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Ekonomik Haberler 
Almanya ile yapılan Muvakkat Halil Sezer, Sami Besler Hilmi 
Ticaret Anlaşması etrafında Naili, Fahri Göreli, Hüseyin Ali 
Al ve Abdullah serilmi-lerdir. 

nıanlarla yapılan yeni mu- T lf& 

:•kkat anlaıma üzerine birçok Vermut ve Likör Bol 
dficcarlar Almanyaya mal gön- Piyasada bira, vermut ve. li· 
d '"llJek için hükumetten müsaa- kör mevcut olmadıtı hakkında 
le iıtemişlerdir. Fakat ıönderi- 1apılan bazı nepiyat üzerine 
tcek malların he~en tamamen inhisarlar Umum M!tlirliti 
~•da maddeleri olması üzerine vaziyeti ıu suretle tav:r.ihe li· 
Gkuınet tarafıııdan buna mi· 211m rörmaştiir . 

"-de edilmemiştir. 1 " Piyasada vermut ve likör 
.Alıuanyadan bilhassa külliyetli ı mebzulen meveattur. Her iıte

lllııktarda balık konıervesi isten· yen 8ayı, idare.ten bu mamüli
'9tlttedir. Fakat koqıerve ihracı 1 tı clilediti miktar.la satın alabi
llıtrnnu olduJundan bu talepler 1 lir. Likör ve vermut etiket ve 
Yerine retirilememektedir. 1 tiıeleriain kifı milrtarda •ev
. Göırırüklerce henfiz Almanya cat olmayıtıaıa t.u yaz.İyeti ilıı
~in 11uıa111elelere l:.aşlanmamış- tlu ettiii yolundaki iddia da 

r, uıl11z.dır. Çinkl vermut Ye li

lhrıe1tımız 
, İlaracat faaliyeti renitl•mittir. 

1
. "••iki 160 iç vapurla 450 bin 
~"•lak. ilıracat yapılmıştır. Bil 
~laa ltalyaya timdiye lıtadar ıö

•iiltaemif miktarda oflak ve ko· 
hn derisi, gıda maddeleri, l<on
~'le, taze ve tu•lu balık Filis· 
•ııe ve Mısıra yaf mcyva, Bul· 

tar· " .••tana ve Romanyaya da taze 
t hı:r.lu balık rönderilmiıtir. 

._ On fÜndeoberi satılmakta o 

.. il ... • 

l. l raeat malları Franaız., logi· il . 
I Ve ltalyan vapmrlarına yük-
'11ınektetlir. 

lthalltımız 
it İtalyan bandıralı "Brioni,, va· 
''-tta, liaanımı:ıa ihraı edilmelıt 
ı:~•, elektrik ampul•, bakır, 
,,:. &.. 11Jakine akaamı, kimyevi 1 

\r • ıunl boyn•:r., emaye e•· 
,;

1
• allminyum •tY•, boya, Mı· ı 

la lleller, radyo ve aluamı, tut· 
~ llıantar, il endir e11a ve kro-

liGtı .. retirmittir. 

61rnrükludıkl lngiliz mınııli 
' Mallar 

3o •. . . . k 
~ ırıneıteırın a ıamına ka· 
111 ". IÜ•rGlderimize a-elmit olan 
ti tıltere •u .. li malların kli· 
tft 't 7•lu ile yurdumun ıekul· 

••• " l 1 ' •rar attın mıthr. 
la, u tarihten ıonra relen mal

takaaa tibi tutulacaktır. 

ltnıyi Birliğinin Taplantısı vı 
Aldığı Kararlar 

--~·••1i birliği umumi heyet 
~ • . ;.Qtıaı evelki a-ün 1aat 15,30 
lır. ~taret Odaamda yapılmıf· 
'-•L 0Plantı reiıliğine Maaisa 
L o-.ıu H - - y 'l . •lt usnu aman seçı auı, 

kör etiket itlerine ait ihtiyaca 
fulasile klfi bir ıtok vartlır. 

İnh isarlar İdareıi fiyat ucu· 
lutundan ıonra, birkal miıli ar· 
tan bira iıtihllkiai karıtılamak 
için idari ve teknik tedbirleri 
almaktadır. Bu nokdada fU 
kadarını ı&ylemek kafidir ki, 
ıon dokuz ıene zarfında ve Bo
menti Ye Ankara fabrikalarının 
ayni zamanda ~al14tıtı aeneler· 
de bile 8 milyon litreyi hiçbir 
zaman b•lmıyan bira istibliki, 
bu it idareye intikal ettik.tea 
ıonra Ye yalnız alta ay içinde 
~,5 milyo_n litreyi bulmuttu. 
lnhiaarlar ldarHi, birdenbire fev
k.ali.le vGsat peytla etlen l:.u ia· 
tibliki kartılamak 6aere matlıll 

iıtitaat ve THaiti•i taa ranclı

•a•la harekete ıetiraiştir ve 
ıetirmektedir". 

Arpı fiyatları gittikçe yükutiyır 

Yeni arpa malualü•ln huad 
:ıa•anı yaklattıA"ı için hükümet 
eYYelce ibraeatı menetlilen ar
panı• tekrar lııarice ihracına mü
ıaatle etmittir. Zahire kotaitesi 
bütlo ihracatçı taeirlere nuay· 
yen bir aiıbet dalııilincle rapa· 
cıakları ıtoldardan bıtka ı•rire 
kalH •allarıaı ihrac eclebil.~eek
lerini bil4irmittir. Bütia arpa 
Hırautçıları •art a71 içinde hl
klmetin emrine ima.le ohuak 
iı:ere 1000 vaıoo arpayı cl.aima 
ellerinde buhındurnHf olacak· 
lardır ll:araeatıa yeniden başla. 
111aaı üzerine arpa fiyatları 4.~5 
paradan 5 30 paraya yikıcelmiı· 
tir. 

lıtınbul Ply~sası-
MAHRUKAT FİATLARI 

Blok 
-.., Çe taıdik edildikten ıonra 

al•kı::relere ieçilmittir. 
I Yerli depoda 

1 

Krible 
ltr ~arada birçok fabrikatir
~ .. -~ • alarak hariçten retiril-
~· ... L l,r la Ut~ül olan buı madde· 

u,t. •ldr.ınıla tedbirler alınma11nı 
t1a1t

1 
•lr•iılerdir. Bilha1aa kau

l,tı' tıııaltara ve iplik ithalltçı
tlttit,;ra~ıncia da birer ithalit li· 
~il . ·~rketi kurulma11 teaHni 

Qıııttır a . 
· "•dan b' • "'" ıonra ırçok kımHI•· 

••ttdd 'itli!& 1. arı malları f atulalartla 
lt\ll b,(.•tla gö.terdikleri an· 
il, I• il 11 o~~u.ı b .. an tla a.11. 
lllııa11 ~it ••11 ıçın tedbirler alı•· 
''-ll11ııt ~.arlatmıttır. Ba arada 
lt""'-1 ır aanari liboratunrı 
hpal llaaıı hakkında flrlt••ler 
"ia h:iri V• b~tı? b ..... ı.ı •. 
~"-kıla Y .. ı ıdare heyetine 

'f taai r~Jr. İntihaba reıilmitiir. 
ıdare hıyıUae doktor 

Yerli depoda 
Ecnebi ,, 

Marinlave 
Yerli bo•kerıle 

,, depoda 
Tuvönan 

Yerli .lepe.la 
,, 'boakerde 

Kok 
Yerli fabrikada 
Karaltiik 

Sömikok 
Yerli depeila 

Petrol 
Dlkae teptH 
Toptan ,ut t .. eke 

Benzia 
D<Skme 
ift tenekeli 

Motorin --
• 

Kanunlar. Kararnameler ve Ticaret Muahedeleri 
~ ı~;;- Vekilleri Heyetinin 26.1.1940 tarih ve 2/12752 sayılı kar1rnamesllı 
l kabul olunan Türk-Fransız Tediye, Kredi, lstıkraz, 
1\ Ticaret ve l(liring Anlaımalerı: 

HUSUSİ ANLAŞMA j leıik Kırallık Hükumetleri tara· 

l Fransa Cümhuriyet, Büyük fından Türk Hükumetine Anka· 
i Britanya ve Şimali İrlanda Bir- ra'da teslim olunacaktır, Bu İı· 

1 
letik Kırallığı ve Türkiye Cüm· tikraz yukarıda ltirinci maddede 
huiyeti Hükümetleri, bugünkü mezkur malzeme kretliıine aid 
tarihli mHhede ile münasebcttar aynı müddetler içinde vacibüt-

1 •larak Türkiye'yi alakadar eden tecliye olacak; yüzde 3 faiz ge· 
l bazı mali ibtisadi veya harp mal· tirecektir. 
l zeme1i teYdiatma müteallik mes'e Fransa ve Birletik Kırallık 
j ~eleri hallet~ıek anusile, aşağı· Hükümetleri bu istikrazın faiz 

daki htikümlerJ kararlaştırılmış- ve amortisman tediyatını, tütün 

ı 
lardır : veya, anlatma üzerine, diğer 

Madde ı _ Fransa ve Birle· Tiirk mahsulatı mübayaaıında 
lr.ullnnılmak üzere Tirk liraıile 

fİ.\ı Kırallık Hükumetleri, atid ... 
ki ikinci maddede derpiş edilen 
harp malzemesi tevdiatını kar
tıla mak üzere Türkiye 'ye yirmi 
bet milyon sterlinlik bir kredi 
açmakta dırlar. 

