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Madde ~2 - Bu kanunun tat- kadar muvakkat ai1rgtin cezası 
bikına ihtiyaç kalmadığına ü- hükmolunur ve malları da mü
Gcüncü madde mucibince karar sadere edilir. Şu kadar ki 32 nci 
••rilip ilan edimesini müteakib maddedeki gümrükten malı çek
~İraat Banka1ıııca bu sermaye memek suçu hakkmda yalnız 
ıle yapılan muamelelerin taııfi· 57 nci madde hükmü tatbik o
Yeıinc başlanır. Ta,fiye netice· luour. 
l · Madde 60 - Bu kanuna gö 
•rı Hazineye devredilir. Vukuu re hükmedilen ce:r.alar tecil edi· 
teıbit edilecek zararlar Maliye lemez. 
~ ekaleti bütçesine koııacak tah Madde 6 ı - Bu kanunda ya
•ııattan mahsub edilir. Taıfiye :ıılı suçlar için Türk Ceza Ka· 
l:ıiiançoları 51 inci madde hük· nunile diğer kanunlarda daha 
lnÜoe tev ! ikan Büyük Millet ağır ceza hükümleri bulunduğu 
Meclisine takdim olunur. takdirde 0 cezalar hükmo

0

lunur. 
BEŞiNCİ FASIL Madde 62 - 56 ve 59 uncu 
Ceza hükümleri maddelerde yazılı suçlnrm fail-

Madde 53 - Bu kar.unun 8 )eri hakkında hükmolunacak 
İnci maddesinin birinci fıkrasile para cezalarıııdan dolayı bunla-
24, 29, 31, 38 inci maddeleri rın çalıştıkları tıcaret veya sınai 
hükümlerine riayet etmiyuler· müessese veya sair hükmi şahıs· 
ıılen yirmi beı liradan iki y6z lar malen ve müteselııilen me 
•lli liraya kadar atır para cexa· ıuldürler, 
11 alınır, tekerrür halinde yüa Madde 63 - Bu kanuna iÖre 
liradan beı yü:ı liraya kadar verilen hükümlerin kalile,tikleri 
•lır para ce:r.aaile birlikte yedi takdirde mıuıraf mabküma aid 
tinden bir aya kadar hapiı ce· olmak ü:ıere tamemeo veya hu· 
laaı hilamolunur. liıa olarak neşrine mahkemece 

Madde 54 - Bu k a o u o u 0 karar verilebilir. 
~uncu ma.idesindc: yaz.ılı olan Şu kadar ki 56 ve 59 uncu 
11 ınükellefiyetine, IO ve 11 inci maddelere tevfikan verilen hük
bladdelerde yaaıh olan mecburi· müu bedeli mnbküaıa aid olmak 
Yellere ve 15, 17, 36 ncı mad· ve fakat 25 liruyı geçmemek 
eleler hükümlerine ve 40 ıocı tartile netri mecburidir. 
tnaddenin birinci fıkrasında ya- Madde 64 - Bu kanunla ken· 
lılı olan mükellefiyete riayet et· dilerine verilen vazife ve sala
~e1enlerden elli liradan beş yüz biyetleri suiiıtimnl etmek sure· 
ıraya kadar atır para cezası ve tile suç işleyenler hakkında Türk 
~~ker.rürü halinde yüz. liradan Ceza Kanunile diier kanuıılar· 
ın !ıraya kadar ağır para ce· da muayyen olaıı cezalar iki lı.at 

~•.•ile birlikte 00 beş iÜnden olarak hükmolunur. 
1ıı:ı aya kadar hapiı ce:r.alil hük· Bu kanuna göre tavzif olunan 
tn l memur ve müıtahdcmlerin bu 

o unur. 
M d 

kanunun tatbiki dolayısile iıtle· 
a de 55 - Bu kanunun 21 

•e 37 • dd . b-k - . dikleri suçlardan dolayı hakla· 
ncı ma esı u wune rıa· ht rında yapılacak ~e:.ı.ai takiblerde 

etmeyenlerden on liradan 
Yü ı· memurin mubakeillahna dair ka· 

l ıraya kadar hafif para ce 
la nun bükümleri tatbik olunmaz. 

•ı alınır. M Vali ve vali muııvinleri ve 
adde 56 - Bu kanu11un 22 

"'ı 25 inci maddelerinde yazılı kaymakamlar ikinci fıkra bük-
e •n ınecburiyetlere riayet et- münden müstesııadır. 
'-le• l Madde 65 - Bu kanunun tat· 
:L. ,,en ere iki yüz elli liradan ._, b· bikile tavzif edılenler kanunun 
c ın liraya kadar atır para 
ı··~•ı ve tekerrürü halinde bin tatbikiııi toıııin maksadile gerek 
"•d alakadarlara ve gerek üçüncü 

an aıatı olmamak Üzere • . . • 
•tır par .1 b' l"Lt ·ır.· ıabıılara aıd tıcarethane, amala· a ceır.aaı e ır ı.K. e ı ı 
lencde L k d tbane, depo, wataz.a, antrepo n •eş Hneye a ar mu· . _ _ . . 
"'kkat - Ü b•k l 1 veıaır her turlu ıdhar yerlerın· 
• ıurı n ceır.a11 u mo u· . b'l la\lr, de arama talebıııde buluna ı e-
Maa.:ı 57 B ._ cekleri gibi yapılacak aramalar-

')., . ue - 11 llL a n u o u n . . b · 
c;a ınci dd • d I ld da keııdılerı de hazır ulunabı-
t ma eaın e yaır.ı ı o u· 

\l v ~L lirler. 
laıtlat•~ile muhik b,r sebebe Arama ve zabıt muamelerleri 
ihb cnıd olmayarak vaki olan umumi hül.üwler dairesinde ic
..ı t•ra raamen muayyen müd-
'lC • • ra olunur. 
ttk ı~ınde malını gümrükten Madde 66 - 56,59 ve 64 üncü 
il taıeyenlere yedi j'Ünden bir 
ifil ~adar bapiı H elli liradan maddede yazılı suçlardan dolayı 
, .. ' }'uı. elli liraya kadar atır pa· yapılacak olan son tahkikat mev· 
"' c kufen icra edilir. 

•ı. .. , hükmolunur. M Madde 67 - Bu kanunun fU· 
aQ ııdde 58 Bu k n n u n u n mulüne i'iren suçların muhake-
1..ı ";cu maddeıi hükmüne mu- meleri bütün davalara takdimen 
ile· t et edenlerden elli liradan rüyet olunur vo talika zaruret 
p: Ylb: elli liraya kadar ajır basıl olan itlerde mücbir sebep 

r, c 
ta. b·•:&aıı alınır. Bu para ce- olmadıkça bir haftadan faz.la la· 
-._t1 1

' ıenelik kira tutarıudan lik olunmaır.. 
ı olanın. ~•cld Bu kanunun şumulüne giren 

•• 
35 

. • 5Q - Bu kan•nun 32 .. - suılar Ce:ıa Muhakemeleri Usu· 
ilır'- ınci maddelerinde yazılı lü J~anunuııun 423 üncü madde· 
L 'ıı:ar • · t' f"ll · d ııcr h e ıs ıamar 11 arın en ıi mucibince tatil zamanında görü-
te i l anri birini irtikap edenle· len acele itlerden snyı1ır. 

• edikle · f"I' ı ·· te l:ı rı ıı ın afır ıtına go- Madde 68 - Bu kanunda ya· 
''Ya e: YÜ:& liradan beş bin Iİ· zılı ıuçların takib ve muhake
~abe:d.ar. atır para ~eı.aaile melerinde meşhud suçların mu-

ıkı Mnedeo bet Hneye hakeme uıulü hakkındaki 3005, 

§ !LL!S 

ono • 
1 Haberler 

ihale ve Taahhüt işlerinde Ahnması Lazım Gelen 
Tedbirler Hakkı daki Kararlar 

Ahvali haz.ıra dolayısile ihale 
işlerinde alınması lazım gelen 
tedb"rleri tdkik ve müzakere 
t'tmek üzere, Başveldiletin tas
vipleri üzerine bütün Vekaletler 
müwes.ill rinden mürekkep bir 
komisyon N a f ı a Vekaletinde 
toplanmış ve bir rapor hazırla 
mıştır. 

Bu rapor, bütün Vekıiletlere 
bildirilerek, bu hesaplar dahilin
de hareket etmeleri bildirilmiş· 
tir. 

Bu raporun esaslarına göre, 
Avrupndn başlıyan harp vaıiye· 

ti, beynelmilel ticari münasebet 
leri büsbütün değiştirmiş, ırüç
leşhrwiş ve bazı ahval de im 
kfııısı:r.laştırmıştır. Memleketimi
zin harici tic ret de b llıns.a 
ithalat noktasından bu vaziyetin 
tesirinden azade kalmamıştır. 

Memleketimizde seferberlik ve 
hali harp vaziyeti olmamakla 
beraber, Avrupa harbinin gün 
geçtikçe, inkişof eden vaziyeti• 
nin bilhassa hariçten getirlmesi 
zaruri malzeme üz.erinde tesirleri 
görülmüş ve bu malzemenin fi
yatında hasıl olan yüks lmeler 
ve tedarikinde husule gelen güç
lükler, gecikmeler normal şıırt

lara göre biriktirilmiş olan taah
hütlerin yerine getirilmesini im· 
kansız· hale sokmuştur. Bu iti· 
barla devlete karşı taahhüde gi· 
rişmiş olanlarm kendi sun'u tak-
sirleri olmaksızın umumi ahval· 
den mütevellic sebepler tahtında 
büyuk zararlnra düşmesi şayanı 

knbul olmıyacağındnn, Avrupa 
harbinden evvel uormnl tartlara 
göre ihale ed imiş olan işler de 
bugüııl~ü fevkalade vaziyeti goz· 
onüne tutarak, husule g e 1 e n 
güçlükleri mnlıul esaslar dahilin· 
de h iletmek adilane bir hare· 
k t olur. 

