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Umum Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 

Ekonomik Haberler 
k Ya Yapak lhracatcıları Umumı 
l'iftilt Heyetı Toplantısı 
liti ve yapak ihracatçılar 
Od ı.ııı:ıunıi heyeti dün Tica-

'Pttı aıı salonunda bir toplnnb' 
• 

1ftır 8 1 . 1~dtk· • u top ontıda şehn-
blll 

1 Yiiı.ü tnütecaviz ihracat
ç:11ıııu,, faali yet raporu ve 

i ib okunarak eski idare he 
t blJ. edildikten sonra yeni 
l'i tyeti seçilmiştir. Toplan

tııı_k Care.t Vekaleti koaıiseri, 
~-n, b Tıcaret \1üdürü ve Oda 
l 0PI aı.ır bulunmuşlardır. 
dt •dıı·tıda yapak ihracına mü 

t ılın . d 
• tdil . esı rnevzuuna a te-
tli d ıı:ııı, hunun ihracatçıle

•c.,~ ~· Yerli ihtiyaçları karşı
li d ır miktarda ve ibracat 

L il t b' 
._,1 • ır stok bulundur· 

.. ıle ka b'ıl l • o acağı netice· 
Qıı ltılııı ıştır. 

•tad 'b il . a ı raç edilmiyen dü-
te..ı'lıteJi tiftik! erin başka 

\o'Cte 'b lt,il .' .racı ıçın kolaylık 
tai ~esınan Vekalete bildi-
11,... ararlaşınıttır. Yeni he· 
.... lJıtı• 
•mili 1 toplantıyı müteakıb 

~ ~· aını yapmıştır. 

~'tatları Düşmeye Başlıyor 
Gdij~ .. ı.ı~ belediyesi iktısad 
lıdtıı u~Unün Bor.sa müdürlü
.. 11• dığı ıoo resmi rakam

"lar İ ı diit- an stanbulda un fiyat• 
dİif~k~lctedir. Son günlerde 
f kld tık Ç.Jval batına on 
daL IU'dır • Un fiyatları bi • Qa d .. 

lİit\i llfecek olursa iktisat 
ıittııt1 de ekmek fiyatların· 
~ dGıii te~ı.ilat yapacaktır. 

<lfit· ~ltığe Toprak Mahsul
~ fi 1 tarafından İstanbula 
. ._ Yatla .

1 '"li11ld ~erı eıı buğdayların 
'')'a b llltıdürlüğü tarafından 
•lıııa Utday sevkedilmemesi 
"~~tedbirlerin amil oldu-

4rd •ıtdir. 
1~da p---

.\)'d111d amuk Kooperatifleri 
}'ııı.,:11 bildirildi&'ine göre 

~'ltct ~ Paınuk ziraatinin 
bilbe 111kitaf etmesi ıebe· ·. asaa 
ı t .. l mahsulün satış it-

~ ıL a 1 b' '<l(iy ır teşkilita bağla· 
.\)'dı acını gören müstahsil· 

•ti;I ~ilayetinde pamuk 
~ • erı teıkiline baılamıt· 

k•ta 

Aursada Tütün Piyasası 

Bur1adan bildirildiğine göre Tü· 
tün aıüstahsillerinin dileklerini tet
kik etmek üzere İnhisarlar Umum 
Müdürlü 'iÜ tarafından gönderilen 
Marmara havzası tetkik şefi Ek 
meJ Şelçeu şehrimize gelıniştir. 

Bu münasebetle Halk Par· 
tisi vilayet merkezinde bütün 
müst hsillerinin İftİrakile yapı· 
lan toplantıda Parti vilayet ve 
kaza heyetlerile müstahsillerden 
bazıları da hazır bulunmuşlar
dır. Ekmel Selçen, bilhassa tü· 
tün rekoltesi hakkındaki müstah
sil dilekleri ve tütün piyasası 
hakkında zürra lehine alınması 

İcab eden tedbir üzerinde konuş· 
aıuş ve bazı tevsiyelerde bulun
muıtur. 

Piyasa bugünden itibaren açıl 
mış ve mübayaata başlamıştır. 

lzmir deri tacirlerinin birliği 
İzmir deri ithalat tacirleri de 

bir ithalat birliği kurmak için 
toplanmışlar. Ve deri sanayii 
iptidai maddeleri ithalat birliği 

namı ile bir birlik kurmıya ka· 
rar veraıişlerdir. ---

Fındık Fiatları 
Bir kaç gündenberi hiç bir 

muamele olmayan Giresun fın
dık borsasında bu kerre fındık 

tarım satış kooperatifleri birliği 
tarafmdan 38 kuruş on paradan 
13 ton fındık ıçi, 17 kurutlan 
67 ton kabuklu toaıbul fmdık 
ve 14 kuruştan 18 ton kabuklu 
sivri fındık .satın alanmış oldu
ğundan Karadeniz fındık piya
sası yeniden canlanmıştır. 

Hava gazı istihsali tilf maddeleri 
Yunanistan'ın Patras şehri Ha

vn Gazı İdaresi idarece istihsal e
dilen hava gazı lali maddelerini 
satmak istemektedir. Bu hususta 
tazla tafsilat jsteyenler Atina A

tcıeliğimize miiracaat etmelidirler. 

Hububat ve gıda maddeleri talebi 
Adresleri atatıda yazılı olan 

firmalar memleketiaıizden hu
bubat ve i'ıda maddeleri satın 
almak istemektedirler, alakadar · 
lar Mmtaka Ticaret Müdürlükle· 

·~ l\ '•n tatbikatı neticesi 
il 0 cllrl A 'lb11lt 1

' ydın ve Dala· 
~llt •atış kooperatifleri 
~it Ve ortaklar tarafından 

it ll\'ele 

' rine müracaat etmelidirler : 
1 - R. Roziue et Cie. 

vil, ?•O:ıeleri imzalan-
1 Ilı Yetın diğer birçok 1 

trke:ıJ . 
'tıl k0o erınde de bu ne· 

llıa1tf.d'atifler teıkili için ru (\ ır. 

Q•bze lh 
\' lerı ra.ç Etmek lsteyan-
ll"--.· n Dıkkatirı a 
llıı (1- ••t.nd 

t.f 'llJru b k~ru ıebze alıaı 
11 _111~n le r.e ıthalat Birliıi) 
.... Yapılın k . 
· '-ı(i a ta ve fıatlar 
t t •teıarl 11t t ko ,_ 1i 1 tarafıııdan 
'l ıı ... ol d'l 
~, ltıtıı:ıleke • e ı ınektedir. 
• ıetir ... L tı0>1zden kuru 
ıııı ... e" h 

l.
1tııı ad U:ıere, ihracat 
ı&· reıle • • • . a_. ~11tıiı: d tını ıstemit ve 

1libarı e bunları vermiş· 

~ 
~ ~tlt ıı:ı,ıı a ellerinde ibrac 
t •b ar1 b l 

r'cat u Unan kuru 
"Ya taları 

lı • ._ ltıerk • 0>ı7• dotrudan 
"ııtlrjL Ctı p· d 

'ıı 'l\l s· d' •re e Megar-
• lltı.ırı.ı ı ırodromu da bu-

,:_(~Oaia İebr.e itbaliteı bir· 
itle la:ıGr •aıogeon Oıprion) 
t, •ca.,t 

•tıneleri li· 

R. c. Seiııe 271-830 B. 
2 W erner Stru B·Zürih 

Aıentur für entros·handel 

Dün yine lthallt eşyası geldi 
İniiliz bandıralı Reed Bol va· 

purile dün liaıanımıza kemyevi 
ecza, yün meusucat, kalay, ki
tıd, makine aksaaıı, keten men
sucat, pamıık menıucat ve cam 
eşyası gelmiştir. 

Çuval siparişi 

Bir müddetten beri devan e
den çuval bubraııından dolayı 

ticaret işleri çok müşkülatla srö· 
rülmekle ve battl sekteye bile 
uğramaktadır, 

Ticaret Vekaleti ıon zamanlar· 
da baş göıteraıit olan bu çuval ih· 
ttyacını tamamen kartılayauk 

tedbirler almıştır. Çuval Limi
ted şirketine ıürntle çuval ithal 
etmesi için imkin vcrilmittir. 
Hiodiıtana ve aair çuval ietİr· 
tilmeıi mümkün yerlere ıiparit· 
ler verilecektir. 

• 

Kanunlar. l<ararnameler v, Ticaret Muahedeleri 
Muamele Vergisi Kanununun bazı hü ·ümlerini değiştiren 3766 No. 

kanunun tatbik sureti hakkında f aliye Vekftletinin Tamimi _ ___,_ 

Bu suretle kanun hükmü ye· 1 
rine getirilaıemiş olduğundan aı· 
nai müesseseler bu ınallardan 
dolayı muafiyetten istifade ede
mediklerinden vazii kanunuu, 
ihracatı lıimaye maksadı tama· 
men hasıl olamamakta idi Ba
zen de sınai müesseseler bu su
retle memleket içinde sattıkları 
malları, kendi hesaplarına ihraç 
ediyorlarmış gibi varidat daire 
sine bey.ınnnme vererek nakli· 
ye tezkeresi almakta ,.c muofi· 
yelten istifade etmekte ve fakat 
bıı halin bilahara meydana çık

aıası üzerine l.endllerinden bu 
wamulata ait vergilerin defaten 
almması lüzumu hasıl olmakta 
ve bu da müesseseleri tazyik 
eylemekte idi. 

