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Ekonomik Haberler 
Yeni ıelın ithallt malı;- ·- Sın.ai müesaeselere yapılacak 

~Pılan ıiparitler üzerine it- yeni mükellefiyetler 
lrıııd~b lll'taıaaı dolayıııile hir çok Teşviki sanayi kanunundaıı 
t, .elerin mevcudu çoğalmış istifade eden sınai müe11eaelerin 
1~1aaa tabii halini almııtır. kazanç vergiıine muadil nisbet-

•'P1a ~an ltaadırah F e n i ç y a te milli müdafaa verıisine tibi 
~ .. tile Y•niden katranlı m•- tutulmaları hakkındaki kanun 
~ 1~· lı~bve, kalay, demir et sanayiciler arasında olduk~a mi
llıı G•ınyum, raciye ve aksa- aait kartılanmıttır. 
l_' Qı k' . 
:--.d a ıue ve akaamı, Ywnan Bütün fabrikalar ve imalitlaa-
' ıralı Bel'l.iyon vapurile mat- neler bili istiına bu kanun llii· 
~ lllaıleni, Beıktri, Rumen kimlerine tabi tutulacatı için, 
\ •~ah Tranıilvanya vapurile sanayi müeueıelerinden imalat 
~ llllautar, makine, karanfil, kudret ve kabiliyeti bulunanlar 

•teı · 1 • t' 911 • •eaaıre a-• mış ır. ve on bet senedenberi az, çok 
llı~Qı~a •ukabil m u b t e l i f inkişaf ederek, randıman veren 
t, it eketlere yalnız 100 bin li· müesseselerin aabipleri faaliyet· 
bt. IJQıeU.uie ihracat yapalmıf· )erine devam edeceklerini ve 

~ Yumurta ihracatı 
,J.,Y eh • , 
,..11 r ı nı i z d e n lngiltereye 
~11P~rti balinııle yumurta aev-

lllııtr •l~llh ır. Bu aatıtlar takula 
lıt. ı "cie,ı 21 liradan yapılmıt· 
'-e,11 ~l1aya da 10,001.1 kilo 
'L e ıl, 15 111t1ı~ ol ,000 kile •ercımek 
~ ""tbuttur. 
·~ı ih --
""- racıt birllklıri kuruluyor 

hı_lb Vekilleri Heyeti, fındık, 
~'t, b:t, ~btep fııtığı ile hubu
%, d klıyat ve yatlı tohumlar 
ili ~~ Üara .. t birlikleri teşkili
'-tsıı_ •t11ıittir. Fındık ibra· 
tııı11,11~' birli2i Gireaun'da ku· 
1'-lihtt "• bütöa memlekette 
1-,,t .b.' b..hınabilecektir. Pa-
4, ~il 1 ~aeatııları birliti i~mir'
"'1, .::. eak, palamut ve büll
t" •- ı, •uaam ıomak ve di ..... ı· • ''''aitt n 1 ınaddeler, kitre, mi· 
~~ •• ..:~ b~lı ile ittiıal ede· 
~ " lıyeh bwtin memle-
t -·ı 'h ~ 1 olacıaktır. Antep fı• 
t.ııte lt•cıatçaları birlitl Guian-
~' ı.t:'ulaeaktır. H•bubat üııe · 

•lıta :b .. 1 Menin ve Samıun'
~ltt: J!:ere dört birlik kuru
ıL , 0~ bbql ltirllti ; latan· 

j' ~-· Anadol• ve Trakya'
'' -.1 .. 

1
' ~lrlifi; Eıe ve Anta

~L taltaıında Menin birli1ti · 
'- "' •• H· , • , 
'' ~İtli . ınterlHduula, Sam· "-ti tı de Samıun hav.uıın-
llrtı l•lt, :~lunaeaktır. 

•ı.ı~lltri masaadı ilı ıcnıbi 
rıı_ · rına ••fer yıpabil11:ek 

~,"""'-\ı .. 1 
~~ıı lt, ara ıefer etmek is· 
~ letltilt k ıenıilerinin va&iye· 
tal~ ltellllia •derek k_arar vereeek 
~ li11a 1on din lataobul mın-
"' ili 'aa r . 1· ~ 11\llfllc eıı •tinıle liman re· 
~"''•lc-'1anh1r'un reiıliti•de 
-. ..... k a1q •• reı vakitlere . 
.. ~'te..1 ~ erelerde bulunmuı ve 
~._ •rtn k 
'·~-u .. alete yaptıkları 
ti ' •rı tetkik ederek mühim 
• ... •trtb· .. . 

f, 1 •tirit • ... ır . Bunlardan bi-
t". ··-·1 . 1ııo_ tı it, 1 erınin harice ae· 

,.,._._ '•rna ·ı . 
,,..._ t ille ı e oıen edıl 

da.;"' ,,:.•,el. lllÜtlefiklere kira· 
• ~,. ...ı •rın k 
-~ ı ~it· . nıu avele mdd-
4....ıııı,~•aıye kader ıeferleri-
~l •e~ etmektir, Karar 
~ de llete bildirilmit ve 
'-· ~ .:rınatörlere teblit e
~._ . "'• . .~· d11 4-b.· llııtyon it • n d a n 
~il. " ılt İ~tiyaç olmaılığı .. ı. ~ •t ••• tblddet kiralan· 
S t~ııııı,tal•ıı. bir tek sefer 
,, tti._e el fartıle diter TGrk 
~ &ı.llllGala:. ~·••iti ••lara a-it· 
~ Gnıı ••reeektir. Ba 

ak .. 111 vekilete . 

memlekete faydalı olmaktan 
çekinmiyeccklerini •Öyliyorlar. 
Diğer taraftan küçük serma} eli 
ve iptidai va:ıt:iyetten kurtulama
yanlar ise, faaliyetlerine devam 
etmek imkanı olamayacatını 

iddia ediyorlar- Teşviki sanayi 
kanununda mukineler için veril
miş olan ıümrük muafiyeti de 
kaldırılmıştır. İthal edilecek ma
kineler, kıymetlerinin JÜ:r.de be
ti nisbetinde gümrük reamine 
tibi tutulmattur. --
Bazı maddelıre yapılacak Muamı-

lı va lıtihllk vargllıri zamları 
Yeni kan•nun ha:aırlanılıtı ltir 

sırada Ticaret Vekaleti baaı mal· 
ların fiyatlarının arttırılacatını 

dütünerek, memlekette muhte
lif maddelerin meYCnt ıtoklarını 
teıbit ettirmittir. HükOmet ıpe· 
kllAıyoo yapaeaklarrn, veya el
leriudeki ıtoku aakhyuak elan
ların milli korunma kanununa 
ıöre en atar t•kilde ceır:al~rndı
rılmaııına karar vermiştir. 

Bana rataıeu Hükumetin, va
ridatı arttırma kan•nile bir 9ok 
maddeler• zamlar yapacıağı ha
beri iz.erine dinden itibaren pi
yanda ·bazı iayri•etru hareket
ler a-örülmete başlamıtlır. Tep· 
tanen tlccarlardao mal almak is
teyen k ÜfÜ esnafa mal veril
memekte a:mal yoktuu denil· 
mektedir · Bunun sebebi fiyatla
rın yükıelecegioi anlıyaıı b ı r çok 
kimıclerin ellerindeki wall rı 
aaklamalarıdır. Düa bir ço t 

maddeler bu arada ıay, manifa· 
tura eyıaaını, ipekli mensucat, 
yin iplikleri, kahve, içki, tütün, 
kibrit ve cliter fiyatları artacak 
maddeler üurinde bir buhran 
batlamıthr. Ellerindeki bu mad
delerden bulunan tüecar ve eı
naf derltal bunları saklamıflar-
chr. 

Bir ~ek kimıeler de malları 
fiyatlarına umaetmek ıuretile 
aatmata teşebbüı etmitlerdir. 
Fatura vermek mecburiyeti bak· 
kında Koordinasyon lleyetinin 
kararı olmasına ratmeu buna 
riayet eden yoktur. Netice iti · 
barile fiyatlarının hikümet tara
fmdan yikHltiJeceği ejrenilen 
maddeler izerinde ıenit bir ih
tikar hareketi müşahede edilmit 
demektir. Alikadarlar ve bu a
rada mıntaka ticaret miidürlüti 
'b• vaziyet üzerine derhal tet· 
kiklere ba,lamıtlar, rayri111e9ro 
faaliyete ririşe.leri tiddetle ta· 
kibe karar vermişlerdir. Mılli 
koranma kanununda ba a-ibi ha
reketlere girişenler hakkında tid-
detli hükümler bulundutundan, 
bütün depo ve matazalar yeni
den kontrol edilecek, mal sak· 
ladıkları görülenler adliyeye teı· 
Um oluaacaldarcbr. 

M ü t e a h h i t 1 er i n T a k v i m i 
_........,...~---~----

y ARIN 28. J. 940 ta YAPILACAK İHALELER 

İnhinrlar U. MGd.: 
Madeni yat (No 1'50) 
El arabuı çadır, cam pirinç, balur ve 

demir boru (No't 1350) 
Litapon (No 1367) 
Kıyım bıçaQ'ı (No 1367) 
Vıkum yal'cı (No 1367) 

K"nya Valiliği: 
İlk olta! binuı in,. (Na 1351) 
Kiprü tamiri va büz İllf . {No 1563) 

Tokat Valiliti: 
Parke kaltlırıa va lııeton tretuyar İDf. 