Taahhüt mevzularınrn es:ısıoı 

teşkil eden ecnebi me:.ışelı mal· 
zeıııenin külli kısmını Alman 
mnlzemesi teşkil ettigi ve hJlen 
Avrupadaki son vaziyet dolayı

sile teslimatın yapılmıyaca~ı hak
kında alfıkalı dairelerııı fırmalnr· 

taahhüdatta, gerek fiy .. t farkı ve 
gerek vukun gelecek gecikme· 
lerin naz.arı itibara alınması esn· 
sının kabul t"dilmesi ve memle· 
kette ithalatın icap ettirdiği 
formalitelerin hükümetçe yapıl

ması lazım geleceği,, şekilde 

cevapların alındığı anlaşılmış 

bulunmaktadır. 

Bunuııla beraber muayyen bir 
mukavele ile bağlı bulunan bu 
firmaların taahhutlerinı ifa husu· 
sunda göııterdikleri arzuya rag
men hakiki vaz.iye tin aşağıdaki 
şekilde olduiu görülmüttür. 
Şöyle ki, bir kısım fabrikala· 

rm harp mıntakaları dahilinde 
bHlunmaları dolayısile siparişle

re ait imalata başlamak iaıka· 

nını elde edemedikleri gibi, bu 
imkanı bulan ve imalatı yapa· 
rak, malzemeyi sevke mühey
ya bir hale getirmiş bulunan fir
malarda, nakliyat hususunda 
müşkülatla karııılaşmıı oldukla· 
rından bunun neticesi olarak 
fabrikalar, bir kısım malzemeyi 
gönderememişler ve ıevkedilen 
malzemeyi bamıl olan vapurla· 
rrn bitaraf limanlara iltica etme
si zarureti hasıl olmuş ve mü
him bir kısım malzeme bu liman
larda kalmıştır. 

Bu suretle mevcut mukavele
nin 'ılamil bulunduğu taahhüt 
mev:r.uları:ın ait ecnebi memle
ketlerden ielecek malzemenin 
bir kısmının imal edilmedikleri 
ve bir kısmının da nakledilme· 
dıkleri anlaşılmıı bulunmak.tadır. 

Her iki bakımdan tetkiklerini 
yapan koaıis)onuwuz bu vazi· 
yellere karşı alınması lazım ge· 
len tedbirleri düşuııürken şu hu· 
ıusların göz oııünde tutulması 

muvafık olacağı kanaatine var
mıştır. 

A - Almanya ile olan ticaret 
anlnşfuası 31 Ağustos 93U da 
nıhayet bulmuş olduğundan muh· 
telif devlet dairelerinin Alman· 
yadaki firma! rla yapmış olduk
ları mukavelelerden münbais ta
ahhütler ifa edilmiyecek hale 
aelmit ve bundan dolayı memle. 
ketin ihtiyacı olan mabeme İl· 

hal edilmemekte bulunmuştur. 

la yaptığı temas neticesinde 
"taahhüt efmiş oldukları için 
teslim tı yapmakla mükellef 
buluı dukları ve bu teslimatın 

yap
0

ıl cağı ancak anormal şart 
lar altında yerine ~etirileceK bu 

Bu eşyanın ıetirilmesi Alma· 
nya ile ticaret münasebetlerinin 
hal ve tanzimiııe vabestedir. 

3498, ve 3749 sayılı kanunlarda B - Almaııyadan getirilmesi 
yn:r.ıl. ş rtların mevcudiyeti ha· mü~kün olmayan eşyanın Frao· 
linde mezkur kanuular hümü sa, lııgatere ve Amerika ve di· 
tatbik olunur. ğer ecnebi memleketlerden te· 

ALTINCI FASIL m~n ~dilmesi arza 1ayan görül. 
Müteferrik hükümler muştur. 

Medde 69 - Bu kanun hü- Bu iki esaslı nokta mevcut 
kümleri dairesinde ittihaz edile· mukavelelere göre hariçten. mal 
cek karar ve eıuameleler hak- getirilmesini lemin edici bir ted
kmda kaZdİ n ercilerdeıı tehiri bir olarak dütüııiilmüıtür. 
icra ve tedbiri ihtiyati kararları Hanlardan başka : 
verilemez. 1 - ihale edilmiı olan işler-

Madde 70 - Askerlik ve Mil· den proje ve ıartuamelerinde 
li Müdafaa mükellefiyeti kanun· dairesince teknik ve mlitebassıs 
larının , bu itanunun (41) inci komisyonlar marifetiyle tetkikat 
maddesinde yaz.ılı muafiyet müs- yaptırılmak suretiyle Avrupadan 
tesna olmak üzere diğer hüküm- gelecek malzeme yerine yerli 
leri mahfuz.dur. malzemenin ikamesini temin e· 

Madde 71 - Bu kaı un neşri decek şekilde ve usul dairesin· 
tarihind n muteberdir. 

Madde 72 Bu kanun hü- de tadilatı yaptırmak ve işin bu 
kümlerioi tatb'ıka ı'cra V k'll . tadilat dairesinde bitirilmeıini 

e 1 erı temin etmek 
Heyeti memurdur. 24 1 1940 l 2 - Avrupadan zaruri olarak 

(Bitti) ıelmeıi lbım gelen ve yerine 

Müteahhit 1 erin Takvimi 

YARIN 2. 2 940 ta YAPILACAK İHALELER 

O. D. Yolları : 
Vagon krikosu (No 1274) 

1 
K~stamonu Bölge Sanat Okula 
Dırek. : 

Elbise, gömlek, iskarpın, çorap, ıııendıl Motör ve dinamo yatı (Ne 1304) 
Hasır •Üpürge (No 1304) 
Meşe makas travari (No 1304) 

Karadeniz .E:reğli Belediyesi : 

1 
v. ıı. (No 1305) 

İstanbul Belediyesi : 

Su projeaı tanzimı (No 1295) 

Edirne Askeri SAK : 
Arpa (l'io 1298) 
Benun (No 1298) 
Pirinç, HJit n ) affı ve k fasu'ye (No 1300) 
PavJiOn hmıri ve be15 ı:ışaatı (No 1302) 

Zonguldak Defterdarlığı : 
Hükuret binasının ka orifer tamiri (No 
1303) 

Türkiye Büyük Millet Me~lisi 
İdare Heyeti : 

Benzin (No 1303) 

Gümrük Muhafaza Geu. Komut. 
İıt. SAK: 

Kı:r.ak tamıri (No 1304) 

inhisarlar Umum Mfidürlüğü : 
Ampul (No l'ro4) 
S~ntrıfuj tulumba (Ne 1504) 

!st. Limanı Sahil Sıhhiye Mrk. : 
Somıkok ve krıble kömurü (No 1304) 

M. M. Vekaleti : 
inşaat ma ·ufilHİ (No 1305) 
Tekirda~ betonarma iake ui intaalı (No 
1312) 
Foıogıf ma :r.emui (No 1SJ2) 
Kürele ve kuma eapı talcılmuı (No 1315) 

yerlisinin konulması mümkün 
olmıyao kalörifer, elektrik ve 
sıhhi tesisat malzemesi vesaire 
gibi malzemenin A ve B fıkra· 
larına göre tem n edilmesi müm
kün olmadıtı takdirde bunların 

yerlerini boı bırakmak suretiyle 
işi bırakmak. 

3 - Gerek malzeme değiştir· 
mek, gerekse bunlardan bir kıs 
mmı bilahare yapmak suretile 
tehir ve tehiri müm ·un olmı

yaolarııı A ve B fıkralarındaki 

esaslara iÖr~ temin etmek. 
4 lawamen telıir edilmesi 

kabil olan işlere ait mukavele· 
leri tarafeynin rızasile tetkik rve 
tasfıye etmek, bir kısmının te
hiri, mümkün olan işlere ait 
mukavelelerin de taahhüdün ma
hiyetiue ıöre tadili cihetine git· 
mek. 

5 - Buıünkü fe\·kalide ha· 
lin devamı müddetine münhasır 
olmak ve işin• muhtaç olduğu 
ehemmiyet ve müstaceliyeli elde 
etmek için 1 eylül 1939 tarihin· 
den evvel aktedilmıf ola.ı uıu· 
kavelenamelerin mez.kür tarib-
teıı sonraya müsadif tatbikatın-

ı dan ve muhalıiebei umumiye ka· 
1 nununmı 136 ncı maddesi hük-

müne dnyanan tadilat teklifleri· 

ı nin mnliye hukuk miışavirlij'i 

ve Devlet Şurasınca en çok 15 
gün zarfında intaç olunmasının 

temin edilmeıi. 

Deri için Akreditif Veriliyor 
Takas limitet tirketi, derici ve 

köselecilere de ithalat için akre· 
ditif veraıeie başlamıştır. Deri 
fiatlerinde, normale doğru bir 
init vardır. Küçük baş hayvan 
derileri ithaline ehemmiyet veril
mektedir. Daha ziyade Kanada· 

' elan ithal edılecek bu gibi deri
ler, için, akreditif de verilmek
tedir. Bu gibi deriler geldiği 
takdirde iskarpin ve kadın ayak· 
lrabılarıoıo ucuzhyacai'ı fÜphe· 
ıiz addedilmektedir 

Romanya yemlik arpa ihracatını 
menetti 

Romanya hükumeti güzlük 
arpa (yemlik arpa) ihracını me· 
netmittiJ. 

