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ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için Kurut 

31 Aylıtı 450 
6 " 850 

12 1500 
Ecnebi memleketler içiu 
12 aylığı 270!) 

Sayısı 5 Ku uş 

Günü geçen nushalar 

20 kuruıtur. 
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CUMA 

HERGÜN ÇIKAR iKTİSADi. MALI. TİCARi VE ZİRAi 

GAZETESİ 

11 Nisan 1940 

iDAREHANE 
Galata, Fermeneciler Cad. 

Kenber hanı, 2nci kat 
No. 8-9-11-12 

iLAN ŞARTLARJ 

ldarehanemizde göriifülür 

Telefon: 49442 

Posta kutusu No. 1261 

'=-Umum Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 

~ Ekonomik Haberler 
(.adan maı ithııli çok zor oluyor cek ücret mukabilinde milli mü-

~ •ııı. . 
"ııı . 1111bııa gelen vapurlardan 
~-o Pı~Oklio, Cita dö Bari, Me
': lı İtalyan vapurlarında 
~d •n Yapılan kontrol neti
~ı,11; Al111ao menıeli mallar 
~Jılt ".K'u görülmüf, evrakın 
\i; '•ne verilmemesi emredil-

~~niıdeki müttefikin kon· 
~k rafından şartı muallak 
~ ~ l'~rlı:: limanlarına gelme 
ıilit ~usaade verilen, fakat 
\ ~ 0nıoloıluğu tarafındnn 
~k trilınedikçe ithal olunamı· 
~4t dolan nıallar esaslı bir müş· 
'lt,11 Olurınuı bul•nmaktadır. 
~ ~lln bandıralı Cita di Bari 
,"'tlio 11 takiben gelen Kampi· 
ı...·.~ •e M • 
t""-n l- erano vapurlarile lta-

llııJı_ ur)( tüccarı namına ge· 
f~ rı? ingiliz konsolo.Iuğu 
~ 11 ızin verilmedikçe tuc· 
~t ~rdinoları verilmiyeceji, 
• 

11 1bpanyaları tarafından 
~ ~,~ tdilınit oldutundan bu 
lıı "'ıı- ~dan çıkan mallar mav
' 't' t tklemektedir, Bundan 
" ~ tlecek İtalyan vapurları-
~ ~o~ni vaziyetle kartılaşa
'ttılt, ~.Yca tahmin olunmakta· 
\lııtlıf itt tacirleri bu hususta 
~~td teşebbüslerde buluo

t •lı~t, Fakat benüz bir ne 
t1~ 111•ın11tır. Dün de Mın· 

ı 't '~t Müdürü Avni Sak-
L tıı - .. • d •• . "Oıılo) -:-evzu uzerın e ngı· 

l. 0sıle prütmüş, kon · 
---~dtadan direktif alma· 
· 1•rııı ithaline müsaade 

. ti k y'tlit lb in olmadığını bil-
'll . 
~İı:ı~ tahkikata göre müt· 
~.,._ 011lrolörü bu eşyanın 

\Mtıi:: Alman menşeli ol
~~ nd~dir. Etyanın hep· 
4~1 "-tıda ltalyan malı ol
\:'11 fldh iae de mazr•fun 
~"\4t"'•lı olması ihtimali gÖ· 

-ı. t~tulaıaktadır. Bu cüm
• "'le bilbaua kimyevi 

.. · ~1 boyalar üzerinde du
~ Ilı r. 

.• ,~elerden gayrisinin e· 
, -._ dar tüccarlara veril· 
iu._

1 
•enaleyh, bu üç va· 

._.ıı... edilen diğer muhte· 
ı~rı11 
t~'tla lliimrük muamelele· 
~~ tıı lbıftır. 

in, llıavna ücreti itlaalit 
~tı tok pahalıya mal ol· 

~'1~1 .. b-.ıuın, bu mallar aa-
.. ca · l..""&n f Pıyaıayı yükseltecek L"' tel •zla telliye yapmaaı· 

ec.1c bir amil olacatı 
~;kaınlaru ıözönünde 

-~ti ır. B. ~ok nazik me· 
• ~~de ehemmiyetle du· , t, 

9Un•e -
tı. 

1 
400 bin liralık mal 

~1. ı>i hraç edildi 
•1t'1~k~ları1111ac:lao dört yüz 
~~'h ılır~cat yapıl':.°ıftır. 
. İ)•te~avı haşhaı, ltalya· 

1
1 f,, /• Yumurta Te otlak 
~ik~ Ye, Fransaya külli 

ı ~•n/d• k oy u n deriıi, 
l .. ')e ~t, balık konıervesi, 
"'ı. • av derileri, tiftik 

ltnderil111i1tir. 

~ Oıtb · 
'\ılı 1r:, ntübayaası 
\ 'bıı1c1 '-?illa kanununun 
~ l.i111 tıınin verditi aala-

' A '" F' • ._ L- f' v ı ~halık aı&, ut ı, . a· 
.~t • Beykoz, lıtan-
ltt ~ Dora dubalarının 

•f.Qclan tayin edile. 

dafaa için satın alınması Heyeti 
Vekile tarafından kararlaştml· 

mış olduğu Ankaradan bildiril· 
mektedir. 

Demir, bakır, kalay birliği kuru
luyor 

Demir, bakır kalay ve made
ni eşya limited şirketlerinin bir 
birlik halinde çalışması takorrur 
etmiştir. Buna dair nizamname· 
nin bugünlerde gelmesi beklen· 
mektedir. Bakır ve kalııy tüc
carları toplanarak mevcut stok
ları ve yolda bulunan siparişle
ri tesbit etmişlerdir. Dericiler 
Limited şirketi de birlik şeklini 
nlacakhr. Bu mnksatln Ankara· 
ya gitmi' olan şirket müdürü 
Sadullah felırimize dönmüştür. 
Şirket Mısırdan külliyetli deri 
getirtmiı ve Litvanyaya da deri 
göndermittir. Dericiler birliği di
ğer birliklerden daha ıeniş fa
aliyet ıösterebilecek vaziyette 
bulunmaktadır , 

lzmirden ;;ytinyağı ihracatı 
İzmirden bildirildiğine göre 

Avrupa koııtiııant memleketle
rinde iı yapan mühim bir fir. 
maya İzmirden 300 bin liralık 
zeytinyağı ihraç edilecektır. 

B• seneki zeytinyağı rekoltesi 
35 bin tondur. Şimdiye kadar 
lzmir limanından dış memleke
telere 12 bin ton zeytinyağı ih
raç edilmiştir. Bunun 8 bin to
nu İtalyaya, mütebukisi cenubi 
Amerika memleketlerine sevk 
ve ihraç olunmu,tur. Piyasada 
5 asitli zeylioyağ"ınıo satış fiyatı 
45 kuruttur. İbraç fiyatları ise 
54, 56 ve 58 kuruştur. Bu fiyat· 
lar Ticaret Vekaletince de tas 
elik edilmiştir. ---Maden tüccarları da beyanname 

verecek 
Demir, kalay, bakır ve dij'er 

madeni matlclelerin ithalatçı tüc
carları bir toplantıya çağı· 

rılmıılardır. Teplantıda kendile
rinden demirden maada diğer 

bütin madenler hakkında beyan· 
name vermeleri istenmittir. Tiic
carlar ellerinde ne kadar bakır 

ve diğer madenlerden varsa be
yanname ile bildireceklerdir. Ba, 
bilkfımetin bu yolda yapacağı 

taleplere bir hazırlık mahiyetin
dedir. 

BORSA 
ÇEKLER 

18 . 4 . 1940 
Londra 5.24 
Nevyork 150.35 
Pariı 2.9647 
Milin o 7 .6225 
Ceuevre 29.2770 
Amıterdan 79.79 
Brüksel 22.04 
Atina 0.97 
Sof ya l.82 
Madrid 13.61 
Budapeşte 27.22 
Bükreş 0.625 
Belgrad 3.54 
Yokohama 35.18 
Stokholm 31.005 

ESHAM VE TAHVıLAT 
Türk Borcu 1 Peşin 19.70 
Sıvas -Erzurum 2 19.58 

" .. 5 19.58 
" " 6 19.58 

İş Banka11 nama P . 8, 15 
Merkez Bankası peşin 112.50 
Ergani ckupoasuu 19.-

Kanunlar, Kararnameler ve Ticaret Muahedeleri 
Yün ve pamuk ipliklerinde-gÖrülen sun'i ipek elya:
fından dolayı bunların l<imyagerlige tahlil ettirilmesi 
ve ipef< miktarı hakkındaki % 1 mebdein tavzihi hak-
kmda ·Gümrük ve inhisarlar Vakaıetinin Tamimi 

.\ : 4802 2940 

1 - Yün ipliklerine (sun'i lif, 1 

sun'i yün, zelwole, vistra vesai· 1 
re isimleri ile anılan) suu'i ipek 

' elyafı karıştırıldığından bütün 
yün ipliklerinin kimyagerliğe 
tahlil ettirilmesi 2091 sayılı ve 
aı: 1.1938 tarihli genel yazı ile 
tebliğ edilmiştir. 

2 - Aynı hal pamuk iplikle· 
rinde de görülmekte ve bu İp· 

liklerle dokunan mensucatın ve 
bunların mamulatının tarifenin 
ipek faslında tanlluk eyledikleri 
numaralara intibakı lazım gel· 
mektedir. 

