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E :sa::ızas :mır =-

~.,, Ekonomik Haberler 
tırırı ıo . - ·-=-

ita.a· b ı n ton üzüm ihracı 1 Basma vı Amerikan bezlerinin 
l, ır kur ' 
"ltliti 'd • meyve ihracatçılar satlf fiyatları hlkOmıt tarafındın 
" .. ı. ı •re heyeti, Ticaret oda- tesbit ıdlldl 
"'1iıı •ı.ı•da toplanarak İngilte- . • . 
ta_ •on def t 1 k Nazılh fabrıkaaın111 burua bez · 
·oq ., el' a sa ın a mağa a- 1 .. 1 K · f b 'k 
i.ıt tr •ii 00 b' _ " _ f erı ı e ayaerı a rı asının ve 
~ tıı . ın ton uzum un i 1 b b · rıL -••ı •e 'h . • 'b stan ulda Bakırkly fa rıkasımn 
....., ı racı ıçın ı racat- . · f. 
i.ı&. ''•••oda t •• 

1 
.. 

1 
Amerık.an bezlerınla aalıf ıyat-

~t•l ev:r.ıı meıe esı ı e 1 b-k· t t b' d'I · •t111ittir arı u ume çe es ıt e ı mış 

Ettktrlk - · ve vilayete ~ildirilmiştir •. Ayrıca 
malzemui üzerine if ı Sümerbank lıtanbul ve 1 z m i r 

.\ Yllpmek istiyor ıaht tubolerile yerli mallar pa-
lt ... fltıdaki firma 1 kt .k l zarlarına da tebliğat yapılmıştır. . "'•ıi h e e rı ma - _ . , . 
•t ., lı:ıerine m l k t' . 1 Tnccarlar, teabıt edılen fıyatlar-"'P em e e ımız e , 
ltdit, llı•k iıteditini bildirmek- dan perakende mübayaat yapa-

.4.. G cak, buna mablllll ihtiyaca ve 
' Haekney et Co. Ltd. mesafe uzakhtı nazarı itibare 

Fairfiled Polteri alınarak mak11l bir masraf ve 
Stok,. THanleE~ 

1 
d kıir ilave ed ılecektir. i:r.mirde bu-

_:n yne ng an ma bezleri ~4, Amerikan bezleri 

J} Çıy, Çuvaı ve deri eldi 4e 33 kurut tan fazlaya aatılmı-
~ :ıı lirna g yacaktır. AIAkadarlara ıeleıı e· 
._ 

11 •ratı Alb~ız.a gelen Romen mirde bu fiyatlara röre ı a t ı t 
laıılcl &Julya tilebi piya· 

Kanunlar, Kararnameler ve Ticaret Muahıdılıri 
Muamele Vergisi Kanununun bazı hükümlerini değiftiren 37H Nı. 

kanunun tatbik sureti hakkında Maliye Vekllıtinin Tamimi 
--·------

Binaenaleyh nridat daireleri, ' ber bulund•I• eibetle o taribe 
bu tamimin alındıtı tarihten iti- kadar ierek ıınai aıüeaaese ta
baren, mıntakaları dahilinde bu. rafından ıerekM l&hf tulteleri nya 
lunan muharrik kuvveti on bey· komisyoncuları merifetile pefia 
rire kadar valaaiz ve elekli de· veya veresiye ıatılmıt olanların 
tirmenleri teıbit ederek 3766 vergilerinin. ötlenaıeıi l&:r.ım r•l
ve 3767 sayılı kanunların bi- ! mekteılir. itte munklıat üçln
kümlerindea bahisle maktu mua- ci madde, bu ıatıtlara aid ite
mele ve buğdayı kor•ma vergi· yanna•eain ne zamaa verilec:e
lerini isteyip istemediklerine dair tini bikme batlamaktatlır. 

Jıi,.. ıs •lika ·ı b ki yapılıp yapılmadığınıu daimi ıu-
... llı'k ı e e enen mü· 1 . . . 

tir-.· 1 tarda ith lal rette kontro ve takıp edılıneıı 
1ftir. B a eşyası re- bidirilmitlir. 

htli . 111nlar arasında külli- -----
•1'11ı~ ~~!:'~a çay, deri ve çu- 8rüksıl fuarı 
~Ullte v~ vardır. Ticaret VekAleti tarafından 
ilk rı Balkı I . . 1 tehrimizdeki alakadarlara ıön-

nı1· ı n arın ıhracıtı art d .1 L. t . d 6 17 M t 

birer tukere yazacaklar ve bu Ye•i kanun, 15.1.f.40 tarihi•
değirmen aabiplerine imza mu- de mer'iyette rirmit olma11•• 
kabilinde ve te\alij tarihini göı· (Öre k&nunueYVel l '39 ayı için· 
tererek tevdi eyleyecekler ve 4e sınai müesse.elerce sahl•ıt 

tebliğ ilmühaberini tloıyaaıoda veya 1atılmak 'üz.ere komiıyen· 
saklıyacaklardır. Teblit tarihin· cu veya aatıf tubelerine rinde· 
den itibaren bir ay içinde bu rilmiş olan tutla ve kiremitlere 
değirmen ıabipleri, maktuiyet aid beyannamenin l~.1.940 ak · 
usulünü istemediklerine dair ya- tamına kadar verilmit olacatı 

:ıı ile müracaat etmedikleri tak- tabiidir. ainaeaaleyh ••vakkat 
dirde, tMO yılı mumıımele ve öçlncl madtle m.ciltiaee .le 

1 buğdayı koruma vergileriuin 1.1.0 40 tarilainden 15. t.940 tari
maktuan tahakkuk ettirilmesini bine kadar olan devre içi•de 
temin için, 69 seri numaralı ta- r•rek 11aal mı........ rerek 
mimin 7 nci maddcıi mucibince ıatıf tabeleri veya komiıyencu
muamele yapıla~ak ve verrileri, lar tarafından pefİn veya V•re· 

siye ı•retile Htılmıt olan tuf· 
mali yıl bafına kadar tahakkuk la Ye kiremitlere aid be1aana· rurnu t 1 erı en uır amım e . ar 

A.ı._ r aları satın alıcık arasında faaliyet röslerecek olan 
~'~ıı:~:yd Yumurta gönderil- ikinci enternaayooal Hrükael fua
~i~ ı.lky an varmemek için rma mahauı olmak 'ilzere alaka

.Al , 'ttler· . lrneti Balkan mem- dar lıilkilmetlerin ehemmiyetli 
7". b.. 111•• ib ~ ~tG11 raca tahsis ettikle- nisbette tenzilat yaptıkları ve 

''•t ., Y•ınurtaları 1ıthnelmata 1.iyaretrilere kolaylık göıtere-
11 ·''ıni, b T f'1 lllıp,11 ve u huııııta bir cekleri bildirilmiştir. Memleke· 

O
Y• da teıekkül etmittir. timiz.den bu fuara ziyaret ar~ıı· 

• ZQ --lei._ At Usaresi talebi 1 sunu iı.har eden Ulccorlura Ti-
'-•-.ı Ve ad . caret Vekaleti de kolaylık röı-
ıı:ı •lctti . resı yazılı firma, terccektir. •b,,.& ını:tden Ü'&Üın UHrHİ 

li ._ et k 15 Eylül tarihinde açılacak o· 
llr••U ıne arzusundadır : lan 15 inci Selinik fuarı dR 6 
l(Jg ' Hardy Ltd, ilktetrin tarihine kadar üç haf· 

' qtaeen Victoria Street 
1 

ta devam edecektir. Hükümeti-
''~ak ~on. E. C . 4 mi:a b11 M11e Selinik beyoilmilel 

Vf tiftik tacirlerinin bir fuarına resmen ittirak etmeğe 
't, tııebbüsü ' ksrar vermittir. 
~ ,.,it ilı 

il.,, racat tüccarları yn-
'4 '•tın b 1 İçill 1. ın ıerbeıt bırakıl· 
• bt.ı~tci iikuaıet nezdinde te
.:ı.ııİ\l,td~ .bulunınıya karar 
~ lolll.Qt r. ihracatçılar Birliği 
'~~'')• 1 

Yaparak bu it için 
•ııı i~~nderilecek heyetin 

4ıııırlk ~p edecektir 
•dın 

• ~ .. !!ti~ Qelen lthallt efYası 
'~til, ~ ~aodıralı Exminister 

9-ı..~İttir, ~telif ithalat ef1aaı 
--~" tn 1 tınlar : röntıen ve 

• ~, • leın · ._. 
)~ • 1-air eıı, aımyevi eo-
~~- r,d)o v: çelik etya, madeni 
~•ti 

1
• akıanu, otomobil 

.~ 1 t •kt 'k 
), '• ve k rı mal:r.emeıi, , ı. a ıa 
liıl... • ll•ke 1 lllı, kauçuk •t· 
.._, · •vlaa .;ı· • 

Peri3 Beynelmilel Panayırı 

Pariı Beynelmilel Panayırı 

11 mayıs 1940 tarihindo açıla· 

cak 27 mayıs Hl40 tarihine ka
dar devam edecektir. 

Mıcaristandan pamuk mukabilinde 
makine getirilecek 

Şebrimi:ade temaslarını bitiren 
Macar ticaret heyeti memleketi
ne avdete hazı rlaumaktatır. 

