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Ekonomik Haberler 
Elindı demir stoku olan beyan- lzmirde açılıcak çuval fabrikası 
namı ile hükOmete bildirıcek İzmirdo bir çuval fabrikası İn• 
liuku· m t ·ıı· k k •ası j.-in İno-iliz Brassert firması e mı ı orunma anu- Y r o 

::ı:n İstinaden lıakikt ve hükmi mühendislerinin tetldklerde bu· 
at ıslar ellerinde bulunan demir lunduj'u evvelce yaz.almıştı. Ha· 
oklarını iiğrenmek busuıunda ber alındıtına a-ire bu müessese 

~tni bir karar almış ve Resmi İzmirde çuval fabrikası tesisini 
r.'lttede neşredilen bu ka· esas itibariyle muvafık ıörmÜf· 
)' tnanıe ile bu gibi eşhası be· tür Nihai karar Ticaret Vekile· 
~llnıllle veruıeğe mecbur tut- ti tarafından verilecektir. 

114tur. 
ih l(ararnameye göre, ithalltçı, 
) tacatçı, komisyoncu, toptancı, 
ti~ı tojltan~ı, perakendoçi, fah
ll •cı, imalatçı, clemirmci, ema
~.· t f i, nakliyeci, müteahlııit ve 
~Gnkalar iibi tacir sıfatını haiz 
U tl• hakiki ve hükmi şahıılar 
~ t le.cir olmıyao sair bütlo şa· 
c:~ılar beyanname verecektir. Ta· 
kı~ 01ınıyan 'ııbıılardnn iki yftz. 
1 eyı kaılar mevcutlu bulu•an
lltlı S b •ı• • •L • kfl Ç\Jı: • aı:ı ve çı mıır gıoı · 
• •auatlar erlta~ıodan anaak 
,,'tıaUarınm ifuma yetecek ka
•ar bt taıeveudu bıılunaolar bunları 

Y•ı:ıa. 111eebur llefildirler. 
ı,~Yanname vermefe mcoltur o· 
t,~ ~r cliikkin, mağaza, depe, 
"-hı\(.~ ve imalathane, ikamet· 
~ fıbi bütün tasarruflarrnda 
b~l~nan mahallerdeki demirleri 
_. dırecekleri gibi rehin, tediyot 
,.'~• •ınanet olarak herhangi bi 
t'.tıın tasarrufunda olan demirle· 
q b . ~· t •yan edeceklerdır. Beyan 
\·ııltcek clemirler her kuturda 
le1,~liluaı yuvarlak çubuk demir-

1' kiıeli çubuk demirlerdir. 
lll Ayrıca beyannamede d e r c i 
~ telturi malumat meyanmda a-

1111 • d . • ik ' oy a ını, tıcarı unvan ve 
t~-~tr&hı vazih surette bildi· 
ııe:.t~ ribi mevcut demirlerin 

11 •nı, eroanette olup olmadıtı-
... hıınıi fahıs veya ticarethane· 
tıı ithal etmi' olduğunu da bil· 
,~tcek; ve bunları vezib ve doğru 
'-lltak si1leyip im:r.a edecektir. 
t Y•tınarneleri bu J? ünden itiba-
tıı ij,. •• • • d . \t . " iUn açın e; yanı cumar· 
.. •ı öaletlen sonra da devam •t
"'"'k ~ ~ Uıere pazartesi aktama ka-
~r. bUntaka Ticaret Müdürlük· 
li:~ııt, verecekler; ve mukabi-

