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Ekonorlıik Haberler 
S~~Yet ticaret mürnesseili lstanbul 1 Çuval imalathanesi tesisi 

ıcaret müd" ü .. . t tt· . ur nu zıyare e ı lngiltereden gelen bir İngiliz 

111~vyetlerin latanbul ticaret çuval fabrikatörü memleketimiz
" llllıeısili, 4 üncü Vakıf banı· de çuval fabrikası teıiıi için ali
lb~d .. g~lerek man taka ticaret darlara müracaat ederek teklif
M .. uru bay Avni Sakman ile Jerde bulunmuştur. 
llııi~ıııüştür. Bu ziyaretin, 'ebri · Bu fabrikatör tetkikabna bat· 
be ~ bulunan Sovyet petrol ve lamaştır. 
U '-tın kumpaııyaaanın faaliyeti Memleketimiz.in ıon derece 
.. ::tlak.adar olduğu tahmin edil- ihtiyac~ ol~n- çuvalı? ~e~arikinde 

edır. çok muşkulat çekıldığmden bu 

Kastamon;-da k- d" 'h teklif alakadarlarca pek muva· en ır ı zar f k .. "l k d' 
f b 

'k . ı goru me te ır. 
a rı ası ınşası 

~. l(•ıtaıııonu civarında tesiıi 
•ıııtarlafan kendir ihzar fabrika· 
•ııı 10 

en kısa bir zamanda in,a· 
ıul: batlanacaktır. Fabrika için 
•de llıu olan makine, alit, ve 

•at italyadan alınacaktır. 
Totın ve sigaralara da zam 

Yapılacağı anlasılıyor 
\'e . b .. 

'-ıiıı rıı utçede müvazeneyi le· 
•e 8~tOJe.~ ~çin. nakliye vergisi 
b,, kollu ıçkıler rüsumu ile 
~ •her tütün ve ıigaralara ve 

lı le 

Kalay fiyatları günden güno 
düşüyor 

Avrupa harbinden evvel 275 
kuruıa aatılan kalay fiyatı ge· 
çen eylüldenberi mütemadiyen 
yükselmit ve bir aralık 'kilosu 
20 liraya kadar çıkmıfh. Yapı· 
lan ıipari,ler üzerine mütema
diyen ve külliyetli miktarda ka· 
lay gelerek fiyatlar o niıbette 

dü,mü,tür. Dün yine şehrimize 

IO tou kalay gelmiştir. Fiyatlar 
da kiloıu 375 kuruta kadar düş· 
müştür. hpı1 Dıafa. ~e~lerine de zam 

bi •catı bıldmlmektedir. 
&...,!er taraftan Başvekil Dr.Refik 
~8111 evvelki iÜn aaat l7 ye 
tııı r iktisat Vekaletinde meJ· 
•• Z~l11ıuıtur. Başvekil Ticaret 
'''•at V•killerini de makam· 
~~ d, aiyartil etmi• ve wütea· 
det " .. ~aliye V ekilile bir müd-

lıngiliz müste;i;k~j~~inden ithalat 
•nası geldi 

8 
aor6truüıtür. 

lrlikı 
•rı girmeyen tacirler ihra-

1'· cat yapamayacaklar 
t,lı ·~•ret Voklleti 3108 numa· 
1-.., . •n'1oun verdiği ulihiyet· 

••r d,h •naden bu kerre almış ol· 
'''-i karar mucibince teşekkül 
~ll!ıi~ olan ihracat birliklerine 
~- b~l111ıyan ihracat tacirlerinin 
~ııı ırliklcrin mevzuuoa dahil 
tlııi tıan llladdelcri ihrac etmele· 
t"-t~~•.lmiştir. Bu ıureUc ib· 
fılldılc ırlak!eri kurulmuf olan 
la, l • a.ytınyatı, tiftik, yumur 
"'4ttp~, butday ve 1u1&m ih· 
)tıı ~ ~ birliklere dahil olma 
~'•ilt ~ırler tarafrndan • ihraeat 
ııı, 11 ~ ~rı mevcud olmasına rağ
"t. I)· •bracat yapamıyaı:aklar
ııı._ Is. •ter taraftan Milli Korun· 
liı., 811110Qnun Ticaret Vekil~· 
.ı . •erdiıı.,· ı · h" ti . . ~ .. illa • ıa a ıye ere 11lına 

~llllt b~lttıa da münha11ran it
"'•fı d•rliklerine dahil tacirler 
t.ı ta arı 
~"fıııd Y•pılma11 ve Birlikler 
'-~ri11d •rı. orıanize edilmeıi ü-

e hır · •tla lllzamname projeti 
11ınıttır. 

Se Altın Jlne fırladı 
t '~•t . • 1 tiı.ıd· P•yasada altın fiyatla-
de ta ~yl e kadar memleketimiz· 
... '"Ilı . b fi lftır, Me tnıış ir ıurette fırla-
htı 97

5 
rkea bankaaınan alış 

~tıı llGrı k~rııı olmasına rağ
ll •lın P•yaıada 1910 kuruş· 

:'Itır, ~~~· 1925 kuruıtan 1ahl· 
~•d,11b.ri •kadarlar yükHlitin, 

~ııı altına düşktlo olan 
llı.. ton a • 

"111 hU • •lbanlarda bılha11a 
te111 , taııı.e .. t d' . b 
~ ılt:ti • ıoı er ıtı rat et· 

1', ıeldiği kanaatindedir· 

._ 1e,t d • Klöıd ithalliı 

.... ,, l lfl ·1 
•iaı •ltıd ~:be. al&kadar olan
l\ el, IÖ"'t alatı mevzuu üze· 
~ 15,ao da OJ~k tlı.ere bugiln ıa
ll.il&Ua11d Tıcaret Vekaleti Tet· 

bir t~~~a BaıkontrolörUlğün
Qtı )'apacaklarclar. 

Memleketimizin muhtaç oldu
iu bam maddeleri• aıda mad· 
deleri iugili:ıı dominyonlarından 
gelmeğe batlamıthr. 

Dün Hindiıtan yoluyla piya· 
1&mıza k4lliyetli miktarda dar
çın, ince deriler, karabiber, çay, 
ve 6 bin kilo kalay aotirilmit · 
tir. 

Bu suretle piyasada bu mallar 
üzerine hissedilen buhran tama
men kalkacaktır. 

İtalyan bandıralı Abbazia va· 
puru ile do limanımıza çıkarıl· 

mak üzere boya, cam eşya, e· 
lektrik levazımı, radyo ve ak· 
samı, mantar, pamuk eşya, kah· 
ve, kalay, kimyevi eeıa, çimen
to ve film ielmiştir. 

Koza ihracatı durdu 
Franaanın memleketimizden 

almakta olduğu kuru ipek ko· 
zalarıoın ihracı durmuttur. Ki· 
losu 280 kuruşa kadar 1atılıyor· 
du. Ancak Japonya kozalarımı· 
za rakip çakarak daha ucu.ı; fi. 
atlarla Franaaya külliyetli mik
tarda satmııtır. 

lstanbul Piyasası 
MAHRUKAT FİATLARI 

Blok 
Yerli depoda 

Krible 
Yerli depoda 
Ecnebi ,, 

Marinla!e 
Yerli bonkerde 

,, depoda 
Tuvönan 

Yerli depoda 
,. bonkerde 

Kok 
Yerli fabrikada 
Karabük 

Sömikok 
Yerli depoda 

Petrol 
Dökme toptan 
Toptan çift teneke 

Benzin 
DlSkme 
Çift tenekeıi 

Motorin --

13 -

1700 

1600 

58 Şi 
14 50 

1200 
51 Şi 

1875 
2700 

- 2280 

17,90 
~90 

18,!5 
670 

10,3.1 

Kanunlar, Kararnameler ve Ticaret Muahedeleri 
Boya nümun;lerinin ihracına 
izin verilmesi hakkında Ka

rarname No: 12923 
Nümunesi memleketimizden 

gönderilme~ suretile harice si 
pariş edilecek olan boyalara nid 
nüuıunelerin 2 11869 sayılı ka· 
rarnameden istisnaen ihracına 
izin verilmesi; Ticaret Vekilliği
nin 16 2.940 tarih ve 1985 sa· 
yılı teklifi üzerine icra Vekilleri 
Heyetince 28 2.940 tarihine ka· 
bul olunmuştur. 28.2 940 

Şeker fiyatamn yükseltilmesi 
ve pancar fiyatına z a m 
yııpılması hakkında Karar-

name No : l 2957 
Şeker fiyatının yükseltilweıi 

ve pancar fiyatına 7.arn yapıl· 
ması hakkında İktısad Vekale
tinin göıterdigi lüzum üzerine 
Koordinaıyon Heyetince hazır
lanarak 4.3. l 940 tarihli tezkere· 
ıile teklif olunan ilişik 6 sayılı 
kararın meriyete konulmasına ; 
İcra Vekilleri Heyetince 4.3.1910 
tarihinde görüıülerek karar ve
rilmiştir. 4.3.940 
Karar sayısı : 6 

1 • Martın dördüncü pıızarteıi 
ıünüoden itibaren teker fiyatı · 
na kiloda 10 lturuş zam olun· 
muı~--

2 · 'f optancı şeker tüccarları 
bu yeni fiyattan ıatışa başladık
ları anda eski fiyattan ellerinde 
bulunan ıtoklara eu çok yirmi 
dört saat zarfında bir beyanna
me ile teker satın aldıkları fab· 
rikalara veya teşkilatına bildire· 
cekler ve kendilerine aid olma· 
yan bu fiyat farkının hesabını 
mezkur teşkilatla göreceklerdir. 

