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Umum Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 

Ekonomik Haberler 
lzmirde bir çuval fabr1ka~;v·j~-
ıaaı için lnglliz mühendislerinin 

tetkikleri 
Ziraat Vekaletinin ~österditi 

liiıuoı üzerine Karabük demir 
je ~lik fabrikalarını in ta. ede_n 
11fılıı. Bra11ert müessesesı mu· 

laendislerinden Mr. John T,.ylor 
C.i17 izmire a-iderek jöt z.ir~ali 
b•lr.kında uz.un uzadıya tetkikat 
>'•p11ııf)ardır. 
Braısert müeaseseıinin mühen· 

ıliai Tireye riderek Kendir ı.i· 
t•atını da tetkik eylemit ve İz. 
tlıire dönmlştür. 

liaber ahndıtına ılre Bruıert 
i'~•aeaeai hükumetin .tensi~iyle 
t.ıtıırde bir çuval fabrıkası ınşa 
;ttııelr. tasavvurundadır. Mr. Jehn 

•ylor fabrikanın kurnlacatı yer 
~•rin-ie İi.mircleki alakadarlar· 

la bazı mal6mat almıştır. 
\ı. '•hrika 9aval imalinde hem 
•ndir, hem de jüt kullanaeak· 

1~'· Mühendiı Taylor lamirde jit 
•

1'••hnm inkitafı itin alınacak 
tedbirleri de teıbit eylemiştir. 