a. rnukbuz ulacoklardır. 
ıı, ~ı.ıdan başka lcararnamenin 
)ı Şrı tarilııindan itibare' her a· 
~~~onuncu ıtnünü takip eden 
1 1~ 11 ~btl sarfında da bir ay· 
•tıt r•ııyeti bildirm•ie mecbur 
ı,,; •uttur. Hükumet bu demir 
. ta •ıı nevi ve cinsleri muvafık 
h tcliiderini değer fiyatını tedi 
._tt''1•rek aatın alacaktır. Hükl· 
ı., taraf ıııdan el konan demir· 
~•ıı ~a.raraamenin neşri t.rihin
'll 1lıbaren baıkelıuıı a satıla
, .. ')ıp derlııal hük6mete satıı 
~'•n 11,lllıı' e de\'folunacaktır. Karar· 

•e • ile vaz.eılilen beyanname 
fiil..-' llleaburiyetine riayetsizlik 
~ıl 1 

lllilli kerunma kanununda ya
~.~ «ıezalann tatbikini zaruri 

"ktar. 

l'· lhraı edilEcek arpalir 
titı.'"'•t Vekaleti, hükOmet em
llüQ6Yrılarak ihracıı menedilen 
._,4 ton arpanın ibrnema mü· 

t •tıniftir. ---Dahllt ticaret eşyası 
li Cl&tnrük ve İnhisarlar Vekale 
"~~tnteleri lir.umlu ardiyeleri 
~\ıt •tı edebilmeleri için vermit 
~)~lu kararı kaldırarak bundan 
ı.111 ' dahili tiearet eşyası· 
''ta fl•rGk ambar ve ant
'-'~ltına alınmamalarını allka-

1 bildirmlıtir. 

Almanların Tarkiyeden ılacaOı 

mallar 
Türkiye ile Almanya arasın

da yapılan sen ticaret mukave
leıi nhkimmca Almaııyanm 

memleketimizden yapacağı :ıey· 
tinyağı mubayaah üzerinde mn
zakorelerde bulunmak ve muba· 
ynatı yapmnk ÜHre Alman it
halAt dairelerini temıileıı bir 
heyet fehrimiı.e ıeluıtştir. 

Alman heyeti dün Mınteka 

Ticaret müdürlütüne relerek 
burada midir Avni Sakıaanm 

ve İzmir Zeytiııyllğı İhracat Bir
litinin ıönderditi mümessilin 
iştirak ettiti bir teplanhda bu
lunmuş ve ilk teması yapmıştır. 
Alman heyeti reisi, Türk Alman 
muvakkat tiearet anlatması mu· 
cibince yapılacak olan b1ı1 mu
bayaattan ıonra memleketimi&· 
den daha zeytinyağı almak arz11 
zu edildiğini do beyan etmiştir. 

Diğer taraftan Alman iUıalU 

daireleri tarafından Tlrkiyetlen 
alanacl\k fıııdık, incir ve fi:ı.üm 

mubayaatın1 tanzime memur e· 
~ilen müme11&il de Ticaret Ve 
kileli Tetkilatlandırma bat· 
kontrolörü Hakkı Nezihi Erkııe· 
nu ziyaret ederek uzun müddet 
göritmfiştür. 

~--
Mart ayı zarfında gümrük veri· 
datı yarım milyon lira artm19tır 

İstanbul a-imrüklerinde ıeçen 
Mart ayaodaki varidat barb baş· 
ladıktan aıonraki aylara niıt.etle 
yarım mılyon lira kadar fazla 
olmuflur. Geçen Ryl~lden evvel 
ber ay 6 milyon lirayı ltulan 
İstanbul fÜmrük varidatı, harb 
bati adı k1an soııra yarulnn afa· 
tıya düşmüş ve Marta kadar 
ber ay 2,5·3 milyen arasında 

temevvüç etmi4tir. Fakat Mart 
ayı içinde a-ümrüklerde faaliyet 
geçen 11ylara nazaran çoj'almış 

ve varidat 3 milyon 300 bin li· 
rayı aetmittir . 

Hollanda ve lsviçre tiuret 
anlaımaaı tımdit edildi 

1 nisan 19 tO tariıılııinden iti· 
haren mer'iyet mevkiinden i•k
ması lazımıelen Türkiye·Hollan· 
da iktisadi işbirliti protokolu, 
tediye ve tioaret anlaşmala· 

rı mer'iyet müddetleri He
yeti Vekile karar ile 1.5.940 ta· 
rihine kadar temdit edilmiştir. 

Türkiye ile İniçre arasında 
mevcut olan ve 31.3140 tarihin · 
ıle mer'iyet mevkiinden çıkması 
li:ıım relen ticaret anlaıması da 
ll.5.940 tarihine kadar temılit 

olunmuftu. 

lzmir ihracat bırlıklıri toplantısı 

İzmir Zeytinyağ'ı ihracatçıları 
birliğiti idare beyeti bir toplan
h yapmıfhr. 

lzmir meyve ibracatçılar birli
ti heyeti ıle teplanarak birliie 
ahi. baaı itleri •hak ... etmittir. 

Fiyatların teshiti 
Madde l - İktısnd Vekilliğin 

ce endüstriyel mnmulAttan han
gilerinin maliyet ve toptan satıı 
fiyatlarmın teaıbit olunecoiı ln· 
yin ve ilan edildikten sonra sa
lahiyetli memurlar vasıtasile sı

nai müesseselerde icnp eden tet
kiluıt yaptırılır. 

' fiatlara, oralara kadar yapılacak 
nakil masrafları da ilave edilir. 
İcabmda muhtelif şehirlerdeki 
toptan .. ıı, fiatları İktıaad Ve· 
killiiince ayrı ayn illn olunur. 

Madde 2 - Tetkikn meaıur 

edilen kimselere, müeueselerin 
müdür vey« sahiplerine glsteril
mek ilzere, vazifelerini ve hü
viyetlerini açıkça ltiltl.iron biror 
vesika verilir. 

Madde 3 - Tetkikat, mies· 
sesenin oçık bulunehıfu zaman
larda, işlerini ve çalıfmalarını 
nltsatmıyacak bir "ekildc y:.:ıpılır. 

Madde 4 :\ialiyet ve top· 
tan satış fiyatlarının tayin ve 1 
tesbiti için mueueselerdc tetl<ik 
olunabilecek hususlar şunlardır : 

A - Müessese voya fabrikanın 
kuruluş planları ile tamir, tcv· 
si, tadil ve tecdit haı ek etlerine 
e ... os olan plaıı ve vesikalar, 

B - Bina vaziyeti, makineler, 
tesiıut, eldt ve edevat ve ye· 
dekler, 

C · İptidai, yarı mamul ve wa· 
mul maddeler, 

ç - İşçilik, 
D · Bütün hususiyetleri ''e te· 

ferruatı ile ivletme uıulleri, 
E • Knyıd ve muhasebe aiı 

temleri, 
F Maliyet ve satış fiyatlarını 

tesbite medar olan ber türlü ka· 
yıtlar, vesikalar, kiir ve ıı:nror 

hesnplnrı, bilançolar, 
G - S ~ış teşkilatı, 

G - Müessese bünyolerinin hu· 
susiyetlcrine göre diğer lüzumlu 
noktalar. 

Madde 5 - İktıaad Vekilliii 
yukarıdaki malumatı müessese· 
lerden yazı ile dahi isteyebilir. 
Müesseseler, istenilen bu mali· 
matı knyıtlnra müıtenid olarak 
ve kooulnıı mftddet içinde İktı· 
sad Vekilliğine gindermeğe mec· 
burdur! r. 

Madde 6 - Müessese snhible
ri, İktısa d Vekilliği tıırafındıın 
tetkik t icrasilc tavzif edilen 
memur ara her türlü kolaylığı 

göıtermeğe ve istedikleri malu
mat ve izahatı vcrmeğe ve yan· 
larındu salahiyetli ve işe vakıf 

muhaııib, mühendis veya memur
larıııı beraber buluııdurmata 

mecburdurlar 

İKİNCİ BÖLÜM 
İlan 

Madde 7 - Yukarıki madde· 
lerde gösterilen cHslar dahilin
de yapıl u tetkildcr neticesinde 
tesbit olunacak fiyatlarla birlik· 
te mamulatın cıin&lerine ve hu
suiyetlerine ve ticari teamüllere 
röre s tışlarda en a'& ne mikta 
rın tept n satış ı;oyılacağı da 
tayiıı ve ılan olunur. 

Madde 8 Topt n satış fint 
ve mikdarlnrı ilan edilirken bun
ların hangi tarihten itibarc ı t t
bik olunacağı da açıkça bildi
rilir. 

Ma.lde 9 - İstilııaal aıerkea
leri haricindeki toptan satıt fiat
larının t .. biti i9in ••rkeıulokl 

Madde IO - HökGmetçe tip· 
leri ve normları tesbit edil•it 
olan sınai mamullerin teptan H· • 

tış fiatları meıkOr tip ve norm
lara ıiro, tip ve normları tesltit 
edilmemıf elan sınai mamulltın 
satıf fiatları da mahalli teamül· 
lere, yahut memlekette tanmmıf 
veya beynelmilel ti19 Ye normla· 
ra ıöre test.it Ye ilin olunur. 

ÔÇÔNCÜ BÖLÜM 
Koatrel 

Madde 11 - Tesltit ve ilAn 
olunan toptan satıf fiatlarınıo 

tatbi"rntı, İkhaad Vekilliği teşki· 
latı ile maballi btılediyelor tara· 
fından kgntrel ve takib edilir. 

Madde 12 - Memleket içinde 
istihUik edileııok malları, toptan 
elarak tesbit olunan fiattan faz. 
lasına sattıkları ıartllen miease
se 1&hiblerilo salahiyetli adamla· 
rı hakkında kontrol ile mükel
lef memurlar tarafından bir za· 
Lut varakası tuhılarak 30!l3 nyılı 
kanun mucibince cezai takibat 
yapılmak üzere mahalli Ctimbu· 
riyet Müdıleiumumiliğine verilir. 
Zabıt varakaaınm ltir ıureti 48 
saat i9inde mlesaese sahibine 
veya müme11iline teblit etlilir. 
Bir ıureti ele İktıaad Vekillitine 
gönderilir. 

Madde 13 - Tutulacak zabıt 

varakasını müe11eıe sahipleri ve
ya salahiyetli adamlan imzala
auağa mecburdur. İtirazları bu 
lundu~·u takdirde bunu :r.abıt varn
kas1111n altına yazdıktan sonra 
imzalarlar. imzadan kaçınmaları 
halinde bu ci .. et memur tarafın
dan zabıt varakasına şerlaedil· 

mekle iktifa ohınur, 
Madde 14 - 3003 numarala 

kanunun 4 üncü maddesine da
yanılarak kaleme alınmış ve De
vlet Şurasında tetkik edilmiş o
lan i~bu nizamname lıaYl<ümleri 