Yeni kanunun üçüncü madde· 
sile 2430 sayılı kanunun 9 uncu 
maddesi detittirilerck ihracatı 
himaye maksndile konulmuş o 
lan muafiyetin bu maksadı te· 
min edecek tekilde tatbikini 
mümkün kılacak hükümler va
zolun muıtur. 9 uncu maddenin 
yeni şekline göre: mamulahnı 
kısmen harice çı aran sınai mües· 
Hselere verilen uıuafiyet, bu ma
mulatın gerek bizzat srnai mües· 
sese tarafından gerek müeuese 
namına bir ihracatçı veya ko· 
misyoncu tarnfuıdan ihraç olun
ması, ~erekse memleket iç.inde 
bir ihracat tüccarına satılarak o
nun tarafından doğrudan doa-ru
ya ihraç edilmesi halinde tatbik 
oluuacaktır. 

Kanundaki (doğrudan clofrru· 
yn ihraç olunmak) kaydı sınai 

müesseseden bu malı satın alan 
ihracatçuun bizzat ihraç etme· 
sini ifode eder. Diğer bir tabir
le, ihraç edilen mamulat ihracat· 
çı tarafından doğradan doğruya 

sınai 'llÜesseseden salın alııımış 
ve bizzat ihraç edilmiş olmak 
lazımdır . Memleket içinde bir 
sınai müesseseden satın alınan 

mamulat, başka bir tüccara o · 
nun tarafından de diter bir tüc· 
cara satılarak ikinci veya üçün· 
cü elden ihraç edilmesi halinde 
bu nıaaıulittan dolayı ıınai 
müesseıeye vergi muafiyeti ve· 
rilooıez. İtte bu cihetin kontrGI 
edilebilmesi için vazii kanun, 
muafiyetten istifade huıusunda 

ıınai mficasesc turafındaıı veri· 
lecek beyannamede ihracatı ya 
pacak olan ihracatçı veya ko 
miıyo"cunun adı ve adresile bu 
ihrecatmın ımai müessese namı· 
na mı yapılacağı, yoksa ihraç e· 
dilaıek kaydile meaıleket için
de b:r ihracat tüccarına mı Sil· 

tılmış olduğunun göıterilmesiı 

mecburi kılmıttır. 

Bu muafiyetten istifade etmek 
isteyen smai oıüe11eaeler, 9 un
cu maddenin muaddel feklinde 
U ipretli fıkrada yazılı malu
matı havi bir beyannameyi mal 
müesseseden çıkmadan eYYel, 
ıvaridat dairesine tevdi ederek 
iiki nüsha nakliye tezkeresi ala· 
.caklar ve bu tezkere tarihinden 
itibaren altı ay içinde maim ih
raç edildiğini göıtereu vesikayı 
varidat dairesine ibraz edecek
lerdir. 

Sınai müe11eaeleria bu ıuret· 

le aıüracaatları halinde varidat 
da releri, beyannamede yazılı 
kı, met üzerinden muammele 
ve~ gisini tahakkuk ettirerek tab· 
sil t dairesine bir tahakkuk bor 
dr< sile bildirecekler, aynı za
oı uda bu vergiuin mfieccel ol
duı!unu da işaret edeceklerdir. 
Be annamede mamulün bir ih· 
rac:ıt tüccarı veya komiıyoncu 

su vasıbısile ihraç edileceği iÖ•· 
terila;iş ise bunu nakliye tez.ke 
resıoe de işaret ederek iki nüs· 
ha nakliye tezkeresini sınai müeı· 
aeseye vereceklerdir. Nakliye 
tezkeresi tarihinden itibaren altı 
ay içinde mamulün, beyanname 
ve nakliye tez.keresinde yazılı 

ne\ i ve miktara mutabık olarak 
ve beyan edilen ihracatçı veya 
komisyoncte tarafındaa ihraç e
dildiğine dair iÜmr§k idaresince 
meşruhatı lazıma verilmiş olan 
ikinci ııüsha nakliye tukereıi, 
varıdut daireıine ibra:z edildij'i 
takdirde evvelce talaakk11k etti 
rilip tecil edilmit olan verıi, u 
sulü daireaiode terkin olanacak; 
bu müddet içinde mamulDn ih· 
ra~ edildiğine dair l'Ümrllk vesi 
kası ibra.-: olunmaua 0 \1 ı za. 
mla tahıil edilecektir 

Kanunda, beyannamenin, mal 
müesseseden çıkmadan evvel va 
ridat dairesine verilmesi fart 
kılınmış oldutundan ihracat tüc· 
carı va.sıtaıile yapılacak ihracat 
için de, malın beyanname veri 
lerek nakliye tezkeresi alındık· 
tan sonra tüccara teslimi lbım 
gelir. 
Dokazun~u maddenin muaddel 

ıekline l'Öre sınai müeaseıelerin 
iptidai maddesi başkaları tara· 
f ından verilmek sıuotile ücret 
mukabilinde vücude j'etirdikleri 
mamulatın ihraıu halinde de bu 
muafiyetten idifadeıine cevaz 
verilmektedir. Verıi ı:aükellefı
yeti, 2430 sayıla k.ananuıı üçün
cü maddesi m11cibinee ıınai mü· 
e11eselere tahmil edilmit olduğu 
cihetle batkalarınıa retirditi ip
tidai maddeleri, Ücret mukabi· 
linde İfliyerek. mamul hale ko· 
yaı.ı sıaai müeueaeler, ı.u ma 
mulün muam61le ••rıiııni öde· 
meye mec:burdarlar. İtte bu mec
buriyet mukabilinde, banlardan 
yukarıda verilen izahat daire
sinde ecnebi •emleketlere ihraç 
olunanlar içia de sınai müe11e· 
selere verri muafiyeti verilmit
tir. Bu muafiyetten istifade et
mek için, ııuai müeaseaeler ta 
rafından, bız:ıat keudilerine aid 
mamulitrn ibracıncla o l d u t u 
gibi beyanname verilaıeıi, nak
Iİ)•e tezkeresi alınması ve tez
kere tarihinden itibaren altı ay 
içinde ihracın yapıldıj"ına d a i r 
gümrük vesikasının ibraz edil· 
meıi farttır. Bundan batka ve· 
rilecek beyaoaamede madde11in 
il işaretli bendinde ya.ıh malQ. 
mata ilaveten, malı imil ettiren 
'laluı veya müeueaenin adı ile 
adreainio de ayrıca göıterilmeai 
de çarttır. Varidat dairelerince 
bu malümat da nakliye te:ıke • 
resine iıaret edilektir. B• bülr.
mün iyice anlatılabilmesi için 
bir miaal ile tavzihi faydalı JÖ• 

rillmüştlr. 

(Devamı var) 
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Rakı imbiği lcapatı (No 1324) 
n ara e er ar ıj"ı : Sii ür e (No 1.333) 

Sepatli motosiklet, kinin komprimcai Dp gl t H y il U M ·· d 
k · L b le 1 • ev e ava o arı • u . pre• ma ıaesı. ıooş enı.i.ı tene e erı 

ve mnhtelıf barda eşya (No 1337) Yolcı:ı otobii•Ü (Ne 1324) 

Çanak. Mat. Mvk. SAK : 1 İıt. Defterdarlığı : 
Normal Çİ•ent.> (No 1337) Köhne traktör ve )at ankaı.ı (No 1325) • 
KerHte (No 1337) Oikış makine i ve ütü (No 1S34) • 
Aaıkeri Fabr. U. Müd: Muşamba dolap havaga:ı la ııbuı ve d -

var balııı (No 1329) * Sıyab yatlı kösele (No 1337) 
Şiıli Bulgar Hastanesi : Tophane Lvz. SAK: 

Mahmuz (No 1336) Ekmek, et, süt, yu 'llurta ııebze v •· 
No 1335 Koput bexı (No 1.331) 

Antalya Belediyesi : 
içme ıu iaaleei (No 1302) 

Küllük köyü Muhtarlığı 
Depo ve ev inş. (No 1310) 

Balıkesir Nafıa Müd. : 
Hükumet lconagı ılcmali inş. (No 1314) 

Toprak Mahsulleri Ofiıi Sivas 
Ajansı: 

Bo~day tahmil ve tah~iyuı (No 1319) 

Devlet Limanları İşletme Umum 
Müd.: 

Defler v 11. b .. 1ı lmH (No 1336) 

Yıldızeli Belediyesi : 
fioı ita tanzimi (No 1320) 

Çanak. Orta Okul Dir. : 
O~ul binası tamiri (No 1321) 

Isparta Askeri SAK : 
Sadeyağ (No 1321) 

Zeytinyag, pirinç, k. ot ve k. fuul~ı 
(No J3:t1) 

Edirne Aıkeri SAK : 
Odun (No 1321) 
Tevhit •emeri ve teferruatı (No 1332) 
Salça (No 1327) 
~)a nakli (No 1327) 
lıpanalc, kuru fHulye, yu af sadeyağ ve 

buli"Ur (No 1329) 

İst. Mıntıka Liman Reisliği : 
Ahırkapı önünde batık Marı Vol1ano 

vapuru enka:unın ıhracı ıuretıle lima
n.o ıemı~lettmlmeai (No 1323) 

Hııydarpa~a mendiıeti batık Marıyetta 
Vapuru enkazLDın ıbracı ıuretııe lıma
ııın temi~lettirilmui (No 1323) 

Ereili Köaıürleri İşletmesi : 
Betonara:a köpru inş. (Nu 1324) 

M. M. Vekaleti : 
Kangren aeromu (No JS24) 
Serom (No 1324) 
Gaz idrofıl (No 1324) 
Bukul (No 1325) 
lliiç (No 1331) 
Tayyare bınzı ıi (No 133.3) 
Pamuk (No 1336) 

D. D. Yolları : 
linyit kömürü (No 1324) 
Kupit (No 1324) 
Vakum vı kompre1Ör yaQ"ı (No 1325) 
Dolap, l:oltak, mau, aandalya v. •· 

{No 1.326) 
İnhisarlar Umum Müd.: 

Hortum (Nı 1324) . . 