(No 1352) 

Samıuu Belediyeai : 
Latım inş , (No 1352) 

Aılr.eri Fabrik. U. Mftd.: 
Elektrik malzemui nikel ve ,el ik (No 1!165) 
Çankırı Belediyesi : 

KırtHiye aal:ıamHi va enalu maılnıa 
(No 1.365) 

1 İat. Gümrikleri Batmüd. 
Mefra,at (No 1365) 

Edirne Aıkerl SAK: 
Nakliye ltoıaııı baynnı (Na 13'5) 
M. M. Vekileti: 

Yatak lı:ılıflık be& (Na J ,.7) 
Kıaılay itarat lı:oll•lı: (Na 1371) 

Tophane Lvz. SAK: 
Oltur yalı:a iıareti (Ne 1 '67) 

lllnlar, Emirler, TebliQler 

fstanbul Mmtaka Tica~et MUdUrlUgUnden · 
Tiftik ve yapağı balyalarının üzerine konulrcak reımi marka 

ve itaretlerin telci) ve eb'adı ile balyalarıa mühürlenme tanı Veki
letçe tekarrür etmiştir. 

Bu hususta izahat almak isteyenlerin, SirJcecide Liman hanı•da 
ihracat batkontrolörlüğiimü1e müracaatları ilan olunur. 

a • * İhalesi 28.3.940 tarilaine bırakılmış olan 1869 liralık Konya 
Akşehir· Karahüyük yolu mezkur tarihte perteaıbe aünü ıaat 15 de 
ihale edilecektir. 

İsteklilerin m•vakkat teminat makbuzlarile Vilayet daimi e.cü· 
menine müracaat etmeleri. 

İıt. Mıntıka İktiıad Müd.: 
Daku•a tnıilu iç:n malıeme (No 1~56) 

·~ ve liış otomobil iletili (No 1369) 
Ank. Stadyum ve Hipedrom Müd.; 
Demir karlcalulc (No lS67) j 

İbaleıi 28.3.940 tarihine 'bırakılmış olan 3026 lira 60 kuruşluk 
Akşehir - Konya yolu mezkir tarihte perşembe günü saat 15 de 
ihale edilecektir. 

İsteklilerin muvakkat teminat makbuzlarile Vilayet .laimi en· 
cümenine müracaat etmeleri. İatanl.al Belediyeıi : 

Sahit ıutfak ocakları (N• 1356) 
Kanal int. (No 1356) 
Tibbi ecza (Na 1357) 
Ev n düklı:in anluzları (No 1~70) 4-

Devlet Denizyolları İflet. U Mld.: 
loş yat nrili (No 1356) • 

Kara Aık. SAK: 
Sıtır eti (No 1357) 
Od11n (No 1SS7) 

Balıkesir İnhisarlar Ba~müıl.: 
Anbar tamiri (l\e 1359) 

Menin Fidanlıiı Müd.: 
Boru (N• 1S59) 

Toprak Mahı•lleri Ofiıi Sivaa 
Siloıu: 

Kaldırım İDf . (No 1369) 

Adana Aıkerl 5AK : 
Atır kablo tertibatlı bobin (No 1369) 

~'-alııtya C. Milddeium. 
Ceaaevi iıış (No 1S69) 

Balıkeıir Askeri SAK : 
Kı~Ja tamlıi (No lll68) 

İzmir Türiıtik Yolları Müd.: 
P.v aııkazı (N• 1368) c. 

Ankara Lvz. SAK: 
Eşya tahmil ve talıliyui (Na U7G) -

Gaziantep Nafıa Müdürlüğünden: 
5.4.940 Cuma ıüoü aaat 15 de ihaleıi yapılmak üzere Gazian

tep nafıa müdürlüğünde mütctekkil eksiltme komisyona odasında 
5952,58 lira keşif bedelli İslahiye giimrük memur evleri inıaatının 

' 'bir kısmının ikmı.li inşaatı 15 pn müddetle açık eksiltmeye konul
muttur. 

Keşif, tartname, mukavele projesi ve bana miteferri diğer ev
rak her gün nafıa müdürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat 446 lira 44 koruştur. Daha fazla malumat al· 
mak istiyenlerin •afıa müdirlüj'üne miiraeaatları ilin olunur. 

İzmir P.T.T. Müd.: 
'fr•tnar İnf. (N• 1361) 

D. D. Yolları iamir : 

Ham~ : [] Tırnak i~ina alııımıf au• 
maralar, İfİll lıanıi Hyılı fHetetle Hfl'• 

oldutunu aö.terir. Sultaaıuyu Haraıı Müdürlüiünden: 

Gö:ı: taıı (No lJ'l) 
[•] Sonuacla yıldız ıfara.; liıal .. an iri• 4194 lira ketif bedelli mieuesemla harki bekir kaHl tathiratı 

ıataayacleya ait•r. aıık eksiltmeye ~tkarılmıthr. 
---------------------------- J Eluiltmc 30.3.940 tarihiade cıısmartesi günü saat onbirde Ha"ra • • 

MUNAKASALAR 
i !!_.flB.t -Tamirat- Nafıa işleri - Malzeme-Harita 

/ merkezinde yapılacaktır . Muvakkat teminat 315 lira olup isteklıleria 

1 

2-490 aayılı kanunun hükümleri dahilindeki vesikaları hamil olarak 
ve ayrıca bu işi yapabilecctiac hamil olarak tayin olunan gün ve 

Nrıdlli Pamuk Deneme, İılah ve Üretme Çiftliii 
Miidürltif6nden : 

Kapalı aarf asulile ekıiltmeye lıoaala. it : Ayılıa vil&1eti Na- 1 

aaatte Hara merke&inde bulunmaları keşif ve tartnameıini iÖrmek 
isteyenlerin her pn Har.ıı. mul.asebeaine müraçaatları. 

Ketif 
bedeli 

ilk 
teminat 

İıtaobul Belediyeıinelen : 

l z.illi kauııaıla Pamuk Deneme, lılah •• Üretme Çihliti içinılo bir 
baagar ve ltir ılepe inf&ah •l•p kttif bMelleri t•tarı 1 g,806 lira 
5J kur•ttar. 

Bu it• aid. evrak ı•nlardır : 
a - Kapalı aarf uı•lil• ekıiltme tarta&•Hİ 
it - Mukavele projHi 
e - Bayıodırlık itleri ı•ael tartnaaıeıi 
d - Fenol tartoame 
e - K .. if metraj eetveli 
1- Reahaler 

Bu in .. at itini alaaya iıtekli elanlar ita enakı A7dın Nafıa 
j Mtldtirliiiünde ve Nazillide Pamak Deneme, Ialah ve Üretme Çiftli-

} 
ti Miidürliitllade ılirebilirler. 

Ekıiltme 10 ~.940 cıuma a-üoü aaat 15,30 da NaziUide &muit 
ı D•ueme, Islah "'e Üretme Çiltiği Müdürlük binaaıada yapılacaktır. 

1 
Ekıiltme kapalı :aarf uıulile yapılacaktır. 
Eksiltmeye ıireDilmek için, iıteklilerin 1470 lira 50 k•rufl•k 

muvakkat teminat vermeıi ve Aydın Viliyetiııılen b• it i~in alın-
mıt ycıpı ınüteabhidliti veaikaaı a-öıterme•i ve yaptıtı en büyik itin 

1 ltedeli tek bina olarak sekiz bin liradan a .. tı olmamuı Jbımılır. 
1 Teklif mekt•bları yukarıda yukarıda ya:aılı aaatten bir aaat 
f evveline kadar Nazilli Pamuk Deneıne, lalala ve Üretme Çiftli-

} 
ti bioası içinde toplanan Ekailtme Koaaiayena Rei•litine makbH 
m•kabilinde verilecektir. Po•ta ile 1C5nderileeek mektublarıa nihayet 

1 yiikanda yaz.ıh · ıaate kadar ıelmit ol•aıı Ye ılıı aarfı• al
, hür muınile iyice kapahlmıt elmaaı liauadır. Peataıla vaki olacak 

a-ecikweler kalt•l edilmez. 

Sultanıuyu Haraıı Müdürlüfünden : 
5159 lira 56 kur111 ketif bedelli Hara merkeainde iota ettirile

cek bir fırın açık ekıiltmeye konmuttur. Ekıiltme 3 niıan 940 tari· 
~ine rastlayan çarşamba rtlnü ıaat 15 de Hara merkeainde yapıla· 
cakhr. Muvakkat teminat 387 liraılır . 

İıteklilerio 2490 aayılı kanunun bükümleri ddıilinde istenilen 
vesikalardan batka Malatya nafıa daireıinden alacakları ehliyet 

~ vesikalarile birlikte mezkir ıün ve saatte Hara merkezinde müte- I 
tekkil komiıyona müracatları. Bu iopata aid fenni, mali prtname, 1 

• proje ve ketif evrakı iıtiyenlere bili bedel verilir ve bunları gör. 
J mek iıtiyenleri.n laer ıüa Hara ••baaebeaine mlracaatları. 
l -

Konya Nafıa Müdürlüfünden : 

İhaleai 28.3.940 taribiae bırakılmıı olH 701 liralık Keaya·Alıt
tebir yolu meaklkr tarihte pertemlte riinl aaat 15 de ihale eılile
cektir. 

J İıteklilerin muvakkat teminat makbuzlar ile Vilayet daimi enci· 
menbıe mlraout etmeleri • 

• 

l2ll,il 

2621,76 196,65 
H9,07 .tı,OJ 

Takıimıle Sürpaıop haitahaneıi arkasındaki , Çi
t•k boıtaaı dahilincle açıkta akan mecralarıa 
kapahlmaeı, 

Karaataç mle11eıah Paçahane binuınıo tamirat 
ve tadilitile dahili kıımıada kazan, buhar ve 111· 

teıiaatının yeniden yapılmaaı. 
Beykoz. ataçlama fidanlığındaki •erlerin tamiri· 
BakırklJy lıauıına batlı Mabmutbey Diıpanıe· 
rinin tamiri. 

