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Kenber hanı. 2nci kat 
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Telefon: 49442 
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Urnt.Jrn üccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 

Ekonomik Haberler 
lthıllt ve ihracat faaliJoti 

lvvelki gün limanımıza Ameri· 
ka bancıralı Excello nparile mtl
lıiaa miktarda madeni yağ, de
tbir çab•k, elektrik malzemHi, 
lr.i1117evl eaza, ham ceri, pamuk 
tbenıac11t, kauaviçe, bakır tel, 
~•ra; M a e a r dandıralı Ka11a 
Vapurile lif ipJiti. Ç&J', suval 
~ai, pamuk iplitl; Felemenk 
h.ndırah Berenice apurile mat
~ •• mürekkebi, elektrik malze
lllleıi, pamuk ye jlt menı•cat, 

l>:ıürekkep, karbon kiğıdı, l<im· 
h•i eua; İtalyan bandıralı a.1. 
••na vapurile kalay, demir eşya, 
tltktrik lnnımı, kiiıt ~elmit
lir. 

M\lhtelif ecnebi npurlarile de 
li111anımızdan külliyetli pamuk, 
ktndir, tütün, keçi kılı, koza 
ltepek, kctentohtımu, iç baden., 
kalınıklu fmtlık, terik balıtı ib
.. ,ç edilmittir. 

Tlrk - lurn tıcarı manasebatr 
b Bundan altı sene evvel İstan· 
lıa ulda İran Başkonsolodutunda 

1lİunrnut olan ve bu kerre yine 
l.t•nbul İran BaşkonsoJosluğuna 
'-1in olunarak Ankara tarikile 
klıariınize z-elen Esedullah Bela-
1111tıı r :ı.etecilere yapmıı eldu
ilı beyanatta Türk - İran ticari 
"16nasebatı hakkıuda şünları 
ıaa,ıcınittir• 

"Türk - İran münasebetlerinin :t derece dostane oldutunu bir 
tfa da benim anlatmama lu

~llın yektur. İki kardcf milletin 
~~~ılaltAd paktının çerçensi da-
ılınde nasıl kuvvetli bir birlik 

:•ıııaraaı arz.etikleri meydanda
b'~· _Ticari münasebetlerimiz de 
~1tik İnkişaflar araetmek illi· 

dıııdadar. Birkaç aya kadar ik
~•l .c?ilccek olan ~ebriz ve 
~ llldıdı battının Türk ye hudu 
'-na varmasile, bu inkişafın en 

~•11ıt bir devreye dahil olaca
ıı 111

". şüphe yoktur. Van hattı
·~" lran laududuna kadar ıelme-

: c Törkiye - İran ticari mübıt
lıatl•lcri ve tranıit işlerinde, çok 

1:trl_ı inkitaflaran baılıyacaJı 
lıa ••dır. Bilhassa büyük Avrupa 
d• ''-inin doğurduğu yeni iktisa
.,,' l?rluklar kar,ısında Türkiye 

1 
~ lran hükumetlerinin ticari 
~ •da elbirliği etmeleri, mÜf· 

'tir. ı:neııfaatleri ikti:ı.asıdır''. 
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İtalyanlar kliring yolu ile mal 
veremeyiz, hım peşin ve hem 

de altın pera istıriz diyorlar 
Memlc}(etimizden ibraç ol•· 

nan mallarla borçlu vaziyetine 
riren itatyanlar sen günlerde 
memleketimiıı:e kliring yoluyla 
mal göndermemiye haşlamı,lıı.r

dır. Aramızda yeni yapılan kli
ring anlatması olmasına ratmen, 
İtalyan fftbrikaUSrleri kendilerin· 
den muhtelif mallar istiyen tiic
carlarımıaa ve müeıseselerimiıı:e 
c Malımız yoktur» demekte fakat 
diğer taraftan da pe,io ve alha 
para oluua derhal istenilen mad
deyi verecekleriııi ima etmvk
tedirler. Buna mukabil memle· 
ketimizden kliring yoluyla iıte· 

dikleri kadar mal çekmektedir
ler. Kendileri mal alıp biıı:e 

vermekte oıütkülat çıkardıkla
rından klirini' hesaplarında rit
tlkçc alacaklı vaziyete ıirruek

teyiz. İtalyanların bu fckilde 
hareketleri son günlerde bir res· 
ınl mtiesaesemize kartı da yapıl
ınıthr. Bunun izerine vaziyet 
alakadar makamlara bildirilmit· 
tir. A ıılaşıldıtına ıare, lnrili• 
ve Franııı.lara altın para muka
bil nde mühim ihracat yapan 
İtalyanlar Türkiyeye de ayni 
şekilde mal ılndermek istemek
te ve kliring yoluyla olan tek
liflere «.Malımız yoktur» cevabı
nı vermektedirler. Bu va:ı.iyet 

iıe aradaki tiearet anlaşmasına 

aykırıdır. Ali.kadar makamların 
bu yolda İtalyan hükümeti nez· 
dmde istifsar ve teıebbüılerde 
ltul•nacakları lııaber Yerilmek· 
tedir. 

lzmir dıj ticaret iılerl 
Milli korunma kanunu tedbit'· 

lerinin vaktincle alınabilmesi için 
dış ticaret iıtatistiklerinin ıirat· 
le tanzimi liizumu Ticaret veka
letinden İ:ı.mir Ticaret oda11aa 
bildirilmittir. 

ir.mir ihracat taeirlerinin mal
larını vapara yüklettikten son· 
ra aıı:ami ltet ıün r.arfında a-üm 
rik ibraç beyannamesini kapat
maları icap etmektedir. 

İzmir Ticaret odası, keyfiyet
teu tacirleri haberdar etmiştir. 

Akdenlzde kontrolün fiddıtlın
dirilmesl Ozerını İtalyayı ihracat 
kuıyolu ile rapı imaya baılıdı 

Mlttefikler Akdeniz.deki ken· 
trollerini şiddetlendirdiklerincea 
İtalyaya ıönclerilmekte olan mal 
)ar 11kı ıurette kontrole tibi 
tutulmakta ve bunluın Alman
yaya a-önderilmiyeceklerinc dair 
kati ve1ikaları yokaa derlııal 

müaacere olunmaktadır. Alıaaa 
bu halter üzerine ticcarlarımıa
dan bazıları ltalyan vapurlarıaa 
yüklemekte eldukları mallarını 

ıeri betaltmıtlardır. Bunun üze 
rine ltillaa11& yumurta ihracatçı
ları kara yoliyle y•murta 1eYk· 
etmek hakkında gc1rişmeler yap 
maktadırlar. Limanımı:ı.tlaki 1-

talyan balıkçı ıemileri de balık 

almamıı, balıklar trenle söade
rilmittir. Karadan mal Hvkiyatı 
ipn vaıon lbımcır. Devlet De
miryolları ise aa varen Yermek
tedir. Tlearet Vekili ltu laaı•sta 
lbımıeleo tedbirlerin abaacatı· 
nı vaacletmittir. 

M ü t e a h h i t 1 er i n T a k v i m i 

YARIN 12. 4. 940 ta YAPILACAK İHALELER 

Çankırı Belediyesi : 
Hal binuı inı. (No JS6.f) 

Kırklareli İskan Müd.: 
Ôlıiıt (No 1365) 

D. D. Yolları : 
Be:r.lı li•tilı: boru (No 1S6<t) 
Band inle (No 1372) 

Ziraat Vekaleti: 
Tırpan (Ne 1369) 

Siirt Belediyesi: 
Su. inlHi ifı için sonıiaj İfİ (No Hl69) 

M. M. Vekaleti SAK: 
Malınli tadır (No ISIS) 
Beıur:1o, rulı:int .J'•fı ve 191 (l'lo 1382) 
F ot in (No 1380) 
Beu.ia n mal:ıne ystı (No 1S83) 
Knına kürele ve bslta lcıl.fı yap. (No 1384) 

Müzik Öğretmen Okulu Direk : 
Palto (No 1S71) 

Tekat Askeri SAK : 
Pamuklu •inhn (No 1371) • 

Güınr. Muh. Gen. Kom. lst. SAK 
Deniz vasıtaları i(İtı malume (No 1371) 

Ank mı Belediyesi : 
Fetin n ıetır (No 1372) 
P•rmaklık yap. (Ne 1'7%) 
İnhisarlar Umum Müd. 

Buıı: dolabı (No 1372) 

Çanak. Nafıa Müd.: 
Haa taJ ihzarı (No 1376) 

Adana Askeri SAK: 
Yemui (Ne 1385) 

Selim iye Aıkerl SAK: 
H .. taae etajeri (No 1 S8S) 

Toprak Mahsulleri Ofili Ank : 
Ambar ve idare b nuı İnf. (No 1377) 

Samııun İnhisarlar Başmüd. · 
Toprak va beton döıem• iıi (No 1378) 

Adana Belediyesi 
Ca:ı:oz kapıülü va ,i,eai (N• 1!178) 

Ôdemit Belcdiyeıi: 
Evrak n d.afalir (No 137.9) 

Erzurum Lvz. SAK 
Yemek kar.anı (No 1381) 

Edirne Ask. SAK; 
Küçük kasan (No 1S82) 
Yem nakli (No 1383) 

Sivas Nümune Haat.: 
Gürgen odunu (No 1382) 

Aıkeri Fabr. U. Mid. SAK Ank,: 
Hıdde ıilindirı, ıı:ımpara kitu(ı Ye bezi 

torna tezralıı, finlı:o, ege va lı:aynak 
teli (No 1382) 

Bulancak Beled.: 
Dıvar ve bekçi ltülülteıi İaf. (No 1312) 

1 Tophane Lvz. SAK: Bultül va kanin kola (No 1S72) 
Sotla (No 1372) 
Ambalaj Utulı (No 1872) 

İstanbul Belediyesi 
Komp'e projektör (No 1372) 
Otonıolıil (No 1384) • 

I Kapsül, çiTi toka (No 1383) 
· Malımuıı: (No 1383) 

Arpa (No 1334) 

Ank. Villycti: 
Yıltlırım tH 0

Hh [No 1S73) 
Ahır inı. {No 1373) 

Balıkeıir Valiliti : 
Prıielı: liman dairu'nin ikmali İDi· 

(No 1373) 
Kazma lr.ürelı: ve çadır (1375) 

Bergama Belediyesi: 
ffıırita tan:ı:laı (No 1373) . . 

