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r ABONE ŞARTLARI AZ! l 
Türkiye için Kuruı 1 

3 Aylığı 450 
6 8.50 

L 

12 ,, 1500 
Ecnebi memlelu:tler için 
'2 .ylığı l.7ı 

Sayısı 5 uıuş 

Günü geçen nushalar 

20 kuruıtur. 

CUMARTESİ 

HERGON ÇIKAR iKTiSADi. MALI. TiCARi VE ZiRAi 

GAZETESİ 

9 Mart 1940 

iDAREHANE 
Galata, F ermeneciler Cad. 

Kenber hanı, 2nci kat 
No. 8 9-11-12 

iLAN .;A! • ...\ ... ! 

1 dare h'lne ı :zde görüşülür. 

Telefon: 49442 

Posta kutusu No. 1261 

1 
1 

Umum Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 
~~~~~~!!'!'!!!!!!!~~~~--·~~~-----~~'!!!!!"·-~-~~~!!!'!!I!!!!!!!'!!!!!~±~!!!!!!""~~!!'!!'!!!!~~~~~~~~~~~-------~~~----~~-----~-=-----~~ 

Ekonomik Haberler 
7 TAKAS iŞLERi ı HolAndada bazı maddelerin 
~3t'o tarihli Resmi Ga~etede gümrUk resimlerine zam 1 

lıj olunan talimatname muci· , . • . 

Kanunlar, l<ararname1er ve Ticaret Muahedeleri 
---- - -----

Osmanli Bankası ıubeleri tarafından verilecek teminat mektupları için 
tayin edilen hadler hakkında Maliye Veklleti tamimi 

515211 
.\~ : 1029-

M ü t e a h h i t 1 er i n Takvimi 

1 l 3 940 ta YAPILACAK İHALELER 

Devlet Demir Yolları : 
Diz.el motör jeneratörü (No L310) 
Hidro1ilc karo presi (No 1332) 
Sic'.ın ve kalafat ipi (No 1339) 

1 
S~deyağ (No 1350) 

lst. Belediyesi : 
De ir malı.eme (No 1339) 

btit 
0 

Unan ve alakadarlara te- ı yapılacak ' j 
.ı ilet lür'-' .1 t' t t Amsterdam dan bıldirıldıA-ine 

11 •İJ ıuye ı e ıcare ve e· .. " _ . . 
ı. l ı..- t "eya t k 1 b ırore Holinda Hukumetı lsveç 

Z1 6.1939 tarih ve 5152-119641 
numaralı umumi teblite zeyil · 
dir: 

Şubeler Türk Lirası Tuğla (No 1339) 
Sana11nryan han binası tamiri (No 1339) 
Headek ınş. (No 1341) 

' 'illa a as an atmaaı u- • 
ltıay8n l k ti d Parlamentoıuna bazı waddelerın 

)\.,ıl tnem e e er araıın a 
L ~ ac '- ıümrük resirn ve tak&1larıııı art-~ . •• olan tak&1 muamele· 
t..._~lrı Taksa Limited Şirketi brmnk tcldifinde bulunmuştur. 
:""fıııd Bcuzin, Ltabv \"C teker bu 1~19 an tedviri haH.kınilaki 
L • 40 maddeler meyanındadır. ~I\ tarih ve 2 12669 ıayılı 
'-tb·~nanıenin ikinci maddesi Yapağı fiyatları tesblt edildi 
n. 

1 
edilecektir. yerli istihlaki karşılamak mak-

"'l~bz ısdile bazı maddeler meyanın· 
b rnııyon florinlik yarı mec· da yapağı ihracı da menedilmit· 

Jf Urı btr ıstikraz aktedillyor · tir. 

'-ıtıı~lllnda Hükumetinin Parla- İhracatlar memlekette iıtihlak 
~u,0;a. te~di etmiş olduğu 300 haddınden fazla yapnğı ıtokları 
"tik florınlik yarı - mecburi bulundutunu ve yerli fabrikaların 
l '•la 'd b 1 t f d · lllıl td' aı kanun layihası ka- un arın amameo aar e emıye-

1.ijk •ltnittir. ceklerini ileri ıürerek memleketi 
1 .... ı•'l..ın esasları şunlardır. mi:ı:e milyonlarca döviz getiren 

"'~ •tikraz prenıib itibarile yapatı ihı acatına tekrar müaa. 
flo,i

11 
ltir, Miktarı 300 milyon ade verilmesi hakkında bir çok 

~ ' 0 tediye kuru 0 o l O nis- tetebbüılerde bulunmuşlar ve 
2 ~ 

8
4. müddeti 40 sene. fakat buna muvaffak olamamış· 

"ıı 3()o u ~erbe1t iıtikra:ı:la mal· !ardır 
~İti llıılyon florin, elde edil· Diger taraftan dahilde fiyat 
1'it1J takdirde, hükümet % 3 dütüklü&"üno ve binnetice müı
~ •• ,~tcburi bir iıtikrax akdi- tahıilin mutazarrır olma11na 
iL, ""'~b· 
'llıcj 'Yetdo.rdır. Bu itibarla, meydan vermemek için mühim 
'ttiıt t ~ebburj iaıtikrax birinci bazı kararlar alıumııtar.Bu karnr
'-ılit) 1 •atikrazın bir k u v v e i lara nazaran mevcud stoklar 
. 3 ~~eıi hükmündedir. Ziraat Bankaları tarafından mu· 

~1 "at b U suretle yapılacak, ikin- bayaa edilecektir. Alakadarlar 
~iıde ~rl istikrazda ki hisseler mubayaa fiatları olarak sıra Ana
•t. •kı tekilde tesbit edilmiş· dolu mallarına 63, birinci. mal-
lj Ş.\ lara 65, ince mallara 67, lzmir 

. ') Ş... •ılar : ayarı mallara 68, Trakya tipleri-
•ııı ol, 1"elleri 30,000-40,000 flo· ' ne 70, hakiki Trakyalara 15, kı-

ır o ~ a.r : zıl yapaklara 70, Anadolu bo:r: 
~) Se Otin. renklilerine 67, İ:amir boz, Tra· 

''ı,, ';•tleri 40·50.000 florin kya bo:r: renklerine 75 kurut 
ı-:ı St Ou florin. teabit edildiğini bıldirmektedirler. 

4~t: 'i;;,leri 50·6000 florin °· ı ltalyıd~;Kağ~t ithali 

~ı~"9etl•ri 60-250 000 florin Dün ibracab kontrol daireain-
L_' .. , : fi . d 1 l d k ~ 
~ 6,

000 
· 400+ ı oo florin be e yapı an top antı a atıtçı ve 

'eılb • • florinde (60.000 i aıan matbaacılarla iplik ithalatçıları 
~ı 'Çın) ihracat birliti heyeti bulunmuf· 

~ıı o~1"•Ucri 250 500.000 flo· tur. içtimada, barp vaziyeti do· 
~'. 25() lt: fi. 4.200+ 100 flo- , layısıyle kitıt ihraç eden mem
""'itıd ·001.1 i reçen her 4 500 1 leketlerle yapılan ticari mübadc-
fJ See. ! lenin ıüçlütü tetkik edilmiş ve 

~ııt_, ~•ttlerj 500-750.000 florin I' son anlatma dolayısiyle ltalyadau 
tl~·1Juo . F't. 9.700+ ı 00 florin kiiııt ithalinin mümkün olacağı 
~. 1 

feçen her 4.000 flo: anlaşılmıttır. Pamuk ipliklerine 
~t~ Se,~ . .ıe~ince. bir k~ııw. in~~ numaralı 
~~ıı ol, •tlerı 750.0ı 0-1.000 .t Oü ! ıplıklerıo de ıtbalı ıçıo ba;u e- ı 
t.·•ıı, ?· ıılar : Fi. 15.90ıJ+ lOO ! sa~lar tHbit olunmuttur. 
~ıı~ :ıo.ooo. ı- - - -- --ı ~l ' •. 1 

feJen Ler 3,500 O R S A 
\ ~t"etı • 
1 '••t. erı l .ooo 000 ve bun-
' flo,iıı obl~nlar : Fi. 22,900+ ÇEKLER 1 a ,, · ıt ·ı 1 a 1940 ~ v!J() fi . nn yonu geçen - -
t.~ f;'._1. torınde . Loudra 5.24 1 
,~ 1Yetle · k 130 19 1 'tl "-1t b' rı dolayısile mun· Nevyor . 
--~ Pı•c•'' leneden fada va- Paria 2.9675 
~."-•e v lll•nb larda bulunan Milano 6.8050 
~ ~11dt be Şirketler: Tesahü· Ceıievre 29.2725 

l ili L ulun o k ti · Amıterdao 69,;ij75 
11) '"t!tind ıyme erın 22.04 

•'t'f .ı\"011• e. Brüksel 
1 

1 ~ •tn IC O 97 

Osmanlı Bankasının resmi dai
relere hitaben verebilecefi temi
natlar yckünuııu tetkil eden 
(4.500.000) liranın mezkur ban· 
ka şubeleri araıında tev:ı:iini 

gösteren liste ilişik olarak gös- ' 
terilmittir. 

Şubelerin kendileri de ayrılan 
yeni limitler dahilinde kalmak 
ve 2490 numaralı kanuna mÜs· 

teniden teminat i'leri hakkında 
Vekıile limce yapılan teblij'ata 
riayet etmek şartile verecekleri 
teminat mektuplarının kabulü 
lazım ıelditi tamimen tebliğ o· 
luour. 
Oamanh Baukasmm İstanbul 
Galata Merkezile Türkiyede
ki ıubeleri tarafından verile
cek teminat mektupları için 

