
I)~ Sene No. 1338 

ABONE ŞARTLARI 
Tiirkiye için K~Uf 

3 Aylıtı 450 

.. 

6 850 
12 1500 
Ecnebi nıemleketler için 
! ! ylığı 270 1 

Say~sı 5 Kuruş 

Günü ıeçen nuıhalar 

20 kuruıtur. 
_ı 

• 
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iDAREHANE 
Galata, Fermeneciler Cad. 

Kenber hanı. 2nci kat 
No. 8·9-11-12 

lLAN ŞARTLARI 

ldarehnnemizde r.örüşülür 

Telefon:._49442 

Posta kutusu No. 1261 

Umum Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 

Ekonomik Haberler 
lb ihracı serbest Maddeler 1 Ruılır bizden tiftik almak 
lt;•cı •erbest bırakılan mad· . idiyor 
k "-1'kındaki kararname tat- lstanbul Sovyet Ticaret mi-
l :t•kine konulmuştur: me11iliği büyük yapatı ve tifük 
, P.leınleket dahilinde rege ihracatçılarımızla temasa g-irerek 
~ tclilıııesine imkan olmıyao mal mübayaa etmek iateclikleri · 

t •eya vülk . oi bildirmişlerdir. 
4- basıl ola aknızasyko~- esna- Sovyetler ihtiyaçlarını temin 
lt d n auçu ıurpın· d k k d b . b dd 
d~ a1cunt6lerin oto.X:obil iç le edce b al ar dakrlıçte u ma. _ •• 
""'t liarkl . ' er en u ama ı armdan tıftık 
•ı, •yaık erı, kab!o, oyuncak ve yapağılarımıza g-ayet müaait 
k,

11 
kabı, elbıae ve em- fiatlar teklif etmektedirler. Ya

•tt·çuk hurdalarının i1ıracı patı ve tiftik birliği Sovyetle· 
2 ....._ ;· • • rin tiftik taleplerini karşılamak 
lıÇlık ıra nci maddede ya11h için hazırlıklara başlamııtır. An· 
llıeı· .hurdalarının ihraç-edile· cak yapatı ihracatına henüz hü-

1 için ibraç edilecek bur- kumetçe müsaade edilmeditin· 
· ~lllca.bilinde kauçuk ithal den bu taleplere müsbet cevap 
ııı,, l ·ı . t' 3 o llla.ı tt verı ememıt ır . ...._ İtlıa. ı tar ır. ·--- _ 

t l edilmit olan kau- lthallt eşyası geldi 
~~lc.bül edecek hurda kau-

t.iııı ta.rı Ticaret Vekaletince 

11 edilecek liıte mucibince 
.,, lesbit edilir. 

llt 81Yısı geliyor ve fiıtlar 
.. L düıüyor 
-..ıttlif 
•ltt. llle?11eketlerden ya-

ola.n ıtbalit niıbeti ıit-
p:~aelmekte old•ğundao 
1 barple beraber ithalat 
•r' a fi., 1 zerinde baılamıf ~ 

'.., l, )•t Ytikıelr.Iiti ile mal ook· •""' .... . · U.r . Yavat :ıaıl olmakta-
1.,1 ırılen aıalların ço;u, pi· 
•t, ;:•ıda az.almıt olan mal
~ıkltıl ına.Ua~ın piyaaalarımı
ıı, 111•11, fıyatların da düş
ııa.,~•rd1111 etmiştir. 

l lbÜ l . . b 41a easese erımızin ir 
"-" '. Avrupadao aetirilmek-

.. ıpt'd • 
ı,lt ı al maddeleri kıımen 

et dahilinden temin et. 
•• ba ' ha lılarının yerine de 

'ıı.'tl 111 11ıadde kulanmıya 
1 .. , •r~ır. Bu vaziyet ÜH-

t" il •ya lll&mulatımızın bir 
tai u 0 daha ucuza imal 

. "-ıitr.:'G~kGn olabilmiştir. 
, cı.. r, ıtbalitıo aı: da ol· 

.ı 'lb et- · b' • · '•ıt -•aıne ır maoı 

• ',, 
1 

takdirde, piyasaları 
tt_ .. '- •ıluotııı hiasedilmiye· 

.... ti 
ndedirler. 

P,l'ft ~~--,._,:k tohumu lhracıtı 
~&)l tolau11ıu aatışıom, bun
liııa11 '! P•ınak ihracat bir· 
i"'•t ı~lıaliue ithal eiilme· 

''- •kiletinc:e 19hrimi• 
._,'~aıa bilclirilmit Ye Ve

••d tılecek 7eni direktif· 
il~ t:~ lıl~ bir memlekete 
~111-. u11ı• sahtı içi• tek· 
. ll~lQJa- . t • . ba -aıı 11 enmııtır. 

~irli~•lı~t edea tacirler 
lerıae alıomıyacak-

ili Pa -.__ 
h:uk lıt11ronunun to· 

'•illa lll lıtthııııtı 
'-11 P•11ı•k 1 . ' ı ac>Q ıı ila ıata1yena 
\~~ t0~ ·000 kilo Akala 

1~"-a~ı, 11111
" yetiftirmittir. 

~· rın t • lllt t a11ıamı er• vi-
t•"-t ı.. ••ı.i edilecektir. 
~ ''l&n' 

alltd ııa, Mutia, lıpar-
~\ taı~~ . vilayetlerindeki 

4,r" 1 •ıllerine tevzi e
tır. ' tekairlerine ralıtı · 
'illı y 

t ., ..... " l t'rtb il lh iıtaayo· 
1~1'aad e 1•dilıaek üzere 
" ... & • -1 "-illet nıar gumrütil· 
ltit, •r PUanalı tohuma 

Evvelki ırüo limanımıza r•· 
len İtalyan bandıralı Broni Ya· 
parile elektrik malzemeii •• fi . 
dan, Yanan baodırah Apostoloı 
aam ••parla da mihim miktar
da tılabi ecu gelmiftir. 

Tütünlırin dank hılindı satılması 
mecburi tutwlmayuak yırlır 

Zelıeleden mütee11ir olaa mı11· 
takalarda ıarar ıöreolere 1ardım 
makudile Ultün alım ve utımı· 
aıo denk halinde yapılacapa 
clair olan kanan bükminüo tat
bik edilemiyeceti yerler Vekil
ler Heyeti tarafıodaa Tokat, Er
baa, Niksar Ye Çartamba olarak 
tesbit edilmiftir. 

Limınımızda vapur buhranı dı
vam ediyor 

Memleketimizde. ihraç edil
mek. üzere bir çok ihracat malı 
hazır elduju halde limaoıaızda 
deyam eclen vapur babranı de· 
la11•ile pek u raal ılnderileltil. 
mektedir. 

lı.raeatçılarıo vapur sıkıntı11 
tlevam etmekte yalnız Fraosaya 
n İtal7aya kolayca mal a-öode
rilmektedir. Çilnkil Fransı:ı.lar 
vapurlarımızı buıud surette kira• 
lamaktadırlar. İtalya•lar tla ken
di vapurlarile meraleketimi:ı.den 
mal almaktadır. 

lstanbul Deri Piyasası 
( HAM ve İŞLENMİŞ ) 

Keçi derili 
Tudu kuru Çifti 210 225 Kt 
Tula tiftik • 140 145 > 

Koyun deriıl 
Tuzlu kuru Kilosu 50 53 Kt 
Hava kuruau l> 60 65. - > 
Tula Çifti - -.- > 

Kuzu deriıl --Hava kuru•• pfti 
Salamura :ıı 

Manda deriıl 
Tuzlu kuru kilosu i5 
Salamura > 45 

Of lak d~!isi 
Kuru ltuzla) çifti 

Sıiır derlıi 
1 i(, 

Tuz.lu kur• kiloı' .. -
Salamura .. 48 

Kösele --Sıtır birinci kilosu 190 
> ikinci > 158 

Maııda birinci » 150 
> ikinci > 125 

Metin 
Elvan birinci adeıU 120 

ll ikinci > 70 
Beyaz çekme 1 11 100 

.. :all> 50 
Sahtiyan - -· Elvan birinci atledi 170 

> ikinci > 100 
Beyaz birinci > 110 

> llıdaoi > 80 

-.-> 
-.-> 

70 
41 

ı O() 

85 
52 

2.10 
180 
170 
140 
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80 

110 
80 

180 
110 
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90 
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Kanunlar 1 Kararnameler ve Ticaret Muahedeleri 
----------

Muamele Vergisi Kanununun bazı hükümlerini değiftlren 3766 No. 
kanunun tatbik sureti hakkında Maliye Veklletinin Tamimi 

Bu fıkranın tadili dolay11ile 1 on itçideo fazla çalııtırmadıtına 
ba11l olan vaziyet ıudur. iyice kanaat ha11l oluncaya ka-

l - "R,, fıkrasının tadilden ev- dar konlrolun tekrarlanmaaı i· 
velki teklinde itçi sayısının ta- cab eder 

