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ÇARŞAMBA 

HERGÜN ÇIKAR iKTiSADi. MALI, TİCARi VE ZiRAi 

' TESI 

17 Niıan 1940 

İDAREHANE 
Galata, F ermenecller Cad. 

Kenber hanı, 2nci kat 
No. 8·9-11-12 

iLAN ŞARTLARI 

ldareha nemizde görüıülür 

Telefon: 49442 

Posta kutusu No. 1261 

Urnurrı Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 

Ekonomik Haberler 
lngııtereye manifatunı siparişi 1 Neft sendi katın Samsun şubesi 
~anifatura mübayaası yapıl· kapandı 

laıalc • · Qı I Uzere ltalya ile yapılan te· 
ti 11 ar müabet netice vermemit· 
l r. Bunun sebebi italyan mal· 
~:•~ın bem pahalı ~iması, hem 
ı,. rıng yolile mal vermefe lta
ıaı 111 fllbrikatörlerinin razi olma· 

1 
•larıdır. İngiltere ile yapılnn 

l~d anlaşma üzerine Londraya 
~ta en bir manifatura tüccarı 
it i •abahki konvansiyonel tren· 
lı •tanbula dönmüştür. Bu za· 
f•b ~erdiği izahata göre lngiliz 
,. rıkaları Türk taleplerini mem· 
"lltı' 
baı 1Yetle karşılamakla ve der-
le • ınal hazırlamaktadırlar. Gös-
ıaı~en bu kolaylık karş11ında 
Pil ~telif fabrikalara bir çok si· 
)' kitler verilmiftir. Bu siparişler 
ıaı: 1!{da gösderilecektir. Yalnız 
teı:~ atura fiyatları harpten ev
Pab.1 fiyatlara nisbeten biraz 
illi . lıdır. Buna rağmeu mal te· 
tt,ti11deki sürat ve gönderilme 
da~· •tının müsait olması fiyatlar· 
ııı-h· Pabalılığı kıımen önliyecek 

1Yetledir. 
4ırı -

A.. Brikadan gelecek maklnelor 
ıir, 11lcaradan bildirildiğine göre 
~at Vekaleti tarafından Ame 
"it!~ ısmarlanan ziraat maki 
ttt· 1 yola çıkmıştır Bunlar 
dııt~t fıelmez hemen köylülere 
I 1 acakhr 

~IYadan ithal olunan eşyanın al-

;an IRenşeli olduğu anlaşıldı 
ıı_,4~rlciyeye muhtelif cinste ~it· 
tİlil tfyası getirmekte iken in· 
'1t kontrol heyeti tarafından 
•ıL abya götürülen ve bir hafta 

ııı:ı • • 
t.ı,. ır kontrole tabi tutulan I· 
1111..:~. ba.ndtralı Çin adi Bari va· 
ıııı 1 ı~~nımıaa gelınittir. Yal-
~llrlf. 11~ılız kontrol heyeti va
'llıı11 lcı malların karaya çıkarıl
~ 111 ınenettitinden e t y a 1 ar 
tİlitr~aınamıttır. Bu hususta in
~ 0nıoloshanesinin mü1&deıi 
tıı~,r gelmektedir. Teşebbüıler 

l>· ltıaktadır. 
l!'t:aer taraftan ötrenildiği,oe 
IU4i Vapuru kontrol eden in· 
h)' er birçok malların alman-

' 't tıti ı.ı aı oldutu11u fakat bunla-
ttlil ~rkaları değiştirilmek su· 
dııh halyan malı şekline sdkul· 
~lıaı ııu görmüşlerdir. Bu ıuretle 
~' itİa:~~rın İtalya yoliyle ihracat 
"111111l •tta bulunduğu anlaşılmıı 
de11 d tb~ktadır Esasen bu yüz
'ı~, k ltalyaya giden mallar da 
\ııd1, Ontrollere tabi tutulmak· 

n•ıııı ---
r stoklarını beyannamelerde 

b noksan gösterenler 

~tıı~ıir stoklarının tesbiti için 
1 'tiltn a l'icaret Müdürlügüne 
11~1lıi beyannamelerin tasnifi 
tıı'lt 'vve ~hnırlenan rapor Ti 

tlı .ckaletine bildirilmiştir. 
~k ~~~~deki mevcudu tam ola · 
._~r ırnıiyenler hakkında a· 
~ '-ll'.tı~ar yapılmaaı için alaka· 
t~~ta,~ a__ıı:ılardan lmniyet Di· 

l\11Ça~tiine emir verilmittir. 
İle tL çılık Bürosu demir işi 
111.. "'"trıı . ' 
l ~lct ınıyetli surette oıe,gul .... 
~Qilter - -

~l,.:1 .'Y• 11 vapur ısmarlanıyor 
•11ı1:, . 

1 de, S 1 "§aatı bahriye teır:gah· 
t\llııc11 ıc Uan·Hunter'e sipariş o· 
~)ıı._ td 11 va~ur hakkında ce· 
~~ hit •.n nıuzakereler tama· 
ti! llldt ltaıt ve netice bir rapor 
t\ llı~tir~Gnakale Ve kileli ne ve· 
~ .._ Vekilet muvafık ro· 
~bt~ltav,ıe derhal imza olu· 

Ankaradmı bildirildiğine göre 
Sovyetler birliği ile aramızda 
aktolunan ticaret mukavelesi 
hükümlerine tevfikan memleke· 
timizde çalışmasına izin verilen 
Neftsendiknt gaz müessesesinin 
Samsun şubesi faaliyetini tatil 
etmiştir. 

Fabrikaların kazanç vergisi 

Ankaradan bildirildiğiue göre 
:939 mali yılında fabrika ve 
matbaaların tabi oldukları asga· 
ri kazanç vergisi 1940 yılında 

da aynen tatbik edilecektir. 

İzmir Limanından son iki ay zar

fında yapı lan ihracat 
İzmir ticaret ve sanayi odası 

istatistik servisi, Şubat ve Mart 
aylarında İ z m i r limanından 
dıf memleketlere ihraç edilen 
belli batlı mahsullerimiz bak· 
kında bir istatistik hazırlamıştır. 
Bu istatistiğe göre Mart nyındıı 

İzmir limanından 21~8,3 ton , 
mahı;.ul mevsimi iptidasından 3 l 
Mart 1940 akşamına kadar 
43543,5 ton ü:ıüm ihraç edilmit· 
tir. Üzümlerimizi en çok İngil· 
tere ve Fransa çekmektedir. 

İNCİR İHRACATI 
Mart ayında İzmir limanından 

ihraç edilen incir miktarı 380 
tondur. Mevsim iptidasından 31 
Mart 1940 akşamına kadar ya· 
pılan incir ihracatı 2805817 ton· 
dur. Fransa, incir mshsulümü· 
zün en iyi müşteriıidir. 

PAMUK İHRACA Ti 
Romanyaya Şubatta 1623,6 

ton, Martta da 897, 1 ton pamuk 
ihraç edilmiştir. 

DİGER MAHSULLER 
Dı' memleketlere Şubat aym• 

da 2157,6 ton, Martta 2L73 l 
' ton palamut, Şubat ayında 

978 5 ton zeytinyağı, Martta da 
3145, l ton zeytin yağı ihraç edil. 
mittir. 

Roman petrıl ihracanın yuağı 

ve memleketi mizdekl tesirleri 
Romanya hükumetinin petrol 

ve bubabat ihracatını menettiği· 

ne dair şehrimizdeki Ruman 
resmi mahafiliııe hiçbir lıaber 
gelmemiştir. 

Rumenlerin böyle bir karar 
ittihazı Türkiye dahili piyasala· 
rma h içbir suretle tesir ctmiye· 
cektir. Çünkü memleketin bir 
senelik ihtiyacı bir buçuk ay 
evvelden temin edilmiş bulun· 
maktadır. 

Bundan başka Rumenlerle İm· 
zalanmış olan mukavelelere göre 
bu memlekete ihraç ettiğimiz 

pamuk ve yapağıya mukabil 
Rumenler de bize petrol ve ke-
reste vermekte devam edecek
lerdir. 

ihracı memnu olan yapağıları 
Zıraat Bankası satın alacak 

İluacı memnu olduğundan 
tüccarın elinde kalaıı yapağıla 

rın mübayaaaı için dün Ziraat 
Bankaıına emir gelmiştir. Ban
ka, Ege mallarını 68, Anadolu 
mallarını 63 ve en iyi cinsleri 
70 kuruftan alacak, bedelleri· 
nin yüzde yetmişini peşin ola
rak mütebakiaini de vade ile 
ödiyecektir. Yalnız bu malların 
Ticaret Vekaletinin teıbit ettiği 
ıtandardize tiplerinden olmaıı 

prttır. 1 

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

--- - -
YARIN 18. 4. 940 ta YAPILACAK İHALELER 

D. D. Yolları : 
Motör jenerntir (No 1348) 
Mühtelif ompul (Nu 134&) 
Çime nto künk (No 1377) 
Kanal izasyon inş (No 1377) 

İst. Gümrül:leri Başmüd : 
Pan:u lc ipek ıplıfrı ( No 1374) • 
Hurda eşya (No 1386) • 

Kocaeli Defterdarlığı : 
Mühtelif torpıto (No 1 'i77) • 

İst. Defterdarlığı : 
Moto•ıklet parçaları biıııa ankoı zı ve ki· 

lit zincir (No 1377) • 

Konya Vilayeti: 
Motopomp (No 1377) 
Köprü t amiri (No 1389) 

Jandarma Gen. Komut. Ank.; 
Kışl ık el bıse lık kamaş (No 1377) 

Devlet Limanları İ şlet. Umum 
Müd · lzmir Şubesi : 

Yukleme 'e bc.şa tma ışlerı (No 1377) 
İnhisarlar Umu m Müd. 

