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YARIN 11. 4. 940 ta YAPILACAK İHALELER ·k Haberler 
DGn Fransaya ve ltalyaya 

yapıla ihracat 
()Üo Fransaya yapılan ihracnt 

Qı il rı arasında bilhass tü-
t~ 
tun, iç badem, koza, 1 eten 
•hunıu, ve keçi kılı vardır. 

Diin ltaıyayn da mühim mik
~rda ihracat olmuştur Bilhassa 
ltl1ay blikclınetiu müsaadesi Ü· 
ıe · · rtne pamuk glJnderılmiştir. 1· 
'''Yanların bize gittikçe borçları 
:rtn aldadır. Çünkü henüz biz f. 
ıtlyadsn f ıJa mi tarda ithalat 
f'P ınamaktayız. Buna mukabil 
lalyn bizden bölün maddeler ji 

ttrinde büyük müb yualar yap
jllktadır. Dün pamuklan başka 
~•lyaya ber mutat torik balığı, 
k ll~ık, ip kırıntısı, keten tohumu 
ı:.ıı kıh ginderilmiştir Bugün-

lfe ınal almak üzere tüccarla· 
,,~ . 
t ıtdan murekkep bir heyet (. 
ftJyaya gıdecek ,. e oradaki fab· 

'Ücalarla temaslara giritecektir. 

Bııtün maddeleri; fiyatları tesbit 
edilecek 

A.nkaradnn bildirildiğine göre 
' 11dilstriyel maliyet ve toptan 
~lıt fiyatlarının kontrol ve teı· 
'"' . li 1 ıçin hazırlanan nizamname 
td,Y1 et~ '( ekile tarafından tasdik 

1 nııthr. 
\' '1 nizamnameye göre İktısad 
1-tkaleti, hangi maddelerin fiyat 
l'~1nın teıbit olunacağını ilan et
ı len sonra saliiliyettar mies· 
~etlerde tetkikat yaparak top· 
~· 11 \'e parakendc fiyatları tes-

ıt edeceklerdir. Bu fiyatlnr ga
bttelerle de ilan olunacak ve 
~ııdan senra alakadar wemur-
1., Piyasayı ıezcrek fazla fiyat
l\ illa} satanlar hakkında zabıt 

l'-lıırak adliyeye verilecektir. 

lh --racat lşlerımiı sekteye uğrayor 

11
• So günlerde Norveç ve Da
~~nrk dan yeni siparişler g 1-
~ ı! olduğu halde bu meml ket
G ' 1n bu kerre istilaya uğraması 
) ~trıne Norveçe ve Danımarka 
~ lllal göndermek üzere mu· 
ilıt"tle yapmış olan tfü:carlar 
'-1 '1-ıt nı•amelelerini durdurmak 
~buriyctinde lrnlroışl.ı.rdır. 

lltı •rp v :ı. yetı tlolayısiyle bu 
"t~leketlere evkiyatm ıwlciu· 
~ '- •laealı'ını düsuııeu tüccarlar 
b ilk veldt:re riy t edememeyi 
-ı~'. 1 ors-ınııjor telakki e<lece1c 

"ı tab".ı· '[)· llwır. 

h 1tl'r taran n Alm oyadan pi
d,'tt:nııa bir çok mektuplar gön· 
ti . ıııı ve Alma. firmalar.ı bu t: tu lnrır.da Almanyanın al

'-1t P r ıle mal alabileceğini, 
,

11 
;ı\ alıtloka d.layısiyle alınacak 

'tiııltın Alman yaya. ft'tirilebilmesi 
bit., •atışlarıı Almanya laesaltına 
fı, "af memleketlerde müeuu 
ili ~~lı~la yapılması icap eltiti· 
~ ~~ırmi,lerdir. Alman firma
"" 

1t.raf memleketlerde mü
ı.._ ' \'e Almanya Aaeaabına ça· 
"İtıjtı fil'lbaların isim ve adreale· 
1-..ı.de titearlarımıza bıldirmiş-

•ır . l . 
'C.ret Vekilinin ticaret İilerfmiz 
l1'· _ hakkın•a bıyınatı 

~ı_,1 "t ıiintleaberi tehrimixtle 
t\t, "•ıa •e tlia akta• Anka· 
~ .. ~ ••ll•t uen Tiearet Vekili 

~-· h 1 Tep9uetlu yapmıı ol4u· 
~ ~)'anatta tiearet iperimiı 

'"'- l•Dları 167lemiftir : 

İthnliit ışlerimiEde eski sıkıntı 
kalmamıştır. H n r p ekonomi.si 
içinde yüzde altmış ihracat yap
tığımız bir memleketi lmybedin
ce onu bir anda telafi etmek 
kabil olama7.dı. 1940 senesi üç 
ııyında ihracabmıı bundan ev
velki senelerin en yükiek dere
cesine çıkmıştır. İthalatımız da 
tedricen normal şeklini almakta
dır. Biz bu neticelerden mem-
ounuz. 

lngilizler Balkanlarda ticaret 
işlerine girişiyor 

Londradan bildirildiğine gire 
İngiltere ile Balkanlar orasında 
ticaret işlerile meşgul olaaak o
lan ingiliz korporasyonu 15 ni· 
saııda teessüs edecektir. Korpo· 
raayon mahalli temaslara ıeç 
mek üzere mümessillerini o gün 
Balkanlara gönderecektir. Kor
porusyon evvela Belgradda ite 
başlıyacaktır. 

Mütebass1slar, buna benzer 
diğer şirketlerin teessüıü muh· 
temel olduğunu bildirmektedir. 

Yunanistan pamuk alacak 
izmirden bildirildiğine röre 

Yunanlıların Ege bölgesiyle Çu
kurova bölgesinden 6 bin balya 
pamuk satın alacakları haber 
alınmıştır. 

Vuku bulan müracaat üzerine 
teklifler yapılacaktır. 

lhrac edilecek zeytinyağları 
İhracat birliklerin• vc-rilmi~ 

olan salahiyete istinaden mer· 
kezi İzmirde bulunan Türkiye 
Zeytinya~ı İhracatçıları Birliği, 
ihrac olunacak zeyti11yagların 
kontrol karnrını Ticaret Veka
letine bildirmiştir. Ticaret Ve· 

kaleli, kararı tasvib ederek zey
tinyağı ihracat kontrolünün Ti· 
caret Vekaleti kontrol teşkila

tı tarRfından yapılmaımı müna
sıb görmüştür Kontrol teıkila· · 
tı bugünlerde, yeni esaslnr da· 
bilinde zeytinyağı ihracahnı 

kotrole başlıyacaklır. 

Yunanlstana 40 bin ton buğday 

satıldı 
Toprök M hsulleri ofisi Y ıı· 

11a11istıuıa .ıoooo ton buğd y 
satışı yapmııtır. Bunun 32000 
tonu yumuşak, 8 ıoo tonu sert 
br.j"daydır. Yuoaı1istanda11 daha 
talebler vardır. 

ÇEKLER 
9 - 4 - 1940 

Londrn 5.2379 
Nevyork 147.70 
Pariı 2.9429 
Milano 7.4550 
Cenevre 29.26 
Amsterdan 69.3250 \ 
Bnikael 22. 17 
Ati na 0.97 
Sofya 1. 7825 
Madrid 13.6025 
Budapeşte 26.2875 
Bükreş 6225 
Belgrad 3.4675 
Y okohama 34.3550 
Stokbolm 30.99 

ESHAM VE TAHVıLAT 
Erıani 21 .05 
Sıvat ·Erzurum l 19.95 

,, ,, 5 19.SM 

" " • 19.55 
T .... A. (aa•a) O.fi 

Nafıa Vekaleti: 
Yol •ıliııdırı (No l!H ) 

D. D. Y ollerı : 
El %ımparo rn törii fNo 1369) 
f'erdelık kumaş (~o 1367) 

Jandarma Gen. Komut Anlc.: 
M!ltbu malzemeai (No 1369) 

lnhil ırlar U. Müd .. 
lalcort bıçağı, aepiratör %1n1:'r, sildop 

çemberi bıdon aebpuı ve mı;htelıf 
~incir (No 1370) 

Türkkuşu Gen. Direk.: 
Çelik mn1%emHİ (No 1371) 

Ank. Vilayeti: 
Drenaj ba.~ları yükıelmeııi (No 13b'3) 
Kum ihzarı (N<> 1371) 
A~ r inş. (No 1372) 

lst Belediyesi: 
Sıde,1ağ, zeytın ve :teytin yafrı (No 1371) 
Eczayı tibbi1e (~o 1372) 
Beyaz ve koşar pe.) nırı (No l 7.!.) 
K$ş tamiri (No 13 :.?) 

Seyhan Ormau Çevirge Müd. : 
Ç~m kereale (No 1373) • 

!st. Elektrik f ramvay ve Tönel 
ltlet~leri : 

Keret\e (No 1974) 

İçel Nafıa Müd.: 
Karakol binaları inş. (No 1375) 
Şoııe tamiri (No 1377) 
İzmir Lvz. SAK 

Kloş ı nali (No J:375) 
Denizli Orman Çevige Müd.: 

Dikili ağaç (No 13761 • 

Konya Nafıa Müd.: 
Bü:ı: ve menfez tamiri (N-. 1377) 

Nafıa Vek. Şu İşleri 3 et Şube 
Mühend. 

