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Beıincl Sene No· 1397 

ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için Kurut 

31 Aylıtı 450 
6 .. 850 

12 " 1500 
Ecnebi memleketler için 
12 aylığı 2700 

Sayısı 5 K u uş 

Günü geçen nushalar 

l ı 20 kuruıtur. 

-------------~~ 

PAZARTESi 

HERGÜN ÇIKAR İKTiSADi. MALI, TİCARi VE ZİRAi 

GAZETESİ 

22 Nisan 1940 

İDAREHANE 
Galata, Fermenecller Cad. 

Kenber hanı. 2nci kat 
No. 8·9-11-12 

İLAN ŞARTLARI 

İdarehnnemizde görüşülür 

Telefon: 49442 

-

Posta kutusu No. 1261 

1,----~~ ............. -----~ 
Umum Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 

Ekonomik Haberler Müteahhitıerin Takvim_i __ 

ı 
YARIN 23. 4. 940 ta YAPILACAK İHALELER 

Benzin ve petrol' fiyatları arttı 
Ticaret Vekaletinden tebliğe· 

dilıniştir: 1 · 2 marttanberi cari 
benz.in, gazyağı ve motorin fi
~ltları, mezkür tarihten sonra 
Uı:nanyadao gelen malların fi. 

{~tlarının daha yüksek olmasına 
•naen, muktazi zamlar yapıl· 

ltıak 11uretile yeniden tespit edil
ltıit ve 21 nisan pazar günün-
de .. •t'b •· t k" k .. ı ı areıı mer ıye mev nne 
Onınuştur. Benzin, gazyatı ve 

ltıetorinin İataubul, izmir ve İs· 
~tnderum depo eaıaı fiyatları şun· 
'llrdır : 

~n:ıin, dökme, kilosu 22,90 kr. 
(i llz.in, dökme, litresi 16,72 » 
ctızin, çift büyük ten. 646, 12 ll 

a:ıyağı, dökme, kilosu 17,21 > 

~'l.Yağı, çift büyük ten. 581,31 > 

fit •'l.yağı tek küçük ten. 17,83 ıı 
otorin, dökme, kilosu 9,82 > 

1-ıtotorin, çift büyük ten. 368, 19 > 

~ Benzin ve.gazysğ"mm Ankara, 
tanbul ve lzmirde dökme ola-

rdak azami 1abş fiatları şunlar· 
it : 

Benzin Gazyagı 

litresi kr. litresi kr. 
~nkara 21,35 
!•tanbul 19,00 18,40 
1~ınir 1~,05 1855 

\ A.nkara, İıtaııbul ve izDJirde 
tııekeli benzin ve anzyağı aza-

ltı' ö 1 satış fiyatları şunlardır : 

Benzin Gazyağı G. yağı 
çift büyük çift büy. çift kü. 

teneke tenake teneke r11lc.ara 785 725 107 
j'lanbnl 705 815 93 
tıtıir 705 620 96 
tiıı~iğer yerlerde gazyağı ve ben· 
~ ın azami satao fiyatları, yu
t~tıda bir numara altında göste
ı· tn depo e1as fiyatlarma nak· 
~t ve teslim masraflarının, ma· 
~ lli rüaumun, firket bayilerine 
t ttiJeıı karın ve listesi Vekalete 
~~di edilen yerlerde iııe pera· 
• t~de ııatıcı komisyenul?un ili· 
,tıı •uretile tayin ve teıpit olu· 
t~· Her yerde halen cari moto 
k~ azami fiyatlar!na : dökme 
)" 0 batına 0,97 kuruş, çift bü· 
d~~ .teneke li,71 kurut ilave e
ıı_ ~ıştir. Bu fiyatlar şirketlerin 
lıG)~eri bulanan maballer4leki en 
~ )tl), mülkiye memuruna \le 
dq

1
1lbtka ticaret ve iktisat mü· 

-/lliklerine telgrafla tebliğ edil 
-ittir. 

~Ukamet alacağı demirlerin 
Cinsıerini Ticaret Müdürlüğüne 

bildirdi 
\-.~likumetin mübayaa edeceği 
t, itlerin cinslerini Maotaka Ti-

~ Miidirlüğüne bildirilmittir. 

IQ ııclcrileo listeye i'Öre, 6, 8, 
dt' ~5 ve 2G milimetrelik çubuk 
~~itlerle, 10 x 2U milimlik la· 
ıı.:ı\t deınirler ve 2 santimlik 
\~lcltcr hükumetçe satan alana

'' ır, Ellerinde bu demirlerden 
'4 llııanlar Hükumetin tespit 
--.~~i f iata (Öre bunları Ht• 
S~ bıecburdurlar. Bu maiları 
\ h• sına 1&taalar beyanname 
~~. •ldireceklerdir. Yine bu ~ins 
~U itleri keadi inşaatlarmda 
' h11 ıtııya mecbur olanlar da 
~htıauıta beyanname Yermiye 
~ •11rdurlar. Hükumet bu mal· 
~. •atcditi zaman satın alacak· 

Yunanistan : İst. Komut. SAK : İçel Orman Çevirğe Müd. : 
Yün ve keten ipliği ithalatı hakkında Elektrik te•İsatı (No 1384) Çam atacı (No 138S) • 

" • • • 1 Depo tamiri (No 1385) 
Yunan hukumetı bır kararla • TaH bakla (No 1392) 

gümrük tarifesinin 234 poziıye- Ankara Belediyesi : 
ouna dahil yün dekuma ve yün Büı: ve ya~ tHfiye cihım (No 1383) 

Hamiş : [] Tırnak iç:ne alınmış nu• 
meralar, işin bengi Hyılı gnetede neır· 
oldıı~nn gösterir. 

dikif iplikleri ile 219 ve 220 b Fotin n getir (No 1393) [*) Sonunda yıldız: ışareti bulunan itler 
pozisyonlarına dahil ( 4likiş !Çİ n K_o_m,;.yo_n_.;;.ş•_•_e•_i ...;(_N_._ı_'39_4_) ______ m_ü_ .. •..;,y_e_de..;y_•_•_iu_r_. -------
kuJlanıl mayan) pamuk iplikleri- • • 

nin, 1939 haziran tarihi karar· /1 U N A K ASA 
name esası üzerine ve ithalatçı· 
)ardan her birinin reçen altı ay- 1 

lık müddet esnasında malik ol
duku kontenjana müsavi bir 
mikdarda idhaline müsaade et· 

R 

miştir. 

Muhtelif emtea ihracatı hakkında 
Aşağıda yazılı emteanıo, Mil· 

1i İktisat Nezaretinin müsaadeıi 
alandıktaa sonra ihracına müsaa
de edilmiştir • 

1 - Kuru sebzeler 
2- Limon 
3 - Tütün tohumu 
4 - Yağı çıkaralmak üzere ta· 

sir edilecek zeytin 
5 - Hayvan kemik, beynuz 

ve tırnakları ve bunlarln kıran
ta ve döküntüleri 

6 - Esliha harp mühimmatı, 

patlayıcı maddeler melbusat 
(gömlek, don, asker postalları), 
eğer kayıtları ve fişenklik ko· 
lanlar, konaklama eşyası (yatak 
çarşafları, çadırlar ve bunların 

teferruatı); askere mahsus ıu 

kaplan ve tabaklar, ukeri mut
bak kazanları ve umumiyet i· 
zere harp malzemesi. 

7 - Umumiyet ~bere küslte
ler (pamuk, titüo tohumu, ce
viz, su1&m, keten, kikidiyon ve 
ilah küsbeleri) He bu mahıulle· 
rin öğü4lülmeıinden mütahassıl 
unlar. 

9 - Su1amyağl ve umumiyet· 
le sınai züyut 

10 - Domatea peltesi 
1 l - Kabuklu veya kabuksuz 

ceviz, badem. fındık, yer fıltığı 
(aratit) 

12 - Yumurta 1arısı 
13 - Pamuk ve iplik dlkün. 

tüleri 
14 - Ağaç mamulatı (mobil

yeler, çerçeveler, pipelar, kun· 
dura kalıpları . sandıklar, valiz· 
ler, variller ve ilih.) 

15 - Deri mamulata (eldiven· 
ler çantalar ve ilah.) ayakkabıla
rı müsteınadar. 

IS - Ma•eni eşya (evlerde 
kullanalao avani, ameliyat veya 
sair hususlar edevat ve kaplar) 

17 - Kireıte söndürülmüş de· 
bağat mahsulü yapağı 

18 - Kıymetdar tatlar 
18 - Alelumum aletler ve ma· 

kineler ve bunlarm her nevi te
ferruatı ve yedek parçaları. 
20 - Nişasta, pirinç, bira ispir

to ve yağlı tohumlar ve ilah. tor• 
fuları ve rusubatı ile hayvan ye· 
mi olarak kullanabilen diter 
müıtahsalit 

TAKAS PRİMLERİ 
Takasıo nev'i ltbalAt hı~aHt 

Hazır Alivre 
E.nterşanjabl 56 45 . 44 
logiltere 56 4" S9 
Bel9ika 70 47 46 
Hollanda 6, 41 40 
uveç 53 50 48 
Fran8& 56 40 39 
ı8"içre 70 40 S9 

lJu.acat primleri o/o lOOlı:ıymet üs.rillden 
be11lt edJlmittir, 

inşaat -Tamirat- Nafia işleri - rnalzeme-Harita 
Ankara Polis Enstitüsü Müdürlüğünden : 

Eksiltmeye konnlan iş : Ankara Polis Keleji binası inşaatıdır. 
Ketif bedeli 439.988 liradır. 