tayin edilen liadler 
Ş u b • l e r Tiirk liraıı 

Adana 
Ak,ebir 
Ankara 
Autalya 

75000 
ıo.oorı 

1 500.UUO 
3 ).000 

Aydın 15.000 
Ayvalık 15.000 
Balıkesir 40.000 
Bendırma 10.000 
Beyotlu 6U 000 
Buru 50.000 
Ceyhan 5.000 
Edirne 20.000 
Edremit 15.00 l 
Eskişehir 120.000 
Gaziantep 30.000 
Giresun 15.000 
İatanbul (Y enicaaıi) 900.000 
İı.mir 300.000 
Kayaeri 55.000 
Malatya 45.000 
Manisa 50.000 
Mersia 30 000 
Ordu 8,000 
Samıun 80.000 
Sivaa 2.000 
Taraus 10.000 
Tekirdat 2U.000 
Trabıı:on 30. 000 
Utak 20.000 
Zonguldak 40.000 

!stanbul·GalataMerkezi 900 000 

Yekün.. 4.500.000 

Askeri Fabrikalar muafiyet listesinde bir maddenin isminin değiş
tirilmesine dair kararname 

Kararname .\!__:__ 

23.12.1939 tarih ve 2, 12543 
sayılı kararnameye ekdir ': 

Teşviki saııa1i kanunundan 
istifade eden Askeri Fabrikala-
rm ıümrük Ye buna munzam 
resimlerden muafen ıetirecekle· 
ri iptidai maddeler cedveli ile 
bunun sureti tatbllci hakkındaki 
talimatnamonin tatbikine dair 
olan 2 12543 sayılı kararname 
ile evvelce mer'iyette bul•oao 
2 1 Oj54 sayılı kararnameye ili-

ı2öa7 

fik iptidai madde cedvellerinde 
yazılı (71 l /D kalium bitartarat) 
maddesinin (7101D kalium hitar-

tarat) ıeklinde detittirilmeıi; İk
tisat Vekillitinin it'arına atfen 
Maliye Vekilliğinin fJ.2.1940 ta
rih ve 23279173148 s yılı teklifi 
üzerine 3537 sayılı kanunun ikin
ci maddesine ıöre İcra Vekille· 
ri Heyetince 12.2 1940 tarihin
de kabul olunmuıt•r. 

Devlet Demlryollarının 94 numaralı kuru üzüm tarifesinin 2 inci 
zeyline dair tamim 

.:\! 1519 
Devlet Demiryolları 94 .\~ lı ı çin de ton batına maktuan 155, 

tarifeye yeni bir zeyil yapılmıt· Ve Horozköy İstuyonuııdan İz· 
tır. Bu zeyle ıöre: mire aevk edilecek kuru ü:ıüm-

Murc1diye iıtaayonundan İzmi- l ler için de ton baıına maktuan 
re se' kedilecek kınu üzümler İ· 175 luuut ikret alıDacaktır. 

O. O 130 numuılı tarifenin mer'i olduQu kısımda sınıf değiıtirecek 
halK t caret biletini hamll yolculardan alınacak ücret farkları hik

kında O.O. Tamimi 
~\~ l~ıi 

Sılindir yatı (No 1343) 
İst. Elektrik Tramvay ve Tünel 
işletmeleri : 

O'ulcla de.,..ir (No 1332) 

Projektör (No 1339) 

O. D. Yolları Afyon : 
Tuğla (No 1539) 

Güoır. Muh. Gen. Kom. İst. SAK 
Devlet Orman İşlet. Karabük 
Revir Amir. : 

Tom Di:r:el motörü (No 1336) 
İnhisarlnr U. Müd.· 

Boş bira ıfşeei (No 1330) ~ 
Vernik va pirinç Vona (1338) 
Tahta (No 1344) 
Şişe ambalaj lcağıdı (No 1349) 
,, ,, ,. (No 1351) 

Nibayeteiz şerit (No 1349) 
Kırklareli Askeri SAK : 

Yulaf (No 1337) 
Kars Askeri SAK : 

Sığır ati va odun (No 1338) 
Maarif Matbaası Müd. 

Pati•ka (No 1338) 

İst Deftedarhtı : 
Un, :ıiııcir, masa, kaıııpe, koltuk, ka

myonet vıı. (No 1339) • 
Ankara Vilayeti : 

Manivela n. (No IS42) 
Stadyum kum İJİ (No 1350) 

Bapamiç Jaııdarma Alayı 
Bul"ur (No 1343) 
İçel Orman Çevirie Müd. : 

Çira (No 1S43) • 

Yeşilköy Mıııtaka Meteoroloji 
İstasyonu : 

Te a:~ alet' eri bara1ı ınş. (No 1S45) 

M. M Vekaleti : 
Hnrç (No 1346) 
Pı1mulc çorap (No 1352) 

Edirne Orman Müd.: 
Odun, kömür, p:ılamut vs , (No 1344) • 

İsparta Askeri SAK : 
Makarnı;, mercimek, ıı~on ve şeker 

(No 1347) 

Aıkeri Fabr. U. Müd. SAK 
İzolabant, difenilnmin, grafit, bohçalık 

aaç bonı (No 1348) 
Ben•İn (No 1350) 

İstanbul Komut. SAK : 
Benz:in, ~rH, valvalin vs. (No 1348) 

. . 
UNAK 

Çam ve lcölauır tomruğu (No 1341) • 
Edirne Askeri SAK : 

Patates (No 1341) 
Sabun (No 1.348) 

Halıç Orman Bölge Şefliği : 
Karaşık odun (No 1341) • 

İzmir Belediyesi : 
Motosılclet (No 1342) 
Dıvar inş. (No 1342) 
Parke inş. (No 1342) 
Çoculc hHtanesi tamiri (No 1343) 

Jandarma Gen. Komut. Ank. : 
Vazelin (No lS42) 

Adliye Velcileti : 
Elbise ve kaııket (No 1342) 

İzmir Silah Fabrikası : 
Demirhane ve dökümhane binaları inş, 

(No 1342) 
İzmir Defterdarlığı : 

Hulcumet lconafıı tamirı (No 1342) 
Kalorifer teaiutı (No 1346) 

Tophane Lvz. SAK: 
Be:ı •u kovası (No 1350) 
El"lctrık teıı satı (No 1351) 
Lavemarin kömürü (No 13:ıl) 

Yüksek Öğretmen Okulu : 
Sadeyot (No 1S50J 

Samsun Vilayeti : 
Çıı.dır (No 1352) 

İstanbul P. T. T. l\1üd. : 
Vapur kiralanması (No 1S52) 
İzmir Vilayeti : 

Defatir ve evrakı matbua (No WS2) 

İstanbul Defterdarlığı : 
Tut ıı (No 1352) 

Hamiş : ( ] Tır ıalc ıçıne alınmış nu· 
marnlar, işin hangi aeyılı gar.11tede neşr· 
olduğunu gösterir. 

1 

[•] Sonunda yıldı:ı işareti bu1unan iıler 
mür.ayedeya aittir. 

SALAR 
J.!!.ş!lat -Tamirat- Nafıa işleri - f .alzema- arita 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyon nudan 
Aşağıda mahalleri ve hizalarında keşif bedelleri, şartname be· 

delleri ve ilk teminatları gös erilen 9 aded iskele inş atı pa7.arlıkla 
eksiltmeye konulmuştur. Ş rtnameler bedelleri mukabiliııde Anka
rada M. M. V. satınalma komisyonundan alınır. Pazarlığı 15 3.H40 
cuma günü saat 11 dedir. Bunların hepsi veva bir kaçı bir talibe 
ihale edilebileceği gibi ayrı ayrı taliplere de ihale edilebılir. inşaatlar 
valıidi fiat esı:ısına mestenicl olan bu iskeleleri muktazi betonarme 
demirleri ciheti a5keriyece teuıiu edilecektir. Diğer demir al &om 

da fatura esasına göre tediye olunacaktır. Bırden ziy de is ele İn· 
tasını taahhüt edenlere şurnamesindeki inşaat müddeti 30 gün daha 
temdit edilecektir. Şartnamenin 22 inci kazai madde• müteahhit le
hine tadil edilmiştir Taliplerin 2493 sayılı kanunun 2 ve 3. madde
lerinde ve şartnamesinde istenilen vesiknlarla birlikte muayyeıı gün 
ve vakitte Ankarada M. M. V. satınalma komisyonunda bulunma
ları. 
Keşif İlk Yapılacağı 

Halk ticaret bileti ile Avrupa nacak ücret farkları, mer'iyette bedeli 
hathnd l, lıawil bulundukları bi- kaldığı müddetçe ve tamil ol· Lira 

Şartname 

bedeli 
Lira 
3 

ku. 
75 
60 
80 
75 

yer 
Cinsi 

duğu katarlar için, D D 130 nu· 75,00 ' letia B mfmdan dnha yüksek bir l 32 000 
ma~a 1 tarifenin ridiş kısmı ü- • 

.ınıfta seyalaat edenlerden alı · zennden hesap edilecektir. 136,000 

---- 75,000 

] 
Erdek 
Lapsı:ki 
Şarköy 

in'a 
,, 
n 

n ,3' '•it • . onıandit, Koope· Atina . 
~ "İaıl tırltetıer: ı mayıs Sofya 1.6225 
~~1di•icta:t 1939 it ıenesi zar- Madrid 13.61 
ltd._l't tev . •larak yapmıt Budapeşte 23.8950 

Yeni kurulan va 11.1.1940 tarihinden itibarın faallyıta geçecek olan ı~g.ggg 