Haber alındıj'ıoa rire Macar 
ticaret beyetile ticaret vekileti 
arasında Macaristandao ithal e· 
dilecek maki•elere mukabil kül
liyetli miktarda pamuk ihracı 

için yeni bir anla,ma yapılmıt· 
1 

tır. Bu ithalat ve ihracat Maca-
'-.~' 1h'- t'pl' .' ulfl'I malae-l.~ il .ıı. ,. riıtanla aramı:ada mevcut ticaret 

il&t d 
1
•

1
• pamuklu men· l' •• ı al h • aolafması eıuları dairesinde ce-

•,ıı,·"''; 
1

R uuıınyom e11a, reyao edecektir. 
._ ilta• U11tanya bandıralı 

" • Y• Vap ·1 • "••i \irı e de Hindiı-
'' 1 Ça7 ''dıtn •e foliketaede-

r~l1ı etyaıı r•lmittir. 
''·Fıı ....___,_; 

ti~'-..1e1c1~8nk tıcaret anlaş rası 
_. •~, •tınd 
"il~ '"det en bu kerre şela . •r, eden H l d 

'tfiri ·rh . o an anın 
ı -a '-•ıa••eb "rluye·Felemenk 
"....., )l 1~1-litti:.tı laaldunda tun· ' ~. . 'ıtı· t\ , ı~•tnlelı: 
'tti "-tıtı •t arasındaki 

t , F,L •••nıa mu"dd ı· b't 
' ) "rtt b e ı ı -

'tllt~·t"ilec.ıelr.t· Ufiiolerde anlat· 
~~lfe ilo t• ır, Harbe ratmeo 
ı.. et •taret· · 
'loı. '-tekt,d· ,1,Rıız. ~ittikçe 

... ,_ ııct, ·ı it • 
""'ııe1.;ı •er • .. 'lr.s• •c•rt 11ıuamelele-

.. Gbi1Dclir, 

. 
Kimynl maddeler dı tımin 

ohm1eık 

Din tebrimise ıelen Dİr Ma· 
ur tanayi müeaseıeai müdılr6 

fU beyanatta bulunmuıtur : 
"- İıtaabulda bir kaç iÜn 

kaldıktan sonra, Ankaraya ri
derek temaslar yapaca;ım. Bat· 
ta boya olmak üzere kimyevi 
maddelerin mühim bir kıı•ını 

Türkiyey• temin edecek n'l.iyet· 
teyiz". 

Görilüyor ki evvelce Alma-
nyadan almakta oldutuıııuz sanayi 

ye kimyevi maddelerini başka 

piya1alardaa tedarik ve temin 
edebileeeti•· 

ettirilip tahıilit aeniıiııe veri- llleoio JQ.1.940 tarihine kadar 

lecektir. vari.lat daireaioe verilmesi lbım-
Varidat .laireıinden yapılacak ı dır Bu devre içinde, ııHI möu

tebliğe kartı. makt•iyeti iıtoın•· ı aeae tarafın.lan satılmak öure 
diklerioi beyan edeoler, biliba- ıatıt fubelerine yeya komiıyoaı
ra Lu taleplerinde• vaz. reçmiş culara rö•derilmit olup da ka
olular bile iki sene geçmedik- aunun mer'iyete rirdiği tarihe 
9e yani 1942 malt yılından ev· kadar ne peti•, ne veresiye aa
vel maktuiyet uı•lüaden iıtifa: tılmamıf olanlarıa hu beyanna
de edemiyeceklerinden, kendile· melere ithaliae lüzum yoktur. 
rine yapılaeak tebliğ-atta bu nok- Bu beyan•aaeler ii:aerioe va· 
tanın bilhassa tebarüz ettirilme- ridat dairelerince, U1•l• vergi 
ıi 11.oubılmamalıdır. taba"lıuk ettirilerek peıiıı tah~-

7 - Yeni kaııuaun 3 ünci lara ai4 nrrinin, ş•batıu HS in 
m11vakkat maddHinde bu kanun· ci j'Ün\i aktamına kadar vereıi
la vorrideo istiına edilen tutla ye yapılan ıalıtlarla kemiıyon· 
ve kiremitlerden yeni kaıuı- c• veya ıatıt şubeleri tarafın
nuu wer'iyete rirtliti tarihe ka- da. aatıla•lara aid vergiuiu de 
.&ar (yaai 15. t .94J tarihine ka- martua 15 iaei ıünü akfamına 

kadar taluili ieabeder. 
.lar) sınai müeaaHeleree veya· 

Muvakkat içiincii aaı.llie ile 
but ıatıı fUbeleri veya komis· tayia edilmit olan mü.leet içio-
yoncuları vaaıtaaile pefİ• veya de beya•name vermeyen müea
vereaiye suretile satılmış elup ıe1eleria ltu ievre içi•deki ıatıı
ea benü:a beyannamesi veril111e- lara aid v•rrileri, ~430 sayalı 
miş olanları•, kan1111uu mer'iye- ka•uu•a 21 inei maclcleıioin "0,, 
tintleo itibaren 15 ıin içinde fıkrası m.aibince ~e 20 aamla 
beyaunameleriain Yaridat daire- tahakkuk ettirilerek, aynı kanu· 
sin• \ erilmeai mecburi oldutu ııuıı 26 ncı aaadeıine te.filıaa 
tasrih aailmittir. Tahsili Eoınl Kanununa rlre 

Yeni kanu••n hökmii, bittabi tabıil olun1u. 
••r'ıyete ıirii&i tarilııten mute· (Bitti) 

Muharrik kuvveti beı beygiri geçmeyın tahtadın hıynn vı ıl 

arabası imal edan müesseselerin mıktuiyıta bığlanmasr hıkkındı 

Maliye Vekllıtinin Tamimi 

Muamele Verrisi Umumi Tebliği: Seri No 87 

86 Seri ııumaralı umumi teb
lit• e' tir : 

243~ Hyılı kanunun bazı lıi

klmler ini detittiren ve bu ka
nuna bazı hükümler ekleyen 
3535 ıi!lyılı kanunun İl<İ•cİ mad
cleıi ru ucibinee muharrik luıv

veti bet beygiri ı•çmeyc>n sınai 
miesseselerden yıllık m ak t u 
muamele verıisinc batlanmala
rı muvafık ıörülenler 70 ve 75 
ıeri numaralı umumi toblitlerle 
bilılirilmişti. Alairen yapılan tet
kikat neticesinde meakur •mu. 
mi teblitlerde aayılanlardau bat· 
ka tahtadan lıayvan ve el ara
bası imal eden ve muharrik kuv· 
veti bet beyıiri, pncle çalııtır

dıfı İfÇİ uy11ı o•• reımeyeo 

m&o ... ,.Jerin ie 1939 mali yılı 
ipticlaııniaa itibaren maktuiyete 
batla•maları •uvafık ıirilm•t· 
tir, 

•l•n•Mleria 193g 
mali yılı iptidaaından itibaren 
70 seri aama'rah •mumi teblif
lle ı-öıterilen eaaalar daireaiade 
maktu verriye batlaumaaa H 

sene batından ba tarihe ka4ar 
beyannameye ıaiılenide• öden
mit verriler varaa bu11ların da 
tahakk•k edecek maktu verri
den maluub11.n11n yapılması ica
beder. 

Kafi nüshası zöııderilen •m•
ml tebliğin merkez ve mülhakat 
mal memarlanoa tebliti rica o· 
laawr. 

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

YARIN 28 2 940 ta YAPILACAK İHALELER 

P. T. T. Umum Müd. : 
FincH (No 1300) 

M. M. Vekaleti : 
Malatelif muzika ali.t ve malumeai 

(No 1302) 

Nafıa Vekaleti : 
Sondaj ve kar.ık çak111e ifleri (Ne l!S28) 

Çanak. Mıt. Mvk. SAK : 

1 Seyyar veteriner nndıtı (No 1!32'4) 
Tımar fırça11 (No 1328) 

1 Ça.m mente~e, mecun ve. (Ne l!S30) 
Kiremid (Ne 1329) 

Dizce T. H. K. : 
1 Avadanlık mal~uml!ıİ (No 1338) Koyun ve keçi derılerı (No 1S29) • 

Ankara Dil Tarih Coğrafya Fa
kulteıi Direk. : 

Eluiğ Belediyeıi : 
Arozö:. makin<>si (No 1320) 

İıparta Askeri SAK: 
Un (No 1321) 

l•mit Timen SAK : 
Un (No 1~22) 

Edirne Askeri SAK : 
Arpa (Ne 1324) 
~öail:ok kömürü (N<> 1327) 
f'.tüv yep. (Ne 1327) 

Ankara Valiliti ; 
f'erırıe meyva findanı (Ne 1324) 

İıt. Sıhhi Müesseıeler: 

1 
D?l•p: mua, etajer ve paravu• (No 1329) 
lzmır Lvz. SAK : 

Et (No 1331) 

Bolu Orman Müd : 
1 Çam tomruğu (No 1333) • 

Tophane Lv:r.. SAK: 
Kar gözlütü (No 1339) 
Hortum, su kovuı, c:ana·nr düdüjtı, ku

m• va. (No 1339) 
Sancak {Ne 1341) 

Isparta Vakıflar Miid. : 
Mecra iuş. (No ı.327~ • 1 Magan inş. (No 1S40) 

Gümrük ve lnb11arlar Vekiletı :ı ist Komutanlığı SAK : 
Karabük kömürü (No 1327) Nal ve mıh (N.:> 1340) 

Tokat Vilayeti ı Lilleburgaz Askeri SAK · 
Kaldııım io,. (No 1326) Yu af (No 1341) ' 

Çanakkale Jandr. 1 •İ Alayı : 
Yulaf ve udey•ğ {No 1326) 

lıt. P. T.T. Mild. : 
Kadron ve tabla (No 1326) 

İzmir Emniyet Müd. : 
Rumi elaiH ve kHket (Ne 1328) . . 

Hamiş : (] Tırnak içine alıomıf n11-

maralar. İ~İD h•n1ıi Hjılı ırnıtecıle Defl'-

1 

olduğuau göıterir. 

[•J Sonunda yıldız ••u•ti bahınaıı i~ler 
müuyedey• alttır. 

WiUNAKASALAR -----
inşaat -Tamirat- Naiıa işleri - ~lzeme-Hari a 

İzmir Belediyesinden : 
Fevz.ipaf& bulvarı ile Mimar Kemal ttin caddesi araııındaki 1315 

aayılı ıokatın belediyec:e verilecek kesme taşl~rla döşettırilmesi fen 
I işlerin müdürlüğündeki keşif ve şartnamesi veçhile açık eksiltmeye 
ı konulmuttur. Muhammen. bedeli 530 lira olup ihalesi 11.3.940 pa:ı:nr-
1 tesi günü saat 16 dadır. iştirak edecekler 39 lira 75 kuruşluk temi-
1 nah İf bankasına yatırarak mskbuzile encümene gelirler. 
I Koklucadaki asri mezarlıkta yapılac ık cemik ınulıııfaza deposu 

ile mezarlığın bir kısım mulıit duvarları iıışası, fen işleri müdür-
! lütündeki ketif ve tertnamesi veçhile açı< ehıiltrueye konulınufhır. 
j Muhammen bedeli l576 lira 81 kuruş olup ıhalesi 11.3.940 pa:r.arte. 