Eksiltme 6.5.940 ıünü saat 15 te Emniyet Umum Müdürlütü 
eksiltme işleri komisyonu odasıoda kapah zarf usulile yapılacaktır. 

Eksiltme ıartnameai ve buna müteferri evrak 22 lira bedel mu· 
kabilinde emniyet umum müdürlüğü eksiltme işleri komisyonundan 
alınabilir. 

Eksiltmeye ıirebilmek için isteklilerin 21349 lira 52 kurutluk 
muvaklrat teminat vermeleri ve Nafıa vekaletinden bu işe girebile
ceklerine dair alınmıf ehliyet vesikası ibraz etmeleri lazımdır. Bu 
vesika eksiltmenin yapılacafp fÜnden en az sekiz gün evvel istekli· 
lcrin bir iıtida ile Nafıa vekaletine müraeaatleri ve dilekçelerine en 
az ltir kalemde 250 bin liralık bu işe benzer iş yaplığana dair işi 
yaptıran idarelerden alınmış vesika raptetmeleri muktazidir. Bu 
müddet zarfında vesika talebinde bulunmayanlar eksiltmeye giremi· 
yeceklerdir. 

İstekliler teklif mektublarını ihale i'Ünü olan G.5 940 tarihinde 
1&at 14 de kadar eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilin· 

· de teslimi lazımdır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Bornova Zeytincilik İstasyonu Müdürlüğünden : 
Boraova :.r.eytincilik istuyenu bahçesinde kain ahır, ıamanlık 

binaııuı tadil ederek daimi işçilerimize ikametgah inşaatı münakasaya 
kenulmuıaor. 

İşbu tadilatı intaiyenin bedeli keşfi 1046 liradar. 
Talipler şeraiti anlamak ve keşifoameyi görmek üzere her gün' 

iıta1yon müdürliigüne müracaat edebilirler. 
Münakasaya iştirak edeeeklerin yüzde 7,5 teminat akçalarını 

İzmir malsandığına yahrarak mak8uzlariyle birlikte 4 mayıs 940 cu· 
marteıi ıünü saat 12 de istasyonda toplanacak komisyona müraca· 
atları ilin oluuur. , 

Buca Tarım Kredi Kogperatifinden: 
Kooperatif binasının mevcut projeye göre tamiri pazar 

lık ıuretile yapılacağından talip olanlar 25.4.940 perıembe 
aıünü ıaat 14 de kooperatifte müteıekkil komisyon huzurun· 

1 da pazarlıia aıiriımeleri ilan olunur· 

Manisa Vilayeti Vakıflar Müdürlüğünden: 
Merkez Maniıada Çeınegir camii ve minaresinin mev

cut 500 liralık ketfi mucibince tamiri açık eksiltmeye çıka· 
rılmııtır-

Muvakkat teminatı 37 lira 50 kuruıtur· İhalesi 4.5.940 
cumartesi a:ünü saat 11 de Manisa Vakıflar idaresinde ya· 
kılacaktır· isteklilerin muayyen günde müracaatları ilan o· 
lunur· 

Balıkesir Aıkeri Satınalma Komisyonundan : 
Kütabyada üç adet askeri depo yaptmlacaktır. 
Pazarhtı 25.4.940 pertembe ıünü saat 15 te kor satıoalma ko~ 

miıyc'"unda yapılacaklar. 

Beherinin kefif bedeli 2580 lira 31 kurut olup üçünün tutarı 
7740 lira 93 kuruttur. Her üçünün mavakkat teminatı 580 lira 57 
kuruftur. 

Keşif ve ıartnameaini görmek istiyenler her gün komisyonu· 
muzda görebilirler. 

Taliplerin mezkür günde muvakkat teminatlarile birlikte ko
misyonuwuza müracaat etmeleri ilin olunur. 

izmir Belediyesinden : 
Paıa mezarlağının duvanız olan bir kısmına duvar infasiyle tel 

çekilaesi işi fen işleri müdürlüğündeki şartnamesi veçhile açık ek
siltmeye konulmuftur. Ketif bedeli 784 ve muvakkat teminatı 59 
liradır Taliplerin bu teminatı İş bankasına yatararak ihale günü o
lan 6.~.940 pazartesi günü ıaat 16 da encümene müracaatları. 

Pınarhisar Belediye Reisliğir.den : 
58 me1kün ve 110 ıayrimeskün hektar sahadan ibaret kasaba. 

mızın halihazır haritası ahnması evvelce bir ay müddetle münakasa
ya vazedilmif talib çıkmadığın4lan bu defa şartnameye aşağıdaki 
madde ilive e4lilerek tekrar ve yirmi beş ıün müddetle ve kapalı 
zarf uıulile milnaka1aya çıkarılmıtbr. 

itin tahmin bedeli 3000, ilk teminatı 225 liradır. 

İhalesi 10 mayıı 1940 cuma günü 11aat 14 te Pinarhi1&r Belediye 
Encümeninde yapılacaktır. • 

Şartnameler Belediyemizden ve Ankarada Belediyeler imar He· 
yeti Fen Şeflitinden parasız almabilir. 

İştirak edecekler Belediyeler İmar Heyet Fen Şefliğinden i4tirak 
vesikası alacaklar ve bu vesikayı teklif mektublarıoa raptedeaekler· 
dir. 

Tekliflerini tayin edilen günde saat 14 e kadar Pınarhisar Bele
diye Reiıliğine verilmiş olma11 ve posta ile bu saate kadar gönderil· 
mis bulunması lazımdır. 

Şartnameyi ilave edilen madde ahvali hazıra dolay11ile piya1acla 
alaminyomlu harita kiitıdı bulunmadığı tekdirde bezli vatman kul
lanılabilir. Ancak bu takdirde Alaminyumlu vatm&Dın beher paftaıı • 
ııekiz lira hesab edilerek bezli vatmanla olan fiat farkı ihale bede
linden tenzil edilir. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lvz. 
Adana Belediye Riyasetinden : 

Gazozhane ihtiyacı için 2500-3000 kilo Asit karbonik açik 
eksiltme ile satın alınacaktır. 

Beher kilo asit karbonik'in muhammen bedeli 67,5 kuruştur. 
Muvakkat teminatı 152 liradır. 
İhalesi mayısın yedinci cuma günü saat 15 de belediye eucü· 

meninde yapılacaktır. 
Bu işe ait şartname belediye yazı i'leri müdürlüğündedir. İıte· 

yealer orada prebilirler. 
İsteklilerin ihale ıünü muvakkat teminatlıırile birlikte beleıliye 

encümenine mfiracaatlan ilan olunur. 
.~~-=-=-~~~......,..~~~......,,........,..~~~~ 

Eıektrik,Havagazı, l<alorifer (Tesisat ve Malz.) 
Yeşilköy Tohum Islah istasyonu Satma ve Satmalma 

Komisyonundan: 

' 

Yeşil köy Tohum ıslah istasyonu için yaptırılacak 1998 lira ke
şif badelli elektrik tesisatı 4.5.940 cumartesi günü saat IO d11 Be
yoğlu İstiklal caddesi .:\~ 349 binada liseler muhasebeciliğinde topla· 
nacak komisyon tarafından ihale edilmek üzere eksiltmeye konul-
muıtur. Mukavele, ekıiltme, umumi fenni şartnameleri, proje keşif 
hulasası tohum ıslah istasyonu müdürlütündeıı Yeşilköyde parasız 
olarak verilecektir. Muvakkat teminatı 150 liradır. isteklilerin en • az bir teahbütte 1000 liralak bu işe benzer iş yaptıfaoa dair idare· 
lerinden almış elduğu vesikalara istinaden İstanbul vilayetine mü
racaatla eksiltme tarihinden 8 gün evvel alınmış ehliyet ve 1940 
yılana ait Ticaret Odası vesikaları ile muayyen gün ve saatte ko· 
misyona müracaatları. 

lstanbul Defterdarl,ğından: 
Vilazet Hükumat konağının 1399,95 lira keşifli elektrik tesi5a· 

tının tadil ve ıslalu işi açık eksiltmeye konulmuştur. Ekıiltme 6 
mayıs 940 perşembe günü saat 14 te Milli Emlak Müdürlüğünde 
toplanacak olan Komisyonda yapılacaktır. 

Mukavele, eksiltme şartnamesi ve ketif Milli Emlak Dairesinde 
görülebilir. Muvakkat teminat 105 liradır. 

