
Dihlıacu Sene No· 1320 

r ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için Kuruı 

3 Aylıtı 450 

6 " 850 
12 " 1500 
Ecnebi memleketler için 
12 aylığı 2700 

Sayısı 5 Kuruş 

Günü geçen nushalar 

20 kuruştur. 

PAZARTESİ 

HBRGON ÇIKAR İKTİSA 1, MALI. TleARI VE zlRAI 

ıı GAZETESİ 

5 Şubat 1940 

İDAREHANE 
Galata, Fermeneciler Cad. 

Kenber hanı. 2nci kat 
No. 8-9-11-12 

İdareh nemizcl.e gorüşulür 

Telefon: 49442 

Posta kutusu No. 1261 

Urnl:Jrn Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 
4% .. 

Ekonomik Haberler 
Yumurta ihracatı 

lhrac nizamnamesinde yeni 
tadilat yapıldı 

Görülen lüzum üzerine yu 
111~rta ihraç nizamnamesinin yir
lııı birinci maddesinde geniş 
llıi1tyasta yapılan tndilattan son
~~ nizamnamenin yeni aldığı şe· 

Almanyayı gidecek lran malları 
Öğrenildiğ'ine göre, Sovyet 

hiikümeti İrana gidecek olan Al
man emtiasının Sovyetler birli
tinden serbest olarak geçmesi
ne muvafakat etmittir. 

Almanya tarafından satın alı

nacak İran malları da Alman 
malı telakki edilecek ve bu su-ıJ tneriyete girmiştir. 

" retle serbest transitten istifade ı eni tadiliilla memleketimiz-
den ihraç olunac.ık yumurtalar 
lttndarda, natorel ve sanayie 
111•hsus yumurtalar olmak üzere 
ellılı üç zümreye ayrılmıştır. 
Standard yumurtalarda birinci 
llt\'i, ikinci nevi taze, konserve 
.\ \'e B vasıfları altında annıflan
llırılaeakbr. 

edecektir. 
İran Almanyaya kara yolun· 

dan deri, pamuk, ham keten ve 
muhtemel olarak hayvan vere· 
bilir. 

İran petrolü üzerindeki İngiliz 
nüfuzu sebebile Alman yanın İran-
dan petrol tedarik edebileceti 
zanoedilmemektedir. Natorel yumurtalar samanlı 

•labilecektir. Sanayiye mabsuı Veni muvakkat ihraç merkezleri 
>'llınurtalarda dahi kırık, çatlak 
ltya bozuk bulunmıyacaktır. Yumurta ihracnhmı:ı.ın müra

kabesi için Uzunköprüde bir mu
vakkat ihraç merkezi ihdas o· 

· lunmosı Ticaret Vekaletince ka-

. Staudard yumurtalar ekıtra, 
iti, orta ve ufak olarak dört ih· 
l\ç sınıfına tefrik edilmiftir. 
~· d rarlastırılmıştır. 

lttııanınamede yapılan diğer ta i-
Diğer taraftan Ticaret Veka

da çok ehemmiyetli bulun-
lll ı_ Jeti palamut ihracatımız için de 
'•dadır. 
rı. t 'h t Çanakkale ve Fetbiyede birer ou sene yumur a ı raca ,ımız 

~•it hararetli gitmektedir. ibra- muvakkat ihraç merkezi tesis 
tat etmiştir. Bu yeni kararlar dün Jekünunun 939 da 2.5 mil· 
) şehrimizdeki tüccarlara bildiril-
d
on lirayı bulması a-ibi bu ıene 
t d miştir. 
~ aha yüksek olması ümidi ı---------------
ll\'ellidir. Bundan iki sene ev- Hububat, kur.u sebze ve 

.~l yumurta ihracatımız senede "'I İ h 1 
'"•tn milyon liralı~a düşmüttü. yag 1 o 1 m ar. 
t · ÇAVDAR 
ır haftalık tiftik ve yapak piyasası Winipeg Borsası: Buşeli Kanada 
l'tfuk: Senti 
Su h f "h · · 'd mayıs ••. 76 7 8 
~ a ta ı racat ıçın yeoı en temmuz •. 75 3 8 
ı-ır. •~etli sa bilar olmak ıuretile eylül ••• -

rıben 2200 balye tiftik satıl- Budape~te borsası: 100 ki. png. 
~~lır. Bunlar ingiltereye sevk· Peşte mıntaknsı .... 15. 70-15.95 
~ ilınek üzere ihracat tacirleri Oiğ'cr mıntakalar • . . . 15.90-lU. l 5 
li alından mübayaa edilmiştir. Yulaf 
t •len belli başlı alıcılarımız. İngil Londra borsası: 320 lngiliz 
~''tdir, Başka alıcıların da :ı.u- j Libresi Şilin 
~~ onıbtemel addedilmekte- Laplata sonkinun . . . • • 11 6 
it, IKnnnda ,, • . • • . 23 9 

ti 't'er(j fabrikalarımızın faaliye· Buones Ayres borsası: 100 kilosu 
tı tt,eo haftaya nazaran azaldı- Pezo 
lif 'i~etle yapak piyaaa11nda ha- Şubat • • 5.20 
~il ~ır durıunluk kaydedilmittir. Fiatlar: 100 kilo için Buenos-Ayres 
~ ' 11• r•ıici bir durgunluk ol- tc-limi pezodur 
)i h ve yakında bu alıcılar Şikago borsası: 32 Libresi Şikngo 
-~'"•ıoda yeniden alakadar teslimi Sent 
''tltaklan sanılmaktadır. Bu su- Mnyıs • 39 3/4 

t Temmuz • . • 34 1/2 'ttq takriben 1400 balye yapak 
"""" !!ı:ıtar. Eylül . • . 32 3,8 
l~ Winipeg borsası: Buşeli Sent 
;vuıı çıkarılan yeni Banknotlar mayıs · • · 39 3/4 

~~'kiye Merku Bankasından : temmuz • 37 7 8 
~.t·l,940 akşamı itibarile bau- lci teşrin· • • 32 3 8 
~--: •raıisyonunun vaziyeti fU- Budapeıte Borsası: JOO kilosu 

~'-\:•nıa •ıılıııııda 
~ ~''1ıbn11n11 mııcıbin-

ı inci nevi 
2 inei nevi 

MISIR 

Pengö 

19.90-20.15 
l t, edilen milc-

'11lt L 158. 7-48.563 lira Londra Borsası: ~dd,j lllan11n11nıın 6-8 480 Libresi 
Şilin :"l'i-. "•ne tnfıkaa 

~ht tatafnulan nki 
d'' 1, .•lup tedavül
\~l'ıı;drı t•kılıniı ol-

•I~ '' l.11adan tea· 
aa 17.917.178 lira ._ . -

_ .... '-iltt 14G,7,1.ib5 lira 

Laplata sonkinun 22/7 1/2 
Cenubi A1rilca(N. 2) > 21/6 1 

,, " 4 > 21/ -
> > 6 (ıatıeı) 23/ -

Buenoı Ayres Bersası 100 kilosu 1ııı"-• ._ •ra l.uka ka
'i ~\ıi 11••ltiace alııa 
ıı!'• '1•ıııılan •mi- Sonkinun 
" ••• L 17.000.008 lira Şubat 

pezo 
•. 6.56 
•• 6.58 

•'ııııa:••at 111•kaltili Mart • .. ı.,.. 140.000.001 lira . 
------ Rozairo Borsası: 

~l't 297. 761.!!85 Ura 
ıoo kilo 

ıı_~; '1•••nca 31 l,,"8 tanhindeki te
hdi 111~1 ıuııunı 1•kunu iki yüı. dokHn 
:tii~ •• : 0

• Jedi yüz altmış bir bin Üç 

1
.'- )•ltG.eea L,, lira7a lıalit olmaktadır. 
1 ~•it 11

•11 2.52.S36.700 liruı yeni harf-

""

•-., d, ııotlardaıı ıniit•baki 45.424.68.5 11-
eı)[· \ • 

~ld· 1 arfli banknotlardan miit•• 
ır. 

Sonk!nun 
Şubat 

Budapeıt• Borıaıı: 

Pezo 
.. 6.50 
.. 6.50 

100 kilosu 
Pengö 

Tisza bavalisi 21.30-21.50 
Diğer mıntakalar malı 20.90-20.05 
Budapeşte antrıposunda 

Kanunlar, Kararnameler ve Ticaret Muahedeleri 
Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatmın murakabesine 

daln nizamnamenin bazı maddelerini 
degiştirer. nizamname 

28 - Kontrol Memuru, yuka- 1 veya mümessili hazır bulunmak
riki madde mucibince aldığı nü- la mükelleftir. 
muneleri, muayene ve icabına 
göre tetkik ve tahlil ettikten 
sonra, neticesinde çekirdeksiz 
kuru üzümleri nizamname hü 
kümlerine uygun bulduğu tak· 
dirde, ihracatçıya bir kontrol ve
sikası verilir. 

Alman nümunelerin, tahlili 
fenııen daha uzun müddete ih 
tiyaç göstermeyen hallerde, mua
yenesi nünıuneniu alınmasından 

itibaren en geç 24 saat zarfmda 
yapılır. 

