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ABONE ŞARTLARI 

Tiil'klye için Kuruı 
3 Aylıtı 450 

6 " 850 
12 " 1500 
Ecnebı memleketler için 
1 • 1\}'lığı 27 

Sayısı 5 Kuruş 

Günü geçen nushalar 

ı 20 kuruıtur. \\ 

----------~~-........;,: 

CUMARTESi 

HERGÜN ÇJKAR fK11SADI, MALI. TİCARi VE ZiRAi 

GAZETESİ 

Z Mart 1940 

İDAREHANE 
Galata, F ermenecller Cad. 

Kenber hamı 2nci kat 
No. 8·9-11-12 

i~AN ŞART .... ARI. 

ldarehanemizde g{)rl"ııülür 

Telefon: 49442 

lı Posta kutusu No. 1261 

~~~~~iiiiiiiiiiiiiim~ 

Umum Tüccarların ve nıüteahhitlerin mesleki Organıdır 

Ekonomik Haberler 
Tiftik ihracı menedilmedi 

l'iftı' ,,,. ,. d . h' 
~ sın men ıne aır aç 

tar v 'l · ld 
ı 

de ise, perakende ıatıcı, komis
yonun ilavesi suretile tayin ve tea· 

bir bit olunur. 
~ı • erı memış o uğu ve an- 5 - Her yerde balen cari mo• 
ili ıc t~tik birliği meclis idaresi· torin azami s a t ı ş fiyatlarına, 
tik !~rdütü lüzüm ü~er~ne, tif- ı dökme kilo batına 0,55, çift bü
lllıaıd ertolarıoın tanzımı bakı- yük tenekede 22.28 kurut ilave 
tt b~n bazı kararlar almak üze· edilmiştir. 
ti' ır iki gün için azanın ha· 1 . 
ç lbeınleketlere yeni teklifler lthallt BfYUI geldı 

''ıı 'ıı ltıaınasını iıtemiş olup bu-
~ da sadece teknik bazı ihti
~ lrdan doğmuş bir karardan 
•e tet bulundağu Türkiye tiftik 
bu:.'~ak İhracatçılar Birlitiııden 
~ ... •rılnıişlir. Tiftik ve ya pallı 

" 1rle · d 'et rın en mürekkep bir he -
A.nkaraya gitmitlir. 

Pıtroı Ve Benzin ve Motorin 
,.. Fiyatları Arttırıldı 
~•taret Veklletinden: 

Evvelki gün limanımıza Sov· 
yet bandıralı bir vapurla kim· 
yevi ecza, kendir, sinema fiHmi 
makine aksamı, bayvıın kürkle· 
ri, Bulgar bandıralı Bulg-arya va· 
purile kara biber, mevaddı gı· 
daiye, bam deri, kopra, b a m 

liıtik, kakule, karanfil, Felemenk 
bandıralı Rbea vapurile c a m, 
kağıt, kimyevi e c • a, pamuk 
mensucat, demir eşya, ham de· 
ri, elektrik malzemesi, radyo 
akıamı, fildifi, suni ipek ipliği, 
deri eşya, boya ve vernik, çiçek 
ıoa-anı gelmittir. 

fıat~lllanyada petrol müttakları 
ttııı~rının yükselmekte devam 
tdil~ 01aıasına ve ıon defa ithal 

llir tı nıalların ise, yalnız bu izmire de 3 bin ton kahve geldi 
._.

1 
••adan tedarik edilmiş bolun-
•ına b' b . 

ı.ı"'.. ınaen, enzın, gazyağı, 
'"'<lr' ~llt ın fiyatlarının arttırılması 

hlllreti hasıl olmuş ve atağıda 
~~ 

1 1 •ıanıi fiyatlar tesbit edile 
~/ 2 llıart 1940 tarihinden iti-

taı ın • k 1 ı erıyete onu muıtur. 
tiaıi l ~nı.in, ıazyağı ve motö
lıtıd tı •tanhul, İzmir ve İıkender· 

Ziraat bankaaı eliyle Brezil
yadan celbedileu kahvelerden 3 
bin tonu lzmire a-etirilerek piya· 
saya çıkarılmıtlır. Bu kahveler 
tüccarlara normal rakamlar ü:ıe· 
rinden verilecek, ancak tüccar
larm piyasayı sıkıttıracak lü
zumıu:ı s t o k l a r yapmalarına 
meydan verilmiyecektir. Kahve 
alacak tüccarların a:kabve ve 
çay• ithalat birliğine g-irmek ta
ahhüdünde bulunmuş olmaları 

l:i a depo esas fiyatları: 
~lıt:llıio, dökme kilosu: 21.87 
&7, ~ be_nt.in dökme litresi: 15, 
tı ı .~7 11ıın çift büyük tenekesi 
18.ıı ' i zyagı dökme kilosu: _ş;...a_rt_t~ır_. _______ _ 

~I.~ ıaı.yatı çift büyük teneke: M A o E N L E R 
ktde benzin tek küçük tenc
lo,, 85,s 1 nıolörin d6kme ki
lt11tlt 9·55, motörin çift büyük 

2 •de: 531.48 kuruştur. 
.. ilk - Benzin ve gnzyaaının 
~~ ''• i . '"'k~ ' llanbul ve lzmir ve 
~ı: ' olarak aaaml 11tışı fiyat· 

Benıinin 
litreıi 

Gazyaj'ı 

kilosu 
Kuruş Kurut 

~~.t. --- ---
ı~ .. ~~lll ~:~~ 17.90 

"3 ...... A. 18,30 18,05 
~-t"•iıı, ~kara, ista~bul, İzmir, 
~ t,rı L aınsun ve lskenderun-
'~ e11;el' h '~t 1 en:dn ve a-az yatı 

•atıı fiyatları : 

LONDRA PlYASASI 

12.2.l~ 

Kalay: 
Staadard peıin 
J ay "adali 

E.ıı fok Ea aı. 
241,112 241,1/~ 

lıaııılis kalayı Unrpaol 
241,114 241,114 
239,114 242-

Bakır: 
ilektre Sten. 62· •~ 
T .. fıye eıUlmiı • •2· 0-0 
Tufıye edilmit eıo 99,7 • 61· 10·0 
Taafiye edilaıit eıo '9,2 • '°" 10.0 

l' 5' 
'!'el ç•lt•kler ,. 61· 10-0 

4 l' 
Kurıun: 
Y•muı•lr. ha111 Ecnebi 11111· 

riiklü 
Steri. 

25 - 0-0 
KotH:ııonlar, ak•i tHrilı ıdilmediQ'i 

yarlarda l 016 kıfoluk ton içindir. 
Antimuan: 
Grude Cif NemiHI 
Cnlaer (eiilfit) o;o 551 Cif 12 

Benzin 1 Adi eıo 40 Cif •e•. 
Çift biyük teneke 1 .R.eplu, I•ıi 112 malı antrepe 

K tHIİıaİ o/e 99,6 Sıl. 100 100,1,2 
urui Reaulwı ucııelııf, Cif • IS 

-750 - Arıenik: 

670 
Beyaa, :Makeika malı , 

••11:1. 
e;e 'll Cıf Ster. 20 

670 • ineç e/e 99,5 • • 
SOO • C.rweli (İajiltere •alı) 

•e•. 8SO e/o 9' F . o. it. Ster. 

650 
Bakır: 

Cazyağı tek 
küçük teneke 

Kurut 

95 
91 
94 
97 

Ce.lııer oıe lS/25 iaitesi 
• e1e 65/IQ 

Blentl : (Çi•ko aulmi) 
Sert, idi ••l, f.o it . (fabri./ 

•em, 
•0111. 

lı:.ada) Ster, 11- ' 
• Hiııtlıet•• malı f, e. b. nom. 

CiYa: 
f. o. it, 

Kroa: 
Delar .200 

Rhode•ie e/e41, C.2 eS Cıf llS/-1:.li 
Tarkıye "ıe41 Cr2 el f-ob 9S/-97ı6-
y ani Kalede•ia 

e;o ss,s7 Cr2 ol Cif HD. 

K.urıun: 
c ... tıer e;e 80 RC (alt.a) 

bas Ster. 10 (eltıa) 25 -

Manıane::&: 
Hiadıataa ••lı o;. 51/Jl W.. ia:teai -

• • e/o 
Molibden: 
o/o 80/90, Mo S:l 

• 

47/-

M ü t e a h h i t ı er i n T a k v i m 

-------- --~-------------
4 J 940 ta YAPILACAK İHALELER 

Ank. Mrk. Hıfzıuıhha Mtie11 .: 
Karabük kömürü (No 1.342) 

Ankara V alil iti ; 
Kilometre taıları vaudilmesi (Nb 1334) 

lıt. Elektrik Tramvay ve Tünel 
İtletmeleri : 

Otobiie vo teferruatı (No 1285) 

P. T. T. Umum Mild. : 
Akkü ltataryHı (Ne JM3) 
Tek nakilli Hbre kab1Hu (No 1302) 
Gareil (No> 1335) 

D. D. Yolları: 
Rakamlı itarıt çivİ•İ (No 1304) 
llektrikli el r.ımpara motöıii (No 1324) 
Bezli liatik inha (Ne 133~) 
Reakli karton (NC' 1331) 

İıt. Telefon Müd. : 
Font hona ve teferruatı (No 1324. 
İ11biıarlar U. Müd.: 

Edirne Jandarma Okulu : 
Sığı r ve koyun eti (No 1334) 

Harita Gen . Direk : 
Ahııp dolaplar yap . (No 1334) 

lıt. Belgraci Devlet Orman İtlet.: 
Yakacak odunun huırlanmııeı (No 1334) 

Çanak. Mst. Mvk. SAK : 
Bakır tal (No 1334) 

1 Kırtebir Nafıa Müd.: 
Şoı• ve menfez. inş. (No 1354) 

İzmir Belediyesi : 
Mahal İnf. (No 1335) 

Akhisar Belediyesi 
Mecra iııı. (No ıı135) 

Kütahya Ziraat Müd. : 
Gaz >atı (No 1335) 

Çorlu Kor SAK : 
Çamaşır va pamuklu mintan dık.tirilmea1 

(No 1337) 
Band sal;sonya, tiıe sandığı vunilc 

ya1dı:r. (No 1330) 

İıt. P.T.T. Müd.: 

ve Sut Zenil •arka (Nıı 1344) 
Amuilcaıs be:ı:i zamklı pamvk. n iplik 

(No 1345) 

Kapat diktirilmesi (No 1331) 
Pelnin (Na 1332) 
ieton lriinlt (No 1332) 
Pa!tolnk kamaş (No 1332) 
Beyo~la PTT. ltinHı tamiri (Ne 1341) 

