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nolu n kas yedel r List • 
1 

Muh~ bed. 

Perap las arkasındaki Tozkoparaa caıl. üze· 
rinde mevcut bitüm betonu kaplamala· 
rındaki bozukluk} rın tamiri 

Ü küdarda Şcmsipaşadaki ahşap rıhtımının 
tamiri 

Kınat.adada mevcut kayık iıkelcsinin 6 m. 

temdidi 
Haydarpaşa haat. su yollarının inta ve 

tamiri 
Fen tatbikat okulundaki servis binaıınro 

tamiri 
Deni.r. yeri erat talim taburu kıfla binası 

dıvarlarmın. tamiri 

aç. elra. 

,, 

,, 

" 

" 

" 

1300 -

581 90 

430 32 

a512 30 

5517 -

1495 -

Elel trik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Komple ağır sabra kablo arka tezkeresile: pnz. 20034 -
300 d.-ağır sahra kablo: 596 ad.-yol -
şırma sırığı: 126 tak. 

Otomatik saanlral: l 1 ad.-otom tik telefon ,, 476000 -
makinesi: 30 O ad. (temd.) 

Yeraltı kablosu: 45000 

ensucat, Elbi~e, Kundura, Çamaşır v.s. 
Elbise ve kasket diktirilme i: 1986 tnk. 
Er muşambası: 170 ad. 

J· elu. Beh. 5 -
paıı. 

Pilerin muşamba: 1000-1500 ad. 
E~ya örtülük bez: 6000 m. 

kapalı z. Beh. 20 10 
p z. 

obi~.Y_!.. büro ve ev eşyası Muşamba, Hah, v. s. 

Haydarpaşa h st. subay ve erat aabit elbiıe pa:ı. 

dolapları yap. 

Nakliyat - Boşaltma YUldetme 

Şeker fabrikasına ait makine alat, fe.ker kapalı z. 
v.a. iptadai maddelerin gümrük mu&· 
meleleri 

ahrukat, Benzin, akine yağları v. 

Sürşof yağı: 300 t. 
Rezidü yağı: 1400 t. (şart. 2 gurup için 6 L.) 
Benzin: 16.2 t.-kalın makine yağı: 850 k.-

ince makine yağı: 850 k.-greı: 800 k. 

er r i k 

T vbit ae eri 
Bayrak: 248 ad. 
Tamirat malzemesi 

kapalı z. 
,, 

pu. 

paz. 
,, 
,, 

Demir el rabası: 400 ad. ,, 
Dubye cam: 2260 ad .·gomme kilit: 250 ad.- aç. ekı. 

kapı mente esi: 680 ad.-gomme aürgü 
20 ve 50 Sm.: 180 ad.-pencere mente
fesi: 1450 ad.-gomme iıpanyolet: 225 
ad.- yaylı m ndal: 225 ad ·-kızak: <t50 
ad.-çam çivisi: 10 k.·cam macunu: 320 
k.-12 No çinko: 2930 k.-lebim: 10 k. 

Demir malzemesi 
F ribot gemisi inş. (temd.) 

kapalı z. 

B nd saksonya: 8000 m. paz. 
Şiie andığı: 9000 ad. aç. ekı. 
Lito şifeleri için ince ve orta vernik: 250 k. paz. 
Muhtelif yaldız: 295 k . ,, 
Demirden imal edilmiş kilometre: 170 aç. eka. 

ad.-meyil levha: 2 O ad.-miinbanl: 
300 ad. 

rzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Çorbalık mercimek komprimesi: 20000 ku
tu (temd.) 

Yulaf: 500 t. 
Arpa: 500 t. 

.rı U7ayedeler 
Un: 6 çuval 
Kereıte enkazı 

Ev eıyaııı 

F nila dokuma makinesi: 4 ad ·iplik ' rma 
makinesi: 4 ad.-demir kasa: 1 ad. 

Araba ve beygir 
Ev eşyası 

pas. 

,, 
,, 

aç. art. 

,, 

" 
,, 
,, 

912 42 

120000 -
!24000 -

4759 50 

48000 -

1578 -

5856 -

71 -
1125 -
332 50 
797 50 

2057 50 

35750 -
35400 -

15 60 
40 -

günde intaç edilecektir. Muhammen bedeli üç bin beş yüz on iki 
lira otuz kuruştur. İlk teminat parası iki yüz ltmıt üç lira kırk eş 
kuruştur. İsteklilerin ilk teaıinııt makbuz veya mektuplarile 2490 
ayılı kanunun iki ve üçüDcCi maddelerinde yazılı ve vilAyet nafıa 

f n müdürlükl rinden alacakları vesikalarile beraber belli gün ve 
saatte Fındıklıda Komutanlık ıatınalma komisyonuna gelmel ri. 

• "• Komisyonumuzda mevcut keçif ve f8rlnamesine göre fen 
t tbikat okulundaki ı rviı bin ının tamiratının açık ekıiltmeai 
29 2.940 perşembe günü aaat on dörtte yapılmata başlanac k ve 
ayni günde ictaç edilecektir. Muhammen bedeli bet bin beş yiiz on 
7edi liradır. İlk teminat p raaı dart yfiz on ilç lira sek n kuru,tur. 
isteklilerin ilk teminat makbuz veya mektnplarile 2490 1ayılı kanun• 
0 iki ve üçüncü mAddelerind yaıılı ve vilAyet nafıa fen müdürl6k
lerinden alacaklara ve.sikalarlo beraber belli gfin ve aaatte Fındık
lıda Komutanlık ıatın ima komisyonun gelmeleri. 

