ukeri fabrika
lar umum müdürlüğü merkez sahoalma komiayoounca 29 3.940 cu
ma günü saat 10 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname paruaz 
olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 179 
lira 25 kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 Ye 3 maddelerindeki ve

• • • 
1 - Şartnameıi mucibince «~> kilo kalay açık eksiltme •••• 

liyle .. tm alınacaktır • 
il - Muhammen bedeli «4000> lira muvakkat temiııab <30Cb 

liradır. 
111 - Eluiltme 29. 111 940 Cuma günG ıaat 10 da Kabatqcla 

Levazım ve Mubayaat Şubeıindeki Alım Komisyonda yapılacakbr. 
iV - Şartnameıi her gün eözü geçen Şubeden paruı• alına

bilir. 
v - lıteklilerin eksiltme için tayin edilen riln ve uatte Yo 7,5 

iilvenme paruiyle birlikte mezkur Komiıyona mGracaatları. 

Ci•ıi 

Niba1.Uis terit 

(2.102) ı-4 

••• 

Miktarı 

M•b. bed. Y,7,5 tem. !luUt ... iw 
lira kr. lira kr. tekli f · Mali 

4000 adet 
--=-----

pasar. 28.3.IMO 
ti da 4 Kolan tartısı 

1 Göğüslük saiklc komisyoncu olmadıklarına. ve bu işle alakadar tüccardar ol- Kırmızı oflet miirekkebi 150 lr.ı. ) 
duklarına dair Ticaret Oduı veııkaaaiyle mezkür po Ye 1&atte ko- · A~k > > 100 > ) 1082 00 82 00 apk e1luiltme 1 Paldum 

1 Yular başlığı (dizgin) 
4 Paldum ve göğüslük askı kayışları 

miıyona müracaatları. • • • Bronz mawi of.et > 75 > ) 2.IV.940 15 

2 Pamnk kolan (0,08 : 0,09 X 100 S) eb,adında 

Aakeri Fabrikalar Umum· Müdürlüğü Merkez Satır alma 
"-1 Komisyonundan : 

~tttıenin cınıı ve Muhammen Muvakkat· 
lllikdarı bedeli teminatı İhale tarihi 

''% lira kr. lira kr. 
~~ k~lo yaylık çelik 1243 55 93 27 '29.~.940 
t ıı kdo bohçalık saç 1248 93 60 l> 

kıtleaı muhtelif zım- 9130 684 74 ll 

saat 14 te 
l> 14,30 
> 15 te 

l>ara taıı c· . 

Hurç ve müvezzi çantaıı alınacaktır. 
ilanlarına. 

Bak: lat. P. T. T. Müd. 

Erzak, Zahilie, Et, Sebze v. s. 
::.;..;;;....;....:~~~_.;.~~~~~------

Yozgat Askeri Satınalrna Komisyonundan : 
Eratın Mayıs 940 sonuna kadar ihtiyacı olan 12000 kilo ııfır 

eti açık eksiltme ıuretile alınacaktır. 

dır. 
Muhammen bedeli 3000 lira olup muvakkat teminatı 225 lira· 

İhale günü 3 Ni1an 940 çarıamba iÜnÜ aaat 14 dedir. 
İsteklilerin belli gün ve .aatte Satınalma Komiıyonana 