İsteklilerin muvakkat teminatile beraber bu işe benzer en az 
1000 liralık iş yaptıtma dair idarelerinden almış olduA-u vesikalara 
istinaden İstanbul Vilayetine müracaatle eksiltme tarihinden 8 ııün 
evvel alanmış ehliyet ve 940 yılmıı aid Ticaret Oduı vesikasile 
muayyen gün ve saatte Komisyona gelmeleri. 

D- D. Y alları Satınalma Komisyonundan : 
Ankara istasyonunda yapılmakta olan D. O. umumi idare bina

sının elektrik ve zayıf ceryan tesisatı kapalı zarf usulile ve vahidi 
fiat üzerinden eksiltmeye konulmuştur. 

13u jıin keşif bedeli 85 bin liradır. 
istekliler bu ife ait şartname vesair evrakı O. O. yollarının An· 

kara ve Sirkeci veınelerinden 425 kuruş bedelle alabilirler. 
Eksiltme 10.5.940 tarihine müsadif cuma günü saat 16 da Anka· 

rada D. D. yolları yol dairesinde toplanacak merkez birinci komis· 
yonunca yapılaeaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektuplarile bir-
likte aşağıda yazıla teminat ve vesaiki aynı gün saat 15 e kadar 

I komisyon reis1itine vermeleri lazımdır. 

1 

a) 2490 No. kanunun ahkamına uygun 5500 liralık muvakkat 
teminat. 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesikalar 
c) Bu iş için ll!Ünakalat vekaletinden verilmiş ehliyet vesikası 

f ehliyet vesikası için ihale tarihinden en az 8 gün evvel bir istida 
ile münakalat vekaletine müracaatları ve bu gibi tesisat işlerinden 
en aı: 30 bin liralık taahhüdü büsnü suretle ifa ettiklerine dair elle
rinde mevcut resmi vesaiki istidalarına rapteylemiş olmaları, 

* • • Ankara istasyonunda inşa edilmekte olan O. D. umumi i· 
da re binasında kalorifer, su ve sıhhi tesisatların boru ıebekesinin 
yaptırılması kapalı zarf usulü ile ve vahidi fiyat üzerinden eksilt
meye konmuştur. 

Bu tesisatm ketif bedeli 8~948, 70 liradır. 
İstekliler bu işe ait tartname vesair evrakı D. D. yollarının 

Ankara ve Sirkeci veznelerinden 430 kuruş bedelle alabilirler. 
Eksiltme 9.5 940 tarihine müsadif perşembe günü saat 16 da 

Aokarada D. O. yolları yol dairesinde toplanacak mcrkeı 1 ci ko· 
mi•yonunc:a yapılacaktır. 



2 

Halihazır harita yap. kapalı z. 
Taksim kıılasının meydana nazır la kıs· aç. eks. 

mıoın hedmi 
Ortaköy deresinin Muallimnaci Cad. men

bnıuyu Çeşme i yanındaki 12 m. kıs
mının betonarme döşeme inş. suretile 
kapatılması 

Burgazadasında vapur iskclesile Halkevi 
arasındaki rıhtımın inşa vo tamiri 

Murat cami tamiri 
Jandarma okul alayında yap. tamirat 
Hela inş. 
Gelibolu antraman sahası inş. 
Barut deposuna sabit raflar yap. 

" 

" 

paz, 
,, 

aç. eks. 
paz. 

Sovyet sefareti bahçesinde asfalt kaplama ,, 
yol yııp. 

Ahşap baraka inş. ,, 
Ank.-Gerede yolunun arasında istinat ve kapalı z. 

iksa duvarlarile m nfez inş. 
İzmirde İnciraltı mevkinde betonarme İs· paz. 

kele inş. 
Okul tamiri ve su tesisatı 
Hususi muhasebe binası tamiri 

aç. eks. 

3000 -
4730 -

878 90 

6200 -

448 21 
3913 81 
20Q7 79 
988 46 
87 50 

677 -

6114 19 
20546 60 

29182 89 

1366 95 
1892 31 

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Hükumet konağı elektrik tesisatı tadili aç. ekı. 1399 95 
Kaynak teli: 18 kelem paz. 4960 -
O.O. Umumi idare binasının elektrik ve kapalı :ıt. 85000 -

zayıf ceryan tesisatı (şart 425 kr.) 
O.O. umumi idare binasında kalorifer, su 

ve sıhhi tesisata (şart. 430 lu.) 
Elektrik motörlü torna tezgahı 

,, Universal freze tezgahı 
" planya tezgahı 
,, makk&J> tezrahı 

Elektrik motörlü demir testere tezgahı 
2.5.40 ta münakasası yapılecak olan 95500 

m. yeraltı kablolarının şartnamesine ilİ· 
tik .:\: 3 listedeki 35 kilovatlık 3 x50 
m m 2 lik kablonun 6500 ve 3 X 94 mim 
2 lik kablonun da 18000 m. olacağı 

Elektrik malzemesi 

" 
n 

" ,, 
,, 

" 

85948 70 

4800 -

4850 -
!350 -
790 -
950-

Mensucat. Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Elbise maa kasket: 70 tak.·palto: 25 ad. 
A vci yeleği: 3000 ad. 
Siyah kavuçuklu yağmurluk m•şamba: 

47 ad. 

paz. 

n 
oç. eks. 

Mobilya, ve ev bUro eşyası Muşam!>a1 
Altlı üıtlü demir karyola: 150 çift paz. 
Sıra: 110 ati. aç. eks. 
Sandalyah sıra: 20 ad. 
Kar ste 1 tahta ve saire 
Telefon direği: 5800 ad. 
Çam ltereste: 330 m8 

,, 

kapalı z. 
n 

'1ahrukat, Benzin, yağları v. s. 

Mazot: 9 t .• benzin: 200 k ·gaz yağı: 100 
k.·mobiloil B.B. ve C.: 706 k.·gres 7a· 
ğı: 100 k. 

Maden kömürü: 400 t. 
Odun: 450 t. 
Meşe od nu 50 t.·gürgen odunu: 100 t. 
Kok köınürü; 30 t. 
V10teterrik 

aç. ekı 

n 

" 
n 
,, 

Su saatı 20 m : 10 ad. 13 15 m, m: 250 ati. aç. ek11. 
Knğıdbane deliksiz cinsi tuğla: 360000 ad kapalı z. 
Çağ t rbası: 202 ad.-parmak kolan: 350 ad. paz. 

suluk zincir: 202 ad.-cer balat: 48 ad.· 
ingliz iıııimi: 2 k.-snrat ipliği: 50 paket 
manevra defors ipi: 72 ad. 

Arabacı kırbacı: 66 ad.-tozluk: 90 ad.·cer 
halita: 36 ad.· at kolan: 24 ad.·parmak 
kolon: 23 ad.·suluk zinciri: 39 ad.-zah-
ma kayışı: 15 ad. 

Hadde silindiri: 20 tak. 
Bezli zımpara kağıdı cam kağıdı ve zım-

para tozları: 9 kalem 
Makkap tezglhı: 12 ad. 
Torna tezgahı: 2 ad 
Masa makkop tezgahı: 2 ad. 
Çinko 10 ~\: lu: 20 t. 
Muhtelif eğe: 149 kalem 
Ferro silisyum: 45 t. (tashih) 
Demir saç levha 1.5 m m: 60 t. 
Motopomp 
Gazoz: şişesi: 10000 ad. 
Gazoz k psülü: 900000 ad. 
Sigara küllüğü pirinçten dökme vagon için: 

500 ad. 
Şaliden türk bayrağı: 50 ad. 

Erz~k, Zahir 1 Et, Sebze v.s. 

Yataklık ot: 7.5 t. 
Saman: 901 t. 

n ! 200 t. 
Toz şeker (k. 38 kr.) 
Pirinç kamolina: 162373 k.-bertoma: 3820 

k,-maretelli: 33807 k.·kamolina çorb -
lık: 34 t.·maretelli çorbalık: 16 t. 

Sığır eti: 15 t. 

B. M U 7 a y e d e 1 er 
Katır 

Beyıir: 1 baş 
,, 

,, 

,, 
,, 

n 

" ,, 
" ,, 

n 
kapalı z. 

paz. 
,, 

aç. eks. 

poz. 
kapalı z. 
paz. 
aç. eks. 
paz. 

,, 

paz. 

" ,, 

1050 -
7500 -

940 -

Hah, v.s. 
6000 -
600-
160 -

21350 -
7425 -

1512 50 

1162 50 
960 -

4220 -
5760 -
2315 60 

999 50 

9000 -
5590 -

6500 -
13000 -

1000 -
7000 -

12000 -
5881 -

20400 -

Beb. O 07 
Bini 2 25 

575 -

135 -

13515 -
3000 -
3760 -

69014 21 

4500 -

225-
354 75 

65 93 

465 -

33 62 
368 54 
151 -
74 63 
13 .12 

101 55 

917 13 
1540 10 

2188 71 

102 53 

105 -
372 -

5500 -

5548 50 

Pmarbi1ar Belediyeıi 
İst. Belediyesi 

" 
Edirne Vakıflar Müd. 
Edirne Nafıa Müd. 
Çanak. Belediyeıi 
Gelibolu Beden Terbiyesi 
Çanak. inhisarlar Mad. 
Auk. Belediye1i 

M.M.V. SAK. 
Ank. Valiliği 

Devlet Limanları i'1et. U. Müd. 

