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kanunlar, f{ararnameler ve Ticaret Muahedeleri 
Kurulacak Çay bahçeleri hakkında Kanun No : 3788 

Kabul tarihi: 27-3.1940 
Madde t - Bu kanunda ya- leri dairesinde vücude getirile· 

~ılı hükümler İcra Vekilleri He· rek payla§ılmıı olan bahçeler 
telinin tesbit edeceği mıntaka- tescil olunur. 
~•rda tatbik olunur. Bu uıınta · 1 Tapuya konulacak şerhler ara· 
•larda kurulacak veya kurul- zinin tednül ve iktisab suretile 

~lıl olan çay bal.çelerinin Ziraat geçliği sahibler için de muteber
. ek&ıetinin tesbit edeceği tek- dir. 

•ık eıaılar dairesiude kurulması Madde 9 - Bir kimse fiili ta-
•t ha)ulmaaı mecburidir. l .sarrufu tıltında bulunan bir yer

Madde 2 - Çay bahçesi ku- de çay bahçesi kurmak üzere 
''cakıar ziraat idaresinden ruh · ruhsat isteyib de o yerin maksa
~lııau:ıe almak mecburiyetinde- da elverişli olduğu anlaşıldığı 
itler. takdirde arazinin mevkii, mikda· 

Madde 3 _ Ça behresi ku- rı ve zilyedinin isim ve hüvi-
t1ıı_ y T fi h t '1 • tak arazideki ağaç ve eğaç- ye ı e ru sa name verı eceğı, 
r1c.1,, köklenerek ça1 bahçesi . muhtarlık ve Hükumet veya 1 
"'llıne tahvil olunabilir. 1 b elediye daireleri kapıla~ına ta-
~adde '4 - z· t v k'" t• 1 lik ' suretile ilan .,lunur. ilan ta-

s. -. ıraa e cue ı 1 "h" d . "b b" f d ~ hahçesi lturacak ol!lnlara : rhı ınh en .•tıb. ar~~ ır ay ~ar ın a 
") f'_ t h f'd er angı ır ıhraz vakı olmaz· 

111 ya.y o umu veya ı a111 · · "b' b ' 
• kiQly A -b l 1 sa talı ıne ru satname verilir. 

)İ \'c yev~l gu _rbe ve t mh ua ece· Ruhsatname üçüncü şahısların o 
ı...... eşı gu re o umunu, .. . d k' -ık· h 1 "'ilçeye t b k" . d ! yer uzerın e ı mu ıyet ak a-
lid il d ı .o .urud e ı~'ıbn en vebya j rına halel vermez. 
't ı ıoun en ıtı aren eş ·1 A k b .1 _ 

lıt ın "dd 1 • 1 nca u &uretı e vucude ge· 
r. u el e parasız verır. i • ·ı · 1 b h l · 0 Ç b . . b hrı mıı o an çay a çe erıuın 

'tı ay ahçesının eber bet " lk' t• d t b dd-ı k b \'ty b " . . b' ı mu ıye ııı e e c u vu u u-t, il eş yuz ağacı açın ı · l'k l b -
t len .1 " d f d • lursa nıa ı er ru satname hu· 

llıi e nr ı c uç e ı:ı a yır k- l . z· t V k~I · . ~t ı· k d f . . um erıne ve ırno e ·a ebnce 
ı ıraya a ar aı:r.aız para b' d'l . . 
t~ ctr . B 'k tes ıt e ı mış olan şnrtl ra rıa-

ft~lı şa:~r. u paranın ~k~n ı yete mecburdurlar. 
tı \r tk~• tarı, :.ı.ab'?1tanl ve mı n- . Madde 10 - y etiştirılen yat 
~ cue çe teı ı o unur. 

~ ''!\dde 5 _ 30 OOO dekar 
8 

• ~ay 7apratını. 1atın almak, çay 
1~Stıi ı. l k d blhY kurutma fabrıkaları kurmak, çay 

ç. ı_ .. 11ru uncaya a ar a - . l k b 
.ı •ı.ıra ı. 1 d'" d" " d yaprağını ıf eme ve arman 
"t . ca.-. ara or uncu ma - k 
~ llııı (B) f k bük _ yapıp paketleme ve s tmak \'e 
tıbı.ıı"Cak : ·rall Z mutn!~ kvu- sattırmak işleri Devlet Zmınt 

•ııı ı Krazat ıraa ~n ·n· · .. ı . . 
C. }'a 1 B 'k t b l'l'etmderı <urumuna le\clı edıl-

llıil pı ır. u ı razn ır . t• 
ı, 'Oıı ı· H ınıf lr. 
q ırayı geçemez. er ma· . . 
), 't11c j"· d 'k d'l ! Çay yapraklarını teshıt edılcn 
~ ,.ın e ı raz e ı en para b 1 .1 1 lat Vekil . . "t k"b j ede ı e kurum a maya meçbur-_, b.. etının mu ea ı 11e· d 
li •. 'll~ıine konulacak olan tah· ur. 
~ltaıı z· t B k f .. 1 Madde 11 -- Devlet Ziraat 
ltlılttc ö~ra~ au asına ıuzı e ~ İşletmeleri Kurumunca halktan 
~ enır. 1 1 k . ı. 1ıtdıtc "6 z· B k satm a anaca yaş yaprağın fıat· 

~,t - ıraat an ası 1 h 1 · ı 1 b k" 'l'k 
L ıllda b h h'bl . • arı er yı seçı ece ' eş ııı ı 'it,.. n a çe sa ı erıne ı· b' h t "f t 1 t b" d"I' ,1 .. edılc b 1 D ır eye marı e ı e es ıt e ı ır. 
't .,. n para, uıı arın e · B b h ili . d 

~- (,İraat İ 1 1 . K u eyet ma a :.ı.1raat o ası-
'"" .. ş etme erı urumu- . .. h •11 • 
~ . ... t•ca•·ı k ı._d 1• nın 11eçeceğı çay musta ıı erıo· 
"'ttı 1 " arı yapra De e ın- . . . . 1\: •Csilın , t'I .. d tT den ıkı, Tıcaret Odasından bır, 
~tttıc ınu CK lsu~e ıbeli 0 

e ıtır. Ziraat Ve'kaleti de Dulet Ziraat 
"'11'-ı ame eıı a çeye o-

1
• 

1 1 'İldi ~kilditinio veya fidan di- f etme eri Kurumu mümessilı o· 
"1d,tiııin altıncı senesi iptida· lan birer :r.attan terekküb eder.He
''\, il başlayarak beş senede yetin tefekkül tarihi ve çalışma 

();ret l.ulur. tar:r.ı Zirad Vekaletince tesbit 
tı.. t•let z· . olunur. 
~il ıraat işletmeleri K•· 
~.~ca borçlulardan kesilecek Madde 12 - Hariçten getiri· 
"-~İtı l' Ziraat Bankaııı \•asıtusile lecek çay tohumu ıı-ümrük res-
.'1 eye tealim edilir. minden, çay bahçeleri kurulu-

' •dd tundan itibaren ıekiz. sene müt-
' t., c 

7 
- Devletin hüküm detle arazi vergisinden, 2 inci 

,... •rrufu altında olup umu· 
.ı ... '<i Ilı maddetle zikri geçe• ruhsatna-
·~Y eufaatine tahsis edilmiş melerle taahhüdnameler, 7 inci t\j ) ·~ haaı toprak ve çalılık madde hükmünce temlik edile· 
~- tt~: er!e çay ziraati vücu- cek çay bahçelerinin temlik mu . , 
~ ı ille iıteyenlere beş de· ameleleri ve 8 inci madJedeki 
'- t.~lllıcnıek ve topraksız ve h 
ti~ ""'i tescil iıleri er türlü harç ve 
~ 'dilın 1 o~a•lar llr&1ı ile ter- resimlerle d a m g a resminden 

t.lıt ek uzere vekaletçe tes· muaftır. 
~) ~İt cc~lt tartlar daireıiode Madde 13 - iirinci madde-
t.:ı •atı k .. d . 
·1.11:b·ı· yapma muaaa esı 
" 1 ır. 
~ :•aaadeyi iıtih1al eden 
• ~ 1) rafından bu ıuretle vü
~ .•ttiril . 
~ ... "'ti lr. nııı olan çay itala· 
tıı.~ t'11dilerine veya miraıçı
~ Qtclel · 
... ~!aalik ıız ve harpı• ola-

'-,....~ olunur. 

~~"-\ 
8 

- Bir taraf arazi 
'~lıt • «iter taraf çay hah
>, krt~ .. k •e sonra paylq· 
~ l>~ilı e iki taraf ara11nda 
1..~•tt. lloterlikçe mlsaddak 
~~ '- lıatııelirin tanzimiai m6· 

-.--..?"' kaydına ıerh verilir 
-~ ... 11bnle biklm-

de yaz.ılı esaslara veya dokuzuncu 
maddenin son fıkruıqda zikre
dilen vecibeye riayet etmiyenler 
hakkında iki liradan on liraya 
kadar hafif para cezuı hükmo· 
lunur. 

Madde 14 - Bu kanun muci
bince istikraz ettikleri parayı 
zamanında idewi7enlerle avans 
aldıkları b a l d e vaktinde çay 
babç~si kurmayanlarıu borçları, 
Türkiye Cümlıuriyeti Ziraat Ban
kası tarafından 3Z02 sayılı ka· 
uunun hükümlerine göre tahsil 
olunur. 

(Devamı nr) 
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HERGÜN CIKAR İKTiSADi. MALI. TIGARI VE 2İRAI 

GAZETESİ 
-

7 Nisan 1940 

İDAREHANE 
Galata, Fermeneciler Cad. 