Ketif lMdelleri ile ilk teminat miktarları yukarda yaaılı inşaat 
ve tamirat i'lcri ayrı ayrı açık ekılltmcye konulıııuftur. Şartname
ler Zabıt ve Mumelit Mlldürlü~ü kaleminde ~rülecektir. lbnle 
10.4.940 çarıaı:aba ıünü aaat 14 de Daimi Encitmende yapılacaktır. 
Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve ihaleden 8 a-ün 
evvel (Mecraların kaputıloıası iti ile Karaataç müesıesah Paçahanc 
binaamda yaphrıla<-ak tamirat için Fen işleri müclürlüğüne ve Fi
danlik Hrlerioin tamiri ile diıpanser tamiratı için Nafıa Müdürlü
tüne) müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına liit Ticaret 
Odaıı • vHikalarlle ihale a-ilnü muayyen saatte Daimi Encümende 
balunmaları. 

"' .. 
Tretuar int· Bak: İnhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

E!ettrik. Havagazı. Kalorifer (Tesisat ve M~) 
Kemalpaıa Belediye Reisliğinden : 

Kemalpap belediyesince su ile yaptırılacak elektrik teıiaah fe· 
beke kısmı açık eluiltmeye çıkarılmıttır. 

Kefif bedeli 16243 lira 44 kurut muvakkat teminatı 1218 lira 
26 kuruştur. 

Ketif ve şartnameler Kemalpaşa belediyea;nden bedelsiz verilir. 
Eksiltme 15 3.940 tarihinden niaan 29 gayeıine kadar 45 ~n

dür. 
Taliplerin bu itleri yapılmıf oldutuna dair vesaik ibraz etmele

ri liıamdır. 
Eksiltmeye ittirak için 2490 1&yılı kanunda yazılı vesaiki himil 

olmaları lazımdır. 

İhale 29 nisan 940 paurtesi ıünü saat 17 de belediye encümen· 
ninde yapılacaktır. 

• • • 
Otomatik enterilptör alınacaktır. Bak: ist. Elektrik, Tram

vay ve Tünel l.,Ietmeleri U. Müd. ilanlarına· 
Mtnıucat -El~ise - l{undura--~Ça_m_a-şı_r _v_. s-. ----

Tokat Askeri Satınalma Komisyonundan: 
Tokattaki birlikler ihtiyacı için kapalı zarf uıuliyle 25 bin aded 

pamuklu miataa alınacaktır. 



t Milnakua Oazeteai 
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r>·~ u gün ilan olunan una a av ayedeler Liste 1 

Cinıl Şekli 
-------~~~~~----,..,...._.-.;~~-----:.~-

Muh.m. bed. T e t ~yeri Günü S atı 

A) ~ıunakasalar 

inşaat, Tamirat, Naha işleri, M lzeme, Harfta 

Kanal tathirab aç. ekı. 4194 -
lalabiyede gümrilk memur evleri inş. 
Fırın in,. 
lıkole tamiri (temd.) 
Konya-Aktebir·yolunuıi arasanda ıose inş. 

,, ,, Karabüyük yolu arasında 

yap. tamirat 
Aktehir-Konya yolunun ara11nda yap. ta

mirat 
Kabatat inhisarlar binaları onüne trotuvar 

İDf . işi 

" 
" 

aç. ekı. 

paz. 

5952 58 
5159 56 
2597 -
701 -

1869 -

3026 60 

1246 02 

Be7likalur istasyonunda anbar YC idare l:.i- kapalı z. 47301 l5 
naıı int-

Eretli iatasyonunda anbar ve idare binası 
int• (tart. 2 ıurup için 5 L.) 

n 

Ank. - İıt. yolunun arasında kum ihzara aç. eks • 
2928m1 

50322 34 

4421 28 

!laflar, Klinik ve ispençiyari alAt, _t!._~_atahane Lvz. 

Tıbbi ecza paz. 488 05 
Al1t n malsemei aahhiye ,, 396 43 

Elektrik-Havagazı-Kalorlfer (tesisat ve malzemesi) 

Elektrik teıiaatı tebeke kaamı aç. ekı. 16243 44 
Otomatik entorüptör az yatlı, yağaız ve· 

ya elupanıiyonlu: 50 ad. 
Kalorifer teıiaata (tashih) 11516 30 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Nevresim: 30 ad.-çartaf: 30 ad.-yastık kılıfı aç. eks. 
ve yastık yQzü: 60 ad.-pijama: 30 ad.-
don vo i'ömlek: 60 ad. terlik: 30 çift· 
elbiae torbası: 30 ad. 

Çamatır: 2000 tak. paz. 
Atlaı: 37 m. n 

Kız talebesi için palto: 20·25 ad.-erkek aç. ekı. 
paltosu; 30-45 ad. 

Pamuklu mıntan: 25000 ad. kapalı z. 
Portatif ~dır diktirilmesi: 2758 ad -torba: paz. 

2950 ad. 

2500 -
185 -

1997 50 

22500 -

Mobilya, büro ve ev e9yası Mu,amba, Hah, v.s. 
Karyola: 30 ad. 
Y aaı muaaı dolap ve ııandal7a 

Kere•te, tahta ve saire 

aç. eks. 
paz. 

Mete telpaf direti: 492 ad. paz. 

M ehrukat, Benzin, Makine yağları v. s. 

ICrlple maden kömürl: 130 t. 
Odun k4'm0rüı 250 t. 

aç. eks. 

n 

Bensin pu. 

Müteferrik 

Yanıın söndürme aleti paz. 
El Yinçleri ile paçabane aerviıi için levazım ,, 
Haki sahtiyan: 100 ad.·ip: 180 k. ,, 
$11ratakop silindirleri için yap. parçalar ,, 
Deni. telvaf kablolara için .apar tutalma· ,, 

ıı (temd.) . 
Ytla fanela ipliği: 4 t.•yün çorap ipliti: 2 t. kapalı .z. 
Y•nrlak halka 22 mim: 83700 ad. paz. 
Mot~rli tH çekim makinesi ,, 

78 -

ıooo -
t. 40 -

600-

108 35 
338 50 
364 -
250 -

9400 -

17400 -
251 10 

Deniz •aaıtalara için mab:eme: IOi kalem 
Te.-hit Hmeri: 200 ad. 

kapalı z. 17497 -
paz. Beh. 35 -

Malı.emt nakliye arabası yap.: 32 kalem 
Muytabi7e malzemesi (temd.) 
ICa:ama kılıfı: 1525 ad.-k rek kılıfı: 2084 

ad.-balta kılıfı: 142 ad.-portatif piya
de modeli ka:ı.ma kılıfı: 621 ad.-kaıı:

mah balta kılıfı: 1585 ad.·çapalı kaz• 
aaa kılıfı: 1061 ad . 

Mutabaıı: 30 ad.-pamuk: 300 k.-tükrük 
laokkaaa: 30 ad.-katık ve çatal: 60 ad.
•• matrabuı: 30 ad. 

Çelilıl mabemeıi 

lraek, Zehir•, Et, Sebze v.s. 

,, 
,, 
,, 

aç. ek•. 

paz. 

ladeyatı, tereyaj'ı, aeytinyatı ve uytin paz. 
taaeıi 

8. M U r a y e d e 1 er 

lultar makinesi 120 beygir kuvvetinde: 
atl.-buhar kaaanı: t ad. 

Muhtelif etya: 78 kalem 
Bufday, bulıur, mııır 
Bira titHi: 19781 ad. 
Takıi otomobili 

aç. art. 
paz. 
aç. art. 

12905 85 

-.-
30000 -

1390 -

2910 -

Muhammen bedeli 22500 liradır. hk teminata 1687,5 liradır. 
lhaleai 12 11iaan 940 cuma i'Ünil saat 11 de kolordu binasındaki 

ko•İıyonda yapılacaktır. lıtekliler teklif mektuplarını ka•una uyıun 
elarak hazırlayıp umananda komisyona verrilmiş bulunacaklardır. 

Şartname ber fiin komiıyonda a-örülür. 

latanbul LeYazım Amirliği Sahnalma Komlayonundan : 
37 metre aUaa alınacaktır, Pazaklıkla ekıiltmeıi 2.4.940 salı gü-

315 -
446 44 
387-

93 45 

M47 60 

3911 17 

331 60 

36 60 
29 73 

1218 26 
1000 -

863 72 

375 -
27 75 

149 8t 

1687 50 

33 75 
5 85 

~8 30 

150 -
750 -

90 -

7 98 
25 39 
27 30 
18 75 

705 -

1305 -
37 66 

1313 -
525-

l9J6 -

2250 -

104 29 

Sultansuyu Harası Müd. Malatya 
Gaziantep Nafıa Müd. 
Sultansuyu Harası Müd. Malatya 
Mersin BeleJiyesi 
Konya Nafıa Müd. 

n 

,, 

İnhisarlar Umum Mildürlüğü 

Toprak Mahsulleri Ofisi Ank. ve İat. 