s lzmlr Pamuk ihracatçılar Birliği hakkında Gümrük ve lnhis1rlar Vekl· · :ao' ooo 
1 lalinin Tamimi Sayı: 12847,2830 / 28:000 

teminat 
Ura 
5000 
2400 
8050 
5000 
7250 
6250 
9250 
2100 

6 
3 
6 
5 
8 

Marmara Ereğlisi 
Karabign 
Gelibolu 
Silivri 

n 
,, 

" li'11
t. l.ı•tın O/ 50 . . Bükreı 0.6175 

~~ /o Si Dil• 

~. 11t1 iıliltt Belgrad 3.12 
~k ••ıaacı_ki ~ı.k billıasaa bu Y okohama 31 .355 

•tıtct 4•r etler için ol· Stokholm 31.055 it, 

~&eri;~ 
la.Q i ş_,lt rk Pınayırı 

t.t'L Pa11 
lıu~ 1•hıd •1ırı 6 eylul 
"'llJ '- e açıl L 2 ~ . ,,.,ilıine aca.:, 1 ey-

tit, kadar devam 

ESHAM VE TAHVıLAT 

1938 °/, 5 ikramiyeli 
Sıvas Erzurum VI 
Ergani 

btaubul Umum Tiyatro 

19,73 
19.35 
19.96 

32 

J 261000 1950 
1 40 

30 
Kil ya 

" Bandırma Temdit 

i 3018 sayılı kanunun 7 nci 1 14 12.1939 tarih n 2 12464 1a- 1 
maddesi mucibince, pamuk ih· yılı kararname ile kabul edil- 1 Ankara Belediyesinden : 
racab ile meuul ruhsatnameli mit~~· :ir}ik 

1
! 1 kinunusa~~ 1940 f Sovyet sefareti bahçesinde inşa edilecek (Ser) ve teferrüatı pa-

l tacirlerden müteıekkil merke:ı.i ıı;;• tın bet aa 1!t~bte ıeçeceıkındedn f zarlıkla yaphrılacakhr. 
· f l arı en ı ı aren yu arı a 1 
!:amirde H aa iyet ıahası Eğe H bahıedilen mıntakalar tlahilinde I Muhammen bedeli 4158 lira 80 kuruştur. 
lıtanbul uuatakalarile Sakarya pamuk ihracatı, ancak birlij"e Teminat b'23 lira 82 kuruıtur. 

S ve Antalya bavzaaıua şamil olmak clabil ihraeaıçılar tarafından ya· l Keşif ve şartnamesi!'i görmek iıliyenlerin encümen kalemine l üzere "lzmir Pamuk ihracatçılar pılabilecektir. Tamiu olunur· 1 ve isteklilerin de 12.3.940 sah günü aaat 10,30 da belediye cncüme· 
~ Birliti,, adile bir birlik kurulmaaa 13. 1 .940 nine müracaatları. 

• 



MDaaka1& GMete.S 

yed ler 
Şekli Muhm. bed. Tomtnat Müracaat yeri Günü Saats 

A) l\t akasalar 
lntaat, Tamirat, Nafıa işteri, Malzeme, Harita 

Haydarpaıa bastaneıinde ameliyathane bi· paz. 
oa11nın tamiri (temd.) 

Erdekte iıkele inı. (şart. 375 kr.) ,, 
Lapıekide iıkele İnf. (şart. 160 kr.) ,, 
Şarköyde iskele inş. (şart. 680 kr ·) ,, 
Marmara Ereğliıinde iskele int· (şart. 375 kr.) ,, 
Karabigada iıkele inş (tart. 6 L.) ,, 
Gcliboluda (prt. 5 L.) ,, 
Silivride ,, (prt. 8 L.) ,, 
Ktlyada ,, (ıart. 140 kr.) " 
Bandırmada ,, (ıart. 130 k.) ,, 
Sirkeci Demirkapıda eıki saraçlıane bina· ,, 

ıı tamiri (temd.) 

7970 

75000 
32003 -

136000 -
75000 -

1200f0 
100000 -
160000 -
28000 -
26000 -

3980 -

Beton uçuş pisti inş. (tart· 10.05 L.) kapalı z. 200335 -
Melet Turna suye ile Gireıun Vil dahilin· aç. eks. 5450 -

de pazar ıuyu Akçay ve Tünük köprü· 
ferinin zemin etütlerini etmek maksadi· 
le köprü mevkilerinde yap· sondaj ve 
kazık çekme tecrübesi işleri 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari aıat, Hastahane Lvz:. 
Tıbbt müstahzarat; 10 kalem aç. eks. 292) -
Krefol (krezolin:) 5 t. paz. k. O 62 
İyod madeni: 30o k. ,, k. 16 50 

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Sayacı: 20000 ad. (temd.) 
Elektrik ampulu: 12• O ad. 
İkinci ıirürji ve kulak, botaz burun kliniti 

telefon tesisatı 

Yazlık elbiae diktirilmeıi: 15000 ad. 
S:.n sabunlu kösele: 2 t. 
Kı.şlık elbiıelik kumaş: 8000 m 
Kumu: 250 m. (temd.) 
Kanaviçe: 30000 m. 
Tire çorap: 92u0 çift 

Kereste, tahta ve saire 
Kereste: 413. 736 m1 

aç. eks . 
,, 

paz. 

" 
" aç. eks. 

pnı: . 

" 

paı:. 

fl ahrukat, Benzin, Makine yağlara v. s. 

Pamuk yatı: 3 t. 
Benzin: 42 t. (taabih) 

Müteferrik 

Bakır karavana: 1000 ad. 
Paluka bel kayııı: 5000 ad. 
Bakır küçük kazan: 40 ad. 
Tamirat malzemesi (temd.) 
Çivi: 10 k.·çiriş: 5 k.-zabma tokası: 300 

ad.-beya:a bobin iplik: 20 k,·kolanlık 
t•rit: 300 m. 

Rulman SKF 146: 60 ad.·Rulman X LS.2 
.,,.SW2: 100 ad. 

Mahiye kiremidi: 3000 ad. (tashih) 
Mauilya kiremidi dü&: 87310 ad. 
Çivi: 7750 k. 
Yüa iplik 2/16: 1544 k.·tire iplik 2 8: 568 

k.·tire iplik: 2112: 388 k.·vater 12 .\~: 

60 k. 

paz. 

.. 

paz. 
,, 

" ,, 
,, 

a~. eks. 

paz. 
,, 
" 

Bef çifte kik (yelkenli): l ad.·bot: 2 
can kurtaran molör teknesi: 1 ad. 

ad.· aç. ekı. 

At: 38 bat 
Timar f ırçaaı: 10000 ad. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Sadeyat: 30 t. 
Yulaf: 100 t. 
K. ot: 250 t. 
Un: 353 t. 
Sadeyatı·lereyatı zeytinyatı ve zeylin ta. 

neıi (temd.) 
Soda: 10 t. (müteahhit nam ve hesabına) 

B. 
Koltuk, kauape, dolap v.ı. 

" pu. 

paz.. 
,, 
,, 

" aç. ekı . 

paz. 

aç. art. 

544 70 
1420 25 

10500 -

m. 2 95 
675 -

11400 -
2300 -

1350 -

3500 -
6500 -
1280 -

17843 54 

2615 -

405 -
11786 85 
2790 -
621~ 88 

2355 -

Beh. 60 -
Beh. O 92 

31500 -

15000 -
36400 -

1390 -

640 -

lstanbul Komutanlığı Satınalma Komlsyonundnn : 
Münakaaa günü talibinin vermit olduğu fiat Komutanlıkça gali 

görüldüğünden komisyonumuzda mavcut şartnamesine göre Haydar· 
papda hastanesinde ameliyathane binasının tamiratı 4 4.941.l tarihine 
kadar her gün pazarlıkla münakuaas1 yapılacaktır. Muhammen be· 
deli yedi bin dokuz yüz yetmit liradır. İlk teminat pnra11 beş yüz 
do!uan yedi lira yetmiş beş kuruştur. İ teklilerin meıkiir tarihe ka· 
dar her iÜD Fındıklıda Komutanlık satıualma komis1oııuna müra· 
caatları. 

Tokat Valiliğinden: 
Tokat• Turhal yolunun 244 + 2n + 927 nci kilometreleri ara· 

undaki yapılacak parke kaldırım ve beton turutvar inteatına kapalı 
aarf uıulile vaki eiuiltmeainde iıtekli çıkmamış olmnıından Nafıa 
Vekiletince tudikli 22649 lira 13 kur•ı' keşfine röre bu ioınat 
28.2.940 tarihine kadar bir ay içinde iıtekliıine ihalesi yapılmak Ü

zere ekıiltme puarlıta bırakılrnıtlır. 

597 75 

50 o -
2400 -
8050 -
50{)0 -
7250 -
6250 -
9250 -
2100 -
195() -
3!JO -

11267 -
408 75 

219 -
465 -
743 -

5250 
40 88 

107 -

1575 -

3540 -
5!J 62 

855 -
172 50 

101 25 

525-
975 -
192 -

13.38 27 

196 -

3() 38 
884 13 
209 25 
465 96 

176 63 

171 -
1380 -

2363 -

2250 -
2790 

104 29 

96 -

İstanbul Komut. SAK Fındıklı 

M.M.V. SAK 

" ,, 
" 
" 
" ,, 
" 
" Tophane Lvz. SAK 

M.M.V. Hava SAK 
Nafıa Vekaleti 

D.D. Yolları Haydarpaşa 
M.M.V. SAK 

,, 

4-4-40 a kadar 

15·3-40 11 
15 3 .40 11 
15-3 40 11 
15-3-40 11 
15-3-40 11 
15.3.40 11 
15-3-40 11 
15-3-40 11 
15-3-40 11 
12-3-41 15 30 

25 3 .40 11 -
25.3 40 15 - -

25-3 40 il -