Temtnat Maa-a.aat yeri 

97 50 İst. Belediyesi 29-2 40 14 -

43 64 
" 

29-2-40 14 -

32 27 ,, 29-2-40 14 -

263 4;:; İat. Komutanlıtı SAK. Fındıklı 1.3.'° 10 -

413 80 • 29-2-40 14 -

104 65 Deniz Lv:ı:. SAK· Kaaımpaf& 2-3·40 11 -

1503 04 Afyon Kor SAK 17-2-40 10 -

22790 - P.T. T. Lvz. Müd. Ank. ve lst. 26·2-40 16 -

1000 - İıt. Elek. Tramvay Tünel folet. U. Müd 16 3-40 

744 75 

2486 25 
1260 -

fst. Emniyet Müd. 
Edirne Ask. SAK 
Emniyet U. Müdürlüğü 
Hava Aktarma Ambnrı Direk. Ye

ıilköy 

5.3.40 
20·2 4(1 

1-3 40 
16 2-40 

15 -
lO -
15 -
il -

68 43 iıtanbul Komut. SAK Fındıklı 29-2-40 11 -

7250 -
12450 -

714 -

118 45 

439 20 

5 33 
84 38 
24 94 
59 81 

154 31 

5362 -
5175 -

1 50 
3 -

Ketif 
bedeli 
1300,00 

T. Şeker Fabr. A.Ş. Bahçekapı Tat Han 1·3-40 15 -

D.D.Y. Ank. ve Haydarpafa vezneleri 29·2-40 15 30 
,, 29-2-40 15 30 

Tophane Lvz. SAK. 16-2-40 15 30 

lıtanbul Komutanlıfı SAK Fındıkla 17-2-40 11 30 
29-2·40 10 -
29-2·40 15 -
17-2-40 10 -
28-2·40 15 -

" 
" Çanak. Mıt. Mvk. SAK 

" 

lst. Belediyesi . 
D.D. Yolları Ank. 
inhisarlar Umum Müdürlüğü 

" ,, 
,, 

Nafıa V eklleti Malzeme Müd. 

.. 

lıtanbul Komut. SAK Fındıklı 

Tekirdat Tilmen SAK 
,, 

lıt. Defterdarlığı 
,, 

29-2-40 15 -
Mart ıonuna kadar 

4-3-40 15 -
4-3·40 15 30 
4-3-40 16 -
4.3.40 16 -
1·3-40 15 -

20-2·40 10 -

22-2-40 10 -
22-2-40 10 -

Üıküdar İcra Mem. Erenk~y Şar1-
kınbakkal Korkarpınar No 277 

29-2-40 15 -
29-2-40 14 -

16·20-2-40 10 -

ist. Defterdarlığı Daye Hatun Abıd. 26·2·40 
Efendi Han 

lıt. 2 ci İcra Edirnekapı Atpaurı 21.28-2-40 
İst 2 ci İcra Mem. Beyotla Ha- 20.23-2-40 

n Sok. No 5 

hk 
İstanbul Beledlyeıinden : 

teminatı 

14 -

l ı 
1 l 

97,50 Perapalaa arkasındaki Tozkoparan caddeai tze
rinde mevcud bitum betonu kaplamalarıad ki bo· 
suk.luklarıo tamiri. 

!$81,90 43,64 Üıkildarda Şemıipatadaki ahfap rıhtımın tamiri. 
430,32 J2,27 Kınalıadada mevoud kayık iıkeleainin 1 metre 

temdidi. 
Ketif bedellerile ilk temiaat miktarları yakarıda yazılı itler ay· 

rı ayrı açık ekıiltmeye konulmuftur. ŞartnameleJ Zabıt ve muame-
lit Mildürltltü kaleminde görilleceldir. ihale 29.2.940 perfembe gü 
nG aaat l.( de daimi enclmende 1apılacaktır. Taliplerin ilk teminat 
makbu• veya mek.t pları, ihaleden 8 r6n evvel fen itleri müdürl6-
ğftae lrac:aatla alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına aid tioaret 
odaaı veıikalarile ihale ghü muayyen saatte daimi encilmende bu· 
Junmaları. 

ıs Şubat ı940 

lstanbul Hayvan Borsası Dlr.I 
- 12. 2. 940 -

atış Flatları 

Çeşit 

Beyaz Karaman 
Kızıl Karamam 
Datlıç 
.Kıvırcık 

Karayaka 

Kuzu 
S6t Kuzusu 

Tiftik 
Keçi 
Oğlak 

Şark Öküzü 
Öküz 
inek 
Dann 
Boğa 

Manda 
Malak 

Sa71 ı Ağırlıtı Parası 

En aşatı n 1•karı Orla 
Kş. S. K,. S. Kt· S· 

---=--c__...,_,,._ ____ ~68 

311 10919 25 26 ~5 
2510 116769 19 50 25 22 83 
409 14280 20 25 2S 25 23 69 
33 ı 148 20 23 22 79 

1790 22445 

73 
ıo 

2000 
104 

72 34779 
1 171 
1 116 

24 9099 
2 356 

32 40 36 08 --...---------...... ----~ 
10 
23 

9 
14 
14 

9 
10 

-
10 -
2l -

10 
23 

~~--___ ......,,,.,_ -
16 25 ı• 't1 
14 t• -
14 14 -

----""""'~ 14 11 '11 
14 ıı !Y 

İstanbul p. T. T. Müdürlüğünden : . 
7.2.940 tarihine rastlayan çar§amba günü saat 15 te B· po•1t 

hane binası birinci kattaP.T.T. müdürlüğü odasınd toplan•'~ 
müdürlük Alım Satım komisyonunda zararı müteahhit P' f 
ve hesabına eksiltme yapılması kararlavtırılmıv olan ebtk 

1 
. 

T. T. M rkez binası tamiratı ifi için mu yyen saatte to~ '1 
nan Komisyona müracaat eden t libin teklif ettiği be e 
haddi layık görülmediğinden eksiltme on gün müddetle \!:. 
tılmı§ ve 21.2.940 çarşamba günü saat 15 te yapılması ~ 
rarla§lırılmıştır. Ketif bedeli 952 lira 83 kuru§, muvakkat t 
minat 72 liradır· (1 

Taliplerin olbaptaki keşif ve § rtnamelerini görmek. d' 
muva kat teminatlarını yatırmak üzere çalııma günlerııı 61 mezkur müdürlük idari kalem levazım kısmına, ekıiltrne g 1 
ve saatinde de en az bir taahhüdde ·500 liralık bu fşe b' 1 
zer iı yaptığına dair idarelerinden nlmıı olduğu veııkatJt 
istinaden lstanbul Vilayetine müracaatla eksiltme t rihl11cle~ 
8 gün evvel alınmıı ehliyet ve· 939 yılına ait Tic ret O~~ 
vesikası ve muvakkat teminat makbuzile Komisyona ıtıil 
aaatları. 

alz.) 
P. T. J. Levazım fA.üdürlü ü den: ı\I 

10 ıubatta münakasası yapılan l 1 otom tik santral ı' 
3000 otomatik telefon makinesi mukabil teklif derıııtf 
edilmesinden pazarlıkla mubayaa olun caktır· 

1
; 

Muhammen bedel 476,000 lir , muvakkat teminat 22 ıı' 
lira olup pazarlık 26 Şubat 940 pazarteıi günü ıaat 16 /. 1 
karada P. T. T. Umumi Müdürlüğü binasındaki Satııı•tııl 
Komisyonunda yapılacaktır· ı 

İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka te: 
nat mektubu ile kanuni ve ıartnamede yazılı veıaikl h• t~ 
len mezkur gün ve saatte o Kömisyona, ı rtnamelerl ı~t~; 
üzere de her gün Ankarada p. T. T. Levazım Müdürlııi .... 
müracaat edec klerdir· 

• * • 
45000 metre yeraltı kablosu ıatınalınac ktır: Balı İıt. Ele~J 

Tramvay ve Tünel İıletmeleri U. Müd. ilinlarına. / 
~~~~~~~~-------------~----_./ 

ensucat - Elbise -Kundura -Çama ır v. s. -----Ha va Aktarma Ambarı Dir ktörlüiilnden: tf 

Mühürlü nümunesi cinai ve nefasetinde 6000 metre 
ya örtülü bez alınacaktır. yı 

P :ı: rlıkla eksiltmesi 16.2.940 cuma giinü ıaat 11 de f 
tilköy Hava Aktarma Amb rı Sabnalma Komiıyonundıı. 
pılacaktır . ~ 

İsteklilerin eartnam e numuneyi &'Örmek üzer' ti! 
gün, paz rhğa gireceklerin mezkllr &'Ün Ye ıaatte 1260 
muvakkat teminatlarile komisyona mürncaatları· 

• • • ,J 
• aı'IT 

250 metre kuma alınacaktır. Bak: Erxak ıiit nu da lıt. P 

ilanına. _,/ 

Dil ve Tarih - Coirafya Fakültesi Dlrektörlüfündeft :f 
28.2 940 çarfamba günü saat 15 de Ankara mel<le' 

muhasebeciliainde toplan cak olan ekıiltme komlsyoıı~, 
805 lira muhammen bedelli olup, maıa, tajer, ve p•r" 
y ptırılacaktır. 

Muvakkat teminat 61 lir dır. 
Taliplerin ıartnameyi görmek üzer fakülte 

!Durluğuna mürac at etmeleri il!n olunur. 

akliyat -_!ükleme - Boşaltma 
Toprak Mahsulleri Ofisi Sivas Ajansından: ~ 

Ofiıimizin Sivaıı ~ehri dahilindeki depolarında bulunall bil 1 
larıo tahmil, tahliye ve i.stasyona n kil işleri açık eksiltme jle 
le edilecektir. .1/ 

istekliler bu husustaki şartnameyi er gün ıiloda ıCJr•"'i/ 
Eksiltme 26.2.9:10 günii saat 14 de siloda yapıl cafındllı:ı 

lilerin yni gün ve a atta siloda b zır bulunmaları ilin oJuı:ı'1'' 

Toprak Mahsüllerl Ofisi Eskişehir Stlosundan: S l 
Merke7.İmizin buğday tahmil, tahliye ve nakil itleri 1 

940 günü 11aat 15 de açık eksiltmeye konul caktır. ti 
Taliplerin münakasa için o gün, farlııaw yi görm le ı,t 

ha evvel Silomuza müracaatı rı iliin olunur. ... , 
Şeker fabrikasın ait makine, alil, şeker v.ı. iptidai 11';1 ~ 

rinin gömrük muıımeleleri işi : Bak Türkiye Şeker Fabrikal• 
ilanına. 

1 



11 f9bat .. 

~ıkıl, Benzin, akina yağları v. s. 
lıtanbul Levazım Ami;İigi Satınalm;-~syonundan : 
Kilo 

16.!()() benzin 
850 
850 
800 

kaha makiae yağı 
inee " " rres 

Yukarıda yaz.ılı dört kalem a,enzin ve yatlar 16.2.940 cuma rü· 
.. , ••11.t 15,30 da ToplıaDede Lv. amirliği satıaalma komisyonunda 1 
Ptıarlıkla satın alınacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 4759 lira 50 ku · 
~ati teminatı 71.ı liradır. Şartnameıi komisyonda gCSrülür. 

•ıtef rrik 
f)~t Demiryolları ve Limanları lıletme U. Müdürlüğünde: 

Mulııammea bedeli 1600 lira olaD 200 kilo ıikatif 23.2.940 cu· 
-~ ı\inü ıaat 11 on b' rde Haydarpaşada gar binası dalailindeki ko
"iay.n tarafından açık eksiltme uıulile satın alınacaktır. 
~ Bw işe girmek istiyenlerin 120 liralık muvakkat teminat ve 
~ ••nun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar 
0trıisyona müracaatları lazım dar. 

t Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak datıtılmak· 
•dır. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan 
• liepsine tahmin edilen fiyatı 10 bin lira olan 40 aded 300 kiloluk 
. '.10 ıtdet 5 O kiloluk baskül par.arlıkla .münakasaya konmuıtur. İba
;eı 26 2.940 pazartesi günü saat O dadır. Kat'i temiDatı 1,500 lira· 
) it.Evsaf ve ıartnamesi bedelsiz olarak M. M. V. satınalma komiı· 
.::llndan alınabilir. isteklilerin kanunun emrettiği belgelerle ihale 

tırıda M. M. V. snbnalma komisyonuna gelmeleri. 

İstanbul Belediyesinden : 
tt 1_l'eıni.ı.lik iıleri arab .. lannm imal ve tamirinde kullanılmak üze· 
,~ .u~\lmu ol n muhtelif cins demir malzeme kapalı zarf usulile 
~ıl~ıneye konulmuştur. Tahmin bedeli · 5856 lira ve ilk teminata 
Ilı' lıra 20 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamelat müdürlüjü kale· 
,lllrı~e görülecektir. İhale 29.2.940 perşembe fiinü 1&at 15 do daimi 
bı ~~'1ende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mek
~ arı ve 940 yılına aid ticaret odaaı vesikalarile 2490 11umaralı 
I• llllna göre hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale güui aaat 

e kadar daimi en~ümeııe vermeleri. 1 

lıtanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : i 
~ Birlikler ihtiyacı için komisyonumuzda mevcut şartnamesine 1 
..;e kırk sekiz bin lıralık tevhit semeri pazarlıkla satın alınacaktır. 1 
\t 11.•kaaası 17.2.940 cumartesi gÜDÜ saat on bir buçukta yapılacak
~ l~teldilerin bellı gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık sahnalma 
laııayonuna gelmeleri. 

• • • 
Feribot gemisi inıa edilecektir : Bak D. D. Yolları ili.olarına. ı 

• * * 
~ Band saksonya vernik ve yaldu; alınacaktır : Bak inhisarlar ı 
~· ilanlarına. 

~' Zahine, Et, Sebze v~ 
l•hır.ıin İlk 

1~deli temioat 
~ - 104 29 

lstanbul Belediyesinden : 

İstanbul 1 inci yata ek11lu için alıoacak .atleyat 
tereya;ı, zeytinyaj'ı ve zeytin cianesi. 

~5 - 50 62 Çocukları kurtarma yurdu için 250 kumaş. 
•ııtı1ı &bır.ıin bedalleri ile ilk teminat mikdarları yukarıda yazılı me
~,11 iıdaiye ve.kumaş satın alınmak üzere ayrı ayrı açık eksiltmeye 
~~lrtıuştur. _Şartnameler zabıt ve muamelat müdirlüiü kaleminde 
' ecektır. ihale 29.2.940 tarihli pcrıembe giiaıü aaat 14 ele daimi 
'-ıı~'-ıeaıde yapılacıaktır. Taliplerin ilk temi11at makb.a veya mek· 
"-tt rı \'e 940 yılına Ticaret oduı veıikalarile ibale ıinü muayyen 

• claillli eocümeade bulunmaları· 

1 
. Ankara Belediyesinden : 

't .. eı..12.lik ve ııhbat itleri hayvanatı için 54020 kilo kura yemlik 
~•rlık.la alıuacaktır. 
.,. uballlaıen bedeli 2'701 lira.lır. 
'e . . Ş.. rııınat 405, 15 liradır. 

~ltıu rt~aıneıini iÖrmek iıtiyenlerin her ırüo enciicaca kaleaine ve 
' erıo de 16.~.940 cuma ırünü saat 10,30 da bele.tiye ucüme-

Qı6racaatları. 

. 1 . 
~· ~~; ettirilecek Feri bot Gemisi teklif müddetinin temdidi. 
L. 'l>ttfll · 1939 ve 2, 4.1.940 tarihlerinde gazetelerde Sirkeci ile Hay· 
"'t İf llraaında İfletilmek üzere inta ettirilecek olan 2 adet Feri· 
'4til'-lıin Yapılncak tekliflerin Şubat 1940 sonuna kadar idareye Iln-
d Ca' _ olınası ilan olunmuştu. . 
ttı ~ 'lilea lüzuma binaen tekliflerin idareye rCSnderilmesi mid

'1-..llr •rt 1940 rayesine kadar uzatılmış oldutu alakadarlara illn 

1 

. (1122) 1-4 

inhisarlar Adana Tütün Fabr7ikasmdan 
'1t,,1 

-:- idare ihtiyacı için 235 metre miklbı aandıklık kere.le 
'••tar il . 

1t'1r11t - Alınacak kerestenin muhammen bedeli 9846 lira 50 
IU Ve ınuvakkat teminatı ise 738 lira 49 kuruttur. 

2.1194() - Kapalı zarf uıulile yapılacak olan işbu eksiltme 
iV taribinden 21.11.940 tarihine kadar yirmi giıadür. 

tG1ı fab "':" Evaaf ve miktarım ırösterir liste ile tartname her 
V rıkaıla münakit Komisyondan alrnabilir. 

14 ele - Kapalı ır.arfları 21.11.940 tarihine müaadif cwma .aat 
• .. aiL·•çılaeagından talip olanların saat 13e kadar fiat ve aair 
ı· ili Qa b 11lcle t ~ tevi kapalı zarflarını Komisyona makbuz mukabi· 

evdı et l . ıae erı lazımdır. ( 1213) 1-4 

1..;liy~ D~ahtbi ve Yazı lıleri Direktörü: lımail •Gi•.•ıriillt-ii 
utlııldıjı yer: Akın Buımevi lıtanbul 

........ 1. 

ıSTANl!UL 
Ticaret ve Zahire 

Borsası 

- H 2 940 
--===-

Fi ATLA I!_ 
--C "iNs 1 Aşatı Yakarı 

HuA-day yumwşak 
aert 

• kmlca 
Aıpa Anadol 

• yemlik 
Mıaır aarı 

• beyu. çuv, 
Yulaf 
Çavdar 
Ke~dir tohn1:1u 
Börülce 
Tiftık oA'!ak 
Susıım 
Fındık iç 
F a.ulya barbunya 

Kr. Pa. 
s 32 
s ıs 
s 32 
o 

• ıs s 5 
.f !O 

t4 -
13 -

11 ıs 
!b -

16 -

Kr. Pa. 

S 22,S 

6 10 

s 1,5 
s 
ıs -

17 20 
.Si -

• tombwl 
Kuşyemi 
Yapak Anadol 

6 12,S -

c;; ELEN 
Tiftik. 
Keçilı:ılı 
Butda1 
Çndar 
Keten tohumu 
Swaam 
Arpa 
Un 
Ynlaf 
Mısır 11no 

Mı.aır 
Fasnlya 
Kepek 
Pamuk 

İç U't'İZ 
Kıl 

G İD I!: N 

27 Ton 

~25 • 
ıs • 

6 • 
197 • 
ıs • 

187 • 

• - . 
210 • 
ıs 
22 • 

S4 Ton 
10 .. 

4 

• 
• 
,, 
• 

r ... ı,. 
Soaam 
Ko:ı. a 
Tiftik 
Kuşyemi 

DİŞ FIATLAR _ 
B11tday : Livarpnl 3 S& 

: Sikag• 4 73 
• • \tinipelt 4 11 

Mıaır , Londra l 82 
Keten T. : "/ 72 

BORSA 
ÇEKLER 

14 • 2 • 1940 

Lendra 
Nev7ork 
Par is 
Milin o 
Cenevre 
AmıterdtıD 

Brükıel 

Ati na 
Sofya 
Madrid 
Budapeşte 

Bükreı 
Bclgrad 
Yokohama 
Stokholm 

5.21 
130. 19 
2.92058 
6.068 

29. 105 
62.2377 
21.9154 
0.965 
1.57875 

13.1575 
23.3525 
0.9475 
3.065 

30.7625 
30.8275 

ESHAM VE TAHVıLAT 

Ergani 
1938 °/, 5 ikramiyeli 
Sıvas-Er~urum 1 
T. A. Liıtik Şirketi 

Ttirk Borcu (. peıin 

Merkez laak&1ı peıio 

19.90 
19,64 
19.18 
0,50 

19.10 
10!.25 