c:aatları ilan olunur. 
müra-

tt111 
10ıi ve mikdarlariyle muhanımen bedelleri yukarıda yazılı mal-

'tııtıt llı\itaebhitleri nam ve hesabına hizalarında gösterılen gün ve İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 
!tıiıy ttde askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez satıaalma ko- Komisyonuınuyda mevcut eV1af ve şeraitine göre komutanlık. 
t'k ~lltınca pazarlıkla ihale edileceklerdir. Şartnameleri parasız ola- birlikleri ihtiyacı için aşağıda cioı ve miktarları yazıla üç kalem 
1. 24~ltıiıyondan verilir. Taliplerin bizal~rınd~ki m~vnkkat t~oıinat- ' erzak pazarlıkla satın alın.acaktır, Münaka1aaına 26.3.940 uh iÜnQ 
o)llıad •ayılı kanunun 2 'e 3 maddelerındekı vesaıkle komısyoncu saat onda başlanacaktır, isteklilerin belli giln ve aaatte Fındaklıda 
O~ •klarına ve bu işle aliikadar tüccardan olduklarına dair ticaret Komutanlık Satınalma Komisyouna müracaatları. 1 "t•ikaıiyle mezkür gün ve saatlerde komisyona müracaatları. Kilo Cinıi Oeher kiloıunun hk temiaaiı 

O 1zmlr Belediyesinden : 
~, ilt tohnı kanepe kılıflarınının 31.5.940 tarihiııe kadar yıkanma 
''-ilt(lltnaıeıi işi yazı i~leri müdürlüğündeki şartnamesi veçhile açık 

~ltıtye konulmuıtur. 
16 d dtıha~lllen bedeli 216 lira olup ihalesi 5.4.940 cuma günü ıaat 
t~ il ır, iştirak edecekler 17 liralık teminatı iş bankasına yatıra· 

~•kbuıu ile encümene ielirler. 

~ 
1 erkez Ziraat Mücadele Enstitüsü Direktörlüğünden : 

il. y, - Enatitümüz için bir tanu köprülü termostat açık eksiltme 
~oı0f.lırılacaktır. Termostatın nümuııesi ( yüksek Ziraat Enstitüsü 

2 
1 Eıııtitüsünde) görülebilir. 

'•t l-ts) Muhammen bedeli (600) altı yüz liradır. Muvakkat temi· 
3 kırk beş liradır. 

L_ ot - Fenni tartoame.i enstitümüzde görülebilir. 
~~he:~~!es~ 8.4-940 günü saat 15 de An~ura Defterdarlığı mu· 
•lıl>ltr• udurJuğünde toplanacak olan komısyoııda yapılacaktır. 

-llllt .. lQ belli aün ve saatte mezkür mahaldeki komisyonda ka· 
tıı.• •ta •ı_ • 

,..t, '
1
• Ve muvakkat teminatlariyle birlikte bulunmaları bıldi · 

~·~v 
• • Deniz Merkez Levazım Satınalma Komisyonu 

( tleb . Başkanlığından : 

1 t4•tt trınin tahmin edilen fiyatı 45Q kuruş olan 45340 adet kon
~·940 ~t farulluk boru alınacaktır. Bu işe ait pazarlık eksiltmesi 

ll:ıGt arilıine rastlayan pazartesi günü saat 14 de vekalet binasın· 
lth:ftkı~n komisyonumuzda icra edilt:cektir. 

'-I' 1311 b tahlllini fiyata takas primi de dahil bulunmaktadır· 
11

l'olll.I orulara ait şartname 10,20 lira mukabilinde her gün ko
••,,_ lrıua:dan l b'l' 

ti)( ''l1.1ııak a ına ı ır. 
~i I~ kcııaı· ••aya girmek istiyenlerin 11451,50 lıralıl.c ilk teıninatla

t 
1kte b18

1
Y0 ncu olmadıklarına dair vesika ve lüzum olan evrakla 

tJi - . d b l , &un ve saatte komısyonumuz a ulunma arı, 

~ ~t' .~btrinin tahmin edilen bedeli 6 lira olan 24400 adet ka
.__ ·&4Q ta~:~hiter borusu alınacaktır. Bu işe ait pazarlık eksiltmesi 

lekkttu' ~ne. rastlayan saJı günü saat 14 de vekalet binasında 
~ı. ll\i bo 0Dlısyonumuzda icra edilecektir. 