Bolu Orta Okulu Direk. 
Bolu Husuıl Mübaıebe Müd. 

lıt. Defterdarlığı 
Aık. Fabr. U. Möd. SAK Ank. 
O.O. Yolları Ank.. ve Sirkeci 

,, 

10-5-40 14 -
6·5-40 14 -

6 5-40 14 -

5.5.40 14 -

3.5.40 15 -
3-5-40 
7-5-40 14 -

24-4-40 
25-4-30 
22-4-40 l o 30 

24.4.40 J 1 -
9-5-40 15 30 

29.4.40 15 -

3.5.40 10 -
24.4.40 15 -

t>-5-40 14 -
29.4.40 15 -
10·5-40 16 -

9.5 40 16 -

360 - D. O. Yolları Ank. Haydarpaşa Sevk 14-5 40 15 30 
Şefliği 

363 75 
176 25 
59 25 
71 25 

,, 
,, 
n 

. " . 
lst. Elek. Tramvay Tünel lılet. U. Möd. 

50 - C. H. P. Gerede dare Heyeti 

157 50 
1125 -

10 50 

900 -
49 50 
12 -

Ank. Belediye•İ 
M.M.V. Hava SAK 
Bolu Orman Okulu 

M.M. V. Hava SAK 
Mani1a Valiliği 

" 

• 

14·5 40 
14-5-40 
14-5·40 
14-5-40 

15 30 
15 JO 
15 30 
15 30 

25.4.40 14 -

26-4-:W 10 30 
264-40 10 -
26·4-40 15 -

24-4-10 10 -
25·4-40 11 
25.4.40 1 t -

1601 25 
557 -

Birinci Umumi M&fettitlik Oıyarbakır 6 5.40 10 -
Bolu Nafıa Müd 2·5-40 14 -

l 03 40 Halkalı Ziraat Mektebi 

600-
233 -

79 69 
72 -

317 -
432 -
357 40 

150 -

675 -
419 25 

487 50 
975 -
75 -

525-
900 -
441 08 

1530 -

52 50 
152 -
43 13 

20-

Bolu Beled. 
,, 

Bolu Ormıın Okulu Direk. 
,, 

Bergama 8elediyeıi 
O.O.Yolları 9 cu işlet. Sirkeci 
Ank. Lvz. SAK. 

,, 

Aık. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

Kır,ehir Beled. 
Adana Beled. 

,, 

,, 

,, 
,, 

" 
n 

" ,, 
,, 

O.O. Yolları Haydarpaşa 

E4irne Aak. SAK 

İ.tanbul Komut. SAK Fındıklı 
1004 - · Edirne Aak. SAK 

282 -
9401 42 

n 
Jandarma Gen. Komut. Ank. SAK 
Tophane Lvz. SAK 

675 - Tekirdai' Aak. SAK 

M.M.V. SAK 
Ank. Lvz. SAK 
Edirne Aık. SAK 

7-5-40 15 -

3.5.40 15 -
3.5.;f.() 15 -
3.5.40 15 -
3.5.40 15 -

7.5 40 15 -
6·5 40 11 -:-

22-4-40 15 -

22-4·40 14 30 

29·4-40 16 30 
29-4 40 16 -

29·4-40 10 -
29 4.40 10 30 
29.4.40 11 -
294.40 14 30 
29-4-40 15 30 
26-4-40 14 30 
30.4.40 14 -

20.5.40 14 -
20-5-40 14 -
10-5·40 l o 30 

29.4.40 16 -

24-4-..0 15 -
13·5-40 15 -
29-4-40 11 -
6-5-40 10 -

29-4·40 14 -

23.4-40 l l -

25-4-40 11 -
22-4-40 10 -
25·4-40 15 -
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b"r 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektuplariyle 

1
• ne 

likte af&ğıda yaz.ılı teminat ve \ esaiki aynı gün saat 15 e k dar tıo t~ 
misyon reisliğine vermeleri lazımdır k t 

a) 2490 NO. kanunun ahi amma uygun 5548,50 liralık ınuvak 8 

1 
teminat 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesikalar . sı 
c) Bu iş için Münnkalat Vekaletinden verilmiş ehliyet vesı~·t 

için ihale tarihinden en nz 8 gün evvel bir istida ile Mün~ 
Vekaletine müracaatları ve l>u gibi tesisat işlerinden en az t 
liralık taahh dü hüsnü suretle ifa ettiklerine dni'r ellerinde ıxıevcıı 
resmi vesaiki istidalarma rapteylemiş olmaları. 

lstanbul Belediyesi Elektrik, Taramvay ve Tünel 
İ~letmeleri Umum Müdürlüğünden : 

2 ·5.940 tarihinde s ot 15 te eksiltmesi yapılacağı ilan edil~ 
95500 mere yeraltı kabloları şartname İne ilişik 3 num rala listedeli~ 
35 kilovatlık 3 X 50 m m 2 lik kablonun 6500 ve 3 X 95 m ıD 2 ıe· 
kablonun da 18 bin metre olduğu ve alakadarların bu hususta 

1 
vazım müdürlüğünden malümat talep etmeleri lüzumu ilnn ~ 
------------------------------·~----~-------

ensuca - Elbise - l<undura - Çamaşır v. s. 
Devlet Denizyolları İvletme u. Müdürlüğü İzmir Şubesi 

Müdürlüğünden: I· 
Şubemiz memurlarına yaptırılacak 25 ile 30 takım arasıodıı e 1 

bisc v kasket açık eksiltmeye konulmuştur: İhalesi 3.5.940 cu~, 
günü saat 14,30 da Devi t Deniz Yolları lzmir Şube i bintı5111 

yapılacaktır. d r 
l
. ı. 

Beher takım k sketle beraber için muhammen fiat 25 ıra 
Şarname ve kumaş nü•unesi sahnalma 'ko iıyonundadır. 

Taliplerin tayin edilen snaite müracaatları ilin olunur. 

Balıkesir Askeri Satınalma Komiyonundan: 
Kor birlikleri ihtiyacı için on beş .bin metre peksimet ve aııbl" 

lajlık haki bez pazalık suretile satın alınacaktır. 
Pazarhğı 24.4.910 çarş mba günü aat 15 te kor sotıı:ı81111' 

komisyonu uda yapılacaktır. 
Nümunesi kor satmalma komisyomrndadır. ilİO 
Taliplerin ihale gününde komisyona müracaat etmeleri 

olunur. 

M. M. Vekaleti Ha va Satına ima Komisyonundan : .. 
dl'" 3000 adet avcı yeleği pazarlıkla satın almacalttır. Muhaıı> I r 

bedeli 7500 lira olup 1 ati teminat miktarı 1.125 liradır. Paı~' 10• 

26.4.940 tarihinde o~ma günü saat 10 da hava sabnalma koı:1115~eJI 
ounda yapılacaktır. idari şarto~me ve nümuııesi her gün öğle ııe 
aoora komisyonda görülebilir. isteklilerin muayyen gün ve 18~. 
kaU teminat ve kanuni belgeleriyle birlikte komi yooda bulı:ıll 
ları, 

Ankara Belediyesinden : q1 
·ıe "' Fen işleri daimi amelesi için maakaıket 70 takım elbise 1 

palto pazarhklıı yaptırılacaktır. 
Muhammen be:leli 1050 liradır. 
Teminat 157 ,5 liradır. 0 
Şartname ve nümunesini görmek istiyeulerin her gün enciitıl~ t• ~ 

kalemine ve isteklılerin de 26.4.940 cuma günü saat t0.30 da lıt 
lediye encümenine mür oaatları. __..,/" 

ı obilya, Büro ve ev eşyası, uşamba, Hall v.s. 
Milli Müdafaa Vekaleti Hava Satınalma Komi ;;nundal1tı1 

150 çift altlı üstlü demir karyola pazarhkl satın alıoac9"ııf' 
Muhammen bedeli 6 bin lira olup kati teminat 900 liradır. PsıB' 41 
24.4.940 çarı~mba günü saat 10 da hava satmalma komisyo011~e9 
yapılacaktır. idari şartname ev~af ve nümunesi her gün öğle 1ıe 
sonra komisyonda görülebilir. isteklilerin muayyen gün ve 1111 

kati teminat ve kanuni belgeleri ıle komiıy nda bulunmala~ 

Kereste, Tahta ve saire 
Birinci Umumi Müfettişlikten : del 

Meşe, doğ kavatı veya bahçe kavağı olm k üzere 5800 ~de.JI 
telefon direği ş rtoam sinde tadilat yapılarak kapalı zarfla yell' 
eksiltmeye konulmuştur. • b'h 