1 Bu me bliğa , Fransa ve Birle· 
~ tik KıraUık Hükümetlerinin ay · 

nı maksaci'la 'fürkiye'nin emrine 
amade buhmdurtluklarını evvel-

' ce beyan et tikleri dört yüz alt· 
mıı milyon franklık kredi ile 
on milyon sterliulik kredi da
hildir. 

Yuka~ıda 'mezkür kredi yirmi 

1 
senede vacibüttediye olacak ve 
ylztle 4 faiz ı-etirecektir. 

S Tediye tartları bilahare yapı · 
l laeak bir anlafmaya mevzu ola
~ cakhr · ncak bu anlaşmanın 

' tanzimi af&tıdaki ikinci madde
l de terpif e,iilen malzeme sevki-

yatını yavaı\'atmayacaktır. 

Madde 2 - Franıa ve Birleşik 
Kralhk Hfik6~·etleri, Türkiye'ye 
birinci maddenil\' fıkra11nda mez
kur kredilerin açılmasına mev
lla te4kil eden mal:r.emenin tev-

' diini miqıkün mertebe en kısa 
bir .zama;nda te.win edeceklerdir. 

• ~ dB'rinci mabddede mkdezkur kre-
l di en mütt: aki mi ara teka 
; aül edecek. malzeıne-7e aid prog
' Tamı teabit etmek Ü:..\ere Paris 

veya Londra'da e n kııu bir za· 
manda her üç Hükümetiaı sala
hiyettar mümessillerinden oıÜ· 
rekkeb bir komiıyen to,phı na· 
caktır 

Komiıyon, bu proıramın on 
şeklinin teıbitiııi beklemelksizin 
müstacelen teslimi lazım~elen 
malzemeyi tayin edecektir. Bu 
maksadla konıiayon , "'fürki ye'nin 
A vrupada'ki laududlarrna kısa 

bir 7.tllllantla tevcih olunabilecek 
bir taarruv 1 ınüestir uurette 
aıukavemcr edebilecek bir vazi· 
yete bilitt ;ahhür konma11 lüzu
munu nu· z.an dikkate alacuk; ay
nı .znm• oda Franaa ve Birletik 
Kırallı• . Hükümetlerinin bu an· 
lardaW . imkanlarını da hesaba 
katacı ktır. 

Ma dce 3 - Yukarıdaki 1 ve 2 
nci ı oaıltlelerin bükümleri, bu
iÜo1 i Ü tarilali mualaedenin icraıı 
neti ceıi olarak üç Hikümet •Üf· 
ter ekell mubuemata iiriımiı 
b• lundukları tak.dinle Türkiye' 
Y' J lüz.umlu görülecek mal:ı:eme
• in verilmeai içia aralarında lııa
' Jıl elabilecelr. aıılatmalar üserin· 

.le mle11ir elaaa•. 
Madde 4- Fran1& n Birletik 

Kırallılr. Hikiimetleri Ti1rki1e' • 
ye 15.000.QOO ıterlinlik !tir ikraz.
da balanacııklarclır. Bu mebliğın 

' albo olarak tuta~ fraoaa ve Bir· 

yapılmasını kabul ederler. 
Madde 5 - f ranıa ve Birletik 

Kırallık Hükümetlerinden 
Franıa Hükümeti, t .500.00 ' 

sterlinin buıünldi tarilate Fran
sız Frani• ile mukabili elan ltir 
iıtikraıı:ı 

V c birletik Kırallık Hüküme· 
ti 2.000.000 ıterlinlik bir iıtik· 

razı 

Türkiye'nin emrine imade tu
tacaklardır. 

Türk Hükumeti, ba •eltalit 
üzerinden 1.500.000 ıterlinin bu 

1 
tarihte1'i Fr&n512. franıı muka 
h ilinde kadar olan •ikılarla bu 
tu·ihteki 'klirini' heıabına yazılı 
lçrao.sız ticari alacaklarının ve 
2 ~00.h' 'O ıterline kadar elan 
mikdar ile ae bu tarihteki kli· 
ring hesa'bına yazılı İnıiliz tica
ri alacaklartnın deblôke edilme
siae rüçhan b@ıetmeti taabbüd 
eyler. 

Bu istikrazlar dördüncü m ad· 
dede mezkur iıtikrazıo ayııı faiz. 
ve tedi7e ,artlarına tllti •laeak
lardır. 

Bu Anlatma, Fransa, Birletik 
Kırallık ve Türkiye arasın.la bu 
günkü tarihle akdedilem m.a· 
hedenamenin ayrılmaz bir eü:ı'i 
olarak tellkki edilecektir. 

Bu aııılatıoa; .rukarıda zikri 
geçen mualacdtmamc ile aynı 
zamanda ve aynı ?rtlar altında 
mer'iyete ıirecektir. 
Atatıda imzaları bulunan ve 

usulüne tevfikan bu huıuıta H · 

li .. iyettar lıtılınmıı olan Murab· 
haslar iıbu mukaTelenameyi, 
muhtevi olduğu bükümleri tas· 
dikan, im:ıa ve mühürlemitler· 
dir. 
Aakara' da üç niaba elarak, on 
cloku• ilktepin 
bia cokuz. yüz. otuz. dokuz tari· 
lainde yapılmıttır. 

R. Mauiıli 
H . M. Knatckbul·Huıe11en 
Dr. R. Saydam 

23 ağustos 1939 tarihinde 
Türkiye ile Fran,a arasında 
mün'akid Tediye Anlaıması· 

na müteallik llhika 
Madde 1 - Türkiye Cimhuri· 

y.t Merkez ISankuı, 23 atuıteı 
1939 turihli 'Tediye Aalıtmuı· 
nm ' •ncw maddesinde •Dıar· 
ralı k111mlara dahil olup da Ht 
'tetrianievvel J 939 tarihine ka
iar nezdi.de mevntl klirin• 
benplarına kaydeclilmit b•l•nan 
•atlultlarıaın air.leki .... ıar Ü· 

:serindea tHviyeıiai Pariateki 
Takaa Ofiıi vaııtaaile Türkiye· 
den ticari alacatı ola•lara tei<· 
lif etmete memartlar: 

(Devamı nr) 

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

12. 2. 940 ta YAPILACAK İHALELER 

İzmit Tümen SAK: j İnhisarlar U. MfidürUiti : 
Kazan, karavana, sııplı tas, yağ tnva.ı I Çuval (No 1321) 

.v.11 (No 1323) Beyaz çul (No 1322) 
lstanbul Defterdarlığı : Bnfrada İdare bınaaı inş (No l!H 1) 

Y{N!a 1s1;~r:••, dolap, dıvar hnlıııı v•. Tophane Levazım SAK: 

l.tanbal B 1 d' · . Kapaklı balı:raç (No 1321) 
e e ıyesı . y-ıb (N 1322) 

Sı~ınmk in,. (No 1812) • • ent 0 

B d · (N 13!2 Benzin makine ya~ı ve i'H (No 1322) or ur tnf , o J 
Tıbbi ecza (No 1312) Çanala. Mst. Mvk• SAK: 
L&.tik çiı.me (No 13 10) Arpa (No 1323) 
lSayaz peynir, malcarn•, un, Hbun, kuru Lavabo, kereata, kieemit, ç ivi v. a . 

en.ak, •Üt ve ynğurt ( No 1310) (No 1324) 
M. M. Vekaleti SAK : Ankara Valiliği: 

Hangar inş . (No 1312) Kurtuhıı okul biaaaı tamiri (No 1324) 
Cüıııhu ltandh heyeti •eıkhaııui tadıli Amasya Askeri SAK : 

(No 1317) Un (No 1304) 
Saf iyod (No 1281) Erzerum Askeri SAK : 

O. D. Yolları : Un (No 1304) 
Calvaniı.li beru, direk va. (No 1312) Kars Aıkeri SAK : 
Kimür küfesi (No 1310) 
!alut (No 1311) 
lnca mazot (1311) 
Kayın traver• dar hat içın (No 1311) 

Sıffır eti (No 1306) 
Odun (No 1306) 

Söke Belediyeıi : 
.Sakatif (No 1311) 

Lüleburgaz Askeri SAK : 

Harıta tan~imı (No 1306) 

1 İştanbul Gimrükleri Başaüd. : 
Neı..t {No 1312) 
Kıu .. fuulye (No 1313) 

Etlirne Aıkeri SAK : 
Koyun ati (No 1;,U) 
Y•laf (No 1314) • 
Pav)on tamırı ve hali inş (No 1321) 
T ın·la inı. [No 1321) 
Arpa (No 1311) 

lıtanbul Kewutanlıtı SAK : 
Çcırbal k marcimak komprımui {No 1314) 
Tevh't aenıeri ve ı: ly im nal (No 1Sl4) 
Pamulr.lu bu. (No 1314) 
Haydarpaı• baat. tamiri (No 1311) 
Boıtancıltaşı lyü!: depoları tamiri 

(No 1311) 

Ask. Fabrikalar U. Müd SAK: 
Bo.ş yag- tanekHj (Ne 1 ~ 14) $ 

Mulao yağı (Ne 1S18J 
Meıa k.ömüri (No 1322) 

İzmir Orman Çevirj'e Müd. : 
Odun ve kereata (No 1319) • 

İsparta Aıkeri SAK : 
Yulaf (No 1319) 

Konya Belediyeıi : 
Kapu numaruı (No l ~H 9) 

Bayramiç Jandarma Taburu : 
Pirinç va nohut (No 131 9) 

D. D. Yolları İı.mir : 
Tabi otemobfli kiralanma11 (No 1319) 

• • 

Hurda demirbaş eşya (Ne 1307) • 

Toprak M hıulleri Ofisi Y ezgat 
Ajanıı: 

Bu~day nakli (No 1307) 
Samsun Vil. 

