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r ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için Kuruı 

3 Aylıtı 450 
6 .. 8.50 

12 .. 1500 
Ecnebi memleketler için 
12 aylığı 2700 

Sayısı 5 K u uş 

Günü geçen nushalar 

20 kuruıtur. 

CUMARTESi 

HERGÜN ÇIKAR iKTİSADi. MALI. TiCARi VE ZİRAi 

GAZETESİ 

20 Nisan 1940 

İDAREHANE 
Galata, F ermenecller Cad. 

Kenber hanı. 2nci kat 
No. 8·9-11-12 

İLAN ŞARTLARI 

ldarehanemizde görütülür 

Telefon: 49442 

Poıta kutusu No. 1261 

Umum Tüccarların ve müteahhitlerin meslek! Organıdır 

Ekonomik Haberler 
Türkiye • lsviçre ticaret anlaşması Susam ihraç fiyatları tesbit edildi 

müzakereleri Rumanyadan ithal ettiğimiz 
Merltez Bankuıoın lstaobul bazı maddelere Rumen bükume

~beıiode iıviçreden relen mu
l blıaslarla başlayan ticaret an· 
'4Qıası görüımeleri elan devam 
::ektedir. Yeni anlatmanın ay 
lt hllna kadar imzalanması muh· 
la. Qıeld~r. Yeni anlaşma ile bil
Ilı... lsviçreden aatm ahnacek 
~ların çofıaltılmaaı temin olu · 
~ •ktır. Dün ithalat tüccar· 
~11. mlntaka ticaret müdür· 
~.. nde bir toplan b yaparak 
~ husus ~zerinde görüşmüş · 
111 ve lıviçreden ithalatı· 
~~İ' arttırmak için ne gibi ted· 
~er alınması lazım geldiği 
~kında ticaret müdürü Avni 
dit, Qıana fikirlerini bildirmişler· 

Oon Amerikadan 170 ton demir 
geldi 

lo~Qıir itbalit limited namına 
~ " olarak hükumetçe açılan 
~tditifle Amerikaya sipariş e· 
~- b demirlerden ilk parti dün 
ıı0'b.ıtrııı.a ıelmiştir. Bu parti 
"'l ~Ondur. Diter ıipariş parti-
! e peyderpey ielecektir. 

~Ulllzıerin Balkanlardaki iktisadi 

1 
faaliyeti fazlalaşıyor 

etuj5iliderin Balkanlarda takip 
i11 ~. tri iktısadi siyaset tedricen 
~f etmeğe başlamıştır. Bal· 
~ rdan Almanyaya gönde~il
~tc olan birçok malların in· 
t~~c hesabına mübayaası için 
"ı,lt ltliy~tli teıebbüsler yapıl
~İtıd~dır. Bundan başka vaktile 
lelııb '~tanın ikbsadi durumunu 
lllG._. 1Ç!n tetkil edilen tirketlere 

~1!tl;~k~:~k~:la::k::t~:!~i!:~ 
~.•Çın londrada bef yüz bin 
" 

