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Ekonomik Haberler 
Klrk bin çuval kahve daha geldi l 

Kahve ithalat Şirketi tarafın
dan evvelce getirilen otuz hin 
ÇtıvalJa Ziraat Bankası tarafan
dan getirilen otuz bin çuval 
"-bve tüccerlara tevzr edilmiştir. 
Şirket bu kerre de kırk bin 

~val kahve getirtmiş ve güm 
tüklerden çıkarılmıştır. 
. Son gelen bu partinin tevzi· 
111~ de başlanacaktır. Me01leketi
~•lin senelik kahve ihtiyacı 80 
ın çuvaldır. Getirtilmit olan 

'-ıiktar yüz bin çunh geçmit 
~dutu için ihtiyat olarak yirmi 

f bin çuval kalacaktır, 
t Çay fiyatları, yerinde bir mik
~r düştüğü için, getirtilecek ye
~1 Partilerin kilosunda on bet 
t 11

'"' kadar teneı.zül olacağı 
•hınin ediliyor. 

ltaıyaya gönd;iiecek mallar için 
avans 

ib '\'llınurta tüccarları, İtalyaya 
'•tat için kara yolunu tercih 

ttıııeı. mecburiyetinde kaldılda
'111dan, kendilerine vagon tah
•ı . 
~ni. istemitlerdir. Ticaret Ve-
d' t~ı vaziyeti tetkik etmekte· 
l lt, ltalya ldiringinin bize borç· 
I~ alınası dolayısile ihracatçılar 
d' 1Yaya mal göndereınemekte
,'tler, Tüccarlarımıza vesaik mu
"•b·ı· 1 ınde bankalar dahi avans 
:''lllediklerinden Ticaret Veki· 
tt~ Yuoıurta ve balık gibi bo
lt~ abilen malların ltalyaya sev
~lli kolaylaştırmak için tüccar
h • avans verilmesini muvafık 
~ lllarak Cfü.Dburıyet Mer!tez Ban
U:~ına tediyat için emir vermiş· 

ithalat ve- ihracai faaliyeti 
" ~llınanya bandıralı Pele, va-
rllrU . k. ~ t ımyevı ecza, cam, cam 
~ba, Yunan bandıralı Kythera 
"Ptırile külliyetli miktarda kes· 

lbe teker gelmittir. 
~ Pttacariıtana küspe, keten to
i~laıtı koyun derisi, iç fandık 

•c edilmittir. 
4ıııırlka ile iş yapan tüccarları-

mıza 

~· Aıne.rikadan celbi istenen ma· 
~1

111'· ınalzeme ve bilcümle tica
l'·'ıntea teklifleri için New-Y ork 
ltıcllret Ateıeliğimizce gönderi
le C~k olan evsaf listelerinin, it-
rın M , 

1 
• • 

• j11 .. IUr at e rntacını temınen, 
._:ılılceye tercüme ettirilerek ve 
lb ~ri 5 nusha olarak gönderil
tıı aL1kadarlara bildirilir. 

BORSA 

5.24 
149.-

2.9647 
7.5125 

29.2725 
78.3:> 
22.0873 
0.97 
1.82 

13.61 
27.22 

0.625 
3.54 

Türk parası kıymetini koruma 
kararnamesine ek 

Türk parası kıymetini koruma 
haklundıtki 12 numaralı kararna
meye ek olarak aşağıdaki ka
rarname ııeıredilmittir: 

Sigorta 11irketlerinin teftiş ve 
mürakabesi hakkındaki kanunun 
muvakkat üçüncü maddesi mu
cibince sirorta şirketlerinin ha
riçte plase etmiş oldukları riya:1i 
ve teknik ihtiyatlarını döviz veya 
Maliye ve Ticaret Vekaletleriııce 
tesbit edilecek tahvil olarak 
memlekete getirmeğe mecbur 
elmalarına ratmeıı bu vecibeyi 
bazı sigorta şirketlerinin mer
kezlerinin bnlunduğu me~leket· 
lerde döviz takyidatı bulunması 
sebebini ileri sürerek şimdiye 

kadar yerine getirmedikleri 
a n 1 a ş ı 1 m ı t ve sigorta şir
ketlerin in k .. nuni vecibeyi ifa 
etmelerini tam nen kendilerine 
Ticaret Vekaletince s9n ve mü
nasip bir mühlet verilmesi ve 
verilen mühlet zarfında dn ha· 
riçte bulunan riyu.i ve teknik 
ihtiyatlar için bir teminat alın
ması ve bu 1eminntın ecnebi 
müesaese ve şirketlerin Türki
yedeki bloke matlubatından te
si=i kararlaştırılmıştır. 

ithalat limited şirketleri birlik 
haline ğlrlyor 

İthalat limited şirketlerinin 
birlik haline ibliiğı için Koordin
asyon heyetince hazırlanan ni
zamname, bu kerre Vekiller He 
yeti taraf andan tasdik edilmiştir. 
Ayrıca bir de tatkik nizamna
mesi hazırlanmaktadlr. Nizam
name buıünlerde meriyet mev
kiine girecektir. 

KarabUk demir ve çelik fabrika~ 

ıar haddehanelerinde çelik blok-
lar çekiliyor 

Karabük Demir ve çelik fab
rikalarının ıon kısmını teşkıl 

eden haddehanelerde çelik blok
lar çekilmeye başlanmıt oldu· 
tu ve Önümüz.deki haftalarda 
büyük haddelerin ayarlanması 

i'i bitirHmit olacatı habt:r alın
mıştır. 

Diğer trraftan hadtlehanelerin 
faaliyete batlaması bu kısımda 
çalıttırılacak Türk usta ve i'çi· 
lerinin ıüratle yetiştirilmelerini 

kolaylaştımışhr •. Fabrikanın ilk 
işletme devresine nezaret eden 
İngiliz müteha11ısları, Türk işçi, 
usta, mlihendis ve personeli
nin yeni usul ve metodları Öğ· 

reıımck hususunda gösterdikleri 
fevkalade kabiliyetten hayran
lıkla bahsetmektedirler. 

Yalvaç deri fabrikası işletilecek 
İktısat vekaletinin gösterdigi 

lüzum üzerine Yalvaç deri fa-
brikasınm Milli Müdafaa ihtiy..ıç 
ları için faaliyete getirilmesi ve 
Sümerbanka 150 bin lira serma
ye verilmesi kararlaşmışbr. 

Dikiş ipliği imali 
Milli müdafaanın gösterdiği 

lüzum üzerine memlekette di
kiş ipliği İmali için Sümerbank 
tarafından ilavei tesisat yapılma .. 
sı ve tesisat için 600 b 'n lira 
mütedavil sermaye verilmesi 
hakkındaki koordinasyen heyeti 

kararı Vekiller Heyetince kabul 
odilmittir. 

Müteahhit 1 erin Takvimi 

15. 4. 940 t ı YAPILACAK İHALELER 

İnhisarlar Umum Müd. 
İnce kınnap (No 1384) 
filit (No 1!184) 
Sömikok INo 1386) 

Edirne Ask. SAK: 
Arpo (No 137:-1) 

» (No 1366) 

D. O. Yolları : Matbaa ınureH. bı (N,, l.JıO) 
Murn u parşömen kağ•dı (No .375) 1 Külçe kalay (No 1345) 
Su kcvıııu ve ç;ıval (No 1375) Kerpiç tu~lıı (No 13İ4) 