Keçi kıh (No 1335) 
Tıre (No 1338) 

İst. Belediyesi : 
Sarıciye ma ı.emeai ıle ruolo7. taşı k11m 

ve çakıl (No 1325) 

1 
Et, kurıı erı.ak, nde ve r.eytinya~ı ıle 

:r:eytin tanesi {No 1325) 
1 Ağaç ve lcuık (No 1327) 

Çabuklu i•r. depolan elektrik tHıntı 
tamiri (No 1326) 

Mavagazı ocağı ve teferruatı (No 1.326) 
Mutfak ve çıma,ırhane ocakları ve te· 

fernzatı (No 1326) 

İst. Orman Çevirğe Müd. : 
Meşe ve kayın odunu (No 1325) • 

İzmir İnhisarlar Bafmüd : 
lohiHrlar mamulatı nnklı (No 1328) 

izmir Belediyesi : 
Sondaj işi (No 1328) 

Kırklareli Askeri SAK 
Balta ve kürele kılıfı (No 13.36) 
Çankırı Belediyesi : 

Demır ve ağaç d rek te•isatı (No 1335) 

Ank. Elektrik 'F. A. Ş. : 
Sud ka•tik (No 1.327) 

Ankara Valiliti : 
Setlir çamı (No 1.'t27) 

P. T. T Umum Müd.: 
Otomatık aantraı ve te efon makintuıi 

(Ne 1.330) 

Başvekalet Evrak ve Lvz. Müd.: 
Ben:r:irı No ( .. 32) 

Devlet Limanları İşletıneıi İzmir 
Şubesi: 

Kömür nald (No 133.3) 

İst. Komut. SAK 
v.z.ı. kamyonunun lamırhane 

konmaaı işı (No 1334) 

Ankara Lvz. SAK : 
Mutabiye n alı.er:ca (No 1.334) 

haline 

Toprak Mahsulleri Ofisi Konya 
Şubesi : 

Buğday tahmil ve tahlıy11i (No 1335) 

İıt. Hava Aktarma Müd. : 
Nöbeıçı muşambası (No 1338) 
SıA-ır eti ve ekmek (No 13J8) 

Hamiş : ( ] Tırnak ıçine a ınmılJ nu• 
ınaralar, ı~in hangi Hyılı gar.etelie naır
oldu~nu göııterir 

c·ı Soıııında yıldır. ışaretı hu Unan itler 
mür.ayede) e aittir. 

MUNAKASALAR 
inşaat-Tamirat- Nafıa iş ari - Malzeme-Harita - - - -

İstanbul Belediyesinden : 
Emniyet Müdürlüiü tarafından ifgal edilmekte olan Sa

naıaryan Hanı tarasında yaphrılacak tamirat açık eksilt eye 
konulmuotur. Keıif bedeli 1252 lira 65 kuruı ilk teminatı 
93 lira 95 kuruıtur. Şartname zabıt ve muamelat Müdürlüğü 
kaleminde görülecektir· İhale 1 J.3.940 pazartesi günü saat 
14 de Daimi Encümende yapılacaktır Taliplerin ilk teminat 
makbuz veya mektupları, ihaleden 8 gün evvel -Fen itleri 
Müdürlüğüne müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 940 
yılına ait ticaret odası vesikalarile ihale günü muayyen saatte 
Daimi Encümende bulunmaları. 

İzmir İncir Üzüm Tarım Satıı Kooperatifleri Birliği Genel 
Direktörlüğünden : 

Birlitin Maniıadaki Darphane, İtletme hanı üz.erinde inp ettiri· 
lecek Miidiriyet büroıunun avan projeleri nezaret ve murakabe işleri 
kapalı zarfla münakasaya çıkarılmıştır. 

Talihlerin Nafıa itlerinde en az 300,000 liralık proje veya inşa-
at yaptıklarına dair veıika ibrazı şarttır. • 

Şartnameler en ıeç .29 tubat 940 per4cmbe fiinüne kad~r iz.· 
mirde Birinci Kordonda it hanında Birlik Merkezinden alınabılir. 

Talibleriıı 4 Mart 194 > tarihine muıadif pazarteıi ginü saat 15 

1 
te Birlik merkeziadeki İntaat Komiıyonuaa teklif mektuli.larını tev. 
di etmeleri ilin ohıaar. 



Milaaluua GazıetNi 

· ; rı oluı1an Münakasa v Müzayedel r Li t • 

----
Şekfl M m. bed. Teminat M1imoaat yeri Günü Saatı 

miret, Nafta _!:!.bri, alz~'ft'le, Harita 

Sanasaryaı han biu sı tamiri 
Manisadaki dar}Jh ne isletme h nı üzeri, de 

Müdiriyet bürosu inş. 

Kırşehır· ay eri yolunun arosınd:ı 17 !dm. 
lus:nın o e ihzar ve silindiraj itlerile 
34 ad. meı fez İnf. 

aç. eks. 
kapalı z 

1252 6..5 

26195 ~6 

ispençiyari nUU, ~stah~ Lvz. 

Rontgen cihazı ve teferruatı: 3 ad. (-.art. kapalı :ı;, 26500 -
ıao kr.) 

Seyy r veteriner sandığı: 50 çift paa. Beh. 80 -

~le ktr -Ha agazı-Kalorifer (teaisat "e malzemesi) 

Komple projektJr itfaiye Müd. için: 1 ad. 
Bakır tel: 13 t. 

aç. ekı. 
kapalı z. 

Motopomp 15 beygir kuvv tinde arabaai· paz. 
ile beraber: 1 ad. 

1230 -
k. 1 95 

1\ nsucat, Elbise, Kundura, Ça naşu· v.s. ----
Kundura köselesi 10 t. (temd.) kapalı z. 22500 -
S rı vaketa: O t. (fart· 2 gurup için 315) 
Koput: 2() a<1• 

l\ı uşamba: 1 O d. 
İı e • kumaş 150 O m. (şart. 188 kr ) 
Yazlık erat elbisesi: !l O tak. 
Tayyör: 30-135 ad. 

" paz. 
aç. eks. 
paz. 
k pıılı :ı;. 

aç ekı. 

26500 -
280-

3112 50 
37500 -

6750 -
2835 -

obilya, bUro va ev eşyası Muşamba, Hnh, v.s. 

Dolap mıısa etajer ve par vana yap. 

ahrukat, Benzin, IVı akine yaOlara v. s. 

Motorin: 50 t kapalı z 
Beı zin. 50 teneke gaz: 639 teneke makine -

yıığ"ı: 60 teı eke-gres yti"ı: 20 teneke 

f\: Uteferrik 

Demir oıolzeme itfaİJ e Müd. ve grupları aç. eks. 
için: 27 k lem 

Tugla: 13 000 ad. 
Oto ve moto yedek parçaları: 193 kalem 
Kamyonet 1 5 ve 2 tonluk: 2 ad.-kam-

yon 4 tonluk· 1 ad.-2 tonluk: 1 ad.· 
merdivenli araba: 2 ad. 

" paz. 
,, 

Torna tezgahı: 2 ad. aç. eks. 
Tuğla: 5000 O ad. kapalı z. 
Adi ambalaj sicimi: 1. t t. bilet sicimi 5'JO aç. eks 

yumak İngiliz sicimi: 650 k. -kalefat İ· 
pi: 503 k. 

Kar gözlüğü: 2000 ad. paz. 
Hortum 25 m m: 40 l m,-kremli yanım ıön· ,, 

dürme mal<inesi: 10 ad.-otomati'k rekor: 
16 çift n itli yangm söndürme makinesi: 
19 ad itfaiye merdiveni 9 m. 3 parçadan: 
1 ad.-itfniye baltası: 10 ad.-itfaiye kaz· 
ması 10 ad. su kovası: 20 ad.·teblike 
c n v r) düduğü: 1 ad. 

Karo.ıoe. i yap.: 8 ad. 
Mahmuz müteahhid nam ve hesabına: 3000 

çift. 

rzak, Zahire, Et, Sebz v.s. 

K. üzüm: 26 t. 

Un: 10 çuvnl 
Perv ne ve zincirler 

u kanape ve koltuk 
Kuru ağac: 5 ad. 
K olen toprağı 
Fort kamyoneti 
La tarı e: 1 ad. 
Frijider, ve bi!Ardo mas sı 
Mus.amel kereste 

,, 

aç. eks. 

aç. art. 

" 
" ,, 
.. 
,, 

,, 

805 

4890 
2700 -

1207 -

1105 -
20000 -

9980 -
8500 -
3350 -

600-

5000 -
1800 -

4880 -

79 50 
60-
4-

15 -

300 -
5 -

93 95 

1 64 

1987 50 

6CO -

92 25 

1687 50 
1987 50 

21 -
234 -

2812 50 
516 25 
212 63 

61 -

366 75 
202 50 

90 53 

82 87 
3000 -

3 o -

748 50 
637 50 
2jl 25 

45 -

• 

750 -
135 -

244 -

8-
4 50 
o 50 
1 50 

20 -
23 -
o 50 

lst. Belediyesi 
iz.mir incir Üzüm Tarım Satış Koope· 

ratifleri Birliği Gen. Direk. 