1 ~ lerı:naye ile kurulan En..,t t•rketi, Balkanlarda yirmi 
•-., ~l.flntan bulundurmıya karar 
)i ~1ftir. Bu tirket İngiliz sana 
~ •tliti ile lngiliz ithalat ve 
~ ~t birliklerinden mürekkep 
~.kkkül halinde faaliyet& 
~it 1f bulunmaktadır. Şirket, 
•, ~b. IDerk~zlerinden Bükreş 
~ lıratta lnıiltere ile İf ya· 
't~iieaaeaelerle ticari müna· 
'-. ~r teıis etmete baılamış-
~ket müme11illeri, diğer 
~ . trıemleketlerile de temas· 
~ tiriteeektir. 
~terenin memleketimizden 
·~..... tütünler için Mithat 
\t, ~_firrnaıUe bir anlaşma val'· 
'~ 1hr firmalarla da g?rüt
,,) Y•pdınaktadır. Dün lngil
~:. k külliyetli miktarda iç fan· 
~~~~ ve kendir elyafı gön· 
~ 

BORSA 
ÇEKLER 

~t, 19 • 4 • 1940 
~~ 5.24 ~~ Otlc 149.45 

~() 2.9429 
~~... 7.5675 
~ .. ~ • ., 33.4870 
' 79.3021 :lk.. ... 1 
L~"-~ 25.0480 
~ 0.97 
~· 1.82 
~ 13.61 

~, te 27.22 
~ •d 0.625 
L"'L;' 3.54 
'""" .... 35.18 ~ oı... 31.005 
~~li~t.ı VE T AHVıLA T f-. ~Cll l Petin 19. 70 
~~ita. ltllrum 2 19.58 
.:lt,11 S.: nama P. 8,30 
"'""-l nkası pefİD 112.-
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ti tarafından son :zamanlarda 
yeniden zam yapılmış olması 
Türkiye iktisadiyatmı müteessir 
etmektedir. Bu sebeple Ruma· 
oyaya ihraç edilmekte ol n hu· 
bubat ve diğer maddelere ayni 
mikyas tahtında zam yapılması 
kararlaştırılmıştır. 

Bu sebeple Zahire İhracat Bır· 
liti Rumnnyaya ihraç edilmekte 
olan susam fiyatlarını yeniden 
tesbit ederek tüccarlara bildir
miştir. 

Yeni fiyatlara göre eskiden 
22 kuruşa sahlan tek yeni çu· 
vallı F.o.b. sarı susamlar bun· 
dan sonra 25 kuruştan aşağı 
teklif edilwiyecektir. Mersin 
mmtakasıodan 24,5, şark malla
rı 23 kuruştan satılacaktır. 

İhracatçı beher kiloda hükü· 
met hesabma 5 kuruş yatıracak
tır. 

Almanya ile Jeni ticaret anlaş
ması müzakereleri 

Mezuneıı Ankarllya gelen ve 
bu kerre şehrimize döneıı Ber
lin Büyük elçimiz Hüsrev Gere· 
de, Almanya ile iki tarafın ib 
tiyaçlarma uygun yeni bir tica
ret anlaşması müzakerelerine 
Ankarada başlanmış olduğunu, 
ve bu görüımelerin iyi ımrette 
neticeleneceğinden umitYar bu
lunduğunu söylemiştir. Elçimiz 
beyanatında şunları söylemıştir. 

Anlaşma 30 milyon liralık o· 
lacak, bunuo t3 milyon lirası 

iki tarafın ihtiyaç liateleri gÖLÖ· 

nünde tutularak mübadele edi· 
lecek efyaya tahsiı olunacak, 
mütebakisi plafon olarak İcab 
edince kullanılmak üzere anlaş· 
maya ithal edilecektir. Almanya· 
da inşa edilmiş olan gemileri· 
mizin bedelleri de bu anlatmaya 
konulacaktır. 

Anlatma yapıldıktan sonra ge· 
mile'l'imizin ııetirilmesi mümkün 
olacatı umuluyor. Şimdilik mu· 
hafaza altındadırlar. 

Berlin sefaretimizde bir mat· 
buat ataşeliği kurulması çok ar
zu edilmekle beraber biitfe va· 
ziyetinden dolayı · şimdilik bu· 
nun yapılması geri bıralulaıııtır. 

Bağırsak ihrecat tüccarları biriik 
kuruyorlar 

Bağıraak ihracat tüccarları 
aralarında bir ihracat birliği 
kurmak üzere Galatadaki ihra· 
catı kontrol dairesinde toplan 
mıftır . 

Evvelce Almanyaya takımı 50 
kuruştan gönderilen bağırsaklar 
bu memleketin mal almamaya 
batlaması üzerine 22 kuruşa ka
dar düşmüştür. Bugün yalmz 
Amerika pek az mal almakta
dır. Memlekete yarım milyon 
işlenmit ve 100 binden fazla 
işlenmemiş bağırsak stoku birik 
mittir· 
Batırsak tüccarlan, bağırsak

lara yeni alıcılar temin edilmesi 
makaadiyle birlik kurmaktadır
lar. Dünkü toplantıda bir komi
te seçilmiştir. Bu komite kuru
lacak birlitin nizamnamele;ini 
hazırlıyacaktır. Nizamname tica
ret vekaleti tarafından tasdik 
edildikten sonra derhal faaliye-
te aeçile~ektir. 1 

Müteahhitlerin Takvimi 
- --

22. 4. 940 ta YAPILACAK İHALELER 

Ankara Elektrik Şirketi : 
Transformatör (No 1367) 
Kö,.,ür transportörü (No l.S72) 
Kolon sigortası amper v.s. (No l.S7S) 
İst. Gümrükleri Başmüd : 

Silgi bezleri laboratuar alalı d mır civa· 
ta ve somun (No 1374) • 

Edirne Ask. SAK: 
Bağday kırdırılmD&ı (No 1~76) 
Sığır eti (No 1381) 
K. fasulye (No 1389) 

Muğla Ask. SAK: 
Un (No 1S11) 

Edremit Ask. SAK : 
Sığır eti (No l.S77) 

Lüleburgaz Elektrik Müd.: 
Yan•k makine .>~~lnrı (No 1377) • 

Konya Vilayeti: 
Tıbbi alit (No 1378) 

O. O. Yolları : 

1 Kaldırım inş. (No 1S8 !) 

1 

Araz.öz ve laıın romorkörü ( No 1381) 
Kapanca kumu (No 1S82) 

Kocaeli Vilayeti : 
Şose tamiri (N11 1381) 

Türkkufu Gen. Direlc. : 
Tayyare benini (No 1382) 
Fotin (No lSSS) 

Ankara Defterdarlığı : 
O!omobil ve motoa·klat (No JS83) • 

lçel Orman Müd.: 
Çam odunu (No 1S83) 

Seyhan P.T.T. Müd.: 
Fotin ve iskarpin (No IS94) 

Güm. Mub. Gen. Kom. İst. SAK: 
Evrakı matbua (No 1392) 
Kundura (No l:S9S) 

Samsun Belediyesi: 
Tretuvar inş. (No 1392) 

Çanak. Mst. Mvk. SAK: 

rumu binaımda müteşekkil satınalma komiıyoounda yapılacaktır. 
Kefif ve tartnameıi bedelsiz olarak verilir. 
İsteklilerin kanubi vesika ve teminatlarile birlikte muayyen rfia 

ve saatte komisyona gelmeleri. 

İzmir Belediyesinden : 
Kokluca Aıri mezarlıkta yol kısmına muhafaza duvarı ile da

hilinde bir gasiJhane inıaaı, fen işleri müdürlüğünde ketif ve şart
namesi veçhile açık eksiltmeye konulmu,tur. Ketif bedeli 2296 lira 
65 ve muvakkat teminatı 172 lira 25 kuruştur. Taliplerin teminab 

l 
iş bankasına yatırarak makbuzile ihale günü olan 3.5.940 cuma fil· 
nü saat 16 da encümene müracaatları . 

İstanbul Belediyesinden : 
Keıif bedeli İlk teminatı 

5665, 10 424,88 Maçkada Bronz sokatında yaptanlacak 
Parke kaldırım inşaatı. 

1 

2000,42 150,03 Haseki hastahanesi m•tfak ve ~ama· 
ıırlık binasının dahiU tesisatı 

Liıtık hortum (No 13n) 
Ha ii.t {No 1379) 

Kürek ve kazma sapı (No 1S82) 

Lüleburgaz Trakya Köy 
retwen Okulu: 

Ketif bedelleri ile ilk teminat mikdarları yukarıda yazılı ifler 
1 ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuıtur. Mukavele, eksiltme, bayın-

Ög,,. dırlık işleri genel, hususi ve fenni tartnameleri, proje ketif bulba-
İst. Elektrik Tramvay 
İşletmeleri : 

ve Tünel 

Ampul (No 1380) 

M. M. V. SAK: 
Pamuk (No 1381) 
Vnku<tı ve mt koatik (No 139~ 
Fener lamba arı (No 1394) 
Kanat bezi ve Hridi (No l.S94) 
İst. Belediyesi : 

Erenköy iatas.)on arks.sı yolun 
(No ISSI) 

tamiri 

Ekmek ve aad•.1at {No 1385) 

Aband Devlet Orman İşlet. Re
vir Amir.: 

Tomruk nakli (No 1391) 

İıtanbul Nafıa Müd. : 
Mektep binHı t•miri (Nu 1394) 

Haıniş : ( ] Tırnak ic;ıne alınmıı nu• 
maralar. İfin hangi aa)'llı gaı.etede nefr• 
olduR"tınu göaterlr. 

[•] Sonunda yıldız iıareti bulunan lılar 
müuyedeye aittir. . :--"~-----------------

SALAR 

sı buna mütefcrri diğer evrak kaldırım inşaatına ait olanı 29 kuruı 
' ve tlij'eri 5 k111r•ı mukabilinde Fen işleri müdürlüğünden vcrilecek
I tir. İhale 4.5.940 cumartesi günü saat 11 de Dıtimi Encümende ya· 
1 pılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, ihaleden 
1 

8 gün evvel feo işleri müdürlütüne müracaatla alacakları feoni eh
) liyet ve 940 yılına ait Ticaret Odası vesikalarUe ihale flol muay· 

1 yen saatte Daimi Encümende bulunmaları. .. "' 
, Okul bioaıı tamiri. Sak: lst. Kız Ötretmen Okala SAK ilin• 
larına. 

• * • 
Muhavvele merkez demir iskeleti yap. Bak: lat. Elektrik, Tram· 

vay ve Tünel İşlet. U. Müd. iliolarma. 
• • • 

_inşaat -1 amiral- Nafıl işleri - Walzeme-Harita--· sarla~it~liM~~t.u i::::~~:~~da ahtap tavan kaplaması İfi. Bak: inhi· 

