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ABONE ŞAR'FLARI 
Türkiye için Kuruı 

3 Aylıtı 450 
6 .. 8.50 

12 " 1500 
Ecneb' me nleketler in 
12 aylığı 27 

Sayısı 5 Kurus 

Günü geçen nushalar 

20 kuruıtur. \ 

---------~-.;,.,;-

CUMARTESi 

HERGÜN ÇIKAR 1KT1SADI. MALI. TiCARi VE ztRAI 

GAZETESİ 

3 Şubat 1940 

l
~~~~-

İDAREHANE 

1 
Galata, Fermeneciler Cad. 

Kenber hanı. 2nci kat 
No. 8-9-11-12 

idare l rl' şü ur 

Telefon: 49442 

Posta kutusu l'lo. 1261 

l~--------;-. 
Umum Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 

Ekonomik Haberler 
TDrkiyı ilı lngiltırı 1r111nda Jatınhlun Ekmık lhtiyıcl için 
Y•pılın krıdl ınlıımuı ve GUndı 330 tan Buğday Lizım 

TltUnlırlmiz İatanbulun ekmek İhtiya~ı için 
ı a. kerre ••ti•leri aetreluaa• lizım olan butdayın tedariki 
.S llilye• Ye 2 milye• ve 15 lzerinlle çıkan mesele ehem· 

.. 01•• aterli•lik istikraz anlat· miyetini muhafaza etmektedir. 
~ı abkimınca kleri_nı heap· Belediye b11 lauı•ata laımu olan 
'tı .. IVİJe eluHrak ln.-iliz ti- butday izerinde ıeıı tetkikleri· 
"rf alacakları llebloke olaeatı l 11i ikmal etmit ve pnde 330 ,_i it• iatikrnlar Tirkiyeden ten butdaya li:aum görüldüğü 
.. ll.a7aa el••aeak lıtillıaaıa ti· kanaatine varmıştır. Anka· 
~ •• aair Tirk mahı11lltı ite· raya hara ket eden Vali ve 
~U•ri ile adenecekti_r. Ku an· Belediye Reiıi Lütfi Kırdar bu 
""'f-.ı.rllan aonra Inıiliıtlerin lıı•ıuıta hazırlanan raporu da 
~'•1-keti•iıtden yaptıkları mi· almıttır. Valimiz bu mevzu ir.e· 
'Jaat ıiallu pae artmakta riRde Tiuret Vekiletile 1rörüşe

~li•t- l'ibi tekmil tütünlerimi- eek, Toprak Mahsulleri Ofisinin 
•aıı ... •lttefikler tanfından alı· lııa b11tiayı tamamen temin el· 
••catı anlatılmaktadır. meai ve Belediyenin Ofise dai· 

Bir ay :aarfuıda mittefiklere mi ilatiyae cetnli vermeai istene· 
1'••la. ilaraeatın J'Ö•tertliji del- ecir.tir. 

·~· ralr.kamlarlla•, Al• .. ya•ın Şıhrimize bınzin gıldi 
ltİ7&1a1arı•ıır.llaki ••vkiiai ta· vı yakındı yinı gılecık 
~b İ•aiJtereye ve Fraaaaya Şelıırimizlleki lııusad petrel tir-
-.rlettiti aalatıl•aktallır. 1. ketleri ltu kerre 2000 ton pet. 

rilialer ti•tliye kadar piya- rel, MHİ• ve maki .. yatı ıe-
~ı•aa.&a. ea :aiyatle üıı:lm, tirmiflerdir. Ba miktar telarin 
lıltir, fıallık ve tiftik •ilbayaa illtiyacını ltir hayli müdllet kar
~er, lıtuna mukalıtil Franııı· tılayaltilecek deruededir. 
tt ela tatla .. tın al•ıtlardır. d S. Diter taraftan petrol limite 
te n fÜ•ler zarfı•tla lnıiliıı:lar iıi• tle 1apılaa ıiparitler laa:r.ır· 

lto piyuaları•ız,ja lla •iır.ük-
ıı. la•mıt bu gii•lerlle telıırimize 
el 'Je ltaflamıılardır. •• ci•le· ıelmesi ltekleameJr.tetlir. 
.:: ol .. k laue, memleketimi•-
"-- bı711ı. ti~n partileri aatıa Türk Hollındı Ticaret Anlaşması 
.. k laere l•ıilterHin tanı•· Meriyıttın Kılkı yor 
~.. ~illa fİr•alarıatlan Briti4 Hollanda ile Türkiye arasında 
.. -. .. •kan Tobake Şirketi na· mncut !icaret anla1111aları ve bu 
t ~- iç kifilik ltir laeyet Lead· anlatmalara batlı protokollar 
' 

11 fehrimiııe ı-elmittir. lalkümefüDia tarafıntlan feıhedil· 
clt &ay S.nje, Makavel Ye KoH· mittir. Gümrük H inhisarlar 
) ~ llirekkep olan İ•ıili:a lae· V ekileti tarafınllan allkadarlara 
• •tı dotr• Parkotele i••it H yapılan ltir tamimde mezkur 
~~tiki rı.c1 •• itil:ııarea alakadar anlatmaların Şubat 1940 nihaye• 
~ieueaelerimizle rörüımete tinde meriyetten kalkacatı bil· 

1( 1tlardır. dirilmittir. __ 

,, .. ~~•iller lıturadaki temaı· Arpı ihracatının Mürıkıbesi 
liıl 1 bıtirtlikten sonra Anlı.araya 
li ~lder Ye Hlkümet Merke· 
~· alikadarlarla 4ia mllaim 

ita ••lerlle buluHcaklardır. 
~ b~r altlıtıauır.a ı~re i•ıiliır.
ltrı lt•JUaları•ıatia• yapaeak
"~Gtı. •üba7aab tlnam etle· 
~ · laıiliz · Fra .. ı:ı. mllşterek 
~)&eli btroıaaa meaı•p •ir 
._.;• te ba ıüalercle telarimize 
•• .. ~it kllliyetli •iktarda tilin 
~r. •all411elerimi:acea aatı• 
~ •tın aal:aakerelere bqh
~r. laıiliz •e Fra•ıı:r.ların 
"ıaı, . ri•iae kar41 devamlı ta
~rı ~etieeai•ce Al• .. ların 
' llll P•J.•ı&•ıadaki mnkileri 
tar, ~fıklere ı-•paiı elacak. 
,. &117aaı• laer yıl memle· 
-.u,.~ ... aatın al4'ıfı .... u IQ 

' t. ltiıo1a 7akı• Ultlal bu "'ta "•••• •lttefilderia mi· 
"•l.tı •t••ıi k•Y•etle mulate ... 

y -- -
• •nı lthııtt Eıyısı Geldi 

"-~- it :.-...il .. •re u •••••• za ı-elen 
~ llllJai ba•~ıralı F •••a Yapura 
~~ ... .. •ıktar .. a tleri e11a, 
~1 ••. 1•atı, Pa•ak •ena•eat, 
•"-ik 

1 
•ca., haz:lu tleri, boya 

~lal. ~:~··. ipek ipliti, kurtua 
~ titta ~~1 ~bi itaıyan bandı· 
'9~ 1 Bari ••par• ile 4'e 
.... _ .. ,. ILt••- . • 
-.q, boy ' ... la etya, kımyeYı 
'-ik -.ı_ •, lll~kine •kamı, elek
tt-ı lllalae .... 1 

•• rayoa ipliti foto· 
tlt, ...,, •eıaire plmif· 

Arpa ibracabnın mirakabeıi 
hakkındaki nizamname Reami 
Gazete ile netr•lu•muıtar. Niza· 
maame temmu:aun 15 inden iti· 
baren meriyete ıireeektir. 

·Hububat, kuru sebze ve 
yagh tohumlar. 

D6nya borıalarında 
hnbubat fiyatları· 

15.1.1940 
Buiday 

Leadra Beraaaı : 

baılıca 

480 Librui 
ıilin 

Ma~iteba (Ne 1) ıonklnun 29 9-
Manitoba {Ne 2) > 28 101 

9 
Ro .. fe > 279 
C.aubi n Gal'. Avuıtralya 26 

Şikar• Bor .. •ı : 

May11 
Tem•uır. 

E7lw 

ggs ı gsı 4 

96t. 161 4 

lij, 16 
Wimipef leraası : 

llay•• 
Te•muz 
llkteırin 

l•ı•li Kanada 
s ... ı 

Roterdam Boraaaı : 

Manitoba No. 1 
» No. 2 
> No. 3 

100 lı:ilon Flerin 

8,70 
8,60 
8,50 

Kanunlar, Kararnameler ve Ticaret Muahedeleri 
Çekirdeksiz kurıu üzüm ihracatının murakabesine 

dair nizamnamenin bazı maddelerini 
degiştirer nizınu1 me 

Matlde 1 - Çekirdeksiz ku. 1 kaydından azlde olarak ve 9 
ru üziim ihracatını• murakabe· uncu maddede yazılı Yaııfları 

sine dair nizamaamenin 6 7, 8, laaiz olmalarına bakılmaksızın, 
10, 11, 12. 14, 15, 17, 1 , 19, (Topao) ve (Kalburalt&) namleri-
24, 26, 27, 28, 2!1, 30, 31, 35, ile ihraç edilebılir. 