16··3 40 11 -
16 3.40 11 

İıt. Elek. Tramvay Tünel lılet. U. Müd. 2j·3·40 15 -
İst. P.T.T. Müdürlüğö 27-3·40 15 30 
İst, Üniversitesi SAK 27-3-40 15 -

!.dirne Aık. SAK 14·3 40 10 -
İstanbul Komut. SAK Fındıklı 11·3-40 14 -
M.M.V. SAK. 11-3·40 11 -
lst Belediyesi 19-3·40 14 -
Tophane Lvz.. SAK 14-3-40 15 -
Orman Konma Gen . Komut. Ank SAK 9.3.40 10 -

Çanak. Mıt. Mvk. SAK 

Aıkeri Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

" 

Edirne Ask. SAK 
.. 
" lıtanbul Komutanhtı SAK Fındıklı 

" 

İnhisarlar Umum MüdürUlğü 

Çanak. Mıt. Mvk. SAK 
,, 
" T opbane Lvz. SAK 

11-3·40 15 -

14-3·40 15 -
11-3-40 11 30 

14-3-40 11 -
14.3.40 15 -
14·3·40 16 -
12-3-40 10 -
J 1-3-40 14 -

ı~-3-40 11 -

14·3·40 15 -
14 3-40 15 -
14 3-40 15 -
11.3.40 15 30 

Yükıek Deni:ı Ticareti Mektebi Müd. 25-3-40 14 -

Aok. İıkin Müd. 
M M.V. SAK 

İzmir Lvz. SAK 
Lüleburgaz Aık . SAK 
Tekirdağ Tümen SAK 
iıparta Askeri SAK 
İıt. Belediyesi 

25.3.40 10 -
9-3·•0 10 -

11-3 40 15 -
9-3 40 10 -
18-3-~0 lO -
29-3-40 10 -
19-3-40 14 -

Tophane Lvz SAK 14-3-40 15 -

Betıktaı icra Mem. Betiktaı Haı 14-16-3-40 il -
Fırın Cad. 

ilk teminat 1698 lira 98 kuruştur. 
Pazarlıta iştirak etmek isliyenler Tokat Nafıa Müdürlütüne 

müracaaatla ehliyet vesikaaı alacaklardır . 
Ticaret odaarnda kayıtlı bulunduklarına dair ayrıca bir belge 

daha ibrazı mecburidir. 
Her türlü rüıüm, a-azete il n ücreti Üzerine ihale olunacata 

nit!ir. 
Keıif, proje vesairesini ıörmek ve daha fazla bitri edinmek 

istiyenlerin her gün viliyet daimi encümenine müracaat etmeleri 
lüzumu ilan olunur. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari at At. Hastane ~~Z_: 
M. M. V. Satınalma Komisyonundan : 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 62 kuruş olan ~ bin kilo 
Krefol (Kre:r.olin) 16 ma't 940 cumartesi günü ıaat 11 de Ankarada 
M. M V. ıatınalma komisyonunda aatın alınacağından iıteklilerio 
465 liralık kati teminallariyle birlikte pazarlık gün ve ıaatiode Ko. 
da bulunmaları. 

9 Mart 1940 

• • * Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 16 lira 50 kuru' olatı 
300 kilo İyod madeni 16 mart 9W cumartesi günü saat 11 de P1

• 

zarlıkla satın alınacağından isteklilerin 7 43 liralık teminatlariyle 
birlikte pa:ı.nrhk gün ve saatinde Aukarada M.M.V. sahalaıa Ko· dJ 
bulumaları. 

Devlet Demiryolları ve Limanları U. İdaresinden : . 
Muhammen bedeli 2920 lira olan lO kalem muhtelif cins tıbbı 

müstahzarat 25.3.940 pazartesi günü saat 11 on birde Haydarpaşad• 
Gar binası dahilindeki Komisyon tarafmdan açık eksiltme usalile p• 
bn alınacaktır. 

t Bu işe girmek istiyenleriu 219 liralık muvakkat teminat ve !;• 
ounun tayio ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar 1'0' 

misyona müracaatları lii.zımdır. 
Bu işe ait şartnameler Komisyondan paraaız olarak da~ıtahıı•lr 

tadır. 

Elaktrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve alz_J 
İstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan : 

1420,25 lira keşifli ikinci şirürji ve kulak, boğaz, burun 1'U~ 
niri telefon tesisatı 27.3.1940 sah pnü saat 15 te Rektörlükte &f' 
eksiltmeye konulmuştur. ., 

İstekliler en az 1000 liralık bu ite benzer iş yaptıklaraoa d•' 
lstanbul Vilayetinden eksiltme tarilıindeo sekiz gün evvel alıııııııf 
ehliyet ve 940 yılına aid Ticaret Odası vesikalarile 107 liralık ııı( 
vaklıı.at teminat makbuzile müesseseye relmeleri, şartname ve "ef' 
her a-ün Rektörlükte görülür. 

latanhul P. T. T. Müdürlüğünden: 
İdare ihtiyacı için l 200 adet elektrik ampülünün alımı açık e: 

ıiltmeye konulmuıtur. Eksiltme 27.3 940 çarşamba saat 15,30 da 
Postane binası birinci katta müdürlük odasında toplanacak Alııll 5J 
tam komiıyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedel 544,70 lira, muvakkat teminat 40 lira 88 ~( 
ruştur. I' 

Taliplerin olbnbtaki şartnamesini görme ve muvakkat teıııiıı• 
larını yatırmak üzere çalışma günlerinde mezkur müdürlük idar~ ~; 
lem levazım kısmma eksiltme gün ve santında da 940 senesı 1 if 
muteber ticaret odası vesikası ve muvakkat temin t makbuzil• b 
likte komisyona müracaatları. 

P.T.T. Umum Müdürlü~ünden: 
İdare ibtiyecı ibin 190.000 metre tek nakilli ıahra kablo.U ~· 

palı zarfla eksiltmeye çıkaralmıthr. 
Muhammen bedel 162 O, muvakkat teminat 1215 lirıı olup e~', 

meıi 26 · Niıan - 940 cuma günü ıaat 16 da Ankara P. T. T. uoı" 
müdürlük binasındaki aatrnalma komiıyonunda yapılacaktır. 

istekliler muvakkat teminat makbuz veya banka teminat ııl~ 
tubile kanuni vesaiki ve teklifi muhtevi kapalı zarflarını o ıiio 
15 e kadar mezkur komisyona vereceklerdir. f 

Şartnameler Ankarada P. T. T, Levazım, İstanbulda p. 1'· t' 
Levazım ayniyat şubesi müdürlüklerinden bedelıi~ olarak vcril•Qf t 
tir. 

• • • 
~ 

20000 adet sayacı alınacaktır. Bak: İıt. Elektrik• ft' 'ı 
vay ve Tünel ltletmeleri U. Müd ilanlarına. ~ 

~----~~--~----------~- -ensucat -Elbise -Kundura - Çamaşır v. s. 
M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

Beher metreıine tahmin edilen fiatı 295 kurut olan 8000 ,,,, 
kıtlık elbiıelik kumaş pazarlıkla münakaaaya konmuştur. ~bSl it 
l l.3.940 pazartui günü l!lat 1 l dedir. Kati teminatı 3540 Jır~ 
Evsaf ve •artnnmesi bedelsiz. olarak komisyondan alınır. İste1't / 
kanunun emrettiği belgelerle ilıale saatinde Ankarada M. M. ' 
tınalma komisyonunda bulunmaları. 

Edirne Askeri Satınalma Komi yonundan : 
1 Aıağıda cinsleri yazılı malzemeler Edirnede Müf1~ ~ 

Dairesinde Satınalma Komisyouunda 14 3,940 günü fll 
rında yazılı saatlerde pazarlıkları yapılacaktır. Talipleti" 
minat ve kanuni vesikalarile Komisyona gelmeleri· Niiı1' 
ve fartnameleri Komisyonda görülür. ıY. ~ 
Cinai Miktar Tutarı Teminatı ~ 

Adet Lira Lira 1 
Takım halinde yazlık 15000 10500 1575 
elbiıe dikilmesi 
Bakır karavana 1000 3500 525 
Palaska bel kayıfı 5000 6500 975 
Bakır küçük kazan 40 1280 192 

- ~ 
İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonuııd ,11t 
30 bin metre kadar kanaviçe alınacaktır. Pazarlıkla elı 1.1 ·r ı 

14 mart 940 perşembe günü saat 15 de Tophanede Lv. aııı 1 ·fi 
bnalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 11,40? JıjJI 
teminatı 855 liradır. Nümunesi komiıyonda görülür. lsteklılı' 
li saatte komisyona gelmeleri. 