Jandarma Gen. Komut. Ank. : 
latteniye (Ne 1331) 

İstanbul Belecliyesi : 
Kırtasıye levaı.ıını (No 1331) 
Sandalye, yu.ıhane dolap ve ev ankuı 

(No 1345) 

M. M. Vekaleti: 
Kereste (N .. lS32) 
Patiska (Ne 1344) 
İ.kele İDf . (No 1344) 

Edirne Aakeri SAK: 
Arp• (No 1332) 

İzmir Lv:.ı. SAK : 
iulııur, pirin~, mercimek, to:ı: şeker, Hda 

yat ve uytin yotı (No 1333) 
İıi. Jandarma SAK: 

Makara•, nohut, patatn, lı: . fHulye, pey· 
air, Hbun (Ne 1S3S) 
Kırklareli Askeri SAK : 

Lavemarin kömürü (1333) 

Soılıblı Mekteb ve 
Y arllını Cemiyeti : 

ıu İtleri 

Okul binHı tamıri (Nıı 1333) 

Mcraiu Aıkeri SAK: 
8u(ıtl•y oğutii mHİ (No 1.SS3) 

Ankara Lvz. SAK : 
lulpr (No 1334) 

Elazit Tümen SAK : 
Arpa (No 1334) 

• • 

Lülebura-az Aıkeri SAK : 
Si{iır ati (No 1337) 

İst. Orman Çevirge Mild. : 
Fando çalıeı (No 1338) 

İzmir incir ve üzüm Tarım Sa· 
tış Kooperatifi : 

Biiıo İnf. (No 1339) 

Askeri Fabrikalar U. Müdür.; 
Maz.et (Ne 1341) 
Battaniye (Ne 1342} 
Petrol (Ne 1S4S) 

İıt. Komutanlıtı SAK : 
Mubtalif makine yı~ (No 1!40) 
Kuru ut (No 1344) 

İıparta Askeri SAK : 
Malıarna, to:r. eılcer, mercimek, patatH, 
ve kuru •otıın (No 1140) 

Turgutlu Belediyeıi : 
Kulübe inıutı (Ne 1342) 
Kaldırım in~aatı (No 1342) 

İzmir Vila7eti : . 
Kaıma, daaterı, varyn. ••pı va 
b .. ı (No 1342) 

Çetme P. T. T. İdaresi : 
P.T.T. bin1111 tamiri [No lM~J 

Tophane Lv.z. SAK: 
AHc•Ör tHİHtı 
Tahta [No 1$43] 
Kaput baz.i [N~ 1S43J 
Vaketa [No 1M4J 

al ara· 

Hamit : { ] Tırnak içine alı•mıı nı&· 
maralar, ııin hanııı ••yılı ıraı.etede netr
oldutunu göaterir. 

c·ı Sonunda yıldı:ı: iıareti hulıınan itler 
müzayedeye aittir. 

• 

iV UNAKASALAR ·--- ---
iı~J..:l'amirat-Naf~şieri - Malzeme-Harita 

Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan: 
Edirnedeki Karaıaaçta keıif, proje ve tartııameıine göre inşa 

ve tawir edilecek iki tavlllnm kapalı zarfle ihaleıi 5.3.490 aalı p
uü ıacıt lO da. yapılacaktır. Tutarı 9749 lira 53 kuruttur. Teminatı 
1463 liradır. lıtek.Jiterin bu İf için lazım olau veıikalarile teklif 
mektuplarıoı •Ö:&Ü a-eçen ıaatten bir aaat evvel Edirne mifiriyet 
dairesinde komiıyoaa ver mit olmaları lazımdır. 

Sivas Nafıa . Müdürlüiünden: 
Eksiltmeye konulan: it Şarkıtla kaza merkezinde yapılmakta 

olan 5 deraaneli ilk okuhın l inci katı ve çatmam intaıı ile bir kııım 
pencerelerinin inşaaaıdır. Bu itin kc4if bedeli 9895 lira 63 kuruıtur. 

Eksiltme 7.3.~ij taribine müsadif eden pertembe ıünü ıaat J5 
de vilayet daimi encümeninde açık eksiltme ile yapılaeakbr. 

Bu işe ait evrak şunlardır: Ketif baluaaı, metraj cetnli, proje 
fiat silıileıi teıviyei turabiye ve ,ose köprüler ve kirgir intaab fenni 
şartnameıi, Bayındırhk i,ler ırenel tartnamesi ve 7apı itleri fenni 
tartnamelerdir. 

Eksiltmete girebilmek i9in taliplerin 713 lira 30 kurut muvak
kat teminat vermeleri, vilayet makamıda alınmış ehliyetname ile 
ticaret odasına kayıdlı olduklarına dair te1eil hüviyet varakaıı ibraz 
etmeleri lizımdır. 

İsieklilerin ehliyet varakası alabilmeleri, ekıiltme ırüaünden en 
az 8 riin evvel müracaat etmeleri lazımdır. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 
Komiıyonumuzda mevcut ketifnamesine r6re Ayazaj'a süvari 

binicilik okulunda depo olarak kullanılmak üzere pazarlıkla bir la· 
mirat yaptırılacaktır. Miinakaıaama 8.3.940 cuma günü saat onda 
batlanacakhr. İsteklilerin belli pn ve aaatte Fındıklıda Komutanlık 
Satmalma komiıyonuna gelmeleri. 

• • • Münakasa J'ÜnÜ talibi çıkmıyan Metris topçu atış okul•nda
ki tamir pazarlıkla yaptırılacaktır. Münakaaaıına 8.3.940 cuma ginü 
saat on dörtte batlanacaktır. isteklilerin belli gün ve saatte Fındık
lıda Kemutaahk Satınalma .komiıyonuna ıelmeleri. 

İzmir inhisarlar Baımüdürlüğünden: 
Buca tütün iıli.h istasyonumuz deneme tarlalarında yap· 

tırılacak portatif kurutma ve malzeme hangarı inıaatı açık 
eksiltmeye konulmuıtur-

Keşif bedeli 1230.28 muvakkat t~minata 92.27 liradır. 
İsteklilerin 14.3,940 günü ıaat 15 de Baımüdürlüiümüz· 

deki Komisyona gelmeleri ilin olunur. 

İzmir Belediyeıinden : 
Damlacık 426 sayılı sokakta 150 metre boyda kanaliyas· 

yhn yaptırılması. Fen lıleri Müdürlüiündeki fartnamesi mu· 
cibince 4.3.940 pazartesi arünü saat 16 ya uzatılmııtır. Keıif 
bedeli 870 liradır. İıtirak edecekler 65 lira 25 kuruıluk te
minatı İt Bankasına yatırarak makbuzile Encümene ıelirler 

İzmir Defterdarlıiından: 
İzmir hükimet konağı avlusunda yapılacak bina 2490 numaralı 

kanun bükümleri claireainde açık ekıiltmeye konulmuttur. 
Muhammen ketif bedeli 1995 lira 5 kuruştur. 
Teminat akıe•i 149 lira 63 kuruftur. 
İbaleıi 11.3.940 pa:ı.arteıi ıünü aaat 15 de Milli Emli.k müdür· 

lütünde icra edilecektir. 
Münakaaaya itlirak edecek olanlar devlete ait en az bin liralık 

inf8.alı büsnl ıurotle •• biç bir ibtilif çıkarmakıızm ifa ettikleriae 
ve bu iti vaktinde dürüst bir ıurette yapabilecekleriae dair Nafıa 
m6dürlüj"iinden alacakları vesaiki komisyona ibraz etmete mecıbur
durlar. 

İstanbul Belediyesinden : 
Üıküdar Patabahçe yolunun Vaniköy kısmı üz.erindeki heyela

nın kaldmlmuı için yaphrılaeak ameliyat açık ekaiJtmeye konulmut· 
tur. Ketif bedeli 284ü lira ye ilk teminatı 213 liradır. Ketif ve fart
aame Zabıt ve Muamelat Müdürlütü kaleminde rörüleccktir. İhale 
18.3.940 paaartcai &'Ünü Hat IJ te Oaiıui Eacümeacle yapılacaktır. Ta
lihlerin ilk teminat maklıtu& · veya mektubları, ihaleden 8 pn enel 
Nafıa Müdürlüpno müracaatle alacakları fenni ehliyet ve ~40 7ıhna 
aid Ticaret Odaın vesikalarile ihale pnü muayyea saatte Daimi En· 
cıümende bulunmaları. 

• • • Üskidarda İcadiye mahallesinde Ma;a:ıacı, Sıvacı, Dündar; 
Müneccimbaıı Ye Batlarbaşı sokaklarının bir kıımının adi kaldırım 
ta:uirab açık rkıiltı:aeye konulmuştur. Keıif bedeli 4471 lira 4,l ku· 
ruı ve ilk teminatı 335 lira 36 kuruttur. Keşif ve tarlname Zabıt 
ve Muamelat Müdürlütü kaleminde ıörilecektir. İhale 18.3.94 ı pa· 
zarteıi ıünü ıaat 14 de Da: mi Encümende yapılacaktır· Taliplerin 
ilk temınat makbu& veya mektupları, ihaleden 8 pn evvel Fen it· 
leri müdürlü;üne müracaatla elacakları fenni ehliyet ve 940 yılına 
ait Ticaret Odası vcaikalarile ihale ırüuü mua7yea saatte Daimi Eo· 
eümende lıtulunmaları. 

M. M. v. Satınalma Komisyonundan: 

Bu iıe ait evrak funlardır: Ketif hula1aıı, metraj ceciveli, proje 
fiat ıilı;ilesi, teaviyei turabiye ve ıoıe köprüler ve · kiri'ir intaat fen
ni ıartna~e~i, baymdırhk itleri g-enel tartnameıi ve yapı itleri feani ı 
tartnaweııdır. 

Akköprüde i'az malzeme depoıunda pazarlıkla 294 liralık tamİ· 