37 38 39 ve 42 nci maddele- Vasıfları veya ilıtiva etlikleri 
ri ~şağıda yazılı ıekillerde de- yAbaucı maddelerin miktarı itiba
tiştirilmiştir. rile, ıtandard ver• lauıuıi tiple-

6 - Çekirdeksiz kuru üzüm- re göre ibraç edilmeyen veya 
leri ihtiva eden çuvalların rayri Topan ve Kalburatlı namları 

safi sikleti yüz kiloyu ıeçem z. altında sevklerine imkin bnluna-
Ticaret Vekaleti, lüzumu ha· mayan, fazla yatmur yemit \'e 

linde, 110 kiloyY tecaviz etme- yah•t bozuk ü:ı.ümlerin de, (En· 
mek ve 15 gü• evvel ilin et. düstiriyel ) adı ile ilaracı caiz.lir. 
mek şartile, bu lilkleti arttırma· Endistriyel adı ile ilara~ edi· 
ta aalabıyetlidir. lecek i:ı.üm partilerinde, a:r.aml 

Çuvalların kaldırılması veya binde ikiye kadar y.abancı mad· 
indirilmesi gibi işlertle çengel de ve uami yüı:de yelliye ka· 
veya kanca kullanılması ve 5 den dar çirük ta•e ltul•ııaltilir. Bu 
fazla ç•nlın biribiri üz.erine ko- nam altında ıevkiyatta b .. lu•a
nulaıak suetile istif edilmesi cak ihrac:atçı, siparitin bu eıaı 
yasaktır. uzerine olduj'unu tevıik etmeğe 

7 - Satılmak üz.ere Boruya mecburdur. 
ıetirilon çekirdekıiz kuru üır.iiın· 14 - Normal •taudard tipler, 
lerin, klfi llereHde kurutulmu,, 7 numara.lan 12 n11maraya ka
salkım fÖpleriaden ayrılmıf, ya· dar altı tipten iltaret elup b• 
banu keku ve lezzetten ve kir· tiplere röre ba:r.ırlaamıt olan 
li maddelerllen art ve ıslatılma· ı üıimler, k~t~ları ••ajıda yazılı 
mıt olmaaı ve piı çuvallar için· numara ve ıaımlerle •arkalan· 
de nakledilmeoıit ve binde iki· mıt olarak, ibra~ etlilir. 
.len fazla tafı ihtiva etmemit No: 1 - E:driuima Karal»uruo 
bulunması ,arttır. 1 s.ıtanaa, 

Hanii üıtümlerin kafi dereee No: 8 - Kiup KaraburMn ~111-
lle kun1tulmamı' veya ıılatılmıı tanas, 
eldutu, ve yüz.de yirmiyi geç· o: 9 - Auslese Kiup Karabu· 
memek izare azami rütubet de· ru• s.ltanaı, 
recesi ve evsafı, aaceden tayin No: 10 - Exeelsier Kiup Kara
ve 011 bef fÜD ev •el ili.o olun• burua St1lta•H, 
mak suretile, Ticaret Vekaletin· No: 11 - Nec Phıs Ultra Kara· 
ce teshil edilir. lturun Sultaoas, 

8 - İtleme yerleri ve işçiler No: 12 - İdeal Golden KRra· 
ba.kkmda aranacak sıhhi ve tek- burun Sultanaa, 
nik ıartlar, İktisad, Sıhhi ve İç- Y11karıda humualı Ye ~llları 
timat Muaveaet ve Ticaret Ve· yazılı normal llandard tıpler, 

k!letlerince müıtereken hazırla- kükirtlenmemiı veya diter vası• 
nacak bir talimatname ıle tayin. lalarla re•klerı açılmamıı ola· 

l 

1 
olarak ihıı.ar edildi~i takdirde, o unur. 

l "b d'I ı_ '-" d '- bunların atatıda yazılı numara 1 U - raç e ı ece .. çe .. ır e .. - . . . . • 
k - - ı · · · d b" · ve ısımlerle ılıraçları çaızdı : • aiz uru uz.um erm ıçıu e, ıra • N 71 N - 1 Ex 

biriDe külçe halinde yapıfmıi No: 7 yerme 0 aturc • 
l · d b 1 ı tri11ima KarabuYn Sultanaa, üzüm tane erın en aaı o an _ , . 

l k lb k . No: 8 yerine No: 81 Naturel Kıup c:Topan• ar ve a ur uıa ıne· b Sul 
.. l k k l ı_ Kara •run tanaa, ıinden çopler e arııı o ara.. 9 • N 91 N - 1 

k - -k t · b k No: yerme o: ature düten ve UfU e sır; vo o:ı.u 

1 d .. kk l Kal AuslHe Kiup Karaburua Sul· tane er en mure •p o ap « 
buraltın denilen üzümler bt1luna• 
maz. 

Topnn ve kalburallının evsafı· 
nı ıöstereo nümuneler, laer sene, 
19 uncu madtlelle yazılı heyet 
tarafmdan ibaar olunur. 

11 - İbra~ edilecek çekirdeft 
ıiıı: kuru ü:r.fimlerıie siilfür diok· 
ait (SO ... ) miktarı, on binde re· 
di aiıbetialleıı fazla olama:r.. 

Ticaret Vekileti, b11 niıbeti, 
llnmu baliode, baıı memleket· 
ler içi , arttırmata aalilaiyetlidir. 
Şu kadar ki ~u ııiıbet ı5g3 sa
yılı kaııanu• 188 İ•ei madlleai 
macıibinee ta•:r.im kılı•an tali· 
ıaatnamede rösterilditi veıbile 

ea l:ııinde on iki ltuç•k nıikda· 
rını ıeçemer;. 

12 - Çekirdeksiz kuru ü:r.im· 
ler, aneak aıatıtla yazılı tiplere 
ıöre lauırlanmıı olarak ibraı e· 
dilir : 

a) Standard tipler, 
b) Huıuıi tipler. 

Şu kadar ki (Topan) ye (Kal
buraltı) denilen iaClmler, tip 

tanaı, 

No: O yerine Ne: 1 ) 1 Natürel 
Excelaior Kiup Karaburun Sul• 
tan as, 

No• 11 yerine No: 111 Natürel 
Nec Pluıı Ultra Karaburun Sal
tana•, 

No: 12 yerine Ne: 121 Natürel 
İdeal Golden Karaburun Sulta
tanaa. 

15 - laee staoıılartl tipler, 17, 
l8, il, 20 Ye il numaralı lıteş 
tipte. ibaret olup bu tiplere fÖ 
re baır.ırlanmıt o 1 a n laiikimler, 
k•taları aıatılla ya:r.ılı ••mmra 
Ye isimlerle markala•m•t olarak 

ihrae edilir. 
No: 17 - Kleiabeeriıe Extris· 

sima Karabuun Sultana•, 
No: 18 - Kleinbeeriıe Kiup Ka· 

rabarua Sultana ı 
No: 19 - Kleinbeeriıe Auılese 
Karaburun SultanH 

No: 20 - Kleinbeeriıe Exc1tlaior 
Kiup Karaburu• Sultanas, 

No: 21 - l\..lcinbeeriıe Nec Plua 
UltrA Karaburun Sultanaa. 

(Devamı var) 

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

YARIN 5 2 940 ta YAPILACAK İHALELER 

İıtanbul Telefon M.üdirlötü: 
Harici kapalı bron:r. tel (No 1275) 
Tel ve telefon kerdenıı (No 1275) 
Kitıd sivana (Ne 1275) 

Bodrum Belediyesi : 
llektnk teaıntı (No 1294) 

Edirne Askeri SAK: 
Arpa (Ne 1297) 
Nohut, pirinç, itıı g11r ve JU af (No 1298) 
Toz teker (No 130 ) 
Sacleyat va ••~ır eti (No HOS) 
Arpa {No 1306) 

Bayramiç Jandr. 1 cı Alayı : 
Sıtu eti (Ne 1301) 

İnhisarlar Umum Miidirlütü : 
Dikiıtrın ve kuain kola {Ne l.>00) 
Hurufat (Ne !SOS) 
Pirinf (No U05) 
<.ialvani:r. bi4eD (No 1305) 
A•ıt aulfııri {Ne 1316) 

İat. Gimrlkleri Bıtraud. : 
Kaııarlı pamuk men•ııcat {No 1301) • 

Isparta Aıkeri SAK : 
Kaz.an, ya~ tav•••, karavana vı. (No 1.302) 
Balıkesir Vilayeti : 

!.;.alorıfer tHiHlı {Ne 1302) 
S fat İ•tuyonu ikmali ın!I. (No 1302) 
Şan tamırı (Ne 1312) 
Köprii taııaırı (Nn 1312) 
Taş ihı.an (No 1.509) 
Menfe:ı: inş. (Ne 1309) 
Köprii tamiri (No 130') 

D. D. Yolları : 
Elelttrilc motörlü aantrifaj tulumba 

(No 1303) 
Bakır izele kablo tel (No 1S04) 
Adi ~amııır ıoduı (No 1306) 

Kı.ıatamoau Nafıa Müd. : 
KHtamonu ı .... , kalorifer •t• (No 1S04) 

Tekirdat Nafıa Müd. : 
Silindir malı::ineei taın'ri (No 1304) 

İslahiye Aıkeri SAK : 
Odıın (No 1305) 

Bornova Askeri SAK : 
Muhtel f eeb:r.e (No 1306) 

Balıkesir Orman Çevirıe Mtd: 
Meşe odunu ve kömürü (Ne 1306) • 

Yüksek Mühendis Mektebi : 
Elb'ııe (Ne 1306) 

Teknik Okuln SAK : 
Çorap, mendil, pıjama, don, bornu'I 

(No 1307) 

• a 

Aakara Levazım SAK : 
Nohut (No 1S07) 

Kayıeri Askeri SAK : 
Elektrik tesisatı (No 130<1) 

Ko~aeli Viliyeti : 
1 aç v ~evnım tıbb ye (No 1309) 

Kabataı Li.aesi SAK : 
Lic vert L"Uma, (No 1311) 

İstanbul Kemut SAK : 
Yul:.ıf (No 1312) 
Tahta •U fıçısı (No l'i17) 
Tevhıt •emen {No 1316) 

Ankara Deftertlarlıtı : 
H11.sta ve cenaze nakli,>e otemobili 

(No 1314) 

Harb Okulu Komut. SAK : 
Ç'ı.me {No 1314) 

Askeri Fabr. U • .Müd. SAK: 
Oıfeni amıa (No 1314) 
F no aagan (No 1314) 
Se er kılı (No 314) 

M. M. Vekileti SAK: 
Yata!: lı:ılıfııfı be:ı: (No 1315) 
Din metÖrÜ ana m lı (Ne 1$17) 
S"nelclilı: teller yap (No 1315) 
KanaVİf• veya Lu {Ne 1317) 

A•kara Huk11k Fakiltesi : 
Elbiae ve palto (No 1315) 

İstHbul Vakıflar Direk.: 
Eliti•e (No 1315) 

Çorlu Kor SAK : 
SıA'ır eti (Na 1315) 

Merai• Askeri SAK : 
Un sadeyağ ve k fuu ye (No 1 15) 

Tophane Levazım SAK: 
Tevhıt ıemer (Nn 1 16) 
Hamur ma'lı: ııııs (Nn 1316) 

Orman Kor. Gen· Komut. 