Reami Gazeteye baaıldı~ı günün 
ertesinden itiltaren yürimej'e 
ba,lar. 

Madde 15 - Bu nizamname 
laükümlerini A•liye, İl<tı1ad ve 
Ualliliye Vekilleri yilrütir. 

BORSA 
ÇEKLER 

l ı . 4 • 1940 
Londra 5.24 
Novyork 150.-
Pariı 2.9675 
Milin o 7.65 
Cenevre 29.ı72~ 

Amsterdan 89.357ıı. 
Rrüksel 25.4i2J 
Atiua 0.975 
Sofya 1.Sl75 
Mndrid 13.61 
Buda peşte 27 .5i 
Bükreş O.i'Aö 
Belgrad 3.59 
Y okohama 35.ö9i 
Stokhohn 31.005 

ESHAM VE T AHVıLAT 
Ergani 20.ti 
Sıvas ·Erzurum 2 19.U 

" 
5 1'.61 

" " 
f5 19.A 

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

y ARIN 1'°3.4. 940 taY APILACAK İHALELER 

lst. Deftertlarlığı : ----!-Edirne Ask. SAK: 

Ku .. te lı:apı ,art•''• 
(No ı:mw 

camekan v • Bakır karavana (No 1382) 
Aıkert Fabr. U. Miti.. SAK Ank,: 

Nafıa Vekaleti: 
Aafalt karıştırma makinui ve 

(Ne 1373) 
konka•Ör 

Çamaşır ve ~orap (Ne 1Si3J 

İst. Maarif Mftd.: 
Çatal ve kaşık (No 1384) 

Üıktldar C . Müddeium.: 
lkmelt (No 1373) 

1 M. M. Vekaleti SAK: 

1 
Çadır bni (No lS8S) 
Madeni iyod (No 1S36) 

Tophane Lvz SAK: 
Sinı Aygır Depesu Müd.: 

A~ır inı. (No 1376) 

Samsun lnbisıırlar Bafmüd.: Bulgur yap. (Ne lS 6) 
Me~il1a (No 1378) 
İnhisarlar Umum Müd. 

laka\it kapalı: (No 1380) 

H miş : ( ] Tırnak içine alınmıf nu• 
maralar, işin banııı uy 1ı gnetede neır
oldu~nu gösterir. 

9. D. Yolları İzmir : 
Piıtenlu 1•111mlta (No lSi:l) 

[•] Sonunda yıldız işareti buluııan i•lar 
mLiuyedeye aittir. 

• • 

UNAK SALAR 
-
inşaat -Tamirat- Nafıa işleri - ~alzeme-Harita - , -

i.laaığ Vilayet Daimi Encümeninden: 
Elazığ merkezinde yeniden yapılacak ilk okul binuının j0529 

lira 13 kurııtluk intaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuttur. 
Bıı İfe ait evrak 'unlardır: 
A) Baymdarhk işleri ienel şartnamesi. 
B) Yapı i'leri umumi fenni şartnam .. i. 
C) Husuıi 'ertname 
D) Eksiltme ıartnaaeai 
E) Mukavele prejeai 
F) Ketif evrakı 
G) Proje 
Ekıiltme 24.4 g40 tarihine rastlayan çarfamba fÜnÜ saat onbıfte 

Viliyet Daimi Enaümen Dairesinde yapılacaktır. 
Elcslltmeye ıirebilmek için isteklilerin 1~39 lira 72 kuruşluk 

muvakkat teminatı gösterir Ziraat Bankası makbuzu veyahut banka 
mektubu vermesi ve buudan başka aşagıda gösterilen vesikaları • ibraz etmesi lbıındır, 

1 A) Nafıadan ahnmıı elaliyet vesikası. 
B) 919 yılına ait ticaret odası vesikası, 
Teklif mektupları yukarıda yazıla saatten bir saat evveline kn

clar Daimi Encümeıı ReiıliJine verilmit olmıilıdır Po!ila ile gGnde-
1 rileo mektupların mühür mumu ile kapanmıv olması \'e meıı:kOr 

saata kadar relmiş bıılunı•aaı lazımdır. Posta tcc:hhürleri nazarı iti
l.ara almmaz. 

Erzurum Levazım Amirliği Sahnalma Kemisyonundan : 
Karaköse.le yaptırılacak hutanenin kapalı zarfla ekaıiltmesi 

29.4JMO pazartesi ıünü saat 16 dadır. Toplu tutarı 37,000 lira ilkte
minatı 2775 liratiır. Şartname, ketifleri İst. Lv. Amirliği satınalma 
komisyonunda görülür Taliplerin ihale saatıodan bir saat eneline 
kadar teklif 2.l?rflarını Euurumda Lv. Amirliği 1ahnalma kemiıyo 
nuna vermeleri. 

O. O. Yolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden : 
Eski,ehirde Devlet demiryollarma aid Çırak weıdc-bi ikuıali 

nevakıa işlerinden elektrik, telefon ve sinyalizasyon tesisatı iJ,. sıhhi 

tesis;t ve dclteme, sıva badana işleri (şartname ve fiatlardn gerek•• 
tadilat yapılarak) yeniden kapalı zarf usulile ve vahidi fiat üzerinden 
ekıiltmeye kenmuftur. 

Bu itlerin muhammen keşif bedeli 165000 liraılır. 

İıtokliler bu ite ait şartname; proje n diğer evrakı devlet de· 
ı miryollarının Ankara ve Sirkeci veznelerinden 825 kuruı mukabi
l linde alabirler . 

Ekııltme 29.4.940 tarihine raslayan pazartesi a-ünü saat 16 da 
Allkarada D. O. Yel daireıinde toplanaeak merkez l komisyonunca 
y ıpılacaktır. 

Ekıiltmeye iirebilmek için isteklilerin teklif mektuplıırı ile bir· 
tikte •••tada yazılı teminat ve vesaiki ayna ıin nat 15 e kadar 
komisyen reiılitine vermeleri lbımdır. 

a)- 2490 .\! lu. kanMD ahkamına 11yıun 9a00 liralık muvakkat 
temiaat 

it) BY kan•nun tayin ettiti nsikalar 
c) Bu it için Münakalat Vekaletinden alınmış elıliyet vesikası, 
Ehliyet vHikuı için ihale gününden en az sekiz gün evvel is-

tida ile Münkalit Vekaletine müracaat edilmesi . 
Şartnamelerde elektrik ve sıhhi tesisat malzemesinin piyasa 

mevcuduna ııöro t ılurik edileceji nazarı itibara almmıştır. 

İzmir Enırası Sariye Hastahanesi Baıhekimlilindea : 
Keşif bedeli 2502 lire 40 kurıış Vf' muvakkat teminatı 187 lira 

SS kurut olan hastahanenin yeni pavyonun balkonunun ikm8;li ile 
avlu dunr ve demir parmaklığı açık eksiltmeye konmuftur. 1.t~kli
lerin keşif Ye ,ıırtnameyi görmek üzere her gün başhelı.imliti ve 
eksiltme ıünil olan 27.4.1.tU tarihinde cumartesi i'Onü 11at en birie 
Tepeaikte emrazı ıariye hutahanaıinde toplanan komisyona mtira
eaatları. 

• • • 
Nitınta,ta mektep bah~elerinin tanzimi, Bak: Möteferrlk sütu• 

sı••ia İıt. Belecli7 .. i llbıaa. 



2 
e: 

' Münaka alar 

inşaat, Tamirat, afıa işleri, M 

Eskişelıir çırak mek. ikmali nevakısı işle

rinden elektrik telefon ve sinyalizasyon 
tesisatı ile ıhbi tesi ah ve döşeme ı
va badana işleri (şart. 825 kr.) 

kapalı z. 165000 -

Karakösede hastane iıış. 

Umumi müfettişlik binasında yap. tamirat 
Pavyon balkonunun ikmal ile avlu ve de-

mir parmaklığı inş. 

Eminonünde Karaköy köprüsunde meyda
na kadar muvakkat ahşap köprü inş. 
(tart. 51 kr.) 

Kadıköyünde Modada Devriye ıok. kağir 
istinad duvarı, kuyulu menfez ve tro
tuar iti 

" aç. eks. 

" 
kapalı z. 

Bf• ekı, 

37000 -
5529 15 
2502 40 

19279 08 

8590 52 

ı ıaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastahan Lvz. 

Trinatuyum dö fosfat: 5 t . 
Eczayı hbbiye: 47 kalem 
iod: 50 kf. 

_,... ___ _ 
nç. eks. 
kapalı z. 

" 

2400 -
6723 50 
1000 -

E lektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Çırak mek. rap. elektrik telefon ve sıhhi kapalı z. 
te isatı (Bak. inş. sütununa) 

LGkı lambası 500 mumluk: 30 ad.-200 mum· pa:ı:. 
luk: 30 ad.-300 mumluk: 40 ad. 

Y otlı enterrüptörlerin uzaktan tahrik mik
nabsı: 12 ad.-kabili ihraç iştirak kolu: 
4 ad.-komple kumanda kabası: 12 ad.
ıinyal lamba11 globu: 30 ad. (temd.) 

2ZG5 -

Maçka depoıunda elektrik tesisatı paz. 1155 

Çamaşır v.s. 

Y meoi: 2500 çift- arık: !lOPO çift paz. 
Kana\•ite: 18000 m. n 6300 -

M bıly , büro ve ev eşyası !ifıuşamb_!._ Hah, v.s. 
paz. 3680 -

tbaa işleri - Kırtasye-Yazıh ne L va~ımı 

Raımi mühür: 561 ad.-bethk damga: 561 ad. aç. ekı. 1063 90 
Yazı makineıi 28 santim 9aryolu (Re· n Beb. 210 -

minıteo, Kontinenttıl Mer1edea veya 
İdeal marka): 20 ad. 

Aiaç damgaaı imali bir tarafı balta ve di
j"eri tarafı damıa olmak ve .\: ayrı ay
n 1 ~ dan 440 ]\'~ ya kadar sapile be· 
ralter: «O ad. 
ahruk t, Benzin, l akine yağları v. s. 

cnzin: 23 t.-vakum: 6920 k. gre : 3740 k .- pu. 
valvalio: 2.150 k.·iaz: 73J 

Ma:ao!: l t. 

Müteferrik 

Otob6a kareıeri 2 tip: ad. 
Top cephane semeri: 12a5· l400 ad. 
Kutar: 50 d.-ralvnnizli su kovası: 250 

ad.-mekklrı: i500 ad •• araba urganı: 

1000 ad. 
Bakır aalaan: 10000 ad. 
Tulumlta ve levaz.ımı: 17 kalem 
Etiket kurutma arabası: 10 ad. 
Sondaj alitı: 1 ad. 
Eluelıiyor biçatı: 750 ad. 
Bitüm: 330 t. (tart. 228 kr.) 
S yyar benz.in tankı: 30.50 ad. 
Otomo il walHmetıi 
Yataklık pam11k: 20 t. 
Klmlr s•valyHi: 240Q ad. 
Ka yonet liıtiti: 60 d. 
Çinko levha: 12 ~\! 10 t. 
Cam, filim•pak, cam dlyap :ıatif, kfifıd kart 

pedal aaf ispirte aıııd ıitik v. ı, fotot· 