• • • 
2 t. ıarı sabunlu kösele alınacnkhr· Bak: 

tununda İst· Komutanlık SAK· ilumna. 

Kereste, Tahta ve saire 
------------ Jı 
Çanakkale Müstahkem Mevki Satmalma Kombyorııl11 

413,736 metre mikabı kereale l 1 3 940 günü saat 15 dO~I 
lakla satın alınacaktır. Taliplerin belli sat> ite Çanokkalede 
kem Mevki Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

--~---~~------
ahrulmt, Banziu, r m<ina yağlar v. ı · s -- ~ 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. ldare~f~ 
Muhammen bedeli 3500 lira olan 10 bin Kg. gres yııf!• bilı 

pa:uırteai günü saat 10130 da ttaydarpaşad ki ıar bioaıı dll 
komisyon tarafından açık ekıiltme usulile satın alınacaktı'· ~~ı 

Bu ite girmek iıtıycnleri 292 lira 5'l kuruıtuk JJJ11 '11aıı' 
minat ve kanunun tayin ettiği ves:ıikle birlikte eksiltoıe g 
tine kad r komisyona mür cantları lazımdır. r' 

Bu işe aid şarnamelcr komisyondan parasız olarak d• 
tadır. 



M_~ t e f e r r i k -
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satmalma · 

Ml.akua Gazete.i 

ıSTANBUL 
Ticaret ve Zahire 

Borsas 

1 S T A N B U L P 1 Y A S A Si 
ERZAK VE ZAHİRE 
TOPTAN FİA TLARI 

ıı•· 
t(o' 

l' Komisyonundan : 
~to ahı:nio edilen bedeli 4351) lira olan 60 ton demir \'• 45 toıı ' 
~Oıtı~ c vheri askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez satınalına 
it c~~f00unca 13.3.940 çarşamba günü 1aat 14,30 da pazarlıkla iba
İtrin 1 

ecektir. Şartname parasız olarak komiıyondan verilir. Talip- 1 

~ntı tnuvakkat teminat olan 326 lira 25 kurut ve 2490 numaralı 
•t b n~n 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına 
~laiy~ 1fle al~kadar tüccardan olduklarına dair Ticaret Od.tsı vesi-

e ınez.kur gün ve saa!te komisyona müracaatları. 

- 8 3 940 

FIATLAR 

C 1NS1 

Kr. Pa. 

Arpa Anadol di>k111e 5 29 

Yukarı 

Kr. Pa. 

5 50 

Çay 
-~ -Cava 

Çin 
,, akkuyruk 

Hindiye 
Seylan 

Kahve 

Patatea 

39!l 450 
400 600 

800 - 1000 
410 - 480 
390 - 450 
103 - 104 

Cinai 

SKF 146 Rulman 
XLS. 2 SW2 ,, 

Miktarı 

60 adet : 
ıoo ,, . 

Mub. bed. ~ o 1,5 tem. Eksiltme 
lira kr. lira kr. şekli saati 

2615 - 196 - aç.ık ek. il 

I ~ Şartname ve resimleri mucibince yukarıda cins ve miktarı 
ya.zıh malzeme açık eksiltme uıulile satın alınacaktır. 

1\ İst~nbul Koinutanlığı Satınalma Komisyonundan : 
~İıı 

11 
oınısyonumuzda mevcut evsafına göre yedinci kolordu ihtiyacı 

~fkıda Yazılı 6 kalem malzeme pazarlıkla satınalınacaktır. 
l.ttltJ·ıun~kasasına 11.3.940 pazarteıi günü saat 14 de batlanacakbr. 
dt 0 

1

1erın belli gün ve saatte Fıodıklıda komutanlık ıatınalma ko· 
oC lneleri, 
l<ilo Ad d 
2000 e Cinai 

Sarı 1abunlu köıele 1400 kiloıu 6 ili 7 ki
loluk, 400 kiloıu 8 kiloluk, 200 kiloıu 4,5 
5 kiloluk kanat 

300 Mt. 7 : 8 Sn. kolanlık terit. 
Altı katlı sarı beyaz bobin iplik 

5 
300 3 ıantim genitliğinde zahma tokaaı. 

Çirit 
, IO Siyah batlı çivi (orta boyda) 

lııh~ı k Koı:niıyonumuzda mevcut ketif ve tartnameıine ıöre Er
'1ııılc k ışlaıında emaneten yaptırılacak tamirata sarfolunmak üzere 
~l l~ bla)zemenin pazarlıkla münak&1811na l2.3.94U ıalı i'ÜnÜ 
~ tc .da başlanacaktır. Muhammen bedeli 17843 lira 54 kuruştur. 
~tlc ~nat parası 1338 lira 27 kuruştur. İıteklilerin belli pn ve 

~O' ındıklıda komutanlık aatınalma komisyonuna gelmeleri. 

lata b 11 ul levazım Amirliii Satınalma Komisyonundan: 
Kilo 

1544 
568 ass 

2; 16 JÜn İplik, 
1 8 tire iplik. 
2 12 tire iplik. 

\'tık 60 12 .\2 va ter. 
15,3() d arıda yazılı 4 kalem iplik 1 l mart 940 pazartesi tünü ıaat 

~' ~~ltr. ~ lo~banede Lvz .. amirliği satınalma komiıyonunda yapıla
lır"lhır •h~ın bedeli 6212 lira 88 kurut. ilk teminatı 465 lira 96 

~ • Numuneleri komiıyonda aörülür. 
11~d* \'<ıkaek Deniz Ticareti Mektebi Müdürlüiünden : 

iP~ C 1 N • Miktarı Muhammen ketif Muvakkat 
JJfl' ~ S 1 aded fiatı Tutan teminata 

t ç'f Lirıt K. Lira K. Lira K. 
1· i tt 1 

le kik (Yelkenli) 1 900 üO 9UO 00 ) 

il_,,r 1'L~ ""rt 2 280 00 560 00 ) 176 63 
~•i •ran woUSr 895 00 895 00 ) 

,,.~ ~ ~l•Jtt . . 23.55 00 
~ ltlıııllıttı cbımıae lüz.umu olup mGbayaa ve imallerine karar verilen 
,~!tııı d c~ fiatı, miktar ve muvakkat teminatı yukarıda yazılı üç 

11ııt ,;111~ ves itinin 25.3.940 pazartesi i'ÜnÜ aaat 14 te açık ek· 

1 l' •li~etıl~ ihalesi yapılacaktır. · 
Ol tıiıtltb !crııı cb'ad, evsaf ve şartlarını ötrenmck üzere mekteb 

IL.ı' 'ddtltrt•ıne ınüracaatleri ve 2490 sayılı kanuııun 2 ve 3 üncü 
1.1 b ltıd k' 

• 1l it . ~k•ilt e ı tartları haiz olmaları. 
lı~ıeı ~ltı"ıatlıırılnc)'.e iştirak edeeeklerio de yukarıda yazılı muvakkat 
\r.1 ~ ltıı ~O•t uı_ lstanbul Yükıek Mektebler Muba1ebecilitine yatırdık· 

~i 1 htıj erır nıakbuzlarile veya baııka ınektublarile ve Ticaret O· 
,_~ liı:ar ~ıl belgeaini hamil olarak belli aüu ve saatte Yüksek De-

11' ıııu.:tı Mektebi Müdürlütünde mületekkil Komiıyonu malı.o· 
•cııatıeri 

,ttı ~. 16() a . 
tıif' ~İld. ~~t muhtelif rulman alınacaktır. Bak: İnhiıarlar 
ril> le 

1 anlarına. 

,.. .. 

• yemlik çuy, 
Badem iç totlı 

Balda 
Hu~day )Uı:ıuşak 

Bu~tfay •ert 
Cni:ı:. iç iılenmiw 
Çavdar 
Fuulya çalı 

., tombul 
,, barlnınya 

fındık iç 
Güz yünü 
Keçikılı 

Kendir tohumu 
Keten tohumu 
Kuşyemi 

,, ç1nallı 

Mı•ır •arı çuY. 
Mı••r •arı 
Susam 
Tiftik oğlak 

• deri 

• mal 
Yapak Trakya 
Yulaf 

4 35 

5 22 

18 -
17 -
16 30 
37 -

15 25 
6 3,5 

16 30 

s ıs 
GEl.lN 

Arpa 
IS. peynir 
Butday 
Çndar 
FHulya 
Fındık 

iç fındık 
Keçikılı 

Kepek 
Keten tohuma 
Mercimek 

s 26 

15 35 
6 5 

16 85 

75 Ton 
10 • 

330 

" 58 • 
- . 

•• 

" 60 • M1J11r 

Pam11lı: 22,2s,, 
Pamuk yatı 
Kuı1emi 

Noh11t 
Suıam 
Tiftik 
Un 
Yapak 
Yulaf 
Zeyıia yatı 

Arpa 
Darı 
FH11lya 
fç c:ni& 

C la & N 

iç fındık 
Kabııklu fıadık 

Kepek 
Kıl 

Suum 
Fındık 

Kuşyemi 

Keten tohumu 
Ker.dir tohumu 
Tiftik 

Zeyı;o yaA'ı 

• 
Mı•ır 

DİŞ FİATLAR 

Liverpul 
; Şikaao 

• Vinipek 
Londra 

- " 
- . 

" so - . 
- . - . 

• 
66 ,, 

Ton 
!ı/9 ,, 
77 • 
20 ,, 
20 ., 
20 

• 
• 
• 
" 

6S • 

- . 
- . 
3 • 

5-
4 30 

• 

Bursa No 1 
,, il 
,, nı 

Trabzon No 1 
,, il 
,, ili 

Adapazarı No 

" ,, 
Bolu 1 

" il 
İnebolu 

» 
» 
» 

Ordu 
» 

Pirinç 

1 

11 
111 
iV 
1 
il 

1 
ll 

111 

6 50 
5 50 
4 50 

6 50 
4 50 

5 50 

7 
6 
5 
7 
6 
a 