Yamalık kanaviçe çul ve marka bezi 
(No 1978) • 

S üt ko•tik v e kn •İne aod)um karbo at 
(No 137&) 

.Soda (No 1387) 

İst. Kız Öğretmen Okulu . 
Çatı tamiri (No 1378) 

İ st. Belediye i : 
Üı.iim ka,psı v.11 (No 1378) 
Knpı ve •oknk levlı:ısı ( No 1378) 
lşar•t levhası (No 1378) 
Ev anknr.ı (No 1379) • 
Menfez t amıri (No 1391) 

İst. Mıntıka Liman Reisliği: 
Motör tekneııı (No 1378) 

Pendik Bakteriolo ji Enstitüsü 
Müd.: 
Ôküı. (No 1378) 

Adana Ask. SAK: 
Palaska kayışı (No 1381) 

Gaziantep Vil. : 
Meofeı. inş. (No 1382) 

• • 

Gaziantep Belediyesi: 
Kilometre toşı (No 1382) 

Edirne Aık. SAK: 
A rpa (No 1384) 

Gübre (No 1390) • 
Çımento çivi kiremit v.11. (No 1390) 

Ziraat Bankası Madanya Ajan· 
slığı: 

Salamura zeyti n tanui (No 1384) • 

Manisa Valiliği: 
Pamuk (No 1384) 

Aıkeri Fabr. U. Müd.: 
E ek trulit bakır (No 1385) 
De mir saç (No 1386) 

Antakya Maarif Müd.: 
Okul binaaı inş. (No 1386) 

Tophane Lvz. SAK: 
Yataklık pn•uk (No 1388) 
Vermorel cihazı eldiven ve önlük (No 1890) 

Çatalca Vakıflar Mem.: 
Çayır otu (No 1390) • 

lzmir Türiatik Yolları Mıntıka 
Müd,: 

Bina anka:ları (No 1389) • 

Güm. Muh. Gen. Kom. lst. SAK: 
Nalban t alitı (No 1390) 

Stadyum ve Hipodrom Müd. Ank . 
T oprak kab o•u telefon tevzi kutu•u v ·•· 

(No 3390) 

Mersin Ask. SAK: 
K. fasulye ve pirinç (No H\'ll) 

Mrk. Ziraat Mücadele Enıtitüsü: 
Köprülü terrııosllt (Nn ll:l91) 

Balıkesir Ask. SAK: 
Muatelif malzeme (No 1391) 

Selimiye Ask. SAK : 
Sakaofon (No 1391) 

M.M.V Hava SAK: 
Pamuk çorap ( No 1391) 

Hamiş : () Tırnak içme alınmış nu· 
'Tlaralar, i~in hangi enyı lı g a:r. .. tede neşr· 
oldu~nu gösterir. 

[•J Sonunda yıld ı-z ışareti bulunan itler 
mÜt.a) edeye aittir. 

ketif huluasile buna müteferri diter evrak 108 kuruı mukabilinde 
Fen itleri müdürlüğünden verilecektir. İhale 2.5.940 pertembe günü 
saat 15 de daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat 
makbuz veya mektupları, ihaleden 8 gün evvel Fen işleri müdilrlit
güne müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına ait Ticaret 
Odası vesikalarile 2 490 numaralı kanunun tarifatı çevreıinde ha:aır
layacaklerı teklif mektuplarını ihale günt\ saat 14 de kadar daimi 
encümene vermeleri. 
• • • İlk tem Keşif bed. 

379 15 5055 33 Kadıköy Mühürdar caddeıinde parke kal-
dırım inşaatı 

38 - 506 61 Fatit. 15 nci okul binası kalorifer daire· 
sinin tecridi. 

Keşif bedelleri ile ilk taminat miktarları yukarıda ynılı parke 
kaldırım inşaatı ve kalorifer dairesinin tecridi işleri ayrı, ayrı açık 

eksiltmeye konulmuştur. Şartnameler zabıt ve muamelat müdürlüp 
kaleminde görülecektir. İhale 2.5.940 perşembe günü aaat 14 de 
daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
mektubları, ihaleden 8 gün evvel (kalorifer dairesinin tecridi işi 
için Nafıa müdürlüğüne ve kaldırım inşaatı için Fen i'leri müdür· 
lüğüne) müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına ait Ticaret 
Odası vesikaları ile ihale günü muayyen saatte daimi encümende 
bulunmaları. 

Ayrancı Nahiyesi Yatılı Mekteb İnıaat Komisyonu 
Baıkanlığından : 

Ayrancı yatı mektebinin 900 metre murabbaı çatı işçiliğinin be-
deli keşfi olan 51 kuruş on santimle münakasaya konmuş ise de 

1 ihale edilmewesindeıı 15 gün temditle 19 nisan 94ll cuma günü iha· 
/ Iei katiyesi icra lnlıuacağıodan taliplerin yüzde 7 ,5 teminat akçaıile 
1 Ayrancı mekt~p komisyonuna müracaatları ilan elunur. 

l İstanbul Defterdarlığından : 
ı Defterdarlık binasınm bnlunduğu mahallin Soiuk çeşme tara• 
fındaki cümle kapıaı ile duvarl arının 624 lira 70 kuruş keşifli tamİ· 
ratı açık ekıiltmeye konulmuştur. Eksiltme 2 may11 940 pertemLe 
günü saat 14 de milli emlak müdürlüğünde toplanacak olan ko· 
misyonda yapılacaktır. 

1 Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri umumi, huıuıi ve fenni 
tartname, keşif hülaaası vesair evrakı milli emlak müdürlüğü dör· 
düncü kaleminde görülebilir. Muvakkat teminat 47 liradır. 

İsteklilerin muvakkat teminatla birlikte bu işe benzer 500 lira
lık iş yaptıklarına dair idarelerinden almış oldukları veıikalara is· 
tinaden İstanbul vilayetine müracaatla eksiltme tarihinden 8 gün 
evvel alacıtkları ehliyet ve 940 yılına ait ticaret odaaı vt:ıikaların1 
ibraz etmeleri lazımdır. 

İnşaat -Tam1rat- Nafıa işler i - Malzeme-Harita Devlet Limanları iıletme Umum Müdürlüğünden: 
İstanbul Belediyesinden : 1 Keşif bedeli 94?8 lira 74 kuruştan ibaret bulunan Galatada Ke· 

Taksim Belediye kazinosu bodrumunda yapılacak inşaatla diter mankeş caddesini• yeni yolcu ıalonu önindeki kısmının asfalt işi 
bazı müteferrik işler kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuttur. kapalı zarf uıulile eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 29766 lira 45 kuruş ve ılk teminatı 2232 lira 48 ka- İlıale 3.5 940 tarihine rastlıyan cuma günü ıaat on beşte Gala
ruştur. Mukavele, eı.tsiltme, bayındırlık işleri umumi hususi ve fenni tada umum müdürlük binasında toplanacak olan aahualma komi· 
şartnameleri, proje, keşif hulbasile buna müteferri diğer evrak 149 ıyonunda yapılacaktır. Munkkat teminatı 707 lira 17 kuruştur. Bu 
kuruş mukabiJinde fen işleri müdürlüğünden verilecektir. İlıale 2.5.940 baptaki keşif ve şartaawe sözü geçen komiıyondan parasız alınabi· 
perşembe günü saat la te Daimi Encümeude yapılacaktır, Talihlerin lir. İsteklilerin teklif mektuplarını bildirilea vakitten en ıeç bir saat 
ılk teminat makbuz veya mektubları, ihaleden 8 gün evvel feu iş· evveline kadar komisyon reisliğine tevdi etmeleri lazımdır . 
leri müdürlüğüne müracaatle alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına 1 

aid Ticaret Odası vesikalıırile 2490 numaralı kanunun tarifatı çe· 1 

vresinde hazırlayacakları teklif mektublarını ihale günü saat 14 e 
kadar daimi encümene vermeleri. 

• • * Tepebaşı Şehir tiyatrosu bahçesinde yapılacak muhafaza 
duvarı ve teferrüah kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 2!>13:> lira 90 kuruş ve ilk teminatı 21 lO lira 20 ku · 
ruşlur. i.1ukavele, eksiltme, baymdırlık işleri umumi, hususi ve fen· 
ni şarbı.ı.weleri, proje, keşıf hulasasile buna müteferri dij'er evrak 
141 kuruş mukabilinde fen işleri müdürlüğünden verilecektir. İhale 
2. 5. 94u perşembe günü saat 15 te daimi encümende rapılacaktır. 
Talibleriu ilk teminat mahbuz veya mektubları, ihaleden 8 gün ev
vel fen i:;ıleri müdürluğüne würacaatle alıscakları fenni ehliyet ve 
940 yılın a aid T icaret Odası vesikalarile 2490 numaralı kanunun 
tarifatı çevresinde hazırlayacakları teklif mektublarmı ilıale günü 
saat 14 e kadar daimi eneümene vermeleri. 