.o •akte kadar jfit ihtiyaeı 
~~~istandan temin edilecektir. 
~lit. ihtiyaca tekabül edin· 
:. f•brikuın randımanı bir kaç. 

İlline çıkaeaktır. 
~laailider, fabrikayı yalnıı; yur· 
ti .. ~. çuval ihtiyacı noktasıntlan 
-,ıl, a7ni zamanda ihraç bakı 
~1ndan tla mGtalea etlikleri itin 
~kanın lzmirde yapılmaaını 
•aı.. llluafık balmuılardır. 
• lılr. Ta1lor Kaatamoniye de 
~·•a.k. erada da telkikat ya· 
"'ktır 

lthaııt ~lrllklıri kurulması hnk· 
kında mlhlm ~lr karar 

~tlıktmet memlekette iblikir 
•kellerine tamamen mini ol· :•lr. Ve dahili, laaric:i ticareliıni
ttıkil&tlandırmak bakımından 

hll oıllaim bir karar .ermittir 
ltaodan sonra bitin toptansı 

--.,.ılarla, yarı toptaneılar ve 
;:.;i erbabı aralarında, ithalat 
liJı rlarınm yaptıkları ıibi, bir· 

ler lr.uraeaklartlır. 
4,}(•ordinaıyon laeyetinio rör· 
'lltl lüı.um iı;erine 3018 ouma· 
• 

1 kanunan 7 nei maddesine 
lal" 111

•4'e11 ittilaaı. olunan bu bu· 
~•t•ki karar lera Vekilleri He
•tinıe tanip olanmaştar. 

t'1._8- suretle yeni birlikler ku-
• Itır, ~'-.lr.tan sonra Vekalet mem

et,n bütiln ticari faaliyetini 
f'Yet ~elay bir şekilde mtiraka
ti e •de..~ ve ihtikar laareketle· 

ne llJcytlaa vermi1ecektir. 

Krıdi Anıa;;,aımnın Tu~iki 
Llylhuı 

lr l&rlı.iye, inıiltere ve P'ranıa 
, .. '••rıd, aktedilen, 8 ikiDcika· .. Q... l 1-t ıınzalanan kredi an a9ma· 
1' 1~ taıdiki bakkıntlaki kanıın 
.: •ı bQğÜn htikômet tarafın· 

lJ Meıliıe verilmiştir. 

ltrki11e ·ı . k . t• • ı • ıf yapma ıs ıyen 

lthallt va i hracıt ınalları 

Amerika bandıralı Explarer 
vaparile madeni yağ, otemobil 
malzemeıi, ~emir e11a, radyo ve 
aksamı, elektrik malzemesi, mi· 
cellid bezi, kimyevi ecza, fotor· 
raf malzemesi, ıinema f i 1 m i , 
rootgeo filmi, laboratuar levazı
mı teneke levha, makine ve ak· 

J 

samı, pamuk mentucat, kahae 
çekirdeği, bakır ç11b11k, boya 
gelmittir. 

Mabtelif memıeketlere zil, av 
derisi, iç çeviz, fıstık, barsak, 
haıhat, iç Ye kabuklu fındık, 
yaprak tütln, 'balık ihraç ed~l

•iıtir. 

Şıker slrketınin umumi heyet 
toplantısı 

29 mart 940 tnribiııde yapıl· 
maaı mukarrer olan şeker şirke· 
ti alelade heyeti umumiye to
plantısı baıka 1ü11e tehir edil
miştir. 

iş Bttıkuının lskenderum ;•besi 
Türkiye İt Bankası, Hat.ıy vİ· 

liyetinin anantana iltihaluucılun 
ıoura İıkendenuıda bir fube 
açmağa karar •ermiftir. Banka
nın bu bustaki teşebbüıü büku· 
metimi~ tarafından kabul edil· 
mit Ye İ.ra V •killeri he7eti İt 
Baoka11 tarafıadan İskead•raııda 
bir 11ba açılmatını taavip et· 
miştir. 

VıpaCı ve tiftik stındardları 
Yapak ve tiftik ıtan .. arİl:nsyen 

ni:ıawn metinin tatbikıua 1 l\i· 
sand n itibnren başlanaeaktır. 
Bu buı•staki ıon talltikat lı :ıır
laklarile uüauıne ve tiplerde icap 
eden ba.z.ı esasları teııbit etmek 
için yapak ve tiftik birliti A:ı:a· 
lara zahire boraaııodu bir top· 
lantı yapmıvlardır. 

Birlik ltilba11a Sevyetlerin 906 
tou tiftik taleplerini tetkik et· 
mittir. Yapılaa müzakerelerde 
Sovyetlerin bu malların Odesa· 
da teılim edilmeti için yaptıkla· 
rı teklifler kabul edilmemit ve 
mallnrı11 iıtanbul F.O B. olarak 
ve birlitin teıbit ettiti fiyatlar 
lzerindeo 1atıl111a11ntia urar e· 
dilmiştir. Sovyetler birlijin b• 
teklifini ıle kal.ut etmişlerdir. 
Birlik b" ıon nı.iyet üzerine 
Ticaret Vekaletine miirncaat el· 
miı ve Sovyetlere lisanı verilip 
verilıniyeaejini Hrmuıtu. 

ltalyadın gelıcık demir ve 