Kenber hanı. 2nci kat 
No. S 9-11-12 

iLAN ŞARTı.ARl 

1 'nı ,.~, rn .. r.ıizae E rii ulu 

Telefon: 49442 

Posta kutuıu No 1261 

S Nakli yat - Yükleme - Boşaltma _ _._. -· ___________ A ____ L_A __ ı ___ ~-..-.. - Devlet ~-.-n-la_r_ı_.İ ... ıl-e-tm-e U. M. lsmfr Ş•beıi 
• • 

MUN 
-inşa_at.:ı_·aı_nirat_-_Nafıa_ isleri - 'Malzeme-Harita Müdarlütündeo : -- - - -...:ı:.:.:...:. 1940 yıla ha•iran ayının birinci l'Ünündeu 1941 yılı ma711 a1ı· 

Sıvas Nafıa Müdürlüğünden: nıa son l'lnüne kadar Aluncak şimendifer iıkeleıine yanapn va· 
Pazarlığa konulan it: 7.3 940 tarihinde ihale edilmek üzere purların ytkleme, .. ooaltma itleri kapalı zarf uıulile ekıiltmeye 

münakasaya konulan ve talip çıkmadığıııdan Ji a.940 tarihinde ihale kanulmuftur. 
edilmek üzere münakasası 10 gün uzatıldığı halde yine talip ıuhur İt tekilleri şartnamededir. Bu fekillere iÖre muhammen bedel 
etmiyen Sivas merkezinde yapılacak İatiklal okulu birinci kat ve i bin lira, muvakkat teminat 375 liradır . 
çab inşaatıdır. Bu işin k~şi.f bede~i. 9510 lira 47 kuruttur. ( Şartnameler devlet limanları işletme U. M. İzmir şubeıinden 

P87.arlık 18.3.940 tarıhmden ıtıbı:ıreıı bir ay içinde vilayet daimi I bilabedel alınır. 
encümeninde yapılacaktır. Eksil~ase 18 nisan perşembe günü saat 15 de devlet Jimanları 

Bu işe ait evrak şunlardır. Keşif hulasası, metraj cedveli, proje işletmesi bmir şubesinde yapıla.aktır. Teklif mektuplarını havi zarf
fial silsilesi, tesviyeyei turabiye ve şose köprüler ve kargir inşaat lar ~aplı olarak mezkur gün ıaat 14 de verilmiş bulunacaktır . 
fenni şartnamesi, bnyındırlık itleri genel tartname1i ve yapı işleri isteklilerin kanırni nsikaları ve leminatlariyle birlikte eksiltme 
fenni şartnamesid i r. ıaatinde hazır bulunmuları lazımdır. 

Pazarlıj'a girebilmek için isteklilerin 713 lira 30 kurut nıuvak· Posta ile gönderilen tekliflerin nihayet eksiltme günü saat 14 te 
~at teminat vermeleri, vilayet mak~mınd~ al~n~ış ehliyetname ile ı •elmi' ve zarf_la~ın ka.nuııi tekil.de kapatılmış olmaa.ı lazımdır. . 
tıcaret odası kayıtlı olduklarına daır teşlım huvıyet varakası ibraı: Poatadtt vakı olıibılecek gecıkmelerden dolayı ıdare meı'ulıyct 
etmeleri lazımdır. kal.ul etmez. 

istanbul Belediyesinden : 
Taksimde Kazancı yokuşunun yeni granit. kaldırım intaatı ka

palı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. K~tif bedeli 10114 lira 48 
kuruş ve ilk teminatı 758 lira 58 kuruştur. Mukavele, ekıiltme, 
Bayındırlık işleri umwmi, hususi ve fenni tartları, proje keşif hüli
saıı ile buna müteferri diğer evr!1k 5L kurut mukabilinde Fen iıle
ri mudurJuğüııdeıı alınacaktır. lhal~ 22.4.940 pazartesi günü eat 
15 de Daimi Encümende yapılacaktrr. Taliplerin ilk teminat makbuz. 
veya mektupları, ıhaleden 8 iÜn evvel Fen işleri müdürlüiüue mü
racaatla alacakları fenııi ehliyet ve 940 yılına ait Ticaret Od1111 ve· 
ıikaları ile 2490 nunaralı kaounuıı tarifı&t& çevreıinde hazırlayacak
ları teklif mektuplarını ihale güııü 1aat 14 e kadar Daimi Eoeüwe· 
ne vermeleri. 

Kocaeli Nafıa Müdürlüğünden 
izmit - Çubane yolunun o+ooo - 9+ooo kilemetreleri arasındaki 

23361 lira !>O kuruş keşif bedeli fOSC tamiratı eıaıiyesi 2.4.930 tari· 
binden itıbaren ~ güu kapalı ekıiltmeye kouulmu,tur. 

Bu işe ait projesi, keıif ve evrakı aaire Nafıa mA~GrlQfüude 
görülebilir. 

!"lnvakkat teminat 1752 lira 50 kuruştur. 
isteklilerin ihale tarihinden bir hafta evvel müracaatla Nafıa 

müdürlüğünden almış oldu kları veıikaya istinaden bir fen memuru 
kullanılacaj'ıoa dair vesika yeni yıla ait ticaret oda11 veıikası ve 
teklif mektupları ıle birlıkte 22.4.94U puartesi günü aaat 14 de İz
mit Nafıa mudurlüğüode müteşekkil ihale komisyonuna teklif mok
tuplarını vermİf olmaları liumdır. 

~çlar, Klinik ve IŞReı~ç~yari aıat, Hastane Lvz. 
715 kilo anıonyak alınacaktır. 

ilanlarına. - ----__ , ____ _ Bak: İnhisarlar U. ıVAüd. 

Elektrik, Havagazı, Kalori er (Tesisat ve Malz.) 
- - . - --- -· 

D. Demir Yolları ve Limanları İf letme U. İdaresinden : 
Muhammen bedeli 3171 lira 60 knruş olan 20000 metre harici 

çift telefon kablosu 24 4.940 çarıam ba l'ÜnÜ aaat 1 1 on birde Hay· 
darpaşada gar itinası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme 
usulile satın alınacaktır • 

Bu işe girmek istiyeulerin 237 lira 87 kurutluk muvakkat lemi· 
nal ve kanunun tayin ettiği ve1&ikle birlikte eksiltme •iioü ıaatioe 
kadar komisyona müracaatları lazımdır • 
Bu işe ait şartnameler komisyondan par&1ız olarak dafıtılmakta4lır. 

Mensucat-:-Elbise -=--Küildura - Çamaşır v. s. 
--..-.. ...-ı.-.-.... -....-~---

Sıvaı p. T. T. Müdiirlüğünden : 
İdaremiz ihtiyacının 71 çift fotin ve 34 çift iskarpin 30.3 . ~O 

tarihinden itibaren açık ekıiltmeye konulmuştur · 
Muhammen bedeli 735 liradır. 
Eksiltme 15.4.940 cuma günü saat 14 de Sıvas P. T. T. itina· 

sında yapılacaktır. 

Muvakkat teminat miktarı 55 lira 12 kuruıtur. 
Şartnamesi bedelsiz olarak P. T. T. müdürliitüoe müraeaatlara 

' ilio olunur. 

• • • 1940 yılı Haziran ayının birinci gününden 1941 Ma71a ayı· 
'"" sen pnüne kadar İzmir limanında kereste boşaltma itleri ka
pıılı urf usuliyle ekailtweye konulwutlur. 

i, şekilleri şartnamededir. Bu şekillere göre muhammen beclel 
altı bin lira, muvakkat teminat 450 dört yüz elli liradır. 

Şartnameler devlet limanları işletme U. M. İzwir tubesinden 
it ili bedel alınır. 

Ekıil~ıne li Niaan perşembe günü aaat 11 de devlet Jimenbrı 
i,letmeıi lzmir 'ubeıinde yapılacaktır. Teklif mektuplarını havi xarf· 
lar ~apalı olarak meakür gün 1aat 10 da verilmiş bulunacaktır. 

liteldileriu kanuni vHikaları ve teminatlariyle ltlrlikte ekıiltme 
saatinde hazır buluumaları lizımdır. 