As1{eri Fabr. U. Müd. SAK Ank.: Verni!: (N.> 1373) 
Elektrolit tut)ıı (ı o 1.'184) Benz.in (No 1377) 
s,,,. yafr tenekea (Ne l'i74J • E'b"se ve pıılto dilctirilme1i (No 1375) 
Avrupa lıntera pamufıu, efe, hass~ kü- z mpara taşı (No 1372) 

~~~ ı'.38~a toz.g"h• ve ferro krom Kastamonu Nafıa Miid.: 
At~ş tuğ aıı ve hıııçlar (No 1376) Yatakhane lnş. (l'lo 1375) 

Saç levha (No 1379) Çanak. Orta Okulu Direk.: 
Deniz Lvz. SAK : Okul binHı tamıri (No 1376) 

Şamandıra imali (1'oo 1Sb5) Afyon Kor SAK: 
Kar,>ola (No 1387) llutday ö~ütülme1i (No 137') 

Tophane Lvz St\K: Çorlu Kor SAK: 
Ke~i kı1 ı ve kantıırmp (No 1385) Kazma kürek ve makaı l11lıf1 (No 1377) 
Tevhit scıreri iç n ,ıhe ik bez (No 1385) Konya Vilayeti: 
S~bı.e (No 1 ı74) Mecra inş. (No 11177) 

İst. Elektrik Tramvay ve Tine} Türkiye Demir ve Çelik Fabr.: 
İşlet r:oeleri : Ka orifer teıiutı (No 1377) 

Komür n'lkı tuiHtı (No 365) Çamaltı Tuzlası Müd : 
Zongulduk Vilayeti: Fabrika tamirı (No 1377) 

İdar h ııı sİ.)" b ou ı ~ ve c cktrilı Sivas Nafıa Müd.: 
tes satı (No l:-17:.!J 

İst Mıntıka ficaret Müd. : 
Hassaı. dök e tartı ar (No 1!!72) 

Eskişehir Nafıa Müd.: 
Olcu b nan inş (No 1373) 

Vize A~kcri SAK: 

Şoıe ta'l!ıri (No 1378) 

Samsun Vilayeti: 
E araba•ı kuma v • (No 1378) 

Çankaya Kaymakamlıfı• 
Karakol binuı tamıri (No 1383) 

Emet Belediyesi : 
Yulaf ııadcyal\', fPker, uzüın "le ga't N 07 

pğı (No ı.,74) • Fen?İ hamam inıı. ( .. o b 9] 

Gümr. Muh. Gen. Kom. lst SAK Sıvas P.T.T. Mud.: 
Tt ir n :r.el'! ,.11; (N•l 1!!74) 1 Fotin ve iskarpin [No 1;'382) 

lst. Gümrükleri B şmüd : ı Devlet L.i~anları işlet. Mild : 
Hurea d" ir mensucat ,.ıı (No 1374) • S<\nısun inhisarlar Başmüd.: 
Ki ıyevi ecz.a ve o iiı (N 13 Mobilya (No 1385] 

Balıkes r Çocuk Bıı.lumevi: Balıkesir Kor SAK : 
Dıvar inf (No 1S84) Kışla tamiri [No 1385] 

Kütahya P T.T Müd : ist. Maarif Müd.: 
Lük• lambaları [No 1387] 

P.T.T. b nası tam (No 1304) Yün battan•ye [No 1385] 
İzmir Belediyesi Çıvı ve o uklu uç [No 1374) 

Su tesis11tı (No 1375) M. M. Vekaleti SAK : 
Gu.ıno binuın n yıkılma İ!:i (No 1S75) Eıbuıelik kumaş (No 1!!85] 
Aıny.nt (No 1377) Katır (No 1387) • 

istanbul Belediyesi Ecz.a ve ınalz.emeyi tıbbiye INo 138!!] 
Otemobil ve motoıiklıt (No 1378) 

Bina ıı .. azları f\o 138 ) • Paspas, yol keçui (No 1376] 

E"' ankuı (No l'i7'i) • İst. 5 ci İcra: 
Hurea r.ıotör \N !37w) • 
Ka'dırırr ve dıvn• 'nş. (No 1373) 
Gar. od:ıla ı nş. (No 1373) 
B.,'ed )B b nH in irı (No 1!!73) 
Beton ç rçevıı ınş .• (N 1373) 
Mecra mı. ve kapalı ması (No 137S) 
Floryada kabine ve tarııa 'nş (No 1374) 
BoJ& (No 1374) 
Me:ı:b:ıha t11mıri (No 1S77) 
Cııviz. kütı.kl ri (No 1378) • 

Simer Bank Yün Fabr. Müd.: 
Yanık çuval ar (No 1313) • 

Devlet Limanları işlet. U. Müd. 
Guete lciğıdı ve mün kkıp (No ıa73) • 
Kiınür çevalyeı (No 1387] 

Muhtelif otomobil malz.emHi [No 1186) • 
Erzurum Ask. SAK: 

Binek eğer takımı {Nu 138'7 
Arpa (No 137SJ 

Selimiye Askeri SAK: 
Ooaya dolabı (No 1S86] 
Çivi, te çınko ve cam /No 1376] 

Ank. Yüksek Ziraat Enstiüsü: 
Domuz. [No) 1382] • 

Hamiş : ( ] Tırnak içine alr nmıı na• 
mara'ar, ışin hangi eayılı gaı.etede llf!fr· 
o duQ'ı:ınu göıterir. 

[•] Sonunda yıldır. ııareti bulunan iıler 
müıayedey• aittir. 

SALAR 
iıışa , ~~ıirat- Nafıct ışl'Jı"i - fı1alzeme-Harita 

İstanbul Belediyesinden : 
Emi ıönünde Karal<öy köprüsünden meydana kadar inta edile· 

cek mu kkat ahşab köprü kapalı zarf usulile ekıiltmeye kooal
muştur. Keşif bedeli 10279 lira 8 kuruş ve ilk teminatı 770 lira 93 
kuruştur Mukavele, eksıltme, ba)•ındırlık işleri umumi, hususi ve 
fenui §artnameleri, proje keşif hulasasile buna müteferri diğer evrak 
51 kunış mu~ııbiliııde F'en i§leri müdürlüğünden verilecektir. İhale 
27 4.940 cumartesi günü sant 12 de Daimi Encümende 'yapılacaktır. 
TaliLlcr.n ilk teminat makbuz veya mektubları, ihaleden 8 gün ev· 
vel Feı işleri müdürlüğüne müracaatle alacakları fenni ehliyet ve 
940 yılına aid Ticaret Odası ve~ikalarile 2490 uamaralı kanunun 
tarifatı çevresinde hazırlayacakları teklif mektublarııu ihale günü 
ıaat 11 u kadar Daimi Encümende bulunmaları. 

* • • Kadikoyünde ı~odada Devrrye aekağında yapılacak kağir is
tinad duv&rı, kuyulu menfez ve tretuar in,aah açık eksiltmeye ko
nulmuştur, Keşif bedeli 8590 lira 52 kuruş ilk teminatı 644 lira 29 
kuruştur. Mukavele, eksiltme, bayrndırlık itleri umumi husuıi ve 
fenni şartnameleri proje keşif hulasası buna müteferri dijer ev• 
rak 43 kur11ş ıııuKnbilinde Fen işlerı müdürlüğünden alınacaktır. 
İhale 27.4.9-40 cumartesi günü saat 12 de Daimi Encümende yapıla
caktır. Talıplerin ilk teminat mekbnz veya mektupları ihaleden 8 
giin evvel Fen İşleri Müdürlütüne müro.caatle alacakları fenni ehli
yet ve 940 yılına aid Ticaret odası veaikalarile ihale (ÜııÜ muayyea 
ıaatte Daimt Eacümencle ltnluamaları. 

Edirne Nafıa Müdiirlüğiinden : 
ı 5529 lira 15 kuruşluk ketif bedelli umnmi müfettiflilr. binasında 
I yaptırılacak tamirat işleri 15 gün müddetle açık ekailtmeye çıkarıl· 

1 

mıtlır. 

Muvakkat tewinat akçeai 414 lira 69 kuruıtur. Keıif ve tartna-

1 
mesini görmek iıteyenler Edirne nafıa müdürlüğiir.de görebilirler. 

Eksiltmeye girmek için ihale günü olan 22 nisan 940 pa:ı.arteai 
guoünden bir hafta evvel vilayete müracaat ederek ehliyet vesika11 
almaları ıarttır 

Diter bilcümle vesika ve Ticaret Odaaı kitıdı ile ihale günün· 
ı de saat 14 te Nafıa müdürlüğü odasında mütetekkil ekailtme ko· 
ı miayonuna müracaatları. ' 

ı Antakya Maarif Müdürliifünden : 

ı 

.. 

Eksiltmeye konulao iş Kmkban İskenderum yolu üzerinde So
tuksu mevkiinde açılacak etihn~n kursuna ait bir kıaım intaat 
i'i olup muhammen keşif bedeli 2235 lira 26 kuruıtur. 

Talipler ketif ve şeraiti Maarif müdürlüiiünde görebilirler. 
Ekıiltme 18 nisan 940 perşembe günü saat 15 te Vilayete yapı• 

lacaktır. 

İhale açık arttırma suretile yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 167 lira 64 kuruıtur. 
Taliplerin &f&ğıda yazılı evsaftaki vesaiki ibraz etmeleri lizım

dır. 
Ticaret odasında kayıtlı bulundukİ"arıoa dair veaika 

Muvakkat teminat makbuzu 
İnşaat için Nafıa müdürlüğünden alınmıt ehliyet vesikası mez 

kur vesikayı almak için ihale gününden bir hafta evveline· kadar 
Vilayet makamına müracaatları lazımdır. 

İstanbul Komutanlığı Satmalma Komisyonundan : 
l\faltepe atış okulunda bir yem aml>arı yaptırılacaktır. Muham

men bedeli altı bin yedi yüz iki lira doksan kuruştur. Ft>nni evaaf 
ve ıartnamesi hergün komiıyonda görülebilir. Eksiltme 27.4 946 
ıüoü saat on birde açık eksiltme ile Fındıklıda komutanlık binası 
dahilindeki sııtınalma komisyonunda yapılacaktır. İlk teminatı bet 
yiiz ilti lira yetmit iki kuruştur Talihlerin ayni gün ve •aatte ko
misyena müracaatları. 

• • • 