mın ifaura malları 

Son yapılan anlatmadan sonra 
ltalyaya siparit edilen kfilliyetli 
miktarda muhtelif malların mem· 
leketimiae ıönderilinek Ü z e re 
vapurlara yiklenerek yola çıka· 
rıltlıtı dün relen laa8erlerden aa

latalm19tır 
Bu eıyalar ara11nda bilhassa 

.,.. firmalar 
,._ ~~eıl.n bir firma deri, yün 
-., .. 

1~1~vı maddeler aatın al· 
flr111a 1•\ediiini, Briluelde bir 
'-1a' 1•pafı ve iıleomemit ko
~İti ~· k~i ieriıi almak itte
lt, 111

• AUnacla bir firma ihracat 
L tlrl- . • 

memleketioıiain ilatiyacı o lan 
demir ve manifatura e11ası da 
vardır. Mukabil olarak buradan 
da ham madde röaderilecektir. 

Son pnlerde İtalya memle· 
ketimizdeıı mal alan memleket· 
ler araaıncla biriaci me.kii al· 
mıthr. 

Mamafi.lıı, ı e 1 e • e k elaa bu 
malların viirudHe dolmuı olan 
ltalyaa klring be1abab yeniden 
ltal7a lehiae artmıt olaeakbr. 

._i . rııaıda tanıtmak ı.tedık· 
4-d:;, liearet Ocluana bildirmit· 

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

1. 4. 940 ta YAPILACAK İHALELER 

Dörtyol Belediyesi: 
Elektrik irşant ve tesisatı (Nrı 1356} 

Askeri Faltr. U. Mld. SAK A•k 

L!i 

. • a ılaca"tır. Mukavele, eluilme, bayıa 
palı zatf usvliyle eksıltmeıı 1f P _ t «oıeleri proje ketif halba· 

1 h i ~e enııı şar n~ • ' 1 . 
dırhk işleri rene , . uı~s k %4 l kuraf mukabilinde fen İf erı 
:1ile bnna müteferrı .dığer ~vra M kkat teminat 3619 lira 86 ku· 
ımüdirlüjündcn verı\ecektır. luva hu ite benzer iş yaptıklarına 
ruıtur. 7-ıteklilerin teklif mekt~p arını, •L" den 8 •Ün evvel fen itleri 

İnlsisarlar Um•m Müd. : 
Cambı r kava'yııei (No 1356) 
Kiğıt kHme bıça!ı (Ne 1356) 
Sile.lop ~eın\,ari (No 1S58) 
Çelik aaç (No 1398) 

ı Kırıldıal1:de Snşaat (No J.360) 
D. D. Yolları: 

Petrel (N-> 1360) 
1 •st• d eksıltme tarıaın o • 

t' dair eaika arını ı ma en . bli et Vfl 940 yılına aid hcaret 
.ıuiiiürllfiioe müracaatla alınmış e y 1 t p ~eya 2490 sayılı ka· 

Simantuyon çeliği ve ya'du: (Ne 1368) 

İsparta Aık. SAK: · 
Ua (No U56) 
K. fHolyc (No lJ5') 

Edirne Aık. SAK: 
Sıtır eti (N• lSS') 
Yiyecek va yem nakliyatı (No 135.8) 

Sümerbank Birleşik Yün lpliti 
ve Dokuma Fab: 

auraa Meri•o• foltr. <!epe in~ (No 1359) 

Deniz: Ln. SAK.: 
Baya patlatı (Na 1559) 

1 Belediye Sular İdareıi: 
1 Bren mu•lok ve tefen•a\ı (No 1362) 
1 Döle.im parçaları (Ne 1''2) 

Balıkesir Orman Mücl.: 
Çıra (No 13'1) • 

Seyhan P.T.T. MüdürHltü: 
Fatin n iskarpin (Ne 1363) 

Adana Belediyesi : 1 
Gadıane intHı (No lS63) 1 

O. O Yolları Malatya : 
Mealle• tetiie tatı {No 1161) 

Devlet Orman ftlet. Albn~t Kı · 
ramalı Revir Amir. ~l 

Çam temnıt• (No 1S70) c. 

Kırklareli Aıkerf SAK: 

. 1 t . t makbuz me t u 
oiası ıveıikalalarıy e .emın~ . kabul ~ttiti diğer evrak, vesaik ve 
1 ,aınan teminat giSsterılmesını t · gtiRÜ saat \4 e ka· 
İl tJ:.ıalı ı\eı,;f n f'rtnameleri1e. l~.4.940 pas.ar esı 
d d . t - -~r111elerı lazımdır. ar um e"''camene •~ 
• • • Ketif Jlk 

\edeli ferninat 
2115,iJ 2~,65 

tciinae yeniden yapılaoa'k 
itfaiye m•diriyeti hı. 
~az odaları İn§e&tı. '-\aaıınm tamiri. 

2640,SI 198,0S Kadiköy Belediye ıubeıi ı.. -~ ltetooarme ıer· 
!5l4,i6 190, lO H&l binuı dahilinde yaptmla.. 

fH'e inşaatı. 

190?,43 142,iG Mezbaha kartısındaki anada bulunan ı.. 
kaldırılarak tesviyesi ve etrafına dunr . \. 

Met• telrraf llirati (Ne 1S7t) m•sı. 
Mertiıı Belediyesi: 711,97 59118 Ka1ımpaf8tla Çayır ve Bayıuokaklarıntlaki eıki 