rat yaptırılacaktır. Pazarlığı 5 mart 94U salı günü saat 11 de An
karada M. M. V. satıoaıma Ko. da yapılacaaından İıteklileria 45 
liralık kati teminatları ile birlikte Ko. da bulunmaları. 

liiçiar, Klinik ve ı9ençi1ari aıa[Ha&taıe ~!!: 
Ekıiltmeye a-irebilmek iiİn taliplerin 742 lira 17 kur•t mavak

kat teminat vermeleri, vilayet makamından alınmıı ehliyetname ile 
ticıaret odasına kayıtlı olduklarına dair lHcil hüviyet varakaıı ibraz 
etmeleri lazımdır. 

iıteklilerin ehliyet veıikaıı alabilmeleri için eksiltme rüaünden 
ea a:ı 8 a-ün evvel miracaat etmeleri liaımdır. 

* • * Eksiltmete konulan iı: Sivaıta inta edilmekte olan iıtiklil 
ilkokulu l inci katı ile ıatı inıaatıdır. Bao itin ketif bedeli 9510 lira 
47 lr.uruttur. 

Eluiltmo 7.3.g4o tarihine milaadif eden per .. mbe ılni Hal 15 
de vili7tt daimi tD'1ÜllleDİacl. açık ekeiltme Ut Japılaeaktır. 

Seyhaıa Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Adana Memleket haataneai ihtiyacı olan 672 lira 72 kurut muham• 

men bedelli ilif ihtiyacı a~ık ekailımeyc konmuftur. Eksiltme 940 

1 
seneıi martının 1 İnci pertenbe ıünü ıaat ·10 da Daimi enc:ümen 
aalonuuda yapılacaktır. 

f 
Taliplerin tartnameyi görmek üzere her gün haıtane idaresine 

ye ihale pni ele Vilayet Daimi Encümenine müracaatları ilin elunur. 

ı 
' 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 
32 kalem dit mal:ıemeıi 16 mart 940 cumarteıi pnü aaat 11 de 

Aakara.la M. M. V. SatıD&lma Ko. ela paaarbkla utan alınacatın· 
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A) l\1ünakasalar 
inşaat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme, Harita 

Damlacık sokağında kancıli:ı.asyon yap.: 
150 m. 

Tavla tamiri ve inş.: 2 aıl. 

Adana Memleket hastanesi tamiri 
Şarkışla kaza Mrk. yap olan 5 dersaneli 

ilk okulun l ci katı ve çabsının inş . 

ile bir kısım pencerelerinin inf· 
Sivasta inşa edilmekte ilk okulu 1 ci kata 

ile çatı i nş. 
İzmir Hükumet konağı nvluıunda bina inf. 
Hangar i uş ata 
Ayazağa süvarı binicilik okulu deposu ta

miri 
Metris topçu atış okulu tamiri 
S irkeci Demirkapıda eski ıaraçhane bina-

ııı tamiri 
Su projesi taı.:ızimi 
Adi kaldmm tamiri 
Usküdar·Paşabahçe yolunun Vaniköy Ü:ı.e· 

rindeki heylıının kaldırılması için yap. 
ameliyat 

Depo tamiri 

kapalı z . 
aç. elli. 

,, 

,, 

,, 
" 

paıı:. 

,, 
,, 

aç. elu. 
,, 

paz. 

870 -

9749 58 

9895 63 

9510 47 

1995 05 
1230 28 

4013 33 

4471 43 
2800 -

294 -

ilaçlar, linik ve ispençiyari aUU, Hastahane Lvz. 

iıııç Adana memleket hastanesi için aç. ekı. 672 72 
Diş malzemesi: 32 kalem paz. 4400 -
İlaç: 1 O kalem ,, 8700 -

flektril -Havagazı-Kalorlfer(tesisat ve malzemesi) 

İıı:mir hükumet konağında kalörifer tesisata aç elu. 3175 -
Harp akıtdemisi binalarında elektrik tesisatı kapalı z. 12126 5..t 
Buharlı makine veya lokomobil mütenavip aç. ekı. 

ceryaııh dinamo, izolatör tevzi tablosu 
ve bakır tel 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır !:.!: 
Kanaviçe 60000 m. 24000 -
Elbise imali}esi 360-3$5 tak. aç eks. Beb. 12 -
Sedyelik bez: 3Uo0 m. paz. m. 2 -
Sarı sabunlu kösele: 2 t . ,, 
Dikim evlerinde bır kmiş 75 t. yünlü kır· ,, 

pınhdan battaniye yap. 
Lastik çizıne: 2UOO çift ,, 
Harp paketi torbası diktirilmesi; 5500 ad. ,, 
Yatak kılıf ve nevresim di k tiril:ııesi. 20000 ad. ,, 
Yazlık erat elbiaeai: 9~0 tak. (terııd.) kapalı z. 

1125 -

1480) -
Beh. 1 10 

,, o 05 
6750 -

65 25 

1463 -

U2 17 

713 30 

149 63 
92 27 

301 -

335 36 
213 -

45 -

660 -
1305 -

260 63 
999 50 
600-

3600 -
346 -
9u0 -

84 37 

1110 -
990 -
150 -
506 25 

MO.nakua Oaıı:eteıi 

İzmir Belediyesi 

Edirne Aık · SAK 
Seyhan Viliiyeti 
Sivu Nafıa Müd. 

,, 

İzmir Defterdarlığı 
İrmir inhisarlar Baımüd. 
İstanbul Komut. SAK Fındıklı 

" Tophane Lvz. SAK 

İznilL Belediyesi 
lst · Belediyesi 

,, 

M.M.V. SAK. 

Seyhan Villyeti 
M.M.V. SAK 

,, 

İzmir Defterdarlığı 
lstanbul Komut. SAK Fındıklı 
Şile Belediyesi 

izmir Lvz. SAK 
Siyasal Bilgiler Okulu SAK Ank. 
M M.V. SAK 
lıtanbul Komutanlıtı SAK Fındıklı 
Tophane Lvz SAK 

,, 
M.M.V. SAK 

" Ask Fabr U. Müd. SAK Ank. 

4 3 40 18 -

5.3.40 10 -
7-3 40 10 30 
7-3-40 15 -

7-3-40 15 -

11·3·40 15 -
14-3 40 15 -
8-3·40 10 -

8·3·40 t4 -
7-3 40 14 30 

18-3-40 14 -
18·3·40 14 -

5-3-40 l l -

7_3.40 10 -
16 3 40 l 1 
18-3-40 11 -

11-3 40 15 -
15-3 40 lO -
16·3-40 a kadar 

4 3.40 15 -
18-3·40 15 -
4-3-40 11 -
5-3-40 11 -
5 3 40 14 -

5.3.40 15 -
18 3.40 l 1 -
4340 10 -

16-3·40 11 -

Matbaa işleri - Kırtasye-Yazıh!.!!.e _Leva_z_ım_ı ____ _ 

Royal marka yazı makine parçaları: 40 kalem aç eks. 674 29 50 57 O.O. Yollan Haydarpafa 19·3 40 10 30 

Nakliyat - Boşaltma Yükletme 

Tuz nakli: 40000 t. paz. 
Eıya tahmil ve tabliyesi: 12000 t. aç. ekı. 

1\: ahrukat, Benzin, Makine yağlan v. s. 

Benzin: 1120 teneke (temd.) 
Meşe kömürü: 10 t. 
Benzin: 3 t.-valvalin: 100 k -hafif makine 

yatı: 100 k.-greı: 50 k.-kalıo gres: 50 k. 
Otomobil benziui 

Müteferrik 

paz. 
,, 

4800 -

3444 -

994 -

Moellon tetüe ta ı: 218 m' aç. ekı. 1853 -
Anut bataryuı: 100 ad · paz. Beh. 4 75 
Şarjör kılıfı: 330 ad.-tabanca tarjörü: 30 ad. ,. 220 -
Hurç: 2500 ad. ,, Beh. 8 50 
Kar gözlüğü: IOOOOO ad. (şart. 450 kr ) kapalı z. ., O 90 
Kolanlık şerit 7 8 Sın: 300 m.·alb katlı sa- paz. 

rı beyaz iplik: 20 k. 3 santim genişli

ğinde zahma tokası: 300 ad.-çiriş: 5 k.
aıyab başlı çivi orta boyda: 1 O k. 

Tuz çuvalı 100 kiloluk: lOOOOO ad. 
Takeometre: l od. 
~ .• uhtelif yaldız. 500 k. 
Külçı! kurşun: 4 t 
Çelık saç: 144 k.-simantasyon çeliği: 577 k. 
Hurç: 50 çift-müvezzi çantası orta: 50 ad.-

büyük: 50 ad.-küçük: 50 ad. 

,, 
aç. elu. 

,, 
.. 
,, 
,, 

YGn iplik 2 16: 1544 k ·tire iplik 2,8: 568 paz. 
k.-tire iplik 2 12: 388 k .·valter 12· 60 k. 

Buharlı tulumba: 7 ad. ,, 
Buz kclıbı K raağaç buz F abrikllSı için: 200 ad. aç. eka. 
Sokak levhası saç ü:ıerine: 833 ad. 
Yatak: {13 kilo pamuğu muhtevi): 53 ad. 
Balıır su bardağı: 5 ..ıOO ad. 
Tımar fırçası: 10000 ad. 
Dizel motörü için yedek parçaları 

Erzak , Zahire, Et, Sebze v.s. 
Ko;;;--eti: 6 t. 
Sabun: 7650 k. 
Nohut: 84 t. 
Yulaf Kaynarcaya te lim şartile): 300 t. 
Yulaf (Hayraboluya ,, ): 300 t. 
Un: 250 t 
Sıtır eti: 7.5 t.-koyun eti 2 .5 t. 
Arpa veya yulaf 17 t. 

B . U 7 a y e d e 1 er 
Muhtelif ev eıyası 

Toz şeker ve kökoar kereste 
Binek otomobıli 

paz. 

paz. 
,, 

aç. eks. 
paz. 
kapalı z. 
paz:. 

" ,, 
.. 
,, 

aç. art. 

" .. 

750-
1550 -
1160 -
734 80 

4015 -

6212 88 

3540 -
2400 -
957 05 

Beh. 13 -
,, o 33 

" 1 10 
1488 -

2580 -

12600 -
24000 -