lıtanbul Nafıa Müdürlüğünden : 1 ~açlar, Klinik ve lsııençiyari atat, Hastane L_ vz_. 
22.4.940 pazartesi güoü saat 15 İstanbulda nafıa müdürlüğü - -

eksiltme komisyonu odasında 1938,77 lira keşif bedelli Yüksek De- 1 M. M. V. Satınalma Komisyonundan : 
uiz Ticaret mektebi inşaat ve tamirat işleri pazorlıkla eksiltmeye 1 Hepsine tahmin edilen fiah 22.600 lira olan 1000 kilo Biımut· 
konulmuştur. l he carbonate ile bin kilo biımuthe soua nitrate 24.4.940 çarpmba 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni günü aaat 11 de Aokarada M. M. V. Satıaalma komhyoouoda pa
şartnameleri, proje ketif hulisasile buna müteferri diğer evrak dai- zarlıkla ıatın alınacaktır. İsteklilerin 3390 liralık kati teıninatlarile 
resinde görülelecektir. birlikte pazarlık güo ve aaatinde mezkur komisyonda ltuluomaları. 

Muvakkat temiııat 146 liradır. Şartnamesi bedelsiz olarak komisyondan alınır. 

isteklilerin en az bir taahhüdde 1000 liralık hu işe benzer İf • • * Beher melresiııe tahmin edilen fiatı 14 kuruş olan 300,000 metre 
yaphguıa dair idarelerinden almıf olduğu vesikalara istinaden lstan· İ gaz idrofil 24.4.940 saat 10,30 da Ankarada M.M. V.Satıoalma komiıyo
bul Vilayetine müracaatle eksiltme tarihinden 8 gün evvel ahnmıf 1 nunda pazarlıkla aahn alınacaktır. Şartnamesi 210 kurup komia700-
ebliyet ve 940 yılına aid Ticaret Odası vesikalarile gelmeleri, 1 dan alınır. Pazarlığa gireceklerin 6300 liralık kati teminatlarile bir-

likte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 
Toprak Mahsulleri Ofisinden: • • • Beher metre.ine talamin edilen fiatı 21 karut olan 20 lıtia 

Şarkıfla istasyonunda yapılacak ambar, idare binasile buna mü- ı metre aar~ıhk bez 25 aiaao 940 perıemlte pnü saat l l tie Anka· 
teferri işler götürü olarak kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuş· rada M. M. V. aatıoal•a koaaiayonuntia pazarlıkla .. ta. alıaacatın· 
tur. Keşif bedeli 708W lira 85 kuruştur. dan iıteklilerio 630 liralık kat'i temi~atları ile birlikte puarhk al• 

. Eksiltme evrakı 4 lira mukabilinde Ofia umum müdürlüğünden ve ıaatıada komiaye•tia hazır lt•lao•alan. 
ve lstaobul şubemizden alınabilir. 

Eksiltme 29.4.940 tarihinde saat 15 te Ankaracia Ofiı binaııoda 
,yapılacaktır. Teklif mektublarını havi zarflar makbuz mukabilinde 
Otisin wuhaberat serviıine teslim edilecektir. 

Muvakkat teminat miktarı 4794 liradır. 
İstel liler teklif evrakı meyanına, ekıiltmeye girebilmek için, iha· 

le tarihuıden nihayet iki güu evvel Ofisten alacakları ehliyet vesi· 
ka&1n1 koyacaklardır. 

İstanbul Viliyetı Ziraat Müdilrlüinclen : 
İhalesi UJ.4'.940 olarak ilia etiilen 3 bin lira muhammen betieW 

1 30 toa ıulfat ciamon1akıa :ı590 sayılı kan11nan 43 ünel macldeline 
tevfikan münakaaası 10 iÜn temdit ve ihale flnü 29.4.940 paart• 
ıi ıünü teıbit ociilmittir. iateldilerin meakur tarihte saat J 4 te Yili
yet ziraat mldiirlitünde miteıekkil komisyooa •iTacaatları. 

• • • İbaleai 19.4.940 olarak ilio eılileo 3 bin lira m•I.ammea 
1 bedelli 30 ton süper foafatia 2490 ıa1ılı kanunun 43 üncü maılcle. 

Karacabey Harası Müdürlüğünden: siae tevfikan müoakaaası ıo rün temdit ve ihale pnü 29.4.940 pa-
Hara merke:r.ioe yapılacaa yem ambarı inşası a-ötütü olarak ka- zarteai ıünil teabit edilmittir. isteklilerin mezkur tarihte aut 14 te 

palı zarf usulıle eksiltmeye kenulmuşt•r. 1 vilayet ziraat müdirlütüntie müteşekkil komiayona müracaatları. 
İşbu inşaatm muhammen hetif bedeli 35674 lira 78 kuruıtur. 
Eksiltme evrakı 2 lira bedeli mukabilinde bara muhaaebeıin· 

den verilir. 
Eksiltme 4 mayıı 940 tarihine rastlayan cu•artesi günü aaat 

onda Hara merkezinde müdiriyet binasında yapılacaktır. 
Muvakkat teminat olarak 2676 lira alıoaeaktır. 
İstekliler teklıf evrakı nıeyanma eksiltmeye girebilmek içın ihale 

tarihinden J1ihayet beş gün evvel Bursa Nafıa müdürlüğünden ala
cakları ehliyet veıikasıoı koyacaklardır. 

Teklif mektublarını havi zarflar ihale saatinden bir saat evveli
ne kadar makbuz mnkabiliude Hara inşaat komisyonu reiıliğ'ine 
teslim edilecektir. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

İıiıı cinsi S..ta 
tutarı teminatı tari•i 

13 kalem elektrik malaemesi 113 14 L. 24.4.940 11 
5 kalem motör mal:ı.emesi 639 48 > > 14 

İki pirinç inlet tOb i•ali 675 51 ll » 15 
30 takım kaptan elbisesi 600 45 ,. > 16 

Teklif mektubu posta ile gönderilditi takdirde postada vaki 
gecikmeler kabul edilmez. 

Yukarula cins Ye miktarları 7aaılı, aatın alınacak ve yapbrıla
cak malzemenin hinlarıada ıGsterileo fin ve saatlerde paııarbkları 
yaptırılacaktır. Nümuoe ve f&rlnameleri komis7oada iÖrlleWlir. 

• İsteklilerin ilk teminat makba:r.larile Galata Mamlaane eatid•i 

Türk Hava Kurumu Türkkuıu Genel Direktörlüğünden: t 
İnönü Kamp binaları etrafında yaptırılacak Trotuar ve piıt; a-

çık eksiltmeye konulmuıtur. J 
Ketif bedeli 2625, muvakkat teminatı 197 liradır. 

· İhaleai; 2 Mayıı 940 perıembe giinii aut 10 da Türk Hava Ka· 

İbrahim Rifat han ikinJİ kattaki k•misyoaa plmeleri. 

Devlet Limanları lıletme Umum Müdürlüfünden : 
Atölyemiz ibtlyaea itin pazarlıkla 7-10 kilovatlık bir aded •· 

lektrik ka1aak makineai ıatan alınacaktır. 
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inşaat, Tamirat, Nafia işleri, M 
Okul binası tamiri 
Cibcıli kutu fabrikasında ahşap tavan kap· paz 

)anması işi 

Muhavvile merkezi demir iskeleti yap. ,, 
Ank.-İst. yolunun arasında parke kaldırım inş. aç eks 
Ank. Polis Koleji binası ioş (şart. 22 L.) kapalı z. 
Cerrahpaşa ve Haseki hast. Zeynebkiimil aç. eks. 

doğum evinde tedavi yerleri inş. ve 
tesisi işi (şart. 38 kr .) 

ritfJ 

3465 48 
1380 -

1847 56 
439988 -

75ll 22 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastahane Lvz. 
::-~- ----

Bismuth carbonate: 1 t. bismuth sous nit- paz. 22600 
trnte: 1 t. 

Gaz idiofil: 300000 m. (fart. 210 kr.) 
Tıbbi ecza Karaağaç müessesatı 
Sargılık bez 2 O O m. 
Potasyom sulfat: 50 t. (temd.) 
Sulfat damonyak: 30 t. ,, 

" 
" ,, 

Rontken filmi: 100 düzüne aç. eks. 
İdiofil pamuk: 550 k. ,, 
Eczayı tıbbiye ,, 

m. O 14 
320 -

m. O 21 
5000 -
3000 -
694 -
715 -

Süper fosfat: 30 t. (temd.) 3000 -
E lektrik-t-' av<ıgazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Elektrik malzemesi: 13 kalem paz. 183 -
Ek ve uç kutuları yüksek tevettür şebeke· 

leri için: 131 ad 
Elektrik malı.emesi aç. eks. 

,, k ynak makinesi: 7-1 O kilovatlık paz. 
Yeşilköy tohum ıslah istasyonu için yap. 

elektrik tesisata 

1998 -

r ensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
Kaptan elbisesi: 30 tok. paz. 600 -
Yatak çarşaf 1: 4000 ad.-yastık kılıfı: 2000 ,, 19528 -

ad.·yashk yüzü: 4000 ad.-battaniye çar-
şafı: 4000 ad. 

Çamaşırlık bez: 1 :?000 m. ,, 2760 -
Mobilya, ve ev büro eşyası Muşamba, Hah, v.s. ___ ..:;........;. _____ ,.....,.._~- ....-. -

Altlı üstlü demir karyola: 40 çift paz. 

Matbaa işleri - Kırtasy _,azı hane Levazımı ,;.;_ ___ ..... ..:..------~._-o------ --~ 

Sarı yaldız metal kağıdı: 4Cı0 bobin paz. 

Kereste, tahta ve saire 

Kereste aç. eks. 

Nahliyat Boşaltma Yükletme 

Maden kömürü tahmil ve tahliyesi: 45000 t. kapalı z. 

11ahrukat, Benzin, ~ akine yağlan v. u. 

Odun: 342 t. paz. 
Gaz yağı: 6.8 t. ,, 

MUteferrik 

Motör malzemesi: 5 kıtfem paz. 
Pirinç inlet tübü imali: 2 ad ,, 
Malzeme-topçu birlikleri için: 11 kalem ,, 