Otomobil (No lseB) • 

Manisa Aıkeri SAK: 
Kv.ru fuııl)a (No 1308) 

Üsküdar-Kadıköy Tramvayları 
T. A. Ş . 

Kırtuiye malzemeai (1319) 

Gümr. Muh. Gen. Kom. ist. SAK 
Kilit va admiraltı demiri (1311) 

İıt. Nafıa Müd : 
Orm an Fakülteai b'nnsı tam ri (No 1320) 

Güzel Sanatlar Akademisi : 
Masa planıet v a . (No 1311) 

İst. Belırad Orman İıletmesi : 
Yakacak odunun ba:ı:ırlaamuı (1313) 

EdreD1 it Askeri SAK 
Tavle ınş . (No IZ13) 

Hamiş : ( ] Tırnak içine alınm ıı nu
maralar, i'in hangi eay l ı ırar e t ede 11ep· 
olduğunu gösterir. 

[•) Sonunda yıldız ııareti laul•nan itin 
müuyedeye aittir . 

MUNAKASALAR 
i n,aat -Tamirat- alıa işler~ :, Vlalzeme-Harita 

Ankara Valilifinden : 
Huıuıi idareye ait Kurtulaı ilk mektebinin tamiri pazarlıta ko

nulmuıt•r. 
Kctif bedeli 3i0 lira 25 kur•tlur. 
İhaleai 12.2.940 pa:ıart .. i i'ÜnÜ ıaat 15 de vilayeti dai111f eucü· 

meninde yapılacaktır. 

İsteklilerin ~ 7,5 aiıbetinde 29 lira 27 kursııluk muvakkat te· 
minat mektubu .veya makbuzluı ile 111e2k6r ginde vilayet daimi 
eu:imenine tartnameıini ~örmek iıtiyenlerin launst muhasebe ta
Jaakkiik miidürlüjiine müraualları ilaa olunur. 

116ilar, Klinik ve ispençiyari alAt, H ıe Lvz. 
M. M. V ckaleti Satınalma Komisyonundan : 

Hepsine tahmin edilen fiyatı 13600 lira olan on çeıil ilaç 
27.2 .~4U salı ıiınii saat 11 de Ankarada M.M V. satınalma komiıye· 
nunda puarlıkla aatın alıoacajıHdan isteklilerin mezkur tarih ve 
saatte '.lU4U liralık kat'i teminatlariyle birlikte komiıyonda bulun· 
maları. 

Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandıiı 
Müdürlüiünden : 

Aıkert f at.rikalar tekait ve muavenet sandıj'ma Jib.umu olan 
4'/ kal•• !ıbbi_ m~lıte111e !~ caza kapalı .. zarf uıuliyle alınacaktır Şart· 
•ame ye hıteyı JOrmek lfln Jaer &Un otlecfen ıonra askeri fabri ka· 
lar uau• müciiirliii ltiaaıındaki sandık müdürlitiine ve münakasa 
i~in &e 21 fıt9at perteahe filnü ıaat 14 de teklif zarfları ile mez 
ldlr mitlürlikte hazır lıtulua•lması. 

·~~~-·~ -~~----~----~~-

Ellk t r ik, Hlvqaıı, Kılori1er (Tesisat ve Mılz.) 
Gimrük Muhafaza Genel Komutanlıiı İstanbul Levazım 

Amirliii Satınalma Komisyonundan : 
ıı Ş•bat 940 ıla ekıiltmeıi yapılHak olan mu.otla çalııır 65 

beyrir kuntiadeki 4 tli:ıel motorin it'arı ahire kadar il!nının dur· 
cl•ruldutu alikadarlamı malumu olmak iiıere ilin olunur. 
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Bug··n ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
Şekil lhla ... ~. T ı tat c ... ladı 

il çlar, Klinik ve ispen~~rt allt, Hastahane Lvz. 

Sıhhi malı.eme Te eon: 47 kalem kapalı a. 

İliç: 10 kaJ~m pu. 13600 -

Elek tri k-H av ag azı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

12 şubat 940 da ihules· yapılacak olan ma· 
zotla çalışır 65 beygirlik 4 dizel motö · 
rü eksiltmesi tehir olundu 

Elektrik sayıcısı 
Buji: 4545-4600 ad. 
Dizel motörü için yedek parçalara (temd.) 
lektrik makine.si 3 safhalı 50 peryothı ve 

100 kilovat amper 

paa. Beb. 1 10 
1488 60 

M ensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Pamuklu bez yelek: 25000 ad. 
İskarpin: 30 çift 
Ynz.lık elbiselik kumaş: 18000 m. 
Yakalık çuha muhtelif renk: 2000 m. 
Pamuklu bez.: 30000 m. 

paır.. 

aç· ekı. 
paır.. 

150 -
17100 -
9200 -
7500 -

obilya, bUro ve ev eşyası Muşamba, Hah, v. s. 

Aık. f abr. Tekalt n Maanaet San- 21-!-40 t• -
dıtı Möd. 

2040 - M.M.V. SAK ı7-~-ff 11 -

750 -
ili -

11 25 
2565 -
690-
562 50 

Glmrilk Mub. Gea. Komut. i.t. SAK 

lıt. Elek. Tramor Ye Tloel lılet. U. Mld. 
M.M V. SAK 14·2·40 1 l -
ADkara Belediyeai 13-2-40 JO 30 
Tarıuı Belediyeıi 

lıt. KomatHlıfı SAK. P'ıadıldı 
lst. Belediyeıi 
M M.V. Hava SAK 
Tophane Ln SAK 

13 2·.W 14 30 
20-2-40 14 -
16-2-40 11 
13·2·40 14 30 
16-2-40 14 : o 

Tahta karyola 4 k iıilik: 75 ad. pa:ı; . 1875 - 140 62 Tophane Lvz. SAK 16·2-40 14 -
atbaa işleri - Kırtasye-YazıhaneLevaz_ı_m_ı _____ _ 

Ofset çinkosu,porselen bilya,ofaet kauçuğu- paz. 3350 -
su fanilası kadife su fanilası·tanjir filmi 
merdane·ecza v.ı. 
kliyat- Boşaltma - Yükletme 

Karaağaç. mezbahasından kasap dükkanla- paz. ayda 5000 -
rına et nakli 

Mahrukat, Benzin, akine yağlan v. s. 

Kalın vakum yağı: 1 O t.-kompresör ya~ı" kapalı ır.. 
10 t. 

MUteferrik 

SilAhtardnki degazör ve kazanının imal Ye· 

montajı İfİ (temd.) 
Demirden bilet dolabı: 2) ad -büyük 1"C 25 

ad.-küçük 
Binek eğer takımı 
Tevhit icmeri 
V. Z. İ. kamyonunun tamirhane haline 

ıfratı 
V. İ. S. kamyonlarından daha beş adedi· 

nin seyyar tamirhane haline ıfrat edil
mesi 

Benzin koymak için varil: 30 litrelik (% 
30 u döviz. verilecektir): 1500 2D O ad. 

Şaai halinde A talim otoıu yarım tonluk 
kilometrede 150-2 10 gr. ve 5 6 kiti la· 
fıyabilecck 50-75 ad. 

Saraciye malzeme i itfaiye ekipleri için 
Moloz ta ı, kum ve çakıl 
Haaır ıüpürge: 2500 ad. (temd). 
Yerli kayak: 100 çift 
ispirto takımı: 480 ed. 
Baskül 300 k.: 40 ad.·500 k 10 ad. 
Motopomp: 1 ad, 

rzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Arpa: 50 t. 
Sığır eti: 300 t. 
Et 
Kuru enak 
Sade ve zeytinyağı ile zeytin tanesi 
Ekmek l ci nevi: 120 t. 

_JJ. M ü 7 a y e d e 1 e r 
Yamalık kanaviçe: 5 t. (temd.) 
iakarta kanaviçe: 5 t. (temd.) 
İıkarta çul: 4 t . 

,, çuval: 5 t . 
Otobils 
Köhne etya: 35 kalem 

paz. 

kapalı •· 

paz. 

" ,, 

" 

aç· ekı. 

" 
" 

pu. 

" aç. ekı. 

paz. 
kapalı z:. 
paz. 

n 

" .kapalı z. 

aç. art. 

n 
pu. 
a~. art. 

" 
n 

Meşe odunu: 5052 kental-kayın odunu: 2791 ,, 
kental 

Kamyon Şevrole marka 31 model 6 ıilin· 
dir ve 2 tonluk " 

Köhne traktör ,, 
Tophane önünde batık Vrangel yatının çıkarı- ,, 

larak enkazının hükumetle ıerait dairoıio-
de t kıimi 

Koyun ve ııtır derileri 
Ford kamyonu 933 modeli " 

" 

6l0) -

6500 -

4MOO -

2539 99 
1155 -
450 -

1300 -
10000 -
2000 -

3500 -
90000 -

1075 -
639 -

1153 -
12000 -

271 70 

30 -

251 25 Harta Gea · Direk. Aak. 20-2-41 10 -

1500 - i.t. Belediyeti 10.ı.40 ı ı -

•57 50 D.D. Yolları Haydarpafa 26-2-40 15 30 

i1t. Elek. Tamvay Ttınel fflet. U. MQd. 14-2-40 15 -

487 50 D.D. Yolları Haydarpaıa 17-2-40 15 -

f1tan\,ul Komut. SAK P'ındıWı 

" 

M.M.V. Fen SaHt U. Mld. 