Çupuk Hava Kur•ma ŞaltHi: 
Kuban derıleri {No 138S) • 

Devlet Hava Yollara U. Mlıi.: 
Evrakı matbua tabı (No 1384) 

Kırklareli Askeri SAK : 
Sace7ağ (No 1385) 

Hamiş : ( ] Tırnak i•ine alı11JDış au• 
maralar, i~in hangi ıa1ılı gautede netr
oldu2'unu göıterir. 
~) Sonunda yıldız ıiJareti buluııan itler 

münyedeyo aittir. 

.v UN,' KASALAR 
insaat -Tamirat- Nafıa işleri - Malzeme-Harita 

Samsun Askeri Satınalma Komiıyonundan : 
Zelzeleden huara uğrayan pavyonların tamiri kapalı zarf eksilt- 1 

ıneye konulmuştur. Keşif bedeli 15000 lira olup ilk teminatı 1125 
liradır. İh.ılcsi 20.4.94L. cumartesi saat 10 da aılı:eri aalınalma komİs· 1 
yonun da yapılacakbr. isteklilerin ~artname ve keıifnameyi ıörmek 
üaere her ıün ihaleyi İflİrak edeuklcrin tayin edılen giin Ye ıaat- I 
tan bir saat nvel veıika ve teminallariye birlikte r.arflarıoı komiı- , 

l yen reiıliğine vermeleri. 

Balıkesir Kor Satınalma Komiyonundan : 
30 mart 940 cumartesi günü kapalı zarfla ihalesi yapılacak olaa 

K6tabyadaki askeri kışlasının tamirine talip çıkmadıtından bir. ay 
zarfında pa7.arlıkla ekıiltmeye konmu,tur. 1 

İM.: pnzarlıtı 15 niaan 940 pazartesi güni\ ıaat 15 de Kor aa· I 
tıııalma komisyonunda yapılacakbr. 

Keşif bedeli 15810 lira olup. muvakkat teminatı 1185 lira Sl 
karuşCur. 

Buııa ait şartname pllo ve ketifleri İstanbul Ankara Lv. imir
liti sahnalm komiıyonunda ve Balıkesir kor. aahnalma kemiıyonun
da görülebilir. 

Taliplerin yedin.le kanani veaaikleriai beraber bulwndurmalan 
tarltır. 

Samsun İnhisarlar Baımüdürlüfünden : 
İdaremizin tütiln merkcainde klin emanet anbar diter anbarlar

da yapılacak sıva tamiratı ve yağmur borularının takılması ve per
vazlarııııo yerine konulması iti açık ekıiltmeye keoulmuttar, 

Muhammen hecel 31) lira olup muvakkat teminat yirmi ıekia 
lira elli kuruıtur. : 

Eksiltme 16 Ni~pn aalı rii•il ıaat 15 de Batmildürliiktle müte· 
ıekkil komisyonda Yapılacaktır. 

İsteklilerin keşif evrakını ıörmek ir.ere ilaale ıiaine kadar 
Baımildürliik sirant şubesine miracaatları. 

linde Ofiıi• muhalıııeret 1ervieine te11im edileeektir. 
4- Muvakkat teminat miktan Çay için 3771 lira IO kurut, Çerlu 

için 2740 lira 71 kuruıtur. 
5 - İstekliler teklif evralı:ı •eyanına eksiltmeye ıirebilmek için i .. ale 

tarihinden nihayet 2 gün nvel1 0fisten alacakları ehliyet ve1ikasını 
koyacaklardır. 

6- Birinci maddede yazılı intaat ayrı ayra kim1elcre ilaale edilebilir. 

Çanakkale Vilayeti D•f terdarlığından : 
l4 t lira 31 kuru' ketif bedelli Çanakkale hlkimet konatnııa 

tamiri 16 Nisan 940 paz.arteıi günii ihale edilmek üzere 27.3.940 
tııribindea itibaren yirmi riJ.n müddetle eksiltmeye konulmuıtur. 

Taliplerin X 7,5 teminatlarile birlikte Çanakkale defterdarlı

tında mütcıekkil komisyona m~racaalları ilan olunur. 

Ztraat Vekaleti Zirai Kombinalar Kurumu 
Müdürliiğünden: • 

Zirai Koralıııinalar Kura•u için Orman Çiftliği ııraziıi dahilinde 
bedeli k•tifleri 2'll84 lira 54 kur•t olmak izere iki \'e l>edeli ketfi 
26377 lira 86 kurut olmak üıere de bir hangar ki cem'an üç han
gar yaptırılacaktır. 

Beher hangara ayrı ayrı talip kabul edilecefi ıibi üç hanıar 
birden de bir talibe ihale edilecektir. 

İhale 26 nisan 140 tarihine müsadif cuma fÜnÜ uat 15 de n
kilet binuında tetekkül edecek edecek Htınalma komiıyonunda ya· 
pılaeaktır. 

Muvakkat teminat bedeli ketfin % 1,5 üzerinden alınacaktı. 
Plin ve şartnameleri Zirai Kombinalar Kurumu Müdiırlüiünden 

paruız olarak tedarik edilebilir. 
İ.tekliler kapalı zarflarını 1aat 14 e kadar komiıyona vermeleri 

ve 2490 1ayılı kanunun emrettiti •e1ikalarla ıaat 15 te komiıyon• 
ıla laaıur bulanmaları . 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari atat, Hastane ~!.~ 
Samsun Vilayettnderı : 

Samsun Memleket Hastanesi için 1770 lira muhammen bedelli 
lliç ve tıbbi malzeme 25 4.940 tarihine rastlayan perıcmbe giina 
aaat 15 de Vilayet Daimi Encimeninde ihalesi yapılmak lzere açık 
ekıiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminatı 132 lira 75 kuruştur. 
İliç ve tıbbi malzeme li.teai eksiltme şartoameıi ve m•kavele 

ıureti Vilayet Daimi Encümen kaleminde ve İstanbul Sıhhat ve İç
timai Muavenet Müdirlüğündedir. Taflilit almak isteyenler her gün 
iÖrebilirler. 

ilııale 2"90 1&yıh kanun hükümlerine göredir. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 
Beher kiloıuna talamin edilen fiyatı 16.5 lira olan 300 kile 

Madeni iyet 13 Ni1an 1940 cumartesi günü saat 10 da paurlıkla 

ıatm alınacatından iıteklilerin 743 liralık kati temi atlariyle birlikle 
panrhk gün ve ıaatinde Ankarada M. M. V. satmalma Ko.da bu
lunmaları . EV1af H ıartnemeai her gün öğleden ıonra mezkür Ko. 
elan alınır. 

-~~~~~~---~------~~------------~----~--~-----
El ektrtk, Hava gazı, Kalorifer (Tesisat ve Ma!u 

Nafıa Veklletinden : . 
27.5.940 Pazarte1i günü Hat 16 da Ankarada Nafıa Vekaleti 

binası içinde malzeme wüdürHiğü odasında toplanan mal.ıeıxıe ek
ıiltme komiıyonunda 5940 lira muhammen bedelli :..2 adcd telıraf 
makineıinin kapalı z.arf uıulile eksiltmesi yapılacaktır . 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı bedeliiz olarak malı.eme mü
dürlütiinden alınabilir. 

Muvakkat teminat «5 lira 51) kuruştur. 
İıteklilerin teklif uıektubl rıoı muvakkat teminat ve tartııame· 

sinde yaı.ılı vesaik ile birlikte ayni rün saat 15 e kadar mezkur 
komiıyona makbu: mukabilinde vermeleri lbımdır. 

Metasucaf- EiiıTse: Küiüiür8-Ça_m_a-şı_r _v-. s-. ~:----
M. M. v. Hava Satınalma Komisyonundan: 

20.00ıl metre portatif çadır bezi pazarlıkla satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli 38,000 lira olup kati teminat miktarı 5.700 bef 
bin yedi yüz liradır. Pazarlıtı 13.4.940 c~marteıi günü saat 10 da hava 
ıatınalma komisyonunda yapılacaktır. idari şartname evsaf ve nüma
ne i J9U kurut mukabilinde her gün ötleden sonra komisyondan 
alınalailir. İsteklilerin muayyen gün ve saatte kati teminat ve kanu· 
ni belreleriyle komisyonda lıııulunmaları. 

İıtanhul HaTa Aktarma Anbarı Direktörlüğünden: 
8. 4. 940 iÜnÜ pazarlıkla eluiltmeı.i yapılan IO adet Buanda 

dikimine teklif edilen fiyat pahalı görüldütünden 12.4 940 cuma gi-
1- Çay ve Çerla istaayonlarında yapılaeak amlıııar, icare binuile nü 18at 14 de pazarlıkla ikinci eluiltmesi yapılacaktır. 