B.,o.1in (No 1 'H7) 

İııt Mıntıka Liman Reiılıti : 
Motör t•kneai {No 1378) 

Tophane Lvz SAK: 
Bando lçin uz (No 1S80) 
Balmuı:ıu Ye han deri (Nu 1381) 
Mukavva ve k.:ıpça (No 1333) 

Edirne Askeri SAK: 
Nale! ye koşum hnyvaru (No 1380) 
Gi.Dre (Ne 1381) • 
Tuı. (No 1383) 

Deniz 4-z. SAK: 
Çelik ıı:ı,lan (No 1881) 

M. M Vekaleti SAK: 
1, ve el ıı listiti (No 1 '382) 
Portatif ,adır bu:i (NI) 1382) 
iş elb sel ile beı (No 1332) 

Salıhlı Belediyesi : 
Salıhl J.:unbaaı tek. teıuiı.lik l~~iliQi 

(No 1382) 
Niğde Orta Okulu Direk.; 

Oltu\ binası inı. (No 1313) 
Niğde Askeri SAK : 

Bı:ılıur (No 1383) 

Çorum Ask. SAK: 
'Bul'<day kırma işi (No 1!Sl3) 

Manisa V alilıti : 
Ek ek y., et (Ne 1314) 

\ 

Haıriş : { ) Tırnak İÇ'Dfl alı nmı' nu• 
maralar, işin hangi eayılı gnettda netr• 
oldul\ıınu gÖ•terir. 

[•) Sonunda yıldız ı,areti bulunan itler 
ı müuıyodev• aittir. 

AR 
afıa isleri -.Malzeme~Harita 

·~·------·~-------Kayseri Askeri Satınalma Komisyonundan 
Muhammen ketif bedeli 4899 lira 91 kuruş dalailinde tavla ça· 

tısı ~çık eksiltme suretile yaptırılacaktır. 
1 ihalesi 19.4 940 cuma günü saat 15 de yapılacaktır. ilk teminah 
1 367 lira 50 kuruştur. 
1 Şartnamesi projesi sahnnlma . komisyonunda ıirülebilir. 
1 isteklilerin ilk teminat ve keııunun 2,3 maddelerinde yazılı ve· 

l 

1 

saik ile birlikte belli gün ve saatte komisyonda bulunmaları. 

Adann Belediye Riyasetinden: 
Belediyeye ait kas p halinde kasap dükkanları cepheıine açık 

eksiltme ile yaptırılacak t 1 kafes işine talip çıkmadığından 29.•.940 
tarihinden itibaren bir uy zarfın da pazarlıkla yaptırılması karar v'e
rilm ştir 

Keşif bedeli 725, 2 liradır. Şartnamesi belediye fen işleri mü 
dürl~ğündedir. Fazl iz bat almak isteyenler orada görebilirler. 

ı .. teklilerin ren işleri müdürlğüne miiracaatlıırı il5.n olunur. 

Çankaya Kamyakamlığımlan: 
Keşif bedeli t67 lira 86 kuruştan ibaret ltulunau Göl\,aşı J. 

karakol tamiratı 15 nisan 94tı pa:r:artesi günü saat 15 te ka.) wakaw
lıkta müteşekkil komisyonda ihale yapılmak üzere açık eksiltmeye 
konmu tur. Muvnkl nt teminat 3) lira IO kuruştur. isteklilerin te· 
winat makbuzu ~cya nıelaubu ticaret odası vesikalariyle söz.Ü ge· 
çcn gün ve saatte l.ı.omisyoııa gelmeleri işe ait kcıif ve tartnameler 
her gün kaza J Bl. komutanlığında görülebilir. 

İstanbul Komutnnlıiı Satınalma Komisyonundan : 
Münakasa günü talibi çıkmıyan komisyonumuxda mevcud keşif

namesine göre Ayazağ"a süvari binicilik okulunda depo olarak kul
lanılmı k üzere pazarlıkla bir tamirat yaptırılacaktır. Münakasasına 
2l 4 940 salı günü saat enba başlanacaktır. Muhammen bedeli iki 
yüz kırk beş lira yetmiş kuruştur. İlk teminnt parası on sekiz lira 
kırk üç kuruıtur. isteklilerin belli giin ve ıaatte Faodıklıcla komu
tanlık ı;atınalma komisyonuna müracaatları. 

Mersin Beledive Riyasetinden: 
Bozkurt caddesinin Yoğurt pazarından itibaren 300 met· 

roluk kısmının ıandovi~ sis temi beton harçla tamiri açık o· 
larak eksiltmeye konulmuıtur. 

Keşif bedeli 4080 lira olan bu tamirata talip bulunanla
rı• yüzde 7,5 nisbetinde •uvakkat teminat ve ticaret o.la· 
sından kayıtlı bulunduiu11a dair veıika ile hirlikle 2&·4·940 
Cuma günü saat 15 te belediye dairesin.le toplanacak encü· 
meae müracaatları ilan olunur· 

f Maliye V eklieUndea : 
Yapılaeak İf: Mali7e Velıileti malaae•i evrak biaaıının ltiriacl 

L katıaclald tamirat. 

Ke,if ltedeli 190J lira 39 kuruthn. 
Muakkat teminat 142 lira 75 kuruştur. 
Talipler 9artnınneyi Maliye Vekileti milli emlik müıUlrlltlntlea 

lııedelsiz olarak alabilirler. 
iş, 1 l.4.U40 tarihine müsadif per4embe ıünii llR&t 15 ~a Milli 

Emlak müdiirlGtinde paıarlıkla ihale edilecektır. 

ilaçlar, l<linik ve ispençiyari ala~, Hastane Lvz. - -
Gümrük Muhafaza Genel K . lıt LeTnzım Amirltii Satınahna 

Komisyonundan : 
Teşkilat ihtiyacı için alınacak 65 kalem veteriner ecza ve ili

hn 26 ııisao 940 cumarteıi günü saat IO da pazarlığı yapılacaktır. 
Bunların muhammen bedeli 991 lira 85 kurut ve ilk teminab 

75 liradır. 
~iste ve şartnamesi komiıyondadır. Görülebilir. 
isteklilerin gün ve 1aatinde Galatada Mumhane caddesinde ha. 

rahim Rifat ban ikinci kattaki komisyona gelmeleri. 

Mensucat- Elbise -Kundura - Çamaşır v. s. 
Türk Hava Kurumu Türkkuıu Genel Direktörlüfunden : 

Hava Gedikli yuvası talebeleri için nümunelcrioe ıöre aa\ln alı· 
nacak: 

Bin adet fanila, don, bin adet fanila ıömlek, itin adet mendil, 
bin çift tire çorap, 500 çift yia eldiven, 5UO takım pijama açık ek
siltmete konulınuftu. 

Hepıiain muhammen bedeli 39!)0 munkkat temieah 292 lira 
50 kuruştur. 

İbatesi 19 Niaan 940 cuma ıinl aaat 18 da yapılacaktır. 
~ümuoe ve f&rtnamesi her gün komiıyooda rörllebilir. 
isteklilerin libumlu vesika ve teminatlarile lıairlikte muayyen 

ıtntiııde komiıyona ırelmeleri. 

• • • Haya Gedikli yuvaaı talebeleri içiu alınacak 500 takı• 
kombineıı:on ve başlık açık ekıiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 2500 mavakkat teminatı J87 lira 50 kurut•ur. 
Eksiltmeıi, 2• Nisan 940 çar9amba gllai ıaat 15 de yapılacaktır. 
~ümane ve şartnamesi komisyonııla ıörllel.ilir. 
isteklilerin lüzumlu belge ve teminatlarile birlikte komiıyonııla 

ltulunmaları. 

• • • Gedikli yuvası talebeleri için iOO çift harici fetin, açık ela 
siltme auretile aatın alıaıscaktır. 

Nümuneıi ve idari ıarlnaweıi her fiin komiıyenda ırörülelıtilir. 
Mubıı.mmen bedeli 3250, muvakkat teminatı ~ lira 75 kuuıtu. 
Ekımme, ~2 Nisan 940 pazartesi günu saat 10 da Türk Hava 

Kuumu Genel merke:ı. binasında mitetekkil kemiıyonda yapıla
caktır.' 

İsteklilerin vesika ve temiuatlarile birlikte waayyen vakitle 
komiıyena ıelmeleri. 

Emniyet Umum Müdürlüğün.len : 
Elde mevcud nümune ve şartnamede yazılı va11Eları dahilinde 

zabıta memurları için azı 151 O, çoğu 1800 ı-ri kışlık kumaf 24.4.941 
çarşamba günü saat 15 te kapalı zarf usulile satın alınaukt.r. 

Beher uıetresine 5 lira 50 kuruş fiat tabırıiu edilen bu kumaflllrın 
nümune.sini görmek \ e tartnamesinı almak isteyenler Uwum Mi· 
dürlük Satınalma Kooıisyenuııa müracaatleri · 

İstekliler 743 liralık muvakk11t teminat makhua veya bırnka 
mektubile 2490 sayılı kanunun 4 Üncü matldesinc y zılı bdgelerile 
birlikte :zarflarını oıünııkua ıiinü saat 14' e kadar Komisyona ver
meleri. 