Poata ile ıöod11rilen teklıfleıini oıhayet ekıillma gurıu saat 11 
.ıla relmit Ve zarfların kanuni şekilde kapatılmış olma11 lhımdır. 
Peıtada vaki elabil ... k ıecikmelerden dolayı idare meıuliyet kabul 
etme.ı. 

~~~~--~~~~~~--~~~ .~~~--·--~~~-----

Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. 
Çorlu Kor Satmalma Komisyonundan: 

10@ ten kempe:ı.e lavemariıı kömürü I0.4 940 çar4amba ırftni 
ıaat 1) te Çerhıda Kor Satınalma komi11ytmunda pazarlıkla satm 
alınacaktır. lıteklilerin belli gün ve saatte Komisyona srelmeleri. 

ı.~ ü t e f e r r i k 
Aıkeri Fa9rikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma 

Komiıyon11ndan : 

Malum. ei11ai •e miktarı 
1309 kilo yaylık çelik · 
499! kile bobçalık saç 
l 17 kalem mulıt. •ımpa taıı 

Muta. bed. Mvk. tem. ihale 
lira kr. 
1243 55 
1241 
9130 

lira kr. 
93 27 
93 61 

684 75 

tarihi 
10 4.940 

.. ~ti 
14,JO 
15 
15,30 

Ci•• Ye nıiktarlariyle mubanımen bedelleri yukarıda 1aı.ılı 111al
~eme mÜteabhitleri nam ve hHabtna hizalarında iÖSterilen •iln v. 
saatlerde ukeri fabrikalar umum müdürlüjü merkez satıııalma ko· 
•byonuoca pazarlıkla ihale edileceklerdir. Şartnameleri parasız ola· 
rnk komia1ouda11 verilir. Taliplerin hizalarıudaki muvakkat temi
natla ı490 1ayılı kaauoua 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle k••İs· 
yonc:u olmadıklarıua ve ltu itle alakadar tüocardan olduklarına dair 
Tiearet Odaıı nıikaıiyle mezkur iÜıı ve uatte ko•iıyona müra· 
eaatları. 

• • • Malzemeni• Muh. bed . İhale 
cinıi Ye miktarı lira lira tarihi uatl 

2 adet takım bileme teziihı 5400 4U5 10.4.940 10,30 
4 adet l.ik teaıihı 9000 675 > ) l 

Cin• ve miktarlariyle muhammen bedelleri yukarıda yazılı tez
•iblar müteahhitleri nam ve he1abına biularında gösterilen gün ve 
saatlerde Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma 
Kemisyonunca pazarlıkla ihale edileceklerdir- Şartnameleri para.ız 

olarak Komiıyoodan verilir. Taliplerin hizalarındalıi muvakkat te· 
oıinatla 2'\90 ıayılı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki veıaikle komiı· 
yoncu olmadıklarına ve bu itle alakadar tüccardan olduklarına dair 
ticaret ocla11 ve1ika1iyle mezkur gün ve 1&atle kemisyona ınüra· 
caatları. 

GlmrAk Muhafaza Geael Komutanhğı İstanbul Levazım 
Türk Hava Kurumu Türkkuı.ı Genel DirektörlüiAnclen : Amirliii Satlnalma Komisyonundan: 

Türkkufu ihtiyacı için koyu kurşunui renkte 1500 metre harici Beher takım 78 lira muhammen bedeli 50 atlet komple •ier 
elbiselik kumaş, kapalı zarf usulile satın alıuac:aktır. takımı a~ık ekailtme ile alıaacaktır. 

Muhammen bedeli l 1.625 muvakkat teminatı 871 lira il ku- Ilı.. teminat 292 lira 50 kuruıtur. 
ruştur. Eluiltme :ı!0.4.940 cumartesi günü ıaat 11 ele Galatada Mumha· 

ihalesi 8 nisan 940 pazerte1i günü saat H> ela yapılacaktır. ne eaddeainde İbrahım Rıfat hanında Satınalma Komiıyonuntla ya· 
Nümuncıi ve idari fenni tartnamesi her pn komiıyouda ı5rü- pıJaeaktır. 

lebilir. İ•teklileria elııiltme vaktinde teminatlarını yatırmıt veuir iıte· 
• Jsteklilerin b~lli giu ve 1aatte kanuni veaika ve muvakkat te• aile• belııeleri de komiıyona i•tİrmİf bulunmaları . 

minatlarile birlikte kapalı :ıarflarnn Tiirk Hava Kurumu merkoa Ana edenler fenni prtname.ioi her ıün komiıyonda görebi· 
biaaaında müteşek,kil 11tloal1111 kGmiı7onaaa vermeleri. 1 lirler. • 
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inşaat, Tamirat, Nafta 

Sivaı Mrk. yap. İstiklııl okulu 1 ci kat ve paz. 
çatı inş (temd.) 

Menfez inş.: 2 ad. 
Kaldırım inş.: 700 m. 
H kumet konağı tamiri 
Dıvar ve bekçi kulübesi inş. 
İmar müd. ait kopye makinesinin bulundu· 

ğu odada yap. ahş •p bölme 

aç. eks. 
paz. 
,, 

aç. eks. 
p z 

arUa 

9510 47 

726 12 

4469 60 
850 42 

60 05 

Atik Alipaşa mektebi binasınm tamiri " 95 95 
Bir pavyona su getirme işi aç. eks. 3941 80 

713 30 

54 46 

335 22 

4 50 

7 20 
3CO -

ilaçlar; Klinik ve ispençiyari alAt, Hastahane Lvz. --=---------=- ~ ..... w _______ _ 

Tanen alkol: 900 kg. aç. eks. 2250 -
Terdeo füı.üvar: 100 kg. paz. 148 -
Anidrit sülfürü: 1250 kg. aç. eks. 1000 -
Am•nyak: 615 k. pnz. 184 50 
Gaz idiofil 500000 m. (şart 375 kr.) (tashih) kapalı z. m. O 15 
Kamfr: 100 k• paz. k. 4 -

Elektrik-Havagazı-Kalorifer(tesisat ve malzemesi) 

Kaynak teli: 18 kalem paz. 4960 -
Haricl çift telefon kablosu: 20.000 m. aç. eks. 3171 60 

Mensucat, Elbi~-~ Ku'!_dur:_a, Çamaşır !± 
Fotin: 71 çift iskarpin: 34 çift aç. ekı. 735 ~ 
Elbiaelik keten paz. 104 50 
Hava rengi iş elbiselik bez: 20000 oı. ,, 10000 -
Portatif çadır bezi 8. IOOOo m. ,, 11700 -
Beyaz astarlık bez: 15000 m, "· 3300 -

Mobilya, büro ve ev eşyası Muşamba, Hah, v.s. 
Kilim: 50000 adet kapalı z. Beh. 3 25 

Matbaa işleri - Kırtasya-Yazıhane Levazımı 

Partömen katıda: 46 top aı. eks. 

'akliyat Boşaltma Yükletme 

Buğday nakli aç. ekı. 

~ah rukat, Benzin, Makine yaOlan v. 

Gürgen odun: 56-76 t. 
Rekempoze lavemarin kömürü: 100 t. 
Benzin: 53 t. • makine yatı: 11 t. - gres: 

3620 k.·gazyağı: 3054 k. 
Tayyare benzini: 300 t. 

Müteferrik 

paz. 

" 
kapah :ı. 

İstihkam modeli kazma kılıfı: 1525 ad.-kü· paz. 
r k kılıfı: 2084 ad.-büyük balta kılıfı: 
148 ad.-küçük balta kılıfı: 694 ad.·por· 
tatif piyade modeli kazma kılıfı: 621 ad.
kürek kılıfı: 57i2 ad.-lca:rmalı balta kı-
lıfı: 1585 ad.·ve çapalı kazma kılıfı: 
1061 ad. 

Bakır küçük kazan: 50 adet 
Bakır karavana: 500 ad. 
Adana pamuğu: 1500 k. 
Sertlik muayene cihazı: l ad. 
Kilo metre taşı: 47 ad. 
Pistonlu tulumba dizel tahrik ınotörile 

beraber: 2 ad. 
Salıhh kaıabası sokaklarının temizlik iş· 

çiliği (1 senelik) 
Macar: 50 m3 

Jelatin: 600 kg. 
Kü~ek sapa İs. Mod.: 2000 ad.-kazma sapı 

lı. Mod.: 2000 ad .·adi kürek .vapı: 8000 
ııd.-adi ka7.ma ıapı: 8000 ad. 

" 
" 
" kapalı z. 

aç. eks. 

" 

" 
paz· 
aç. eks. 

" 

320-

1900 -

23811 -

k. o 33 

12905 85 

1600 -
1750 -

1500 ·-
152 75 

2300 -· 

300 -
840 -

Jı)ış liıtik 19x400 eb'adında kamyon, oto 
mobil ve biıiklet için: 1040-10 ıO ad.·iç 
liiatik: 2047-2060 ad. (şart. 

0

166 kr.) 

paz. beh. 24ve4 

Dıt lutik 20 x 239 eb'adında: 55-65 ad.
iç ı-ştik: 115·125 ad. 

Dıı Jutik 20x600 eb'ııdıuda: 200·220 ad .·iç 
liatik: 1075-1150 ad. (şart 138 kr.) 

Dıı laatik 18 X 60o eb' adanda 301-320 ad.-iç 
laitik: 641-660 ad. (şart. 148 kr.) 

Hadde silindiri 20 takım: 4 kal~m (müteah· 
lıait nam ve hesabına) 

Bezli zampara kij'ıaı, cam kağıdı ve :r.ım· 
ara tozları: 9 kalem (müteahhit nam 

ve h ıabına) 
Toleol deposu ve teferruatı: lO ad.·mllea-

bltit nam ve hesabana) 
Makkap te:ıgabı; 12 adet 