· · · • b" lk' ayda o"'de il - cıR• fıkraııoın tadilden yını ıçm ır evve ı · 
nen işçi gündelikleri mecmuu· ev~el~i tekline_ ıire çalıştırdı
auo o ay içinde çalışılmıf olan ğı ışçı sayısı g~nde onu geçme• 
gün adedine taksimi sııretile bu ye ve muharrık kuvvet de kul· 
luoan miktarın esas ittihaz. edi· lanmayan sınai mleaseseler mut 
leceği mezkur fıkra~a yazılı i- lak şekild~, _vergid.en muaf ~u
di. Binaenaleyh sene içinde ya- lunmakta. ıdı. Yenı ka~unla ya· 
pılan yoklamalarda, bir müsseae· pılau tadılde koz~d~o ıpek çe· 
de eadan fazla itçi bulunduğu ken miesseseler ıfçı ıayıaı her 
müşahede ve tesbit edilmit olsa ne olursa olsun bu muafiyetten 
dahi 0 müessesenin 0 ay içinde hariç bırakılmış old11klarından 
çalı,~catı gün adedini ve ödeye- ~~nu~u_° mer'~y~te ıir~~ti 15 
ceği itçi güodeliti miktarını ev· ıkıncıkanuo tarıhındeo ıtıbaren 
veldeo tayin etmek mümkün ol· bu mür.aseselerin mamulatı ver· 
madıtından, bu nevi müesaese g-iye tibi tutulacaktır. Ancak tep 
ler, mükellefiyet dahıline alına· me mancınık tabir edilen ve a· 

ba71 
yakla itletilen ipek mancıoıkla· mamakta ve bu yüz.den 

mabıurlar bazıl olmakta idi. rı bu hikümdeo istiıoa eclilmit· 
tir, yani bu mancınıklar ıünde Yeai kanun o: R• fabrikasındaki, 

itçi adedinin ıureti tayinine da
ir olan hükmü kaldırmııtır. Bi 
naenaleyh, muharrik kuvvet kul
lanmayan müesseselerin muafi · 
yetten iıtif adeleri, günde on i' · 
çideo fazla işçi çalıttırmamala
rına l.aglıdır. Yapılacak kontrol· 
lartla; ontiao fazla işçi çalıştırdı· 
gı ıör&len müesseselerde keyfi
yet bir zaltıt varakasile tesbit 
e&ilerek bu miesseaeler mükel 
lefiyet clabiliııe alınacaktır. Kont· 
rol 11rasında 1 müesseaioio baogi 
tarilate• beri o•dan fazla işçi 
plıttırdıtı .ta tahkik olunacak 
Ye tesbit edilen tarib, zabıt va· 
rakaııaa tlcrecedilecektir. 8u ta· 
ribio kat'iyetle teıbiti mümkün 
elamana, kootrolun yapıldığı 

tarih, mükellefiyet batlaoırıcı 
aayılaeaktır. 

Malaarrik k11vvet kullanmayan 
müesaeseler l'ünde on itçiden 
fazla İfçİ çalıttırdıkları takdırde 
keyfiyeti, 3257 sayılı kanunun 
8 inei maddeıi mucibince 15 gün 
içinde varidat dairesine bildir· 
mete ve tasdikli defterlerini te
ıiı etmete ıııe~bur olduklarıu
daıı, kontrol sıruıada yapılan 

tahkikat oeticeainde,m6e11esenio, 
bu mlddettea daha evvelki ta · 
rihlerden beri ondan fazla ıtçr 
çalıttırdıtı ve keyfiyeti varidat 
daire~ine biJdirilmemit elduj'u 
teıhit edilirse ondan fazla işçi 

çalıthrılmata baılaodıtı te•bit 
edilen tarihten, kontrolan yapıl· 
dı;ı ay 10nuna kadar olan ver· 
ıilerine 2430 nyılı kaou•un 
muaddel 32 oci maddeıi muci· 
bince ıı '° 50 za• yapılır. 

Günde ondan fula itçi çalıt
tırdığı koutrol oeticHintle teı· 
bit olunan müe11ese1 İfçİ sayı· 
ııaı ona i•dirditini yu.ı ile ih
ltar eylecliti ve keyfiyet yapılan 
kontrolla teıbit olHdutu takdirde 

o tarihe katlar olan ıatışları,evvelce 
İlfİ ıayıııoı oa.&aa fazlaya çıkardı· 
tını iblaar etmiı elap olmadıtı · 
aa ıöre, •••alı yeya eezaıı7. o· 
)arak vergiye tibi h.tulur. Ve 
ihbar tarihintle11 ıenraki a&hf· 
ları, muafiyettea istifade ettiri· 
lir. Aacak 1ıerJ.anıi bir muva
saa ilatimali nazara alıaarak b• 
mle11eni11 rayri muay7en zaman 
larda ye mtltevali ve kısa faaı

lalarla ıık aık kontroluna denm 
olaa1Da11 ve baklkatesa iÜade 

on işçiden fula çalıttırınadıkla
rı takdirde evvelce eldutu ri· 
bi verıideo muaf kalacaklardır. 

Yeni kanunun muvakkat dör· 
düncü maddesi, yeniden mlkel· 
lefiyet dahiline alınan ~u mieı· 
seselere, 3257 aayılı kan•n•n 8 
inci maddesindeki mal&matı, ka
nunun mer' iyeti tarihinden itiba
ren 15 gün içinde, varidat tlai· 
resine bildirmek ve defterlerini 
tasdik ettirmek mecauriyetini 
tahmil etmektedir. Binaenaleyh 
muharrik kuvveti elmıyan, ko· 
zadan ipek çeken müeıHHlerin 
kanunun •eri yete rirditi 15. 1 .940 
tarihinden itibaren 15 flo için
de yani 30. 1.940 akşamına ka
dar adresleriai iştiral menula
rını, sanatlarını yaptıkları ma· 
halleri, clep~larını n çalııtırdık
ları işçi miktarını bir beyanna· 
me ile bildirmeleri, muamele 
ve iptidai maddeler alım Ye sarf 
defterlerini tasdik ettirerek mua
melelerini günü ı&oln• au deftere 
kaydetmeleri ve ıubat 1940 ta
rihinden itibaren aylık beyan
namelerini muntaz.ıaman vererek 
vergilerini tediye etweleri ieab 
eder. 

Bu mecburiyeti yerine retir
meyenler hakkında, meakOr ma· 
vakkat madde hilkmGoe rlre, 
kanunun mer'iyete ıirıliti tarih
ten, keyfiyetin meydana çıldıtı 
tarihe kadar elan verıileri re
sen ve bir kat fazlaaile tahak
kuk ettirilerek tah.ıl olunu· 

3 - Yeni kaa•nun üçüncü 
maddesi, 2430 1ayıh kanunun 9 
uncu madd .. ini detittirmiftir. 
Şimdiye kadar ıözü re~eo 9 
uncu madde mucibince, mamu· 
lltını tamamen harice çıkarma· 
yıp kıamea memleket clabili•de 
aatan ve kısmen barice ıatan 

litDal mi.eueaeler için verilmif 
olan muafiyet, yalnız. "mamuli· 
ta•• kıımen barice uta• veya 
sattıran ıınaf mtie11Heleren m&k· 
ıur balunmakta idi. Halltuki ~ir 
ç•k ıınal miesaeseler mam•ll
tını laarice bizzat .. tmadıfı l'i· 
bi hir komisyoncu veya ilııra
calfı vuıtaıile ıattırmayarak, 
dotrudan dotr•ya memleket İ· 

çinde, bir ibraeat tİHrethaneıi
de •atmakta ve onlarda mülki· 
yetine ıahib oldukları itu mal
ları keadi aam ve hesaplarına 

hariae çıkarmakdadarlar. 

(Devamı vu) 

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

YARIN 24 2. 940 ta YAPILACAK İHALELER 

Toprak Mahsulleri Ofisi Boğaz· ı Askeri Fabrikalar U. Müd. : 
lıyan Şubesi: Petrol (No 1336) 

Butday naldi (N11 1319) Nafıa Vekaleti Su İşleri .3 cü 
M, M. V. Hava SAK : Şube Mühendisliği : 

Beton u,uş pisti inş . (No 1322) Ben'l':İn (No 1337) 
linç ve eıhhi malıeme (No 1337) Manisa Kültür Direktörlüğü : 

Edirne Aıkeri SAK : Koyun ve deno eti (No 1337) 
Bakır karavana (No 1327) 
K. mercimek {No 1327) 

Devlet Limanları İtletme izmir 

Hamiş : ( J Tırnak içine alınmı:ş nu• 
meralar, i~in hangi ııoyılı gu etede nefr• 
olduğunu gösterir. 

Ş•besi: 
Kömür nakli (No 1331) 

c·ı Sonunda yıldız ışareh bulunan itler 
j mür.ayedeye aittir. 

. . 
MUNA KASALAR ----

; nşaat -Tamirat- Nafıa işleri - Malzeme-Harita 
K . D. Ereğli Belediyesinden : 

Neyreo suyu isale projesin in tanzimi işi talih çılcmadıiından 
ayni tartlar dahilio~e 1.3.940 cuma günü saat 15 te ihale edilmek 
ii:ı.ere Dir ay müddetle uzatılmıştır. Talihlerin eıki ilin daireıiııde 
miracaatleri ilan olunur. 

İzmir Belediyesinden : 

Birinci Kordon Atatürk Caddeıl Şehir Oteli sahasında 
ıondaj yaptırılması, Fen İtleri Müdürlüğündeki keıif ve ıart
namesi veçhile açık eksiltmeye konulmuttur. 