ı ıi ı-üoii ıaat 16 dadır l9tirak edecekler 193 lira 26 kurutluk temi
natı it bankuına yatırarak makbuzile encümene relirler. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 
. Ketif bedeli 2130 lira 16 kuruş olan Riyaıe!i Cümhur ltando 
ı beyoti metkhaHıinde yapılacak tadilat p:ı:ıarlıkla eksiltmeye kon· 
l m•ftur. Par.arlıtı 12.3.194) pazartHİ günü saat 11 dedir. Kati temi· 
I nat 319 lira 50 kurııt olup tartnamesi 11 kuruşa komisyondan nla-

ı 
nar. Taliplerin muayyen vakitte M. M. V. Sa. Al. Ko.da bulunmaları. 

• • * Kefif bedeli. 370,0fJO lira olan Te•driağ iskele inşualı pazarlıkla 
! yaptırılacaktır. ihalesi 28.2 940 çarfamba günü saat 11 tledir. lık 
1 te~inalı 18.550 liradır. Şartııaweıi 1820 kuruıa komisyondan alınır. 
1 

Taliplerin ~490 sayılı kanunı111 2. ve 3. maddelerinde ve ıartname-
ıinde iıtenen fenni vesikalarile birlikte puarlık gün ve saatinde 
Ankarada M. M. V. satınelma komisyonuna i•lmeleri. 

Çeıme P. T. T. İdaresinden: 
Çetmede Çeşme P. T T. idaresine aid 1483 lira 76 kuruş be

deli keıifH merkez binasının tamiratı 19.2.940 pnünden itibaren 15 
' gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 4.3.940 günlne 

müaadif pazartesi rinü Çetm• P. T. T. Şefliği binasında müteşek
kil kemiıyoııd.a ve saat 14 de yapılacaktır. iateklilerin 109 lira 80 
kur•t pey akçeleriııi Çeıme P. T. T. ŞefJiği ver.ne5irıe yatımıt ol
dukları halde munyyen saatte komisyonda hazır bulunarak miiuaka
ıaya ittirakleri ve arau edenlere şartnamelerin birer Örneti beclelıir. 
olarak verilecektir. 

Turl'utlu Belediyesinden : 

il Otomobil a-arajında.ki kulübe İnfaaaı 19 2.940 tarihinden 4.3.940 
tarihine kadar açık eksıltmeye konulmuştur 

İhale 4.3.9-JO tarihine müıadif pazartesi rünü saat ikidedir. Ta· 
liplerin yevmi me:akurda belediye bineıında mütetekkil Belediye en-
cümenine müracaatları . 

f
• 

1 
• • Ketif bedeli 490 lira beı k~ruştan ibar~t yetii eylül yolunun 

1050 metre muraltbaı sahasında yenı kaldırım ınşası 
l Ketif be4eli 490 lira bet kuruttau ibaret Akgin sokağırıın 

1
1050 metre murabbaı ııalaasındaki yeni kaliırım İnfRll. 

Keşif bedeli 490 lira 5 kuruttan ibaret Dumlupınar &ol.atı•da 
1050 metre murabbaı sahasında yeni kaldırım inşası 

l Keşif bedeli 16\) lira 20 kuruştan ibaret ve 360 metre muralt-
baı sahasında Ginet ıokağıımı yeni kaldırım intaaı. 

1 Yedi Eylül, Dumlupınar ve Akgün ve Güne.ş ıokak.larıoın yeni 
! kaldırım intalara laiaalarıada yaz.ılı keıif bedellerıyle 19°2.940 tari· 

• 
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in aat, Tamirat, Nafı ı,ıerl, Malzeme, Harita 

Otomobil garajında kulübe İnf. 
Kaldmm inş. Yedi Eyliil yolunda: 1050 m' 
Dumlupinar sok. kaldırım İof.: 1050 m' 
Akgün ıok · kaldırım int: 1050 m' 
Güneş ıokatında kaldıram in,.: 360 m2 

aç. ekı. 

,, 
" ,, 
,, 

Riyaseti Cümhur bando be1eti meılı:laano· pu. 
sinde yap. tadilat 

Çe me P.T.T. binası tamiri 
Koklucadaki asri meı:arlılda yap. kemik 

muhafaza depoıu ile mezarlıtın bir 
kısım muhit dıvarları inf. 

Fevzipa~a bulvarı ile Mimar Kemalettin 
Cad. aruındaki ıok. belediyece veri· 
lecek kesme tatlarla dc1şettirilmesi 

aç . ekı. 

" 

" 

490 05 
490 05 
490 05 
160 20 

2130 16 

1463 60 
257G 81 

530 -

Eluığ·Palo -Şeyh· Viran dereıi luımının e- kapalı •· 20000 -
tüt v aplikasyon ameliyatı (şart. 350 kr.) 

Tekirdağ iskele inf. 
lzmir bükümet konağı tamiri 
Dikilide yap. ahşap idare binası inf. 
Demirhane ve dc1k6mbaııe binaları inş. 
Sıtınnk int• 

paz. 
aç. ekı. 

" 
" 
" Sök kuabannın beli . ha:ıır haritası alamı paıt. 

iti (temd.) 

370000 -
1995 05 
2673 55 
5500 -
3776 80 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari aUlt, Hastahane Lva. 

Veı.eliıı: 10 t. kapalı z. k O 70 
Sulfat dalomin: 100 t. ,, 18000 -

le~ trik- avogaaı-Kalorifer(tesisat ve malzemesi) 
Elektrik sayıc111: 1 ad. 
Tenvirat konsolu ve teferruatı 
Tenvirat yap. sokaklara dikilecek direkler· 

le konsol takma ve hat çekme iti 

paz· 
aç. elu. 

" 

4904 -
1354 50 

rı ensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır !.:..!· 
Golf elbise: 280 tak. 
Elbise: 103 tak ·kasket: 97 ad. 
Battaniye: 2500 ad. 

aç. eks. 

" paz. 

Beh. 12 50 
2060 -

23750 -

r. atbaa işleri - Kırtasye-Yazıhanelevazımı 

~ 19 50 

109 80 
193 26 

J9 75 

47~0 -

18550 -
149 63 
200 52 
412 50 
282 26 

525 -
1200 - · 

367 80 
101 60 

262 50 
155 -

1781 25 

-------
Sessiz. yan mekiot'li: 6 ad. aç. eks. IOSO -

ahrukat, Benı.in, [\fakine yağlan v. s. 

Vakum yağı: 5 t. 
Don yatı: 4 t. 
Karabük l llmürü: 200 t. 

.uteterrik 

Kuma: 50U ad ·kürek: 800 ad.-keaer: 50 
d ·kova: 100 ad . çapa: 100 ad.-balta: 

50 ad.·tahro: 100 ad.-çadır feneri: 50 
ad.·deatere: 25 ad .-ip: 10 k. 

Kazma ve çapa aapı: 8 O ad.-kQrek, yaba, 
tırmık ıapı. IOOO ad.-varyoa aapı: 150 
ad. çekiç sapı:-500 ad.·ke er ıapı: 50 ad. 

El r bası: 50 ad. · 
Kik sekiA tek kürekli: 2 ad. 
Sıhhiye araba ko um takımı: 135 çift 
Manivela v.aair müteferrik ve ütenevi le-

vazamı 

Torna makinesi: l ad. motren cihaza sili• 
dir dahili kutruna ölçmek için: 1 ad. 

Keç bellemeı 575 ad . 
Grank yatllklarının torna aleti: 1 ad. torna 

anıosu: 1 ad.-ıilindir çivilerini ıök 

m aleti: l ad. 
Pati11aj zi uciri Nıu mlStoıikletleri içia: 800-

0 ad. 

aç. eks 
,, 

" 

aç. ekı. 

" 

" 
" 

paı: . 

aç. ekı. 

" 
paıı . 

a9. eks. 

Dıvarcı aandığı takımlarile beraber: 30·50 ad. paz. 
Moto iklet: 1 ad. aç. elu. 
Urııan (15 m. U'Zunluğunda): 500 ad ·ııemi· paz. 

İci feneri: 100 ad.·zincir sapı.: 500 ad.-
kantar: 30 ad.·su fıçısı: 36 çift 

Erzak ve ya örtOsil: 20 ad. 
Un ~uvalı: 10000 ad. 
Su ko trol saatı: 3 ad. 
Bakır bakraç: 500 ad. 

" 
" 
" 

Tampoa gre ar ıarnitOrii (halı dokamuı) kapalı z. 
10650 d. 

ÜıUlpU: l .5 t. 
Kıyım bıçetı: 100 ad. 
Litapon: 3.5 t. " 

" Kolt tabanca fişt'ti: 75000 ad. (mClteabhlt paz. 
aam ve hesabına) 

lıkarta bıçatı: 300 ad. (müteahhit hua\nna) ,, 
Filtr amyanta: 3000 ad. (milteabbit nam ,, 

ve beaabma) 
Çimento: 300-350 t. 
Ekıkavatör orta kapasiteli: 2 ad. 

kapalı •· 

Bileme makineai zımpara taşı "50 takım,,: aç. ekı. 
3 O ad. 

Kaz.ai kola: 5 t. 
Litapoa (müteahhit heanbıoa): 88• k. 
Stlpürıe büyük boy (müteahhit hesabıaa): 

aooo ad. 
Pareçol: 1000 ad. 

k, Zahire, Et, Sebze v .. 

Pirin : 100 t. (tart. 143 kr.) (temd.) 
Arpa: 5UO t. 
Soda: 9 t. 