İstanbul Maarif Mihlürlülinden : 
Maarif Vekilliği köy ötretwen okulları ifin aıatıcla cins ve 

miktarları yazılı talebe iş elbisesi pazarlıkla satın alınacaktır lVlu 
hammen bedeli 8750 liradır. Teminatı 1312 lira 50 kuruştur. İstek
liler bu c lbiselere aiti şartname ve nümuneleri MaariE müdürlütil 
7ardirektörlüğüncle ~örebilirler. Pa:r.arlıjın 16 nisan 194) salı gGni 
saRt 15 de lst. maarif müdürlüğü binasında yapılacatı ilan olunur. 

Eşyumı cinsi Miktuı Beherinin fiatı Yekun 

lrkek talebe iş elbiıHi 
Kız talebe İl elbisesi 

Takım Kr. S. Lira 
1400 •37 5 6125 
ooo 4a1 ~ 2625 

Yekun 8750 
* • • Maarif Vekilliti kly Öğretmen ok•lları için aşatıda cinı ve 

miktarı yazılı battaniyeler pazarlıkla satın alınacaktır. Tahmin etli
len bedeli 54,500 lira temiuaıı 7950 lıradır. İstekliler bu battaniye
lere aid şartnameyi maarif müdürlüğü yardirekt~rliiğinden alabi

lirler. 
Pazarlığın 15 Niıan 940 pazartesi günü saat 15 de Mearif Mü-

dürliğünde toplanacak komiayoo marjfetile yapılacağı ilin olunur. 
Efyanıu cinıi Miktarı Beherinin fiyatı Yekun 
Beherinin asıari 500 adet 18 Lira 9000 
ıikleti 3,800 kilo 
•lan JÜD ltattaniye 
8eberinia, uıart Jieo ,, IJ ,, 45500 
ııldeti 2,400 kile ---
ela• l.attani7el• 54$00 
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A) J\1Unakasalar 

inşaat, Tamirat, 

D po tamiri 
Sandviç sistemi beton 

300 m. 

paz. 
harçla yol tamiri: aç. eks. 

Çay istasyonunda ambar ve idare binası inş 
Çerlu istasyonunda hangar ve idare binası 

inş. (şart. 2 gurup için 5 L). 
Pavyon tamiri 
Ambar tamiri 
lvra'k binası tamiri 
Kütahyadaki Ask. kışlası tamiri 

kapnh z. 

" 

" aç. eka. 

pnz. 

rita 

24J 70 
4 80 

50-139 4~ 
36542 82 

15000 -
380 

1903 39 
158!0 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastahane Lvz. 

Veteriner ecza ve alalı: 65 kalem 
İlaç ve tıbbi malz.eme 

paz. 
aç. eks. 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Yemeni: 890 çift 
Tevhit semeri için şiltelik bez: 2500 m. 
Yaalık elbise: 4000 tak. 
Kaput bezi: 50 top·aile hasası: 5 top·bat

taniye 80 ad. 
Yün battaniye beheri 3.800 k.·ıikletinde: 

500 ad.·ve beheri 2.400 k.·sikletinde: 
3500 ad. (tashih) 

Pertatif çadır bezi: 20000 m. (şart. 190 kr.) 
Hava rengi yazlık elbiselik kumaş: 8.200 m. 

paz.. 
,, 

aç. eks. 
,, 

paz. Beh. 

" ,, 

991 85 
1770 -

1484 -
3375 -

260U0 -
1490 -

18 ve 13 

38000 
5740 

Mobilya, ... ıburo ve ev eşyası Muşamba, Hah, v.s. 

Hastane etajeri: 500 ad. 
Kilim: 6250 ad. 
Halı: 442.45 m: 
Mebilya: 9 parça 

Nakliyat Boşaltma Yükletme 

paz. · 
,, 

kapalı z. 
aç. eks. 

Buğday nakli: 500 t, paz. 

Mahrukat, Benzin, f\, akine yağlan v. s. 

Dikme petrol: 8 O kg. ve 50 çift. büyük aç. eks. 
teneke 

MUteferrik 

Moellen tetüe taşı: 218 m3 

Ciltinlik: 1000 ad. 
rıııiltereden İngiliz kredisile alınacak Fer. 

ribotlar (temd ) 
Şamaiıdara imali: 194 ad. 
Keti kıh: 5 t. 
Kantarma: 2000 ad. 
Parl k çekilmi' civa çeliği 5-5.5 m m kut· 

runda ve 182 m m tulünde: 8. t. 
&l ktrelit bakır: 250 t. ( cırt· 875 kr.) 
Ketra: 1 ad. (temd.) 
Y olea otobiıü: 1 ad. 
Ök. 

Sadeyağ: 300-328 k. 
Sıfır eti: 6.5 t. 

. ot: 261 t. (temd.) 
Sa4ieyai 

,, 
K. fuulye: l ,S t.·n hud: 1 >5 t.-pirinf: 1,5 t. 

kesme makarna: 750 k.·k. mercimek : 
7'0 k. 

kmek: 1,5 t.·sı ır eti: 1 t.·koy.u ti: 400 k. 
tereyaj: 300 k .-pirint, k. fasulye ve 
bulıur: 1200 k ··ııobut: 309 k. makarna: 
200 k.-,eker: 500 k. v.s. 

e. u 7 a y e d e 1 er , 
Çam ajacı: 129 m3 

Şelair slprüntüsü (temd.) 
Glknar lomrutu ağacı, tahta v.s. 
Kavak atacı: 2423 ad. 
Mabtelif e,ya 
Terazi yeni sistem: 1 ad. 

Demir kasa, demir dolap, 1 ad.-kamyon, 
in,aat asansir·, kompresör maa tulum· 
ita, dekovil vaJ'Onet ve rayları v.s. 

aç. eks. 
,, 

paz. 

" 
" 
" 

" 
kapalı z. 
paz. 
,, 

paz . 

" 
" ,, 

aç. eks. 

,, 

aç. art. 

aç. art. 
kapalı z. 

aç. art. 

,, 

5500 --
23750 -
m:l 14 -

246 -

2000 -

1834 40 

1853 -
4500 

2.t24i 28 

lfü)) -

24 J(O -

175000 -

520> -

990 -

~7 92 

328 -

13050 - . 
5000 -
5009 
1575 

Gfimriik M~hafaza Genel Komutanlığı İstanbul Levazım 
Amirliği Satınalma Komisyonundıın : 

Müteahhit nam ve hesabına alınacak 40 O takım yazlık elbise· 
nin açık eksiltmesi 25.4.940 perşembe günü saat 11 de yı.ıpılacnktır. 

Muhammen bedeli 26000 ve ilk teminatı 1950 liradır. 
Hi\mune ve şartnamesi komisyondadır. Görülebilir. 
iıteklilerin gün ve saatinde kanuni vesikaları ve ilk teminat 

makltu:ı.larile birlikte Galatada Mumhane caddesinde İbrahim Rifat 1 
Jaao ikinci kattaki komisyena relmeri. 

M. M. Vekaleti Hava Satınalma Komisyonundan 
8.200 metre laava renri yazlık elbiselik kumaş pazarhkla satın 

alınac:aktır. Mulıııammen bedeli 5.7~0 lira olup kati teminat miktarı 

111 liradır. Pazarhtı 15.4.940 pa:aarteai güni aaat 10 da bavş. satın· 

I 

18 43 

3771 60 
2740 71 

1125 -
28 50 

142 75 
l 185 82 

75 -
132 75 

106 80 
506 25 

1950 -
111 75 

7950 -

5700 -
861 -

412 50 
1781 25 
464 57 

18 45 

137 58 
, 

139 
338 -

18\8 26 

112 50 
1800 -

10000 -

l90 -

34 40 

24 60 

1958 

İstnnbul Komut. SAK Fı ıklı 
,tersin Belediyesi 

Toprak Mahsulleri Ofisi Anlı. 

" 
Samsun Ask. SAK 
Samsun İnhisarlar Müd 
Maliye Vekaleti Ank. 
Balıkesir Kor SAK 

23-4-40 10 -
26 4.40 15 -

19-4-40 ı:; -
19-4 40 15 

20.4-40 
16-4-40 
11-4·40 
15-4-40 

10 
15 -
IG 
15 

Gfimrüıt Mub. Gen. Ke111ut. İ.t. AK. 20-4-40 10 -
Samsun Viliiyeti 25 4.40 15 -

Adana Askeri SAK 
Tophane Lvz. SAK 
Gümrük Muh. Gen, Komut 
Samsun Vilayeti 

12-4-40 
15-4-40 

İst. SAK 25.4.40 
25-4-40 

I0-
15 30 
11 
15 

İst. Maarif Müdürlüğü 15·4-40 15 -

M. ,f V Hava SAK 

" 

Selimiye Askeri SAK 
Askeri F11br. U. Müd. SAK Ank. 
İst. Belediyesi 
Samsun İnhisarlar Başmüd. 