3 - Yeni ,eker kampanyasın· 

da esas pancar fiyatı kiloda elli ' 
paraya kadar yükseltilebil ecek
tir. 

4 - Bu kararın icrasaua İktı1&d 
Vekili memurdur· . . 

30. ıı. 1939 tarihine kadar 
gümrüklere gelmif lnıiliz 
menıelf malların merkezden 
tahsisat istemek ıuretlle kli-
rinı yolile idhali bunun ha
riciude kalanların ancak ta
kas ıuretile idhal edilecefi 
hakkında Gümrük ve İnhi· 
sarlar Vekaletinin Tamimi 

No 13287 2860 
Hükumetimizle lngiliz Hüku

meti arasıada teati o l u o a n 
22 J l.1939 tarihli notaya göre; 
1.12.939 tarihinden itibaren İn· 
gilteredeo klirinı yolile mal id· 
hal etmek uıulü kaldırılmııtır. 

Bu tarihten ıonra bu memleket 
menşeli mallar, halen mer'i bu
lanan Türk-iogiliz Ticaret ve 
Kliring Anlaşma11 hükümleri 
dairesinde, yalnız takas suretile 
yurda idhal edilebilecektir. 

Ancak, 30 tepinisani 1939 gü· 
nü akşamına kadar gümrüklere 
gelmiş bulunan İngiliz meu~eli 
malların, tarife numaralarına ba· 
kılmaksızın, evvelce l.T. 1939 
ve 1.10.1939 tarihli devreler İ· 
çin verilmiş bulunan kontenjan· 
lardan sarfedilmemİf olan kısım
lardan mahıubu yapılmak ve be · 
deller eıkiıi ıibi Cümhuriyet 
Merkez Baokaaına yatırılmak 

prtıle kliring yolu ile ıetiril
meıine miiaaade edilecektir . Bu 
itibarla yukarıda babıı r~cen 
'·7.1939 ve 1.l0. l!fd9 tarihli dev
relerin konu:uJ.... ..._._., _ ı __ :_:_ 
be,abı merkezde tutulacağından, 
30.11.1939 ak,amına kadar ıüm· 
rüğe gelmiş bulunan mallardan 
yurda idhal edilmek i ıtenilenle

rin ıif kıymetleri de zikredil· 
mek ıuretile usulü veçhile tel 
veya yazı ile merkezden tahsi
sat istenilecek ve alınaeak ceva
ba göre eşyanın muamelesi an· 
laşwa hükümleri daireıinde ik· 
mal edilerek yurda idhaline mü· 
aaade edilecektir. 

Bu bildirişe göre i• görülme
sini ve tereddüd edilen nokta. 
ların hemen merkezden sorul. 
muını bildiririm. 12.2.940 

M N A KASA 
lilşi~! -Tamir .t- Nafıa işleri - Malzeme-

Samsun Belediyesinden : 
19 May11 mahallesi Sultaniye eaddesindo yeniden l 70 metre 

tulünda la~ım yaptırılacaktır. 
Muhammen bebel 375 lira 29 kuru,tur. 
Muvakkat teminat :lS lira 15 kuruştur. 
İhale 2490 sayılı kanun hükümlerine göre ve ~8.3.940 perfem· 

be günü daimi encümen huzurunda açık eksiltme ile yapılacaktır. 
Daha fazla mallımat almak ve gerekli evrakı ıörmek iıtiyenler 

belediye encümen kalemine müracaat etmelidirler. 

Konya V aliliilnden: 
Çumra kaza merkezinde yapılacak olan ilk okul bioaaanın 15000 

lira keşif bedelli birinci kısım inıaatı kapalı zarf uıulü ile ve 20 
gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 28.3.940 perşembe iÜ•Ü 1&at 15 de Vilayet daimi en 
cümeni odasında yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 1125 liradır. 
Bu işe ait keşif, proje, huıusi ve fenol ıartnamelerle milteferri 

evrakı fenniye her gün mesai 1&atleri içinde Konya Nafıa MüdürlG
tüode görülebilir. Ve 3 lira mukabilinde istiyenlere i'Önderilir. 

Taliplerin Ticaret Odası kayıt vesika11 ile 1125 liralık muvak· 
kat teminat mektup veya makbu:ıu ve ihale gününden en az 8 ıün 
evvel ellerinde mevcut evrakı müsbetleriyle Konya Vilayet meka. 
mına müracaat etmek ıuretiyle alacakları ehliyet veaikası ile bir
likte 2490 sayılı kanunun tarif ettiği şekilde hazırlayacakları teklif 
mektuplarını ihale ıaatinden bir Pat evveline kadar makbDE muka
bilinde Vilayet makamında tevdi etmeleri lazımdır. 

Posta gecikmeleri kabul edilmez. 

İstanbul Komutanlıiı Satına!ma Komisyonundan : 
Münakasa günü talibi çıkmayan komiıyanumu:ı:da mevcut ketif 

ve p.rtnameıi11e ıör• Bolta11cı Batıbüyük depolarının tamiri pa11r· 

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

YARIN 9 3.940 ta YAPILACAK İHALELER 

Elazıt Tömen SAK : 
Arpa (No 1338) 

M. M. Vekfileti: 
Üatüpü (No 1338) 
Aycı yele~i lı:uızıoş ı (No 1350) 

Isparta Askeri SAK : 
Arpa ve yulaf (No 1340) 

Kars Aıkeri SAK : 
Un (No 1S46) 

inhi1arlar U. MOd.: 
Tus nakli (No 1346) 

Edirne Askeri SAK : 
Yulaf ve arpa ( No 1:148) 

Askeri Fabr. U. MQd. : 
S iyah yatlı lı:ö.ele (No 1848) 

lıtanbul Komut. SAK : 
Tevhit Hnari {No 1350) 

Konya Lvz. SAK : 
Er fot ini (No 1351J 

Gümrük ve İnhiaarlar Vek. : 
Benz.iu (No 1351) 

Hamit : ( ) Tırnak içine alınmı' nu· 
maralar, ııin banıri 11yılı ıraıetede netr· 
olduğunu ıröahırir . 

c·ı Sonunda yıldız İ$Ueti bulaııan itler 
müuyedeye aitt ir. 

lakla yaptırılacktar. Münaka1aı1tH• 14.3.940 perşembe günü aaat 15 
de baılanncaktır. 

Muhammen bedeli 999 lira 45 lıuruıtur. ilk teminat paraaı 74 
lira 95 kuruştur. 

İıtekliJerin ilk teminat makbuz veya mektupları ile 24UO ıayılı 
kanunun 2 ve 3 di muddelerinde yazılı vilayet nafıa fen müdürlükle· 
rinden alacakları veıikalarile beraber belli ıün ve ıaatte Fındıklıda 
komutanlık aatınalma komiıyonuna relmeJerl. 

izmir Belediyesinden : 
Altay mahallesinin 974.976 ve 979 sayılı aokaklarında iıtinad 

duvarı yaptırılmaaı i,i, fen iıleri müdürlüğündeki ketif ve tartna· 
mesi veçdile açık eksiltmeye konulmuştur. 

K~tif bedeli 370 lira olup ihaleıi 15 3 940 cuma iÜoÜ 1&at 11 
dadır iştirak edecekler 27 lira 75 kuruşluk teminatı iş bankaaına 
yalırarak makbu:ıu ile encümene relirler. 

.:........... ~ .. ,J!ta~b_H~ ... t> .. eJterpyJı~m~.ı1.n ~ "'""'""''"ı.u ......... 
vollarınan 1638 lira 54 kuru' ke,ifli inşaatı açık ekıilmeye konul
muştur. ihale 25.3.940 pazarteıi günü saat 14 de Milli Emlak mÜ· 
dürlütünde toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. Muvakkat te· 
minat 123 liradır . 

Mukavele, eksiltme bayındırlık İfleri genel, huıusl ve fenni 
ıartnameleri, proje, iketif hulisaııile buna müteferri diter evrak milli 

emlak müzayede bürosunda iÖrülebilir. 
İsteklilerin muvakkat teminattan başka bu işe benzer bin lira

lık it yaptıklarına dair idarelerinden alwış olduklara vuikalarana 
iltinaden İıtanbul vilayetine müracaatla eksiltme tarihindeu 8 ıü• 
evvel almıt oldukları ehliyet ve 940 yalına aid ticaret odası veıikuı 
ibraz etmeleri muktazidir. 

~~!' KJinik ve ispençiyari atat. Hastane Lv~ 
İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

104 kalem ia:ı. malzeme ve eczuı alınacaktır · Pazarlıkla ekıilt· 

mesi 14.3.940 pertembe ıünü 1&at 14 de Tophanede Lv. imirliti 
1&tıualma komiıyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli l 106 lira 52 
kuruıtur. hk teminatı 83 liradır. Şartoameıi komiıyonda ıörGlilr. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: 
Keşif bedeli 4525 lira olan bir adet etüv makineli ve montaj 

itinin 14 mart 1940 tarihine rastlayan per,embe pnil saat 15 de pa· 
zarlıkla ekliltmeai yapılacaktır, 

Kati teminatı 678 lira 75 kuruş olup şartname1i her riln ko
misyondan alınabilir. 