Çelik boru: 10 ad.·dirsek: 1 ad. ,, 
Yerli prese tuğlası: 6645 nd ,, 
Benzin tankı: 12 ad. (şart, 630 kr.) kapalı z. 
Süzgeçli kova: 100 ad. paz 
Müstamel asfalt karıştırma makinesi: 1 ad.- kapalı z. 

müstDmel filler makinesi: 1 nd.·mÜsta· 
mel konkasör: 1 ad. (temd.) 

Galvaniz bidon: 5 O ad. 
Demir ve aç 
H rdavat demir v:: g lvanizli boru 
Boya 
Müteferrik malzeme 
Tire çorap ipliği: 1.4 t. 
Pencere camı: 250 m2 

Kurşun: 400 t. (şart. 680 kr ) 
Kamyon şasesi 1940 modeli ve en a7. 3800 

dovrinde 80 f İren beygir kuvvetinde 
Saraç heğbesi: 300-500 ad. 
Kiçük kopça: 300000 ad.-büyük: 200000 ad. 
Yataklık pamuk: 1 t. 

Erz k, Zshire, Et, Sebze v.s. 

Patete1ı1: 15 t··k.-soğao: 7.5 t: 
Süt: 10 t. 
Bulgur: 23 t.·pirinç: 25 t.·mercimek: 7 t.

irmik. 5 t.·makarna: 5 t.·sabun: 10 t.
kesme fe!:er: 20 t. 

Sığır eti: 73.2 t. 
Saman: 177 t. 
Arpa: 33 t. 
Sabun: 5.1 t. 
K. mercimek: 3.5 t. 
Pirinç: 17 t · 
Nebud: 13.5 t. 
Makarna: 13.5 t. 
Yulaf: 60 t. 
Yemek tuzu: 12 t. 
K. fasulye: 17.5 t. 
Sadeyağ: 8.5 t. 
Arpa tehriyesi: Ş.1 t. 
K. ot: 234 t. 
Toz şeker: 5.1 t. 
K. üzüm: 5.1 t. 
Bulaur: 18 t. 

B. M ü 7 a y e d e 1 er 

Muhtelif ev eşyaaı 
Kafes sandık: 1100 ad. 
Kağıt kırpıntısı: 15 t. 
Gübre: 4 raba 
Yanak çuvallar (temd). 
Kapı ve çerçeve aakazı 

paz. 
aç. eks. 

" 
" 
" paz. 

paz. 
aç. eks. 

paz. 

" 

paz. 

" 
n 

" ,, 

" 
" 
" 
" 
" ,, 
,, 
" 
" 
n 
,, 
,, 
,, 
" ,, 

aç art. 
paz, 

" ,, 
aç. art. 

,, 

18000 -

6156 -
1581 -

639 -
675 -

773 54 
199 35 

125964 -
230 -

15000 -

15000 -

249! -
325-

136000 -
3100 -

600 -

32692 -
2655 -

26400 -
1836 -
525 -

5440 -
1688 -
2565 -
5100 -
660 -

2313 -
10625 -

969 -
12870 -
1938 -
1377 -
2520 -

150 -
2-

15 50 

260 -
105 50 

200 -
13S 06 

21349 52 
563 34 

3390 -

6300 -
24 08 

630 -

52 05 
53 63 

14 -
500 -

150 -

45 -
2929 20 

207 -

1350 -

924 -
238-

48 -
51 -

58 02 
14 96 

9447 30 
17 25 

1125 -

1125 -

373 80 
48 75 

8050 -
232 50 

95 -

3404 -
399 -

3960 -
276 -
79 -

816 -
254 -
385-
765 -
99 -
347-

1594 -
146-

1931 -
291-
207-
378 -

23-

ı 50 

lst. Kız Öğretmen Okulu SAK 
lobi arlar Umum Müdürlütü 

29-4-40 15 -
29 4-40 11 -

ist. Elek. Tramvay Tünel İılet. U. Müd. 29-4-40 15 -
Ank. Valiliği 6-5-40 15 -
Ank. Polis Enstitüsü Müd. 6-5·40 15 -
İst Belediye i 6-5-40 14 -

M.M.V. SAK 

" İst. Belediyesi 
M.M.V. SAK. 
lıt. Vil. Ziraat Müd. 

.. 
İst. 8elediyesi 

" Belediye Sular İdaresi 
İıt. Vil. Ziraat Müd. 

24-4-40 11 -

24 4-40 
24 4.40 
25.4.40 
29.4.4(1 
29-4 40 
6-5-40 
6 5-40 
6-5-40 

29-4-40 

10 30 
14 -
11 -
14 -
14 -
14 -
14 -
9 31} 

14 -

Gümrük Mub. Gen. Komut. fst. SAK. 24·4·40 11 -
ist. Elek. Tramvay Tünel İşlet. U. Müd. 5-6-40 15 -

' 
Belediye Sular idaresi Taksim 25·4·40 9 30 
Devlet Limanları İılet. U. Müd. 26-4-40 a kadar 
Yeıilköy Tohum lslab İstasyonu SAK 4 5 40 10 -

Gümrük Mub. Gen. Komut. İst. SAK 24-4-40 16 -
İst. Maarif Müd. 24-4-40 15 -

Tophane Lvz. SAK 2;ı.4.40 15 30 

Çorlu Kor SAK 1-5-40 15 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 6-5-40 15 -

Belediye Sular İdaresi Taksim 2 5.40 9 -

t>.D. Y. 2ci İşlet. Ank. H pafa Kayı~ri 8-5-40 15 -

Edirne Ask. SAK 

" 

22·4·40 10 30 
26-4-40 10 -

G mrük Muh. Gen, Komut. ist. SAK 24-4-40 14 -
15 -
16 -
11 -
10 -
16 -
14 -
16 -

" İ tanbul Komut. SAK Fmdıklı 

" ,, 
M.M.V. SAK 
İst. Belediyesi 
Nafıa Vekaleti Malzeme Müd. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
Belediye Sular İdaresi Taksim 

,, 
" 
" Deniz Lvz. SAK Kaıımpata 

İst. Maarif Müd. 
Ask. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 
İıt. Ziraat Mektebi SAK 

M.M.V. Fen Sanat U. Müd. 
Tophane Lvz. SAK 

" 

İst. Komut SAK Fındıklı 
Selimiye Ask. SAK 
Balıkesir Ask. SAK 

Edirne Aık. SAK 

" 
" ,, 
" 
" 
" 
" ,, 
" 
" 
" 
" 
n 

" 
" 
" 

24.4.40 
22-4-40 
22-4·40 
22-4-40 
6-5-40 

24-4-40 
6·5-40 

6-5-40 
27-4-40 
29-4-40 

4.5.40 
9-5-40 

25.4-40 
22-4-40 
26-4-40 

7-5-40 

30-4.40 

14 -
9 30 
9 30 
9 30 
9 30 

10 31 
IO -
14 
1' -

25.4-40 15 -
24.4-40 15 3'l 

22-4-40 15 -
30-4-40 10 -
25-4-40 11 -

22-4-40 10 -
224-40 ı t 30 
22·4-40 12 -
24-4-40 11 -
24-4-40 14 -
24-4-40 15 -
24-4-40 16 -
25-4-40 10 -
25-4-40 15 -
26-4-40 15 -
26-440 16 -
26-4-40 17 -
27-4-40 9 -
27 4.40 10 -
27-4-40 11 -
27-4 40 12 -
27.4.40 12 30 

Fatih İcrası KaragümrGk Devriaalı 25.26-4-40 
Tophane Lvz. SAK 25-4-40 14 30 

" 25-4-40 14 -
,, 25·4-"° 14 -

Sümer Bank Yün İpliği Dokuma Fab. 26-4-40 10 -
lst. Defterdarlığı 29-4-40 14 -

20 Nisan 1940 

lstanbul Belediyesinden : 
Tahmin Teminatı 

bedeli 

320 50 24 08 Karaağaç .~üessesatı için tıbbi ecza 
230 - 17 25 Beykoz ağaçlama fidanlığı için 100 daoe süz· 

geçli kova. 
Tahmin bedelleri ile teminat mikdarları yukıırıda yazılı 

tıbbi eua ve koğalar ayrı ayrı pazarlık suretile satın alınacak· 
tır. Şartnameler Zabıt ve Muamelat MüdürlüğÜ kaleminde 
görülecektir İh-ıle 24. 4. 940 çarş mb günü s:ıat 14 de Daiı:nf 
Encümende yapıl caktır. T liblerin teminat makbuz veya mek· 
tublarile ihale günü muayyen saatta Daimi Encümende bulun· 
mal arı. 

~---__.,-
Ellerinde hazır ıaalı mevcut olan isteklilerin vcrecekl ri makine• 

oin mark , evsaf, teferrüal listesi ve fiatım gösterir teklif mektııp· 
larıuı en geç 26 4.94 tar hine kadar Galata rıhtımındaki uDlııoı 
müdürlük binasındaki satınalma komisyonuna vermeleri lazııııdıt· 
Makiae hakkında icabeden tafsilat için her gün sözü geçen koı:ois· 
yona mlraacaat olunabilir. 

••• 
Yüksek tevettür şebekeleri için ek ve uç kutuları alınacaktır 

Bak: lst. Elektrik, Tramvay ve Tünel İşlet. U. Müd. ilanlarına. 
_,---~---=:.--:.--~-:-:----;-----::~~~~~~~~----__.,, 
ensucat - Eı ıise - l<undura -Çama!tr !: ~ 

İetanbul p. T T. Müdürlüğünden: t 
İdare müstııhdemıni içiu yaptırılmaltta ohın elbiselerin kas~: 

ve yakaları ıa konulmak üzere 3492 adet müvezziler için yaka ıŞı.ıı 
rets 5150 adet P. 1. T. 943 adet bat bakıcı, 2..tO adet odacı Y8 

40 
1 işareti yaphrılmrsı açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 3.5.9 ,f 

i
l cuma günü saat 15 de B. Postahane binası birinci katta telg'

11
• 

muavinliği odasında toplanacak müdürlük Alım Satım Komisyonu 
da ynpılacaktır. qZ 

1 .Muhammen bedel 1236 lira 79 kuruş, muvakkat teminat . 1 

lira 78 kuruştur. Taliplerin olbaptaki nümunelerini ve şartna01e5~11• 
görmek ve muvakat teminatlarını yatırmak üzere çahşmn gü~let~~ 
de mezkur müdürlük idari kalem levazım kısmına eksiltme gU" 

ıı· 
saatinde de 940 senesi için muteber til.'aret odası vesikası .''e "' 
vakkat teminat makbuzile birlikte Komisyona mürac 'ltları. 

Seyhan P.T.T. Müdürlüğünden: 
1 

l kfl. 
Müstahdemin için 1 l çift fotin ile 29 çift iskarpin yapbrı ıtC8 37 
Tamamıom muhammen bedeli 250 lira olup kati teminatı 

lira 50 kuruştur. 1· 
Pazarlık 22 Nisan "40 pazartesi günü saat 11 de Seyhan p. 

rr. Müdürlüğündeki Komisyonda yap lacaktır. . ıe 
Buna ait şartname lıergün idareye müracaat etmek ııuretıf 

görülebilir. aı.ı1 1 

Taliplerin kati teminat mnkbuzlarile beraber yukarıda 1 
gün ve saatte Komisyonda bulunmaları. 

• •• ııd• 
~O takım kaptan elbisesi alınacaktır. Bak: Elektrik sütuoıı 

Gümrük Muhafaza Genel Komut. lst. SAK ilanma. 

Mobilya, Büı·o ve e" eşyası, ~t1şamba, alı v .s. 
Gümrük'M;-hilizn Ge;}i(;;u~~nlığı l;ta;bul Levııı•111 