Tekirdağ Tümen SAK 

D.D. Yelları 9 cu İşletme Sirkeei 

13-4-40 
15 4 40 

12-4-40 
17-4-40 
25-4-40 
15.4.40 

10-4·40 

25-4-40 

10 
10 -

11 -
14 -
15 -
15 -

10 -

11 -

O. O. Yolları 5 ci İşlet. Malatya 204-40 1 1 -
Gümrük Muh. Gen. Kemut İst. SAK 25·4-40 15 -
D D.Y. Ank. 30-4-40 a kadar 

Deniz Lvz. SAK Kasımpaşa 
Tophane Lvz. SAK 

,, 
Ask. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

" 

15-4-40 
15.4-40 
15·4-40 
17-4-40 

16 -
14 30 
14 -
14 30 

18-4-40 14 -
Yüksek Deniz Ticareti Mek. Müd. 20-4·40 a kadar 
Devlet Hava Yolları U. üd. Ank. 29-4-40 11 -
Ank. İskan Müd. 
M.M V. Hava SAK 12-4-40 10 -

Lüleburgaz Trakya Köy Ötrctmen 22-4-40 14 -
Okulu 

., . 
Selimiye Aıık SAK 
Edirne Ask SAK 
Kıridareli Ask. SAK 

" 

,, 22-4-40 
11-4-40 
20-4-40 
11·4-40 
12-4-40 

14 -
it -
10 -
15 -
il 30 

l li 12 T rltkuşu Gen. Direk. Ankara 25 4-40 ıo -

4-

452 63 

Havza Belediyesi 11-4-40 15 -

İçel Orman Çevirge Müd. 
Mersin Belediyesi 
Bolu Orman Çevirge Müd. 

25-f-40 
16·4·40 
19-4-40 
24·4-40 . " . 

lst. Elek. Tramvay Tünel işlet. U.Müd. 7-5-40 
İstanbul 5 inci İcra Mew .. Galata 13,16·4-40 

Afopyan Han ~ 

İzmit Sulh Hukuk Mahkemesi 204-40 

15 -
15 -
14 -
15 -
9 30 
I0-12 

11-13 

alma komisyonunda ynpıla~aktır. İdari şartname evsaf ve nümune 
her gün öğleden sonra komisyonda g.Srülebilir. İsteklilerin muayyen 
gün ve saatte kati teminat ve kanuni belgeleriyle komisyonda bu
lunmalara. 

Adana Askeri Satınlma Komisyonundan : 
890 çift yemeni pazarlılda yaphrılaeakhr Muhammen bdeli 

1424 lira olup muvakkat teminatı 106 lira 80 kuruştur. 
Pazarlığı 12.4 040 c11mn günü saat JO da Adnna aakeri satınal· 

mn komisyonunda yapılacaktır. Şartname i her gün her komisyonda 
görülebilir. Taliplerin belli günde teminatlarile müracaatları. 

İstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan : 
2500 metre tevhit semeri için şiltelik bez alınacaktır. Pazarlık

la ekıiltmeıi 15.4.940 pazartesi günü ıaı-.t 15,30 da Topllanede Le· 

1 Nisan ı940 

YB:lllD amirliği snhnalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bede~'. 
3375 lira, kl' :'i teminatı, 506 lira 25 kuruştur. Nümünesi koınisyo 
da görülür. ---~ 

< 

obilya, Büro ve ev eşyası, u~amba. Hah v .s. 
--.::----~ ~......-.. --

Selimiye Askeri Satıoalma Komisyonundan= 
Haydarpaşa süel hastanesi ilı iyacı için şartnamesi ve nüoıU~~ 

sine göre yaptırılacak beş yüı. aded hustane etajerı pazarlıkla elc5 

mesi 12.4.940 cwma günü saat l 1 de Selimiyc tümen satınalDla :~ 
misyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 550_, lira ilk teminat 
lira 50 kuru§lur. İsteklilerin belli gün ve saatte tümen s tıoıılısl9, 
kemisyeııuna mürncaatlerı, nümuneyi ve şartnameyi bu koınisyoııt'i 
da iÖrülebilecekleri ve lnliblerin kanuni vesıkalarıııı da getirı:Pe er 

Askeri Fabrikalar U. Müd. Mer· Satmalma Komisyonuod 
11J 

Tahmin edilen bedeli 23750 lira olan 625) aded 1 ilinı ııs~~ 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez sııtınalma l<omiı;yonunca 17 4· e 
çarşamba riinü soat 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartıl~~. 
par&1ız olarak komisyondan verilir, Taliplerin muvakkat tef11~~e 
olan 1781 lira 25 kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. ~ıı A•' 
lerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle ala1'1l ,e 
tüccardan olduklarına dair ticaret odası vesikasile mezkur gti11 

saatte kemisyena müracaatları . / 

akliy t - Yükleme - Boşaltma 
latanhul Orman İ§letmcsi Aband - Keremali Revir 

Amirliğinden : dJ 
Hendek kazasının Dikmen köyü civarında Dcreyurt oraısıııııııı· 

kesilmiş ve ölçülmüş 776.831 M5 köknar ve li,714 M1 knyın t.o _,. 
ruğuoun kütüğü dibinden Hendek civarında Çakallık köyüudekı 
tış tlepomuza nakli açık eksiltme ile müteahhide verilecektir • li'' 

Tomrukların muhammeıı nakil ücre~i bir metre mikabı ü,5 

hesabı ile beş bin yüz otu~ sekiz lira 54 kuruştur. . jlt 
Şartnameler Bolu ve lstanbul orman çevirge müciürlük!er~ tiğr 

Ankara Orman Umum müdürlüğünde ve Düzcede Revir at11
1
' ~· 

mizde girftlebilir. Talip olanlnrın vesaiki lazıma ve % 7,f'J aııı\''de 
kat teminatları ile birlikte ihale i'ÜnÜ olan 17 Nisan 940 sııııt 
Düıcede Revir amirliğinde müteşekkil komisyond bulunmalar•· 

Ankara inhisarlar Ba§müdürlüğünden: 'fe• 
Beher 100 senelik Mu vak· 
kilogramm tutarı parası 
muhammen 

Tuzlanm adı 940 ıenesi mürette. bedelli 
batı kilosu K. S. Lira K. 

Akçe koyunlu ı.ouo.ooo t .66 666 oo 
Ali balta 500.üOO 5 250 
Çotul 7a0.00ll 1.86 fi64 5 ll 
Keçe9 2.700.000 6. 17 1665 90 
Sarı kaya 00. 000 8 480 
Yerli 500.000 6.25 3 2 50 
Çaalurı (Jalnı~ ta · 3.500.000 3.20 1120 

flma) tıı• 
Yukarıda adlara yazılı tuzlalarımızdan 1940 mali yılı içiod~ 111ıı 

çıkarma ve onbara ta,ıma işi 8.4.940 tarihinden itibaren yir.ıJ11 bt' 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Tuzun beher yüz kılo f'' 
snbiyle mubam1nen bedeli ve mecmu fiyata göre de ilk tePlio9~ ı, 
ralan hiznlarmda gösterilmiştir. Şeraiti anlamak ve daha 

8 rı· 
izahat almak iıtiyenlerin şimdiden baş müdürlüğümüz tuz ferı ,lı 
besine ve yahut mahalleri tuzl memurlulclarına müracaat . el~pııl 
dir. Her tuzla için ayrı ayn yapılacak açık el<siltme ve 1~11 ~,ıa~ 
2,.4,940 tarihinde saat 15 de Bankalar caddesinde baş aıtıdcı 
binasında toplanaeak komisyonda icra edileceği iltin olunu_r· ... 

Mahrukat~nzin, Ma Cilia yayları v.- s~ -
Milli Müdafaa Vekaleti Satı;;lma Komisyonundan : 11ıil' 
Hepsine tahmin edilen fiy h 5000 lira olan 1500 kilo b~Jı~I• 

1750 kil• makine yağı, 400 kilo gres, 875 kilo gaz ya~ı ps~ll ~,ıı 
satın alınaonkhr. Pazarlıfıı 12.4.1940 cuma günü saat 11 dedır;rı ~( 
teminatı 750 lira elup şartname komisyonda görülür. Talipler• 
ayyen vakitte M M. V. Sa. Al. Ko.da bulunmaları· 

D D· Y ellnrı ve Limanları Umum Müdürlüğündetl: f 
Muhammen bedeli 1834,40 lira e>lnn 860•) kg. dökme v• ~1aıı'' 

büy k teneke petrol açık eksiltme usulile satın alınacak~ır· 1 b. 
kasa '25. 4. 9•0 perşembe günü saat 11 de Sirkecide 9 lşletııı 11ıı~1 • • ~il • 
nasında A. E. Komisyonu tarafından yapılacaktır lsteklilerıo . f'~ 
yesaik ve U7,58 liralık teminatla ayni gün ve s:ıatte 1 oıJJ'5 ~· 
müracaatları lazımdır. Şartnameler parasız ol rak komisyorıdaıJ 
rilmektedir. ./ 

üteferrik 
- e~ ~ 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul Le"e.ı• 
Amirliği Satınalma Komisyonundan: elt• ti' 

Teşkilat ihtiyacı içiıı satın alınacak bin cibinliğin açı1' 
mcsi 25 Nisan 940 perşembe' günü saat 15 de yapılacaktır. 

Nümune bezile şartnamesi komisyoııdıtdır. Görülebilir. 
Muhammen bedeli 4500 ve ilk teminat 338 liradır. ·ııı~'
İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzlarını b:i ~( 

Galatada Mumhane caddesinde ibrahim Rıfat han ikinci katta 
miıyona gelmeleri. 