bana müteferri işler a-ötürü olarak kapalı zarf uıulile ekıiltmeye İsteklilerin teminatlarile mezkur günde Yetilkaydc Hava aktar-

Toprak Mahıulleri Ofilin.len : 

konulmuıtur, ma anbarı aatıual•a komisyonuna müraeaatları. 
Keşif 1'edclleri Çay için 5(Mi2 lira 4i kar•f, Çerlu içia de ı 

JIM:l lira 82 kuruıtur. Samıun Vilayetin.len: 
!- Elıııiltuıe evrakı i lira mulr.abilintle Ofiı amam mutlürlfitlad.. Samıun memleket hutahane.i melbusat ve mefruf&h için bet 

ye lıtanbul ıubemiaden alınabilir. top yerli aile haaası ve 50 top değirmen marka kap11t ber.i ve 80 
i- El11iltme 19.4.940 tarihinde Hat li de Ankarada Ofü biaa11n• adet \,attaniye 25 Niaan 1940 tarilaine ra1tlayan perıembe gioi 1aat 

ia 1•pıluaktır. Teklif molılablarıoı kari urflar mokkoa aub~i· ı J5 ikoleııi 1•pılmolı Daoro o~ık ok.Utmeye ko .. lmuflur, 
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Cinsi 

A) ı\1Unakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafia ri, Malze 

H k6met konafrı tamiri 
İlk okul itinası int· 
Niıantaşında 15 ve 52 ci ilk mektep bala

~eleri tanzimi 
Hangar inş. 3 ad. 

Okul binaaı İnf : ( 1 kısım) 

kapalı z. 
aç. ks. 

kapah •· 

af· eka. 

l41 il 
20529 63 
4578 20 

49242 ... 

2235 H 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyarT_~!!!- ~atahane Lvz. 

Flit: IG t. (Vı:E Fayda ve ldiket marka) 
Madeni iyed: 300 k. 

paz. 

• k 11 50 

Ele ktri k-Havagazı-Kaloriter (tesisat ve malzemaai) 

Telraf makineai: 22 ad. kafalı •· $940 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çam şır v .. 

Erkek talebe İJ çamaşırı (2 parça:) 2800 pu ~23 -
tak.·kı• telebe iç çamaıırı: 1200 tak. 

Kız talebo entari ve baılıgı: 1200 takım ,, 2251 -
Burand iiktirilmesi: 65 ad. (temd.) n 

Kaputluk kumaı: 3800 m. n 14440 -

Mobilya, büro ve ev •tyası Mutamba, Hah, v.s. 
Doıya delabı: 10 ı.d . pu. 

Mahrukat, Benzin, Makin yağları v. 

Benzia: 65 t. 
n : 30 t. 
n 

llmikek klmlrl: TO t. 
Maxet: 11.5 t. (temd.) 

M Uteterri k 

Binek eter takımı: 10() ad. 
Demir aaç: 1.20 m • 80 t. 
Salur yemek tabağı: 3000 ad. 
Nal,a: 24·28 .i\!: 60000 çift 
Vinç: 2 ad..-2 tekerlekli demir araba. l ad.· 

demir ayaklı çini maaa: 2 ad.·dol•p: 1 ai. 
Seyyar m utbah 
Omuluk ray taıımak için: 1500-2000 d. 
iç liatiii: J9 ad.-dıt liatiti: 39 ad , 
Karaağaç mie11e1ah kanaliza.syeo maki 

•Hinin tamiri 
KaraaA"aç mile11e atıada yap. benain tan· 

ıı ltuaa mutef · ·tulumbanın takılm 11 

ENef<, Z hir , Et, Sebze v .s. 

E kmcklik an: 300 t . 
Sadeyağ: 15 t. 
Bulrurı 4 O t. 
Butday verilerek bulıur yap.: 300 t. 
Jr1evaddı ııd iye (6 aylık) 
Un: 185750 k. 

M U 7 ay ~~de 1 er 

Huda demirltaı etya: 33g kalea 
Mulıatelif •11a: 954 parça 
Odun kHme 111etör6 ve ltaaktll 

Ot · 
Yat varili: g9 ad •• fıçı: 83 ad .. daıaaeaaa: 

200 d.-teneke: 2475 ad.-laarda fivi: 1 
t. ıemlter: 2 t. 

Bina anka:ıluı 
M•htelif etomeltil malzemeai 

paa. 
,, 
,, 

nç. eks. 

, z. 
,, 
" 
" aç. kı. 

paz. 
kapalı z. 
aç. tıkı. 

n 

kapalı :1. 

n 

" pna. 
kapalı z 

,, 

·~· art. 
n 
,, 

aç. art. 

" 
" 

400 -

17452 50 
8015 -

50000 -
15 

1'4000 -
20400 ....:. 

ıooo -

Be ... 1 30 
5207 80 
1249 -

598 25 

45000 -
195000 -

6000 -
QlOS Z1 

35786 31 
24147 51 

116 22 
260 SM 

199 -

1030 -

Hurda kereıte 40 çeki·lnçlu ten ye ren· 
•• talaıı: 10 t. 

ton• 1.50 ve t 

İhale Viliyet Daimi Endimeniade yapılacaktır. 
Muhammen bedel 1490 lira muvaklut teminatı 111 lira 75 ka· 

ruıtur. Teminat it Bankaaıaa yatırarak makbu• ibraz edileeektir. 
Ekailtmeye ıirebilmek için earl ıeae liçinde Ticaret odaaında 

kayıdlı bulundut na dair nsika ibrazı şarttır. 
Liıtui Ye eluiltme prtnamHi ve mukanlo ımeti Villyet Dai· 

mi Encllmenindedir. Tafailit almak iıteyenler laer ıün rörelailirler. 
ihale 2490 numaralı kanun hükümlerine 1aredir. 

M. M. Veklleti Hava Satmalma Komlıyonundan 
3.800 metre kaputluk k•m11t pazarlıkla satın alınacaktır. Muham 

men bedeli 14.4~0 lira olup kati teaıinal miktarı ~166 liradır. Pa
Hrlığı 16.4. 1940 salı gücü ıaat 11 de bava tatınalma komisyonunda 
yapılacaktır. idari şartname ve evsaf ve nümuneıi Jııer gün iğleden 
aonra komiıyondan alınabilir. iıteklilerin muayyen rfin .. aaatt• 
kati teminat ve kanuni belreleriyle komisyonda bulunmaları 

• • • • • 
it pmaıırı ile en tarı ve başlıtı alınacaktır.: Bak lıt. Maarif 

Mld. illnlarına. 

Mı~ilya, Büro ve ev eşyası, Muşamba, Hah ~ 
İ tanbul Belediyeıinden : 

Tnkaim kazinosu için 442,45 metre murabbaı tahmin olanan 
mulıatelif parça lıalılar aatm alınmak lzere kapalı zarf uıulile ekailt
meye konulmufhtr. Halıların tahmin bedeli beher metre murabbaı 

!çin 14 lira ve ilk teminah 464 lira 57 kuruıtur. Şartaame Zabıt ve 
Muamelat Müdürlüğü kaleminde g<Srülecektir. İhale 25.4 940 per · 
tombe rünü 1aat 15 te Daimi Enaümeade yapılacaktır. Talihlerin 

1539 72 
343 39 

117 6" 

143 -

Çanak. Viliycti 
liziğ Vilayeti 

İst. Belcdiyeıi 

• s 
~atı 

27.3.40 itib. IO ıan 
24 4-40 li -
%6-4-40 14 -

Ziraat Vek. Zirai Kembin lar K11· 11·4·40 14 -
ruma Ank. 

Antakya Maarif Müd· 

i. iıarlar Umuw Mtltlürli2fl 
M.M.V. SAK 

11-4·40 15 -

15 4.40 10 
11-4·4~ IQ 

445 SO Nafıa V ekAleti Mal seme Miti. 21-5-50 il -

798 45 iıt. Maarif Mü.1. 16-4-40 18 -

3i8 40 
" 

11·4-40 14 -
Hava Aktarma Ambarı Yetilkiy ıı..ı.40 14 -

211() - M.M.V. Hava SAK 11-4·48 11 -

80- Selimiye Aık. SAK 15-4-41 10 -

1308 94 nbwl Kem ut. SAK FılMlıW. ·~ 14 -
604 13 

" 
12-4·40 10 -

37!i0 -
" 

ıı-440 li -
119 70 İnlıaisarlar Uma• Mtldlrlq li-4-40 14 JI 
~o ıo Ank. Sıtma Ml.a•elHi aeiıliti 20-4-40 11 -

1050 - luurum Aak. SAK 15.4.40 IO-
1~30 - Aık. Faltr. U. MM. SAK Anlır.. 18-4-40 14 JO 
76- Han Aktar a Amlaarı Y ••ilkly 12-4-40 

'" 30 Tephane Ln. SAK 12-4-40 14 JO 
7i - iıt. Ie•iyeıi 28-4-40 14 -

Tep ane Lv:ı . SAK 17-4-~0 a kad&I' 
292 o M.M.V. SAK 16-4-40 11 -
J90 5 lst. Bel diy•ııi 26-4-40 16 -
9J 71 

" 
21·4-40 14-

44 17 
" 

U-4'-40 14 -

M15 - ayramiç Jaair. t ei Alayı SAK 1.1-40 14 -
1463 - ,, 7-5-40 14 -
•so - " 

ı.5-40 14 -
683 iZ Tophane Lva. SAK 11-4-40 11 

2683 ga lat. Belediyo.i 21-4-40 15 -
ı 15 - iıparta Aık. SAK A k. n lat. Lva. lt-4-40 

,_ 

lat. GGmrlkleri Baım14. 18--MO 10 -
n 11-4--40 10 -

Kadıköy 2 ei Suln Hulaak Hak. Ka· 13-4-40 10 -
dılr.öy Rıhtım Bey•nda lu tin Sok. 