İsteklilerin 249U sayılı kanunda yazılı vesaikle birlikte belli ıün 
ve ıaatl• Ka1ımpaşada bulunan komiıyona mlracaatları. 

ilektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve MaE_) 
Ankara Elektrik Şirketinden : 

Ankara Elektrik Şirketi, 'ebeke ihtiyacı için Fran11a, Alman ve 
İıveçre mübendiılcr birliğinin tayin ettiği evsafa uyğun aşatıda 
mikdar \'e ebadı yu.ılı yeraltı elektrik kablolarına satın alacaktır. 
4000 m 3 X 70 mm lik 8000 volt itletme te.ettörü ıçın çelik 

zırhlı yeraltı kabloıu 

2 . 5ü ,, 3 x 16 l> > ll l> :ıı » > > > > 
to 0 tt 3 X 35 ll JI l> D > ll l> l> )) )) 

1ouo ,, 3~95+5o , » ıooo :ıı :ıı :ıı , :rı » ll 

2500 ,, 3 x 7 + 35 » ,. » » » :ıı » > » :» 
ıouo ,, J x 50+ 25 :ıı .ıı » J) » ıı » ., .:o :» 
ıooo ,,3 x 35+16 » > » » > :ıı • :ıı , > 
1000 ,. 3 x 25+ 16 J> > .» » > > , > J) ll 

1500,,3 x 16+ıo » » > > » > :ıı :ıı > , 

2000 " 3 X 10+ 6 • » » > » > :. > > 

Madde l : Teklifler •n geç lS mart paı:arteai güni\ ıaat 15 e 
kadar Şirket mid6riyetioe tevdi edilmiş olacaktır. 

Madde 2: Teklif edilecek fiyat cif Haydarpaşa olacaktır . 
Madde 3: Asgari müddeti teılim tercih .. babadır. 
Madde 4: İhale halinde ihale bedelinin % 10 u kati teminat o· 

larak Şirket veznHine yatırıla.aktır. 
Madde 5: Kabloların hini teıillilmünde Fabrika tec:röbe proto-

kolunan Şirkete tHdi edilmeıi tuttır. 



2 Mbakua Oasıet•i 

Bu gün i an ol nan Mün kas~ ve Müz yedeler Listesi 
Şekil Mnhm- bed. T emtnat MGracaa t yeri Clthlft Saah 

A) Mttftaka lar 
ln,aat, Tamirat, Naha lşlerl 1 

Depo tamiri 
stinad dlvarı ioı;. 

Latlm yap.: 170 m, 
Üsküdar Büyük Çamlıcada Prevantoryum-

Sanatoryum dahili yollarının int. 
Sovyet Sefareti bahçesinde ıer İnf . 
Tokat-Turhal yolunun aratında parke .kal

dmm ve beton tretuvar int. (temd.) 

tzeme, t:t lta 

paz. 
aç. ek . 

,, 
,, 

paz. 
,, 

999 45 
370 -
375 29 

1638 54 

4158 80 
22649 J3 

74 95 
'Z7 15 
28 15 

123 -

623 82 
1698 -

İstanbul Komut. SAK Fındlkh 
fzmir Belediyeıi 
Samıun Belediyesi 
lst. Defterdarlığl 

Ankara Belediyeıi 
Tokat Valiliti 

14-3·40 15 -
15-3-40 16 -
28 3-40 
25 3.40 14 -

12 3-40 10 30 
2s.3.4u 

ilaçlar, Klinik ve iapenç_!x~!!'_!!.f At,~ Hastahane Lvz. 

EıftY makinesi ve montaj iti paz. 4525 -
Gu: malzeme ve eczaaı: 104 kalem ,, l I06 52 

Elektrik-Havagazı-Kalorlfer (tesisat ve malzemesi) 

Haydarpaıa hastanesinin elektrik tesisatı 
Tek nakilli aahra kablosu: 190000 m. 
M•lıtelif eb'atta yeraltı elektrik kablolara 

aç · ekı . 

kapah z 
6271 65 

16200 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. - - -
Kundura: 4000 çift 

Yüz bavluıu: 1800 ad. 
Pamuk çorap: 5000 çift 
Yatak çartafo 650 ad. 
Er yemeniıi: 2500 çift 

kapalı z. 

paz. 
,, 
.. 
,, 

20880 
990 -

1500 -
994 50 

6250 

678 75 
83-

470 ~ 
1215 -

1566 -
148 -
225-
149 18 
937 50 

Deniz Lvz. SAK Kasımpata 
Tophane Lvz. SAK 

iıtaobul Komut. SAK Fındıklı 
P.T.T. U. Müd. Anlı. ve İst. 
Ank. Elektrilı Şirketi 

14·3·40 15 -
14 3-40 14 -

14-3·40 ıu -
26-4-40 16 -
18-3·40 15 -

Orman Korum Gen. Kom. SAK Ank. 25-3-40 
M.M.V. Hava SAK 93.49 

11-3-40 

15 -
10 30 
11 

" Ank · Levazlm SAK 
9-3-40 
9-3-40 

10 
il 

ti etb ea işleri - Kırtasye-Yazıhane Levazımı 
--------~--------

Defatır evrakı matbua: 64 kalem (temd ) 

Nakliyat - Boşaltma YUkletme 

Ataç nakli: 3250 t. 

• 

kapalı z. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağlara v. s. 

Vakum, tripl Şel veya mobiloil 
Benzin: 3400 litre (temd.) 

Gres yafı: 10 t. 
Karabük kok kömürü: 200 t. 

MUteferrlk 

Mahruti çadır: 25 ad.-mübendis çadm: 3 ad. 
S1kW.."'n.ıra.N;- •"""''f>Wa.~.f.ru\\A-li .. '& OŞ.•dc

tabına) 

Oval kalıp eQ-esi: 600 ad. 
Vapur kiralanması deniz telıraf kabloları 

i labı için (40 47 günlük) 
Hurda pirinç, bakır, alemioyum, çinko kır

pıntıları ilo muhtelif eb'atta levha ya
pılmatı 

Ampul kutuıu: 20000 ad. 
Tahta manevra sandıtı (3450 liralık) 
Toka: 20000 ad -takma pul: 100000 ad •• 

kabara çiviıi: 100 k.-bakır çivi: 25 k. 
Demir cevheri; 60 t.-krom cevheri: 45 t . 
Balut: 7000 m1 

Ziı kam7ooları yedek parçalerı 

rzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Sıtlr eti: 100 t. 
Yulaf: 600 t. 
Kuru erzak 
Süt: 3.5 t. 
Yoturt: 3 t. 
Pirinç: 15 t . 
B•ğday a~üttürülmesi: 400 t. 
Beyaa tabun: 4 t. 

B. M ü 7 a y e d e 1 e.-

Şenole otomobili 
Saat: 140 ad. 

T•tla: 30000 ad. 

Bina ankazları 
Çayır otu: 60 araba 

eç. elu 

" 

paz. 

ıtç. CKI. 

" paz. 

paı:. 

aç. eks, 
paz. 

,, 
kapalı z. 
paz. 

kapah JI • 

paz. 

n 

" ,, 
aç. eks. 
paz. 
,, 

paz. 
aç. art. 

aç. art. 

" 

4000 

3250tl -

J ) ll -

3500 -
5000 -

1410 -
R,.h'/ R -

(l{J -

590 
9400 

1200 -
Beh. 5 -

669 -

4350 -
6440 -
2050 -

k. o 35 

6965 07 
425 -
579 -

450n -
6 00 -
1800 -

600 -

300 -

Madde 6: Daha fnla malumat almak arzu edenler Şirket müdü 
riyetine müracaat edebilirler. 

İstanbul Komutanlığı Satınnlma KomiGyonundan : 
• Mfü~akasa günü talibi çıkmıyaıı komiıyonumuzda mevcut ke· 
tıfoame11oe ıöre Haydarpqa hastane inin elektrik tetilllttrıın açık 
ekıiltme ine 14.3.940 perfembe günü s al onda batlaııacaktır. Mu
bammen bedeli 6271 lira 65 kurutlur. ilk leminııh 470 lira 35 ku- 1 

ruştur. isteklilerin ilk teminat mııkbuz veya mektuplarile 2490 sa· 
yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ya:.ıılı Viliiyet nafıa fen müdür
lüklerinden alacakları veıikalarile ber her belli gün ve uatte Fln• 
ıuhklıda Komutanlık Satınalma Koaıiıyouuna ıelmeleri. 

••• 
Elektri1' malzemesi ve motörQ ahnacaktır. Bak : lubisarlar. U. 

MOd. ilanlarına. 

300 - izmir Vilayeti Muhesebei Husuıiye Müd. 11-3-40 10 -

2437 50 

262 50 
375 -

106 -

24g~ 50 

44 25 
705 -

90 -
258 75 
101 -

326 25 
483 -
307 50 

2625 -

522 38 
31 90 
43 45 

337 50 
900 -
135 -

Kırklareli Askeri SAK 26-3-40 14 -

Lüleburgaz Aık SAK 9-3 -lO 10 -
Nafıa Vek. Manisa 3 cü Su İtleri Mil- 9-3 40 11 -

hendis 
O D. Yolları Haydarpaşa 25 3-40 10 30 
Aok. Mrk. Hıfz111ıhba Müeueıelİ SAK 2 l ·3-40 1 1 -

Samsun Vilayeti 
M.M.V_ SAK 
l.t. P.T.T. TT ua.ı . 

f nbisarlar Umum MüdürlütG 
lıt P. T. T. Müdürlüj'il 

Tophane Lvz. SAK 

" M.M.V. SAK. 
Ank. Lvz. SAK 

Aık. Fabr. U. Mild. SAK Ank. 
O. O. Yolları 7 ci fşlet. Afyon 
Ankara Belediyeıi 

Kırklareli Aıık. SAK 
Vize Aık. SAK 
İst. Belediyesi 
Samsun Aık. SAK 

" ,, 
Ank. Lvz. S~K 
Ask, Fabr. U. Mild. SAK Ank. 