- d 1': 
l~tanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonu~ ıS·'·l 1 

iki itin adet kantarma alınacaktır. Pazarlıkla eksiltoı.esı tırı"I 11 
Pazarte i günü saat 14 de Tophanede levazım timirliğı sa rı;ıiıı' 
komiıyenunda yapılacaktır. Tahmin bedelli 1500 lira. ilk te 
112 lira §U kuruştur. Nümunesi komisyonda görülür. ·ıtıı'~ 

• • • Beş bin kilo keçi lulı alınacaktır. Pazarlıkla el<~rılll 1 

15.4.94~ Pazartesi günü saat 14,30 da Tophanede lvz. ao:· sa f,tt~ll" 
komisyonundn yapılacaktır Nümunes\ komisyonda görülur. /ı 
lerin belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. __,.,. 

~), 
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D 1 ş· D E P O SU 

M· IBRAHİM BERKMEN . 
•• 1 . t ı ı 

Türkiyenin en zengin çcf 1 

e ıı a s r 1 Diş De p osu d ur. 

Daimi bir sergiye maliktir.~ 
İstıuılnıl, Mnkalyan Han No. 2, 3, 4, S. 
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İstanbul Maarif Mtidürlüğüntlen 
Maarif Vekilliği Köy öğretmen ekullara için atatıda eins ve 

llliktarı yazılı bakır takımları pazarlıkla satın alınacaktır. Tahmin 
edilen bedeli 966 lira ve teminatı 144 lira 90 kuruştur. İstekliler bu 
l.akır takımlarına aid tartnameyi Maarif Mfidürlüğüne Yardirektir· 
liiğunde ı-irülebilirJer. 

P z rhk 10 nisan 1940 çarşamba günü saat 15 te Maarif Mü· 
dfirlu ünde toplanacak Komisyon marifetile yapılacağı iliin olunur. 

Eşyanın cinsi Miktarı Beherinin fiatı Yekün 

Rüyük kazan kepçesi 
Siiıgeçli kevgir 

Kuruş Lira 
250 50 
250 50 

Bakır blyük süzgeç 
Küçük kepçe 

20 aded 
20 lı 

20 :. 2030 406 ' 
460 » 100 460 

Yekin 960 
• • Maarif Vekilliği Köy Ôtretmen okulları için aşağıda cins 

•t tni tarı, fiatl rı } azılı çatal ve kaşıklar pazarlıkla satın alma-
11 ktır. Tahmin edilen bedeli 1401 lira teminatı 110 lir.ıdır. 
y istekliler çatal ve kaşıklara aid şertnameyi Maarif Müdürlüğü 

llrd rektörlüğiinde ğarebilirler. Pazarlığın 13 nisan 19411 cumar· 
tee; günü saat 11 de Maarif Müdürlü;ünde toplanacalc Komisyon 
Qıarifetile yapılacağı ilin olunur 

Efyamn cinsi Miktarı Beherinin fiatı Yekün 

Alpağa çatal 
Alpata kaşık 

2000 aded 
2000 D 

Kuruş 

35 
35 
Yekun 

Lira 
700 
700 

1409 

İstanbul Kenıutanlığı Satınalma Komisyonundan 

ı·~ Komisyonumuz.da mevcud şartnamesine göre komutanlık bir
~ lerj ihtiyacı için· 77 M 3 kum pazarlıkla satın alınacaktır. Müna• 
~ •asına 22.4 940 pazartesi günü saat on dörtte başlanacaktır. Mu~ 
•lıltnen bedeli dört yüz yirmi üç lira elli kuruştur. İlk teminat pn· 
~ . 
\tıı otu1 bir lira yetmiş yedi kuruştur. lateklilerin belli giin ve sa• 

' t Fırıdıklıda komutanlık sntınalmn komisyonuna müracaatları. 
ta .. • Komisyonumuzda mevcud şartnamesine gire yükıek evsaf~ 
,1 1erli süper siman çimentosundan elli yedi ton pazarlıkla satan 
~ ıııacaktır. ~ı .. ünakusasıııa 22.4.940 pazartesi günü saat. on birde 
il '4lanacaktır. Muh.ımmen bedeli bin yirmi altı liradır. ilk teminat 
't •raıı yetmiş altı lira doksan beş kuruştur. İıteklileriu belli gün 
Lt saatte Fındıklıda komutanlık satınalma komiıyonuna müracaat· 
"''· 
~İti'•,.• Komisyonumuzda mevcud şartnamesine göre komutanlık 
~k•kleri ilatiynaı için 77 M 3 kırma taş çakıl pazarlıkla satın alına
•k lıt, Mwnakasasına 22.4.940 pazartesi günü saat ~nda batlana
tq tar. Muhammen bedeli üç yü7. seksen bet liradır. ilk teminat pa· 
'-

1 
Yirıni sekiz lira seksen sekiz kuruştur. İsteklilerin belli gün ve 

~lte Fındıklıda komutanlık satınalma komisyon•aa müracaatları. 

M. M, Vekaleti Hava Satınalma Komisyonundan : 
bt~ 1,1 adet mahruti çadır pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen 
ıı;lı 99 1 lira olup kati teminat miktarı 148,50 liradır. Pazarlığı 
1 .& (ı cuma günü saat 1 O da hava satına ima komisyonunda yapı· 
'o 

11

"tır. İdari şıutnaoıe ve nümünesi komisyonda her gün öğleden 
•t 

11

~11 görülebilir. İsteklilerin muayyen gün ve saatte kati teminat 
iluuni belıeleriyle komisyonda buluumaları. 

Manisa Valiliğinden: 

Mikdarı Muhammen Tutarı Muv. Teminat 
kırmeti 
kuruş lira lira k. 

45 420 33 85 

~, Kile 
ı, ~lık 1{ 00 

ttli b• 
ırinci nevi) 

ta19 nisa memleket hastanesinin ihtiyacı için alınacak pamuk 
-~I ~f) perşembe günü sa t l le kadar müddeı;e eksillmeğe ko

lblı lu r. 

"1tb-~Üınune ve eksiltme şartnamesi vilayet encümenindedir görii· 
ılır 

~aİe bildirilen zemanda vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 
lttil ksiltrııeı:e girerken verilecek muvakkat teminat yukarıda gös

~ıttir. 

D.D. Yolları Beıinci İşletme Midürltiğünden : 
~ l:'eyipllşa·Di} arbakır hattı üzerinde kilometre 58 de veya Elcizığ 
~'ıı~Onuııda ve yahut Geyik-Diyarbakır istasyonları arasında bat 
~ .. , tda tislim edilmek ve bura ocaklarından çıkarılacak siyab 
~tı: llıı •lnrnk şartiyle satın alınacak olan 218 M 3 Maelon Tetüe 

.rC! "d ~~il~ en açık eksiltmeye konulmuştur. 
k.. •ılt~•ye 2ıu 940 ta.ııihine müsadıf Cumartesi tünü saat 11 de "'-ty . 
• tı! lşletcıe biuasında yapılacak~ır. 

~lıbllınrııen bedeli 1853 ve muvakkat teminatı 13~ liradır 
~~ıı:ı cak taşlarııı bu ocaklara ait en iyi taşlardan ve ebadı 
\ıtt e O, 25 metre irtifa, yine cephede asırari O, 38 azami 0,50 
'1-.,,ı ll Unluk ve inşaııt iilerinde vasatı O, 35 metre derinlikte 

~ ~rttır. 

~''fı ~'?i 20 may11 940 tarihine kadar teslim edilmek ve aranılan 
i -''ltlt ilıı ltulunmak şartlariyle ihzar ve teslime talip elımların. 
~ '"'G at teminat makbuz veya Banka mektuplarını, Kanunun 
~ 11'-,ıt ~addesi mucibince munakasava gırmeye manii kanuni bu
\~.~İtljı~ına dair beyanname ile, Ticaret odalarındaan lınacak vesika 
"11t'1 te t yın e4ilen gün ve saatinde Malatya işletme artırma ve 

'= konıiıyoııunu müracat etmeleri. 

i ~ ~. . - -·· . . ' ~ . -~ .. 

'ıl~f~:R'Ul . CElErH ~ ESıt:~1~rt 
·_ - ..._ .. , .. _ ._ .... _ .. _ - · - . - - ··:: 

\ ~tttık. • 
~ ııııı~11 oy - istasyon arkası yolu esaslı tamiratı açık ekıiltmeye 
" ~lır11 Ştur. l(efif bedeli 594 lira 89 kuruf ve ilk teminatı 44 lira 
~ tıu_Ctt~r •. Şartname Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü Kaleminde 
~"dt y lır. ihale 22.4.940 Pazartesi günü saat 14 te Daimi Encü
~ td,11 ':ıl~cııktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, 
'))t~İ.ttt ıun evvel Nafıa Müdürlüğüne muracaatla alacakları fen-

'" "- "e 940 yılına ait ticaret oda11 vcsikalarile ihale rinü mu~ 
tt. Daimi Enezmende bulunmarı. (27Mi) 

' 
~vEPA 

Müteahhit ve Meraklılarına 

Park ve hohçeler için lazım olan her uevi fidanları ile Or
man ve Çiçt!k fidanlarını en müsait şeraitle yulnız bnhçemi;ııtl.ea 

tedarik edebilirsiniz. 