İst. SAK: 

Madeni meıe da ı (Ne 1316) • 

İıel Nafıa Müd. : 
Pıı.ratener teıi1&tı (1 !7) 

İıt. Def terdarlıj'ı : 
Maııye Ş11bHi bınuı tamıri (No 1317) 

Hamiş : [ ] Tı ak iç"ne alınmıı nu• 
maralar, ı~in hangı HJ ılı ga:r. tede neşr
oldutunu gösterir. 
rı .Sonunda yııdı:ı: işaretı bulanan itler 

müuyed•ye aittır. 

MUNAKASALAR 
inşaat -l'!_fl!!rat- Nafıa J..şleı:!_: Malzeme-Harita 

lst P. T. T. Müdürlüfiinden: 
Büyükçekmece P. T. T. merkez binası tamiratı açık eksiltmeye 

konulmuştur. Ekıiltme 21.2.940 çarıamba saat 14,30 da B. Postaha· 
ne binası birinci katta P. T. T. Müdirlüp odasuıda toplanaeak 
Alım Satım Komisyonuada yapılacaktır. 

Ketif bedeli 1350 lira 'l:l kuruş, muvakkat teminat 102 liradır. 
Taliblcrin olbaptl\ki ketif ve tartaamelerioi girmek ve muvak

kat teminatlarını yapırmak izere çahıma ıiinlerinde a.ez.kür Müdir· 
lük idari kalem levazım kısmına, eksıltme aiin ve saatin.le de en 
az bir taahbüdde 1000 liralık bu İ{e benzer it )&pbtına dair ida
relerinden almıt oldutu vesikalara istinaden İstanbul Vilayetine 
müracaatla eksiltme tarihinden 8 ıün evvel alı••ıt ehliyet ve 939 
yılına aid Ticaret Odası veaikası ve muvakkat teminat makbuzile 
komisyona müracaatları. 

Haymana Belediyesinden: 
Haymana kasabası•• 4,5 kilometre .. eaafeden getirilecek 111yun 

gü:ı.ergib projeai 500 lira muhammen bedeli paıarlıkla ilaal•si yapı· 
lacatından talip olanların 17.2 940 tarihine kadar Haymana beledi· 
ye encümenine miiracaatlan • 

Siirt lelediyeıinden : 
Siirt yiJlyeti•İ laali haıı:ır 80 laekaar •eslı:üa kıa•iyle 120 lleldar 

ı-ayrı meakun kıı•mın teakemotrik luıritasiyle i•ar sabaaı•ı tetkil 
etlen imar pllnının taın.im itlerine ait umumi talimat•a•e•İn al. 
tıneı matldeai mucibin•e yapılması •erekli avan proje•İ• hazırlan· 
maaı Nafıa Vekaletince t .. dikten senra aynı talımatnamenin yirmi 
doka:auncu maddesintle imar planının yapılması evveleıe ilin edilditi 
halde talip zuhur etmemesinden münakasa tadilden atatıdaki şerait 
tahtında on gün daha uuhlmııtır. 

f 
Eksiltme 8.2.940 tarihine miıadif pertembe günü •aat 15 de 

Siirt belediyeai .. ıonunda belediye encümeni bu:r.urunda yapılacakbr, 
Ypkarıda ziluoluaan harita Ye ann proje ve imar plinıaıa 

il 



1 

Ctnıi 

aat, Tamirat, Nafi 

Bü> -kçekmece P.T T. Mrk · binası tnmiri aç. ekııı. 
iirt Vilayetinin h lih zır arıt sı tan:r.imi 

(temd.) 
H y ana kaaabası haritası tanzimi aç. eks. 
Su projesi tanzimi paz.. 

1350 '1.7 
5000 -

1750 -
500 -

ilaçlar, al t, Hastahane Lvz. 

Aseton: 8 t. paz. 15000 -

ensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v .. 

Kundur : 2000 çift 
P lto: 14 ad. 
SiYil elbise ve şapka: 550 t kım 
Kundura köselesi: 10 t. 
San vaketa: 10 t. 

paz. 

kapnh 2. 

,, 
,, 

Çifti 5 GO 

eh.25 
25000 -
28000 -

obilya, büro ve ev e yası Muşamba, Hah, v. s. 

Kilim (Beylik): 600 d. paz. HOO -

ıoı -
375 -

2250 -

1880 -

1031 45 
1875 -
2Hl0 -

llO-

İıt P.T.T. Müdirllti 
Siirt Belediyesi 

Hay an Belediyesi • 

n 

M.M.V. Hava SAK 

M.M.V. SAK 

• 
1 .... ,,..... 

21-2-40 14 30 
8·2-40 15 -

17-2-40 
17-2-40 

S.2-4' 10 -

3·2·49 
Ank. Stadyom Ye Hipodrom Direk. 8 2-40 

10 -
15 -
15-
15 -
15 -

İat. Emniyet Müd. 
İst. Jandr. SAK Taxim Aya:r.pafa 

,, ,, 

İıt. Aık. Faltr. Miid. SAK Salıpaı:ar 

%2-2-40 
21-2.40 
21-240 

16-2·40 15 30 

atbaa işleri - Kırtasy :.vazıh n ---- ----~~------·--------~--~-Cüzdan defterleri ve hedef kağıtları bastırılmau paz. 

akliyat - Boşaltma - Yükletme 

i:t nakli paı:. aylığı 5000 -

ah rukat, Benzin, akine yağlan v. s. 

Maden yatı: 80 t. 

Müteferrik 

Ba1kül 5 O k. tartar: d. 
Saka rabası 
Lama demiri v. s muhtelif demir mal:r. · 

mesi: 60 kalem (müte hhit n nı ve he· 
sahına) 

Yumuşak demir lama: 20 t. d mır tel: 25 
t.·yumuşak çelık tel 5 t. 

Hırd vat malzemesi: 45 k lem 
Kamyon: 6 ad. 
Sıgara m kinesi: 7 ad. (tart. 350 kr.) 
Dikiıtrin kola: 4 t. 
Baııkül tamiri ve damg tanınası: 13 d. 
Zincir T.S.F. ~l: 42 ad. 
Yivli gömlek: 12 d. 
M hmuz: 3000 çift 
Aleminyum çadır dftğmesi: 13203000 ad.

aleminyum küçük kapıül: 4 00000 ad. 
aleminyum büyuk kapliil: 800000 ad. 

İç YC dıı oto lastiti: 21 ad. (Goodyear, 
i•len Fayruton mar a) 

Hurç: 50 ad.-müvezz.i çant ıı böyfik: 100 
ad• orta: 100 ad.·küçfik: 50 ad. 

Metal izabe ocağı: 1 ad. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. 

pa:r:. 

paz. 
,, 
" 

" 
,, 

kapalı z. 
,, 

aç eks. 

' " 
n 

" paz. 
,, 

" 

kııpah z. 

,, 

SıQu eti: 80 t. kapalı :&. 

Dana eti: 3.4 t. aç elu. 
Koyun eti: 7.5 8.4 t. ,, 
Dana ti: 1.800.2250 k. ,, 
Koyun eti. 1800-2250 k. ,. 
Patates: 9.1-12.3 t. ,, 
T 02 şeker: 3.6 4 6 t ,, 
Tirilya z.eytin: 153 ·2085 k. ,, 
T nek peyniri: 1380-3 OU k. ,, 
Ka,ar p ynir: 1025 1225 k. ,, 
Dana ti: 3650-4550 k ,. 
Ekmek: 87 00-1 8250 k. kapalı z. 
Portak l 64 lfik: 10000 ad. porlokal·80 lak: aç. eks. 

220 O d.-portnk 1: 100 luk: 8000 ad.· 
mandalina: 5000 ad. (temd.) 

El dokuma tezgAhı masura sarmak için 
çıkrık 

Bina ankaır:ları 
Hayvan: 1 b ş 
Sığır ve k çi d riı · 
Müatam l sob. 28 ad. 
Boı; bobin ıandı~ı: 1503 ad. 
Sepetli mot 11klet. 8 ad. 

a~. art. 

" p ır:. 

aç. art. 

paz. 
,, 

1600 -

2000 -
12887 

9350 -

485 -
24 00 -
70000 -

1400 -
350 -
567 -

12 o -
1800 -

1470 o -

5SOO -

3500 -

20000 -
1120 -
J780 -
630 -

1012 50 
1107 -
1288 -
521 2S 

1120 -
756 25 

1274 -
1136 25 

400-

150 -

tanzim ııının mub mmen edeli 5000 liraya ~ıkarıl ıthr. Ha
rita11 çıkarıla ak yerler muh mmen miktarı tecavüz etmedıti tak· 
dirde meskun kı ımlar için hektarın t pograf ve imar plina bir
likte yirmi iki gayri meskun nha için de h ktarına on i i lira ve· 
rilecektir. 