B. U 7 a y e d e 1 er 
EY eşyası 

Kalın çul: 9886 k.-iıkarta çul: 13 t.•11kar
ta ip: 1279 k.·ince kınnap: 7825 k. 

Karı ık kömür 149 keotal 

" pas. 

" 
,, 

kapalı z. 
aç. ekı. 

aç. art. 

" 

" 

1400 -
1800 -
5UOO --

1742 50 

375 -

350)-

6885 -
1325 70 

2180 -

8625 
955 

Beh. 75 -
500 -

534Q -

487 50 
390 -
735 -

13000 -

2040 -

2247 50 

1800 -

30000 -
392 -iO 

321 82 

81 

105 -
135 -
375 -

516 40 

163 50 

1150 -
71 65 

337 50 
37 -

..00 ~ 

36 56 
29 25 
55 12 

937 50 

153-

18S 58 

135 -

2250 -
29 43 

3-

Turıutla Belediyesi 

• 
" 
" 
" M.M V. SAK 

Çetm• P.T.T. ldareıi 
İzmir Belediyeıi 

" 

Nafıa V ekileti 

M.M.V. SAK 
İzmir Defterdarlıtı 
İı.mir İnhisarlar Baımüd. 

4.3-40 12 -
4.3.40 12 -
4.3.40 12 -
4-340 12 -
434 1 12-

12·3 40 l I -

4.3.40 
11-3 40 18 

11·3-40 16 -

1ı-a.40 ıs -

28-2·40 ı l -
ı 1·3-40 15 -
5.3 4(l 15 

Aık. Fabr. İzmir Silah Fabr. SAK 
Maarif Matbaası Müd. 
Söke Belediyesi 

'1-3 40 l~ -
14·3-40 15 -

22-2-40 ilib. 1 ll y 

Jandarma Gen. Komut. Ank. SAK 
Aakara Belediyesi 

inhisarlar Umum Müdürlütü 
lamir Beledlyeıi 

" 

İzmir Kızıllçullu Ôğretaıen Okulu 
Adliye Vekaleti Ank. 
Aık. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

fobiıarlar Umum Müdtırlüffi 

1 ı.3.40 ıo -
15-3-40 11 -

19-3 40 J6 30 
8-340 16 
8-3-40 16 -

12 3.40 J5 -
11·3·40 15 -
4-340 14 -. 

13 3-40 14 -

lnbiıarlar Umum Müdürlütü 18·3·40 14 -
D.D Yolları 2 ci İşletme Ank. 12 3-40 15 -
Ank. Mrk. Hıfzıısabha Müeueseıi SAK 4-3-40 11 -

lzmir Villyeti 

" 

" Beden Terbiye!li Gen. Direk. An'<. İıt. 
Adana A~k. SAK 
Ankara Vilayeti 

lzmir Belediyui 

Adana Aık. SAK 
İz.mir Belediyeıi 

M. M.V. SAK. 

" izmir Belediyesi 
Isparta Tümen SAK 

Çorlu Kor SAK 

" 
" 

4.3 40 il -

4.3 40 11 -

4.3.40 
12-3-40 
29 2-40 
11-3-40 

11 -
14 -
10 -
15 -

1·3·40 16 -

28-2-40 
8-3-40 16 -

15-3·40 a kadar 

29-2-40 11 -
11-3-40 16 -
2-3-40 11 -

28 2·40 
29·2·40 
28-2-49 

Balıke1ir Ask. SAK lst. Kom. Fındıklı 5-3·40 

15 -
15 -
ıs -
1 l 

O.O. Yollan 8 ci İtletme İzmir 15.3.40 16 -

inhiıarlar Umum Müdürll1t4 

" ,, 
.. 

• 
" 

Dıyarbakır Viliyeti Nafıa Mltd. 
Dnlet Ziraat İtlet. Kurumu Aak. 
İabi1arlar Umum Nüdtrllğl 

" 
" 
" 

18-3-40 14 30 
18-3·40 15 -
18-3-40 15 30 
19-3-40 15 -

19-3-40 15 30 
19-i-40 us -

14-3-iO 1 l -

13·3 40 14 30 

13 2-40 15 30 
13-3-40 16 -
l 3-3-40 16 30 

Devlet Limanları fılet. U. M. lamir Şab. 2·l·•O 12 -

Ank. Ln. SAK 
Karaldbe Aık. SAK 
lobisarlu Umum Mildürlilğü 

28·2·.W 15 -
15.3.40 10 -
13-3-40 16 -

İıt. J cü icra Beyotlu lıtiklll Cad. 5.7.3.40 16 -
No 313 

lzmir lahiıarlar Batmld. 6·3-40 16 -

İ~el Orman Çnirge Mld. 10-3-40 15 -

'1:1 Şubat 1940 

hiadea 4 3.940 tarihine kadar OD bet rüa milddetle aıık eluUt111•Y' 
konulmuttur. ci 

Taliplerin 4 3.940 tarihine müsadif pazarteti rtnü saat iki e 
T•rıutlu beledi7e biaumda müt şekkil encümeni daimiye m-raeaat· 
lara. 

İzmir inhisarlar Başmüdürlüğünden : 
Dikilide 7aptmlacak ahşap idare binası inıaatı 5.3.940 günü fB' 

at 15 de ihaleıi yapılmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 
Ketif bedeli 2673.55 muvakkat teminata 200.52 liradır. 
Keşif, proje H şartnameleri levazım tubemizde rörülebilir. . 
lsteklileria tayin olunan ıUn ve saatte Başmüdürlüğümüxdelt• 

komiıyona gelmeleri ilan olunur. 
----~--------.;;;... ________________________ ~~---------------

çta r, Klinik ye ispençiyari atat, Hastana Lvz. 
J ndarma Genel Komutanlığı Ankara Satanalma 

l<omisyonundan : 
Bir kiloıuaa yetmiş kuruş fiyat tahmin edilen vuıflarına uyi1111 

ve bet kiloıu bir tenek ede teslimi ınetrut on bin kilo vazelin ıca· 
palı zarf u111lu ile 1 1 .3.940 pazartesi günü saat onda satan alınıı· 
cakiır . 1e 

Şartnamesi parasız komisyondan alınabile cek bu ekıiltıııe e 
ıirmek ist iyenlerin 525 liralık teminat banka mektubu veya \'eııı 

1 
makbuı:u ile şartnamede yazılı belıeleri muhtevi t~klif mektuplarıll 
belli ıün aaat dokuaa kadar komisyonumvza vermiş olmaları. 

Ankara Belediyesinden : ti 
Su itleri için ahnaoak olan 16,000 lira kıymeti mubamaıeıı"' 

100 too ıulfat dalomin 15 rün müddetle ve kapalı sarf uıulil• e 
ıiltmeye konulmuttur. 

İhalesi 15.3.940 cuma gGuü ıaat 11 dedir. 
Muvakkat teminat 1200 liradır. 

• • • 
Şartna"a.eıini görmek isteyenlerin her ıiln encümen kaleaı1~. 

ve isteklilerin de 15.3.940 cuma günü saat 1 O a kadar teklif ıoe 
tuplarmı enci1menn vermeleri ilan olunur. ___.,., 

Elektrik. Havagazı , l<atorifer (Tesisat ve Malz.) 
lzmir Belediyesinden : 

Tenviratı yapılacak sokaklara dikilecek direklerle konıol talcJ1l; 
n bat çekme iti makioa mühendisliğindeki şartnamesi veçhile aç•? 
eksiltmeye konulmuttur. Mabammeu bedeli 1354 lira 50 kuruş 01~1 
ihaleıi 8 3.940 cuma gUnü saat 6 dadır . iştirak edecekler 1 

1 
lira 60 kurui'luk teminatı iş Bankaıana yahrarak makbuzile eoeütıleıı 
ael rler. • l .... 

• • * Tenvirat işleri ifio tenvirat konsolu ve teferruata utan ıı 1
,e 

ması makine mühendisliğindeki ' ilrtname1i nçhilo açık eksiltıoeJ 
1 

konulmuştur Muhammen bedRli 4904 lira olup ihalesi 8.:i.940 c.uıııtı 
günü aaat 16 dadır. iştirak edecekler 367 lira 80 kuruşluk teaıııı• 
it Baakasıoa yatırarak malthuzile encilmeoe relirlor. 

* • • d 
fı{it • 

t adet elektrik sayıcıaı alınncakttr. B•k : inhisarlar Um. 
ilin l arın a. _.,,,.,,,, 

ensucat - Elbise • Kundura - Çamaş1r v. s. 
Askeri Fabrikalar Umum Mfidü .. lüğü Merkez Satınalp1"' 

Komisyonundan ~~ 
Nümune ve evıaf ıertnamesine göre 2500 aded battaniye alıP11c d 
Tahmin edilen bedeli 23.750 lira olan yukarıda yazılı 2500 •;;, 

batt~niyo Aıkeri Fabrikalar U?1u~ _müdürlüğü merkez ıatıll:b•ıe 
komısyonunoa 4.3.940 pazartesı gunu saat 14 de pazarlıkla jo 

edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talible;11• 

munkkat teminat olan 1781 lira 25 kuruı n 2490 numaralı le"'' 
nuo 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komiıyoncu olmaclıklarııı• il' 
bu işle alAkadar tüccardan olduklarına dair Ticaret Odaaı nıik"5 

me:ıldir ııün ve saatte komiayoııa müraeaatlara. 

Adliye V eki.letinden : t 
Vokllet .,. temyi:ı mahkemesi od11c1, müvezzi ve diter oıl•~~.t' 

demleriae f&rtnamesi mucibince yaptmlaeak olan 103 takıaı •1 

vo 97 kaıket açık ekiiltme usulile yaptırılacaktır. ı ·şf 
İhale l 1.3.940. pıızarte.si günii ıant 15 dedir. f.Juiltme ye~ 

birde Adliye Vekaleti binasında levazım ve daire mldürlillli 
11ada toplanan komiııyoaca yapılacaklar. ~·· 

Beher takım 20 liradan olup mecmaanua tahmin edilmif b• 
li 2060 ve y(h:de 7 5 besabile munkkat teminat 155 liradır. ~I( 

İıleklılerin muvakkat teminatlaranı malsandıklarıoa yatır~•~ 
rına dair makbuzları tartnamenin 4. maddesinin 2 bendio'~ıtel 
fılıtra11ada yat.ılı vesikalarla birlikte ihale gln ve ıaatinde V• 
ekıiltme komiıyonuna mlrııcaatları illn olunur. 