" 

13-2-40 1.( -
12-2 "° 11 30 
16·2-40 10 -

us.z..o 10 30 

12-2-40 - -

20-2 .40 a kadar 

190 50 l1t. Beledlye.i 26·2-40 l• -
14 -
il -

86 63 " !6-2 40 
33 75 O.O.Yolları 9 uncu ftletme Sirkeci 12-2-40 

97 50 
1500 -
300-

265 -
5750 -

81 -
48 -
87 -

900 -

87 85 

6-
500-

Beden T erbiyeıi Gen. Oirelı&. SAK Ank. 
Tophane Levazım SAK 15-2-40 15 30 

10 -
14 -

M M V. SAK 26·2·40 
Çubuk BelediyHi 27-2-40 

Çorlu Kor SAK. 
Kırklareli Aıkerl SAK 
i1t. BelediyHi 

" Kütahya Hava SAK 

lnbiurlar Umum MödOrUltCI 

• 
• .. 

Yalova icra Mem. 
iat. Sıhhi Müeaaeıeler SAK 
İıt. Orman Çevirı• Müd. 

Beyotlu 4 el Saib Hak. Beled. 
Meır.at Jılem. 

iıt. Def tordarlıfı 

" 

Ank. Ormaa Çiftlili 

" 

14-2 40 
1·3·40 

26·240 
26-2-40 
26-2-40 

27-2-40 

20-2-40 
20-2-40 
20.2.40 
20-2-40 

22-28-ı.40 
14-2-40 
26-2-40 

15 -
15 -

ı• -
14 -
14 -

11 -

10 -
10 -
10 -
10 -
15 -
15 
il -

16-2-40 13 30 

26-2-40 ı• -
26-2-40 14 -

14-2-40 15 -
15-2-40- ti -

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komfayonundan: 1 latekli çıkmadıtından ekıiltmeıi on rilo usatılmııtır. 
Bebcrine tahmin edilen fiah 110 kurut olan 4545 : 4600 aded Muhammen bedeli 1-488 lira 60 kur11ıtar. 

buji pazarlıkla aatın alınacaktır. Pazarlığı: 14.2.940 çarıamba günü Şartname ve li.teıini ıörmek iıteyealeria her gün eaclmea 
saat 11 dedir. Kat'i teminatı : 750 lira olup ıartnamesi komiıyonda kalemine H iıteklilerin da ll.2.940 1alı JIDI 1aat 10,30 4a bele· 
J'Örillür. Taliplerin muayyen nkitte M. M. V. aatıoalma komiıyo· diye eaoümeain• mGracaatları. 
:unda bulunmaları. 

Ankara Beledi yeıinden : 
Su itleri pular dizel motöril için alınacak olan yedek parçalara 

• • • 
Elektrik 1ayıe111 alınacakbr: Bak lttanbul Elektrik, Tramny 

ve Tünel İtlotmeleri U. MOd. iliıılarıoa, 

··- 10 Şubat 1940 
~ 

lstanbul Hayvan Bırsası Olr.I Satış Ftatları 
- 7. 2. 940 -

Ç .. it Sayıa Aiırlıt1 P a r a s ı 
Ea aıatı la y•karı ()rt• 
Kı. S. Kş. S. Kı._;,, 

IJeyaır. Karaman 
Kısıl Karamam 
Datlı~ 

-
92731 18 50 24 21 1• 
16787 16 28 24 fi 
6555 2! 27 24 " Kıvırcık 

Karayaka 

1958 
474 
812 
145 4837 16 16 Hl -

~------~~~~-----~-
Kuzu 
Stt Kuzuıu 1732 22745 25 37 25 3% 9'l ,, ________ .-/ 

Tiftik 
Keti 151 4962 ı• 

-
11 25 15 79 

..,,., 
o""'_ıı_a_k _ ________ ~-~----~ ~ 
Şark Ôküzil 
Ôkfiz 90 30013 8 15 50 ıJ o.l 
inek 3 891 13 17 15 f1 
Dana 6 1083 12 14 13 jf 

-
Bota ~ 
M-an-d-.------3-9--1-486_9 ___ 8 ___ 14- 10 ' 1 

Malak 17 2365 9 13 ıo> 

ıSTANBUL 
Ticaret ve Zahire 

Borsası 

- 9.2.940 

Fİ ATLAR 

C 1 N S 1 1 Aı•A'• Yukarı 

Rufday yumuşak. 
• ıert 

Kr. Pa. 

s 32 
s 15 
5 30 

Kr. Pa. 

6 -
6 -

Arpa A.nadol dölı.ma 
M11ır ıarı dökme 

• beyar. • 
Kaçik.ılı 

Çavdar 
Kendir tohum11 
Kuşyemi 

Badem iç tatlı 
Fındık ' iç 

3 35 
3 35 

88 -, _ 
6 14 

90 -

Fuulya barbunya 1S -
Yapak Anadol 62 -

GELEN 

5 31 

'4 -

Tiftik 
Butday 
Çavdar 
iç ceviz 

70 Ton 
700 

Katan tohumu 
Arpa 
Un 
Suaaın 

Funlya 
Merıimık. 

Nohu.t 

15 • 
19 

120 • 
- . 
ao • 

142 • 
15 
30 • 

G 1 O EN 
Kendir tohumu 10 Ton 
Arpa 
Fuulya 
Afyon 
Tiftik 

" 84 • 
6 .• 

8 " 
Kutyemi 10 • 

DIŞ FİATLAR 

• 
Keten T. 
M11ır 

: Liverpul 
; S ikago 
• V inipek . 
: Londra 

4 77 
4 09 

1 88 

BORSA 

Londra 
NeYyork 
Pariı 

ÇEKLER 

9 . 2 • 1940 
5.21 
130.19 
2.95 
6.6375 

29.105 
69.3433 
21.8225 

Millno 
Cenevre 
Amıterdao 

Brtlkael 
Ati na 
Sofya 
Madrid 
Budapeşte 

Bük ret 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 

0.965 
1.57875 

13.1575 
23.29 
0.965 
3.055 

30.7625 
'30.8275 

ESHAM VE TAHVıLAT 

Ergani ' 19.80 19.88 
Sını·Euurum V 19.32 

.. " 
VI 19.20 

TAKAS PRiMLERİ 
Takaaıo nev'i ltballt ihracat 

Enterşanjabl 

İngiltere 
lilel9ik.a 
Hollanda 
llıTeÇ 

Fruaa 
llTİtT• 

S6 
70 
70 
66 
s~ 
5, 
70 

Ha11r AliTre 

45 
40 
47 
.(1 

so 
42 
40 

44 
39 
46 
40 
43 
41 
39 

İhrHat primleri • /o 100 kı1met ÜHriııden 

h•H" edllmlıtır. 

1 S T AN BUL P I y A S A5 

ERZAK VE ZAHIRf: 
TOPTAN FİATLARI 
_Çay 

Cava 
Çin 
., akkuyruk 

Hindiye 
Seylan 

400 - ~ 
400 ı"rJJ 
800 - ;,,n 

Kahve 

•40 - '1i 
420 - 'o1 
103 - 1 

Limon 
.(90 adetlik {f talya) -
504 > yerli 900 
420 > 8ı5 
300.380 > > 
360 > (italya) 
360 > (Trabluı) -
330 1 > 

300 > dtalya) 
300 > (Trabluı) 
320 » .. 

/ 

/ 

Patates 
Buraa No 1 

" il 

f 
• 50 ' 
5 50 J 
.. 60 1 
8 5' " 111 

Trabzon No l 

" il 
" 111 

Adapazarı No 1 

" 
" Bolu 1 

" il 
ine bolu 

> 
> 
l> 

Ordu 

Pirinç 

1 
il 

ili 
iV 
1 
il 

il 
111 

__ , 
--1 

6 50 J . ~ / --------------
Menin 25 -
Antalya !8 .-
Tosya 24 .-
Adapazarı .-
Buraa (pembe) 29 .-

" (Viyolona) 33 .-
" (Beyaz: ka11m) 28 ..,,., 
,, (Kamolina) 21 .-
" (Kırmuı) .-

Edirne (Viyolona) -
,, ı Maratelli) 29 ..,,., 
., (Kamolina) 21 ,.,,... 