7 
5 

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

6,-
4,50 

25- 2550 
28 50 'n 50 
25 - 29 

Mersin 
Antal7a 
Toıya 
Adapazarı 
Buraa (pembe) 30 - 31 

,, (Viyolona) 33 - 35 
,, (Beyaz kaaım) 28 - 30 
,, (Kamolina) Z1 - 28 
,, (Kırmvı} 

Edirne (Viyolona) 
,, ı Maratelli) 29 - 30 
,, (Kamolina) ~1 - 28 

Edirne (Kırmızı) 
Yerli (Bom bay) 

Sabun 

Zeytin yatından 1 

" " il Pirina ,, 
~deyaj 

Urfa 1 
,, il 

Birec:ik 
Antep 
Mardin 
Diyarbakır 

Kara erimit 
> erinmeıoit 

29 - 31 

32 - 34 
30 - 32 
21 - 22 

l'l'l 50 
120 

105 - 110 
115 
115 

100 - 1 IO 
95 - 1 IO 

Trabıı:on Vakfıkebir - -
80 
88 
85 " f&rlı 

Şeker 

Küp yerli 
Toz ,, 

Vejetalin 

Yumurta 

İri aandığ'ı 
Ufak ,, 

Zeytin 

" 

Duble (937 mabı.) 
Birinci " 
ikinci ,, 
Uç üncü ,, 
Duble (938 mahı.) 
Birinci 

38 
35 
65 

- - 3000 

22 - 24 
18 - 20 
15 - 16 

34 - 37 

ıs - 20 

il - Muhammen bedeli, muvakkat teminatı, e1uiltme s ati bi
zasında ya:ıılıdır. 

111 - Eksiltme 15. 111. 940 cuma günü saat l 1 de Kabataşda 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım KomİljOnunda yapılacaktır. 

iV - Şartname her gün sözü geçen Şubeden parasız alınabi
leceği gibi resim de tetkik edılebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme icio tayin edilen gün ve saatte ~o 7,5 
g-üvenme paralarile birlikte mezkür Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(1842) 1-4 

••• 
1 - Şartname ve numunesi mucibince 23 adet palto açık eksilt

me uıulile alınacaktır. 
il - Muhammen bedeli 410 lira muvakkat teminatı 30,75 

liradır. 

ili - Eksiltme 12.111.940 salı günü saat 16 30 da Kabataşda 
Levazım ve Mubayat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname sözü geçen Şubeden parasız alınabileceği gibi 
saumune de görülebilecektir. 

V - İsteklilerinin eksiltme için tayin edilen gün ve s atte 
% 7,5 i'Üvenme paralarile birlikte mez'.dir Komisyona müracaatları. · 

(1732) 3 4 
• • • 

1 - Nümunesi mucibince 10,000 kilo şişe ambalaj kağıdı açık 
eksiltme usulile aatın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli 4500 lira muvakkat teminatı 337 liradır. 
111 - Eksiltme 11. 111. 940 pazartesi günü saat 14,45 de Kaba· 

taşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

iV - ~ümune ber gün ıözü geçen Şubeden parasız alınabilir, 
V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte o ~7,5 

güvenme parasile birlikte mezkür Komisyona gelmeleri. (1753) 3.4 

Cinıi Miktarı 

Boş bira şişesi 16011 adet 
56 c1. lik • 

Boş bira şişeıi 3770 ııdet 
e2 cı. lik 

• * • 

Mub. bed. 
lira kr. 

1553 54 

357 32 

% 15 tem. 
lira kr. 

227 02 

53 58 

Arttırma 

tekli saatı 

açık 16,30 

açık 16,30 

1 - Numuneleri mucibince yukarıda cinı ve miktarı yazılı iki 
kalem Şİfe ı hlacaktır. 

il - Arttırma 1 l. UI.940 pazartesi günü Kabataşda Levazım ve 
Mubayaat Şubesinde i Komisyonda yapılacakbr. 

ili - ı:'lumune her gün söz.ü geçen Şubede görülebilir. 
iV - lsteklilerin arttırma için tayin oluııan gün ve saatte mik

tarları yukarıda ,Yazılı t minat paraları ile birlikte meı.l·ür Komis· 
yona gelmeleri. (1367) 4-4 

••• 
1 - Şartnamesi mucibince 20.000 lıilo 70 x 100 şişe ambalaj 

k.ladı açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
il - Muhammen bedeli 2700 lira muvakkat teminatı 207,50 li· 

radır. 

IU - Eksiltme 12.111.940 salı günü saat 15 te Kabatoştaki Leva· 
zım ve MGb yaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

t. '\il • • • 
aııı ""'l ta \'a )!elen T. : 

ikinci 
Uçüncü 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden parasız alma· 
bilir. 

V - İsteklilerin tayin olunan gün ve saatte mezkur Komisyona . J t 1İlt\ln na, bel kayııı ve kazan alınacaktır. Bak: Mensu-
~J "~k Urı~a Edirne Askeri SAK. ilanına. 
~r ' lahuie, Et, Sebze v. s. 

ıl li'-l1t İstanbul Belediyesinden : 
1 ~-~ 2-ıao :cleriıa 939 mali yılı ihtiyacı için lüzumlu olan kuru er· 

~-/lılc.ta Uı:naralı kanunun 40 ıncı maddeıinin ıon fıkraıına göre 
~t~11•tı 5~~lı~ alınacaktır. Tahmin bedeli 6965 lira 7 kuruş ve ilk 
t,~1~llctrıi ~ıra 38 kuruıtur. Şartname zabıt ve muamelat müdür
\~1 •ııı:(i n e görülecektir. ihale 22.3 940 cuma günü aaat 14 de 
~, 11ı>ları llıeııde yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 

)yetı la'ic 940 yılına aid ticaret odası veıikalarile ihale ginil 
~~ •tte daimi encümende balunmaları. 

trı F -
t ·r ~brfkalar Umum Müdürlüğü Merkez Satıı alma 
\bt 'bQıi Komisyonundan : 

13 ılt.ı rı edil b 3.1 lir lJ tn edeli 1800 lira olan 4 ton beyaz sabun Askeri 
ttıı ~4u ç Ulum MüdürlüA"ü Merkez Satınalnıa Komisyonunca 

'l t:~dtr arşarnba günü saat 15 de pRZarlıkla ihale edllecektir. 
~ti ~iııat Pt"'aıız olarak komisyondan verilir· Taliplerin muvak
t~ .. 11

iltlti .~ aıı 135 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mod· 
•t~ Ytaa ki . 

ltt tı <>ld ı e kowiıyoncu olmadıklarıoa ve bu itle alakadar 
~oll:ıiı llldarına dair ticaret odası vesikaaile mezkur ıün ve 

Yona tt>Üracaatları. 

i\, .l(..,klarel. A k . S -
l l>alı 'h 

1 s erı atınalma Komisyonundan : 
~ ~l l """'fla. ıoo . "tq• • ile t ton 11ğır eh alınacaktır. Muhammen fiatı 35 
'ı~ıt, l',llip~ın.ioatı 2625 liradır. İhaleıi 26.3,940 aalı a-ünü uat 

41ı 11;tf lat crın ihale satinden bir aaat evveline kadar Kırklar· 
.. aalil;~alı:na komisyonuna müracaatları. Şartnameıi komiı-

r. 

Oç Vtıe A -
lı. -

1 
hrtl t 

1
• •keri Satınalma Komisyonundan : 

ı "\ta· tı ıı:n ·1 f 
tı btb 1 2?,3.94 f~rtı e 600 ton yula pazarlıkla satın alınacak· 
lt, y.tr Pllrt" .o_gunü saat 15 ve 16 dadır. Vermeğe talip olan

ltecte A~~çı~ 1205 ter liralık teminatlarile mel;kur sün ve 
erı Satınalma Komiıyonnna müracaatları. 1 

Ereğli Kömürleri 
işletmesi 

, 
1 

Genel Direktörlüğünden~ 
Zonguldakta ASMA OCAGI yanında ÜZÜLMEZ 

deresi kenarında 560 ınetre tulünde 

ISTINAD OUVARI INŞAATI 
Kapalı zarf uıulile ekıiltıneye konmuıtur : 

2 - İşin vabid fiat eıaaıaa göre ilk ketif tutan 33,200 (otuz 
üç bin iki yüz) lira olup muvakkat teminatı 2,500 (iki 
bin bet yüz) liradır. 

3 - Ekıiltme 18 3.940 pazRrte.ıi günü 1aat 15,30 dn Zongul-
dakta Ere~li Kömürleri ltletmesi Genel Direktörlüğü 
binıoıodu yapılacaktır. 

4 

5 

Eksiltmeye İftirak e~mek is~iyenlerin münakasa günün