lstanbul Deırt Piyasası 
( HAM ve lŞLENMlŞ ) 

Keçi derili --
Tuzlu kuru Çifti 200 
Tula tiftik » 140 

Koyun derisi - --
Tuzlu kuru Kiloısu 48 
Hava kuruıu 60 
Tula Çifti .L 

K uzu derisi 

250 Kt 
150 > 

51 Kt 
65. ) 
-.- Jı 

Hava kuruau çifti - -.- » 

Salamura > -.- > 

Manda derlıi 

Tuzlu karu kilosu 70 
Salamura ;ıı 48 

Oğlak derisi - - -

75 Jı 

50 » 

Kuru (iu:r.lu) çifti (, 15() , 
Sığır derisi - --

Tuı.lu kuru kiloııo 85 :ıı 
Salamura > 55 > 

Köıele - ..... 
Sıtır birinci kiloıu ,50 

> ikinei » 159 
Manda birinci » 150 

» ikioei > 125 

Metin 

230 
180 
170 
140 

> 
» 
> 
> 

Elnn biriacıi adedi 120 ıall > 
> ikinci > 70 80 > 

B@yaz sekme 1 .a 100 110 Jı 
> > il .J 80 100 > 

Sahtiyan - --
Elnn birinci adedi ITO 180 :ıt 

> ikinci » 100 110 > 
BeyH birinci > 110 120 > 

> ikinci > 90 120 > 

IST.4NBUL PIYASAS1 
ERZAK VE ZAHiRE 
TOPTAN FİATLARI 

Çay. 
CaYı.ı 
Çin 

., akkuyruk 
Hindiye 
Seylan 

Kahve 

Limon 

40 'J - 450 
400 600 
800 - 1000 
440 - 500 
420 - 470 
l03 - 104 

490 adetlik (İtalya) -
504 > yerli 950 960 
420 i 835 8iO 
300.3130 , ıı 775 
360 > (İtalya) 
360 ~ (Trahlus) -
330 • , 
JOO > (ltalya) 
300 > (Trablaı) 
320 > • 

Patates 
hrsa No 1 

.. il 

.. 111 
Trabzoa Ne 1 

" n 
.. llI 

Adapaı.arı No 1 
il 

111 " 
" Bolu 1 

,, il 
ine bolu 

> 
> 
> 

Ordu 
> 

Pirinç 

1 
il 
ili 
iV 
1 
il 

• 50 
ı ın 
• 60 . .. 1 • 5 

7 
~.H 
4,IO 
7 
5 

e 
-4,50 
6,50 
5,50 
4,50 

6,50 
5,50 

Mersin ı5 - 26 
Antalya !6 - 'D 
Tosya 24 - 26 
Adapazarı J~ -
Bursa (pembe) 29 - JO 

n (Viyolona) 33 - M 
n (Beyaıı: kasım) 28 - 29 
n (Kamolina) 27 - 28 
., (Kırmın) 

Edirne (Viyolona) 
,, (Maratelli) 29 - 30 
., (Kamoliua) %1 - 28 

Edirne (Kırmıu) 
Yerli (Bombay) 29 - 30 

Sabun 
Zeytin yatından 1 

.. " il 
Pirina ,, 

2.!deyal 
Urfa 1 

" il 
Birecik 

30 - l2 
29 - 30 
21 - 22 

t25 
110 - 120 

ADtep 115 - 120 
Mardin 115 
Diyarbakır 97 - 117 
Kara erimiş 90 - 1 !5 

:ıı erinmemit 70 - 85 
Trabzon Vakfıkebir - - 95 

" şarlı 90 
Şeker 

Küp yeril 
Toz ,, 

Vejetalin 

Yumurta 
İri aandıtı 
Ufak ,, 

Zeytin 

28 
15 
69 

4000 - 4IOI 

Duble (937 malaa.) 22 - 24 
18 - 20 
15 - 16 

Birinci 
ikinci " .. 
üçüncü ,, 
Duble (938 mahs.) 34 - 37 
Birinci 
ikinci 
Uçüncil 

" 
:ıı 

:ıı 

18 20 

lıtınbul Piyasası 
MAHRUKAT Fİ.ATLARI 

Blok 
--~ 

Yerli depoda 

Krible 
Y et"li depoda 
Eeae},i ,, 

Marialave - -Yerli boalr.er.&e 
,, clep•.ta 

Tuvönan ----Y.rli clepe.ta 
n bo11kerde 

Kok 
Yerli faltrikatla 
Kara it dk 

Sömikok 

Yerli depeda 
Petrol 

Dökme toptıı.u 
T optaa tlft teaeke 

Benzin 

Dök•e 
ift teaekea 

Motorin --
-----

ITCO 

tf;()() 

58 Şi 
13 - 14 50 

280 
51 Şi 

1875 
- 2700 

- 2805 

15,90 
530 

3 

;~:-ıi5ARLAR U. MÜDÜRLÜGÜNDEff 

Ci•ıi Miktarı 

M•lııam. bed. Y.7.5 te. Eksiltmenin 
lira kr. lira kr. şekli ııaati 

5 3J pazarlık IS Band Sakıoaya 8000 metre sif 
Şişe sandıtı 0000 adet 
Lifo şi .. leri için !50 kilo 

71 -
1125 -
332 50 

84 38 açık ek. li,ii 
24 94 puarlık 16 

ince Ye orta veraik 
Muhtelif yaldız 295 kilo 797 50 59 1 pazarlık 16 

1 - Nim••e, re1im Ye fartnameleri mucibinoe yakarıda yazıla 
cllrt kalem malHme bi:a.alarıada glSaterilea usullerle aahn alınacakbr. 

il - M•hammen bedelleri, munkkat teminatları, eksiltme aa
atleri binlarıada yazılıdır. 

llI - Ekıilhne 4. 111 ~40 pu.artui pntl Kabatqta Levazım ve 
Mubayaat Ş•bosindeki Ahm Kemisyoaunda yapılacaktır. 

iV - Nümuneler her •ia ılhıi seçen Şubedea görilebileceti 
ıilti prtaameler de para11s. olara!: alınabilir. 

V - İıteklilerin eksiltme içİD tayin edilen ıln ve ıaatte Yo 7,5 
J'IH•m• paralarile birlikte mes.kü.r Kemiıyoaa relmeleri. 

(1214) 1-<t 
• • • 

1 - Şartaameıi ve Eb'ad liiteıi mwcibiuce JOGO N1 snndıldık 
tam !toy tahta pazarlıkla 1atm ahnacaktır. 

il - Pazarlık •9.Il.940 pazartesi günü saat 15 de İstanbulda 
Kabataıta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alı• Komisyoauuda 
yapılacaktır. 

lll - Şartname ve liıtelır her giin sözü reıen Şube ve vezne· 
ıinden ve İzmir, Ankara, Sa sun Başuıüdürlükluioden 2! kuruş 
mukabilinde alınabilir. 

iV - Pazarlığa iştirak etmek iıteyenler muayyen 1ii11 ve saatte 
Y. 7,5 güvenme paralarile Ycya banka teminat me'ktupl rile ve di-. 
ter kanuDİ ve1Bikle adı geçen Komisyona ıelmeleri. 