29 - 27 ve 28 İnci maddelere 
göre muayene edilen çekirdek· 
sız kuru üzümlerin: 

a) Nizamnamenin diğer mad
delerinde yazılı hükümlere uy
gun olduğu, fakat 9 uncu ve 18 
inci maddelerde yazılı tolerans
ları, bir mislinden fazla olma
mak üzere aştığı görülürse ve 
bu husus ihracatçı veya mümes
sili tarafından, beyannamenin 
arkasına yazılarak imza edilmek 
suretile kabul edilirse, malın ih
racına müsaade olunmaz ve ih
racatçısına malı yeniden işleme
si lüzumu bildirilir. 

Alınan nümuneler üzerinde 
yapılan muayene neticesinde, 
çekirdeksiz kuru üzümler bu ni
zamname hükümlerine uygun 
görüldüğü takdirde 28 inci ve 
uygun bulunmadığı takdirde 29 
uncu maddeye göre hareket o· 
lunur. Kontrol vesikaları, malın 
kontrol edildiği günü takib eden 
günden başlamak Üzere, 20 iÜD 

için muteberdir. Mal, bu mtid
det zarfmda ihraç edilmezse ih· 
racatçı veya mümessili, keyfiyeti 
kontrol memurluğuna ihbarla 
mükelleftir. Bu kabil malların 

ihracı için yeniden kontrol edil
meleri lazımdır. 

31 - Kontrol vesikasının aid 
olduğu mal, müteaddid defada 
ihraç edilecek ise, alakadar ih
racatçı veya mümessilinin talebi 
üzerine, kontrol vesikası, icabı 

kadar parçalara böliiaebilir. 
Kontrel vesikası ilzerindeki 

numara, vesikanın taallük ettigi 
partinin bitün ambalajlarına vu· 
rulacaktır. 

Kontrol vesikası olmayan ve
ya 28 inci maddetle yazıla ihraç 
müddeti dolmuı olan ve amba-

İhracatrı veya mümessili, mua- d k ı 
T lajlarm a ontro numarası bu-

yene neticesine itiraz ettiği tok- lunmayan malların ihraç i~in 
dirde, itirazı neden ibaretse, be- gümrükten ieçmesine fÜmrük 
yannamenin arkasına yazarak idarelerince miıaade edilemez. 
imzalar ve bu takdirde, 27 inci 35 .:_ Alınan nümuneler, aid 
maddeye iÖre alınan nümune- oldukları parti laakkında ltir ib
lerden açılmamış olanın, 38 in- tilaf çıkmadıtı takdirde iç ay 
ci maddede yazılı heyet tarafııı- müddetle, ilatilaf vukuunda ihti
dan muayene olunur· Heyet bu lafın haline kadar kontrel me· 
husustaki kararma, mucib sebep· morlutu dairesinde saklanır. 
lerile sarih olarak, beyanname· İhracatçı b• müddetin hita
ye yuılmış olan itiraL1n altına mıodan itibaren bir hafta için· 
yazıp imzalar. Mezkur karar ih- de mCiracaat ederek kendine aid 
raçatçı veya mümessili tarafın- nümuncleri alalıtilir. 
elan ileri sürfilen itirazı haldı 37 - İhracatçı veya mi•es· 
gösterdiği takdirde, mahıı ibra· sili, kontrol neticesine itiraz et
cınıa müsaade olunarak kontrol tiği takdir.le, ihtilafın menuu, 
vesikası verilir. kontrol memurunun müracaatı 

Bu fıkrada yazıla olan ahval- üzerine 48 saat z.arfında, 38 iaci 
de zabıt vRrakası tanzim edil- maddede yazılı beyet tarafın.lan, 
mez. ı kontrol memuru ile alakadar ih-

b) Nizamnamenin diğer mad- racatçı veya müme~sili hazır bu
delerinde yazılı hükümlere uy- lu1tdutu ~illde tctkık olunur, 
run olduğu, fakat 9 uncu ve 38 ·- lhracatç.ı ~ey~ mi01e1· 
18 inci maddelerde yazıla tole- siliııin kontrol uetıcesınıle vaki 
ransları, bir mislinden fazla .,. olacak itirazlarını tetkik ve ka
tığı görülürse 5 İnci fuılda ya- rara raptetmek izere, qatula 
zıh hükümler dahilinde muame- rösterilee ••kil.le ltir heyet ··-
le olunur. çilir : . 

·b 1 - Mahalli ticaret •iaıı tara-30 - 1 raç ciilmek üaere lıu-
ıusi tiplere a-öre çekirdekıiz ka· fınılan bir se .. alıid.etle intilıaap 

h ol•naeak ve iatilaabı Ticaret Ve-ru üzüm a:ıırlanmış buluaa11 ih· 
klletiace tudik edilecek, Üai•

racatçı veya •imessili, formi-
lü Ticaret Vekal"tiuce te. bit e- du anlar bir zat veya lt11aun 
dilecek l.ir beyanname ile kant- haır;ır lt•l•ama.lı!"ı aama• heye
rol memurluju11a ımlraca~t ede- te sıirıaek ÜHre aynı suetle ıe-

çileeck yedeji, 
rek malının kontrelaa11 ister. 2 _ Mahalli ticaret ve zabire 

On bin kiloya kadar elaa par- borsası kecıiıeri veya, bu bu
tilerin la•amı, oa ltiaien fada 

lunmaiıtı aaman redek olarak, 
olan partilerin de on bin kilo111 Borsa Umu•i Kltilııi, 
ile mütebakisinin } 0 t5 i kont- 3 - Tic:aret VeUletince ae
roldan enel amltaliijlaamıı bu- silecek, d:ı:lmden aalar bir ut 
lua•alı.lır. ' veya bua•a laaxır ltul•••adıtı 

Bu talelıt lı.crine kontrol •e· zııman heyete girmek üure ı1.y· 
mar•, çekirdeJ11iz kur• üaüale- nı surette seıilecek 7edeti, 
rin bul.ud11fa ıHlaalle en kıaa Aza ilatilif çıkan parti ilara
bir zamanda iiderek, 27 aei eatçıaıa111 .. uı veya far••acılao 
madcıle m•eibiHe uüaune alır. veya ilrdlaci ıierece1e lıaiar 

Keatrol, lteyannamenin veril- civar hıaımlarıa.ian olıılut• veya 
diti saatten itilııaren en reç ı• miatabdemi b•luadap takdirde 
aaat aarfında yapılır. heyete İftirak e.lemea. 

Nömune alıaırken ibruatça (Devamı Yar) 

M ü t e a h h i t 1 er i n T a k v i m i 
------·------.-;-.-. ::a~ -- ~ 

-- ·- ..... _,___, _____ _ 
YARIN 6. 2. 940 ta YAPILACAK İHALELER 

iıtanbul Telefon Müdürlüğü : 
Telefon malzemesi (No 1275) 
Kurşunlu ııaııtral kobloau (No 1275) 
Kurşun kara kabloaıı {No 1275) 

M. M. Vekaleti SAK: 
Baskül (No 1278) 
Benı:in tanl:ı (No 1S05) 
lrigatör lastiği (No 1315) 
Elektrikli motor ve teferruatı (No 1317) 

Edirne Askeri SAK : 
İapanolc, lahan:ı ve pı asa (Nv 1297) 
K fas ye, ~n af, ııadeyat ve pirıaç 

(No 129 ) 

Bayramiç Jandr. 2 cı Alayı: 
Elı.:meklılc un (No 1301) 

D. D. Y olJarı : 
Parke inş. (No 1305) 
T~anaformatör vo türbin J•tı (No 1305) 

inhisarlar U · Müdürlüğü : 
Bo~ şiıe ıuvalı (Ne 1305) • 
Otomebil lenr.ımı ve iç lutıtı (No 1316) 

Ankara Belediyesi : 
Et nakli (No 1306) 
Merdiven inş ve toprak ten·iyeı' 

(No 1307) 

Bayramiç Askeri SAK : 
Kıını ür.üm (No l.S19) 

Tekirdağ Vilayeti : 
Hir.met otomobili (No 1307) • 

• • 

ı 
Ankara Levazım SAK : 

Makama (No 1307) 

Kütahya Jandr. Okulu Komut : 
Meşe veya gürgen oduııu (No 1!107) 
Pomıılc (No 1319) 

İdanbul Belediyesi : 
Kıırn erzak (No 1911) 
Sadeyıı{ı zeytın yağ ve zeytin tıınea 

(No 1311) 
Tü k tıJ ııtrosu adlı mec'JlııaJ a kcmulııcak 

ılaa işı (No 1316) • 

Edremit Belediyesi : 
Elektrik malzemes' (No 181!!} 

Tophane Levazım SAK: 
Diyııpozetif camı (No 1314) 
Sıhhiye çantosı (No 1314) 

Harb Okulu Komut. SAK : 
Manevra kemeri (No 1314) 

Deniz Levazım SAK: 
Ekmek (No 1317) 
Ampul (No 1317) 

Çanak. Mst. Mvk. : 
G_:ılvanizli saç (No 3317) 

lstanbul Komut. SAK : 
Baskül (No 1318) 

Hami~ : [ ] Tır ak içine alınmııı nu
maralar, iıin hangi soy lı gar.etede neşr
olduğuna gösterir. 