3 - Yün ve pamuk iplikleri· 
ne o. Q 15 deıı nz ipek veya sun'i 
ipek karıştırılmış olurSB bu mik
tar · Tarife kanununun 9 uncu 
maddesi hükmünce • nazarı iti
bare alınmayarak yün ve pamuk 
iplikleri kendi tarifelerine, ve 

0 ° 15 den fazla olduğu takdir
de ise bunlar ipek ipliği mabi
yetini almış olacaklarından ipek 
ipliği tarifesine tatbik olunurlar. 
Ancak pamuk kaskaw ipliği bu 
kayıttan müstesna olup tarıfede. 
yazılı .laükme göre muameleye 
tabi tutular. 

4 - Hangi usul ile imal edil
miş olursa olsun, sun' i lif, sun'i 
yün, zelwelle, vistra vesaire isim· 

feri ile alınan sellüloz müştak
ları ve diğer sun' i elyaf, tarife
nin 150 nci numarasmm ihtarın• 
daki sarahate göre san'i ipek 
addolunarak muamele görür. 

5 Pek az ipek veya sun'i 
ipekle karışık pamuk ipliklerile 
dokunmuş kumaılarda mebdei 
tetkil eden ipeğin o 0 1 olnrak 
knbulü. keyfiyeti de 4615 '2847 
sayılı ve 30. 1.1940 tarihli genel 
yazı ile bildirilmişti. 

Bu mebdei teşkil eden ipeğin 
' o l olarak kabulü keyfiyetinin, 
diğer pozisyonlara da tetmil e· 
dilip edilmeyeceği hususn güm
rüklen:e tereddüdü mucib oldu
ğu anlaşıldığından bu cihetin de 
tavzihine lüzum görülmüttür. 

Hangi nevi elyaf ile mahlut 
olursa olsun, ve, tarifede hangi 
fasıl veya pozisyonlara dahil bu
lunursa bulunsun, mendil, örtü, 
battaniye ve huna mümasil eı· 
ya için kendi pozisyonunda hu · 
susi bir hüküm olmadıkça meb
dei teşkil edecek ipek miktarı 
0 

0 1 dir, Asıl resmin ° 8 15 faz. 
lasile tahsili lazım gelen ° 0 10 
a kadar: ipeği havi yün mensu· 
catta da bu cihetin nazarı itiba
re alınmasının icap edeceği ta
mimen tebliğ olunur. 30.3.948 

Kenar pürüzlePini izaıe için sonradan perdatıt ame
liyesine tabi tutulmuş olan cam eşyanm tarifeye tatbi
ki hakkmda Gümrük ve inhisarlar Vekaletinin Tamimi 

.;~ : 4837 2913 
Kenar pürüzlerini iznle için 

sonradan p erdah ameliyesine ta-
bi tutulmKf olan cam eşyanın 
kesme addedilerek 512 nci nu -
maraya verilmesi karsışında id
balatçılarıu temadi eden itiraz
ları üzerine iş yeniden incelen
miş ve İktisad Vekaletinin de 
mütaleası alınmıştır. 

1 - Sanayi Tetkik Heyeti 
Reisliği sözü ile adı geçen ve
kaletten gelen 7 50 sayıh ve 
6 2.194lJ tarihli yazıda ; şeker· 

Jik, tabak, bardak, sürahi gibi 
cam eşyanın el tutacak, dudak 
deyece\ kenarlarında düzeltme 
ameliyelerinin yapılmasına tek-
nik bir zaruret bulunduğu ve bu 

• • 

ameliyeden clolayı bunların kes· 
me addedilmesinin doğru olamı· 
yacağı bildirilmıştir. 

2 - Vekilliğimizce de İktiaad 
Vekaletinin bu görüşüne i•tirak 
edildiğinden, böyle el tutacak 
veya ağız deyecek yerleri per
dahlanarak düzeltilmit olan ıe
kerlik, tabak, bardak, sürahi ve 
emsali camdan mamul eşyanın, 

bu ameliyelerden dolayı kesme 
ıayılamayıp bunların "Adi,, mef
humu dahilinde tarifeleııdirilme
si lazım gelir. 

3 - Bu yazın1n Resmi Gaze
tede neşri tarihinden itibaren bu 
yolda it ıörilmeıi tebliğ olunur. 

~0.3.940 

UNAKASALAR 
inşaat -Tamirat- Nafia işleri - Malzeme-Harita 

- -- İstanbul Belediyesinden : 
Taksim Bahçesi kazino binasına bitişik aalon ve müştemilatı 

inşaatı k, palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 
33654 lira 2 kuruş ve ilk teminatı 2524 lira 5 kuruştur Mukavele, 
eksiltme, bayındırlık umumi, hususi ye fenni şartnameleri, proje, 
keşif hulasasile buna müteferri diğer evrak 168 kuruş mukabilinde 
Fen İşleri Müdürllğünden verilecektir. İhale 3.5 940 c11ma günü saat 
15 le D ı imi Encümende yapılacaktır. Talihlerin ilk teminat makbuz 
veya mektubları, ihaleden 8 ıün evvel fen işleri müdürlütüne mü· 
racaatle alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına aid Ticaret Odası 

vesikalarile 2J90 numaralı kanunun tarifatı çevresinde bazırlayac:ak
ları teklif mektublarını ihale günü saat 14 e kadar daimi encümen
de bulunmaları . 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan : 

Şişli çocuk hastanesinin 1997 lira 70 kurut ketif bedelli mutfak 
ikmali inşaatı işi açık ekıiltmeye kenulmuştar. 

Eksiltme 3 mayıs 940 ~uma riiaii .. at 15 de Caj'alotlunda 

Müteahhitlerin Takvimi 

YARIN 20. 4. 940 ta YAPILACAK İHALELER 

D. D. Yolları : 
Bakır antırtuva:r. çubufru ve bakır levha· 

lar y, s. (N<> 1349) 
Ambalaj ıici•i, lnıiliz ıicimi Ye kalafat 

ipi (No 1379) 

Jandarma Gen. Komut. Ank.: 
Palanga takımı , küslcü, et•, barp, lce1eı 

vı. (No 1379) 
Voltmetre, izolabant (No 1379) 
İıt. P.T.T. Müd.: 

Hurç ve müveni çantası (No 1880) 

Edirne Ask. SAK: 
lapanalc:, ta:r.e bakla (No 1380) 
Kar• et (No 1385) 

İst. Orman Fakültesi SAK : 
Mobilya (No 1380) 
Muhtelif mobilya (No 1380) 

İst. Sıhhi Müe11eseler SAK 
lst. küçük sıhhat memurları •ektıbindı 

tadılit (No 1381) 

Edirne İnhisarlar Baımüd . : 
Bina t.miri (No 1~3) 

Mersin Gümrük Muh. Komut. 
Kok kömürü (No 1389) 

Ankara 4 cü Ortaokal Müd. : 
Linolyum (No 1383) 

Ankara Belediyesi İmar Müd.: 
liaa ankazları (No 1.383) • 

O. D. Yolları Malatya : 
Moellon tetüe tı~ı (No 1385) 

Güm. Muh. Gen. Kom. İst. SAK: 
Veteriner ecza ve cılitı (No 1385) 

İzıoit Sulh Hukuk Mahkemesi : 
Oımir lı:uı, dekovil ve vagonet rayl arı 

'fi , (No 1383) • 

Samsun Ask. SAK : 
Puyon tamiri (No 1385) 

Yüluek Deniz Ticareti Mektebi: 
Kotra (No 1385) 

Ank. Sıtma Mucadele Reialiji: 
Mazot (No 1386) 

İnhiıarlar Umum Mid. 
Ekaelıyor biça~ (NG 1387) 

İat. Elektrik Tramny ve Tlael 
İfletmeleri : 

YaA"lı antırrüptörlerin uqktan tahrik mlk
natı.11, kabili ilıraç i'tirak kella ka
manda lcatıHı ıinyal lambuı ılo· 
bu (No 1387) 

Aıkerl Fabr. U. Mld.: 
Torna teıtflhı (No 1318) 
Böhlerit E marlra ıert ri den kalemlari 

(No 1388) 
Hamiıı;ı u.ot (No 1390) 

İst. Komut. SAK: 
İılcua tamiri (No 1391) 

İst. Maarif Müd.: 
Beyaz masa mu,amba11 (No 1391) 

Orman Koruma Gen. Komut. 
Ankara: 

Y aı.lık elbiae (No 1'92) 
M. M. V. SAK: 

Beton kaide i•t· (Ne 1393) 
Minder kılıflıA'ı bez (NG 1392) 
Eczayı tıbbiye (No 1393) 

Tophane Lvz. SAK: 
Mııtbala oeakları yap. (No 159.5) 

İst. Belediyesi : 
Kürek, çekiç, demir Ye çimento boya, 

sicim terlik au,amlııa ••· (No 1393) 
Bina anlıcazları (No 1393) • 
Davar temditli (No 1393) 

Hamiş : (] Tırnak içine ,lınmıt nu
maralar, işin hanıi 1ayılı gHetede ne,r• 
oldutunn ıöıterir. 

[•] Son11nda yıldız itareti bulanan itler 
mü~ayedeye aittir. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğii binasında kurulu komisyonda 
yapılacsktır. 