Simeıa marıia çelik Htları (Ne 1370) 

Edim• Vil&reti: 
Satuk hava dapeau makine1eri (l'lo 1359)~ 

Pendik Bakteryeloji Enıtitü 
M6d.: 

fıkale taınlri (Ne 13il) me~ranın yeni mecraya 'raptı. 
Ankara Vil&yeti: 1§4 M 1•5,05 •rtbde lt.ami kışlaamın açıkta akmakta .ı .. 

ôküa (Ne lZS'I Gül:ıre, •par .malııame•i bırllant malsa· · mecralarmıo kapatılması. 
M.M.V. SAK: •ui lıeyalavaaımı Ye lcerHta (Ne 1372) 1 Ke~if bedellerile ilk teminat miktarları yukarıda l • 

f M d 
ı yaı.ı ı ınpat ve 

Yatak tarşafı (No tS60) 
Yua battaaiy• (No 1860) 
Gardrap lı:omodın (No 1160) 
Havlu (No 1360) 

Kenya Maari Ü .: f tamirat iıleri ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmaştur. Şartnameler 
Yumarta el•a, peynir ıeytia taaui fıa· ı. 

dık iti (Na 1372) ~a.ıt ve moamelıit müdörlütü kaleminde görülecektir. İhale li 4_s40 
o. Orman İtlet. Karabük Re- 1 pazartesi günü saat 14 te Daimi Enıümende ytıpılaeaktır. Talibleria 

Kondan•Ör n fıınıllulı: bera (No lJ•') 
lttanbul Belediyeıi : 

•İr Amir. ilk teminat makbuz: ve1a mektubları, ihaleden 8 ıiin enel fen İJ· 
Çam temnatu (N• 1362) • leri midirlü§'ine miracaat al•cakları fenni eltli7et ve 940 yılma 

Dolap, aua, rnf v,e. (No 1160) 

1 

Muhtelif kuru arzalc (No 1361) 
Çakıl , kum (No 1360) 

Ham~ : ( ] Tırnak lf'De ahnmıı ını• 
maralar, iıin hangi H.Jılı faeıteıle netr· 
oldutunu gösterir. 

l aitl Ticaret Odaıı nsikalarile ilaale •iiıııil maayyeu uatte Daiat En
. •lraeıııde b•l•amaları 

l 
lıaeirlikuyu meurlıtıada in7. (Ne 1361) 
Kutım ıuühir.J tırtıllı tel, aıaıbıı ınakı

aui (Ne UıO) 
rJ Sonunda yıld,z i'areti l:ıuluaan tf'I• 

miinyelleye aittir. 

KASALAR 

Nafıa Vekaletinden 
Eksiltm J'e kerıulan İf Ankara jandaı ta& muhafız talnııru piı 111 

l•ıl11tıdır. 

Ketif bedeli 2014 lira 6l kuuşt11r. 
lkıiltme 1.4.940 pazartesi günü ıaat 15 de nafı vekaleti rapı 

ve f•a itleri ekıiltme .komisyon• odasında pu.arhk ıuretile yapıla· 
eaktır. 

Ekıilt•• ıartoamHi ve bun müteferri urak 10 k11ruı beiel 
Pelatlı jandarma lenzım anbaraua Japılaoak olan yıldırım tesi- k b'I d , m• a ı in ~ yapı ve imar i~leri realitiaden elınabilir. 

1 uta iti ı:a.4.940 nma l"anü sııat 15 de vilayet .oafın komisyonunda keiltmeye ıirebilmek için isteto:lilerin 151 lirn 10 karuşlıak mu· 
1 ibalesi yapılmak üz.ere &fık ekıiltmey• kenalmaıtar. vııkk&t te•ina.t vermeleri lazımdır. 

Ketif bedeli 934 lira 90 kuruıtnn i~aret olaD bu tesisat i~İ• ii:":'-:--.::::.-:-. ::---:----"'.:'.--------------
! iııtckıiıerin 10 lira 12 kuruttuk teminat mektup veya ınakbaı.u, ti. l~llr, Klııık v lıpençıyari al t, Hast 11e lvz. 
1 feani ehliyet vesikalarile birlikte tizi a•çen , •• H 1aatte uafıa Ankara. Belediyesinden: 

carat odaıı vesikası ve bu ite aid nafıa müdlrlütlinden alacakları 1 - """' --
1 kemisycıouna i•lmeleri. Sa itleri ildi1acı için 100 teo Sulfat Dalomin paıarJıkla aluaa. 

Bu. it• aid ketıf ve 1art11&me7i bar ıtlu uafıa mldtlrlltfl•ıi• eaktır • 

1 

rirobilecekleri. Mulaammen kıymeti 1650 \ liradır. 
• • • Etlik merkez laboratuvarJarın4a yapılacak elen ikinei lu. Teminat bedeli 2471 liradır. 

sam ahır inıaatı iti 12.4.940 ~uına rin\1 ıaat 15 de Tillyet nafıa ko· Şartuame5iai rörmek isteyenlerin Encümen kalemine v• iatekli-
1 misyonunda ihalesi yapılmak üzere açık eluiltmeye konulmu,tu. lerin de 2.4.940 salı ıünil aaat I0,30 da Belediye Encümenine mii· 