" 
Ankara Vilayeti 

İst. Belediyesi 

n 

---

30-3·40 l 1 -
5-4-40 15 -
3-4-40 15 -
1-4-40 15 -

28-3-40 
28-3-40 

28-3-40 

34-40 14 45 

5-4-40 15 -

5-4-40 15 -

11-4-40 15 

29-3-40 14 -
29-3·40 14 -

Kem lpata Belediyesi 29-4·40 17 -
İıt. ll•k. Tramny Tiinel İflet. U.Ma.l. 13-5-40 15 -

İzmir Emrazı Sariye Hast. Bathekimliği 

Malatya Vilayeti 29 3-40 . 15 -

Orman Koruma Gem. Kom. Ank. SAK 27 3-40 10 -
Tophane Lvz. SAK 2·4-40 14 -
Müzik Ötretmen Okulu Direk. Ank. 12-4-40 

Tokat Aık· SAK 12-4 40 11 
lst. Hava Aktarma Ambara Yeşilköy 29·3·40 14 30 

Malatya Vilayeti 
İıt. Belediyesi 

Kırklareli Ask. SAK 

29.3 . .ı;o ıs -
29340 14 -

1-4·40 15 -

ist. Gümrükleri Batmüd. 4.4 40 13 -
Gaziantep Beled. Elektrik İşlet. Müd. 3 4·40 t4 -
Gioırük ve İnhisarlar Vek. Ank. 29·340 14 -

İıt. BelediyMi 

n 

n 

,, 
İst. P. T. T. Mfid, 

29-3-40 14 -
'29-3-40 14 -
29 3 40 14 -
29-3-40 14 -
30·3-40 IO -

Deni:& Lvz. SAK Kasımpaıa 16-4-40 15 -
15 T ephane Ln. SAK 29-3-40 

,, 2-4-40 
GümrUk Mulı. Gen. Komut. lat. SAK. 12 4-40 
İatanb11l Komut. SAK Fındıklı 5-t-40 

n 5.4.40 
idir.. Ask. SAK 5-4-40 

" 
2-4-40 

14 30 
15 -
11 -
15 -
15 -
10 -

Malatya Vilayeti 29-3-40 15 -

T.H.K.. Türkkutu Ge ... Direk. Ank. 11.4.40 15 -

İst. Belediyesi 11-4·40 14 -

220 - İçel Defterdarlığı 5.4 40 14 -

D. D. Yollara 5 •İ lılet. Müd. Malatya 5·4-40 1(1 -

Akçadaj' Kızılay Kurumu 31 ·3-40 
İnlaisarlar Umum Müdürlüğü 4-4-40 16 30 
İıt. 5 ei icra İıt. Aımalımeaeit i0·3 ve 6·4·40 1 J -

Süleyman Garajı 

nü ıaat 14 de Toplaanede Lv. amirliği aahnalma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmi bedeli 185 lira, kati teminatı 27 lira 75 kurut• 
tur. Nümuneai komisyonda görülür. 

İstanbul Ha va Aktarma Ambarı Müdürlüğünden : 
Bezi ve diğer malzemesi Ambar tarafından verilmek ıuretile 

2758 adet portatif çadırlar 2960 adet kazak torbası diktirilecektir, 
Pazarlıkla ibale.i 29.3.940 cum fÜnÜ ıaat 14,30 da Ye4ilköy 

İlk 
teminat 

27 Mart 1940 

lstanbul Belediyesinden : 
Tahmin 
bedeli 

18 75 250 00 Yollar şubesine ait Şuratskop silindirleri ifD 
yaptırılacak parçalar 

27 30 364 00 İtfaiye Müdürlüğü için 100 adet b ki sahti1aıı 
ve 180 kilo ip 

36 60 488 05 Veteriner 1. Müdilrlüfü ile ha7vao hastahanesi 
ve laboratuvarı için tıbbi ecu 

29 73 398 43 Veteriner İ. Müdilrlüjii ile hayvan bastabuesi 
ve laboratuvara için alat ve malzemei sıbbife 

25 39 338 50 Karaataç Müessesatı Sıtır paviyonu el vinçle· 
ri ile paçahane •erviıi için levazım 

7 98 106 35 Yollar tubeai Mecidiye köyü atölyesi için yarı• 
•ın söudürme levazımı 

5 S8 78 00 Halk hamamları için yazı maıHı, dolap r;e 
aandalye. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yaıılı 
muhtelif levazım, tıbbi ecza ve alit ayrı ayrı ve pazarlık su· 
retile satın alınacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muamelat Mildir• 
Iağü kaleminde i'Örülecektir. ihale 29. 3. 940 uma rlnü ıaat 
14 de Daimi Encümende yapılaeakbr. Taliplerin teminat uıalı· 
buz veya mektupları ile ihale J'ÜnÜ •ayyen saatte Daimi En· 
cümcnde bulunmaları. 

Hava Aktarma Ambarı Satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
İsteklilerin şartname ve nÜm•neyi görmek üı:ere her ıüıı fe 

pazarhğa gireceklerin mezkur iün ve ıaatte teminatlarile kooıil1° 
numaza müracaatları. 

Malatya Vilayet Makamından : 
Mvk. tem. 

Cinsi Adet lira kr. 

Mçk· te· 
1'f· 

Cinsi Adet lir• 9D 
Şilte yatak için Adana bezi 30 3 10 Terlik 30 Jift 

30 4 5 Nevresim n ,, Elbise torba. 50 
11 Aclana bui 3ıJ 2 

Çarşaf 

Yastık kılıfı 
Yastık yüzü 
Pijama 
Knryela (lake) 

,, 30 2 70 Çinko ıu maır. JO J 45 
30 45 Çatal 30 '1J 

,, 
n ,, 

30 45 Katık ~o 30 30 6 30 Peçete 30 " " 
30 l3 7i Tikrük okkuı 

30 
30 
30 

(Emaye) 
;;; 

iO 
30 ı ~ Don Adana bezi 

Gömlek Adana bezi 
Pamuklu 

13 50 Hasta tak7esi 
2 Pamuk 
1 85 Haatabaıı 

300 ki· s 
30 ı . ,~ 

Memleket lıastaneıi için muktazi olap miktar ve aevil•r• ,r 
karıda gösterilen 20 kalem eşya ve teıiı leva•ımı JO. 3. 940 t•, 
binden itibaren eksiltmeye konulmuttur, 29.3 940 tarihine raıtlıf~ 
cuma günü aat 15 de iheleıi yapılacakbr. Munkkat temioat 76,, 
liradır. isteklilerin vilayet daimi encümeuiae mürauatl rı ilin~ 

Nı obilya, Bür ve ev e yası, mb , H h v. . 
- Lake"bry~la alınacaktır. B k: Mensucat ,;;;uod• rJı 
latya Vilayeti ilanına· ..-/ 

Kereste, ahta ve saire 
Kırklareli Askeri Satmalma Komiayonund11n : 

~tıf 
Aşağıda yazılı meşe telgraf direkleri pazarlıkla satın alıo•C11 ;-

Beherinin • muhammen bedclı yedi liradır. lık teminata 258 Ur:,. 
kuru~tur. isteklilerin 1 4 940 pazarteıi ıünil saat 15 de .KırJıl ~' 
askeri sntınalaıa komisyonuna müracaatları. Şartnamesi bor gıtıı 
misyonda. iorülür. 
Bat tarafı dipten iki metre 

muhiti yukarıdaki 

s ntimi muhitisantim 
52 65 
52 65 
54 69 

•aunlufu 
metre 

6,5 
7 

Evsafı: *'f 
Yıllaumış kuru ve düzgün mefe, ıürıen, çam, keatan• 11» 

randan olacak. / 
~-------------------- ---~--~-----~------------_,,,., 
Nakli yat..:_~~kl&!J!!,: Boıal!!!t_a 

Konya İnhisarlar Batmüdürliifünden: ~ 
Sarayönünden Yavıan Tuzlasına nakledilecek 45160 #, 

lo ağırhiındaki vagonet ve sair malzemenin nakli 16 3~~ 
tarihinden itibaren 15 ıün müddetle açık ekıiltmey• 1'0 

du. Taliplerin Sarayönü memurluiuna m6racaatları· . 
Ank~ra Levazu~ı Am~rlif_i .Sahnalma. Komtıyeaun~aıı;~ 

12 ltın ton tahmıl tablıye açın a~ık ekııltmeıinde tcklıf ı 
fiyat pahalı ıörüldüilnden tekr r •tık ekailtmeıi 28.3.9-40 fi' 
de Aakara Lv. amirliti aatınalma komisyonunda yapılacaktır· / 

Muhammen bedeli 4860 lira ilk teminata 300 liradır. Şa~'/ 
k•misyonda ıörülür. Kanuai vesikalarla bel~li vakitte koııı11f 
bulunulması. 