1 Muvakkat teminat 150 liradır. İstekliler şartname proje, kqif 
vesaire evrakı her gün komisyonda görebilirler. 

İstekliler 1940 yılı ticaret odası vesikasile 2490 ıayılı kanunda 
yazılı vesikalar ve bu ite yeter muvakkat teminat makbuz veya 
banka mektubu ile birlikte eksiltme tarihinden 8 gün evvel lstnnbul 
vilayetinden almış oldukları ehliyet veıikasile birlikte belli gün ve 
saatte komisyona gelmeleri. 

Balıkesir Vilayeti Daimi Encümeninden : 
Balıkesir Edremit yolunun 75+ı50-80+600 ncü kilometreleri 

i 
arauada tahliyeleri betonarmeye tahvil edilecek yedi adet menfez 
açık ekıiltmeye çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli 2595 lira 44 kurut ve muvakkat teminatı da UM 
lira 66 kuruftur. 

Doıyaaı nafıa müdürlütünde görülebilir. 
İhalesi 30.4.940 tarihine rastlıyan aalı günü saat 15,30 da yapı· 

lacatından . iıteklilerin ehliyet veaikuı ve muvakkat teminatlarile 

1 
müracaatları ilan olunur, 

• • • Balıkesir-Bandırına yolu M. Kemalpap iltisak kısmında 
57 +845 de kenar ayakları ki.rgir alafap köprünün tamiri açık ek-
siltmeye konmu,tur. 

Ketif bedeli 996 lira 32 kurut muvakkat teminatı da 74 lira 72 
kuruıtur. 

Dosyesi nafıa dairesinde görülebilir. 
İhalesi 36.4.940 tarihine raıtlıyan aalı günü aaat 14 de 1apalaca· 

ğından isteklilerin muvakkat teminat ve ehliyet •esikalarile müraca
atları ili.o olunur. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonundan: 
Piyade ve Atış okulunun mutbab ocakları ·yaptmlacakbr, Pa

zarlıkla eksiltmesi 20.4,940 cumartesi günü saat 11 de Toplaanede 
Levazım Amirliği Satınalma komiıyonunda yapılacaktır. Tahmio be
deli 700 lira ilk teminatı 52 lira 50 kuruıtur. Reıim Te fartnamHi 
komiıyonda görülür. 

- ilaçlar. Klinik ve ispençiyari ala.t, Hastane ':!z. 
M. M. V . Satınalma Komisyonundan : 

400 kilo sut kostik ile 4000 kilo 712 C. vakum yatı pazarlıkla 
satın alınacaktır. sut kostitio beher kilosuıaa 250 ku1111, vakumun 
bcber kilosuna 75 kuruş fiyat tahmin edilmiştir. Pazarlığı 22.4.1940 
günü saat 11 dedir. Kati teminatı 600 lira olup şartnamesi kemis
yonda görülür. Taliplerin muayyen vakitte M. M. V. Sa. AL Ko.da 
bulunmaları. 

İstanbul Askeri Fabrikalar Satınalma Komlıyenun41an : 
Tahmin edilen bedeli 98 bin lira olan 350 ton hamızı azot Sa

lıpazarında askeri fabrikalar yollamaaındaki aatınalma komisyonunca 
30.4.940 salı günü aaat 14 de pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnamesi 
490 kuruı mukabilinde komiıyondan verilir. İsteklilerin 6150 liralık 
ilk teminatının makbuzu veya banka teminat mektuba ile 2490 sa
yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaik.le birlikte mezkı'.ir 
jiln ve saatte komisyonda bulanmaları, 



I 

2 

inşaat, Tamirat, Nafia işleri, alzeme, Harita 

Menfez tabliyelerioin betonarmeye tahvili aç. eks. 2595 44 
7 ad. 

Kenar ayakları kiirgir ahşap köprün n 
tamiri 

Ahşap köprü tamir ve tahkimi 

" Edirne Askeri hastanesinde tamirat 
Kokluca Asri mezarlıkta yol ve gasilh · 

aıe inşası 

" 

" 
" paz. 

aç. eks 

Şişli Çocuk hast ikmali inş. ,, 
Şarkışla istasyonunda ambar ve idare binası kapalı z. 

inş (şart. 4 L.) 
Trotuar ve pist inş. 
Kapı takhrılmosı 

Maçkada Bronz Sok. parke kaldırım inş. 
(şart, 29 kr ) 

Haseki hast. mutfak ve çnmaşırlık binası· 
sının dahili tes"satı (şart. 5 kr.) 

Yenişehir eski hariciye kö künün tadilat 
ve tamiratı 

nç. eks. 
,, 

,, 

" 

Yüksek deniz ticaret mektebi inşaat ve paz. 
tamirat 

996 32 

6 6 09 
625 24 
642 40 

2296 65 

1997 70 
70879 85 

2625 
59 52 

5665 10 

2000 42 

1128 54 

1938 77 

Yem ambarı inş. (şart. 2 L.) kapalı z. 35674 78 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastahane Lvz. 
Sut kostik: 400 k.-vakum: 4 t 
Hamızı azot: 350 t. {şart. 49 kr.) 

paz. 

" 

k. 250ve075 
98000 -

E lel-trik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Asmn fener lambaları 300 mumluk radyum paz. Beh. 20 52 
tipinde: 100 ad. 

Çıplak bakır tel 120 mm 3370 m.-50 mm.: ,, k. 2 -
700 m. 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. -- ~~ 
Er çamnşırı paz. 10000 -
Kanat bezi ve şeridi: 8 kalem (şart. 157 kr) ,, 31400 -
Y Kka işareti aç eks. 1236 79 
Fotin: 11 çift-iskarpin: 29 çift ,, 2?0 -

Matbaa işleri - Kırtasye-Yazıhane Levaz.!._mı 
Yazı makineai Rheinmetal marka paz. 185 -
Eski hukuk mecmuaları ve hukuka tarihe 

içtimaiyata müteallik eski kıymetli e· 
ıerler mubayaası 

Elektrikli ozalit makinesi: ad.·tersim paz. 
malzemesi: 3 kalem 

Kereste, tahta v_-;_~ire 
Çam kereste: 403-483 m 
Çıraaız çaı:ıı tahtası 7 m3-çmıla kadron 2.5 m3 

Tahta izgara: 200 ad, 

~akliyat Boşaltma Yükletme 

Kömür nakli; 17000 t, 
" 5000 t. 
n 30000 t. 
" 25000 t. 
" : 5000 t. 
" : 20000 t 

kapolı z. 
paz. 

n 

aç. eks. 

" 
n 

kapalı z. 

" 
n 

W.ahrukat, Benzin, l\f.akine yaölara v. 

1600 -

21980 -

1200 -

Y ooıuldak zerodiz la ve maden kömürü: kapalı z. 72000 -
60 o t. 

Vauum yağ: 4 t. (Bak ilaç sütununa) 

Müteferrik 

Parke taşı: 60000 ad. 
Çadır: 50 ad. 
Nakliye arabası malzemesi: 32 kalem (temd ) 
Kireç: 600·700 t. 
Bira şişe kapsülü: 2000000 od. (müteahhit 

nam ve hesabına) 
Çeli!:. boru, buhar vantili, klingirit, lastik 

örme kayış, keten itfaiye hortumu 
Yaylık çelik: 1309 k. 
Bolııçalık saç: 4992 k. 
Zımpara tatı: 117 k lem 
Takım bileme tezgahı: 2 ad, 
Hak tezgahı: 4 ad. 
Ferro ıilisyum: 45 t. 
Jakon lakı 100 k.·flatin vernik: 400 k.·as• 

falt lak: 100 k.-sikatif vernik: 300 k.· 
kırmızı mavi ve siyuh vernik: 90' k.· 
kırmızı lak: 200 k,·gomelak: 560 k. 

Keıkili kıskaç (8 pusluk): 300 ad.·t7 pus): 
iOU ad.'\j)alaaıga maa kurbağacık: 15 
lak.·kauçllklu mumlu tel: 500 k. 

İntaat malzemesi 
Keçi kılı: 15 t. 
Talebe çamatırlarının yıkanması 
Kamyon şasesi: 3 ad. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Sığır eti: 75 t. 
Arpa: 300 t. 

" : 600 t. 
Sadeyaj'ı: 4 t. 

" 
: 25 t. 

Taze bakla: 35 t. 
Patates. 1 O t. 
Beyaz ve kaşar peyniri 

B. M ll 7 a y e d e 1 er 
____.. -----------~~~ 

Paotalon, manto v.s. 

Magnezit: 500 t. 
Siyah videla 

paz. 

aç. eks • 

" paz. 
kap lı z. 
paz. 

" 

" 
" 
n 

" 
" 
" 
" 

nç. eks. 

" paz. 
aç. eks. 
paz. 

kapalı z. 
paz. 
kapalı z. 
aç. eks: 
paz. 
aç. eks. 
pnı;. 

aç. eks. 

aç. art. 