lf. 4 
flO - İıt . Aıkerl F alarlkalar Salıpasu 21·4-40 14 -

S6mer~ank Birleıila Yiin İpliti •• 2'·4-40 14 -
Dokuma Falar. Katırcıotlu Haa 

77 2!S iat. Belediyeli 21-4-40 14 -
lıt. 5 iaci İera Mem. Galata Ke· 15-4-4t il-

meralb Zürafa Sek. N! 30 
Dnlet Deniayelları itlet. U. Mtld. 2'7·4-40 10 ao 

ilk teminat makbua veya mektulaları, 940 yılına aid Ticaret Odaı1 
veıikalarile 2490 numaralı kanunu• tarifatı çevreıinde hHırlıyaeak· 
ları teklif mektublarını ihale pnl Hat 14 e kadar daimi eacimen• 
vermeleri. 

Samıun lnhiıarlar Baımlarüdürlüfünden : 
İdaremizin tütün 11lab istaayonu ihtiyacı için evnlee fırınlaamıt 

ılalamu •tacından yaptırılmaıı kararlatlırılan dolr.•:ı par~a mobilya 
fmnlaomıf kerestenin piyasada mevcut olmamaaından dolayı kara 
ve eaki ıhlamur •tacından imal edilmeıi tekrar açık ekıiltmeye ko· 
nulmuşlur. 

Muhammen be.iel 241 liradır. 
Muvakkat teminat 18 lira 45 kuruıtur · 

Ekıiltme 15 Niaan 940 pnarteıi günü saat 15 de BatmüdiirUik
de mütetekkil komisyouda yapıl ca tır. 

i.teklilerin kroki ve tartnameyi a-irmek özer• ilıale rünin• 
kadar Batmüdürlük Ziraat ıı.ıbesioe miiracaatları. 

Selimiye Askeri Satmalma Komiıyonundan: 
Haydarpaşa ltastaneıi içia mevcud ıartaameıine ı8re 10 adeti 

doıya dolabı 15.4.940 pasartesi .aat lO da pazulıkla aabn alıaa

cakhr. Taboıin bedeli 400 liradır. Teminatı 80 liradır. lıteklileria 
belli gün ve .saatte Selimiye satıoal a lııomiayonuna, l:nı iti yapalai
lecek1erine dair veıikalarile r•lmeleri. 

ahruıcaı.-Benzin~-· ~ak:-in-a-ya"""."'g-.-la-rı_v ___ s_: ___ _ 

16tanbul Komutl\nlıfı Satınalma Komhıyenu dan : 
Komisyonumuzda menucl evaaf ve ••raitine ıire kom•taahk 

11 Nlı n ı&fO ,,,,,,,,,,,,.. 
• 

met~rli llirlikleri ihtiyacı olan altmıi beş tou beııziu pıızarlı~!: 
aıatın alınacaktır. Miinııkasasına 12.4.9"0 c:uma günü saat on . d.lJ rr• 
başlanacaktır', Mnbammen bedelı on yedi Lin dört yüz elli ıkı d~rl 
elli k ruştur. ilk teminat parası bin üç yü:E sekız lira doksan S' 

kuruıtur lateklilerin belli gün ve saatte Fındıklada komuta11lık 
tınalma kemiayonuaa müracaatları. li 

1 
• • • Komiıy numuzda meveud evaaf ve şer itine göre oak ;, 

Ye motörlü birlikler okulunun ihtiyacı için otuz ton benzin paı d• 
lılrla 111ttın alınacaktır. Miinakasoııına l 2.4 940 cuma günii saat 0~ ,t 
baılanacaktır. Muhammen bedeli sekiz bi'! beş liradır fık te11o1

11
',, 

paraaı altı yüz dört lira on öç kuruıtur. isteklilerin bel1i gtin 
saatte Fındıklıda komutanlık aatınalma komiıyonunn müracaatları. 

• • • Kemiayonumuada mevcud evaaf ve teraitine g<Sre koııı: 
tanlık lairlikleri ihtiyacı itin elli bin liralık benzin pazarlıkla •·~~ 
alınacaktır. Minakaaaaına 12.4.940 cuma rlnü aaat on birde b•\. 
nacaktır. Beher kilosunwn muhammen bedeli yirmi beş kurut'. ~11 
mi Let aantimdir. İlk teminat para11 liç bin yedi y6:E elli lır\o• 
iateklilerin belli giin ve 1aatte Fındıklıda komutanhk satınalo:ı• 
miıyenuna miracaatlnrı. 

• • • 
111 
•• 

7 l k B k 1• h l U M d "ıli•.la'1~ O toa ı&mikok a ıuaca tır: a n isar ar . 6 • ~ 

r\4uteferrik - - -
lıtanbul Levazım Amirlili Satınalma Komlayonundatı: tir 

Ordu için yaptırılacak olan aeyyar mutbab niimuueai ıelıııa'~ • 
Sirkecide Demirkapıda M. M. V. muayene komiıyon.dadır. YaP ·1 
j'a talip olanların nümuneaini 6Örmek üzere her gün meldir k0:r 
7en baıkanlıa-ına müracaatları ve ayda kaç aded ve beheriui k; ,~ 
le olarak kaç kuruta yapabileeeklerine dair tekliflerini 17.4 94 ,r 
pmına kadar Tophanede Lv. ia:ıirliti aatınalma komis,.onuııa ( 
meleri, akıi lııalde bu tarihten aonra teklif kabul eılilmiyecektlr• 

Ankara iıkln MüdGrlliüntlen : f~ 
Etimeatut nahiyesine laatlı Sincan kayünde yerleştirilen 

menler için çift hayvanı olarak pnzarlılı:la öküz alınacaktır. . ~~ 
Şartnnmeıini görmek i.tiyealer ve talip olanları Ankara 15 

miiddrlitlne mliraeaııtları. 

iıtanbul Hav Aktarma Anbarı Direktörl6fünd•P : 
JOOO adet ltakır yemek tabafı elınaaaktır. ~· 

h'~·' Pazarlıkla ekailtmeai 12.4.940 cuma pnil saat 14,30 
tarmn aabarı aatınalma komiıyenunda yapılacaktır. aıı ,, 

İıteklilerin ıartname Ye nümuneyi ılSrmek GıEere her g ~r 
pa:ıarlıta rire eklerin ı..m rün ve aaatte 76 lira m•vakkat ıe 
aatlarile komiayonuınwza ilraeaatları. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan : ıfl 
Keıif edeli 24243 lira 28 kuruş olan üç kalemde ceııı'arı ,il' 

adet ;amandıra im line ait pazarlık eluiltmeai 15 Nisan 940 l' 
ae raıtlıyan paurteai rünl aaat 11 da yapılncakhr. ~" 

ilk temiaah 1818 lira 26 kurut olup şartnameıi 1ıer J'iin "' 
JOD~an alıaaltilir. ~' 

latcklilerin 2490 aa7ılı kanunda y :ıılı YeıikalerJa birlikle 
ılln Ye aa tte Kaaımpa ada lı.ulunaa komiıyeaa miira aatlar•· 

YGkaek O niz Ticareti Mekteht MadürUiftinden: ıııt' 
Mektebimiz ı•micilik derıi tatbikatında kullanılmak 1 

ılvertcli "'e motörll 15 · 25 metre unnluğunda hazır bir k tr•JJ1ı1 
naeakbr. 811 kotranın arma, yelken, motlSr ve1&ir teçhiz.ııt&nıP t:0ı,.r 
ve iyı \tir ulde ltulunması lhımdır. Bu evsafı haiz ıatılacelı . 1ı1' 
ıı olanların eter vana iu pliuı mafo11al teknik variyetleriı>~iee•• 
ri tarihte ve nerede yapıldıtını ve niba11et ka9 liraya ver•b1

6~11 

lerini mü~eyyin bir beyanna•• ile Ortak6ycle Mekteb Müdürl 
28.4.94e tarilaine kadar üracaatleri. 

iatanb11l Belediyeıinden : 
Belediye metlrlü nakil vaııtaları için llaumu olaa ııı~;ı 

ebadda lV dıt ve 39 aded i~ llatitin kapalı nrf usulile eıc-ilt 
konulmuıtul'. Meamunun tahmin ltedeli 1207 lira 80 kuruf ~adf 
teminatı 390 lire. 58 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamel ~t 15 ~ 
lGiü kaleminde ıclrüleHktir. ihale 26.4.940 cuma rinü saat ,l 
Daimi Enclmenie yapılacaktır. Taliltlerin ilk teminat makh11' ,i 
mektwbları Ye 940 yılına aid Tiearet O.lası veaikalarile 2490 :ıı 
ulı kanunun tarifatı çevrHiııde hHırlayaeaLtları teklif meklll 
ilaale a-inü aaat 14 e kadıır Daimi Eaeimene nrmeleri. 1, 

* * • Kuaatav mieaseıatı için Uizuma elan 2 adet Vinç, ~ i 
ilııi tekerlekli demir aralaa, 2 adet demir ayaklı tini mat•• e 
delap açık ekıiltmeye konulmuıtur. Tal1111ia ı.e•eli 1000 lir• '~,ıı 
teminatı 75 liradır. Şartname Zabıt •• Mwamelat MOdürl6k6 ı ef 
miJJde ıörlleeektir. İbale 26.4.940 cuma güni Hat 14 de dai~jll 
cümeode yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz nya ,,,c;ı 
ları ve 940 yılına ait Ticaret Oda11 naikalarile ihale rönl "'" 
ıaatte daimi eneümende ltulunmaları. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalm Komlıyonundıı.f1~ ~ 
Belaer adedine tahmin edilen fiyatı: 130 kuruş olan t500 '.ıırlf 

adet ray lıiıtımak için omuz.lak pazarlıkla satın alınacaktır· :P• ~~ 
16.4.1940 sah rünü aaat 11 dedir Kati teminatı 292 lira {iO ı1' 
olup tartname ve nümunesi komisyonda ıörül\lr. Taliplerin pJ\I 

vakitte M. M. V. Sa. Al. Ko.da bulunw11lım . 