11-3-40 15 -
15.3.4() 11 -
~ hJ....V t J "" 

14 3-40 16 30 
ı t-3·40 15 -

12-3-40 ı~ -
22-3-40 10 -
8-3-40 14 -

13-3-40 14 30 
25-340 ı o -
8-3-40 10 ao 

26-3-40 
22-3 40 
22-3-40 
16·3·40 
163 40 
16-3-40 
83-40 

13.3-40 

14 -
15 -
14 -
11 -
il -
10 -
15 -
15 -

15 Samıun VilAyeti 25·3 40 15 -
lst. 2 ci icra Mem, Tahtakale Bal- 14. 19-3.40 16 -
. tacl Han No 1j8 
Ist. Defterdarlıtl Eyüp Şahbaz Sok. 11-3·40 10 -

No 19/ 1 
Ank. Belediyesi İmar Müd. 22-3-40 15 -
Ank. Vilayeti 15·3·40 15 -

Mensucat -Elbise • Kundura - Çamaşır v. s. 
p. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 

idare miıtahdemini için pazarhklıı 16 takım elbiıe dikterilecek• 
tir. Muhammen bedel 120 ve muvakkat teminat 9 liradu. 

Pazarlık 13 3 940 cuma günü taat 16 da PTT. umum müdürlük 
bina~ındaki satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

isteklilerin o gün o saatte mezkur komisyona müracaatları. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
2500 çift er yemeniıi yaptırılacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 

9.3.~41) saat 11 do Ankara Lv. imirliji Satınalma komiıyonunda 
yapılacakbr. 

8 Mart UM& 

Muhammen bedeli 6250 lira kat'i teminatı 937 lira 50 
tar. Şartname ve nüınunesi komisyonda ıclrülür . 

M. M. y. Hava Satınlllma Komisyonundan: 
1.800 adet yüz havlusu pazarlıkla ıatıo ahnacakhr. MuhamıneD 

bedeli 990 lira olup kati teminat miktarı l 48 lira 50 kuruştur. P•· 
zarlığı 9.3.940 cumartesi günü saot 10.30 da bava aahnalma koıııis• 
yonunda yapılacakhr. idari şartname ve nümunesi her gün öğledell 
sonra komisyonda g<Srülebilir. İsteklilerin muayyen gün ve saatte 
kati teminat ve kanuni belgeleriyle komisyonda bulunmaları. 

* * * 5.000 çift pamuk çorap pazarhkla satın alınacaktır. Mubııır' 
men bedeli 1 '500 lira olup kati teminat miktarl 225 liradır. Paıtr• 
lıtl l J.3.1490 pazartesi günü saat t 1 de hava sahnalma komisyonu0' 

da yapılacaktır. İdari şartname ve nümuneıi her gün komisyood• 

1 ıörülebilir. İsteklilerin muayyen gün ve saatte katt teminat ve ıı•· 
j nuni belıeleriyle komisyonda bulunmaluı. 

• • • 650 ade! yatak çarşafı pazarhkla satın ahoacakbr. Mub•111' 

men bedeli 994,50 lira olup kati teminatı 149 lira 18 kuru.tur. rı: 
zarlığl 9.3.1940 cumartesi günü anat 1 O da bava satıoalma kooıis.1° t 

ouoda yapılacaktır. İdari şartname ve nümunesi her gün ö~lede• İr 
sonra komisyonda görülebilir. İsteklilerin muayyen ıün ve saatte ttl 
kati temiuat ve kaount belgeleriyle komiıyouda bulunmaları . 

Orman Koruma Genel Komutanlığı Satmalma 
Komisyonundan : 

1
, 

Orman koruma genel K . kıtaatı için 4 bio çift kuodua k•P' 
zarf .usulile ııat.ln alıuacakhr. 1 tj 

Jhaleai 25.3 940 pazartesi günil saat 15 de Yenitebirde Yft1'-' t 

eaddesinde genel komutanlık binasındaki komisyonda yapılacaktı' 
Tahmin bedeli 20880 lira ve muvakkat teminatı 1566 liradır· 
Şartnamesi par sız olarak her iÜn komisyonda görülebilir. ~ 
istekliler tarlnamesinde yazı l ı vesikalarla beraber teklif ıııe, 

tuplarını ihale soatinden bir saat evveline kadar komisyona verı:Oe f' 
leri ilan olunur. 

Matbaa işleri, kırtasiye ve yazıhane Lvz. 
İzmir Vilayeti Muhasebesi Hususiye Müdürlüğünden: ~ 
idaremiz içiıı tabettirilecek 64 kalem defatir ve evrakı ııı~l Q 

buaya talibi :auhur etmeditinden münakasa müddeti 10 gün teıııdı 
edilmi9tir, 

Muhammen bedeli 4 bin liradır. 
Muvakkat teminat 30U liradır. , 
Taliplerin uümune ve şartnameıini görmek tıze re her gün ~( o 

buebei huıusiye ıdareıine ve münal1asaya itlirak etmek isti~eıt' 
rin de 1 l. 3 . 941J tarihine müsadif pazartesi iÜnÜ ıaat 10 da vılif 
daimi encümenine müracaatları. ._,/ 

Kereste, Tahta ve saire 
15,300 adet travera ahnacaktır. Bak 

ilanlarına. 

N~ldiyAt - VnklAme .. Boşaltma 

İnhisarlar Umum 

Kırklareli Askeri Satınalma Komisyonundan : -
Dereköyii ilerisiude ve civarıodaki ormanlardan keıilip Klrlıl,r 

eline naklolunacak 3,250,UUU kilo at cm kapalı zarfla ekıilttıl1 V 

26.~.940 ıalı gunil aaat 14 dedir. Keıilip ve nakil muhammeP nere 
32,500 lira ilk teminatı 2437 lira 50 kurnıtur Taliplerin Karıdır' 
ukeri ıatınalma komisyonuna muayyen ıaatten bir ıaat evveJirıC ~; 4 
d ilk . k ·~ ar temıuat ve aounun 2 ve 3 cü maddelerinde yaz.ılı 'lefl 
larile birlikte müracaatları. 

Mahrukat, Benzin, Makina yağlar v.r s 
Lüleburgaz Askeri Satınalma Komisyonundan : J 

Lüle~~rgaz askeri ııah~a!ma komisyonunca üç bio 00 bir Jir~ ~. 
nkum, hrıplşel veya moblloll bb alınacağından isteklilerin 9.3· " 
cumarleıi iÜnil ıaat 10 da komiıyona müracaatları. 

Naf la VeklleU Su lıleri 3 üncü Şube Mühendlıllftnd•" : 
24.2.940 tarihinde açık eksiltme ile ihaleıi yapllacajı ilin ,dil'; t 

3400 litre ben:.ıioe talip zuhur etmediğinden eksiltme ayni fiy•t ' 
terait dabiliude on gün daha temdit edilm i ştir. 

İhale 9 .3.940 tarihine raatlıyao cumartesi günü saat 11 dı ~ 
ni.tada ıu itleri tube mühendisliti dairesiode yapllacaktır. ~ t 

Daha fazla malumat almak iıteyeolerio her iÜo saat 6 d• 11 'i. 
kadar ıu itleri tube mühendiılitioe müracaatları. 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müe11eıeal Satınalın• ı 
Komiıyonund1&n: f 

Müessesemi11 için 200 ton Karabtık kok komürü mfle••'" k 
teslim ıartiyle açık eksiltme ıuretile talın alınacaktır. ~I t 

Eksiltme 21.3.940 perşembe günü ıaat 11 de Ankara Jtftf 

HlfzıHıhha Müessesesi sahoalma komisyonunda yapılacaktır 
Tahmin bedeli 5 00 lira ilk teminat 375 liradlr. ol 
Şartname•İııi ıörmek isti1eolerie Müessese Batkıitiplitirıe ııı ~ 

caat ederler. df 
Muvakkat leminatm muayyen saatten evvel yatırılması ııı.ııS' rı 
Lteklilerin belli ıün ve saatle mez!:ur komiıyona ıelaıe1•'1' q 

** • . jJJ' 
5 kalem madeni yat alınacaktır. Bak : lobiıarlar U. Miid· 

larma. ,,,,/ 

üteferrik 
İstanbul P. 'f. T. Müdürlüiünden: 

İdare ihtiyacı için almmnsı muktazi 1000 kilo kendir ~· 
müteahhidin taahhüdünü yapınamasmdan dolayı nam ve h811 

olmak üzere açlk eksiltmeye konulmuştur. ,ı ~ 'l 
Eksiltme 27.3.940 çarşamba saat 15,30 da B. Poıtane bi~' i 

rirı.ci katta P. T. T. Müdürlütü odasında toplanacak müdürlillı 
komisyonunda yapılacaktır, 1' ~ 

Muhammen bedeli 700 lira muvakkat teminat 52,~ Jir•dır;ı,l 
liplerin olbaptaki tartnamesini görmek ve muvakkat teıoill8 ıı,JI' 
yatırmak üzere çahıma günlerinde mezkur müdürlük idari 



~1940 
,,,,,_ 1 L !!CEJ 

tt•ı 
ruf btrı~ kaaınıoa, ekailtme •ün ve aaatinde ie 940 senesi için mu

~i,;ıcaret odası vesikası, ınuvallkat teminat makbuzile birlikte 
0011 rnüracaatları. 