raf aalaemeai: 27 kalem 

Makine iplij"i: 3114: l,I t. 9/ 14: 600 k.-ai· 
til ipi 1.25: 325728 m.-tepe urranı 2.40: 
1200 m.-.er•i ipi: 85000 m. 

Kaput batla şeridi 21 m m: 182000 m. 
Çanta emu:ıı ıeridi 28 m m: 140000 m. 
Tüfek aıkı ıeridi 26 m m: 345000 m. 
Palaska ıanta emua teridi 50 mm: 126 )00 m. 
Çnta emur. baakı ıeridi 80 m m 26 00 m. 
l!rz k, Zehir , Et, Sebze v.s. 

Makarna: i7 t. 
Zeytinyatı: JO t. 
Arpa: 10 t. 

,, : 120 t. 
K. ör.im: 26 t. 
Soda: 1 t. (temd.) 
Tea tıkır 

ray e de 1 er 
Y Hıltan eıya11 

Çinke al.ıop eşya v.s. 
Katır 1 ad. 
Muhtelif lein ef1a: S 9 parça 

Zeytinyatı: 400 k. 
V fYHI 

Yar.ahan• eıyaıı 

" 

pn. 

" 
" 

" 
af. eks. 

" par.. 

" 
kapalı z. 

pnz.. 
kapalı • · 
paz. 
kapalı z. 
par.. 
aç. eks. 

paz. 

" 
" 
" ,, 
,, 

aç. ekı. 
kapalı z. 
paz. 

,, 
kapalı a. 

paıı: •. 

aç. art. 

par.. 

" aç. art. 

,, 
,, 
" Guete kitıd: 2.5 t.-radyo makioeıi v yazıhane ,, 

,, 7-

2912 

48000 -

1523 -
1250 -
000 -

45500 -

k. ol ! 

6901 20 
S400 -
4595 as 

27300 -
25200 -
69000 -
so•oo -
28000 -

11 IOt -
ıs oo -
48(10 -
7200 -
5460 -

5000 -

9500 -

2775 -
414 69 
187 68 

770 93 

644 29 

180 -
504 27 
75 -

J39 75 

472 50 

552 -

T9 g5 
315 -

231 -

J91 92 

i7i0 -

114 :ıa 

94 -
45 -

34JZ 50 

583 -

617 10 
10 -

344 65 

982 Si 

2047 so 
1190 -
4700 -
3770 -
1958 -

132 fi9 
ıııs -
T 
ıoso -
409 59 

750 -

D.D Yolları Ank. ve Sirkeei 

Erzurum Lvz.. SAK 
Edirne Nafıa Müd. 
İzmir Emrazı Sariye Hast 

İst. Belediy si 

D.D. Y otları Haydarpafa 

,, 

O.O.Yolları Ank. ve Sirkeoi 

İıt. Maarif M dörlüjü 

29-4-40 16 -

29-4 40 lG -
22·•·40 
27-4-40 ll -

27-4-40 12 -

U-4-40 12 -

29.4.40 il -
30-4-40 15 -
30·4-40 15 30 

29-4·40 16 -

15-4-40 J4 -

İst. Elek. Tramvay Tünel İflet. U.MIC. 30·4-40 10 -

Toplaane Lvz, SAK 

Çorl• Kor SAK 
Tophane Lvr.. SAK 

Deni• Lvz. SAK KasımpafO 

lst. Jandr. SAK Taxim Ayazpafa 
M.M.V. SAK 

ist. Vilayeti Ziraat Mld. 

Edirne Ask. SAK 

Aak. Belediyesi 

M.M.V. Hava SAK 
lıkişehir Kor AK 
Çerlu Kor SAK 

11 .... 40 15 -

13-4·40 1 l -
16 4-40 14 38 

15-4-40 11 -

27-4-40 11 -
27-4-40 ıo -

29.4.40 14 -

16-4-40 18 -

IJ-4-40 11 -
16-4-40 15 -
13-4-41 10 -

" 13-4-40 11 -
iııbisarJar Umum MüdürUifl 29.4.40 15 -

n ~-4·-'0 15 30 
,, 71 4·40 il --
,, 20-4-40 11 -

Nafıa Vekaleti Malzeme Müd. 29.4.40 16 -
M.M.V. Fen Sanat U. Müd. J(l.4.40 a kadar 
Gilmrftk ve İnhisarlar Vek. Aok. 17-440 
Jantlr. Gen. Komut. Ank. SAK 27-4-46 10 -
Devlet Limaalara lılet. U. Müd. 15·4-40 10 -
Gümrilk Ma.ıb. Gea. Keı:a11t. f.t. SAK. 29 4--40 15 -
Tepbane Lvz. SAK 17-4-40 ., lO 
Emniyet U. Mütl. Ank. 27-•·lO 10 -

Topbaae Ln, SAK 

" ,, 
" 
" 
" 

Maniaa Aıll. SAK 

" Edirne Aık. SAK 

. " 
lnlıiıarlar Umum Mfülürlüğii 
Toplaane Ln. SAK 

17-4 40 13 JO 
17-4·40 IJ iO 
17-.t.40 I~ iO 
17-4·40 13 JO 
17-.... 4& IJ 30 

24.4.40 10 -
25-4-40 11 -
11-4-46 10 -
il 4 ... 0 li -
30-4-40 11 -
JS.4·40 13 3t 
16-4-40 15 -

İıt. 2 oi iflia Beyoğlo Poıta .Sek.. 11-4·40 11 -
Glavanı Aprt. 

Adalla Belediyesi 
M.M. V. SAK 15-4-40 11 -
Oıkildar-Kadıköy ve Hanlisi Halk J9-4-40 10 -
• Tramnylar T.A.$. 
lst. 2 ci i ra Yak cık Çartıl.I 11·.fı ve 2-5·46 13 -

" Beyoelu Salik Aprt. 18-21-4-40 16 -
İst. 1 ei icra 1'.arakö' Palaı 15-11-4-40 15 -

,, Cstalothı Ü iki Matbaaıı lfS-18-4-40 12 -

11 Nisan 1940 

== 
llaflar, l{linik ve ispençiyari alat, Hastane lvz. 

D. D· Yolları ve Limanları Umum Müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli 24l0 lira olan 5000 kilo Trinatriyuaı ~i 

fosfat 29.4.1940 pazartesi günü saat 11 on birde Haydarpafada Gt' 
bin ıı dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usulilc ıatı' 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 180 liralık muvakkat teminat ve 1' .. 
ııuonn tayin ettij"i vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar )ıO" 
wiıyooa müracaatları llzımdar. 

Bu işe ait şnrlııameler komisyondan parasız olarak dajıtılı11•~· 
tadır. 

Elektrjk,Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 
Lüks lambaları alınacaktır. Bak: İst. Maarif Müd. ilanların•· 

• • • . ,t 
Çırak Mektebinde yap. Elektrik ve Telefon tesisatı. Bak: IPf' 

sütununda D. O. Yolları ilanına. 

Mensucat - Elbise -Kundura - Çamaşır v. s. 
Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan : 

ihaıeti 
••• ve 

2500 çift yemeni, 5000 çift çarık paz.arlıkla alınacaktır. 
13.4.940 cumartesi günü aaat 11 dedir. İıteklilerin belli gün 
alte Çorluda Kor satıoalma komisyonunda bulunwaları. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~---" 
IVlobilya, Büro ve ev eşyası, Muşamba, Halı v.s. - -

Deniz Levazım Satmalma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli 318() lira olan 200 aded karyola I~ ııiı•• 

940 tarilııine rastlayan pazartesi günü saat 11 de pazarlıkla alınac•~· 
tar. 

Kat't temin11tı 552 lira olup komisyonda meveud niimune "' 
evsafını girmek istiyenlerin ber gün ve pazarlığa iftirik edeceiıle' 
rin de belli gün ve ıaatte Kaıımpaıada ltulunan komisyenna oaii,.. 
caatları. 

atbaa işleri, k1rtasiye ve yazıhane Lvz. 
lstnnbul Vilayeti Ziraat Mildürlöfünden : 

Dairemiz.de mevcud resim nilmunesinin ayni olarak bir tar•11 

balta ve diğer tarafı damga olmak ve numaraları ayrı ayrı bir oır 
maradan 440 numaraya kadar sapile beraber 440 aded atao dalll' 
gası imali 12 4.940 tarihinden itibaren 15 gün müddetle eksiltoı•11 

konulmuttu. 
Damıa beherinin muhammen luymeti 7 lira ve muvakkat t,. 

mioatt 23 t lira dar. 
İbaleıi 29.4.940 tarihine müsadif paı.artesi gilnil aaat 14 te i~ 

tanbul Vilayeti konağında Ziraat müdürlüğü oda1ında müteteklı 
komiıyendn yapılacaktır. 

1 
Mezktlr damgaların reıim ve şartnamesi her rüo Viliyet ır 

raat mütlürlüğll kaleminde rarülebilir. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı 210 lira 2J tane 2B saotııııs 

taryolu yazı ınakiııeıi 27.4,940 cumartesi ıüntt saat 10 da Ankara• 
da M.M V. Satınıılma Ko. da açık eksiltme ıuretiyle satın alınacalı• 
lır. Yazı makinaları Remington, Kontinaotal, Korono, Uodervoolı 

. . . at 
Mersedes, ideal marka ya:ıı m kinalarındau olacaktır. ilk tet11111 

315 liradır. İstekliler mevcut yaaı wakinalarrndan birer tane ile elı' 
ıiltme ıün ve uatınıla mezkur komisyonll milracaatla ekıilt111•1' 
ittirik etmeleri. .... 

Mühür ve damga yaptırılacaktır. Bak; iat. Jandarma j.\" 
ili olarına. 
----~------------------------------------------,,,,,,,,,,,,..-üteferrık 

Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan : 
~ adet kanlar, 250 adet galvanizli su kovaıı, 50J ,. 

?ed mekari, IODO araba urganı pazarlıkla 1atın alınacalıl': 
ihalesi 13,4.9:10 cuaıarteıi günü s.ıat 10 da yapıla.aktır. 

teklilerin belli gün ve saatte Çorluda Kor satmalma koaiıyoouıı~' 
bulunmaları . , 

• • * l0,000 nded bakır sahan pazarlıkla satın alınacaktır. İbaltl' 
13.4.940 cumarteıi günü saat 11 dedir. İsteklilerin belli aün v• ~ 
atte Çorluda Kor ıatmalma komisyonuna gelmeleri. 

Emniyet Umum Müdürlüinden : 

Cinıi Eb'adı 

Cam 4 x 6 
Cam 6 x 9 
Cam 9 x 12 
Cam, lılm pak 9 x 12 
Cam, diyepoı.atif 9 x 12 
Cam 18 x il 
Cam 13 x 24 
Cam 24 x 30 
Katıd, elliıer aded. P. 18 x 24 

» enar :ıı » 30 x 40 
> l> l> .. 40 x 50 
> :ıı » » 50 x GO 

Kart postal 
Kontofo katıda 
Metol 
Tidor kinon 
Karltenat dö sud 
,Si)fjk dö Hd 
Miıülfid 

Hiposiilfid 
Aıiıl asetik 
Saf ispirto 
Bromür 

30 xlOO 

Entermetyer 9 x 12 6 x 9 
Entermetyer 9 x 1 4 x 6 
Ufak makaz iyi oinı 
Aliwinyow tuzu 