- ıı: 

İatanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonurıd"rl 
24 .Y: dan 28 X: ya kadar 60 biıı çift nalça alın caktır• ı~ 

lıkla ekıiltmeıi 12.4.940 cuma giinü 4,30 da Tophanede Lf• d~I, 
liti sahnalma komiayonunda yapılacaktır Nüaıuneıi komiıy•", f 
rllür. İateklilerin teminatlarile lteraber belli saatte komis1•" 
meleri. 

Askeri F brikalar U. Mfidörlün-ü Merke:11 Satınalll'' 
/ 

Komisyonundan : ~ ~ 
1 Talımin edılen bedeli ~400 lira ol n 60 toa t.~O • 11 oı'~ 

kalınlıtında demir Hf aakeri fabrikalar umum müdürlü§'il
0 

d• ~ 
aatınalmn komiıyonunca 18 4.940 perıembe günü ınat 14,3 d•" t 
ııarlıkla ibale edileeektir. Şartname para11z olarak komil.Y0 " o~'I 
rilir. Talipleria munkkat teminat olan 1530 lira ye 2490 ~1ı.1• 1 
kanu•- 2 ve 3. maddelerindeki veaaikle komisyonca oloı" "' 
n bu ifle alikadar tlceardaa old11klarma dair ticaret od9

'
1 

kaaile mesktr ıla •• .. atte kemi17oaa m·rac tları. 

•d 

lll 
cıı 

t 

ol 
k 

• 
' 
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1t Ntıan 1940 ......_ 
::wı: 

Devlet H va Yolları Umum Müdftrlüfünden : 
d İdarcmİl. için k palı 

' ılecektir. 
z. rf usul6 ile bir nclet otobiııü mübayaıı. 

~1uı. mmen kıymeti 5.21.lO olup muvakkat teminatı 390 liradır. 
ihale 29.4 94 pazartesi , günü sıı.at 11 de Ankara' da Dovlet 

ltava yolları mcyd nındn kain umum müdörlük binasında toplana
tak kowisy n tarafından icra edilecektir. 
li Bu i,..e ait fenni ve hususi fartnamelerle mukavele ı: rojclerini 

l\'a yolları Um11m müdürlüğünden bedelsiz alınabilir. 
~ il.al eye iştirak edecek tulipleriıı teklif mektuplarırı ı Devlet 

•ve yolları Umum müdürlük Linasında teşekkül edecek ko nisyo 1 

rtiılifine ihale saatmdan b r saat evvel vermeleri laz.ımdır. rostada 
"•ki teohhürler kabul edilmez. 

Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma 
Komisyonundan : 

~ Tahmin edilen bedeli 175 bin lira olan 250 ton Elektrolik ba-
ır ınüteahhit nam ve hesabına askeri fabrikalar umum müdGrlüğö 
~trkeı. snhnalma L:omiıyenunca 18.4.940 pertembe günü saat 14 

1.t P•ır.ıtrlıkla ihale e.lilecektir. Şartname 8 lira 75 kurut Mukabi
~~dc komiıyondan Yerilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 10 
it 11 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki veıaikle 
~.ıniıyoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar tficcardan olauldarı
ta ır ticaret o.laaı •esikı;aile mezkur giıı ve uatte komiayoaa mii-
•••tları. 

it • • • Tahmin edilen bedeli 24 bin lira elan 8 ton 5 ili. 5,5 mm. 
f,~'~nda ve 682 mm. Uilünde parlak çekilmiş cıva çeliği aakerl 

rıkalar umum mÜlliirl6ğii merkez satınalma komiıyonunca 17.4.940 
9't'amba günü aaat 14,3 l da pazrrlıkla ihale edilecektir. Şartname 
"~'81l'ı olıuak komisyondan verilir Taliplerin muvakkat teminat 
'•n 1800 lira ve 2490 numaralı kanun•n 2 ve 3· maddelerindeki 
:~••iklc kemiayoncu olmadıklarına ve bu i-tl• alakadar tüccardan 
lt:\l~larına dair ticaret odası vesikalarilc mezkur gün ve aaatte 

lllııye:ıa mi\racaatları. 

Erzerum Askeri Satmalma Komisyonundan : 
ttk ~00 aded binek eter takımı başlıklarile birlikte möbaya edila
l' lır, Pa:ıarlıgı 15.4.940 pazartesi günü saat 10 da yapılacaktır. 
ltab~in bedeli 14 bin lira, ilk teminatı 1050 liradır. İsteklilerin iba
~rumda askeri satmalına komisyon11nda ltulunmaları. 

~k, Zahire. Et, Sebze '!.:.. s. 
Afyon Kor Satınalma Komisyonundan : 

ıtırı Kor merkez birlikleri ihtiyacı için 9000 kilo kuru fa11ı1lye mö
İçiııt;a1''1it nam ve hesabına 1.5.940 pnil sant 15 e kadar bir ay 

e pazarlıkla satın almaakhr. 
'•Jtı~ 00 kilo kuru fasulynnın mut.ammen bedeli 1800 lira n m•· 

~&t teminatı 135 liradır. 
ııı,k~te)dilerin eksiltme gönü muayyen saate kadar teminat veya 

uı.Iarile kor satınalma komisyonuna müracaatları . 

1stanbul Levazım Amirliğ;-5atınalma Komiıyonundan: 
ıtı, .3oo ton buğday verilerek bulgur yaptıracaktır. f'&.Zarlıkla ekı;ilt· 
'-tsı 13.4.940 cumartesi günü saat 11 de Tovlıanede Lv. imirl;ti 
~ıı:llal~a komisyonunda yapılacakhr. Tahmin bedeli 9108 lira ~7 
tQl~t ılk leminnlı 683 lira 12 kuruftur. Şnrtııamesi kemiıyonda iÖ-

llt. 

İstanbul Belediyesinden : 
oı, liastalaanelerin i aylık ihtiyacını tt-şkil etmek iiıere lüzumu 
~ıı 11 llluhtelif mevaddı gıdaiye kapalı zarf usulile el.siltweye konul· 
~ tur Tahmin bedeli 35786 lira 36 kuruı; ve ilk teminatı 2683 lira 
tor'" lıruştur .. Şartname Zabıt ve Muamelat M.üdürlügü kaleminde 
~-p~tcektir. Jbale 26 4.9-lO cuma günü saat 15 de daimi encümende 
N 

1 •caktır. Taliplerin ilk teminat makbuz. veya mektupları ve 940 
~ırf~a ait Tic ret Odası vesikalarile 249:> numaralı kanuna zöre ha· 
tntii•aldarı teklif mekiuplarını ihale srünü saat 14 de kadar daimi 
~ile vermeleri laz.ımdır. 

lstanbul Maar1f h1üdUrlUğünden : 
t,, Maarif Vekilliti köy ötret•en okulları için aıajıda ciaa, mik
l'~ \'~ fiyatları yazılı tıılelıte iç çamaıırı pazarlıkla adın alınaııaktır. 
l.t,~.10 edilen bedeli 5l23 lira ve teminatı 798 lira 45 kuruttur. 
~.ti lıt:r bu i~ çamaşırlarına ait ıartname ve niimU11eleri Maarif Mü
'-l itu Yardirektörlütünde garebilirler. Paz.arlıfın 16 nisan 1940 

1 fii -., "f ni saat 16 da Maarif Mfidürlüğünde toplanacak Ko•İıyon 
'
1 

ttile yapılaca~ı ilan olunur. (ı846) 1-l 

EtYanuı chııi 
Beher takımıuııı fiah Yekdn 

Mikdarı lira kr. s. lira t> ... _ 

't~ -- - --

(~le. talebe iç çamaıırı 
1(

1 
) Parça 

t t 1 b • t e iç çamaşırı 

--- - - ---
2800 takım 17 2S 3283 

1200 
" 

70 2CMO 

Yeki• 532.l 
---.-~ 

_,_....._ ___ "-~ ...... --.----_,, .. _cw;o_,.., ______ _ 

. lıtanbul P.T.T. Müdür.IUgünden: • 
·'*'ı·~ılare bendiyc ihtiyacı için 6,000 kilo aicim alı~ma11 kapalı zar· 

1F..' ~kıiltmeye konulmu9tur. 