11-3-40 14 -
4.340 15 -

Kırşehir Nafıa Müd. 4.3.40 15 -

D.D.Y. Ank. ve Haydarpaıa Vezneleri 9-4-40 15 -

M.M.V. SAK 28·2·40 l 1 -

iıt. Belediyesi 
Çanak. Mst. Mvk. SAK 
Tophane Lvz SAK 

J 1-3-40 
4-3-40 

28 2-40 

14 -
11 -
14 -

lıt. Jandarma SAK Taksim-Ayazpaşa 14-3 40 15 -
,, ,, 14 3.40 15 

ıı Gümrük Muh. Gen. Komut. İst. SAK. 27 2 40 

" Ask. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 
,, 

Gaza Terbiye Enstitüsü Direk. 

29·2-40 11 
29-2·40 14 
11-3 40 15 -

15 -1-3-40 

Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Direk. 28·2·40 15 -

D.D Yolları Haydarpaşa 

Ank. Vilayeti 
12 340 15 -
7.3 40 15 -

i st. Belediyesi 11 3-40 14 -

D.D. Yolları 7 ci İtletme Afyon 11-3-40 
~ M V. SAK 2€>·2-40 
lst. Elek. Tramvay Tünel İtlet. U. Müd. 14·340 

Deniz Lvz. SAK Kasımpaşa 27-2-40 
D.D. Y. Ank. Haydarpafa Sevk Şefliği 11-3-40 
D. O.Yolları Haydarpafa 11·3-40 

16 -
il -
15 -

15 -
15 -
11 -

Top hane Lvz. SAK 

n 

28 2-40 14 30 
28·2-40 14 -

M M V. Hava SAK 
Tophane Lvz. SAK 

27-2-40 11 -
26-2·40 15 -

Edirne Ask. SAK 4-3·40 

ist. Defterdarlığı 11.3 40 
,, 11·3·40 
,, l 1-340 
,, 11-3·40 
,, 11340 
,, 11·3 40 
,, 11-3-40 

4cü İcra B~yoğla latildal Cad. No 4531 28.2.1.3.40 
Tele fon 41359 

il -

14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
9-

Kırıehfr Nafıa Müdürlüğünden : \ T~klif mektuplan eksiltme tarihi olan 4.3.940 pazartesi günü 
Eksiltmeye konulan iş. ıaat la den bir ıaat evveline kadar komiıyona wakbuz mukabilin 
Kırş bir· ,.. ay eri yolunun 221 + O 10 - 241 + 300 kilometreleri de vermeleri. 

arasında 17 kilometrelı kısmın şose izh.ar ve silindiraj itleriie 34 • Bun~an sonraki teklifler ve postadaki a-ecikmeler kabul edil· 
aded wenf.,z ıı ş tı işıdir. mıyece.ktır. 

liu işlerın ı~e,.ıf bec!eli 26195 lira 66 kuruştur. Bu ite aid daha ziyade tafsılat almak istiyenlerin nafıa müdür-
Bu İŞ- ı:ıid evra şunlardır. lütilne müracaatları ilin olunur. 

A Grafik 1 ~d.-Ç71a-r-. ~Kl::--in7."ık_v_e-:l-sp-e-nç-:-iy_-a-:ri:-a~la .... t,-H~a-st-a-ne_L_v_z_. --
B K şif ve keşif hulasası 
C Hususi ve feuni şartname 
D Eksilme şartnamesi 
E - Proje 
F - Genel f&rtname 
G - Mukavelename 
Bu iş 13.2 94l.I tarihinden 4.3.940 pazartesi gününe kadar ... 21 

a-ün müddetle kap lı zarf usulile eksiltmeye konul nuştur. 
Eksiltme 4 3.94 pnznrtesı günü saat 15 de Nafıa müdürlüğiln

de toplanan komısyon tarrafından yapılacaktır. 
ısteklilerin eksıl meye girebilmeleri için 1964 lira mun kat te. 

ıninat y tırm ları ve aşağıdaki vesikaları ibraz etmelerı ı .. z uıdır, 
A Ticaret odası d kayıtlı oldutuna dair \.'esika, 
B - Bu ış ıçin l:! gün evvel vilayetten alınmıı ehliyet ~eı;ikuı. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İıletme U. İdaresinden : 
Muhammen bedeli 26,500 lira olan üç aded Rontıen cihazı ve 

teferrüatı 9.4.940 aalı günü saat 15 te kapalı zarf usulile Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu İfe girmek istiyenlerin 1987,5 liralık muvakkat teminat ile 
kauunun tıtyıo ettiği vesıkaları ve tekliflerini aynı a-ün saat 14 e 
kadar komisyon reiıliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 130 kuruşa Ankara ve Haydarpaıa veznelerinde 
aatılmalıı.tadır. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satına ima Komisyonundan : 
Beher çiftine tahmin edilen fiyatı 80 lira olan 50 çift ıeyyar ve· 

teriner aaudıiı ~8 :,ubctt 9-!0 çarıauıba günü aaat 1 1 de Ankarada 

24 Şubat JSMO 

İNŞAAT MALZEMESi 

İST ANBUL PİYASASI TOPTAN FİYATLARI 

Alçı yerli 50 kg.lık torbası 
,, " 
,, nlman 

Asfalt yerli 

1 
,, ecnebi 

Çimento natürel 
,, 

Çini 

" 

süper 

(mozaikten) 
(çimentodan) 

Fayans ecnebi 

" ,, (aksamı) 

Kireç (su) 
,, (toz) 
,, (taş) 

Kiremit (Bakırköy) 
,, (Eski~ehir) 

,, (Kütahya) 
,, (Büyük dere) 

Künk (çimento) 
,, (toprak) 

,, (dökme boru) 
,, (ecnebi) 

Mermer (yerli işlenmiş) 
Tuğla (Büyü tdere prese) 

,, (Feriköydeliksiz) 

40 ,, 

50 " 
kilosu 

,, 
tonu 

,, 
tanesi 

" ,, 
,, 

tonu 
,, 

kilosu 
tanesi 

" ,, 
,, 

santimi 
numarası 

kilosu 
,, 

metre murabbaı 
bini 

" 
,, (Kağıthane delikli) ,, 
,, ( ,, deliksiz) ,, 
,, (ateş, yerli) tanesi 
,, ( ,, ecnebi) ,, 
,, (Fransız prese) ,, 

Kereste (döşemelik köknar) metre mikabı 
,, (çıralı, lambalı) ,, ,, 
,, (tavanlık köknar kordonlu) ,, ,, 
,, (kaplamalık çıralı ı ,, ., 
,, (sıvadibi köknar) ,, ,, 
,. (pervazlık köknar) ,, ,, 

,, 

" 

180 
10 

5 

800 
650 

o 75 

8 

3 
7 

1400 

20 
3900 
4200 
4500 
4500 
4500 
4500 

300 
110 

ısoo 
1800 

8 
4 

ıOOo 
700 

_ ..... 
9/ 

28 ..... 
30 / 

800.,,.. 
3000 
ıooo 
1350 
1500 dl 

13 .,., 

30 
22 

4800 
5200 
52()0 
5200 
5500 
5200 

M. M. V. satınalma ko. da pazarlıkla satın almacatıodan 
rin 600 liralık k ti teminatlerı ile birlikte pazarlık gün ve 
mcLki'ar komisyonda bulunm ları · 

~~---------~..-~~~~----
Elektrik, avagazı. ICalarifer (Tesisat ve Walz.) 

İstanbul Belediyesinden : 
Tahmin İlk 
bedeli teminatı 
1207,00 90,53 İtfaiye müdürlüAü ve ırupları için 

27 kalem demir mıılzeme. r ~ .. 
. J' ' 1230,00 92,25 ltfaıye müdürlüğü için l aded komple pr0 

ili~ , 
Tahmin bedelleri ile ·ık teminat miktarları yukarıda yazıl• ttı' 

mir malzeme ve projektör ayrı ayrı açık eksiltmeye konulıı>ıl~ 
Şartnameler Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kalemin de görülec' 
İhale 1 l.3·940 pnzartesi günü s at 1 de daimi encümende Y'fı; 
caktır. faliblerin ilk teminat makbuz veya mektubları ve 940 11 I 
aid Ticaret odası vesikalarile ihale günü muayyen saatte daioaİ t 

tt 
cümende bulunmaları • 

Çanuk kale Müstahkem Mevki Satınalma Komiıyonund'11 'ı 
1.3 bın kıJo bakır tel kapalı zarfla satın alınacaktır. Beh''I 

losu lf..5 kuru~tan 25350 liradır. ihalesi 4 3.940 pazartesi güoii,) ~ 
1 l de Çanakkale mst. mv. satınalma komisyonunda yapıJaC • 
İsteklilerin ihaleden bir aat evvelıııe kadar teklit mektuplarıP' t~ 
misyona ver rneleri · 

••• 
·~ 1 adet 15 beygirlik motopomp alınacaktır : Bak müteferrı 

·tununda Tophane Lvz. SAK. ilioına. -~ 

ensucat - tloısa - Kundura - ~amaşır v. s. 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Leva:ı:ısS' 

Amirliği Satınalma Komisyonundan : ı1 

Muhafaza memurları için satın alınacak 20 tane kaputul1 
bat 94U ıalı günü ııaat 11 de pazarlıgı yapılacaktır. 