Edirne (Kırmm) ..,,., 
Yerli (Bombay) 29 ..,,., 

Sabun 
Zeytin yatından 1 30 ,.,,... 

il 29..,,., 
21..,,., " ,, 

Pirina ,, 
Sadeyal 

Uıfa 1 

" 
il 

Birecik 
Antep 
Mardin 
Diyarbakır 95 / 
Kara eriınit 9.5 

. . 80 / 
:zı erınmeı.oıt / 

Trabzon Vakfıkebir - / 
n şarlı -
Şeker 

Küp yerli -
Toz " _.., 

Vejetalin -

Yumurta 
iri sandığı 
Ufak n 

~ytin 
Duble (937 maba.} 
Birinci 
ikinci " 
Uçüncil ,. 
Duble (938 mahı.) 
Birinci 
ikinci 
Uçilncil 

" 

--/ 

~ 

" ti 

• 



~lya, Bttr v ev şy sı, uş mba, Hah v.s. .... ~ . ......,_... ....... _______ _ 
İstanbul Levazım Amlrligi Satına.ima Komlıyonund'm : 

hld 75 Adcd beheri dörder kitilik ta ta karyola alıuacaktır. Pazar. 
._.• •kıilt eai 16 tubat 940 cu a ıünl aaat 14 de Topbnuede Lv. 
li ır~iti satı.al a komisyonunda yapılacaktır. Tala i bedeli 1875 
:.• ılk t minah 1.fO lira 6! kuuftur. Şartn me ve n-nuneıi ke· 

111Gnia görüHir. 

e Lvz. 
nden: 

t d liarita G ncl DirektlSrlüğü matbaaaı ihtiyacı için kemiıyenca ev• 
1 tı n ınuneleri veçhile ofset çinkosm, poraelen bilya, ofa t kauçutu, 
;u fanillsı, kadife su fanilası, taojir filmi, nıercameler, ecn ves ir 
ltarlılda ıatın alınacaktır. 
~ ~uha m n bcieli 3J50 lira m•nkkat teminatı 251 lira 25 ku· 

ıtıır. 

t.J· ib lesi ~O ~abat 940 ealı ~ ni saat IO yapıluakbr. Vermeye 
ltı~p olanlar nilmune Ve evsafını (Örmek ÜHrC her f n komiıyon 
~•at edebilirler. 

Nakliyat - Yükleme - Boşaltma 
İstanbul Belediyesinden : 

94() l<araaRaç mezbahasında ke1ile• bıayvan etlerinin 31 mayıı 

11 
tarihine kadar mezbahadan kasap dfikh ların nakli iti 2490 

Jı llll:ıaraJa kanunu 40 ınCI madde ini11 IOD fıkrasına flSre temdiden 
tıı~lar}ı~a konulmuştur. Aylık kira muhammeoi 5 bin lira ve ilk te· 

111atı 1500 liradır. Şartname Zabıt ve Mua elit .kaleminde rörü· 
;'.elctir. ihale 10.2.940 tarilaine raıtlıyao e11marteıi ıünA aaat 11 de 
ııı''ıtı! encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuı. veya 
Qı •~tupları. 940 yılınn aid ticaret odaaı ve şartnemede yazılı vCBaite 
i llık olduklarına veya ihale tarihinden itibaren 15 rü• zarfında 
:erıilen veırıiti temine muktedir olduklarına d ir mali itibar vesi· 
•larile ibale gfinl uayyen saatte daimi enc6mendc b•lunmaları. 

~uk t, Benzin, akina yağları v. s. 
Gümrük ve inhisarlar Vekaletinden : 

M. M. Vekaleti Fen ve Sanal U Mndürlüfllnden: 
1500 : 2000 adet beazin koymak için 300 litrelik varil alına· 

caktır. para ının °~ 30 u döviz verilecektir. Taliplerin 12.2.940 tari
hine kadar r.1. M V. fen ve san'at U. Md. ne ruür caat etılerek 

şartnamel rioi hazırlumaları. 

• • • Yarım tonlnk kilometr de 150 : 200 rram ve 5 : 6 kiti ta· 
'ıyabilecek 50 : 75 adet 'asi halinde A talim otosualanacaktır. • oto. 
ların debriyaj baakı peclah çift olacaktır. Karoseril ri yerli elarak bu. 
raila verilecek plana röre y pılaeaktır. Otelarıa e11 kısa za anda 
verilmesi şarttır, Taliplerin 20.2.940 tarihine kadar M.M.V. Fen ve 
San' t U. Md. ne müracaatla ş rtnamelerini fi zırlamaları. 

İstanbul Levazım .Amirliği Satınalma Komhıyonundan : 
480 Ade<l ispir o takımı almacaklır. P znrlıkla el ıiltmesi 

15.2 940 perfembe günü aaat 15,30 da Topbuede Lv. Amirliği sa
tınalma komisyonunda yapıl caldır. Tahmin bedeli 1300 lira ilk te 
mioatı 97 lirn 50 kuruştur. Şartname ve n muneai komiıyenda ıö 
rüliir. isteklilerin kanuni veıikalarile ko isyon ıelmeleri. 

Beden Terbiyesi Genel Direktörlüfü Satın ima 
K. iıyon11adaa: 

Sopaaiyle beraber muht lif ebatta 100 çift yerli kayak mlbayaa 
edilecektir. İhale bu ilin tarihinin ferdaaından itibaren yediôei rfinü 
ağleden sonra saat 14 tc Ankara Y enitehir İ:ımir caddesindeki ıe· 
nel direktörlük bina.11nda üte,ekkil aatınalma komiııyoounda icra 
edilecektir. 

Şartname komisyondan alınır. 
Talip olanların tekliflerini yukarıda zikredilen ilaale aaatioden 

en aı. bir saat evvel k.omiayon reialiğioe tevdi etmeleri ve teklifleri 
tutarının yüzde yedi buçuğu nishetinde muvakkat teminatını yatır 
malan ilin olunur. 

Çubuk Belediyesinden: 

Açık eksiltme ile bir motopomp alınacaktır. 
Tahmin bedeli ZOOO liradır. 
Muvakkat teminatı 150 liradır. 
Kati teminat 300 liradır. 

t& ~ki bin kilo benzin açık eksiltmeye konulmuştur. İhllleai 28.2.940 

111 
ııu ıaat 15 te yapılacaktır. Muhammen bedeli 590 lira olup te 

Ilı ll9akkat teminatı 44 lira 25 lr.uraıtur. Belli saatten <5oce teminatı 
t '•akkatenin pmrük ve inhi1arlar veklleti mulauebe nı:.neıine l 

1hale günü 27.2.940 tarihine müıadif salı l'Ünü s at 14 
bu baptaki vartname bilabedel verilir· 

'hrılarak komisyona bat vurulma"· M. M. Vekaleti Satınalma Komlıyonundan : 
1 Hepıine tahmin edilen fiyatı 10 bin lira olan .fO aded JOO kilo· 

rrik 
Ankara Lev~ım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

j luk ve 10 adet 500 kiloluk baskül pazarlıkla minaka1&ya kon••f· 
hır. İbaleai 26.2.940 pazartesi aant 10 dadır. Kat'I teminatı l li· 
ratılır. Evsaf ve şartnamesi bebelsi:& olarak M. M. V. 1atı•al a ko
misyonundan ahnabilir. İsteklilerin kanunun emrettiti bel,.elerle 
laale aıaatıoda M. M. V. satıoal a koaiayeauna rel eleri. 

lıt. Muhnfız Alayı ihtiyacı için 13 baı katar satın alınacak-

k Yükı klili 1.35 eöfüs çevreıl 1 ,55 ve yaıı 4-8 arasında 1 * .. • 
o;:•rları olup da satmak istiyenlerin ıah p•rı•mbe eünleri . Silahtardaki de~HÖr ve ka.ıaaıoıo imal ve mctotajı iti : Bak 
lll, •den sonra Sarıkııladaki hay-..an haetaneıine eettrmeleri İat. Elektrik Tramny ve Tüael İtlet•eleri U. Mid. ilialarıaa. 

tı olunur. 

D. D. Yolları ve Limanları İıletme U. Müdürlüfünden : 
bQ .. Muhammen bedeli 6500 lira olan 25 aded klçük ve 25 aded 
ıı/uk denıirden bilet dolabı 27.2.940 salı ıiiııi ıaat 15 tc Haytılar-
1& ~da G r bina&ı dahilindeki komiayon tarafından kapalı zarf uı111· 

ıle satan olınacakhr. 
_,t B_. it girmek isteyenlerin 487 lira 50 kur•tluk muvakk t temi
'Y •. kanunun tayin etti i veıikal rla tekliflerini muhtevi zorflarmı 

111 iün a t 14 de kadar komisyon reislitine vermeleri lazımdır. 
tı.,.ı Bu ite aid çartoamol r lı:omiıyondan paraaız olarak datıhlmak. 

ııır, 

. Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüi6nden: 
'dU ldar miz için kapalı zarf uıulü ile bir yolcu otobüıl mübayaa 

tcektir. 
t\d M.uh mmen kıymeti 5 bin lira olup muv~kkat teminatı 375 li· 

llt, 

'(01~hale 28.2.940 pazarleıi ıAnl saat 11 de Ankara Devlet Hava 
~İ• rı nıeydanında k in mum m6dörlük binuında teplanacak ko

'~? tarafındaa icra edil cektir. 
lf,. ır iıe ait fenni v hususi ıartnaaelerle mukavele projelerini 

jh 'Yolları Umam MödilrHltüoaen alınabilir. 
'<oıı al eye ittirik edecek taliplerin t klif mektuplarını Devlet Hava 
tiııe •~ı Uınam m diirlük binasında teıekkül edec k komiıyoo reiıli
l"hh ı&.aıe aaatındaft bir saat evvel ver eleri li:r.ı dır. Poatada vaki 

flr kabul edilme&. • 

~ lıtanbul Ko utanlılı S tınalma Komisyonundan : 
'-••tıd 0nıiıyonu aada m v ut t rtn meıine ı~re V. 1. S. kamyon· 
~, ~ lln daha beş adedinin seyyar tamirlaa e baline ifrat edilmesi 
'' 1 6~ tflıı:ıirhanelere lth.umu olan malzemenin pazarlıkla münakasa
~ • 941.) cuma pnü saat on buçukta baılanııcak ve ayni günde 
ltıı1ı~1 Yapılacaktır. İsteklilerin belli gün ve aaalte Fındıklıda Komu-

•atıııalm komisyonuna müracao.tları. 

dıı~~· • Komiıyooumnd mevcat tartoamesine röre alhncı Kolor
~'ıı, hotto parkı a-Boderilen beş adet V. Z. ı. kamyonunun tamir-

al' ''•t ıne konmasının pazarlıkla münakuuı 16.2.940 cuma gtini 
btlti 0~da batlanacak ve yni a-ünde ihalHİ yapılacaktır. İıteklileria 
ııı.,,, ilin ve 111.att Fındıklıda Koaaataohk aatınalma kemiı1on••a 

c'•tları. 