Ekıiltmeye gireceklerin yukarıda bahıı reçen talimatnam nin 
beşinci maddeıinde yazılı ehliyeti h i:& olına!arı iarttır. İsteklilerin 
375 lir lık m vakkat te in t mokbuzlarile uzak yerlerden iıtirak 
edecekleria teki f mektuplarının ihaleden nihayet bir 11nt evvel 
encümende bulunması şarttır. Postada vuku bulacak gecikmelerin 
naz rı iliır:ora lınmay cağı il n olunur. 

Hayman B lediye Reisliğinden : 
Hayın nıı k sahasının 1750 lira muhammen bedelli hari· 

tası on bet gün muddetlc c~ık arttırmaya konuJmuıtur. 

1 00 -

1200 -

66 53 

701 25 

l6 37 
1800 -
5250 -

105 -
26 25 
42 52 
80-

IJ5 -
8600 -

412 50 

26:! 50 

1875 -
84 -

283 50 
47 25 

75 ~· 
~3 02 
96 60 
39 09 
84 -
60-
5 55 

153 53 
118 50 

30 -

11 25 

İ.tan.,ul Komut. SAK Pı dılJı 

İıt. Belediyesi 

Aık. Faltr. U. Mtı.i. SAK ADk. 

İıt. Komutanlıtı SAK. Fıa.lıldı 

" Aık. Fabr. U. Mld. !AK Ank. 

" 
,, 

İahiurlar Umum Müdürliığü 

" 
" ,, 
" 
" ,, 

Tophane Lv:r:. SAK 
,, 

,, 

İıt. P.T. T. Mld. 

19-2·40 ı 1 -

3-2-40 11 -

12-2·40 15 -

6 240 10 -
11·~·40 10 30 
9·2·40 14 JO 

9·2·40 14 -

7-2-40 l l -
20-2-40 15 -
21-3 40 15 -
20-2-40 16 30 
20-2-40 16 -
zo.2.40 ., -
20.ı.40 15 30 
g 2·40 14 30 
8-2-40 I~ -

8 2-4i 15 -

191-40 15 -

D.D.Y. Ank. Haydarpaşa S..-k Şefllti ll·l 40 I~ aü 

Keaya A•k. n İıt. Lvz. SAK 
İamir Li1e Ye Orta Okullar SAK 

,, 
" ,, 
,, 
,, 
,, 
n 

" 
" 
• 

Galatanray Lise.i SAK 

İıt. i ci İcra Taluim Cacl. 

A•kara Defteriarlıtı 
T6rkkuta Genel Direk. 
J.H.K. Edirne Şubeıi 
llt. Vakıflar Direk. 
lnhinrlar Umum Müdürlüğü 
İıt. P.T.T. Milel. 

!l-2-40 1 l -
20-2-40 15 -
20·2·40 15 -
20·2-40 15 -
20 2·40 15 -
20.2 40 15 -
20·2-40 15 -
20.2-40 15 -
2 -2-40 15 -
ıo.2.40 15 -
20·2·40 15 -
20 2-40 15 -

9·2 40 15 -

1-12-2-40 18 -

16·2-40 14 -
J 7-2-40 J() -

5.2.40 
19·2-40 14 -

21-2 40 16 -
14·2-40 16 -

Haritası yapılacak ıaha 25 meskun 50 ıayri meskun ol
mak üzere 25 hektardır· 

İsteklilerin Y. 7 ,5 dipozitolariyle arttırmanın ıon ıünü 
olan 17.2.940 cumarte11i günü ıaat 16 ya kadar Haymana 
belediyesi encümenine müracaatları. 

nsucat • Elbise • Kundura - Çamaşır v. s. 
M. M. Yekli ti Hava Satınalma Komisyonundan: 

8 biu kilo AHton pazarlıkla aatın alınacaktır. Muhammen be
deli 15 bin lira olup kati teminat miktarı 2250 liradır. Pazarlıtı 
8.2 940 perşembe günü ıaat 10 Lava satmalma komiıyonundc. yapı
lacaktır. Fenni ve idari prtname her gün ötleden ıonra aıeır:kur 
komisyonda görülebilir. İıteklilerin muayyen gün ve ıaatte kat'i te· 
minat ve kanuni belgeleriyle komiıyonda bulunmaları. 

L!!_JGL!E 

3 Şubat 114' 
~ 

zı 

lstanbul Hayvan Borsası Dlr.1 Satış Ffatları 
- l1. ı. 940 -

Çoşit Saym Ağırlığı P a r a s ı . 
En afatı i:• yakarı Ort• 
Kş. S. Kş. S. Kf. _;;... 

-eyaz 'K.arama11 
ICuul Karama 
Datlıı 

2985 146338 18 50 24 75 21 g.3 

JC.ıyıreık 75 2248 21 22 21 ti 
Kara yak « 1254 25 25 ıs -

-~-~~~~~-----_.,,-
K••u 
Slt K .. uau 59 11312 25 35 J2 .4~ 
--------------~~--~--·~--~--~----~------_,,.,.,,, Tiftik -
Ke~ 8 14 18 16 37 

...... Otlak - ...../ 
17 51 
13 81 
12 gt 

Şark Öküıdi 168 
Ök :r. 80 

17 
10 

18 75 
17 

inek .ıf. 
Dana 8 
Bota 2 
Manda 17 

15464 
24013 

772 
186 
80l 

1526 
780 

12 75 
12 
IJ 

10 

13 
14 
14 

15 50 
14 

12 sS 
tJ~ 
10 8' 13p Malak 1 12 75 

İstanbul Emniyet Müdürlüittnd.en : 
Mödiiriyetimiz için 550 takı ıiYil elbi1e ve 550 adet t•P~~ 

alınmuı kapalı zarf uıulile ckailtmeye konmuştnr. Bir takıııı ' 
ye fapkanın muhammen bedeli 25 lira mavakkat te•inab 103~4 
-45 kuruştur. Eksiltme 22.2.9•0 perıembe J'ÜuÜ 1aat on beşt• ... 
iyetimiz !.iması i~inde yapıl caktır. Teklif mektupları ekıiltaı• 
1aat 14 de kadar kabul edilecektir. İıteklilerin prtHmeyi gö 
içi• Ş. 3 midürlüjüne müracaatları. 

Ankara Stadyom ve Hipodrom Direktörlüfünaen : 
Stadyom hademeleri için 14 adet palto yaphrılaeaktır. 
İhalesi 8.2.940 perşembe günü ıaat 15 de vilayet dai•İ ' 

meniade yapılacaktır. 
Talipleri tartnameaini laer ıün stadyom müdirUiaia.le 

lirler. 

Mobilya, Büro ve ev ıtyaaı, Mutımllı, Hah v.ı. --- --
İıtanbul Askeri Fabrikalar Satmalma Komiıyonund•11 

Tahmin edilen bedeli 2400 lira olı.n 600 adali kilim JJ' 
Tophue Aıkeri Fabrika! r 7ollamuıudaki satıaalma komi.sf'11 

1&.2. 40 euma ıünü Hat 15,lO ela pazarlıkla ihale etlilacektir·. 
İıteklilcrio mun.kkat temiuat olan 180 lirayı ber laa•I' 

malmüdürliaünc yatırarak alacakları makbuıala birlikte _, 
J'Ün ve saatte komiıyo•tla ltwluıamaları f8rbıame her p• ~11 

d. rörülebilir. 

Matbaa İfleri, kırtasiye ve yazıhane Lvz. 
İstanbul Komutanlıaı Satınalma Komiayoaumlan : 

Komutanlığa bağlı birlikler ibtiyaeı için komiıyen••••~~ 
cut nümunesine ıöre ve listeıiade yazılı atıf cüzdan defteri j 
hedef kljıtları pazarlıkla tabetırilecektir. Miuakuuıaa I~ 
pazartesi ırünü ıaat 011 birde batlanacak ve ayni riud• l 

yapılacaktır. İsteklilerin belli srün ve saatte Fındıklıda K•o>" 
••tınalma komi1117onuna ıelmelcri. 

Nakliyat - Yükleme - Boşaltma 
lıtanbul Belediyesinden : l 

Kara ğaç mezbahasında kesilen hayvan etlerinin 3 
yıı 940 tarihine kadar mezbahadan kuap tlükkinlarııı' 
iti 2490 No. lu kanunun 40 ıncı maddesinin son f •. 
ıöre paz rlığa konulmuıtur. Aylık kira muhamm•l21 

lira Te ilk teminatı 150 liradır. Şartname zabıt ve ıO 
lat kaleminde ıörulecektir· ihale 3.2 940 tarihine rı• 
cumarl .. i &ünü aaal 11 d.ı daimi encümeade yapıl' O 

Talıplerin ilk teminat makbuz veya ruektupl rı ve g4 
na aıt Ticaret Oda11 ve ıartnumeao yazıla veıaıka ııı'1, 
duklarıha dair emniyet 6 cı ıube müdiirhaiü ile D•" 
caret müdurlüjünden alacakları ve ikalarile ihale 
muayyen ıaatte daimi encümende buluııoıaları. 

ahrukat, enzin, akina yağları v. s. 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüjü Merkez Satıl'' 

Konuıyonundan : 
Üt kalem ve ceman 80 ton madenyatı ahaacak. 

1 
Tahmin edilen bedeli 16 bin lira olan ilf kalem n c•rı>' 

maden yatı Aıkeri l-1 abrikalar Umum Müclürlüp Merk•• ~ 
komiıyonunaa l'.l.2.940 pazartesi iÜnÜ uat 15 de pa:r.arlı~,ı 
edilecektir. Şartname paraıı~ olarak komisyondan verilir. 
muvakkat teminat olan 1200 lira ve 2490 nu111aralı kan11ıı""f 
maddelerindeki Yesaikle komiıyoncu olma.lıklarana ye .. u 

1 

kadar tüccardan olduklarına dair Ticaret Odaın nıika•i)C: 
ıün Ye uatte komisyona müracaatları. 