Ketif bedeli 400 lira olup ihalesi 26.2.940 pazartesi ıünü 
saat 16 dadır. İttirak edecekler 30 liralık teminatı İt Banka· 
ıma yatırarak mukbuzile Encümene gelirler· 

Diyarbakır Levazım Amirligi Satınalma Komisyonundan: 

Diyarbakırda iki bölüklük pavyon ile bir tabur karargahı 
intası iti kapalı zarfla ekıiltmeye kon"lluıtur. İhalesi 14 3.940 
perıembe ıünü ıaat 1 1 de yapılacaktır· Bu itin birinci ke~fi 
bedeli 79411 lira 47 kuruı ilk teminatı 5220 lira 57 kuruıt· r. 
Bu ite ait hususi ve tediye ıartları, birinci keılf ve fenni 
ıartnameyi ~alipler Diyarbakırda Kor 9 cu ıubede ve Ankara, 
İııtanbul ve lzmirdeki talipler de M. M V. Emakin ve inşaat 
tubeııinde görebilirltr· Teklif mektupları eksiltme saatinden 
bir ııaat evveline kadar kabul edilir· Taliplerin kanunda ya· 
zıh vesaiki teklif mektuplarile birlikte Diyarbakırda Lvz· 
Amirlifi Satınalma Komisyonuna teslim etmeleri. 

Boiazlıyan Belediyeııinden : 
Bota:ılıyao kasabaaının meskun ve gayri meskun 150 hektarlık 

sahasının hali bazır haritalarının alımı iti yeniden eksilmeye çıka
rılmıştır. 

İtin maktu bedeli 2500 liradır. 
Muvakkat teminat 187 lira 50 kuruştur. 
İhale 21 mart 940 perıembe ıünü saat 15 de Boğazlıyan Bele. 

diye daireaiode yapılacaktır • 
lateklilerin vaktinde Belediyeler İmar bey'eti fen şefliğinden 

ittirak ve.ikakaaı almaları ve bunu teklif mektuplarına koymaları 
llzımdır. 

Muk~nle ve tartnameler Boğazlıyan belediyesinde ve Ankara· 
da Belediyeler imar hey'etioden parasız alınabilir. 

Teklif mektupları tayin edilen günıle ıaat 14 e kadar Boğaz.. 
lıyao Beletliye reiıliğine verilmelidir. Veyahut poıta ile gönderildi
tiade ~n aaatte belediyeye vaaıl olmut bulunmalıdır . 

lla.çtar, Kliltik ve l5111nç• yari aıat, Hastane L vz. 
İzmir !elediyesinden : 

Yoksul hastalara verilecek reçeteler üzerine ilaç satın 
almması, Yazı itleri Müdürlüğündeki ıartnamesi veçhile açık 
ekılltmeye konulmuıtur. Muhammen bedeli iki bin lira olup 
ihalesi 1.3.940 cuma ıünü saat 16 dadır. İıtirak edecekler 
150 liralık teminatı İt Bankaıına vatırarak makbuzile En· 
cümene gelirler· 

El8ktrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 
Devlet Demiryolları ve Limanları Umum idaresinden : 

Muhammen bedeli 1200 lira olan 4 adet portatif elektrikli el 
zımpara motörii 4.3. 1940 pazartesi günü saat 15 on bette Haydar· 
patada Gar bina11 dabiliocleki komisyon tarafından kapalı zarf usu· 
lile satın alınacaktır. 

Bu ife i'irmek iıteyenleriıı 90 liralık muvakkat temiııat, kanu
nun tayin ettiti vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarıaı ayni gün 
ıaat 14 on dlrde kadar komuyon reiıliğine vermeleri lbımdır. 

Bu it• tartnameler komiıyondan parasız olarak datıtılmaktadır. 

• • • Mabaamen ltcdeli 7 bin lira olan 14 adet benzin veya Dizle 
Mot6rlü aeyyer Saotrifuj tulumba 8.3.1940 cuma a-iioü saat 15 on 
befte Haydarpaşacla Gar binası dahilindeki komisyon tarafından 

kapalı zarf uıalile 1atın alıHcakbr • 



2 Milnakasa Gazeteıi 

Bug··n i an olunan Münal<asa ve Müzayedeler Liste • 
1 

Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat MOracaat yeri Günü Saatı 

A) ı\lünakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Birinci kordon Atatürk cad. şehir oteli sa· aç. eks 400 30 - İzmir Belediyesi 26·2·40 16 -
hasında sondaj yap. 

23 Şubat 1940 

ISTANBUL PIYASASI 
ERZAK VE ZAHİRE TOPTAN FİATLARI 

Çay -Cava 
Çin 

,, akkuyruk 
Hindiye 
Seylan 

Kahve 

Limon 

400 - 450 
400 - 600 
800 - 1000 
440 - 500 
420 - 470 
103 - 104 

,, (Beyaz kasım) :28 - 29 
,, (Kamolina) 27 - 28 
" (Kırmın) 

Edirne (Viyolona) 
n (Maratelli) 29 - 30 
" (Kamolina) 'ZT - ~ -

29 - 30 
Dıyarbakırda iki bölüklük pavyon ile bir kapalı z. 7941 l 47 

tabur karargahı inş. işi 

5220 57 Dıyarbakır Lvz. SAK 14-3-40 il -
• 490 ad-=tiik (İtalya) -

Edirne (Kırmızı) • 
Yerli (Bombay) 

Sabun 
Zeytin yağından 1 30 - 32 

Boğazlıyan kasabasının halihazır haritası 2500 -
tanzimi: 150 hektar 

ilaçlar, Klinik ve ispençiye1rt alat, Hastahane Lvz. 

haç aç. ekı. 2000 -

f lektrik-Havagazı-Kalorifer(tesisat ve malzemesi) 

Silahtar fabrikası kazan daireıi elektrik te · kapalı z. 
sisah (temd.) 

Eskişehir Devlet Demiryolları çırak Mek. 
sıhhi ve elektrik tesisatı (fart . 825 kr.) 

Portatif elektrikli el zımpara motörü: 4 ad. 

,, 

,, 

165000 -

1200 -

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
Battaniye: 500 ad . aç. eks. 
Patiska: 1200 m. ,, 
Nöbetçi muşamba11: 20') ad. paz. 
Kaput bezi 90-100 santim eninde: 50000 m · ,, 

3900 -
no -

Mobilya, büro ve ev eşyası Muşamba, Hah, v.s. 

Dosya dolabı: 40 ad (temd.) 
Ahşap dolap yap. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v. a .. 

2160 -
640 -

187 50 

150 -

150-

9500 -

90 -

293 -
54 -

270 

162 -
48 10 

Boğazlıyan Belediyesi 2l.3·40 15 -

i•mir Belediyesi 1-3-40 16 -

İst. Elek. Tramvay Tünel İşlet. U. Müd. 10 gün zarfn.cla 

D.D. Yolları Ank. ve Sirkeci 

D.D. Yolları Haydarpaşa 

Gümrük Muh. Gen. Komut. İıt. SAK. 
Maarif Matbaası Müd. 
İst. Han Aktarma Müd. Yefilköy 
Tophane Lvz SAK 

İst. C. Mtlddeiumumiliğ'i 
Harita Gen. Direk. Ank. 

6-3-40 16 -

4 3.40 i5,~ -

5.3.40 
11-3-40 
26-2-40 
26·2-40 

15 -
15 
il 30 
14 -

2-3·40 12 -
4-340 IO -

Odun: 500 t. (tart. 140 kr) kapalı z. k . o 03 50 2100 - Kan Aıkeri SAK 11-3-40 16 -
... 3.40 16 -

26·2·40 15 30 
Gazoyil: 100 t. paz. 13320 - 999 - P. T. T. U. Müd. Ank. ve İst. 

D. O.Yolları Haydarpafa Kalın vı.kum yağı : 10 t.·kompresör ya· kapalı z. 6100 - 457 50 
tJ: 10 t. 

Müteferrik 

Benzin tankları (şart. 1350 kr.) 
Şişe ıundığı: 90J ad. {tashih i 

kapalı z • 270000 -
aç. eks. l 125 -

Lito i~leci için vernik orta 50 k. tipo işle· ,, 
ri ıç ın vernik ince: 200 k. 

Pirinç Vona 80 mm lik: 12 ad. ,, 
Tıre beyaz: 3.160 k . haki veya rri: los.t k. paz. 
Kilometre levhası: 170 ad. meyil levhası . aç. ekı. 

200 ad.-münbani levhası: 3JO ad. 
Avadanlık malzemesi: 14 kalem paz. 
Üstüpü: 6 t. (müteahhit nam ve hesabına) aç. elu. 

E.rzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Arpa: 400 t. 
Sığır eti: 170 t. (şart. 150 kr.) 
Sadeyağ: 20 t 
Toz tieker: 30 t. 
Pirinç: 86 t. 
Sıj-ır eti: 1.6 t. 
Ekmek: 18225 k. 
Süt tozu: :..00 k. 
Sadeyot (Urfa): 1200 k. 
Un: 90 t. 

• M U '1' a Y_e d e 1 er 

kapalı z. 
paz. 

,, 
,, 
,, 
,, 

" ,, 
aç. ekı. 
kapalı z. 

Funda çalısı: 6720 kental (temd) aç. art. 
Bina ankazları paı:. 

Ütülemek için m kine ve ıu atma motörü aı. art. 

332 50 

396 -
159Q4 w 

2057 50 

1956 -
k . o 40 

26000 -
k. u 18 
250 o -

8280 -
25800 -

200 -
k. 1 30 
12285 -

kent. O 05 
48 40 

Bu işe girmek istiyenlerin 525 liralık muvakkat teminat, kanu· 
nun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını aynı ıün 

saat 14 on dörde kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait fartnameler komiıyondan parasız olarak datıtılmak· 
tadır. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
Bir No . lu dikim evinde 2 aaanlÖr yaptırılacaktır. Açık ekıilt· 

mesi 4 wart 940 pazarteıi günü .. at 14 de Tophanede lvz. imirliti 
aahnalma komiıyonunda yapılacaktır. Keıif bedeli 7280 lira ilk te
minatı 546 liradır. Keşif ve tartoamesi komisyonda ıörülür. 