"'• • Mecidiyeköyü • Maslak • Hacıosman • Kefeliköy yolunun katran 
kaplama işi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Keşif bede
li 12330 lirn ve ilk teminatı ~2-ı lira 75 J<uruştur . Mukavele, ekıilt· 
me ı bal ındırlık işleri genel, hususi ve umumi şartnameleri ve buna 
müteferri diğer ev~ak 31 kııruş mukabilinde Fen işleri Müdürlüğün· 
den verilecektir. ihale 2.5.940 perşembe günü saat 15 de Daimi 
Encümende yapılacaktır. 'J aliplerin ilk teminat makbuz veya mek· 
tupları ihaleden 8 gün evvel Fen İşleri Müdürlüğüne müracaatla ala
cakları fenni ehliyet ve 940 yılına ait Ticaret Odası vesikalarile 
2490 .\! lu kanunun ta rif atı çevresinde hazırlıyacakları teklif mek· 
toplarını ihale günü saat 14 e kadar Daimi Encümene vermeleri, 

* • * Floryada sıra kabinlerde yaptırılacak tesisat ve müteferrik 
işler kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 21648 
lira 43 kuru' ve ilk teminatı 1623 lira 63 kuruştur. Mukavele, ekıilt· 
me, Bayındırlık itleri umumi buıuıi ve fenni tartnameleri, proje 

İstanbul Belediyesinden : 
Florya plajlarında ynptırılacak 37 aded kab ine ile qunlara aid 

bela, büfe ve taras inşaatı 2490 numaralı kanunun 40 ncı madde· 
sinin son fıkrasına göre pazarlıkla yaptırılacaktır. Ke,if bedeli 48264 
lira 78 kuruş ve muvakkat teminat 3619 lira 86 kuruştur. Keşif ve 
şartname Zabıt ve Muamelat fl. .üdüalüğü kaleminde görülecekt ir. 
İhale 18.4 940 perşembe günü saat 14 te Daimi Encümende yapıla· 
caktır. Talihlerin ilk teminat makbuz veya mektubları, Feni İtleri 
Müdürlüğüne müracaatle alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına aid 
Ticaret Odası vesikalarile ihale pnü muayyen saatte Daimi Encii 
mende bulunmaları . 

• * * 
Cübali fabrikası transformatör binası inş. Bak : İnlıiaarlur U. 

Müd. ilanlarına . 

Elektrik,Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 
Gümrük Mu haf aza Genel Komutanlığı İstanbul Levazım 

Amirliği Satmalma Komisyonundan: 
1500 adet ıahra pili 2 Mayıs 940 perfembe günü ıaat 11 de a

çık ekıiltme ile alınacaktır. 
Muhammen bedeli 1425 lira ve ilk teminatı 106 lira 90 kurut· 

tur. Şartnamesi komisyondadır. Her ırün görülebilir. 
İıteklilerin ekııiltme gününde teminat ve kanuni vesikalarile 

birlikte Galatada Mumhane caddesinde İbrahim Rifat ban ikinci 
kattaki komiıyoua ırelmeleri. 

Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan 
Zeytinburun hastanesinin elektrik teııiaatının tamiri ıçın keşfine 

göre malzemenin alınması 19.4.940 cuma günü saat 15 de Çorluda 
Kor ıabnalma komiıyonuoda pazarlıkla ihale edilecektir. Ketif be· 
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~ u g ·· n ilan olunan ayedeler Listesi 
Cinai Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Günü Saatı 

A) Münakasalar 

inşaat, Tamirat, Naha işleri, M lzeme, H rita 

Cibali fabrikaıı transformatör binası inş. aç. eks. 
Merzifon kasabası halihazır haritaları alamı işi -
Beton tretuvo.r inş · 
Galatada Kemankeş Cad. yeni yolcu salo· kapah z. 

nu önündeki kıımının asfalt işi 
Floryada } ap: 37 adet kabine ile bunlara paz. 

aid hela büfe ve taras irıı . 
Soğ'u\çetme tarafındaki cümle kapısı He aç. eks. 

duvar tamiri 
Bafra-Alaçam yolunun arasında ham laf 

ihzarı 

Samıun - Çarşamba yolunun arasında bam 
taş ihzarı 

,, 

,, 

7846 19 
7000 -

550 54 
9428 74 

48264 78 

6.?4 70 

2126 75 

1969 60 

Samsun - Bafra yolunun arasında tose inş.: kapalı z. 31034 25 
5 kim. 

Elektrik-Havagazı-Kalorifer(tesisat ve malzemesi) 

Sabra pili: 1500 ad. aç. eks. 
Zeytinburnu hast. elektrik tesisatının tami· paz · 

ri için malzeme 
Tenvir motörü 2000 mumluk dinamosile ,, 

beraber: 1 ad.-kauçuklu kablo ve kab· 
lo papucu 

Mensucat, Elbise, _~undur:_, __ ç_~maşır v.s. 

1425 -
1968 50 

Minder kılıflığı bez: 40000 m. paz. 20000 -
Branda bezi: 41 ad ,, 1094 05 
Fotin: 35 çift aç. eks. Çifti 7 50 
İskarpin 38 çift ,, n 1 -
Harici elbiselik kumaş: 1500 m. paz. 11625 -
Yazlık elbise: 200 tak. ,, 1200 

Matbaa işleri - Kırtasye-Yazıhane Levazımı 

Şite ambalaj kağıdı: 30 t. 
Evrakı matbua~ 15 kalem 

Kereste, tahta ve saire 

paz. 

" 

Çiralı çam kereste: 4 kalem (şart. 345 kr ) paz. 

Nakliyat Boşaltma Yükletme 

İzmitteo İıt. deniz yolile teker nakli· Sam
sunda vapurlara şeker tahmili 

İst. fabrikalarına gönderilecek muhtelif ti
caret eşyası nakli ile Sirkeci·Derince 
tımit ve Samsun limanlarına gelece!: 
olan madeu kömürlerinin tahliyesi 

Kimür nakli: 10000 t . 

Wahrukat, Benzin, akine ya~lara v. 

Gaz 
Meşe odunu: 5 t . 
Benzin: 400 teneke 

,, : 1500 teneke 

Müteferrik 

Araba: 59 ad. 
Kotam: 65 çift 
Nakliye arabası: 8 ad.-saka arabası: 1 ad. 

(koşumlarile beraber) 
Motör itlctme malzemesi: 1 kalem 
Etüv makineıinin tamiri 
İlk okulların 5 sınıfı için ayrı ayrı okuma 

kitabı ıerisi yazılması müsabakası 

Tuz çuvalı 50 kiloluk: 150000 ad. 
Bakalit kapak: 200000 ad. 
Metal izabe ocağı: J ad. 

paz 

aç. eks. 
kapalı z. 

paz. 
,, 
" 
n 
,, 

paz. 

n 
kapah z. 

Font su boruları aç. elı.a · 
Yedek parçalar dizel motörü için: 15 kalem paz. 
Çayır biçme, kurutma toplama ve tepe yap· aç. cks. 

m&11 iti: 700 dönüm 
Erzak, Zahire, Et, Sabze v.s. 
Taze bakla: 10 t. 

,, : 28 t. 
Taze ıebze: 30 t. 
Taze ıoğan: 27 t. 
Keçi eti: 30 t. 
Un: 31416 k. 

B. M U 7 a y e d e 1 er 
Opel markalı buıuıi otomobil 

paz. 
,, 
n 

n 
kapalı z. 

,, 

aç. art. 

169 -

2439 42 
65 

1500 -
5625 -

8555 -
3900 

2200 -

2999 S8 
t488 ao 
708-

4012 -
2025 -
7536 -
k. o 14 

Takıim Bahçesindeki yeni Belediye kazino 
ve lokantası müştemilatının 3 sene müd
detle kiralanması 

,, senede l6000 -

Dükkan ankazı 
Bina ankaza 

n 
Ev ankazı 
Bina aokazı 

" Ev aakazı 
Bo~ kola çuvalı:.. 253 ad.-çember: 500 k. 
Hurda pirinç talaş halinde: 43 t. 
Abpp pencere, kapı ve camekan 
Ahtap bina anknzı 
Çamu karıthrma makinesi 
Hurda eşya mefruşat ve kırtasiyeye ait 
Fort markalı hurda kamyonet 

paz. 
,, 
" ,, 
n 
,, 
n 

aç. art. 
kapalı z. 
aç. art. 

n 

n 

.. 
" 

170 -
60 -
25 -
57 -
15 -
28 -
80 -

5470 -
150 -
390 -
120 -

4 10 
,300 -

588 46 
525 -

41 29 
707 17 

3619 86 

47 -

159 51 

147 75 

2327 57 

106 90 
148 -

3000 -
82 06 

871 88 
180 -

ti --

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
Merzifon Belediyesi 
Samsun Belediyesi 
De\•let Limanları İşlet. U. Müd. 

İst. Belediyeıi 

İst. Defterdarlığı 

Samıun Vilayeti 

n 

,, 

2-5-40 14 -
2-5-40 15 -

22-4·40 
3.5.40 15 -

18-4-40 14 -

2-5-40 14 -

29.4.40 15 -

29.4.40 15 -

6-540 15 30 

Gümrük Muh. Gen. Komut. İst. SAK 2·5·40 11 
Çorlu Kor SAK 19.4.40 15 

Balıkesir Ask. SAK 17-4-40 15 -

M.M.V. SAK 
fstıınbul Komut. SAK Fındıklı 
Samsun P.T.T. Müd. 