Terna teı:ıahı: 2 ad. 
Masa makknp tezgahı: 2 ad . 
Çinko 19 .ı\~ lu: 20 t. 
Muhtelif ere: 149 kalem 
Kapanca kumu: 250 m 

Er.zak, Zahire, Et, Sebze v.s. -----
Sabun: 500 k.·sadeyağı: 1800 k. 
Arpa yeni çuvallı: 300 t . 
Yulaf yeni çuvallı: 300 t. 
Sadeyatı: 4 t. 
Toz teker: 5 t. 
Bulgur: 10 t. 
K. faıulya: 10 t. 
Zaytinyatı: Z t. 

B. O 7 a y e d e 1 er - ----
Camlı domuz Avrupa cinıi kaıaplık ve da· 

mızlık 62 erkek ve 58 dişi 
Soğuk bava dolapları kiraya verilmesi 
Od Te ahır enkazı 

• 

" " 

" " 

,, " 

" 

" 

" 

" ,, 
" 
" 
" aç. eks. 

paz. 
,, 
,, 
" ,, 
" ,, 
,, 

pn. 

143 Ye 14 

84 ve 10 

79 ve 9 

000 -

5590 -

12000 -

6!i00 -
13000 -
1000 -
7000 -

12000 -
750 -

19500 -
!100t -
4200-
1375 _: 

12500 -
2000 -
840 -

169 -
l l lO 
75 -
14 -

5625 -
60 -

372 -
237 87 

55 12 
7 84 

1500 -
1755 -
495 -

9375 -

24 -

2j0 -

142 50 

3571 65 

6200 -

1936 -

240-
263 -

112 50 
il 46 

345 -

22 50 
63 -

255 -

4972 50 

1462 59 

4132 50 

ın2 50 

175 -

419 2.i 

900 -

487 58 
975 -

75 -
325 -
900 -
5625 

1473 -
1575 -
315 -
113 13 
93 71 

150 -
O-

2 62 

Sivaı Nafıa Müd. 18-3.40 tan itib. 1 ay 

Gaziantep Vilayeti 18-4-40 10 -
Bornova Nabiyeıi Pinarbatı Köy Muht.14-4·40 - -
Giresun Defterdarlığı 1 ay zarfında 
Bulanacak Belediyesi 12-4-40 IO -
İst. Belediyesi 9-4-40 14 -

" İzmit Tümen SAK 

inhisarlar Umllm Müdürlütü 

" 
" M.M.V. SAK 

" 

Askeri Fabr. U. Müd. SAK Ank. 
O.O. Yolları Haydarpata 

Sivaı P.T.T. Müd. 
İst. Belediyeıi 
M.M. V. Hava SAK 

,, 

" 

M.M.V. SAK. 

İnhiıarlar Umum Müdürlüğü 

Toprak Mabıulleri Konya Ofiıi 

Sivaı NDmune Hut. Battab. 
Çorlu Kor SAK. 
M.M.V. SAK 

Turkkuıu Gen. Direk. Ank. 

Edirne Aık. SAK 

" 
" 

Çorlu Kor SAK 
O.O.Yolları Haydarpafa 
Ga:ııiantep Beled. 
D. O. Yolları 8 ci İşlet. İzlQİr 

Salahla Beled. 

İıt. Belediyesi 

" Çanak. M.t. Mvk. SAK 

M.M.V. SAK 

,, 

,, 

" 
Aık. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

,, 

" 

" 
" ,, 
" 
" İst. Beledi1esi 

LAlebargar: Aık. SAK 
Çorlu Kor SAK. 

" İzmir Lvz. SAK 

" 
" 
" 
" 

9.440 14 -
244.40 15 -

26-4·49 14 -
26-4-40 14 30 
26-4-40 15 30 
17-4-40 J5 -
17-5-40 11 

8·4-40 11 -

12·4·40 15 30 
24.4.40 J l -

15-4-40 14 -
9.4.40 14 -

11-4-40 ı 1 -
11-4-40 10 -
10·4-40 il -

244-40 11 -

26·4-40 16 -

3.5.40 16 -

124·40 14 -
' 10·4-40 15 -

12-4-40 Jl -

32.4.40 10 -

10·4-40 15 -

12-4-40 10 -
13-4-40 10 -
10 4.40 15 -
21 5-40 15 -
18·4-40 10 -
13·4-40 10 -

1.4.40 

9°4-40 14 -
26-4·40 15 -
2'2 4-40 11 

t 1-4·40 10 -

11·4·40 10 30 

11-440 11 

11-4-40 11 30 

12·4-40 14 30 

12.4.40 16 30 

12.4.40 14 -

12·4·40 10 -
12-4-40 10 30 
12 4.40 l l -
12.4.40 15 -
12·4-40 18 -
22-4-40 14 -

8·4 40 11 30 
10-4-40 11 
10.4 40 11 
8-4-40 10 -
8 4.40 10 lO 
8 4-40 11 -
8-4-40 l 1 30 
g.4-40 14 -

Ank. Yüksek Ziraat !nıittllü lktiladf l!i·4 40 
işletme Müd. 

lnhi1Ular Umum MadlrUlğü 
iat. Belediyeıi 15-4-40 13 

7 Nisan t940 

---
Dış Piyasalar 

. ~--------·----~~------------------~ 
ARPA 

Londra Borsası 
(15.3.940) 

Kanada (No. 3) Mayıs 24 1 
Nisan -

(Fintlar 400 libresi Şilin) 
Lap lata 

Vinipeg BorsR&ı 
Mayıs Buşeli sent 
Temmuz ,, 
İlkteırin " 

53 t 4 

51 1 
9 

49 4 

Roterdam Borsası 
Kannda(No.3) 100 kilosu Florin 8.45 

Arjantin 62 63 Kg. 8.25 

Marsilya Borsası 
(15.3.940) 

Ce:ıayir 0 10 4Emb.prompt l 18·118,50 
Tunus ., ,, 116-116,50 
Fas ,, ,, l 17·117,501 
Fintlar ı Manilya Rıhtımı 100 kilosu Frnnk 

An vers Borsası 
(16.3.940) 

Kanada Westen 3 disponible 1451 
9 

Laplata 62-63 Kg. flottant 
,, 63-6-t disponible 136 
,, 64·65 Emb. mart 
,, 67-68 " 
" 69°70 .. 

( Fiatlar : Belcika Fra11k) 

BAKLA 

Marailya Borsası 
(15.3.940) 

Türkiye 0 '0 4 prompt 
Cesair ,, 155-155-50 
Suriye 

" 

Dökibnhn.ne 
No 3 Glevland diküm deııairi t 
Glevland mıntakası teslimi 5.1 ! • 
Fosforlu 0,5 o/o 0,75 o/o 6• 

9 
f 

,, 0,1 ole - O.'i o/G '· p 
İskeç dökiimhnnuı 5,ı 

Mamul demir ve çelik 
2 

• 
Lewha 3'/8 ve dohn yukarısı it'n u.oe 
Saç 3' /16 ve dnhıı aşağısı i,ia 1'· 

2 
t 

Kauın demiri ı.S.I ' 
Dnlgalı demir levbn 1' /4 n 1 • 2 ~ ,_ . . t4 

ı;arıııı ıfın 2 • 
Kövebend ve potre lf. 
Prefil demirleri T clemui 4' ve "t 

a,at•sı için 1'· #' f 
1J • 

Olaklu demır 3' ve aşatuı içın 

P'erçin çubukları 

Y usı '•buklar 5' geai~ ve at•• li.f 
ı: si ıçın lj• 

Yu•arlak ·u murablta 3' ve r % • 

••tı& ıs. ı• ' 
Ray, 60 Lbı. ve yuhrısı ıçin ıO. 
Çelik çemlter 15,t 
Çwb•k 1l· 

( Fiatlar lnııliz IHu il•· 
şına elup S tilin iskonto da· 
b ıldir, ) 

İsveç piyas sı : 
Birinci nni ihrncat bom ele -ıiri t'8 

İngıliz tonu 
Çelık çubuklar (tek kaynnklı 

o/.0,45 C. ıleıı yuknn) 
1.veç tonu 

Çelik tel çubuklar (o/oO,öS 
C.den yukarı) ineç tonu 

Hadded.en geçinlrnı' Martin de• ~ 
niri bveır tonu 1,,..t 

Fıatlar : lsve çkroııu ve f. O. • " 

HAM DERİ 
(15.3.940) 

(Fiatları: JOOKiloiu Frank) Marsilya Borsası 1zı; 
B A L M U M U Ceıayir Koyun derisi 1~000 

Keçi derisi ı 
Marailya Borsası Kuzu, derisi 

ıs ( l 2.3.940) 1 Otlak derisi 
Madagaakar Fr. Fr. 22{)0.2250 I Koyun bar.sağ1 ,,,.,.. .,rı 
Faa ,, 2600-2650, (Fiatlar : fr, frŞ 
Tunuı 2575-2625 --- lJ 
Anadolu :: 2900-3000 K E T E N TOHUM 

(Fiatlar JOQ ltilo ıçın 
Marsilya .antrepoııu) 

Londra Borsası 
(9.3.940) 

TGrki.-itibart Şubat-Mart 140/· 
Kalkütta ,, ,. ,, 1451

-

Fiatlar : 50 kilo 800gramlık 
ingili:ı: ölçüsü üzerine Şilin olarak) 

BUGDAY 

Londra Borsası 
(22.3.940) 

Manitoba(No.1) mart 32 
Manitoba (No.2) ,, ~1 , 3 
Rosafa 2413 
Cenubi ve Gar.Avustralya 2S 6 

(Fiatları : 480 l ibresi Şilin 

Şikago Borsası 
Mayıs Buşeli Sent 105-3/1 IOS-t/ıı 

Laplata 
Kalküta 

Londra Borsası 
mart 

m&rt nisan 
Bom bay ., ,, 

(Fiatlar tonu ıterlin) 

Buenos Ayre Bor11ıı5' ı1·~ 
Mart · 11·~ 
Nisan ı1·~ 

Mayiı • yoı' 
1 (Fiatlar : 160 kil· 
1 Rosario Borsası f ıf 1.' 

• 11Y Mart . 
Mayıs. 

(Fiatlar : 100 

l . re-' 
kil· 

KUŞ YEMİ 
Londra Borsası 

I 

Temmuz ,, ,, 103-11 
11 10i·1

/2 Spot 
EylCil ,, ,, ıo2.:. , · 102·11

/4 (Fiatlar : C. 

(12.3.9.fO) p 
. . f 

W. T. İf111 

Vinipek Borsası 
Mayıı 9!I a 
Temmua 903

, 

hkteşrin 921
/ 4 

(Fiatları : Buşeli Ka ada Sent) 

Roterdam Borsası 
Maaitoba No. I 1 OOkiloı.Florin l ll.25 

,, No.2 ,, ,, ., 10.15 
,. No.3 ,, ,, ,, 10.05 

Rozario Borsası 
Mart 10 k. Pezo 
Mayıs ,, 

Bounes Aires Borsası 
Mart 100 k. Pezo 
Nisan 
Mayıs " 

" Budapeıte B•rsası 

7. 15 
7.85 

T.35 
7.48 
7.65 

Tisr.a Havaliıi 77 Kı. 20.25 
" 71 .. 20.75 
,, 79 " 21.95 
" 80 ,, 2I.2i 

(Fiatlar 100 libreıi pengi) 

ÇAV O AR 

Vinipeg Boraaıı 
May11 72 3 8 