Amirliği Satınnlma Komisyonundan : ~· 
Teşkilat ihtiyacı için 800 adet erat kilimi alınacaktır. Açık e 

siltmesi 4 mayıs 940 cumar esi günü saat 11 de yapılacaktır. 
Muhammen bedeli 28 J ve ilk teminatı 2IO liradır. 
Şartname, nümune ve evsafı komisyonda görülebilir. 1111i 
İsteklilerin gün ve sautinde ilk teminat makbuzları ve uaLlb•~ 

vesiknlarile birlikte Galatada .Aumhane caddesi İbrahim Rifat 
ikinci kattaki komisyona gelmeleri. 

Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan : 1r 
Nümuoesioe göre 40 çift altlı nstlü demir karyola 1.5.9~1 ~e 

şamba günü saat 15 de pazarlıkla saba alınacaktır. lsteklilerııı. 
gün ve saatte Çorluda Kor satınalmn komisyonuna müracaatler•· 

atbaa işleri, kırtasiye ve yazıhane Lvz. 
- rd~J 

Sarı yaldız, metal kağıdı uhuacaktır. Bak: iuhisarlar LJ. 
ilanlarına. 

Nakliyat - Yü <leme - Boşaltma 
o. D Yolları Satmalma Komisyonundan : rP 

Her birisi ayri ayri birer eksiltme mevzuu teşkil eden aşııt tr 
depo isimleri ile miktarı ve muhammen bedelleri ve muvakk;I t' 
minatları yazılı depoları 1 haziran 940 tarihinden 31 mayıs .9 dty' 
rihioe kadar gelecek maden kömürünün tahmil ve tahliyesi ıle ır'' 
civarınm temizliği işleri kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılo:J1,.,r 

Eksiltme Ankara istasyonda, ikinci işletme binasmda tol' e~i' 
cak komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin kanun ve şart08~ ~ı 
tayin ettiği vesaik ile muvakkat teminat makbuz veya idareıt~ııi iV 
bul ettiği formüle mutabık banka mektublarmı havi teldiflet1ıı ~ 
zalamıda tayin edilen ihale saatmdao bir saat·eveline kadar ıco 
yon reisliğine makbuz mukabilinde vermiş olamaları liiza01dıt· ~( 

Şartname ve mukavele projeleri Ankarada ikinci işleto:J: l 
misyonu ile her depoya ait olanlar yalnız o depolardan pıır9s• 
rilmektedir. 

Beher ton için 
Kömür muham. bedel Muvalckat • iill 

Deponun miktarı boşaltma yükleme teminat ihale g ıi 
ismi 

Çankırı 
Yerköy 
Karabük 

ton 
25000 
5000 

20000 

,,., 
kr. kr. lira kr. ve tl•.c 
12 16 525 - 8.5 940 ı'·" 
20 2;; 168 75 s.5 ô!ooo ı '/6 
ı 7 5 25 637 50 8.5.~ 

ahrukat, Benzı 4iakina qlar1 v. s. d~' 
Odun ve gaz.yağı alınacaktır. Bak: Erzak sütun unda · ~ 

Askeri SAK ilanına. 

hteferrik , 
--~--~ I~ ~ 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satl118 
\ 

Komisyonundan : 
• Malzemenin Mub. bed. Mvk, tem. 'h' \ 
cinsi ve miktara lira kr. lira kr. İhale tarı 1 

t ıt / 1 

1309 kilo yayalık çelik 1243 55 93 27 24.4.940 688 1~1 'it 
4992 kilo bohçahk saç 1248 - 93 60 » ' ıl 

117 kalem muhtelif zam· 9130 - 684 75 :ıı ' 
para taşı, 
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lt Cinı ve miktarlariyle muhammen bedelleri yukarıda yazılı mal· 
~lrlt müteahhitleri nam ve hesabına hizalarında gösterilen gün ve 
,. Uerde askeri fabrikalar umum müdürlütü merkez sahnalma ko· 
l\:Yknu11ca pazarlıkla ihale edileceklerdir. Şartnameleri parasız ola· 
ı_ 

2 
Onaisyondan verilir. Taliplerin hizalarındaki muvakkat teminat 

~ 490 ıayıh kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle komisyoncu 
~dıldarına ve bu işle alakadar tüccardan olduklarına dair Ticaret 

• 1 veıikasiyle mezkur gün ve aaatte komisyona müracaatları: 
• •. Malzemenin Muh. bed. Mvk. tem. 

2 ,{'nıi ve miktarı lira lira ihale tarihi 
4 'el tl takım bileme tezgahı 54(ı0 405 24.4.940 saat 11,3 

et hak tezgihı 9000 675 » ~ 14,30 
~ . Cinsi ve miktarlariyle muhammen bedelleri yukarıda yazılı 
•e i•blar müteahhitleri nam ve hesabına hizalarında gösterilen gün 
~~atlerde Aakeri Fabrikalar umum müdürlüğü merkez satınalma 
~ 11YOnunca pazarlıkla ihale edileceklerdir. Şartnameleri parasız o· 
--U!' komisyondan verilir. Taliplerin h" zalarındaki muvakkat temi· 
'- 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle komisyon· 
'olnıadıklarına ve bu itle alakadar tüccarılan olduklarına dair 
ı:.w!tt odası veıikasiyle mezkur gün ve ıaatte komisyona müra· 
"'lları. 

' ' • 100 kg Japon lak 
400 .11 FJatin vernik 
lOO » Asfalt vernik 

300 • Sikatif vernik 
30 » Kırmır:ı vernik 

30 kg. 
30 :ıı 

2()() D 

500 :& 

Mavi veraik 
Siyah vernik 
Kırmızı lak 
Gomelak 

ı_. l'ahmio edilen bedeli 2390~ lira olan yukarıda yazılı cins ve mik· 
~ ~okuz kalem boya maJzemesi müteahhit ııam ve hesabına 
~ ~1 fabrikalar umum müdürlütü merkez satınalma komisyonunca 
~laan 940 çartamba günü saat 15 de pazarlıkla ihale edilecektır, 
~-· •tne parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
~~ıtt olan 179 lira 25 kuruş ve 2490 sayılı kan•nun 2 ve 3 mad
~•ndeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle aJakadar 
'dan olduklaruıa dair ticaret odası Yesikasiyle mezkur gün ve 

komisyona müracaatlara. 
"- • • • Tahmin edilen bedeli 4628,81 lira olan 45 ton ferro sili· 
~ QıÜteahhit nam ve hesabına Askeri fabrikalar umum müdür· 
~ 

15 
tlıerkez aatınalma komisyonunca 24.4.1940 çarşamba günü sa· 

~· .3() da paı:arJıkla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak 
~t\ı layondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 347 lırn ,6 
~ıtı·' ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 uıaddelerındeki vesaikle 
";:roncu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccardan oldukları· 
'6~ ticaret odası vesikasiyle mezkür gün ve saatte ltomisyona 
.. ~Uarı. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan 
~ liepsine tahmin edilen fiyatı 1480 Ura olan 300 adet keskili 
t\ ç (8 pusluk), 200 adet li.eskili kıskaç (7 pus), 15 takım palan· 
' ' llurbağacık, 500 kiJo kauçuklu mimlu tel açık eksiltmeye 
"~llftur. Eksiltmesi 4.5.1940 cumartesi günü saat 11 dedir. ilk 
'ltıatı 1 l l lira olup şartnamesi komisyonda görülür. Taliplerin 
,ı )Ytn vakitte M.M. V. Satıııalma Ko. da bulunmaları. 
\ :~~tif bedeli 125,964 l!ra olan 12 aded benzin tankı kapalı zarf· 
\, h•ıltQıeye konmuttur. ihalesi 6.5.940 pazartesi günü saat 15 te
~ ~ teminatı 9447 lira 30 kuru11tur. Keşif ve projeleri 630 ku
l~ k OQıisyondan alınır. Talihlerin muayyen saattten bir saat evve· 
t\'-ı &1 d~r zarflarını Aukarada M. M. V. Satııınlma komisyonuna 

t erı. 

1( İıtanbul Komutanlığı Satmalma Komisyonundan : 
'1°ıııutanlık t!>pçu birlikleri ıhtiyacı için on bir kalem malzeme 
\ltıda •kla satın alınacaktır. Münakasasına 22.4.940 günü saat on 
~ b~la~acaktır. Malzemelerin Iiatpi komisyonuıuuzda hergün 
'~bılır. isteklilerin mezkur gün ve saatle Fındıklıda komutanlık 

1
, lııa komisyonuna müracaatları. 

~'-ı~ • Karadeniz Boğaz Komutanlığı ihtiyacı için iki bin beş yüz 
~~ iekiz kilo ağırhfıında on aded çelik boru ve bir aded dirsek 
11ı'ılda satın alınacaktır. Münakaaasına 22 4.940 günü saat 11 de 
~ 't~~aktır, Muhammen bedeli 773 lira 54 kuruştur. İlk teminatı 
~bı~ lir.a iki kuruştur. Şartnamesi komisyoııuwuzda hergün 
~ •lır. isteklilerin mezkur gün ve saatte Fındıklıda komutanlık 

• illa komiıyonuna müracaatları. 
~ 'L' Karadeniz. Botaz komutanlığı ihtiyacı içiıı aftı bin altı yüz 
~ ~ aded yerli prese tuğlaaı pazarlıkla satın alınacaktır. Müna· 
\ ~il 22.4 9.W günü aaat onda başlanacakhr. Muhammen bedeli 
~ lcaan dokuz lira otuz bet kuruştur. İlk teminatı on dört lira 
l' l.t il •ltı kuruıtur. Şartnamesı komisyonumuzda bergün görülebı
°"ie!ltlılerin beUi ııün ve saatte Fındıklıda komutanlık satrnalma 

1 •nuna müracaatları. 
•• * 