• >o,,'rı:ı.. Mnoakua gtin6 talibi 9ıka11yaa airlikler ilatiyaeı iıin komir 
''ttı,,· \llda eve t tartnameain rlre kırk aekia bin lirahk tevlait 
tGıat 1 l>a:ıarlılda sahn alıHcaktır. Mlnakausına 12.2.9.fO pazartesi 
'-~tar 8jat on bir buıukta baı;lanacak ve ayai ıiatıle ihaleıi yapıla· 
.._, lt~ttı~leldileria belli rin ve 1aatte Fuıcıklıca "•••tanlık ntıaal-

15Yonuaa aüra aatları. 
.. 

~t bi::k Ko atanlık irliklari ihtiyacı i9in altmıf s•bay ve elli tlı 
l.~.9•o Q'er takımı pazarlıkla aatı11 alınacaktır. MBaakaaa11aa 
hp1ı, kaalı .RiiD ıaat o dörtte batlaaacak ve ayni günde ilaaleai 
''tııı.~' tır. lıteklilerin b 1li gön ve ıaatte Fındıklıda Komutanlık 

'YQıa k · oaı1170Duna müracaatları. 

Erzak, Zahine, Et, Sebze . s. 
Manisa Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Manisada bulunan birliklerin ihtiyacı ol n 90 pin kilo 
ııjır veya keçi etlerind n hangiainin fiyata mü.ait olursa o 
cins et ıerait ve evsafı dahilind satın alınacaktır. Kapalı 
zarfla ihalesi 23 - tubat 1940 cuma ıünü saat 11 dir. Hepsi· 
nin tutarı 22500 liradır· İlk t minat 1687 lira 50 kuruıtur. 
İsteklilerin ilk teminat makbuz v•ya mektuplariyle 2490 sa
yılı kanunun 2·3 maddelerinde yazılı vesikalariyle ihale gü· 
nü ihale saatından bir saat evveline kadar teklif mektupla· 
rını Manitada Tüm. Sa. Al. Ko.na Yermeler{. 

Kırklareli Askeri Satınalma Komiayonundan: 
300,000 kilo sıA"ır eti kapah urfla münakasaya kon•Uflur. 

Muhammen bedeli 90,000 lira elup ilk teminatı 5750 liratılır. İhale 
pnü 1 M rt 940 ıaıı• 15 dedir, Taliplerin mnkCır pndo k namıa 
2, ve cü madddcrinde yazılı veıaikle teminat ve teklif mektupları· 
Dl havi zarflarını belli aün ve aıaatten bir aaat vnlioe katılar Kırk. 
larelinde Aı. aatınalma Ko. na v rmeleri. 

lstanbul Elektr.tk, Tr.amvay ve Tünel lşletmelerrf 
Umum üdUrlUgUnden: 

8.2.1940 pertenbe ıünii pazarlıkla ekailt esi yapılacatı ilaa 
etlilen Silibtardaki deraı.CSr ve kazanın an imal ve m ntajı iti 14 2.1940 
ıartanba ıünil saat 15 de tekrar pazarlıta konmuıt r. 

Alakadarların meııkftr iÜn ve saatte idaremiz; T nel batında 
Metro h n binaaınm 5 inci katında toplanacak Komiayona müraca-
atları. (1067) 

guldakta Betonarme 
öpr·· inşaatı 

Ereğli Kömürlertl işletmesinden 
lşl .. ı :ıemizio Zonıuldakta yaptırmakta olduğu Z•nıuldak • Aıma ŞoıH· gü

zerr,lihında iki adat lı•tonarmı ŞOSE KÖPRÜSÜ kapalı zarf u1Ulıla ıkailt
meye konm•11t•r. 

· Ek11ltmı 26.2.940 iÜnii .. ·.ı 15 dı Zo•ı•ldakta fılatmınln Müdiriyat bina-
• nda yapılacaktır. K•ıif tutarı 46.719 lira. ve tı•İnatı 3.SOO liradır. Eka,ltwı 
far1namHile lıuua merbut (Mulı:anlı proj11i, hHuıi ıartııa•e, nbidi fiyat 
cetveli 'Ye iul:ınamHi. hu'iui ke,if cadvcli, proje 'Ya rHımler) A•karada Eti 
lank Umumi Merkninde, l.tnh•lda Eti Bank büronnda ve Zonı•ldakta 
1,latme Merkeziııde 5 lira mukabilinde Htılmalı:tadır. Arzu adıııl1r yulı::arıda 

yazılı üç •abalcle ltu evrakı görlp bılibadel tedklk edeltılirlar. 

~~c:ı::::~z:?ZC:::::::?:Z~!Dll!S•t::m::t:3:~Z!Jlll ... 8:;ili7Z:ı:~ 

lstanbul Elektr.ik Tr.ımvay ve Tünel ı,ıetmeleri 
Umum Müdürlüğünden : 

M•btelif ••11ıi el klrik nyıcııı m "bayaa 
darlarıu Metro baomıa 4 üuci katında Lcvazı 
name almaları liizumu ilin oluı.ıur. 

eılilccetiaden allka· 
Mi.lürlütilnden tart 

(1065) 

Ci .. i Miktara Eksiltm şekli 

Yamalak kanaviç 5000 kg. açık arthrm 
lıkarta kanavi~ 5000 ::o > > 

lıkarta çul 4000 :ıı pazarlık 
ls1 arta çuval 5000 » açık arttırma 
I - 2. 1. 940 tarihiude yukarıda cımı ve miktarı yazıla ıskarta 

aar~ılara teklif olunan bedeller laaddi layık iÖrülmediğioden yeni· 
den 9eraiti sabıka dairesinde arttırması 10 gün temdit edilmiştir. 

il - Arttırma ve pazarlık 20. il. 940 aalı günü saat 10 da bat· 
layacak ve 12 ye kadar devam etmek üzere K bataşta Levazım ve 
Muhayaat Şubesindeki Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

ili - isteklilerin artbrma için tayiıı olunan gün ve saatlerde 
0 

0 15 miktarındaki teminat paralarile birlikte mczk6r Komisyona ael· 
meleri ilin olunur. (1046) 

• • * 
1 - lfMart 940 tarihind n il Vlll 940 tarihin kadar İdaremiı.in 

Cibali Fabrikuından birikecek 1500 adet bot bobin aandıkları pazar. 
)ıkla aatılacnktır. 

il - Pazarhk 21.2.940 Çart mba günü saat 16 da Kabatafta 
Levazım ve Mubayaal Şubesindeki Satış Komisyonunda yapılacaktır. 

111 - Nümuneler her gün Cibnli F brikasında göriılebilir. 
iV - İsteklilerin paz rlık ifin tayin clunan gün ve saatte 0 

0 15 
•ikdarı•daki teminat paralariyle birlikte mezkür Komiıyona gelme· 
leri. (871) 2-4 

••• 
I - Keşif, şartname plin mucibince idaremizin Bafrada yaptı

raeatı İdare binHı inşaatı işine t lip r.uhur etmedi inden yeniden 
a:rıarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

il - Keşif bedeli ,,~8.117,91" lira muvakk t teminatı ,,2.108,84,, 
liraiır. 

111 - Pazarlık 12. 2. 940 pazartesi ünü aaat 15 te Kabataşda 
Lenzım ve Mubayaat Şubesindeki Ahm Komisyonunda yapılaeaktır. 

iV - Şartnameler her iÜn sözü geç n Şub den ve İzmir, An· 
kara, aafra Müdürlüklerinden ,, 140" kuruş mukabilinde alın bilir. 

V - Müoakaaaya girecekler şartnam nin "F" fıkraaınd yazılı 
veaailııi ihale gününden ,,8" gün evveline kadar bulundukları ma
ltalli İnhisarlar İdaresine ve İnıaat Şubesine verm leri ayrıca bir 
fe11•I ehliyet vesikası almaları ve pazarlık için tayin olunao gün ve 
saatte • 0 7,5 fiivenme paralariyle birlikte mezkur Komisyona mü· 
raeaatları ilin olunur. (i82) 4-4 

••• 
Cinai Miktarı Muham. B. 0 

0 7,5 Teminat ksiltme 
Lira Kr,. Lira Krş. Ş itli saati 

----·- --- --------
Baakül 500 kg. 12 adet 1920 00 
Süpürie büyUk 3000 , 397 5o 

boy 

144 00 
29 81 

Açık Ek. 14 
il il 15 

Jelltin 310 kg. 
YaDilD S. ALETİ 70 adet 875 -

P zarlık 16 

> :ı> Leva:ıımı 26 kalem 84 03 
6S 62 
63 60 

::o 1 ,3 
> 16,38 

l - Şartnamesi mucibince "310" ki· jelatin müte hhidi namı
na ve diter "4" efYa hizalarında gösterilen usullerle eksilt eye 
konmuştur. 