" 

20-4-40 
19-4-40 
25-4-40 
25.4 40 

Türkkuşu Gen. Direk. Ank. 2-5 40 
Orman Koruma Gen Komut. Ank. SAK 2J-4.40 

inhisarlar Umum Müdürlüj'ü 26 4-40 
Gümrük Muh. Gen. Komut. İst. SAK. 22 4·-10 

10 -
16 -
16 -
16 -
15 -
11 -

16 .30 
lO -

4700 - Ask. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 244·40 14 30 

182 96 
4 88 

112 50 
421 

641 63 
292 50 

165 -

225 -
223 2Q 

52 50 

602 -
304 -

329 87 

3600 -

12 75 
8 -
J 88 
4 27 
1 13 
2 10 
6-

410 25 
12 -
30 -

9 -
0 50 

22 5U 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 2-5·40 11 

,, 6-5 40 11 

Belediye Sular İdaresi Takıim Sira- 24-4·40 15 -
ıerviler 

İıt. Komut SAK Fındıkla 194-40 15 -
10 -
15 -
15 -

Gaziantep Vilayeti 25 4 40 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet V ek. Ank. 30 4-40 
Ank. P.T.T. Müd. 29-4-40 

İst. Komut. SAK Fındıklı 
,, 
n 

" Selimiye Ask. SAK 
Maarif Vekileti Ank. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
n 

18-4-40 10 -
18·4·40 lO -
18·4-40 11 -

24-4·40 10 -
19-4-40 10 -
6-3·41 o kadar 

D. D. Yolları Ank. Haydarpata Sevk 

30-4-40 15 -
3().4-40 15 30 
3-6-48 15 30 

Şefliği 

İst. Ziraat Mekt~bi SAK 
Ank. Belediyesi 
İıt. Ziraat Mektebi 

3-5-40 11 -
19-4·40 10 JO 
2·5-40 15 -

ist. Komut. SAK fındıklı 23 4-40 
n 23-4-40 

Edirne Ask. SAK 25-4-40 
,, 25.4.40 

Birecik Hudut Taburu SAK 25·4-40 
Antakya Hatay Güm. Muhafaza Taburu 29·4 40 

16 -
15 -
10 -
11 -
15 -
15 -

ist. Beled, Tahsim Yedikuyular 
Cad. Çanya Garajı 

19°22·440 15 -

İst. Belediyeıi 

,, 
" 
n 
,, 
,, 
• 
" Samson Tütün Fabr. Müd. 

D.D. Yolları Haydarpaşa 
İ t. Defterdarlığı 

,, 
,, 
,, 
" 

2-5-40 15 -

18-4-40 
18-4·40 
18-4-40 
18-4-40 
18-4-40 
18·4-40 
18·4-40 
19-4-40 
3-5-40 
2-5-40 
2-5-40 
2-5-40 
2·5·40 
2·5-40 

14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
15 -
15 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -

__ ._. ________________________ ,_, __ .,....~--- -----..... ------------------------------·---------------

17 Nisan 1940 

t 
deli 1968 lira 50 kuruştur. Teminatı 148 liradır. Fenni ve u111u~ 
tartnameıi hergün Çorluda Kor satınalma komisyonunda g6rül~r· 
İıteldilerio kanunun 2 ve 3 cü maddelerindeki belgelerile belli i"

11 

ve saatte kemisyonda bulunmaları. __________ _,,,..,...._ ____ ..,..,.. __ ~--------------------------__, 
Mensucat- Elbise -Kundura - Çamaşır v. s. 
Milli Müdafaa Vekaleti Hava Satınalma Komisyonundan: 

l;tıf• 
40,060 metre minder kılıflığı bez pazarlıkla satın almaca y. 

Pazarlığı 20.4 940 cumartesi günü saat 10 da Ankarada M . M·. Z 
HaYa Htınalma komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedel~ k 
bin lira kail teminatı 3000 liradır. Şartnllme evsaf ve nümunesı O' 

miıyonda görülür. lateldilerin muayyen günde kati teminat ve kııııır 
ni belrelerile komiıyor.dn bulunmaları. 

İstanbul Komutnnlığı Sabnalma Komisyonundan: 
Birlikler ihtiyacı için kırk bir aded branda bezi pazarlıkla sat~ 

alınccaktır. Münakasasına 19.4.940 günü saat on altada başlanııcll. 
tır. Muhammen bedeli bin dok1an dört lira beş kuruştur. İlk ted•s 
nat par&11 seksen iki lira altı kuruştur. Şartnamesi komisyonun 

11
• 

laergün görülebilir. İsteklılerin belli gün ve saatte Fındıklıda koııı 
tanlık 1atınalma komiıyonuna müracaatları. 

Orman Koruma Genel Komutanlığı Satlnalma 
Komisyenundan: 

• İP 
Orman Koruma Genel K. kıtalarındaki gedikli erbaşları ıÇ 

2 O takım mamül yazlık elbiıe pazarlık ıuretile ıatın alınacakt11• 1r. 
Pazarlığı 20.4.940 cumartesi günü saat 1 J de icra kılınaca1'l 
Muhammen bedeli 1200 liradır. Kat'i teminatı 180 lıradır. eP 

Evsai ve nümuneıi her gün komisyonda gorülebilir, MuttYY 
gün ve ıaatte a-elmeleri ilan olunur. __..,,.,. 

Matbaa işleri. kırtasiye ve yazıhane Lvz. 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Satına111l~ 

Komisyonu Batkanhğından : r 
Gümrük Muhafaza İstanbul Levazım Amirliği ihtiyacı ıçıP b•,ı 

tırılacak 15 kalem evrakı matbuanın 22.4.940 pazartesi günü -' 
JO da pazarlığa yapılacaktır. 

0
e 

Tahmini fiatı 169 lira ve ilk teminatı da 13 liradır. Nii0l11 

ve f8rlnamesi Komisyondadır. Görülebilir. biııl 
isteklilerin gün ve ıaatinde Galatada Mumhane caddesi Jbr• 

Rifat han ikinci kattaki Komiıyona gelmeleri. 
• • • 

30 ton şite ambalaj kağıdı alınacaktır. Bak : İnhis rlar vıııııııı 
Müd. ilanlarına. _/ 

Kereste, Tahta ve saire 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Merkez Satınalınıı 

Komisyonundan : 
Çıralı çam kereste 212,5 ila 425 mıı 3,5: 4x0, 15x0, 025 
Çıralı ıam kereste 212.5: 425 m11 3,5: 4 X O, 18 X O, 025 
Çıralı çam kereste 500 ıns 3,5: 4x0, 22x0, 025 
75: 150 metre mikabı 3,5: 4x0, 25xO, 025 ~t~ 
Miktar ve eb'adlnrı yukarıda yazılı dört kalem kerest 85 şr' 

fabrikalar umum md. merkez aatınalma komiayonunca 24,4,g.40 ç .pi 

tamba rilnü s at 14,30 da pazarlıkla ihale edilecektir. MecPluU ·~~· 
cinıten verilmesi mümkün olmadığı takdirde her kalemin nısfı " 1,e 
nar olabilir. Çıralı çamın metre mik'abına 46 lira ve k8knarın oı~ıl' 
mikabına 44 lira bedel tahmin edilmiştir. Şartname 345 kurUŞ it 
kabilinde komiıyondan verilir. Muvakkat teminatı 4700 lirsdır d•' 
teklileriu komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar tiiccsr <' 
olduklarına dair Tiearet Odası vesikalarile birlikte mezkur giill 
saatte komiıyenda bulunmaları. _/' 

Nakli yat - Yükleme - Boşaltın~ 
Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden: elr 

A,ağıdaki işler mü1aid teklifte bulunacak isteklilere ihale 
lecektir. 

İzmilten İıtanbula deniz yolile ıcker nakli. 
Şamsuoda vapurlara şeker tahmili ef,J 
lstanbuldan fabrikalarımıza gönderilecek muhtelif ticaret t\ 

nakli 011' ' 
Sirkeci, Derince, İzmit ve Samsun limanlarına gelecelı 

maden kömürlerinin tahliyeıi tl'~t ~ 
Bu itlere talih olanlar şartnamelerini Taş han üçüncü 1'• 't, 

Büromuzdan alabilirler. • e~'o' 
Şeker nakline Ye tahmiline uid tekli Her; 2 mayıs 1940 P~~~er 'e 

günü muhtelif etya nakliyetile kömür tahliyesine aid te&ılı ,il.,ır 
6 mayıı 1940 pazarteıi günü aaat 11 e kadar Büromuza 'ile 

lidir. 