~i~le~ motör malzemesi ve 2 pirinç inlet tüh imali. Bak: 
'-a. •utununda Gümrük Mubafa;ı.a Genel Komut. lst. SAK 

L~ o*"' 
'~alt barııtırma makinesi, müstamel filler makineıi ve kon· 

•nacaktır. Bak: Nafıa Vekaleti ilanJarma. 

rSoo • • • ~~ adet ıralvaniz bidon alınacakbr. Bak: İnhisarlar U. Müd. 

~~·· 
1 ~hine, Et, Sebze v. s. 

\ .~ Edtrne Askeri Satınalma Komisyonundan : 
~~tıda yazılı on dokuz kalem mevad pazarlıkla" Edirnede eski 
~. ~ d~iresinde Satınalma Komisyonunda pazarlıkları yapıla-

eılım mahalleri Havza Qsmanlıköy, Abalarköy, Pehlivan-

lstanbul Kız Oğretmen Okulu Satınalma 
()it Komisyonundan ; 

~~atı_ uzda 3465 lira 48 kuruş keşif bedelli karşılığında ya· 
ol ' >alt.e tnıratın 18-IV-1940 gününde yapılan eksiltmesinde verilen 

\ı ~ ile it iÖ~üldütünden ihalesi 29-IV • 1940 pazartesi günü saat 
' 1C>tlu istik.lal caddesi No 349 da Liseler Muhasebeciliğinde 
bı;~ l<onıiıyonda yapılacaktır. 

'6 t.f11~tninat 260 liradır. 
\'"'ti •~le, eksiltme, Bayındırlık itleri genel lıususi ve fenni 
~t erı keıif buliaasile buna müteferrik diğer evrak okul
L~''"İlir 

\~it· . O' \~tirı~lerin en a:r. 3000 liralık bu işe benzer. it yaptığına dair 
O ~:"-.u en almış olduğu vesikalara istinaden lstanbul Vilayetıne 
1 a.""- •ita ~ksiltme tarihinden 8 gün evvel alınmış ehliyet ve 1940 

ttl 1'tcaret Odası vesikaları ve teminat makbuzlarile Komis-
"'•leri. (3174) 

Münakua Gazetesi 

köydür. Şartname va evsaf; nümuneleai her gün komisyonda gö· 
rülür. 
Tutarı Teminntı Kilo Cinsi İhale günü ve saati 
Lira Lira 

22,692 3404 73,200 Sığır eti 22.4.9W 10 
6,156 924 342,0:JO Odun 22.4,q40 10,30 
2,655 399 177,000 Saman 22.4 940 11,JO 

26,400 39ô0 33.00U Arpa 22 4.940 12 
ı,836 276 5,100 Sabun 24.4.940 1l 

525 79 3,5110 Kırmızı mercimek 24.4.940 14 
5,440 816 17,000 Pirınç 24 4.940 15 
l,fi88 254 13,500 Nohut 24 4.940 16 
2,565 385 13,500 Makarna 25.4.940 10 
5,100 765 60,000 Yulaf 25.4.940 15 
1,581 238 6,80l Gaz yağı 26.4.940 10 

660 99 12,000 yemek tuzu 26.4 940 15 
2,313 347 17,500 K. fasulye 26.4.940 16 

t0,625 1594 8,500 Sadeynğı 26.4.940 17 
9G9 146 5,100 Arpa şehriyesi 27.4.940 9 

12,870 1931 234,000 Kuru ot 27.4.940 ıo 
1,938 291 5,IOO Toz şeker 27.4 940 JI 
1,377 207 5,IOO Kuru üzüm 27.4.940 12 
2,520 378 18,000 Bulgur 27.4940 12,30 -lstanbul Elektrik, Tr.amvay ve Tünel. lşletmeleıti 

Umum Müdür.lügünden: 
l - Bir adet muhavvile merkezi clemir iskeleti pa:r.arlıkla yap· 

tırılacaktır. 

2 - Munkkat tewinat 200.- liradır. 
3 - Pu.arlık 29.4.940 Pazartesi günü saat 15 de Metro han bi

nasının beşinci katında toplanacak oJan Arttırma ve Eksiltme Ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

4 . Bu ite ait ıartnameler İdarenin Levazım Müdürlftfünden 
parasız tedarik edilebilir. 

5 - İsteklilerin kanuni vesil<aları ve muvakkat teminatları ile 
Jan edilen gün ve saatte Komisyonda hazır bulunmaları. (3212) 

Muha:n men bedeli 14222 lira olan 23 kalem kup sirküi ve te· 
feruatı 31 .• 5 · 1940 cuma günü saat 15,30 da kapa\ı zarf usulü ile 
Ankarada ldnrc binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (1066.65) liralık muvaklrnt teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 
kadar Keruisyoıı Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden Hay
darpaşnda Tessellüm ve Sevk Şefliginden dağıtılacaktır. (2949) 3 4 

lstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan : -
1 - Muhtelif Jandarma müessese ve birlikleri için beş yüz alt· 

maş bir ~ded r~smi mühür ile beş yüz altmış bir adet başlık damga 
&çık eksıltme ıle yaptırılacak ve eksiltmesi 27 Nisan 940 tarihine 
rastlıyan Cumartesi günü saat oıı birde Taksim. Ayazpaşada Jan. 
darma Mıntakıı Komutanlığı binasındaki komisyonumuzda yapıla. 
caktır. 

~ - Mühür \'e başlık damgaların muhammen bedeli bin altmış 
beş lırn doksan kuru~ ve ilk teminatı yetmi;r dokuz lira doksan beş 
kuruştur. ' 

3 - Şart kağıdı .ve nümuneler her gün komisyonda görülebilir. 
4 - lsteklileri:ı lstanbul Levazım Amirliği veznesine yatıracak

Jarı ilk teminat makbuz veya Banka kefalet mektubu ile ber~ber 
mezkur günün muayyen saatinde Komisyonumuza gelmeleri. 

(2936) 3-4 

lstanbul Elektr-ik Tramvay ve-Tün8i-lşletmele11i 
Umum Müdürlüğünden : 

1 İdaremiz ihti7acı olan yüksek tevettür ıebekeleriııe mah-
sus cem'an 131 adet m11btelif ek ve uç kutaları Cif İstanbul teslim 
şartile eksiltmeye konmuştur. 

2 Muvakkat teminat maktuan 500 liradır. 
• 3 - Eksiltmeye 5.6.940 Çarşcıwba güuü nal 15 de Metro han 

binasının beşinci katında toplanacak olan Arttırma ve Eksiltme Ko
misyonunda yapılacaktır. 

4 - Bu İfe ait şartnameler İdarenin Leva:r.ım Müdürlüfünden 
parasız tedarik edilebilir· 

5 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve muvakkat teminatları ile 
ilan edilen gün ve saatte Komisyonıla hazır bulunmaları. (3213) 

ıı 
6.5.940 pnzıırtesi g'ünü saat 16 da Ankarada Nafıa Vekaleti 

binası içiude malzeme müdürf üğü odasında toplanan malzeme ek· 
siltme Komisyonunda 15000 lira muhammen bedelli bir adet müsta· 
mel asfalt karıştırma makinesi ile bir adet müstamel filler makinesi 
ve bir adet müstamel konkasörün tadil edilmiş fenni şartnamesine 
göre kapalı zarf usulıle yeniden eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şnrtnamesi ve tefcrrüatı bedelsiz olarak malzeme mü
dürlüğüı den alınabilir. 

Muv kkat teminat 1125 liraılır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve şartname· 
sinde yaı.ılı vesaik ile birlikte ayni gün saat 15 e kadar mezkur 
Komisyona makbuz mukabiliııde vermeleri lazımdır. ( 1807) (32Hı) 

1-4 
ııı * • 

29.4.940 tarihli Pazartesi günü sa&t 16 da Ankarada Nafıa Ve
kaleti bi11a11 içinde Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Malze· 
me Eksiltme Komisyonunda 45,500 lira muhammen bedelli 350 ton 
bitümün kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı (228) kurut bedelle Malı.eme 
Müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 3412 lira 50 kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektublımnı muvekkat teminat ve şartname

sinde yazılı vesaik ile birlikte aynı gün saat 15 e kadar mezkur 
Komisyoua mllkbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (1673) (2890) 

3-4 

3 

Muh. bed. %7,5 tem. Ekıiltmeaia 

fekli saati Cioıi Mikdarı lira kr. lira kr. 

Galvaniz bidon 500 adet 15000 - l 125 - pazarlık 14 
Sarı yaldız metal 400 bobin (müteahhidi namına) ,, 15 

kağıdı 

I - Şartname ve metal kağıdı nimunesi mucibince yukarıda 
cins ve mikdarı yazılı eşya hizalarında ııösterilen 11sullerle ıatın a
lınacaktır. 

il - Bidon mulaammen bedeli muvakkat teminatı elı:ıiltme aa
atleri ynkarıda ya:r.ılıdır. 

111 - Pazarlık 6. V. 940 pazarteıi rünü Kabatqda Lunım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler sözü geçen Şubeden paraıız alınabiJecefi fİbi 
nümuneler de ırlrülebilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için 
% 7,5 güvenme paralarile birlekte 
ları. 

tayin olunan gün Ye aaatlerde 
mezkur Komiıyona müracaat· 

(3ıOI) 1-4 
* • "' 

1 - Ketif ve şartnamesi mucibince İdareaizin Cibali kutu 
fabrikasında abfap tavan kaplanmaaı işi pa:r.arlıkla ihale olunacakbr. 

il - Ketil bedeli 1380 lira muvakkat te•inatı 113,50 liradır. 
111 - Pazarlık 29. iV. 940 pazartesi günü saat l l de Kabataşda 