)oıııalb rulara ait fartname 732 kuruı mukabilinde her gün ko· 
lit,

1 
){ıllna~tdan alınabilir. 

~~~k Uk taaa~a İflirak etmek istiyenlerin belli gün ve saatte 8570 
1'-clalta tını~at ve kanuni belgeleri ve komisyoncu olmadıkları 

•••ıkalariyle birlikte komisyonumuzda bulunmaları. 

30000 Nohut 
15000 Ç. üzüm 
10000 Sabun 

muham. bedeli 
Lira Kr. 

16 
20 
42 

itJ 
Lira Kr. 
360 
229 
465 

'; _i EVLET ;~;Df.MİRYOLLARl· vE lİMANLAHt.; 
~~:~; .. İSLETME GENEL DiREKTÖRLüGüNOEN. ·~ 
._.,. - - -

Muhammen bedeli 1200 lira olanJ4 adet portatif elektrikli el 
zımpara motörü 11.-1.940 pertembe srünü saat (11) on birde Haydar· 
pafada gar binuı dahilindeki Komilyen tarafından açık ekailtme uıa. 
lile satın alınacaktır. 

1 Bu işe girmek iıteyenlerin 90 liralık muvakkat teminat ve ka· 
nunun tayin ettiği vesaikle birlikte ekıiltme iÜntl 11atine kadar K .. 
misyona müracaatları lazımdır 

Bu ite ait şartnameler Komiıyondan paraııs olarak datatıl· 
maktadır. (2299) 1-4 

* * • 
Bedeli Türk - İngiliz kredi anlatınaıından te'diye etlilmek Gzere 

mübaynası tekerrür eden takriben 480 adet tampon ve 2000 adet 
yay pazarlık suretile ve münhasıran lniiliz firmalarıadan aatın alına• 
caktır. 

Bu hususta tanzim edilmit olan şartnameler Lendra' ela Tark Ti
caret Atrşeliğinden ve Ankara'da Devlet Demiryolları Malaeme daire
sinden tedarik edilebilir. Şartname almak iıteyenlerin b• kabil mal• 
zeme imal eden bir İngiliz fabrikasının teml:l ettiklerini firma iaml
ni vermek suretile bildirerek, tahriren nya tifabeo yakarda il.ti 
geçen yerlere müracaatları lazımdır. 

Verilecek tekliflerin en nihayet 10.5.1940 tarilaiae kadar Aaka· 
ra' da Devlet Demiryolları Merkez Dokuzuncu Arttırma Ekıilt•e 
Komiıyonuna tevdi edilmit olma11 lazım relec:eti ilin olunur. 

••• 
(2097) 3-4 

Muhammen bedeli 5800 lira olan !0.000 kr. ıiliadir yatı 
2. 4. 1940 1alı günü aat ( 15) on bette Haydarpaf&d& i•r binuı 
dahilindeki Komisyon tarafından kapalı zarf uıulile utan alınaoaktır. 

Bu işe girmek iıteyenlerin 435 liralık muvakkat teminat, kanu
nun tayin ettiti veıik.alarla tekliflerini muhtevi sarflarını ayni güa 
ıaat (14) on dörde kadar Komiıyon Reiıl'tine Yermeleri liı.ımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komiıyondan paruıa olarak datıtıl-
maktadır. (2029) 4-4 

1 - Şartname ve 11ümaneleri mucibince yukarıda miktarı yazı• 
lı (2) kalem malzeme hizalarında ıöıterilen uaullerle ekıiltmeye kt!•• 
mnftur. 

U - Mahammen bedelleri muvakkat teminatları, eJullt•• fi• 
ve .. atleri hizalarında yazılıdır. ' 

111 - Ekıiltme yukarıda yazıla ıilnlerde Kabatafda Levasım Ye 