Tammua , 72 314 
Birinci tetrin 72 3 4 

(Flatlar : Butali Kanada Seoti) 

Budapeıt Borsası 
P .. te mıntakaaı 16.00 - 18.25 
Diter mıntakalar 16.30 · 16.75 

(Fiatlar : 100 kilos pengo) 

DEMIR~QELIK 
Londra Bot1n.ıı 

(20.3.940) 
ffe•atit, İ•filiz No, 1 

,ark, flll' 1alaili malı, 
Şefild 

Birmina-am 
Gıl 

J~koç 6, 7.6 
,. ıs. o 

6.19.0 
6. 5.0 

Anvera B rsa•1 / 

Laplata disponiblct ·J;I ~l 
(Ficıtl.r : 100 kı: Balet t~I 

M A O EN °CE V HE "ı.. 
Londra Borsası 

(l.C.J. 40) 

Antimuan t'' ~ 
Kun Cıf ıv'ô, 
Cevher {ailfit) e;o SS/ Cı~ 1 • 1 
Adi o;e 40 ıJ 
legıdısa, la'1,'iliz 1111alı antrepe 1~1 jj 
tHliıai e/• 99,6 Steri. - ıs · 

Re ıılas ecnebi, Cif ,, 

Ar nik 
leyar., Uıkaika alı, ıs ,fi 

eı• 9' Cıf Sur• .... 
• fsvet •/ e 9,,5 • " ,t-
11 Corweli (lngiltere malı)St''' 

e/o '9 f. e, b. 

Bakır 
Cevher e;o 15125 initHi 

•ı• liS/80 • ,ı) 
Blend (ÇiAk• e••lı• r 

Sert, idi mal, f e ~ . (P'•~,;- 51•'· ~ 
kadn) 

., Hincliıtan malı f. e . it. 

Civa 
f •• b, 1; 

Kr m 11f'ı11 Gif • 
Rb ıdeaia o/o-48, Cr2 •! ıt 
Türlı: le 01048 Cr2 eS t~ı. ,l 
Yaıu Kıledoniı S cJ 

e;e SS;57 CrS ' 

Kur§un , .ı 
( iDii , 

Cevher O/o IO RC ('ıı_,,1 
bu Ster. tt 

Manıan•S 
2 il' ~ 

Hinclıatan malı e;e SC/5 "t 
M•· ,, 

O/O 48 
MolibdeP 

• ;o 80/ '6, Mu 52 oı) 

do'' (3 GocQ aahife1• 

' 

t 

il 

il 

d 

\' 

rj 

re, ,. 

lı 



1 Miıan 1940 

" 
1 Keşif 

bedeli 
Tere i

nat 

lstın ul Belediyesinden : 

60 05 4 50 

95 95 7 20 

·Tahmin bed. 
~ ..,_._ 
104 50 1 84 

30 J 00 22 50 

İmar Müdürlüğüne ait kopye makinesin'n bu· 
luııduğu odada yaptırılacak ahşap bölme 

Çenberlitaşda Atik Ali paşa Camii avlus nda· 
ki Atik Alipaşa mektebi binasının tamiri 

Üsküdar süt ve mektep çocukları dispn.ıseri 
için almacak elbiselik keten (nümuneıi veç· 
bile) 

Zincirlikuyu ile Mecidiye köyü arasındaki 

asfalt yolların tamiri için 50 metre mıkabı 
mıcır. 

Keşif ve tahmin bedelleri ile teminat mikclarları yuknrıda 
Yazılı işler ayrı ayrı pnzarlığa konulmuştur. Şarln_!lmeler Zabıt ve 
Muamelat Müdürlüğii kaleminde görülecektir. ihale 9. 4. 949 
•alı günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Talible· 
rin hi:ı:alnrında yazılı mikdarda teminat makbuz veyn mek· 
tubları ile ihale günü muayyen saatta Daimi Encümende bu
lunllınları. 

~,,__.~,,:--7 

MGmllta11a Ga:r.eteıi 

DIS • PİYASALAR 
{2 ncl ıayf adan de\fam) 

MADENLER YULAF 

!.leL:tr• 

Londı a Borsası 

B kır 
)teri '2 • 0-0 

Taııfiye e41ilmiş • ''.? . 0-i 
• <ıı -ıo o r aafiyo edilmif o,o 99,7 

Tufiye edi1 l!'İf • / • 99,2 • it -1•· 
l' 5' 

Tel çwb1ıklar • 5 • 1'~-i 
4 t6 

Kalay 
Stantlard pcşın 248 ->t'* 2 ıs 
' •J vat i '471/4- 247 1 ı2 
lnFlit lı:a ıa) LI\ ı poııl _ 8 l 2 2~' 1; 2 

Kur§u• 
Y•'ll•ıak ita .. luıbı giimrükliii 

.Steri. 25 - 1 • 1 

MISIR 
Londra Borsası 

Lonra Borsrsı 
Laplata sonkinun 
Kanada Mart 20 1 
(Fiatlar : 320 lna-iliz. Lib.-eai Şilin 

Buenos Ayres Borsası 
mart • . • 5.50 

(Fiatlar: JtJO kilo için Buenoı· 
Ayres teslimi pe.odur) 

Ş.kr g.:> C rsası 
Mayıs . 41 3 8 
Temmuz. a6 1/-t 
Eylıll . • . . . 33 1 4 

( Fiatlar : 32 Libresi Şikaro 
teslimi Sent) 

Vinipek Borsası 
May11 Buşeli Sent 39 l .f, 

Laplata yeni mohınıl nisnn 

Temmuz ,, ., J7 7 8 
li l İnci l•trin ,, ,, .'.3i 3(4 

Cenubi Afrlka(N .2)mart-nisan B ud a p e f t B et r s a s ! 
,, ,, ,, 4) şubat 21/ -. p .T.T. Umum Müdürlüğünden 23 Birinci nni • . . 

ld h 9 d d t k 1 rfl ,, ,, ,, 6) (satıcı) -are i tiyııcı için a e pes a vagonu apa ı zn a eksilt-
1 ~e (Fintlar: .t8v Libresi Şilia) Ye çıkarılmıştır. • 

ikinci ,, . . 20.60 - !O.il5 
(Fi atlar : 100 kiloıu Pear5) 

Muhammen bedel 162162 muvakkat teminat 9358, IO lira elup Buenos·Ayres Borsası 
YUMURTA 
Berlin Borsası 

t~ıiltnıesi 22 mayıs 940 çarşamba günü saat 16 da Ankarada Pl T Nieaa 
l.ı~u~ nıüdürlük binasındaki satıoalma komisyonunda yapılacaktır. Ma1ı.s 

istekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubile ka· Huiran {12.l.m) 
Qu • ( F' tla J 00 kilosu pe.. ) d 111 vesaiki ve teklifi muhtevi kapalı zorfJorını o gün saat 15 e ka· 18 r ! S A B C D 

4 T2 
4.74 

ar Dıezkür komisyona vereceklerdir. Rozario Bor ası '541en 6MS 55-60 SO-SS 45.51 

Şartnameler, Ankarada P.T.T. Levazım İstanbulda P.T.T. Le· ı Ma7ıs . . -4.SO yııkarı 
:.a.ıııı:ı Ayniyat Şubesi Müdürlüklerinden 811 kuruş mukabilinde ve· Ha•iraa . 4.i$ gra m ~raın ıra 11 l'ra• rram 

ilecektir. ( FiaUar : kile peıı:e ) Törkiye aı ı 8 1•1. s• t 

tamtaH 
8't1dapeft orsnsı (G.1.tamtaıe) 

Kartal Belediyesinden Tiın bualilli 21ı3i-21.TO Yuıo- g 8' 
1 

8 71
1

• 51
1 Yapılma şeraiti Beladiye dairesinde mahfuz ke11if bedeli 109 li· f Diter anntaknlar malı 21.lii-21.25 ıluya taaıtaze 

ra. ~5 1'.uruş lan et naklıııe mahsus nrRbanın inşası münakaı~ya 1 Budapeşte anbaposuaııla Bul~aristan 9 81~ 7t 
4 
_sı • 

!:karılınıştır. 8.4 940 tarihine musadif pazartesi günü snat 11 de luıt'i ( Fıatlar: 1U kiles11 peng• ) z E y T I N y A G 1 
l11t} • ı 1 J< tıı yapılacağından talip o an arın % 7,5 pey akçcsile birlikte 

flttal Belediyesine m6racaatleri ilan olunur. Mo.rsilya Piyaaaıı PAMUK 

3 

. . . . . . . . 

1 - Şartname11i mucibince 615 kilo amonyal pazarlıkla ~ 
alıııaeaktır. 

11 - Mubammen bedeli 184,50 lira muvakkat teminata l.f li
radır. 

lll - Puarlılı IT.IV.940 çarşamba günü 1Aat la te ~abataıta 
Leval. ru vn Mübayaat Şubeıindeki Alım Komiıyonuuda yapılacaktır. 

iV - Şartnamesi sö t ü reçen Şubeden parasız alınabilir. 
v - İıteklilerin pazarlık için tayin olunan rün H saatte % 

7 5 a-fivenme paralarile birlikte meı:kir Komisyona müraeaatlan. 
, (ı755) 1-4 

• • • 
1 - Şartname ve n6munesi mucibince 100,080 adet bakalit ka· 

pak müteahhidi nam ve hesabına pazarlıkla satın alıoaeaktır. 
il - Pazarlık 10.IV,94) çarşamba günü aaat 14,30 da Kaba· 

tatda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya· 

pılacaktır. . . . 
lll - Şartnameıi sözü geçen Şubeden parasız alınabıleQezı r• 

bi niimuııe de görülebilir. 
iV - İıteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 0 

0 7,5 
ıiiveııme paralarile birlikte mezkur Komisyona mürncaatları. 

(2592) l-4 
• • * 

Cinıi Miktarı Ekıiltme ıekli 

Rakı mantarı 10.000.000 adet pn:ıarlık 1-4 
Galon ,, 52:>.000 ,, ,, 14,JO da 
Şarap " 3 000.000 ,, ,, 15 
1 - Şartname ve niimuneleri mucibince y1ı1karıda miktarları 

yazılı muhtelif cins mantar pazarlıkla satın alınacaktır. 
il - Pazarlık 19. 4. 940 cuma günü hizalarında yazılı aaatlerdo 

Kabataıda Levazım ve Mubayaat Şnbesiodeki Alım Komiıyonunda 
yapılacaktır. 

ili - Şartnameler ber ıun söz.Ü geçen Şubeden pnrasız alıncı• 