1' Samsun Vilayetinden : 
lır, alip zuhur etmemesine mebni nafıa daireıi ıçm alınacak 1410 
'ıthrıılll·obaauncn bedelli ve 106 lira muvakkat teminatlı 25 adcd 
~•tartti ."e 3 aded mühendis çadırına aid ihalenin 11 mart 1940 
Q;ctt~~ günü saat 15 de vilayet encümeninde pazarlıkla intaç e· 

1 tlan olunur. 

lıt -
f(~nbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

ttııj bobııe balı:ır, alcminyum, çinko ve pirinç ile imalattan artan 
ır Urda, lurpınbları verilmek auretile muhtelif eb'ad ve kalınlıkta 

aleıni · k · · 1 b b'l k - 1 · 
11 t , oyum, çın o ve pırınç ev a yapa ı ece muesaeae erın 

eldaf mektupları ile Tophanede imirlitimize müracaatları 

8t M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 
t herine tahmin edilen fiyata bet lira olan 3450 liralık tahta 

~•i ~ra. •andığı açık eksiltme ıuretiyle mÜl•akaaaya konmuttur. İha
tlıit · 3· 940 cuma günü saat 10 dadır . Evsaf ve şartnamesi be
~İtliktol~tak ıılıuabilir. İstekJilcrin 258,75 lira ilk teminatları ile 
tlllıtle ~hale gün ve 1aatanda M. M. V. ıatuıalma komiıyonurıa 

trı, 

f) -
ı,ivlet Demlryolları Yedinci İıletme Müdürliltdnden: 

oıııa~etıneınız m1ntaka11 Eıme-lnay arasında toplama ve 
tı.lıı a. kırına 7 bin m 5 balast ihzar ve teslimi kapalı zarf tk ~kslltıneye konmuıtur· 

k,,ı ı ~leı'ıltıne 25.3.40 pazartesi ıünü saat onda Afyon yedin· 
1ıtır •ıtııda tne ınüdürlüfü binasındaki itletme komisyonu huzu
ır· 1 M Yapılacaktır. 

itldırUhaınrnen bedel 6440 lira olup muvakkat teminat 483 
l' alı ı 

,ektub P er muvakkat teminat me.ktubl~rmı veya .. ~.an.~a 
tinde larUe bu iti ba§ar bileceklerıne daır nafıa mudurlu
Grac11 a.le.cakları vesika ile beraber muayyen gün ve saatte 
e ha &.at etnıiı ve 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesin· 
it ·-=~rlıyacakları kapalı ve mühürlü zarfları ekşiltmeden 

ile _evvel ltletme komisyon reislifine vermit veya pos· 
lıt Rkndermiı olacaklardır· 

llttı.ı,; iller bu husustaki ıartnameyi parasız olarak itletme 
l onundan alabilirler. 

•ta.nb 1 l -
2o b·u · evazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

rJJ' lrt lho ın adet ampul kutusu alınacaktır. Pazarlıkla ekıiltmeai 12 
eııl' 0ıııia10 •alı iünü aaat 15 de Tophanede Ln. amirliii satınalma 
i}jf •dır NUııda Yapılacaktır. Tahmin bedeli 1200 lira, ilk teminatı 90 

Uınune ve şartnameai komis7onda görülür. 

lda lıtanbul p.r.r. Müdürlülünden: 
111 ftQı' d tJOd , '- 40 ı:r. eni~ telzraf kablolarının ıılabıoda kullanılmak tlaere 
~t ~,p • tn çok 47 aün müddetle tonajı 500 den apj'ı olmıyacak 
lr ~lı.tıı~run kiralnomaaı pa:ıarlıta konulmuştur. Vapurun fitndelik 

li,,d Cb bedeli 200 lira, hepsinin 9400 lira, muvakkat teminat 
l p il', 

~U. 'latlak . . . . 
. P, 1' l 1 3.940 paı:arteıi saat 15 te B. Poa~aoe ~ınaaı bmno1 

ı,r 111ııy0 ' 1'. o:ıüdürUlAll odaaıncla toplanacak mudGrluk alım aatam 
r1' 1' tuııd 
tO'et' •libl . Yapılacaktır. 
et'~ lltrı111 Ctın olbabdaki tarlnamelerini görmek ve muvakkat temi

il r'~ tııı le!illırınak üzere çalııma günlerinde mezkur müdürllk idari 
l• ' •. y•ııın .. _ 1 k .. . d d 'd . ~; · . -.bı· .ıuımına, pazar ı gun ve aaatın e e ı aremız em· 
e ııı ,, ta cd·ı . f .ıı. ' 

·tı' Rcııtc • 1 ecek vapurun açık denıze açılması ve ev.a ve ıur a-
eft Gt ~İr ~~ liınan şehadetnameai, kablo itlerine elveritli bulundutu

.. ttt~i t nbul nııntaka Liman reiılitinin itarına atfen idarenin 
11~te ı •rafından verilecek rapor ve muvakkat teminat makbuzile 

llQın· 1170na müracaatleri. 
~ili' -

~ 13cb 
1 ~\idafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

Jİ'~' ~ \'e CJ •
1
dedine tahmin edilen fiatı 8 lira olan 2 bin adecl ulııhl 

'f" · la illa ı 
.3· \~''l V, S eaıe •andıiı 15.3.940 cuma günü .. at 11 de Aokarada 

)~ u,tiı:ı 24 •tına.ima komisyonunda pazarlıkla satın alınacaktır. İs· 
ııa_ bul Oo liralık kat'i teminatlarile belli fiin ve saatte komi•· 

•": Unınaları. 
,di111 ~~'lllir k • * • 

,ı t' 1 "t b urşun bakır boru, çadır, oam, dekovil ve demir malze-
t Ultılar oy& lcvuıau alınacaktır. Bak: lobiıarlar Umum Müdürlü 

ıua.. 

6olJ ıtd ••• 
~ t 1-tıııa. et oval kalıp eteıi alınacaktır. Bak : iohiaarlar U. Müd-

•" q~ak :-. ---------------, Zahıne, Et, Sebze v. s. 
Sa ----

l tG 3~o tı·~•un Askeri Satınalma Komisyonundan 
,l ; 0lııt,r1 0

4 
•0.t ile 3000 kilo yofurt pazarlıkla sabo alınacaktır 

'' 'ı. 0turd~ 25 lira 25 kurut olup ilk teminata 31 lira 90 knut: 

1
)1 ~, ltc~ll:ıa.rt n _tutarı 579 lira olup ilk teminatı 4345 kuruştur. 16 Mart 

{e llıiııau ts.ı •aat 11 de pazarlıtı yapılacaktır. isteklilerin vesika 
tt... '' flrıylc b· l' . . ~ ' 15 b· ır ıkte askeri aalınalma komıayoouna ıelmelerı. 

~ ~ir-. olu ltı. kilo pirinç açık eksiltmeye konulmuştur. Tutar, 
d' 'l'lııı· ~iltllı ~ tik teminatı 337 lira 50 kuruıtur. 

'4y Caı 16 · d k 1 ( ıPl lt ~ •ııu11d nıart 940 • cumarteaı ıaat 10 a as er salına ma 
1 Qal 0 tııi1r:n Yapılacaktı~. isteklilerin teminat ve veaikalariyle bir. 

atas (l gelmelerı. 
jı•( aPay LI sesi Arttmma ve Eksiltme Komisyonu 

~'-~., Reisliğinden 
'ttoa~'· s2 ~y liıesinin odun ve k<SmQr depoıunun çatı tamiri 

'ıı ~ lılik1~'"f keşif bedelle 15.3.940 cuma gGnü aaat 15 de 
1~ ı. 10ku1 ... caddeıi No. 3~9 da Liaeler Mubaıebecilıj'iude top-

~· IJ._ t "'Oın. ~I ~t tıniııat 11Yonuoca açık eksiltmesi yapılacaktır. 
ı• \ıı t tldiltrin l ~ 11 liradır. 

~ 'fı, e eb rt~ ~•e&ret odoaının yeni yıl veıikaaı ilk teminat mak-
111,ıJ ı:t11-ı 1 ~QdUrliiğ•O{)() liralık buna benzer iş yaptıklarına dair lıtanbul 
lı il i,4 tbljYet Und~n tasdikli ve ekıiltme gününden 8 gün evvel 

1' ~ ~~tıdn hul vcaıkaailo birlikte belli gün ve 1&atte ıödl geçen 
r• ,f ~ Qk 'fıı flit Unnıaları. 
t~ıl ~,~clllitılt Şartname ,keşif ve sair evrakları görmek öğrenmek 
Jı ~ı. h.hr111ak iıteyenlerin Galataaaray Liaeıi İdareaine 

(1563) 3-4 
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Elazığ • İran hududu hattmın takriben yüz kilometreden ibaret 
bulunan Şeyhviran deresi - Duımalao, Orih kartııı kısmının etüt 
ve aplikasyon ameliyatı kapalı zarf uaulile münakasaya konulmuıtur. 

l - Münakasa 15.3.940 tarihine tesadüf eden cuma günü saıtt 
on altıda Vekiletimiz Demiryolları İntaat Dairesindeki münakaaa 
Komisyonu odasında yapılacaktır. 