Devlet Demiryolları ve Limanları lıletme U. İdareıinden: 
Eskeşehirde Devlet Demiryolları çırak mektebi intaatıoa aid ik· 

mali nevaloz i ş lerile 11hbi ve elektrik tesisatlara kapalı zarf usulile 
ve vnbidi fiat üzerinden eksiltmeye konulmuttur. 

Bu işin muhammen bedeli 165.000 liradır. 
İsteklıler bu işe aid şartname vesair evrakı D.D. Y ollaranın An· 

kara Sirkeci ve Eskitehir veznelerinden 825 kurut mukabilinde ala
bilirler. 

Eksiltme 6.3.9.tO lllrihiode çarfamba a-ünü uat 16 da Ankarada 
D.D. Yolları yol dairesinde taplanacak merkez 1 inci komiıyonunca 
yapılacaktır. 

Eksiltmeye ıirebilmek için iıteklllerin teklif mektublarile birlik
te atatıda yazalı teminat ve vesaiki ayni ıiln uat 15 e kadn ko
miıyon reiıli~ine vermeleri lazımdır. 

A : 2490 sayıla kanun ahkamına uyrun 9500 liralık muvakkat 
teminat, 

B : Bu kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C : Bu iş için Münnkıtlit Vekilet nden verilwif ehliyet veıikası 
Ehlıyet vuik11ıı için güuüoden en az seki.ı g-ün evvel istida ile 

Münakıalat Vekaleciaıe müracaat ed.lwesi Jizımdır. 
Şartıutmelecae deKtrik ve ııbbi tesisat malzemesinin piyaıa 

mevcudüne göre tedarik edilecati nazarı dikkate ıııhnmı~tır. 

14750 -
84 38 
24 94 

29 70 
2399 13 

154 31 

294 -
180 -

1950 -
225 ı J -
1875 -
621 -

1995 -
50 -

150 -
30 -

117 -
9'l2 -

25 20 
3 63 

M.M V. SAK 
İnhisarlar Umum Müdürlü§'ü 

n 

,, 
Tophane Lvz. SAK 
Nafıa Vek. Malzeme Müd. 

MM V. Hava SAK 
MM.V. SAK 

Elazıt Tümen SAK. 
Kars Askeri SAK 
Ed.rne Aık. SAK 

" 
n 

İıt. Hava Aktarma Ambarı Direk. 

" 

8340 11 -
4 3-40 15 30 

JJ-3 40 14 -

lt·340 16 -
26 2 40 14 30 

1-3-40 15 -

28-2-40 11 
9 .. 3.40 11 

9 3-40 ıo 30 
11-3·40 15 -
7.3.40 11 -
7.3 40 15 -
7.3.40 16 -

Tophane Lvz. SAK 
İıt. Y ökıek Ötretmen Okulu SAK 
İzmit Tümen SAK 

26·2·40 l l -
26--2·40 1 l -
24-2 40 11 -
29 2-40 ll -
13·3-40 15 -

fst. Orman Çevirge Müd. 
İat. Vakıflar Direk. 
İıt. 2 ci icra Sandal Bedesteni 

4 3-40 15 -
23-2-40 10 -

27.2.J-3·40 15 -

lıtanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel lıletmeleri 
Umum Müdürlüa-ünden: 

24-1 940 tarihinde ekıiltmesi yapılacağı ili.o edilen Si· 
lahtar fabrikası kaz4n dairesi elektrik teılsatına talip zuhur 
etmediğinden itin kapalı zarfla fiat istemek suretile itma· 
mına karar verilnıittir· l"tekliler · ıartname, ketifname ve 
planları bedelsiz olarak Levazım Müdürlüjünden temin ede· 
bilirler. 

Fiat "Yereceklerden maktuan 150 liralık muvakkat alına· 
caktar. Fiat verebilmek için istekliler!n birinci veya ikinci 
ıınıf ehliyeti haiz olmaları ıarttır. 

Fiatların kapalı zarfla "Ye azami 10 rün zarfında İdare· 
nin Levazım Müdürlüğüne verilmiı olmaıı icap edeceii ilin 
olunur. 

Mensucat - Elbise -Kundura - Çamaş1r v. s. 
·~· .......___ 

İıtanbul Ha-Ya Aktarma Ambarı Müdürlüfünden: 
Hava birlikleri eratı için 200 aded nöbetçi mutambuı alına

caktır. 

Puarbkla ihalesi 26.2.940 pazartesi gtlnü aaat 11,30 da Yetil· 
köy Hava Aktarma Ambarı satınalma komisyonunda yapılaeaktır. 

İıteklılerin fartname ve oümuneyi ıörmek üzüre her ıün, pa· 
ı;arlıta a-ireceklerİD 270 lira muvakkat temioatlarile aezkilr gii• ve 
1&atle komisyona müracaatları. 

İstanbul Levazım Amirliii Satınalma Komiıyonundan : 
Tevhit aemerleri için 140 saatim eninde 5500 metre oilteli bez 

alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 27. 2 . 940 1alı gilaü 1aat 15 de 
Tophanede lvz imirlifıi ıatmalma ko. da yapılacaktır. Tahmin be· 
deli 6875 lira, ilk temınatı 515 lir& 62 kurutlur. Niimuneıi ko. da 
ıorulür. • 

"' ~ • Bin bet yü:.ı adet nöbetçi mufaıııbaaa alıoacakhr. Pazarlıkla 
eksiltmesi 27.2.~40 salı güoü saat 14,30 da 'f epbaucde İıt. in. i· 

504 > yerli 950 960 
850 
775 

,, " il 29- 30 420 > > 825 
Pirina ,, 21 - 22 300-380 > ~ 

360 > (İtalya) 
360 .> (Trablus) - I 

Sadeyağ 

Urfa 1 125 
llO - 120 

330 , > 
300 :ıı (İtalya) il ,, 
300 > \Trablus) 

1 

Birecik 
1 Antep 115 - 120 320 :ıı l> 

Patateı 

Bursa No 1 
" il 
n ili 

Trabzon No l 

" il 
,, lll 

Adapazarı No 1 
n 
n 

Bolu 1 
n il 

İnebolu 
:ıı 

> 
l> 

Ordu 
> 

Pirinç 
Mersin 
Antalya 

l 
il 

111 
ıv 
1 
il 

Tosya 
Adapa~arı 

Bursa (pembe) 

il 
111 

n (Viyolona) 

6 50 
5 5 1 
4 50 
6 50 

6 50 
4 50 

7 
6 
5 
7 
5,50 
4,50 
7 
5 

6 
4,50 
6,50 

Mardin - l 15 
Diyarbakır 97 - 117 
Kara erimiş 90 - 115 
ll erinmeınif 70 - 85 

Trabzon Vakfıkebir - - 95 
n şarlı 90 
Şeker 

Küp yerli 
Toz ,, 

Vejetalin 

Yumurta 
5,50 İri aandıtı 
4,50 Ufak ,, 

3400 - 3500 -
6,- Zeytin 
4,50 Duble (937 malu.} 22 - 14 

25 - !6 
26 - 27 
24 - 26 

29 - 30 
33 - 34 

Birinci ,, 18 - 2il 
İkinci ,, 15 - il 
Uçüncü ,, -
Duble (938 mahs.) 34 - 31 
Birinci 
lkinci 
Uçüncü 

,, 
» 11 - ~ -

- - A ti 
mirliti satınal:ua komisyonunda yapılacaktır. Hepsi~in tah.min lted~ 
22500 lira, il!< teminatı 1687,50 liradır. Şartoamesı komııyonda 
rtı\ür . 

Nafıa Vekaletinden : f 1 ~ 
~.2.940 tarihinde perşembe günü s~at 15 de An karada N• ~ 

Vekaleti binası içinde malzeme müdürlütii oduında toplanan malı.• 
1 

ekıiltmo komisyonunda cem'an 1800 lira muhammen bedelli "",. 
dolu battı üzerinde. her baniİ bir ista~yoad ~ ambalajlı . olarak 11~1ıı 
l'onda teslim şartıle 300 aded keçe çızm~nın açık oksıltme us 

1
,;11b 

eksiltmesi yapılacaktır. Eksiltme şıutııemesi ve teferrüatı becl• l ~ 
olarak malzeme müdürlü§"ünden alınabilir. fflt' 

Muvakkat teminat 1~5 liradır . . f•t.eklilerin muva~kat temiıı•\o· 
'artnameıinde yaı.alı vesıkalarla bırlıkte mezkOr gua vo Hatt• ıı 
misyonda ha:ıar bulunmalan lazımdır. ~ 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Le-yar.ııO 
Amirliği Satınalma Komisyonundan : ~~ 

Teşkilat ihtiyacı için 500 battaniye açık ekıiltme ile alanac• 
Muhammen bedeli 390 l lira ve ilk teminatı 293 liradır. 
Nümuııe ve şartnamesi komisyondadır. GCSrülebilir . 1 
isteklile;in 5 mart 940 sala iÜnfl saat 15 de Galata M11ıılh~ 

. k' k . l ,,, •. caddesinde lbrabim Rifat han ikinci katta ı om11yona I'• me 

Maarif Matbaaıı Müdürlüfünden : a.1',ı 
°!o 7,5 muv•~ 

Ciıııi Miktarı Mobammen bedeli pey akç•11 

Patiska 1200 metre 720 lira M lira ,ti 
Matbaamız için satın alınacak olan 1200 metre evsafı ~· 1~ 

meainde yazıla patiskanın açık eksiltme1i 11 .3.940 pazarteıı f I 
15 te icra edilecetinden isteklilerin ekıiltme ıaatiaden evvel 
akçelerile müracaalleri. 