24000 -
k . o 17 

11050 -

inhisarlar Umom MüdürlüAil 
360 - Ank. Lvz. SAK 

9 3 40 11 
1s.3 40 14 

258 30 
87-
150 -

139 -

3187 50 
5750 -

56 25 
116 ?.5 
87 -
55 il 

305 63 

465 96 

531-
180-
71 85 

105 -
248 -

1650 -
223 30 

193 50 
229 50 
945 -

1800 -
1800 -
3187 -

828 75 

lzmir Belediyesi 
Edirne Aslc. SAK 
M.M.V. SAK 

M.M.V. Hava SAK 

4-3-40 16 -
5·3-40 11 -
5-3·40 10 -

8-3-40 

D. O.Yolları 5 inci işletme Malatya 8·3-40 15 -
Gümrük Muh. Gen. Komut. İst. SAK. 10 gün zarfaoda 

,, ,, 
M.MV. SAK 

,, 
İtt. Komutanlıtı SAK. Fındıklı 

f chiurlar Umum Müdürlüğü 
,, 
" ,, 

. ,, 
ltt. P.T.T. MGdGrlfitil 

Tophane Lvz. SAK 

O D. Yolları Haydarpaşa 
fıt. Belediyesi 

,, 
MM.V. SAK 

" ,, 
Ankara Belediyesi 

Çanak. Mıt. Mvk. SAK 
Belu Alay SAK 
Edirne Aık . SAK 
Lüleburgaz Aıkeri SAK 

,, 
Kan Ask. SAK 
Selimiye Aık. SAK 
Tophane Leva:111m SAK 

,, 
11-3 40 11 -
18-340 10 -
5·34l0 11 -

6·340 14 30 
6·3·4ll l 5 30 

21-3-40 14 -
21.340 14 30 
21-3-40 16 30 
20-340 14 iO 

7.3.40 14 -

7 3.40 il -
18-3-40 14 -
18 3 40 14 -
7.3 40 ti -
6-3·40 10 -
2-3-40 10 -
5·3-40 10 30 

5-3·40 ı 1 -
2-3-40 12 -

22 3-40 11 
6·3-40 l 1 -
6-3·4) 11 -
9.3.40 1 l -
4-3·40 10 -
5.3-40 14 30 

Buna 1 ci icra Bur .. Sipahiler 11 -14 3-40 14 -
Karşısı 

lst. Gümrükleri Başmüd. 4-3-40 13 -
Beyotlu 4 cü Sulh Hak. Taksim Bil- 6-9·3·40 14 -

lürcü Sok. No 15 

2 Mart 1940 

dan isteklilerin itbn malzemenin hepsine tahmin edilen 4400 lir• 
tahmin fiyatı ilzerinden 660 liralık kati teminatları ile birlikte paıat' 
hk gün ve saatıuda Ko. da bulunmaları. 

• • • Hepsine tahmin edilen fiyata 8700 lira olan on kalem 'ılM 

18 mart 940 pazartesi ıilnü saat 1 l de pazarlıkla satın alıoacağıll' 
dan isteklilerin 1305 liralık kati teminatları ile birlikte Ankarad• 
M. M. V. satınalm Ko. da bulunmaları 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Testsat ve alz.) 
İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 

Komisyonumuzda mevcut keşif şartnamesine göre harp akade' 
misi manzumesindeki binalarda yeniden kapalı zarf u ulü ile elek1; 
rık tesisatı yaptırılacaktır · Mün kas sınn 15.3 94 ) cuın;:; günü sııa 
onda başlanacaktır. Zarflar komisyona mezkür saatten bir saat et' 
veline kadar verilmiş olacaktır. Muhıımmcn bedeli 121 ~6 lira 54 k~ ~ 
ruştur. İlk temiaat parası 909 lira 50 kuruştur. İtbu tesisata talıP ~G 
olanlar bu gibi işleri yaptığına dair vesika ibraz etmekle berabe~ Ut 
kendiıi elektrik mühendisi olmadığı takdirde bu işin mes'uli.)eti fell Ilı 
niyesini bir elektrik mühendisinin .deruhte e tmesi mecburidir. 

İzmir Def terdaalığından: 
İzmir Hüküm et konağı kalorlf er motör ve tesisatında y~· 

ıı ille 
Pılacak tamirat 2490 numaralı kanunun 41 inci maddesi ıı> 

ıııı 
cibince açık eksiltmeye konulmuştur ., 1\ 

Muhammen keıif bedeli üç bin dört yüz yetmiı beı lı 
radır . 

Teminat akçası 260. lira 63 kur uf tur. 
İhalesi 11 mart 940 pazatlesi günü saat 15 de Milli fı11' 

lak Müdürlüğünde icra edilecektir· d' 
Talipler keşifname ve §artnameleri Milli Emlak servfsiJJ 

ıörebilirler· dl 
Münakasaya ittirak edecek olanlar kalorifer teaiıatıll e 

thtisaıları olduğuna ve bu işlerde muvaffak olduğuna. ~t 
devlete ait en az bin liralık inıaatı hüsnü suretle ve bıçb e 
ihtilaf çıkarmaksızın ifa ettiklerine ve bu iti vaktinde .. 1 . 

dürüst t ir suretle yapabileceklerine dair Nafıa Müdürlü~~ ~ .. 
den alacakları vesaiki Komisyona ibraz etmeğe mecburdurl .. 

Şile Belediyeıınden: it ç~ 

Şilede halen mevcut elektrik tesisatının kısmen tecridi içi_ıı ~;· 
baharlı makine veya lokomobil ile mütenavip ceryanlı dinamo~ lı~r ~ 
tör, tevzi kablosu ve bakır tel gibi malzeme llçık eksiltme ıuretıle f 

nacaiından, tıırtnamede yazılı evsaf ve şeraiti havi malzeme .;e "'r ltıı 
kinenin ıatışına talip olanların muhammen bedelin yüzde 1,5 ıı İ' 
olan 600 lira teminat akçe11le veya Milli bankaların birinden t~;. 
nat mektubu ibra:ı eylemek ıuretile tarihi ilin olan 2 mart ~arı J' 
den 16 mart 94U cumtırtesi günü akşamına kadar Şile belcdıy~ 
müracaatları. 

ensucat • Elbise-=-Kundura - Çamaşır v. s. 
~--~-------~--~.~~-----=~~...:..---~ 

İzmir Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan : r ~ 
60,000 metre kanaviçe satın alınacaktır: İhalesi 4.3.940 p•ı~ 

tesi günü saat 15 de İzmir Lv. Amirliği Satınalma Komisyoıı0; t ~ 
yapılacaktır. T bmin bedeli 24,000 lira kat'i teminatı 3600 lir• 'r " . ( 

Niimune ve şartnamesi komisyonda görülür. isteklilerin kanuni 
sikalarile omi•yona gelmeleri. ~ 

M. M. V. Satınalma Komisyonundan : O' 
Yalnız bez.i vekaletçe verilmek ve d iter bütün malıı:eaıesi • ~( t 

teahbide ait olmak üzere 5.50U adet harp paketi torbası diktıJ- ~ 
cektir. Beber adedine 12U kuruş fiyat tahmin edilmiştir. İıtekli1 ,tı 
990 liralık .kati teminatl rı ile birlikte pazarlık günü olan 18 "'~, 
940 pazartesi günü saat 11 de Ankarada M. M. V. satınal0l11 

da bulunmaları. 
~ 

• • • Beher metresine tahmin edilen fiyatı iki lira olan J. ~ 
metre sedyelik bez 4 mart 940 pazartesi günü saat 1 l de fd. ~İl 
eatınıılma Ko. da p zarlıkla satıu alınncağıudan isteklilerin 900 ~ 
lak kati temiontları ile birlıkte pazarlık a-ün ve a tında 1'0• 

bulunmaları . t•' 
• • • Beher adedine tahmin edilen fiyatı 5 kurut ~)I 

on btn tane yatak kılıfı ile on bin tane nevresim dtkl .J 
cektir· Bu malzemeyi dikmeğe istekli alanlar pazarlık i~( 
olan 4.3.940 pazartesi günü ıaat 10 da 150 liralık kııtiıı'f( t 

minatları ile birli e Ankura7da H.M V. S malma 1'0 

yonunda bulunm ları· 
--*""~ 

. _ _../ 

atbaa işleı i, kırtasiye ve yazıhane Lvz. 
,~ 

Royal yaıı makineleri için yedek parçaları ahnaeaktır. 

D. D. Yolları iliiularma • 
<~----~--,-..--------------------Na ki i yat - Yükleme· Boşaltma ----- ---

40,000 ton tuz naklettirilmesi Bak: inhisarlar 
lüiü ilanlarına. 

ıahru at, Benzin, akina yağlar v. r s 
--~-._ı:; www-- -- .... 

İzmir Relediyeıinden : J Jı 
İtfaiye otomobillerine, Mayıı 940 gayesine kadllr oJ~ 

aylık 1120 teneke benzin satın alınması, yazı leleri ~ p_1 

lügündeki ıarınanıesi mucibince 4.3.940 pazartesi güıı~ l 
16 ya uz tılmııtır· Muham'Ilen bedeli 344 liradır· İştira,~<' • 
cekler 258 lira 30 kuruıluk teminatı İt Bankaıına y•ll tı 
makbuzile Encümene ıelirler. 

Edirne Aıkeri Satınalma Komisyonundan: ,ı 
10,000 kilo mete kömürü pazarlıkla 5.3.940 salı güııfl ~~/ 

de Edirnede Sanayi kışlasında alınacaktır. Şartnamesi ko!Jl~f 
görülilr. Teminab 87 lir dır. isteklilerin komisyona gelmeleri• 

M· M· Vekaleti Hava Müsteıarlıtı"dan: . bel 