'l abmini tutarı 280 lira ve ılk teminatı 21 liradır • 
Numune kumaş komhıyoııdadır. Görülebilirler. 

İsteklilerin gün ve saatinde kanuni vesikaları ve ilk teminat 
• 1 

buzlarıle bırlikte Galata Mumhane caddesi lbrabım Rıfat ba11 
kattakı komısyoııa a-dmeleri. 

Askeri Fabrıkalar Umum Müdürlügü Merkez 
Komisyonundan: t 

Tahmin edılen bedeli 67:>0 lira olan 900 takım yazlık er• 
ıesı Aıokeri f orıkalar umum müdurlügu merkez satıoaloııt " 0 

ounca 11.3. 1940 pazartesi gunu saat l:> te kapalı zarfla ib•1', 
cektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliple", 
vakkat teminat olan 5 6 lira 25 kuru~u havi teklif mekluplaf~~I 
kur günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve k•11 ~ 
de 24YO numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaiki• , 
yoncu olmadıkların ve bu ilile alakadar tüccardan olduklar•" 

"k · l k " k · u~ r•' ticaret odası veaı aaıy e wez ur,gun ve aatt omısyona oı 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul Le~" 
Amirligi Satınalma Komisyonundan : •" 

Gümrük korucalan içın ıatın alınacak !:>O aded ıou\tı' 
29.2.U40 per eu.ıbe günu snat l l de açık ekıııltmesi yapılac• ı 

Tnhminı değeri JI 12 lira .>O kuruştur. İlk temioah 23~ 
Nü cuune ve şartname Komisyondadır. G6rülebilir. . 1 
İste liler'n gun ve saatinde Galata Mumhane Cadde•• 

~fat hanındaki Komisyona 1ielmeleri. 



"'•k • F crı ahrikala.r Umum Müdürlüğfa Merkez Satınahna 
l' ah . Komisyonundan : 

A~tri ; 1
: .edilen bedeli 37500 lira glan 15 bin metre ipek kumaş 

29.2.84() fl rıkalar U. Müdürlüğü merkez aatınalma ko111iıyo•••ca 
Şart perşembe günü saat 14 te pnarlıkla ihale edilecektir. 
t,1. Q~ru_e 1 lira 88 kuru' mukabilinde komiıyondan verilir. 

llıııtıaraı:p ~rın muvakkat teminat olan 2812 lira 50 kuruş ve 2490 
~dıkıa anunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu ol
'daa1 verı:a ~e bu i le alakadar tüccardan olduklarına dair ticaret 

11 •sıle mezkur rün ve saatte komiıyona müracaatları. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan 
Deniz teşekkülleri ihtiyacı için mevcud evsaf ve prtnamesi mu· 

cibincıe tahmio edilen bedeli 9980 lira olan 2 aded torna tHJ"ihının 
27.2.940 tarihine rastlıyan salı rüuü saat 15 de Ka ımpaşada bulu 
nan Deniz Lv. satınalma komisyonunda açık eksiltmesi yapıla· 

caktır. 

İlk teminatı 748,50 lira olup evsaf ve tartnamesi her gün mez 
kıir koınisyoodan iş saati dahilinde alınabilir. 

isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifahna uyarak hazırladıklar• 
vesaikle birlilcte adı geçen komisyona müracaatları . 

1 
Ok l Gazi Terbiye Enstitüsü Direktörlüğünden: ı M. M. Vekaleti Hava Satınalma Komisyonundan: 

~hhidu unıuz kız talebesi için kumaş, malzeme, İ§çilik mü· l' 8
1 
adetkk~roser .pazarlıkla yaptırılaca.ktır. Muhammen bedeli 5 bin 

e ait olmak - t - t l kt ıra o up atı teıuıııat 111ıktarı 750 lıradır. Pazarlığı 27.2.940 aalı 
ta. ... Mikdar muh uzere badyylor ~lakptırı ai cat .1

1
r· 'h l .. _ günü saat 1 l de hava satınalma komisyonunda yapılacaktır. Şart· 

""lıya ' ammen e e • ı em na ı e ı a e gunu . 1 L _ 1 d . 

Ş Jazılnıııtı . name ve resım er aer gun ot e en sonra mezkur komısyooda gö· 
~- ctrtııa.nı . r _ . .. . _ rülebilir. 
~ll eyı ve numuneyı ıormek iıtlyenlerın okula mu· ı İ . . -1 arı. • ateldıleran muayyen ıun ve saatte kati teminat ve kaa•nl \tel· 

~- •ıtekIUerin ktl _ A k M k l M releriyle komisyonda bulunmaları. 
~bec·ı· . mez r gun ve saatta n ara e tep er u-

1 1tınde toplanan komisyona müracaatları· -
" İıtni Beher takımın fiyatı Muhammen M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
h:'l'Yör Mikdarı bedel Hepıine tahmin edilen fiah 20 bin lira o1an 193 kalem oto ye 
llJc lenı · 130·135 21 2835 meto yedek parçalarının pazarlı~ı 26.2.940 pazartesi gilnü saat IJ. 
~12 6~a.t İhalenin tekli İhale günü İhale saati dedir. Kat'f teminatı 3000 liradır. Şartnamesi komiıyonda görülür, 

.Ob'f Açık eksiltme 1.3.940 15 Taliplerin muayyen vakitte Ankara M. M · V. satınalma komiıyo· 
~ltYa ~Bi nuada bulunmaları. 
~üro ve ev eşyası, Muşamba, Hah ~ 

lıt. 28.ı;; Tarik - Coğrafya F.ıkültesi Direktörlüğünden : 
~liiiııd O çarşamba günü saat 15 de Ankara mektepler muhase-

llıtıı ~e topl.anacak olan eksiltme komisyonunda 805 lira mu· 
~111 ,,. il dellı dolap, ınasa, etajer ve paravana yaptırılacak. 

D. Demir Yolları ve Limanları İıletmesi U. İdaresinden : 
Muhammen bedeli 3350 lira olan l 100 kilo muhtelif eb'atta a· 

di ambalaj sicimi, 500 yumak 0,5 m m lik bilet ıicimi, 650 kilo 
m11htelif eb'atta İngiliz sicimi, ve 500 kilo kalafat ipi 1 1.3.940 pa· 
:ıartesi günü saat 1 1 de Haydarpasnda gar binası dahilindeki ko· 

l'tli '
1 
k~t teminat 61 liradır. 

~tt:a::1~tartnameyi görmek üzere fakllte hesap 
-lh~meleri ilan olunur. 

memurluğu· misyon tarafmdan açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 
1 Bb işe girmek istiyenlerin 251 lira 25 kuruşluk muvakkat te· 
I minat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte ekıiltme ıünü aaa· 

tine kadar komisyona müracaatları lazımdır. rukat, Benzin. Makina yağlar v.r s 
-. ..... w 

İdttt . P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
ktı,, •latiyacıı iıin 100 ton l'azoyil pazarlıkla mübayaa oluna-

"'ha P•tarJ~tnen bedeli 13320 lira muvakkaatat teminat 999 lira o-
llııııııtı a.. 4 mart SMO pazartesi 1aat 16 da Ankarada P. T. T. 

. l•t11d h ı lat,ı_ 1 . 1 Ur fik binaımdaki aahnalma komisyonunda yapılacaktır. 
b·ı " ı er k ı t it. ınuva kat teminat makbuz veya banka teminat mek· 
ıı,, ., llllni •e1ikalarını hamilen wekür gön ve aaatte o komis· 

"'ll'lnıun · · " L l P. l' eıını gormeıı. izere de her gün mozkür bi· 
· T. Levazım müdürliğiine müracaat edeceklerdir. 

De,,ı . 
~ıth et Demfryolları ve Limanları U. idaresinden : 

(it htıottnrnen bedeli 4890 lira olan 50.000 kiİo ince ma· 
ltı'-•ı d:h~~) 12.3.940 salı günü saat 15 Haydarpaıada Gar 
~ alı ılındeki Komisyon tarafında.n kapalı zarf usulile 

llu i nacaktır. 
'l tel't/e girmek isteyenlerin 366 lira 75 kuruıluk muvak· 
~ı ~a.r:~a.t kanunun t a yin ettiği vesikalarla tekliflerini muh

' \r~i'Jtı ~rını aynı gün saat 14 e kadar Komisyon Reisliği· 
8ı.ı . e erı lazımdır. 

lıt •ıe 't ı:.ıa.kt daı fartnameler Komisyondan parasız olarak da· 
a ır. 

Vna Ankara Vilayetinden : 
btaıtfneti tohum temizleme evlerinde sarf edilmek üaere 50 tene· 

ta Y•tı ' 639 teneke ıaz, 60 teneke makine yatı ve 20 teneke 
~1''ad~lltın ~alınacaktır. 
Ş.r\ıı 1 llluşteilenin muhammen bedeli 2700 liradır. 

'4~lı.ıe ;rn•si Ankara vilayeti ziraat müdürlü~incle rarülebilir. 
lllrlltG d tnart 940 perşembe günü aaat 15 de vilayet ziraat 
lttlc.lilrı e teşekkül eden komisyon bu.zununda yapılacaktır. 