2 - Bu işin muhammen bedeli doksan bin liradır. 
3 - Muvaklcat teminatı 5750 liradır. 
4 - Mukavele projesi, eksiltme ıartoameai, Bayıodırlık itleri 

ienel şartnamesi, etüt umumi fenni f8.rtnameai, kati mükafilerin 
heaaplarına aid 4 A numarala tip, iıtikşaf haritası, katar sür'atlerini 
ve fren mesafelerini gösterir diyatramdan ibaret bir takım müna
kasa evrakı 450 kurut mukabilinde Demiryollar İııtaal Daireıinden 
tedarik olunabilir. 

5 - Müuakasaya girmek isteyenler bu husustaki her türlü re· 
feranslarını ve dij'er vesikalarını bir islidaya baglıyarak müuakaaa 
tarihinden en az ıekiz gün evvel veküetimize müracaat ederek bu 
münakasa girebilmek için ehliyet veıikuı isteyecekler ve bu vesi
kalarını teklif nrfına koymut bulunacaklardır. 

6 - Teklif verecek olanlar teklif zarflarını 2490 numaralı ka· 
nunun ve eksiltme tartnameainin tarifatı dairesinde huırlayarak 
münakuanın yapılacatı aaatten bir Hat evvelioe kadar numaralı 
makbux mukabilinde intaat dairesi arttırma, eksiltme ve ihale ko · 
misyonu batkanlıfıoa vereceklerdir. (1493) (848) 3-.f 

Muhammen bedeli 25000 lira olaıa 100 ton karpit 19.4.940 nma 
günü saat 15 do kap<tlı zarf uııulü ile Ankarada İdare binasında sa· 
tın alınacaktır. 

Bu işe ıirmek lateyenlerin ( 1875) lirahk muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiti vesikaları ve tekliflerini aynı iÜn aaat 14 ele 
kadar Komiıyon Reiılitine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden Hay 
darpapda TeıelJüm ve sevk şefliğinden dağıblacaktır. (1611) 3-4 

ıSTANBUL lstanbul Deri Piyasası 
Ticaret ve Zahire (HAM ve iŞLENMiŞ) 

B o r s a s Keçi derisi 
--...--:: Tuzlu );;na Çifti 210 225 Kt 

- 7.S.940 - Tıala tiftik » 1..0 145 > 

FİATLAR 
Aıatı Yukarı 

Kr. Pa. Kr. P•. 

Arpa Anadol dök•t 5 24 S 31 
# y•mlilt fUY. 

Bad•ın i~ 1atlı 
liuQ'day yunıuşnlı: 

BuA'4ay 1ert 5 25 5 ~ 
Cevıı:. i~ işl•nrniş 

Çavdar 4 32,5 
ruul)a çalı ıs 10 

• tombul 
barbunya 

Fındılı: iç 
Güz yünü 
K•çilı:ılı 

16 -
36 20 

19 20 Kendir tohumu 
Keten tohumu 

Kuty•mi 
ıs so ıs -'S 

,, çuvallı 6 4 6 ıo 
Mı•ır ıarı çav. 
Mııır ıarı 

Tiftik otlak 
• deri 
• mal 

Yapak Trak7• 
Yulaf 

140 - 145 -

Arpa 
BuQ'dal 
Çavdar 
FHulya 
Fındık 

fc; fınd ık 
Keçikılı 

Kep•k 
K•t•D toha111a 

M•rCin •k 
Mıaır 

Pamulı: 

Kunemi 
Nohst 

Su Hm 

Tiftik 

Un 
Yapalı: 

Yulaf 
Z•ytin yaa• 

s ıs 
GEL!N 

GIO!N 

Arpa 
fç fındık 
Faıuly• 
iç eni• 
Kepek 
Kıl 

Saum 
Fındık 

Kuşy•mİ 

Keten tohumu 
Kendir tohumu 
Tıftik 
Z•)tin y•A'ı 

138 Ton 
21>4 • 
ıs • 

•• 
• - . 
, , 

,, 
-'O • 

• u. 
,, 

47 
lll • 
106 • 
56 • 

• 
" 

• fon 

" 3S • .. 
• 
• 
• ,, 

- . 
il 

.. 
39,114,. 

• 
DİŞ l'İATLAR 

Bstday Liverpul 
Şikıııo 

• • Vinipek 
Mııı~ l..ondr• 

'f•t•D T. 1 , 

' 83 
4 95 
4 27 
8 12 -

Koyun derisi 
Tuzl~u Kiloıu ~O 
Hava kurueu » 60 
Tula Çifti 

Kuzu derlıi -- -HaTa karu.. pfti 
Salamura .> 

Manda derisi 
Tuzlu kuru kiloıu 65 
Salamura :» 4~ 

Oğlak derisi 

53 Kt 
65.- > 

> 

-.-» 
-.-» 

70 :ıı 
48 » 

Kuru (tudu) çifti · ·Ü 150 > 

Sığır derisi - -
Tuzlu kur• kilo1" ..,. 80 :& 

Salamura :» 48 50 l> 

Kö~ele 
--~ 

sııır birinei kilosu \90 230 > 
:ıı ilr.iaei > 150 180 ıı 

Manda birinci > 150 170 » 
> ikinci > l2S 140 .l 

Meıtn 
llvao birinci adedi 120 tar.> • 

:. ikinci • 70 80 > 
Beraz '8kme 1 , 100 110 > 

» -.n~ 50 IO • 
Sahtiyan 

- w 

lllvaa birinci adedi 170 180 > 
» ikinci > 100 110 > 

Beyu birinci > 110 120 » 
> ikinci > 80 90 > 

TEMAŞA ALEMi 

- ... 

ŞEHiR TIY A TR OSU 

T epeba,ı Dram 
kısmı 

Gece saat 20,30 da 
O KADIN -l•tiklil Caddeal Komedi 
kısmın ela 

Bu akşam ıaat 20,30 de 
HERKES YERLl YERİNDE 

SADİ SALONU 
Bu akşamdan itibaren 

BEYÖGLUNDA 
Beste kir 

MUHLlS SABAHADDİN'in 
yaadıtı ve beatelediti ikinci 

BİR MASAL 
Re.il suarede gala ile baş· 

layacaktır. Bu revilde Mualll 
Asliye, Salahaddin Pınar Ke

remi temıil edeceklerdir. 
Revü içinde o devre ait 
KÖÇEK OYUNLARI 

Mezay Balet yalnız aalonumuz· 
dadır, 34 artiıtin sahnemizde 
akrcbat varyete ve baletleri. 
Her pazar 3 ten 6 ya kadar 

ÇAYLI MA TiNE 
Tel: 43776 

İNHİSARLAR U. MÜDÜRLÜGÜNDEN 
l - Nümunesi mucibince muhtelif evsafta 600 adet oval kalıp 

cğe$ı açık eksiltme usulile ıatıo alınacaktır. 
il - M111hammen bedeli 590 lira muvakkat teminatı 44,25 liradır. 

111 - Eksiltme 14. lll. 940 perşembe pnü 1&at 18,30.,da Kaba
tııtdıt Levazım ve Mubayaat Şubeıindeki Alım Komiıyonanda 1apı· 
lacaktır . 

iV - Nümuae her gün MSzü geçen Şubede göriilebilir. İsteldi
lerin eksiltme için tayin edilen pn ve saatle % 7,5 ıüvenm• parala-
rilo birlikte mezkür Komisyona müracaatları. (1792) 1-4 

Cinsi 

Elektrik malzemesi 
l> motörü 

Muhtelif hayvan kotum leva. 
ı. demir kürek 

Ağaç malzemeıııi 

Travers 15 S., en lO cm. 
kalınlıkta kuru yontulmuı 
meşe 

• • • 
Miktarı Eksiltme tekli Ginü saati 

------ --- ---- ---
12 kalem 

2 adet 
13 kalem 
5 ~ 

4 > 

15300 adet 

Pazarlık 27.111.940 14 
> 11 14,30 
J) ~ 15 
.> > 15,30 
> » 16 
> , 11.30 

El arabası 300 > .» 28 » 14 
Çadır 5 > » » 14,30 
Cam lO sandık > :ıı 15 
Madeni yat 5 kalem • » 15,30 
Pirinç ve bakır boru 40 > » > 16 
Demir kortun bakır boru 26 > • » 16,30 
Demir malzemesi 15 ll > 29 > 14 
Dekovil 11 11 » > > 14,30 
Çelik Halat ıı ~ pusluk 400 metre > > 15 
Lokomotif malzemesi 3 kalem .> » 15,30 
Boya levazımı 19 » > .» 16 

l - Şartname ve müfredat listeleri mucibince yukarıda cinı ve 
mikdım ya.1.1h muhtelif malzeme pazarlık usuliyle eksiltmeye kou
muıtur. 