den bir rüo evvel, lfletme inşaat Müdürlütüoe müraca· 
atle bir ehliyet veıika11 almaları İcab eder. 
İstekliler, bu İfe aid Ye afaj'ıda a-österilmiı bulunan ev· 
rakı, Zonıaldakta Eretli Kömürleri İtletmeıi inşaat Mü-
dürlüğünde, Ankarada Eti Bank intaat Müdürliljiinde, 
lıtanbulda Ereğli KömGrleri işletmesi lıtanbul Bürosu 
Şeflitinde fÖrüp tetkik edebilirler. 

BAHSi GEÇEN EVRAK ŞUNLARDIR : 
A) Eksiltme ıartnamesi 
8) MukaTele Projesi 
C) Huıuıi, f ennl tartname 
D) Vahid ftatlar cetveli 
E) lnıaat mahalli planı 
F) Tullnl makta ve duTar tipi 
G) Keıif huliıaıı. 

1 

aelmeleri. ( l3o5) 4-4 

lstanbul Elektrik, Tr.amvay ve Tünel işletmeleri 
Umum Müdürlüğünden: 

8 mart 940 tarihınde kapalı zarfla ihale edileceğ i ilan olunan 
20,00 ı sayacın 25 mart 940 pa:ıartesi gunü saat 15 de ve evvelce 
tevzi edilmiş bul~ınnn şartname bükümleri dahilinde pazarlığa koıı
maama karar verilmi~tir. 

Muvakkat teminat 5250 liradır. 
Alakadarların mezkur gün ve saatte kanuni belgeler ve muvak· 

kat teminaUarile: Metro lınnının 5 inci katında toplanac k olan Ko
misyonda hazır bulunmaları lüzumu ilan Qlunur. 

21.J.940 perşembe günü sa ı. t lb.,da An k r da N fıa Vekalet· 
binası içinde ~faiz.eme Müdürlügü Odasmdct toplanan .\1alzeıoe ek· 
ıiltme Komisyonunda 1800 lira muhammen bedelli 2000 ade t kalo 
pili kurşunu ile 201)0 adet knlo pili çinkosunun açık eksıltme uıu 
lü ile eksiltwesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı bedelsiz olarak Malzeme Mü
dürlütfinden alınabilir. 

Muvakkat temin t 135 liradır. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesaik ile 
birlikte aynı i'Ün saat 16 da mezkür Komisyonda hazır bulunmala-
ri lazımdır. (IUIO) (1684} 2-4 

-
İmtivaz Sahibi ve Yazı İ leri Direktörü: İsmail Girit 

Ba11ıldı ı yer: Akın Ba1ımevi İstanbul 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Heureı Joura 
----- Mode Prix Cautio~-~Lieux-d'adjuJication et du 

Obı"et de t'adı'udication f · · C h' d Ch d'ıadjudicat. estimati provıaoıre a ıer es argeı 

Adjudications au Rabai!._ 
Constructions-Repar tions-Tr v. Publics- ateriel de Construction-Cartographie 

Rep. salle operation hôp. H. paşa (aj) 
Constr. ecbelle a · Erdek (cııb eh P 375) 

,, ,. ,, Lapseki ,, » > 160) 

,, ,, " Şarköy " > ,, 680) 
• " ,, Marmnra Ereğli (c. eh P 375) 
:» ,, » Karabiga (cab eh L 6) 
,, ,, ,, Gelibolu ;ı, ,, ,, 5) 

,. " ,, Silivri ,, ,, " 8) 
" ,, ,, Kilyada > ,, P 140) 
• ,, ,, Bandırma ., ,, " 130) 

Rep. bat. ancienne Saraçhane a Sirkeci, De
mirkapı (aj) 

Conat. piste en beton pr. aurvol (cah eh 
10,05 L) 

Gre a gre 

" 
• 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Pli cach 

Trav. sondaıre et pose poteaux pr. les etudes Publique 
deı niveaux des ponts Melet Turna suyu, 
Pazar suyu, Akçay et lünük 

7970 -
750000 -
32000 -

136000 -
75000 -

120000 -
100000 -
160000 -

28000 -
26000 -

3980 -

200335 -

5450 -

597 75 
5000 -
2400 -
8050 -
5000 -
7250 -
6250 
9250 -
2100 -
1950 -
300 

11267 

408 75 

Com . Ach. Comm Mll. lst. Fındıklı 
Com. Ach. Min. Def. Nnt. Ankara 

" " 
" > 

» > 

" " 
" " 

" 
" " Com. Ach. lnt Tophane 

C. h. Min. Def. Nat. Dep. Avintion 

Ministerc Trav. Publics 

Jusqu' au 4.4 40 
15-340 11 
15.3.40 11 

ı ı 

il -
11 -
15 30 

153-40 11 
15-3-40 ıı 
15-3-40 11 
15-3-40 11 
15-3·40 
15-3-40 
15-3-40 
12-3-40 

25-3-40 il -

25-3-40 15 -

( . 
Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments S!initaires-Fourniture pour Hopitaux 

Specialiteı mcdicales: 10 lotı. Publiquo 2920 - 219 - 1re Expl. Cb. de fer Etat H . paşa 25-3-40 11 
Crefo! (cresoline): 5 t. Gre a gre le k. O 62 465 - Com. Ach. Min · Def. Nııt. Ankara 16·3-40 11 
lode minerale: 300 k. > • 16 50 743 - ,, ,, 16 3-40 11 

E lectricite-Gaz-Chauffage Central (lr.shtllaUon et ateriel 

Compteur: 2fl000 p. (aj) 
Ampouleı electr.: 1200 p· Publique 544 70 
lnıt. telephone İı. la 2me clinique de chirurgie ,, 1420 25 

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Confection coıtumcs d'ete: l 50Cı0 complctı 

Cuir jaune savonneux: 2 t. 
Gre iı. gre 10500 -

" Etoffe pr. costume d'biver: 8000 m. 
Etoffe: 250 m. (aj) 

,, ıe m. 2 95 
Publique 675 -

Canevaı: 30000 m. Gre a gre 11400 -
Cbauasettes en coton: 9200 paires " 2300 -

Bois de Construction, Planches, 
-------~ ... -- : 

Charpente 
Boiı de constr.: 413. 736 mS Gre a rrce 

Combustible - Carburant-Huiles 

Huile de cotonı ~ t. 
Benzine: 42 t . (rectif.) 

D lvers 

Gaaelle en c:uivre: 1000 p . 
Co•rroie pr. ceinture: 5000 p. 
Chaadronı en cuivre: 40 p. 

teriel de constr. (aj) 
Clouı: 10 lc. ·eolle: 5 k.·boucle: 300 p •• fil 

• 
Gre a gre 

• 

Gri a rri 

• 

" 
" 

blanc en bobine: 20 k.-ruban pr. sangle: 300 m. 
RHlemeot SKF 146: 60 p.-roulement xLS.2oı:: Publique 

.ıw2: ıoo P· 
Tuile aahya: 3000 p. (rectif.) 
Tuile Marıeille: 87310 p. 
Clouı: 7750 lı:. 

Fil en lahıe de 2/16: 1544 k.-fil en coton de 
2. 8: 268 k, ·id. de 2/12: 388 k.-cCJton . ,! 12: 60 k.. 

Clıuo a voile et a cinq ciouble rames: t p .· 
boat: 2 p.·coque de moteur de ıauveta· 
re: l P· 

Gre a gre 

" ,, 

Publique 

1350 

3500 -
6500 -
1280 

17843 54 

26t5 -

405 -
11786 85 

2790 -
6212 88 

2355 -

Cbeval: 38 t6tes ,, la t!te 60 -
Brosıe pr. etrier: 10000 p. Gre a gre la p. 0, 92 

~fijodications a Ja surenchere 
Decombrea de bltisse 
T ronc de pin: 1315 p. 
Troncı de sapin: 1169 p. 
Decombreı de mur 
Boiı de aaule et de peuplier: 619 quintaux-

brounailleıı: 113 quintaux 

Publiquc 

" 
,, 
" 

Boiı de cUne: 35 quintaux » 
Boiı melange: 427 quintaux , 
Cbarbon de boiı de ebene: 84 quintııux » 
Poudre de cbarbon de bois de ch~ne: 7 5 quintaux ,, 
Valonnee de boiı de cMoe: 7 quintaux , 

Boiı de chene: 1040 p. 
Boiı de h~tre: 1190 p. 
Bois de saule: 28 p. 

" 
• 
> 

490 -
la P· 8 25 

" 9 56 
1707 50 

49 -
598 57 
316 13 

75 -
25 06 

104 -
119 -

2 80 

5250 -
40 b8 

107 -

• 1575 -

3540 -
50 62 

855 -
172 50 

101 25 

525 -
975 -
192 -

1338 27 

196 -

30 38 
884 13 
209 25 
465 96 

176 63 

171 -
1380 -

7 50 

3 68 
44 90 
23 71 
5 63 
1 88 

7 80 
8 93 
o 21 

Dir. Gen. Expl. Elcc. Tram. et T.lst. 
Dir. P T .T . lstanbul 
Com. Ach. Universite htaııbul 

25.3.40 ıs -
27-3-40 15 30 
'..0·3-40 15 -

Com. Ach . Mil. Edirne 14-3-40 10 -
14 -