Uteferrik 
İstanbul Komutanlığı Satın ima Komiıyonu11d~: 

Komutamlıtı baah birliı,Ier ihtiyacı için bet yüz kil•~~ 
adet bukül pa:r.arlıkl satın alınacaktır. Miiuakuuına 6· 
gilnü uat onda hatlauac:ak ve ayni a-ünde ibaleıi 1•P ti 
İıteklilerin belli gün ve natte Fmdıklula Komntaohlı 
komiıyonuna gelmeleri. 

11 ~ 
• • * Mina.kasa günd talib tıkmayaa Komutanlığa bd ,~ 

ihtiyacı için komiıyonumazda mevcut evsafına uygua ol~~
iki bin lir lak saka arabuı pnarlıkla s tın alınacaktır· ft 1 
na 19.2 940 pazarteıi gü~ü saat on buçukta batlanacak °'' fı 
de ihalesi yapılacaktır. lıteklilerın belli güıı ve saatte 
Komutanlık aatıaalma koıniıyoaana ıelmeleri. 
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lstanbul P, T. T. Müdürlüilnden : 
İdare ihtiyacı için 50 n-:let çift hıırç, yüzer adet büyük ve orta 

'•y, elli adet küçftk boy miiveni çantıuı alımı kapalı zarf uıulile 
eksiltmeye konulmuttur. · 

Eksiltme 19.!.940 pazartesi saat 15 de B. Postaha a• itinası 
birinci katta P. T. T. Midürliip odasında toplaaaeak müdirlik 
Ahm Satım kemiıyoauoda yapılaeaktır. 

Muhammen bedeli i500 lira, mu·aJı::kat temiaat 412 lira 50' 
lumııtur. İsteklilerin tipe CIH milairlü numuaelerile alıma esas feni 
Ye eksiltme tartnameleriui J'Örmek ve muYakkat teminatlarını yatır
•ak l•ere çalııma gioleriude meı:.kür müdirlük idari kaleııı levıı
ııa kısmına, eksiltme saatinaeo bir saat evvoline kadar kanun•u 
tarifine göre haaırlanmfı •ektuplarını !)39 senesi için muteber tica
ret odası Yeıikası, muvakkat teminat makbuzu veya ia•nka mektu
luı ve teklif mektubun• muhtevi olmak yukarda ıözü ıeçe11 komis
Y•• batkanlıtına No.lı makbaz mukabilinde tevdi cyle•eleri. 

Mlaakua GaaetMi 

İlk teminnt 118 lira 50 kuruştu. 
İsteklilerin Ticaret Od sının yeoi yıl 'esi kası veya ruhsat 

vaıı tezkeresi ve teminat makbuzile birlikte sözü geçen gün 
saatte komiıyond. bulunmaları. 

Teminat y ıhrm \'e ş rtnameJ i görw<:k istıycııleriıı ÖCJ O~,lun 
ela Galatasaray lisesi iılnresine müracaatları ilan olunur. 

• • 

UZAY DE R 
İstanbul P T T. Müdürlüğünden : 

İdaremiz nakli vasıtalarından olup bu kere hurdaya tefrik edile 
rek satılmaları kararlaıtırılan 3 aded Triyomf marlca epetli moto
sildetia 24. t ,.,40 tarihinde mukarrer pazarlığı içiı top! nan Komİs· 

yona mürncnııt eden taliblerin tel lif ettikleri bedd haddi liyık 
ıörtilmedi~inden pa:r.arlığın yeniden n 14.!.940 çarfamba saat 16 
aa B· Postane binası birinci katta Mltlirlik ocluında toplaaaeak 

Aıkeri f altrikalar Um11.• M6cltlrlüf6 Merkez Satınalma Alım Satım Keıaisyonuııda yapılması kararlaıtırılmııtır. 
KeMiayonulldan : Muhammen bedel 150 lira muvakkat teminat 11 lira 25 kunıt· 

Tahmin edilen bedeli 12887 lira olan 60 kalem lama demiri t.r. İsteklilerin ıi:r.i geçea motosikletleri ıirmek iç' n Sirkecideki 
••sair mwlatelif demir malzemesi müteıılahit nam ve hesalmıa Aake· · idare l'arajına, şartnamesini görmek Ye munkk~t lemimıtını yatıra_ 
rl fabrikalar 11mum mildlirlütü merke& satıaalma kemiıyonunca d rak üı:ere çalıfma gfinleriıı e mHkiir Midürlük idari Kalem Leva. 
1.2.940 cuma ıiinl saat 14.30 da pn:arlıkla ihale edilecektir. Şart- zım kısmına pnarlık rün ve sadinde de l uvakkat teminat makbu 
•aıae parasız olarak komisyondan Yerilir. Taliplerin muvakkat le· l 
lllİoat olan 966 lira 53 kurut ve 2490 nwmaralı kanuaaoun 2 ve 3 

.ı.ilc Komisyona mirrcaat eri. 

.. acldeleriacleki nsaikle komisyoneu elmadıklarına n bu itle all 
kaclar tüccaraan olduklarına dair ticaret odası vesikasiyle mezkur 
ita ve saatte komisyona miracaatları. 

İstanbul 2 fnci İcra Menıurlufundan : 

•*• 20 Ten 44x2,5 mm. yumuıak demir laaıa 
2,5 » 6 mm. demir tel 
2,5 > l 4 parmak yumufak felik tel 
2,5 » 5 mm. yumutak demir tel. 

Dairemizin 9J9.3UO nu aralı .losyaaile hakkı ~apiı yolile 
merlaun olup bu kerre paraya çeuril•Hine karar Terilen Beyotlun
da Şehit Muhtar maballui Cuımhuriyct caddeıiode buluean Taksim 
kıtlasının birinei katında Ye Takıim caddesi lurinde büyik salo
nu• nısf eilaetinde ve l odaaa 4 aded el dokuma tezgihı, ve 3 

Tahmin edilen bedeli 9350 lira olan yakanda yazılı dört kalem 
deınir ve çelik malzeme askeri fabrikalar •mum midürliğü merke7. 
.. tı.alma komisyonunca 9.2.940 e11ma riaü saat 14 de pazarlıkla 

(Devamı 4 ncü sayfada) 
-------~~·~--------------=---..;_--______________ _ 

ıSTAN UL 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komiayoodan verilir. Ta· Ti car et ve Zahire 
liplcri muvakkat teminat olan 701 lira 25 kurus ve 2490 numaralı B o r s a S 
kananun 2 ve 3 maddelerindeki veaaikle komisyonH olmadıklarına • ..,_...,. 
Ye bn itle allkadar tüccardan olduklarına dair ticaret odaaı vesika- - 2 2·!140 -

ıiyle mezkur l'Ün ve aaatte kemisyona •Üraeaatları. -=- F İ A T L A R 

D. D. Y. ve Limanları İtletm• U. Mödürlüfünden: ,--C ~ ~~ 1 Afatı Yakan 

Mulaammen ltedeli 3500 lira olH bir aded metal iır.abe ocatı - - Tr.-Pa. Kr. Pa· 

19.3.IMQ aalı rünii şaat 15,JO aa kapalı :r.arf usulile Ankarada İdare flutda) yumo~ak 
~inasıada aahn alınacaktır. • .. rt 6 5 

Bu ite rirmek isteyenlerin aynı gün saat 14,30 a kadar koais· • Arpa Anad.I 
Yapak Trakya 

Yon reisliti•e vermeleri liı:ımdır. Bııfıday lı:ıır.ı'ca 

5 20 
4 30 

78 
4 31,5 

Şartaameler paraaı:r. olarak Ankarada Mal~eme Daireıiode, Balı.la 
lia .. darpaıada Teaellüm ve 5nk Şeflitindea .lafıtılacııktır. Ça-.ear 

5 32 
4 30 
4 30 

14 15 
5 1 
ıs -
6 10 

J Keten t•h•mu 

lıtanbul Levazım Amirliii Satınalma Komiayonundan: 
Goodyear, Mitlen, Fayriaton markalardan elmak ü:ıcrc aıafıda 

Yazılı oto lastikleri 6 2.9.tO aalı rAol aaat IO de Top.banede Ln. 
.\111irliti Satınalma Komisyoaunda pazarlıkla satın alınacaktır İstek
lilerin teminatlarile belli saatte ko•iıyona gelmeleri. 

• • • İç Dış Adet 

3 3 
! 2 
2 2 
1 1 
3 2 

• • • Adet 

,, 3~x6 eto lastiği 
,, 30x5 ,, ,, 
,, 32x7 ,, ,, 
,, 600xt0 ,, ,, 
,, IOOx 16 ,, ,, 

13,200,000 Alemioyu• ~adır ditmesi 
4,000,000 Ale•i11yum kuçiik kapsil 

800,00U Aleminyum büyük kapıül 
Yukarıda miktarı yaz.ılı Ü~ kale~ çadır malzemHi 8.2.940 per

•tıırıbe rinü saat 15 de Tophanede l.taobul lnazım amirli;i aatıoal
llla komiayo ttnda pazarlıkla alınacaktır. 
~· Hepainin tah[)liD bedeli yi:ı kırk yedi bin lira, ilk teminatı se-
1l ~İn altı yiiır. liradır. Ayrı ayrı teminat ta verilebilir. Nümune 

te fartnamesi komisyonıi.t görülür. İsteklilerin belli saatte komisyo· 
... srelmeleri. 
p • • • 3 bin çift mahmuü müteahhııi nam ve lteı•bıııa alınac. l<tır. 
lt•larlıl.tla elta;iltaıeıi 9.2.940 cuf.aa ıı-ünü sant 14 30 da Tophanede 
el •aı:ım amirliği sahn.ılma komisyoıumda yapılacaktır. Tah uin be · 
ı:li .1800 .lira.' ilk t~minatı l35 ~ıra.iır. l\ümunesi komiııyonda görü · 

t', lsteklılerın bellı saatte komıayona ıelmeleri. 