Beberin fiyata 
Miktara lira kr. 

iti - tın düaineai 
265 -86 > 

500 1 42 » 

5 2 50 » 

19 1 42 l> 

35 280 » 
42 5 5t J 

5 18 l> 

465 paket 3 9~ paket 
5 > 3 45 l> 

2 J 5 75 > 

2 > ı ~o » 
10 > ! 25 ~ 

12 > 52 » 
8 kilo 19 kiloıu 

15 l> g 50 > 

93 » 80 l> 

78 l> 1 l> 

il l> 1 ~5 l> 

160 > 50 l> 

1 » 1 50 > 

1 l> 1 40 l> 

2 .ıı i90 > 

2 aded 50 adeii 1 

2 » 50 l> ı 
20 :o 1 60 » 30 
5 kilo 4 kilosu-~ 

Yüzde yedi buçuk teminat: i44 lira 65 kuruttur. . 

Yukarıda c:inı ve miktarı yazılı 27 kalem fotograf malı•-"'' 
27,4.iMO ıumarteai aaat 10 da açık ekıiltme ile 1atıa alaaaeaJ&tır. 

1\, 
4 

tı il 

'1t11, 
liiıı 

••t _,, 
tıre 
lıtıı 

i~. 
lıia 

IGr. 
lir•d 
~ili 

tt1i 
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11 Niıan 19110 .......... 
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d~ 1 ~azla izahat almak isteyenlerin, •mum müdGrlük levazım mil· 11
' Uğüne müracaatleri. 

Milnakua Gu.eteııi -
ISTNBUL TİCARET VE ZAHI i BOftSASI 

GELEN 

3 

Ciosi 
Mub. be.I. Y.7,5 tem. Ekıiltme 

d l'aliblerin teminat makbuz veya mektubile 2490 sayılı kanunun 
ı:'düncü maddesinde yazılı belgelerle birlikte münaka•a günü saat 

te komisyona. gelmeleri. 

- 114940 -

FiAfLAR 

-cı sı 

Arpa 171 T n 
Mikdarı lira kr. lira kr. şekli aaati 

l\,,İf bedeli 
4578,20 

1249,-

598,25 

istanbul Belediyesinden : 
İlk teminat 

343,39 Nişantaşında 15 ve 52 ııci ilk mekteb bahçe· 
lerininin tanzimi 

93,75 Karaoğac Müessesatı kanalizasyon ı ııkinui 
tamiri 

44,87 Karaağac Müe11csatında yaptırılacak benzin 
tangı ve buna müteferri tulumbanııı takıl· 

Arpıa A ad.ı 

Çavdar 
Yulaf 
ı:a1ul.)a çalı 

~ ufak 
• ba bunya 

f.:(aşhaş mavı 

Fasulye tombul 
Kendir toh11mı1 

ruası. 

Keşif bedellerile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler ay· B~a:ı. pe ir 
rı lly 1 K f 1 Z b t Kaşar peynırı Pıt rı açık eksiltmeye konu muştur. eşi ve fartunme er a ı ve K 

Mıa r ear 

tiil.l~ınelat Müdürlü2'ü kaleminde görülecektir. ihale 26 4.940 cuma Fı:~.;~~ 
ııu ıaat 14 te Daimi Encümende yapılncaktır. Talihlerin ilk temi- I 

::t ,?1akbuz veya mektubları, ihaleden 8 ~ün evvel Fen İşleri Mü- ~ 
t '

1
Uküne müracantle alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına aid Ti-

'' 
:ı ıo 

5 17 
6 2 
ıs ıs 

16 30 
15 
26 -

4 5 
211 15 
5ı 

Yuk 

!( 1 a. 
\ .ıl 

]~ 30 
11:1 
16 o 

35 rıs 

.Sö 

lstanbul Maarif 

BoA-da.) 4,1 . 
Fasul,a 41 D 

Mvrcl ek 13 D 

Pamuk 13 .. 
Suuın ıs • 
Mı•ır 35 • Un 14ti • 
ÇııvdeT ' 15 • 
Tiftık 25 • 

G J DEN 
Nohut t6 • 
Kıl 17 • 
Faıı :,n 2! • 
F ndık iti 33 o 

niş FIAfLAR 
s.~day ; : Llverpul 3 95 

Sikago s 98 
• Vinıpek 5 02 • 

üdUrlUgUnden : 

---- ---- --- ------
TulumDa Ye levazam tT kalem 1523 ·- 114 22 afık ek. 11 
Etiket kurutma arabası JO adet 1250 - 94 - ,, ,, 15,38 

1 - Şartname, kroki ve müfredat listeleri mucii.ince yukarıda 
cins ve mikdarları 7a:ıılı 2 kalem malzeme açık eksiltme usuliyle 
satın alınacaktır. 

il - Mul.ammen bedelleri, muvakkat teminatları, ekıiltme aa. 
etleri hizalarında yauluiır. 

ili - Eksiltme 29. JV. 940 paurtesi günG hizalarında yaz.ılı sa
atlerde Kabntaşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komis
yonunda yapılaeaktır. 

iV - Şartname ve müfredat listeleri sözü geçen Şubeden para• 
sız almabileceti gibi krokiler de tetkik olunabilir. 

V - Tulumba ve teferruatı iıine girecekler fiatsız fooni teklif 
ve kataloğlarını eksiltme gününden bir hafta evveline kadar lnbisıır
lar Umum Müdürlüğü Tuz Fen Şubesine vermeleri ve tekliflerinin 
lıtabulünü mutazammın vesika almaları li:r.ımdır. Bu vesikayı almı· 
yanlar eksiltmeye giremezler. !tı~ct Odası vesi!:nlarile ihale günü muayyen santte Daimt Encü

llde bulunmaları. 

• 
Eskioehir Kor Satınalma Komisyonundan 

İL 1 1~35: 1400 aded teferrüatile top cephane semeri yaptırılacaldır. 
ltı~ tıı 16.4.940 salı günü saat 15 de Eskişehir J<or ı;atınalma ke· 
ı:Yonl!nda yapılac11ktır. Şartname ve nüaıunesi koruisyonda görü
li,' l'a~nıin bedeli azamiye göre 44,800 liradır. Kati teminatı 6720 
~t~~ır" Mlsteld'lerin kanunda yazılı vesaik ve teminat makbuzlarile 

Maarif Vekilliği köy Öğ'retmen okulları için &faQ'ıda cins, mik
tar ve fiyatları yazılı tole be iç çamaşırı pazarlıkla ıtttın alınacaktır. 
:rahmin edilen bedeli 5323 lira ve teminatı 798 lira 45 kuruıtur. 
istekliler bu iç çama~ırlarına ait şartname ve nümuneleri Maarif Mü· 
dürlüğü Yardirektörlüğünde görebilirler. Pazarlıtın 16 nisan 1940 
salı günü saat 16 da Maarif Müdürlüğiinde toplanacak Komisyoıı 
marifetile yapılacağı ilan olunur. (2846) 2-3 

vı - İstrldilerin eksiltme için tayin oluoan iÜn ve 
X 7,5 güvenme paralariyle birlikte mezkur Komiıyona 
ları. (294~) 

• • • 

aaatlerde 
möracaat-

1-4 

1 - Nümuneıi mucibince 750 adet ekselsiyor bıçağı mtlteab
lıidi nam ve ltesabına pazarlıkla satın ahnacaktır. 

R'Un ve saatte komisyonda bulunmaları. Eşyanın cinsi 
Beher takımının fiatı Y ekün il - Pazarlık 20.IV .940 Cumartesi günü saat 11 de Kabataıda 

Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiıyonunda yapılataktır. 
111 - Nümune sözü geçen Şubede görülebilir. ~· . -

Mikdarı lira kr. s. lira --- - - - ---1
111 Müdafaa Vekaleti Hava Satınalma Komisyonundan: 

''k iki tip üzerinden 8 nded otobüs kııröseri pazarlıkla yaphrıla· 
l~~~r. Birinci tip 18 kişilik beherinin fiatı 2500 lira ikinci tip 20 
~ ık beherinin fiatı 2500 lira hepsinin kat'i teminatı 3060 liradır. 
l\~tıırlıiı 13.4.940 cumartesi günü saat 11 de Ankara M.M.V. Hava 
tii 

111•lına komisyon•ndo yopılacolttır. İdari ve fenni şartname her: 
~,\ konıiıyo:Jda görülür. İsteklılerin muayyen günde kafi teruinnt 

E.rkek talebe iç çamntırı 
(2) parça 

2800 takım 17 25 3213 iV - İsteldileriu pazarlık için tayin olunan gün ve saatte • 0 

7,5 J'Üvenme paralariyle birlikte mezkur Komisyona müraoaatları, 
Kız talebe iç çamaşırı 1200 70 2040 (2940) ı-• 

Yek6a 

anunı belgelerile komisyonda bulunmnları. 
* * * ~ ton bitüme alınacaktır. Bak: Nafıa 0 Vekıilcti ilanlıırma. 
• • * 

L Eksels' b 1ll d · ı t' t ı ı_ l azım ile etiket 29.4.94 tarihli Pazartesi günü saat 16 da Ankarada Nafıa Ve· ıı:11 ıyor ıçn5 ı, son aJ a e ı, u umua ve ev A • r • . . w M _ 
'-lıııa arabası alınacaktır Bak: İnhis..rlar U. Müd. ilanlarına. 1 kaleli bınası ıçu Ôe lzeme " udurluğu odasında toplanan Mabe 

Etl k - . -- - oıe Eksiltme Komisyoı unda 45,500 lira muhammen bedelli 380 ton ~ Zahme. Et, Sebze V. S. I bilü ün kapalı zarf usulile eks·ıımesi yapılacaktır. 
" l l b k K::--Ô Ok I d . Eksiltme şortnamesi ve teferrüatı (228) kuruş bedelle M lzeme '-l-.. u e urgaz Tra ya oy ğretmen u un an · M .. dü ıu-ğ- d ı b'I' "'i u r un en ıt ına ı ır. 

Kilo Kilo Bir kilosunun Tut rı Yüzde 7 5 tem. ~fuvakkat teminat 3412 lira 50 kuruştur. 
~I azı çoğu muJ<.~~S,fiatı Lira kr· 

0'(~:~ t~~arı isteklilerin teklif mektublnrını u.ıuvakkat teminat ve şartuaoıo 
~~~tıe\'i 4600 4715 9 50 627 92 34 40 sinde yaıılı vesaik ile birlikte nynı gün aaat 15 e kadar mezltftr 
s;d c:k Komisyona makbuz mukabilinde vermeleri lbım.lır. (1873) (2890) }.l'at 300 328 ı oo cıo 328 oo 24 60 ı-4 
~ll t~kya Öğretmen okulunda açılacak Efitmen kursunun 
~~/'c1 olan yukarıda cins vo miktarı yazılı ekmek ve sa· 
'~tıat 6.4 940 tarihinden itibaren on be§ gün müddetle ayrı 
4Q 1 tkafltmeye konulmuvtur. Eksiltme 22°4.940 pazartesi gü
tcıt~at 14 de Mnlmüdürlüğü odasmda yapılacaktır. Şeraiti 
1~ :ık isteyenler okul muhasipliğine müracaat etmeleri 