Paşa bahçe fabrikasında revir ve çocuk yuvaaı inf. Bak:· İnhisar

lar U. Müd. ilanlarına. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari aıit, Hastane Lvz. 
D· D. Yolları ve Limanları işletme U. İdaresinden: 
Muhammen bedelleri ile miktar ve vasıfları aıağıda yazılı iki 

grup malzeme her grup ayrı ayrı ilıale edilmek üzere 30.4.1910 salı 
günü hizalarında yazılı saatlerde Hııydarpaşada Gar binası dahilin
deki Komisyon tarafıııdan kapalı zarf usulile aatın alınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin her grup hizasında yaz.ılı muvakkat 
teminat ve kanunun tayin etliği veaikalarını muhtevi kapalı zarfla
rını eksiltme saatlerinden birer saat evveline kadar Komisyon Reia.
Iİj'İııe vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait t•rtnameler Komisyondan para•ız olarak daj'ıtılmak
tadır, 

Miktarı İımi Muhammen 
bedeli 

Muvakkat 
temi nah 

Ekailtme 
aaah 

l 47 Kalem Eczayı tıbbiye 6723,50 
il - 50 Kg. İod 1000 

Lr. 504,27 Lr. 
Lr. 75 Lr. 

M. M. Vekaleti Satmalma Komisyonundan: 

15 
15 30 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 360 üç yüz altmıt :kur•. 
olan 500 bet y~z kilo hekzametilen tetramin pazarlıkla münakaaat 
ya konmuttur. llıalesi 15.4.930 pazartesi günü aaat on birdedir. Ka
ti teminatı 270 liradır. Enaf ve tartnamesi bedelsiz olarak M. M. 
V. sabnalıua komisyonundan alınabilir. İsteklilerin kanunun emir 
etliji belgelerle ihale •aahoda Ko na gelmeleri. 

Elektrik. Havagazı, ~lorifer (Tes:sat ve Malz.) 
İzmir Telefon Miidürlüğünden: 

İdare ihtiyacı için 24 müsbet ve 24 menfi tabmdısn mütetekkil 
akü plakları 11 4.940 tarihinden itibaren açık eksiltmeye çıkarılmıt· 
tır. 

.Muhammen bedeli CiF İzmir olarak bin yüz Türk lirHı mu
vakkat teminatı 82,50 lire olup eksiltmesi 27 mayıa 1940 pazartesi 
günü saat on be,te İzmir telefon müdürlüğü biııaaında müteşekkil 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin muvakkat teminat makbuz veya banka mektup ve 
kanuni diğer vesikaları ile o gün sa t on beşte komiayena müra
caatları iliu olunur. 

Şartnameler her gün lzmir telefon müdürlütünden parasız o
larak verilecektir. 

İstanbul Levazım Amirlıği Satmalma Komisyonundan : 
Maçka deposunda elektrik tesisatı yaptırılacaktır. Pazarlıkla ek

ııltmesi 17.4 940 çarşamba günü saat 15 de Tophanetle Lv2. imir· 
ligi satınalma İ<omisyonda yapılacaktır. Ketif bedeli 1155 lira ilk 
teminatı 86 lira 62 kuruştur. Keffi ko. da görülür. iateklilerin e
lektrik milaendiıi veya ikinci a1D1f ehliyeti laaiz elmuı fArtbr. 
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,.._ .. 
ugu ··zayedeler Listesi lstıniul Belediyesinden : 

Cinsi Şekli Muhm. bed0 Teminat Müracaat yeri &ünü Saatı Tahmin Temi· 

A' l\1Unakasalar 

inşaat, Tamirat, Naha işleri, Malzeme, Harita 

Yem ambarı inş. aç. e1cs. 6702 9 0 
Suadiyedc Köseleci sok şose inş. 
Hela tamiri 

paz. 985 18 
,, l u3 76 

Ahşap köprü inş.: 4 ad. kapalı z. 36174 83 
Şose tamiri Göynuk Mallıhan hududu ara· 

sınpa (şart. 457 kr.) 
Hükumet konağı inş. 
İmar planı tanzimi 
Merzifon kasabası halihazır barıtalarının a-

lımı işi 

" 

" 
" 

90459 40 

38:?06 19 
1500 -
70 

Paşabahçe Fabrikaıında revir ve çocuk yu· kapalı z. 15192 70 
vası inf. (tart. 75 kr.) 

haçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastahane Lvz. 

Hekz.ametilcn tetramin: 500 k. paz.. k. 3 60 

l le l trik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Elektrik malzemesi: 62 kalem 
Akü plakası müsbet: 24 a:l ·menfi: 24 ad. 
Eyüp ve Bebek P.T.T. Mrk. binalarının 

elektrik tesisatı 
Radyom tipi lamba: 100 ad. 

aç. eks. 

" 
n 

paz.. 

3736 66 
ııoo -
517 -

Bch. 18 -

Mensucat, Elbise_, JtuEdura, Çamaşır v.s. 

Tarlatan: 600 m. 

Keten: 220 m 

Tente bezi: 60 m. 

paz. 

,, 
Kösele: 00 k, aç. eks. 
Uzun konçlu siyah renk çorap 334 düzine paz. 

(4008 çift) 

180 -
104 50 
90 -

1200 -
1035 4 1 

obitya, bUro ve ev eşyası Hah, ı.s. 

Mobilya ve mefruşat eşyası (şort. 45 kr.) kapalı z 28653 -

l'v c tt~a işleri - Kırtasye-'V azıh!~ levaz~ı 

Yeşil tipo mürekkebi Baskio marka 4713 aç. eks. !088 51 
.\: 337 k. 

Kereste, tahta ve saire ____ .;_ ______ _.. . 
Çıralı çam ağacı: 400. m8 kapalı z. 
Kereste muhtelif ebattn: 23 520 m11 paz. 

W ahr l.kat, Benzin, 1\1 ak ine yağları v. s. -----------------· .. ---
Kriple kömürü: 450 t • 
Gres yağı: lO t. 
Kriple maden kömlrü: 1000 t. 

Müteferrik 

Tevhit semeri 
Erat binek eğer takımı: 200 ad. (temd l 
Kazma kılıfı: 1525 ad.-kiirek kılıfı: 20 4 

ad. -balta kılıfı: 842 ad.-ka:z.ma kılıfı: 
621 aa.-kürek kılıfı: 5732 ad.-balta kı
lıfı: 1585ad.-çapalı kazma kılıfı: IOSl ad. 

Dirhem dökme demiraen ve 50 kiloluk: 
70 ad. 

Cam: 25 ad. 
Yangın tesisatı 

Pencere camı: 250 m~ 
Dişli islıarta biçağı: 200 ad. (tcmd.) 
Muhtelif zincir: 8 kalem 
Yataklık pamuk: l t. 
Şerid kolan tevhit semerleri için: fiOOO m. 

Keçi kılı. 15 t . (tashih) 
Kum: 450 m 
Torna tezgahı: 5 ad. 
Böhlerit E. marka sert maden kalemleri: 

1170 ad. 
Boru çelik veya kısmeR font su tesisatı 

için (şart. 150 kr.) 
Mahruti çadır: 40 ad. (temd.) 
Otobüs işletme imtiyazı Kcmer~urgaz ile 

Eyüp arasında 
Büro lrnmersiyal kitabı yazma müJObakuı 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Ekmek: 10 t. 
Koyun eti: 12 t . 

B. J ü 7 a y e d e l er 

Bina ankazı 

n 
Bina ankaz.ları 
Ev eşyası 

kapalı z. 
paz. 

" 

paz 
n 

n 

a~. eks. 

pa:z. 

n 

., 
aç. ekı 

., 
paz. 

" 
" 
" 
n 

n 

kapalı z. 

aç eks. 
kapalı z. 

paz. 

n 
aç. art. 

" 

l9200 -
1340 64 

t. 19 50 
3500 -

11580 -

5000 -
16 00 
12905 85 

1120 -

66-
291 uı 

m!: l 30 

550 -
1750 -

1350 -
200l0 -
17901 

3000 -

1800 -

k. o 10 25 
6000 -

65 -
175 -
200 -

~-..- _ ________ M __ _ 

502 72 
147 78 

2713 12 
5773 -

2865 61 
113 -
525 -

1139 45 

270 -

jstanbul Komut. SAK Fındıklı 
ıst. Belediyesi 
Ankara Valiliği 
Erzurum ,. 
Bolu Nafıa Müd. 

Mardin Vil. İdil Kazası Malmüd. 
K. D. Ereğli Belediyesi 
Merzifon Belediyesi 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 

M.M.V. SAK. 

27-4-40 11 -
19-4·40 12 -
15·4 40 :15 30 
3.5.40 16 

29-4 40 14 -

4·5-40 11 -
7-5·40 15 -
2-5-40 15 -

29-4-40 14 30 

15 -4-40 11 -

280 24 Ank. Yüksek Ziraat Enıtitüsü Rektör. 27-4-40 11 -
82 50 izmir Telefon Müd. 27-5 40 15 
38 78 İst. P.T.T. Müd. 304-40 15 -

270 - M.M. V. SAK 

13 50 
7 84 
6 75 

93 
155 31 

2149 

81 65 

ist Belediyesi 

" 
n 

D.D. Yolları Haydarpafa 
ist. Maarif :Müd. 

M M.V. SAK 

inhisarlar Umum Müdürlüjü 

1440 - Nnfıa Vekaleti Malzeme Müd. 
201 10 Deniz Lvz. SAK Kasııupaşa 

G42 -
525 -
868 50 

750 -
12{)0 -
1936 -

84 -

4 50 
21 87 
48 75 

82 50 
131 25 

101 25 
1500 -
1342 58 

4301 -

~ 75 
450 -

4 88 
13 13 

-~ 

İzruit Tümen SAK 
O.O. Yollnrı Haydarpaşa 
Aak. Fabr U. Müd, SAK Ank. 