-----------~----------------------ah r u kat. Benzin, akina yağlar1 v. s. 
İstanbul Gümrükleri Baımüdürlğunden : l 

İstanbul gümrükleri için 130 ton kriple maden kömürÜ el'' 
suretile alınacaktır. ft' 

Muhammen Dedeli 2 bin lira olup muvakkat temmnta t50 .
1 

Evsef ve şartnamesi levazım servisinde her fÜn görüle~İ~ 
Eksiltme 4 4.940 perşembe rünü saat 13 de Galatadıık1 

d6rl6k binaaanda Japılacaktar. 
İateklilerin şartnamede yazılı kanuni vesikalarile birlikt• 

leri. , 
- " Gaziantep Belediyesi Elektrik İtletme Müdürlüjüııde 

Elektrik fabrikaaı ihtiyacı olan 250 ton odun lı6~JI 
nün mübayaası 20.3.940 tarihinden itibaren 15 ıöP ıtJ J 
le açık eksiltmeye konmuıtur. bel~ 

İhalei katiyc 3.4 940 Çhrf mba günü saat 14 de dl ~ 
ye salonunda yapılacağından isteklilerin mezkQr gOıı 
nunun emrettiği bütün veıaikle bulunmal11rı· 
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~Mart 1940 
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tltı () ha evvel ıartnameyi ve nümuneyl görmek 
fa'brika idaresine müracaatları· 

lt Beher tonun muhammen bedeli 40 lira olup 
llılnat 750 lira olduğu ilan olunur · 

isteyenle· 

muvakkat 

CQ ük Muhafaza Genel Komutanlığı Merkez Satmalma 
Komisyonundan: 

6oo liralık ben&io pazarlıkla mübayaa edilecektir. 
8~ benz.inin rayiç fiab muhammen fiyata es11sbr. 

t ~00 liranın teminata kat'iyesi olaa 90 lirayı gümrük ve i ıiaisar· 
11: eti nıuha ebe veznesine yatırarak taliplerin 29 3.040 ,uma gi
~14 de komisyona baıvurmaları. 

~Oteferrik -- -

lıparta Askeri Satınalma Komisyonundan 

Kilo,. 
1540 
1040 

120 
100 
980 

Muh. fiatı M•h. tem. 
Adet Kuruı lira kr. 
40 130 150 15 
4 130 101 40 
40 JlO JI 70 
40 130 9 75 

400 130 95 55 

Tutarı 

lira 
2002 
1352 

156 
uo 

1274 

368 55 4914 
~ l<.o, birlilderinia ibtiyaeı olH yulıarula ciaı, miktar, ••ha•

•11. f• 
tt ıat, •uvakkat teminat Ye tutarları yaaılı olaa 6 kalem bak1r 

·~11.h k ·1 I toptaa ve7a a7rı ayrı aıık • ıı tmeye konulmaıtar, 
'-ia ha.leıi 10.4.940 çartamba pnti uat 1 J de Tümen ıatınalma ko
"~~11Unda J&pılacaktır. l.teklileria munkkat te•iaatlerile ltirlilr.te 

ltyona müracaatları illa oluau. 

Gaziantep Belediyisiaden : 
d Sıa İfletmemiH brantman itlerinde kallaoılmak izere nümune

~t c göre alınacak 100 adet kelye döpriz 20.i.950 taribiaden iti
t~ I~ gün müddetle aıık ekıiltmeye konulmuştur. 

lh,d il ısin muhammen ite.leli GOO lira elup muvakkat teminat 45 .... 
-llıı ı1Gnakaaaya ittirak etmek iıtiyenler artırma ekıiltme kanunu· 

;hkl111ına uyıun enafı haiz el•alıdırlar. 
'-Gr '•la izalaat al•ak içi• her ı-ün belediyemiz ıu itletmeıine 

•ta.at edilmelidir. 

~•keri Fabrikalar Umum Müdürlüiü Murk z Satınalma 
'[' Komisyonundan : 

•lh, '~nıin edilen be eli 20.000 lira ol 5 adet torna tea· 
~Ud,lll~teahhit na. ..-e heaabııı Ask ri tabrikalar Umum 
'İiııu\ltluaa Mer ez Satınalma Komtıyoıu.ınca 2.4.1940 aalı 
cı1-t'1tl4 de pazarlıkla ihale edilec kur. Ş rtnam paraııa 
cı~ 

1 
K 111isyonda11 ..-erilir· Tahblerin muvakkat t mtnat 

t~d Soo lira. ve 2490 numaralı k nunun 2 ve 3 maddele
~ t'c.i Y•s ilde komiiyo11cu olmadıklarına ve bu itl al ka
~~ lıcc rdan olchı.klarına dair Ticaret Odası veıikaıile me:ıı:-

tlln v 1 tt• miıyona mdr cac.tları· 
,• l 

~Ilı. ı.• e.h in • il n bed•li 20°400 lira ol 60 toa ı . 20·1.B 
cl~ıu~hnı. ında d mir ıa.ç Aı ri t'abrı lar Umum Mii· 't 1 (i Merkoa S tınal a Komıayo .anc :l.4.040 aab gClnö 
t\lt k 5 de pazarlıkla ih l dılecok.tir· Şartı:ıam p rauz ola· 
1$30 ~lllilyond n v rilir· Taliplerin muv k at teminat olan 
tttıd,k~l'i\ v :l.490 num ralı aııunun 2 vo 3 üncü m d elo· 
~ t ~ v ıkle komisyoncu olmo.dık.larma v bu itle ala a· 
tık~C~r no oldu t rına dair Ticar t Odası veııkasile 

iun v att komiıyona müracaatları. 

l' h D nlz Levazım Satınalma Komiıyonundan : 
'44- : llıİ• cdiloıı bedeli 20655.60 liraolao iO parp muhtelif. eb' • 
~,t '~euı nınrtou ç•lik aaçlarıa 1 niıau 1040 tarihi... raaıtl17an 
\ııı~ltt tıı iÜııü ııı.at 1 1 de Koaımpaşada buluaua doui:ı leYa.aam aa
h f( Q. ,1'011ıis7onuatla pazarlıkla eklilt esi yapılac htır. 
~d:t J tcaıiaatı 3098.34 lira ol11p ııutn meıi b r n iş s ati de-

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: 

4000 kilo yün faneli ipliti 
2000 kilo yün çorap ipliği 

Tahmin ilk teminatı 
bedeli 

11.800 
5.600 

17.400 IJ05 00 
Yukarda einı ve miktarı tahmin bedellerile ilk teminatı J&. .. ılı 

iki kulem yün iplitinin 16 4.940 taribine r .. stlıyaıı ıalı gü .... at 
15 de }capalı :il:ıtrfla eksiltmesi yapılacaktır. 

Şartnameyi ıörmek ve almak iateyen isteklilerin her gün ko· 

3 

- Nlmuneleri mucibince 56,62 al. lik cem'an 19781 adet bira 
şişesi pazarlıkla satılacaktır. 

il .- Pazarlık 4.IV.940 perşembe günü saat 16,30 da Kabataşta 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Satış Komisyonunda yapılacaktır. 

111 Nümuneler bergin ıözü geçen şubede görülebilir. lsteldilcrin pa· 
oırlık ı ı;ı tayin olunan gün ve saatte % 15 miktarındaki teminat pa• 

ralarile birlikte mukOr Komisyona müracaalları. (2354) 1-2 

• • • miıyoon mür•caatları ve ekıiltmeye i4tirak edecckleriıa de 2490 . . • • . . ı·d 
1 k "f tı d • · de t · ki · ı 1 t kl'ıf 1 - Y enıden tanz.ım olunan keııf ve ,artnamesı m11eıbınce a· sayı ı fl r unun tarı a aıresın anzım eeece - en ' pa ı e . . • 

'- t 1 h · '- 1 fi rı b 11· - tte bir remiır.in Kabatat lnhiıarlar binalara önüne trotuvar inıaaıı ıfı pa:r.ar-meK up .. rını av. ır.1ıpa ı zar a nı en geç e ı gun ve ıaa n . ıl k 
saat evveline kadar Kuımpaşada bulunan kemiıyon baıkanhğıaa 1 hk •1s1uhleKya~ftırbeadcaı· tı1r2'46 02 1

• '-k t t . t 
93 45 1

. dı 
. . . l · i - eşı e ı , ıra muva& a emına ı , ıra r. 

makbu:ı mukabılınde verme crı. i ili E ·1t 3 iV 940 b - - t 14 4ı:. d Kab 

Edirne Askeri Satınalma Komisyonuodaa : 
Dokuz kalem mulatelif mnytabiye llaaleıi srüni talibi tara-

fıntlan verilen flatJar Komutanlıkça pahalı ılr6ldüfünden yeaiden 
puarbğı 5.4 9•0 cuma f'lnü aaat 15 de iıteklilerin ıetirecekleri 
nömunelerden banrileri beğeoilirM o nümuneler üzerinden Edirne
de eıki Miiıiriyet dairesinde Satınal111a Komiıyenanda J•pılacaktar. 
Şartoameıi K••İıyenda l'lSrtllü.-. 

* * * 
Okka, çatal, ıu aırapaıı •• pamuk alınacaktır. Bak: 

Mensucat sütununda Malatya Vilayeti illnıaa. 

~rzak;lahilie, Et, Sebze v. s. 
:.:.,=.,:;.:.:.!...:;;;,~~~~~;;._-------

İstanbul Kom utanlıfı Satınalma Komiıyoaundaa : 
Çatalea milıtalakem mevki birlikleri ihtiyacı için 60000 kile> ıı· 

ğır eti kapab zarfla ihaleıi 10.4,940 çarta~ba ıün6 ıaat 15 te ya
pılaeaktı~. Muhammen tutarı 18000 liradır. ilk teminatı 1350 liradır. 
lsteklile rin ilk teminat makbuzu ••ya mektuplarile 2490 ~'\~ h kanu· 
nun 2 ve 3 ünci maddelerinde yaz.ılı .... aikalarile birlikte ihale ıaa· 
tinden bir aaat evveline kadar teklif mekt•plarıaı Hadımklylnde 
Komutanlık Satınalma komiıyonana vermeleri. 