Böyük miktarda toptan veya partiler halinde otomobıl e' f 

alınacaktır. Taliplerin fenni eveaf üzerinde konuşmak üıere 
8 Mart 1940 kadar Hava müstertarlıtına mür caatları. 

M. M . Vekaleti Satınalma Komisyonundan 1 b''I": 
Hepsine tahmin edilen fiatı 994 lira olan 3 bin kil0 .. .,. ~ 

yüz kilo valvalin, yüz kilo hafif ve berrak makine yağı, yil f'f 
adi makine yatı, elli kilo ince a-rea, elli kilo kalın grel 



f' 

o· 
liP 
e' 
ıı· 

o 

ııı,rt 940 
llıiı sala günü aaat IO da Aakarada M. M. V. aatıaalma ko-
ltııı~onnnda pazarlıkla atın alınacatıodaa iateklilerin 150 liralık 

tnatıe.riyle birlikte pazarlık gün ve ıaataoda komiıyoauıula b11-

~I • 
~u---------~~----------~-~-

~ 
D. Demiryolları 5 inci iıletme Müdürlüğünden: 

~ Satın alınacak olan 218 m• Moellon tetüe taşı açık eksiltmeye 1 
ııuı 
~U~u~ I 

~ı.. Eksiltme 8.3.940 taribine müsadif cuma rftnü ıaat 15 de Ma · ı 
'1&d • 1 

il ış etme binasında yapılacaktır. 
~tıhamnıen bedeli 1853 lira muvakkat teminatı 139 liradır. 

t.tj O lınacak tnşların donn mukavim ve inşaata aalib, kalınlıj'ı as· 
İ •' 5, uzunluğu 0,38, derinlifinin vasati 0,35 olması tarttır. 

~b•lenilen evsafta elinde hazır malı olanların muvakkat teminat 
llıG Ut vey banka mektubu, kanunun 4 fiacü madde iue tevfikan 
ııt ~~lcaaaya girmeye manii kanuni bulunmadığına dair beyanname 
~t ktlikte tayin edilen gün ve aaatinde işletme arttırma ve ekailt-

Ottıiıyonuna müracaat etmeleri. 

lıt b -
~· ,/·tı ul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan 
ıı· llıt edinci Kolordu ihtiyacı için aşağıda yazılı allı kalem malze

•ıı ~aıarlıkla sutm nlnıacaktır. Münakasasına 5.3.940 salı günü saat 
u· ~OQıltdc başlnnııcaktır. isteklilerin. belli gün ve saatte Fındıklıda 

~~aıılak Satınnlma Komisyoauna gelmeleri. 
20oo Adet Cinai 

O Sarı sabunlu kösele -
-s 
ıo 

300 M. 7: 8 Sm. kolanlık şerit 

300 
Alb katlı tarı beyaz bobin iplik 
3 santim renitliiinde zabma tokası 
Çir it 
Siyah batlı çivi "orta boydan 

CGrrı "k - 1 ru Muhafaza Genel Komutanlığı ıtanbul Levazım 
il· Amirliği Sahnalma Komisyonundan : 

lJI' ~llr~ lr adedi 475 kurut muhammen bedelle 100 adet 90 
iı uk anut bataryası· 

~illa O lira muhammen bedelle 30 adet muhtelif nevi ve 
b~ y tabanca §arjörü ile 330 adet ıarjör kılıfı. 

ol•' p ukarıda yazılı iki kalem malzeme pazarlıkla alınacaktır. 
~ ~~tnhıarlık ilan tarihi.nden itibaren 10 gün içinde Galatada 

11' tı:ıı,,0 ane caadesinde lbrahim Rifathanında Satınalma Ko-
"~ 1 nunda yapılacaktır· 
~r llebıı81.tel killer her2ün Komisyondan evsaf ve ıeraitini öire· 
ı p r er. 

~lrtı~ıarlıga İftirak edecekler yüzde 7,5 teminat vermeleri 
ır. 

~~li Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyoııundan 
b~tç :l er adedine tahmin edilen fiatı 850 kurut olan 2500 aded 

,_,r ıı:ı, ~o ·~·940 pazarteıi günü ıaat 11 de Ankarada M.M. V. ıatınal
ııdl ~ kıırlnısyonunda pazarlıkla satın alınacaktır. lıteklilerin 3187 lira 
dı' ll11~ 111 ~fluk kat'I teminatlarile pazarhk ı\inünde komiıyenda bu-,r 'llrı. 

,,,t 
,il' 
ıeıl' 
,,/' 
~, 

' ~t 'c.~· Beberine tahmin edilen fiatı 90 kurut olan l 00,000 adet 
Jııı.._ •<>düA.'" •- • ""-tlc. au tı:apnh zarfla ekailtmeye konmathır. ihalesi 18.3.940 
• tltı11 ttılı günü saat 10 dadır. İlk teminatı 5750 liradır. Enaf ve 
tıı:ıtClljk~ıi 450 kuruşa komiıyondan alanır. isteklilerin kanunun 
l\11~ar,~ belıelerle en aı. ihale 1&atinden bir saat evveline kadar 

a M.M.V. Satıoalma komiıyonuna vermeleri. 

l' 
L'1ıbıitı • 

~ 'i\dcı· ilk 
' V ', 

1 te11ıinat 

İıtanbul Belediyeılnden : 

İf ~co~ ----
" l80 Karaataç buz fabrikası için yaptırılacak 200 adet 

Ssı buz kalıbı 
71 85 Saç üzerine kabartma olarak yaptırılacak 833 adet 

~ 1' ıtlı • sokak levbuı 
~ 11'.111.rı ~in bedellerile ilk teminat mikdarlara yukarıda yazıla buz 
.~•ltır, Ş 0 sokak levhaları imali ayrı ayrı açık eksiltmeye konul
~ t~tktir 1Tnaaıeler zabıt ve muamelat müdürlüfii kaleminde fÖ
~hPıl · hnle 18.3.40 pazartesi günü saat 14 de daimi encümen
~· Yılııı'ca~tır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektubları ve 
l~t ttı:ü aıt ticaret odası vesikalarile ihnle ıünü muayyen ıaatte 

llıcnde bulunmaları. 

-n ilclı M. M. V. Satınalma l<omiıyonundan: 
... ttılltıca~' ~dcdinc tahmin edilen fiyatı 33 kurut olan 5 bin aded 
t~11· 1 rıb· b '1 li aa.t ı akırdan mamul su bardağı 6 mart 940 çarfamba 

1ıı - ıo d · d ~ 'Qaaınd . a Ankarada M. M. V. ntınalma komısyonun a 1&bn 
lı~ l{i an liteldilerin 248 liralık kat'i teminatlarile birlikte pa· 

12 
ve saatinde Ko. da bulunmaları. 

ı:ı~ S~ işl . Ankara Belediyeıinden : 
tlıJtı erı Polar dizel motörü için lüzumlu olaa yedek parçalar 
~l.lb: alınac ktır. 
l'cll'Jiıı:~cn bedeli 1488 lira 60 kuruştur. 

t, . Şart11, 23 lira 30 kuruttur. 
llt • ._1 lneıini - · · · 1 • h :t " '-al · tıitı "il ıle • rormek ıshyen eran er iun encumen • emme 
' lııilra:ııı de 5.3.940 1alı günü saat 10.30 de belediye eneiime

••t11:1rı. 

t 
l> ....... 

'I u y ı o , 1 '1ub~~ 
0 hırı ve Limanları İıletme U. Müdürlüğünden 

~; ltılu~ben bedeli 3540 lira olan 7 aded muhtelif eb'adda bu. 
~ ~t biı.ıaıll ~donki) 7.3.940 perıembe pnü aaat 11 de Haydarpa· 

ıl a11•c•kt 
1 

llbilindeki komiıyon tarafından puarhk uıalile ... 
-'t' " . ll i. it, )ıaı ,t ~f 
- llt, tlUti \r "Ilı.ek İiliyenlerin 531 liralık kat'I teminat Ye kaaunua 

taat ctlll:~llı~le birlikte paurJık fÜDÜ ıaatiao kadar komiıyona 
'~la U ite .;rı liı:ımdır. 

dır, &i t•rloameler komiıyoadaa para11a olarak tiafıtıl-_, 
e) ~ 

ı ~~.ıvtrit h . • • • ,r "· ıı alınd f lnle.r e çelik ıaç alınacaktır· Bak: inhlıarlar Umum 
ıııa. 

••• 
Tuz çuvalı, takeometre yaldız. külçe kurıun, çelik ıaç 

ve ıimintaıyon çeliii alınacaktır. Bak: İnhisarlar U. Müdür· 
lüğü ilanlarına. • • • 

Hurç ve müvezzi çantası alınacaktır· Bak: lat. p. T. T· 
Müd. ilanlarına. 

Erzak. Zahire. Et. Sebze v. s. 
Çanakkale Müstahkem Mevki Satınalma Komisyonundan: 

Çanakkale Mat. Mvk. birlikleri Gelibolu hastahanesi için 601)() 
kilo koyun eti açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Koyun etinin beher kiluu 43 kuruıtan 2580 lira biçilmiştir. 
İhalesi 5.3.940 salı günü ao.at 11 de Çanakkale Mst. Mvk. Sa· 

tanalma Komiıyonunda yapılacaktır, 
İsteklılerin teminat akçaları olan 193,50 lirayı ve ibale kam&· 

nun 2,3 cü maddelerindeki vesaik ile müraoaatları ilan olunur. 

Edirne Aıkeri Satınalma Komisyonundan : 
84 ton nobut 22.3.940 cuma günü aaat 11 de Ediroede Mütiri· 

yet dairesinde 1atınalma komisyonunda kapalı zarfla ekıil~meye kon· 
mu,tur. Tahmin bedeli 12,600 lira teminatı 945 liradır. isteklilerin 