11 - Puarlık hizalarında i'Österilen gün ve saatlerde Kabataf
da Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla
caktır. 

ili - Şartname, müfredat listeleri her gün sözü geıen Şubeiea 
parasız alınabilir. 

iV - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan pn ve aaatlerde 
teklif edecekleri fiat üzerinden % 7,5 pvenme paralariyle birlikte 
mezkur Komisyona müracaatları ilin olunur. ( 1731) 1-4 

• ıı: $ 

1 - Keşif tartoamc ve plaııı mucibince idaremizin Patababp 
müıkirat fabrikaıı anbar çatısı tamiri iti açık eksiltme u1Ulile ek
siltmeye konmuıtur • 

il - Koıif bedoli (6-151,28) lira muvakkat temioatı (483,SS) Ji. 
radır. 

JlI - Eksiltme 14.111.940 pertembe günü ıaat 14 de Kabataıta • 
Levazım ve Mübayaat Şubeıindeki Alım Komiıyonunda yapıla
caktır. 

iV - Ketif ve şartnameler ber pn Levavım Şubeıi vezneainiea 
(32) kurut wukabilinde alınabilir. 

V - isteklilerin ekailtme için tayin edilen gün ve natte o• 7,5 
güvenme parasile ve ıartnamenin (F) fıkrasında yazılı veaaikle bir-
likte mezkur Komiıyoon gelmeleri. ( 1594) 3-4 

••• 
l - Şartname ve numunesi mucibince 23 adetpalto açık eksilt

me uiulile alınacaktır · 
il - Muhammen bedeli 410 lira muvakkat teminatı 30,75 

liradır. 

ili - Eksiltme 12.111.940 salı ıünü saat 16.30 da Kabatqia 
Levazım ve Mubayat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapalacaktır. 

lV - Şartname ıözü geçen Şubeden paraaız alınabileceti zibi 
numune de ıörülebilecektir. 

V - iateklilerioin ekiiltme için tayin edilen gün ve saatte 
% 7,5 ıüveome paraluile birlikte mukur Komisyooa müracıaatları. 

• • • 
(1732) 2-4 

1 - Çamalh Tuzl rıından sahil anbarlarımıza nakil edilecek ,,40,000 .. 
kırk bin ton tuzun nakli işi pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

11 - Pazarlık 9. 111. 940 cumarleıi.günü saat il de Kabatatda 
Leva.um ve Mubayaal Şubesındekt Ahın Koıniayonuoda yapılacaktır. 

111 - Şartoame.'ii her güu aözü geçen Şubeden alınabilir. 

lV - lıleklileriu panrlık için tayio edilen i'Ün ve aulle teklif 
edecekleri f,at iızerinder. u,0 7,a güvenme paralariyle birlikte mez· 
kur Komiayoııa würacaatları ilan olunur. (1655) 4-.f 

• • • 
1 - Nümuneai mucibince 10,000 kilo fişe ambalaj kitıdı açık 

ekıiltme u11.1lıle satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli 4500 lira muvakkat teminata 337 liradır. 
ili - Ekıiltme 1 l. UI. 940 pazartesi ıünü saat 14,45 de Kalta

taşda Levazım ve Mubayaat Şubeıindeki Alım Komisyonunda yapı
lacaktır. 

iV - Nümune her gün sözü geçen Şubeden parası& alınabilir, 

V - İsleklilerin eksiltme için tıtyin edilen gün ve natte % 7,5 
güvenme paraaile birlikte mezkur Komiıyooa gelmeleri. (1753) 2-4 

lstanbul Jandarma Satmalma Komisyonundan : 
l - On bin kilo kundura köaeleı;ile on bin kile sarı vaketanın 

kapalı zarf ekıiltmeıi 14 mart 940 pertembe ıünü nat on beıte 
Taksim Ayaı.patada Jandarma Mıntıka Komutanlıj'ı binaaaniaki Ko
misyonumuz.da yapılacaktır • 

2 - Her ikiıinin bir iıtekliye ihalesi caiz oldutu ribi ayrı ayrı 
i.steklılcre ihaleleri de caiz olan işbu mab:.emeden köselenin mu
hammen bedeli (yirmi iki bin bet yüz lira) ve ilk teminatı (bin altı 
yü~ sekıen yedi lira elli kurut) ve sarı vaketanm muhammen ~e
li (yirmi altı bin beş yüz lira) ve ilk teminatı (bin dokua yüz sek
sen yedi lira elli kuruı) dır. 

3 - Şart kağıdı Komisyonda her ıün görülebilditi gibi iki 
yüz kırk bet kurut mukabilinde alınabilir. 

4 - İsteklilerin talip olac .. kları cinse ait ilk temiaat mal un• 

dıtı makbuzu veya banka kefalet mektubu ve şart kitında yazıla 
aair belgeleri havi teklif zarflarını eksiltme aaatinden bir saat ev-
veline kadar Komiıyonumuıda bulund.,maları. (1448) 3-4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de t'adjudication d'adjudicat. eatimdif 

Adjudications au Rabais 
~----~--------~----~---

Caution. 
proviaoire 

- lieux d'ndjudicntion et du 
Cahier deı Chargeı Jours Heures 

C onstructions-Reparetions-Trav. Publics- ateriel de Construction-Cartographie 

28 15 Municipnlite Samsun Trav. de canalisation: 170 m. Publique 375 29 
Construction mur de soutainement ,, .370 -
Reparation dcpôts Gre a gre 999 45 
Conatr. routcıı inlerieures du preventorium et Publique 1638 54 

sanatorium 8 Büyük Çamlıca, Üskidnr 
Constr. serre dans jardin Ambassade de Russie Gre a gre 4158 8Q 

» pav6 en parquets et trottoir en beton » 22649 13 
s/route Tokat-Turhal {ai) 

27 75 :ıı lzmir 
74 95 Com. Ach. Comm. Mil. Ist. Fındıklı 

123 - Defıerdarat lstanbul 

623 82 
1698 -

Municipalite Ankara 
Vilııyct Tokat 

28-3-40 
15-3-40 
14-3-40 
25-3 40 

16 -
15 -
14 -

12.3.40 ıo 3 ı 
28·3 40 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 

Machine etuve et son montage Gre a gre 4525 - 678 75 Com Acb. lnt M:ırit. Kasımpaşa 14.3.40 15 -
Mat6riel et produih pharmaceut. pr. raz: 104 lots ,, 1 lOS 52 83 - ,, lntend. Tophane 14-3-40 14 _ 

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel 

lnatal. electrique a l'hôpital de Haydnrpa~ 
Cible de campagne a un scul rheophore: 

190000 m. 
Clble soutairrain de dif. dim. 

Publique 
Pli cnch 

6271 65 
1620ü -

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Chaunures: 4000 paires 
Easuie-main: 1800 p. 
Chauuetteı en coton: 5000 paires 
Drap de lit: 650 p. 
Cbauuures pr. ıoldats: 2500 paireı 

Pli ctcb 
Gre a gre 

,, 
, 

" 

20880 -
990 -

1500 -
994 50 

6250 -

Bols de Construction, Planches, Charpente 

ımpreuion reiistre: 64 lota (aj.) 

Trensport-Chargement - Dechargme!:'t 

4000 -

Transport arbre: 3250 t. Pli cach. 32500 -

Combustlble - Carburant-Huiles 

Vacoum ou mobiloil 
Bcn.siııeı 3400 litres (aj ) 

Huile ıraiue: 10 t. 
Coke de Karabükı 200 t. 

D ive rs 

Tente cOnique: 25 p.·id. pour ingenieur: 3 p. 
Caiuu pour medicaments et articles ııınitai· 

rea: 2000 p. 
Oechet de chanvre: 1 t. 
Lia pr. calibre ovale: 600 p. 
Bolteı pr. ampoulcıı 20000 p. 
Location batcau de 500 t. pr. repar. clbleı 

telegnphiques ıousmarinı 
P'abrlcatioa plaqueıı de div. dim. aveo deıı 

deciıets de cuivre, zinc, aluminium ete. 

Publique 

" 

Gr6 a g-ri 

" 
Publique 

• 

3011 -

S500 -
5000 -

1410 -
la p. 8 -

700 -
590 -

1200 -
9400 -

Caiue en boiı de manoeuvre (pr. 3450 L) Publique la P• 5 -
BoHleı: 20000 p.-rondelles en cuir: 100000 p. Gri a gre 669 -

alous en boiı: 100 k · -id. en cuivre: 25 k. 
Miaerai da fer: 60 t.·id. de chıômc: 45 t. 
Ballast: 7000 1111 

Pleces de rcchanıe deı camions Zis 

Provlslons 

!eurre: 2S t. 
Avoiae: 200 t. 
Bcarre: 1,2 t. (al) 
Harieob sees: 144 t. (aj) 
Poiı-cbiche: 108 t. ,, 
Div. provisionı 
Laitı 3,5 t. 
Yogbourt: 3 t. 
Riz: 15 t. 
Viande de boeuf: 100 t. 
A voinc: 600 t. 

AiJUdieations a la surenchere 
Decoınbreı bltisse 
Boiı de sapin 
Remorqueur a m(lteur de 30 c.v. 

Articleı d'ameublement 
Huile d'oliveı: 600-71.ıO k. 

Pıi cacla 
Gre a g-r' 

4350 -
6440 -
2050 -

Gre a gri le k. 1 35 

" 
24000 -

le k. 1 30 
Gre a gre 28800 -

" 15120 -
Gre a gre 6955 07 

" 
" Publique 

Pli cach 
Gre a a-re 

Publique 
Pli cnch. 
Pub!ique 

Publique 

425 -
579 -

4500 -
le k. O 35 

1000 -

3160 -

-
4i0 35 

1'.ll5 -

1566 -
148 -

225 -
149 18 
937 50 

Com. Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı 
Dir. Gen. PTT Ankara et lıt. 