Mabayaat ŞubHindeki Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 
iV - Şartname terit eb'at liıteıi ve mGrek.kep nl••aHi lau 

ain 8'Szü ıeçen Şubeden paraııa alınabilir, 
V - lateklilerin eluiltme için tayin edilen fla H •atte Y. 1,8 

rtivenme paraaile birllkte adı ge~ea Komiıyo•a mlraeaatları. 
(1960) J-• 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
8 4.940 pazarte1i günü saat 15 de lıtanbulda Nafıa MtldGrUlt6 

eksiltme Komiıyonu. Oda1ında (4867.49) lira ke,if bedelli Heybelia
da Sanatoryomunda yapılacak kömürlük duvarı inıaatı •tık ekıilt

meye konulmuftur. 
Mukavele, Ekıiltme Bayındırlık işleri ienel, hnınd n fenni 

şartnameleri, proje keşif huli.auiyle buna müteferri diter evrak 
dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat (366) liradır. 

lıteklilerin en as bir teahhiltte (3000) liralık bu ite benser if 
yaptığma dair idarelerinden almıt oldutu ve1ikalara iıtinadea latan· 
bul Vilayetine müracaatla Ekıiltme tarihinden (8) j'Ün evvel ahnmıf 
ehliyet ve 939 yılına ait Ticaret Odası vesikaları ile iClaıtleri. (!141) 

lıtanbul P. T. T. MüdUr,IUgUnden: 
!0.3.940 çartamba eaat 14,30 da 8. poıtabaae binuı birinei kat• 

ta P .T.T. Mildürlüğtl Oduında toplanacak. Alım Satım Komiıyoaun• 
da açık ekıiltme.i yapılacatı ilin edilmit olan 50 adet ~ift burı, ~O 
adet büyilk, 50 adet orta, 50 adet kilçü k boy milveui 9antuı içia 
muayyen 1aatte toplanan Komiıyona tartnameıi dahilinde ber .fıan• 
fi bir talip mürac:aal etmeditinden ekıiltme i.4.940 Ç&rf&•lta Hat 
1~ de yapalmak there on a-ün müddetle uzatılmıştır. 

Beher adet çift burcun mah~mmeo bedeli 611, blylk bey çaa• 
tanm beheri 9, orta boy çantanın beheri 7,5 kGtük boy tantanıa 
beheri 5 lira bepıinia 4075 lira, muvakkat teminat aos lira u k•· 
ruttur. 

l.teklileria olbaptaki milbilrl6 nilmunelerini ve f&ftH•Hiai 
rlrmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak. 1bere çalı,.a j'tlale· 
rinde mukur mGdlrlGk idari kalem levazım kıamıoa, ekıiltme rOo 
Ye ••tinde de 940 1ene1i için muteber T1caret Oda11 weıilı::uı, ma
vakkat teminat mak.buzile birlikte Komiıyona müracaatları, (2290) 

Teknik Okulu Satmalma Koinisyonu Başkınhğmdan : 
Yıldıııda bulunan okulumunn 3718 lira 88 lturuı ketif bedelll 

"20,, kalem Mobilye Mua, Dolap, Perdelik ve1aire teıi1at •.J.940 
tarihine r&1tlayan Salı illnil ıaat 15 de f&rloameaine rör• GamGf
myunda YükMk MGbendiı Mektebi MuhaHbeciliğinde toplana•k 
olan Komiıyooamuzda ihale.i yapılmak üzere kapalı urf Halile 
ekıiltmeye konmuttur. ilk teminat 278 lira 90 kuruıtur. lıteklileri• 