" 
" 

2100 -
4000 -

15750 -

1243 55 
1248 -
913 -
5400 -
9009 -
4628 81 
2390 -

14 o -

582 -

1200 -
7700 -

25790 -
30000 -
39000 -
5000 -

27500 -
3150 -

700 -
834 58 

1000 -

194 66 

74 72 

45 45 
46 89 
97 -

172 25 

150 -
4794 -

197 -

424 88 

150 03 

84 64 

146 -

2676 -

600 -
6150 -

307 50 

1200 -

4710 -
92 78 
37 50 

13 

240 -

1647 -
60 -
90 -

344 2D 
131 25 
495 -
525 -
168 75 
637 50 

5400 -

157 50 
300 -

1181 25 

150 -

93 27 
93 60 

684 75 
405 -
675 -
347 16 
179 25 

111 -

43 65 

90 -
1155 -

1934 25 
2250 -
2925 -
750 -

2063 -
236 25 
105 -
62 60 

Balıkeıir Vilayeti 

" 

n 
Edirne Ask. SAK 
İzmir Belediyesi 

30·4·40 15 30 

30-4-40 14 -

30 440 14 -
30·4-40 15 -
19·4·40 16 -
3.5 40 16 -

İst. Sıhhi Müesseseler SAK 3 5-40 15 -
Taprnk Mehsulleri Ofiıi Ank. ve İst. 29-4-40 15 -

Türkkuşu Genel Direk Ank. 
Vakıflar U. Müd. Ank. 
İst. Belediyesi 

" 
Maliye Vekaleti Ank. 

İıt. Nafıa Müd. 

Karacabey Hara11 Müd. 

M.M.V. SAK 
İst · Ask. Fabr. SAK Salıpazar 

M.M.V. SAK. 

Deniz Lvz. SAK Kasımpaşa 

Edirne Ask SAK 
M.M. V Hava SAK 
İst. P. T. T. Müd. 
Seyhan P.T.T. Müd. 

Ank. Valiliği 

Hukuk Fakültesi Dekanlığı 

M.M.V. SAK 

Diyarbnkır Kor SAK 
Tophane Lvz. SAK 

,, 

D. D. Yolları 4 cü İşlet. Kayısri 
,, 
,, 

D.D. Yolları 2 ci İşlet. Ank. 

" 
" 

İzmir Belediyesi 

M.M.V. SAK 

D.D.Yollım 7 ci İtletme Afyon 
İst. P.T.T. Müd. 
İstanbul Komut. SAK Fındıklı 
Diyarbakır Kor SAK 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü 

2 5.40 10 -
19-4·40 15 -
4.5.40 11 

4 5-40 il 

19-4-40 16 

22-4-40 15 

4-5·40 IO -

22-4-40 11 
30-4.40 14 -

22.4.40 10 -

24-4-40 t 1 -

24.4.40 
22-4·40 

3.5.40 
22440 

22·4·40 

10 -
11 -
15-
11 -

15 30 

20·4-40 11 -

fl-5-40 11 -
20·4-40 10 30 
24-4-40 15 -

2·5-40 
3-5-40 
6·5-40 
8-540 
8-5-40 
1-5-49 

3.5.4a 

15 -
15 -
15 -
15 30 
15 45 
16 -

17-

22.4.49 l 1 -

3.5.40 
3-5-40 

20-4-40 
7.5.40 
3 5-40 

ıo -
16 -
il -
11 -
14 30 

İst. Elek. Tramvay Tünel İşlet. U. Müd. 9·5-40 15 -

Ask. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

" 
" 
n 

n 

" 
" 

M.M.V. SAK 

İı:ıt. Belediyesi 
Tophane Lvz. SAK 
Türkkuşu Gen. Direk. Ank. 
Ank·. Belediyesi 

Sclimiye Ask. SAK 
Edirne Ask. SAK 

n 

Kayseri Ask, SAK 
Erzurum Lvz. SAK 
Ank. Lvz. SAK 

" İst. Belediyesi 

24.4.40 
24-4·40 
24-4-40 
24·4-40 
14.4.40 
24·4-40 
244.40 

10 -
10 30 
11 -
il 30 
14 30 
15 30 
15 -

4.5.40 11 -

6-5-40 14 -
24-4-40 14 30 

2·5·40 16 -
23-4·40 1 o 30 

3·5-40 11 -
29·4-40 10 -
10·5·40 11 -
1-5-40 15 -

24.4.40 10 -
3-5-40 15 -

19-4-40 15 -
30-4-40 14 -

İ !. 3 cü İcra Çakmakçılar Yoku· 23.25-4-40 16 -
şu !\: 49 

Fethiye Malmüd. 1-5·40 15 - ' 
İst. 4 cü İcra Y edikule Gazlıçet· 22-25-4-40 9 -

me Çıkmaz Sok. ;\! 19 

18 Nisan 1940 

alz.) 
M. M. V. Satınalma Komisyonundan ; 

Beher tanesine tahmin edilen fiyah yirmi lira elli kuruş olııı> 
100 tane radyum veya radyum tipinde 300 mumluk nsı:na fen~r 
lamba 22 nisan 1940 pazartesi günü saat IU da Aokarnıla M M. ' 
satınalma Ko.da pazarlık( satın alın caldır. Her lnmba ile beraber 
bir yedek şişe ve bir düzüne fitil verilecektir Paznrlığa girecekler 
307 lira elli kuruşluk kati temin tlarıle birlikte psznrlık gün ~e 
saatinde verecekleri lambalardan birer nümune ile birlikte M· 
1\1. V. satmalma Ko.da bulunmaları. 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonundan : 
Gilcük deniz fabrikalar ihtiyacı için 3370 metre 120 M oı 

' bil' 
makta mesahasıoda 700 metre 50 M m maktn mesahasında çıplsk 
kır tel 24,4.940 çarşamba günü saat 1 l de ( aaımpaşada deuiı le
vazım s tınalmn komisyonunda pazarlıkla alınacnkhr. 

Beher kilosuna tahmiııi fiyatı 2 lira kati temiııatı 1200 lirs O' 

lup şartnamesi her gün iş saat dahilinde mezkur komisyondan ist•• 
nilebilir. tJİ 

Taliplerin 2490 sayılı kanunun istediği vesailde birlikte be 
gün ve saatte mezkur komisyona müracaatları. 

Söke Süvari Alayı Satınalma Komisyonundhn : 
1993 lira 93 kuruşluk alayın elektrik tesisatı açık eksiltOlef' 

konulmuştur. Keşfi alaydadır. . 
Eksiltmesi 3 5.940 cuma günü saat onda Söke süvari alayı g•r 

nizonunda yapılacaktır. 
İlk teminatı 149 lira 55 kuruştur. 
1 ıııı• 
steklilerin belli gün ve saatte alay satınalma komisyoıı 

müracaatları. 

Ankaı·a Belediy...ısinden : 
tefe' 

Sn işleri için alıııacak olan elektro motopomp gurubu ve 
rauah onbeş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuıtur. 

Muhammen bedeli 69a liradır. 
Teminat 52, 13 liradır. ·ııt 
Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün encümen koleııı• 1 

isteklilerin de 3.5.940 cuma günü saat 10,30 da belediye endilJ1eJI 
ne müracaatları. 

• • • 1 
5 ve 6 m m kutrunda 1700 k. çelik tel ile 3000 adet ~:.t 

vanizli halka ve 20 m m lık 500 m. çelik kablo alınactıl;~d 
Bak: İst· Elektrik. Tramvay ve Tünel İ~letmeleri Ü· l\'1il 
ilanlarına. __/ 

ensucat - EtbTSe -Kundura - Ça~şır 
Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan tıJ 

Pazarlıkla 011 bin liralık er çamatırı satın alınacaktır. Pa~~ 
24.4.9~0 çar µımba günü saat onda Edirnede eski müşiriyet ela• .,6 
ele satınalma l.omisyonunda isteklilerin getirilecekleri iki bo)' ı;t 1 

mune ve bu nümunelerin evsaflnrına göre be~enilerelc yapıt~cıı çt' 
Şartnamesi lıer güu komisyonda görülebilir, isteklilerin sözU ge 
günde ~owisyona nümune ve evsnflarilc beraber gelmeleri. 

Ankara Belcdiye .. inden : . er 
Z,ııbıtai belediye komiserleri için 5 ve memurlar için 85 fıı ı' 

man 93 çift fotin ve getire istekli çıkmamasına binaen eksiltııı' 
gün uzatılmıştır. 

Mabammeıı bedeli 612 liradır. 
Teminat 45,90 liradır '' ·ııe 
Şartnameiİni görmek istiyenlerin her gün encümen kale0'.11

, 111 t 

isteklilerin da 23.4.940 salı günü saat 10,30 'tla Belediy eocillJ1 
müracaatları. 

İzmir P. T. T. Müdürlüğünden : ,.,efl 
Müstahdimin için yerli malından ve uskardau olı:ııa~ ilsıf 

72 çift fotin ve 166 çift iskarpinin imali açık elcsiltme ile ı:ııüoalı' 
konulmuştur. ~ 

Muhammen bedel fotin için 650 iskarpin için 550 kuruŞ 
mecmuuncl nazaran 1381 liradır. 