Societe Electricite Ankara 

14-3-40 ıt -
2Ô·4-40 16 -

18-3-40 15 -

Com. Ach. Comm. G. Prot. For. Ank. 25-3-40 15 -
C. A. Min. Def. Nat. Dep. Avıation 9-3-40 1 O 30 

> > 11·3·40 l l -
, , 9-3-40 10 -

" 
lntcnd. Ankara 9-3·40 ı 1 -

300 - Dir. Comptab. Partlc. Vilayet l:ı:mir 11-3-40 10 -

2437 50 

262 50 
375 -

106 -
2400 -

S2 50 
44 2S 
90 -

705 -

258 75 
101 -

326 2S 
483 -
307 50 

2531 25 
3600 -

ll7 -
2160 -
1134 -
522 38 
31 90 
43 45 

337 50 
26:l5 -

437 83 

Com. Ach. Milit. Kırklareli 

Com. Ach. Milit. LUleburg-az 
Ministere Trav. Pub. 3 eme Scction 

Hydraulique Manisa 
lre Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 
Com, Acb. Etabliss. Hyriene Ankara 

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

Cir. P.T.T. lstanbul 
Com. Ach. Econ. Moncp. Kabatache 
Com. Ach. lnt. Tophane 
Dir. P.T.T. lstanbul 

Com. Ach. lnt. Tophane 

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

26·3-40 14 -

9.3.40 10 -
9-3-40 11 -

25-3-40 1 o 30 
21-3-40 11 -

15.3.40 11 -

27-3·40 
14-3-40 
12-3-40 
11-3-40 

15 30 
lG 30 
15 -
13 -

22-3-40 10 -
8-3·'40 14 -

Com. Acb. Dir. G6n. Fabr. Mil. Ank. 13 3-40 14 30 
7me Expl. Ch. de fer Etnt Afyon 25-3-40 10 -
Municipalite Ankara 8·3·40 10 30 

Com. Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı 
,, Milit. Teltirdnt 
,, Ecole Normale Superieure 

11-3-40 
14-3-40 

11-3-40 
13.3.40 
13-3-40 
22-3-40 
16-3-40 
16-3-40 
16-3-40 
26·3·40 
22-3-40 

10 -
10 -
11 -
11 -
10 -
14 

,, Milit. Lüleburgaz 
,, ,, 

Com. Perm. Municip. lstonbul 
Com. Ach. Milit. Samsun 

" " 
" ,, 

" 
Milit, Kırklareli 

,, Milit. Vize 

Com. Perm. Municip. Istanbul 
Dir. For!tıı Denizli 
Juge de Paix du 4eme Tribunal de 

Beyoğlu, Şarap lı.kelc i 
1er Bur. Exec Bursa Sipahiler Karşısı 
Mouhtar Village Yamanlar a lzmir 

11 -
11 -
10 -
14 -
15 -

18-3-40 14 -
12-3-40 14 -
11-3-40 14 -

11, 14·3-40 14 -
19-3·40 15 -

A VIS OfFICIELS 
De l'Administration Generale d 

Chemins de Fer et des Portl 
de l'Etat Turc 

I 10 tonnes d'elain en lingots d'uııe valeur eıtim&tive ~e (jtf 
quarante cinq mille Ltqs. seront achetees par voie d'adJ 11d 1 
ıous pli cacbete le Lundi 15 Avril 1940 a 15 h. 30 au ıoc 
l' Administration Generale a Ankara. f 

Ceux qui desirent y prendre part doivent remettre i l~ ~ 
dence de la Commission le jour de l'adjudication jusqu'a ı. 
leurs offres, une garantie provisoire de (3375) trois mille tr0 1 

ıoixante quinze Ltqs et les certificab exiges par la loi ) 
Les cahiers des charges soııt en vente au prix de (225~J 

cents vingt ciııq Pstrs. aux Caisses d' Ankara et de Haydari) 

(1539) ' 

Memento des Fournisseurs 
LES ADJUDICATlONS QUI AURONT LIEU DEMAIN 9.3."iJ 

Com. Ach. Oiviaion Elazıg : 
Orıre [No 1338] 

Com. Ach. Minist. Def. Nat. : 
Etoupe [No 1338] 
Etoffe pour ~·let de chuaeur [No 1350) 

Com. Ach. Mil t. İsparta : 
Orııe et avoine [No 1340] 

Com. Ach. Milıt. Kara : 
Farine (No 1346] 

Dir. Gen. Monop : 
Tranaport tel (No 1346] 

Com. Ach. Milit. Edirne : 
Avoine at or2e [No 13481 

• • 

MUZAY 

Dir. Gen. Fabr. Milit . .Aıı~ 
Cuir noir grai11eu11: (No 13'18] j t 

Com. Ach. Comm. Mil. 5 ' 

Selle [No 1350] "" 
Com. Ach, lntend. Milil· 

Bottir:u pour eo!dat• [No ıS.St]f 
Ministeres Douanes et I't 1 

Benzine (No 1351] 

Nü rES ı Lea Numero• ar.tr• ,. 
tbesea aont ceux de notr• joııfl' 
lequel l'avıa a paru. , , 

(•) Lu affaırH euivie• d ısıı,ı,ı ( 
risqae .. raprrtent • de• ~· 
adjudicatioa la aurencb~r•~ , 

DEL 
Samıun Vilayetinden : ~~ t 

Talip zuhur etmemesine mebni vilayete aid 600 lira ısı 
men bedelli ve 75 lira muvakkat teminatlı ~i5 modeli çalıf11,t 1 
yetle eski Şevrole otomobiline nid ihalenin 25 mart 1{)40 f'' 
iÜnü saat 15 de vilayet daimi encümeninde pazarlıkla iuta~ 
cefıi ilan olunur. 

iatanbul İkinci .cra Datreıinden : 
Bir borçtan dolayı 939/4761 No. dosyamızda tahtı hac''ı' 

muhtelif cin• elbiselik erkek kumaıı ve yeni biçilmiı paıt011 
maı 13.3.94 l tarihine miisadif çarşamba ıünil 13,30 daP i' 
Sandal Bedesteninde satılacaktır. 02iln muhammen kıy111et~ 
de 75 ıini bulmazsa ikinci arttırmaH 15.3.940 tarihine mÜJB -' 
günü aynı mahal ve aynı saatte icra olunarak en çok arttır• 
le edilecektir. 

Taliplerin yüzde 7,5 pey akçesile nhş zamanlarınd• ı/ 
Bedeıtenıode uıulü dalreıiııde müzayedeye iıtirakleri ilio 0 

Ankara Orman Çevirge Müdürlü~ünden : 
Müdürlfiğümüz depolarında '\"C yediemiolerde mevcut 111 

571 adede muadil 9,5 metre mikap ve muhtelif ebatta ass~0 
kerestesinin beher metre mikabı 13-~5 liradan ve 9071 k• 'Ji 
odununun beher kilosu bir kuruş muhammen bedel Oxerİ"tı 
4.3.940 tarihinden 25.3.Y40 tarihine kadar 20 ıün müddet 
artbrmıya konulmuttur. ı 

Arttırma 25. 3. 940 tarihine müsadif pazartesi ıünil t;J 
Ankara orman çevirie müdürlüğü binasında teıekk.ül • 
misyon tarafından yapılacaktır. 

Emvalin % 7,5 teminat bedeli 27 lira 50 kuruıtur. ~fı 
Alıcıların yevmi mez.kurda teminat akçeleri makbuıl• ~ 

misyona mÜrıtcaat etm~leri ye şartnameyi görmek ve ötr•0 

yenlerin müdürlüğümüze her ıün müracaat edebilecekleri· 

Ankara Belediyesi imar Müdürlüfünden: . 
1 

Yenitehirde Atatürk bulvarında kadastronun 1162 i17;C'·I 
l! numaralı parselindeki a-ayrimenkulüıı ıartnameıi mucıb• 
mi ile enkazı müteahhide ait olmak üzere açık arttırma ile~ ~ 
yedeye konulmuıtur. Dört bin lira bedeli maba menli ol•110-') 
ri me~kulün ihalesi 21.3 940 tarihine müsadif perfembe I tll 
1ü te imar Müdürlüğünde yapılacaA-ındau taliplerin 0 o 7,6 • 
lariyle müracaatları ılin olunur. 1 

latan bul Def terdaalıfmd an: 
Eyüb-Gümüısuyu Şahbaz ıoknğı 19 1 numarad" I 

zade tuğlacı M İzzetin Hazineye olan borcund.e.ı> 1 
otuz bin aded delikli ve pişirilmif tuğlası ıı .3.940 f ~I 
aünü saat onda tabıili emval kanunu mucibince ";1. 
zayedeye ıuretile satılacağından talib olanların t ı 
ıaate mahalli mezkura gelmeleri ve fazla mal6J11ılıJ 
isteyenlerin Eyüb Maliye Tahsil ıefliğine müraca.e.t 
olunur· (jJ~ 

lmttvaz Sahibi ve Yazı lıleri Direktörü: lınıatl 
· &ıı!dıiı yer: Akın Buımevi 1ıtanbul 

• 