Ç~maşırlı~ bi~ası in~aatı (No 1305) 

lzmir inhisarlar Başmüd : 
fob sarlar mam.'.i iltı nakli (No 1306) 

Ankara Belediyesi : 
Diıel motörü parçalan (No 1306) 

Adana Askeri SAK : 
P rasa va ahana (No 1508) 

Tophane Levazım SAK : 
Kemik veya baka İl dü2'me (No 130 9) 
Pilavlık pirinç (No 1309) 
Portat.f çadır dırc~i ve lı:azı~ (No llUO) 
K?nı fasulje (No l.Sl 1) 

lst. Ziraat Müdiirlüğ'i : 
lien:r.in (No 1310) 

!st. Elektrik Tramvay ve Tünel 
işletmeleri : 

Yeraltı ve deni:r.a tı lc:abloau (No 1311) 

Eskişehir Kor SAK : 
M~babere malumesı (No 1313) 

lzmir Levazım SAK • 
Eıter takımı (No 1312) • 

iz.mit Tümen SAK : 
Kazan, ~ev~ir yıı~ tavuı v. • (No 1314) 

Hamiı : ( ] Tırnak içıne alınm•t nu• 
maralnr, •;ıın hangı sayılı ga:r.etede neşr
oldupnu gosterir. 

I•l Sonunda. Y!ldız ı~aretl bulımaa itler 
mu:r.nyedcy• aıttır. 

TAKAS PRiMLERİ 
Takasın nev'i hba it ihracat 

Huır Alıvre 

Enterşanjabl 

İngıltere 
Be çilı:a 
Hollanda 
ııveç 

Fraıua 

56 45 44 
70 o 39 
70 47 46 
66 41 40 
53 se 48 
56 42 41 

ıwvıçre 70 40 39 

lbrocııt prim eri o/o 100 l.ı.) met U7.erınden 
--=~-..:h:.:e~ edilmiştır. 

Pirinç fiatıarının dı.r-ş--m"""es_i __ 

Pirinç sarfiyatının artması Ü :ı:e· 
rine fiatları da hayli yükselmiş 
olduğundan bu vaziyet speküli· 
törleri büyük stoklar ynpmağa 
sevkederek fiatların daha f azln 
yükselmesine sebep olmuştur. 

Ancak mevrudatın devam et· 
mesi ve büyük mubaynatın dur
ması üxerıne Hatlar tekrar sukuta 
başlamıştır. Bırkaç gün evvel 38 
kuruş olan Viyolona pirınçleri 35 e, 
33 lük Tosyalıır 28 e, 21J luk Ma
raşlar 26 ya, 27 1ik Mersinler 24 
kuruşa düşmüştür. 

Bu sene ekim vaziyetinin ıyi 
ve rckoltenın geçen seneye mua· 
dil olacağı ve randıman itıbarilc 

daha fazla bir yiikscklik elde e· 
dılcceği de kuvvetle tahmin edil
mekte olduğundan pirinç fintları
nın bir hayli daha duşmcsi çok 
muhtemeldir. 

BORSA 
ÇEKLER 

31 - 1 • 1939 

Londra 
Nevyorlc 
Paris 
Milano 
Cenevre 
Amsterdan 
Brüksel 
Atina 
Sofya 

drid 
Budapeşte 

Biikreş 

Belgrad 
Yokobama 
Stokholm 

5.21 
130. 19 
2.9411 
6.615 

29.105 
68.96 
21.96 
0.965 
1.57 

13.36 
23.155 

0.965 
3.065 

30.6325 
30.8275: 
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Mlnakala Gazeteıi 

Bug··n ilan olu.nan Münakasa ve Müz yede er Li t ------
• 

Si 

Cinsi Ş.ltll Mub~ bed. Teminat Mnı. at ymi Q nü Saab 

A) l\1Unakasalar 
\ntaat, Tamirat, Nafia itleri, tzeme, Harita 

Davar tamiri 
Aharkapıda ıundurma int· 
Edirnekapı şehitliğinde mevcut malzeme ile 

yap. müstatil 
Edirnekapı Şehitlitinde mevcut malzeme 

ile yollar yap. 
Eakişehirde haman inş (tcmd.) 
Küçük bino int: 6 ad. (şart· 149 kr.) 
Pavyon inş. 
Bac kaldırımları tamiri 

Yenltebirin müstakbel imar planı tanzimi 

paz.. 
aç. ekı. 9038 09 

,, 1575 -

" 
3969 -

paz.. 31608 23 
kapalı z. 29604 60 
paz.. 30037 02 
kapalı z. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari al8t, Hastahane Lvz. - ·-
Asit aillfürii 12.5 (temd.) 
Trinatrium fosfat: 25 t. 
Hamızı azot: 350 t. 

paz. 

n 

" 

6250 -
980CO -

E lektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Haydarpaşa hastanesinde elektrik teıisah pa:ı. 

(temd.) 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Er muşamba: 170 ad. paz. 
Elbise: 80 kat pijama: 80 ad.-ve palto dik

tirilmeıi: 40 ad. 
Yatak kılıfı: 250 ad.·yaıhk kıhfı: 250 ad. paz.. 

(pamukları müteahhide tarafından dol· 
durulacak ve fitilli olarak dikt.) 

Nakliyat - Boşaltma - Yükletme 

Ray nakli deniz vasitıuile: 350 t. pu. 

.ahrukat, Benzin, ~akine yaOlan v. s. 

Benzin: 3400 litre 
Motorin: 50 t. (temd.) 

Müteferrik 

Otomobil levazımı: 289 kalem 
iç laı.titi muhtel f ebatta: 6:1 ad. 
Yaldız: 2!:>5 ki· (temd.) 
Perçin çivisi 
A~aç vidaları rondela ve gupilya 
Tevhit ıemeri 
Gupilye: 325 kg· (teıod) 
Örs 100-150 kiloluk: 6 ad . korük: 6 ad. 
Nurmal çimento: 301.7 t. 
Hamutlu nakliye koşum takımı: 360-450 ad. 
İıpirlo takımı: 480 ad. 
Tevhit semeri (müteahhit nam ve hesıtb ına) 

2000 ad. 
Hamur makinesi ve teferruata 
Kireç: 100 t. 
Cam kiremit Marsilya biçimi: 1000 ad, 
Temizlik iı;lerine ait 14 ad. Opel Blitz kam· 

yon üzerine yap. saçtan söför yeri ve 
kaldırma tertibatlı ah .. p karoseri ima· 
litı (ınrt. 56 kr.) 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Sabun: 22.5 t. 

B. M ü 7 a y e d e 1 e r -
Kuzu ve sığır derisi 
Bolinder deniz motöril ve teferruatı 
Hurda aleminyum parçaları: 250-350 k. 
Madeni meşe dalı (tapka işareti:) 27.5 t. 

Türk tiyatrosu adla mecmuaya konulacak 
ilin iti 

• • 

aç. eks. 
paz. 

paz. 
,, 

kapalı z. 
,, 

paz. 
aç elu 
paz. 
kapalı z. 
pu. 

,, 
,, 

" aç. ek•· 

" kapalı z, 

kapalı z. 

aç. art. 
paz. 

paz. 

,, 

646 -
k. o 13 

797 50 
24176 -
12100 -
48000 -

-292 50 

6034 -
2340 J -

1300 -
5500 

1500 -
1600 -

11200 -

7875 -

200 -

167 16 

UN KASALAR 
l nşaat -Tamirat- Nafıa işleri - Malzeme-Harita _...._ _ __.,_.._ ............. -- ,. 

Milli Müdafaa Vekaleti Hava Satınalma Komisyonundan : 
Muayyen günde talibi zuhur etmiyen Ü adet kuçük bina yeniden 

75 -
178 -
ı 18 15 

297 -

2370 62 
2221 -
2253 -

468 75 
6150 -

40 47 

48 -

59 81 
1813 20 
907 50 

2 94 

452 55 
1755 -

97 50 
4 2 50 

112 50 
120 -
840 -

Seyhan C. Müddeium. 9-2 40 15 -
İstanbul Komutanlıtı SAK Fmdıkla 17-2-40 10 -

" 
17-2-40 10 30 

,, 17-2-40 il 

Eski~ehir Kor SAK 2.9.16.26 2.40 11 
MM V. Hava SAK 
Eski~ehir Kor SAK 
Belediye Sular İdaresi Toluim Sı-

ruervi 
Yenişehir Belediyesi 

1 nbisarlar Umum Müdürlüğü 
lst. Aık. F abr . Müd. SAK Salıpanr 

" 
,, 

İat. Komutanlıtı SAK. Fmdıklı 

Edirne Ask. SAK 
D. D. Y. 6 ci İtletme Adana 

Tophane Levazım SAK 

T ophano Lvz. SAK 

17-2-40 1 1 
3-240 11 

14-2-40 15 

7-2-40 

5-2 40 11 
16-2·40 15 
\6 2-40 14 

19 2 40 ıo -

9-2 40 15 -
16-:!-40 IO -

3.2.40 11 30 

Batvekilet Evrak ve Ln. Müd. Ank. 15·2 40 14 - · 
Afyon Karahısar Beled. " 24-1-40 itib. 1 ay 

fnbi1arlar Umum Müdürlüi4 

" ,, 

6·2-40 
6·2-40 

12-2 40 
O.OY. Ank. Haydarpaşa Sevk Şefliği 18 3 40 

• n " 
latanbul Komut. SAK Fındıklı 
O.O Yollara 9 cü İtletme Sirkeci 
Edirne Ask. SAK 
Çanak. Mat. Mvk. SAK 
Eskişehir Kor SAK 
Tophane Lvz. SAK 