Şartııame mftdürlükten parasız olarak tedarik edilebilir. 

- . . 
İstanbul Levazım Amirliii Satınalma Komiıyonund•110

1 ' 

Taliplerin getire<:ekleri nilmune üzerinden 90 ili 100 •1~~ lij 

eninde elli bin metre kaput be:ı.i ahnacaktır. Pazarlıkla ~k~l 11 { 

26.2.1940 pazartesi ıönü saat 14 de Tophanede LV. imirlaA1 • 1 ' 

alma Komisyonunda yapılacaktır. İstekl ılerin ndmune ve t•ı11 111 

riyle belli saatte komisyona gelmeleri. 

Mobilya, Büro ve ev eşyası, Muşamba, Hah..!.:!: 
İstanbul C. Müddeiumumiliğlnden : I 

İıtanbul mahkemeleri için açık eksiltme suretile mib•Y111ız. 
lecek 40 aded dos1a dolabının elır.ıiltmesi için tayin edilen zı~1' 
günü saat i4 de talıb çıkmamıt olduj'undau 10 gün müddetle .ı 
mııtır. q 

Muhawmen bedel 2160, muvakkat teminat ta 182 liradıt·~J 
Eksiltme 2.3.940 cumartesi •ünü saat 12 de lstaabul .1, ) 

L\!vuım dıtire1111de yapılacaktır. İstekliler fartnameyi tatil ~t~ ~ 
inden maatla her a-öıı Adliye Levav•m dairesinde görebilirler• 11 (ı 
lerin kan11ni ve istenilen vesikalarla birlikte mezkür ru• •• l 
Adliye Levazım dairesinde toplanacak aahnalma komiıyo11uıı• 
caatları ve ililn ücretinin müteahhide aid oldutu ilin oluu•r· 

Harta Genel Direktörlüğünden : tf 
Harita ıenel direktarlütü deposunda abfap dolaplar t•P 

cıaktır. ~ 
Eksiltme 4 - Mart • 1940 pazartesi günü saat 10 dır. O ~ 
Muhammen bedeli 610 lira muvakkat teminatı 48 lir• l ı.I•' 

tur. Taliplerin yukarıda yazıla gün ve 1aatte maliye rnakb" 
komiı1ona ıelmeleri . .. O 1 

Talipler ketifname ve efkilini Harita Genel DirektörhıJ 
alma komisyonunda görebilirler. 



kliy!t -.lükleme ~ Bo;altma 
Devlet L' l 1- . IS4 ıman arı §letme u. M. lzmir Şubesinden: 

•on O !ıl~ mart ayının birinci gününden 1941 yılı ıubatı· 
lrıot~ a

1
un.une kadar İzmir limanına gelecek kömür vapur 

de ;r erınin boıaltma, yükleme ve aktarma itleri bir ay 
ş,rt a.zarlıkla eksiltmeye konulmuıtur. 

lıtanbul Levazım Amirllii Satınalma Komisyonundan : 
3161) kila beyaz, 2084 kilo baki veya ıri renk olmak üzere ! 

5244 kilo yerli fabrikalar malümatı tire alınacaktır. Pazarlıkla ek- ! 
ıiltmesi 26.2.940 pnznrtesi güoü saat 14.30 da Tophanede Lvz a · 1 

1 
mirliti Satınalma Koıuisyonuııda yapılacaktır Tahmin bedeli 15~ı94 

lira 20 kurut kat'i teminatı 2399 lira 13 kuruttur. Nümuneai ko· 
miayonda gorülür. 

•• * lira. namedeki İf ıekillerine göre muhammen bedel 15000 
Pa.z' nıuvakkat teminat 1125 liradır· 
larılltrlık 24.2 940 cumartesi günü saat 11 de Devlet Lt- İnce ve erta vernik ile Pirin~ Vona alıHcaktar. Bak: inlaiıarlar 
eler ~~e-tnıesi İzmir Şubesi binasında yapılacaktır· Şart · 1 _u_. _M_itl_._il_in_ı_a_rı_n_a_. ________ __. ________ _ 

lıtekıı}1a~edel alınır. Erzak Zahirte Et Sebze v s. 
İlrlti ~ erın kanuni vesikaları ve teminatile birlikte Şube ' , ' ' -=---

iune müracaatleri ilan olunur İıtanoul Hava Aktarma Anbarı Direktörliiğünden : 
ruk İkinci ilanına talib çıkmadıtıudan bin altı 1ı.. kilo ııtır etil• 
~ Benzin, Maki na yağlar v. ı · s 18225 kilo ekmetin pazartıkıa üçüncü eksiltmesi 20.2.940 puarte.i 

De'f\ D günü saat 11 de Yetil köy Hava Aktarma ambarında yapılac:aktır. 
'1ıııı. et emiryolları ve Limanları U. İdaresinden : ~tin muvakkat teminat 50 lira, ekmeğin 150 liradır. 
ı.ıba :·~bedeli 2220 lira olau 12 ton rezidü yatı 6 -Mart·l940 lıteklilerin ıartnameyi görmek üzere her pn ve puarlıta ri· 

t bi ou saat l5,30 da açık eksiltme uıulü ile Ankarada receklerin mezk6r güu ve aaatte teminatlarile komisyonumuz.la mira• 
•aaınd 1 a, . a •atın a ••••aktır. caatları. 

111& ııe rirınek iıt•yenlerio 166.50 liralık muvakkat teminat ile 
,.; t~yin ettiti vesikaları hamilen eksiltme saıdine kadar ko· 
Ş.rt. a ısbatı vücut etmeleri lazımdır. 
UiiQıı:ıa•eler Ankarada Malzeme dairesinde ve Haydarpa,ada 

• Pı(,iı ve Sevk Şefi itinde ıörülebilir. 
IO bi•ıaııaıen bedeli 6100 lira olan 10 bin lıg. kalın vakum yatı 

1dttp ı:ı kr. kompresör yağı 26.2.940 pazarteıi günü ıaat 15,30 
~l~t-da ıar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı 
a_ . e &atın alınacaktır. 
~ ı::c fİrmek iatiyenlerin 457 lira 50. kuruıluk muvakkat le· 

· tin l:lllouu tayin elliti vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını 
'- . laat 14,30 a kadar komisyon reisliğjne vermeleri lazımdır. 
• lfe aid tartnameler komisyondan paraa•Z olarak daj'ıtılmak-

• • • 
Bak : erzak sütununa Kara Askeri 

İlk 
l'eıaıinat 
190,so 

ilanına. 

İstanbul Belediyesinden: 

İtfaiye ekipleri için aaraciye malzemesi. 
86,63 Eyüp kazası dahilindeki yollann tamiri için Mo-

lab . loz taıı, kum ve çakıl. , 
'Yt~~ıı bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yaz.ılı ifler 
t ~Gd~k- e~ırltmiy~ koou~m-uıtur .. Şar.lnameler. Zabıt ve Mua~ 

G •tt.t lutu kalemınde iOrülecektir. ihale :!6.2.940 pazarteaı 
'-1\Jt~ l4 de Oaimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk temi-
11t11 darı ve 940 yılına ait Ticaret Odası veıikaları ile ilaale 

•a.attc Daimi Encümende bulunmaları. 

[). D . 
Y olluı 2 nci lılelme Arttırma ve Eksiltme 

2 lı1:i I Kou:ıbyonundan: 
ıl ~ ~ttıf tletwe mıutakaaında Irmak - Zonguldak hattı üıerinde 

~t 'Yt ve uıuhammen beddlerıle miktar vo yerleri atağıda yazı-
" lk ~yrı birer eksıltme mevzuu teıkıl eden üç ocaktan çıkarı· 

8.,.s,
94 

tlilr kapalı ;ıarf uıulile ekıiltmeye konnlmuştur. 
''' iıı: \J ~a.riaiQe raslıyan cuma aünü aaat 15 te Ankara iıtaaye· 
~t. ~Q~ı lıletme biuaıuıda toplanan Komiıyoııda ihalesi yapıla· 
lııı •t 1fe fırmek iatey•nlerin muvakkat teminat makbuzlarile 
"' 'Yıırr~ııaaeuin t1Ayin ettiği veaaikle birlikte teklif mektub

tl'ri I ıuude 1aat .4 • kadar Komisyona matkbuı mukabilinde 
ş.tt ~ı .. dır. 
el, ~~ııa~ ve mukavele projeleri Ankuada 2 nc:i ve Haydar· 
kır1 i.:<:ı lfletwe Komiıyonlari!e Tefen, Zoniulclak Karabük ve 
~ •101ılarından parasız verilmektedir. 
~i Miktarı Beher Ml 

1'111:1.ıi M3 Muhammen 

3000 
3000 
6500 

bedeli 
Kurut 
150 
150 
120 

Yekün 
bedeli 

Lira 
45UO 
4500 
7600 

M11v. 
temiaat 

Lira K. 
~37,00 
337,50 
585,00 

'"-~k·M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 
j)G 1-ıGt ıloauna tahmin edilen fiyat 40 kurut olan 6 bin kilo 
tal 9,a ~•lıhit nam ve hesabına açık eksiltf!leye konmuıtur. Ek

~'-rt11 .. · 40. cumartesi a-ünü saat l l dedir. ilk teminatı 180 lira 
, V . .:••ı komisyonda görülür. Taliplerin muayyen vakitle 

l\ttif be ınalma komiıyonunda bulunmaları. 
~'1t it deli 270,UUO lira olan benzin tankları kapalı zarfla ek