un ur. 

A. Isparta Tümen Satınalma Komisyonundan : 

~'lı t:!;lyadaki kıtaatın senelik ihtiyacı olan 185751} kile unu l a· 
~ UsuliyJe ekıiltmeye konmuştur. 

1, A. rtnaoıesi İspartada tümen aatınalma. komisyonunda ve !stan· 
' 'tıkara, levazım amirlikleri satınalma komisyonundadır. istek
' brtnaıneyi komisyonda okuyabilirler. 
~ 1.1 185750 kilo unun muhammen tutarı 24147 lira 50 kuru§tur. 

\ıiıı-~hıarnedeki yüzde 25 miktar fazlası an dalıil olduğu hnlde ilk 
~ ~ 1815 liradır. 

''ıt11J1lt111e 30.4.940 terilıine tesadüf eden salı günü saat 10 da 
l. ~t 1. .tümen satınalma komisyonunda yapılacaktır . 
. ~la eldıJer 30.4.940 sah glnü ıaat 9 a kadar teklif mek:tuplarını 
~ hı111en a tınahna komisyonu batkanlı;ıoa verecek ve ya.hat 
1
• S.. tcelctir. Bu aaatteıı aonra ıöoderılen mektuplar alınmıyacak· 
'4 at ayarı tümen daire saatiyle yapılacaktır. 

~- tıl9o •ayılı kanunun hükümlerine ve i.ilhaasa 32 maddesine uy
lit. 1111

Yan mektupların aahipleri eksiltmeye İftirak . ettirilmiye· 

it •• * 
on ••det ahnacakhr. Bak: İnbiaarlar U. Müd. ilialarına. 

lıı,. 
\ tk ~Ye Müdürlüğü için lüzuwu olan 3 O kilo haki renk boya 
l~ltı~ıltı:ı:ıe suret le satın alınacaktır Tahmin bedeli 780 lira ve 

~ ~~t'•tı 58 J'ra 50 kuru4lur. ~arlname Zabıt ve Muamelat Mü· 
\ ~t D ~ leıninde i'Örülecektir. ihale 15 4.940 pazartesi günü saat 
tt.•t llıtııi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat mal<· 
~ ~t lllelctupları ve 940 yılına ait Ticaret Odası voıikalarile ilıale 

'-al Yen santta Daimi Eııcümentle bulunmaları. (2456) 

, ~ lstaftiiiiı Maarff Müdürlüğünden : 
11 ,, 'f 
~1>,~1 

Vekillitl köy öğretmen okulları için aıatıda cins miktar 
\ 

1
t, l' ' 1 Yaıı:ılı Ulks lamb ları yedekleri le pazarlıkla ıahn alına

~~lil,1 'hın in edilen bedeli 2285 lira teminatı 339 lira 75 kuruştur. 
~ •t\ \'bu lü u lambalnrile yedeklerine ait şortnnmeyi Maarif Mü 
~•i ti '~direktörlügtinde iÖrebilir. Pazarlığın 15 nisan 1940 pa· 

"'\iıt uu saat 14 de Maarif Müdürlütilnde toplanacak Komisyon 
'•pılacatı ilan olunur. 

lı.. ~,, .. 
~ 111 cinsi 
~ ..... _ 

~I -\>,~ılı ~k lüks lambası şartnamede 
~,, '-deklerile beraber 

·~ t'~•lı ilk lüks lambası şartnamede 
~tıl\I >"tdeklerile beraber 
>,~ılı \lk lüks lambası fartnmede 

:J'tdcklerile beraber 

Miktarı Beher. fiyatı Yekun 
adet lira lira 

--- ------
30 30 900 

30 17 50 su 
40 21 810 

Yel.an 2265 
(2~1) t-4? 

ıstanbul Nafıa ~1UdUrlügUnden : 
19 4.940 Cuma günü saat 14 de lstanbulda Nafıa müdürlüğü 

eksiltme Komisyonu od sında (9999.76) lirn keş f lııedelli Gureba has· 
tanesi dahiliye nfisi tesisat bağlama işleri açık eksiltmeye konul-
muştur. 

Mukavele, eksiltme, Baymdırlık işleri genel, hususi ve fenni 
şartnameleri, proje ke°'if hulasasile buna mülefcrri diğer evrak dai
rednde görülecektir 

Muvakkat teminat (750) liradır. 

İsteklilerin en az bir teahhütte (6000) Jirahk bu işe benzer iş 
yaptığına dnir idarelerinden almış olduğu vesikalara istin den lstan
bul Vilayetine müracnntle eksiltme tarihinden (S) güıı evvel t!lınmıt 
ehliyet ve 910 yılına ait Ticaret Odası ve.sikalarile gelcncleri. 

(2572) 

lstanbul Ma rif üdürlügUnden : 
Maarif Vekilliği köy Öğretmen okull rı için aıağı:la ciııı, mik

tar ve fiyatları yazılı kız talebe entari ve başlığı pazarlıkla satın 
alınaeaktır. Tahmin edilen bedeli 2256 lira ve teminatı 338 lira 40 
kuruştur. istekliler bu entari ve lı.atlığa ait f8rtname ve nfimunelcri 
Maarif Müdürlüi'ü YardirekU>rltiğünde glirebilirler. Pazarlı~ın 18 ni· 
aan 1940 salı günü saat 14 de Maarif Müdtirliıfüııde toplanacak 
Kowisyon marifetile yapılacatı ilan olunur. (2845) 2-3 

Beber takımın fiyatı Y eklin 
Miktarı lira kr. lira E .. yanın cinsi 

Kız talebe entari ve başlığı 1200 takım 88 2256 

lstar bt1I Jandarma Satınatma Komisyonundan : 
I - Muhtelif Jandarma müe11ese ve birlikleri için beş yüz alt

mış bir aded resmi mühür ile beş yüz altmış bir adet başlık dami• 
açık e siltme ile yaptırılacak ve eksiltmeıi 27 Nisan 9W tarihine 
rnstlıyan Cumartesi ıünü saat on birde Taksim - Ayazpaıada jan
darma Mıntaka Komutanlıfı binnsındald komisyonumuzda yapıla. 
caktır. 

2 - Mülaür ve batlık llamıaların multammen bedeli itin altmıı 
heı lira deluan kuruş ve ilk teminatı yetmit doku.ı: lira dokaan Iı.eı 
kuruştur. 

3 - Şart kagıdı ve ııüuıuoeler her ilin komiıyontla ıörllebilir, 
4 - İsteklilerin İstanbul Levazım Amirliti vezneıine yatıracak

ları ilk tewİR&t makbuz veya Banka kef;let mektultu ile beraber 
mezkür günün muayyen saatinde Komisyonumu.a a-elmeleri 

(29J6) J-4 

000 Ka-. sodayı 8.IV.94) tarihinde talip ı.ahur etmeditin· 
den eksiltmesi ş•raiti sabıka dairesinde on rün temdit edilmiftir. 

11 Eksiltmenin 18.IV. 40 Perşembe aüuii saat 13.30 da Ka 
bntaıta Levazım ve Mubayut Şultesindeki Alım Kemiıyoaunda ya· 
pılacatı illa olu nur. (1941) 

• • * 

1 - !5.111.940 tarihinde kapalı zarfla y pılan eksiltmesinde ta· 
libi bulunmayan bir adet sondaj alatı pazarlık suretile satın alına
caktır. 