Direklerin yüzde b şi 7-8 gerisi 6 metre, meşinin tepe ."':5JS 
35 dipten iki metresi 45, d ğ kavafı tepe 85.40 diğer muhiti 
bahçe kavağı tepe 40 diğer muhiti 50-60 santimetre olacaktır· d' 

&ykann 950, Mutkiye 2350, Kozluga 1500 ve Sasona ı~O ,e)' 
rek kaza hududları dahilinde gösterilecek y rlerde teslim edıle 
tir. O' f 

Direklerin birincikanun nyı ile mayıs ayı 15 i nraııodo 1te• 
oldukları veıaikle iıpat edilecektir. ır 

Direklerin tahmin olunan bedeli 21350 lira olup muvakkat 
minat 1601,25 liradır. . tiJİ9 

Mukavele projesi ile şartnamesi Diyar nkır Nafıa Müpv'' 
den ,Parasız alınabilir. (iri r 

ihale 6 mayıs 940 pazartesi günü saat 10 da Nafıa Miif8 

odasmda müteşekkil Komisyonca yapılacaktır. tt~ . ~~ istekliler 249U sayılı kanuna uygun olarak hnzırlayaca 11 od-1 
lif mektublarıoı t minat mektub veya makbuzu ve Ticaret ıc'~ 
vesikasile birlıkte aaat dokuza kadar Komisyon Riyasetine ~er 
tir· Postada olan gecikmeler kabul edilmiyecektir. / 

!!akl!_y_.!!,:_!ükleme - Bo_şaltma 
İzmir Turistik Yolları Mm taka Müdürlüğunden = .. darlO' 

Ekıiltmeye çıkarılan iş: İzmir turistik yollıırı mnıtaka 111" 11d'# 
tö. için yedi ay müddetle bir taksi otomobilinin kiralanıJl'11 

ibarettir. l 
Ayda vasati yirmi gün hesabiyle 140 günlük muhaıJlıJleıı 

•ayede bedeli 1500 liradır. ·ıjf 
~· Müzayede 2 mayıs 940 perşembe günü saat on birde 1 

daimi encümeııinde yapılacıtktır. ıP'ı9' 
lsteldilerin muhammen bedelin yüzde on beş oisbetiod• .tebJı'~1 

parasını hususi muhasebe veznesine yatırıp makbuz.u, veya bır O' 
mektubunu ibraza mecburdurlar, lı' ~ 

Şartnameyi glSrmek iatiyenler İzmir turistik yofları ınınt• 
dürlüğüne müraeaat ed bilirler. 

D. D· Yolları ve Limanl~ loletme U. idaresinde~: ti~ 
Ankara depoıuna l ha.ziran 940 tarihinden 31 mayı• 
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ile kadar gelecek takriben 45 bin toa maden kimürünln tahmil ve 
ve tahliyesi ve depo civarının temi:ı.lenmesi ifi kapalı zarf usulile 
~1'.iltnıeye çıkarılmıştır. Beher ton kimürün boşaltması 15, yüklen
tıunesi 25 kuruştan muhammen bedeli 18 bin lira ve muvakkat te· 

Ilı. 

•nata 1350 liradır. 
Eksiltme 8 5.940 tarihine rastlıyan çarıamba giiaü saat 15 te 

ı\nlcarada istasyonunda ikinci itletme binasmda toplanacak kemisyonda 
Yapılacaktır. Bu ite girmek istiyenlerin kanun ve oartnamenin tayin 
;ltiği vesaikle mutı1akkat teminat makbuz veya idarenin kabul ettiği 

1°roıme mutabık banka mektuplarını havi tekliflerini ayni gün saat 
ı.4 c kadar komisyon reisliğine makbuz mnkabilinde vermiş olma· 
rı lazımdır. 

MtlnMua Gazeteıi 

Adana Belediyesinden : 
Adana belediye gazozhanesi için 10 bin adet gazoz şişesi ve 9 

yüz bin adet iazoz kapsülü pazarlıkla ımtın alınacaktır. 

Şişelerin muhammen bedeli 7 kurut kapsülün beher bin adedi 
225 kuruşlar. 

Şitelerio muvakkat teminatı 52,5 kapsüllerin muvakkat teminatı 
152 liradır. 

Pazarlık 20 mayıs 940 tarihine kadar her hafta salı ve cuma 
günleri saat 14 te belediye encümeninde yapılacaktır. İstek lilerin o 
pne kadar her hafta belediye encümenine mürecaat edebilecekleri 
ilin olunur. 

2 
• ~artname ve mukavele projeleri, Haydapaşa 1 inci, Ankarada 
ıncı, Kayseride 4 ilneü işletme komisyonlarından paraıız •eril- Devlet Demiryolları İıletme Umum Müdürlü~ünden: 

ltıcktedir. ! Muhammen heceli 5760 lira olan 360 bin adet Kağıdhane de-

~rukat, Benzı'n , Makı'na yagvtarı Y. s. liksiz cinsi tuğla kapalı zarf uıulile mubayaa edilecektir. Münakasa 
~ _ _ . 6.5.940 pazartesi günü saat 11 de Sirkecide 9 ncü itletme binasında 

Halkalı Ziraat Mektebi Müdürlüğünden : ı A. E. komiıyouu tarafından yapılacaktır. isteklilerin aynı gün saat 
10 a kadar 432 liralık temıoat ve kanuni vesikalarını ihtiva edecek Muhammen bed. 

Cinsi 
Mazet 
Benzin 
Gaz yağı 
Mobiloil B. B. 
Mobiloil C. 
Gaz yağı 

kilo 
9000 

200 
100 
550 
200 
100 

Fiyatı 

11 
25 
20 
55 
50 
50 

lira 
990 
50 
20 

302 5 
100 
50 

1512 5 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı maddeler ıartnamesi mucibince 

~ ekailtmiye konmuıtur. ihalesi 7 mayıs 940 salı günü saat 15 de 
liı kalada mektebteki komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin yüz üç 
it~· kırk kuruı ilk teminat paralariyle birlikte belli günde ~ektep
~İı 1 komisyona mfiracııaatları . Ve tartnamesini mektepte ve lstanbul 
~ lll'Üdürlilğünde rörmeleri. - --

~efe r ri k 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Merkez Satınalma 

Komisyonundan : 
t,~ ;t'alunin edilen bedeli 136.000 lira olan 400 ton kurıun Askeri 
~4'11talar Umum Müdürlü~ü >.!erkez Satınalma Komisyonunca 
llıt ·~O cuma günü saat 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartna
'-ıı 6 Ura 80 kuruş mukabilinde Komisyondau verilir. Taliplerin 
dtı "•kltat olan 8050 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad· 
~'İndeki vesaikle komiayoncu elmadıkları ve bu itle alakadar 
.__l~dan olduklarıaa dair Ticaret Odası vesikasile meııakur gün ve 

c komisyona miracaatları. 
• ~ ıt Tahmin edilen bedeli 9000 lira olan • kalem ve ceman 20 

~Ilı hadde ailinıliri mtiteahhit nam ve hesabına Askeri Fabrikalar 
~~ltı Müaürlüğü merkez sabnalma komisyoaunca 29 nisan 940 
~~Cıi ııünü saat 16,30 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 
~ ft/ı olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat o• 
~I 5 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve· 
"1t komisyoncu olmadıklarına ve bu itle alakadar tüccardan ol
'ı~:tırıa dair Ticaret Odası vesikasiyle mukiir iÜn ve aaatte ko· 

011
• aıüracaatları. 

' t• ij ıt Tahmin edilen bedeli 55SO lira olan 9 kalem bezli zımpa-

-- /\ Qıdı, cam kağıdı ve zımpara tozları müteahhit nam ve hesabı
~ıı~keri Fabrikalar Umum Müdürlütü merkez sabnalma komisyo
'kt• 29 nisan 940 pazartesi ıünü saat 16 da pazarlıkla ihale edi· 
~ıı\'11~· Şartname parasız olarak komisyondau verilir. Taliplerin 
-lııı ı ltat teainat olan 419 lira 25 kurut ve 2490 numaralı kanu· 
~ İ'1 •c 3 maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve 
~tık~ •likadar tüccardan olduklarına dair Ticaret Oda11 vesikasiyle 

ijr tün ve saatle komisyona miiracaatları . ,• 
11 

"' Muham. Muvakkat 
"~• bedeli teminatı 
1~ \d"c tnıktarı Lira Lira Kr, İhale tarihi 
1,, tt oıakkap tezıahı 6500 487 50 29.4.940 aaat 10 da 
t ,~: torna tezgahı 1300V 975 ,, ,, 10,30 da 

C· tnaaa makkap tezrihı 1000 75 ,, ,, 11 de 
tllı' •ns ~e nıiktarlariyle muhammen bedelleri yukarıda yazılı tez· 
~~, ~ 
t le., lbıdealıhitleri nam ve hesabına hizalarıntla gösterilen ıün 

1 
~ ~ U~rde Askeri Fabrikalar Umam Müdürlüğü Merkez Satınal· 
~ı 0~ııyonunca pazarlıkla ihale edileceklerdir. Şartnameleri pa
\ı tt' ~'•k komisyondan verilir. Taliplerin hizalarında.ki muvak

r '~İa:•naua 2490 sayılı kanunun 2 ve a maddelerinde!:i vesaiklo 
'• 4,i,0rıc.,. elmadıklarına ve bu itle alikadar tüccardan oli•kları. 
~,, l'ic:aret Odası vesikasiyle mezkür a-ün ve saatte k•misyona 

, tları · ' . '''lld l'alamin edilen bedeli 20.400 lira •lan 60 ton 1,5 m,m ka. 
it~~~ ve normal eb'atta demir saç levha Askeri Fabrikalar U· 
~ '-'ldGrlüjü Merkez Satan alma Komisyonunca 30.4.1940 salı 

~!) ~t 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname parasız •la· 
~~t i:Yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1530 
~llııc 90 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle ko
lı.. )'-it 11 0lnıadıklarma ve ba itle alakadar tüccardan olduklarıaa 
.,._~~:et Odası vesikasile mezkur rün ve saatte komisyona mü. 