Edi.rne Ask SAK 
Balıkc ir Ask. SAK 
Edirne Ask SAK 

O.O. Yollım Haydarpap 

ist. Belediyesi 
,, 

İst. Maarif Müd. 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü 

" 
Tophane Ln. SAK 

n 

" İst. Belediyesi 
Askeri Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

" 
Siirt Ank. ve İst. Beled. 

Harta Gen. Direk. Ank. 
lst. Belediyesi 

Maarif Vckillij'i Ank. 

İst. Bölrc S nat Okulu SAK 
Türkkuşu Gen. Direk. Ank. 

ist. Bclcdiye.i 

" Ank. Belcd. imar Müd. 
İst. 5 ci icra Ayazpqa Molla Pa

las Aprt. 
Birecik Belcd. 

15-440 10 -

164-40 
16·4·40 
16 4-40 
29 4 40 
17·4-40 

14 -
14 -
14 -
10 311 
16 -

29-4-40 13 -

17·4·40 15 -

27-4-40 ı 1 -
16-4-40 15 -

25.4.40 15 -
30-4-40 l o 30 
17·4-40 15 -

15-4-40 15 -
15-4-40 11 
17-4-40 1l -

30.4.40 11 -

16-4-40 14 -
16 4 40 14 -
17-4-40 15 -
24-~40 10 -
24-4-40 11 --
18-4·40 14 -
17 4.40 14 30 
15+40 14 30 
29 4-48 14 -
20-4 40 11 
20-4.40 11 30 

1-5-40 

22-4 40 10 -
17-4·40 

29-4-40 14 -
26·4·40 15 -

li-440 
16-4-40 
274.4{) 

17·19-4-40 

14 -
14 -
11 -
16 -

15-5-40 14 -

bedeli 11att 

65 00 4 88 

180 00 il 50 

104 50 1 84 

90 00 6 75 

60 Ol 4 50 

17i 00 13 13 
Keıif 

bedeli 
291 64 ıı 87 

Bayazıtta Camcıali Mab. Kiipcüler So. 12 
No. lu biua enkazı 

Cerrabpaşa Hastahanesi için alınacak UOO met· 
re tarlatan • 

Üsküdar Süt ev Mektep çocukları dispanseri 
için 220 metre keten (nümunesi veçbile) 

İtfaiye Müdürlüğü için 60 metre tente beı.i 
(uümuncsi veçhilc) 

Belediye v"aaiti için alınacak muhtelif eb'add• 
25 adet cam 

Oolmababçedc Gümüşsuyu caddesinde 1-3 "e 
2 numaralı binalar enkazının aatİşı. 

Sarıyer Muhasebecilij"i Tahakkuk ve Tahsil 
Şubesinde yaptırılacak yangın tesiıah. 

Tahmin ve keşif ltedellcri ile teminat mikdarları yukarıda 
yaz.ılı işler ayrı ayrı pazarlığ"a konulmuştur. Şart!lamclcr Zabıt "e 
Muamelat Müdürlütü kaleminde görülecektir ihale 16. 4. 940 
pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Ta· 
liblerin ilk teminat makbuz veya mektublarile ihale günü 111u• 

ayyen ıaatta Daimi Encimendc bulunmaları. 

mi~ .. -----••• ~ .... 
İsteklilerin kaııuni veıikaları ve muvakkat teminatlarile "' 

edilen pn ve saatte kemiayonda hazır bulunmaları, 

İstanbul p. T. T. Müdürlüğünden: 
Eyüp ve Bebek P.T.T. Merkez binalarınıo elektrik tesisatı ~ 

açık ekıiltıncyc konulmuştur. Eksiltme 30.4.940 aalı uat 15 
B. Postahane bina11 birinci katta P.T.T. Müdürlüğü odaıında tol" 
lanacak müdürlük alım satım korni.ayonunda yapılacaktır. 

Keşif bedeli 517 lira, muvakkat teminat 38 lira 78 kurııştıır• 

t 

İsteklileriıı keşifnamesini görmek ve muvakkat teminatlarını yatı~ 
ıuk üzere çalıtma günlerinde mczkür müdürlük idari kalem laf• 
zım kısmına ckailtme ıün ve aaatindc de eksiltme gününden 8 ~~ 

il e\•vel İstanbul Vilayetine müracaatla bu gibi işler yaptığına dair ·~ 
naeak ehlıyct vesika11, muvakkat teminat makbuzu ve 940 ,eo 

j için muteber ticaret eduı vcsikasile komiıyona müracaatları. _.,.,., 

l Mensucat -1:.lbise - Kundura - ÇaniiŞirv. s. 
l D. D· Yolları ve Limanları Umum idaresinden : 

Muhammen bedeli 12CJO lira olan 600 Kğ. Kösele 29,4.1940 paı": 
tcıi günü saat 10,30 on buçukta Haydarpaşada gar binası dahilinde~• 
kemiıyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu ite rirmek iıteyenlerin 90 liralık muvakkat teminat ve k,.. 
nunun tayin eltili vHaiklc birlikte elrailtme günü aaatine kadar k,. 
misyona müraeaatları lazımdır· • 

Bu ite ait ıartnameler komiıyondan paraaız olarak clağıtıllll,Jı. 
tadar . 

1 

lıtanbul Levazım Amtrlifi Sa 'malma Komisyonundan: . 
18 bin metre kanaviçe alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi t6 ıır 

saa 940 salı günü aaat 14,30 da Tophanede Lvı:. amirliti satınalllll~ 
komiıyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 6300 lira ilk teminatı 4 
lira 50 karutlur İsteklilerin nümuoelerile beraber belli aaatte kO' 

j misyona ıelmelcri. 

1 

Mobilya, Büro ve ev eşyası, ~uşaml~,-~~!.:!: 
M. M. v. Satmalma Komisyonundan ; 

, Mamakta ıaz okulu için muhtelif cins ve miktarda mobily• ~ 
mefruşat eş.yası 29.4 940 pazartesi günü kapalı zkrfla ekıiltwesi ~· 

, pılacaktır. lıtcklılerin mczkür tarihte saat 13 c kadar teklif ... 
Jefl• 

toplarını Ankarada M. M V . ntınalma komiıyonuna veroıe f.· 
Şartname ve resimler 145 kuruşa Ankarada Cebecide ıaz genel ti' 
dan alınır. Heyeti umumiyeainc tahmin edilen fiatı 28,653 lira, ilk 
minatı 2149 liradır. ..../ 

: Matbaa işleri, kırtasiye ve yazıhane Lvz. 
..... - - ' 

1 Tipo mürekkebi alınacaktır. Bak: İobi1arlar U. Müd. illn~ 

• Kereste, Tahta ve saire 
Deniz Levazım Satmalma Komisyonundan : ~· 

Tahmin edilen bedeli 1340.64 lira olan 23.520 metre mik'•.,a 
muhtelif eb'addaki kerestenin 16.4.940 tarihine rastlıyan aah ,Ok'' 
günü saat 15 de Kaaımpafada bulunan deniz levazım aatınaluıa 
miıyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. , p• 

Kat'I teminatı 201.10 lira olup şartnamcai her güu it aaatı 
bilinde me:ıkür komiıyondan paraaız alınabilir. dJ 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun iıtcditi veıaikle birlikt• 
1 

geçeD komiıyona gelmeleri ./ı 

lstanbul Hayvaa Bar.sası Olr.I Sah' Ftatlaıt 
- 10. 4. 940 -

Çeşit 

Kı:r.d Karamam 
Bağlıç 

Sayaa Atırhtı 

219 IOJ96 
241 8974 

Para ı ı 

En atat• En yukarı OrU S 
Kt· s. Kt- s. Kf. """""" 
2950 2950 ... 
28 38 75 32 11 

Gemi itletmc imtiyazı kapalı z. 16000 -
~----------------------~~~----------------------~--~--------,---=a:~--=-=-

Kıvırcık 

Karayaka 
&l 2798 22 31 26 50 
20 448 ıs ıs ıs -

Ankara Yüksek Ziraat Enstitü ü Rektörlilğünden: 
Müessesemizde puif korunma tertibata için 82 kelem elektrik 

malı.eme i ıtçık eksilıwc ıuretile satın lınncaktır. 

Muhammen bedel 3736,66 lira ve muv kkat teminat 280,24,95 
liradır 

İhale günü 27.4.9.tO cumartesi rünü saat 11 de Rektörlük bi· 
nasındaki Komisyon tarafından yapılacaktır. 

Malzemenin einı ve nevini girmek ve paraaı:ı tarlname ile 
fazla izahat almak isteyenlerin Daire Müdürlitiinc müracat eyle
meleri. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satma.ima Komisyonun an : 
Beherine tahmin adilen fiyab 18 lira elan lUO adet ra.lyom tipi 

lamba pazarlıkla münakasaya konmuştur. İhalesi 15.4.910 pazartcıi 
ıünü ıaat oncld.11. Kati teminab 27W iki yüm yetmit lir .. ır. Enaf 

Beya:ı KHa~an ve şartnamesi bedelıiz olarak M. M. V. aatınalma komisyonundan ' 
alınabilir İsteklilerin kanunun emrettiği bclrelcrle ihale aaatın.la 
Ke. na ıelmeleri. · Kuzu 

Süt Kuzu1U 
lıtanbul Elektrik Tramvay ve Tünel lıletmeleri Umum 

Müdürlüğünden : 
10.4.940 çarşamba günü açık eksiltmesi yapılacatı ilin edilen 

5520 lira mubammen bedelli 12 adad yağlı entcrrüpörlcrin uzaktaıı 
tahrik miknatısı 4 aded kabili ihrac ittirak kolu ı·ı adcd komple 