---·----- --· :.""'U - ..... 

atbaa işleri, kırtasiye ve yazıhane Lvı. >~: 
lJ"'"' l:~~ 6 adet ıe11iz: yaz.a makiaeai alınncaktır. Bak : inhisarlar ' 

MGd. ilAnlarına. ..../ı 

lıtanbul Hayvan ar.sası Diri Sall, Flatları 
- 24. 2. 940 -

Çefit Sarın Atırlıtı P a r a ı ı 

!a ata~ı En yakarı QrtS· 
Kş. S. Kş. S. Kt / 

---------- ~-~~~-----------~----~--------/ Beyaa Karamau 
Kıaıl Kara am 
Dajlıç 
Kınrcık 

Karayaka 

Kaz 

1901 
96 
93 

93474 
3360 
2846 

Siit Kusa•• 1554 17624 ----- -----------Tiftik 
Keçi 2 95 

20 75 
Z7 
15 

33 50 

15 

- os 
42 ---~ 

15 15 / 

-~ Otlak ____.,.,_ 
~--~--------------------------~~---- / Şark Ökild - a' 
Öküz 81 30510 14 17 50 16 

13 / inek 5 137-4 t3 13 
- 1,, / A 

Dana Z 3Ul 12 12 11 'J "" 
133 'i / ~'t BoQ'a 1 164 13 13 ~ı>O r 

Ma--o-d-.-----1-2--1~52~2~~9~---.,8~- ız 50 '41> 
10 

/ 
Malak 2 236 10 10 



!!.~.!!!at, Benzin, akina yağlar v.r s 
Askeri Fabrikal~r u.- M Sabnnlma Komisyonundan: 

lllıt·!alunin edilen bedeli 23\370 lira olan 150 toa mazot Askeri 
~ 1 

alar umum müdiirlüğü merkez sahaalma komiıyoauac:n 4.3.940 
plf •tteıj günl saat 14,30 da pazarlıkla ihale edilecektir · Şsrtname 
o~ llııı olarak komisyondan verilir. Taliplerin munkkat teminat 
~ti"ll d 17~5 lira 25 kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde-
16~ elcı vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar 
'••tı rdan olduklarına dair ticaret odası vesikaaile mezkur güu ve 

e toıniıyona müracaatları 
5 . • • * 

~1 ten vakum yatı almacaktır. Bak: İniaiaarlar Um•• Mild. ilin· 

~ 
~u ----------------------~---t eter r i k 

İzmir Belediyesinden: 
ft1111~ir adet motosiklet sntın alınması, makina mübemılislitindeki 
~Ilı \"e mali fartnamesi veçhile açık eksiltmeye konulmu,tur. Mu
dtdı itlen bedeli 500 lira olup ihalesi l 1.3 940 paz.artesi günü saat t6 
--~~ l~tirak edecekler 37 liralık teminatı iş bankasına yatırarak 

lıtıle encümene gelirler. 
• 

~e· • Belediye otobtis i"arajı için bir adet silindir dabilini torna 
~il• Ye llınbsua torna makinası, bir adet silindir dahili taşlama ma

'ııı :;· bir adet silindir dahili kutrunu ölçmek için motren cihazı sa• 
' 

11'111ası, ya:ıı:ı itleri mfidlrlüğündeki şartnamesi veçbile aç~k ek
tıı ... eye konulmuştur. Muhammen bedeli 218 ) lira olup ihnlesi 1.3.940 

.... h 

~iıı,1 i~n\i saat 16 dadır iftiralı. edecekler 163 lira 50 kuruıluk te-
1 14 bankasına yatırarak makbu:ıile encümene gelirler. 

' ~ •d • Otobüs atelyesine bir adet ,-raok yataklarını torna aleti, 
~ıı •h et torna bangosu ve bir adet silindir çivilerini sökme ileti sa· 
'~it llı:t:ıaıı, Yazı itleri müdürlütündeki tartnamesi veçhile açık 
8~~eye konulmwıtur. Muhamm~o bedeli 955 lira olup ihalesi 
~~le ~unıa günü aaat 16 dadır. lıtirak edecekler 71 lira 65 kurut• 

!Xııuatı i~ Bankasına yatırarak makbuzile encümene ıelirler. 

1\ Devlet Ziraat lvletmeleri Kurumundan: 
~ııtı, ~ruın11muz Çiftliklerinde yapılacak tefcir ve iska ·işlerinde 
~~•k tıı ı:tıak üzere biri büyük ve diğeri orta kapasitede iki ııded 

~"at(), satın alınacaktır. 
~Utp ~ta Ekakavatar' ün kol uzunluğu takriben : 12,20 metre kepçe 

Q acıı:ıj takriben: 500 desimetre mikabı olacaktır . 
~~ ç.~ Ek~kavatörler'in sistemi Dragline olacak ve Drag-sbovel ola· 
•~ Qı(i ııabılıncsi için icabeden aksamı ihtiva edecektir. Yeni veya 
~ıı h ~atnel olarak alınacak olan bu Elukavntörler evsaf ve fiyat
~G·ıı' kında alakadarlarm Ankarada bulunan Kurum Umum Midiir· 
'i11ıılıt~ en kısa bir zaman zarfında malumat vermeleri lüzumu ilan 

10 Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan : 
~·C.a.ı~IO eb'adında olmak Oı.ere ~O adet euak ve eşya ö_rtüsü 
l~İıı Çarıamba iÜnÜ 1aat 15 de pazarlıkla ıalın alınacaktır. Jstek
t'~·l belli ıün ve aaatte Çorluda Kor satınalma komiıyouuna 

"tri, 

~-._;:,ıı IO,ooo un çuvalı parti parti pazarlıkla satın alınacaktır. 
Ot '"t il •ksiltmesi 29.2.940 perşembe günü saat 15 de Çe .. luda 

ltJQıtle:~•lına komisyonunda yapılacaktır. ist..:klilerin komisyona 

• 
~tl;dt 3 •dcd au kontrol saati 28 2.940 çar4amba günü saat 15 de 
ltJUer~ Kor •atınalma komisyonunda pazarlıkla ıoatın alınacaktır . İr 

111 
belli pn ve saatte komisyona müracaatları. 

1) -
U l', evlet Limanları lıletme U. M. lzmir Şubesinden : 

1 ~e/&ane için alınacak bin paraçol bir ay içinde pazarlıkla ek
i ~il~ kooulmuıtur. 
~ l'Gt •ı:tııneıı bedeli 18()0 bin sekiz yüz lira muvakkat teminat 

L. j)at C>lı.ıı beş liradır. 
~~'•i ~rhk 2 ·3 .940 cumartesi günü saat 12 de dnlet limanları iş

i ~0/1~&ıair şubesiude yapılacaktır. İstiyenlere ıartnameler bili be
~• •r. 

·~l~t~klilcrin kanuni vesikaları ve temiııatlariyle birlikte ıube mÜ• 
ııe .... h 

-uracaalları ilin oluonr. 

~ 3o 5o ~. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
~ 'c•ktı •ded takımlariyle birlikte dınrcı sandığı pazarlıkla satın 
,~Qıh,'· ~eberine tahmin edilen fiatı 75 liradır . Pazarlığı 29.2.940 
~ ~Oıtı·tlinü ıaat 1 l dedir. Kat't teminatı 337,5 lira olup şartna-

llıııt ._ ııyonda j'Örülü.r. Taliplerin muayyen vakitte M. M. V. sa-
"011ı· t" '', N 11Yonunıiia bulunmaları. 

~ tdiltc: •ı.ı. ınotosikletleri için 800-900 aded patinaj zinciri müba· 
~~lltiıı etınden mukur motosikletler için patinaj zinciri verebi-

1\t, :rtnaınelerini haaırlamak üzere 15.3 94 ) j'ÜnÜ akşamına 
· V. fen Sn. U. Md. ne müracaat etmeleri. 

\ ~~ jd•Parta Tümen Satınalma Komisyonundan : 
' ı• • . . --~~il tii h cına ve mik~arı yazıla malzeme pazarlılcla 2.3.940 cu· 
C· lıt , i ~il r>aat 11 de Isparta tümen satınalma komisyonunda alı

~tt111•i 1 
eldilerin teminatlarile komisyona müracaatları . 

~--~ Miktarı Evsafı " 
'oi ıci 
~ ''~ feue . 50lıl adet 15 metre uzunluğunda nümunesi göre 
'-t. •tp rı 100 » > > > :1 > 

' fı t 500 .» > :ı. > 
Çıaı 30 J> .. > , .J 

36 ~if t 

\ f:ılaif k Ankara Valiliftnden : 
'ı 11ı,.. orı.ının . 1 • • • "b 1 

ot .. ~d 
1
. • ıı erı ıçın mu ayaasına üzum görülen Te m11 

~ :itef•rr~)(ı 1325 lira 70 kuruıtan ibaret blllunan manivela ve 
'4))ı't 15 d' ~e mütenevvi levaz.ımıo mübayaası 1) mart 940 gü· 
~' ''iıııı ib •1 •hale edilmek üs.ere açık eksiltmeye kooulmuıtur. 
~i, "c tıttt' e 2Ünü temiııatlariyle birlikte vilayet daimi cnciitn<.."'" 

"a& "•illeyi .. k · • 1 · el h -... ,. ti gorme ıatıyen erın e er run encümen kale-
• •rı ilin elunur. 