V - Kerute, ıif olarak da teslim edilebilir. (643) 4-4 
••• 

M11hammen bed. %7,5 tem. Eksiltme 
Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. şekli saah 

:a- - -

Muhtelif ecza 7 kalem 1086 10 81 45 açık ek. 14 
TH kifesi 3000 adet 802 50 61J 18 :ıt » lü 
Ustik rondela 20000 » 800 00 60 00 » » 16 

I -· Numune v 7 kalem ecza müfredat liıtesi mucibince yuka
rıda cins ve miktarı ya:r.ıh üç kalem eşya açık eksiltme usulile sa
tm alınacak.tar. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme ıa· 
atleri hizatarında yaz.ılı dır. 

ili - Eksiltme 27.11.940 sala günü Kabataıda Levazım ve Mu• 
bayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır . 

iV - Küfe ve rondela nümuneıi her gün sözü geçen Şubeden 
l'Örilebileceti gibi ecza müfredat liateıi de parasız alınabilir. 

V - isteklilerin ekıiltme için tayin edilen gün ve saatlerde 
•10 7,5 güvenme paralnrile birlikte ıneıkür Komisyona gelmeleri. 

••• 
{l 100) 2-4 

1 - Nümuneai mucibinoe 39,000 kilo ıiklop çemberi pazarlık 

uıuliyle satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık 19. il. 940 pazartesi rünü saat 14 de Kabataşda 

Levazım ve Mubnyant Şubesindeki .. Alım KomisJonunda yapılaca· 
tından isteklilerin pazarlık i~in tayin olunau gün ve saatte ~o 7 .5 
rüvenme paralariyle birlikte me:r.kür Komisyona gelmeleri (1180) 2-4 

•• * 
Keıif bcieli %7,5 tem. Eksiltme 

Cinai lira kr. lira kr. şekli saati 

Maltepe Barut deposu iskele 4431 08 
tamiri, bekçi kulübosi İn· 

tı ve1air. 
Kabataşda inhitarlar binaları 1246 02 

önüne trotuvar inşası • 

323 33 açık eksiltme 14 

93 45 15 

1 - Ketif ve ıartnameleri mütibince yukarıda mahiyeti hülase· 
teo yazılı ber iki inıaat açık eksiltme usulile yaptırılacaktır. 

il - Keıif bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri 
hizalarında yazıhdır. 

ili - Eksiltme 22.11.940 perıembe pnü Ka~ataıda Levazım 
ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiayon11nda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her fÜn Levazım Şubeıi veznesinden keşif 
bedellerine göre 22 ve 3 çer kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - İıteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde 
% 7,5 ıüvenme parasile vo şartnamelerin F. Fıkrasında yazılı ve 
saikle birlikte mnkur Komisyona gelmeleri. (963) 3-4 

lstanbul Elektrr~k ·rı;~v~y ve TU;eIT,ıetmeleri 
Umum MüdUr.IUgünden : 

- Umumi tenvirat için idarece beı muhtelif cins 45000 me
tre yeraltı kabloıu satın alınaeaktır. 

2 - Bu ekıiltmeye iştirak için maktuan 1000 lira teminat veri
lecektir. 

3 - Tekliflerin 6.3.940 eumartesi ıünü idareye tevclii IA:r.ıındır 
4 İsteklilerin İdaremiz.ın Levazım Müdürlüğüne müracaa; 

ederek ücretsiz olarak Yerilmekle olan f&rtnameleri almaları ve bu 
tartnawelerde kaydedilen eııı~at dair~ıinde e cailtmeye ittirak etme-
leri lüzuma ilin olnnur. (1212) 

TÜRKiYE 1 
, . ~~~~~ ~~~r:i~~!~~· 

hl Şırkebmız aamıoa bar seue aarfında mealekete itllal edile-
!'l cek bütün aıakinı, alit, teker Yeaair iptidai maddelerin flim· 

riiklerde muamelelerinin yapılm&11 ye !tunları• ayai zamanda 
fabr;kalarımı:ıa gönderilmesi ifi bir miiteallhide verilecektir. 

Kapalı zarfla yapılacak teklifler ! mart 1940 Hma iÜ•Ünat 
oa beıc kadar lstanbullla Bah~ekapula Tllfbanıla Şirket Böro
ıuada kabul edileaektir. 

istekliler, ıartaameyi parasız olarak yukarıdaki adresten ala· ı 
bilirler. 
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ADMINISTRA TION 

Galata F ermeneciler Cad. 

K Han. 2me Etagc: 

-911 2 

Telephone: 49442 

Pour la Publicite s'adreuer 
a l'Administration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de :'Etat Boite Postale No. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
----- Modc -Pri.x-- Caution. ,,,.,..._.Lieud'adjudication et du 

Objet de iadjudication Jours Heureı d'adjudicaL eatimatif provisoirc Cahier dea Charges 

Adjudications au Rabai~ 

Constructicıns"R epô rstions-Trnv. Publics-Materiel de Construction-Cartographie 

Rep. des pnrties defectueu~es de la route bitu· Publique 1300 - 97 50 Com. Perm. Municip. lstanbul 29-2-40 14 
mee de T oıkopanm derriere Perııpalas 

Repnr. du quai en bois de Şemsipaşn iı Üsküdar > 

Prolongement de 6 m. de I' echelle de barqucs ,, 
iı Kınalıada 

Constr. et repnr. des conduits d'eau de l'hôp. 
de H. paşa 