[•] Sonundu yıldız iı,areti bulunan itler 
mür.ayedeye aittir. 

fv'IUNAKASALAR ______ _.._·--~~~~""""!"'~~~--------------------~-
i nfl&t -T~irat- i afıa iş!!ri - alzema-Hari ta 

Gümrük Mu haf aza Genel Komutanlığı İstanbul Levazım 
Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

19ô lira 18 kuruş muhammen bedelli Anadolu Kavağı ve Ri
vadaki mulıafaza kulübelerinin tamiri 

241 lira 7 kurut muhammen bedelli Tarabyada muhafaza ku
libesinin tamiri. 

72 lira 9 kuruş muhammen bedelli Sarıyer ve Yeni Mahalledeki 
muhafaza kulübelerinin tamiri. 

Su işlerin ayrı ayrı ilan tarihinden itibaren lO gün içinde pa· 
zarhkları yapılacaktır. 

Pazarlık Galatnda Mumhane Caddesinde İbrahim Rifnt ban Sa
tınalma Komisyonunda yapılacaktır. İstekliler yüzde yedi buçuk te
minatlarmı vererek bu müddet içinde hergün Daireye müracaat ve 
tartoamesini görebilirler. 

İstanbul p. T. T. Müdürlüğünden : 
Be7oğlu P. T. T. Merkez binasının tamiratı açık eksiltmeye 

konulmu,tur. Eksiltme 14.2.940 çarşamba saat 14·30 dn B. Postane 
bi11uı birinc:i katta P. T. T. Müdürlüğü odasında toplanacak Alım 
Satım Komisyonunda yapılacaktır. Keşif bedelt 8171 lira 2 kuruş 
muvakkat teminat 613 liradır. Taliplerin mukavele, eksiltme, ba
yıadırlık işleri genel, hususi ve fenni şartnameleri, keşif hülıısasile 
huna müteferri diğer evrakı görmek ve muvakkat teminatlarını ya
tırmak üzere çalışma günlerinde mezkur Müdürlük İdari Kalem le
vazı• kısmına, eksiltme gün ve saatinde de en az bir taablıüdde 
aOOO liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idarelerinden almış ol
dutu veaikalara istinaden İstanbul Vilayetine müracaatla eksiltme 
tarihiııden 8 fÜn evvel alınmıt ehliyet ve 939 yılına ait Ticaret O
dası veıikuı ve muvakkat teminat makbuzu ile Komiıyona müra
eaatleri. 

İstanbul Nafıa Müdürlüiünden : 
Apk eksiltme suretile ihalesi tekarrür eden 664,74 lira heşif 

be.telli Orman Fakültesi İstanbul kısmı binalarında yapılacak duşlar 
ile sair tamirat itinin muayyen olan ,-ün ve saatte ihalesi yapıla
matlıtından 2490 sayılı kanunun 43 ncü m~ddesi mucibince bu işin 
ilıaleai 12.2.G-lO pazartesi günü saat 15 de lstanbul na~ıa müdürlü
tlo.le pazarlıkla yapılacaktır. 

A) ı&u it• aid keşif, ıartname ve projesi dairesinde görülecektir. 
1) Muvakkat temiaat 50 liradır. 

İsteklilerin en aa bir taahhüdde 500 liralık bu gibi işe ben:ıer 
İf yaptıklarına dair idarelerinden almış oldukları vesaikle 940 yılına 
aid Ticaret Odası veşikalarile birlikte gelmeleri. 

Yıldızeli Belediyesinden : 
Kasaltasıı:ın 40 meık6n ve 40 hektar da gayri meskün saha.lan 

iltaret olan kısmın 1 2000 1 509 ve 1 1000 mıkyasınia hali ha:ıır 
haritası alınacaktır. 

Hartalar nafıa aıecliıiaio 13.3.939 gün ve 2' Hyile kabul ettiği 
tartlara ıöre yapılacaktır. 

İkinci maddedeki fartları ıösterir karar Yıldır.eli belediyeıin· 
den meceanea talep edilir. 

İtin muhammea bedeli 1280 liradır. 
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il ol n k y yedel • 
Si 

:zz - 5 Şubat 1940 
/ 2§ 

kadar Komiıyona ver elari ye k nclileriaia de M90 ••maralı k•' 
n D 2 TO a maddelerindeki VCl&ikle komiıyoncu elmadık(arı•• 

' b• itle al kadar t ccardan lduklarına dair ticaret odaaı v si~' 

T t 
me:ı.kiir ır Ye 1&atte komisyona milracaatleri. 

A) 
inşaat, Tamir 

Anadolu kavağı .e Rıvndaki hafa:aa ka-
lübelerinin ta iri 

Tarabya muhafaza kuHibesinin tamiri 
Sari yer ve Yeni mahnllcdel..i muhafaza ku

lübelerinin tamiri 
Beyoğlu P.T.T. l\ rk. binası tamiri 
Orman Fakültesi binalarında yap duşlar i-

le sair tamirat İfi (temd.) 
Yıldıır.cli k.asaba&ı halihaı:.ır artası taaıı.imi 

Ma aı.a tamiri 
Rumelibiıar P.T.T. Mrk. binasınan yeniden 

iuş. (§art. 107) 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari al 

paz. 

" 249 07 

" 
72 ® 

aç. elu. 8171 02 
pn. 414 

1280 -
paı:.. 492 -

apah z. 21405 16 

Klor gazı: 30 tüp paz. iJS 96 

Ele trik-Havagazı-Kalorifer(tesl at ve malzemesi) 

Elektrik motörlü pompa: l ad. aç. eks. 
OiJO.el motör yedekleri: 21 kalem paı:.. 
Kontak plakası: 36 ad.·soman ve lcurşun aç. eks. 

başlı vidası: 4 00 od. 

3100 -
1162 74 
555 o 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v. 

f' putluk kuma : 60 O m. 
Elbise ve palto telası: 14000 m. (temd.) 
Frak: 60·70 tak.-veston: 15-20 tak. 

saire 

kapııla z. 

" 

-
19 00 -

7000 -
5800 -

Meıe a:tman: 585 m3 k p lı z. 17650 -

.ahrukat, Benzin, akine yağlan v. 

Petrol: 50 t. 

f errik 

Galv nize demir varil: 131 ad. 
Balast: l 000 m3 
Blok taıı: 2100 m3-moloz. taçı: 100 m3-

B laat: 7000 m3 
Muhtelif ip: 100 d . 

kapalı z. 

a~. ekı. 
kapalı z. 

paz. 
Kompresör; 2 nd.-b v perçin çekici ve te- ,. 

ferruatı: 45 ad. 
Aroz.l>z makin si 3 tonluk: 1 ad. aç. elu. 
Enfr ruj filim, dij pozitif eam, kontras, fo. paz. 

to kiAıdı, pros ı filim v.s . 

rzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

K. fasulye: 90 t . paz. 
Pilavlık pırinç: 125 t. 

" K. o.t: 54020 k. " Arpa: 500 t. " K. fasulye: 240 t. (temd.) " 
B. U7ayedele r 

fruşata mutcallik hurda eşya: 12 kalem aç. art. 
Köhne k myon e motoaiklet lastiği: 73 d, 

" Halı: 10 nd.-keçe 3 ad. 
" Katran .. ift I• 
" 

2259 75 
m3 1 10 
13045 -

20300 -

5000 -
7200 -

18900 -
33750 -

2701 -
30000 -

44 50 
49 90 

251-

İlk temi at 96 lira olup ihaleyi mütc kip iki miılino iblil edi
lecektır. 

Münakasa tarihi 6.~ 940 gününden başlıyarak 20 gtin olup iha
lesi 26.2.940 t rıbine müsa if pazartesi giinu s at 13 de Yıldızeli 

belediye dıı re inde teşek ül edecek olan eksiltm komis7oou 
rund yapılaca tır. 

Hnriçtekı t liplcrin ııvakkat teminatlarını ıöndermo şartiyle 
son tekliflerıni yau ile yapabilecekleri v ya kanuna uyıun bir mii 
weaısil tarafından yaptırabil ceklerdir. 

Tnlipl rın i diye k d r yapb ları v n fıa T k leli • kabul 
dilmi olan kaııab ballarına ait belgenin ıl>ıteril esi t rttır, 

GOmrük M11b. Gen. Komut. i.t. SAK 10 fln :ır.rfıoda 

Riyıueticfi. hur Fil rmonik Orkeıtra11 Şefliğinden : 
Orkestramı• ilyelcri için 60-70 takım Frak ile 15-20 takııJ! 

ton yaptırılacaktır. 
Mubam en b deli 5800 liradır. ~ 
Elbiselerin ihalesi 18 2.940 pazartesi saat 15 de Mektepler 

• hasebeciliği sııtınalma komisyonu tarafıııdan yapılııcnktır. . 
' Taliplerin nümunc ve şartnameyi görmek üzere hergün Rı 

ticümhur Filarmonik Orkestrası Şefliğine müracaat edebilirler. rJ 

613 -
50-

96-
36 90 

ıao~ ag 

8 36 

!32 50 
175 -
41 67 

1323 75 

169 -48 
825-
978 38 

1905 -
3045 -

540 -

1417 50 
2531 25 

40.5 15 
!250 -

l 5 
4-
~-

il 

" 

iat. . T.T. llO.l r( 
lst. Nafıa M rll i 

Yıldıs li Belediyesi 
~nkara Valilitl 

Mld. lat. P.T. T. 