ıl - Muhammen bedeli sif 6000 lira muvakkat temioatı 450 
liradır. 

ili - Pa:r.arlık 27.IV.940 cumartesi günü ı>aat il de Kabatafda 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV - Şartnamesi her gün sözü geçen Şubeden parasıa alınaltilir 
V - İsteklileriıı fiyat ız .fenni tekliflerini münaka a tarihinden 

.evvel inhiiarlar umum müdürlüğü inşaat şubesine tevdi etmeleri ve 
mtinaluı1aya İftİrak vesikası nlwaları pazarlık için tayiu ohıınan ıfin 
ve saatte 0 

0 7,5 guvenwe paralarile birlikle mezkür Komisyona. 
ielmeleri. (2942) 1-4 

••• 
Cinıi Miktarı Mubnm. °!o 7,5 Elı:ılltme Ş•ldi 

bedel teminat Sa atı 
Lira Kr. Lira Kr. 

------- --- -------- ---------Tanen alkol 900 Kg 
Terden Füzüvar 100 " 
jelatin 600 " 
Aııidrit Sülfürü 1250 ,, 
Par§Ömen kağıdı 4-0 top 
59 X 92 Eb'adında 

2~50 -
148 -
Bfü -

1000 -
320 -

169 
il 
63 
75 
24 

A. Eksiltme 14 
10 Pazarlık 14,30 

A. Ekailtme 15 

" 15,30 
,. us 

1 - Şartnameleri ve partöınen kitıdı nümuııesi mucibince yu· 
karda cins ve miktarları yazılı 5 kalem malzewe hizalarında rös
terileıı usullerle satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakt.at temhıatları, eksiltme ıaat· 
lcri hiznlarında yazılıdır 

ili - Eksiltme 26,IV.940 cuma günü Kabataşda Levazım ve Mu
bayaat Şubesindeki Alım Komisyoııunda yapılacaktır. 

1 V - Şartnam !er sözü geçen Şubeden parasız alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin oluuau gün ve saatlerde X 

7,5 rüvonme paralarile birlikte mezkür Komisyona müraeaatları. 
(2727) 2-4 

Cinıi Miktarı 

Filit 10 ton 
lııoe kınnap 500 kg. 

••• 
Eksiltme tekli 

Pazarlık 

Saatı 

JO da 
il de 

1 - Yukardıt ~inı ve miktarı yazılı (2) kaleın mnlıeme pozar· 
lı kla satın ahnncaktır. 

il - Pazarlık 15.(V.940 pazartesi günü hi:salarında yazılı li"at
lerde Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Koıuiı
yonunda yapılacaktır. 

ili - Kınnap nümuoeıi sözü geçen Şubeden paranz alınabilir. 
iV - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan sı-ün ve 1aatlerde 

teklif edecekleri fiyat üzerinden % 7,5 güvenme paralarile birlıkte 
mezkur Komisyona müracaatları. 

V - 10 bin kilo haşarat öldüren mayi filit vız fayda ve kliket 
mıırka elaaaklır. Bunların evsaf ından mal vermek isteyenlerin nü
munelerini pazarlı'c gününden evvel Maltepede Ziraat Enstiliimü&e 
vererek tecrübe ettirmeleri ve pazarlığa iştirak için vesika •imaları 
lazımdır. (2808) 2-J 

• • • 
1 - Derltal teslim şartiyle idaremizin Cibıli Fabrilca11 için, 70 

ton ıömtkok kömürü açık eksiltme usuliyle sntın alınacaktır. 
il - Muhamme11 be~eli 1590 lira muv kkat teminatı 119,70 li. 

radır. 

ili - Eksiltme 15.IV.i40 Pasartesi günü aaıt 14,U da Kabataş· 
ta Levazım ve Mubayaat ŞubHindeki Alım KGmisyonunda yapıla
c ktır. 

iV - İstoklileriıı ekıiltme için tayin olunan fÜn ve saatte •{ 7,1 
ırüvenme paralariyle birlikte mezkür Kemiıyona uıüracaatları. 

(2154) t 4 
••• 

1 - İdaremize ait aotuk hava depeları kiraya verilecektir. 
U - Fada tafs!llt almak ve 9craiti öğrenmek iıteyenlerin Ka. 

aataıda Levazım ve Mubayaat Şubeıi Mtldüri1etine müracaatları il6a 
oluaaur, (2719) i-J 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Mode Prix 

d'adjudicat. estimatif 
Objet de t'adjudication 

Adjudications au Rabai~ 

Caution. 
provisoire 

Lieux d'adjudicatioo et du 
Cabier dea Charges 

Constructions-Rep .... rstions-Trav. Publics- steriel de Construction-Cartographie 

lnstall. electr., telephone, siınalisation et sa- Pli cach 
nit. et cenatr. plancher avec trnv. enduit 
et bndigeonnage iı l'ccole deş apprentis 
a Eskişehir (cnh eh 825 P) 

Censtr. lıôp. iı Karaköse 
Repar. a la bat. in pection Gen. 
Achev. constr. balcon, pavillon et constr. 

mur cour et parapelıı en fer 

" Publique 

" 

Constr. pont en beis proviaoire du poııt de Plı cnch 
de Karaköy a in pince d'Eminönu (cnh 
eh S l P) 

Constr. mur soutainement dalot avec puils et Puhl'que 
trottoir iı Kndiköy, Moda, rue Devriye 

Publique 
Pli cnoh 

165000 -

37009 
55?9 15 
2502 40 

0279 (\8 

85 o 52 

2400 -
6123 5 l 

Trinatrium de phosphate: 5 t. 
Produits phnrmnccut.: 47 lots 
loeic: 50 k. ,, OO"l 

E IEch İCİfE·C: sz-( 1El1 C r r:fr c;: 1 (lrs1al alıcın 

9500 -

2775 -
414 (9 
187 68 

770 93 

644 29 

180 -
504 J7 

Adm. Gen. Ch. de fer Etat Ankara 
et caisse Sirkeci 

Com. Ach. lnt. Erzurum 
Dir. Trav. Pub. Edırnc 
Hôp. Maladie Contng. lzmir 

Com. Perm. Municip. lstnnbul 

" n 

ler Exploit. Cb. de fer Etnt H. paşa 

,, " 
" ,, 

Jourıı Heures 

29·4-40 16 -

29-4-40 16 -
22· 1·40 
27· l· 40 11 

27-4-40 12 

27-4-40 12 -

29-4-40 11 

30-4-40 ıs 
30-4·40 ı 5 30 

------
lnstnll. ~lectr. telepbone et sanit. iı l'ecole Pli cach 

des npprt ntis a Esk şehir (Voır Constr) 
Lampe luze de 50 bougies: 30 p.·id. de 200 Cre iı re 

bougies: 30 p. -id do 31 O bougıes: 40 p. 
Magneto-electr. des intemıp!eurs a l'hulle: t2 

p.·volant mobile: 4 p ·interrupteur de com· 
mande: 12 p.·globe de ampc p~. signal: 
30 P• (aj) 

2265 

ınstall. electr. au dep"l a Maçka Gre iı g:re • ı 

HabilJement - Chaussure - Tissus - Cuirs 

Chaussures: 2SOO paircs·id. en peau de buffles: Gre iı gre 
500 paires 

Canevas: 18000 m. 
" 

30 

Ameublement pour abitation et 

Adm. Gen. Ch. de fer Etat Ankara 
Caisse Sirkeci 

339 75 Dir. Culturc lstnnbul 

414 - Oir. Gen. Expl. Elec. Trnm. etT. lst. 

86 62 Com. Ach. lnt. Tophane 

Com. Ach. Corps Armee Çtırlu 

472 50 

serie ete. 

lnt. Tophane 

29·4-40 16 -

15-4 40 14 -

20.4.40 ıo -

17-4 40 J5 -

13-4-40 11 -

16-4-40 14 30 

Lits: 200 p. Grc a gıe 3580 - S52 - Com. Ach. lnl. Marit. Kasımpaşn 15.4.40 11 -

Travaux d'lmprimerie - Papeterie -Fourniture de Bureaux 

Sceau officicl: 561 p ·ettimbre pr. ent~te: 561 p. Publi-ıue 1065 90 
Mechine iı ~crire i charriet de 2 cm. marque ,, la p. 210 -

Remington, Continental, Mercedis ou ide· 
al: 20 p. 

Fabric. tlmbres (sccnux) en bois du S 1 jus· 
q11' au S 43 donl un côte sera lıiiche t t 
l'autre timbrc et avee man•he: 440 p. 

O ivers 

Carross rie d'autobus 2 typcs: 8 p. 
Selle pr. artillerie: 1235-1400 p. 
aıcule: SO p ·seau iı eau gnlvanisc: 2SO p.· 

animaux de transport: 500 p. cordc pr. 
voiture: 1000 p. 

Gre a gre 
,, 
" 

Auietle en euivre: 10000 p. ,, 
Pompcs avec accessoires: 17 lots Pul>liqYe 
Voiture pr. sechaırc d'etiquette: 10 p ,, 
Appnreil de IOQdagc: l p. Gre a grc 
<?outeaux !xcelsior: 7SO p. ,, 
litume: 3SO t. (cah eh P 228) Pli caQh 
Fil pr. machine de 3 14: 1,1 t.·id. de 9 14: Gre iı. gre 

600 k.·corde de 1,25 pr. cuvette: 32S728 
m,•cerde de 2,40: 1200 m.•corde pr. tend· 
re: 8SOOO m. 

Rubıın de 21 m m pr. attacher lcs cnpotcs: 
182000 m. 