Muvakkat temınah 103 lira 57 kuruştur. 
Ekiillme müddeti 16 4.940 tarihinden itibaren on beş g:ii" ~lı 1 

30.4 940 Salı günü saat 14,3) da ihale yapılacaktır. iste,~~' 
ber gün Müdürlük levazım kalemine müracaatle teminatı ıııııf~l 
telerini vererek şartnameyi görürler ve daha fazla iznbat atııb 

İzmir Lise ve Ortaokullar Ss tınalma KomisyoP \J 
Başkanlığından: ;ıı" 

• teO' Cinsi Miktarı Beher takımı Tutarı ilk ~r 
Lira Kr. Lira Kr. LirB ,/ 

---- ---- - - --- __ .... ~ 
Golf elbise 105 11 50 l 207 'lO gO ~,l 

Kızılçullu öğretmeu okulu talebesinin ihtiyııcı olan yıı e~ 
cins ve miktarı ve muhammen bedeli yazılı golf elbise açı1' if!/ 
meye konulmuştur. Eksiltme ticaret lisesinde sııtınalma k0

"'9t 
tarafından 2 5.940 tarihine tesadüf eden perşembe günü. sıı~ııılr 
beşte yapılnca tır. Ş_nrtoame ve nümunesi her gün Man~ı~·ııt' 
lüğünde görülebilir, isteklilerin teminnt makbuzları ile bır 1 

misyona mürncaatları, 

M. M, Vekaleti Hava Satınalma Ko::nisyonundıı" ;,ıı 
Bır kalem kanat bezi ile 7 kalem keleaı kanat şerıdi f'

11
:. {ı 

satın alınacaktır, Muhammen bedeli 31,400 lira, knti teıniııll d' 
liradır. Pazarlığı 22.4.q.ıJ paznrlesi günü s.ınt 11 de ~nl'~r~ f' /. 
M. V. Hava Satınalwa lfomisyonund& yapılacaktır. ldarlstelıl~/ •ı 
şartnamesi hergün 157 kuruşa komisyondan ulınnbilir. ~o ~ 
muayyen gün ve saatte kaü teminat ve kanuni belgelerile 
yonda bulunmaları. 

j 

. İstanbul p. T. T. Müdürlüğünden : . ı.ııfl'-
ldaremiz müstahdemini için 71 çift fotinle 625 çift 

15 

lın91ası açık eksilimeye korıulmnştur. b'ı'le 
Eksiltme 3. 5 940 cuma günü saat 15,30 da B post:ildil 

nası birinci katta PTT müdürlüğü odasında toplanacak 1 
alım satım k€1misyonund yapılacaktır. 'olltı 

Bedeli mubammeni 4403 lira 25 kuruc;, muvakkat teıııı ft 
lira ~O kuruştur. ıeri~1/ 

isteklilerin olbaptaki mühürlü nümunelerile şartnaıııegi11le 
mek ve muvakkat teminatlarını yabrmak üzere çalışDJ• 
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~fır müdürlük idari kalem levazım kısmına, eksiltme giin ve 
~ tınd~ de 940 senesi içın muteber Ticaret Odası Yesiknsı, muvak
~ınat makbuzile birlikte komisyona müracaatları. 

-atbaa işleri, kırtasiye ve yazıhane Lvz. 
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasından : 

~ Kırklareli Zahire Borsası için lüzum olan 400 cilt satış rn.ak
~ lllnun tab'ı pazarlık ıuretile eksiltmeye çıkarılmışhr. Muhammen 

deli 70 liradır. 
ıı_ ~•teldilerin muvakkat teminatlarını ve Ticaret Odası vesikası 11 

ltıılcn 30 4.940 salı günü saat 15 te Odn hey' etine ve şeraiti aıı
~•1', nümuneleri görmek üzere her gün Oda katibine müracaat

ilan olunur. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
~ liepsine tahmin edilen fiyatı 1600 lira olan 3 kalem tersim mal
~~esi ile bir adet elektrikli ozalit makinası pazarlıkla satın alına
llııi tar. Pazarlığı 20 4.1940 cumartesi günü saat 11 dedir. Kati te
ıııı:_•tı 240 lira olup şartnamesi komisyonda görülür. Taliplerin 

>'Yen vakitte M. M. V. Sa. Al. Ko.da bulunmaları. 

Hukuk Fakültesi Dekanlığından: 
~ _l<iitübhanemiz için aşağıda yazılı eserler alınacaktır. Bunları 

lllıın edebileceklerin fakülteye müracaatleri : 
fiıak 1 - Takvimi Vakayi, Meclisi Mcb'usan ve Ayan zabıtları, eski 

ilk mecmualara ve Devlet Salnameleri koleksiyonları. 
~ 2 - Hukuka, tarihe ve içtimniyata müteallik eski kıymetli e· 

r. 

Ankara Valiliğinden : 

~~\ıı Rheinmetal 
r. 

marka bir yazı makinesi pazarhkla satın alana· 

'-tı ~~ ınakinenin muhammen bedeli 185 lira ve muvakkat temi
q 13 lira 88 kuru.tur. 

~t•:ıarlık 22.4.940 pazartesi günü, aaat 15,30 da vilayet daimi 
teninde yapılacaktır. " 

•iirı·at~ldilerin nümuneyi görmek üzere her gün vilayet maarif mU. 
~ Uhııe ve ihale günü de muvakkı:ıt teminatlarını hususi mu
C\a:1be veznesiue yatırarak muanen saatte daimi encümene müra
~lin olunur. 

reste. Tahta ve saire 
1•tanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Adet 

40,000 Portatif çadır direği 
40,000 Portatif çadır kazığı 

lı~ı_ 't'nlcarda miktarı yazılı çadır direk ve kazığı alınacaktır. Pazar
~,~. tlt.:'iltmeıi 24.4.94tl çarşamba günü saat 14 de Toph!\nede Le
~itıı Amirliği Satınalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin be 
t~~l,2~ lira kati teminatı 168) liradır. Nümunesi l<0ınisyonda 

l.lt. isteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

~.4 • • • 200 adet tahta izgara alınacakhr. Pazarlıkh eksiltmesi 
'-t ·940 çaitamba günü saat 15 te Tophauede Levazım M.mirliği 
~~•lına Kemi yon nda yapılacaktır. Tahmin bedeli 1200 lira ilk 

11111h 90 liradır. Nüaıuuesi komisyonda görülür. 

• '* 7 metre mikabı 25 x20:22 4 çırası:r. çam tahtası 
1 n n 7 X 7 X 4 çıralı kadron · 
l ,5 n " 5 X 10 X 4 çıralı kadron. 

ti ,,.""karıda eb'adları yazılı kereste alınacaktır. Pazarlıkla eksilt
~.1 20.4.940 cumartesi günü saat 10,30 da Tophanede Levazım 
~t,~tli~~ Satınalma Komiıyonunda yapılacaktır. Kati teminatı 60 

1
'· lıteklilerin belli ıaatte komisyona gelmeleri. 

Diyarbakır Kor Satınıılma Komisyonundan : 
~b 400 : 483 metre mikabı çam kereste ile 600 : 700 ton kireç Di
'' '~ır kor satıualma komisyonuııca ayrı ayrı kapalı zurfln eksilt
"t trı &fagıda hizalarında yazılı gün ve saatlerde yapılacaktır Ev
~Ut ~•raiti her gün kooıisyenda görülebilir. Tel..lif mektupları 
' ~e 1aatinden nilıayet bir sautt evveline kadar komisyona tes· 

•lıneıi arttır. 
Cinsi Tutarı Teminata İhle günü 

~ Lira L. K. 
!(· 1'ı kereste 21,960 1647 
~ 15,750 1181 25 

~at, Benzin,1.~na yağları v. s.._ 

6.5.940 
7 > > 

Saati 

11 
11 

İstanbul Mmtaka Liman Reisliğinden : 
~ .. ~İYaıet motörleri için kapalı zarf uıulile 20 ili 30,000 litre 
"~~ıı, 20 ila 30 ton mazot ile 3-5 bin litre gaz mubayaa edile
._ 

17 
• Tahmin b.edeli 9469 lira % 7,5 teminatı muvakkatcsi 710 Ji

~ kllruıtur. ihale 4.5.940 cumartesi günü saat 12 dedir. Talib
~ telbİnatı muvakkate makbuz veya banka mektubları mali ve 't •esaiki muteberelerile teklif mektublann~ ihale saatinden bir 
''•~eline kadar Galııtada Rıhtım üzerinde lstanbul Mrntıka Li. 
~ ll~ııligi Satıııaloıa Komisyonuna t~vdi etmeleri ve ş rtnameyi 
~ 

1 
•steyenlerin de hergün R iyuet idare Şubesine müracaatleri 

•Unlar. 

~- D. Yolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 
~ llhıımmen bedeli 12 500 lira olan 50.000 Kg· benzin 2.5 940 
~~dlb~ günü saat on bet buçukta Haydarpaşada Gar binası da-

~k~ komisyon tarafından kapalı zarf usulile snhn alınacaktır. 
~iıı,t lŞe girmek istiyenlerin 937 lira 50 kuruşluk muvakkat le· 
~Ilı ' kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarfla
't:!11i gün saat on dört buçuğ'a kadar komisyon Reisli"''İne ver-

""'' l' • Q l:ıımdır. 
~ıt. 11 ite ait tartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmak 

İzmir Belediyesinden : 
''ci~V•,ıazı fabrikasının 8 aylık ihtiyacı olan 6000 ton Zonguldak 
'det la.ve maden kömürünün satın alınması, Havagazı müdürlü
~,~~İ) tı Yiiz seksen kuruş mukabilinde tedarik edilecek şartnameıi 
~t._r et kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 
•t, İlı ~nu 12 liradan 72,000 lira ve muvakkat teminatı 2400 lira
t~ftt' ••i a 5.940 cuma gunü saat 17 dedir. 2490 sayılı kanunun 
' ' dahilinde hazırlanan teklif mektupları ihale günü saat 16 ya 

•ncu- . . ·ı· ... en rıyasehDe verı ır, 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
On beş bin kilo keçi kılı alınacaktır. Pazarlıkla eksltmesi 

24 4 940 çarş:ımba günü saat 14,30 da Tophanede Levazım Amirliği 
Satınalmn komisyonunda yapılacaktır. Nümunesi komisyonda görü· 
lür Keçi lulı dah:ı az mikt rda da alınabilir. isteklilerin belli saatte 
komisyona gelmeleri. 