Ankara Belediyeai 

Ankara Belediyesi 
.M.V. SAK 

O.O. Yolları Hay.larpaıa 

il 

" 

ıo r n zarfında 

10 ün zarfında 

14-2-40 14 30 
12-2-40 ti-

26-2-40 13 -
8-2-40 15 -

21-2-40 15 -

1-2-40 18 30 

20-2-40 10 3) 
5·2·40 l 1 

!0-2-40 11 -

Aak. Fabr. U. Mld, SAK Aak. 21-2-40 
D.D.Y. Ank. Haydarpafa Sevk Şefliti 20-2-40 
RıyaHticümhur Filirmo11ik Orkell- 18-2-40 

15 -
15 -
15 -

l'aıı Şefliti 

O.O.Yolları 9 an .. İıletme Sirkeci 20-2-40 il -

D. D. Yolları Haydarpaıa 20.2.40 15 -

O. D. Yolları Haydarpafa 20-2-40 10 JO 
D. O. Y. i en İtletme Balikeıir 20-2-40 15 -
D.D. Yolları Haydarpap U-2-40 11 

M.M V. SAK 8-2·40 l ı 
M.M.V. Han SAK 7-2-48 11 

Elhıt BelediyHi 28·2·40 15 -
Harta G • Direk. Aak. 10-2-40 10 -

Tophane Ln. SAK 9.2.40 15 30 

il 8-2-40 15 -
Ankara BelediyHİ 8-2-40 10 30 
Af7on Kor SAK s.ı.40 10 -
İ... Komatanlıfı .SAK. Fıadılllı ı.a.'° 

lıt. Defterdarlıtı 22-%-fG 14 -

" 
n-t-49 14 -

" 
22-i-40 14 -

A11k. Orman Çnirı• Mtld, ___ ,,..,,...._ 

knrıuo batlı vida11 20.2.1940 ıalı pnl ıaat 
Gar binaaı dalıiliadcki Komiıyoa tarafıadaa 
satuı lınneaktır. 

11 de Haydarpatada 
açık. ekıiltme aıulıle 

Bu it irmek iıt yenlerin 41 lira 61 lr.arutluk muvakkat te· 
minat ve kanunun ta7in elliti naaikle birlikte elrailtme riloü 18a
tine kadar Komiı7ona miHcaatleri lhım.dır. 

Bu it• ait tarlııameler Keaaiıyoodaa paruız olarak llatıtılmak
tadır. 

Ankara Belediyeıinden : 
S itleri Cebeıi depoauna •• vermeli için ahnaeak bir adet 

elektrik motörlü pompa oa lteı il• mlıletle açık eluiitmeye ko· 
nulmaştur. 
· Muh mm n ~edeli 3. 100 liradır. 

Taliplerin ihale gününden bir saat evetine kadar Y. 7,5 _ l ,ı 
natlarını Mektepler Muhasebcciliğine yatırmaları ve ihale zünU ti> 

kur komisyonda hazır bulunmaları ilin olunur. 

- I 
Devlet Demiryolları ve Limanları lıletme Umum ldareılııdt 

29.1.940 tnrihindek,i eksiltmesinde talip çıkmamış olan 7()00 ~ 
muhaıamen bedeli 14000 metre elbise ve palto telası Mer.ker. pı ~ 
unca Komisyonca 20.2 940 sah günü saat 15 ~c Anrarada kapa!• 
usulü ile yeniden eksiltmeye vazedilmittir. ~ 

Bu ife ıirmelı istiyenlerin 525 liralık muvakkat temiaat ile 
ounu tayin ett ti vesikaları ve tekliflerini aynı ıün saat 14 e lı' 
Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. . d 

Şartname parasız olarak Aokarada Malzeme OairesıP 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 

• * * 
Kundma köselesi ile •an vaketa ahnaukb<. Bak: lst. J:"' 1 

SAK. iliiıılarınn. /i 
Kereste, Tahta ve saire -----
Devlet Demiryolları ve Limanları itletme U. Müdürlüğiilld' 

l7,65U lira muhammen bedeli elan 585 m3 meşe azman ~~ 
:aarf uıulile mübayaa edilecektir. B• itin muvakkat teminatı J3 a 
liradır. Münakaııa 20.2.940 aalı günü saat l l de Sirkeci.le !J ~ 
itletaıe binasında A. E. komiıyonu tarafından yapılacaktır. Jıt,/. 
lerin aynı gün aaat lU a kadar kapalı zarflarını komiıyon -;e J 
leri li~ımdır. Şnrlnameler parasız olarak komi•::~.:::.:.~ 

Nakliyat - Yükleme ·Boşaltma 
~ -

T opr Mahsulleri Ofi i Boja.ı;lıyan Ajaaıında11: 
Boia:dıyao kasabasındaki depolarımı:ı;d.an Fakılı iata•f~'JI' 

nakil edilecek buğdayların depolardau çuvallanma, afıı:darı ;~ 
tartılma ve Fakılı istasyonunda va~onlara yukledilip uta,Y011 

külunlle t r ılarak klirt lalarının alınma iti bir seııe itin OJit''ı 
de verilecc~illdc:ııı ~4. l.~40 tarihinden itibare~ bir a7 mid.letl•ti>' 
eksiltme ıuretile münakHaya kooulmuttur. ihaleai 24.2.~0 t• 
müıadif cuın rte1ı1i ıünü saat 11 de ajaoaım.ı:ı.da yapılacat111cl~ 
lip olanların şartnameyi görw k ve ekBiltmeye itlirak. elase~ 
müracaatleri ılan ohrnur. 

Devlet D miryolları 8 inci Iıletme Müdürlüiünden: 

Alsancaktan Halkttpınar atelyesine her ıüa bir veya ilı~ ~ 
ıidip gelmek için 31.5 940 tarihin kadar bir taksi ~toaıobilı 
lanacaktır. Açık eluıiltmesi l Z.2.940 rünü saat 15 de Als•"' 
ltletme binnaında Komisyonumuzca yapılacaktır. . J 

Bir sefer için muhammen bedel l.~8 lira olap iateklilerırı 
liralık Muvakkat teminat makbuzlariyle muayyen vakitte 1'•,s 
na relmeleri li.ı.ımdır. 

Şartoameıi lıletme Kalemiude rörülebilir. 

abrukat, Benzin, akina y~gları v. s. 
Devlet Demiryoları ve Limanları İıletme Umuıtl 

1 dareaind•n : 

Muhammen bedeli ve muvakkat teminat miktarları aş•l'~ 
:ıılı 50,000 kı. petrol 2iJ.2.940 salı ıü.nü saat 15 de Hayda'1~, Gar binıuıı dahilindeki 1 omisyon tarafıudan kapalı zarf us" 
tıo alınacaktır. . ~ 

u işe girmek isteyenlerin nıajıda yazılı muvakkat teoı•' 
kanunun tayin etti 1 vesikalarla tekliflerini muhtevi zarfl•'

1111 

rtn aaat 14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır· tıl 
Bu it• aid tarlnameler komiıyoodan par&11• olarak dal' 

tadır. 

Teneke ile teslim için 
Dikme olarak varilerle t slim için 
Mahammeu b deJi: 8983 lira 5 kıaruıtur. 
Mankkat teminatı : 67J lira 73 k•ruttur. 
Muh m co bedeli: 7950 liradır. 

uumar lı matau 111 Mavakkat teminat 232,5 liradır. Mavakkat teminatı: 5 lira 25 karuıt11r. 

Şart ameaiai ıörmek iıti1ealerin her pn eacümen kalemine ve 
.940 perıembe ~nü ıa· lateklileria de 20.2.940 1&lı ıüal ıaat 10,30 Belediye eaeümeaine 

at 15 de vi &)et d ımi en üme iude yapılacaktır. Talipleria 11
10 7,5 u" ti 

vilayet daimi cı;c 
isteye leri hususi 
ilan olunur. 

m racaa rı, 

ru luk t minatlariyl birlikte mezkur ıünd 1 ----------------------------
niude h zır buıu tarı ve , rtna eyi 1arme~ e sucat • Elbise -Kundura - Çamıtır v. s. 
uhaseb tah kuk m clürlüj'ü müracaatları. 

Su itleri için 30 t p klor gazı p :r.arlıkla alınacaktır. 
ubammen bedeli 535 lira 6 kuruıtur. 

1emınat 80 lira 36 kuru tur. 
Şartoaw ıini C:Srmek ıstıyenlerin ber gün ne: men k lemine ve 

iıtiklilerın de 6.2.' O • h atınü saat 10,30 Belediye ene enine mil
rac ti rı. 

iz.) 
Devlet Demiryolları lıletme U. idaresinden 

fohamm o b deli 555 ... lira 6~ kurUf olan 360 adet b tarya san
dıkları için ma teferruat pirinç ön ve arka kontak pi kasile 4000 
adet wüsb t ve menfi plnk grupu için pirinç irtibat aomunu ve 

Ankara lımetpafa Kıs EnıUUbCl•den: 
Olı:alumuz içia atatıda Hıaf 'f'e miktarı H tala•int fiyatı ya· 

:r.ılı ku aı açık cıkıiltmeye konalmuıt•r. lıteklileri• ıutna••ri srör
m k lı:ere Mektep Müdürliitln• ve ekıiltmey• ıireHklerİ• de 19 
Şubat 940 puartHi 16•1 aaat 15 de Poatalaaae einrıada Mektep
ler Malaasebecilitin.le Okullar Sahnalma Komiıyeaaaa teminatları 

ile ltirlikt• müracaat e7lemeleri. 