~tiıı .kııltaıe 17. 4. 940 çarpmba saat I~ .le B. Peıtahane blnuı 
~lı ' 1 katta P.T.T. Müdürlütü odasında toplanacak Mi.lürllk Alım 

Mtlnak.ua Gueteei 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : Maltam. ltec. Y. 7,5 tem. lluilt..• 
Ciaai 

İdare bendiye ihtiyacı için 10,000 kilo kurtun alınması atık ek- ____ _ 
Mıikcları lira kr. lira kr. 9ekli saati 

ailtıueye keoulmuttur. Ekıiltme 17. 4. 940 iariamba saat 15,lO da S• kevaıı 
B. Poıtahane b nası b"rinci kı tta P. T T Müdürlüğü odasında topla- Çanl 
nacak Müdlrlük Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. Mubam- M•nılıı par .. mea 

1111 a.let 

'll " 
7090 takka 

51 - pazarlık li,N 
4 ti " 18 

,, 11,H 
men bedel l900 lira muvakk t teminat 292,5 liradır. Taliplerin ol• klğ"ıılı 

oaptaki şartnawel ·rıni görmek ve muvakkat teminatlarını 1atırmak 1 - $artaaıae ye klğıt nümaneai mucibince yukarıda eİH ve 
iizere çalu;wa ıiulerinde mezkur MüdürlGk İdari kalem. Levaımn ruikdcrı yazılı 3 kalem malzeme paır.arlıkla ekailtmey• kenm11ttur. 
kısmına, ekailtıne ıün ve saatinde de 940 ıeneıi için muteber Ti. il Mullammen bedelleri, muvakkat teminatları, eluilt•• aa
caret Oduı v "sikaıı, ınuvııklrnt teaıinat makbuzile Komiıyona mi · a tleri lı iLalarında J&aılulır. 
raoaatları. (2443) 4-4 111 - Pasarhk, li. iV. 948 paaartHi rüııl Kabatatia Lenaı• 

1...1 b -, K. ız Oaretman Okulu Sttttnalma n M•~ayaat ŞuiMıin•eki Alım Kemiı1eaun.la yapıla .. ktır. 
,;)~?.n U ~ 1 iV - Şaıtaameler iter riln ahi ıeıen flbeden para.a. alıaa· 

Komisyonundan : bilir. 
N • V - İıtekllleria paurlılı itin tayia edilen rln ve aaatl .. de 

18. iV. 1940 perıembe gunit sıınt 15 te ISeyoflu lıtıldAl ea.ldH y. 11 flname paralariyle ltirllkte mez.lı6r Ke•isyena •lra•at· 
349 numarada Liseler Muhasebeoiliğinde toplanan Okul Eksiltme .:. , (Sili) 4-4 
Komiıyonu odasında 3465 lira 48 kurut ketif bedelli latanbul Kı• ı rı. • • * 
1rJtretmen Okulundaki ~atı tamiri açık ekıiltmeye kon••ttar. 

M•kavele, Ekailtme bayındırlık İtleri Genel it111111i H feıaa Ci81i Miktarı •kıiltme t•kli Saah 
9artnameleri keıjif bulasaıile buna müteferrik difer enak ekalda 1------- ---- ---·---- ---
röriilebilir. 1 Yamalık kanaviçe 10,000 kı. Paıtarlık 11,IO ia 

M11vakkat teminat 280 lira.lır. İıkarta > 10,000 ., :ıı 18 " 
l•teklilerin en az bir tealıhötte ~ liralık ~u i•• lteas~r it1 :ıı çul 8,000 ., .. 18,IO ,, 

yaptıfına dnir iaarelerinden almıt oldutu vesikalara istinaden latan. Marka bezi 300 ,, > 11,"5 de 
bul Vilayetine müracaatla eksiltme taribinden 8 riin evvel alıamıt 1 - İdaremi:ıin Ahırkapı bakımevinde mevcut yukarıda oiaı 
elUiyet ve 940 yılına ait Tioaret Odası veıikaları n teı:aiaat mak· ve miktarı 1a:ıılı iskarta ııırrılar ekıiltm• ile ihale edilemeditiaılen 
buzlarile Komiıyona gelmeleri. (2570) 3-4 pazarlıkla aatılacaktır. 

ll - Paurlık 18.IV 940 perşembe güni biw.alarında ı~Mwilea 
aaatlerde Knbataıda Levazım ve Multeyaat Şubeaindeki Sahf Ke-
miıyoaunda yapılacaktır. · 

ili - Nümuneler her gün A.hırkapı bakımevinıle g8r6lebilir. 
iV - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatler.le 

I _ Derlıaal te11iın şartiyle İdaremizin Cibali Fabrikası için, 70 teklif edecekleri fiyat üz.erinden °!o 15 teminat paralarile l.irlikte 
ton sömikok kömürü açık ekıiltıne usuliyle utın alınacaktır. J mHkiir Komiıyona m6racaatları. (2595) J-~ 

il - Mabammea bedeli 1590 lira muvakkat teminah 119,70 li- ı •• * 
radır. 

111 - Ekıiltme 15.IV 940 Pnarteai güai aaat 14,iO da Kabalat 1 Cinai 
ta Levazım ve Mubayaat Şabeaindek.i Alım Komiıyonuada 1apıla 1 - ----- __ _ 

Miktarı Eksiltme teldi Sa atı 

1 
eaktır. Filit 10 ton Paır.arlık IO da 

iV - İıteklilerin ekailtm• için tayin •lunan ıün Ye aaatte Y. 7,1 İnce kınn!lp 500 kı. ,, 11 de 
rüvenme paralariyle birlikte mu.kör Komiıyona müraı:aatları. 1 1 - Yukarda cinı ve miktarı yaz.ılı (2) kalem mabeme puar· 

(2854) 1-4 

1 

lıkla satın alınacaktır. 
* * • il - Pazarlık 15.IV.940 pnartesi günü hi~alarında yuılı sut-

Ciusi Miktarı E.lulltmc .. kli aaatı 
lerde Kabataıda Levaz.ım ve Mabayaat Şubesindeki Alım Komiı

yonunda yapılacaktır. 

Rakı mantarı I0.000.000 adet ---;~a~lılt 14 j ili - l_(ıan1ap nümunesi 
1
sozu ieçen Şub1 eden p~rasıı. alınatbl ilidr. 

52S.OOO 1_. 30 .la l iV - lıtek ilerin pazar ık için tayin o anan gun ve aaa er e 
Galon " 

3 
OOO.OOO " " 15 , I teklif edecekleri fiyat üzerinden ~ ~ 7,5 güvenme paralarilc birlikle 

Şarap ,. . '? • k,, d "k 1 mezkur Konıiıyonn müracaatlıırı. 
1 - Şartname ve nömunelerı mucıbınee yu arı a mı tar arı V 10 b' ı ·ı h t "ldJt . fil•t f d kl"k t 

k - ın ... ı o aşara o uren mayı ı vız ay a ve ı • 
Yazılı muhtelif cins mantar pazarlıkla ıatın almaca tır k 1 kt B 1 f d 1 '- · t ı · -l d mar a o aca ır. un arın evaa ın an ma vermet& ıs eyen erın au-

ll - Pazarlık 19. 4. 940 cuma günü hizalarında yar.ılı aaat er c 1 . . 1 k ii .:r:. d l N• it ıl z· t E t"tl -. . d mune erını pazar ı g nun en evve •ıa epo e ıraa nıı ı muse 
Kabatatda Levazım ve Mubayaat Şnbeaindekı Ahm Komııyonun a k t :t.b tt• l . 1 ,. . t' k •erer• Hr11 • e ırme erı ve pazar ı5a ış ıra için vesika almaları 
yapılaeaktır. lbııadır. (2808) 1-J 

lll - Şartnameler ber ıün sözü reçen Şubeden parasız alına-

itilir. 
iV - İdeklilerin paz.arlık için tayin olunan rin ve ıaallerde 

teklif edecekleri mikdar ve fiyat 6zerinden % 1,5 ıüvenme para· 
lmti,..w. Sahibi ve Y uı lfleri Direktirl : lımail Girit 

arila birlikte mezklr Komisyona müracaatları. (2593) 3-4 Buıldıfı yew: Akın Baa.ımevi İnanltul 

-:ı•ww P'f "iiıt &S:a:e&SXf Xi LE E 

o iye Cumhuriyet Me k z an a 
6.4. 1940 VAZiYETi 

iPASlrr: AKTlrr: 

~: 

Alba: W klle ..... 
...... et 
Uf.klak 

Tl.711.111 

.Dahildeki Muhabiri• : 

Tlrk liraa 

Hariçteki Muhabiri ... : 
Altı• safi kiloram : 7. 171.913 
Allama tahvili kabil HrDHt d~S.isler 
Dij'er dövizler ve berçlu kliri•r 

Mkiyeleri: 

Hadne Tahvilleri : 

Ura 

100.Ul.6'9.81 
lJ.784.514.50 
1.soa.ıM.10 

W.411.88 

10.087.111,43 
13.497,71 

21.974.921.12 

Dentlate .. u. evrakı aakdl1e karf&lıtı 158.T.S.W.-

1 S•••Y•: 
ihtiyat ~k,..t: 

111.414.411,11 Aııli .... fr..Iıı..uııle 
H ... al 

4.!lf.114,11 
1.000.000~-

Tecl.aTilldeki Banknetlar: 
105.411,81 

39.076.215, 78 

o .. ı.t. eiilea evrakı aakai1• 1•.1a•,
Kaaaa11n G-8 inci •a.l.lelerine tevfi· 
kan baı.iae tarafıac:IH nki te.liyat ll.iOl.Ml,-
Der11late edile• evrakı aalıı..liye ita--- - --

kiyoai 140.Ul.181,-
Karıılatı tam•••• altı•!•lualı ili
••t.n tedaYlle •ueailea 

Leskoat m11kabill Ul.-atea ...... 
vl.l. vazeıiil .. 