Ankara Belediyesinden : 

Şehir itfaiyesi için üç adet kamyon şasesi pazıırlıkla alınacaktır. 
Mulıammen bedeli 7700 liradır. 
Teminat 1155 liradır. 
Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün encümen kalemine ve 

isteklilerin de 23 4.940 salı günü saat 10,30 Belediye Encümenine 
müracaatları. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Diyarbakır Kor birlikleri için satın alınacak otuz iki kalem 
nakliye araba malzemesi için 5.4.940 günü yapılan pazarlığa talib 
çıkmadığından işbu malzeme 20.4 940 günü saat on birde pazarlıkla 
satın alınacaktır İsleklilerin mezkur gün ve saatte Frndıklula Ko· 
mutanlık Satınalma komisyonuna müracaatları. 

İst nbul Belediyesinden : 
Bakırköy itfaiye gurubu b nasının tamiri için lüzumu olan muh

telif inşaat malzemesi açık eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 
582 lira ve ili>. teminatı 43 lirn 65 kuruştur. Şartname zabıt ve mu
amalat müdürlüğü kaleıniııde görülecektir. İhale 6.5.9110 pazartesi 
güuü saat 14 de daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk temi· 
nat mahbuz veya me ~tubları ve 940 yılına ait ticaret odası vesika
larile ihale günü muayyen saatte daimi encümende bulunmaları. 

\ 
İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 

idare ihtiyacı için 50 adet çadırın alınması açık eksiltmeye ko· 
nulmuşlur. Eksilt 'le 3.5.940 cuma saat 16 da B Postane binası bi
rinci katta Telgraf muavinliği odasında toplanacak müdürlük alam 
satım komisyonunda yapılacaktır 

ISTNBUL TİCARET VE ZAHiRE BORSASI 
- 18.4.940 - Beyu peynir 6 j.an 

Fi ATLAR 
Fa .. lya 2'1 • 
K.a,ar ., 

C i N S 1 Aoatı Yukarı Yapalı: 4 • 
Mercimalı: 13 • 

Kr. Pa. Kr. Pa. lakla 
Ru~d•> yumuşak 

,. 
le ı.ılca 5 82 Keten tohumu - • 

Arpa ı\nadol döle. 5 17 Kuşyemi - • 
-Çavdar 5 12,5 Un • 

Çnılu ıs • 
Mı9 r Hrı ~uvallı 4 20 G J O EN 
\1mr beJoı. ılökme 4 8 Balda 179 .. 
Arpa yemlık çuv. s 35 Fawlya 41 • Kaplıca. Fındık içi 29 .. 
NoJııat lıpaııya To. 18 -
Fasulya tombal 18 20 1, 20 Af7an ıa • 
faıml.)a çalı 2() - 21 - Haşhaş Si " 

• barbunya 17 20 DİŞ FIATLAR 
Haşhaş mavi makine 30 - !W S.tday; Liverpal 3 94 

GELEN Şikaıo ' 89 Arpa 180 Ton 
Burıda.) I08 • • Vinipelı: 5-

• 
Mfıır 30 • ..... , Londra a 89 

Haşhaş so Keten T. : • 

1 - Nümunesi mucibince 2,000,000 adet bira fişesi kapsülü 
müteahhidi nam ve hesabına pazarlıkla satın alınacaktır. 

il - Paı.arlık 3. V. 940 cuma günü saat 14,30 da Kabatatda 
Levazım ve Mubayaat ŞuLesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111 - Şart'name IÖzÜ geçen Şubeden par&1ız alınabil~ceti gibi 
nümune de görülebilir. 

iV - isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte% 7,5 
güvenme paralarile birlikte mezltur Komiıyooa müracaatları. 

(3152) 1-4 
• • • 

Mub. bed. %7,5 tem. Ekıiltme 
Cinsi Mikdarı lira kr. lira kr. şekli ıaati 

---- ---- --- ------
Tulumba ve levazıın 17 kalem 1523 - 114 22 açık ek. 15 
Etiket kurutma arabası lO adet 1250 - 94 - n ,, 15,30 

Mnhammen bedel 4000 lirn, muvakkat teminat 300 liradır. Ta· 
liplerin olbabtaki fenni ve eksiltme şartnamelerini görmek ve mu
vakkat teminatlarını yatırmak üzere çalı ma günlerinde mezkur mü 
dürlük idari kalem levazım kısmına eksiltme gün ve saatinde de 
940 senesi için muteber ticaret odası vesikası muvakkat teminat 

1 
makbuzu ile komiıyona müracaatları. 

l - Şartname, kroki ve müfredat listeleri. mucibince yukarıda 

cins ve mikdarları yazılı 2 kalem malzeme açık eksiltme usuliyle 
satın alınacakhr · 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme H

alleri hizalarında yazılıdır. 
111 - Eksiltme 29. iV. 940 pazartesi günii hizalarında yaz.ılı n

atlerde Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komis· 
yonun da yapılacaktır. İstanbul Ziraat Müdürlüğü11den : 

928 modeli Fort kamyoneti için cins ve miktarı dairede mev

cud listede yazılı 45 kalemde 69 nded yedek parçanın mubayaası 
18.4.9 JO tarihinden itibaren açık eksiltmeye konulmuştur. 

Yedek J arçaların muhammen bedeli 1152 lira 90 kuruş ve ilk 
tem in atı Sô lirn 47 kuruştur 

İhalesi 2 mayıs 940 tarihinde perfen be günü sıınt 15 te İıtan· 
bul Vilayeti Konağında Ziraat Müdürlüğü Odasında müteşekkil Ko
misyonda yapılacaktır. 

Me:zkür yedek parçalara nid liste ve şartname hergün Ziraat 
müdürlügü kaleminde görül bilir. 

Türk Hava Kurumu Tü ·kkuşu Genel Direktörlüğünden : 
Okul talebe çamaşırlarının yıkama ücreti açık cltsill meye ko- ı 

nulmu,.tur. 
Muhammen bedeli 1200, muvakkat teminat 90 liradır. 

1 
İhales·, 2 Mıayıs 910 perşembe günü saat 16 da Türk Hava 

Kurumu Genel nıcrkeı biııasında müteşekkil sahnalma komisyonun· 
da yapılacaktır. 

Şartnamesi kom İS) ondan bedelsiz olarak verilir. 

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

V - Tulumba ve teferruatı işine girecekler fiatsız. fenni teklif 
ve lıataloğlarını ekı;iltme gününden bir hafta evveline kadar inhisar
lar Umum Müdürlüğü Tuz Fen Şubesine vermeleri ve tekliflerinin 
kabulünü mutazammın vesika almaları lazımdır. Bu vesikayı almı· 

yanlar eksiltmeye giremezler. 
Vl - İstrklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve 1&atlerde 

% 7,5 güvenme paralariylc birlikte mezkur Komisyona müracaat-
ları. (2943) 3-4 

• • * 
- Keşif, tartname ve planı mucibince idaremizin Paşabahçe 

Fabrikasında yapılacağı revir ve çocuk yuvası inşaatı iti kapalı zarf 
usuliyle eluiltmeye konmuştur. 

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

111 - Eksiltme 29. iV. 940 pazartesi günü saat 14,30 Kabataı~a 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alam Kemisyonunda yapalacaktır. 

iV - Şartnameler her gün Levazım Şubeıi ve:ı.neıinden ve İzmir, 
Ankara Başmüdürlüklerinden 75 kuruş mukabilinde alınabilir, 

isteklilerin kanuni vesika ve tewinatlarile birlikte muayyen gün V - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kat 
nuoi vesaikle ~n 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka temina· 
mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarmı ve şartnamenin nF" fık· 

İnhisarlar Umum Müd. 

ve saatte komisyona gelmeleri. 
•• * 

Bira şişesi kapsülü alınacaktır. Bak rasında yazılı \·eaikalarile birlikte ihale günü ekailtme saatinden hir 
ilanlarına. • • • saat evveline kadar mezkur KomiıyGn Batkanlığına makbuz muka-

Çelik boru, buhar vantili ı r · •t I' rk - k k t bilinde vermeleri lazımdır. (2948) 3-4 

etfaiye hortumu alıoacaktır. Ba~/i::."Ele~t;ik o;::v::ış v:e T~n:~ I' • • • 
İşlel U. Müd. ilanl&rına. l - Şartname ve nümunesi mucibince 70 X 100 ebadında 30 

• • • ton tişe ambalaj kağıdı pazarlıkla talın alınacaktır. 