BİR DEFA TEŞRİFİNİZ İDDİAMIZI İSBAT A KAFlDİI< 
ADRES: Beyoğlu, Pangaltı. Fiııt Garajı ynnında No 6 

Erzak, ZahiRe, Et, Sebze v. s. -Selimiye Askeri Sahnalma Komisyonundan 
Selimiye garnizonundaki birliklerle H. Paşa hastane•inin ihti

yacı olan 6500 kilo sığır eti pazarlıkla satın alınacaktır. İhalesi 
11.4.940 perşembe günü saat 11 dedir. Taliplerin belli gün ve saatte 
kati teminat akçeleri ve kanuni vesikalarile tümen satınalma ke· 
misyonuna müracaatları. 

Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan : 
1 Aşağıda yazılı arpalar Edirnede eski Müşiriyet dairesinde satın 
• alma komisyonunda pazarlıkla snt.ın alınacaktır. Şartname ve evıaf
ı1 ıarı hergün komisyonda görülür. isteklilerin hizalarında yazılı gün 

ve sadtlerde komisyona gelmeleri. • . 

1
, Tutarı Teminatı Miktarı ihale · ihale günleri 

Lira Lira Saati 
, 7200 ıoso Ton 120 ıo 

1
1200 ıoso Ton 120 15 

19.4.940 Cuma 
19.4.840 Cuma 
18.4.940 Pe

0

rş. 
18.4.940 Per,. 

4800 720 Ton 80 10 
7200 1080 Ton 120 15 

Tekirdağ Tümen Satınalma Komisyonundan : 
20 ton sade yağı pazarlıkla satın alınacaktır. Tutarı 26600, te

minatı 3990 liradır. Şartnamesi her gün Tekirdağ' tümen satınalma 
komisyonunda görülebilir. 19.4.940 günü saat 11 de pazarlığı ya
pılacaktır. Belli günde odı geçen komisyona müracatları ilan olunur. 

İstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan : 
300 ton buğday verilerek bulgur yaptırılilcaktır. Pazarlıkla ek 

siltmesi 11.4.940 perşembe günü saat l5, 15 de Tophanede Lv. iair
liği satınalma komisyonunda yopılacaktır. Tabmiıı bedeli 9180 lira 
ilk teminatı 688 lira 5!1 kuruştur. Şartnamesi komisyenda rirülür. 

• * * 3tı ton arpa müteahhit nam ve hesabına ahnaeakhr. Pa· 
zarlıkla eksiltmesi 12.4.940 cuma günü saat 15,3() da Tephanede 
Lv. amirliği satınalma komiıyonuııda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
2025 lıra kat'i teminatı 303 lira 75 kuruştur. Şartname ve nimune
•i kemi&yonda gCfrültir. 

Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan: 
261 ton kuru ota kapalı zarfla istekli çıkmadığından pazarlığı 

20.4.!#40 cumartesi günü saat 10 da Edirnede eski müşiriyet daire· 
sinde salınalma komisyonunda yapılacaktır. Tutarı 13050 ve kat'i 
temina!ı 1958 liradır. Evsaf ve şartııamesi her rün komisyonda gö· 
rülür leteklilerin sözü geçeu günde komisyona ırelmeleri. 

Muhammen bedeli 14, 125 lira olan muhtelif eb'atta 75i0 adet 
çimento kfüık 18. 4· 940 pertembe günü saat (15) on betle Hay. 
darpaşada gar •inası dahilindeki Komisyon tarafından kapalı zarf 
usulile satın alınacaktır 

Bn işe girmek isteyenlerin 1059 lira 38 kuruşluk muvakkat te. 
minat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını 
aynı gün saat (14) on dörtle kadar Komisyon Reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız elarak dağıtılmak-
tadır. (2552) 3-4 

• • • 
Mar.t 1940 gayesine kadar teklif verilmesi ilan olunan lngiltere'· 

den ve lngiliz. kredisile aluıncak Feribotlara ait teklif verme müd-
deti 39 Nisan 1940 kadar temdit edilmiıtir. (2815) 

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

Tramvay, Tünel arabaları ile otobüslerde unutulup sahipleri ta· 
rafından geri alınmayan muhtelif eşya 7 Mayı• 1940 salı günü saat 
9,30 da Galatada hareket dairesi binasında müzayede ile aatılacatın
dan al " kndarlımn mezkur gün ve saatte müzayedeye ittirak etmek 
üzere hııı:ır bulunmaları luzumu ilan olunur. (2840) 

Cıns· 
.Muh. bed. Yo 7,5 tem. Ekıiltme 

Miktarı Jira lu. lira kr. tekli saati 

--- --- ------
Kereste 11 M3 470 - 35 25 açık eks. 14 
Lokomotif alev borusu 2 takım pazarlık 14,lO 

n manometresi 2 ,, ,, 15 
,, su tesviye şitesi 24 adet n 15,J8 

Kıyam bıçatı 2400 ,, ,,Mütealııhitleri namına" n 16 
1 - Şartname, kroki ve kere•te eb'at listesi mucibinH yukarı· 

da cins ve miktarı yazıla 5 kalem malzeme hizalarında ırlSıierilen 
usullerle satın alınacaktır. 

il - Eksiltme 24. iV. 9 !O çartembn rünü hizalarında yazılı sa
atlerde Kabatıışcla Levawn \"C Mubayaat ŞubHindeki Alım Komis· 
yonunda yapılacaktır. 

111 - Kereste eb'at listes· bıçak tutnamesi sözü geç~n Şubedea 
parasız alınabileceği ribi krokiler de görülebilir. 

iV - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve ıaatlerde 
Y. 7,5 ıüvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona miracaatları, 

• * • (2889) 2-4 

1 - İdaremize ait sopk hava depoları kiraya verilecektir. 
il - Fazla tafsilat almak ve teraiti Öğrenmek isteyenlerin Ka. 

bataşda Levar.ım ve Mubayaat Şubeıi Müdüriyetine müracaatları ilin 
elunar. (2721) 1-i 

CiHi 

K171m ltıçatı 
Vak•m yatı 
Talata kirek 

Mi.klan Rluiltme tekli ıaah _________ __... ___ _ 
118 adet 

1000 k1 . 
IOOO atlet 

pazarlık 

n 

15,31 
11 
16,JI n 

1 - Şartna•e ve nimuneleri mucibince yukarula einı ve mik-
t!arla.rı yaaılı 3 kalem mabeme paz.arlıkla satın alıqacakhr. 

11- t-aıı:arlık 19. iV. 940 cuma giinü hizalarınt!a yazılı saatler· 
de Ka•ataşıla Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komi•J•Ha 
da yapılacaktır. · 

ili - Şartnameler sizi reçen Şubeden parasız alınaltileceti gi
Di talata kirek krokisi ve kırım bıçağı nümuneıi ile rörüleltilir. 

iV - iıteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve uatte teklif 
eiecekleri fiat iizerinden Y. 7,5 g&venme parasile birlikte me:ı.klr 
Kemiıyena milraeaatları. (2594) 3-4 

Cinai 

Vaı-ooet 
Ray 
v aronet malzemesi 
Muhtelif eins sarı toz 

yaldııı 

• * * 
Mulıı. ~d. %7,5 tem. Ekıiltme 

Miktarı lira kr. lira kr. tekli saati 

160 adet - -
3620 metre n ,, 

8 kalem ,, ,, 
500 kg. 1550 -

---

" n 

n " 116 25 

------
pazarlık 14 

n 14,30 
n 11 
,, ıa 

Litapen 3500 kilo 735 - 55 12 n 18,30 
1 - Şartnameleri ve müfredat liıteleri mucibince yukarıda ciuı 

n miktan yazılı 5 kalem malzeme hizalarında gösterilen us•llerle 
1atın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları, eksiltme saat. 
leri, hizalarında yazılıdır. 

UI - Pazarlık 25. iV. 940 perşembe günü Kabataşda Levazım 
ve Mubayaat Şubeıindeki Alım Komisyonunda yapılacaklar. 

iV - Şartnameler sözü ır•çen Şubeden para11z alınabilir· 
V - lateı<lilerin pazarlık için tttyin olunan gün ve saatlerde 

teklif edecekleri fiyat ve miktar üzerinden % 7,i ıüvenme paralarile 
birlikte mezkür Komisyona miracaatları. (26IO) 2-4 

• • * 
Keşif ve 

Cinsi 
m11h . bed. Y,7,5 tem. lluiltmeuin 

Miktarı lira kr. lira kr. tekli aaata 
- -- ---- -----

ispirte tuhımbaları 50 atlet 600 - 45 - pazarlık 14 
Ş.•ıipaf& Bakım evi para· 

tener teaiaatı Hi7:4 43 126 - a~ık eks. 14,30 
1 - Keıif ve şartoamea m11ciltince idaremizin Şemsi paşa Rakım· 

evi paratener tHiıah işi a~ık ekıiltme 50 atlet tulumba .. rtname ye 
krekiıi muaibinM paurlık usulile ihale elunaaaktır. 

il - K .. if ve mahammen beılelleri muvakkat teıninatları ek
siltme Matleri iaizalarınıla yazılıtl.ır. 

ili - Ekıiltme 17. iV. 940 çarşamba ıünü Kaltataşda Levaz.ım 
ve Mubayaat Ş11ltesiaieki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Teıiaat şarhıameıi iaer ıün Levazım Şultesi veznesintle• 
(2) kuruş muka\ailinde ve tulum\aa şartnamesi parasız alınaltilir. 