,, 

.. 
D. O.Yolları Haydarpafa 

,, 
iıt. Belediyeıi 

18·340 
5-2·40 
3-2-40 
2 2-40 

15-2-40 
7-2 40 
82-40 
5-2-40 

5·2-40 
19-2-40 
19 2 40 
16 2 40 

14 30 
14 30 
16 -
15 30 
15 31) 
i l -
10 -
15 -
15 -
11 -
14 30 
14 30 

14 -
11 -
JO 3'ı 

15 -

590 - Edirne Aık . SAK 22 2 40 11 -

Hava Kuruma. Çankırı Şubesi 
30 - Tophane Lvz. SAK 

Val.ıf enba Suları İtletme Müd. 
Orman Koruma Gen. Komut. İst. 
. SAK Demirkapı 

12 54 Ist. Belediyesi 

10 2-40 10 -
8·2·40 14 -

10 2·40 a kadar 
5-2-40 14 -

6·2-40 14 -

• • • Komisyonumu.ıda mevcut keşif ve tartnameıine göre Edir· 
ne~apı Ş~hitlığinde mevcut malzeme ile yapılacak müstatilin açık 
ekııltmesı 17,2.940 cumartesi iÜoÜ saat on buçukta yapılmağa boş
lanaca~ ve ayni iÜnde intj\c edilecektir. Muhammen bedeli 1575 Iİ· 
radır. ilk teminat parası 118 lira 15 kuruştur. İıieklilerin belli güiı 
ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Kom ·ıayoııu - t 
l 

na muracaıı · 
arı. 

kııpnlı zarflıı eksiltmeye konulmu~1ur. Ke4if bedeli 29604 lira 60 lc.uruf * Komisyonumuzda mevcut ke•if t • .. . 
. • . K fi k 1 - 17 2 " . - • * . . . Y ve şar namesıne gore Edır . 
ılk temınnh 2221 lıradır · apnlı zaı a e ı.ı tmcsı · .-.U cumartesı g-u· \ nekapı Şebıtlağıode mevcut malzeme ile ı k il 

d MM V H 1 ı. · d yapı aca yo arın açık ek-
nü ıııat 11 de Ankara a · · · ava satına ma 1'.0mısyonun a yapı· ıiltmesioe 17.2.940 cumarteıi günü saat 1 ı d ı b 

, 4 k k . d 1 1 le . . e yapı mağa aflana. lacaktır. Keşıf evrakı 1 9 uruşa omısyon an a ınır. ste lılerın lc.anu- cak ve ayni minde intaç edilecektir Muh b d 
1
. 

3 69 
• 

_ • . . ı. . . • 6 - • ammen e e ı , 9 h a· 
nun 2 ve 3 cu maddelerınde yazılı vcsnık.le bırlıde temınal ve teklıf dır ilk teminat parası 297 lira 70 kuructu İ t 11·1 . b 11. 

b
. . ı. d ı. . ~ r. s e t ı erıo e ı gün , e 

mektublnrını muayyen saatten ır saat evvelıne ıı.a ar 11.omısyona ver· saatte Fındıklıdıt Komutaııl k Satınalma ı. • " 1 ı KOmısyonuna muracaat arı 
mcleri. ve 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü maddelerinde yaz.ıh 

ve vilayet nafıa fen müdürlüklerinden alacakları vesikaları ge· 
tirmekri. İstanbul Komutanlığı Satmalma Komiıyonundan : 

Komiıyonumu~da mevcut ke,.f ve tnrtnamesine sröre Abırka· 
pıda garaj olarak lı.ullanılmak üzere yapılacak sundurmanın açık ek
siltmesi 17.2 940 cumartesi günü SHt onda yapılmağa batlaoacak 
ve ayni künde intaç edilecektir. Muhammen bedeli 9038 lira 9 Alu· 
ruıtur. İlk teminat parası 178 liradır. İ ~tekl:lerin belli güo ve saat
te Fındıklıda Komutanlık Sı:.hualma Kowisyo;ıuna müracaatlara ve 
249U sayıla kanunun ikinci ve üçüncü maddelerinde yazılı ve vila
yet nafta fen müdürlüklerinden alacaklım vesikaları ietirmeleri. 

Seyhan C. Müddei Umumflifinden: 
Adana ceza evinin çatlayan bir kmm duvarlarlle ııva 

ve badnnıuı paurlıkla yaptıralacakhr. Şartnnm ı ceza evi 
Müdürlil7ü den parasız verilir. Talipler 75 lira muvakkat le · 
min~t yatırarak makbuz ve ıirkülerile 9.2.940 cuma gü11ü 
saat 15 de c. Muddei Umumiliği makamında teıekkül ede
cek komisyona müracaatları. 

l Şubat 1940 --
lstanbul Hayvan Borsası Diri Satış Fiatları 

- 29. l . 940 -

Çeşit 

Beyaz. Karaman 
Kızıl Karam m 
Dağlıç 

Kıvırcık 

Karayaka 

Kuzu 
Siit Kuausu 

Tiftik 
Keçi 
Oglak 

Şark Öküz.Ü 
Ök.ü7. 
inek 
Dana 
Boğa 

Manda 
Malak 

Sayısı Ağırlığı 

2125 
653 

2B 
164 

1364 

il 

104 
74 
11 
35 

32 
10 

100914 
21601 

691 
5156 

18045 

513 

42480 
27803 

2695 
4369 

12412 
1515 

Parası 

En afatı En yukarı 
Kş. s. Kş. s. 

18 50 24 25 
16 25 75 
2 ) 24 
21 21 

--· 
24 31 

12 17 

ys-,.-. n·~PTft7s,.. 

ıs 
10 
12 
13 

8 
13 

18 
16 
18 
16 

15 
16 

75 

Orta 
Kı. s. 

23 'l1 
23 Ol 
21 81 
21 

~2 81 

15 16 

18 
14 54 
14 37 
15 53 

13 04 
15 O!,

t~ilt 
Eskişehir Kor Satınalma Komisyonundan : ııı 

Eskişehir g arnizonunda bir haman inşasına kapalı zarfla e~ 
ıiltmeainde istekli çıkmadığından 25. 1 .940 dan 25.2.940 gününe ~ 
dar pazarlıkla yaptıralnc ktır. Birinci pazarlığı 2.2.940 ikinci paı•r 
lığı 9.2.940 üçüncü pazarlığı 16.2.9-10 cuma günü 4 üncü pazarlıf 
26.2.940 pazartesi ,günü saat 1 L de yapılacaktır. Şartname keşif ~ 
projeleri Ankara, lstanbul levazım amirlikleri ve Eskişehir Kor ~ . 
tınalma komisyonunda gorülür. Keşif be~eli 31,608 liru 23 kU 1 
muvakkat teminatı 2370 lira 62 kuruştur. isteklilerin kanunda y••/•rıı 
ves:ıik ve teminat makbuzlarile mezkur gün ve aaatte ko:niıyoll 
haZlr bulunmaları. 1ltrıe 

ilaçlar, <linil ve ispençiyari alat, Hastane L~ 
lltıı 

İstanbul Askeri Fabrikalar Müdürlüiü Satmalma 
Komiıyonundan: 

lf 
Tahmin edilen bedeli 6250 lıra olan 25 ton Trinatrium fcl' hıiy 

Salapazarmda Askeri Fabrikalar salınalma komiıyonunca 16.2· ktj 
cuma iÜnÜ saat 15 de pazarlıkla satan alınacaktır. Şartnamesi 
gün .komısyonda gorülebilir. İııteklileriu 468 lira 75 kurutluk toıı 
nah makbuz veya banka temınat mektubu ile 2490 nyılı kaouıı•f 
2 ve 3 üncü m ddeleruıdeki vesaik.le birlıkte o iÜn ve saatt ~ 
misyonda bulunma.lan. t 1 

• * * Tahwin edileıı bedeli 98 bin lira olan 350 ton hamıaı •; 
Salapazanııda Aıkeri Fabrıkalar satınalma komisyonunda 16.2.Af, 
cuwa günü saat 14 de pazariık.la satın nianacaktır. Ş .. rtn&meıı ıı,ı 
kuruş mukabilinde kowisyoııdım verilir. İstekHJerin öJ5U liralık 1 

temiuatanın ma k buzu veya banka teminat mektubu ile 249U sıı) 
kanunun 2 e .i üucü maddelerindeki vesaikle birlikte o ifÜP 

saatle komısyoııda bulunmaları. 

• •• 
12, ton uit ıtulfürü alınacaktır. Bak : İnhisarlar Umum M 

ilanlcırın. ! _ ________ .-/, 

lstanbul Komutanlığı Satmalma Komisyonundan : ~q1 • 

Münakasa günü talibi çıkmıyan komisyonumuzda mevcud i'\Jc.,1 

§ifoames,ne iÖre Haydarpaşa bastauemıin elektrik teııisatı pa:ıııt l) tıı 
la yapllrılacaktır. Münakasasıııa 19 . .l.Y40 pazartesi ıünü aaat ıOf 
başlanacak ve aym günde ihalesi yapılacaktır. İıteklılerin belli . 
ve saatte Fındıklıda Komutanlık aatmalma komisyonuna ıelmelıt• 
2490 sayılı kanunun ~. 3. maddelerinde ya21h ve vilayet uafı• ' 
dürlüklerınden a cakları ves.kaları getirmeleri. 