Levazım ve Mubayaat Şubeıindeki Alım Komiıyonunclayapılacaktır. 
iV - Şartnameler aöz.ü reçen Levazım Şubeıi veznesinden J ku· 

ruşa alınabilir. 

V - İstekJilerin pazarlık için tayin olunan 
namesinin F fıkrasında yazılı vesaik ve % 7 ,5 
birlikte mezkur Komisyona müracaatları. 

• * • 

gün ve ıaatte tart· 
güvenme paralarile 

(3201) 1-4 

1 - Keşif plan ve ıartnamesi mucibince İdaremizin Cibali fab
rikası transformatör binaaı intaatı işi açık eksiltme usulile ihale 
olunacaktır. 

il - Keşif bedeli 7846, 19 lira muvakkat teminatı 588,46 Jiradır. 
111 - - Eksiltme 2. V. 940 pertembe günü aaat 14 le Kabataşda 

Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır • 
iV - Şartnamesi sözü ııeçen Levazım Şubesi veznesiaden 39 

kurut mukabilinde alınabilir. 
V · - isteklilerin ekıiltme için tayin olunan gün ve aaatte ıart· 

namenin (F) fıkrasında yazılı vesaik ve % 7,5 pvenme parasile 
birlikte mezkur Komisyona müracaatları. (3081) 2-4 

• • • 
Cinai Miktarı Eksiltme .. idi ıaat 

50 kiloluk tuz çuvalı 150.000 A. (muteahbitleri namına) paz. 15 
Bakalit kapak 200.000 ,, ,, 15,30 

1 - Şartname ve bakalit kapak nümuneıi mucibince yukarıda , 
yazılı malzeme hizalarında gösterilen usullerle sahn alınacaktır. 

11 - Pazarlık 30. JV. 940 sah günü Kabataşda Levazım ve Mu· 
bayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111 - Şartnameler ıözü geçen Şubeden paraaız alınabilir. 
iV - İsteklilerin pazarlık için tayin elunan gün ve saatlerde 

teklif edecekleri fiyat ve mikdar üzerinden % 7,5 ıüvenme parala· 
rile birlikte mezkür Komisyona müracaatları (3073) 2-4 

• * * 
Muh. bed. % 7,5 tem. Eksiltme 

Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. tekli aaatı 

Bira sandığı 10 000 A. 42.400 - 3180 - Pazarlık 1 l 
" ltasası 11.000 ,, 

1 - Şartname ve nümuneleri mucibince bira 1&ndıtı ve kaaa· 
ları pazarlıkla ıatın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli, muvakkat temiaatı, pazarlık aaati hi
zalarında yazılıdır. 

ili - Pazarlık 26. iV. 940 cuma günü İıtanbulda Kabatatda Le
vazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV - Şartnamesi her gün r.özü geçen Levazım Şubesi vez.neıin· 
den ve İzmir Ankara Başmüdürlüklerinden 212 kurut mukabilinde 
alınabilir. Ve nüınuneler de Levazım Şubeıinde görülebilir. 

V -· İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve aaatte ka· 
nuni vesaik ve % 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkür Komis-
yona müracaatları. {3005) 3-4 

••• 
Cinsi Miktarı Muham. % 7,5 Eksiltme 

bedel teminat 
Lira Kr. Lira Kr. 

Şekli 

Saatı 

---- --- ---- ---- ---------
Tanen alkol 900 Kg. 2250 - ı 69 
Terden Füzüvar 100 ,, 148 - 11 10 
jelatin 600 ,, 840 - 63 
Anidrit Sülfürü 1250 ,, 1000 - 75 
Parıömen kağıdı 40 top 320 - 24 
59 x92 Eb'adında 

A. Eksiltme 
Pa:r.arlık 

A. Eluiltme 

" 
" 

14 
14,30 
15 
15,30 
16 

1 - Şartnameleri ve partömen katıda nümuneai mucibince yu· 
karda cins ve miktarları yazılı 5 kalem malzeme biz.alarmda giı· 
terilen usullerle satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme ıaat

leri hizalarında yazılıdır. 
111- Eksiltme 26,IV.940 cuma günü Kabataşda Levazım ve Mu· 

bayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Şartnameler ıözü geçen Şubeden parasız alınabilir. 
V - isteklilerin ekıiltme için tayin olunan gün ve saatlerde % 

7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komiıyona müracaatları. 
(2727) 4-4 

• • • 

Kiralık Soğuk. Hava 
Depo farı 

l - İdaremize ait Soğuk Hava Depoları kiraya verilecektir. 
il - Fazla tafsilat almak ve şeraiti öğrenmek isteyenlerin Ka

bataıda Levazım ve Mubayaat Şubeai Müdüriyetine müracaatları 
ilin olunur. (3029) 3-3 
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ADMINISTRATION 

Galata, Fermeneciler Cad0 

Kenb r Han, 2 ne (· taız~ 

No. "l-9 11 1~ 

Telephone: 49442 

Pour la Publicite ı'adresaer 
iı I' Adminlstratlon Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat &ite Postale No. 1261 

Constructions-Reparations-Trav. Publics- ateriel de Construction-Cartographie 

Repar, bat. ecole 346~ 48 260 - Com. Ach. Ecole J. Filles lstanbel 29·4-40 15 -
C nstr. plafond en bois iı la fabrique de Gre a gre 1380 - 105 50 Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 29·4-40 l I -

boites a Cibali 
Constr. squelette en fer poste transformatcur " 

n pave en parquets s route Ankara-lst. Publique 
., bat. college Police Ank. (c. eh 22 L) Pli cach 
,, et instııll. locaux traitements aux hôp. Publique 
de Cerrahpaşa et Haseki et a la Creche 
de Zcynebkiımil (cah eh 38 P) 

1847 56 
439988 -

7511 22 

200 -
138 06 

21349 52 
563 34 

·r. Gcıı. l.:a,ı. leotr. Tr • .t f, in. 
Vilayet Ankara 
lnstitut Police Ankara 
Com. Perm. Municip. lstaabul 

29-4-40 
6-5-40 
i-5-40 
6-5-40 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments S~nitaires:.Fourniture pour Hopita~ 

15 -
15 -
15 -
14 -

Carbonate de bismuth: 1 t.-sous nitrate de Gre iı. grc 2260) - 3390 - C. A. Min. Def. Nat. Ankara 24-4-40 11 -
bismuth: 1 t. 

Gaz hydrophile: 300000 m. (cah eh 210 P) 
Produits pharmaceut. pr. les etablisscments de 

Knraağnç 

Toile pr. bandage: 20000 m. 
Sulfnte de potassium: 50 t . (aj) 
Sulfnte d'ammoniac: 30 t. n 
Films Rocntgen: 100 douzaines 
Coton bydrophile: 550 k. 
Produits pharmaceutiques 

» le m. O 14 
,, 320 -

.. le m. O 21 
5000 -
3000 -

Publique 694 -
• 715 -
> 

Super pboıphnte: 30 t · (aj) 3000 -

Cer ti cı 1 (lnstallstionet 

6300 -
24 08 

630 -

52 05 
53 63 

teri el 

,, n 24-4-40 10 30 
Com. Perm. Municip. lıt:ınbul 24-4-40 14 

Com. Ach. Min. Def Nat. Ankara 25·4-40 11 
Oir Agriculture lstanbul 29--4-40 14 

.l) 29·4-40 14 -
Com. Perm. Municip. lstanbul 6-5-40 14 -

» 6-5-40 14 -
Adm. Enux Municip. lst. Taxim 6-5-40 9 30 
Oir. Agriculture Vilayet lstanbul 29-4-40 14 -

E le c t r ic ite -C: Eı ~ • C t c: u { .c {; E ------
Boites de jonction et de bout pr. reseaux de 

hnute tension: 131 p. 
Articles electr. : 13 lots Gre a grc 183 -
Articlcs electr. Publiqtıe 

Machine de soudure electr. de 7-10 klw. Cre a g.·c 
lnstall. electr. Station Amelior. Sem. Yeşilköy 1998 -

abillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Habits pr. capitainc : 30 complets Gre 
Drap de lit: 4000 p .·housse pr. oreiller: 2.000 

p.·taie d'oreillcr: 40f O p.-dnıp de couver
ture: 4000 p. 

Toilc pr. linge: 12000 m. 

a gıe 

" 

" 

601) -

195l8 -

2760 -

500 - Oir. Gen. Expl. Elec. Trnm. ctT. lst. 5-6-40 15 -

14 - C. A. Comm. Cen. Surv. Douan. lst. 24·4-40 11 -
Adm. Eaux Municip · lstanbul a Taxim 25-4-40 9 30 
Dir. Gen. Expl. Ports Etat Jusqu'au 26-4-40 

150 - C. A. Station Amelior. Sem Y eşilköy 4-5-40 10 -

45 - C. A. Com Gen .Surv. Douan lst. 24-4-40 16 -
2929 20 Dir. lnstruction Puh. Ist. 24-4-40 15 -

207 Com. Ach. lnt. T ophanc 25·4-40 15 30 

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 

Lit double en fer: 40 paires Grc a gre Com Ach. Cotps Armee Çorlu 1-5-40 15 -

Travaux d'lmprimerie - Papeterie - Fourniture de Bureaux 

Papier metal a dorurc jaune: 400 bobines Gre a gre 

Bois de Construction, Planches, Chare~te 

Bois de constr. Publique 

Transport-Chargement - Dechargment 

Transport charbon: 25000 t. 
n ,, 5000 ., 
n ,, 20000 " 

Charırement et dechargem. charbon de terre: 
45000 t. 

Pli cach 
,, 
,, 
,, 