V - Paratoner tesisatı i•ine rireceklerin şartnamesinin (F) fıkra-
11nda yazılı vesaikle ve her iki iş için % 7,5 güvenme paralarile 
birlikte mezkiir Komisyona müracaatları. (2515) 3-4 

• •• 

Cinsi Miktarı 
Muh. bed. 

lira kr. 
} 07,5 tem. 

lira kr. 
Eksiltm• 

pkli saati 

Sut kostik 14000 kı. 14000 - 1050 - kapalı zari 14 
Kalsiue sodyum 

karbenat 15000 kg. 22589 - 1687 50 " n 15 
1 - Şartoa1J1eleri mueibince yukarıda cins ve miktarı ya~ıh 2 

kalca ecza kapalı zarf us11lile satın alınacaktır. 
il - Mulııammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme ıaat

leri hizalarında yazılıdır. 
111 - Eksiltme 18. iV g40 perşembe güoi laizalarınia ıisteri. 

lea saatlerde Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şw•esint!eki Alım 
Komisyenunda yapılaeaktır. 

iV - Sut keıtik ,artoamesi parasız ':'e kart.onat 'artaamesi 
Levazım Şut.esi veznesinden ve Ankara lzmir Satmitl.irlljünciea 
112,5 karat mukabilinde alınabilir. 

V - Münakasaya s-ireceklerin mühürHi teklif mektuplarım kH•· 
oi vesaikle X 7,5 ıivenme parası mak•uzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edeeek kapalı zarflarını eksiltme fiİnÜ ihale saa
tinden l.ir SRat evveline kaclar mezkur Komiıyoo Başkaolıgıua mak· 
buz wnkabilinde vermeleri lazımdır, (2519) 3-4 

• • • 
Muh. bed. ~~7,5 tem. Eksiltmenin 

Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. tarihi şekli saati _.._ ___ -- ·-- - -- - -
Baskül 6 adet 1560 - 117 - 12.IV.940 açık ek. 14 
Soda 9000 kg· ,, pazarlık 14,~ 
Buz dolabı 1 adet 350 26 25 n açık ek. 15 
Kazaio kola 5000 kg. n pazarlık 15,30 
Şite amba- 30000 kır. n " I& 

laj k.ağatı 
Hıı.va kom· 1 ad. ıif 3000 225- 16.IV.940 açık ek. •• preıörü 

1 - Şartnameleri mubicince yukarıda cins ve miktarları yazılı 
,,I" kalem malznme hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme gün 
ve saatleri hizalarında y.ızılıdır. 

ili:..... Eksiltıne hizalarında yazılı günlerd;.! Kabatatfa Levazım 
ve Mubllıfaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

V - Kömpresör müoakasasına girecekler fiatsı~ tekliflerini 3 
ıfin evveline kadar müskirat fabrikalar subesine vermeleri ve mi
nakaaaya ittirak vesikası almaları lazımdır 

Vl - İıteklilerin eksiltme için tayin edilen ııün ve .aatlerde 
X 7,5 J'Üvenme paralarile birlikte mezkur Komiıyena miiracutları. 

(2410) 4- 4 

imtiyaz Sahibi ve Yazı ı,ıeri Direktörü : l•mail Girit 
BudclJl'ı yer: Akıa Buımevi l.taabal 
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ABONNEMENTS 
Ville et Province 
3 molı Ptrs 450 
6 .. 850 

12 .. 1500 
Etranger: 12 mois Ptrs 2700 

Le No Ptrs 5 

auot:lc:lien d 

MERIREDI 10 AVRIL 1940 

s Adjudications 

ADMINISTRA TION 

GRlata, fermeneciler Cad· 

"f'tHlc:r ı an. 2ı ,,.. ı e 

1 clephone: .ıH+t2 

Pour la Publicite s'adresser 
a l'Adminlstratlon Journal Professionnel des F ournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etal Boile Postale No. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de ;'adjudication 
Mode Pri~ - Cı;utioo. Lieux d'adj;--dicatioo et du 

Cabier deı Chargea d'adjudicat. ~timatif provisoire Joura Heureı 

Adjudications au Rabai!.._ 

Constructions-Reparatlcns-Trav. Publics- teriel de Construction-Cartographie 

Repar. depôt Gre a gre 245 70 18 43 CGm. Ach. Comm Mil. lst. Fındıklı 23-4 40 10 -
26-4-40 15 R ·par. route avec mortier beton syıleme Publiquc 4080 - Mı,ınicipalite Mersin 

Sandwi4:: 300 m. 
Ceoıt. lınngar et bat Adm. iı la Stntion de Çay Pli cach 

:. ,, ,, ,, » a » ,, de ,, 
Çorlu (cah eh pr. les 2 groupes 5 L) 

50432 45 
36542 82 

3771 60 
2740 71 

OHice Cerenles Ankara 
,, 

" 

19.4.40 15 
19-4-40 15 

ft.eptır. pnvillon ,, 15000 1125 - Com. Acb. Milit. Samsun 20-4-40 10 -
15 -
16 

> hangar Publique 310 - 28 50 Dir. Monopolcs Samsun 16-4-40 
,, bit. arebiveır. 1903 39 142 75 Mınistere Fınances Ankara 11-4-40 
,, caıeme milit. Kütahya (aj.) Gre iı. gre 15810 - 1185 82 Com Acb. Corps Armec Balıkesir 15-4-40 15 -

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 

Medicaments et articles de veterinnire: 65 lets Gre a grc 991 85 
Produits pharmaceut. et articles ınnitaires Publique 1770 

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Cbauuures: 890 paircs 
Tcıile pr. selle: 2500 m . 

Gre a gre 1484 
3315 -

38000 -Tcıile pr. tenteı portatives: 20000 m. (cnh eh 
190 P) 

Etoffc oouleur azure pr. habits d'ete: 8200 m. 
Cot1verture en laine chacune de 3.800 k.: 500 

p.-id. de 2.400 k.: 3500 p (rectific) 

ll 

" 

,, 5740 -
l> la p. 18-13 -

Mabits d'ete: 4000 c:omplets Publi~ue 26000 -
1499 -Toile pr • c potu: 50 p.·bntiste: 5 p.·couver· ,, 

ture en laine: 80 p . 

75 
132 75 

106 80 
506 25 

5700 -

861 -
7950 -

1950 -
111 75 

C. A. Gomm. Cen. Surv. Deuan. lst. 20-4-40 10 - . 
Vılayet Samsun 25·4·40 15 -

Com. Ach. Milit. Adana 
Com. Ach. lnt. Tophane 
C. A. Min. Def. Nat. Dep. Aviat:on 

" " Dir. lnstructien Pub lstanbul 

12-4·40 10 -
15-4-40 15 30 
13-4-40 10 -

15-4-40 10 
15·4·40 15 

C. A. Comm. Gen . Surv. Dounn. lst. 25 4-40 11 -
Vilayet Samsun 25-4·40 15 -

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Taplsserie ete. 

ltarire pr. h&p.: 500 p. Gre a gre 5500 -
Tapis (kilim): 250 p. > 23750 -
Tapiı: 442,45 m1 Pli cach le m9 14 -
Meuhles: 9 p. (aj.) Publique 246 -

Oombu stlble - Carburant-Huiles 

Petrole en vrae: 8600 k. et 100 bidons 

O ivers 

Moı.astiquaire: 1Q()O p . 
Les ferriboob qui ıeront achetes a 1' Angle-

Publique 

Publique 

1834 40 

4500 -

terre avec le Credit Anglais (ni) 
Pierreı aoellonı titues: 218 m3 

Pabric. bouie: 194 p. 
Publique 1853 -
Gre A gre 24248 28 

Crinı de ehivres: 5 t. 
Licou: 2000 p. 
Acier de mereure brillant d'un dinm. de 5-5,5 

m m et d'une longueur de 682 mım: 8 t. 
uivre · ıectrolite: 250 t. (eab eh 875 P) 

Teotes ctıniques: 11 p. 
Autobus pr. •oyareurs: 1 p. 
loeufıı 

Cutter: 1 p. (aj) 

Provisl on 

Viande da boeufı 6,5 t. 
Foin: 261 t. (aj) 
Bcurre 

> 

,, 

n 

" 
Pli cach 
Gre a gre 

Gre a gre 
,, 
" 

n h 

Orıt da s ıus neufı: 310 t. ,, 
A voine .. ,, ,, 300 ,. ,, 
Jalnic. ble eoncaue de 30 t . 11 

Orge: 39 t. ,, 
Pain: 6 .S t.-viande de boeuf: 1 t.-id. de mou- Publique 

ton: 400 k.-baurre: 30 k.·riz, haricots 
sees et bli co1ac11ıe: 1200 k.· pois·chi
eh : ~00 k.-macaronis: 10 lc.-sucre: 500 
k. ele. 

Haricots ıecı: 1,5 t.•pois·daiche: l ,~ t.·riı:: 

1,5 t.·macaronis: 750 k.-lentilles rouges: 
750 k. . 