Kayseri Aıkeri Satınalına Komisyonundan: 
Atatıda cinıi miktar, ihale gün ve saatı, muvakkat teminat 

yazılı yemek tu~u ve 11panak •tık eksiltme sureti ile alınacaktır. 
isteklilerin ilk temiaatla birlikte belli ,an •e 1&atte komiıyona 

mtlracaatları. 

abamme• 
EraaLmı 

c:inıi 

llpaaak 
Yemek tuı:• 

Mikten be.leli 
Kile Li. 
13000 520 
15800 1008 

ıSTANBUL 
Ticnr•t ve Znhire 

Bor samı 
- :a6.J.9ff -

F l AT LA R 
Ynkarı -C 1 N S 1 Afa~ı - --- _ _.;__:._ ___ _ 

Kr. Pa. Kr. Pa• 
Arpa Aoadol cllSkme 5 1' S 21 

• :remlık 911~ . S :n 
Buırday yum.,.& i U 

qd&y Hrt S ~ 
• lı:ıaılcıı i li S S7 ,i 

Ça.dar 4 ll,S S ~ 
FUldık iı; 3i lO 
K11t:r•mi çavallı 6 l~ 
Maa.r earı dökm• J lil 

• ~•JU S Sf 
3-••m 17 lf 

Arpa 
B. peynir 
Butday 
Çn4'ar 
Darı 
Muıır 
Be7u pe7air 

<i;i.l~N 

6 J6 
~ 4 
4-

17 ıs 

171 T .. 
- . 

'61 • 
40 • 
16 .. 
19 • 
18 • 

İlk teıaiaat 
Li 
39 
75 10 

İhale ıünü ve aaatı 
3.4.940 f.&rfamlta 15 
3 4.940 " 16 

BOR SA 
ç~• 

~ - J . lNI 

~-· ,. ... 
...,•rlı 14l.-
Pari.ıt 3.9847 
l'Mıiae 7,!275 
<::onene :lt.2725 
A .. •d&a 74.8727 
i..uol 24.0154 
Atiaa 0.97 
s.m,. l.7025 
..... 13.54 
hdapeıt\e 24.81 
Blkr.. 0.62a 
B..lpad 3.2750 
Y okoba..a 3'l.86''i 
Slek.belm v 

ıwiAM VE TAHVlLAT 

Errui 

1 - -ıı me . . çarşam a gunu ıaa , u e a· 
J tqda Levaaım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiıyoounda :yapt· 
laeaktır. 

iV - Şartnameler Levazım Şubeıi Yeznesinden a kuruı muka· 
bilinde alınabilir. 

V - lıtcklilerin eksiltme için tayin edilen ırtın ve saatte % 7,5 
pYenme pııralarile birlikte ve şartnameıinm F fıkruında yaz.ılı ve-
aaikle mezkür Komisyona müracaatları. (2368) 1-4 

• • • 
Miktarı Eb'adı Saati 

Şerit halinde çelik saç 411 Kg. 56 x 02 m im 
,, ,, ,, 170 ,, 60x02 ,, 
.. ,, ,, 44 " 95 x 02 it 

,, ,, ,, !50 ,, ıoo xoı5 ,. 14 
,, ,, ,, 152 ,, 150 x015 ,, 
" ,, " 118 ,, 115 x 020 ,, 

l - 18.111.940 tarihinde talibi bulunmayan mikdarı yukarıda ya· 
zıh 1145 kilo çeli!.: saç müteahhidi nam ve hesabına yeniden pnar
lıta konmuttur. 

il - Pazarlık 5.IV .940 euma günü Kabalatta Levazım ve Mu· 
bayaat Şube.indeki Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 

111 - Nümuneler her gün sözü geçen Şubede görülebilir. 
iV - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif 

edecekleri fiat üzerinden Y. 7,5 güvenme paras'yle birlikte mezk.ir 
komis7oııa .müracaatları. (2l81) 2-4 

••• 
Mub. bed. %7,5 tem. Ekslltmeain 

Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. !ekli saati 

Büyük liatik bilezik 500 A. ) 
Küçük ıı .:. 500 A. ) 1050 79 &çık eksiltme l .f. 
Ustik 9erit 300 mt. ) 

1 - Şa.rtnam• ve nümuneleri mucibince yukarıda miktarı yazıh 
malzeme açık ekıiltme uıulile 1&hn alınacaktır. 

il - Mahammeu bedeli, muvakkat teminatı, eksiltme saati lııi 

aaaında yuılıdır. 
ili - Ekıiltme 3.IV. 94U çartamba ıüntl Kabetatda Lnuua ve 

Mabayaat ŞabHindelti Alım Komiııyoouada yapılacaktır. 
iV - Şartname ber ıün a<Szii geçen Şubeden paruıır. iihoabilc

"A°i gibi niimuneler d• görülebilor. 
V - lıteklilerin ekıiltme için tayin edilen flD ve ıaatte :YoT,5 

rllvenme paralarile birlikte me:r.kar Komiıyeaa Blürac:aatları. 
(21aı) J • 

• * * 
1 - Şartnamesi mucibince 0:500> kilo kalay açık eksiltme 111u• 

liyle ıatm alınacaktır. 
11 - Muhammen bedeli «4000» l~ra muvakkat teminatı o:JOO.

liradır. 
ili - Eksiltme 29.111.940 Cuma güoü aaat 10 da Kabata~cla 

Levazım ve Mubayaat Şubeıindeki Alım Komiıyenda yapılacaktır. 
iV - Şartnamesi her gün sö;ıü geçen Şubeden parasız. alma· 

bilir. 
V - İıtelclilerin eksiltme için tayin edilen gün ve aaatte % 7,5 

pvenme paraıiyle birlikte mezkur Komiıyona müracaatları . 
" ~l ~~ı.krar komiı7ondıın ltedelsia a1ınabılır. 

L ' lılc:rio 24~0 ıayılı kan\louo iaıtadiği ve.saiki 
lllt1t4• 117ooa mirac:aatları. 

Fuulya 
birlikte atdı ge• Tiftik 

1 

Ya pa k: 

40,5 • 
3 • 
~' . Sıvu · Erzuram J 

20.01 
19.49 

(2302) 4-4 
• • * 

t,l -
~ 83~~buı Levazım Amirliii Satınalına Komiıyommdan: 
l\t'tl;lc.~O adet 22 milimetre kt1truoda yuvarlak halka alınacaktır. 
~-· A._ • •"-ıiltmeıi 29.3.940 euma rüntl 1aat li ile Tophanede 

1 lita.ıtltrliti Sabaalma Komiıyonırnda 7apıl cakhr. Tab•in bedeli 
--~i'oll~ IO kur tı kati teminatı 37 lira CW kuru4lur. Nü•uaeıi Ko• 

, 11. IÖrllir, 

~~;.._• ~İr a4'et •otörlü tu:a çekim makiaeıi alınacaktır. Pazarlıkla 
"'ttı:ı,ı:·· 2.•.940 ıah rtinü ıaat 14,.30 da 'f opbaaede Lvs. Amirliti 
'lt, 1\: ~O•iı1eaunda 7apılaeaktır. İıteklilerİD kataloklarile belli 

• lllıayo•a i•lmeleri. 

'' ~:~b\ll Komutanlıiı Satınalma Komisyenu dan : 
1 lihtı~~Jon•mazda meyc:ut liıteaine ıöre 7cdiaci Kor. birlikleri 

11: Cltı&t. ~r~ Japbrılneak on bet nakliye arabaıınn sarfolunmak ize· 
S 4 9 

1 kalem malzeme pazarlıkla aatan alınacaktır. Mfinalıııasa11· 
t1~ t11e~ cuo:ıa günü saat on dlrlte baflanacaktır. 

' 1\0 fir D:ıııl:ıeme hakkında m lümat Eılıııak iıti.>enleriıı Frndık-
ll:ıutıııılık aatıncılma komisyonunu oıürncaatları . 

~ '' 1\ ~ııt,,l~ıt ~nı~ıyonumu.Lda mevcut şıutuı:ıır.cııiue göre birliklt:r lıay-
t~4~'1'tıı ıhtı~·acı içiıı iki yüz adt~t lc\'hit semeri pllnrhkla satın 
~ lı~. ~rh Munakasııııaa 5.4.940 cuma giinü ıaat on birde _başlana• 
t l l>lra er adedinin muhammen bedeli otuz beş liradır. ilk temi• 

111dık1,t he, yüz yirmi beş liradır. lıteklilerin belli rün ve aaatte 
~ il "oıııutanhk aabnalma komiayonuna müracaatları. 
~ .. k li 

lı lıluh '"a. Kurunıu Türkkuıu Genel Direktörlüğünden: 
\~t,9i{) ~rn•n bed li 30 bin lira olan muhtelif çelik malum• 
l\j11lQ, lıtt~~enı~e sıünü saat 13 de paurhk s11retiyle satın alına• 
lıııı 'U•rı •e ılcrın belli gün •• ıaatte 2250 lira tutan muvakkat te• 

11'ttıa.ı,., kaııu~t belieleriyle Türkku4 ı tın alma komiıyonunda t •. . 
~~ ~ı:ırıı 

>'o d e•ıaf • h b d 1 · 1 ll aaı l ve fartnamesı er ırün e e sı:c o arak mezkur ko-
a •11ab·ı· ı ır. 

Aıpa 
Tiftik 
Plaılaat to. 
Yapalı: 
Pam•k 
iç fındık 

\.>iD iN 
- Ton 
20 • 
25 • 
73 .. 

ll,25 .. 
5 • 

DIŞ FlATLAR 
Bqday ; : Linrpul 

Şik•ıı• 5 11 
4 sı • • Vinipelı: 

Mı•ır : Londn 
Keten T. : 

----..... ------....---·--------.-.. 
IÖTÜN MÜTEAHHİTLER 

M Ü N A K A. S A' yı 

Okur ve takip ederler 

Çünkü b" Gazete 

ollların en emin rehberidir· 

lstınbul Elektrik, T,,amvay ve Tünel lfletmılııl 
Umum MüdUPIUğUnden: 

1 - ldare ilatiyacı içia 50 adet a1 ya~lı, yat11z veya ekspansi· 
yonlu otomatik entcrriiptör satın alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminat maktuan 1000 liradır. 
3 - Pazarlık 13.5.940 pazarteii giini aaat 15 de Metro han bina· 

sının beşinci katında toplanacak olan Arttirma ve Eksiltme K omisyo 
nundn ) ııpılııcnktır. 