~lira 50 er mabammen bedelin % 7,5 depo:&ito akçası tutarı olan 
~ttiae kuruıa ait banka mektubu veya Yilayet defterdarlık 
' ''li J•hrdaııı makbuz ile birlikte eksiltme fÜnÜ ıösterilen 

U l Yet a:iraat müdürlüğüne gelmeleri ilin olunur. 

eferri 

lda.reıtı~fyo~ O. D. yolları 7 ci İıletmesinden: 
t l\Ülah ı ihtiyacı için 130.000 adet tuğla Afyon, Eskiıe· 
~'>'e k'Ya. iııtaıyonlarında vagonda teslim ıarlile açık ek· 
.\çık onrnuıtur 

tt lt!et~kıUtnıe 11.3.940 partesi günü saat 16 da Afyon 
~da. ic e Müdürlüğü binasındaki İoletme Komisyonu hu· 

, 
8 
ltb,~a edilecektir. • 

't?,5 k ır."'n bedel 1105 lira olup muvakkat teminat 82 
~., liipleu~uıtur. 
4~~kı.lt ~ın mezkur eksiltme gününde muayyen saatte 

l~ J\f eıninatlarını yatırmıf olarak alacakları makbuzla 
t~~ell'~~~dı'\ Yedinci İılctmeye müracaatları ve tksiltme 
lerı 11• nı fıetme <omisyonundan parnsız olarak alabi· 

l an olunur. . •t, 
2 tıbuı l • -

t 
9 

hiıı ad evaıım Amirliği Satmalma Komisyonundan : 
~ 4() ç.,, et kar gö:ıdüğü alınacaktır. Pazarlıkla · eksiltmesi 28 şu· 

. ~"ıiey0:nıba fÜnü saat 14 30 Tophanede Lvz. iimirliti satınal
Gaııllııe ~rıkda yapılacaktır. Bedeli 600 lira ilk teminatı 45 lira· 

' ıı o . _J - ı t ... ' , .'\ ınııyonaa guri ür. 
~taj rı. ''iıda · · · l • c:8 Şllb cınsı ve mıkdarı yazılı malzemelerin paurlıkla ek-
tt ll'ıırliti at 940 çarşamba günü saat 14 de Tophanede Leva· 
~ teltıina:~lı~aloıa komisyonunda yapılacaktır. isteklilerin belli 

'locJ •det rn arıJe komisyona gelmeleri. 
16 -.ıtlrc :loponıp 15 beyıir kuvvetin.le arabasile beraber 
le çift ot Ortuu:ı 25 mm. katranda 
1 •elet konıotik rekor 
{l 'enılj Yan .. d- k" · 

aıitı· gın son urme ma meıı 
.a 9 

1 1•ntın söndürme makinesi 
:. itf ~ebelik 3 parçadan ıeçme itfaiye merdiveni 

·ı~ a~yc baltası 
ı ıaıy l ~ e tazması 

~ ııu kovau 
teldik 

e (canavar) düdütü. 

Bu işe aid ıarlnameler kooıisyondan parasız olarak dağatıl

aaktadır. 
• • * 

27 kaleın de uir mabemesi alınacaktır. Bak: elektrik ıütununcla 
İst. Beled. ilanına. . .. * 

Kamyon, kamyonet ve arabalı merdiven alınacaktır. Bak : lst. 
Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri U. Müd. ilanlarma. 

ErzaK, Zahirıe, Et, Sebze v. s. 
Edirne Askeri Satınnlma *\f>misyonundan : 

26,000 kilo kuru üzüm a~ık eksiltme ile 4.3.940 ıün6 saat 11 
de Edirnede Sanayi kıtlnsında satıoalma komisyonunda almacaktır 

Tahmin bedeli 4880 lira' ilk teminatı 244 liradır. İsteklilerin kanuni 
vesikalarile birlikle teminat ve teklif mektuplarile ihaleden bir 1&at 
evveline kadar komisyona gelmeleri. 
-..--~· 

ıSTANBUL 
Ticaret ve Zahire 

Borsası 
- 23~940 

Fİ ATLAR 
c ı,::; s ı Aşağı 

Kr. Pa. 
Bufıday yumuşak 
Arpa Aııadol dökn.e 

,, yemlik çuv. 

s 32 
6 

Çavdar 
Fındık iç 
Ceviz kabuklu 
Fındık kabuklu 
Mercimek kırmızı 

4 so 
39 -
11 -
16 so 

l:eçikılı 86 -
Zeytinyağı ekıı . 49 -

8 . yemeklik 43 30 
, , il ,. 40 -

Kendir tohumu 
K11ten tohumu 15 -

Tiftik 
l<eçikılı 
Buğda.) 
Çavdar 
Arpa 
Un 
Kuşyemi 
Mıaır 
Yapak 
Pamuk 
Fa1ulya 
K11ten il hurru 
Kendir 

GELEN 

G I DEN 
Arpa 
Ceviz. k i 
Fa1ul)ıı 
Ahrn 
su;em 
Kepek 
Ku1(Ye i 
Kerdir • humu 
Börü CP 

K .. t~:ı ı lıumu 
Badem çı 

SanHr 
Zerdeva 

Yukarı 

Kr. Pa 

6 3 

5 -

17 30 

90 -

45 
42 

32 Ton 

197 • 
60 

325 • 
• 

ıs • 
• 

24 • 

3 " 1 108 • 
96 -
30 1 ;on 
- D 
75 • 

263 • 

• 

- . 
- adet 
. . 

DIŞ FlATLAR 
Bufıday Liverpul 3 78 

Şikago 
D • Vınıpp,k 4 31 

TEMAŞA ALEMİ 

• 

ŞEHiR TiYATROSU 

Tepebaşı Drı.m 

' kısmı --. Gece saat 20,30 da 

O KADlN 

istiklal Caddesi Komedi 

kıımında 

Bu akşam ıaat 20,30 de 

HERKES YERLi YERİNDE 

Bu akşamdan itibaren 

BEYÖGLUNDA 

Bestekar 

MUHLİS SABAHADDİN'in 

yazdığı ve bestelediti ikinci 

BİR MASAL 
Revü ıuarede ıala ile baş· 

lcıyacaktır. Bu revüde Mualla 
Asliye, Salahaddin Pınar Ke. 

remi temıil edeceklerdir. 
Revü içinde o devre ait 

KÖÇEK O YU l\ LARI 
Mezay Balet yalnız salonumuz· 
dadır. 34 artistin sahnemizde 
akrobat varyete ve baletleri. 

Her pazar 3 ten 6 ya kadar 

ÇAYLI MATİNE 
Tel: 43776 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 
İdnre müstahdemini için « Kumaş idaremizden verilmek kaydile• 

150 adet kaputun diktirilmesi açık eka.iltmeye konulmuştur. Ekıilt
me 4.3 940 Pazartesi saat 14,30 da B Postane itinası birinci katta 
P. T. T. Müdürlüğü odasında toplanacak Mldürlik Alım Satım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

Beller kaputun o:Astar, Tela, düğme ve sairHİ dahih dikim 
muhammen Ücreti 4,5 lira hepsinin 675 lira, muvakkat teminat 
50 lira 63 kuruttar. İsteklilerin olbabdaki tartaameleriai ıörmek 
ve mavakkat temiaatlarını yatırmak Üzere çalııma r•·lerincle mez· 
kıir Müdlrlik İdari Kalem Levazım k11mı11a ekıiltme r'tt ve ıaatin· 
de de 940 Se•esi Tiearet Odası nsikası munkkat teminat makbu-
ile birlikte Komiıyoua müracaatlara. (1217) 3-4 

3 

ISTANBUL PIYASASI 
ERZAK VE ZAHİRE TOPTAN FİATLARI 

__.Çaz n lBeyaz kasım) 28 - 29 
Can 400 - 450 n (Kamolina) Z7 - 28 
Çin 400 600 n (Kırmm) 

" akk11yl'tlk 800 - 1000 Edirne (Viyolona) 
Hındiye 440 - 500 n Maratelli) 29 - 30 
Seylan 420 - 470 ,, (Kamolina) Z7 - 28 

K'\~ 103 - l04 Edirne (Kırmızı) 
Limon Yerli (Bombay) 29 - 30 

490 adetlik (İtalya) - Sabun 
504 > yerli 950 960 Zeytin yağından 1 30 - 32 
420 > > 825 850 n n il 29 - 30 
300-380 > :» 775 Pirina n 21 - 22 
l60 > (İtalya) 
360 » (Trabluı) -

I 
_§_deyağ 

Urfa 1 ııs 
110 - 120 

330 • > 
300 » (İtalya) n il 
300 > (Trablus) Birecik 

1 Antep 115 - 120 J20 :» D 

Patates 
Bursa No l 

n il 
" 111 

Trab~oıı No 1 
., il 

" ili 
Adapazarı No 

n 
,, 

Bolu 1 
n il 

İnebolu 
ll 

ll 

l> 

Ordu 
» 

Pirinç 

Mersin 
Antalya 

l 
11 

111 
iV 

l 
il 

Tosya 
Adapazarı 

Bursa (pembe) 

1 
il 

111 

,, (Viyolo11a) 

6 50 
5 51 
4 :;o 
6 50 

6 50 
4 50 

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

6 
4,50 
6,50 
550 
4,50 

Mardin - 115 
Diyarbakır 97 - 1t7 
Kars erimiş 90 -- 115 

» erinmemit 70 - 85 
Trabzon Vakfıkebir - - 85 

n şarlı 90 
Şeker ·--

Küp yerli 
Toz n 

Vejetalin 

Yumurta 

İri sandığı 
Ufak n 

28 
25 
69 

- • - 3200 

6- Zeytin 
4;50 Duble (937 mabs.) 22 - 24 

25 - 26 
26 - Z7 
24 - 26 

29 - 30 • 33 - 34 

Birinci ., 18 - 20 
İkinci 15 - 16 

" Uçüncü ,. 
Duble (938 mahı.) 
Birinci 
İkinci 
Uç üncü 

" 
J) 

D 

34 - 37 

18 - 20 

lstanbul Hayvan Bor.sası Dir.1 
- 21. 2. 940 -

Satıs Flıtları • 

Çeşit Sayısı Ağırlığı 

-----~----'>'i-Beyaz Karaman 
Kızıl Karamam 
Datlıç 
Kıvtrcık 

Karayaka 

Kuzu 
Süt Kuzusu 

Tiftık 

Keçi 
Oğlak 

84 
2326 

336 
198 

3709 
110662 

14642 
6261 

1495 17253 

Paraıı 

in atağı En yukarı Orta 
Kş. S. Kş. S. K,. S. 