Rep. bat. service iı l'ecole d'npplicnlion tech
nique 

Repar. mur bat. cnserne du nouveau bataillon 
de in Mnrine 

,, 

,, 

581 90 
430 32 

3512 30 

5517 -

1493 -

43 64 
32 27 

263 45 

413 80 

104 65 

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnst llation et Materiel 

Centrale automntique: 11 p.•machine telepho· 
nique: 3000 p. (nj) 

Cable lourd de campagne complet nvec sup· 
port posterieur: 300 p.-cable lourd de 
cnmpagne: 596 p.-potcau: 126 compleb 

Ciible soutemıin: 45000 m. 

Gre a gre 476000 -

" 
20034 -

' 

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

lmpermeableı pr. soldııts: 170 p. Gre a gre 

2279' 

1503 04 

1000 -

T oilo pr. bache: 6000 m. ,, 1260 -
Pelerin impermeable: 1000-1500 p. Pli cach la p. 20 10 2486 25 

meublement pour Habitation et Bureaux-Tapisseria ete. 
~~--~--~,_;.~----------~--..,_--~~~~~----~~--

,, 
" > 

om. Ach. Comm. Mil. Ist. Fındıklı 

il 

,, lnt. Marit· Kaıımpııfn 

Oir. Ccn. PTT Ankara et lstanbul 

Com. Ach. Corps Armee Afyon 

Oir. Gen. Expl. Elec. Tr. et T. lat. 

Com. Ach. Milit. Edirne 
Oir. Hangar Aviation İı Ye.şilköy 

> Gen. Sorete 

29-2-40 14 
29-2 •o 14 

1-3-40 10 

29-2-40 14 

2·3 40 11 -

26·2~0 16 -

17-2-40 10 -

16-3-40 - -

20·2·40 10 -
16-2·40 11 -
1-i-40 15 -

Fabrication armoires fixes pr. les habits des Gre a gre 
officiers et ıoldats de l'hôp. H. paşa 

912 42 68 43 Coır. Adı. ·comm. Mil. lıt. Fındıklı 29-2 40 11 -

Transport-Chargement - Dechargment 

Trav. de dedouanement dcs machincs, outils, Pli cach 
sucre el nutreı matieres premieres de la 
fnbrique de sucre 

Combustible - Carburant-Huiles 

Huile surchauffeur: 300 t. 

,, residu: 1400 t. {cab eh pr. les 2 grou
peı L 6) 

Benzine: 16,2 t.-huile epaisse pr. mııcbine: 
850 k.-id. fine: 850 k.-grnissc: 800 k, 

Divers 

Pli cach 

" 
Gre a gre 

120000 -

224000 -

4759 50 

Selle Gre a gre 48000 -
Drıpcau: 248 p. > 

Materiel de reparation » 1578 -
Brouette en fer: 400 p • ,, 
Vitre doublce: 2260 p.·cııdcnns: 2C)0 p. char· Publique 

niere de porte: 680 p.·ıerrure de 20 et 
50 c.m.: 180 p.-chamiere de fen~tre: 
1450 p.-espagnolette: 225 p.·treinenu: 450 
p.·clous pr. vitre: 1 O le mııstic pr. vitre: 
320 k.·zinc No 12: 2930 k.·soudure: 10 k. 

Plııqueı en fer pr. kim.: 170 p.-id pr. pen· 
tes: 200 p.·id. pr. courbes: 3 O p. 

Articleı en fer 
Constr. fcrriboat (ajJ 
Bande de ınxe: 8000 m. 
Caine pr. boutcilles: 9000 p. 
Vernis pr. bouteilles: 250 k. 
Diverseı dorures: 295 k. 

Provisi ons 

Beurre: 30 t. 
710 t. 

,, 

Pli cach 

Gre a gre 
Publique 
Gre iı. rre 

,, 

Gre iı. gre 
Pli cnch 
Publiquc 

20000 boi· Gre a gre 

Trone de t1apin: 479 p. 
Peaux de moutons et cbevres 
Meublcı de mai on 
Proyisions, buile ete. 
Toile cirt~e, armoire, lampo de iaZ a nir 
Tapiı; de mur: 3 P• 
Meubles de casino et d'hôtel 

Publique 
,, 
,, 
:ıı 

,, 

" ,, 

2057 50 

5856 -

71 -
1125 -
332 50 
797 50 

37500 -
8307 -
1390 -

16 -
31 -

Tronc de rıapin: 491,396 m3 " le m3 12 10 
• 

7250 -

12450 -

714 -

118 45 

154 31 

439 20 

5 33 
84 38 
24 94 
59 8l 

2813 - · 
623 -
104 29 

2-
3-

445 94 

SA.T. des Fabr. de Sucra iı.Babçekapı 1-3-40 15 -

Adm. Gen. Ch. de fer Etat Ankara 29-2-40 1S 30 
Caiase H. paşa 

" 
> !9-1-40 15 30 

Com. Ach. lnt. T opbane 16-2-40 15 30 

• Com. Aeb. Comın. Mil. Iıt. Fındıklı 17-2-40 11 30 
10 -
15 -" 

> 29.2.40 
> 
,, 
> 

" Place Forte Çanak.kale 

" 

Mia. Trav. Pub. Depart. Materiaux 

Com. Perm. Municip. htanbul 
Adm • Gen. Cb. de fer Et at Anlt. 
Com. Ach. Econ. Moncp. Kabatache 

• " 
" " ,, 

" 

Colll. Aeb. Corps Armee Çorlu 
> Milit. Samıuıı 

Com. Perm. Municip. lstanbul 
Com. Acb. Comm. Mil. lıt. Fındıklı 

29-2·40 
17-2-40 10 -
~8·2·40 15 -

1-3·40 ıs 

29-!-40 15 
Jusqu'a fin Marı 

4-3-40 15 -
4-3-40 -15 30 
4-3..CO 16 -
4 3.40 16 -

19·2·40 15 -
17-2·'40 10 -
29·2-40 1-4 -
20-2·'40 10 -

Chcf Rev. Expl. Por. Etat Dununbey 22·2-40 15 -
Ligue Aviat. T. Suc. Olzce 28·2-40 14 -
Bur. Exec. Kadıköy Koltukcular Çarşısı 24-2-40 

,, > Eyüp lslam Bey mrıla. No J6 28-2-40 11 -
Defterdara lıtnnbul 26·2·40 14 -

" > 26-2-40 14 -
Bur. E.x,c. Oıkldar Cadeboıtan 20, 23-2-40 11 -

iskele Soka~ 
Cbef ReT. l!.apl. for. E.tat Dursunbey 23·2·40 15 -

Memento de Fournisseurs ___./ 

LES ADJUDICATlONS QUl AURONT LIEU DEMAIN 16.a.949 