'1i1"•t1 ı:;ıaıuşt_ur. lhaleıi l:S.3.940 cuma &ünü aut l l dedir. İlk. 
~tri11 i~ 5o lıradır. Şartnamesi 1350 kuruta komisyondan alınır 

"V. t.lc saatinden bir saat evvline kadar zarfıların An karada 
... hnalma komisyonuna vermeleri. 

l.a.~40 . . Nafıa V eki.letiDden: 
, içltıde tarıhınde saat 15 te Ankarada nafıa vekaleti bi
'~lltnı tnalzeme müdürlüiü odasında toplanan malze-
1lh ~k koı_nfıyonunda cem'an 2057,50 lira muhammen 

~' buuı ara ııtaıyonunda vagon içinde teslım edilmek 
it ol,., ~ lllalzemesi müteahhide aid demirden imal e· 

'~ "'Gııh: _ l 70 adet kilometre, 200 adet meyil ve 300 a
lltc,lc.tı:• levhalarının açık eksiltme uıulile eksiltmesi 

._ •lltttı 
~ ltlid(ie l !-r~tnameıi ye teferrüatı bedelsiz olarak mal· 
1 "\''kkr uaunden alınabilir· 

'ııı:elc.111. ~t teminat 154,31 liradır· 
b 1-..ı, ~~1.nıuvakkat teminat ve ıartnamesinde yazılı 
'-l'-11-.ı,ı.,r ıkte mezkw ıün ve saatte komisyonda ha· 

rı lazımdır. 
~.~ -I• . VeJc-1 ._ ~ı.1111 a eti Hava Satınalına Komiıyonundan: 

''-:~" bedel~\'adanlık malzemeıi pazarlıkla satın alınacaktır. Mu
-.1171 28.2.

1
1

9 
l956 lira olup katt teminat miktarı 294 liradsr· 

lit. la' 1•pılac:o çarşamba ıünü saat 11 de ban aatınalma komis-
1'...· te1tıuerj ktır. Şutname ve liste her giin komiayonda rörlle-

1>lt lto11ı· n llluayyen gln ve saatte kati teminat ve kanuni bel
llJoıada bulunmaları. 

İzmit Tümen Satmalma Komisyonundan : 
Tümenin Tuzla garnizonunun bir senelik ihtiyacı olan atatıda 

miktarı tntarı ve ilk teminatı yazılı ua kapalı zarfla alınacaktır. 
Kapalı zarf eksiltmesi 13.3.940 çarıamba J"Üni saat 15 de tü· 

men aatınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnamesi her gün Ankara, İstanbul, Eskitehir Lvz. amirliti 

ıatınalma komisyonda görülebilir. 
İıteklilerin belli gün ve saatından bir saat evvel ilk' teminatlarını 

ihtiva eden kapalı zarflarını İzwitte tümen satrnalma komiıyonuna 
vermeleri. 

Cinıi 

Un 
Mevkii 
Tuzla 

Miktarı 

90000 kilo 
Fiyatı 

13,65 
Tutarı 

12285,00 
Teminatı 

122 lira 

(Devamı 4 ncü sayfada) 

ıSTANBUL 
Ticaret ve Zahire 

Borsası 

- 22.2.940 -

FJATLAR 
--CİNSi AşaQ'ı Vulc.ar 

1 

Kr. Pa. Kr. P• 
Ku{rday yumuşalc 

aert 
kıı.ılca 

Arpa Aoadol dölcme 
• yemlik ı;uv. 

Çavdar 
Yulaf 
Ku,yerni 
fuul.}• barbuRy• 

• touıbul 
ça ı 

Fındık iç 
Mercim,.Jc lcırmı11 

Ke ndi r tohumu 
Keten tı>bumu 
Mıaır san çuv. 
Sueam 

5 32 

5 3:! 
6 -
5 19 'i 26 

,.... 
4 37,5 - -
6 15 

16 

11 

14 - ltı -
14 55 15 -

17 5 17 20 

GEi.EN 
Tiftik 
'<.eçikılı 
Buğd•> 
Çavdar 
Arpa 
Un 
Kuşyemi 
~ı•ır 
Yapak 
B. pey:ıir 

K. ceviz 
Faaulya 
Suaam 
Yulaf 
Katan tohumu 
Kepek 
Nob•t 
Badem 
Zeytin yatı 

GiDEN 
Arpa 
Ceviı içi 
Fuıılya 
Afyon 
Sunm 
Kepek 
Kaşyemi 
Kendir tohumu 
Keten tnhumu 
Badem iı;i 

SanHr 
Zarcleva 

Ton 

146 • 
37 

249 • 
45 • 
- . 
56 • 
- . 
l:! • 
- . 

ı:ss • 
• 

22 

100 t .. - . 
138 • 

Ton 
14 il 

361 • 
- . 

• - , 
- . - . 
5:i D 

- . 
694 adat 
1()() D 

DİŞ FİATLAR 
B11Q-clay 

• 
Mıaır 
K•ten T 

: Llverpul 
; Sikago 
• Vinipek 
: Londra 

BORSA 
ÇEKLER 

22 - 2 . 1940 
Londrıı 
Nevyork 
Pariı 
Milino 1 
Cenevre 
Amıterdan 

Briilm·l 
Atin• 
Sofya 
Madrid 
lhdapeşte 

Bikret 
Belgorad 
Yokebama 
ltekhelm 

5.21 
130.19 
2.95 
6.68 

29.105 
69.1324 
21.8225 
0965 

1 1.5825 
13.36 
23.41~ 
0.612!) 
3.0li 

31.00 
30.8!75 

ISHAM VE TAHVıLAT 

Ergani 19.87 
Sıvas-Erzurum 1 19.12 

,, ., VI 19.23 
T6rk Boreu I. pefia 18,80 
Merkez Bankası pefİD 108.-

MADENLER 

LONDRA PIY ASASI 

5.2.19.CO 

Kalay: 
Staadar4 peti" 
3 •y va41eli 
İngiliz kalayı Liverpool 

ı" fl)lc F..l\ at. 

2:$6,6/2 236,3/ 4 
23,,612 236.3/4 
237,114 

Bakır: 
lleltro Steri. o2- 0-0 
Taefiy• eılilmi~ ,. 6'.?· 0..0 
THfiye e4ilmiş tt/o QQ,7 » 61- Q.Q 

Taafiy., adilmit e;o ,.,2 • •O- ın.o 
l' 5' 

"'!'el çub.klar • i5- ın.n 
4 16 

Kurşun: 
Yunıu~ak ham l!.cue \, j ıiim- Ster\. 

rüklıo• i 25 - 0-'l 
DEMİR n ÇELiK FlYATI.ı\RI 

H • m : Fiatlar İngıliz tonn ba
şın• olup 5 filin iekoalo cia
h ldir. Hematit, İngiliz N• 1 
tarlıc, garp nhili malı, İekuç 6. 7 6 

Şefild 6 13.0 
Birmint•m 
Gaf 

Dökümhane: 
No 3 Glevland döküm demiri 
Glevland mıntakuı tHliıni 
Fo•forlu 0,5 o/• - O, 75 ol u 

,, 0,1 ola - i,5 o/o 
İ•koç dökiimhaaHi 

6 19.0 
6. s o 

5.1 t,O 
6. 9 .6 
6. 9.8 
5.12.6 

Mamdl demir ve çelik: 
Le•h• 3' /8 va daha ywlrarıaı itin 11. 2 6 
Sat S';16 ••daha •ı•~ı•ı itin 11 12.6 
Kasan 4emiri 12.12 6 
Dalrah demir lavlaa 1'/4 •• y•· 

kar••• için ıs. 2.6 
lötaband va potral 11. 2.6 
Profil demirleri T demiri 4' •• 

•ı•A'ı•ı için 12. 5,1 • 
Olalclu demir 3' va .,atıaı için 12. 5.0 
Perçin çu'bulıcları 

Ya••• çubuklar 5' ganit va •t•· 
t••i iı;in 12. 5. 0 

Yuvarlak ve murabba 3' ve •· 
'at.., 12. 5 O 

Ray, 60 Lb•. ve y11karıaı itin 9.10,0 
Çelik. çeınlter 
Çubıık 12. 5.0 

İsveç piyasası : 
lavet luanu ve 

P'.O. B •• larak 
Birinci nevi ihraaat lıam 4amiri 

İngiliz t•H 160 
Çalık çultuklar (tak kayrıaklı 

o/o0,45 C . 4n J11lı:arı) 
ı ... , toau JS5·.s&S 

Çelik tel çubuklar (o/o0,65 
C.dan y•ltarı) 1.vaç tenu 375.405 

Haddeden getirilmı~ MartiR de· 
miri ineç ton• 'S0-250 

TEMAŞA ALEMİ 

- ,. 

Tepebaşı Dram 

kıımı 

Gece saat 20,31 ela 

O KADIN 

latikW Caddesi Kemedi 

kıımıada 

Bu alqam saat ~.30 de 

HERK.ES YERLİ YERİNDE 

. . . . -. . 

İ.laremizce satın alınacağı 15, 20.11.940 tarihlerinde ilin edilen 
fişe saaclı;ı miktarı 900 adet iken sevhen 9000 olarak ilin edilmiş· 
tir Buaaa 990 ad.et oldat11 taahiben ilin olunur. (1392) 

• • • 
Mub. bed. °!r,7 ,5 tem. Eksiltmenin 

Cinai Mikdarı lira kr. lira kr. şekli saati 

----- ---- ---- -----
Lito işleri için vernik orta 50 kilo : 332 50 !4 94 açık ckı. 14 
Tipo > > » ince 200 » : 
Pirinç Vona 80 mm lik 12 adet 396 - 29 70 » > 16 

1 - İdaremizin yukarıda yazılı 3 kalem eıya açık eksiltme 
uıulile satın alınacaktır. 