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

111 - Eksiltme 14.11.940 çarşamba günü Ka atafta Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Ko:nisyonunda yapılacaktır. 

lV - Şartnameler ve yangın söndürme Le zım müfredat lis
teai her gün ıözü geçen Şubeden parasız alınabilir. 

V - İsteklilerin ekailtme için tayin edilen gün ve saatlerde 
• 0 7,5 ırüvenme parolarile birlikte ez.kür Kooıiıyoua ielmeleri. 

(892) 3-4 
• * * 

1 - Şartnamesi ve Eb'ad li tesi mucibince 1000 l\P saodıklık 
tam boy tabla. pazarlıkla satın alınacaktır. 

il - Pazarlık ı 9 il 940 pazartesi günü saat 15 de İstanbulda 
Kabatatta Levazım ve Muba7aat Şubesindeki Alım Komiayonund 
yapılacaktır. 

111 - Şartnn c ve listeler her gün sözü eç n Şub ve ve:ı.n -
si•den ve İzmir, Aakara, Samsun B müdürlüklerinden 22U kuruş 

1ı1ka ilind alınabilir. 
iV - Pazarlığa iştirak etm k isteyenler mu yyen ün ve saatte 

% 7,5 güvenme paralarile veya banka le inat mcktuplarile ve di
ter kanuni veaaikle adı ıeçen Komisyona ırcl leri. 

V - Kereste, sif olarak da teslim edilebilir. (643) 3-4 

Muhammen bedel, muvakkat teminat ve mikdarları ile cinsleri 
aıotıda yaul ı ahşap traversler her liste muhteviyatı } rı ayrı ihale 
edilmek üzere 23. 2. 1940 tarihinde cuma günü saat 15 den itiba
ren ve kapalı zarf usulü ile Ankara'dn İdare binasında satın alına
caktır. 

Bu işlere girmek isteyenler hizalarında gösterilen muvakkat te· 
minat ile kanunun tayin ettiği veaikaları ve teklifleri aym gün saat 
14 e kadar Komi•yon Reisliğine vermeleri lazımdır . 

Şartnameler 312 kuruta Haydarpaşa, Ankara, İzmir v Eskişe-
hir veznelerinde satılmaktadır. (968) 2-4 

• -

B berinin mu• Muvakkat 
Liste Mikdar hammen b d. teminat 

Ne. adet Cinai lir kr. lira kr. 
--- -- ---- -- ---

111,700 Cari bat kayıu traversi 2 25 13,803,-

2 10,000 Köprü traversi meşe 6 25 4,375.-

İmtiyaz Snhtbi ve Yazı lıleri Direktörü: İsmail Gi .. it 
Baııldıtı yer: Akın 8Hımevi lst nbul 



QUATRlEME ANNEE Ne. 1325 

ABONNEMENTS 
Ville et Province 
3 ı:noi Ptra 450 
6 " 850 

12 " 1500 
Etranger : 12 mois Ptrs 2700 

Le No. Ptrs 5 

~AM!.DI 

Quotidien des AdJudicat:ions 

10 FEVRIER 1~ 

.~----------------------____.,; 
ADMINISTRATION 

Gnlata, Fermeneciler Cad· 

Kenber Han, 2me Etag~ 

r o 8-9 ıı-12 

T elephoııe: 49442 

Pour la Publicite s' adresser 
a l'Admtnistration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entreprerieurs de l'Etat Boite Po.tale No. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
------ Mod;---Prix Caution. -o-:L::-i:'"'e_u_x_d~,-a-;-dJ::-.u~d:":"ic-a-ti-:-. o_n_c_t_d'l"'u ________ __ 

Ohjet de /adjudicatlon d'adjudicat. eatimatif proviaoire Cahier dea Cbargea Joura Heurcı 

--------~-~---------------------------
Adj ud ications au Rabai~ 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments ~anitaires-Fourniture pour Hopitaux 

Articles sanit. et produits pharmaccut.: 47 lots Pli cactb 

Medicaments: 10 lots Gre a gre 13600 

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallaUon ~ 

L'ndjudication qui dcvnit avoir lieu le 12.2.40 
pr. 4 moteurs Diesel de 65 c.v. et fonc
tionnnnt avec du mazout a ete ajoumee 

Compteur elcctrique 
Bougies: 4545-4600 p. 
Piecc~ rechange pr. moteur Dicsel (ni) 
Machine electrique ii 3 phases, 50 periodes 

et ıımp. de 100 kwt. 

Gre iı g-re la p . ı 10 
1488 60 

Habillement - Chaus ures - Tissus - Cuirs 

Gilels en coton: 25 00 p. 
Escarpins: 30 pnires 
Etoffe pr• hnbits d'cte: 18000 m. 
Draps de diff. coulcurs: 2000 m. 
Toile en coton: 30000 m. 

Grc a g-re 
Publique 
Gre a gre 

,, 
> 

150 -
17100 -
9200 -
7500 -

2040 -

ateriel 

750 -
131 

11 25 
2565 -

690 -
562 50 

Dir. Cııines Retraites et Prevoyance 21-2-40 
des Fab. Mıl. Ankara 

Com. Ach. Minis. Def. Nat. Ankara 27-2-40 

C. A. Comm. Gen. Surv. Douan. lst. 

Dir. Gen. Expl. Elcctr. Tr. et T. lst. 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 14-2-40 
Municipalite Ankara 13-2-40 
Municipalite Tarsus 

Co,.., Ach. Comm. Mil. Jst. fındıklı 13-2 40 
Com, Perm. Municip. lstanbul 20-2-40 
Com. Ach. Minis. Def. Nat. Dep. Aviat. 16·2·40 
Com. Aeh. lnt. T"ophanc 13-2-40 

,, ,, 16-2-40 

meublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 

14 

ıı 

11 -
10 30 

1"4 30 
14 -
il -
14 30 
14 30 

Lit en bois pr. 4 perıonnes: 75 p. Gre iı ıre 1875 - 140 62 Com. Ach. lnt. Tophane 16-2--40 14 -

Travaux d'lmprimerie • Papeterie _:!_~rniture de Bureaux 

Zinc Ofset, billcs en porcclainc, caoutchouc Gre a gre 3350 -
Ofıct, flanelle eau, id. en velour, film 
Tangir, cylindrcs, ete. 

rransport-Chargement - Dechargment _ 

Transport de viande de l'abattoir de Karaa- Gre a gre p. mois 5000 ...... 
taç aux bouchcries (aj) . 

Combustible - Carburant-Huiles 

Huilc vacoum epniuc: 10 t.-id. pr. comprcs- Pli cach 
ıcur: l O t. 

Div 

Baril pr. benzine de 300 litrcs (les 30 °!o en 
dcvise): 1500-2000 p. 

Auto d'excrcice de demi tonne et en forme 
de chassis pr. 5 6 personncs et conıom
mant 150·200 gr. de benzine par kim. : 
50-75 p. 

Hıtrnais de monture 
Selleı 

Gre a rre 

" Trnnsformation en atclier de 5 camions V .Z.I. ,, 
,, ,, ,, de cinq cnmion V .l.5. ,, 

Fabrication et montage chaudicre degageur a 
Silnhtnr (aj) 

> 

Armoirc en fer pr. billets: 25 ırandeı et 25 Pli cach 
pctitcs 

Articlc de ıellcric pr. equipcs sapeun pom- Publique 
wera 

Pierres mocllons, sable et cailloux 
Balais en jonc: 2500 p. (aj) 
Ski indigbne: 100 paires 

,, 

Gre iı gre Lnmpe iı nlcool: 480 p. 
Basculc de 30U k.: 40 p.-id. 
Motopompe: 1 p. 

de 500 k.: 10 p. ,, 

Provisi ons 

Orge: 150 t. (aj) 

,, 150 " ,, 
,. 100 " ,, 
,, 150 > > 

Viande de boeuf ou de obevre: 90 t. 
Viande 
Provisions 
Beurrc et huile d'olivcs 
Orr•: 50 t. 
Viande ie boeuf: 300 t. 
Pain lre qual.: 120 t. 

djudications a la surenchere 
Machine pr. reparatioD chau11urcs 
Montre en or veo chalne de 36 drams: 1 P• 

Cancvaı: 5 t. (nj) 
> camelotc: 5 t. (aj) 

Publique 

Pli caeh 
,, 
::o 

> 

,, 
Gre a rre 

> 

" ,, 
Pli cach 

,, 

Publique 

" 
" ,, 

6100 -

48000 -

6500 -

2539 99 

1155 -
450 -

1300 -
10000 -
2000 -

10500 -
10500 -

6750 -
9750 -

22500 -
1075 -
639 -

1153 -
3500 -

90 00 -
12000 -

110 -

251 25 Dir. Gen· Cartoıraphie Ankara 20-2-40 10 -

1500 - Com. Perm. Municip. Istanbul 10-2--40 11 -

•57 50 lrc Exploit, ,Ch. de fer Etat H. paşa 26·2-40 15 30 

487 50 

190 50 

86 63 
33 75 

97 50 
1500 -
300 -

788 -
788 -
507 -
732 -

1687 50 
81 -
48 -
87 -

265 -
5750 

900 -

C. A· Min. Def. Nat. Dir. Gen. Metiera 12-2-40 - -

" 
,, Juıqu' au 20-2-40 

Com. Aeb. Comm. Mil. Iat. Fuıdıklı 

" " 
" ., ,, 

Oir. Gen. E.xpl. Elcc. Tr. et T. lıt. 