kumanda katıası ve 30 aded ıinyal limltaaı glolauna talib zuhur et· 
meditınden ekıiltme ayni ıeraiUe 28.4.94Q c•martesi ıüni saat IO 
da Metro ban binası ın 5 inci katında toplanacak olan arttırma ek· 
siltme kemiayonunda tekrar yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 414 liratiır. 

Bu ite ait ıartaamelcr idarenia Levazı1a müdirlütüntle paraıız 
te.larik edilebilir. 

Tiftik 
Keçi 
Oğlak 

Şark Ökü:ıü 
Öküz 
İaek 
l>ana 
Bota 

Manda 
Malak -

2308 33852 

81 3151 
4 143 

46 18368 
12 2732 
lj 1891 
2 146 

IOI 

26 loıM 
5 ili 

-
"""""' ----

24 - 40 32 .,, 
-----------------~__,,_ 22 2'2 2'l -

2'l 22 22 -

19 
12 
12 
ıu 

li 

10 
ll 

l9 
14 
18 
ıu 

15 

17 
15 

--~ 
il -
ız 11 
t5 af 
ı• -il :;-
ıa 1J 

M 

,, 
tıı 

'• 

,• 
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Ankara Sıtma Mücadelesi Reisliğinden : 
il Ankara sıtma mücadelesi için lüzumu olan ve açık eksiltmeye 

0 nulan 16,5 ton mazota talip zuhur et~ediğinden min kasanın 
lO gün daha temdidine karar verilmittir• 1"8lesi 20.4 940 cum rtesi 
ıfinü sabahı saat 11 de Ankara sıtma micaılcle reisliği hinasınde 
)apılacaldır. 

Muvakkat teminat akçası olan 220 lira 20 kurut 0, • 7,5 hesabi
)le ihale ıaabndan bir uat e' \eline kadar nakit veya ban a me -
tııbu olarak komisyonda sıtma muhasipliği vez.ncsine yehrmış ola
'lktır. 

it. Alınacak mazotun şartnamesini görmek anlamak istiyenler An
ra sıtma mücadele reiıliğine müra~aat etmeleri. 

Edirne Askeri Satmalma Komisyenundan : 
Atağıda cins ve miktarları yanlı benzin ve yatlar 16 4.940 sala 

t6nii hizalarında 1aa:ılı saatlarda Edirncdc eski mütiriyet dairesinde 
~tınalaıa komisyenunda pazarlılda satın alınacaktır. f!ikemi ve 

1ıaıYevi evaaflarile şartnameleri komisyonda görülebilir. lstcklileria 
ltı.ı i•çen pnde komisyona gelmeler. 

Btnı.in Vakum Grcı Valvalin 
Kilo Kilo Kilo Kilo 

Vazelin 
Kilo 
1500 

Gaı: İhale sat. 

140oo 
9000 

5501) 1500 600 
980 280 140 
530 160 90 
900 1900 820 

Kilo 
500 
140 
90 
00 

izmit Tümen Satınalma Komisyonundan: 

ıo 

11 
15 
16 

450 ton kriple kömürünün kapalı zarfla eksiltmesi 26.4.940 

tlııaıa ğiinü saat 15 de İzmitte Tümen Satınalma Komİiyonunda 
~~Pılacaktır. Şartnamesi bergün İat. Lv. Amirliği ve adı geçen ko• 
~•Yonda görülür. Beher tonu tahmin fiatı 19 lira 50 kuruş illt tc· 

~111 •tı 642 liradır İsteklilerin belli gün ve saatten bir saet evveline 
~d•r ilk teminatlarını ihtiva eden kapalı zarflarını İzmitte Tümen 
.. tınalaıa Komiıyonunn vermeleri. 

~'::::=-=-:-==.~-~-:0::-:::~~-=-=~==-=~===:::==------~--
~ fer r i h -

l' lstanbul Levazım Amirliği SatınaJma Komisyonundan: 
~~tı iık tem. Miktarı Cinsi 

1
'• lira kr. metre 

~~ 2047 50 182000 
~2'(} 1890 14()000 

21 milimetrelik kaput bağlama şeridi 

~o 4700 345000 

21 > çanta omuz şeridi 
26 > tüfek ıı.skı şeridi 

3770 l2600U 50 ıı palaska, çanta omuz 

~ 1950 
şeridi 

26000 IO çanta omuz baskı 
şeridi I• 3: Y-.karıda yazılı şeritler 17.4.940 çarfemba günü aaat 13,40 dan 

- 11• J kadar Tophanede İstanbul Lvz. amirliği satınalma ko~isyo
~~· pazarlıkla ahnocaktır. Nümuneleri komisyonda görülür. istek-
• 

10 kanuni vcsikalarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. . ' Tutarı 
lira 
3~45 
1770 
4071 6{) 

28i0 
...J7~ 

Miktarı 

1100 
60 

325.728 
1,200 

85,COO 

Cinsi 
kilo 3 14 makine ipliği 

> 9 10 ,. 
metre 1,25 sitil ipi 

.. 2,40 tepe urganı 
:» 4,:38 gerge ipi 

12838 40 

'•k ~llkarıda cins :ve miktarı yazılı ip ve urganlarm kendiri ciheti 
lli._e'1Yeden verilerek imal ettırilecektır. Pıızarlıkla eksiltmesi 16 
~.~~ 940 salı günü saat 14 de T opbanede Lvz. amirliği satınnlma 
İl~ t11Yorıunda yapılacektır. Hepsinin tahmin bedeli 12838 lira 40 
llGllı Cı:tıinatı 962 lira 88 kuruştur. Şeraitilc beraber keııdır ve ip 'tt 110 eleri komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni veaikalarile belli 
,• ; koınisyona gelmeleri. 
,n; rı biıı kilo kada; 12 .X- çinko levha alınacaktır. Pazarlıklu ek· 
'-ıi,~~i 17.4.940 çarıamba günü saat 15,30 da Tophanede Lvz. a· 
~i 1iı lahoalma komisyonda pazarlıkla yapılacnktır Talunin bc
"ıie, 5.:too lira kati teminatı 810 liradır. iıteklilerin belli saatte ko-

•n, aelmelcri. 

1 t>e-.Iet Limanları lıletm; Umum Müdftrlöiü.nden: 
~,l) tletıne ihtiyacı için muhtelif tipte 2400 tane kömir çu· i'1 Pazarlıkla s:ıtın alınacaktır· 
'lld 'leklilerln 15 4.940 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 
~ '- Galata rıhtımdaki Umum Müdürlük binasında toplana-

01•n Satınalma Komisyonuna müracaat etmelfiri. 

at M. 1\1. V. Satınalma Komisyonundan: 
'-ı.ı : 5() seyyar benzin tankı alınacakhr. Bu tankların ara:z.l 
~-'b:la~ı üı.erinde bulunması tereih edilecektir: Kamyon~arın mo• 

'ti~ 11~ınle çalıtacaktır. Tankların .üç metre mıkibı benzın alması 
t"e ~daleecktir. Aynı zamanda 3 : 5 motörlü vasıtaya gündüz ve 
,, ~n:ıin vermesi eıastır. Taliplerin şartnamesini tanzim ettirmek 't aQ.4,9-10 tarihine katlar M. M. V. fen ıanat U. M · ne mira. 
~eri. 

--------~--~~~~~----------~~-------
" lsta"bul Maarif MüdürlUjünden : 

~~fi ••rif Vekillifıi köy öğretmen okulları için aşatıda cins miktar 

t~ıı~.•U.rı y.azılı ~üka lam~alar~-y~dekleri~e pazarlı.kla ·~tın alına. 
~ ltltJu l'abınıo cdılen bedelı 22(b lıra tewınatı 339 lıra 7';) kuruQtur. 
Gttut:r bu lükı Jambalnrile yedeklerine ait şarl11ameyi Maarif Mü
~ Yardirektörlüğinde ıörebilir. Pa.ı.arlığııı 15 nisan 1940 pa
'İfttititıü ıaat 14 de Maarif Miidürlüpnde toplanacak Komisyon 

le Y•pılacağı ilin olunur. 

~Yanın · · 
'lllQ 

, cınsı 

--~ ---~ ,., .. ~1-.k Lakı lam9ası şartnamede 
11ııı:ı ı Yedcklerilc beraber 

~ )fl ~luk Lükı lambası f8rtnamede 
ı.ı:1 1 Yedeklerile beraber 
)fl~~luk Lükı lambası tartnmcdc 

1 1 Yedeklerile beraber 

Miktarı Beher. fiyatı Yekun 
adet lira lira 

30 

30 

40 

30 900 

17 50 5!5 

21 
Yekun 

840 __ ....,..226& 

(2921) 2-~ 

ilıMııluua Gueteai 

Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan : 
5000 liralık tevhid semeri pauırhkla alınacaktır. İhalesi 15.4.948 

pazartesi günü s at 15 de Edirnede eski müşiriyet dairesinde Satın 

Almn Komisyonu ~ yapılae1ıktır. teminatı 750 liradır. Şartnameı;i 
komisyonda görülur iste tlilerin sözu geçen günde komisyona gel· 
mel eri. 

* • A.şn ı..Ja yaLılı mnlıe elere evıaf ve ııürnunelerine ı-öre 
köseleden kılıf diktirilecektir. Pazarlığ1 Edirnede eski Müşiriyet 
dairesinde Satınalma Komisyonunda 17.4 940 çarşamba günü saat 
l l rledir. Tahtnin edilen tutarı 12,903 lira 85 kuruş, teminatı 1936 
liradır. Şartnamesi ve numuneleri komisyonda görülür. 

Cinsi Aded 

İstihkao modeli 

" 
" 
" 

Portatif piyade 

" 
" ,, 

kazma kılıfı 

l~ürck kılıfı 
büyük balta kılıfı 

küçük " 
modeli kaı.ma kılıfı 

kürek lulıfı 