Belediye Sular İdaresinden: 1 
aı"' Terkestaki fabrikbmız için Ereili bavzasıodan Karabur 

bin ton kömür taııoacaktır. ·oı e4; 
Kömürler Karaburunda idarenin varonları üzerinde tesli f' 

lecektir. Bu iti deruhte etmek i tiyenlerin 24.4.940 çarşa111b~efôt~ 
1aat \5 e kadar tekliflerini kapalı zarfla Taksimde SıraserV' 
idare merkeziı:ade müdürlütü vermeleri. vt~ '4 

Taliplerin ıonradao % 15 e iblat edilmek üzere idare tı'l 
ıine teklif edecekleri bedelin Y. 7,5 ğu nisbetiııde teminat yıı / 
ları lazımdır. _____.,., 

Mahrukat, Benzin, Makina yagl~ v. s. ~ 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekô.letinden: tıt· t' 

Açık eksiltme usuliyle 400 teneke benzin satan alın~calı lit' 
Benzinin heyeti umumiyesinin muhammen bedeli loOO ; 

muvakkat teminat mikdara da 112 lira 50 kuruştur. bil'~ 
İhale 30.4.1940 ııünü saat 15 ele vekalette teşekkül edeP 

kemiıyonda yapılacaktır. nıel111 ,ı 
Şartnameler lıer gün vekalet levazım memurluğunda gör ii'''! 
Nakit olarak teminat 7ermek iıtiyenlerin daha evvel ııı u ıe 

ederek parayı vezneye yatırmaları ve komiıyona mokbuı 
ı eylemeleri lazımdır. _ 

Adana Pamuk Üretme Çiftliği Müdürlüğünde!!: ~tı ~ 
Pamuk Üretme Çiftliği ihtiyaca için 1430 teneke ~a;bfjll~ 

teneke raz, 150 teneke benzin ve 1000 kilo vakuan açı 
ıuretile ihaleye konmuıtur. 

I~ 
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ltk Mevaddı müşteilelerin muhammen bedeli d6rt bin sekiz yüz 

len sekiz lira on kuruş \'e ilk teminatı 366 lira 61 kuruştur, 
ı._dEksiltıne 29.4.940 tarihine müıadif pa.artesi günü saat onda 
"lll ii . 

rıyette yapılacaktır. 

Şartnamesini görmek istiyenler müeueseye müracaat ederler. 
lıı isteklilerin belli gün ve saatte komisyona müracaatları ilan o

lltır. 

Gaziantep Vilayeti Encümeninden: 

ltı Memleket hastanesine açık eksiltme ile beş ton kesilmiş kuru 
tşe odunu satın alınacaktır. 

t'klcMuhammen bedeli 65 liradır. Taliplerin 4 lira 88 kuruşluk mu
'tt at ~eminata hamilen 25 4.940 perşembe günü saat 10 da Vila

tncumeııine müracaatları ilin olunur. 

I İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan 
L· •tanbul Deniz levazım deposuna teslim edilmek üzere iki 
11111 d .. 
'1ı ort yüz otuz dokuz lira kırk iki kuruşluk gaz pazarlıkla satın 
~11•caktır, Münakasasına 19 4 930 günü saat on beıte batlanacaktır· 
tt ~trrıinat parası yüz seksen iki lira doksan alta kuruıtur. Evsaf 
tGıı ususi şartları komisyonda her ıün görülebilir. isteklilerin belli 
;:-....... •e saatte Fındıklıda komutanlık komisyonuna miracaatları. 

~eferrik 
ı--
Mla.nbul Ziraat Mektebi Satınalma Komisyonundan : 

~tt uhnınmnıı bedeli 2999 lira 88 kuruş olan 100 m m lik 164 
ls.~ tulünde font su boruları açık eksiltmeye konmuçtur Eksiltme 
'1 cuma rünü saat 1 de Beyoğlunda lıtil lal caddesi 349 nu
~ •da liseler muhasebeciliği nezdinde toplanan Komisyonda ya• 
\ Ci.ktar. İsteklilerin adı geçen muhasebeye yatıracakları 225 lira 
~~~~inat makbuzu, yeni yıl Ticaret Odası vesikası ve en az bir 
~I v~~de iki bin liralık bu gibi bir işi başardığını gösterir lstan
teı ılayE-tinden eksiltme tarihinden seki7 gün evvel alınmış ehli
'1ıı~tııe ile birlikte müracaatleri ve şartnameyi hergün Liseler 

sebeciliğinde görüp öirenmeleri 

"' '-'r"' * Yeşilköy civarındaki Ayamaoıa çiftliği çayır)arıııııı mektep ve. 
d,~;Yle biçilecek kısmından bakiye tahminen 700 dönüm vüs'ahnın
lıt Çayırın tartnameıi mucibince biçme, kurutma, toplama ve te
dt ~4Prrıas1 işinin götürü olarak 2.5.1940 perıemb ! günü saat 15 
liylt ~lkalıda kain mektepteki çiftlik idaresinde açık eksiltme sure-
1-11 bıh~esi yapılac ktır. İsteklilerin muhammen bedeli 7 O lira tu
~lld u ı.ş için 52 lira 50 kuruştan ibaret ilk teminatı eksiltme sna
ıı,ltı trı. tvv l mektepteki çiftlik .veznesine yatırmaları, kroki ve şart
,.ttyı her gün mektep ve lstsnbul Ziraat Müdürlüğünde görüp 

11Q:ıeleri. 

Ankara Beledil•esinden : 

~'lı~ılı iıleri polar Dizel motörü için 15 kalem yedek parçalar pa
"1 il &lınacaktır. 
l' uhaınmen bedeli 1488 lira 60 kur•ttur. 
ttııinat 223 lira 29 kuruştur. 

ltllıi~ttrıame ve listesini görmek .istiyenlerin her gün encümen ka· 
lt.tiyllt ve isteklilerin de 19 nisan 940 cuma günü saat 10,39 da be

t tııcümenine müracaatları. 

St. Selimiye Askeri Satınalma Komisyonundan: 
~llıi 110Jiye Tümen birliklerinde me\•cud bir aded etiı makinesinin 
~~.:: ~9.4.94 J cuma günü saat 10 da pazarlıkla eksiltaıesi yapıla· 
~~~ l !ateklilerin kati teminat paraları ve kanuni vesiknlarıle bır-

llınen satınalma komisyonuna gelmeleri 

i --
1\ ıtanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 

'4111
1 
Un-ıutanlığa batlı birlikler ihtiyacı için elli dokuz araba ile 

~~: bef çift koşum pazarlıkla sabo alınncakhr. Münakasasına 
~~i~ t~ günü saat onda başloncak.tır. Arabaların mııhammen bedeli 
~ li •n bet yüz elli beş liradır. ilk teminat paraıı altı yüz kırk 
\~11ta •ltınış üç kuruttur. Koşumlarm muhammen bedeli üç bin 
lı.... ''t Yiiı lirudır. İlk teminat parası iki yüz doksan iki lira elli ku-
~t ş . 
'"il ' artnaınesi komisyonda hergün görülebilir. isteklilerin belli 'u ~e 1•atte Fındıklıda komutanlık satınalma komisyonuna müra-

•tı, 
.. 

~ .. "' ' Münakasa günü talibi çıkmıyan komutanlık birlikleri ihtiyacı 
'i~kiı nakliye ve bir saka anıbası kotumlarile beraber nümu
'1;, uygun olmak suretile pazarlıkla satın alınacaktır. Müııaka
•t la l8.~ 940 günü saat on birde başlanacaktır. İsteklilerin belli gün 
, 1 •lte Fındıklıda komutanlık satınalma komisyonuna müraeu. 

' ''~ • l<oınutanhk birlikleri ihtiyacı için üç kalem moter işletme 
ıl ~ 0flıtai pazarlıkla satın alınacaktır. Münakasasına 24 4.940 günü 

"ltı·ııtıda başlanacaktır. Şartname komisyonda hergün görülebilir· 
\\..' tr" b ..,, ın elli gün ve saatte Fındıklıda komutanlık aatınalma ko· 

'-llna nıüracaatları. 
~ .. 
littırük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Levazım 
~ . Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

\ıltıd l'l:ısan 940 günü eksiltmesi yapılacak olan 50 eğer takımı 
lltı sarfınazar edilmiştir. Alikadarlarm bilgi edinmeleri. 

l) -. 
~ Pıtıı · D. Yolları ve Limanları lıletme U. idaresinden : 
~9.ı() haınmen bedeli :3200 lira olan bir adet metal izabe ocağı 

tt b·tl•t.artcsi günü saat 15,30 da kapalı zarf 11sulile Anlcarada 
•tıas d 

' ~tı • ın a aatm alınacaktır. 
" l~"' t 't~ girmek istiyenlerin 165 liralık muvakkat teminat ile ka

' ~ 'Jırı ctt ği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a 
~ ş_rt01bisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

)"-t "•ınelcr parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, 
p, .. da tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

1 '1 -~ t11~~~ez Ziraat Mücadele Enstitüsü Müdürlüğünden: 
.,._~G ttt ıtuOJÜı için açık eksiltme ile yaptırılacak olan bir tane köp· 

~İtiınoıtata talip zuhur etmemiştir. (Termostatın nümunesi Yük~ 
_tJ ~illa •t Erııtitüsü Zooloji Enstitüsünde görülebilir). 

il~ 1"'etı ~Qılb n bedeli 600 liradır. Muvakkat teminat 45 liradır. 
I"' l~ ~l Ilı fıırtıınwesi Enstitümüzden alınabilir. 

4- ~ llıÜddeti 10 güıı uzatılmıştır. İhaleıi 18.4.940 günü ıaat 
"kara Defterdarlafı Muhasebe Müclürlüj'incle toplanacak 

olan komisyonc!n yapılacaktır. Taliplerin belli gün ve saatte mez
kur mahaldeki komisyonda kanuni vesaik ve muvakkat teminatla· 
rile birlikte bulunmaları bildirilir. 