4 _ Bu işe nid şnıtnameler idarenin Levazım Müdürlüg-ünden pa· 
rasız tedarik edılebilir. 

5 ~ Teklif mektuplarının şartnamedeki tarifat dniresinıle h ıı zırla· 
nnrak a'.'l:ıt 14 de kadar 4 iinc6. kattaki komi!lyon kitipliğıne İm2B mu· 
kabilinde verilmiş olmaaı ve kanuni vesaik.le birlikte Komiıyonda hazır 
bulunulması lazımdır. (2369) 

Maarif atbaası Müdürlüğünden : 
% 1,5 muvakkat 

Cinai Miktarı Muham. lted. pey akçaıı 

70 x 100 puparto kltıdı 2000 tane 600 lira 45 lira 
Matbaa ıa için ıaba ahaacak olaa ••aaf ve diter husuıları 

tarlnamesinde yazılı 2000 taae paaparte kitıdı 5.-4.1940 euma pnü 
saat 1~ de açık okıiltmey• konm•ştur. l.teklilerin yuılı pn H 11-

atton e••el pey akçalarını yatırarak Komisyona miracaatları· 

Şartaame paraaı:ı olarak MüdirlDktea tedarik edilir. (2195) 

Mah. bed. %7 ,5 tem. Eksiltmeaia 
Cinli Miktarı lira k.r. lira kr. ıekU aaat 

Kağıt keıme bıçatı .ı\! 15 12 adet 462 - a5 - açık ekı. 14 
Çember kavalye.i lOOO kg-. 422 - 32 - paz.arlık 15 

1 - 1000 k&• çember kavalyesi miteabhidi namına 12 aclet ki· 
tıt keame bıçağı laizalarında g-öıterilen u8'allerle aatın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eluıiltme ıutle
ri hizalarında yazılıdır. 

ili - Ekıilrme 1. iV. 9-&0 pazarteıi rüni Kabatatda Levu.ı• n 
Mubayaat Şubeıindeki Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 

iV - Bıçak reıaıi ve çember kualyesi nimaaeıi her gtla söaü 
geçen Şub~de iÖrülebilir. 

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen ıün ve saatler.le 
% 7.5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komiıyona müracaatlar 

(1920) 4-4 

Bedeli Türk - lngiliz kredi anlatmnıından te 'd ıye edilmek üzere 
mübayaası tekarrür eder. takrjben 4~0 adet tampon ve 2000 adet 
yay pazarlık auretile ve münhasıran logiliz firmalarından satın alına• 
cakhr. 

Bu huauıta tanz.im edilınit olan şartnameler Londra'da Türk Ti
caret Atetelitinden ve Ankara'da Devlet Demiryolları Malzeme daire· 
sinden tedarik edilebilir. Şartname almak isteyenlerin bu kabil mla· 
zeme imal eden bir İngiliz fabrikasının temsil ettiklerini firma iımİ· 
ai vermek auretile bildirerek, tahriren veya ıifahen yukarda aizü 
ıeçen yerlere müracaatları lıh:ımdır . • 

Verilecek tekliflerin ~n nihayet 10.5. HUO tarihine kadar A11ka.
ra'da Devlet Demiryolları Merkez Dokuzuncu Arttırma Ek&iltme 
Komisyonuna tevdi edilmit olması lium İeleceti ilin olunur. 

(2097) 4-4 
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Tebleau Synoptique des Adjudica tions Ouvertes Aujourd'hui 
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Objet de •'adjudication Cb Joura Heureı d'adjudicat. eatimatif proviıoire Cabier dea argeı 

A djudications au Rabai~ 

Constructions-Reparatlons-Trav. Publics-Materiel de Construction-Cartographi 

Conıtr. maiıonı employes Douane a lsl:ı.hiye Publique 
,, four 

IUpar. cebelle (aj) 
Couıtr. cbaussee ı/route Konya-Akiebir 
Repar. ı lroute Konya·A~ebir-Karahüyiilc 

> > Akşehir.Kenya 

.. 
Publique 

Nettoyage canal Publique 
Ceaıtr. trc:tttoir devant les bat. deı Monop. Grc a gre 

a Kabataş 
Con,tr. depôt et blt. Administr. i la station Pli cacb 

Beylikabır 

Cenıtr. d'pôt et ,, ,, » > ,, 
" Erefli (cah eh pr. leıı 2 groupes 5 L) 

5C)52 58 
5159 56 
2597 -

701 -
1869 -
3626 66 
4194 -
1246 92 

47301 35 

50322 34 

446 44 
387 -

315 -
93 45 

3547 60 

3911 17 

---
Oir. TfaV. Pub. Gabiantep 

,, Etable Sultansuyu Malatya 
Municipalite Mersin • 
Dir. Trav. Pub. Konya 

> 
" > ,, 

Dir. Etable Sultansuyu Malatya 
Com. Ach. Econ. Monop. Knbntache 

Oflice Cereales Anknra et lstanbul 

5-4-40 
3-4-40 
1-4-40 

15 -
15 -
15 -

28·3-40 
28-3-40 
28·3-40 
30-3-40 1 ı 
3-4-40 14 5 

5-4-40 15 

5_4 40 ıs 

Pournitue de sable ı.froute Ank.-ht.: 2928 m1 Publique 44'21 28 331 60 Vilayet Ankara 11-4-40 15 

Produits Chimiquea et Pharmaceutiques-lnstruments Sani!!ires-Fourniture pou_!_ Hopitau~ 

Produita pharmaceutique' Gre a rrc 488 95 l6 60 Com. Perm. Muııicip. lstanbul 29·3-40 14 
fnıtru•ent et artiClea medicaux ,, 396 43 29 73 ,, ,, 29-3-40 14 

Eleotrlc ite-Bez-Chauffage Central (lnstalla~~et ateriel 

laıt.U. reıeau electr. Publique 16243 44 
loterrupteur automatique iı expanıion grnisseux 

ou nen: 50 p. 
laıtall. eaauffare central (rectif.) 11516 30 

Habillement - Chaus ures - Tissus - Cuirs 

Nevr .. im: 30 p -drap: 30 p.-bousse pr. oreiller Publique 
et taio d'oreiller: 60 p.-pyjama: 30 p · -
cale9en et cbemise: 60 p.·pantoufleı: iO 
paireı· .. c pr. habits: 30 p. 

Teile en eoie: 37 m. 
Paleteta pr. Jauneı filles: 20-25 p 0 -id. pr. 

pr. f&rfOn: 30-45 p. 

Gre i ıra 
Publique 

lleaıe en coton: 2500t p. Pli cacb 
Goııfeetien tentoı: 2758 p.·sacs: 2960 p. Gre a gre 

185 -
1997 50 

22500 -

1218 26 
1000 -

163 72 

27 75 
149 81 

1687 50 

Liııa-": 2080 p. ,, 250 - 375 

Municipalite Kemalpaşa 
Dir. Gen. Expl. Ele~- Tram. et T. lst. 

29·4-40 
13-5-40 

Metl. en Chef Hôp. Mal. Contag. l&mir -

17 -
15 

Vilayet Mnlatya 29-3 40 15 -

Com. Ach. lntend. Tophane 2-4-40 
Dir. Ecole Profcsseur Musique Ankara 12-4 40 

4 -

Com. Aeb. Milit. Tokat 12-4-40 11 
Dir. Hnngzır A vintion iı Y eşilköy 29-3-40 ı ı 30 
C. A. Comm. Gen· Prot. For'~t Ank. 27·3-40 10 -

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 

Lit: JO p. Publique 
Table de bureau, armoire et chaises Gre a gre 78 -

sala de Construction, Planches, Charpente 

Pet•u teleırapb. en bois de cb&ne: 492 p. Gre a 2re 

8om1Justlble - Carburant-Huiseı 

Claarbon de terre erible: 130 t. Publique 
n ., boiı: 250 t. ,, 

!enain• Gre a gri 

! lvers 

20f)O -
la t . 40 

600 -

Mat,riel pr. moyenı de transport marit.: 106 lots Pli cach 17497 -
S.lle: 210 p. Gre a grc la p. 35 -
Materiel pr. fabric. voitureı: 32 lots ., 
A.rtiele1 de ıellerie (aj) ,, 
ltui pr. pio•lte: 1525 p.-id. pr. pelle: 2084p. ,, 

id. pr. biehe: 842 p.-id. pr. pioebe porta· 
tive mod. infanterie: 621 p.-id . pr. pioche 
aveo hiclta: 1585 p.-id. pr. pioche larr•: 
10,1 p. 

C.toa: ~Ot k.-cracboir: 30 p.-cuiller et four- Publittue 
ehette: 60 p.-gobelet a eau: 30 p 

lxtineteur d'ineendie 
Materiel pr. 2rueı a main 
PeH haki: 100 p.-ficelle: 180 it. 
Pieceı pr. cylimireı Sehwatzlc.op 
A.rticleı ea acier 

Gre a gre 
,, 
" 
" 
n 

Loeation bateau pr. rep. cible (nj) ,, 
Pil en laine pr. flanelle: 4 t.-id. pr. cbaussettes: Pli cach 

ı t. 
Rondelle de 22 • /m: 83700 p. 
Machine a 111oteur pr. broyer le ıel 

P'Povlal ons 

5.1 pr. ealıine: 16800 k. 