kazmalı balta kılıfı 
çapalı kazma kılıfı 

15.?.5 
2884 

148 
694 
621 

5732 
1585 
1061 

3 

lstanbul Maarif Müdürlüğünden : 
Maarif Vekilliği köy ötretmen okulları için aşağula cinı, mik

tar ve fiyatları yazılı talebe iç çamaşırı pazarlıkla sııtın alınacaktır. 

Tahmin edilen bedeli 5323 lira ve teminatı 798 lira 45 kuruştur. 
İstekliler bu iç çamaşırlarına ait şartname ve nümunelcri Maarif Mü
dürlüğü Yardirektörlüğünde ıörebilirler. Pa:z.arhğın 16 nisan 1940 
salı günü saat 16 da Maarif Müdürlüğünde toplanacak Komisyon 
mnrife'ile yapılacağı ilan olunur. (2846) J-3 

Eşyanın cinsi 

Erir.ek talebe iç çamaıırı 
(2) parça 

Kız talebe iç ~amaşırı 

Cinai 

Beher takımının fiatı Yek6n 
Mikdarı lira kr. s. lira 

2800 takım 1 17 25 3283 

1200 ,, 70 

Yekun 5323 

Mikdarı Eluiltmenin tekli Saah 

Bahkesir Askeri Satınalma Komisyonundan : 
0

. ~-l-k - b -200-:.det 
2{!.0 d d t b. k t k ·1 f" h dd' l" '- d .. - ıı ı s arta ıçağı 

l' n e era uıe eğer a ımınn verı en ıat a ı ayı&ın a goru- 111 bt l'f . . 8 ,_ 1 
açık eksiltme 10 

11 
me ığın en o. . pazar esı gunu saat 1 e yeni en pazar ıkla iha es• 1 N- 1 . b' 11 iV 940 t ·ıı· d b ıı. t kl"f 1 d. · d ı r:: 4 940 t · - - l d d 1 1 · ı u u e ı zıncır KB em " " 

. - uınuoe erı mucı ınce . • arı uı e ıçaıı;a e ı 

yapılacaktır. Muhammen bedelı 16000 lira, ilk teminatı 1200 liradır. 1 f" ti l dd' ı· 1. •• -1 d".ı.· d · • t l' h • h o unan ıya ar ıa ı ayı& goru me ı5 ın t:n ve zıııcıre a ıp zu ur 
Evsaf, nümune ve şarhıamesı er ıfÜn komisyonda gürülür. Taliplerin t d'ı!r" d k d · "kd l 2 k 1 k 

• - . k • . e me ı6ıu en yu ara a cına ve mı arı yazı ı ·a cm eşyanın e • 
mezkur guııde Balıkesırde as erı sntınalma komisyonuna gelmeler• 'lt · •t· b k d · • d - t d't d"l · t' 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma 
Komisyonundan : 

770 adet Bö. 47.180 A 
250 adet Bö. 43.IO Sağ. 
15 adet Bö. 43. 10 Sol. 

Tahmin edilen bedeli 17.'JOI lira olan yukarda yazılı iç kalem 
ve ceman 117) adet Böhl~rit E rnarJ.a sert wadcn kalemleri mütea· 
hit nam ve hesabıga Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez 
Satıı1Rlmn Komisyonunca 20 4.1940 cumartesi günü saat 11 .30 da 

I pazarlıkla ihale edilecektir Ş9rtnııme parasız olarak komisyondan 
verilir. T !iplerin muvakkat teminat olan 1342 lira 58 kurut ve 

1

2490 numar lı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle lcomisyoo· 
cu olmadık! rına ve bu işle alakadar tüccardan olduklarına dair 
Ticaret Odası vesik sile •nezkur gün ve saatte komiıyona müracaat 
Jarı. 

• • • 
İsknrta bıç ğı ve 

ilanlarına 
zin• r alınacaktır. Bak: İnhisarlar U. Müd. 

• • • 
250 m~ cam alınacaktır. Bak: İst. Maarif Müd. ilanlarına. 

Erzal<. Zah're, Et, Seb"e v. s. -Manisa Askeri Satınnlma Komisyonundan 
Manisrıda bulunan birliklerin ihtiyacı olan 30000 kilo zeytinya· 

ğı şerait ve evsaf dahilinde satan nlıııaca ctır. 
Kapalı zarfla ihalesi 25.4.940 perşembe günü saat 11 de yapı· 

lacaktır. 

Hepsinin tutarı IJOO 1 liradır. 
İlk teminatı 1125 liradır. 
İstvkl'lerin 2490 sayılı kanunun yukarıda yazılı vesikelariyle 

ihale saatinden b"r saat evvel teklif mektuplarını Manisada Tümen 
Satınalaıa Ko. na getirmeleri. 

• * • Manisnda bulunnn birliklerinin ihtiyacı olan 37000 kilo ma
karna müteahhidinin tenhhüdün Ü yap,mamasındaıı müteahhidi hesa
bına ş r. it ve e\safı dahilinde satın alınacaktır. 

Açık eksillwe ile ihalesi 24 4 94" çarşamba günü saat 10 dadır. 
Hepsinin tutarı 1 1 100 liradır 
İlk teminatı 832 lira 50 kuruştur 
İsteldilerin ilk teminat makbuz veya nıektuplariyle 2490 1ayıl 

kauuııun yukuda yaı:ılı ~esikalariyle ihale saatinode Manisa Tümen 
Satınalcna Ko11Jisyonuna gelmeleri. 

-
lSTNBUL TiCARET VE ZAHİRE BORSASI 
- 12 4.940 

Fİ ATLAR 

c 1f'Js1 şııjtı Yukarı 
-

r Pa Kr. Pa. 
Bul'!day yomu~ak 
Bu~rfay sert 

kıı•lca 

Arpa Aııııdol 

Arpn yemlık 
Çavdnr 
Yulaf 
f"aaul.)& ça ı 

• ufok 
• bu unya 

Haşhaş mavi 
Susam 
Fasulya to bul 
Kendır tob mu 

5 32 
5 lO 
5 32 5 36 
~ 17.5 5 20 
5 35 
5 s 

18 20 19 35 

15 so 17 -

17 s 
17 so 18 20 

Kett111 tobıı ıı 15 20 
Mıeır aarı <lokrı e 4 10 
Be.)&Z peynır 
Kaşar peyı iri 
Kuşyemi 

Fındık iç 38 -

Arpa 
Buğday 
.Fasulya 
Mercımek 

Pamuk 
susam 
Yapak 
Fındılı: k. 
Mıeır 
Un 
Çnvdar 
Tiftık 

Z.)tin yatı 

Nobat 
Kıl 

Faaulla 
Fındık içi 

GEi.EN 

G t DEN 

25 Ton 
556 

69 ,. 
- . 
- . 
- . 
22 .. 
18 ., 
81 • 
114 • 
- . 

• 
56 • 

- . 
• 
" - . 

DIŞ FIATLAR 
BwQ"day : : Llverpul 3 91 

Şikago 5 92 
• • Vinipek 4 95 

Mı8ır : Londrn l 77 
Ketun T. : 3 !H 

İstanbul r •• aarif r-nüdürlügünden · 
Maarif Vckilliti köy Öğretmen okulları için aşatıda miktarı ya· 

z.ılı cam s tın nlınacaktır. Tnhwin edilen bedeli (325) liradır ve te· 
min tı 48 lira 75 kuruştur İstekliler bu cami r ait şartnameyi 
Maarif Miıdürhiİtü Yardirektörlüğünde görebilir. Pnıarlığın 17 nisan 
1940 çarşamba srünü ı;aat 15 de Maarif Müdürlüğünde toplanacak 
Komisyoıı marifetile yapılacağı ilan olunur. (2945) 1- 2 

Beher metre murab-
.baının fiyatı Y ckun 

Eşyanın cinsi Miktarı lira kr. lira kr. 

Pencere camı 2J0 nıelre murabbaı 31 325 

imtiyaz Sahibi ve Yazı itleri Direktirii : ıımail Girit 
Buıld1tı yer: AkıD Buuani bta•bal 

11 mcsı şeraı ı sa ı a aırcıın e on gun em ı e ı mış ır. 

1 il - Eksiltmenin 24. lV. 940 çarıamba günü Kabataşdakı Le
I vazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Kowisyonu11da yapılacatı 

ilan olanur. (2975) 
• • * 

1 - Baıkin marka 4713 n•maralı 337 kilo yeşil tipe mürekke· 
bi açık eksiltme usuliyle satın alınacalltır. 

11 -- Muhammen bedeli 1088, 51 lira muvakkat teminatı 81,6' 
liradır . 

ili - Eksiltme 17. iV. 940 çartamba günü s!lat 15 de Kabataş
da Levuım ve Mubayaat Şubeaindeki Alım Komisyonunda yapıla
caktır. 

lV - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan günde % 7 5 gü· 
venme paralariylc birlikte mezkur Komisyona müracaatları, 

• • * 
(2972) 1-4 

1 - Cibali fobrikasında b'r sene zarfında ,,450 ili 500" çuval 
kadar çıkacağı tahmin edilen ince to7. talaş pazarlıkla satılacaktır. 

il - Paıarlık 17. iV 940 çarşamba günü saat 16 da Kabataş. 
da Levazım ve Mubayaat Şubesi Satış Komisyonunda yapılacaktır • 

1 111 - Nümune her gün sözü geçen fabrikada görülebilir. 
iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve aaatte % 15 

teminat paralarile birlikte yukarıda adı geçen Komisyona müraca-
atları. (2566) 4-4 

* * * 
1 - Ketif, ıartnamc ye pliuı mucibince idaremizin Paşabahçc 

Fabrikasında yapılacağı revir ve çocuk yuvası inşaatı işi kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur . 

U - Keşif bedeli 15192,70 lira muvakkat teminatı 1139,45 li
radır. 

111 - Elcsiltme ı9. iV. 940 pazartesi günü aaat 14,30 Kabataşda 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Kemisyonunda yapalacaktır. 