bilir. 
lV - İsteklilerin p zarlık için tayin olunan gün ve saatlerdo 

teklif edecekleri mikdar ve fiyat üzerinden % 7,5 güvenme para· 
larilct birlikte mezkur Komi11yona miiracaatlRrı. (2593) 2-4 

• • • L. l p· ı (Zl.3.~ ) 
ıverpu ıyaıas Ceuir . lOlt - 1881 Cinıi Miktarı Eksiltme şekli Saab 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan : (11.3.9-4') Yunan laplata % 5 - - - _ _ __ ---·--_ _ ~---
s· l'ahınin edilen bedeli 18879 lira olnn 279 parça muhtelif t batta ( lb. peai) {Fiatlar: C. l. F. l O kiloıa Ya:alı; ka:-a~içe 10,000 kı. Pazarlık 15,il.I da 
~~tna Marten Çelik aaçların 1 J Nisan 940 tarihine rastlayan per~ Alh•re Middling Alivre Uper F.G.F. frank olarak) İıkarta > 10,0uO " > 16 " 
lı ~be a-ünu saat 15 de Kasımpaşadn bulunan Deniz Levazım Amir· Mayıs 7.45 0.11 Ncvyork Piyasası > çul 6,000 " > 16,.JO " 
tı Satınalma omisyonunda pazarlıkla ekıiltmeıi yapılacaktır. Teooa:r. 7.51 10. 13 (Z8 t .,41) Marka be:ai 300 n > 16,45 de 
~ ilk teminatı 1415.93 lira olup şurfnameıi ber gün iş ııaati dahi· ı Ne'\ york Ply sası Tağyir edilmit 0.!'6 - 0,18 l _ ldaremiziu Abırkapı bakımeviode mevcut yukarıda ciuı 
ilde ıııezkur komisyondan bedelsiz alıııabilir. ( lb. Dolar 11entı) Yemeklik 2.00 nomina ve miktarı yazılı iıkarta ıııari'ılar eksiltme ile ihale cdilemoditioieıı 

ç işteklileri 2490 11ayılı kanunun İıı.tediti veııaiklc birlikte adı ge· l Middlinr Mart 1 .Q8 (Fiatlar : Loco, ıalona dolar) ı pazarlıkla 1atılacaktır. 
'ıı koıııisyona müracaatları. 1 _ ll _ Pazarlık 18.l V 940 perşembe i6nü hi:ı.alaranda glbt•riluıı 

lstanbul P. T. T. MUdUrlUgiinden : j ıaatlarde Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubeıindeki Satış Ke· 
Erzurum Levazım Amirliği Sntınalmd Komisyonundan: 

~it Nuoıunesi üz.erine beyzi şekilde 150 aded yemek kazanı l!lıoa
lit· tır. lhalasi 12 4.940 cuma günü saat 10 da Erzurumdn Lv. Amir• 
U1t' Satınalma Komisyon.unda yapılacak ır. Tahmin bedelı 8250 lira, 
b l teminatı 619 liradır. isteklilerin ihale günü mezkur komisyonda 

idare bendiye ihtiyacı için 10 000 kilo kurşun alınması aıık ek ıııiıyoounda ynpılucaktır. . 
· 1 E · ' 30 ili - Nüwuneler her gün Ahırkapı bakımevındc iÖrülebilir. sıltmeye konu muştur ksıltme 17. 4. 940 çnr4amba aaat 15, da . . J k . . . d"l -

5 
ti d 

P b b. b' · · k T -d·· )" - d d l iV - bteklılerın pazarı açın tayın e ı en gun ve aa er e 

1 

B. osta ane ınası . rıncı atta P. T Mu ur uğu o asın a top a• 
0 5 

. l ·ı b · l' kt 

u~ • 
nacak Müdürlük Alım Sntım Komisyonunda yapılacakhr. Muham. teklif ede~ekleri fiy t üzerinden o 1 lemınat p~ra arı e ır 1 e 
men bedel 3900 lira muvakkat teminat 292,5 liradır. Taliplerin ol· mezkur Komisyona müracaatları. (2595) 2-4' 

ll:ıaları 

rt 
Balıkesir Kor Satınalma Kemisyonund n: 

ll11t Mııabaşlık ve teferrüat 200 aded binek eğer takımı alınacaktır. 
dcı·llrlığı 9.4.940 salı günü saat 16 da yapılacaktır. Mulıaınmen be· 
tıı '. lb,ooo lira muvakkat teminatı 1200 liradır. Nümuue ve şartna· 
fi:ı'~ bergün kowisyonda görülür. Tnliblerin mezkur gün ve saatte 

1 
Ca;ir Kor Salınalma .<o:nisyonuna gelweleri. 

'stanbul Belediyesinden : 
tııi ~t2·4.940 pazartesi günü saat 15 tc İstanbul Belediyesinde Dai· 
lltıı ~Ucünıen odasında mecmuu 56,UOO muhammen kıymetli 8 aded 
tk ;oı ve 8 aded kuıa römorku mübayaasıom kopalı zarf usulile 
14~1 

lrnesi yapılacaktır. M~kııvele eksiltme ve fenni şartnameleri 
la.~ıc_kuruş mukabilinde Fen lş_leri Müdürfüğünden verilecektir. Mu
İtti at temin11tı 4 J50 liradır. isteklilerin teklif mek tublarını, bu işle 
bu ~~l eden bir müessesenin sahib veya mümessili olduklarını veye 
cı11 i.1bi iılere ruütevaggil bulunduklarını miisbit vesaik ve 940 yılı
''l'~ıd ticaret odası vesikalarile temi at makbuz, mektub veya 2490 
'fiil< 

1 
kanunun teminat ırösterilıpesini kabuJ ettiği diğer evrak, ve-

411> be· i11ızalı şartnamelerile 22.4.940 paııartesi günü saat 14 e ka· 
ıtııı:ıi encümene vermeleri. 

'-aptaki şartnamelerini görmek ve muvakkat teminatlarını 1atırmak 1 
üzere çalışma giinlerinde mezkur Müdürlük idari kalem Levazım ı 
kısmına, eksiltme gün ve saatinde de 940 senesi için muteber Ti. 
es.ret Odası vesikası, muvakkat teminat makbuzile Komisyona mÜ· ı 
racaatları. (2143) 3-4 

-~·-?stanbÜI l<ız Oğretmen Olcuıu Satmalma 
Komisyonundan : 

18. iV. 1940 perşembe günü sut 15 te Beyoğlu İstiklal caddesi 
349 numarada Liseler Muhasebeoiliğinde toplanan Okul Ekailtme 
Komiıyonu odasında 3465 lira 48 kuruş keşif bedelli İstanbul Kız: 
Öğretmen O'mlundnki çatı tamiri açık eksiltmeye konmuştur. 

Mukavele, Eksiltme bayındırlık İşleri Genel huusi ve fenni 
tarhıameleri ke:;;if bulasasile buoa müteferrik diter evrak okulda 
görülebilir. 

M•vakkat teminat 26{) liradır. 

İsteklilerin en az bir tetıhbütte 3006 liralık bu iıe benzer iti 
yaptJtına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstan· 
ltul Vilayetine müracaatla eksiltme tarihinden 8 gün evvel alınmış 

1 
ehliyet ve 940 yılına ait Ticaret Odası vesikaları ve teminat mak· 
.. u:ılarile Komiıyoııa gelmeleri. (2576) 2--4 

Devlet Deıniryolları Umum Müdürlüğiinden : İılare bendiye ihtiyacı için 6,000 kilo sicim alınması kapalı zar· 
'el~ !lv1uhaın111en bedeli 1230 lira elan muhtelif cios, miktar ve eb'- us•lile eksiltmeye konulmuştur. 

lstanbul P.T.T. Müdür.lüğünden: 

..... t 39 kalem Amerikan makkap kelemi 24.4 940 çarşamba gunu Eksiltme 17. 4. 940 çarşamba saat 15 de B. Pestalıane binaıı 
fı 11 cl I0,3o da Haydarpaşada gar binası dahilindeki l<omisygn tara- birinci hatta P.T.T. Müdürlüğü odasında toplanacak Müdürlük Alım 
~ ~'ık eksiltme uıuulile satın alınacaktır. Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

ıı,, u •~e rirmek istiyenlerin 92 lira 25 kuruşluk muvakkat temi· ~uhıımmen bedeli 6000 lira muvakk~t teminatı 450 liradır . Ta· 
~~ "e kanunun tayiu ettiji vesaikle birlikte eksiltme günü saatine l liplerin mühürlü si.cim nümunesile şartnameıini görmek ve muvak· 

-~ k?nıisyona müraeaatlara 15.zımdır. ~at teminatını yatırmak Üzere çalışma ~ünlerinde me:ı:kGr Müdürlök 
~lt u ışe aid şartnameler koıniıyondan parasız olarak dağıtılmak· l idari kalem Levazım kısmına. eksiltme gün ve saatinden bir saat 
~ . . f evveline kadar, kanunun tarifine göre lıazırlıyacakları mektupları·· 
~r~ak Z . b" - ---- nı, 940 senesi için muteber Ticaret Odası veıikası munkkat temi 
~ ahme, Et, Se ze v. s. nat makbuzu veya banka mektubu ve teklif mektubunu havi olarak 

-·- yuknrıda iımi geçen Komisyon Başkanlıtına .',! lu mukbu mukabi· 