Ad)udications a la surenchere 
Dffombreı bıtiue 

,, ,, 

Gre a rre 
> 

Publique 

Publique 
> 

12905 85 

106 35 
338 50 
364 -
~50 -

30000 -
9400 -

17400 -

251 10 

1688 -

3300 
1200 -

33 75 
5 85 

Vilayet Malatya 
Com. Perm Municip. lstnnbul 

29·3-40 15 -
29-3-40 14 -

258 30 Com. Ach. Milit. Kırklareli 1-4-40 15 -

150 -
750 -

90 -

1313 -
525 -

1936 -

7 98 
25 39 
27 38 
18 75 

2250 -
705 -

1305 -

37 66 

7S 60 

247 50 
90 -

Dir. Princip. Douane Istnnbul 4-4-40 13 -
oD F.xpl. E.lectr. Municip. Gaziantep 3-4-40 14 -

Ministere Douanes et Monop Ankara 29-3·40 14 -

C. A . Comm. Gen . Surv. Deuaa. lıt. 

Com. Acb. Comm. Mil. lst. Fındıklı 

,, " 
Com. Ach. Milit. Edirne 

Vilayet Malatya 

Com. Perm. Municip. Istanbul 

" " > > 

l) > 

Dir. Gen. Türkkuşu Ankara 
Dir. P.T.T. lstanbul 
Com. Ach. lnt. Marit. Kasımpaşa 

,, lnetend. Tophane 

n ,, 

Com. Aeb. Milit. Kayseri 

Com. Perm. Municip. lıtanbul 

• " 

12·4-40 
5-4-40 
5-4-40 
5-4-40 
2·4-40 

ıs -
11 -
15 -
15 
10 -

29-3-40 15 -

29-3-40 14 -
29-3·40 14 -
29-3-40 14 -
29·3·40 14 -
11-4-40 15 -
30 3·40 10 -

1-4 40 11 -

29.3-40 15 -
2-4-46 14 30 

3·4-48 16 -

9.4.40 14 -
9-4·'40 14 -

AVI OffICIELS 
• 

Da l'Administ.rat.ion Generale def 
Chemins de Fer et. de& Port• 

de l'Et.at. Turc 
t Jt 

lnviren 1.043.7"7 Kr. ele bandages pour locometiveı, .l•ıı , 
paiemeut sera eff cıtue clu Credit Turco-Anglais, ıerent aeheteı r• 
veie ele •arollanıiare et exclusivement des firmea anrlaiıes. . e 

Leı •lııiera des charges relatifı a cette affaire peuve11t ~
proHriı au Serviee des Approvisionnements de l' Allmioiıtrat1~ 
Gi irale des Clıemins de Fer iı Ankara et ehez l' Attaebe Ceoaııı 
eial ie l' A•laa11ade de Turquie a Londreı. . eııl 

Ceux qui deıirent ıe procurer cea cabiera deı ebarıes tl•1~ ııi 
ı'aclresser, par ecrit o• verbalemeot, aux endroill eiteı plus .. 
teııt H iaıiiq•ant les noms deı firmeı qu'ils repreaentent. ·ır 

Les offres deivent etre remises a la IX-e Commi11io• .i'.A~ 
ıiieationı iea Chemins de Fer de l'Etat a Ankara juıqu'au 8.5.l 
H plH tard. (2098) 4~ 

Memento des Fournisseurs ____./ 
LF.S ADJUDICATIONS QUl AURONT DEMAIN 2i.J.940 

Dir. Gio. Monopoles: 
Huile r:ı'İnerale [No 1350] 
Brouetto, teate, Titre, tuyaoz ea leiton, 

nine et fer [Na 1350) 
Litapoa [No 1367) 
Coııteaa pou hialıer [Ne 1367] 
Huile vaconm [Ne 1367) 

Viliyet Konya : 
C"r.atr. blliHe ecole priınaire [Na 13S1J 
Ropar. pont et eo111tr. bnıe [No 1363] 

Vilayet Tekat: 
Conıtr. pave en parqaet• et tretteir ea 

b'ton LNo 1352] 
Monicip. Samıun : 

Conatr. egoGt (Ne 1J'2] 

Dir. Economie lıt. : 
Materiel da tiıHfe [No 1356) 

Municipalitö Jst nbul : 
Po;yeı• fiı:aa da cuiıine [No 1356] 
Coaıtr. cana! [No 1356) 
Produit• pharmaceutıquH [No 13.S7] 

Dir. Gen. Exploit. Voioa Marl
timoı Etat: 

laril Tide cl'baila (Ne 1S56]• 
Com. Ach. Milit. Kara : 

Viaıııle tle botuf [Na 1357 J 
Baia (No 1357] 

Dir. Monopoles Dalıkesir : 
R•p. dep&t [Ne 11359) 

Dir. Pepini~ro Mersin : 
T11yaoz [Ne 1358] 

Direction P.T.T. b:mir: 
Con.atr. tr•tteir [N<.ı 1161 J 

• • 

Cheminı de fer Etat lzmir : 
Sulfate de cuivre [No 13'1] , 

Dir. Gio. Fabr. Milit. Aak•t'' 
ArticlH ilictriqae•, aickel et aeiır 

[No 13~5) 
Manieipalite ÇHk1r1 : , 

feuaitııre '1e b•rHıı et iınpriııı•' 
[No 11i5) 

Dir. Princip. Donan• lıt. : 
ArticlH d'aı:neoblement [Ne 1565) 

Com. Aela. Mllit. Edirne: 
Cltevaoır pour tranapert [Na 1365] , 
Coıa . Aela. Miniıt. D6f. Nat·' 

Teile poar ltoıııH (Na 1367) 70] 
Bruurd pr. Creiıunt Roııı• [N• ıJ 

Com. Aeb. lııtead. Topbaıı• 1 

Slgne pr. col [Ne tl67) 
Cltambre l air et pneaz [Na U67) 

Dir. Stadium Ank.: 
Conatr, parapet [No 1169] 

Com. Aob. Milit. Adana: 
Cl\ıle leıırcl pr. bebİH [Na 1U9] 

Proeureur G6n. Malatya : 
Co11alr. maıao11 pinele [Na 1569) . 

Com. Aeb. Militaire Balık••!t' 
R•par. &aHrne lNe 1368) 

Com. Acb. lnt. Ankara : ,tcl 
Trn cbaraament et dhlıarı· [Nu 1 - ~ NOTEi • L .. N11ıawea entre r 'j,; 
th~aea aoat oaux de aetra f•ıırn• 
lequel l'nia a paru. ~ 

} 
(•) LH affairH a11i•IH d'~• f 

rl1tıa• H rapporteat • du 't'e:ttl / 
adjudicatioa ifa sııre11clıtre. ~ 

V1UZA YEDELER.-/ 
Beıtktaı icra Memurlufundan : f 

Bir alacatın temini iıtifaıı için lıaci:ıı altına alınan bir adet Sİ"d'' 
marka dikit makinesi 5.4.940 cuma günü saat 14 den 15 • lı" ~,, 
istan bul Sandal Bedestenin.le açık arttırma suretiyle paraya çe'~ıfl 
cektir. Yizde yetmiş betini bulmadıtı takdirde ikinci arttı' r1-' 
8.4.940 pazartesi günü ayni yerde ve ayni saatte en çok arttı 6ı" 

ı jadeıi icra olunacaktır. Veriİ ve tellaliye mütleriye ait oloı•" ıııu 
re alıcıların ayni rün ve saatte mahallinde bulundurulacak .,,e 

1 runa müracaatları ilan olunar. 

1 1 tanbul 2 inci İcra Dairesinden : a( 
1 8ir borçtan dolayı 940!934 numaralı dosya ile rehin biilıoıgtf 
1 de tesbit edilen konsol ayna, karyola ve dolap ve kanape '!.1•3 ~ef 
1 tarihine müsadif çartamba &'ÜoÜ ıaat 13,5 tan itibareıı Saadalbt 

teninde satılacaktır. ·~i" 
1 O gün muhammen kıymetinin yüzde 75 ini bulmaz•• 1 ,tt1 

artbrması 29.3 940 tarihine müıadif cumn günü aynı mabal v• ,. 
İcra olunarak en çok artıranı• üstünde bırakılacaktır. ~ç' 

1 Taliplerin aatıt zamanlarında icra dairesine yüzde 7,5 peY' 
1 ıile memuruna müracaatları ilan olunur. 

Akçadağ Kızılay Kurumundan : 
6 

~iV 
Dotanşebirde teslim 2137 kilo butday 402 kilo bulgur S ,,ıf 

mısır Ak~adatda teslim tahminen 4500 kilo bu~day 900 kilo ~,.eı1 
1 arttırma ile satılıktır. 31 mart 1940 tarihinde kat't ibaleıi yaP f'l 

1 
tır . Fazla tafsillt almak iıtiyeolerin Akçadağ belediyesine bll 
maları ilin olunur. ,L 

e • * v 
U1781 adet bira tlıesi satılacaktır. Bak: lnbıı:l•' / 

Müd. ilanlarına. =---"" 
=----~----------.,_.~------------1 m ti yaz Sahibi ve Yazı itleri Direktörü : ıımail Girit 

Baııldıtı yer: Akın Baaımevi İıtanbol 