Türk Hava Kurumu Türkkuşu Genel Direktörlüğünden : 
Muhammen bedeli 30 bin lira olan muhtelif çelik malEeme 

30.4.40 salı günü saat 15 te pazarlıkla utın alınacaldır. 
İsteklilerin belli gün ve saatte 2250 liralık teminatlarile birlik

te sahnalma bomisyonunda bulunmaları 
Fenni evsaf ve şartnamesi mezkur komisyondan hcrgan para

sız olarak alınabilir 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden : 
Maarif vekilliti Öğretmen okulları için aşağıda miktarı yazılı beyaz 

masa muşambası ıtın alınacaktır. Muhammen bedeli 320 liradır. Te
minatı 48 liradır, İstekliler şartname ve nümuneyi maarif müdürlüğü 
yardirektörlüğüııde görebıllrler. ihalenin İstanbul maarif müdürlüti'l 
binasında nlım satım komisyonu tarafından 20 nisan 1940 cumartesi 
saat J 1 de yapılacağı ilan olunur. 
Eşyanın cinsi Miktarı 

Beyaz masa muşambası 
(1.30 m. eninde) 

20Q melr-e 

Beher metresinin fiatr 
Kr 
IGO 

• • • 

Yekun 
Lira 
320 

Tuz çuvalı ve Bakal{t kapak al111acalctır. Bak 
Müd. ilanlarına. 

İnhisarlar Um 

ebze v. s. -
Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan : 

30 bin kilo ta:ıe sebze ile 27 bin kilo taze •oğan pazarlıkla 
sntın alınacaktır Taze sebzenin muhammen fiyatı 4012 lira ilk te
minatı 692 liradır Taze oğanın talamiıı bedeli 2025 lira ilk temi
natı 304 liradır Evsaf ve snrtl rı her gün ve isteklilerin 25.4.940 
perşembe günü saat 10· l I de Ediroede sanayi kışlasında sc;.tınalma 
komisyonuna muracaatları. 

Sivas Tüm Sntınalma Komisyonu Ba§kanlığındnn: 
Merkez hastahanesi için açık eksiltme ile 7500 kilo aüt ile 8 bin 

kilo yoğurt aluıacaktır 

tSTANBUL 
Ticaret ve Zahire 

Borsası 
- 16.4.940 -

Fİ ATLAR 

C t N Sİ 

Buf(day yumnıak 
k 1. lca 

Arpa A &dol dök. 
Çavdar 
Mıaır sarı çuvallı 

Arpa yemlik çuv. 
Kaplıca 

suaam 
Bakla 
Faaulya tombul 
J:o'aırulya çalı 

barbunya 
Ha~haş • 

Kr. Pa. 
5 32 
5 23 
5 17 
5 2,5 
4 20 

4 20 
17 s 

ıs -
1, 20 
16 10 
24 -

GELEN 
Arpa 
Buğday 
Yapak 
Beyu peynir 
Kaıar • 
lakla 
Keten tohomu 
Kuşyemi 

Un 
Çavaar 

G 1 DEN 

Kr. Pa. 

5 27 
s ıs 
s 4t 

18 20 
20 -
16 20 
25 -

210 Ton 
513 • 
ıs .. 

2.s ,, 
112 ., 
259 ,. 

4 • 
- . 
51 • 
15 • 

Bakla 60 ,, 
Fu~p ln • 
Fındık içi 10 ,, 

DIŞ f'IATLAR 
B•A"day ; Liverpul 

Şikago S 95 
• ,. Vinipek 4 93 

Muıır : Lom!rıı 1 77 
K•tıın T. : 

BORSA 
ÇEKLER 

16 - 4 - 1940 
Lonira 5.24 
Nevyork 149.IO 
Pariı 2.9429 

ı MRino 7.595 
Cenevre 29.272i 
Amıterdan 71.371~ 
Brükael 1 1 .992i 
Ati na 0.97 
Sofya 1.I075 

1 Madrid 13.61 
Buda peşte 26.9675 
Bükrcş 0.625 
Belgrad 3.5175 
Yokohama 34.9175 
Stokbolm 31.005 

ESHAM VE TAHVıLAT 

Türk Borcu 1 Peşin 

" " 
ili .ıı 

Sıvas ·Erzurum 1 

" n 2 
,, ,, 5 

İş Bankası nama P. 

TAKLİT 

. 
19.65 
19·65 
19.55 
1,,58 
19.58 
8,30 

Hiç bir zaman aslının 

yerini tutamaz 

MÜNAKASA 
GAZETESi 

Rakipsizdir. 

Her ikisiniıı nıııbammen bedeli 1550 lira ve muvakkat temina- \ 
tı da 116 lira 2a kuruştur. Cinıi Miktarı Eksiltme şekli saat 

Ş rhıeme koıri yond mevcut olup her gün girülebilir. I ----- -----------
ihale Tüm K. lık b'ıınsındaki komisyonda Z7 Nisı:ın 940 cumar· 1 50 kiloluk tuz çuvalı 150.000 A. (muteahlaitleri namına) paz. 15 

tesi güoü s nt 10 dn yapılacaktır 1 Bakalit kapak 200.000 " " 15,30 
İsteklilerin belli gün ve saatte teminatlarile birlikte komisyon- 1 - Şartname ve bakalit kapak nümunesi mucibince yukarıda 

da hazır buluıımnları ilan ohmur. ı yazılı malzeme hizalarında rösterilen usullerle satın alınacaktır. 
il - Pazarlık 30. iV. 940 sah günü Kabataşda Levazım ve Mu-

Edim Askeri Satınalnıa Kemisyonundan: bayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
8t ton nohuda verılen fiat pahnlı görüldüğünden tekrar kapalı ili - Şartnameler sözü geçen Şubeden parasız alınabilir. 

zarfla ihalest 8 5 <>40 çarşamba gün.Ü saat 1 1 de Edirnede eski mü- iV - isteklilerin pazarlık için tayin elunan gün ve saatlerde 
şiriyet dairesinde sntınolma komisyonunda yapılacaktır. Şartname ve teklif edecekleri fiyat ve oıikdar üzerinden % 7,5 güvenme parala-
evsafı her gün komisyonda görülebilir. Tutarı 12600 ve teminatı rile birlikte mezkılr Komisyona müracaatları. (3073) 1-4 
945 liradır. İsteklilerin sözü geçen ıründe ihale saatinden en geç bir 1 • • • 
saat evvel koıııisyonn teklif mektuplarını vermiş olmaları lazımdır. 

Gümrük Muhafaza Gen1?l K lst. Levazım Amirliği Satınalma 
Komisyonundan : 

Teşkilat ihtiyacı için alınacak 11, 00 kilo toz şekerin açık ek· 
siltmesi 2 m yı 940 perşembe günü saE&t 15 tc yapılacaktır. 

Muhnmıı:en bedeli 4070 lira ilk teminatı 305 liradır. ' 
Ş rtnamesi komisyond dır Görülebilir. 
İsteklilerin gün ve saatinde kanuni vesaik ve ilk teminat mak 

buzlarını hamilen Galatada Mumhane caddesinde İbrahim Rifat Han 
ikinci kattaki komisyona gelmeleri 

Mersin Askeri Satınalma Komisyonundan : 

Muhammen İhale 

1 - Keşif plan ve şartnamesi 
rikuı transformatör binası inşaatı 
olunacaktır. 

mucibince İdaremizin Cibali fab· 
işi açık eksiltme usulile ihale 

il - Keşif bedeli 7846, 19 lira muvakkat teminatı 588,46 liradır. 
Ill - Eksiltme 2. V. 940 perşembe günü saat 14 te Kabataşda 

Levaı.ım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Şartnamesi sözü geçen Levazım Şubesi veznesinden 39 

kuruş mukabilinde alınabilir. 
V - isteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte ıart

namenin (F) fıkrasında yazılı vesaik ve Ya 1,5 güvenme parasile 
birlikte mezkur Komisyona müracaatları. (3081) 1-4 

• • * 
fiatı Teminatı Gün Saat Şekli 

Cinsi Miktarı Kr. S. Lr. Kr. 1 - Şartname ve nümunesi mucibince 70 X 100 ebadında 30 
20 00 2400 00 ton tişc ambalaj kağıdı pazarlıkla satın alınacaktır. 

~iri::uye :~:~ ~ :· 27 OO 1863 OO !~'.!::!~ ~~ pa:arlık il -- Pazarlık 26. lV. 940 cuma günü saat 16.30 da Kabataşda 
Yul,6rıda t .. fs'ıln•tı 1 · • k 1 · k l k T Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacakhr. •a .. ynzı ı ı ı a em yıyece aatm a ınaca tır. a-

• • - • • • - 111 - Şartname ve nümunc sözü geçen Şubeden parasız alına-lıplerın muayyen gun ve saatte askerlık ş.ıl>esının ust katında aske· .. 
a l 1 k . - ti 1 bılır . rı sa ına aıa om syoııuna uracaa arı. · l . · 1 

- . iV - isteklilerin pazar ık içm tayın o unan Ş rtname ve numuneler her zaman alay satınalma komısyenun- . . f' _ . d o/ 
1 5 

l'Ün ve saatte teklif 
güvenme paralarile da görülebillir I edeceklerı mıkdar ve ıyat uzerın en /o , 

birlikte mezkur Komisyona milracaatları. (3074) 1-4 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 

Kemutnnlık birlH lcrı ihtiyacı için on bin kilo taze bakla pa· 
zarlıkla satın alınacaktır. Münakasasına 23.4.940 l'Üııü saat on altı
da başlanacaktır. Evsaf ve hususi şartları komisyonda hergün rlrü
lebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda komutanlık satın 
alma :komis} onuna müracaatları. 