Rultan de 2 • m pr. le snc de dos: 140000 m. 
,, ,. 26 ,, pr. suspen. de fesi!: 34SOl O ., 
» " 50 ,, ,, le sac de dos et ceinture: 

126000 m. 
Ruban de 80 m m pr. le sac de d s: 26000 m. 
Tank ambulıınt pr. benzine: 30·SO p. 

,, 
n 

n 

Mat riel pr. automobile 
Coton pr. mntclas: 20 t. 
Couffe il cbnrbon: 2400 p. 
Pneax pr. cnmionnette: CO p. 
Zinc en plııque .\' · 12: 1 O t. 

Grc il ı; ..ı 
Pli cach 

Artieles pbotograplıiqucs tels c;ıue: verrcs, 

Gre a grc 
Pli cach 
Gre iı grc 
Publique 

films, ver re diapoıitif, p:ıpier, carte pos· 
tale, alcool pur, acide acctiqueetc.: 27lots 

lap. 7 -

'48f>OO -

1523 -
12SO -
6000 -

45560 -
12838 40 

27300 -

25200 -
69000 -
50400 -

26000 -

le k. O 38 

6901 20 
S4 o -
459S 38 

79 ,5 
31S -

Z31 -

~720 

114 22 
94 -

450 -

3412 50 
962 88 

2047 50 

1890 -
4700 -
3770 -

1950 -

S6S -

517 60 
810 -
J44 65 

C. A. Gendr. lst. T.ıxim·Ayazpnşa 
Com. Ach. Min. Def. Nnt. Ankara 

Dir. A riculture Vilayet lstanbul 

A. Min. Def. Nat. Ank. Oe-p. Aviat. 
" Cerps Armee Eskişehir 
> ,, Çorlu 

" " C<:ım. Ach. Econ. Monop. ı:ııb&t tıche 
,, 
n 

" " Minis. Trav. Pub. Dep. Materiaux 
Com. Ach. lnt. Tophane 

,, ,, 

l> , 
" " ,, 

., " 

27-4·40 1 ı -
27·4-40 10 -

29-4-'40 14 -

13-4-40 11 -
16-4-40 ıs -
13-4-40 1 o -

13-4-48 11 --
29-4-40 ıs -
29·4-40 15 30 
27-4-40 11 -
20-4-40 11 -
29-4-40 16 -
16·4·40 14 -

17-4-40 13 30 

17-4-40 13 30 
17-4-40 13 30 
17.4 .. fO 13 30 

17-4-40 13 30 
Com. eh. Min. Def. Nat. Ankara Ju)qu'au 30·4-40 

Dir. GQn. Sce Techniquı~ et Mt \tiers 
Ministcre Dounnes et MonOJıoles An t. 17·4-40 
C. A. ommnnd. Gen. Geadr. Ank. 27-4-40 
Dir. Gen· Expl. Ports fi.tat ~ 15·4 40 
C. A. Comın. Gen. :lurv. D>ouan. lst. ~9 4 40 

» Jnt. Tophane 17·4·40 
Oir. en. SOrele Ankara 27·4·40 

10 -
10 -
15 -
lS 30 
10 -

Memento des Fournisseurs 

LF.S AOJUDICATIONS QUI AURONT LIEU OEMAIN LE 13.4,g.$0 

• 
Defterdarat Iıtanbul : 1 Com. Ach. Milit. Edirne: 

Boia dı •orıatr porteıı, fenAtres, vitrines G•melle en cuivro [No 1382] , 
ııt•· [No 1360) • • Dir. Gen. Fobr. Milit. AnkarB · 

Minist. Trttv. Publics : ı Linge et chouS111ltea [No 1383) 

Muhine pear melanger l'OBphaltıı et con· Dir. lııstruc. Pub. Ist. : 
cassear (No 1373) Fouıchettee et cuıl er (No 13841 

Precureur Gen. Üsküdar : Com. Ach Minist. Def. Nat 
Pııin {No 1373) Toılıı pour tente (Ne 1385) 

Dir. Etable Sivas: lede metallique [No 1386) • 

~.nıtr. kurie [No l'l76] 

Dir. Pr. Monop. Samsun : 
Meub u [Nu 1378} 

Dir. Gen. Monopoles: 
Counn:les en baccolıtlıe [No 1380] 

Chemins de Fer Etat lzmir: 
Pompoı iı piıton [No 1382) 

• • 

Com. Ach. lnt. Tophane · 
Pabricotion ble co~cııue [No 1386] 

NÖTES ı Lea Numcroa antre r·r•~ 
tbeeııs ııoot ceux dı notre jouro• d• 
lequel l'ovııı ıı paru. 

(') Lee affoiru auiviııa d'unıı oıtt' 
riJqaa ee rapportent iı des v•nte• P' 
adjadiutlo• li la ıurenchbe. 

-----~ 

MUZA YED 
lstanbul Gümrükleri _B_a_ı_m_ü_d,,...ü-r"=""lü_ğ_ü_n_d-=-e-n-: - - .

11
• 

Başmüdürlükte Haydarpaşa ve Ticareti Dahiliye Gümrükler•,. 
de mevcud 389 kalemde ve 316 lira 32 kuruş muhammen kıY~11, 
tinde burdn demir b .. ş etya ile Gümrük Levazam Tetkik Melll~101. 
ğunda mevcud fö4 parça 26~ lira 94 kuruı muhammen kıyıuetııı 

1
,. 

ki eşyalar 18 4 940 perşembe günü saat IO da müzayede ile satı 
caktır; ,t 

istekliler mahallinde eşyaları görerek sö:tü geçen gün ve " 
te X 7,5 pey akçcsile birlikte Komisyona gelmeleri ilin olupur• 

İstanbul Belediyesinden : "'' 
Üsküdarda Hace Hasnahatun mahallesinin vapur iskelesi çef , 

meydanında 6.8.10.12.14, 2 numaralı bina enkazı açık arttırma su'zj 
tiyle satılacaktır. Tahmin bedeli 1030 lira ve ilk teminatı 77 Ura .. ,a· 
kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde g0

1
,. 

leceklir. İhale 26.4.40 cumn günü saat 14 de Daimi Encümend~balt 
1 pılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplariyle 1 

1 

günü muayyen saatle Daimi Encümende bulunmaları. 

istanbul Askeri Pshrikalar Satınal a Komisyonundan·~•'' 
1 

Tahmin edilen bedeli 799 lira olan Bakırköy Barut fabr~h,.I' 
aruiıi dııhilindeki otlar bir sene müddetle açık arttırma ile 

1 
JJ'r 

1 
edilecektir. Arttırma Tophane Sahpazarı askeri fabrikalar yollıı4 d~ aındaki satınalma komisyonunda 26 . .ı 940 cuma günü saat 1 of 
yapılacaktır. İsteklılerııı muvakkat temiııah ola11 60 lirayı herlı•~6' 
bir mal müdürlüğwne yatırarak alacakları makbuzla birlikte ııı.ef. 0ı 
ıün ve saatle koa.isyoııda bulu11mahırı tartname her gün koıııı5f 
da ıörülobilir. , 

lstan ul İnci İcra Memurluğundan : "' 
Bir berçtan dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesine karar t•~' 

rilen muhtelif otomobil malzemesi açık arttırma suretiyle c;al• f 
Kemeraltı Zürafa sokak 30 No lu tamirci dükkanın.la 15.4.940 

zartesl günü saat 10 da satılacaktır. ııııııl'' 
Taliplerin m zkur gün ve saalte hazır bulunmaları ilıin ° 

- ııı'' Sümer Bank Birleıik Yün İplifi ve Dokuma fabrika 
Müeas seııimlen : ,.9~ 

Cins ve miktarları aıağıda yazılı 6 kalem muhtelif eyşa ~·, !>'' 
pazartesi günü saat 14 de Bursada Merinos f brikasıuda partı :ıı 
liııde açık arttırma ile satılacaktır. Arttırmaya iıtirak edece 1',ır 
muvakkat teminat olarak 50 lirayı arttırma ıünündeıı evv•1 1,~rı 
cıotlu hanındaki müessHe merkezine veya Bursada Merinos 
kuı veznesine yatırmaları. 

98 Aded Yağ varili 
13 ,, Fıtı (73 aied ıa9, 10 atl.ed tahta). 

200 " 
2475 n 

1000 K •. 
2QOO ,, 

Damaoana GO Kı. lık 
Teneke (Muet, Benzin, Gaz, Zeytinyağı). 
Hurda çivi 
Çenber. 

Devlet Denizyolları iıl tme U. Müdürlüiünden: atl 
Haliç fabri a ve bavazları sahal rında ve mağazasıııd• ı.ıı Jtl 1 

kim takrilten 40 çeki hurda kereste ile lO ton miktarında b•f fi 
zu ve rende talatı pazarlıkla setılac'1ktır. . 150 

Talat ve bıçkı tozunun beher ton muhammen bedelı 
hurda ker stelerin çekisinin mahamwcn bedeli 200 karuştur• .. i 

Eksiltme ı1 nisan U~40 tarihine müsadif cumartesi grııı:tt' 
IO,iO da idare merk zinde alım sabm komisyonunda yapıl•'' f ~ 

Şartnemeıi kemiıyonda görülebilir. İsteklilerin 713 1tur~j. 
vakkat teminatlarilo yuılı aün ve aaatte komisyena ieııııele 

İmtiyaz Sahibi ve Yazı işleri Direktörü : ısmail Girit 

Baaıldıtı yer~ Akın Buımevi lıtanbul 

d 