l l -
14 -
15 -
10 -

Com. Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı l 1-3-40 
Com . Ach. Min. Def. Nat. Ankara 11-3-40 
Com. Perm Municip. Istanbul 19-3-40 
Com. Ach. lnt. Tophane 14-3 49 
Com. Ach. Comm. G. Prot. For. Ank, 9-3-40 

Com. Ach. Pince Forte Çanakkale 11-3-40 15 -

Com. Acb. Oir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 14·3·40 15 -
,, .. 11-3-40 11 30 

Com. Ach. Milit. Edirne 

" " 
,, " 

Com. Acb. Comm. Mil. lıt. Fındıklı 

" " 

14-3-40 11 
14-3-40 15 
14-3-40 16 
12-3-40 10 -
11-3-40 14 

Com. Aeh. Econom. Monop. Kabatacbe 15-3-46 11 

Com. Ach. Placc Forte Çanakkale 

" " 
" " Com. Ach. lnt. Tophane 

Dir. l.cole Com. Marit. Sup. 

Dir. Etablisııement lmmigres Ankara 
Com. Aeh. Miu. Def. Nat. Ankara 

Dir. Restauration Municip. Ank. 
Chef Revire Expt. For~ts Etnt Karabuk 

" " Dir. Zone Routeı Touristiquea f.zmir 
Direction ForUs Edirne 

" 
" 
" 
" 

" 
) 

, 
,, 
" ,, 
" 
" » 

" 

14-3-40 15 -
14-3-40 15 -
14-3-40 15 -
11-3-40 15 30 

25-3-40 14 -

25-3-46 10 -
9-3-40 10 -

18-3-40 
18-3·40 
18-3-40 
14'-3-40 
11-3-40 

l 1-3-49 
11-3·40 
ı 1·3·40 
l 1-3-4ft 
11-3-40 

11-3-48 
11-3-40 
11-~ ·40 

15 -
15 -
14 -
11 
15 -

15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -

~------------------------~------------------__.,.,,, Memento des Fournisseur~ 
LES ADJUDICA TIONS QUJ AURONT LIEU LE 11.3.940 

Cheminı de fer Etat : 
Generateur moteur Oi .. el [No 1310] 
Presse carreaux hydrauliqueıı [No 1332] 
Briqueıı [No 1339) 
Ficelle et corde de calfeutrage [No 1339] 
Hui1e pour cylindre [No 1343) 

Dir. Gen. Exploit. Electricite 
Trams et Tunnel : 

Fer ondule [No 1322] 

Com. Ach. Surv. Douan. iıt. : 
Moteur Dieael [No 13S6] 

Dir. Gen Monop : 
Bouteilloa vides de bierre [No 1336] • 
Vernia et laiton Yona LNo 13S8] 
Planchu [No 1344] 
Papierd'embıı.llagepr. bouto ıllu (No 1349] 

,. • ıı [No 1351] . ı Rubnn perpetuel [No 1 ~49] 
Com. Acb. Milit. Kırklareli : 

A -.o ine [No 1337] 

Com. Ach. Milit. Kars ! 

Ministere Juıtice : 
Habita et cHquettes [No 1342] 

Fabrique Armes İzmir: 
Constr, bi.tiuH forge et f.ınd•rİ' 
[No 1!142) 

Defterdarat lzmir • 
Rcpıır konak gouvorne~ental (No ı54 
l ıı•tıı l . chaııffage c•ntral {No 1S46J 

Vilayet Ankara : 
Manıve11e ete. [No 1S42] 
Pose sablo au Stadium [No JS50J 
Regimeııt Cendar. BayraıııİÇ: 

Ble cor.coue (No 1343] 

Direction Foreta İçel : 
Boiıı rea neux [No 1343] • 

Station Meleorologique 
köy: 

Constr barnqoe T.S F. et d'ObıerV•1' 
(No 1345] , 

Com. Ach Miniıt. Def. Nal·' 
Beıııı.cea [No 1346] 

Viande de boeuf et boia [No J.338] Chanssettes [No 1352] 
Dire~tion lmprimcrie Maarif: Direction Foret Edirne: .t1 'iı 

Batiste (No 13:18] . Boiı, churbon, valonnee ete. [No 1.7' 
Defterdarat İstanbul : Cow. Acb. Milıt. Isparta : 

Farine, chıı.ine, table, canııpeı, fıı.uteuilı, Mncaronie, lentilles, oiınonı et •~' 
camionnette ete. [No 1339] • [No 1347] • , ~ 

Com. Perm. Munic lııtaııbul: Com. Ach. Comm. Mil ıst. '/; 
Materiel en fer [No 1339] Ben:ı:iae. graiuc, valvaline ete [No l 
Repar. hi.tisae SanHaryan ban [No 1839} Beurre [No 1350] 1 t 
Projecteur (No 1339] Dir. Gen . Fabr. Milit Ank•'ıt 
Conıtructıon foaseı [No 1341] Bande İ80!ce, difCnılamioe, ırapfıil•• 
Cheminı de fer Etat Afyon • le, ttıyaux {No 1348) 

Briquu (No 13.39) 
Chef Revire Expl'. F oret 
Karabük: 

Tronca de upin (No 1S41) • 

Com. Acb. Milit. Edirne : 
Pomme de tarre [No 1341] 
Savon (No 1348] 

Chef Foret Hali9: 
Boie melangc (N<• 1341) • 

Municipalite izmir : 
Motocyclette [No 1342) 
Reparat ion mur [No 1!42) 
Conatruction parquetı (No 1342] 
Repar. hôpital enfanta (No 1343) 

Com. Ach. Command. 
Geodarmerie Ankara: 

Vueliae [No 1342) 

• • 

• İ Ben1ine (No 13SOJ , 

1 
C b n•· Etat om. Acb. lntend. Top • 

ı Seau a HU en toıle (No 1350] 
i lnatal. electrique (No 1S51] 
! Charbon lanmarin [No 1351] 
i Ecole Normale Sup. : 
i Beurre [No 1350] 
! Vilayet Samıun : 
1 Tentea (No 1352) 
! Direclion P.T.T. istanbul: 
! Location bateau [No 1352] 

1 Vilayet izmir: 
1 

,lmprimeı [Ne 1352] .ı 

1 •"'. j NOTES • Lu Numeroı entre r Jl 
! thCııea eont eenx de notre jourıı• 

G • ! lequel l'avıe o pnru. ,1. en. 

1 
., ~ 

(*) Lea affairea auiviea d'uıı '" r 
rbque ae rapportent A deıı vı0 

adjudicatıo• i la eurenehere. 

MUZA YEDELE~~ 
Ankara Belediyeıi İmar Müdürlüğünden : S \ 

Haci Bayram mahalleıinde kadastronun 51 inci adasıaırı I I_ 
lu parselinde kayıtlı bulunan 10 kapu oamaralı hanenin enk•';ı ~ , 
cut tarnamesi11e i'Öre on bet gün ~üddetle 300 lira mubao>Ol~, 
delle açık arttırmaya konulmutlur. ihalesi 22. 3. 940 tarihirıC: "tf 

1 
dif euma günü 1ant 15 de imar müdürlüğünde yapılacatındaıJ ' 
lerin yüı.de 7,5 teminaUariyle müracaatları ilan olunar. 

Ankara Vilayetinden: i 
12.2.940 tarihinde ıatılacatı evvelce ilan edilen Gölbsf1 ~ 

merkezinde han onünde tahminen 60 araba miktarındaki lı"~ 
yıra mua.ryen günde talip çıkmadıtından 15.3.940 cuma giit11 
15 e ibaleıi talik edilmiştir. Şatış petin para ve mehlliPcl• 
f&rtiyle ilan olunur • 

İstanbul İkinci İcra Memurlufundan : ~ 
Dairemiıin 93414126 numaralı dosyaaile mahcuz olup bil ,ı 

paraya çevrilmeıine karar verilen İstanbul Tahtakalede aa•_t11,ı 
oında 718 numaralı dairede 140 aded üç yıldızlı ıaatin bir•11

, 

arttırma•• 14.3.940 da perşembe a-ünü saat 16 dan 18 • ka_d• r 
lacaktır. Bu arttırmada mahcuz efya muhammen değerin•" dl ~ 
75 tini bulmadıtı takdirde ikinci açık arttırması 19.d.940 f, 
a-ünü aym ı alte ifa olunuacakbr. Alıcı olanlar muayyeJJ rl~ ~ 
aaatte mohallinde hazır bulunacak memuruna mürac al •d' 
maları ilin elunur. 

Beıiktaı İcra Memurluğündan : 
Bir alacatın temini iıtifaıı için tahtı hacze alınıp p•''t:ı 

rilmesine karar verilen masa m ~ ayna, koltulı 
büyük camlı dolap vesair hane ve dükkiill 
nın bilmüzayede açık arttırma ıuretile 14.3 94~efi~ ' 
oe müıadif perşembe günü ıaat 11 den 12 ye kadar dJf' 

1 

Haı Fırın caddesinde 2o numaralı dükkan önü11de satılac•lı 11 
de 75 şini bulmadıtı takdırde l6.3.~40 tarihine müsadif . c , J ~ 
güuü aynı gün ve aynı mahalde satılacaktır. Saht peşiııd1';e f 
ye rüıumu ahcıya aittir. Taliplerin yevmi mezkur ve sa11

: ol 
linde hazır bulundurulacak memuruna müracaatları ilan ° " 