••• 

~ Hırdavat malı:-:111eai, zincir, dikistria kola yivli iÖmlek ve 
•1'61 tamiri: Bak inhisarlar U. Müd. ilialanna. 

~-~-k,_Z_a_h-in_e_, E--.-, -Se_b_z_e v. s. 
Konya Levazıan Amirliii "Sat.nalma Komisyonundan: 

Ş 80,000 kilo ııfır eti kapalı zarfla ekı!ltmeye konmuıtur. 
ı;rtnameıi Ankara, İı anbul Lezazım Amirliii ve Konya 
._. \>az:ım Aınirliii Satına.ima Komiıyonlarında aörülür. T ah
Ş i~ tutarı 20,000 lira ilk temınatı 1875 liradır· ihalesi 21 
) \l at çarıamba ıünii saat 11 de Saiınalma Komisyonunda 
l_P•lacaktır. Teklif mektupları saat 10 a kadar Kenyada 

•az:ırn Amirliii Satınalma Komiıyonuaa ıelmeleri. 

Galataıaray Liaeıl Artırma .,.. Ekıiltme Komiıyonu 
Reiıllfinden : 

Cinai Miktarı Beherinin T. Fi7atı 
.. Adet Krf. Sa. 
portakal 64 lük 10000 5 60 
}) OrfakaJ 80 lik 22000 3 25 
..:rtakaı 100 ilik 8000 1 75 

aa.tali•a 5000 3 U 
1'.r· ~alataaaray lisesinin ihtiyacı olan yukarıda cinai, miktarı ve be-
11 ~~111 tahınin bedeli ya:ı.ılı maodaliaa ve portakalların 30. 1.940 sa• 
tlicl uıı~ yapılan açık eksiltmesine istekli çıkmaıılıfındad on a-iin tem· 

•el ı l 111 ittir 
Ek · • ~o. 34 aıltme 9.2.940 cuma rünfi saat 

ela 9 da Liseler muhaaebecilitiode 
1•pılacakbr. 

15 de Beyof lu İstiklal caddesi 
teplaaan mekteb komiıyonun• 

Kuşyemi 6 8 
Yu!af 5 7,5 

37 -1, 30 
f'ıntiık jç 
Fuıılya to•bul 

Suaam 16 lO 
GELEN 

Soaam 
Butday 
Razmol 
Mısır 

Keten tohumu 
Arpa 
Çndar 
Un 
~epek 
Yolaf 
Yapak 

Tiftik 
Yııpak 
Mercimak 

G 1 DEN 

Kandir tohumu 
Kuşyemi 

K. ceviz 
Afyon 

5 ıs 

13 Ton 
ltıl 

6 • 
76 

210 • 
15 .. 
:!2 1 

15 • 
232 

3 • 

54 Ton 

49 " 
20 " 

15 ,, 
10 
12 .. 

2,5,. 

DIŞ FlATLAR 

Bu~day 

" Keten T . 
Mıaır 

: Li'Yerpul 

; Şıka " 
• Vın•pek 

: Londra 

a o ı, 
ÇEl-..L.ER 

2 ~ 1940 

3 49 
4 59 
4 01 

1 85 

Loı:.dra 5.24 
Nevyork 130. 19 
Paria 2.9308 
Mlllııo 6.6975 
Cenevre 29.2022 
AmıterJan 69.185 
Briiksel 2:!.0875 
Atina 0.97 
Sofya 1.5775 
Madrid 13.4325 
Budape11te 23.28875 
Blkreş 0.97 
3elgrad 3.0825 
Y eJı::ohaına 30.81 
Stokbolm 31.005 

1.iHAM VE TAllVILAT 

T irk Borc11 1. Peti• 1 Q.123 
Erıani 19.80 19.86 

- .. 

ŞEHiR TIY A TR OSU 

Tepebafı Dram 

kıımı 

Gece saat 20,30 da 

O KADIN 

latiklll Caddesi Komedi 

kısmında 

Bu akpm aaat 20,30 de 

LONDRA BORSASI KAPANIŞ 
FIATLARI 

18.1.1940 
Kalay: 
Standard pa~ia 
S ay n4eli • 

En çek En ar. 

237. 75 237 ,5 
238,25 238,-· 

lnııliır: lı:ala71 Liverpeol 

Bakır: 

239,25 1 
!lektre - Steri. 62- 0-0 
Tufıye edılmi~ • 62- 0-0 
r ufiye eıtılmiı oıa 99, i • 61- o.o 
THfıJ" •diımıt •ıo ,9,2 • •O- 0-0 

l' 5' 
Tal çıı\taklar --- • 65- 10-0 

4 16 
Maden ~eTherı Fiyatları: 

Antimuan: 
Hara Cıf Nemiaal 
Cnlıcr (•ii ıfıt) 010 5516S Cif 111-11;6 
Adi eıo .(Q Cif ooa . 

Reııulu•, lııgilı:: malı ııntnpo 
tu imi o/e 99,6 Steri. 95 

R•~TU!u lngiJrı. o;o 99 • 87 ,5 
Rcgulua ecnalti, Cif • 77 num. 

Arsenik: 
Beyaı., Makaiıta malı, 

•ıo 99 Cıf Ster. 30 nom. 
• 1ıveı; e/o 99,5 ., ,. 30 nom. 
11 Corwali {lngiltere malı) 

o/o 99 F. o, b. Star. nom. 

Bakır : 
Cevher O/• 15/~ iinitHi 

•ıo ~51&0 

Blend: (Çinko cnh•rı) 
Sert, idi mal, f,o \t . (Fabri· 

nom. 
nom. 

kaea) Ster. 18-
• Hindıataa ma 1 ı f. o . b. no . 

CiTa: 
f. o. b, Dolar 150 

Krom: 
Rhoduıa •/ o4li, Cı:l o3 Cıf 115r125-
Turltı) u "; •48 Cr:. o3 F b !f l -':J 116· 
Y o ; 11 edo. ın 

O/.;; 55157 Cr2 , Cf ım. 

-...t.ır~u l : 

Cc:~h·. "ı • W RC tın) 
baz S•er 12 (eh n) 10111 

Manganez: 
Hindıatan malı O/o 50/.52 Mn. 

Ün teai 112 
" • o/ o 4S Mn • nem . 

Molibden: 
o/o 80/ 90, Mo S2 501-

TAKAS PRİMLERİ 

Takasın nev'i ltbalit lhrııcat 
Hu.ır Alivre 

Ent.ırıanjabl 

lo2ıltere 
Belçika 
Hollanda 
ıe~e; 

Franaa 
ı•viçre 

S6 
70 
76 
66 
53 
5, 
78 

45 
40 
47 
41 
50 
42 
40 

44 
39 
46 
40 
48 
41 
39 

İhracat priıaleıi ole 100 lı:ıJmet Üı.:inıien 
laHau edilınittir. 

OGLUMUZ 

Şehir Tiyatroıun•n bütün laa

sılatını felaketzedelere tahsis 

ettiti büyik mflaamereai 5 fU• 

bat pazartesi akıamı ilk defa 

olarak : 

PEMBE SOKAK 48 NO. 

Y Han : M. FERiDUN 

:insi Mikdarı Mabam. B. % 7,5 Te•ia
0

at Ekıiltme 
Lira Lira Kr,. Şekli saati 

----------- ----
İ. SF. Ziaı:ir 
Yivli Gömlek 
'ln.,,kiil .lmiri ve 
damgalanm sı işi 

42 a.let 
12 » 
13 , 

567 
1210 
350 

42 52 
80 00 
Uti 

Açık &k. 14 
l! > 15,JO 
rı > il 

Dikistriu kola 4000 kilo 1400 105 00 » > 16,JO 
1 Zincıir ve yivli gimlek •!muoesi ve kola t•rtnamcai mu· 

cibince yukarda ~ias ve mikdarı yaz.ılı "4" kalem malzeme lııizala. 
randa gösterilen u .. lerle eksıltmeye 1.0 muştur. 

il - Muhammen bedeHeri, muvakkat teminatları, ekıiltme 18· 

atleri hizalarınaa yazılıdır 
ili - Eksiltme 20.ll 940 Salı ri Ü Kaltata,ta Levaaım Yet M11-

bayaat Şul.esindki Alım Komisyomında yapılaealdır. 
iV - Zincir nümuneıi her J'Ün söı:i reçen Şubeden ... yivli 

gömlek nümunesi de İdaremi.ıin Paşabahçe Müskirat Fabrikaaıada 
görülebileceği ribi ı .. ol ı t rlnameıi de parasız alınabilir 

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gln ve saatte Yo 7,5 
1in11me paral'ariyle birlikte mezkur Kemis7oııa gelmeleri. 

(870) 1- .. 
••• 

l - Müfredat listesi maeibi•ce "45" kalem hırdavat Levaır.ı•ı 
pazarlıkla ııatın alınacaklar. 

il Muhammen bedeli "4 5" lira muvakkat temiaatı "36,l7" 
liraiır. 