** • Komutanlık birlikleri ıhtiyacı için yirmi selda bin kilo taze 
bakla J.-azarlıkla satın alınacaktır. Münakasaaına 23.4.940 rünü ıaat 
on beşte başlaııaktır Evsaf ve hususi tartları komisyonda herıriu 
görüleb lir. İsteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda komutanlık 
satınalma komisyonun müracaatları. 

Türk Hava KuruMu Türkkuşu Genel Direktörlüfünden: 
İnönü kıımpı için İuönün'de teslim şartile ıatın alınacak : 
150'1 kilo kuru fasulye, 1500 kilo nohut, 1500 kilo pirinç, 750 

kilo kes e makarna, 7j0 ltırıuızı mercimek, açık eksiltmeye ko· 
nuluıuş ur. 

Muhammen bedeli 1575, muvakkat teminata 118 lira 12 kuruştur. 
İhalesi 25 Nisan 'J40 per~eınbe günü sont 10 da Türk Hava K•

rumu binasında müteşekkil satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnamesi mczkür komisyondan alınabilir. 
İsteklilerin lüzumlu vesika ve teminatlarile birlikte belli rün 

ve saatte lu~misyona gelmeleri. 

• • • Okullar talebesinin scuelik ihtiyaçları için satın alınacak 
12.000 kilo koyun eti kapalı zarf usuliyle ekı'ltmeye konulmuttur. 

Muhammen bedeli 6u00, muvakkat teminatı 450 liradır, 
İhales' 26 n's n 940 tarihine rnstlıyac cuma günü saat 15 de 

Türk hava kurumu genel merkez binasında mütetekkil aatınalma 

komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnamesi her gün komisyondan paraaız verilir. 
İateklileria kanuni veaika ve teainatlarını havi teklif mektup

larını muayyen vaktiuden bir aaat evvel kemi17ena vermeleri. 

• • • 
Cinsi Miktarı Muham. Bedeli % 7,5 Temi. Eksiltmenin 

Lira Lira Krt tekli günü sa. 

Santrifuj 1 adet sif 
tulumba 

2975 223 Açık E 29.4.40 14 

Filitre 600 > 3710 278 25 • 24.4.40 15,45 
bezi 

1- Şartnameleri ve filitre bezi nümuııesi mucibince yukarda 
cins ve miktarı yazılı 2 kalem malzeme açık eksiltme usulilc satın 
alınacaktır. 

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

111 - Elcsiltme hizalarında yazılı günlerde Kabataşta Levazım, 
ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler sözü geçen Şubeden parasız almabileccği 

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

% 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkür Komisyona müracaatları. 

ve 

(2805) 3-4 

- DİŞ DEPOSU -

M· İBRAHIM B ERKMEN 

Türkiyenin en zcnıin çefitlisi 

en asri Dit Deposudur. 

Daimi bir sergiye maliktir.===

lıtaabul, •akulyu Haa No. 2, 3, 4, 5. 
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ABONNEMENTS 
Ville et Province 
3 mola Ptrs 450 
6 850 

12 .. 1500 
Etre..'lge:- : 12 mois Ptr& 2700 

MERCREDI 

Quotldlen des Adjudications 

17 AYRIL 1940 
~ 

ADMINISTRATION 

Galata, F ermeneciler Cad· 

Kenbe Han, 2me Etag~ 

No. 8-9·11-12 

Telephone: 49442 

-

Pour la Publicite s'adreaaer 
a l' Adminiıtration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Boite Po.tale No. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
---..----~ -------· -~~de 

Objet de i
1adjudication 

Prix Ca~;:---Lleux d' ;dji"Jication et du 
Joura Heureı d 'atd judicat. estimatif provisoire Cabier dea Cbargeı 

Adjudications au Rabais 
·-------- ._._, ___ _ ·-------~-- ~~----------

C cns1ructions-f'eparations-Trav. Publics-Materiel de Constr ction-Cartographie 

Constr. bat. tranaformnteur de in fabrique de Publique 
Cibali 

Dressement carte etat actuel ville Merzifon 
Constr. trottoir en beton 
Rep. porte et mur nu Defter. a Soğukçeşme Publique 
Trav. osphnltngc devnnt le nouvenu snlon Pli cnch 

voyageurs iı Galata 

7846 19 

7000 -
550 54 
624 70 

9428 74 

Constr. 37 c11bines avec leurs W.C. et ter· Gre a gre 48264 78 
rnsses it Florya 

Fourniture pierres hrutes s route Bafra-Alaçam Publique 2126 75 
" ,, ,, ,, Samsun-Çarşamba ,, 1969 60 

Const. et rep. chausse ,, ,, -Bafra: 5 klm Pli cach 31034 25 

Ele c h ıc:ife-G a~ -C hauHiige C enfral (lnstallaUonet 

588 46 Gom. Ach. Econ. Monop. Kabatache 2-5-40 14 -

525 -
41 29 
47 -

707 17 

3612 86 

159 51 
147 75 

2327 57 

ıateriel 

Municipnlite Merzifon 
,, Samsun 

Defterdarat Istanbul 
Dir. Gen. Expl. Ports Etat 

Com. Perm. Municip. lst:ı.nbul 

Vilayet Samsun 
ll 

" ,, 

2-!>·40 15 -
22-4·40 
2-5-40 14 -
3 5.40 15 -

18-4-40 14 

29-4 4(1 15 
29 4-40 15 
6-5-40 15 30 

------
Pile de campagne: 1500 p. Publique 
Mnteriel pr. rep. inst. electr. hôp. Zeytinburnu Grc n grc 
Moteur electr. avec dynamo de 2000 bougics, ,, 

cible caoutchoute ete. 

1425 -
1968 50 

Habillement - Chaus ures - Tissus - Cuirs 

Toile pr. housse de mo.telas: 40000 m. Gre a gre 20000 -
,, Branda: 41 p. ,, 1094 05 

Bottines: 35 paires Publique la paire 7 50 
Escarpins: 38 paires ,, ,, 7 -
Etoffe pr. habits: 1500 m. Gre a gre 11625 -
Habits d'ete: 200 complets :ıı 1200 -

Travaux d'lmprimerie • Papeterie - Fourniture de 

Papier d'emballage pr. bouteilles: 30 t . Gre a gre 
lmprimes: 15 lots ,, 169 -

Bois de Construction, Planches, Charpente 

Bois de constr. en sapin resineux (c. eh 345 P) Grc iı gre 

Transport-Chargement - Oechargment 

Transport sucre d'lzmit par voie marit. d'lst. 
Chargement sucre sur bateaux a Samsun 

Transport marcb. com. a envoyer aux fab. 
d'Ist. et dechargem. charbons aux ports 
de Sirkeci. Derince, lzmit et Samsun 

Transport charbon: 10000 t. 

Combustible - Carburant-Huiles 

Petrole 
Bois de ebene: 5 t. 
8en:ıine: 400 bidona 

,, 1500 > 

O ive rs 

Voiture: 59 p. 
Attelage: 65 paire 
Voiture de transport: 8 p ..• "ıd. ı pr. eau: p, 

(y compris attclage} 
Materiel pr. exploit. m<-,teur: 3 lots 
Repar. machine etuve 
Sac pr. sel de 50 k.: 150000 P• 
Couvercle en baccalithe: 200000 p. 
Concourı pr. l'ecriture d'une serie de livrcs 

de lecture pr.. 5 classes des ecoles prim. 
Foyer de fonderit'. de metal: 1 p. 

T uyaux en fonte iı cau 
Trav. iauchng,e, sechage et entassement prai

rie de 100 deunums 
Pieeeı rechıuıges pr. motcur Diesel: 15 lots 

Provisi ons 

Foin: 91915 k. 
Paille: 78250 k. 
Haricots secs: 80 t. 
Riz: 46 t. 
Harieots sccs: 67 t. (aj) 
Pois· ehiche: 84 t. 
Foin: 261 t. (nj) 
Orge: 120 t. 
Orge: 120 t. 
Lait: 7,5 t.-yoghourt: 8 t. 
Ble concasse: 15 t. 
Haricots: 15 t. 
Oirnonı: 4 t. 