11.000.00I,-

- azca -• 

ının 

1 
Lira 

IL008.•,-

10.llf.114,M 

112.s.ı.ıu.-
~Komisyonunda yapılacaktır. 

lt,ı, . ı.ıbaaımen bedeli 8000 lira muvakkat teminatı 450 liradır. Ta- ' K. .. •••• 6-8 iael maddelerine tev-
t•\ ~rı .ınühürl! sıcım nimunesile şartnamesini g<irmek ve muvak- ftkaa baaia• tarafıaaaa vaki tecliyat 

Tlrk Lirası MeTdu.tı : 

155.000.000,-

5168l.2l1,67 

""'1r ktnınatını yatırmak üz. re çalışma günlerinde mezkur M&dürllk ı 
18.20e.3QS.- 1 "40.S41.115,-

Altın S. klı 55 Hl.llO 71.IH.187,90 136.715.UW,47 
'~ .. ,1. •leaı Levazım kısmına, eksiltme ıün ve saatinden bir aaat s-..lat Cftsdaaı : 
Ilı, ~e kadar, kanunun tarifine göre hazırlıy&cakları mektupları· ' 'llearl _,.,1._ 

D6•iz Taahhiidatı : 
Albaa talavili kabil .llvider 
Difer .ıaviı:ler n alacaklı Wiri•r 
Laki7eleri 

3.111.70 

"\ ... •enesi için muteber Ticaret Odası vesikası munkkat tem 
>\~, •kbuıu veya banka mektuı.11 ve teklif mektubanu laavi elarak 
. '•dı . . l'lld, ııtnı geçen Komisyon 8aşkanlıtuıa .Y! lu mukDH mukabi-. 
~i eylemeleri. (244~) 4-4 

lıtanbul aarif Müdürlüğünden : 
'-
1
t ,~a;rif Vekilliti köy ltretmen okulları için &fatıcla einı, mik 

~ 111,t 11•Uarı yaz.ılı kıa talebe entari ve başlıtı pazarlıkla satın 
'lır11ttalttı~. Tahmin e.lilen ltedeli 2256 lira ve teminatı M8 lira 40 
~tif ıır. lstcklıler bu entari ve başlığa ait şartname ve nlmuneleri 
~- 19 ~Gdarlüjü Yardirektörlütünde görebilirler. Pazarlıtın 16 ni. 
°"ıııı 

1 
'10 •alı ıünü saat 14 de Maarif Midürlijünde teplanaeak 
10• nıarifetile yapılacatı ilan elunur. (2845) 1 -J 

~Yanın cinsi 1\ ....... _ 
it t-ı ---

•be entari Ye 

Beber takımın fi1atı Yek6n 
Miktarı linı kr. lira 

1200 takım l 88 2216 

l:alıam ve Tah.-ilit Cüzdaaı: 

A) Deraı.te e.lile• evra.lııı Aalı.liye· 

ain kartılıtı Eaılaa• •• Tam· 
lat ~tibarf kıymetle) 

., Serı...t ........ taı..,._ 

ATanılu: 

Huiney• laaa vad.ti ....... 
Alt.. .. d .. i. 6-'
Talwilit ~ 

H1ned.arlar : 

Mwlatelaf: 

~.558.135.•5 W.ftSl.115,45 -

48.380 244 .• 

l.»5.910,88 

8.671.000,-
11.188,20 

1.113.713,40 

11.191.115,H 

16.500.051,89 

4.500.000,-

J7.8.C0.4IO,ll 

Yeklın: 

1 t ...... 19SI tarilatadea ltibarea : t.lııeat• 1.adcli Y. 4 Allaa lserlae "' 3 

U.•U.'47,26 

836.007.6'9, 10 Yeiıfma: 

JT.W.082,58 

123.llS.907,81 

&18.007.641, 10 
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ABONNEMENTS 
Ville et Province 
3 mots Ptrs 450 
6 850 

12 1~00 

Etranp, r: 12 mois Ptr 700 

Le No Ptrs 5 

JEUDI 

Quotidien des Adjudic tions 

11AVRIL1~ 

ADMINISTRA TION 

Galata. F ermeneciler Cad· 

K h~ r • lan. 2m P 

. 1 

Tei/.phone: ı944'~ 

-

Pour la Publicıte s'adresser 
a I' Admtnistration Journ ı. Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de f'Etat Boite Poatale No. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Prix 

d'adjudicat. eatimatif 
Obiet de i'adjudication 

Adjudications au Rabai~ 

Caution. 
provisoir 

Lieux d'adjudication et du 
Cabier des Chargea Jours Heureı 

Constructions-Repan:tlons-Tr v. Publıcs-~ ateriel de Construction-Cartographie 

Repar. konak gouverne ental 
Constr. bat. ecole primaire Pli cach 
Arrangement jardins des 15 et 52 cmes ecoles Publique 

primaires iı. Nişnntnş 

Constr. hangnr: 3 p. Pli c:ach 

341 31 
20529 63 

4S78 20 

49242 40 

1539 72 
343 3 

Vilnyet Çanakkale 
» Elnzıg 

20 jours a partir du 27·3· o 
24-4-40 15 -

Com. Perm. Municip. lstanbul 26-4-40 14 -

Minis. Arriculture Comitc Combinnh 26·4-40 l4 -
Agricoles Ankara 

,, bıit. ecole (1 pnrtie) Publi ue 2235 26 167 64 Dir · lnstruction Pub. Antııkya 18-4-40 15 -

_P_r_o_d_u_it_s __ C_h_i_m_i_q.._u_e_s_e_t _P_h_a_rmaceutiques-lnstruments Sanitaires:f_om:niture pour Hopitaux 

Plit: 10 t. (marque Viz Fayda et Klik.et) Gre a gre Com Ach Econ. Monop. Kabatache 15-4-40 10 -
lede minerale: 300 k. le k. 16 50 743 - Com Ach. Min. Def. Nat. Ankara 134-~0 10 -

Electricite-C az-C hauffEge Cer 1rc.I (lrtt llafond ateriel ------
445 50 Minis. Trnv. Pub. Depnıt. Mııterinux 27-540 16 -

Linge pr. ecoliers (2 p.): 2800 complets-id. Gre a gre Q8 45 Dir. in truction Pub. lstnnbul 16-4·40 16 -
pr. icolieres: 1200 cemplels 

obes et capuchon pr. ecolieres: 1200 compl. JI 2256 338 40 
" " 

" 
Pir. Hnngnr Avintion iı Yeıilköy Cenfection randn: 60 p. (aj) 

Etoffe pr. cııpote : 3 00 m. 
" 

40 2160 - C.A. Min. Def. Nat. Ank. Oep. Aviat. 

16-4-40 14 -
12·4-40 14 
16-4-40 ı 1 -

Ameublemen• pour Habitation ~t Bur x-Tapissorie ete. 

Armoires pr. dossiers: 10 p. 

a.nııdne: 65 t. 

,, 30 " 

" 
!5emi-coke: 70 t. 
Ma:ıout: 16,5 t. (aj) 

D ive rs 

Harnais rr.: 200 p. 
Tôle en fer de 1,'20·1,25 m : 60 t. 
Asıiette en cuivre. 8000 p. 
Per a c:heval ·'~ 24-28: 60000 paİıt.'S 
Cuiıine ambulante 

-
Gre a grc 

Gre iı grc 
,, 

" Publıque 

Crc a g e 
" 
" 

Grue: 2 p.-voiture en fer a 2 roues: 1 p.-tab- Publique 
le en faTence a pieds en fer: 2 p ·armoi· 
re: 1 p. 

460 -

'74'"" 50 
8"11 

5000 
159 

o 1 -

O O< 

10 o -

Support pr. transport rails: 1500-2f)90 p. Gre a gre lıı p. 1 30 
Cbambre a air: 39 p.-pneux: 39 p. Pli adı 5207 80 
llepar. machine canalisation des et blissements Publique 1249 -

de Karaafaç 
Fabrication tank benzine et miie en pince de 

sa pempe aux etnbliuements de Kanıağaf 

Provisl ons 

Parine pr. pain: 300 t. 
leurre: 15 t. 
ile concasse: 40 t. 
Matiireı alimentaires pr. ' mois 
Ferine: 185750 k. 
rakıric. ble concanc de 3 o t. de ble 

I 

> 

Pli cach 

" 
" 
" 
" Gre a gre 

lalance n unau syıtime: 1 p Pueli~ue 

Ceffre-fort en fer. armoire en fer, 6 camiens, » 
ascenıeur, eemprcsseur et pompcs, va
ronnct et rails de voie decauville ete. 

loiı de sapin: 29 1 ., 

,er cn:ıelote: 47..ıt k. Gre a grc 
Bois de constr. camelotes: 40 t bekis poudre - la t. 

de scierie et dechets de rabotage: 10 t 

Dinra 111atcr. d'automebilc Publique 

Poin 
laril a l'buile: 98 p.-ftt: 83 p.·dame·jeanne: 

200 p.-bidon: 2475 p.-clous c:amelotes: 
1 t.· erceaux: 2 t. 