111 - Pazarlık 7.2.940 Çarıa111ba giaü saat 11 de Kalıtatqcla 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyeaunıia yapılaeaktır• 

lV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte X 7 ,5 
1iiven111e paralariyle birlikte mezk6r Kr.naisyona relmeleri • 

(869) 1-4 
••• 

Cinsi Miktarı Muhammen B. Eksiltmenin 
Lira Kuruş şekli saatı 

Otomobil levaz.ımı 289 kalem Pazarlık ) 
> iç liatiği 

muhtelif ebatta 64 adet ) 1.f,30 
1 - Mufredn.t listesi mucibince yukarıda cina ve miktarı yazılı 

elomobil lcvaı;,ımı pııurlılda satın alınacaktır. 

il - Pazarlık 6-11-940 salı günü Kabataşda Levazım ve Mubayaat 
Şube•indeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ili - Müfredat listesi bergün iÖZÜ geçen Şubetien parasız nlına
bılir · 

iV - lıteklilerin pazarlık için tayin edilen ıiin ve saatlerde % 
7,5 rövenme paralarile birlikte me.akOr Kemiıyona l'el•eleri. 

(SOS) a-4 

Marangoz İşleri 
Güzel Sanatlar Ak demisi Müdürlüjünden : 

J.- Aka.lemi Tezyini saaatlar Ş•hHiain •edlij atllyesi iti• açık ek 
siltae W1nlii ile" 18,, aodllj aıasaaı "54n pllotet, "25,. 9ist .... paaı 
"l,, de malzeme dolabı yaptıra) cakhr. ealAj •asaları•••• behe· 
ri•İn uba•men bedeli "-4 ", pllnt•tİ• "0,~S", büst achpasıoın 
"19", al:ı.e111e olat.ını• ıia "50" liradır. 

2 - • itlere aici ıartııa•e, reıi• ve tliter evrak l.e.lelsiz ela
rak Akadewi idarHiaden alıaabilir. 

3 - Açık eksiltme 12.2.940 paaarteıi ri•I saat 14 ııle Catalo
ilu11ıia Y6luek Mektepler Muhaaehecıiliti•ıl• yapılaeaktır. 

4 - Hey'ett am11miyesinisı m•aa•aea eeaeli "12'0,IO" lira 
tuta• 911 işlerin muYakk t teminatı " 6,82" liraaır. 

5 - Açık elr.ıiltmeye ka~11ni evsafı haiz elanlarda11 ltir •aran 
goz imalathanesine sahip olduklarını vesika ile iıbat edenler gire 
bil r. (646) 2-3 

Mahammen ltedeli 1560 lira olan 1000 kile transfermatör yatı 
3000 kilo 'Türbin yaiı 6.2.940 Salı ~nü saat (il) oa bira• Hayaar 
p&f&d& Gar binası d&hilindeki Koıaisyen tarafıadaa açık aluiltme 
uaulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin l 17 liralık muvakkat temiaat ve 
kanunun tayin ettij'i vesaikle birlikte eksilt•• ırioü saatine kadar 
Komisyona müracaatları laz.ımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komiıyondan paruız olarak datıtılmak-
tadır. (539) 4 - 4 ..... 

Muhammen bedelleri aşatıda ya:ulı olan iki liıte muhteviyatı 12e 
kalem perçın çivisi, ntaç vidaları, rondela va iupilyalar 18-3-1940 
pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usiill ile Ankarada idare bi
nasında satın alınacnktır. 

Bu işe ıirmek isteyenlerin aşağıda yuıh mwvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiti vesikaları ve tekliflerini ayni g!n saat 14,30 a kadar 
Komisyon Reislı~ine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Mabeme dairesinden, Hay
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefıifınden datıtılacaktır. 
Malı:emenin ismi Muhammen bedel Muvakkat teminat 

---------
Per~in çivisi 
Ataç vidaları, rondela 
ve rupilya. 

Lira 

24176 
1210 1 

(7'°) 

Lira 

1813,20 
9U7

1
jO 

1-4 

İmtiyaz Sahibi 't'e Yazı lıleri Direktörü: i .. au &hit 

Baaıldıtı yer: Akın Buımevi lıtaabal 
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3 FEVRIER 1940 

ADMI IST ATION 

Galata, Fermeneciler Cad. 

Kenber Han, 2me Etng~ 

No 8-9-11-12 

Telephone: 49442 

Pour la Publicite s'adresaer 
a l'Administration Journal Proiessionnel das Four'""·c ..anurs t d s Entr pr n rs de l'Etat Boite Postale No. 1261 

Tableau Synoptique d Adjudications Ouve • Aujourd'hui 

Objet de ,'adjudicatlon 

Adjudications au Rabais -

Mod;-""-pru: 
d'adjudieat. eatima 'f 

Cauti;;n. 
proviıt0İl'c 

-1.Ae.x ••;"°a"'Jlldication et du 
Gahier dH Chari'e• Jours Heures 

ConstructionsMReparatlons-Trav. Publics-Materiel de Conatruation-Cartographie 

Dressemcnt cartc vill Siirt {aj) 5000 - 375 _, Munieipalite Siirt 8-2--40 15 -
> ,, bourg Haymana Publique 1750 - - - > Haymana 17-2--40 
> projet pr. adduction d'eau Gre a rre 500 - ,, ,, 17-2-40 

Rep. b·t. P.T.T. a Büyükçck.msee Publiqu 1350 27 102 - Dir. P.T.T. lstanbul 21-2-40 14 30 

.-roduits Chimiques et Pharmaceutiq~ea-lnatrument Sanit•lraa-f'ourniture pour Hopitaux 

Acetona: 8 t. Gre a rre 15000 - 2250 - Ce•. Aeil. Miaiı. Def. Nat. Dep. Aviat. 8·2-40 10 -

Habil lement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Coıtumea el chnpeaux: 650 complets 
Cuir pr. chaussures: 10 t. 
Vachette jaunc: 10 t. 
Chaussurcs: 20 O paires 
Paletotı: 14 p. 

Pli eaclı in p. 25 
,, 
,, 

25000 -
28000 -

Cre a rre la p. 5 60 

1031 4) 
1875 -
2ıro -
1680 -

Dir. SGrate htanbul 22·2-40 
C. A. Gendr. Ist. iı Taxim, Ayazpaıa 21-2·40 

" " Com. Aolı. Mlnis. Def. Nat. Ankara 
Dlr. Stadium et Hyppodrome Ankara 

ıt-2-40 

3-2-40 
8-2-40 

15 -
15 -
15 -
ıo -
15 -

meublement pour Habitation et Bureaux-Tapi serle ete:. 

Tapiıı: 600 p. Gre a rre 2400 - 180 - C. A. • Mil. Ist nbul a Salıpaıar 16-2-40 15 30 

Trevaux d'lmprimerie - Papeterie - Fourniture de Buraaux 

lmprcssion carnetıı Gre a ıre 
Tren port-Chargement - Dechargme~ 

Transport viande Gre a ır6 par moiı 5000 

Combustible - Carburant-Huile 

Huile minerale: 80 t. Gre a rre 16000 -

Dlver 

Articlcs de quincaillerie: 45 lots 
Camion: 6 p. 
Maebines pr. eirarett s: 7 P· (e. 
Colle dcxtrine: 4 t. 

eh. 350 P) 

Repar. et timbraı• baııeule: 13 p. 
Chaine T.S.P'. 21: 4l p. 
ChemİH İl ourlet: 12 p. 
Fer lama et div. autrcs articl a en fer: 60 

lotı (au nom et pr. eompte de fournisseur) 
Fer mou lama: 20 t.-fil en fer: 2,5 t,-fil en 

acier: 5 t. 

Gre a fU! 
Pli oaeh 

> 

Publıque 

" 
" ,, 

Gre a rre 

,, 

it 

485 -
240 o -
70000 -

1-tOO -
350 -
367 -

1200 -
12887 -

9350 -

8aıeule pesant 500 k.: 6 p. 
Voiturc pr. transport d'eau 
Ep ron: 3000 pairca 

Publique 2000 -
Gr• i gri 1800 -

Boutons en aluminium: 13200000 p.-id. cap· 
sules pctites: 4000000 p. - grandes: 
800000 p. 

Cbambre l air et pneux {marque Goodyear, 
Mıchlcn ou Fairelton): 21 p. 

,, 

" 
eaacc: 50 p.·gra'lds sacs pr. factcur: 100 p.- Pli cacb 

id. moyen: 100 p. id. petits: 50 p. 
F o yer de fondcric: 11 p. 

Provisl ons 

Viande de veau: 3.4 t. Publique 
,, ,, mouton: 7,5 8,-4 t. ,, 
,, ., veau: 1800-2250 k. ,, 
,, " mouton: 1800-2250 k. > 

Pommeıı de terre: 9,1-12,3 t· > 

Sı.ıere en pouclre: 3,6-4,6 t. ,, 
Olivca: 1530-2085 k. ,, 
Fromage blanc: 2380-3200 k. > 

,, kacher: 1025-1225 k. ,, 
Viande de bocuf: 3650-4550 le. ,, 
Pain: 87000- I08250 k. Pli cacll 
Qranre (64): 10000 p.-id. de (80): 22000 p.- Publique 

id. de (100): 8000 p.-mandarine: 5000,, (aj} 
Viande de bocufı 80 t. Pli cach 

Adjudications a la surenchere 
ltabli et • 
Peaux de moulon et chevres 
Decombres bit. 
Cbcval: 1 t~te 
Motooyclettcıı avcc panier: 3 p. (al) 
Caisscı vidcı de bobine: 1500 p. 
Po~le usnge: 28 p. 