belli günde teklif mel<tuplerını ibale 1aatinden bir nal evveline ka
dar komisyona vermeleri. Şartnamesi Ye evsafa komisyonda ıörilür. 

Lüleburgaz Askeri Satınalrna Komisyonundan: 
Kaynarca ve Hayraboluya teslim edilmek auretile üç yüzer t~n 

yulaf pazarlıkla alınacaktır. Tahmin bedelleri 24,000 er liradır. ilk 
teminatları 1800 er liradır. Pazarlıkları 6.3.940 çarpmba günü saat 
11 de Lüleburgazda askeri aabnalma komisyonunda yapılacaktır. 

Karı Aıkeri Satınalma Komisyonundan : 
Bir kiloıuna tahmin edilen fiatı 17 kurut olan 250 ton un ke- . 

lordu evsaf dahilinde ve ihaleyi müteakip 15 gün içinde teslim edil
mek ıartile pazarlıkla alınacaktır. Pazarhaa a-ireceklerin l 187 lira 
ilk teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı 
veıaikle birlikte 9.3.940 cumartesi günü saat 11 de Kara müstahkem 
mevki sabnalaıa komisyonuna müracaatları. 

----~~~~~~~~~~~~~ 

ıSTANBUL 
Ticaret ve Zahire 

Borsası 
- l 3.940 -

FlATLAR 
--CTN_S_l _ _ _ A~Yukar• 

Kr. Pa. Kr. Pa• 

Rutday yumuşak 
, ••rt 

Arp• Anadol 
,. yemlik 

Susam 
Mı•ır aarı 
Çavdar 
Fındık iç 
Kaşar peyniri 
Kutyami 
fHulya çalı 

barbunya 
• tombul 

K•ndir tohumu 
Ketaıı tohumu 
G•z yiiaii 

s 25 
5 20 
17 -
5 -
4 27 

38 20 
55 57 

i -
17 !10 
17 -
16 20 

15 10 

<.;ELEN 
Tiftik 
Keçikılı 
Butday 
Çavdar 
FHulya 
Arpa 
Ua 
Mııır 

Ku11emi 
Yapak 
SuHm 
Za1tio }aQ'ı 
K. aniz 
K•ndir tohumu 

Arpa 
Fu11lya 
iç fındık 
Tiftik 
Kon 
fç eevir. 
Kapak 
Su Hm 

Zeytin yaQ-ı 
Kıl 
Afyon 
Ku~yami 

G l D & N 

Katan tohamu 
Kendir tohumu 

s 30 

17 7 
5 10 
4 38,5 

6 5 
18 -

17 17 ,s 

15 18,S 

- Ton 
- . 

540 • 
60 • 
95 • 

'..!25 • 
81 • 
55 • 
3S • 
18 • 
- . .. 
ıs • 
ıo • 

Ton 
111 • 
50 ., 

" 
" 

15 " 
26!1 .. 

50 • .. 
.. .. 

1() • 

161 • 

- . 
DlŞ FİATLAR 

• 
Mı•ır 
Kateıı T 

Liverpul 3 79 
Sikaıo 4 92 

• Vinlpak 4 25 
Londra 

BORSA 
ÇEKLER 

l - J - 1940 
Londra 5.24 
Nevyork 130.19 
Paria 2.9551 
Milino 6.7625 
Cenevre 2,.0317 
Amaterdan i9.2521 
Brükıel 22.04 
'Atina O 97 
Sofya 1.59'ı5 
Madrid 13.435 
Buda peşte 23.55 
Bükreı 0.617.> 
Belgrad 3.0825 
Yokobama 31.225 
Stokbolm 31.005 

ESHAM VE TAHViLAT 
Sıvaı-Erzurum V 19.38 

• 
> 

Eriani 

" VI 19.325 

" 
111 19.39 

19.94 

1 S T A N B U L P 1 Y A S A Si 
ERZAK VE ZAHİRE 
TOPTAN FİATLARI 
_Çay 

Cava 
Çin 

,, akkuyruk 
Hindiye 
Seylan 

Kahve 
Patateı 

Buna No 1 
,, il 
n 111 

Trabzon No 

" 
" Adapazarı 

n ,, 
Bolu I 

,, il 
İnebolu 

ll 

> 
l> 

Ordu .. 
Pirinç 

l 
il 

111 
No 

1 
il 
ili 
iV 
1 
il 

I 
il 

111 

401> - 450 
400 600 
800 - 1000 
440 - 500 
-420 - 470 
103 - 104 

6 50 
5 5' 
4 50 

6 50 
4 50 

7 
6 
5 
1 
fS 
s 
7 
5 

6 
4,50 
5,50 
4,50 
3,50 

5 50 6,-
4,50 

25 - 28 
l!6 27 
24 - 26 

Menin 
Antalya 
Tosya 
Adapazarı 
Bursa (pembe) 29 - 30 

,, (Viyolona) 33 - l4 
" (Beyaz ka11m) 28 - 29 
,, (Kamolina) Z'l - 28 
,, (Kırmuı) .- -

Edirne (Viyolona) 
n ıMaratelli) 29 - 30 
,, (Kamolina) Z1 - 28 

Edirne (Kırmızı) 
Yerli lBombay) 

Sabun 
29 - 30 

Zeytin yatmdan 1 32 - 34 

" n 
Pirina 

" 
2!deyai 

Urfa J 
n il 

Birecik 

il 30 - 32 
21 - 22 

125 
110 - 120 

Antep 110 - 115 
Mardin 115 
Diyarbakır 97 - 110 
Kara erimit 90 - 110 

:ı> erinmemit 70 - 85 
Trabzou Vakfıkebir - - 92.50 

,, şarla 85 - 87 
Şeker ·--Küp yerli 28 

Toz ,, 2j 
Vejetalin W .. _ 
Yumurta 

İri aandıtı 
Ufak ,, 

2600 - 2700 

Zeytin 
Duble (937 maha.) 
Birinc:i " 
İkinci ,, 
Uçüncii " 

\ 

Duble (938 mabı.) 
Birinci n 

ikinci > 
Uçüacl » 

~ - 24 
ıs - 20 
IS - 16 

34 - 37 

18 - 20 -

3 

Selimiye Aıkerl Satıaalma Komiıyonundao : 
Tüm botu l,,irlikleri ibtiyuı iıin onafı dahilinde 7500 kilo 

aıtıreti ile 2500 kilo koyun eti pazarlıkla satın alınacaktır. İhalesi 
4.3.940 paı.arteıi günü saat lif da yapılacaktır. İsteklilerin belli gün 
ve saatte teminat paralarile birlikte Selimiyedeki Tümen Satınalma 
Komiayoauna gelmeleri. 

mm~1!1dl!1il'•:mmıaıımıı:ı.ırn 
• - ~ - .-.• ;:ı: , ... 

Mub. bed. %7,5 tem. Eksiltmenin 
Cinai Miktan lira kr. lira kr. şekli ıaati 

Muhtelif yaldız 500 kg. 1550 - 116 25 açık eks. 14 
Kü)çe kurtun 4000 ,, 1160 - 87 - " ,, 14,30 
Çelik saç ) 144 ) 
Simentasyon çeliği ) 577 ) 734 80 55 11 ,, ,, 16,30 

1 - Şartname ve numuneleri mucibince. yukarıda cins ve mik
tarı yazılı 3 kalem eıya açık eksiltme usuli1e satan alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme lılB· 

atleri hizalar anda ıöaterilmittir. 
ili - Ekıiltme 21. 111. 940 pertembe ıünü Kabatatda Levazım 

ve Mubayaat Şubeıindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü ıeçen Şubeden 

alınabileceği gibi yaldız numuneıi de alınabilir. 
V - İsleklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 0 

0 7,5 
ıüvcome paralarile birlikte mezkur Komiıyona ıelmeleri. 

(1638) 1-4 
• •• 

Muh. bed. '17,5 tem. Eksiltme 

Cinıi Miktarı lira kr. lira kr. şekli 1&ati 

100 kiloluk tu1. çavalı 100,000 adet pa:ı.ar. 14,30 
Takiometre 1 ,. 750 - 56 25 •· ekı . 15.30 

1 - Şartnameler mucibince yukarıda cins ve miktarı yukarıda 
yar.ılı 2 kalem eşya hizalarında göıterilen usullerle satın alınacaktır. 

il - Eksiltme ve pa:ı.arlık 6. 111. 940 çarşamba günü hizalarm· 
da yazılı ıaatlerde Kabatatda Levazım ve Mubayaat Şubeıindeki 
Alım Koaıiayonunda yapılacaktır. 

111 - Şartnameler her gün sÖ7Ü ıeçen Şub~den "para11ız alına. 

bilir. 
iV - İıteklilerin eluiltme_için tayin edilen gün ve saatler.le 0 

0 7 ,5 
Komiıyona müracaatları ilan . giivenme paralarile birlikte mezkür 

olunur. (1659) 1-4 
••• 

1 - Çamaltı Tuzlaaından sahil anbar1arımı:ıa nakil edilecek n40,000" 
kırk bin ton tuzun nakli iti pazarlıkla ekıiltmeye konulmuştur. 

il - Pazarlık 9. ili. 940 cumarteıi günü saat 11 de Kabatatda 
Lenzım ve Mubayaat Şubeaindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

llI - Şartnameıi her gün ıözü ıeçen Ş•beden alınabilir. 
iV - iıteklilerin pazarlık için tayhı edilen ıün ve ıaatte teklif 

edecekleri fiat üzerinden 1'/0 7,5 ıüvenme paralariyle birlikte mez· 
kur Komiıyona müracaatlara illn oluaur. (1655) 1-4 

••• 
Mikdarı Ciaai 

411 kilo Şerit halinde çelik aaç 
17ll > .» .. » :ıı 

44 l> ;, > > > 

250» ll .. » > 
152 > > ~ .» .. 

118 > > > .. ~ 

Eb'atlı 

56 x 02 
60 x 02 
95 x 02 
ıoo x015 
150 x015 
115 x0.20 

Saati 

mm 

16 
ll 

1 - Yukarıda eiu ve mikdarı ıyazılı malzeme müteahhidi na• 
mıaa pazarlıkla satın alınacaktır. 

il - Paaarlık 18. ili. 940 pazartesi günü 1aat 16 da Kabata,da 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komİlyonunda yapılacnktır. 