Q,d ~ 
~ .\ en Terbiyeli Genel Direktörlüfü Satınalma 
'l ~tk ekan Komisyonundan: 

\qJ) lk -.ı.rı hne ile genel direktörlük için 8 tek kürekli 2 
01-nı._,1a.cahktır. Kikler Macar mamO.li.tından olacaktır· 

n uıuıi tartları anlamak üzere Ankarada ko· 

• •snM_.. 

misyon reisliğine ve İstanbulda Beden Terbiyesi bölge baı· 
kanlığına müracaat etmeleri ve ihale gönü olan 12.3. 40 ta· 
rihinde saat 14 de Ankarada komisyonda hazır bulunmaları 
ilan olunur. 

Adana Askeri S hnalma Komisyonundan : 
Askeri ihtiyacı için 135 çift 11hbiye araba hoşum takımı yap· 

tırılacaktır. Muhammen bedeli 6885 lira olup muvakkat teminatı 516 
lira 40 krş. Paxarlıtı 29 2.94~ perşembe ıünfi saat lO da Adana As· 
keri Sak da yapılacaktır. istekliler şartnamesi her gün ko. da 
rörebilirler. 

İsteklilerin belli günde teminat makbuzlarile ko. na müracaat· 
ları. 

Diyarbakır Vilayeti Nafıa Müdürlüğünden : 
Eluiltmey• konulan iş : Nafıa Dairesi inşaatında kullanılmak 

iizere 300 iln 325 ton çimento alınac:aktar. 
• Muhammen bedeli asgari on iki bin, azami on üç bin liradır. 

Eksiltmenin şekli ve gunü : 14.3.Q40 tarihine raslıyan perfembe 
günü saat 11 de Diyarbakır Vilayeti Nafıa binasında Nafıa Müdür
lütü odasında müteşekkil Eksiltme Komisyonu marifetile ve 249ll 
sayılı arttırma ve eksiltme kanununun 31 inci maddesi mucibince 
kapalı zarf usulile yapılacaktır . 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin % 7,5 nisbetinde 937,5 
liralık muvakkat teminat vermeleri ve Ticaret Odasında kayıdlı ol
duklarına dair vesaik ibraz etmeleri. 

Mukevele, şartname. hususi şartname ve merbutatı İatanbul ve 
Diya!bakır Viliiyeti Nafıa Müdürlüklerin görülebilir. ~ 

isteklilerin eksiltmeye i ştirak edebilmeleri için ihaleden sek iz 
gün evvel bir istida ile Vilayete ıpüracaatle bu işi yapabileceklerine 
dair ehliyet vesikaları alması mecburidir. 

isteklilerin yukarıda yazılı vesikalarla birlikte mezk6r saatten 
bir saat evvel zarflarını iyice mühür mumile kapalı olduğu halde 
Komisyona makbuz mukabilinde vermeleri ,arttır. Postada olan 
gecikmeler naz.arı dikkate ahnmaz. 

• •• 
ÜsUipü, kıyım bıçağ'ı, kolt tabanca fiıeği, filtre amyantı, iskar. 

ta bıçağı, kazain kola, zımpara tatı ve süpürge alınacaktır. Bak: 
inhisarlar U. Müd · ilanlarına . 

Erzak. Zahine, Et. Sebze v. s. 
~~--~~--------------------

Anknra Levazım Amirliği Satınnlma Komisyonundan : 
100 ton pirincin kapalı zarfla eksiltmesinde talip çıkma· 

dığmdan pazarlığı 2s.2.40 günü saat 15 de Ankarada Lv. 
amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. Pirinçler tart. 
namesinde yazılı olduğu miktarlar dahilinde Beypazarı Ya
banab.ad, Nallıhan olabilir. Beypazar için muhammen bedeli 
29 bin lira, ilk teminatı 2175 lira. Yabanabad tahmin bedeli 
27 bin lira ilk teminat 2025 lira, Nallıhan muhammen bedel 
29500 lira ilk teminat 2212 lira 50 kuruıtur. Nümunesi ko· 
misyonda ııörülür. Şartnamesi 143 kuruıa komisyondan alı· 
nır 

Lüleburgaz Askeri Satmahna Komisyonundan: 
Lüleburg z askeri sahnalma komisyonundan Kaynarca ve Hay

raboluya teslim ıartile üçyüırer ton yulaf ayrı ayrı pazarlıkla alına
caktır. Tahmin bedelleri 24 bin lira ilk teminatı 1800 liradır. Pn7.ar· 
lı 1,ları 28 2.940 çarşamba günü saat 15 de Lüleburıaz askeri satın
alma komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi her gün komisyonda 
görülebilir. Kati teminatlar muvakkat ihaleye müteakip hemen yatı
ralacaktır. 

• • • 
9 ton soda alınacaktır. Bak : İnhisarlar U. Mild. iliularına. 

ıSTANBUL 
Ticaret ve Zahire 

Borsası 
• 26 2.94{) -

Fi ATLAR 
C l N S 1 At•A'• Yakarı 

Kr. Pa. 
Rutday yumuşak 5 32 

aert 5 20 
k.:ı.ılco 5 10 

Arpa .ı\nadı;I 6 -
Yalof 5 8 
Sosam 11 ıs 
Muı r beyaı s ss 
Çavdar 
Fındık iç 
Fuulyı urek 17 20 

bnrbunya ıs so 
,, ıumbu 

Kendir t• humu 16 
K e tf' n lt hu mu 15 

GELEN 
Tiftık 

Keçikıl 

Bağda) 

Çavdar 
Arpa 
Un 
Kuşyem i 

Mı11r 

Yapak 
Susam 
f, fındık 
Pam•k 
Noh•t 
Faeulya 
Keten tohumu 
Kendir 

Arpa 
Ceviı. iti 
Faealya 
Buğda1 
Soıınm 

Tiftik 

G 1 O EN 

Kr. P a 

s 12 

5 15 

47 Ton 
- . 

315 • 
4S • 

480 • 

30 • 
46 • 

- ' 
32 ., 

" 
" 168 • 

49 • 

" 1S5 • - . .. 
10 ,, 

• 
9S 

Kep•k 
MHcim•k 
K11,yemi 
Kendir tobamu 

otş 
ıo • 

FIATLAR 
Bıığday 

• 

Liverpul 
Silcaio 

• Vinip•k 
Loııadıı 

S -
4 28 

BORSA 
ÇEKLER 

26 - 2 1940 
Londra 5.24 
Nevyork 130.19 
Pariı 2 .9551 
Mıtiuo 6.74 
Cenevre 29.2725 
Amıteırdan 69.2521 
BriMuel 22.04 
Atiua 0.97 
Sofya 1.5925 
Madrid l3.435 
Bwulapeşte 23.55 
Bükreı 0.6175 
Belgrad 3.082.5 
Yokohama 31.0925 
Stollholm 30.005 

ESHAM VE T AHVıLA T 
Sıvas Erzurum V 19.30 
İş Bankası nama P 8,80 
1938 °,0 5 ikramiyeli 19,68 

Bu akşamdan itibaren 
BEYÔÔLUNDA 

Beste kir 
MUHLİS SABAHADDİN'in 

yazdığı ve bestelediti ikinci 

BiR MASAL 
Revü ıuarede ~ala ile ba,

la yacaktır. Bu revüde Mualli 
Aaliye, Salahaddin Pınar Ke. 

remi temıil edeceklerdir. 
Revü içinde o dene ait 
KÖÇEK OYUNLARI 

Mezay Balet yalaıa. aalonamaz
dadır. 34 artistin salanemizde 
akrobat varyete ve baletleri. 
Her pazar 3 ten 6 ya kadU' 

ÇAYLI MA TiNE 

Tel: 43776 

Muh. bed. %7,5 tem. Eksiltmenin 
Cinıi Miktarı lira kr. lira kr. tarihi şekli saati 

Vakum Yatı 
ÜsUlpü 

Kıyım bıçatı 
Litapon 
Kolt tabanea 

fiıeti 

5000 kg. 1400 - 105 - 18 3.9t0 açık ek. 
1500 kı. 487 50 36 56 ~ .il 

100 adet 390 - 29 25 :D » 
3500 kg. 735 - 55 12 > » 

75000 ati. ,,mfiteahbit hesabına" 19.3.940 pazar. 

14 
14,30 
15 
15,3 
li 

hkarta bııatı 300 " ,, ,, ,, ,, ,, ,, li,JO 
Filtre amyantı 3 00 ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, 16 
Elektrik aayıu11 l adet ,, ,, 16,30 

1 - İdaremiz için şartnameleri mucibince yukarıda }'Bzıh 8 ka
lem eşya bilBlarında gösterilen gün ve s atlerde satın alınacaktır. 

il - Eksiltme Kabataşdaki Levazım ve Muba} t Şubesi Alı 

Komiayenunda yapılacaktır. 

ili - Muhammen bedellerı ve 0 7,.) teminatları hiz.alarıada gös· 
terilmiştir. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden parasız alına· 
bilir. 

V - İsteklileriıı eksiltme için tayin olunan 
mezkflr Komisyona gelmeleri. 

••• 

gü ve • 
(1500) 

tlerde 
1-4 

Muh bed 0 
0 7,5 tem. Eksiltmenin 

Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. şekli saati 

Sessiz yazı makineıi 
Bileme makinesi zım-

para taşı ,,50 takım" 

6 adet 
300 1> 

1080 -
2040 -

81 - açık eks . 14 
153 ~ 1 14,80 

Kazain kolası 5000 kilo 2247 50 168 56 15 
15,30 
16 

Soda 9000 » 392 40 29 43 
Litapon nmüteabhit 884 • pa11ar. 

hosabına.c 

Süpürı:-e büyük boy 3000 adet ,,Müteahhit hesabına " " 16,30 
1 - İdaremiz için yukarıda cins ve miktarı yaz.ılı 6 kalem eşya 

satın alınacaktır. 

il - Eksiltme 13. 111. 940 çarşamba günü Kabata::ıdalr.i Levazım 
Te Mübayaat Şubesi Alım Komisyonundn yapılacaktır 

111 - Şartnameler her gftn sözü geçen Şubeden paraııu! olarak 
alınabilir. 

iV - isteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte mez-
kur Komisyona gelmeleri. (1501) 1-4 

••• 
1 - İdaremi:ı için muhtelif eb'atta 323,653 M kereste pazar

lıkla satın alınacaktır 

il - Pa.ıarlık 29.11.940 perfembe günü ıaat 16 da Kabataştaki 
Levazım ve Mübayaat Şubesi Alım Komisyonundn yapılacaktır. 

ili - Eb'at listesi her gün adı geçen şubeden alınabilir. 
iV - isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte sözü 

j'Cçen Komiıyona gelmeleri ( 1488) 2- 3 
• • • 

1 - Şartname ve keşfi mucibince idaremizin Polat ne Tütün 
bakım evi döşeme, boya ve müteferrik ifleri açık eksiltme ile yap
tırılacaktır. 

il - Ketif bedeli 9391.62 liradır. Muvakkat teminat 702.12 lira· 
dır. 