Publique 
> 

> 

Gre a rri 

" ,, 

147000 -

5500 -

i500 -

1120 -
3780 -
U0-

1012 50 
1107 -
1288 -

521 ıs 
1120 -
796 25 

1274 -
11366 -

20000 -

400 -

150 -

Com. Ach. Comm. Mil. Iıt. Fındıklı 19·2·40 11 -

1500 - Com. Par . Mun icıip. lstanbul 3-2-40 11 -

1200 - Com. Ach. Dir. G~n. Fabr. Mil. Ank. 12·2-40 15 -

36 37 
1800 -
5250 -

105 -
26 25 
42 52 
80 -

966 53 

701 25 

135 
8600 -

412 50 

262 50 

84 -
283 50 
47 25 
75 94 
83 02 
96 60 
39 09 
84 -
60 -
95 55 

853 33 
118 50 

1875 -

30 -

11 :25 

Coıa· Ach. Econoaı. Monop. Kabataş 7-2-40 11 -
15 -
15 -
Hi 30 

> 

,, 
il 

, 
,, 

" ,, 

" ,, 
,, 

20-1-40 
21-3-40 
20·2-40 
20·140 
20-2-40 

" " 20-2-40 

16 -
ı.ı -
15 30 
14 30 Co •. Ach. Dir. Gon. Fabr. Mil. Ank. 9-2-40 

,, 
" 

Cea. Aelı. Cemm. Mil. Iıt. ındılr.lı 

it ,, 

Com. A.eh. lnt. Tophane 

" ,, 

it " 
Dir. P.T.T. Istaabl!ll 

Adminiıtr. Gen. Ch. de fer Etnt 
Ankara Bur. !xpid. H. paıa 

C. A. Lycie et Ec. Seoond. l.tmir 
> 
,, 
> 

" ,, 
,, 
,, 
> 

it 

> 

,, 
,, 
> 

,, 
,, 
,, 
> 

> 
Com. Adı. Lyde Galatasaray 

Com. Acb. Int. Konya 

9-2·40 14 -

6-i-40 10 -
19-2--40 10 30 

9-2-40 14 30 
8-2-40 15 -

6-2-40 15 -

19-2-40 15 -

19-3-40 15 30 

20-2·40 
20-2-40 
20-2,40 
20-2-40 
20-2-40 
20-2--40 
20-2-40 
20-2--40 
20-2-'40 
20-2-40 
20-2-40 

9-2-40 

15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 

21-2-40 11 -

!me Bur. Ex~cutif [at. Rue Taxim 8, 12·2·40 15 -
Lirue AYiation Turque Suc, 
Defterdarat Ankara 
Dir. Gen. Tilrkkuşu Ank. 
Dir. P.T.T. latanbul 

Edirne 5-2-40 
16-2--40 
17-2·40 
14-2-40 

Com. Ach. Econ. Monop. 
Oir. Vakoufı lstanbul 

Kabatache 21-2-40 
19-2-40 

14 -
10 -
16 -
16 -
14 -

M mento des Fournisseurs 

LF..S ADJUDlCATIONS QUI AURONT LIEU DEMAIN 3.2.940 

Dir. Tclephones lstaubul: 
1
· Com. Acb. EGole Teelaaique: 

Fil en lııronze ceııvert [1275) Cbau11ettH, mouchoin, pijaıau, ,,ıı· 
Fil et corcfon telepbeniquH (No 1275] çoa, boumu• [No 1S07] , 
T.bu en papier (Ne 1275] Com. Aeh. Int. Milit. Aukar• • 

Municipalite drum : Poia-chiche [No 1307) 
Iutallation electriqııe [No 1294] Cem. Ach. Militaire Kayıori: 

Com. Ach. Mil. Edirne : lustal. clectrique (N• 1309) 
Ürie [Ne 1297] Vilayet Kocaeli : 
Pois·chıcbe, rir., ble concasse et avoiae M • _,. t t rt' ı 't ·r·• 
iN 

.,
981 

euıcamen • e a ıc •• ıanı aı ~ 
0 1... (No 1:09) 

Bıı.ırre et viande de boeuf (No 1305] 1 C A b L z. K b t • 
Ori" [No 1306] om. cı • ycce a a af• 

'>'- R' · d . Etoffe ltleı.ıe [No lSll] 
6-Çme egıment Gen .Bayramıç: C A h C d M'l 

Viande de boeuf [No 1301] om. c · emmaa • ı ' 
latanbul: 

Com. Aeh. Econ. Monopole 
Kabatache: 

Rix lNo U05] 
Dixtriııe et colle cazeine [No 1300] 
CaracterH d 'imprimcr ie [No 1305] 
Bidon• ı:alnoise 1 No 13051 
Ac:idı sulfurique [No 1316) 

Direction Pr.Douaneıı İli nbul: 

Avoine [No 1312] 
Bari! i eau en boiıı (No 1317] 
Selle [No 1316] 

Deft rdarat Ankara : 
"~ Auto de aecoura ıanitaire et ıuto 

billard [No 18141 • 
Com.Ach.Comm.Eeole Guerr' 

Bottu (No l!U4J 
Tiaaııı 111 cotOD [No 1301] • c A h o· G. F b om. c . ır. en. a 

Com. Ac • Milit. İsparta : 
Cba•clroo, po!' e a frire, ııarııılle ete. 
(No 1302] 

Vilayet Balıkesir : 
losta . chınffaıe central [No 1302) 
Acbeve ent cenıtr. ıtatiım a'lıction 

[No 1302] 
Rcpar. cbauucı [No 1312] 

~ pent en bctın ırıde (No 1312] 
Foamiturı pierr ı [No 1309] 
Coaatr. dal•ta [No 1309] 
Repar. poat (No 1309] 

Claemiu de Fer Etat: 
Ponıpı centrifuge a m.:ıteur e!ectr'que 
[No 1303] 
fil en cuivre iıoli de dble [No 1304) 
Soude ord neire ponr li11ge [No 1306) 

Dir. Tru•aux Pu . Kastamonu: 
lasta!. calor'fue lyceı Kutamonu 
[No 1304] 

Dir. Travaax Pob. Tekirdağ : 
Rcpar. macbırıe cylindre [No 1304) 

Com. Ach. Milit. İslahiye : 
Boi• [No 1305] 

Com. Ach. Militaire Bernova: 
Diverıe• lei•mH [No 1306) 

Dir. Fôreta B hkesir : 
Cbarbon el boie de cb~ne [No 1306] • 

C m . Ach.E . Sup.lnıeniours : 
Hl\9it ıı [No 1306] 

Ankara: 
Difıinilamioe (No 1314] 
Ferro-Mangaıı [No 1314) 
Crinı pour 1111 [No 1314) 

Com. Ach. Miniıt. Def. 
CannH ou toıle (Ne 1317] 
Tcıile poar hom1e de lit (No 1315] 71 
Axe priocipal moleur Dıuel [N• 1'1 

Conatr. mouıtiqıı.airu en fil d• 
[No 1315] 

Faculte Dreit Ankara: 
liılıııtı et palıtoa [No 1315] 

Directioa Vakoufs İstanbul : 
Habıt• [No 1315] rı. 

Com. Ach. Corpa Armio ~ 
Via11de de bcıeaf (No 1315] , 

Com. Acb. Militaire Mer•İ11 ' 
Farine, beurre et hnricot• HCS [?'/• -4 

Com. Ach. lot. Milit. Tephll 
Selle [No 1115) 
Machine pour pctrir [No lSHi] 

Dir. Trav. Publ. it 1. 
Instal. paratonne (1317] 

Defterdar t İstanbul : 
Ripar. bitine Bareau Fı•c [No 151' 

NOTES • Lea Numer01 entre r•, 
tbese• ıont ceux de ııotre jovrıı•I 
lequel l'avıa a paru. 

(•) Lea affaırH ıuiviH d'vıı• 
. d ~ rı•que ae ropportent • .. v•ıı 

adjudıcatioa i la ıarencbue. 

(3 üncü sayfadan dev m) 
adet muur sarmak içia çıkrıklıftın birinci açık arttırması 
pertcmbe güuG saat 15 den 17 ye k dar ifa eclilcc ktir. 

1
5 

Bu arttırmada mahcuır. eıya uhammen c:terioia y":ı;ıle. f 
l»ulmadıtı takdirde i inei açık rtbrmuı 12.2. 40 pazarae•1 

saat 16 daa 18 e kadar ifa edilHektir. Alıcı olanlar muıı1Y~/ 
ye aaatte mahallinde hazır bulunacak emurun müracaat ~ 
almal rı ilin olun•r. 

Türk HaYa Kurumu Edirne Şubesinden : ı 
Şubemiz teberru edilen kurbanlık koyun ve k çil r z1) 

tarihinden 5.2.940 tarihin• kadar on flİD middetle v atık • 
ile aatılacatı çıkarılmııtır. 

izahat almak iste7aalerin Edirne şut.esine mllracıaatl'rt 
oluuur. 

Cinsi 
Ev eakazı 

A k r O f terclarlaiından : 
Muham•e• be4ıi•Iİ 

11Yakkat teminat 
Lira 
30 

Lira 
400 

b b 
. ,i, 

Zit a iyeıinia Proteatan ma ali sinde kain azıneye 
Ne. l maili inhidam haneni• enkazı müteahhide ait ohu•~ 
bed~i a~ık rtırmaya koaulmutlar. J# 

lb le 16.2.940 tari iad ıaat 14 de Defterdarlıkta t•I' 
komisyonda yapıl•caktır. ~ 

gelmeleri fi• ,, 

istiyealeri ooft' 

• 
t 

İsteklilerin adı i'eçen r nde komiıy 
evel ,artoameyi girmek ve iı:abat almak 
Milli Emlak MüdürUijGae müruaatları. t' 

Kürkkuıu Gen 1 Dir ktörlü ünden : 
1
,,i 

Bir bat hayvan satılacaktır. Pozarlığı 17.2,940 culll•' ·t' 
saat 10 dadır· Taliplerin muayyen vakitte Türkkuşu Q ı:ıel pı 
lütü Sabnalma Komisyonunda bulunmaları. 
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~ 
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