Gre a grc 

Publique 
Pli cach 

Gre a gre 

" ,, 

,, 
" 
ll 

» 

Pli cach 

Pulblique 
> 

Gre a grc 

2439 42 
65 -

1500 -
5625 -

8555 -
3900 ---

2200 -

2999 88 
700 -

1488 60 

5331 07 
1173 75 

Gre a gre le k. o 20 

» " o 27 
Gre a gre 13400 -
Pli cnch 12600 -
Gre a gre 13050 -

, 7200 -
,, 

Publique 
> 

7200 -
1050 -
1350 -
2400 -

120 -

106 90 
148 

3000 -
82 06 

871 88 
180 -

C. A. Comm. Cen. Surv. Douan. lst. 
Com. Ach. Corps Armee Çorlu 

,, Mil. Balıkesir 

Com. Adı. Min • Def. Nnt. Ankara 
Conı. Ach. Comm. Mil. 1 t. Fındıklı 

Dir. P.T.T. Saınsun 

2·5-40 11 
19-4-40 15 
17-4 .40 15 

20 4 40 
19.4.40 
25-4-40 

,, ,., 25-4 40 

10 -
16 -
16 -
16 -
15 -
11 -

Dir. Gen. Türkkuşu Ankara 2-5-40 
C. A. Comm. Gen· Prot. Foret Ank. 20·4·40 

Bureaux 

Com. Ach. Econ. Monop. Knbatache 26·4-40 16 30 
13 - C. A Com Gen Surv. Douan. lst. 22-4-40 10 -

4700 - Com. Ach. Dir. Gen. Fabr. Mıl. Anlt. 24-4-40 14 30 

182 96 
4 88 

112 50 
421 88 

641 63 
292 50 

165 -

225 -
52 50 

223 29 

399 83 
88 05 

2400 -
1863 -
1005 -

945 ·-
1958 -
1080 -
1080 -
11, 25 
101 25 
.180 -
9-

S.A.T. Fnbrique S\lcre lst. Taş Han 2-s..ıo 11 

,, ,, 6-5-40 11 

Adm. Eaux Municip. Taxim Sıraserviler 24-4-40 15 -

Com. Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı 
Vilayet Gaziantep 
Minis. Hyg. et Assist. Soc. Ankara 
Dir. P.T.T. Ankara 

Com. Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı 
,, ,, 
,, ,, 

" n 
,, Milit. Selimiye 

Com. Ach. Econ. Monop. Kabntache 
> > 

Minist•re lnstruction Pub. Ankara 

Adm. Gen. Ch. de fer Etat Ankara 
Bur. Exped. H. paşa 

Com. Acb, Ecole Agricole lstanbul 

" 
Municipalite Ankara 

Com. Ach. Mil. Isparta 
,, ,, 

Com. Ach. Mil. Mersin 
, > 

Com. Ach. Mil. Edirne 
,, ,, 
" ,, ,, ,, 
» l> 

Com. Ach. Div. Sivas 
,, Mil. Çorum . .. 
,, . 

19-4-40 15 -
25-4·40 10 -
30-4-40 15 -
29-4-40 15 -

18-4-49 10 -
18-4·40 10 -
18-4-40 11 -

24-4-40 10 -
19-4-40 10 -
30-4-40 15 -
30-4-40 ı 5 30 
Jusqu'au 6·3..41 

3·6-40 15 30 

3-5-40 ] 1 -
2-5-40 15 -

19-4-40 10 30 

26-4-40 10 -
26-4-40 15 -
18·4-40 10 -
18-4-40 11 -
22·4-40 11 
8-5-40 11 -

20·4·40 11 -
19-4-40 10 -
19-4-40 15 -
27-4-40 ıo -
24-4-40 14 -
24-4-40 15 
24-440 15 -

1 AVIS OFFICIELS 
il De ı•Administ:rat:;on Genera e d6~ 
I Chemins de Fer et des Port9 

de l'Etat Turc ,,. 
16 nrticles de bandages pour locomotives et tenders d'~ı:ı:·ıı!r 

leur eatimative de 180.000 Ltqs. seront achetes par voie d • foc~ 
cation ıouı pli cachetc le Vendredi 31 Mai 1940 a 15 h. au 

de l' Administration Generale iı. Ankara. t5 
Ceux qui desirent y prendre part doi•ent remettre iı la ~t ~" 

deoce de la Commission le jour de l'adjudicatioo jusqu'a 14 b. ~f 
offres

1 
une garantie proviıoire de 10250 Ltqs. et les certificats e,;ı 

par la loi. rırt 
Les oabiera dH charges sont en venle au prix de gOO -4 

aux Cai11eı d' Ankara et de Haydarpa11a. (2951) ~ 

Memento des Fournisseurs~ 0 
.LES ADJUDICATIONS QUI AURONT LIEU DEMAIN LE 1s.

4
·gJ. 

Cbeminı de Fer Etat: Banque Agric. Agence Mude.ııf'' 
M..,teur ııeoirateur [No 1348] 1 Olins (No 1384] • 
OiT. aınpoulu [No 1348] Vilayet Maniıa: 
Tuyau:ıc en cimant (No 1377) Coton [No 1S84] • 
Trn. de canaliution [No 1377) o· G • F b M"l Ankıırtı. ' ır. en. a • ı . 

Vilayet Konya : Cuivre elcctrolıte [No 1385) 
Motopompe [No 1377] T61e en fer [No 1386) 
Rtipar. pont (No 1389) Dir. İnstr. Pub. Antakya : 

Com. Ach. Command. Gen. Con•tr. biitimı ecole (No 1386) e: 
Gend. Ankara: 

1 

Com. Acb. lnt. Mil. Toph"'
11 

Etoffe pr. co•l11mu [No 1377] Coton pour matelaıı (No JS88] b ,ı 
Exploit Ports Etat İzmir : Appareil Vermorel, ganta el 

1
' 

Trn. chargemont et dcchorhement (No 1390] 
[No 1377) Prepoıe V akoufı Çatalca : 

Dir. Gen. Monopoles : Herbe de proirie (No 1390) • • it: 
Soude cau•tiqae et carbanate de aodium Dir. Routes TouristiqueS lıJSl 
[No 1!178) DecombrH blti11ea [No 1389) • lf.•: 

Dir. Ecole Norm. Jeunes Filleı: Com. Acb. Surv. Douan• 9(1] 
Repar. bit. ecole (No U78] 1 Outila de morechal ferrant [No lll ~·: 

Municip· İstanbul : 1 Dir. Stadium et Hypod· A.JJP ;r 
Raiaina HU et abricotı [No 1378) ı Cible de tarre, boite de distribll1'

0 

Plaquae pour aignal [No 1378) ! ttilephotıH ete. (No 1390] 
pour porte et rue [No 1378} j Com. Ach. Milit. Mer in: 

ft.epar. aqueduc (Na 1391] ı 91] 
Prefecture Porl İstanbul : Harıcot• aaca et riz [No 13 ~.: ! lnıtitut Lutte Agricele p.ı:ı 

CoqH pour moteur (No 1378] 
Dir • lnıtitut Bacter. Pendik : 

Boeufa [No 1378) 

Com. Acb. Milit. Adana: 
Couroie pour ceintare (No 1381) 

Vilayet Gaziantep : 
CoHtr. a411uedua [No 1382] 

Municipalite Gaziantep : 
PierrH kilemetriquea [No 1'82] 

Com. Ada. Milit. Edirne: 
Ciment. alou•, l•ilea ete. [No 1390) 
Orır• [No 1384) 
Fumier [No 1~90) • 

• • 

i Tlıermoatate lı po11t [No 1391] , 
1 Com. Ach. Milit. Balıkesir ' 
! Oiveu matcriaur; [No 1391) , . ·ye· 
1 Com. Acb. Milit. Selin:ı• 
J Se~ophone [No 1391) • tiO-· 
i Minist.Def.Nat. Dcpart A~1• 
i Chaunettee en eoton [No 1391) 

ı•( p• 
NOTES ı Le• Numcroa entr• 1 4l 

tbesH aont ceux de notre jourıı• .,, 
; lequel l'ııvia a paru •".:.r 
i (•) Le• affaire• •UİYİH d'upet•' r 
i riaqae ae rapportent lı dııa 'f

111 

ı adjudieatio11 i la •urençb~re. 

MUZAYEDEL 
------------------~~---Y İstanbul Defterdarlığı Muamele ve İstiklak V ergile1'

1 

Merkez T ahı il Şefliğinden : fl 
Eyübde Bahariye cadde1inde Hamiyet Kontrplak fabrilt~00el 

muamele vergiıi borcundan dolayı haciz edilen l adet ,,A· tofl'' 
Berlio.. markalı yefil boyalı büyük ve yeni ve gayet kullcın1~1 ~' 
makinesi 24,4.940 tarihine mu1adif pazarteıi günü saat 11 /.,ıl 
kur fabrikada açık artbrma ile satışı yapılacağından tali~ 0 ~1el 
mezkur gün ve ıaatte mahallinde bulunacak olan Şube Jcrll 
runa müraeaatleri ilan oluDur. 

İstanbul Belediyesinden: ,ı 
Takıim Yedikuyular caddesi Çanyn garajında haciz alt~' cıl : 

nan Opel markalı ve 810 numaralı buıusi otomobil 19.4.94 ı~ 1 

rüoü ıatılamadığı takdirde ise 23.4.940 pazartesi günü ısat 
açık arttırma ile satılacatı ilan olunur. 

Selimiye Askeri Satınalma Komisyonundan : 1,ı 1 

Çürüğe çıkarılan beş baş hayvan ~9.4.940 cuma günÜ :ıı>eıef" 
da Üıküdar Atpazarıuda satılacaktır. isteklilerin pazara ge 

Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan : bitir 

Karaat•f• Edirne febir içinde ve yanık kitlada buluna? çı~/ 
lerde meveut bayv'an gübreıinin birinci pazarlığında istelt~' 1,.pJI 
dıtında ikinoi pazarlığı 18.4.940 perıembe günü snat 11 e ~( 
ea~~· ~ 

isteklilerin belli ıüo ve 1aatta aanayi kıtl~ıındaki satına 
miıyonuna relmeleri. 

G• it 
imtiyaz Sahibi ve Y HZI itleri Direktörü : ıımail 11 

Buıldıtı yer: Akın Buıaıevi latanbul 
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