'ııı, 
M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan : ~•t 

Beher metresine tahmin e diloo fiyatı 3!:) kurut olan otu• t ha 
bin metre yatak kıhflığı bez 5 şubat 940 pazartesi güo ü saat l 1 

Anlı.arada M. M. V. sntuıalma Ko. da pazarlıkla salın ahoac' tlt 
dırn isteklilerin 2 IOS liralık kati teminatları ile birlikte paaerlı~ 

il> 

'~ 
Qt 

ve saatinde mez.kür Komisyonda bulunmaları. 

Ankara Hukuk Fakülteainden : 1~ ~Q 
Fakülte leyli talebeıi için yaptırılacak 100.180 takıo:ı '

1 
münakasasmda verileo fiyat faz.la görüldüğünden paz.arlıkla y•f;J 
masana karar. verilmittir, Tahmini fiyatı 5400 ve muvakkat teısl / 
405 liradır. İsteklilerin şartnamesini iÖrmek üzere her ıün '1• J'ıı 
lı&"a iitirak etmek içın 5.2.940 pazartesi günü saat l 1 de te
malı buı.larilc Fakülteye müracaatları ilan olunur. 

* • • Hckuk Fakültesi talebesi için olanacak 35 paltonun ' 
mesine talip çıkmadığından 5.2.940 pazartelii ıünü ıaat 11 de f b:ı. lll 
den açık münakasaya konmuştur. Muhammen kıymeti 1225 ,,_,ıı ' l k 
kat teminatı !f2 liradır. İste lderin teminatlarına yatırarak malıb •rıı. 
rile münakasa saatında Fakültede bulunmaları ilan olunur. 

Milli Müdafaa Vekaleti Hava Satınalm Komisyonund': 
100 takım meşin elbise nümunesi veçhile pazarlıkla ıatııt • 1 g ~o 

Hktır · Muhammen bedeli 8500 lira olup kalt teminat mikdar• l~ı 
liradır. •ı 

Pazarlığı 13.2 940 salı günü saat 1 ı de hava satınalma koıJ'~ ltıtı 
nuoda yapıla caktır. Şartname ve nümune her gün ötled•P 

1
• • 

komisyonda görülebilir. İsteklilerin muayyen gün ve saatte 1ıst• ' l" 
minat ve kanuni belgeleriyle komiıyonda bulunmaları. 

)'~ 
o. D. Yolları 6 cı işletme Komisyonundan: ·r/' ııı, 

Kumaşları idarece verilmek üzere Konya pansiyonumuz tııle~ t 

için 80 kat elbise ile pijamn ve 40 pııltonun mna harç dikimi ııÇ~~ 'lir> 
siltmeye çıkarılmıştır. Eksiltme 16.2.40 cuma günü saat onda A 
işletme binasında komisyonumuzca yapılacaktır. 



1 Şubat 1940 

l.taı Muvakkat teminat 40,•'7 liradır. Şartnameler Nitde, Konya, Mersin 
lllijr Yon şcfliklerir.e, komisyonumuı:a ve Konya talebe pansiyonumuza 
lııı ::~tla ~delsiz görülür. 1steklilerin 940 Ticaret odası vesikası nü
ttı:a.~ crcsı ve bu i~i yapabileceklerini gösterir vesaitle gününde mü-

trı. 

İat nbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan : 
250 

üt h .•~ed yatak ve 250 aded yastık kılıfı alınacaktır. Pamukları 
~ltl~ hıdı ~ardından doldurulacak ve fitilli olarak dikilecektir~ Pa
tt\'11 il ekınltmesi 3 2.940 cumartesi günü saat 11 de Tophanede 
ı tıın &aı· ı· · k N . ıoı:ıı· ır ığı satınalma komiayoounda yapılaca tar. ilmunesı 
hl~syl 0 ?da görülür. İsteklilerin ~eminatlarile belli saatte komisyona 

e crı. 

Edirne A kert Satınalma KomisyonJndan: 

tccc~lc.r için 170 aded muşamba s:ıtın alıııacaktır, Taliple rin geti· 
-qtlerı nüoıunelerden beğenilerek tutulacak numunesi üzerine 

' de ığı 9.2.940 cuma güuü saat 15 de Edirnede Müşiriyet daire
ltc •a~nalma komisyonund yapılacaktır. İsteklılerin belli gün ve 

llUr:nunelerılc beraber komiıyona gelmeleri· 

~~----~------~--~------~Yükleme - Boşaltma 
ı ....... ·-·--- .--
&tanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

~iJ~ ~on kadar ray deniz vuıtasile naklettirilecektir. Pazarlıkla 
ı~ ~e~ı 3.2.940 cumartesi günü saat 11 .30 da Tophanede Leva
~İ.n "7 1rliği satınalmn komisyonunda yapılacaktır. i.teklilerin 
~ile belli aatte komiıyona gelmeleri. 

ahrukat, Benzin, v. s. 

1
. P. T . T. Umum Müdürlüfünden: 

L dare 'h . 
••rıı 1 lıyacı için IOO ton Gazoil kapalı zarfla eksiltmeye çı-

llııştır. 

'lt~!l~haınnıen bedel 13320 muvakkat teminat 999 lira olup ek. 
...... 

11 
14.2.940 b 6 d T ..... çarşam a günü 1aat 1 a Ankarada P. . T. Ü · 

h~li~ürlük binasındaki Sahnalma Komisyonunda yapılacaktır. 
bUc eklıler muvakkat teminat makbuz veya banka temin t mek. 
•t 15 k~nunl vesaiki ve teklifi muhtevi kapalı 2arHarıuı o gün 
Ş. k dar mezkur komisyona vereceklerdir. 

•tııiy,;tnar:neler Ankarada P.T.T. levazım istanbulda P.T.T. levazım 
ku,, fQbesi müdürlüklerinden bedelsiz olarak mukabilinde verile· 

ll Baıvekalet Evrak ve Levazım Müdürlüğünden : 
~, 'i"ekal t Devlet Matbaası irin 3400 litre benzin, açık eksilt· •urcr :r M 1Yle ihale edilecektir. 

~khao:ınıen bedeli 646 lira. 
1 ııaı ıı. s.ltnıe 15.2.940 perşembe iÜnü aaat 14 de Başvekalette sr.-

1 fvt it i\Onıisyonunda yapılacaktır. 
't~Cdlı\1kkltat teminat akçası 48 lira 45 kuruştur. Bu par nın ek
lıtı) en bir ıün ev\•el Maliye Merkez Muhasebeciliği veznesine 

l&l~nıı ve alınac k makbuzla birlikte eksiltmeye iştirak cdilme
t llıdır. 

tö kilıiltıne rlıı mesi Başvekalet Evrak ve Levcı21m Müdfirlüğün
t l~b·1· ı ır. 

a Afyonkarahiau Belediyesinden : 

'~ iç~be, kiloıu 13 kurut muhammen bedelli elektrik santralı ibti
,,~llıa~n mubayaa edılecek olan 50 ton motörinin vuku bulan mfi
l) ~Od~tındn talibi çıkmadıtmdan 24.1.940 tarihinden i!ibaren bir 
tr leil etle pazarlığa bırakılmaaına karar verilmiştir. llilcklilerin 

11 Bel d' " 1 · ·ı~ l e ıyeye muracaat erı ı an o unur. 

lıta b ı , . ı.- n u Komutanlıfı Sabnalma Komisyonundan · 
"'oın· 

ııı,, ib 1~1onumuzda mevcut tartnamesine göre birliklerdeki hay· 
~ltlıkl lıyacı için aşağıda yazılı sekiz kalem mulabiye malzemesi 
b şlı a •atan lınacnktır. Münakasa11na 13.2 940 ~alı günü saat 10 
"c no.cak ve ayni ıünde ihulesi yapılacaktır. isteklilerin belli 

titri. 'O.atte Fındıklıda komutanlık uhnalma komiıyonuna gel. 

1 Cinai 

ip l'ııl 
h llt ba.,I t 
" Yııl Y 

1 1 

Qtb tr llBpı 
ll te 

Q>'Gk' 
Yeııı tor aıı 

Adet 
20000 
20000 
2QOOO 
5000 

Cinai 
Küçük 1em torbası 
Semer urJ'&Dı 
Belleme 
Kıl kolau 

Adet 
15000 
40000 
10000 
10000 

(). () y 
l'tli · • ve Umanları İıletm• U. Müdürlüğünden: 

1)•ıı 3~ çıkıııanıasından dolayı 25.1.940 tarihinde ihalesi yapıl _ 
ıtttılı:ıı 1 t kg. Gupilya açık ekıiltme uıulile yeniden münakasaya 
' 'flttttı! ıt,. Münakasa 3.2.940 cumartesi günü uat IO da Sirkecide 
· ~ tu b bınasında A. E. lı.omiayonu tarafından yapılacaktır. Mu
~ ~llnu • edeli 292,5 ve muvakkat teminata 21,94 liradır. İsteklile
~'•k k:~.veaikalarile müracaatlari lazımdır. Şartnameler parasız 

18YOodao verilmektedir. 

~utM. M. Veklleti Satınalma K.omiıyon•ndan: 
' ~ uttlif a1 oııınu t mahallerde 5 adet heo:ı.i• tankı kapalı zarfJa ekıiltme. 
ı ~l lirad t ur, Keıif bedeli 82,809 lira 40 kuruştur. iık teminatı 
'• trl. V. 