Ciaıi Ye en af ı 
Licivet yün kumaı 

Miktarı 

250 •• 
Talamial F. 

575 

Tatarı 
L. K. 

1437 51 

Aıkerl Fabrikalar Umum MüdilrlüaG Merkez Satınalma 
K.omiıyonundan: 

Tahmin edilH becleli 1,.800 lira elan 6000 •· kaputluk k••at 
aakeri fabrikalar amam mlderlliü merkez 1&lıaalma komiayoawaoa 
21.2.40 çarta•ba rlnl aaat 15 de kapalı ıı:arfla ilaale edileHktir. Şartaa
me parıı1ız olarak komlıyondao verilil'. Talipleria munkkat teminat 
olan 1485 lirayı havi teklif mektuplarını me:akur ıtınde nat 14 de 

r r i k 
Devlet Dimiryolları ve Lim nları İ letme u. Mtidürlt11a 

Birinci i 1lclme ihtiyacı için kim. 54+600 Dil iskelesi o'',ı 
ataftıda miktar, muhammen bedel ve muvakkat teminatı 1'~ 
moJo:ı; ve balast kapalı zarf usulile ekıiltmeye ~ıkarılmııtir· JI 

23.~.940 tarilaine rullıyııa cuma i'ünü aaat 11 de Haydar,•f' 
binaıı dalııilind Birinci işletme t komisyonunca yapılacaktır'• fı 

Eluiltmeye ıirecekler 2490 sayılı kanunun aradıft eti~ 
olacak ve wuvakkat teminatlarını ihtiv e:len teklif 111•~ 
eksilt • iinl 1aat 10 a kadar komisyen reialitiae yero>•f 
naeaklardır. V 

Ekıiltme ıartname ve mukavelename projeleri İıl• .,,,-. 
laşmlfetti4litinden paraıı:r. olarak alınabilir. rJl 

Miktarı Vaıonda teılim Tutarı il 
Ci ai 

) linci S. lek 
) 2in i » > 

54+600 ) 3ncü > :ıı 
) Moloz taıı 

) Bal ıt 

ms mubam. be. L. K. 

700 
700 
700 

1000 
7000 

kurut 
250 ) 
200 ) 
155 ) 
90 ) 
ııa ) 13()45,oO 

f ot 

l 
b 

\J. 

E 

tı) 

'11 
~l 
)o 



1 Şubat 1940 

Harta Genel Direktörl6fiaetln : 
! Harta Genel OirektarUitü ilııtiyacı i~i• aıa;ıda yazılı l.t kalem 
•toıraf malze•eıi pazarlıkla Hh• alıaacaldır. 
• Pazarlık 10 ~.940 saat 10 da GHel Direktörlük Satınalma Ko· 

"llJ0 •••da yapılaeaktır. 
. 14 kalem malzemeaia malııammea tatarı 7,200 lira m•vakİlat te· 

"lllat 540 liradır. 
Taliplerin y•karıcla yazılı gin ve ıaatte te•İaatları ile keıais· 

,.... relmeleri. 
Cinai 

it 20 Rule belaeri 30 metrelik 19 saatim l'enitlitinde pankromat.~ 
•clak aerox film 3. rulesi 10 metrelik eafrauj film. 

D.. 700 Diziine 19x.U~ sm. diyapozeti eam. 550 dizine normal 100 
50 dlr.iae koııatraaa. 

~ . 300 dflziae JO lak l~x40 ince Platino mat kakıdı, J 20 foto pa· 
tı •ar•al, 40 paketi Du. ve .tO paketi kontranı. 

ftt 200 K•tu 50 lik 19x1' sm. elt'adında kartone parlak nikko 
' lcifıdı, 100 kut• 11ormal, 50 luda .keııatraas ve 50 kutu Du. 

da 19 Paket 10 hık 50x60 parlak kartona nikko marka foto kltı· 
• nor•al. 

5 Paket lft luk 50x60 Brome1ko normal foto kitıdı kartone 
"'tlap ıürfaalarda 

20 Dlztae 30x40 preıes film (4'imitoa riiprediiksyea için) 
10 DldH Jlxl8 Slpersanzitif pankromatik plia film. 
10 Dldae 13x 18 apeaiyal portrel film (Ortokromatik) 
20 Dib:loe l3x18 Ortespesiyal cam. 

(-. 10 Kutu 50 lik 13x18 Bromeılr.o kartone foto kağıdı normal 
•tlup drpaslarda) 

...._ 5 Kutu 50 lik 18x24 bromesko kartene foto kitıdı (matlup 
--P•alarda)) 
..,_ 5-0 Dizlae 4,5x6 diyapoaetif cam mültipleks cilaazı için (30 dü. 

' normal 10 düzüne koatras 10 Du. 
~ a Kutu 35 milimetre perpore film pantomatik fen ren beher 
't..tla 120 metre film buluııaacaktır. 

1'u malzeme ke4ak fabrikası mam4litı •iması ıarttır. 

Elizıi Kelediyeıintlen: 
~ Beleıliyeaiz iıin alınacak 5000 lira muhamaen bedelli ltir a· 
llaa i tonluk Arozöz makiaeai iO ikiacıilr.lnua 940 dan itiltaren 30 
•ılı llliddetle açık ekıiltmeye koaulıauıtur. Talipler ıartnamede ya· 

ltütla aalz.eae ile birlikte aakineyi lilbıt'da teali• edecektir. 
~llllrlk maafiyeti Beldiyemiz tarafıadaa hildirilecek Ye Mü
l .s ~t takip edHektir. Talipleriııa mulaammen bedel ü:ı.eri11den % 
'' . n1;'betiade teminatı mankkatte nrdikten ıenra açık eksiltme
._.. 'ttirak e4ebilecelderdir. Şartaaaeyi rörmek i.tiyenler Belediye· 

lltlea iıtiyebilirler. 
~· ita.ıe 28.2.940 prıanlta i'Ü•6 saat 15 tir. Talipleri:ı Elizıt Be· 

'J•ıiue miracaatları ilin elunur. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 
l~ Her birinden beter bin olmak üzere kirit ipi, korkuluk ipi bat ipi 
~ .. ~det yedekleme ipi pazarlıkla satın alınacaktır . Kiriş ipinin 
"' erıne SO kurut, korkuluk ipinin 77 kuru,, bat ipinin 79 kuraş, 
lıtı!edekleme ipiain bellerine 24 lira fiyat tahmin edilmittir. Pazar· 
,._· 8.2. UMO perıembe l'inl saat 11 dedir. Kati teminatı: 1905 lira 
'«. P fartnameai koaiıyeacla J'Örilir. Taliplerin auayyen nkitte 

&!. V. Sa. Aa. Ko.lia bul•n•aları. 't • • • 2 adet koapresör ve 45 adet han perçin çekiei ve tefer_ 
t•ı ~ P~:&arlıkla satın alınacaktır. Mahammen bedeli 20,300 lira ka. 
""" llııaatı 3045 liradır. Pazarlıtı 7.ı.940 cuma günü saat 11 de 
'' arada M.M.V. Hava Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Şart
t.~•i lııer fin komiayoa4'a ıörilür İsteklilerin kan•nl veıaik ve 

•Uarile komiıyeaa l'el•eleri. 

• • • 
\J, :iıara makinesi ile 6 adet kamyH alınacaktır. Bak: inhisarlar 
~ilanlarına. 

~, Zahine, Et, Sebze v. s. 
Samıun Aıkeri Satınalma Komisyonundan : 

tıı.._ ao. bia kile kuru fasulye eksiltmeye konulmuf ve on pn u;a
'11" lf 11• de talip çıkmamııtır. Bir ay içinde pazarlıkıkla satın 
~t~~akt_ır. Tutarı 4g50 lira olup ilk teminatı 371 lira 25 kuru,tur. 
to, lilerın vesika ve teminatlarila birlikte askeri satınalma komis-

~lla relıueleri. 
'tıı:.• 25 bin kilo patates açık eluiltmeye konulmut ve en gün 

a· .... da talip ııkmamııtır. 
~ leır .•Y içinde pazarlıkla aabn alınacaktır. Tutarı 1250 lira elup 
~•1ttıı":ıı.nat. 93 lira 75 kuuştur. Şartnameıinde detifiklik yoktur. 
"-ı., ... •rın l.er r!n veıika ve teminatlariyle beralter aıkerl aatıııa· 

011aisyanaaa ıelmeleri. 

Çanakkale Jandar•a 2inct Alay Satınalma 
Cı,,i Komiıyonn11dan : 

l' Kile Tutarı Mv. T. ihale T. Gün saat. ıek. 
'• .. k L. k. L. k. ç. •r 12000 3!40 m 11.2.,•o cumartesi 10 açık 

't ~~·~ka_1e J. 1 inci alayın 1 .1.940 tarillinden 31.8.940 nihayeti
~ hı r ıbtıyaeı balnnan yukarıda yazılı 1 kalem eeukın lliuııll• 
'~•ıa ılı ginde Çanak.kalede j. 2 inci tabu kararrlhında te .. kkll 

l latıaal11:ıa ko•iıyon .. da ekailtmesi yapılaeaktır. 
''lttı,~-İnatı ihale rlni saat 10 da komiayoaa veril•it .,uluna· 

Ş•rtna•cai parasız. olarak komiıyondan tedarik e4ilebilir. 