22 50 22 so 22 50 
19 50 24 25 22 23 
18 28 26 48 
15 32 50 26 48 

22 37 32 70 

~--~----------------~-*--- ----~-------· 
Şark Öküzü 
Öküz 
İnek 
Dana 
Boğa 

Manda 
Malak 

20 
76 
12 
5 
2 

41 
2 

73l2 
22255 
3580 
655 
1232 

16365 
328 

12 
9 

tO 
12 

10 

12 
14 
15 
13 
13 

14 
13 

12 
12 50 
11 84 
12 « 
11 36 

il 03 
il 32 

lstanbul Elektr.ik T~amvay ve Tünel işletmeleri 
Umum Müdürılügünden : 

1 - 1 1 'I ve 2 tonluk birer kamyonet ile 4 tonluk bir kamyon 
ve 2 tonluk 2 adet merdivenli araba pazarlık auretile aabn abna
cıaktır. 

2 - Muvakkat teminat maktuan 300 liradır. 
3 - Pazaılık 14. 3. 940 perıembe günü, saat 15 de Metro ban 

biuaamın 5 inci katrnda toplanacak olan Arttırma ve Ek iltme Ko
miıyonuoda yapılacaktır. 

4 - Bü ite aicl ıartnameler İdarenin Levazım Müdürlütünden 
parasız tedarik cdilebiiir. 

5 - İıtek.lilerin kanuni vesikaları ve muvakkat teminatları ile 
ilin edilen gün \'e saatte Komisyonda bulunmaları. (1454)_ 

Muhammen bed. ~07,5 tem. Ekııiltme 
Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. şekli saatı 

Muhtelif ecza 7 kalem 1086 10 81 45 açık ek. 14 
Tuz küfesi 3UOO adet 802 50 60 18 ., :» l j 
Lastik rondela 20000 ıı 800 00 60 00 ı> » 16 

l - Numnne ve 7 kalem ecza müfredat liıtesi mucibince yuka· 
rıda cins ve miktarı yazılı üç kalem eşya açık eksiltme uııulile aa• 
tın alınacaktır. 

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

111 - EksiltJDe 27.11.940 salı günü Kabatafda Levazım ve Mu
ltayaat Şubesindeki Alım Komisyonuuda yapılaeaktır. 

lV - Küfe ve rondeli nümunesi her gün sözü reçen Şulıte.len 
J'Öriilebileı:eti ıibi ecza müfredat listesi de parasız alınabilir. 

V - isteklile rin eksiltme için tayin edilen gün ve ıaatlerde 
0 

0 7,5 rüvenme paralarile birJikte mezkür Komuyena relmeleri. 
(1100) 4- 4 

İmtiyaz Sahibi ve Yazı lıleri Direktörü: İsmail Gh-it 
Buıldıiı yer: Akın Buımevi İıtanbul 
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QUATRIEME ANNEE No. 1339 

ABONNEMENTS 
Ville et Province 
3 mois Ptrş 450 
6 ~ 850 

12 1500 
Etranger : J 2 mois Ptrs 2700 

Le No. Ptrs 5 

Quotidlen d 

SAMEDI 24 FEVRIER t940 ~ 

s Adjwdications 

ADMINISTRATION 

Galata, FermenecilerCad. 

Ke ber Han. ..me F tag~ 

Telcphoııe: 49442 

Pour la Publiclte s'adresser 
a l' Adminiatration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Boite Postale No. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de a'adjudication 
Mode-

0

- Prix 
d'ndjudicat. eıtimatif 

Cautio;:----Lieux d';dj;'dication et du 
proviaoire Cahier de.ıı Cbarges Joura Heures 

Adjudications au Rabai~ 

C onstructions-Reparations-Trııv. Publics- ıateriel de Construction-Cartographie - . 
Rep. bit. Sannsaryan Han Publique 1252 65 93 95 
Constr. bureau Direction sur le Han de Darp· Pli cach 

hane işletme a Manisa 
Constr. chnussee avec cylindrage de 17 kim. 

et 34 dalots sur route Kırşehir-Kayseri 
n 26195 66 1964 -

Com. Perm. Municip. lstanbul 11-3-40 14 
Dir. Gen. Union Cooper. Ventes Ag- 4-3-40 15 

ricoles, Figucs et Raisins iı lzmir 
Dir. Trav. Pub. Kırşehir 4.3.40 15 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 

Apparcil Rocntgen nvec ncceu.: 3 p. {cah Pli cach 26500 - 1987 50 Adm. Gen. Ch. de fer Etat Ankara 9-4-40 15 
eh 30 P) Caisse H. p~a 

Caisse nmbulıınte de veıerinaire: 50 paires Gre a gre la paire 80 - 600 - Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 

E lectricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et IV:ateriel 

Projccteur pr. la direction de sapeur·pompier: Publiquc 
1 P• 

1?.30 -

Fil en cuivrc: 13 t. ,Pli cııch le lı:. 1 95 
Motopompe de 15 C.V. nvec sa voiture 1 p. Gre a gre 

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Cuir pr. chaussures: 10 t. (ııi) 

Vachette jaune: 10 t (cah eh pr. les 2 
gr<.ıupcs 245 P) 

Pli cach 

" 
22500 -
26500 -

92 25 Com. Perm. Municip. Iıtanbul 

1687 50 
1987 50 

Com. Ach. Pince Forte Çanakkale 
Com. Ach. lnt. Tophane 

C. A. Gendr. Ist. Taxim·Ayazpaşa 

n n 

28-2-40 11 

11-3-40 14 

4-3-40 11 
28-2-40 14 

14-3 40 15 -
14-3-40 15 -

Etoffe en soie: 15000 m. (cnb eh 188 P) Gre a gre 37500 - 2812 50 Com. Ach. Dir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 29-2-40 14 -
11 -
11 -
ıs -
15 -

Cnpotes: 20 P· " 280 - 21 - C. A. Comm. Gen. Surv. Douan.' lst. 27·?.-40 
lmpermeables; 150 p. Publique 3112 50 234 - » ,, 29-2-40 
Uniforme d'ete pr soldats: 900 complets Pli cacb 6750 - 506 25 Com. Ach. Dir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 11-3-40 
Robe tailleur: 130-135 p. Publique 2835 - 212 63 Dir. lnstihıt Gazi Terbiyesi 1·3-40 

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete: 

Fabric. armoire, table, etagere et parnvant 

Combustlb1e - Carburant-Huiles 

805 - 61 - Dir. Fae. Lanıue, Hist.-Geogr· Ank. 28-2-40 15 -

Motorine: 50 t. Pli cach 
Benzine: 50 bidons·petrole: 639 bidons-buile 

pr. machine: 60 bidons id. grniue: 20 bid. 

Divers 

Fabrication carrosserie: 8 p. 
Eperon (au nom et pr · compte du four

nisseur) : 3000 paires 
Camionnette de 1,5 et 2 t. 2 p.·camion de 

4 t. : 1 p.·id. de 2 t. 1 p.·voiture a 
echelle: 2 pı 

Picceoı de rechanges pr. nuto: 193 lots 
Materi'!:l en fer pr. la direetion de snpeur· 

pompier: 27 lotı 
Briques: 130000 p. 
Machine-outil iı tours: 2 p. 
Ficelle ordinnire pr. embnllage: 1,1 t .·id. pr. 

billets: 500 pclotes ficelle anglaise: 650 
k.-id. pr. caHeutrnge: 500 k. 

Lunettcs pr. neige: 2UOO p. 
Briques: 500000 p. 

Gre a gre 

" 
,, 

,, 
Publique 

,, 
,, 
,, 

Grc a rre 
Pli cach 

Trompe de 25 m,m: 400 m.-mnchine d'extinc- Gre il gre 
tion d'incendie Kremli: 10 p · -raccords au· 
tomatiques: 1 O paireı·machine d' extinction 
d'incendie nvec acide: 1~ p. - echelle de 
ıapeurs·pompiers de 9 m. composee de 3 
p.: 1 p.-hnche de Hpeurs-pompierı: 10 p. 
pioche: IO p.-seau iı. eau: 20 p.-sirine: 1 P· 

Provisl ons 

Raisins ıecs: 26 t. 

Adjudications a la surenchere _..._ __________ _ 
F arine: 1 O sa es 
Helice et chaiııes 
Tnble, canııpe et fouteuil 
Boıs:· 5 p. 
Terre de cnolin 
Camionnelle Ford 
Laterne: J p · 
Frigidaire et table de billard 

Bois de constr. usage 

Publique 

Publique 
,, 
n 

" 
" 
" 
" ,, 

" 

4890 -
2700 -

5000 -
1800 -

20000 
1207 

1105 
,980 -
3350 -

600 -
8500 -

.(SSO -

79 50 
60 -
4-

15 -

300 -
5 

366 75 
202 50 

750 -
135 -

300 -

3000 -
90 53 

2 87 
748 5G 
251 25 

45 
637 50 

lre Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 
Vilayet Ankara 

C. A. Min. Def. Nat. Dep. Aviat. 
,, lnt. Tophane 

Dir. Gen. Expl. Elec. Tr. et T. lst. 