111 - Nümuneler her gün ı;özü geçen Şubeden ıılıo bilir . 
iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen pn ve aaatte 0 7,5 

iÜvenme paralariyle birlikte mezkur• Komisyona ıelmeleri. 
(1569) •-4 

Muhammen bedeli 674 lira 29 kuruş olan 40 kalem Royal mar· 
ka yazı makine parçaları 19. 3. 1940 salı günü 1Uat ( 10,30) on bu· 
çukta Haydarpaıa gar binası dahilindeki Komiı.yon larafıudan açık 
eksiltme uıulile satan alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 50 lira 57 kurutluk muvakkat temi· 
nat ve kanunun tayin etliii vesaik)e birlikte eksiltme günü aatinc 
kadar Komiıyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait tartnameler Komisyondan var&11z. olarak dağıtılmak· 

tadır. (1650) 1-4 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
İdare ihtiyacı itin 50 çift burç, 50 adet büyük 50 ad11t orta 50 

adet küçik boy olmak izere 150 adet müvezzi çantası alınması a· 
çık ekıiltmeye konulmuştur. Ekıiltm• 20.3.940 Ç&rf&mba aat 14,30 
da B. Postalıaue binası birinci katta P. T. T. Müdürlütü odasında 
toplanaeak Alam Satım Komiıyonunda yapılaeaktır. Beher 'ift bur· 
çun m11bammen bedeli 60, büyük ltoy fantanın beheri 9, orta boy 
çantanın !teberi 7,5, küçük boy çantanın beheri 5 lira hepsinin 4075 
lira muvakkat teminat d05 lira 63 kuruttur • 

İ.teklilerio elbapdaki mühürlü numanelerini v şartnamesini 
(Örmek Ye muvakkat te~inatlarmı yatırmak Üzere Ç&lıfm8 günle• 
rinde me:rktr Mldürlük idari kalew Levazım kısmına eksiltme gün 
ve saatiace de 940 ıeneai için muteber Tiearet Odası veıikuı, mu
vakkat teminat makbu:ıile birlikte Komiıyona müracaatları. 

(1602) 1-4 

İmtiyaz Sahibi ve Yazı lıleri Direktörü= 1emall Gt?it 
Buıldıtı yer: Akın Baaımevi lıtanbul 
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Tableau SynoptiQue des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
----- Mode Prix ___ Cautio;:--

Objet de ,'adjudication 
d•adjudicat. esümatif provisoire 

Lieox d';djudication et du 
Cabier deı Cbarges Joura Heureı 

~--------------~---~---------~-:- ......... .._._.. ___________________ ...... ____ _,, ________ ~~~ 
Adjudications au Rabai~ 
C onstructions-Reparations-Trav. Publics·Materiel de Construction-Cartographie 

Trav. canalisation a in rue Damlacık: 150 m. 870 - 65 25 Municipalite lzmir 
Const. et rcp . deux etfbles a Kırka~aç Pli cach 9749 58 1463 - Com. Ach. Milit. Edirne 
Rep. hôp. Regional Adana Publique Vilayet Seyhan 
Constr. premier etage, toit et une partie des » 9895 63 742 17 Dir. Trav. Pub. Sivas 

fen!tres de l'ecole primaire de 5 classes 
a construire a Şarkışla 

Constr. premier etage et toit de l'ecole pri
maire en constr. a Sivas 

Con tr. bat. nu kanak gouvernemental 
" hangar 

Rcp. dcpôts • 
• bat. ecole artillerie a Metris 

Rep . ancienne bat. sellerie a Sirlr.rci Demirkapı 
Dressement projet eau 
Rep. pave ordinaire 
Trav. rep. sur ro~te Üsküdar·Paşabı:ıhçe pres 

Vaniköy 
Repnr. depôt 

> 

" 
n 

Gre a gre 
,, 
l> 

Publique 

" 
Gre a gre 

9510 .. 7 

1995 05 
1230 28 

- -:--

4013 33 

4471 43 
2840 -

294 -

713 30 

149 63 
92 27 

301 

335 36 
213 

45 

., 
" 

Defterdarat lzmir 
Dir. Monopoles lzmir 
Com. Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı 

" " Com. Ach. lnt. Tophane 
Municipalite lznik 
Com. Perm Municip. lstanbul 

" " 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 

4-3 40 
5-3 40 

7-3-40 
7 3 40 

7-3-40 

ı 1-3-40 
14 ·3-40 
8-3-40 
8 ·3-40 
7-3-40 

16 -
10 -
10 30 
15 -

15 -

15 -
15 -
10 -
14 -
14 30 

18-3-40 14 -
18-3-40 14 -

5·3-40 l 1 -

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 
I 

Medicaments pr. hôp Regional Adana Publique 672 72 
Articles dentaires: 32 loh Gre a gre 4400 - 660 -
Medicamenb: 10 lots > 8700 - 1305 -

E lectricite-G~z-Chauffage Centr~.!_(~stallation et Materiel 

lnstall clıauffage central au konak gouvernem Publiquc 
,. electr. aux bit. Academie de Guerre Pli cach 

Dinamo, isolateur, tablcau de distribution, Publique 
eable en CUıVre ete. 

3475 -
12126 54 

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Canevas: 60000 m • 24000 
Confection costumes: 360-385 eompl. Publique la p. 12 
F abric. couvertures avec 75 t. de dechets de Gre a rre 1125 -

laine amassees dans les maisons de couture 
Bottines en cauutchouc: 2000 peires ,, 14800 -
Confection de sacs pr. paquets de guerre: 5500 p. ,, la p. 1 20 

,, housse pr. lits et nevresim: 20000 ,, ,, ,, O 05 
Coltumes d'ete pr. soldats: 900 compl· (aj) Pli cach 6750 -
Toile pr brııncard: 3000 m. Gre a rre le m. 2 -
Cuir jaune savonneux! 2 t. n 

260 63 
999 50 
600 -

3600 -
346 50 
84 37 

1110 -

990 -
150 
506 25 
900 -

Vilayet Seyhan 
Com Ach. Min. Def. Nat. Ankara 

" n 

Defterdarr.t Izmir 

7-3-40 
16·3·40 
18 3-40 

11-3-40 
15-3-40 

10 -
1l 
11 -

15 -
10 -Com. Ach. Comm. Mil. Ist. Fındıklı 

Municipalite Şile Jusqu'şu 16-3-40 

Com. Ach. lnt. lzmir 4-3·40 15 
,, Ecole Sciences Polit. Ank. 18-3 40 15 

Com. Aeh. lnt. Tophane 5-3-40 14 

> > 

C. A. Min. Def. Nat. Ankara 
> 

Com. Ach. Dir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 
C. A. Min. Def. Nat. Ankara 
Com. Ach . Comm. Mi l. lst. Fındıklı 

5-3-40 15 
18-3-40 11 
4-3 40 10 

16-3-40 11 
4-3-40 11 
5-3-40 11 

Travaux d'lmprimerie - Papeterie - Fourniture de Bureaux 
Pieces de rcchanges pr. machinc & ecrirc Publique 674 29 50 57 ler Expl. Ch. de fer E.tat H. paşa 19-3-40 10 30 

mıırque Roynl: 40 lota 

Tr nsport-Chargement - Oechargment 

Transport sel: 40000 t. Gre a gre Com. Acb. lcon. Monop. Kabatacae 9.3-40 11 -

Combustible - Carburant-Huiles 

Cbnrbon de bois: 1 O t. 
Benzine: 11 20 bidons (ai) 

D ive rs · 

Gre a gre 
3444 -

87 - Com. Ach. Milit. Edirne 
258 30 Municipalite bmir 

Pierres moellen: 218 m3 

Bntterie anute: 100 p. 
Etui de chargeur: 330 p.·charreur de pistolet: 

30 p. 

Publique 1853 -
Gre a gre la p . 4 75 

" 
220 -

Besace: 2500 p. ,, la p . 8 50 
Lunettes pr. neige: 100000 p . (c. eh 450 P) Pli cach la p. O 90 
Ruban pr. sangle de 7-8 c.m. : 300 m.-lil jau· Gre a gre 

ne et blanc a 6 plis: 20 k . boucle d'une 
largcur de 3 c.m.: 300 p.-colle de pite: 
5 k. clous a teıe noire et d'une largeur 
moyerıne: 10 k. 

Sac pr. sel de 100 k.: 100000 p. ,, 
'facheometre: 1 p. Publique 
Oiveıses dorures: 500 k. ,, 
Plomb en lingots: -4 t. ,, 
Tôle en acier: 144 k.·acier de cimentation: 577 it. > 

Besnce: 50 paiıes-sac pr. facteur: 50 p.• :ıı 
moycns, 50 grands ~t 50 pelits 

Fil en laine de 2 16: ı 544 k -id. en coton de Gre a gre 
2/8: 568 it. id. en coton de 2/12: 388 le. 
Vailer de 12: 60 k. 