~j ~ Balıkesir Belediye Riyasetinden: 
~~ ~~tikh sayaçları için alınacak 350 ku~uya talip zuhur etmedi
"-t 

15 
ilin müddetle temdit edilmiştir. lhal~si 26.4.840 cuma ıG· 
le belediye daimi encümeninde yapılacatı ilan olunur 

~'ta . Berıama ~ele~i~e Riyasetinden: 
~ ~ ._. 121• ıçme suyu tesısatı açın 250 adet 13 t5 mm. lik ve 10 
(it.Ut 121• lik su saati fenni ve hususi ıartnamelerioe tedikao 

,.~U,~c auretile mubayaa edilecektir. 
~~. "''~ nıecmuunun m•hammen bedeli 4220 lira, muvakkat 
fL'':ln 

1 tarı 317 liradır. 
~it ;tbcler Belediye Fen dairesinden beılelsiz olarak verilir· 

> ~lı,, l ll:ı~yıs 940 salı günü saat 15 te Belediye Dairesiade ya• 
~ıh ~ ~lıplerin 2490 1&yılı kanunun 2 ve 3 üncti maddelerin

"ı(l, tııkaları hamilen meııkür gün ve saatte Belediye Riya• 
•caaUeri ilin olunur. 

~ltcli Kırtehir Belediyesinden : 
~~Ctni'l.e bir motopomp alınacaktır. Taliplerin acele beledi 

'C.•tları ilin olunur. 

olan kapalı zarflarını komisyona vermeleri lazımdır. Şartnameler 
parasız olarak komisyondan verilmektedir. 

• • • Muhammen bedeli 575 lira olan 500 adet varon için pirinç
ten dökme sitara küllüğü 10.5.940 cuma günü saat 10,30 da Hay· 
darpaşada rar binası dahilindeki komiıyon tarafıadao açık eksiltme 
usulile saha alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 43 lira 13 kurutluk muvakkat temi· 
nat n kanunun tayin ettij'i veaaikle birlikte eksiltme günü saatine 
kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmak
tadır. 

Edirne Askeri Satınalma Komisyonudan : 
Hudut kalelerinde kullanılmak Ozere 35 adet 75Xl 12,5 eb'adın· 

da 15 adet IOOX\50 eb'adındı;ki ~em'an 50 adet talin Türk bayrat• 1 
satın alınacakhr. 

Muhammen fiatları 135 lira ilk teminatları 20 liradır. Pazarlığı 
29.4.?40 paz.arlesi g-ünü saat 16 dadır. 1 

isteklilerin belli gün ve saatte Edirnedeki sanayi kışlası sa• 
tınalma komiayonuna gelmeleri. 

- - -·---- ·--- ----·- ------
Erzak, Zahirıe, Et. Sebze v. s. ______ .;..... __________ ,~----~·----

Balıkesir Askeri Satmalma Komisyonundan: 
Ton 
23 Balgar 
25 Pirinç 
1 Mercimek 
5 İrmik 

Ton 
5 Makarna 
10 Sabun 
20 Kesme teker 

Yukarıda yazılı erzaklar pazarlıkla 25.4.940 pertembe runu sn. 
at 11 de Balıkesirde kor sahnalma komisyonunda yapılacaktır. 

Şartnamesi koı.niayonda ıörülür, isteklilerin belli günde komis. 
yona gelmeleri. 

İstanbul Komutanlığı Satmalma Komisyonundan : 

Karadeniz Botaz Komutanlığı için yedi bin bet yüz kilo ya
taklık ot pazarlıkla satın alanacaktır. Münakasasına 24.4.940 günü 
saat on bette ba,lanacaktır. İsteklilerin belli gün Te satte kati te· 
minat akçelerile beraber Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komis· 
yon•na müracaatları. 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

DIS Ti CARETIMIZ 
~--·----------------------

Kliring Hesapları Bakiyeleri ı• Memleket . Miktar T. L. 
ve Kredili ithalata Ait Taah· A hesaplarındalu 

hütler ala~akımız 152.900 2.346.200 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban
kasından alınan hesap hülisalanoa 
g-öre 13·4-1940 tarihindeki klirinır 

hesapları bakiyeleri. 
CETVEL: 1 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban· 
kasındaki kliring hesapları borçlu 
bak.iyeleri: 

lsvıçre 161.000 
Lehistan 437.400 
Macaristan 834.100 
Norveç 212.500 

Romanya: 
Borcumuz: 
Hnsusi hes. 258.400 
Eski hes. 4.900 
Yeni hes. 1.950.000 2.213.300 
Muvakkat T.L. 155.800 
Eski turizm 

Miktflr T.L. hesabı 30.400 186 200 Memleket: 2.027.100 
32.300 

625.900 

-------
Almanya 

A heioplarındaki 
borcumuz 15.394,500 
Almanya 
B ltesaplarındaki 
alacağımız 2.081 .500 

Belçika 
Finlandiya 
Fransa 
Hollanda 
lngiltere 
lapan ya 

İsveç 

13.313.000 
620.700 
716.3UO 

370.600 

279.300 

D Hesaplarındaki 
borcumuz 2.499.100 

s.s.c.ı. 
Yunaniıtan 

CETVEL: 2 

Muhtelif memleketlerin Merkez 
Bankalnrında tutulan kliring he
saplarındaki alacaklarımız : 

Memleket Mllctar T. L. 
Çekoslovakya 

A. be. alac. T.L. 665.600 
B. he. bor. T.L. 13.300 652.300 
Eatonya 14.500 

ltalya 
A.he. alac. T.L. 741.700 
B. he. bor. 403.400 1. 145 100 
Litvanya 51.500 
Letonya 48.900 
YUj"oılavya 150.900 

:. ;: · -·~rt·r· ·aEMiRYOlLARI v~ [}MAtmiR -~~ 
: ' f$LETME .GENEL DİREKTÖRLüGünDttt . 
-- ~ - ··--·· ·-- ........... ~· 

Muhammen bedeli 14222 lira olan 23 kalem kup sirküi ve te
feruatı 31. 5 . 1940 cuma günü saat 15,30 da kapalı .zarf usulü ile 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (1066.65) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiti vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 
kadar K•misyon Reislitine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden Hay
darpaıada Te11ellüm ve Sevk Şeflitinden datıtılacaktır. (2949) 4 - 4 

• •• 

3 

Muhammen bedeli 1980 lira olan bir adet ahtap için elektrik 
motörlü kesme tezgahı ile bir adet ahşap için elektrik motörlü del· 
me tezgahı 6.5.1940 Pazartesi günü saat (15) on bette Haydarpafa• 
da Gar binası dahilindeki Komisyon tarafından kapalı zarf usulile 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 148 lira 50 kuruıluk muvakkat temi
nat kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarfları· 

nı ayni gün saat (14) on cförde kadar Komisyon Reisliğine verme
leri lazımdır. 

13u işe ait tartnameler Komisyondan parasız olarak daj'ıtılmak-
tadır, (3093) 2-4 

- Şartnamesi mucibince 4000 kilo reçina pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

il - Pazarlık 30.IV.940 salı günü saat 14 de Kabataşta Leva
zım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonun.la yapılaeaktır. 

ili -- Şartname sözü geçen Şubeden parasız alınabilir . 
iV - İsteklilerin puarlık için t ayin olunan rün ve aaatte % 

7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona mtiraceatları. 
(2974) 3-4 

"' * * 
1 - Ketif vo şartnamesi mucibince İdaremiz.in Cibali kutu 

fabrikasında ahfap tavan kaplanması işi pazarlıkla ihale olunacakbr. 
il - Keşif bedeli 1380 lira muvakkat te•inatı 113,50 liradır. 
ili - Pazarlık 29. iV. 940 pazartesi günü saat 11 de Kabataşda 

Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılaeaktır. 
iV - Şartnameler sözü reçen Leva:ıım Şubesi veznesinden 3 ku· 

ruşa alınabilir. 