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

111 - Esillme 11. 111. 940 salı günü Kabatatda Levar.ım ve Mu
bayaat Şubesi Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden parasız alına· 

bilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte eı 0 7,5 

iÜveıame paralariyle birlikte mezkür Komiııyona gelmeleri. 
(1389) 4 

• * • 
Muham. bed. 0 

0 7,5 tem. Eksiltme 

Cinsi · Miktarı lira kr. lira kr. fekli saati 

Nihayet.iz Şerit 
Kereste muhtelif 

ebatta 

.ıooo adet aif 
400 m 3 

l 31 50 137 36 açık eks. 14 
- - pazarlık 15 

Kereıte muhtelif 1042 > > U,30 
ebatta 

Şiıe ambalaj ki· 30000 kg. ıif 4050 303 75 a'çık eks. 16 
tadı. 

1 - Şartname ve kereste eb'at listeleri mucibince yukarıda ya
:ulı 3 kalem eşya hizalarında gösterilen usullerle eksiltmeye kon· 

mu,tur. 
il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, ekıiltm• 1a-

atleri hizalarında yazılıdır. 
111 - Eksiltme 1. 111 940 cuma günü Kabataşda Levazım ve 

Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Şartname ve kereste eb'at listeleri, şişe ambalaj kağıdı 

aumunesi her gün ıözü geçen Şubeden parasız alınabileceği ribi 
tcrit numunesi de i'Örülebilir. 

V - İsteklilerin ekıiltme için tayin olunan gün ve Hatlerae 
0/

0 
7,5 güvenme paralarile birlikte mezkür Komisyona gelmeleri . 
VI~- Kereste_sif: olarak ta teslim 'olunabilir. (1009) 4-4 

DEVLET DEMİRYOLLARI vE tiMANffRl~ı 
İSLETME GENEL DİREKTÖB~üGUnuı~;,fı, 

- - --- - --
Muhammen bedeli 20.000 lira olan 250.000 adet Telgraf Bandı 

2. 4. 1940 salı iÜnÜ saat 15,30 kapalı zarf usulü ile Ankara'da ida
re binasında ıatın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1.500 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a 
kadar Komisyon Reisliğiue vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden, 
Haydarpaşa'da Tesellim ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 

(1200) 4-4 

iNŞAAT MALZEMESİ 

lST ANBUL PİYASASI TOPTAN FiY ATLARI 

50 kı.lık torbası 
,. ,, 40 " 
,. almau 

Asfalt yerli 
50 ., 

kilosu 
,, ecnebi 

Çimento natürel 
" tonu 

" " 
Çini 

ıüper 

(mozaikten) 
(çimentodan) 

taneıi 

" 
.. 

F ayanı ecnebi " 
" " 

(aksamı) 
" Kireç (ıu) tonu 

., (toz) ,, 
,, (tat) kilosu 

Kiremit (Bakırköy) tanesi 
,, (Eskişehir) ,, 
,, (Kütahya) ,, 
,, (Büyük dere) ,, 

KGnk (çimento) ıantimi 

,, (toprak) numarası 

., (dökme boru) kilosu 

,, t ecnebi) " 
Mermer (yerli işlenmiş) metre murabbaı 
Tutla (Büyükdere prese) bini 

,, (Feriköydelikıiz) ,, 
,, (Kağıthane delikli) ., 
,, ( ,, delikıiz) ,, 
,, (atet, yerli) tanesi 
,, ( ,, ecnebi) ,, 
,, (f ranıız prese) ,, 

Kereste (dötemelik köknar) metre mikibı 
,, (çıralı, lambalı) ,, ,, 
,, (tavanlık köknar kordonlu) ,, ,, 
,, (kaplamalık çıralı ) ,, ,, 
,, (11vadibi köknar) ' ,, , , 
,, (pervazhk köknar} ,, ,, 

,, 

" 

180 
ıou 

5 

800 
650 

o 75 

8 

3 
7 

1400 

20 
3900 
4200 
4500 
4500 
4500 
4500 

300 
110 

1500 
1800 

8 
4 

1000 
700 

1 

7-
8 50 

3 50 
9 -

28 -
30 -

800-
3000 
1000 
1350 
1500 

13 50 
30 
22 

4800 
5200 
;;200 
5200 
5500 
5200 
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Quotidl n des AdJudications 
ABONNEMENTS ADMINISTRATION 
Ville et Province 
3 moiı Ptrs 450 
6 850 

12 ,, rnoo 
Etrnnger : 12 mois Ptra 2700 MU MAKASA 

• z 
Le No. Ptrs 5 

E 
Galata, FermenecilerCad. 

Ke nber Han, 2me Etng~ 

l\'o 8-9 11-12 

TeJephone: ..Z9442 

Pour la Publicite ı'adreaser 
iı l' Adminiıtration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Boite PoataJe No. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de ,'adjudication 
-MÖde--Prix 

d' adjudicat. eatimatif 
cTution. 

provisoire 
Lieux d'adjudication et du 

Cabier des Cbnrgeı Jours Heureı 

Adjudications au Rabai~ 

Constructions-Reparations-Trav. fublics-Materiel de Construction-Cartographie 

Tıav. sondage dans la region de l'hôp. de Publique 400 - 30 - Municipalite lzmir 26-2-40 16 
villc: iı. Atatürlt cad du premier cordon 

Constr. un pavillon pr. deux compagnies et Pli cach 79411 47 5220 57 Com. Ach. Int. Diyarbakır 14·3 40 11 
un quartier pr. un bııtaillon a Diyarbakır 

Dressem. carte bourg Boğazlıyan: 150 hectareı 2500 - 187 50 Municipalite Bofazlıyan 21-3-40 15 -

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 

Medicamenh Publique 21 00 - 150 - Municipalite lzmir 1-3-40 16 -

E lectricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel 

lnstall. electr. au local chaudiere fabrique Si- Pli c.ıch 
lnhtar (aj) 

lnstall. electr. et sanitaire a I' ecole apprenti 
Eskişehir (cah eh P 8i5) 

n 

Moteur electr. portntif a mnin pc.ıur emeri: 4 p. n 

165000 -

1200 

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuir.s 

Couverture en laine: 500 p. 
Bafüte: 1200 m. 
lmpermeable:. de 5entinelles: 200 p. 
Toile pr. capote de 90-lOU c.m. de largeur: 

500 Om 

Publique 

.. 
Gre a g-re 

" 

3900 
720 -

150 -

9500 -

90 -

293 -
54 -

270 -

Oir. Gen. Expl. Elec. Tr. el Tunnels lst. Dans 1 O jour 

Adm. Gen. Ch. de fer Etat Ankara 
Caisse Siı keci 

lre Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 

6-3-40 16 -

4-3-40 15 -

C. A Comm. Gen Surv. Douan. lst. 5 3·40 15 -
Dir. lmprimerie Maarif 11-3-40 15 -

,. Hangar Aviation lstanbul Y cşilköy 26·?·4"l 11 30 
Com. Ach. lnt. Tophane 26-2-40 14 -

A_!!"leublen__!_ent pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 

Armoires pr. dossiers: 40 p. (aj) 
F ah. armoireı en boi• 

2160 -
640 -

Combustible - Carburant-Huiles 

Bois: 5 O t . (cah eh P 140) Pli cach • le k. O 03,50 
Gazoil: 100 t . Gre a gıe 13320 -
Huile cpaisıe vacoum: 10 t. huilecompresseur: Pli cach 6100 -

10 t. 

Oivers 

Caisse de bouteille: 900 p. (rectilie) Publique 1125 
Verniı moyen pr. travaux de lithogrephie: 

" 332 50 
50 k.-vernis fin pr. travaux de typoira-
phie: 200 it. 

Laiton Yona de 80 m/m: 12 p. ,, 396 -
Tankı pr. benzine (cah eh P 1350) PJi cach 270000 -
Plaque kilometrique: 170 p.·id . pr. pente: 200 Publique 2057 50 

p.-id. pr. courbe: 300 p. 
Fil en coton blanc: 3160 lt.-id. haki ou iris: 

1084 k· 
Outillare: 14 lota 
Etoupe: 6 t. (au nom et pr. compte du four· 

nineur) 

rovisl ons 

Orge: 400 t. 
Viande de boeuf: 170 t . (cah cb P 150) 
Beurre: 20 t • 
Sucre: 30 t. 
Riz: 86 t. 
Viande de boeuf: 1,6 t. 
Pain: 18225 k. 
Poudre de lııit: 200 k . 
Beurrc (UrfaJ: 1200 le. 
Farine: 90 t. 