C ombustible - Carburanl-Huiles 

Bois: 342 t. 
Petrole: 6,8 t. 

D ive rs 

Gre a grc 

" 

Materiel pr. unites nrtillerie: 11 lots Ore iı. gre 
Tuyau en acior: 10 p.·coude: 1 p. ,, 
Brique presse indigene: 6645 p. ,, 
Tank pr. benzine: 12 p. (cnh eh 630 P) Pli cach 
Matcriel pr. moteur: 5 lots Gre a gre 
Seau a eau nvec passoire: 100 p. > 
Bidon galvanise: 500 p. > 

Machine usagee pr. melange d'aıphalte: 1 p.- Pli cach 
machine usagee Filler: 1 p.-concasseur 
usage: 1 p. (aj) 

Plomb: 400 t. (cah eh 680 P) Gre a gre 
Cbisıis de camion mod. 1940 de 80 C.V. de Publique 

frein iı 3800 periodes 
Besace de sellerie: 300-500 p. 
Aıraffes: 300000 p. petitcs et 200000 p. gr. Gre iı. gre 
Coton pr. matelas: 1 t. ,, 
Fer et tôle Publique 
Articles de quincaillerie, fer et tuyau galvanise ,, 
Peinture 
Divers materiaux 
Fabrication tube en bronze inlet: 2 p. 
Fil en cotQn pr. chaussettes: 1,4 t. 
Vitre pr. fenetre: 250 m' 

Provisl o na 

Viande de boeuf: 75 t. 

n 

n 
Gre a gre 

> 

Pli cach 

18000 -

6156 -
1581 -

773 54 
199 35 

125964 -
639 -
230 -

15000 -
15000 -

136000 -
3100 -

600 -

675 -
2492 -

325 -

25790 -

525 -
168 75 
637 50 

1350 -

924 
238 

58 02 
14 96 

9447 30 
48 -
17 25 

1125 
1125 -

8050 -
232 50 

95 

51 -
373 80 

48 75 

Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 6-5·40 15 -

Adm Eaux Municip. lstanbul Taxim 2-5-40 9 -

2me Expl. Ch. de fer Etat Ankara 
.l) > 

" n 
Adm. Gen. Ch. de fer Etat Ankara 

8-5-40 15 30 
8·5-40 15 4:> 
8-5-40 16 -
8-5·40 15 -

caisse H. paşa et Kayseri 

• 
Com. Ach. Milit. Edirne 

" n 

22-4-40 10 40 
26-4-40 10 -

Com. Ach. Comm. Mil, lst. Fındıklı 

n ,, 

> l> 

Com. Ach. Min. Def. Nnt. Ankara • 
C. A. Comm. Gen. Surv. Douan. lst. 
Com. Perm, Municip. lstanbul 
Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 
Minis. Trav. Pub. Oep. Mnteriaux 

22-4-40 
22-4-40 
22-4-40 

6-5-40 
24-4°40 
24 4 40 
6-5-40 
6-5-40 

16 -
11 -
10 -
15 -

14 -
14 -
14 -
16 -

Com. Ach. Dir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 26-440 14 -
ı Ecele Agricole lshınbul 7-5-40 11 -

Oir. Gen. Metiers au Min. Def. Nat. 30-4-40 
Com. Ach. lnt. Tophane 25-4 40 

" " Adm. Enux Mun. lst. iı Taxim 
,, 

" 
" " .. " 

C. A. Comm. Gen. Surv. Douan. 
Com. Ach. lnt. Marit. Kasımpaşn 
Dir. lnıtruction Pub. lıtanbul 

24-4-40 
27-4-40 
29-4-40 
4.5.40 
9-5-40 

lst. 24-4-40 
25·4-40 
22-4-40 

ıs -
15 30 
9 30 
9 30 
9 30 
9 30 

15 -
10 30 
ıo -

1934 25 Com. Ach. Mil. Selimiye 3.5.40 11 -

____________ .__.._,,_ __________ ~--------"' 
Memento des Fournisseurs --LES ADJUDICATIONS oui AURONT LIEU LE 22.4.940 

Societe Electrique Ank.: · Municipalite İst: 
Tnnıformntıur (No l.367] Constr. aur routc Frcnkeuy Sı•1 

Tranııporteur pr. charbon [No 1.372] [No 1381] 
1 Divcre articlca telı que coupe-circuit ete, Constr, pavci (No 1.381] 

[No 1.373] · Sable [No 1382] 
Dir. Ventes Douanes lst : Vilayet Kocaeli: 

Articlee dıı laboratoıre ecrou ete. (No 1.374]•! Rcip: chGnu~see (TN~ l38l) 

C A h M·ı·t Ed' Dır en · urkkuşu: om. c ı ı . ırne : 
Broyage do blc [No 1376) ı Benı.ını pr avion (No 1382] 

Cbauauru (No 1S83) 
Viınde de bocuf (No 1381) Com. Ach. Command. Ge0

• 
Haricotı ıeca (No 1389] 

Com. Ach. Milit. Muğta: , Surv. Dounn. lstanbul : 
lınprimes [No 1.392) 

P'orine [No 1.377] ı Cbauasure:ıı (No J.39.3) 
Com. Ach. Milit. Edremit : ' Municip. Samsun : 

Viande de boeuf [No 1.377] Comıtr. trottoir [No t.392) ~ 
Vilayet Konya: Com. Ach. Place Forte çaııll I· 

İnıtrime t mcdicaııı: [No 1378} M ncher pr. pelles et pioebea [No ıY •• 
Chemins de Fer Etat: E J N ı L"l b r"' 

Trompe [No 1378] 
Corde {No 1379] 

Dir. G~n. Exploit. Electr. Trams 
et Tuıınel İstanbul : 
Ampouleıı (No 1380) 

Dir. co e orma e u e u ıo· 
Pain et beurrc [No 1385] 

Direction P.T.T. Seyhan: 
Chauswres (Ne 1394] 

Exploit Foret Etat Abaııd: 
Trnnııport tronc [No 1381) , - •'' Nat : NOTES • Lee Numcroı entrcı r d•" 
thesıııı ıtont ceuı: dı notre jouın• 

Com. Ach. Minist. Def. 
Coton (No 1.381] 
Vacoam et soude cnuıtiqua (No 1394) 
Lampe de ıuspenıion (No 1394) 
Tolle et ruban pour avioa [No 1394] 

M z 

lequel I 'aviı a paru. ıf.t' 
(•) Lu affaıree euivieı d'unıı F'' 

riııque H rapportent a des v~ntef 
adjudıcatioD 6 !._ıurııncb~rıı. __/ 

İstanbul Gümrükleri Baımüdürlüğünden ; tıilO 
10000 kilo hurda demir, 29 kilo kmah saç boyası, 120 cıl 

merserize pamuk mensucat, 435 kilo topu boyalı pamuk oıe11511&ci ı 
99 demir makine aksamı, 93 kilo mibaniki makine aksamı, 7 ~ t 
900 gram selloloıt jartier aksamı, 250 kilo 700 gram her re~O 
kurşun kalem, 7662 kilo sünger ponza taşı parça balinde, l tSOo deo' 
sanayide müstamel gaz istihsal eden gaz fırını, 73 kilo adi ı:ı>;·ıf 
den makineli çocuk oyuncağı, 2615 kilo 500 gram demir vaııti ~il' 
aksamı, 41 kilo adi madenden makineli çocuk oyuncağı 2246 . rJ 
çile halinde pamuk ipliği, 209 kilo 700 gram sun'i ipek ipl!ğ'~r 
kilo 5 O gram pamuktan silgi 'bezleri, 50 kilo pamuktan silgı. \jL 
leri, 1008 kilo kına, 19 kilo 600 gram laboratuarlar için feuP1 ~.,e~ 
77 kilo bisiklet iç lastiği, 213 kılo kağıt mendil, 1680 kilo b~~ 
otomobili, 92 kilo demir civata ve somun, 469 kilo madeni 01

11 ,p( 
yatı, f)g kilo (agar agar) kmntı halinde, 71 kilo katranlı daııJ '), 

1 şambnsı, 32t kilo demir çanta ağızlığı (gayri mürettep), 47 }dlo l 
gram 4 adet radyo ve aksamı fenniye 1971 kilo yontulmuş ı:ı>~~bJ 
taşı, 1480 kilo kabaağaç mamulattan vapur sapnnı iskele ve • ~-
161 kilo tenekeden boş gramofon iğne kutusu, 99 kil<? 500 detJ 
terbiye görmüş vidala deri, 1020 kilo somun pulları demir (roıı 1,ı 
82 kilo demir pirinç kurfun ve plıistik maddelerden kurşun 1''ı 

• j yontacakları, 158 kilo nikel emlnbından rayri saf sulf .. t dö :i~:-~ 
Yukarıda yazılı eşya 22, 25, 29 Nisan 940 tarihlerinde ı;..ır> ,ı;ıl' 

Hah antreposu dahilindeki satış müdürlüğünde aatalacaktır 'f 
adı geçen müdürlük.ten verilir. 

İs tan bul Def terdarhğından : 
Mub. satış 

bedeli 
lira kr. 

Cezairli hannıda mevcut ve istimalden kaldırılmış 6 
adet camekanlı b~lme 113 adet ahşap kapı 76 par-

Sı 

ça nhşap pencere çerçevesi 13 parça abşap came- ıZ I t!ı 
kin satıtı 150 - ~ 

Fındıklıda Süheyilbey mahallesinde ve kolordu dairesi : 
karşısında maili inhidam 14-16-18 numaralı binanın 30 1 Çiıı 
ahşap enkazı 390 -

Ahırkapıda odun deposunda mevcut müstamel bir adet 
presi makinesile çamur karıştırma mnkinesinin satışı 120 -

Dolmabahçede müli'a establi amire anbarında mahfuz 
mefruşat ve kırtasiyeye ait yedi kalem hurda eıya· 
nın satışı 4 ıO 

Defterdarlık binası avlusunda mevcut müstamel Fort ıt}; 
marka bir kamyonetin satışı 300 - ,/ 
Yukarıda mevkii ve evsaflara yazıla menkulıit satışı biı.•111 ı 

yazılı muhammen bedelleri üzerinden açık arttırma sure~ile Glf 
ayrı satılacaktır. Menkulat satış bedelleri nakden ve peşind~· tJi1 

menkul satış bedelleri nakden veyahut ikinci tertip wübadıl el 
vesikasile de ödenebilir. İhale 2. 5, 940 tarihine müsadif pe'!e~•I 
günü saat 14 de Defterdarlık milli emlak müdürlüğünde wilte 11~~ 
konıisyoııda yapılacaktır. Taliplerin hizolarında gösterilen pıu~,,, 
teminatla muayyen gün ve saatte komısyondn hazır buluıuısll 

imtiyaz Sahibi ve Yazı işleri Direktörü: İsmail Girit 

_ Baııldıta yer: Akın Buımevi iatanb:__ __J 