Com. Ach. Min. Def. Nnt. Ankara 
Com. Perm. Municip. litonbul 

7me [Jrploit . Ch. de fer Etat Afyon 
Com. Acb. lnt. Marit. Kasımpaşa 
lre Exploit, Clt. de fer Etat H. paşa 

Com. Ach. lnt. Tophane 
Administr. Gen. Ch. de fer Etat 

Ankara Bur. Exped. H. pa~a 
Com. Ach. Int. Tophane 

244 - Com. Ach. Milit. Edirne 

6 - Defterdarat I:ı.tanbul 
4 50 > » 
o 50 > • 
1 50 ,, .» 

·20 - " " 
23 - ,, 

" o 50 ı. > 

12-3-40 15 
7.3.40 ıs 

27-2-40 11 -
26-2·40 15 -

14·3·40 15 -

26-2-40 11 
11-3-40 14 

lJ-3·40 16 -
27-2-40 15 
11-3-40 11 -

28-2-40 14 30 
11-3-40 ıs -

28-2-40 14 -

4-3-40 11 -

lJ-3-40 14 -
11-3-40 14-
11-3-40 14 -
11·3 -40 14 -
11-3-40 14 -
11·3-40 14 -
11-3-40 14 -

'4me Bur, Eda. d'lst. Beyo~lu 28-2 et 1-3-40 9 
lstıklil Cııd. No 4:>3ı l 

Teleplıone No 41359 

Memento des Fournisseurs ./ 

LES ADJUDICATIONS QUl AURONT UEU LE 26.2.940 

Defterdarat A kara : 
Motoeycletto a panier , mach;ne presse 
pour comprimC:.s de quiniııe, bidon11, vi· 
dea de be zine et divera objet• cıı.melo· 
tu [No 1331] 

Com. Ach. Place Forte Ç nak : 
Ciment Normal [No 1!137] 
Bois de constructıon [No 1337] 

Dir. Gen. Fnbr. Milit Ankara: 
Cuir noir graıuı.u.ı: [No 1337] 

Hôpital Bulgare Şişli : 
Pain, lait, oeufı, v andes, lcguınes ete. 
[No 13!15) 

Municipalite Antalya : 
Adduction eaµ potable [No 1302) 

Muhtar Village Küllük : 
Constr. depôt et mnison [No l!ltO] 

Dir Trav. Publ. Balıkesir: 
Achev. conatr. konok gou"ernementıı.1 
(No 1314] 

Office Cereales Agences Sivas : 
Chargement et dcchaı gemeııt b e (No 1319) 

Direction Gen. Ports Etat : 
lmpreuion reı,:istres ete. [No 1356) 

Municipalite Yıldızeli : 
Dreıısement carte [No 1S20] 
.Dir. Ecole Second. Çanak. : 

Rcpar. biitıne ccole [No 1321] 
Com. Ach. Milıt. Isparta : 

Beurre [No 1321] 
Huıle d'u ivu, riıı, foııı et haricota uca 
(No 1321] 

Com. Ach. Milit. Edirne : 
Boi• (No 1321) 
Selin et •CCH· JNo 1832] 
Sauce [No 1327] 
Tıanaport ble [No 1327] 
[pinnrd•, barıcota ııece, ıı.veine, beurre 
et bliı Ct ncaue [No 1329] 

Prefecture Port istanbul :' 
Nettoyage port avec eıılevemcnt decom· 
bre• bateau Marıe Valyano cchouc de
vant Ahırkııpı {No 1323] 
Nettoyagıı port avec enlcveııııınt decom· 
bres bııtHn Marıetıaechouc devıınt Hay· 
darpa;a [No 1323) 

Exploit. Charbons Ereğli : 
Coııatr. pont en beton armc [No 1324] 

Com. Aclı. Minist. Def. Nal : 
Scr•m de canJrrene [No 1!124] 
Scruu. [No 1!124] 
Gu.e h.}dropbile (Ne 1324] 
Baacule (No 13251 
Mcdicament• [Ne 1331) 
Ben:ı:ine pour aeroplana [Ne 1333] 
Coton [Nu .ıSS6] 

Chemins de fer Etat: 
Cbarbon lıgnıle [No 1324] 
Carbure (No 1S24) 
Huıle vacoum et buile comprcueur 
(No 1325] 
Armoirea, fauteuils, tablea ete. [No 1326] 

Dir. Gen . Monop: 
Trompe [No 1324) 
Ba nie [No 133S] 
Couvercle d'alambic pour raki [No 1824) 

• • 

Oir. Gen . Voies Aeriennes: 
Autobua pour vo~·ageura [No 1!124) 

Defterdarat lstnnbul : 
Tracteur came!ote et dccombre• 1' 
[No 1325) • 
Macbine lı coudre fer et l repıff' 
[No 1334) • 
Toııe circe, armoires, lampe l g•' 
air et tııpıs de mur [No 1329] • 

Com . Ach. lnt. Mil Tophaııe 
Eperon [No 1336] 
Toile pour capotu [No 1831] 
Cri • <le eh vru [No 1335] 
Fil en colon [Nu 1338) , 

Com. Perm. Munic. istaııbul' 
Artic es de sellerie, pierrea nıoel 
e:ıble et caillou.ıc (No 1325] , 
Vıande, pruvısıone, beurre, huıles d 
ves et olıvu (No 1325] 
Bois et poteaux [No 1327] (/ 
Rcpar. jnntal clcctr. dcpütı petrol• 
buklu [No 1326] l 
Foyer de gaı. a air avec acces. [N° ~ 
Chemincespr. cuisines et buanderie ' 
accu (No 1326] 

Oirection Foreli İstanbul : , 
Boia de ebene et de b~tre [No ıszSJ 

Dir. Princ. Monopoles İZJJJir: 
Tranaport articlea monopoli•ea (No 1 

Municipalite İzmir : 
Trav. sondage [No 1528] . , 

Cow. Ach. Milit. Kırklarelı •1 
Etuis pour haches et pe!les (No ıSS" 

Municipalite Çankırı : 
1 

lnstal.poteaux en fer et en boi• [rl0 
• 

S.A. T. d'Electricite Aııkar111 

Soude cauatique [No 1$27) 
Vilayet Ankara : 

Boi• de anpin (No 13271 

Direction Econom. P.T.T·: 
Centrale autonıatiqne et tclephoııef 
appııreils ıcilcpboniqne (No 1S30] 1ı 

Oir. Archiveı et Ecorıooı 
Presid. Conseil. : 

Benzine (No 1332] , jf 
Expl. Ports Etat Suc. l~Ol 

Tranaport cbarbon (No 1333) 1 t· 
Com. Aeb. Comm. Milit· 1 ı' 

Tranıformation en ııtelier repıır. dıı 
mion V.z.l. [No 1334] 

Com. Acb. lnt. Mil. Ankat11 

Articles de selleri• [No 1534) 
Office Cereal s Suc. KorıY~ 

Chıır~ement dcchnra-ement b!C [N• 1 
Dir. Hangar Aviation lst· :

1 lmpermcablea de Hntillu [No 1~ 
Vıande de boeuf et pain [No ıssS 

-- ""'" NOTES ı Le• Numeros entre rı 
th~ea aont ceux de notre journ• 

lequel l'ııvı• a paru. / 

(•) Lea affaireı ıuivieı d'un° f 
ri5que ao rapportent iı dea veııt,.ı 
adjndicatıoa i la ıurenc~ 

UZA YE 
lstanbul Defterdarlığından : 

Muhammen 
bedel 

Defterdarlık ambarında bulunan kolsuz 
tatarına 

Lira K. 
bir aded 5 00 

Defterdarlak binasında bulunnn müstamel Fort 300 00 
kamyonet 

Yıldızda Çini fabrikasında mevcıud Kaolen 
toprağı Beher tonu 

İıtinyede Kireç ocakları mevkiinde biri 70 
ıııntim kutruuda 7 metre irtifaıııda diğer 
dördü 50 santim kutrunda ayni irtifada 
beş kuru ağaç 

Çenielköyünde Üzümözü sokağında 11 nu· 
maralı dükkanda bakkallık eden Nikoli · 
nin ynnmda emanetRn bulunan bir mas , 
iki kanape ve üç koltuk 

Galata Kalafat yeri muhafaza mevkii yanın
da yedi ıeki..ı ıenedenberi metruk hır 
halde bulunan pervane ile zincirler 

50 00 

15 00 

4 00 

60 00 ' 
6 

Ayaknpı iskelesinde Miçonun ardiyesinde 79 50 
emaneten mahfuz on çuval un. ·ı,.I' 
Yukarıda mevki:ve mikt rı yazılı malzeme ve eşya b~tıf~ 

daki muhammen bedeller üzerinden satılmak üzere açık 8 !}.til 
konulmuştur. Satış bedeli naklen ve peşinendir. ihale ı ı.3·· ~r 
hine musadif pazartesi günü saat 14 te Defterdarlık Mil 1h!i~ 
Müdürlüğünde toplanacak olan Komisyonda yapılacaktır. te ~o 
yukarıda yaz.ıh muvakkat teminatla muayyen gün ve saat 
ıyona müucaatleri. 