1~ Eskiltıneıi ,2 940 aalı güol saat ) 1 de Ankarada 
~taj 415 ~va aatınalma komiaıyonund~ yapılacraktır. Ketif ve 4art
. •ddel .uruıa komisyondan alnur. lateklileri• kaauaun 2 Ye 3 
lıtıd,Q b~rınd ki vesaikle teminat n teklif mektuplarını ilıale 

• ır 18•t evYeline kadar komisyona •ermeleri. 
•• 11000 

'QrııtııraJc ' •det kilrek ile 10.000 adet kumanın aııplarınıa 
tı ~- alin takıl •11 iti pazarlıkla yapbrılacaldır. puarlıtı: 2.! 940 
,~. ıiiıı ö ~aat 11 dedir. Kati teminatı: 94,$ lira olup yapılacak it 

'Pl,tiıı den ıonra iıtihklm aıabeme deposunda görülür. 
ltlQaY)'eıı vakitte M. M. V. Sa. Al. Ko. da buluamaları· 
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Devlet Demiryolları ve Limanları lıletme U. İdaresinden : 1 
Muhammen bedeli 1600 lira olan 1000 adet Marsily biçimi Cam 

kiremit 19 2.1940 pazartesi g ·nü saat J0,30 on buçukta Haydarpaşa
da Gar binası d hilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usulile 
s tın alınacaktır. 

Mersin Askeri Satınalma Komisyonundan: 
Muhammen 

bedeli Teminat 

Bu işe girmek isteyenlerin 120 liralık muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettiği veseikle birlikte eklilt e pnil ıtatiue kadar 
lcomisyona mfiracaatlara lazımdır. 

Bu işe ait tıırtoameler komisyondan parası:ı olar k dağıtılmak· 
tadır 

• • * Hııydarpaşa Eskişehir arasındaki ista yonlardan birinde a• 
gon içinde teslim edilmek şartile 1530 lira muhammen bedelle 100 
ton kireç açık el. siltmiye kouulwııştur. Eksiltme • ).2 ı:l40 tarihine 
raslayan p .. z. rtesi günü saat 11 de Haydarpa~ada Gar binası dııhi
linde Birine şletme onıisyonunca yapılacaktır. 

Muvıtkkat teminatı 112 lira 50 kuruştur. 
İsteklılerin muvakkat lc .... i .n.iL birlikte yukarıda yanlı tarih 

ve saa.te Eksıltwe {oınısyonunn müracaat etaıeleri lazımdır. 

Bu işe aid mukavele ve şartname projeleri Haydarpaşada Yoı 
Baımüfettişliğinde parasız olarak alınabilir. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonundan: 
480 adet ispirto takımı alınacaktır. Pazarlıkla ekıiltmeai 8 ıu· 

bat 940 perşembe günü saut 14,30 da Tophanede lvz. iimirli~ı 1&· 

hnalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 1300 lira ilk te
minatı 97 lira 50 kuruştur. Ş rhıame ve nümunesi komiryonda J'Ö· 
rülür. İsteklılerin kanuni vesi!calarile komisyona ielmeleri. 

• • * 2 bin aded tevhit semeri müteahhid nam ve hesabına 5.2.940 
pazartesi günü saat 14,30 da Tophanede levaıum amirliği satınalma 
komisyonunda pazarlıkla satın alınacaktır. Tahmin bedeli 5500 lira 
ilk teminatı 412 lira 5!) kuruştur. Şartname ve nümunesi komisyon
da iÖrülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile belli saatte komisyona 
g-elmeleri. .. 

• • * Bir adet hamur makinesile teferrüntı 5.2.940 pazartesi gunu 
saat 14' de Toplıaııede _lvz. amirliği satınalma komisyonunda pazar
lıkla satın alınacaktır. isteklilerin teminatlarile bellı saatte komiaı· 
yo.ıa ielmeleri. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 

Birlikler ihtiyacı için 48 bin liralık tevhit semeri pazarlıkla 
satın alınacaktır. Münakasaaıına 5.2 940 pazartesi saat 11 de başla
nacak ve aynı günde ihalesi yapılacaktır. İsteklilerin belle gün ve 
ıaatte Fındıklıda Komutanlık 11 tınaloıa komiaıyonuna gelmeleri. 

Eskiıehir Kor Satmalma Komisyonundan: 

360-450 adet çift hamutlu nakliye koıum takımı pazarlıkla 
satın alınacaktır. Pazarlığı 7 ·2.940 çıırıamba günü aat 11 
de Eskişehir Kor 5atınalma Komi11yonunda yapılacaktır. Tah 
min beaeh ~~·400 lira., muvakkat teminatı 1755 liradır· ~art· 
rnunesı ~omisyonda. göruHır. 1steklılerin temınat makbuzıa

rde ı<.omisyona gehnelerı. 

Edirne Askerı ~ tın ima Komisyonundan : 
100-150 kiloluk olmak üzere 6 adet örs ıle 6 adet körlfik 2.2.940 

cuına günü saat 15 de pa2arhkla Hhn alınacaktır. İsteklilerin 161 
lira leminatlarile Edirnede Müşiriyet dairesinde askeri ısatınalm .ko
misyonuna gelmeleri. 

İstanbul Belediyesinden : 
Temizlik i leriue ait 14 adet Opel Blit:ı. kamyon şasileri üze 

riııe yaptırılacak saçtan şoför yeri ve kaldırma tertibatlı ahıap ka· 
roserı imalatı kapalı urf usulile eksiltmeye konulmuştur. Ketif be· 
deli 11200 lira ilk teminat 840 liradır. Şartname ve e\'rakı keşfiye 
5ti kuruş mukabilinde fen ı~kri müdürlügune alınacaktır. lbale 
16 2.40 tarihine rnslıyao cu a günü ıaat 15 de daimi enc:Üme•de 
yapılacaktır. Talıplerin ilk teminat makbuz veya mektubları ve i· 
haleden 8 a-ün vvel fen isleri m dürlüiünden müracaat! alacak
ları fenni ehliyet Ye ~40 yılın ait ticaret odası vesikalarile imzalı 

keşıf varakası ve 2493 numaralı kanuna göre bazırlıyacakları tek
lif wektublarrnı ihale günü saat 14 e k c:lar daimi encilmeııe ver 
meleri. 

Çanakkale Müstahkem Mevki Satınalma Komisyonuradan : 
301,700 kHo normal çiınento kapalı zarfla ihalesi 15.2.940 per

fembe g-üuii saat 15 de Çanakkalede ınüstakkem mevki ıahnalma 
komisyonunda yapılacaktır. Talımi11 bedeli 6034 lira ilk teminatı 
452 lira 55 k ruglur. İıteklilerin ihaleden bir 1aat evvel teminat ve 
ihale kaoaounun 2 ve l. maddelerinde i veuik ile komi51ona ıcl· 
meleri. 

• • • 
Otomobil levuımı, iç llstatı ve yaldız alınacaktır. Bak İnbi-

ıarlar U. Müd. ilanlarına. 

• * • 
Perçin çivisi, ağaç vidaları, rondela ve rpilya alınacaktır. 

Bak : D. D. Yolları ilanlarına. 

Erzak, Zahine, Et, Sebze v. s. -
Tekirdait Tümen S tınalma Komisyonundan: 

30 bin kilo 11ğır eti pazarlıkla satın alınacaktır. Tahmini 
tutarı 7200 lira teminatı 1180 liradır. Şartnamesi Teklrda
ğında askeri satınalma komisyonunda görülür. İstekliler 
15 2.940 perşembe günü saat 11 de mezkOr komisyona gel· 
meleri· 

Edirne Ask rt Satınalma Komisvonund n: 
22,500 kilo sabun kapalı xarfla eksiltmeye konmuıtur. Tahmin 

fiatı 7875 liradır. İlk teminatı 590 liradır. Şartnamesi her gün ko· 
misyonda görftlür. Eksiltmesi 22.2.940 parşembe ırünü Hat 11 dedir. 
isteklilerin belli gün ve 1aatt Ediraede Sanayi kışla11nda ıatınalma 
komiıyoauna mOracaatları, 

1 

Cinsi Miktarı lira lira kr. Saat Gün 
Un 120000 kilo 15600 1170 9 5.2.940 Pazarlıkla 
Sade yııtı 4000 ,, 4600 345 10 5.2.940 ,, 
K. fasulye 15000 ,, 't.770 208 13 11 5.2.940 ,, 

Mersin garnizonu için yukarıda cins, miktar, muhammen bedeli, 
f yatı ile ihale ~ünü ve saatı yazılı maddeler pazarlık suretile satın ala
nacıdctır. 

N•ımune ve şartnameleri alay satınalma komisyonunda görülebilir. 
isteklilerin muayyen gün ve saatte Mersinde Askerlik şul:esinin üst 

katındaki satınalma komisyonuna müracaatları. 
(Devamı 4 ncü sayfada) 

Cinsi Mıktarı Muhammen B. Eksiltmenin 
Lira Kuruş şekli saatı 

----- -------
Otomobil levazımı 289 kalem Pazarlık. ) 

» iç lastiti 
muhtelif ebnttn 64 adet > ) 14,30 

l - Müfredat listesi mucibince yukarıda cins ve miktarı yazılı 

otomobil levazımı paznrlıkln srıtın alınacaktır. 
il - Pazarlık 6-11-940 salı günü Knbııtaşda Levazım ve Mubayaat 

Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
ili - Müfredat listesi hergün sözü geçeR Şubeden parasız alına

bılir · 
iV - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde % 

7,5 güvenme paralarile birlikte m zkilr Komisyona i imci ri. 