l\ Selimiye Askeri Sabnalmn Komisyonundan: linde tevdi eylemeleri. (2442) 3-4 

~İlitıd llr:deniz Boğazı Birlikleri hayvanatı için şerait ve evsafı da· 
~-q .. t 20,000 kilo kuru ot ~ Nisan,940 pazartesi fiinü ıcınt 1 1 de 
ltıiııa.t ıkla satın alınacaktır. isteklilerin belli gün ve saatte kati te· 
~,..... "'e kanuni vesikalarlle birlikte Selimiyedeki Tümen ıatınalma .... ııy 

•rıunn ıelmeleri. 

~ Balıkesir Kor Satınal ma Komlyonuııdan : 
t411u Oo ton yulaf pazarlıkla snhn alınacaktır. Pazarlığı 9.4.910 salı 
t11~tır •aat 15 te Balıkesir Kor Sntınt lma Komisyonunda 7apıla
ı,titı · Nünıune ve şartnamesi hergün komisyonda görülür. 'fnlib-

~tıknr gün ve saatte Balıkeıirde komisyona müracaatları. 

(Devamı 4 üncü ıayfada) 

~vEPARK 
Müteahhit ve Mor.aklılarına 

Park ve Bahçeler için lizım olan her nevi fidanları ile Or
man ve Çiçek fidanlarını en müsait şeraitle yalnız bab9emi1.den 

tedarik •debilininiz. 

BİR DEFA TEŞRİFİNİZ IDDİAMIZI JSBAT A KAFlDlk 
ADRESı Beyotlu, Parıialtı, Fiat Garajı yanında No 6 

• • • 
1 - Ntımunesi muciltim:e 100 adet rezistans açık eksiltme uıu

lile s:.tın alınacaktır. 
il - Muhammen bedeli 365 lira muvaltkatteminatı 27,37 liradır. 
ili - Eksiltme lO. iV. 940 çarşambn günü saat 16,30 da Kaba

taşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya. 

pılacaktır. .. _ .. 
iV - Nümune her ıün sözü geçen Şubede gorulebılır. 
V - İıteklilerin ekıiltme için tayin edilen gün ve saatte ~~7,5 

güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona müracaatları. 
(2728) 2- 4 

Cinsi 

Kıyım bıçağı 
Vakum yağı 
Tahta kürek 

* * • 
Miktarı 

100 adet 
5000 kr 
6000 ·adet 

Eksiltme tekli aaatı 

pazarlık 

,, 
,, 

15,30 
16 
16,30 

l - Şarlnnme ve nümunelcri mucibince yuk rıda cinı ·ve mik
darları yazılı 3 kalem malzeme pazarlıkla satın alınacaktır. 

11 - Pazarlık 19. iV. 940 cum günü hizıılarında yazılı satıtl...r

de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiıyoııuu 

ia yapılacaktır. . . . 
111 - Şartnameler ~:r:ü geçen Şubedeo parası~ alınabıleceiı gı-

hi tahta kürek krokisi ve kıyıın bıçağı ııümuoesi de i'Örülebilir. 
iV - İsteklilerin pazarlık için tayin oluuan ıün ve saatte teklif 

e:lecekleri fiat üzerındeıı ~o 7,5 güvenme para.ile birlikte mezkür 
Kemisyonn müracaatları. (2594) :1- 4 

Ciusi 

Su kevası 
Çuval 
Mumlu parfimen 

kiğıdı 

• •• 
Muhnm. bed. ~o 7,5 tem. Eksiltme 

Mikdarı 

11~1 adet 
l25 ,, 

70 O tabaka 

lira kr. lira kr. şekli 1aati 

911 55 
i6 25 

51 - pazarlık 15,30 
4 2i " 16 

" 11,li 

1 - Şartname ve kağıt uümuneıi mucibince yukarıda cius ve 
mikd.arı yazılı 3 kalem malzeme pnznrlıkla eksiltmeye konmuştur. 

U - Muhammen bedelleri, mu\•akkat teminatları, eksiltme sa

atleri hizalarında yazılıdır. 
ili - Pazarlık, 15 iV. 9-40 paznrtesi günü Knbatuşda Levazım 

Ye: Muluyaat $ultesiııdeki Alım Komisyonunda yapılaeaktır . 
iV - Şartnameler lıer i'Ün sözü j"eçen Şübeden para11z alıaa· 

t.ilir. 
V - isteklilerin pazarlık için tayin edilen srfin ve saatlerd• 

Yo 1,i flvanme paralariyle birlikte wukür Komisyena mirHaat· 
ları. (2il8) 3 - 4 

~~--~~--~----~----·-----~----~~~-------
lnıtlyaz Sahibi ve Yazı itleri Direktörü : ıımaU Girit 

Buılclat"ı yer: Almı Buımni lttaabul 



NQ'UIEME AJıılNEE No. 1as2 

ABONNEMENTS 
Vflle et Province 
3 moiıs Ptrs 450 
6 .. 850 

12 ,. 1~00 
Etranger : 12 mois Ptrıı 2700 

Le No. Ptrs 5 

DIMANCH!. 

auot:idien dea AdJudlcations 

., 

7 AVRIL 1940 
~ 

=zz:!L 

ADMINISTRATION 

Calata. Fermeneciler Cad. 

1 2 

Telephoııe: 49442 - -Pour la Publicite s'adresser 
a l'Adminiıtration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Boite Poatalc No. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hul 

Objet de i' adjudtcation 
P~- '"'ueux d'adjudication et du 

Jours Heuretı d'adjudicat. estimatif proviıoire Cabier deı Cbargeı 

Adjudications au Rabai~ 

C onstructions-Reparations-Tr v. Publics-Materiel de Construction-Cartographi• 

Constr. premier etage et teit ecole istiklal 
a Sivas (ej) 

Constr. dalots: 2 P• 
n pave: 700 m. 

Gre a grc 

Publique 

Rep. konak gouvemem. Gire.son (l;re iı gre 
Constr. D!Ur et baraque pr. gardien Publiquc 
Constr. separation en bois dans la chıımbrc Gre iı gre 

du bureau de maehines de la Dir. de Restaur. 

9510 47 

726 12 

4469 60 
850 42 
60 05 

713 30 

54 46 

335 22 

4 50 

Dir. Trnv. Pub. Sivas 1 mois iı partir du 18-3-40 

Vilayet Gaziantep 
Muhtar Village Pinarbaşı de Bornova 
Defterdarat Gireson 
Municipalite Bulancak 
Com. Perm, Municip. lstanbul 

18-4·40 10 -
144-40 - -
Danı 1 mois 

12-4-40 14 - -
9 4 40 14 

Rep. bat. ccole Atık Alipaşa » 95 95 7 20 -» » " 9.4.40 14 
Trav. ııdduction d'enu iı un pavillon Publique 3941 80 300 - Com Ach. Div. lzmit 24-4-40 15 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopit~ux 

Alcool tanin: 900 k. Publique 2250 - 169 - Com. Ach. Econom. Monop. Kabatache 26·4·40 14 -
Terden fusoir: 100 k. Gre a grc 148 - 11 ıo ,, ,, 26·4-40 14 30 
Anhydrite sulfurique: 1250 k. Publique 1000 - 75 - > ,, 26·4-'40 15 30 
Ammoniac: 615 k. Gre a rre 184 su 14 - > > 17-4-40 15 -
Saze hydrophilc: 500000 m r(c. eh 375 P)(reetif.) Pli each le m. O 15 5625 - Corn. Ach. f\lin. Def. Nat. Ank:ara 17-5·40 11 
Campbre: 100 k. Gre iı gre l k. 4 - 60 - • ,, 8-4-40 ı 1 -

E ı e ctricite-G sz-t hauffage C entral (lnstallaUonet rateriel 

Fil de soudure: 18 lots Grc a gre 4960 -
Clble double de tclephone: 20000 m. P••lique 3771 60 

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Bottinca: 71 paires·escarpinı: 34 paires Publi~ue 
T oile en !in pr. habits Gre lı grc 
Toile couleur ıuure pr. habits de travail: 20000 m. ,, 

n pr. tente porlatives: 8-10000 m. " 
,, blanehe pr. doublure: 15000 m. n 

735 -
104 50 

10000 -
117!10 -

3300 -

372 -
237 87 

55 12 
7 84 

1500 -
1755 -
495 -

Com. Ach. 1'ir. Gen. F'abr. Mil. Anlc. 12-4-40 15 30 
ter Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 24-4-40 l l -

Dir. P.T.T. Sivas 15-4-40 14 -
Com. Perm. Municip. lıtanbul ,.4.411 14 -
C. A. Min Def. Nat. Ank. Dep. Aviat. 11-4·40 il -

,, 
n 

,, 
n 

11-4·40 10 -
10-4-40 J l -

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 

Tapis (kilim): 50000 p. Pli caclı la p. 3 25 9375 - COID. Ach. Min · Def. Nat. Ankara 24·4·40 11 -

Travaux d'lmprimerie - Papeterie - four·niture de Bureaux 
Papier pnrchemin: 40 t. Pısbliquc 320 - 24 - Com. Acla. lteon. MHep. Ka~ataclae 26·4-4t 16 -

Transport-Chargement - Dechargment 

Transport ble Publique 
Combustible - Carburant-Huile s 

Bois de snpin ou .d' orme: 56-76 t. 
Charbon lavemarin recompose: 100 t. Gre iı g-re 