lre Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 

Com. Perıa. Municip. Iıtanbul 

> " 9me Exploit. Ch. d• fer Etat Sirkeci 
Dir. Gen. Ligue Sportivc Ankara 
Com. Aoh. lnt. Tophane 
Com. Ach. Min · Def. Nat. Ankara 
Municipalite Çubuk 

Com. Ach. Milit. Edirne 

" " > > 

> > 

Com. Aca. Divisiön Maniıa 
Com. Perm. Municip. Istanbul 

> ,, 
" > 

Com. Ach. Corps Armec Çorlu 

• Milit. Kırklareli 

" 
Regimcnt Aviat · Kıtalaya 

13-2-40 
12-2-40 
16·2·40 
16-2-40 
14-2-40 

27-2-40 

26·2-40 

26·2-40 
12-2-40 

15-2-40 
26·2-40 
27-2-40 

27-2-40 
27-2-40 
27-2-40 
28·2-40 
23·2·'40 
26·2-40 
2'-2-40 
26-2-40 
14-2-40 
1-3-40 

27-2-40 

2mc Burcau !de. Iıt. Saadalbedeılen 13, ~0-2-40 
4mc ,, > ,, ,. 16, 20.-2--40 
Com. Ach. Econom. Monop. Kabatacbe 20-2-40 

,, 
" 

20-2-40 

14 -
il 30 
10 -:-
ıo so 
ıs 

15 

14 

14 -
11 -

15 30 
10 -
14 - · 

11 -
15 -
16 30 
ıs 

11 -
14 -
14 -
14-
15 -
15 
11 -

13 -
14 -
10 -
10 -

• 

Memento des Fournisseurs ..../1 
LF.S ADJUDlCATlONS QUl AURONT LIE.U LE 12.2.940 

Com. Acb. Milit. İzmit : 
Oiv, uıt~nıile de cui.ıııııo [No 1323] 

Defterdarat istanbul : 
Armoire tapiı ete [No 1312) • 

Municipalite İstanbul : 
Conıt. lıeu d'abri [No 1312) 
Conıtr. bordue {No l!H2] 
Produits phıırmaeoutıqueıı {No 1S12] 
Bottinea en caoutchoue [No 1310] 
Fromage blanc et kacher, farino, maca
roniı, lait ot Jnğhourt [No 1310] 

Com. Ach. Minist. Def. Nat. : 
Conatr, hangar [No 1312] 
Repar. bitiment [No 1312] 
lodo pure (No 1281] 

Cbemins de fer Etat : 

Dir. Gen. Monopole•: 
Sacs [No 1321) 
Jute blane [No 1322) , ıll 
Rop. bit. Administratif A Bafra [N° 

Com. Acb. lnt. Tophane~ 
Seau i'ı anse et n couvorcle [No 

1 
Toile fica [No 1322] 

1 1~ 
Ben:ıine, valvaline et guiıH [N° ~ 

Com Acb Place Forte çaıı• 
Orge [No 132SJ 
La·nbo, boiı de couetr., cloı:t 
[No Ul24) 

Vilayet Ankara : 
Rcp. bat. ccole [No 1324] , 

Com. Ach. Milit. Amasf8 ' 

Farine [No 1304] , 

Tuyau:ı: il'alvaniaea eoudo ete. [No 1312] Com. Acb Milit. Erzuruo>' 
Couffea pour cbarbon [No 1310) Fıırine [No 1304] , 
Mazout [No 1311) Com. Ach. Militaire Ka~~ 
TraveraH en boiı d'hctre [No 1311) Vıande de boeuf et bolı [No l!!V"' 

tı • 
Secatıf [No 131l] Municipolite Söke : 1 

Com. Acb. Milit. Lüleburgaz. : Dreuement cartıı [No 1306]. ~J ~fı 
Poi• chiclıe [No 1312) ' Dir. Princ. Douanes lstaıı, s_ 
tfaricots •ecıı (No 1313] Div. arti•lea caınelote {No 1S07J 4 tiy 

Com. Acb. Militaire Edirne : Officc Cerealcs Ageoce yot> ~ 2 
Viande de moutoıı [No 1312) Tranıport de blc [No 1307) I: ~tU 
Avoine [No 1314) 1 v·l t S ~ttf . . ı aye amsuu : tı 
Rep. pavıllen et conıtr. W.C. [No 1321) A I [N l"08] • ~ • uto cama ote o ., "~t 
Conıtr. etable [No 1321] C A b Mil" M · s: a 
Ora• [N• 1311) om c . ıt. aıııs ~ 

Com. Ach. Comm. İstanbul: Haricotıı aeca (No 1308) l lj~lı:ı 
Lentill .. comprimces pour ıoupe [No 1314] S.A. T. Exploit. Trams ı<•d , ~il 
Selle et fer a cheva! (No 1314) Fourniture da bureau {No 1310] ( "1ı 
Toile en coton [No 1314] Com. Acb. Comm. Gen· sıı ~ ~ 
R-p. hôpital Haydarpaşa [No 1311] Douao. İstanbul: tj~ 
Rep. depôt• [No l.Slll ~ ... , 

Cadenu et oncre [No 1311] "' 
Com. Ach. Dir. Gen. Fabr. Milit. o· T p bl 1· bol: -~. 

ır. rav. u . atan " lııı 
Ankara : s20l 'i d 

• BidoH vidu [No 1314] 
Huile minerale [No 1318] 

Rcp. bat. facslte Foret (No l • 
Academie deı Beaux /vtf• ~Ca08 

Tablu p'aaebette ete. [No ısıl)j 
Cbarbon dıı boiı [No 1322) 

Dir. Fôreta lzmir : 
loiı [No 1319] • 

Com. Ach. Milit. lspıuta : 
Anine [No 1319] 

Municipalite Konya : 
No. pour porte [No 1319] 

Bataillon Gendr. Bayramiç : 
Ria et poiı chiehe [No 1319) 

Cbemins de fer Etat lzmir: 
Locatioa auto [No 1319] 

d 
,ı 

, Exploit. Forets Belgra 
Prepanıtion boiı [No 1313) 

Com. Aob. Milit. Edreıııil 
Cocıtr. etııble INo 1913) 

NOTES ı L111 Numeroı entr• 
• ur~• tbcıea ııont ceux de notre ıo 

lequel l'aviıı n paru. 
(•) Leı affairH ıuiviu d'u~'1,ı 

riıqııe H rapportent .ı\ de1 "'' 
adjudicatioa i la ıureneher•· 

MÜZAYEDELER 
İstanbul 4 ncü İcra Memurluğundan : ti 

39, 3441 sayılı dosyada bir borçtan dolayı terhin edilerl' 
tılmuma karar verilen l 10 lira kıymetinde bir adet 36 ( 
m a kordon altın saat. lstanbul Belediyesi mezat dairesinde 

1 
bedesteninde) açık arttırma ıuretiyle 16.2.940 cuma günü ••11 1 
aatııa çıkarılacatı ve o gün teklif olunan bedel muhamm•11 tj
tin ybdc 75 ini bulmadığı takdirde ikinci arttırma auretile 

1 
aah iÜnÜ ayni saatte ve ayni yerde atılacaıı ve alıcı olaı•" 
lorin yazılı yerde ha~ır bulunmaları ilin olunur. 

2 inci İcra Memurluf undan : 
• 1 ' Bır borçdan dolayı tahtı hacze alınan PF AFF mark• 1 ~' 

tamirine mabaua kollu eskici makinesinin 13.2.940 salı ~e~ 
13 ten 14 e kadar aandal bedesteni mezat dairesinde aatıf1 1~ • lecektir. Kıymetini bulmadıtı takdirde ikinci attırma•' 

1 
aalı slnö ayoi mahalde ve tayin edilen ıaaUe icra edil•'1, 
isteklilerin mahallinde hazır bulunacak memuruna mtirac••

1 

olunur. 

• 'Pııt 
1 l 
t 1 

1 ' v,t 
İ'-· 

1
,, cı 

Tophanede Salıpnarı önünde denb. satbındıın 3i aıe l ı. 
İstanbul Defterdarlıfmdan : 

•- ıı:o' ~ litinde batık Vrana-el yatının çıurılması açık arttır ay• ti \t 
tur. Çık arma masrafı tamamen alıcıya ; çıkacak .le mir ~•'' ı 1 ' dıı.' 
kıymetsiıt lııurdalarla ufak pirint ve çelik gibi •cnd.1111 

/ 
t 

hükumete 80 ni müşteriye ve kıymetli madenlerin o• 50. 
mete Yo 50 ai müşteriye ve meakükit ile evrakı nakdiy•~ 
hükumete ve °le 10 u müşteriye aid elacaktır. İhale 2'.2 il 

I teıi (Ünü aaat 14 tc Milli E'.mlik Müdürliit nele müteıc1'1ı 11 
ayooda yapılacaktır . Şartname Müuyede Büron•ıl•• par•'~ 
bilir. Müı;ayedeye iştirak için 500 liralık teminat ibraaı ıı•• 

1 

• • • 
Kana.içe, cul ve çuval satılacaktır : Bak lobi.arlar tJ. 

ili.olarına. 