••• 
(808) 1-4 

1 - 26-1-940 tarihinde (12.500) kilogram asit sülfürü ııınc talip 
zuhur etmediğinden pıı:ıarlığı şeraiti sabıka dairesinde (10) ıün temdit 
edilmiştir. 

il - Pazarlığın 5-11-940 pazartesi ginü saat 11 de Kabataşda Le
vazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacağı ilan 
olunur. (753) 

• • • 
1 - 28-Xll-939 tarihinde (295) kg. muhtelif cins yaldıza talip zu

hur etmeditindeıı yeniden eksiltmeye konmuştur. 
ll - Muhammen bedeli 797 ,50 lira muvakkat teminatı 59,81 lirn· 

dır. 

lll - Eksiltmesinin 12·11·94 pazartesi günü saat 16 da Kabntaşda 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacafı ilin 
olunur. (821) 

Muhammen bedelleri aşağıda yazılı olıın ilci liste muhteviyatı 12& 
kıılcm perçin çivisi, at•ç vidaları, rondela ve gupilyalar 18-3-1940 
paı.::11rt~i günü saat ı::ı,30 da kapalı zarf usülü ile Ankarada İdare bi· 
nasında satın <ılınacuktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin aşağıda yazılı muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni g n saat 14;30 a kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankaradn Malzeme dairesinden, Hay
dnrpaşada Tesellüm ve Sevk Şeflitinden dağıtılacaktır. 
Malzemenin ismi Muhammen bedel Muvakkat teminat 

Lira Lira 
-------- -------

Perçin çiviıi 
Ağaç vidaları, rondela 
ve gupilya. 

ıSTANBUL 
Ticaret ve Zahire 

Borsas 

- 31.1.940 -

Fi ATLAR 

C 1 N _s_ı __ I Aıatı Yukan 

Kr. Pa. Kr. Pa• 

• ••rt 
5 32 
5 20 

Arpa Anadol dökme 5 20 
Yulaf 5 7,5 
Butday krz.ıl c:a 5 32 
Bakla 4 33 
Çavdar 5 6 
Kuşyemi 6 20 
Keçikılı 88 20 
M sır urı dölı:me '4 30 
Fındık jç 37 -
Faaulya çnl 17 
Peynir beyar. 34 26 

Tiftik 
Butd•) 
fasulye 
Mıaır 

GELEN 

Keten tolıuı:nu 
Arpa 
M .. ır unu 
Un 
Badem içi 
Paaıuk 
Yapalı: 

G J DEN 

6 -

38 20 

37 2 

6 Ton 
75 
- . 
60 • 
44 

soo • • • 
'47 • 
1 • 

1/4 • 
7 

Tiftik Ton 
Keten tolıumu 418 ,, 
F .. ıılye 85 • 

• 

olş P'IATLAR 
Liverpul 
Sikaııo 

• \linipek 
• 

• 
3 58 
4 64 
4 04 

24176 
1210 

1813,20 
907,50 

(760) 1-4 

TEMAŞA ALEMı 

ŞEHiR TIY A TR OSU 

Tepebaşı Dram 

kısmı 

Gece saat 20,30 da 

O KADIN 

istiklal Cadde.si Kom di 

kıımında 

Bu akı m aaat 20,30 de 

O(;LUMUZ 
Şehir Tiyatrosunun bütün ha

sılatını felaketzedeler tahsis 

ettiği büyük müsameresi 5 şu
h t p zartesi akşamı ilk defa 

olarak: 

PEMBE SOKAK 46 NO. 

Yazan : M. FERİDUN 

HALK OPERETİ 
Bu akş m saat 9 da 
Pazar matine 16 da 

ZOZO Dalmasla 

KEDİYE PEYNiR 

Yakında: 
Keten T. 
M11ır Londra 1 92 (LA MASKOT) 

İmttvaz Sahibi ve Yazı lıleri Direktörü: İsmail Gh-it 
Baaıldıtı yer: Akın Basımevi İstanbul 
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Quotidlen das AdJudlcations 

u 

1 r FEVRIER 1~ 
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ADMINISTRATION 

Gala t:\. F ermeneciler Cad. 

Ken er Han, 2me Etag<" 

11 2 

Te lepbone: 49442 

Pour la Publicite s' adre11er 
a l' Adminiıtration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entr preneurs de l'Etat Boite Postale No. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

C~oo. -q ~Lieox d'a<fjudi;;Üon et du 
provisoire Cahier des Cbargeı Jours Heur & 

Mode Prlx 
d'adjudicat. cıtimatif 

Objet de •'adjudication 

Adjudications au Rabai~ 

Constructions-Reparations-Trav. Pubtics-Materiel de Construction-Cartographie _ 

Conıtr. hangar a Ahırkapı 
,, route avec le materiel existant au 
cimetii:rc d'f.dirnekapı 

Const. hain a Eskişehir (aj) 
> maisonnettes: 6 p. (cah eh 149 P) 
,, pavillon 

Rep. mur 
Repar. paves 
Plan restauratic.n Yenişehir 
Trav. constr, avec materiel existant au cime-

tiere Edirnekapı 

Publique 

" 
Gre a gre 
Pli cacb 
Gre a gre 

,, 
Pli cacb 

Publique 

9038 09 
3969 -

31608 23 
2960·1 60 

30037 02 

1575 -

178 -
297 -

2370 62 
222 1 -
2253 -

75 -

118 15 

Com. Ach . Comm Mil. lst. Fındıklı 

n ,, 
17-2-40 10 -
17-2 40 11 

Com. Acb. Corps ArmeeEsk işehir2 ,9 , 16,26-~40 15 -
C. A. Min. Def. Nat. Ank. Dep. Aviat . 17-2-40 11 -

,, Corps Armee Eskişehir 3-2-40 
Procureur Gen. Seyhan . 9 2 -40 
Adm. Eaux Municip. lst. a Taxim 14 2-40 
Municipaiite Yenişehir 7-'2 40 

1 1 -
15 -
15 -

Co ı. Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı 17-2 40 10 30 

P_r_o_d_u_it_s_C_h_im_ i--=q_u_e_s_e_t_P_h_a_r_m_a_c_e_u_t_iq-=-u es-1 nstr u ments Sani ta ires-F ou rn itu re pou r Hop it au x 
Cıe a gre Com. Acb:° Econ. Monop. Knbataclıe 5-2-40 l l Acide ıulfurique 12,5 t. (aj) 

T rinatrium pbosphotc: 25 t. ,, 6250 - 468 75 C. A. Dir. Gen. Fabı. Mil. Jstanbul 16-2-40 15 
Salı pazar 

Acide azotique: 350 t. > 98000 - 6150 - ,, ,, 16-2-40 14 -

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallaUon. et Materiel 

nstall. elcctr. hôp. H. paşa (aj) Gre i. gre 

. Habi llement - Chaussures - Tissus - Cuirs 
-------~-----~----lmpermeable pr. soldats: 170 p . Gre a gre 

Confection costumes: et pijamas SO compl.-pa· 
letots: 40 p. 

Housse pr. lit: 250 p.·id . pr. oreiller: 250 p. Gre a gre 
(le coton İl la charge du fournisseur) 

2ransport-Chargeıııent - Dech~gme,!!.! 
Transport rails par voie de mer: 350 t. Gre a gıe 

Combustible - Carburant-Huiles 
Benz.ine: 3400 litreı 
Motorine: 50 t. (aj} 

Oivers 

Publique 646 -
Grc a gre le k. o 13 

Selle 
Goupilles: 325 k. (aj) 
Enclume de 100.150 k.: 6 p.•soufflet: 6 p. 
Ciment normal: 301,7 t. 
Attelnge de transport: 360·450 p . 
Accessoircs d'automobile: 289 lots 
Cbambre a air de dilf, dim.: 64 p. 
Dorure: 295 k. (aj) 
Clous riveı 

Viı en bois, rondellcs et goupillca 
Fabrication carrosserie en bois sur chisıiı de 

14 camion Opel Blitz ainsi que place en 
tôle pr. chııuJfeur avec diıpositif d' enle
vemcnt (cah eh 5l: P) 

Lampc a alcool: 480 p. 
Selle (au nom et pr. compte du fourniıseur): 

2Cı00 p. 
Machine pr. petrir avec accesa • 
Cbaux: 100 t. 
Tuile en verre type Marseille: 1000 p. 

Provisi ons 

Savon: 22,5 t. 