Benzine: 53 t.-huile pr. machine: 11 t.-graiı;se: 

" 3620 k.-petrole: 3054 le. 
Benzine pr. aeroplans: 300 t. Pli caeh 

O ive rs 

Poudre de chıırbon: 50 m~ Gre a gre 
Gilatine: 60° k. Publique 
Manebe pr. pellc Mod. Is.: 2000 p.-id. pr. pio· ,, 

ehe Mod. Is.: 2000 p.-manche ordinaire 
pr. pelle: 8000 p.-id. pr piocbe: 8000 p. 

Pneux d'une dim. de 19 ;<400 pr. camions, Gui iı gre 
nutoıo et bicyclettes: 1040·1060 p.·chamb· 

1900 -

23811 -

le k. O 33 

300 -
840 -

lıı p. 24-4 

re a air: 2047-2060 p. (cah eh 166 P) 
Pneux d'une dim. de 20 X 239: 55-65 p.·chamb

rc iı air: 115-125 p. " 
la p. 143-14 

Pneux d'une dim. de 20 x6CO: 200·220 p.
chambre iı air: 1075-1150 p. (c. eh 138 P) 

Pneux d'une dim. de 18x600: 301-320 p. 
chambrc a air: 641-660 p. (cah eh 148 P) 

Etui pr. pioche Mod. Fortification: 1525 p.-id
pr. pelle: 2084 p. ·id. pr. hache a-r.: 148 
p.-id. pr. hache petite: 694 p.-etui pr. 
pioche portative Mod. lnfanterie: ~2t p. 
p.-id. pr. pelle: 5732 p.-id· pr. pioche 
avec hıiehe: 1061 p. 

Petit chaudron en cuivre: 50 p. 

,, 

" 

n Gam•lle en cuivre: 500 p. 
Coton d' Adana: 1500 k. 
Appareil d'eıı:aaen de durcti: 1 p. 
Pierrcı kilometrittues: 47 p. 

> 
Pli each 
Publique 

Pempe & piston avec moteur: 2 p. 
Sce voierie ville Salihli durant une annee > 

,, 

> 

8ylindre de lamineri• 20 compl.: 4 lots (au Gre iı gre 
nom et pr. compte du foumisseur) 

Papier emui entoile, papier pr. verre et poud
re d'cıneri: 9 lota (au ııom et pr. compte 
du fournincur) 

,, 

84-10 

19-9 

12905 85 

1600 -
1750 -

1500 -
152 75 

2300 -

9000 -

5599 -

250 - Offices Ccriales Koaya 3-5-'40 16 -

142 50 

3571 65 

6200 -

22 50 
63 -

255 -

4972 50 

1462 50 

4132 51 

4432 59 

1936 -

24G -
263 -

112 50 
11 46 

345 -

675 -

'419 25 

Med. en Cbef Hôp. Nömune a Sivas 
Com. Ach. Corpı Armec Çorlu 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 

Dir. Gen. Tirkkuıu Ank. 

12-4-40 1't -
10·4-40 15 
12-4-40 11 -

22-4-40 10 -

Com. Perm. Municip. lstanbul 9-4-4' 14 -
€om. Aeh. Econ. Monop. Kabatacbe 26-4-41 15 -
Com. Aea. Place Ferte Çaaalııkale 22·4-40 11 -

Com. Ach. Minis. Def. Nat. Ankara 11-4·40 10 -

,, n 

" " 

n n 

Com. Ach. Milit. Eeirae 

" ,, " 
:ı> Corps Armec Çorlu 

ter Expl. Ch. fer &tat H. paşa 
Municipalite Gaziantep 
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Lüleburgaz Askeri Satınalma Komisyonundan: 
iOO kilo NDun, 1800 kilo sadeyağı kimynl muayene ile ılıtl 

eaktır. Pazartesi 8.4.940 pazartesi fiioü ıanat 11,30 da Lülebd 
da Askeri Satınalma Komiıyoounda yapılacaktır. 

İstanbul Komutanlıiı Satınalma Kom iıyonundaa : J 
Münakasa günü talibi çıkmayan komisyonumuzda mevcud ef ~ 

Ye teraitine göre Komutanlık Birlikleri ihtiyacı için on bet bi~ 
lo çekirdeksiz üzüm pazarlıkla sabo alınacaktır. Münakaauına 8. lıl" 
pazartesi gilnü nat onda batla nacaktır. Muhammen bedeli ilç tt/_ 
liradır. İlk teminat parası iki yüz yirmi bet liradır. İıteklileriıı J 
ıün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Sahnalma komiıyenun• 
racaatları. 

Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan : ~ 
Evsaf ve ıartlarına göre açık eksiltme ile 20 bin ııpanals _,I 

16 bin kile taze balda ıatrn alınacaktır. Eksiltmesi 20.4.940 cll ~ 
teıi günü saat 10 da Edirne de eski mütiriyet daireıiude sata~~ 
komisyonunda yapılacaktır. Tutarlara 1800 ve teminatları 135 lı 
isteklilerin IÖzü reçen günde komisyona ıelmeleri. 

İstanbul Belediyesinden : . _..M 
Cerrrahpaşa, Haseki, Beyoğlu, Emrazı Zilhreviye baıtahaıı~ 

Zeynep Kamil Doğumevinio 939 mab yılı ihtiyacı için lüzumu lf 
kuru üzim, kuru kaysı, ürya•i ve kuru zerdali 2490 numarafl ; 
nunun 43 linci maddesinin son fıkrasına göre pazarlıkla ıatlO ~ 

nacııktır. Tallmin bedeli 1638 lira lT kurut ve ilk teminatı I~ / 
J7 kuruşbar: $artaame zabıt ve muamelat müdürHlğü kalemind• ;I 
rülecektir ihale 18 • .ı.940 perşembe günü aaat 14 de Daimi f. ~ 
,..nde yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mekt11 ' 
ve 940 yıh•a ait Ticaret Odası vesikalarile ihale pnü muayy•• 
atta Daimi lneume•de bulunmaları. 

Tekirdai Tamen Satınalma Komisyonundan: ~ 
20 ton sade yatı pazarlıkla ıabn alınacaktır. Tutarı 28.600 1-' 

minatı 3Ql0 liraılır. ŞartnamCIİ hergiln Tekirdat Tümen satarı• 1.r 
komisyonunda j'Örülebilir. 19.4.940 cuma glnü SRat 11 ele paı•'; 
yapılacaktır Belli günde adı geçen komisyona isteklilerin f~ 
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MUZAYEDEL R 
lıtanbul p. T. T. Müdürlüğünden: ot' 

İdaremiz ıarahnda bulunan hurda bir F ord marka el! 
nun satılması pazarlıia konulmuıtur. Pazarlık 1 O 4.940F 1 
ıamba saat 16 da B. Postahane binası birinci katta "; 
T. Müdürlüaü odasmda toplanacak Müdürlük Alım S-
Komlsyonunda yapılacaktır. ff 

Muhammen bedeli 50 lira, muYakkat teminat 3 Ura~ 
kuruıtur. Taliplerin sözü geçen otoyu ıörmek üzere S~ 
cide bulunan idare ıarajma. şartnameyi görmek ve dl~ 
kat teminatları yatırmak üzere çalııma günlerinde dl 1 
Müdürlwk idari kalem levazım kısmına . pazarlık ıiln •' 
atinde de Komisyona müracaatları. 

lstanbul Defterdarlafından : Jl 
EY-Üb Gilmlf1UJ11 Şahbaz sokak 19/1 numarada Çelikbaf ~ 

tutlacı M. luetin Hazineye elan bercundan delayı otuz bio. ,I_ 
delikli ve pitirilmif tuğl&11 11.l.940 tarihinde saat 10 da tah•~ 
val kanununa tevfıkan 1Htılağa çıkarılmı11a da talih zuhur e 11 , 
tinden bu kere ikinci clefa olarak 10,4.940 gönünde ••l ~ 
tekrar müzayedeye çıkarılmışlar. Talihlerin muayyen fiin ve ~ 
malaalli mczkura ıelmeleri ve fazta mal4mat almak iıtef' ,ı• 
lyült Maliye şubeıi tahsil teflitine müracaat etmeleri ilin ohıll 

İstanbul 4 üncü icra Memurlui•ndan : -' 
Bir borçtan delayı malııcuz olup paraya çevrilme1ine kat.,. 

rilen Malamudpafada Heca hanında müıtecir. il I 
Hanrinin iki aded yazılaane iki koltuk bir andalye ve 1' 

1 
~ 

ded Olimpya markala ufak yazı makine.i ve bir bar .. k tez,P 
ltir kanape: 

Mısırlı Meeidin bir aded boya kazanı: 
Osman Hn&iotanan babur kazanı: 
Hamiclin ti ton kıtlak fanila kuma9larmın. ~· 
Paraya çeuilmeıine karar verilmif olmakla 9.4.940 t _, 

rastlayan aala ıünü .. at dlSrt buçuktan itibaren Hoca hanıob "'1 
a.ammen kıymetlerinin yizde yetmiş betini bulduğu takdirde e: 
eaktır. ...-

Aksi halde •tıt geri bırakılarak 10 4.940 tarihine raıtl•r; 
şamba ıünü ayni ıaatte yapılacak olan ikinci artbrma .. nd• • ;,.
la bedelle taliblisine aatalacatından talihlerin mezklr gilıı y• 
mahallinde hazır bulanmaları ilin olunur. 
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