-.__MÜZAYEDELER 
l11aahul Def tertlarlıfından: 

Munkkat Teminat 
Lira Kar•t 

3 50 

4 

20 

Y •karıda yazılı mul.telif eıya hinlar111daki mahaamea ltedel
leri izeria4'en aıık arttırma ile satılacaktır. Satıı hedeli nakden Ye 
peıinen elup ihale 2Z.2.940 perıembe J'Ü nü saat 14 de Milli Eml&lc 

(Devamı 4 ncü sayfada) 

lstanbul Jandarma Satmalma Komisyonundan : 
1 - On l.in kilo kundura köıelesile on bin kilo sarı Yaketanın 

kapalı zarf eksiltmesi 21.2 940 ~ünlemeciııe rastlayan prşamba ıi· 
aii saat on bette Taksim - Ayazpatada Jandarma mıntaka komu· 
taalıtı hiuasındaki komisyonumuzda yapılacaktır. 

2 - Her ikisinin bir istekliye ihalesi caiz olduju fibi ayrı, ay· 
rı isteklılere ihaleleri de caiz olaıı iibu malzemeden • öıeleaia ••
bammen bedeli yirwi beş bin ve ilk teminata u. bin sekiz. ylz yet• 
mit bep ve sım veketaıun muhammen bedeli t;yirmi ıekix bin> ve 
ilk teminatı «iki bin yüu liradır. 

3 - Şart kağıdı Komiayonda her gün J'Örilebilditi filıti iki yb 
altaış bet kuruş mukabilinde alınabilir. 

4 - İsteklilerin talip olacakları malzemeye aid ilk teminat mal· 
sandığı makbuzu veya banka kefalet mektubu ve ıart kltıdında 
yazılı sair belgeleri havi teklif zarflarını eksiltme ıaatiacea ltir ıaat 
evveline kadar Komisyonumuzda bulundurmaları. (845) 1-.t 

. · .. • : .. -\·~~ .. I" .,, - .... ,\.. • 1 ' •• •• • - • • •• 

: DEVLET DEMIRYOLLARI vE LIMANt~RI · 
· İ5LETME GENEL DİREKTÖRLÜGÜNDEN 

-·--
Muhammen bedelleri aşa~ıda yazıla olan iki liı.te muhteviyatı 128 

kalem perçin çivisi. a~aç vidaları, rondela ve gupilyalar 11-3-1940 
pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usülü ile Ankarada İdare bi
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin aşağıda yazılı muvakkat te111iuat ile ka· 
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni giin saat 14,30 a kadar 
Komisyon Reisliğ'İne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairHinden, Hay• 
aarpaşada Tesellüm ve Sevk Şef1iğinden dağıtılacaktır. 
Malzemenin ismi Muhammen bedel Muvakkat teminat 

Perçin çivisi 
Ataç vidaları, rondela 
ve gupilya. 

Lira 
--------

24176 
12 lOJ 

Lira 

1813,20 
907,50 

(760) l-4 

Maar.if Matbaası Müdürlüğünden : 

Cinsi Mikdarı 
Tahmini tutarı 

lira 
°!o 7,5 muvak. 

pey akıaıı 

Renkli eilt bezi 3,000 metre 1500 112,5 lira 
1. il. 1940 perıembe günü saat 15 te açık eksiltmesi yapılacak 

olan mıkdar ve evsafı yukarıda yezılı cilt bezine istekli çıkmadı· 
tıadan açık ekailtmenin 14. 2. l9<W paurteıi saat 15 e bırakıldı. 

(S47) 

Muhtelif cinı ve boyda müıtamel 28 adet odun sobası satılacak
t;;:-hWdf1';;~1§.2.Y4ü7'pazartesi günü saatlon,. .. dört'te Jatanbul 
nkıflar llatmidürlüğü Levazım kıamına müracaatları. - (872)_ .. 

1 - ı ,Mart/940 tarihinden 31 vm 940 tarihine kadar İdaremiaiu 
Cibali Fabrikasından birikecek 1500 adet bot bobin ıancbkları pazar. 
lıkla ıatılacaktır. 

il - Pazarlık 21.2.940 Çartamba ıünü saat iti da Kabalafta 
Levazım ve Mubayaat Şubeıindeki Satış Komisyonunda yapılacakbr. 

ili - Nümuneler her gün Cibali Fabrikaaıoda görilebilir. 
iV - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan filo ve saatte 0/ , 15 

mikdarındaki teminat paralariyle birlikte mezkur Komiıyona •elma· 
leri. (871) 1-4 

• •• 
1 - Şartnameıi mucibince 7 adet ıigara makinesi kapalı :ı.arf 

uaulile ekailtmeye konmufhtr. 
U - Muhammen bedeli Sif 70,000 lira, mavakkat temiaatı 

5,250 liradır. 
111 - Ekailtme 2J.ll!.9.CO perşembe ıüııü saat 15 te Kabatqda 

Lenzım ve Mubayaat Şulteaindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Şartname her rftn sözü reçen Şubeden ve lzmir, Ankara 

Batmüdürliklerinden 350 kurut mukabilinde alınabilir. 
V - Mllnakasaya girebilecek makineler, Moleaı, Stanllart, 

Mtiller, Skoda fabrikaları makineleridir. 
VI - Münakuaya iİrecekler ı:o.ıühürlü teklif mektuplarııu ka. 

nuni Yeıaikle ve Y. 1,5 pvenme parası makltuz.u veya banka te. 
minat meklaltunu ihtiva edecek kap&lı ı.arflarını ihale srünü eksiltme 
saatinden bir ıaat evYel mezkur Kemiayen .Saıkanlıtına makbuz 
mukabilinde vermeleri lbımdır. (754) 1-4 

• • * 
1 - Şartaameai m .. ibiace 6 atlet kamyen kapalı :ı.arf •••li1le 

satın alınacaktır. 

il - Mahammen bedeli (240i8) lira aavakkat teminata (llOO) 
lira4'ır. 

111 - lkıiltıae 20.11.fMU Salı pnl saat 15 de K.altatafta Len
••• ve Mubayaat ŞahHiadeki Alı• Kemiıyoaun4a yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her pn slai s•çe• Şulteıie• Ye İıtalr, Aa· 
kara Bat Mi4lrlikleria4'ea paraııx alınaltilir. 

v - Miaakasaya rirHekl•r •ühürll teklif mektut.larını ır. •••. 
al •eaaikle 0 • 7,5 rin••e parası makltua• yeya l.aaka teaiaal 
•ekt•a.•au ibtin edeeek kapalı sarfları• ihale ıinil ekıilt•e aaatia· 
den bir saat enellne kadar meakur Komİl7011 bqkaalıtıaa makbua 
mukabiliude nrmeleri lbımiır. (UO) 1-4 

3 

Malaam. De. ' /,7,5 te•. !.kıiltae 
Miktara lira kr. lira kr. ..kli saati 

. 
t00.000 adet tlOI - 157 5i •tık eksiltme 

Zıvaaa » .ta top 778 -

Diz beyaa Aleaiay•• lOO kr. sif 351 75 

8.11.940 14 
i8 20 pa:ı.arlık 

8.11.940 15 
26 l8 açık ekailtme 

IJ.ll.940 16 
1 - Şartaaae Ye aumuneıi mucibince düz beyaz aleminyum 

n xıvana kijıdı ile miktarı yukarda yazılı sinek kitıdı hizalarında 
~iaterilen usullerle aatın alınacaktır. 

il - M•laaamen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme fiia 
Ye saatleri lıi:ı.alarıada yazılıdır. 

ili - Ekıiltme Kabataıta Leva:ı.ım ve Mabayaat Şubashıdeki 
Alı• Keaiıyeaaada yapılacaktır. 

iV - Siaek kltıdı ekailtmeıine girecekler n••taaeleriniııa ihale 
ılalaılH 3 rl• eYVeline kadar idarece kabul ettirmeleri lizımdır. 

V - Alemiaynm zıvana kitıdı ıartna•e ve numaaeleri ller 
pa ıizi ıeıen ıaltedeu parasız alınalaıilcceti ~bi isteklileria ek· 
siltae iıin tayin elunan gin ve şaatlerde Yo 7,5 rüveııme parala· 
rile ... irlilde ıaezkir Komiıyena l'elmeleri. (548) •-4 

••* 
Cinsi Miktarı Muhammen B. Eksiltmenin 

Lira Kuruş şekli saatı 

Otomobil levazımı 289 kalem Paznrlık ) 
:ıı iç lastıği 

muhtelif ebatta 64 adet • } 14,30 
1 - Müfredat listesi mucibince yukarıda cins ve miktarı yazılı 

elemobil levazımı pazarlıkla satın alınacaktır. 
il - Pazarlık. 6-11-940 salı rünii Kaaataşda L~vazım ve Mubayaat 

Ş11beıindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
ili - Müfredat listesi herriin sözü geçen $uhecien parasız alına· 

..ilir · 
iV - İsteklilerin pa:ı.arlılc için tayin edilen gün ve saatlenle Y. 