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

• * • 

gün ve saatte prt· 
pvenme paralarile 

(3201) 3-4 

l - Evsaf listesi ve resmi mucibince 6 dan 50 m/m kadar 45 
şer adet delik mastar açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli 952,25 lira muvakkat teminatı 71,41 li· 
radır. 

111 - Eksiltme 26. iV. 940 cuma rünü saat 10,30 ela Kabataşda 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Listesi sözü geçen Şubede tetkik olunabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 

güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona ıelmeleri. 

• * * 
(3224) 2-4 

Muh. bed. Y,7,5 tem. Eksiltme 
Cinsi Mikdarı lira kr. lira kr. şekli saati 

---~ ---- - -- ------
Tulumba ve levazım 17 kalem 1523 - 114 22 açık ek. 15 
Etiket kurutma arabası 10 adet 1250 - 94 - ,, " 15,30 

l - Şartname, kroki ve müfredat listeleri mucibince yukarıda 

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

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme sa
atleri bizalarrnda yazılıdır. 

ili - Eksiltme 29. iV. 940 pazartesi günü hizalarında yazılı sa
atlerde Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komis
yonunda yapılacaktır. 

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

V - Tulumba ve teferruatı işine girecekler fiatsız fenni teklif 
ve kata loğlarını eksiltme gününden bir hafta evveline kadar inhisar
lar Umum Miidürlüğü Tuz Fen Şubesine vermeleri ve tekliflerinin 
kabulünü mutazammıu vesika almaları lazımdır. Bu vesikayı alma· 
yanlar eksiltmeye giremezler. 

Vl - lstrklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatlerde 
% 7,5 rüvenme paralariyle birlikte mezkur Komisyona müracaat-
ları. (2943) 4-4 

••• 
- Ke,if, tartname ve planı mucibince idaremizin Paşa bahçe 

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

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

III - Eksiltme 29. iV. 940 pazartesi günü saat 14,30 Kabataşcla 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Kemisyonunda yapalaca.lr.tır. 

lV - Şartnameler her gün Levazım Şubeai veznesinden ve İz.mir, 
Ankara Başmüdürlüklerinden 75 kurut mukabilinde alınabilir. 

V - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını ka 
nuni vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ve şartnamenin ,,F" fık
raSJnda yazılı vesikalarile birlikte ihale günü eksiltıue saatinden bir 
saat evveline kadar mezkur Kooıiayon Bqkanlığına makbuz muka-
bilinde vermeleri lazımdır. (2948) 4-4 

• • • 
1 - Ketif plan ve şartnamesi mucibince idaremi:ı.in Cibali fab

rikası transformatör binası intaatı işi açık ekıiltme usulile ihale 
olunacaktır. 

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

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

kurut mukabilinde alınabilir. 
V - isteklilerin eksiltme için tayin olunan gün n saatte prt

namenin (F) fıkrasında yazılı vesaik ve % 7,5 güvenme paruile 
birlikte mezkur Komisyona müracaatları. (3081) 3-4 

• • • 
1 - İdaremizin Ahırkapı bakım evinde mevcut olup 5818 kilo 

ıskarta kanaviçe müteahhidi nam ve hesabına pazarlıkla satıla· 
caktır. 

il - Muhammen bedeli 1658.81 lira muvakkat teminatı 249 
liradır. 

111 - Pazarlık 29.IV .940 pazartesi günü saat 16 da Kabataşta 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Satım Komisyon•nda ya· 
pılacaktır. 

iV - • Nümuneler Ahırkapı bakım evinde görülebilir. 
V - isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 

15 nisbelindeki teminat paralarile birlikte mezkur Komisyona mü· 
racaatları. (2973) 3-4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui ------ Mode Prix 
d'adjudicat. eıtimatif 

Objet de i'adjudfcatfon Cautio~ 
provisoire 

Lieux d'adjudication et du 
Cabier deı Cbarge. Jours Heures 

--=~-:::--~------::=--::-:-------------· Adjudications au Rabais 

C onstructions-Repa ralions-Trav. Publics-Materiel de Construction-C rtographie 
----------------------------------=:.-...:.--~-

Dressement carte Pli cadi 
Demolition pnrtie donnant face a la place de Publique 

soao -
4730 -

225 - Municipalitc Pınarhisar ıo.5.40 14 -
6-5-40 14 -354 75 Com. Perm Municip. lstanbul 

la caserne de Taxim 
Fermeturc en beton arme d'une partic de 12 

m. a côte de Ja fontaine sise Rue Munl
limnaci iı Ortaköy 

Constr. et repar. quai entre la Maison du 
Peuple et l'Echelle des bateaux iı. Burgaz ndnsı 

,, 

" 

Constr. murs de soutainement et aqueducs Pli cach 
s route Anknrn·Gerede 

878 90 

6200 -

20546 60 

Con tr. ecbelle en beton armc a lnciraltı, Grc a gre 29182 89 
a lzmir 

Constr. routc en asphalte dans jardin Am· » 677 -
bassade des Soviets 

Constr. bnraque en bois ., 6114 19 
Re par. mosquce Murat 448 2 ı 

,, nu Regiment d'Ecolc de gendr. Gre a gre 4913 81 
Constr. W.C. (aj.) > 2007 79 

,, etageres fixes au deµôt de poudre )) 87 50 
,, pince entrninement iı Gelibolu Publique 988 46 

Repar. biit. ecole et install. eau Jı 1366 95 
.ıı > €omptabilitc Particulicre 1892 31 

65 93 

46.; -

1540 ıo 

2188 71 

101 55 

917 13 
33 62 

368 54 
151 -

13 12 
74 63 

102 53 

E lectricife-f az-C Jlc:uffege Centra l (lnst llationet Materiel 

lnst ıı. electr. au konak gouvernemental 
Fil de soudure: 18 lots 
lnstall. electr. bat. Adm. Dir. Gen. Ch. fer 

Etat (cab eh 425 P) 
lnstall. chnuffoge central et sanit. biit Adm. 

Dir. Gen. Ch. de fer Etat (c. eh 430 P) 
Mnchine-outil iı. tours iı moteur electr. 

Publique 
Gre n gre 
Pli cacb 

.. 

:ıı ,, fraiser Universel a moteur electr. ,, 
,, ,, plane iı moteur electr. 
,, ,, a scier le fer iı moteur electr. 
> " " perforer a moteur electr. 

Suivant liste ~! 3 nnnexee nu cah. eh. des 
95500 m. de cables souterrnins dont l'a· 
djud. aura licts le 2.5.40, ı~ cable de 35 
ldw. 3x50 m m!l ser de 6500 m. et cc-
lui de 3 x95 m/m~ sera 18000 m. 

Articles electr. 

,, 
> 

" 

1399 95 
4960 -

85l00 -

85948 70 

4800 -

4850 -
2350 -
950 -
790 -

Mabillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

105 -
372 -

5500 -

5548 50 

360 

363 75 
176 25 
71 25 
59 25 

50 -

Habits avec casquettes: 70 compl.-paletots: 25 p. Grc a gre 1050 - 157 50 
Gilcts pr. chnsseurs: 3000 p. ,, 7500 - · 1125 -
lmpermeable noir: 47 p. Publique 940 - 70 50 

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserieetc. 

Dancs: 110 p. Publique 600 -
,, nvec chaises: 20 p. ,, 160 -

Lit en fer double: 150 pnires Gre a gre 6000 -

B_o_i_s_d __ e __ C_o_n_s_t_r_u_c_ti_o_n~._P __ ıa_n_c_h_e_s~~ Charpente 

Poteaux telephoniques: 5800 p. Pli cach 

Combustible - Carburant-Huiles 

Mazout: 9 t.·benzine: 200 k.·petrole: 100 le,- Publique 
mobiloil BB et C: 700 k.·grnisse: 100 le. 

O ive rs 

Compteur d'eau de 20 m/m: 10 p.-id. de Publique 
13. 15 m m: 250 p. 

Briques: 360000 p. Pli caeh 
Cylindre de laminerie: 20 compl . Grc iı gre 
Papier emeri entoile, papier pr. vitre et poudre » 

d'emeri 
Macbine-outil a perf orer: 12 p, 

n n > tours: 2 p. 
" » table a tours: 2 p. 

Zinc .\: 1 O: 20 t. 
Diver5es limes: 149 lots 
FerrO·cilicium: 45 t. (rectif.) 
Tôle en fer en plaque de 1,5 m/m: 60 t. 
Motopompe 

,, 

,, 

" 
" ., 

21350 -

1512 50 

4220 -

5760 -
9000 -
5590 -

6500 -
13000 -
1000 -
7000 -

12000 -
5881 -

20400 -

Bouteilles pr. limonades gazeuses: 10000 p. 
Capsull:s ,, ,, ,, 900000 > 

Drapeau turc en chali: 50 p. 