2490 aydı kanun ile tartnamede yazılı belgeleri teklif mekhlplarına 
koyarak Ekıiltmeden bir 1aat evveline kadar makbus makabiliade 
Komiıyona vermeleri f&rloame ve reıimlerle nümuae ve Mir tafıi • 
litı iÖrmek ve ötrenmek. ve ilk teminat yatırmak iıte1ealeria ek• 
ailtmeden bir gün evveline kadar Okulumuza Ye ekıiltme .ana de 
Gümqıuyunda YGktek Mühendiı mektebi muh&1ebecilijiade topla
nacak Komilyonumuza ıelıneleri. Postada vaki ola.ak ıecikmeler 
kabul edilmez ( 1858) 4-4 

lmtiyaa Sahibi ve Yazı itleri Direk.tlSrG : ıımall Girit 

Buıldıtı yer: Akıa Buımevi lttaabul 
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Tableau Synoptique des Adjudica tions Ouvertes Aujourd'hui 

ObJet de ladjudication 
------ Mode Prix 

d' adjudicat. eatimatif 

A dıudications au Rabai~ 

Caution. 
proviıoire 

Lieux d'adjudication et du 
Cahier des Chargeı Joura Heures 

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

Constr. plancher ete. a la maison de mnnipu· Pli cach 15663 25 1174 74 Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 9·4-40 15 -
lation de tabacı de Polathane (c. eh 40 P) 

Constr. bit. ecole ıecondaire a Fıstıkaağnç Publiquc 
Trav, agrandissement et rep. echelle Pli cach 
Acbev. constr. bit. Administr. Comptnbilite 

Particuliere (aj) 
Conıtr. pave (cah eh 68 P) 

,, chaussee ,, ,, 52 ,, 
,, foues pr. boucliers et abris 

Trav. ıondage pr. adduction d'eau 

Pli cach 
)) 

Publique 

9894 65 
5478 -

13526 66 
10390 -
5488 -

Constr. bit. pr. Cafe et locaux pr. se desha· Gre a gre 15000 -
biller (cah eh 75 P) 

743 -
411 -

1014 50 
779 25 
411 60 

11'25 -

Dir. Trav. Pub. lstnnbul 
Municip. Ereğli de la Mer Noire 
Vilayet Zonruldak 

8-4-40 14 -
ı6-4-40 ıs -
30-5-40 11 

Com. Ach. Minis. Def. Nat. Ankara 8-4-40 11 

" " 8·4-40 1 l 30 
Com. Perm, Municip. lstanbul 9 4 40 14 -
Municip. Siirt, Ank., Seyhan et lstnnbul 1 :?-4·40 14 -
Municipalite Adana Mardi et Vendredi 14 

Conıtr• conduib d'eau et pave: 320 m2 1250 - 93 75 Officc Cereales Silo .5inı 28-3-40 14 -

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 

Produib pharmaceut. pr. traitements animaux Publiqoe 584 80 43 86 Com. Perm. Municip. lstanbul 9.4.40 14 -

E lectricite-Gaz-C hauffage Central (lnstallationet Materiel 

Moteur electr. emeri a main et portatif: 4 p. Publique 1200 - 90 - . l er Expl. Cb. de fer Etat H. paşa 11-4-40 11 -
Mat•riel pr. fabrique tel que locomobile ete. Dir. Gen. Forets Ankara 
Accµmulateur: 6 petits et 2 grands Publique 740 - 55 50 Municipalite lzmir 8·4-40 16 -