Adjudications a ta surenchere -
Meubles de hureau 

Courroie camelote: 500 k. 
Chauuurcı » 5800 paireı 
Decombres batisae 
Peaux d'agneau et de boeuf 
Conceuion droit publicite reclameı danı la 

revue intitulee cTürlt Tiyatroşu> 
Motcur marit. Bolinder et acce11. 
Aluminium en pieceı camelotea 

Gre a gre 
Publique 
Gre a gre 
Pli cacb 
Gre a gre 

" ., 

'Pli cach 

> 

> 

Gre a gre 
> 

> 

Publique 

" 

Pli cach 

Publique 

Publique 
)) 

Gre a gre 

" 

480f'O -
292 50 

6034 -
23400 -

797 50 
24176 -

12100 -
11200 -

1300 -
5500 -

1500 -
1600 -

7875 -

155 -

999 72 

167 16 

200 -

Com. Ach. Comrn Mil. Jst. Fındıklı 19·2 40 1 O -

Com. Ach Milit. Edirne 
40 47 6me f.xpl Cb. de fer Etat Adana 

9-2-40 15 -
16-2-40 10 -

48 -

21 94 

452 55 
1755 -

59 81 
1813 20 

907 50 
840 -

97 50 
412 60 

112 50 
120 -

Com. Ach. lnt, Tophane 3·2 40 11 -

Com. Ach. lnt. Tophane 3-2-40 11 30 

O ir. Archives et Econ. Presid. Conseil 15-2-40 14 -
Municipalite Afyon 1 mois İl partir du 24-1-40 

Com. Ach. Comm Mil. lst. Fındıklı 
9me Expl. Ch. de fer Etat Sirkeci 
Com. Ach. Milit. Edirne 
Com. Ach. Pince Forte Çanakkale 

,, Corps Armec Eskişehir 
Com. Ach. Econom. Monop. Kabataş 

" ,, ,, ,, 
Administr. Gen . Ch. de fer Etat 

Ankara Bur. Exped. H. paşa 

" ,, 
Com. Pcrm. Municip. Jstanbul 

Com. Ach . lnt. Tophnne 
'I > 

,, 
lre Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 

" ,, 

5-2-40 
3-2-40 
2-'l-411 

15-' -40 
7-2-40 
6- :-40 
6-?-40 

12-2-40 
18-3-40 

11 -
10 -
11 -
15 -
11 -
14 30 
14 30 
16 -
15 30 

18·3-40 15 30 
16-2-40 15 -

8-2-40 14 30 
5-2-40 14 30 

5-2-40 14 -
19-2-40 11 -
19-2 40 10 30 

590 - Com. Acb. Milit. Edirne 22·2-40 11 -

23 15 
43 55 
74 98 

12 54 

30 -

5me Bur. Exccutif lstanbul Fcrme
ncciler Cad. No 47149 

Com. Ach. Econom. Monop. Kıbataş 
,, lnt. Ankara 

Com. Pcrm. Municip. l tıınbul 
Ligue Aviation T. Suc. Çıınkırı 
Com. Perm. Municip. lstanbul 

2·2-40 16 -

15·2-40 14 -
21-2·40 
15-2-40 14 -
10-2-40 10 -
6-2-40 14 

Com. Ach. lnt. Tophane 8-2-40 14 
Dir. Exploit. Eaux Sources Vakoufı Jusqu'au 10-2-40 

Memento des Fournisseur 
~~--------------------~---------------_,/ 

LES ADJ UDlCATIONS QUI AURONT LIE.U DE.MAiN z.zJ 

Cbemina de fer Etat : 
Crica pr. wagon (No 1274) 
Huila pr. moteur et dy namo (No 1304) 
Ba1aia an coco (No 1304) 
Traverııes e n boıa de cbE!le (No 1S04) 

Municipalitc Ereğli de la Mer 
Noir: 

Projeı pr. adduction d ' eau (No 1295) 

Com Ach. Militaire Edirne : 
Orga (No 1298) 
Benzine (N • 1298) 
Ri~, huıle d 'olivu at h:ı ricol• HC• 

(No 1300) 

Dir. Ecole Metiera Ka1ta~ 
Habit•, chami•u, HcarpiH , eh• 

a t moucboir• (Ne 1S05) 

Municipalite İııtanbul : 

1 

Con•tr batı••• buandarie (No !' 
Dir. Pr. Mooopolea bııı1' 

Trauport articlH mouopolia .. (1'' 
Municipalite Ankara: 

1 AacusoiıH moteur D ... ı (N• l 

1 Com. Ac:h. Mil. Adana: 
Cboux et poireauıı: (No 1308) 

Rep r pavıl on at conetr. W .C . (No J302) 

Defterdara t Zonguldak ; 

Com. Ach. lnteııdanc• To~ 
Boutou en oa et baccalitla (N° 
Rı :r. pouc pı. ef (No 1309) ' 
P oteaux pr tente poıtativa (No • 

Rcpar calorıfCre kor.ak gouvernemental 
(No 1303) 

Conseil Administratif Gr. As. 
Nat. T.: 

Benzine (Ne 1508) 

Coın. Acb. Command. Cen. 
Surv. Douao . lstaobul: 

Reparation trainea u (No 1304) 

Dı rection Gen. Mooopoles: 
Ampoulea (No 1S04) 
Pompe cırntrifn~e (No 1304) 

Officc Sanitaire Littoral Port 
btanbul : 

Semi-coke et cbarbon cr. b'e (No 1304) 

Com. Acb. Minıat. Def. Nat.: 

Hancoıa • es (No 1311) 
Direction Agriculture ıst•0 

Ben:r.ına (No l SIOJ 1 
Dir. Gen . Exploit EJectr• 

lıtanbul: (.". 
Cibla aouterraına at soua aıari11 ' 

Com. Ac:b. Corpa Arılll!' 
.şibir : 

Artıclee da conHpondanc• (N° ~ 
Com. Acb • lntondance 

Harnaıa (No 1311) 'I 
Com. Ach. Diviıion bd'1 

Cbaudron, pau~İrH, pof c 1 ffı1' 
(No 1314) 

Material de con•lructıon (No 1305) NOTES • LH Numero• antt• . ,.,, 
Mıae an p aca, da manchu de p iochH thcaea ıoot uuıı: de Retr• ıo111 

et pelin ( No 1315) lequa l l ' av ıı ıı paru. 
Con•tructıon cebelle a n beton armc İL ( • ) L .. affaırH ıaiviea ı!'-'' 
Tekırda~ (No 1312) risqae se rapportent a d .. ~· 

Artı c l .. photoırraphiquH (No 1512) adıudı catıon i la •urenchön· 

Hayvan Sağlık Memurları ve Nalbant Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Mal ın cinsi Miktarı Tahmin Tutarı 
A:ı.ı Çoiu fiatı 

ilk teıııı: 
miıı•' 

Lira LitıJ 
Ekmek (1 ci) 6000 8000 10,25 narh t:s20 61,5 1 

Eksiltme 9.2.40 cuma günü saat 14,30 da yapılac' 
Mektebin 940 mayıs sonuna kadar ekmek ihtiyıl'1 

ek iltmesine muayyen olan gününde verici çıkmaın•f ~ 
•ına binaen eksiltme 9.2 940 cuma günü saat 14 .30 
ra ed lm uk üzere on gün sonraya uzatılmııtır. ! JI 
Selimiyede nıekteptedir. Vericilerin muayyen güntı'1 
ğaloglunda yüksek mektepler muhaıebecilıiinde koı9 
ıelmeleri· . . 

DELEF' ZAY 
Vakıf Menba Suları İıletme Müdürlüğündeıı: 

Şişe kapsüllerinden mütebassıl 250 • 350 kilo nraımdıı 
leminyum parçaları Üsküdardn teslim ıartilc satılıktır. 

Taliplerin şubatın onuna adar teklif mektuplarilcı 
Çemberlıtaşta Vakıflar Ba;rmüdiri7etinde Meoba ıular 1 

müracıaatltıırı. 

Orman Koruma Genel Komutanlığı lıtanbul S tııı' 
Komisyonundan : J 

Orman Korum Genel Komutanlıtı eratına aid olup b 
lanılmay n ve leçbiaat ambarında mevcut bulunan 27,50 
di buçuk ton madeni meşe dalı şapka işareti 2490 ı•f1lı 
ıöre pazarlıkla aatılacaktır. i 

Pazarlığı 5 şubat 940 paı:artesi günü saat 14 te Sirlce', 
kapıda Orman Koruma awbnrı binasındaki Satınalma 1'""'1 

1apılııcatır. 

Satılacak madeni işaretler hergün Komisyonda göriil•b 

İstanbul Levazım Amirliği ~atınalma Komisyoııll~ 
Bir aded Bolinder deniz motörü -.e sek iz kalem p81J 

c:akhr. Pazarlıkla arttırması 8.2.94 perşembe günü saot ~!i 
baı ede le\•azım amirliği sntmalma komisyonunda yapıısc' 
min bedeli 200 lira knt'i teminatı 30 liradır. Motör Toplı' 
lama Müdürlüğü ambarında görülür. 

İstanbul Belediyesinden : 
(3 üne il ,ıayf aaan devam) ç ı K s t l K ı d · , tif or u or a ma ma om ayonun an· Şehir Ti1ntrosu t araf111dan çıkarılmakta olan Tün• 1 

Vize Tümen Satmalma Komisyonundan : 18,000 kilo sığır eline talip çıkmadığından yeniden açık eksilt- mecmuaye konulacak ilan işi paıuırlık suretile arttır111111ı~ 
Demirköy garnizoııuoun 70 ton ıığır eti pahalı a-örüldütünden meıi 5 2.940 paı:artesi günü saat 15 de Çorluda Kor. Sahnalaıa mu tur. Tabmin bedeli 167 lira 16 kuruş ve ilk teminııt~ Jt 

9.2.40 cuma ' günü aıtt 15 de yapılacaktır. Pmıırbiaar ve Viıe gar· Komiııyonunda yapılacakt ı r. Muhammen bedeli 4860 lira ilk teminatı kuruı:ıtur. Şartname Zabıt ve Mamulat Müdürlüğü ka)e1J11.,1e 
nizonunun 150 ton ııf[ır eline 25. l 940 da talip çıkmadığından Y ııo 
8.2.940 perşembe günü saat 15 de Vize, ı:ıat 16 da açık eksillmeai 364 lir11 50 kuru,tur. Şartname ve evsafı her glin Çorluda komis• cektir. İhale 6.2 9 .10 s lı günü saot 14 de daiaıi encü[Jl~)e P 
yapılacaktır. lıteklilerin Vızede ukerl aahnalma koıniıyonuna gel · 

1 
yonda görülür. İsteklilerin kaııunuo 2 ve 3 maddelerindek i belgelerile cakhr. T aliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları 1 

meleri. , ve tcminatlarile belli gün ve aaatte komisyona gelmeleri. I oü muayyen aaatte daimi encGmende bulunmaları, 