Pain de 2me qual.: 460Q-4715 k. 
lcurre: 300·321 k. 

Adju ·cations a la ıurenchere 
Arltres: 1111 a 
Muilc d'olives 
Oliveı: 120 t. 

Pli cach 

Touı leı edicaaı. et vitrine lll'une plııarmacie Publique 

1500 -
240(0 -

175000 -
990 -

5200 -
--' -

13050 -
5000 -
5000 -

1,500 -
2100 -

9180 -
2025 -

1575 -

627 92 
328 -

412 50 
1781 25 
464 57 

18 45 

Com. Ach. Milit Selimiye 12-4 40 11 -
» Gir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 17-4-40 14 -

Coın. Perm. Municip . lstanbul 25-4-40 15 -
Dir. Pr. Monopoles Samsun 15-4·40 15 -

137 58 9me Expl. Ch. de fer Etat Sirkeci 25-4-40 11 -

338 -

139 -
1818 26 

112 50 
1800 -

ıoroo -
148 50 
390 -

195 -

147.3 -
1575 -

68 50 
303 75 

118 12 

3'4 4" 
24 60 

C. A . Com Gen 3urv. Dguan. lıt. 25-4-40 15 -
Adm. Gen. Ch. de fer Etat Anknra Jusqu'au 30-4-40 

5me Exploit. Ch. de fer Etat Malatya 
Com. Ac!ı. lnt. Marit. Kasımpaşa 
Coın. A.h. lnt. Tophane 

n " 

20-4·40 
15.4.40 
15-4-40 
15-4-40 

Com. Ach. Oir. Gen. Fııbr. Mil. Ank. 17-4-40 

11 -
16 -
14 30 
14 -
14 30 

,, " 18·4-40 14 -
C.A. Min Del. Nat. Ank. Dep. Avint. 12-4-40 ıo -
Dir. G "n. Voies Aeriennes Etnt Ankara 29·4·40 11 -
Dir. Etablissement Immirres Ank. 
Oir. Ecole Sap. de Com. Maritime Jusqu'au 24-4-40 

Com. Ach. Milit. Selimiye 
Com. Ach. Milit. Edirne 
Com. Ach. Milit. Kırklareli 

" ,, 
Com. A•b. Corps Armee Çorlu 

" ,, 
Com. Ach. lnt. Tophane 

" " Muaicipalite Hnvıı:a 

Dir. Gen. Törkku4u Ankara 

colt Normale Traky~ iı Luleburgu: 
,, ,, 

11-4 40 11 -
20-4-40 10 -
11-4-40 ıs -
12-4-40 11 30 
10-4-40 11 -
10-4-40 11 -
11-4-40 15 15 
12-4-40 15 30 
11-4·40 15 -

25.4.40 10 -

22-4·40 14 -
22·4·40 14 -

420 75 Dir. Forıts Denizli 11-4·-iO 14 -
l> Gen. Vakoufs Anknra 

Banque Agricole Agence Mudanya 
ureau Executif Maraş 

18·4-40 10 -
24-4-40 9 -

VI o EL 
D l'Admini trat:·on G · n r 

Ch min de F r t d Ports 
l'Et t Turc . 

il avait ete annonce que les offres concernant les fer;:~ 
boats qui seront achetes a l' Angleterre a vec le Credit Ang 
pourront etre faites jusqu'a fin Mars 1940. 

Ce delal a ete prolonge jusqu'au 30 Avril 1940 --- --- -
Memento des Fourrıisseurs 

LEs AÔJUDICATIONS QUI AURONT LIEU DEMAIN LE 11.4·g.I --
Miniıtere Trav. Public Dir. Trav. Pub. Konya : 

C}lındre dt r11ute (No 1541) Repar. bu:r:e et da ot (No 13771 t 

Cbemins de Fer Etat: Minist. Trav. Pub. 3.eme 5ec 
Motcur a main d'cmeri [No 1369] 1 Hydraulique: 
Etoffe pr. r.deau [Mo 1367) Sem.ine {No 1377] 

Comm. Gen. Gendarınerie Ank.: Prifeclure Port lst.: 
Artlcles d'imprimerie [No 1369] 1 Coque de ıuoteur (No 1378] 

Dir. Gen. Monopoles: 1 Com. Ach. lnt. Tophane:~ 
Couteauı:, chaine aspirateur, cerceauı: de Roae:ıu pour bande de musique [111° 

cyclepe chevalet de bidun et dıver•ea Cire et peuu bnıte (No J381] 
chaineıı (No 1370] Carton et agraff ~ [''fo 1 q8'\] 

Dir. Gen. Türkkuşu : Com. Ach. Milit. Edirne: 
1 Matcriel en ecier [No 1371] Chevauı: d'attel ge pr tranıp< •t [N 

Vilayete Ankara : Fumier [N• 1381] • 
Fourniture anble [No 1371] C A b 1 t M "tiıne : 
CoHtnıc:tion «urie [No 1372] T"lom. ~ ' Nn '1381arı 
T •ıı · f d • (N 1500] u es en acıer { o ] rev. e cvatıon o,yerı raınare o = . . . fllııl · 
!lvıunicipalite IJtanbul : 1 Com. Ach. Mın ı st. Def. ,

1 Beurre, olina et lıoileıı d'olin• (No 1371} Chamhre lı air et pneuı: [No 1S8sSz] 
Produitı pbarmaceutiqueı (No 1372] Toile pour tentff portative [No 1 

Promıge blııncıı et kacher [No 137ı] • ling" (No 382) 
Reparation tlortoir [No 1372) Municipalite Salihli: ,.s11 

Dir. Forehı Seyhan : Service veierie ville Salihli [N° 1• 
Boiıı de constr. en ••pin (No 1373] • Dir. Ecole Seeond Niğde ' 

Dir. Gen. Exploit. Elietr. Tramı Repor. bati11e ccole [No 1383) 
et Tunnel lıtanbul : Vilayet Maniaa : 

Bois de eonııtruction (No 1374] Pain et yiande [No 1384) 

Dir. Trav. Pub. içe! : ı- p•" ' 
Con•tr. bltiıuı corpı de garıle (No1375] NOTES 1 Lu Nomcroıı entre 1 &•" 
Ripar. chauuce (No 1377] 1 thbes tont eeuı: de notre jourtı• 

Com. Acb. lutend. Izmir : leqoel l'niı 8 paru . , ,ti' 
Fabricatio• cloclıe ıle plonaeu (No 1375] (•) Le• affairea ıuivieıı d 000 

1 pi 
. d v•~e Dir ForAts Denizli : 1 nıqae ıe ıapportent 6 eıı 

Plant•. d'arlt~• [No 1876] • adjodication 6 la ıuıench~re. _ 

• • 

MUZA YEDEL'--R --lçel Orman Çevir8'e Müdürlüğüuden : ·st• 
. Muhammen vahit fı 

M3 03 Cinsi Lir11 K. 
129 000 Çam ağacı 4 ' ' ,1 
İçel vilayetinin Anamur ka'Z.ası dahilinde Çamıeki devlet 

0
1 

nından 129 metre mikap kerestelik çam ağacı satışa çıkarıl~ı/ 
Çaw eşçarmın beher metro mıkap gayri mamulünün ıJl 

men bedeli 490 kuruştur. 
11
1 

Şartname ve mukavelename projelerini görmek istife ~' 
Menin çevirge müdürlüğ~ue Annmur orman bölge şefliğioe .qe 

karada orman umum müdürlüğün müracaat etmeleri l 
Satış 25-4·940 günü saat 3 de Mersin orman çevirje 

dürlüğfinde yapılacaktır. 
Sabf umumi olup açık artırmn u ulile yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı 64 liradır. 
Taliplerin şartnamede yazılı vesaiki getirmeleri lazımdır 

• • • M3 D' Cinsi Muhammen vahit fi ti 
lira kr. 

215 000 Çam atacı 4 60 
Konya vilayetinin Ermenek kaaaıı dahilinde Ese 

ormanmdan 215 metre mikiip kerestelik çam ağacı 

~e 
Pinar• ~, 
sııllfB f' 

1 mıştır. f 
il" [ Çam efçarmıu beher metro mikap gayri mamulfiP 

hammen bedeli 4 kuruştur. ,ır 
Şartname ve mukavel name projelerini görmek ister:,, 

Mersin çevirge müdürlüğüne Ermenek orman bölğe §efliğirıe 
1 karada orman umum müdürlüğüne müracaat etmeleri. ~~ 

Satıf 24. 4. 940 a-ünü saat 3 de Mersin orman çevirl' 
. lötiode yapılacaktır. 

l Satı§ umu i olap açık arttırma usulile yapılacaktır. 
l Muvakkat teminatı 75 liradır. ' 
1 Taliplerin şartnamede Jazılı vesaiki getirmeleri lizıll'.ldıt• 

1stanbul Belediyesinden : 
9 

~~ 
Tophanede 62 No. lu garajda haciz alhna alınan 95 gD ' 

otomobil 9.4.940 salı günü ve satılmadığı 12.4.940 cuınD 
at 15 de açık arttırma ile satılacağı ilan olunur. 

• * * (1 

Mulatelif etya atılacaktır. Bak : İatr, Elektrik TrarJJvsf 
ael İtletmeleri U. Müd. ilinlorıaa, 