Adjudications a la surenchere 

Motocyclottc a panier: 1 p. 
Machine pr. comprimes de quinine: 1 p. 
Bidons videı de benzine: 386 p. 
Dıverı objets camelotes: '205 lota 
Brousai11eı: 6720 quint. (nj) 
Decombrea bitiı ea 
Machine a repasser et pompe centriluge 

Gre a i'' 15994 20 

" 1956 -
Publiquc le k. O 40 

Pli cach 26000 -
Gre a g-re le k. O 18 

" 
" 
" ,, 

,, 
" Publique 

Pli cacb 

Gre a gre 

" 
" 
• 

25000 -
8280 -

25800 -

200 -
le it. 1 30 

12285 -

50 -
80 -
42 46 

100 15 
Publique Je quint. O 25 
Gre a rre 48 40 
Publıque 

162 -
48 10 

2100 -
999 -
457 50 

84 38 
24 94 

29 70 
14750 -

154 31 

2399 13 

294 -
180 -

1950 -
2250 -
1875 -
621 -

1995 -
50 -

150 -
30 -

117 -
922 -

25 20 
3 63 

Procureur Gen. Iıtanbul 
Dir. Gen. Cartographie Ankara 

Com. Ach. Milit. Karı 
Oir. Cen. PTT Ankara 
lre Expl Ch. de fer Etat H. paşa 

2-3-40 12 -
4.3.40 10 -

11-3-40 16 -
4 3-40 16 -

26-2-40 15 30 

Com. Ach. Econom. Monop. Kabataclie 4-3-40 15 30 
., ,, 11-3-40 14 -

,, .. 11-3-40 16 -
Com. Ach. Min· Def. Nat. Ankara 8-J..40 11 
Minis. Trav. Pub. Oir. Materiaux l-3-40 15 -

Com. Ach. lnt. Tophane 26·2·40 14 30 

C. A. Min. Def. Nat. Dep. Aviat. 28 ·2-40 11 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 9·3-40 11 

eom. Acb. Div. Elazıg 9.3.40 10 30 

" Milit. Kars 11-3 40 15 -
Com. Ach. Milit. Edirne 7.3.40 11 -

" ,, 7-3-40 15 -

" " 7-3-40 16 -
Dir. Hanrar Aviation Istanhul Yeşilköy 2~2-40 11 

> , 26-2-40 11 
Com. Acb. lnt. Tophane 24-2-40 11 

» Ecole Normale lstanbul 29-2-40 11 

" Div. lzmit 13-3-40 15 -

Defterdarat Ankara 28-2-40 14 -

" 
> 28-2-40 14-

,, 
" 

28-2-40 14 -
> , 28-2-40 14 -

Dir. For~ta lstanbul 4-3-40 ıs -
" 

Valcoufs 
" 

23-2-40 10 -
2me Burcau Executif lıtanbul 27.2.ıf>-3-40 15 -

Salon Venle Municipale 
~--~------------------------------------------- ~---,.._, .. . ~·--~-------~~--~~~~~....;..-------

(3 üncü ıayf adan devam) 
Yüksek ÔJretmen Okulu Satınalma Komiıyonundar.: 

Cinai Miktarı İlk teminat Tahmin fiatı 
Sade yağı Urfa) 1200 kilo 117 Ull l.iU 

YCkaek Ötretmen okulunun may .. 1940 ıoouoa kadar ihtiyacı 
olan yukarıda miktar, beher .kılo tahmin bedeli ve ilk tewfoatı 7a
zıh sude yatının 29.2.94u perşewLe ıünü saat 11 de açık ok~iltme• 
si yapılacaktır, 

Eksiltme İstanbul Erkek Lisesi yanında Yüksek Mektepler Mu· 
huebeciliiinde toplanan okul komisyonunca yapllacaktır. 

isteklilerin ticaret odaaınm yeni yıl veıi kasl ve ilk il~ teminat 

makbuzile birlikte belli riln ve saatte .özü ıeçen komisyonda bu
lunmaları. 

İlk teminat yatırmak ve ıartnameyi gönr.ıek istiyenlerin Yük· 

ıek Ôtretmen Okulu İdaresine müracaatla1Tı, 

Memento des Fournisseurs _.,, 

-LES ADJUDlCATIONS QUI AURONT LIE.U DE.MAiN 24.2.940 

Office Cerealeı Suc.Boğazlıyan: Min. Trav. Pub. 3~me Sectio' 
Tranaport blc [No 1319] Hydraulique Manisa : 

Min. Def. Nat Depart Aviation: Benzine [No 1337] 
Conıtr. piıte aarvol en beton [No 1332] Direction Culture Manisa : . .r!l 
Medicamenta article1 aanitaires [No 1337) Viand• de mouton et de Yeau [No lY'' 

Com. Ach. Milit. Edirne : __ _ 
Gamclle en caivre (No 1327) NOTES • Lea Numeroı entre p•••; 
Lentillu rongeı (No 1327) tb~ıH ıont ceux de notre journal c!• 

Expl. Ports Etat Suc. İzmir : lequel l 'n i• a paru. 
Transport charbon [No 1S31] (•) Lea ıffaires ıuivi.. d'une aftı' 

Dir. Gen . Fabr. Milit. Ankara : ri•qae •e rapportent • det vent•• pi 
Petrole [No 1336) adjudicatio• i la ıurench~re. 

Karı Askeri Satınalma Komisyonundan : r 
Bir kilosuna tahmin edilen fiatı 18 kurut olan 170 ton ~_, t 

eti ve bir kilosuna tahmin edilen fiatı 3 ,5 kurut olan 500 ton ~ 11 l 
fi d b'lıllO' pazarlıkla ve Kolordu tarafmdao yapılmış olan evsa arı a .' 1~ 

alınacaktır. Sığır etinin şartnamesi 150 ve odunun şartnamesı (. '' 
kuruıa komisyondan ahoır. Sığır etinin . i~k ~emin~tı 2250 lirB rı 
odunun ilk teminatı 2Hl0 liradır. Sığır ehnın ıhalesı 11.3.940 ~ a 
zarteıi günü ınat 15 de ve odunun ayni gün saat l6 da yapı)acdt 
br. Pazarhklara girecekler~n .2490. sayılı .kanunun ~ve 3 ~Ü 01ad I 
lerrnde yazılı vesikalarla bırhkte ılk temınatlarını ıhale gun ve J 
atinde Karsaa müstahkem mevki aatmalma komisyonunıt gel01el 

Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan: f 
Atağıda yazılı maddeler 7.3.940 perıe.mbe günü bizalarıod• t 

zılı saatlerde pazarlıkla sabo ahnacaktır. isteklilerin teminat O'~ 
buz veya mektuplarile Edirn•de Müşiriyet dairesindeki sabıı• 
komisyonuna gelmeleri. 

Cinsi 
Sadeyağı. 

Toz:şeker. 

Pirinç. 

ton 
20 

30 
86 

Tutarı Teminatı İbal• 
Lira Lira saati 

25,000 1875 J 1 
8,280 621 • 15 

25,800 1995 16 

Lüleburgaz Tümen Satınalma Komisyonundan : f t 

Kaynarca garnizonu için on be' ton sıtır eti açlk ekıiltoı:, ~ 
konulmuıtur. Tahmin bedeli 4500 lira ilk teminata 337 lira 50 l7ıf 
ruıtur. Ekıiltmeıi 4-Mart-940 pazartesi gilnü saat oobeşte Lüle bf 
gazda askeri aatınalma komisyonunda yapılacaktır. Şartname•i 
gün komisyonda görülebilir. 

Elazığ Tümen Satına ima Komisyonundan : 
0 
~ 

400 ton arpa kapalı zarfla 9.3.940 cumartesi gönö saat t0,.3 d ~ 
lli:ı.lğda Tümen satınalmn komisyonunda alınacaktlr. Tahmin beli' 
26000 lira ilk teminatı 1950 liranır. Şartnamesi ko~isyonda ,ar~ 

1 
4 

Teklif mektuplan .saat 9,30 a kadar kabul edilir. · lıteklileriıı tıelP' 
ehliyetlerini bildirir ticaret ve sanayi odasının veaikasınt zarfın if 
koyması mecburidir. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma KomlsyonundaO: 
200 kilo süt tozu alınacaktır. Paz.arlıkla eksiltmesi 24.2.9-fO ı/ 

marteıi günü ıaat l l de Tophanede Levazım amirliği aatııı• 6 1 

komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 20.J lira teminatı 30 
radır. İsteklilerin belli saatte komisyona ıelmeleri. J 

----~--~--~------~~------' • • 

MUZA YEDELER /t 
İstanbul Orman Çevirge Müdürlüfünden : J( 

fd 11 
Kartal kaz.asında bududları 'artnamede yazllı Çnkırotlu ,~ ~· 

lığı devlet ormanından aatıhğa çıkarılan 6720 kental funda çalı 1 

arttırması on a-ün temdid edilmiştir. d• V 
Arttırma 4 .3 940 tarihine oıüaadi( pazartesi günü ıaat J5 il{~~ 

tanbul orman müdürlütündo müteşekkil orman alım satım koıs' 
nullda icra edilecektir. f 

Funda çahsının beher kentalinin muhammen bedeli 5 ku,,S 
Muvakkat teminat 25 lira 2U kuruştur. l 

1 
~ t 

Şartname ve mukavelename projelerini görmek istiy•P·~il }' 
müddet z.arfıoda istanbul orman müdürlütüne müracaat edebl 

İstanbul İkinci icra Memurlu4undan : ~· 
Bir borçtan dolaya haciz altında olup paraya çevrilmesin~ ~ \ 

verilen bir adet boyanmlŞ kumaıları ütülemek için makin• ıle ıS' . 
adet su ııkma motörü Santrifüj 27.2.940 salı günü aaat 13 cleıt ~J i 
kadar Sandalbedeıteni mezat dairesinde sahtı icra edilecektir· ti" \.ı 
metini bulmadığı takdirde 5.3.940 salı güuü aynı mahalde fi• 

111
; 

edilen saatte icra edilecektir. iıteklilerin nıahallinde hazır bulll 
memuruna müracaatlan ilan olunur. ,/ 

İmtiyaz Sahibi ve Yazı lıleri Direktör6: İsmail (;ifil 

Baııldıtı yer: Akın Buımeri lıtanbul 