Cible lourd en bobine de 2 sortes: 151 p. Gre a gre 7097 - 532 40 Com. Ach. Milit. Adana 28-3-40 10-

Haliillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Habib d'ete: 2000 complets Pli cach 12000 - 900 - C. A. Comm. Gen· Prot. Forit Ank. 9·4-40 15 -

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 

Armoire et table: 99 p. Publique 3825 - 287 - Miniıtere Justico Ankara 10-5-40 15 -

Trayaux d'lmprimerie - Papeterie -Fourniture de Bureaux 

Articles d'imprimeıie: 4S lots Publique 2295 53 172 20 C. A. Command. Gen. Gendr. Ank. 11-4-40 lS -

Tranşport-Chargement - Dechargment 

Combustible - Carburant-Huiles 

Mazout: 45 t. 
Huile pr. macbine: 10 t. 
Benzine: 900 bioonı 
Petrele: 300 • 

D iv• rs 

Besace: 50 p.-sncs pr. facteurs grands: 50 p.-
111oyenı: 50 p. et 50 p. petits (aj) 

Gre a gre 
Publiquc 

" 
" 

T&le en plaque: 60 t. Gre a gre 
Zinc ,, ,, 3 ,, Publique 
Cailloux: l 50 m11-sable: 500 m3 ,, 

Laque japonaiıe: 100 k.-vernis flatin: 400 k. - Gre iı rre 
aıplıalte laque: 100 k.·vernis secatif: 300 
k.·id. roure: 30 k.-id. bleu: 30 k.-id. noir: 
30 k.·laque roure: 200 k.- gomme-laquc: 
500 k. (au nom et pr· compte du fournisı.) 

Ciment in.lirine: 10000 t. (cah eh 750 P) Pli cacb 

faux (Kosa): 10000 p. ,, 
Thermostate a pont Publique 
Cbambre a air et pneux pr. automobile: 6 p. Gre iı 2're 
Plaque kilometrique: 170 p.-id. pr. pente: 200 Publique 

p.-id. pr. courbe: 300 p. (aj) 

800 82 
1040 -

3330 -
1020 -

4075 -

20400 -
1650 -
1890 -
2390 -

150000 -

lap. 1 -
600 -

3930 -

Tuyaux condenıeur ete.: 45340 p. (cah eh Gre a gre la p. 4 50 
10,20 L) 

Tuyaux de chaudiire et Superhiter: 24400 p. 
(cah eh 732 P) 

Oivenea pieces de recbange pr. l'E.xploit. 
autobuı: 18 lota 

pPoylslo na 

Poia-chiche: 30 t. 
Raiıln unı pepin: 15 t. 
Sovon: 10 t. 
Viande de beeuf: 12 t. 
Ble conca11e: 80 t. 
Orre: 30 t. 

> 60 .. 

A~dications a la surenchere 

,, 

Publique 

Cre a rre 

" 
" Publiquc 

Gre a gre 

" 
" 

Oeoombres de maison Publique 
Ordureı ramusees durant 6 mois par les ouv- ,, 

rier1 de la Voierie dans la villc de Mersin 

lap. 6 -

2381 -

le k. O 16 
:.D o 20 

" o 42 
3000 -

10000 -
1875 -
3750 -

190 25 
432 -

120 13 
78 -

249 75 
76 5() 

305 63 

1530 -
123 75 
141 7S 
172 25 

8750 -

750 -
45 -

294 75 

11451 50 

8570 -

179 -

360 -
225 -
465 -
225 -

1501) -
282 -
563 -

Municipalite Ankara 
Com. Pcrm. Municip. lstanbul 
Dir. Pr. Constr. Ligne Sivas-Erzurum 

, > 

r'>ir. P.T.T. lstanbul 

C. A. Dir. Gen. Fab. Mil. Ankara 
ter Exploit. Cb. de fer Etat H. paıa 
Com. Perm. Municip. lstanbul 
C. A. Dir. Gen. Fabr. Mil. Ankara 