7,5 pvenme paralarile birlikte mezkOr Komisyona relmeleri. 
(iti) 4-4 

••• 
Muhamaen lted. Eksiltme 

Cinai Miktarı lira kr. şekli rünü aaatı 

Mebilya 9 kalem 1383 - açık eksiltme 19.11.940 15,30 
Bira taakı 55 adet - pazarlık 22.11.940 16, 

1 - Şartaame ve mebilya mifreclat listesi mucibince miktarı yuka
rıda yazılı 2 kalem etya hizalarında giıterilen usullerle satınalına· 
caktır. 

il - Ekıilae Kabataıta Levaxım ve Mubayaat Şulteıindeki Alım 
Keaisy••••Ca yapılacaktır. 

1117 Şartnameler herpn ıoxü geçen Şulteden parasız alınaDilir. 
iV - Bira tankı pazarlıtına girecekler fiabız fenni tekliflerini 

ihale rününden evvel inhisarlar Umum Müdirlüp Müskirat Fahri· 
kalar Şubesi Müdirlitüne vermeleri ve tekliflerinin kabulünü muta
aaamın vesika almaları lazımdır. 

V - İıteklilerin tayin elunan pn ve saatlerde % 7,5 güvenme 
paralarile birlikte meıtkur Komiayena relmeri. (846) 2-4 

CiDSi 

Saz •ç Belıtin 22 m m 
J) ll 25 ll 

> )' 28,5 ll 

GlSanlek 
8içak 
Tecrübe bicntı 

Miktarı 

• • • 
Mub. be. 0 

07.5 tem. Eksiltmenin 
lira kr. lira kr. şekli gün aaati 

36 adet pazarlık 

74 > 16.11 94g 14 
171 :ıı 

281 
6 > 890 00 66 75 açık eks » 15 
6 )) 

1 • 
Metal yaldız. Bobin 400 Bob'n - - paz. 21 .11.40 14 

1 - Şartname ve nümunesi mucibince (400) bobin 1etal yaldız 
kifıt müteahhidi namına ve diger iki kalem eşya hi7.alarında g-ölte· 
rilen uıullerle satın alınacaktır . 

il - G4mlek, bıçak tecrübe bıçağı muhammen bedeli muvakkat 
teminatı hizasında ya:r.ılıdır. 

111 - Eksiltme ve paı:arlık hizalarında yazılı günlerde Kabat•t· 
da Leva:ı.ım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonda yapıla

eaktır. 

iV - Şartname nümuneler her gün ıödl geçen Şubeden para· 
ıız alınaltileceği ribi tecrübe bicağı krokisi de görilebilir. 

V - iıteklilerin ekıiltme ve pazarlık için tayin edilen ıün ve 
aaatlerde °!o 7,5 J'Üvenme paralarile birlikte mezkir Kemiayona 
ıelmeleri illa elannr. (777) 2-4 

• * • 
1 - Şartaamesi ve Elt'ad listeai muciltince 1000 M3 aandıklık 

tam laıey talııta pazarlıkla satın alınacaktır. 

il - Pa:ı.arlık 19.11 '"° pazartesi riinü saat 15 de İstanltulda 
Kabata,ta Leva:ı.ım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiıyenunda 
yapılacaktır. 

lll - $artaaae ve liıteler her gin sizi r•çen Şube ve vezne• 
ıi•den Ye İam~r, Aakara, Samsun Bataü4'Grllklerinden 220 kuruı 
aukaltili11cle alıaa ... ilir. 

iV - Puarlıta iıtirak etmek isteyenler muayyea rin ve saatte 
Y. 7,5 rüveame paralarile veya banka teainat mektuplarile ve di
ter kaauıat veaaikle adı reçen Komiıyena sıelıaeleri. 

V - Kereste, aif olarak 4'a teslim edilebilir. (143) 2-4 
••• 

1 - Mlhe.lat liateai ••eibiace "45" kaleıa hırılavat Lenzımı 
paurlıkla aab11 alınaeaktır. 

il - Mulla•mea bedeli "415" lira •11vakkat temiaatı "38,i7" 
liradır. 

111 - Paaarhk 7.2.14() Çarta•lta fl•i aaat 1 l de Kaltat-..la 
Len••• Y~ 1 .. lııayaat Ş.bHiaceki Alna Koaiıyonuada yapılacaktır. 

iV - lıteklilerin paıtarlık ipn tayin edilea f6• ve aaatte % 7 ,5 
pH••e paralariyle birlikte mezktr Komiıyena gelmeleri. 

(869) 3-4 

İmtiyaz Sahibi •• Yası İtleri Dlrekt6rü: iımail Girit 

Bulldata yer: Akaa S..ı••Ti l.tanb11l 
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Pour la Publicite s'adresser 
a l'Administration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entreııreneurs de l'Et2t Boile Po&tale No. 1261 

Tableau Synoptiqu~ des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

~ Prix 
d'adjudicat. eıtimatif Objet de a'adjudication 

c-;;tton. 
provisoire 

Lieux d'adju~ication et du 
Cabier deı Cbargeı Joun Heures 

Adjudications au Rabais 
----:=--~----~-------~----

Constructions-Reparatlons-Trav. Publics-Materiel de Construation-Cartographie 

Rep. guerites surveill. douan. iı Anadolu Ka· Gre a gre 196 18 C. A. Comm. Gen. Surv. Douan. lst. Dans 10 jours 
vak et Rivadn 

R.ep. guerite surveill. douan. a Tarabya " 
" " 

> a Sarıyer et " 
Yeni Mahalle 

Rep. bat. P. T. T. Beyoğlu Publique 
Instaıı. douche et autre rep. a la faculte de Gre a gre 

249 07 
72 09 

8171 02 
664 74 

613 -
50 -

., 
,, 

Dir. P.T.T. Istanbul 
Dir. Trav. Pub. Istanbul 

,, 
" 

, 

" 
14-2-40 14 :,o 

12-2-40 15 -
Fort:ts (nj) 

Dressement carte bourg Yıldızeli 1280 - 96 - Municipalite Yıldızeli 26-2-40 13 -
Rep. mngasin Gre a ire 492 - 36 90 Vilayet Ankara 8·2-40 ıs 
Constr. bit. P.T.T. Rumelihısar (cah oh P 107) Pli cnch 21405 16 1605 39 Dir. P.T.T. lstanbul 21-2-40 15 -

Produits Chimique et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitau x 
Chlore gaze: 30 tubes Publique 535 96 80 36 Municipalite Ankara 6-2-40 10 30 

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et ~ateriel 

Pompe a moteur electr.: 1 p. Publique 
Pieces de rcchanges pr. moteur Diescl. 21 lots Gre a gre 
Plnque de contact: 360 p.-ecrou et vis pr. Publique 

plnques posıtives et negatives: 4000 p. 

3100 -
1162 74 
555 66 

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Etoffe pr. capote: 6C 00 m. Pli cach 19800 -
Doublure pr. paletots et costumes: 14000 m. ,, "7000 -

Frac: 60-70 compl.·veston: 15 20 compl · 5800 -

Bois de ConstrucUon, Planches, Charpente ---
Bois de ebene: 585 m3 

ombustible - C 

Petrole: 50 t. 

Divers 

Pli caclı 17650 -

rant-Huiles 

Pli cach 

&llast: ıo.ooo m3 Pli cnch le m3 1 10 
Pierres en bloc: 2100 m3·id. de taille: 1000 

m3 ballast: 7,000 m3 
:ıı 13045 -

Div. cordes: 100 p. Gre a gre 
Compresseur: 2 p.·gn:nd marteau avec nccess.: " 

45 p. 
Film infra·rouge, verrc dinpositif, contrnsse, 

papier special pr. photo ete . (Voir detail 
Partie Turque, rubrique "Müteferrik,,} 

Arroseuse de 3 t.: 1 p. 
Barils en fer galvanisc: 131 p. 

Provisl ons 

,, 

Publique 

" 

Pois·chiche: 10 t.·the: 700 k.·lentilles: 20 t. - Grc a grc 
avoJine ou orge: 110 t • 

20300 -

7200 -

5000 -
2259 75 

Hnricols secs: 36 t. Publique 5750 -
Savon: 5 t. Gre iı. gre 
Hnricots secs: 30 t. (nj) 
Pommes de terre: 23 t. 
Haricoh ııecs: 90 t. 
Riz pr. pilav: 125 t. 
Foin: 54020 k. 
Orrc: 500 t. 
Haricots ııec~: 240 t. (aj) 

Adjudicati ons a la surenchere 
Figues, millet sec, ble, orge, millet, feve, 

avoine ete, 
Bois melange= 781 quintnux 
Bois de constr.: 210 quintaux 
Divora objets de mnison 

Articleı d'ameublcment camelote: 12 lots 
Pneux de camion et motocyclettes: 73 p. 
Tapis: 10 p.-feutre: 3 p. 
Goudron, poix ete. 

" Publique 
Gre a gre 

" 
" 
" 

" > 
, 

> 

" 
n 

" 

(3 üncü sayfadan devam) 
Mtidiirlüğiinde toplcınan komisyonda yapılac ktır. 

49jO -
1250 -

18900 -
3375 l -

2701 -
30000 -

571 60 

44 50 
49 90 

251 -

Eşyalar hakkında fazla izalınt almak için defterdarlık müuyc· 
de bürosuna, görmek için mahallerine üracaat edilmesi lazımdır. 