Decombreıı bitisıes 
Moteur r. couper le boiı et bascule 

Binrs ohjets 

> 

" 

" 
" 

598 25 

45000 -
195eO -

6000 -
35786 36 
24147 50 
9108 27 

le m3 4 O 

l,50-2 -

799 -

1030 -

60 

130S 94 
604 13 

3750 -
119 70 
220 20 

I050 -
1560 -

76 -

75 -

292 51 
391) "8 

93 75 

44 87 

3375 -
1463 -

450 -
2683 9 
1815 -

683 12 

64 -

60 -

77 25 

Com. Ach Milit. Selimiye 

C m. Ach. ornm. Mil. lst. Fındıklı 

" " 
n " 

Com. Ach Econ. Monop. Knbııtache 
Presid. Lutte ,ievre Ankara 

15-ıt-40 10 -

12-4-40 
12-4-40 
12-4-40 
15·4-40 
20-4-40 

14 -
10 -
11 -
14 30 

15 -

C::om. Aeh. Milit. Erzurum 15-4-40 10 -
Com. Ach Dir. Gen. Fııbr. Mil. Ank. 18-4-40 14 30 
Dir. Hangar Avintion a Yeşilköy 12-4-40 14 30 
Com. Ach. lnt. Tophnne 12-4 40 14 30 

,, ., Jusqu'au 17-4·40 
Com. Perm. Municip. lstanbul 26-4-40 14 -

Com. Ach. Min · Def. Nnt. Ankara 
Com. Pcrm. Municip. lstanbul 

., 

" ,, 

16-4·40 11 -
26·4·40 15 -
26-4-40 14 

26-4·'4~ 14 

C. A. 2me Rerim. Gendr. a Bayramit 6-5-40 14 -

" " 7-5-41 14 -
> > 8-5-40 14 - • 

Cem. Perm, Hunicip. lstnnbul '!6·4 40 15 -
G. A. Mil. Isparta et lnt. Ank et lst. 30-4-40 9 

" Int. Tophane 13·4-40 11 -

5me Bur. Exec. lıt. Galata, Arep· 13, 16-4-40 16-12 
ynn Han 

Tribunal Civil de Pnix d'lzmil 20·4-40 11-13 

Dir. Feırits lçel 
Com Perm. Municip. l!tnnbul 
Dir. Gen. Voies Maritimes Etat 

25-4-iO 15 -
29-..ıt-il 14 -
27-4-40 11 30 

5me Bur. Exec. lst. Galata, Kemeraltı 15-4-"40 10 -
Zürafn sok. .Y 30 

C. A. Dir· Gen. Fab· Mil.lst. Salıpaar 26-4-40 1"4 -
P'ab. Reuniu de Fil en laine et de 29-4-40 14 -

Tissus de la Sumerbnnk. a Katırcı· 
o lu Han 

26·4-40 Com. Perm. Municip. lst:rnbul 
J ge de Paix du 2me Tribunal 

de Kadıköy, Rıhtım Boyu 
sok. N 4 

Civil 12·4·'41 
l:u ttin 

Bir G41:1 bpl. aıeetr. Tr • .t Y. in. 7-5-40 

14 -
10 -

9 30 

-- -----·--
Memento des Fournisseurs - , 

LES ADJUDICATIONS QUI AURONT LIEU DEMAIN LE 12.4· 

Municipalite Çankırı : 
C.oatr. bitiue halle [No 136-4] 

Dir. Etablissement lmmirges 
Kırklareli : 

lieeuf• (No 1'165) 
Cbemins de Fer Etat : 

Tuyaux en toile cıooutcboutcc (No 1366) 
Bende ieo14e [No 137i) 

Minist~re Aıriculture : 
F aux [PCo 1S69] 

Municipalite Siirt : 
Trav. •onclaı• pour adduction d' eau 

[No l~i9) 

Com. Ach. Miniıt. Def. Nat. : 
Beıızıne, builc pou machinc et petrole 

(Na 1382] 
Bottineıı (No 1310] 

Fournitare pierrH luwtu (No 1'76
) 

Office Cercales Ankara: 
1 

Conıtr. hungıır et batisse Adın (• 

Dir. Pr. Monop. Saınsıall : 
l"rav. remblai et plancher en beton (N 

Municipalite Adana : 
,ôıf 

Capsuleıı at bovta 1 H pour liııı P 

lfU.OUSU (N• Ia78J 
Municip · Ödemiş : 

Re11iıtrH at imprimis [N• u79] 

Com. Acb. lnt. Erzurın : 
Chaudron• lNo 1381] 

Cem. Acb . .MiJit. Edirne: 
Petit• chaudron• [No 1382) 
Tran•port founage [No 1383) 

Hôpital Modele Sivas : 
lin:ı:ine et haile pour moc:hina [No 1383] 
Fabricalion ihıi• pour pio•hu. pellH al 

Bei• d'orme [Na 1382) rf 
Dir. Gen. Fabr. Milit. p.o1'

11

1 bachu [Ne 1384] 
Te•te caniquH [No 13851 Cylindre de laminerie, papier 

iıneri, machine-outil iı touı•, 
Oir. Ecole Normale de Musiqae: 

ti ' 
rıı• 

fil ele 11ouclure [No 1382] 
Palatot. (No 1371] 

Com. Aeh. Milit. Tekat: ı Muoicip• Bulancak: 
8louse en colon [No 1371} Conalr. mur et baraqatı pour f' 

C A l S D 1 t , 1 (No 1382] 
om. c ı. urv. ouan. s .. C h 1 T h 11e: 

M • ı · · (N la7l) om. Ac . nt. op a atcrıe pcur moyen• marıtıme1 o "' s$S] 
Muoieipaliti Ankara : Capsu1u, clouı, boudea [No 1 

Parapet (No 11l72J Eperou [No 1383] 
B•ttinH et petru [No 1372) Org• [No 1384) : 

t 

Dir. Gen. Monopoleı : Li111e Aviation T. Çubuk 
Armoira lriıorifiqua [No JS72] P aux da koarban f No JS8.3J • >.~~ 
laHalo et cali• kanine [Na 1372] V eieı Aerienes de l'EtBt 
s .. tle (No 1372) lmprimc• (No 1384) • 
Papier d'emlıallage [No 1'72) C A b ıııı·ı·t K klattlı . . I b I om. c • ını ı . ır 
Muoıcıp. stan u : Baarre (N<> 1385] • 

Prajecteıır aoınplat (Na 1372) Com. Ach. Milit Adaoll • 
Vilayet Ankara : 

laatallation parato11ncne [Ne 1373) 
Can.tr. eeuic (No 1373] 

Vilayet Balıkesir : 
Aclıevement con•lr. bitıHa Pııtf .. ıure 

port Erdek lNo 1373) 
Pi .. hH, pellH et tcntu [Na 1375) 

Municip. Berıama : 
Drunmont carte (No 1373) 

Dir. Trav, Pub. Çanakkale : 

Chau11orH (No 1385] • 
Com. Acb Milit. Seliıııif' . 

ltagere {No 1385] 
r•ı1 

NOTES ı Leıı Numcroı entr• • ' 
thuoı ıont ceux d• notu• jollrf' 
lequol l'avi• a paru 

(•) Lu afiairee ııuivie• d'oP'ıet f 
rieqac H rapportent lı do.s ••

11 

adjudicatio• a la aurencb~~ 

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

Mersin Belediye Riyasetinden : ı 
i·4·140 tarihinde ihale edilmek üzere açık arttırıı'~ıt~ 

retile sahi cak olan şehir süprüntüsüne talip çıkmadı~ 91 
ihale müddeti on ıün uzatılmıştır. Taliplerin 16·4·94 ıV 
ıdnü ıaat 15 te belediye encümenine müracaatlar• 
olunur. 

Balıkesir Ormaa Müdürlüiüntl • : 

Ginsi 
Miktarı 

Hacmı 

M' 
Çam lT 

Muhammen vahit fi•t• 
Lira J(utUf 

s ıo. bi 
kaza&l dahilinde Andiılı 

ı ııtıf• Jı 
ermanıodan 171 metre miktarında keıtelik sa.tııa çıkarı pıı.,. 110 

Satış %4.4.940 çarşamba a-ünü sa.at 15 de Balıkeair ottı' 

Balıkesir vilayetinin Edremit 

resinde ~rttırma ile yapılacaktır. tıı''/ 
Beher metre mikibının muhammen fiatı 5 lira 10 kurut o' 
Şartname ve mukavelename projeleri Balıkesir Hdreıı>it 

iarelerinclen alınır. 
Muvakkat teminat 81 lira g kuru~tur. 
Satıı •mumldir. 

T. C Ziraat Bankası Mudanya Aj,.r.sı.,.Jn : . ııı' 
Bankamıı.a merhun olup 937 senesi uıuhsulüudeıı yüı. yı~ ıO 

bin kilo salamura zeytin tanesi li.4.940 perşembe ~ünü sııs 
petin para ile satılacaktır. · 

T l bl · B Ş b • A · " aatlert c i crıo ursa u emıze veya Jıuısımıza murac 

olunur. 

lstanbul Beıinci İcra Memurluğundan : ,,, 
Bin borçtan dolayı mahcu~ olup p rya çevrilmesine J;~1cıl 

rilen ltir adet yeni ıiıtem tera:ai nçık arttırma sur tile sııt•., ıt ~ 
dan birinci arttırmuı 13.4.940 c•martesi giinü saat I? ."~e ff, 
kadar, satılmadıtı tariirde ikinci arthrmı:ısı 16.4.940 tarıbıo şill 
ınat ıaat 10 dan 1! ye katlar Galatada Aiopyan hanında r f' 
ra ve a~ık arttırma ile satılaeağından talip elanlar yukıır 8 

1 ut· 
olan pn ve saatte ıatıı memuruna müracaatları ilAn 1111 
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