Adm. Gen. Ch •• de fer E.tat Ankara 
Caissc H. paıa 

Ministere Agriculture Ankara 
lnstitut Lutte Agricole Ankara 
Com. Ach. lnt. Tophane 
Minis. Trav. Pub. Dir. Materiaux 

26-3-40 10 30 
9.4.40 14 -
6-4-40 10 ·-
6-4·40 10 -

3.4.40 15 -

30-3·40 11 -
9-4·40 10 30 
l-4·40 15 -

29-3·40 10 -

9.4.40 15 ~o 

12.4.40 ıs -
8-4-40 15 -

28·3·40 14 30 
9-4-40 15 -

Com. Acb. lnt. Marit. au Miniı. Def. 1-4·40 14 -
Nat. Aukara 

> 

Municipalite lzmir 

Com. Acb. Comm. Mil. ]st. Fındıkla 

" 
,, 

,, w 

" Milit. Yozgat 
Com Ach. lnt. Ankara 
Com. Ach. Milit. Edirne 

» :.D 

Oir. Routes Touristiqueı bmir 
Municipalite Menin 

2-4-40 14 -

8-4-40 16 -

26-3-40 
26-3 40 
26-3-40 
3-4-40 

25-3-40 
26·3·40 
26-3-40 

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

2S.3--40 11 -
5-4-40 15 -

= 

AVIS OffICIELS 
De ı•Administration Generale d•' 

Chemins de Fr et des Port:• 
de l'Etat Turc i 

loviroa 1.043.747 Kr. de bandageı po1lr leoometlnı, ~ •• t ~ 
paiement ıera effeolue du Credit Turco-Anılaiı, ıeront aelaetil r" 
veie de man:bandaıe et excluıivement dea firmeı anılaiıet. 

Leı oabiers dea cbarges relatifı a cette affaire pea•ut li' 
procariı au Service dea Approvisionnementı de l' Atlmlaiıtratl-' 
Gialırale dea Cbeminı de Fer a Ankara et chea l' Attaola6 Co•"' 
eial ele l' Ambassade de Turquie a Londrea. 

Ccı.ax qui deıireot ıe procurer ceı cahieu deı oharrH ~ol•'J 
•' aıiresaer, par ecrit ou verbalement, aux endroitı eiteı plaı ~ 
te•t en İndiqHnt leı DOmS des firmeı qu'ils repreıentent. 

Leı offres doivent etre remiıeı a la IX-e Comml11ioa ti' A~~ 
clieationı deı Cbeminı de Fer de l'Etat a Ankara juıq•'aa 8.5. lr' 
H pluı tarcl. (2098) ~ : 

Memento des Fournisseurs 
LF.S ADJUDlCATIONS QUI AURONT DEMAIN 26.J.N> 

M.aicip. Çanakkale : 
C.n•tr. W. C. [No 1369] 

Com. Acb. Milit. Edirne: 
Sneıa [No l~l) 

Dir. Gen. Monopoles : 
Sao• po•r sel, peod11le, oolle 4'iKtrille 
[N. USl] 
Ralıaa perpetuel (Ne 13S9) 

Com. Acıla. Mil. Kırklareli : 
Viaaıle ıle boeuf [No 1'52] 
TraHport beia [No 1352] 

Com. Aoh. Milit. BalıkHir : 
Ripar. pnil! .. [Ne 13S4] 

Ecole Technique latanltul: 
M .. t.ı .. [Ne 1154) 

Dir. Arricul. İıtanb•l: 
Maclıine pieebe INo 1354) 
Chemlnı de fer Etat : 

Papier gom111e [No 1355] 
Dir. Fiac Ketan : 

Moteur et ...... ıle moulia [Ne 1J55]• 

Manleipalite Ankara : 
Materiel •• fer [No 1355) 
Metopompe (No 1365) 

Dlr Vakoufı Kadık6y: 
Clıart.eıa [Ne 1356) • 

Com. Ach. Milit. Vize : 
lea.rre, aacaroni•, vermicellu et petro• 
le [No 1351) 

Oir. lmprimerie Maarif: 
Ceaatr. ll l'lmprimerie Maarif [Ne 1159) 