75 ı) -
1550 -
1160 -
5734 80 

4075 -

6212 88 

139 -

3187 50 
5750 -

56 25 
t 16 25 
87 -
55 11 

305 63 

.. 65 96 

Pompe a vapeur: 7 p . ,, 354 53 l -
Calıbre pr. glace pr. la fabr. de Karaağaç: 200 p. Publique 2400 180 -
Plaque en tôle pr. rue: 833 p. ,, 957 95 71 85 
Matelas (contenant 11 k. de coton): 53 p. Gre a gı e la p. 13 - ı 05 -
Verre a eau en cuivre: 5000 p. ,, O 33 248 -
Bro se pr. etrier: lOOUO p Gre a gre ,, 1 IO 1650 -
Pıeces de rechange pr. moteur Diesel 1488 - 223 30 

- --- _..... "----- =--- _.. ............ 

5mc E.xploit. Ch. de fer Etat Malatya 
C . A. Comm. Gen. Surv. Douan. lst. 

n ,, 

Com. Acb. Min · Def. Nat. Ankara 
> > 

Com. Acb. Comm. Mil. lst. Fındıklı 

Com. Acb. Econ. Moncp. Kabatache 
> 
,, 
n 
> 

• 
n 
,, 
, 

Dir. P .T.T. Istanbul 

Com.A eh. lnt. Tophane 

lre Expl. Ch. de fer Etat H . paşa 
Com. Perm. Municip. lstanbul 

,, " 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 

" n 
n n 

Municipalite Ankara 

5.3_4n 11 -
4-3-40 16 -

8-3-40 15 -
Danı 1 O jours 

,, 

11-3-40 11 
18-3-40 10 

5.3 ... 0 11 -

6-3 ... 0 
,_~ 40 
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Memento des Fournisseurs__...., 

LES ADJUDICATJONS QUJ AURONT LIEU LE 4.3.940 

Etablis. Hygiene Ankara : 
Cbarboıı <le Karabük [No 1342) 

Vilayet Ankara : 
Poae pierrea lcilometrique [No 1334] 

Dir. Gen. Exploit. Electricite 
Trams et Tunnel : 

Autobua avec acceııaoireıı (No 1285] 
Direction Gen. P.T.T. Ank. : 

Batterie ac:cu [No 1343) 
Cible de campagne il un rLeophore 
(No 1302] 
Gu.oil [No 1335) 

Chemins de fer Etat : 
Cleu• rıumımıtes pour s ıgnaux (No 1304] 
Moteur elcctr iı maın d ' emerı [ No 1324] 
P iaque en toile caoutchoutoe [No 1332] 
Carton colorc (No 1331] 

Direction Telepbones İstanbul : 
Tuyaux en fonta avec acce1 . [No 1324] 

Dir. Gen. Monop : 
Baııde de Saxe, caiueı pour bouteillea 
verniı et doıura [No 1330J 

Direction P.T.T. İstanbul: 
Confectıoa cııpotes LNo 1331] 
Pı.erio (No I.!S.32) 

J Ecole Geodarmerie Edirne : ~ 

1 
Viande de boeuf et de mouten [No I 

• Dir. Gen. Cartograpbie Aıı~· 
Fabr. armoıre en boia [No 1334) , 

Expl. Foret Etat Belgrad iı l;I 

p,~:::io~:~'.' ;la~~ü~:r[:o ~::!~ 
Fıl en cuivra (No 1334] 

Dir Trav. Pub. Kırşehir: 
Conııtr. cbauaace et dalot [No 13.54] 

Municipalite Akhisar : 
Construction canal ııation [No 1335J -"' 

Direction Agriculture Kütabr 
P ' trole (No 1.335] ~I 

Com. Ach. Corps Armee Ç0 
1 

Confection linfH f!t blouaeı en '' 
[No ısın] 

Montre Zenith [No }344) 
Toiıe atnericaine, coton ıomme et 

[No 1345) 

Com. Acb. Milit. Lüleburf'.ı 
Viande de boeuf [No 1337] 

Direction Forets İstanbul : 
Brouaenilı eıı [No lSjg) f 

Cooperative Ventes Agdcol' 
Figue.s et Raisinı İzmir : 

Tuyau eu beton LNo 1332] 
Etofle pour pa eıotıı [Ne 1332) 
Repar. batıHe P.T.1. Beyoğ.• [No 1341) Conıtruction burenu [No 1339] 

Commaod. Gen. Gend. Ank. : 
Couverture en laıne (No 1331) 

Com. Perw. Munic. İstanbul : 
Fouraiture de bureau (No 1331] 
Chau11urH (Hııdal), tabla, armoire 
[No 1345] 

Com. Acb. Miniat. Def. Nat. : 
Boıa de ccmatructıon [No 1332] 
Bat11te LNv 1344) 
Conıtructioıı ecbellea (No 1S44] 

Com. Acb. Milit. Edirne : 
Orı• LNo 1332) 

Com. Ach. Milit. İzmir : 
Ble conc ese, rız:, lentill .. , beurre, huile 
d'olivea et aocre [No 1333] 

Com. Acb. Geudarmerie İst. : 
Macaronia, poıa·chıcbe, pomme& de ter· 
re, hari.:ot• 1 fromnı• et Hvon [No 1333) 

Com. Acb. Milıt. Kırklareli : 
Caarbon lavemarin [No 1333) 

Coınite de secoura des Ecoleı 
de Salihli : 

Rıipar. bi.ua ... ccole [No 1333] 

Com. Acb. Milıt. Mt:rsin : 
Brovaıre blo [No 1333] 

Com. Acb. Milit. Ankara : 
Blc ccıncuıe LNo 1334] 

Com. Acb. Diviıiou Elazıı : 
Orıe (No 1334] 

• • 

UZAY 

Dir. Gen. Fabr. Milit. Anks'' 
Ma:ıout [No 1S41] 
Couverture eır laıne [Ne 1342] 
Petrole (No lS45J 

Com. Acb. Comm. Mil. İ•t· :~ 
Dıversu huilH pour machine [No l 

Com. Acb. Milit. Isparta: ;ı 
Macaroniı, ıucre, lentilleı, poısııı:ı•• 

terre, Olj'nona [No 1340] 
Muoicip litc Tura-utlu : 

Conatructıon baraque [No 1342] 
• pavc (No l~J 

Vilayet İzmir : rt' 
Piocbe, ıc.ie, mancbe de marteaı . b 
ettH [No 1342) , 
Adwiııiatration P .T.T. Çef~e· 

Repar. bitiSle P .T .T . LNo 1542] 
Cow. Acb. lnt. Mil. Toph•0

' 

lnıtallation ucenaaur 
Pionche !No 1S43J 
Toıle P< ur capotra (No 1343J 
Vacbettc [No 1344] • , 

Com. Acb. Comm. Mil. l•t·' 
Foin [No 1U45j 
-~- ,,rl 

NOTES ı L .. Numeroı entr• JI 
tbeııe1 aont ceux de notre journ•l 
lequel l 'avıı a paru. ,1 

(• ) Lea affaırea auivİH d'uıı• 
1 
f 

riaque sa rnpportent • dH yeııt• 
adjudicatıoa a la aureııch~re. ,_,./ 

D L_~ 
Denizli Orman Çevira• Müdürlüjtünden : 

1 
~ 

DeniLli merkez; Kazası dahilinde viki bududları prtnaOS İ 
fceşifnamelerinde yauh Karaçam devlet orm nandan 89& metr• İ 
kabı kayın 260 metre mikabı yahr olma üaere eem'an 1156 ,,. 
tre mikabı kerestelik çam aııacı 8 ay urfında ormandan f1~ 
mak ÜLere kıtpala :.ı.arf usulıle arttırmaya çıkarılmııtar. S f 

Arttırma 12.3 940 tarihine mÜsödif salı a-üuil saat ta111 1 
Denizli orman çevirge wüdürlütü bina.unda yapılacaktır. 

Kaim ve yatır beher meire milu\b çam ağacıuıa becl•Iİ 
kuru~tur. • 

Muvakkat teminat 437 lira 83 kuruştur · 

Teklif mektuplara 12.8.940 salı günü nihayet ıaat 14 
komisyon reiıligine verilecektir. . ,J 

Keşif, şartname ve mukavele projelerini ıörmek isl•fı;I 
Deni:ı.li, lıtanbul orman çevirge müdrlukleriue, Ao ·arada 
umum müdürlügüne müracaat etmeleri il · o olunur. 

Beyoilu Dördüncü Sulh Hukuk H kimliğinden : ı;.1 
Teerekeıioe mabkemece el konulup re1men taafiyeıiae d• f. 

verilan ölü mübeudis Vahid Akpakın sahip oldutu ve Gal•l• 
rap iskeleııinde palawarbent ve İz;aıit lıwanana kayıdla bulıı0~ı~' 
baıılama, t;6ö sicil numaralı ıayri aafi 18t48 ton, 5 kadem detl il 
13 kadem ıcnişHkte, 56_ kadem uzunluguıı~a 1_922 taribİJJd~ıP 
edilen ..SU beygır kuvvehnde mazotlu wnkıneaı bulunao ~40 ~ 
çektirme mahkememiz tarafandan açık arttırma suretile 7.3· _,ıP 
ribine müsadıf perşembe günü saat 14 de Şarap iskeleıiade f/ 
oakhr Satıı bedelı yüzde 75 şi bulmadıtı takdirde ikinci •rtt>ıl 
11.3 940 tarihine miisadıf pazartesi günü saat 14 de icra edile (ı 
Tamamının kıymeti 3160 lira olup satış tarihine kadnr ol~IJ flfT 

mar ve bilumum rüsum terekeye aittir. Satıştaa sonraki tescıl" l 
masraflar mü terisioe ait ve racidir. Arttırmaya ıirebil~' ,.ili { 
yüzde 7,5 nisbetinde pey akç~si yatırmak lhımdar. isteklıl• ~ 
karıda gösterilen pn ve saatte mahallinde hazar bulunı:Dalıtl 
olunur. 

, 