600 ton k' l kt B k K l -t d Dl il - Pazarlık 26. iV. 940 cuma günü saat 16.30 da Kabatatda 
ıreç a ınaca ır. a : ereı e su unun a yar-1 Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 

bakır Kor SAK ilanına. ili - Şartname ve nilmune IÖzÜ geçen Şubeden par&11z alına· 

Erzak. Zahire, Et, Sebzev_ s.----~ ---·---
1 

bilir . 
iV - İsteklilerin pazarlık için tayin olanan 

Selimiye Askeri Satınalma Komisyonundan : edecekleri mikdar ve fiyat üzerinden % 7,5 
Selimiye Tümen birliklerile Haydarpaşa askeri hastanesinin 939 birlikte mezkur Komisyona müracaatları. 

gün ve saatte teklif 
güvenme paralarile 

(3074) 2-4 

1 ve 940 m.ıli yılları ihtiyacı için şerait ve evsafı dahilinde 75000 kilo 
sığır etinin 3.5 940 cuma günü saat 11 de kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacak ır. Muhammen bedeli 25790 liradır. İlk teminatı 1934 lira 
25 kuruştur. Kanuni şekilde tanzim edilecek teklif ~arflarının ihale 
saatinden bir saat evveline kadar Selimiyedeki Tümen Satınalma 

1 komisyonuna vermeleri, evsaf ve ıeraiti hergün komisyonda göre
bilirler. 

lstanbul Eleld111k, -, r.amvay ve Tünel lşletmelerıi 
Umum Müdürlüğünden: 

J - İdare ihtiyacı için ; · 
20U kilo 5 m m kutrunda gerfi için yumuşak çelik tel 

1500 ,, 6 n ,, n ,. ,, n 

3000 adet 5 ve 6 m m lik gerği teli için galvanizli halka 
500 metre 20 m m lik galvanizli çelik kablo alınacaktır 

2 - Muvakkat teminat maktuan 300 lir dır. 
3 - Eksiltme 31. 5. 940 euma günü saat 15 de Metro han bi

nasının 5 inci katında toplanacak olan A. E. Komisyonunda yapı 
lacaktır. 

4 - Bu işe nid şartnameler İdarenin Levazım Müdürlüğünden 
parasız olarak tedarik edilebilir 

5 - İsteklilerin kanuni ve1ikalarile 
hazır bulunmaları lüzumu ilin olunur . 

mezkur günde Komiıyonda 
(3121) 

' 

lstanbul Elektr.ik Tramvay ve Tünel lşletmeıe,ı 
Umum Müdürlüğünden : 

İdaremiz ihtiyacı için muhtelif çelik boru, buhar vantili, idin 
ı girit lastik örme kayış, keten itfaiye hortumu 9 may11 940 pertem

be günü s at 15 de pazarlıkla satın alınacaktır. 
Bu işe aid şartnameler İdarenin Levazım Müdürlüfünden para

sız ted&rik edilebilir. Muvakkat teminat maktuan 150 liradır. 
Taliplerin mezkur gün ve saatte teminatlarını İdare vezneıine 

yatırarak pazarlığa ittirak etmek üzere Metro haıım betinci katında 
toplauacak olan komisyonda hazır bulunmalen ilin olunur. (3162) 

'1:m1 .................................. mll! 

1 ~AHÇE VE PARK 
Müteahhit ve Merakhlarına 

Park ve Bahçeler için lazım olan her nevi fidanlan ile Or
man ve Çiçek fidanlarını en mütait şeraitte yalnız. bahçemizden 

tedarik edebilirsiniz. 

BİR DEFA TEŞRiFINIZ İDDİAMIZI İSBATA KAFİDİI< 
ADRES• Beyoğlu, Pangaltı, Fiat Garajı yanında N• 6 
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C onstructions-Reparations-Trav. 

Trav. rep11.r. et renforcement pont en bois 
n » n n n " > 

Repar, hôp. milit. Edime 
Const. mur et hain n~ cimetiere moderne de 

Kokluca 
Achev. constr. cuisine hôp. enfants Şişli 
Transformation en beton nrme des tnbliers de 

7 aqueducs 

Publique 

" 
Gre iı grc 
Publique 

> 

,, 

Repar. pont en bois dont les colonnes sont en 
mnçonnerie 

,, 

Constr. pnve en pnrquetıı rue Bronz iı. Maçka 
(cnh eh 29 P) 

lnstall. interieure bat. cuisine et buanderie de 
l'hôp. Haseki (cab eh 5 P) 

Modif. et rcpar. ancien kiosque de Ministcre 
des AH Etrnngcres iı Y cnişehir 

n 

" 

Constr. et repar. ecole sup. de com mnıitime Grc iı grc 
Constr. hangar n fourrnge (cnh eh '2 L) Pli cach 
Constr. hangar et bat. Adm. a in Statıon de l 

Şarkışln (cnh eh 4 L) 
Constr. trottoir et piste 
Mise en pince de porte 

Publique 

1997 70 
259S 44 

• 996 32 

5665 10 

20 o 42 

1128 54 

1938 77 
35674 78 
70879 85 

2625 -
59 52 

de Construction-Cartographie 

45 45 
46 89 
97 -

172 25 

Vilayet Balıkesir 
l> 

Com. Ach. Milit. Edirne 
Municipnlile lzmir 

30-4-40 
30·4~0 
19-4-40 

3-5·40 

14 -
15 -
16 - -
16 -

lSO -
194 66 

Dir. Hyg. et Assist. Sociale Cağnloğlu 3-5-40 l 5 -
Vilayet Balıkesir 30-4-40 15 30 

74 72 n ,, 
• 

424 88 Com. Perm. Municip. lst:ınbul 

150 03 

84 64 

146 -
2676 -
4794 '-

197 -

JI J) 

Mirıistcre finances 

Dir Trnv Pub lstanbul 
Dir· Etable Knrncnbey 
Office cerenles Ankara et lstanbul 

Dir Gen. Turkkuşu Ankara 

" 
,, Vnkoufs n 

30-4-40 14 -

4.5.40 11 

4-5-40 ı 1 

19-4 40 16 

22-4-40 15 -
4-)·40 10 -

29-4-40 15 -

2-5-40 10 -
ı9.4.40 ıs -

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fournitur~ eour Hopitaux 
Soude cnustique: 400 k. vacc um: 4 t Gre a gre le k. 2,sn.o,7S 600 - Com Ach. Mın · Def Nat. Ankara 2l·4 -10 
Acide azotique: 350 t. (cah eh 490 P) " 98000 - 6150 - C. A. Fabr. Mil. lst. a Salıpazar 30·4-40 

ıı -
14 -

E E<hıcıtt·C:f':t·Ctct ;cc Ccrtrd(lnstc:llationetf\ıateriel 

Lnmpe de suspension de 30U bougies type Grc iı gre in p. 20 52 
Radium: 100 p. avec pieces de rechanges 

Fil en cuivre nu de 120 m m: 3370 m -id. de » le k. 2 -
50 m/m: 700 m. 

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 
Linge pr. soldnts Gre iı grc 10000 -
Toile et ruban pr. avions: 8 lots (c. eh 157 P) ,, 31400 -
Signe pr. col Puhlique 1236 79 
Bottines: 11 pnires-escnrpins; 29 paires 11 250 -

Travaux d'lmprimerie - Papeterie -Fourniture de 
Machine a ccrire marque Rheinmctal Gre a grc 185 -
Achnt d'anciennes revues de droit et d'oeuvres 

de vnleur sur le droit, d'histoire ete. 
Mncbine oıt:ılite a clcctr.: 1 p.-articles de Gre iı gre 1600 -

dessin: 3 lots 

Bois de Construction, Planches, Charpente 

Bois de con tr. en snpin: 400·483 m3 Pli "Cnch 
PJnnche en snpin non rcsincux: 7 m3·cadran Gre iı grc 

en sapin resineux: 2,5 m3 

firille en bois: 200 p. » 

Transport-Chargement - Dechargment 

Transport cbnrbon: 17000 t. Publıque 

,, " sooo t. > 

,, " 30000 ,, > 

Combustible - C rburant-Huiles 

Charbon marinlnve O, 1 O de Zonguldak: 6000 t. Pli cach 
Huile vacoum: 4 t. (Voir Medicaments) Gre iı gre 

O ive rs 

Cnpsulcs pr. bouteilles de bicre: 2000000 p. 
(au nom et pr. compte du fournisscur) 

Tuynu en acier, ventille a vapeur, klinguerite 
courroie en cnoutchouc, trompe en !in 
pr. sapeurrpompiers 

Pierres parquets: 60000 p · 
Cbnux: 600-700 t. 
Tente: 50 p. 
Materiel pr. voiture de transport (aj) 
Pince de 8 pouces: 3( O p.-id. de 7 pouccs: 

200 p.-palan avec nccess.: IS compl • 
fil caoutchoute: 500 k. 

Mnter. de construction 
Crins de chevre: 15 t. 
Lavage lingcs ccoliers 
Chlssis de camion: 3 p. 
Acier pr: re sort: 1309 k. 
Tile: -i992 k. 
Picrres emcri: 117 lots 
Machine-outil iı aiguiser: 2 P· 

,, " > graver 4 p. 
Ferro-cilieium: 45 t. 
Laque japonaise: 100 lc.-vernis Flatin: 400 le.

laq•e nspbalte: 100 k.-vemis ıecatif: 300 
k.-id, rouge, bleu et noir: 90 k.-laque 
rooge: 200 k -go me·laque: 500 k. 