lV - Şartnameler bcr gün levazım Şubeıi veznesinden ve İzmir, 
Ankara Başmüdürlüklerinden 75 kuruş mukabiliııde alınabilir, 

V - Mlnakaaaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını ka· 
nuni vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek kapalı zanlarını ve şartnamenin nF" fık

rasında yazılı vesikalarile birlikte ihale günü eksiltme saatinden bir 
saat evveline kadar mczkir Komisyon Batkanlığ111a makbuz muka· 
bilinde vermeleri lazımdır. (2948) 1-4 

• • • 
Cinsi Miktarı Mubam. Bedeli % 7,5 Teroi. Eksiltmenin 

Saotrifuj l adet sif 
tulumba 

Filitre 600 > 

bezi 

Lira Lira Krş tekli günü sa. 

2975 223 Açık E. 29.4.40 14 

3710 278 25 » 24.4.40 15,45 

1- Şartnameleri ve filitre bezi nümuncai mucibince yukarda 
cins ve miktarı yaıı:ılı 2 kalcrn malıeme açık eksiltme usulile satın 
alınacaktır 

il - Muhammen bcdcll~ri muvakkat teminatları, eluiltme i at
leri hizalarında yazılıdır. 

111 - Eksiltme hizalarında yaz1lı günlerde Kabataşta Levazım, 
ve Mubayaat Şubesind~ki Alım • omisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler sözü a-eçcn Şubeden parasız alınabileceti 

gibi filitre bez nümuncsi de görülebilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatlerde 

% 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona müracaatları. 
(2805) 2-4 

•• * 
1 - Derlıaal teılinı şartiyle İdaremizin Cibali Fabrika11 için, 70 

ton sömikok kömürü açık eksiltme uıuliyle satın alınacaktır. 
il - Muhammca bedeli 1590 lira muvakkat teminatı l li,70 li. 

radır. 

111 - Ekıiltme 15.IV.140 Pazartesi günü saat 14,30 da Kabala•· 
ta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Kowiıyonunda yapıla
caktır. 

iV - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte Y. 715 
günnme paralariyle birlikte mezkur Komiıyona müracaatları. 

(2854) 3- 4 

lstnabul Maarif Müdürlüğünden : 
Maarif Vekilliği köy öğretmen okulları için aşağıda cins, mik

tar ve fiyatları yazılı kız talebe entari ve başlığı pazarlıkla satın 
alınacaktır. Tahmin edilen bedeli ::!256 lıra ve teminatı 338 lira 41 
kuruttur. İstekliler bu entari ve başlığa ait şartname ve nümunelcri 
Maarif Müdürlütü Yardirektörlüğünde görebilirler. Pazarlığın 16 ni
san 1940 •alı günü saat t4 de Maarif Müdürlütünda toplanacak 
Komisyon marifetile yapılacatı ilin olunur. (2845) 3-3 

Beber takımın fiyatı Yekun 
Eşyanın cinııi Miktarı lira kr. lira 

l~ız talebe entari Ye batlaj'ı 1200 takım 88 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui ------
Objet de ı•adjudication 

Mode Prix 
d'&djudicat. eatimatif 

Caution. 
proviıoire 

Lieux d'adjudication et du 
Cahier des Cbarges Jours Heures 

Adjudications au Rabai~ 

Constr uctions-Reparations-Trav. Publics- ateriel de Construction-Cartographie 

Constr. hangar pr. fourrage 
,, chaussee rue Köseleci a Suadiye 

Pepar. W.C. 
Constr. pont en bo"s: 4 p. 
Repar. chauşsee entre Göynük et Nallı han 

(cah eh 4 ı P) 
Con tr. konak S?'OUvcrncmentnl 
Dres ement plan re tauration 

carte et t nctuel ville Merzifon 

Publique 
Gre iı gre 

PJi c eh 

" 

n 

Constr. bnt. Revire et foyer enfant iı laf ab. Plı cach 
de Paşabnhçe (cah eh 75 P) 

670 9U 
9 5 18 
153 76 

36174 83 
90459 40 

38 19 
l ı; ) 

7010 
1519 70 

5oı 12 
147 78 

2713 12 
5773 -

2865 ')l 
113 -
52 -

1139 45 

Com. Ach. Comm Mil. lst. Fındıklı 

Com. Perm. Municip. 
Vilnyet Ankara 

,, Erzurum 
Dir. Trn\'. Pub. Bolu 

lstanbul 

Oir. Fisc Keza idil du Vıl. Mardin 
M n cip. Ereğli de in Mer Noire 

Merzifon 
Com. Ach. Econ. Monop. Knbntache 

27-4-4U 
19-4-40 
15-4·40 
3-5-40 

29.4.40 

4-5 40 
7.5.40 
2-5-40 

29-4-40 

1 ı 

12 -
15 30 
16 -
14 

11 

l '\ -

5 
14 30 

Produits Chimique et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux - ----- -
re le k. J 60 

( ı s•<llc ·orf.'t 

Articlc electr. : 62 lo Publiqu 
Plaque positive d'nccu: 24 p • d. neg tıve: 24 p. ,, 1 o 
lnstall. electr. bat. >.T.T E} üp et Bebek " 5 7 78 
Lampe type Radium: H • p. Gre n grt' lap '8 -

Habıllement - C aussures - Tissus - uirs -----------~ 

Toilc pr. tailleur- 6tl0 m 
n en lin: 220 m. 
,, pr. tente: 60 m. 

Cuir: 600 k. 

<";re 8 gre 

n 

" Pııblique 
Chaussettcs coul. noire et iı. 

douz. (4C ıs paires) 
tnlon Jong: 334 Gre a grc 

'&O 
J04 50 
CO 

1200 -
l 3 .. 40 

270 

oteriel 

280 ? 
h o 
38 78 

270 -

n 50 

' 84 
o 75 
o 

155 31 

Com. Ach. Mın · Def Nat. Ankara 

Recteur insi tut Sup. Agricole Ankara 
Dir. Telephones lznıır 

,, P T.T. lstanbul 
Com Ach. Min. Def. Nat. Anknrn 

C om. Peı ın Municip. lstanbul 
,, 

" 
" n 

1er Explo't Ch. de fer E.tat H. pnşa 
Dır· lnstructioıı Pub lstanbul 

15·4·40 

27-4-40 
27-5-40 
30·4-40 
15-4-40 

11 -

11 
15 
15 
10 

16-4-40 14 
16-4-40 14 
l 6-4-4U • 14 
29-4-40 10 30 
17.4.40 16 -

Ameublement pour Habitatio!!._ st Bureaux-Tapııserie ete. . 
Meubles et objcts d'ameublement (c eh 4') P) ~li cac 18653 2149 Com Ach. Mı Def. Nnt. Ankara 29-4-40 13 -

Travaux d'lmprimerfe - Papete,rı - Fourniture de Bureaux 

Encre verte marque Basquin .\: 4713: 337 k. Publiql e 1088 51 

Bois de Construction, Planches, Charpente 
-~ 

Bois de sapin resincux: 40 m3 Pli cach 
Bois de constr de diff. elim.: 23, '>20 m Grc iı gre 

Combustible - Carburant-Huil es 

Benzine: 23 t.·vacoum: 6920 k.-ıraisse: 3740 
k. ·vnlvnline: 2 l 50 k.-petrole: 730 k. 

Chnrbon crible: 450 t. 
Graisse: O t. 
Charbon de tene crible: 1000 t. 

O ive rs 

Selle 
Hamais: 200 p. (aj) 
Etuis pr. pioche: 1525 p ··id . pr. pelle: 2084 

p.·id. pr. hache: 842 p.-id . pr. piı:>clhe: 
621 p.·id. pr. pellc: 5732 p.-id. P·'· hii-
che: 1585 p.-id. pr. pioche large: 1061 p 

Grc iı. gre 

Pli cach 
Grc a grc 

n 

Gre iı gre 

" 
n 

Poids de 50 k. en fer fonıe: 70 p . Publique 
Vitre: 25 p. Gre n grc 
Install. pr. extinction d'incendie n 
Vitre pr. fenetre: 250 m:. 

" Couteaux dentes: 200 p. (aj) Publique 
Div · chaines: 8 lots 

" Coton pr. matelas: l t. Gre iı gre 

" ,, 

19200 -
1340 64 

la t. 19 5fl 
3500 -

11580 -

5000 -
16000 -
12905 85 

1120 -
60 

291 64 
le m' 1 30 

550 -
1750 -Sangle en ruban pr. selles: 5000 m. 

Crins de chevres: 15 t. (rectif.) 
Sable: 450 m u 

Maehine outil iı tours: 5 p 
Pnblique 
Gre iı gre 

1350 -
200 o -
ı79 ıı urins durı de metal marque Böhlerit f.. 

1170 p. (aj) 
Tuyaux en acier oa en p rtie en fonte. pr. 

install. eau (cah eh 150 P) 
Tente cônique: 40 p. (aj) · 
Concessir>n exploitatıon autobus entm K~ 

burgu et Eyüp 
r-

Concours pr. l'cdition du livre cBrıreau Cor.:ı 
mercin!> 

Adjudications a la surer ıchere 
Autemobile mnrque Chcvrolet 
Automobile Ford: 1 p. 

Pir cnch 

Pubr que 

n 

300) -

800 -· 

275 
300 

• 81 65 Com. Ach Econ Monop. Knbatache 17-4-40 15 -