Cem. Perm. Munic. lıtanbul : 
Rai•in He, babricotı HH [No 1860) 
De~oat.rH lıiti11H [Ne 1360) • 

• • 

Com, Acb. MUitaire Selimlt•!.t j 
Cbarbon, eiment, aable et oleH (Ne 1"'' 

Dir. Pr. MonopolH laair: 
Repar. lı.anı1r [No 1361) 

Com. Aeb. Miniıt. D'*. Mat•: 
Etoffe pour lıabit• [No 1167) 
Aatomobile de monhıre (Ne JJ6'] 

Com. Aeb. luteo.cl Toplaaa•: 
Conıtr. '\'İtrinH et di•İ•İHI (Ne 11"] 
Cuiıiae amlnılente [Ne 13621] 
Fil en laine et en eoten (Ne tffS] 
Cbapiteaıa te tanlu {Ne 1"SJ 
R'p•r. 'lliti11e eeole (Ne 1"7] , t 

Dir. G'-1. Fabr. Milit. A•k-" ' 1 
Aeide uetiqae (Ne U6S) 
Habit• [Ne 1J6S] p. . 
Outit. et inıtrmıneat• ıl' eta'lllie [N• JS • 

Ligue A•iation TarqH A~••' ~ 
PeauK de kouban (Ne 1"4] • 

MunicipaJite Trabaoa: 
Conıtr. W. C. [Ne 15,5) 

Com. Ach. lotenıl. Muit. : 
Suc:re, aaven et peİ•·c:lı.iebe [Ne 1Jf~~ı! 
Fil en coton poıa" elıı.auuette• (Ne 1"'' 

Direction Ecole Poli~ lıt. 
Objet• cameletH (Ne 15H] • 

NOT!S ' LH Nua« .. ••tre r"/I 
tbuH aont ceu de 11.tre i•u,.al 
leqa.el I 'niı a panı. ~ 

(•) Leı ıffairH Aİ'\'İ• ıl'a• r' 
riııqae H r•pporttat • tlt1 .,,,.._, 
edjudicatiea 1 la nreaelıı.tre , 

MUZA YED ELER_;/ 
Mersin Belediye Rlyaıetinden : / 

Belediye temizlik ameleleri tarafından ,elair dahlllnıl•• -1tf 
zarfııla toplanılacak ıüprünUUer açık arttırma ile aablaeaktır. 1. 

Mabammen bedeli 432 lira olan b• ıtıprilntllleri alm&la ill~J 
leria yib:de 7,5 munkkat teminatile beraber 5.-4.940 eam• 'J.·.; 
ıaat 15 de belediye daireıinde içtima ecleHll Mledi7e eneıoa•
mürac:aat etmeleri ilin olunur. 

lıtanbul Defterdarlıfından : 
Muhammea Muü'k•' 

bedel te•h••1 

L K L 1'· . . . ,, 
Kireçbarnu kulübHi ~ 

1
2 .ıı 

Uluköy kulübHİ ti\/ r 
Ahırkapı kuHlbeıi JO 2 ~ 
Fındıklı kulübesi 30 2 "" 
Boıtancı kagir yatabaoe -40 3 
Boıtancı abfap nokta 10 l 
Sarayburou nokta 60 4 
Galata rıhtımı Tophane aralıtı 25 1 
Davud paşa 10 1 
Bakırköy 60 4 jl 
Çatladıkapı ahtap kulGbe 30 2 'il 
Fındıklı abfap kulübe 30 2 fi 
Ortıtköy kagir kulübe SO J 
Bebek ahfab kulibe it l fi .t 

. Demirhane 15 1 - " 
İıtanbul gümrillderi mulaafaaa ailClilrlüfbee •bl•iil•'~ fi 

zum gösterilen yukarıda mnkilerl yazılı 15 aClei mub .. a, o• 1,~ 
yatakhane kulübelerinin enkaaları biularıacla 7aaılı beiellert ·~·'~ İl: 
ayrı ayrı açılr. arttırma yoliyle aatılac:aktır. Şeraitini a~··-·,- ~ 
yenlerin her iÜ• Milli Emlak mlaayecle bboımaa H artur,.•~ 
receklerio muvakkat teminat makbudarile 4.4.940 tarlbl•~ı ;,.-~ 
perıembe rilntl ıaat 14 de Defterdarhk Milli emlüa ••~•' 
toplanacak komiıyooa mQrac:aatları. 