Gre a gre 

,, 

Publique 
Pli cach 
Publique 
Gre a gre 
Publique 

" Gre iı. gre 
f ublique 
Gre iı grc 

n 

" .. 
n 

,, 

" 

21960 -

1200 -

72000 -

2100 -
1S750 -
4000 -

1480 -

582 -

1200 -
770 -
1243 S5 
1248 -
9130 -
54CJO -
9000 -
4628 81 
2390 -

307 50 Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 22-4-40 10 -

1200 - Com. Ach. lnt. Marit. Kasımpaşa 24-4-40 11 -

4710 
92 78 
37 50 

Cotn. Ach Milit. Edirne 
C. A. Mm. Def. Nat. Dep. Aviation 
Dir. P.1.T. 1 tanbul 

" " Seyhan 

24-4·40 10 -
22-4-40 11 -

3-S-40 15 -
22-4-40 11 -

Bureaux 
13 - Vilnyet Ankara 

Decanat Faculte Droit 

22-4-40 15 30 

240 - Com. Ach, Mın. Def. Nat, Ankara 20-4-40 1 ı 

1617 -
60 -

90 -

344 25 
131 2S 
49S -

5400 -

lSO -

157 58 
1181 2S 

300 -

111 -

43 6S 

90 -
115S -

93 27 
93 60 

684 75 
405 -
675 -
347 16 
179 25 

Com. Ach. Corps Armee Diyarbakır 
Com. Ach. lnt. Tophane 

,, ,, 

4me Exploit. Cb. de fer Etat Kayseri 
l> > 

" ,, 

Municipalıtc lzmir 
Com Acb. Minis. Def. Nat. Ankara 

6-5-40 11 -
20·4-40 ı o 30 

24·4-40 15 -

2-s-40 ıs -
3·S-40 15 -
6-5-40 15 -

3·5-40 17 -
22-4-40 11 -

Com. Acb. Econ Monop. Kabatnche 3-S-40 14 30 

Dir. Gen. Expl. Elec. Tram. etT. lst. 9-5-40 ıs -

7mc Expl. Cb. de fer Etat Afyon 
Com. Ach. Corps Armee Diyarbakır 
Oir. P.T.T. lstıınbul 

3-5-40 10 
7-S-40 11 
3-5 40 16 

Com. Ach. Comm. Mil. Ist. Fındıklı 
C. A. Min Def. Nat. Ankara 

20-4·40 11 
4-5-40 11 -

Com. Perm. Municip. lstnnbul 
,, Ach. lnt. T ophnne 

Oir. Gen. Türkkuşu Ankarn 
Munıcipnlitc Ankara 
Com. Ach. Dir. Gen. Fnbr. Mil. 

,, ,, 
n n 

" " 
" " 
n " 

n " 

6-5-40 
24 4-40 

2-S-40 
23-4-40 

Ank. 24-4-40 
24 4.40 
24·4-40 
24-4-40 
24·4·40 
24-4-40 
24-4-40 

14 -
14 30 
16 -
10 30 
10 -
10 30 
11 -
11 30 
l4 30 
ıs 30 
15 -

Ma&Ja. _________________________ ~-------------------------

Off C 
De l'Adm-nist:rat:ion Generale de9 

Chemins de Fer et: des orts 
de l'Etat: Turc 

16 articles de b ndages pour locomotives et ttnders d'une 11a: 
leur estimative de 180.000 Ltqs. seront achetes par voıe d'adjuclı; 
cation sous pli cachete le Vendredi 31 Mai 1940 a 15 b. u loca 
de l' Administration Gener le iı Ankara. 

Ceux qui desirent y prendre pnrt doivent remettrc iı la Presi· 
deoco:e de la Commi sion le jour de l'adjudication jusqu'a 14 b leur• 
offres, uııe garantie provisoire de J02j0 Ltqs. et les certificats exige• 

par la loi 
Les cabiers des oh!ırges sont en vente au prix de 900 PtrS• 

aux Cııisses d' Ankara et de Haydarpaşa. (2951) 3-4 

Memento des Fournisseurs 

LF.S ADJUDICATlONS QUl AURONT LlE.U DE.MAiN LE 20.4.910 

Chemins de Fer Etat : 
Barre en cuıv e d'cntrct ise et p nque 
en c•ıvre ll\o 1349) 
Pıcell d'emballoge, id. ıı laııııe et cor
de de ca feutrage (N 1379) 

Command. Gen. Gend. Ankara: 
Pa'anı, lıme, vrilleıı dnloire ete. (f\oo 137ft) 
Vo'tmctre. bando • lee (No l'l79J 

Direction P.T.T. 1 t. : 
BeHce ot aııca pour hcteurs [No 1380) 

Com. Acb Milıt. Edirne : 
Epinarc!a, feves fraichu (No 13&>] 
Eoın (No 1385] 

Fnculte Forestiere Istanbul : 
Meubhıs [No 1380) 
Diff. meub < ı [No 13fı0] 

Com. Aeh Etabl's. Hyg. 'st 
Modif. cc la veterinıııre [N 1. 3 ] 

Dir. Princ. Monop. Edirne : 
Rılpar. bat saa [N 1 31 

Command. Surv. Douan Mersin: 
Coke [No 138 ] 

Dir. 4eme Ecole Second A11k.: 
Lineleum (No 1383) 

Munic. Ank. Dir Restnuration: 
Decombres batisıe [N 1 3) 

Cbemins de Fer Etat Malatya: 
Pierreıı moellon• ot tetueeı [No 1385) 

Com. Acb. Commnnd. Gen. 
Surv. Douan lstanbul : 

Produiı. et ınıtruments de yeterin1&ire 
(Ne 1385] 

Tribunal Civil de Paix d'fzmit: 
Coffro-fort, ra lı de vııg ael et de vo e 
Decnuville ete (No 1383] • 

Com. Acb. Milit. Samsun: 
Repar. pavillon [No 1385) 

• • 

Ecole Sup. de Com. Maritime: 
Cutter [No 1385) 

Presid. Lutte Fievre Ankara : 
Maz ut [N ls&i] 

Dir. Gen. fonopoles : 
Couteanx Exce ı'or iN 1387) 

Dir. Gen. Exploit. Electr. Traın• 
et Tunnel lstanbul : 

Magneto-i e tr. d ı interrupteurıı iı l'htı' 
le, vole t, lobe de lampe de ıigıı•1 

ete. ( o 1387) 
Dir. Gen. Fab Mil. Ankara : 
ach oe-outfl a tonrıı (No 1388) 

Burinıı Bih ente E. (No 1388] 
Acıdo n:ı.otıqne [No 1390) 

Com. Acb. Comm, Mil. İstanbul: 
Repar gri e [No 1391) 

Dır. lostr. Pub. İstanbul : 
Toı e c'r{ e b onc:he pr. toble [No ı.S91] 

Commnnd. Geu. Prot. For!U 
Ankara: 

il bıtıı d'etc {No 1392] 
Com. Ach. Mioist. Def. Nnt : 

Toi e pour houue de ı:ıııtelas (No 1S92) 
Co ıtr pıedesta' en beton [No 139.S] 
Prodnitıı phıırmnceutıqueıı (No 1393] 

Com Ach. Int. Tophane: 
Conııtr, fo.)erl de cuisino [No 1393] 

Com Perm. Munic. lstnııbul : 
Pe la, marteau. fer, cimeııt, pelntıır•• 
fıcel e,pıuıt ufles,impermeableıı (No ıs93] 
Pro oogation mur (No 1393] 

p• 
NOTES • Lt!ıı Numcroııı entre f"r• , 

tbeaes ıont ceux de notre fotırna datı 
lequııl l'aviı a paro iı

(•) Leı affaıree ııuıviee d'une ••1 
, 

risqae ıııe ropporlent i deıı vente• p• 
adjudıcation Iİ lıı eurench~re. 

--
İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 

18.4.9t0 tarihinde ihaleleri yapıla~ağı ilan olunan eşY~11~: 
satışı 25.4.940 tarihinde yapılacaktır. isteklilerin muayyen gull ef 
evvelce iliin olunan ve ikalarla birlikte saat 12 ye kadar o 1 5 I' ~i 
akçelerini Eminönü Reşadiye caddesi Halı antreposu dabiliııd~a· 
Satış Müdürlüğü veznesine saat 12 ye kadar yabrmış olmaları 
zımdır. 

lstanbul Üçüncü icra Memurluğundan: , 
Paraya çevrilmesine karar verilen karyola~ mnsn ve 11aire bu". 

mümasil hane eşyanın birinci açık arttırması 2J.4.940 cumartesi ~ 
nü saat 9.3 J dn Beyoğlnnda Tepebaşındn ve Dandiriya geçidinde ~ııi 
apartımanında 2 ııumnrada yapılacak ve kıymetlerinin 0 ° 75 ... ı 8 
bulmadığı surette ikinci açık arttırmasının 25.4.940 perşembe gtıl'I 
ayni saatte yapılacağı ilan olunur. ı• 

* * • ~38 1834 pnr ya çevrilmesine karar verilen fotağraf mnlıi~'ı.· 
nin 22. 4. 940 tarihine müsadif pazartesi güııü saat 9 buçukta 

6
dJ 

simde Kazancılar mahalle inin Mebusan yokuşunda 27 1 N~1'jıl' 
yapılacak ve kıymetinin yuzde yetmiş beşini bulmndıgı urette 1 "ıı8 
ci açık arttırması 27. 4. ;.ı tarihine tesadüf eden cumartesi gtı 
ayni mahal ve saatte yapılacağı ilin olunur. 

Kadıköy Vakıflar Müdürlüğünden : zoO 
Alemdağmda Sultan Çiftliği köyü önündeki vnkıfa ait oluP 940 

lira de er biçilen çayır otu açık arttırmaya çıkarılmıştır. J,i. 
euma günü s at 14 tedir. Taliplerin müracaatları. .__./ 

imtiyaz SaLibi ve Yazı işleri Direktörü: lsmail Girit 

Baaıldığı yer: Akın Baıımevi iataobul 