1440 
2 10 

642 
525 
868 50 

750 -
1200 
1936 -

84 -
4 50 

81 87 
48 75 

82 50 
131 25 

101 25 
1500 -
1342 58 

4301 

- ..,...... 

21 
22 5 

Minis. Trav. Pub. Dep. Matcriaux 
Com. Ach. lnt. ı.1arit. Kasımpaşa 

Com. Ach. Milif. Edirne 

~ 

27-4-40 
16·4-40 

16-4 40 

11 
15 

10.16 

,, Oiv lzmit 26-4-40 15 -
10 30 
15 -

ler Expl. Ch. de fer Etnt H. paşa 30-4-40 
Com. Ach. Dir. Gen Fabr. Mil. Anlı::. 17·4-40 

Com. Ach. Milit. Edirne 
» 6 Bnlıkesir 

" 
Edirne 

ler Expl. Ch. fer Etat H. paşa 
Com. Perm. Municip. lstanbul 

Jı " " Oir. Culture lstanbul 
Com Ach Econ. Monop. Knbatache 

n 

Com. Aclı. lnt. Tophane 
,, n 

" .. 
Com Perm. Municip. lstnnbul 
Com. Ach. Dır. Gen. Fabr. Mil Ank . 

,, ,, 

Municip. Siirt, Ankara et lslanbul ... 

Dir. Gen. Cartogrnphie Ankara 
Com. Perm. Municip. lst:mbul 

Ministere lnstruction Pub. Ankara 

Oefterdan t Ankara 

" n 

15-4-40 15 
15-4 40 1 ı 
17·4-40 11 

30.4.40 
16·4-40 
16-4-40 
17·4·40 
24-4-40 
24·4-40 
18-4-40 
1 '7-4·40 
15-4-40 

29-4-49 
20 4-40 
20-4·40 

J-5 40 

11 -
14 -
14 -
15 -
10 -
11 -
14 -
14 30 
14 3Q 

14 
l 1 

11 30 

'22-4-40 10 
17-4-40 

22-4-40 14 
22-4·40. 14 

---- ro -~----.,.-----·--------------- ---------------

Memento des Fournisseurs 

LF.S ADJUOICATIONS QUI AURONT LIEU LE 15.4.940 

Dir. Gen. Monopol es : 
Piaelle mince [No 1384) 
Fl it (No 1384) 
Semi-coke [No 1386] 

1 !nere d'imprirıerie ['l<ı 1370) 
Papier parchemin (No 1375] 
Seau a eau et sac• [No 1375] 

Dir. Gen. Fnbr. Milit. Ankara : 
Ziac electrolite (No 1384) 
Bidon11 vidu d'hail• [No 1374] • 
Goton d'E11rope Linteu, lıme, mııchine· 
outil iı •mırs &flnııible et petite [No 1383] 
Tô., en ploque [No 1379] • 
Br que• rHroct:ıııes et mortierıı (No 1376) 

Com. Ach lntend. Maritime : 
Fabrıcııtion boul-e (No 1385] 
Liıs [No 1387) 

Com Ach. lnt. Mil. Tophane: 
Crıns de chcvre' et licou (No 1 '385] 
Toıle poar •elle (No 1385) 
Ugumes [No 1374) 

Dir Pr. Monop. Samsun : 
Meubles (No 1385) 

Com. Ach. Corps Armee Balı

kesir : 
Rcipar. caseme [No 1385) 

Dir. lnstruc. Pub. Ist. : 
Couverture en laine (No 1385) 
Cloua et t&le en.!uleıı (No 1374] 
Lıı111pe luıı:e (Ne 1387) 

Com. Ach. Miniıt. Def. Nat. : 
Etoffe pour hnb I• (No 1385] 
Mcidieament• artiales Hnitaıru [No 1383) 
Automobi e et motoeyclette [No 1379) 
Pa11e·paue, tapiıı o'escıılıcr ei linoleum 
(No 137b) 

5 eme Bureau Executif lst. : 
DiYer• mııter. pour autos (No 1386] • 

Com. Ach Milit. Erzurm : 
Hamais pour chev. de montare [No 1386) 
Orge [No 1373) 

Com. Acb. Milit. Selimiye: 
Armoire pour douier• [Ne 1386] 
Cl.,u•, fıl de fer, acıın et vıtre [No Hl76) 

Com. Perm Munic. lstanbul : 
Dlıumbrea b&tiue [No 1382) • 

» mniıH [No 1373) e 

Moteu cam&lote [No 1373] • 
Con•tr . pavci et mur (No 1373) 

,. chambru pour ıaıı: [No 1373) 
Repar. batiHe Mupieıp . Kadilcöy [No 1373) 
Conıtr . chii11is ea beten (No 1373) 

canaliaation [No 1373] 
,. cabiaetı et terranes a Flory• 

(No 1374) l Peintıue (No 1374] 
Repar. alutfoir (Ne 1877] 

1 RacinH de noyer [No 1378) • 

Dir. Fabr. Laine Sumcrbank: 
Sac• brülciı (No 1373] • 

Dir. Gen. Expl. Porta Etats: 

\ 

Papier pour jotırnııux et enc:re (No 137S]• 
Couffes poar cbarbon (Nn 1387) 

Com. Ach. Milit. Edirne: 
Orıe [Ne 1!173] 

[No 11'66] 

Clıemins de Fer Etat: 
Etnin en liagut (No lC45] 
Vernis (No 1373) 
Benzine [No 1377) 
Confection habıt• tıl paJ .. tot [No 1375] 
Pierre cmerı (No lS 2) 
Briquu en tcr•t'! (No 1374] 

Dir. Gen. Exploit. Electr. Traoı• 
et Tunnel Istanbul : 

lnatal. transport charbon [Ne 1S65) 

Vilayete Zonguldak : 
Conatr et inıtal. c1eotr. biitiHe Adıfl• 
Particulicre (No 1372) 

Oir Commerce Ist.: 1') 
Poıa d& mesura ea fonte sen• h es {No l' 

Dir. Trav. Pub. Eskişehir : 
Conııtr. lt&tiue ccole [No 1373) 

Com Ach Milit. Vize: 
•ıro ' Avoine , bcurre, ıuue, rais n eı P" 

(No 1.574) , 
Com. Ach. Surv Oouan. lıl·· 

Matiriel de ropara;İOD [No 1374] • • 

Direction Princ. Dounnes lf'l· · 
Fer camelote, tıasua ete. /No lj74/ 

1
• 

Proiuit• et instruınent• de cbitıı e 
(No 1381) 

Creche Balıkesir : 
Ceutruction mur /No 1384/ 

Oir. P.T.T. Kütahya: 
Repar. biitisse P. T.T. (No 1584) 

Municipalite l:ı.mir: 
lnııtal. eııu (No 1375) 
Oimolitlon biiti11e casiııo (No 1375) 
Amiante No 1377 

Dir. Trav. Pub. Kastamonu: 
Constr. dorttoir Ne 1375 , 

Dir. Ecole Second. Çanakkale· 
Ripar. bit.;ae cicolu No 1.576 . 
Com. Aclı. Corps Armee Afyıtı· 

Fabricııtıon farine de b\i No 1S7' , 

Com.Ach. Corps Armee Çorl;~ 
Etu•ıpoupiocbe,pelle et ciaeau N• 1 

Vilayet Konya : 
Conıtr. canaliııatioa No 137'l • • 

ı•· Fabr. Fer et Acier de Turqu 
lnıtal. chauffaııe centrale No 1571 

Direction Saline Çawaltı : 
R•par fabriqu• No 1377 

Direction Trav. Publ. Si\'a•: 
R.;par.-cbau11ce No li7i 

Vilayet Sa~ıum : 
Brouette, pioche ete. No 1378 

Kaymakamal Çankaya : sS' 
Repar. b&ti11e corps de ııarde No 1 

Mauicipal ~te Emet : 
Conatr. hain technique No 1379 

Directien P.T.T. Sivas: 
Bottiaes et escarpiruı No 1312 

-- -~· • f'r ' NOT ES • Leıı Numeı oı e ıtre dıll 
th~aH •ont ceux de notre journ• 
leqael l'ni• n paru ,,.,. 

(•) Les offaires euiviu d'une : p1' 
risqtıe H rapportent • de• v•n" 
adjndicatioa i la ıar~ 

MÜZA Y _DELER_/ 
4 istanbul Birinci lcra Memurluğundan : ·1'· 1,:11 

l Bir borçtan dolayı mahcuz ve sablmaıı takarrür ededn ~ 1 t'f 
makinesi, bir uvu 1aatı, terazı, ır masa, yazı ane ve ttıtıl' l d . . b' h saıre ' 

raköypalas hanında 15.4.940 pazartesi günü saat 15 de açık ar 11dı'' 
ile 11ahlacaktır. Teklif edilen bedeli mubammen ~o 75 ini bulıO; s'' 

1 
takdirde ikinci arttırması 16.4.940 ıalı günü ayni yerde ve. ad'f" ı9 ' 

k . . 1 . r kur 8 atte yapılacağından alma ıshyen erın yevm ve saa ı me:ı. 

l 
hallinde buluaacak memuruna müracaatları ilan olunur. 

İstanbul İkinci İflas Memurlufundan : . 
6 

4 g.I~ 
Bir müfliıe aid yazıhane eşy~sı açık arttırma suretılc 1 

18 ıo' 
I salı rünii saat l 1 de satılacaktır. lıtiyenlerin Beyoğlunda pos 
kağmda Glavani Apartmanında hazır bulunma ları ilan olunur· 

1 
İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan: ,.r ,e: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesin~ lı.~ l fd1 

1 
rilen 2500 kile gazete kağıdı ve iki adet yazıhane ve bır a er;l>i"' 
lambalı elektrik Jeneral markalı radyo makinesi 16.4.940 ~8 oı~6 

1 
rastlayan salı ıünü saat 12 den itibare~ .Coğ~loğlu yo~uou: ~i tı~]~ 
matbaası öuündo muhammen kıymetlermm yuzde yetmıf b ~g.4,Y"' 

1 
duğu takdirde satılacak aksi halde satış geri bırakılarak 1"jıJ~ 
tari~inc rastlayan perşembe günü aynı saatte yapılacak olan. ıt'eJ 

ı arttırmada en fazla bedel ile alıcılarına satılaca;ıadan taliplerıı:ı 
kur gün ve saatte mahallinde buır bul•nmaları ilau olunur. 

J 