Ankara Orman Çevirge Mtidürlü ünden: 
1.2.940 tarihinde yapıl n açık arttırmada talip zuhur 

232 50 
175 -
41 67 

1485 -
525 -

Municipalite Ankara 20·2-40 10 30 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 5-2-40 t 1 -
lre Exploit. Ch. de fer Etat H. paşa 20·2·40 11 -

C. A. Dir. Gen. Fabr. Milit. Ankara 21·2·40 15 -
Administr. Gen. Ch. de fer Etat 20-2-40 15 -

Ankara Bur. Exped. H. paşa 
Ghef Orchestre Philharmoniquc Presid. 18-2-40 15 -

Republique 

1323 7'J 9me Exploit. Ch. de fer Etat Sirkeci 20 2-40 11 -

825 -
978 38 

1905 -
3045 -

540 -

169 48 

422 -
262 -
371 25 
93 75 

1417 50 
2531 25 

405 15 
2250 -

42 87 

2 35 
o 95 

3 50 
4-

~o -

lre Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 20.!-40 15 -

3me Exploit. Ch. de fer Etat Balıkesir 20-2·40 15 -
lre ,, ,, , :» > H. paşa 23-2-40 11 -

Com. Aeh. Minis. Def. Nat. Ankarn 8-2-40 11 -
Com. Ach. Minis. Def. Nnt. Dep. Aviat. 7-2-40 11 -

Oir. Gen. Cartographie Ankara 

Municipalite Elazıt 
lre Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 

Com. Ach. Milit. Bahkesir 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

Dörtyol 
Edirne 
Saaısu,n 

" " " Com. Ach. lnt. Tophane 

" ,, 
Municipalite Ankara 
Com. Ach. Corps Armee Afyon 
Com. Acb. Comm. Mil. Ist. Fındıklı 

8me E1Cpl. eı... de fer Etat lzmir 

10-2-40 10 -

28-2-40 15 -
22-2-40 14 30 

20-2-40 15 -

20-2-40 
8-2-40 15 -

Dans 1 mois 

9-2-40 15 30 
9·2-40 15 -
G 2-40 10 30 
8-2-40 10 -
1-3-40 

16-2-40 14 -

Dir. For~t lzmir 12-2-40 15 -
> > 12-2-40 15 -

ler Bur. Exec. de Bursa a Çekirre, 8,12·2-40 14 -
Hôtel Yeşil Bursa 

Dir. Biens Nat . . Istanbul 

" " 
" " Dir. For~ts Ankara 

22-2-40 
22-2·40 
22-2·40 
12-2-40 

14-
14 -
14 -
15 -

tmediğinden dolayı satıı icra olunmıyan yedieıninlerde 
mevcut 2664 kilo katranı 19,5 kilo zift, 160 kilo mazı ve 
ı irenin satııları ithalat kanunu ahkamına göre 10 gün müd
detle uzatılmııtır. 

Satıı 12.2.940 tarihine müıadif pazartesi günü oaat 15 
de müdüriyetimizde yapılacaktır. 

-----------------------------

Me:ııento des Fournisseurs 

! lls ADJUDICATIONS QUJ AURONT LIEU DEMAIN 

Dir. Telepbcmes lstanbul : 
Articlea tclephoniqueıı (No 1275) 
Cfibh pr. centralcı (No 1275] 

Cable en plomb [No 1275] 

1 
Com. Ach. l\linist. Def. Nat. : 

Tan! ı de benıine [No 1305) 

'

' lrrig.deur en caoulchouc [No 1315] 
Motı-or elcctriqae avec cce.ssoires 

[. 'o 1317] 
Bucole [No 12781 

Com. Ach. l\tilitaire Edirne : 
Ugıımeıı (No 129i] 

Beun e, rız ete. [l'\o 1297] 
Bııtaillon Geııdar. Bayramiç :. 

Fnrİ'le pr. paın [No 1301] 
Clıemimı de ter Etat : 

Con ıtr. pavc [No 1305] 
Huıle tranııformateur [No 1305] 

Dir. Gen. Monopoles: 
Sac:ı vides [No 1S05] • 
Articles pr. nuto et ı;hambre lı aır 

[No 1316) 

Municipalite Ankara : 
Tra ıeport vıande (No 1S06] 

Municipalite lstan'bul : 
/ Div. proviaion (No 1311] ' 

Beurre olıvea et h"Dille d'oliv .. [N• 1 

Concesıion rcclnmo rcıvue Türk Ti1' 
ıu [No 1316] • 
Municipalite Edremit : 

Articlos clcctriqueıı [N., 1~13] 
Com. Ach. lnt. Tophave: 

Verre diapoa:tif [No 1314] ~ 
Snu dcı ncourıı ıııınitaire [No 1J1 ) 

Command. Ecole de Guerıt 
Ceinture 'PT· manoeuvrcı (No 13141. 

Com. Ach. lntendance Marl 
Pain {No 1317] 
Ampoules [No 1317) 

r._pl 
Com. Acb. Place Forte v-

Toleıı galvenisee (No 1317] •\ 
Com. Acb. Command. M1 • 

Istanbul : 
Bucule [No 1318) 

Com. Ach. Militaire Bayt•~ 
Con~tr. esco.ier et trav. de terrau~ment Rııiain sec [No 1319) 

LNo 1307] 
Vılayet Tekirdağ: -- r. 

NOTES • Lea Numero• entre l 
Autu [No 1307] • 11 

thesea •ont ceux de notre journ 
lntendaııce Ankara : leqoel l'aviı 8 para. 

Macaronis [No 1306) , 
Cotı n [No 1319] (•) Lea affoires •nİVİH d ıırı• 

Cllm. Ach. Ecole Gendr.Kütabya: risqne •• ropportent A du v•01'' 
Boiı de ebene (No 1307] adjudicatioa a la ııurenchere. 

---------------------·---· 
Taliplerin }revmi muayyende teıekkül edecek kolfl

11 

na müracaatları ilan olunur· 

İzmir Orman Çevirge Müdürlüğünden : 
İzmir merkez kazasına ba~lı Gürlek devlet or11t•01 

210 kental kerestoliğe gayri salih kuru çam odununu 15 ıüo 
detle müzayedeye çıkarılmıştır. Bedelı muhammen 6 kuruıtıı1'• 
miuatı muvakkatası 95 kuruştur. İhalesi 12.2.940 tarihine Ol 

pazartesi günü 11&:ıt 15 te rapılacaktır. 
Taliplerin Zirnat bankasına yatıracakları l•mioat makboııJ• 

orman müdüriyetiorle müte ekkil atıf komiıyonuna mür•''' 
ilan olunur. 

D. D. Yolları 8 inci işletme Komisyonundan : 
idaremizin Alsancak ve Basmahane ambarlarında f 

cut miktarlarile muhammen bedelleri müfredatile ıartıı 
ııinde yazılı toplantıdan biriktirilmit hurda incir, kıl~ 
buğday, arpa, darı, bakla, kuru fasulye, nohut, burÇil 
laf, palamut ve pamuk çekirdeAi ayrı ayrı açık artırtıı' 
lile 16°2 940 günü saat 14 de Alıanc:akta Iılot • biP;1ı 
Komisyonzmuzca satılacaktır· Mecmuunun bedeli 
lira olup isteklilel'in 42,87 liralık muvakkat teminat ı/ı 
buzlarile muayy n vakitt Komisyona gelmeleri 11• 
Şartnam lor İıletme K leminde rörülebilir· 

Bursa 1 inci icra Me urlujundan: P 
Bir borç için mahcus olup ıatılmaaına kar r 'V'eri11~ı 

ki§ilik bir karyola ve bir pamuk yastık e bir beya:ı P ~f 
bir yorgan ve beheri on beıer lira kıymetinde on b•f 1 
karyola 8.2.9 ıo tarihine rastlayan perıembe ainü 1, 
den 16 ya kadar Bursnda Çekirgecle Yetil Bursa oteliP 1 arttırın ile rıatılacaktır, yü~de yetmif betini bulmadı~, 
dirde 2 nci arttırması 12.2°940 tarihine rastlayan P~1 
aünü ıaat l•l den 16 ya kadsr aynı mahalde i•ra d # 

ve en çok arttıran ihalesi icra kılınac iından talip ıl 
rın yevm ve vakti mc:a:kurde orada hasır bulunacak 
tıı m uruna mür caat etmeleri ilan olunur. 

,ı 
Dursunbey Devlet O~ .man lıletmeıi Revir A lrllfill 

Duraunoey Devlet Orman lıletmesi Revir Amtrli~t 
ke:r. d posunda mevcut 170,000 kilo yalak palamut ' 
tırma ile satılığa çıkarılmı§tır· Ç' 

Pnlamutl ra ait salış f rtnamesi lzmlr Orınal1 jfı 
Müdürlüğünden ve Du•ıunbey Revir Amirliiind I1 
bilir · b' 

Palamutların beher kilosunun mul·ammen bedeli 
ruı yirmi beı santimdir· Muhammen bedel üzerınd•" 
7 ,S muv kkat teminatı 159 lira 38 kuruıtur. ,,J. 

İıteklilerin muvakkat teminatlarını hamilen 5·', 
zartesi ıünü ıaat 15 de Dursunbey Revir Amirlijill 
caatları ilin olunur. ••• 

28 adot odun sobası satılacaktır. ak: lııt. \T akıflar Dir'~ 
illalarına. 

• • • . ~l 
Of l:obin sandıkları satılaeaktır. Bak: inhisarlar U. 

!arına. 
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