Cbeminı do fer Etat: 1 Dir. Telephonea latanbul: ~ 
Bandu poar •oalever lee chaudi~ree et Articlea telcphor:iqa et cible en P ~ 
ı., tubu de chaud ~ru de locomolive• de ceatrale [No 1324] • I: 
(No 1303) • 1 Com.Ach. Comm. Mil. latanb~ 
Soude pour leH n (Ne 1303] Tramformalion en ate ier 4le• ••fil 

Chcmins de fer Etat Adana : [No 1325] 
Confection babit., PJiamu et paletol• Juge de Paix du 4 eme Trib" 
(No 1316) • • • nal de Beyoğlu : , 

Com. Ach. Mılıt. Amnıya. Camion marque Chevrolet (No u:ıs] 
Beu:re [~o 1311) • Com. Ach. lnt. Tophane': 
Dırechoa Etable Karacabey · Toile en coton (No 1325] 

Motorine et benzine [No 1314) Llt en boiı [No 1325] 
Dir. Gen. Monop : Vac:bette et cuir [No 1329] •. 

Bobine de rouau pou~ bout• de cigaret- Com. Aeh. Milit. Kırklarclı ·, 
t ... COltleau et chemise [No 1315) Rob.net, brique rcfrııetaire, coud• , 

Com. Acb. Miniııt. Def. Nat. : vını•e, ccrou et•. [No 1326] 
Ridcau de fen~tre [No 1315] Com. Acb. Milit. Edirne : rtf 
Etolfe ponr babiı. d'etc (No 1325] oi• de coıııtr., ArticlH de cerr•' 

Com. Perm. Munic. İstanbul : cfance [No 1327) il 
R•peration mur [No 1315) Exploit. Portı Etat Suc. fsdl 
l"abricalion careaserie en boiı [No 1316] Boiı de conıtr. [paraçol) [Ne 1s:l7l 

Com. Aeh. Dir. Gen. Fabr. Mil. Direction Fiıc Keşan: 
Trinalri•m pboıpbate et acide 
[No 1316) 

uotique Moteur de moulin (No 1!327] • 

Direelion Vakoafa lıtaııbtıl: 
Tapi• [Ne 1318) 
Pleaiı [No 1324] 
Couverhıre an laine [Nt> 1324] 
Cu.r aeır graiuıux (No 1324] 

Etabli11emcnt İndustrielles de 

Cellulos. de Sumerbank : 
Sıc, lırouı, bıdona ete. (No 1317) • 

Com. Ach. SurY. Douan. İıt. : 
Ripar. meı:bine moteur [No 1317] 

Defterclarat Ank ra : 
Dicombru de bltiue (No 1318] • 

Oirection Vakouf'S Manisa: 
Pierrea et briquu en terre [No 1321] • 

Hôpital Bull'are a Ş"li ; 
Pain, ]ait, artiı:la• 
et • [No 132:ZJ 

d'epicerie, lcillmn 

• • 

UZAY 

Hıbitıı [No 1328] 

Com. Acb. Milit. LGlebutl''' 
Avoine [No 1328) 

Munic:ipalite Ankara : 
Foin [No 1328] 
Gaze eh ôre [No 1328) 

Com. Acb. Milit. Balık ıir ~"' 
Etui• de pıochH et pellH port• 
[No 1329] 

ı•( 
NOTES ı Lee Numero• antre p•d,,ı 

theses eont ceuı: de notre fourıı•1 

l•qael l"aviı ıa paru. ,/1 
(*) Lea affairea ıuiviH d'uıı• f 

riııque se rapportent 6 dea veııtc• 
adjudicatioa i la ıurench~n. ,/ 

DE 
Kasımpaıa Maliye Tahsil Ş fll~inden: ~ 

Şul>e ize kazanç vergiıinden bordu Stitlücede Karaat•cd• ti, 
ral:aurda ki.in tu lacı Hayko.z Semereiyanm tutla laar anıad• Ofl 
baeıe alınan tahminen beş on bin tuğla 21.2.9-40 tari ine 111 pl 
tar-tamba i'ünü aaat 14 te aleni mibayede ile satılacaktır. Tali ı 
ynml m skQrda ayni mahalde hazır bulanacak icra l:aeyetinC ~ -· 
oaatl ri. _, 

Düzce Türk Hava Kurumundan: 
Bu seneki kurban derileri muntazam temizlettirilmit v• t•' 

tırılmıştır. Sığır derileri .alamura balind kilo hosabile koY1111 ~, 
keçi derileri k rutulmu, olarak tane hHabile 7.2.940 ıiniind;;o( k~ 
haren 21 i'Üu müddetle müzayedeye konulmuı ve 28 Şubat ( Q, 
ıamıba günil ıaat 14 de ihal edileeetinden a1ıcıları11 °/, 1,!J ~ 
akçelcriylo kurumum :ıa üracaatları. ~ 

lıatnbul Deft rdarlıöında 
Muham en 

kıym t 
Lira 

KadıklSyünde Cevi:r.likte Şeker cisokağında 43 No. 
Oakfipli Salibe aid evde bulunan l muıamba, 1 f 
dolap e 1 bavaıa:r.ı l mbaaı. 
Millt Emlak daireıinde Avrupa mTh i d var J 
balm. ~ 1 ıııf 

Yuk11rula yauh e91a hizalarında röaterilen •uhamme• ıf 
öı:erindon satılmak üzere açık srthrmaya konulmuı iıe d~ f t 
çıkmadığmdan mü:r.ııy desilO gün u:r.ntılmıttır. ikin i arthrw• _, 
pa:ı.arte1i günü saat 14 de Milli Emlak Müdürlütüııd toP1'; 
olan komisyonda yapılacaktır. isteklilerin mu4:.yyen ıün '1• 1 
yakarıda ıöıterilen miktarda muvakkat teminatla komiıf01' 
racaatları . •' 

• ~O~ıf • • Muba men ~" 
bedeli ttıı)I' 
Lira 

lıtenbul ceza ve tevkif evi de b•lunan 
mekanik tHisatlı iki tulumba. 280 

Beşiktaı C. H. P. binaııııda billrd . 70 ~ıl' 
Yulrarıda yazılı iki tulumba ile bir bilardo lıi:r.alarında I ~ ı 

muhammen bedeller üzerinden ayrı ayrı satılmak O:r.ere aç• ıl 
maya koamuştur Arttırma 29.2.940 perşemb günii •••: i 
Milli Emllk miidürl "nele toplanacak olan k iıy nda y•P1 'ti 
Taliplerin yukarıda y zıh muvakkat teminatla muayy .. f4' 
atte komiıyona mürac atları. 