111 - Ekıiltme 12.111.940 salı günü saat 14 de Kabataşta Levazım 
ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnamesi her gün adı geçen Şubeden parasız olarak a
lınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saa tte % 7,5 
güvenme paralarile birlikte mezkur komisyona gelmeleri ( 1366) 2-4 

• "' * 
1 - Şartnamesi mucibince 20.000 kilo 70 X 100 şife ambalaj 

kiadı açık ekıiltmc ile satın alıııacaktır. 
il - Mulaammen bedeli 2700 lira muvakkat teminatı 207,50 li

radır. 

111 - Eksiltme 12.111.940 salı günü snat 15 te Kabataştaki Leva
•ım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacal<tır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden parasız. alına· 
bilir. 

V - İsteklilerin tayin olunan gün ve saatte mezkur Komis1ooa 
gelmeleri. (1365) 2- 4 

Muhammen bedeli 1475 lira olan 5 adet yemek masası ile 50 
adet mektep sırası 8. 3. 1'940 cuma günü saat (10,30) 011 buçukta 
Haydarpaşada Gar binası dahilindeki Komiıyon tarnf ından açık ek
siltme usulile satın alınacaktır. 

Bıı işe girmek isteyenlerin l 10 lira 63 kuruşluk muvakkat te
minat ve kan11nun tayin ettiti vesaikle birlikte eksiltme günü saati. 
ne kadar Komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait ıartnameler Komisyondan parasız olarak dafıhlmak· 
tadır . (1379) 2-4 

••• 
Muhammen bedeli 2400 lira olan 30030 adet sapsız çalı aiipür

g-esi 1. 3 1946 cuma gün il saat ( 10,30' on buçukta Haydarpaıada 
Gar binalıiı dahilindeki Komjsyon tarafından açık el<iiltme usulile 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 180 liralık muvakkat teminat ve ka
mınun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar Ko
misyona müracaatları lazımdır . 

Bu ite ait tarlnameler Komisyondan parasız. olarak datıtılmak· 
tadır. (1126) 4- 4 

imtiyaz Sahibi ve Yazı İtleri Direktörü: İsmail rlt 
Basılclıiı yer: Akın Basımevi İstanbul 
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ABONNEMENTS 
Ville et Pro•ia.ce 
3 mois Ptrs 450 
6 850 

12 1500 
Etranger : l 2 moıJ Ptrs 2700 

Le No. Ptrs 5 

Quot:ldl•n d•• Adjudications 

ADMINISTRATION 

Galatn, Fermeneciler Cad. 

K~nber 1arı. 2me • tag~ 

NC' 8·911 12 

Telephone: 49442 

Pour la Publiclte s'adreı er 

iı l' Adminlstration Journal Professionnal des Fournisseurs et des Entrepreneurs de J'Etat Boite Postale No. 1261 

C orıstructions-Reparetions-Trav. Publica-Materiel 
--------------------------------------------

de Construction-Cartographie 

Constr. baraque dans g-arage autos Publique 
,, pave rue 7 Eylal: 1050 m2 ,, 
,, ,, ,, Dumlupınar: 1050 m2 ,, 
,, ,, ,, Akgün: 1050 m2 ,, 
,, " ,, Güneş: 360 m2 > • 

Modification au loca! d'exercice de la hande Gre a ıre 
de musique de la Presidence de la Repub. 

Jltep. bltiıs P.T.T. Çeşme Publique 
Constr. mur et depôt pr garder leı os au ci· ,, 

mctiere moderne de Kokluca 
Pııvage avec pierre de taille de la rue situee 

entre le boulevard Ftvzipaıa et la route 
Mimar Kemalettin 

" 

ltep · konak gouvernementai b.mir " 
Constr. bati!iiSe en bois pr. Adm · a Dikili ,, 

,, ,, forge et fonderie ,, 
Travauz d'etude et d'application de la Section Pli uelıl 

Ela:r.ıg-Palo Şeyh Viraa deresi de la lign• 
.Elazıı·fıontiire Iran (cah eh 350 P) 

490 05 
490 05 
490 05 
160 20 

2130 -

1463 60 
2576 81 

530 -

19,5 05 
2673 55 
5500 -

20000 -

319 -

109 10 
193 26 

39 75 

149 63 
200 52 
412 58 

4750 -

Municipalite Turruthı 

" " 
n " 
" " 
" " Com. Ach. Min · Def. Nat. Ankarn 

Adminiıt- P.T.T. Çeıme 
Municipalite lı:mir 

,, 
" 

Defterdaıat lzmir 
Dir. Pr. Monopoles lzrtıir 

Com. Ada. P'abrique Armes a l:ımir 
Ministire Travaux Publieı 

4-3·40 
4.3.40 

4-3-40 
4 3-40 
4-3-40 

12-3-40 

4-3-40 
11-3-40 

11-3·40 

11-3-40 
5.3.40 

11-3-40 
12-3-40 

12 
12 -
12 -
12 -
12 
11 -

16 -
16 -

15 -
15 -
15 -
16 -

Conııtr· echellc Tekirdağ Gre a rre 370COO - 18550 - Com. Aeh. Min. Def. Nat. Ankara 28·2·40 11 -
Coafü. local abri contre leı ıu.s asphy:ıiants Publique 3776 80 282 26 Oir. lmprimerie Maarif 14-3-40 15 -
Dreuement carte etat actucl ville Söke (aj) Cre a gre Municipalite Söke 1 moiı a partir du 22-2·40 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments 5anitaires-Fourniture pour Hopitaux 

Vaııeline: 10 t. Pli cach la k. O 70 525 - C. A.. Command. Gen. Gendr. Ank. 11-3-40 10 -
Sulfate d' alumine: tOft t. ,, 16000 - 1200 - Muaieipalite Ankara 15-3-40 11 -

E. lectricite-Gaz-C hauffage Central (lnstallation et W:aterial 
Con.sole d'eclairage avec acceu. 
Pose potcaux et console et instııll. ligne 

ilectr. dans div. rues lzmır 

Publique 
,. 

Compteur electr. : 1 p. Gro a ır' 

4904 -
1354 50 

Habl llement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

367 80 
101 60 

Municıipalite bmir 

n " 

8-3-40 16 - • 
8-3-40 16 -

Com. Ach. Econom. Monop. Kabatache 19-3-40 16 30 
I 

Habit iolf: 280 complets Publique le coıt. l l 50 262 50 Ecole Normale Kızılçullu a lzmir 
> : 103 compl casquctte: 97 p. ,, 2060 - 155 Miniıtere Justicc Ankara 

12-3·40 15 -
11 -3-40 15 -

Ank . 4.3.40 14 -Couverture en laine: 2500 p. Gre a gre 23750 - 1781 25 Com. Ach. Oir. G,n, Fabr. Mil. 

Travaux d'lmprimerie - Papeterie - Fo!!!"_n_it_u_r_e_d_e_B~u, reaux 
Maebine • ecrire: 6 p. Publique 1080 - 81 - Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 13-3--40 14 -

Diver 

Voiture (paraçol): lOCO p. Gre iı. gre 
Pioches: 500 p.·pclleıı: 800 p.· l ,..loire. 50 p.- Publique 

ıeau: 10 p. pioche larre: 100 p.·hache: 
51l p.·lanterne pr. tente: 50 p.- scie: 25 
p .-cordc: O k. 

Manc e pr. piochcı: 800 p. -id. pr. pelles, rl· 
tcau:ı et vens: IOUO p.·id. pr. martcauz de 
e&1seur de pierres: 150 p. - id. pr. mar· 
teaux: 5, O p.·id. pr. doloire: 50 p. 

Brouette: 50 p. 
Barque a 8 rames: 2 p. 

" 

" > 

N. ceuair d'attclagc pr. "'Oİture de ııecours Gre a ari 
sanitaire: 135 pairea 

Manivelles et divcırs autres objeb Publique 
• Machıne iı. tours: 1 p.·3ppnreil Montrain pr. 

mesurer le diametre inter. du cylindre: 1 p. " 
Garniture de grniueur de tampon (en tapis) : Pli cach 

10650 p. 
Itoupe: 1,5 t. 
Coutcau pr. hacher: 100 p. 
Litapoıı: 3,5 t. 
Cartoucbe de piritolet Kort: 75000 p. (au 

nom et pr. compte du fourniıseur) 
Coutcau camelote: 300 p. 
Aaıianto pr. filtre: 3000 p. (au nom et pr. 

compte du foumiueur) 

Publique 

" 
" Gre a rre 

> 
> 

Pierre emeri pr. achine a airuiıer (50 compl): Publique 
300 p. 

Corde d'uae lonrueur de 15 m.: 500 p.-lan· Gr~ a rre 
terne de matelot: 100 p. chalne: 500 p. 
bnıcule: 3tı p.-baril a uu: 36 paireı 

Bhbe: 20 p. 
Saç pr. farine: 10000 P· 
Comptc:ur d'eau: 3 p. 
Petit ıeau a anıe avecı couverele: 500 p. 
Ciment: 300-350 t. 
Excavatcur de eapaeite moyenne: 2 p. 
Cbaine de patinaıe pr. motoeyolettes N.S.U.: 

800-900 p. 