Gre a gre la p. O 07 
» les mille 2 25 

135 -
Cendrier en laiton pr. wagon: 500 p. Publique 575 -

49 50 
12 -

900 -

1601 25 

103 40 

317 -

432 -
675 -
419 25 

487 50 
975 -

75 -
525 -
900 -
441 08 

1530 -

52 50 
152 -
20 -
43 13 

,, ,, 

.. 
Vilayet Ankara 

Dir. Gen. Expl. Ports Etat 

Municipnlite Ankara 

Com. Ach. k1inis. Def. Nat. Ankarn 
Dir. Vakoufs Edime 
Dir. Trav. Pub. Edime 
Municipalite Çnnalckale 
Dir. Monop. ,, 
Ligue Sportive Gelibolu 
Dir. Ecole Second. Bolu 

> Comptabilite Perticuliere Bolu 

6·5·40 14 -

6-5·40 14 -

9_5.40 ıs 30 

29·4-40 15 -

22-4-40 15 -

24·4-40 11 -
3·5-40 15 -
3-5-40 
7-5-40 14 -

25-4-40 
24-4·40 
3_5.40 10 -

24-4 40 15 -

Defterdarnt lstanbul 6-5-40 14 -
Com. Aclı Dir. Gen. Fnbr. Mil. Ank. 29-4-40 ıs -
Adm. Gen. Ch. de fer Etnt Ankara 10-5-40 16 -

caisse Sirkeci 
9-5~0 16 -

Adm. Gen. Ch. de fer Etat Anknrn 14-5-40 15 30 
Bur. Exped. H. pnşn 

,, 
,, 
:ıı 

,, 
.. 
" > :ıı 

Oir. Gen. E:ıı:pl. Elec. Tram. etT. lst. 

Parti R.P. Gerede 

Municipalite Ankara 
C. A. Min. Def. Nat. Dep. Aviation 
Dir. Ecole Forestiere Bolu 

14.5.40 ıs 30 
14-5-40 15 30 
14·5-40 15 30 
14-5-40 15 30 

25-4-40 14 -

26-4-40 10 30 
26-4-40 10 -
26-~0 15 -

Vilayet Manisa 25-4-40 J l -
,, ,, 25-4-40 11 -

Com.Ach. Min. Def. Nat. Dep. Aviat. 24-4-40 10 -

Dir. Trav. Pub. Diyarbakır 6-5-40 10 -

Dir · Ecole Agricole Halkalı 7-5-40 15 -

Municipalite Bergama 7-5-40 15 -

9me Exploit. Ch. de fer Etat Sirkeci 6-5-40 11 -
Com. Ach. Oir. Gen. Fnbr. Mil. Anlc. 29·4-40 16 30 

,, ,, 29·4·40 ı 6 -

" " " 
" " 
l> 

" ., 
> 

,, 
,, 
" 

:ıı " 
Municipalite Kırşehir 

" Adana 

,, " 
Com. Ach. Mil. Edirne 
ler Expl. Ch. fer Etat H. paşa 

29·4·40 10 -
29-4-40 10 30 
29·4-40 11 -
29-4-40 14 30 
29-4-40 15 30 
26·4-40 14 30 
30-4-40 14 -

20-5-40 14 -
20-s.40 14 -
29-4-40 16 -
10-5-40 1 o 30 

= 

AVI o c L 
De ı• dminist:rat:ion Generale de~ 

Chemins de er et des Port6 
de 'Et:a Turc ,,, 

16 articles de bandages Four locomotives et tt:nders d'un~·ıı 
leur estimative de 180.000 Ltqs. seront achetes par voie d'a :~ 
cation sous pli cacbete le Vendredi 31 Mni 1940 a 15 b. ao 
de l'Administration Generale a Ankara. ~ 

Ceux qui desirent y prendre part doivent remettre a la ıi 
dence de la Commission le jour de l'adjudication jusqu'iı 14 b İJ 
offres, une garantie provisoire de I0250 Ltqs. et les certificats ef.> 
par la loi. ~ 

Les cahiers des charges sont en venle au prix de 9()0 ...J 
aux Caisses d'Ankarn et de Haydarpaşa. (2951) _.!;;/' 

Memento des Fournisseurs 
LES ADJUDICATIONSQUI AURONT LIEU LE 23.4.940 

Com. Aclı. Command. lst. : Dir. F orct lcel : 
lnstall. clcctr. (No 1384) Boıa de eapin (No 1383) • 
Rep. depôt (No 1385) P'" 
F've• (No 1392) NOTES ı l eı Numc·oıı entre 1 41 

Municipnlite Ankara : tb~es ıont ceuı: de notre jourıı• 
Buse et appnreil pr purifier l'bui e l•quel l'nıs a paru. ,il 

(No 1883) (*) Leı affaıres ııuiviH d'uıı• ı1 f 
Bottine• et gııettes (No 139S) risqoe ıııe rspportent i de• "ı"1 

ChiHie pr. camioa (No 1394) adjudicatıon a ~ 
İstanbul Levazım Amirliği Satınalmn Komisyonundall· 

Pirinç Cinsi Pirinç Cinsi 
Kilo Kilo 

162,373 Kamolina 3,820 Bertoma . -'~ 
33,807 Marııtelli 34,0' O Kamolina çorPI" 
16,0 O Maratelli Çorbalık J~ 

P,ı .... Yukarıda cinsi ve miktarı yazılı pirinç alınacaktır. J tııı 
eksiltmesi 29.4.940 pazart si günü saat 14 de Tophanede 5 pf 
Levazım Amirli[ri Satınalma komisyonunda yapılacaktır. ft~ 11 
tahmin be.deh 69,0.1.4 lira 21 kurı.tştur. Kati teminatı 9401 11~0111' 
kuruştur. isteklilerin belli saatte kanuni vesikalarile beraber 
yona gelmeleri, 

Mersin Askeri Satınnlma Komisyonundan : 
Cinıi Miktara Muhammen İlk teminatı İhale 

bedeli şel'~ 
Kg . Lira Kr. Lira Kr. Gün Saat ~llY"','.ı 

Un 240.000 29664 2224 80 3.5.940 cuma 11 5 ,-, 

Mersin garnizonuod ki kıtaabn ihtiyacı olan yukarıda ci~ 
1

f' 
tar, mubnmmen bedeli, ilk teminatiyle eksiltme gün ve saat• 
un kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konuldu. p 

Eksiltme Mersinde askerlik şubesi binasının üst katınd8 
ıabnalma komisyonunda ynpılacaktır. d•' 

Zarflar aynı günde açıht saatinden bir s at uveline kB / 
bul edilir. ~ 

Fazla bilgi edinmek istiyen istekliler Mersin satıoalıııll 
yonunda mevcut şartnameyi her zaman görebilirler. 

Edirne Askeri Satmalama Komisyonundan : tıt•' f' 
Müteahhid nam ve hesabına 300 ton arpa satın ahoacB rJilfıt. 

zarlıj'ı 29.4.940 pazartesi iÜn saat 10 da Ed rnede Eski f1JJ 
dairesi.de satınalwa komisyonunda yapılacaktır. T tarı ~~;,ııır· 
teminatı 2250 liradır. Evsaf ve şartnamesi komisyonda go 
tekUlcria belli ıünde komisyona gelmeleri. 

~~~~~~-------

M .. ZAY f<o1 
ı ~ otl 
&b&nbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyoıı0 ·ıtılı 

1100 adet kafes sandığı satılacaktır. Pazarhkla ek:}.~ 
nisaa 940 perşembe günü saat 14,dbda Tophanede Levııı.ı 11d' 
ıahnalma komisyonunda yapıla~aktır. Sandıklar Salapa:ıa;ıli 
ve tecbizat onb rınd görülür. isteklilerin teminatlarile pe 
komiıyona relmeleri. 

• • • 15 ton ka~ıt kırpıntısı 
4~~~~ ~ 
Yukarda yazılı ltağıt ve gübre satılacaktır. Pazarhkltl ,.111 

25.4.940 perşembe günü saat 14 de Tophanede Leva:ıı"1 dtl• f 
Satınalma komisyoııundnn yapılacaktır. Kiiğıdm tnhıııİP b~ _,e 
lira, iübrenin 200 kuruştur. Kati teminatı 23 liradır. ı<ııl~çi" 
reler Süleymaniyede Askeri Matbaada görülür. Pazarla" 

1 

saatte isteklilerin komisyona gelmeleri. 

Sümer Bank Bir)e§ik ~ün İpliği ve OokoJ111l 
Fabrikaları Mües esesinden= çl 

Defterdar fabrikasında rneucut kı§men yaııt1' fıllcl 
15.4.940 Pazartesi günü yapılan birinci arttırınndTo d"t 
yıkını bulmadığı için 26.4 940 cuma günu saa~ ,,.tıf 
terdar fabrikasında yapılacak ikinci artlırına 1 ~l' Uf' 
tır. İvtirak edeceklerin muvakkat teminat olan e .. ~6se5e 
tarma gününden evvel Katırcıoğlu hanındaki mil 
nesine yatırmaları. . it 

imtiyaz Sahibi ve Yazı işleri Direktörü: İsoıail G•' 
B ııldığı yer: Akın Buımevi lstaubul 