,; 

" > 

Pli caoh 

1800 -
1742 50 

375 -

350 -

6885 -

1325 70 
2180 -

5340 -

'487 50 
390 -
735 -

2040 -

130000 -

Cai11e de ma~on ueo outillaıe: 30-50 p. 
Ceioture •• feutre: 575 p. 
Maebine·outil a touu pou cou11ineb ıran· 

que: l p.-baocı po., maclııiue ·oulil i 
toau: l p··iaıtrumeat poar d.etaclaer 

Gre a rre la p. 75 -
Gre a re 1625 -
Publique 955 -

leı clons deı cyliudreı: 1 p. 
Motoeyclette: 1 p. .> 

Celle caaiine: 5 t. > 

Litapoa {po•r compte da fourniıaeur): 884 k. Gri a ıre 
Balaiı ırand (pour compl• du fouroiueur):JOOO p. ,, 

500 -
ZU7 IO 

135 - Dir. Gen. Expl. Porb Etat Suc. ismi• 
Vilayet bmir 

" 

" 
Dir. Gen. Ligue Spor. Ank. et lst. 

2 3-40 12 
4.3.40 11 

4.3.40 11 -

516 40 Com. Ach. Milit. Adana 

4 ·3-40 11 -
12-3-40 14 -

29-2-40 10 -

Vilayet Ankara 
163 50 Municipolite lzmir 

11-3-40 15 -
1-3-40 16 -

400 50 

36 58 
29 2S 
55 ll 

153 -

8me Exploit. Ch. de fer Etat Ixmir 

Com. Aelı. Ec:on. MonGp. Kabatac:he 

" " 
> > 

> 

" > 

" " 
,, Div. Isparta 

15-3-40 16 -

18-3-40 14 30 
18·3-40 15 -
18-3-40 15 30 
19-3 40 15 -

19-3-40 15 30 
19 3-40 16 -

13-3-40 14 30 

2-3-40 15 -

> Cerpı Ar•ie Çorlu 28-2-40 15 -
> > 29-2·40 15 -
,, " 28-2·40 15 -

C .A. Mil. Balıkeıır·Com. Mil. lıt. fındıklı 5-3-40 15 -
937 50 Dir. Trav. Pub. du Vil. Diyarbakır 14-3--40 11 -

337 50 
1150 -

71 85 

37-
18~ 56 

Liıue E:ıpl. Ag-riculturc Etat Ankara 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara Jusqu'au 15·3·40 

" " 
Com. Ach. Milit. Adana 
Munieipalte İsmir 

• • 
Cem. Aelt. Eeon. Menop. Kabatache 

" " .. " 

29-2-40 11 -

2i-2-40 
&·3-40 16 -

11-~ 40 
13-J-40 
13.3.40 
13·l·40 

16 -
ı s 3o 
ıo -
16 38 

Memento des Fournisseurs ~ 

LES ADJUDICATIONS QUI AURONT LlE.U DE.MAiN 28 2.94'1 
-

Direction Gen. P .T.T. Ank: Miniıtere Travamx Publie•: 
••' lıolateun [No 1300] Trav. ıondage et enforcemınt pat• 

Com. Acb. Miniat. Def. Nat. : 1 (No 1328] 1;.: 
' Oifferıntıinıtrumentı dımuıique[No 1502] Com. Acb. Place Forte Çaall , 

V. h ·ı. · ' c ' 1 
Cai11e ambu'antı de vettrinair11 {Nı 1324) ıtru, c arnısr11 , sınc, waatı 

B · · [N 13"8) [No 1330] ro~H pour etııer o ~ 'fuılea [No 13291 
Outıllaı:e [No 133a) • . . 

M · · l't' El - Lırue Avıatıen T. Dtizec: ..ıı]' 
unıcıpa ı e azıg : P d lı [N 15>' 

M b. [N l320] eauı: • moatonı et c evres ı , 
•• ıne arroıeuse o 0 . L tt· • b•' 
C A b M·1·t l t • ır. anıue, ı.t. Geoır•P om. c . ı ı . spar a • 

farine [No 1321) Ankara : ••• 
C A h D. · · 1· •t Arınoire, table, etaıere et par• om. c . ıYıııon zmı : 

1 
[No 1329) 

Farİnı> (Nu 1.322] i 
Com. Ach. Milit. Edirne: Com. Ach, lnt. Mil. ıı:mir: 

Viande (Ne 1'31 J 
Direction F oreb Bolu : 

Orgo [Mo 1324] 
Somi·colte [No 1327] 
Febricıtıoıı ~tuve [No 1327) Boiı de Hpin [Ne 133') • . 

Cem. Acb. lnt. Mil. Topb••' · Vilayet Ankara : 
Planta d'aıb111 fonnes [No 13241 Lunettea pour uiıe [No 1~3'] ,ıı 

ı Trompe, ıuu iı. uu, ıireae, piı>clı• 
Etablissementa Hygiene st. : [No 1319] 

Conıtr. car.al ·Htion [No 1327] i Drepcau [No 1541] . 
Miniat. Douanes et Monopoles: i Direction Vakoufı Isparta: 

Clııerbon de Karabük [No 13:271 ! Conatruction mag&1.n (No 1540] I , 
1 b c l ıt·. Vilayet Tokat: Com. Ac • omm. Mi it. 

CoHtruction pne (No 1526] İ Fer a c::heval et C:oa1 [No 1340] : 
ter Reglm nt de Geodarmerie ı Com. Acb. Milit. Lüleburı'" 
de Çanakale • ı AYoine [Ne 1341] . ·- ~ 

AYoinc et beurTc [ No ~326] NOTES • Le1 Numeroı entrc f'J,,ı 
Direction P T. T. lstanbul : theıı .. '?"t ceuı: do notre jourıı• 

Beiı de c:onıtruetion et p anc::he [N .. 1326] lequel 1 avı• 1 paru. ,ıt' 
• (•) Le1 affairea aui Yİll d'un• ',,, 

Direetiou S6rete [zmir : risqae •• rapportent a dea vent•' 
Unıform11 et uıquett11 [No 1328] edjudicatioıı i in ıurendılıro. ,_.-/ 

• • 

UZAYEDEL R_/ -
İzmir Birinci İcra Memurluğundan : fo' 

Bir borcun temini istifası için merbun bir adet R.C.A. fo.tO fi 1 
markalı seyyar sesli 1300 muhammen kıymetli ıioema makin••1 ~11

11 

tılıta çıkarılmıştır. ıS~' lt\ıl 
ilk arttırma 28.2.940 tarihine müsadif çarşamba fÜDÜ ,.at ltt~ 

gene müzayede bedesteninde satılacaktır. ,~ ~t· 
Bu artırmada muhammen kıymetin yüzde 75 tini '9uhıoıı> i ~d 

ikinci artırması 1.3.940 da aynı yer ve saatte yapılacak •• eıı ~~ 
artırana ihale olunucaktır. ili~~ t4.ij' 

Para pefindir, dellal iye müşteriye aittir. Taliplerin ıııab• ~-~ \ıt~ 
bulunmaları fazla malömat almak isti yenlerin de 939 12177 ı>• ~t 
ile müracaatları ilin olunur. 

: l~, 
Devlet Orman İıletmeııi Karabük Revir Amirlifind•".,,1 
Keltepe bölıesi katiyatından Karabük'te köprü başınd~ iıt'f" 

mncut 735 adet muadili 344 metre mikip 162 deıimetre aaıklf 
tomrutu açık artırma ile satılacaktır. fi 

Tomrukların ayrıca baş kesme payları meYcut ve kaltulı1' 
yalmaı olup hacim orta kutu üıerioden hesaplanmıtlır. İ 

Tomruklara aid ~hf tartnameıi Ankara' da orman anıu;11 rtl 
dürlütünde An kora, lltanbul Zonguldak orman çevirıe ıntıd f 
lerinde ve Karabük'te devlet orman işletmeıi revir imirlitiııde 
lebilir. 

Tomrukların muhammen bedeli 12 lira 90 kuruştur. • I 
isteklilerin 0 1° 7,5 muvakkat pey akçesiyle 11.3.1940 ıil11 

l l de Karaaökteki revir merkeaine miraeaatları. 

• * * Blyükd6a:bcUresi katiyatından Karabilk'te iataayoııd~1 ~nlode i.tifte meveut 514 adet muadili 3il metre mikAp 7:J 
metre 1nikip köknar tomruğu açık artırma ile satılacaktır. 11,ı 

Tomrukların ayrıca beş kesme payları meveut •e kabil~ 
7ulm•t olup hacim orta kutu Üzerinden hHaplanmıfbr. ' 

Tomruklara ai_d ıahıt tartnameıi Ankara'da ormaa umuıst ;ı 
1 

llfi•C• Ankara, lıtanbul Zonguldak orman çevirıe mldarl 
6
,f! 

de n Karahükte devlet orman iıletmHİ ruir Amirliğind• I 
Ur. 

To•rukların muhammen bed~li 12 lira 90 kuruştu. ,i 
isteklilerin W/0 7,5 muvakkat pey akçHile 11.3.940 ıiloi1 

de Karabük'teki reTİr merke•İne müraeaatları. 

Cthanb yli T. Hava Kurumundan : --
29.2.940 pertembe a-ünü ıaat 14 de Cihanbeyli hu Jı~ı1' 

1~ aciet m•btelif cin• kurban derilerinin mlza7ede ıur•U1' 
yapılaeaktır. 1 ı 

Taliplerin meak6r rinde ilk teminat akçaaile tut.arı 0 ~-~ 
lirayı veya bu kayaııette pey akçalarını wüzayedeciea öne• 
m••• yatırmaları .. rttar. 

Halle Ormaıı Bölı• Şefli~inden : tı'' ~:J ~q 
Cibalicie mlaadere edileo 390 keatal karıtık odunun ~; f./), 

tali 88 karuf muhammen becılelle 1 l .3.Q40 t rilaine m sadı çı~ '• \ , 
ıi •üa6 aaat 15 te Unkapanında Ormnn B6lfe Şeflitiııde •0,,~ 1 

1 

ma ile: aatılae11tıacan alıcıların o ı atlen evYel teminatı tJJ I~ 
olan 25 lira 74 k11rı1111 teslim eylemeleri illa olaaar, 