\ Ketif bedeli 1874 lira 8ti kuuıtan ibaret elan bu inşaat içi• racaatları. 

• • * 
2 t. dif .. ilamiu alınacaktır. Bak: 

140 lira 61 kurutluk teminat v•ya makbuıu, tiHret odatı veıikuı 

1 Y~ ~u ite_ a~d nafıa ~iidürlüğüıulen . ~acaklan ehliyet. veıikalarile 

! 
bırlık~e IOZU ıcç~ıı f"~ ve saatte vıl~yet nafıa kem11yonuua gel· 
melerı ve b11oa aıd ketıf ve tartnameyı her pn nafıa miidürlitin· 

ı i• •:;::: .. ;:;~.. ve Çocuk Bakııaevl Baıtablplifladen : 
Mücsaesewiz bina11nıla yeoidea 7apılaeak olan 2500 lira beıleli 

ketifli harici betonarme merdin• inıaata 15 rla müddetle açık ek· 
ıiltweye konulmuıtar. 

l hıaJeai 8.Niıa..94U pazartesi ıünü aaat tfi tle Sıhhat Müdürl6tl 
biuaaındu yapılac:aktır. Muvakkat teminatı 187 lıra 50 kuruıtur. Ek
ıilt•eye girecekleri• bir bafta ev.el Nafıa Müdlrlltinden alıamıt 
ehliyet \ esikaaiyle kayıtlı bulund11au Ticaret odanadan aldıtı veıi· 
kayı ve teminat makbuunu kemiıyona ibraz etmeleri liıtımdır. 

Plan ve keşif enakını aörmek istiyenleria Nafıa Müdürlüfiine 
' ye teminat yatıracaklarındaa dotu• evinde tahsilat mlnkkcreleriui 
almaları lüz••• illa ol•aur. 

l İıtanbul Belediyesinden : 
j Mezbaha 11tır bekleme mahalli zemioiain harçla parke kaldı-
rım ile tefriti' ve dahilinde tuğla du1ar iuşaatı kapalı zarf uıalile 
eksiltmeye konulmıattur · Ketif ltedeli 10174 lira 43 kurut ve ilk 
teminatı 763 lira 82 karattur. Ke4if ve ıartname Zabıt ve muame· 
lit midiirlütl kaleminde rörilecektir. ihale 15.4.940 pazartesi fÜ• 

ai saat 15 de daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk temina• 
t makbaz: veya mektupları, ihaleden 8 ıiin evvel Fem itleri mltlir· 
fi lü;ine müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 940 yılana ait ticaret 
oıla•ı vuikalarile 2490 aıımarah kanuo•o tarifab ve~laile haanlaya• 
ıakları teklif mektuplarıaı ihale ıüni ıaat 14 de kadar daimi en
cıtimene •ermeleri. i • • • 15 .... 940 paaarteai ılnü aut ti de l.tanbul beledi7e1i daimi 
encümen oduında 48264 lira 78 kuraf ketif ltedelli, Flor7a plijla

! rıada 37 aded kabiae ve bualara laali, btfe ve taraı intaatanua ka . . • 

müteferrik sütauunda Ask. 
FaDr. U. Mid. iliuına. 

tlektrik, Havaıazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 
İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komiıyon~undan 
TraıuformaUSr, 

Aya•h ark, 
Teni ka~leuı ve elektrik enstelaayenu, 
Seı kıımı ampilifikatör hoparlör, sahne hoparlör, eperatlr daire· 

ıi için ıenkron metör komple olarak, 
Yakarıda cinsler yaz:ıh ıesli sinema parçalarının pa:z.tırlıkla ek· 

siltmeti, 2.4.1940 salı giinü saat 13,30 da Tophanede Lv. amirliği 
ııtıaalaa kooıiıyonunda yapılacaktır. Tabmin bedeli 1200 lira kat'I 
teminatı liO liratlır. Şarlua•eıi komisyonda a-örillir. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
10,0UO aiet nbra pili pazarlıkla tahn alınacaktır. Paııtarhfı 

2.4.1940 ıalı ıiaıü ıaat 11 dedir. Seherine 9? kuruş tahmin edilmiı· 
tir.· Kati teminatı 1380 lira olup şartnamesi komisyonda s~rültr. 
Taliplerin maa11en vakitte M. M. V. Sa. Al. Ko.da bal•umaları. 

* • • 
"0000 JD. iz:olabant alınacaktır. Bak: müteferrik ıütana•da Ask. 

Fııbr. U. Mü~. ilinma. 

linaunf- Elli:-ise---.-K:au-n'du-ra--~ç==-·a-m-aş-ır-v .-s-. ---
M· M· Vekaleti Havıı Satınalma Komisyonundan: 

15.000 metre tülbent puarlakla satın alınacaktır. Mt1baınm .. 
bedeli MOO lira olup kati teminat miktarı 360 liradır. Par.arlıtı 
5.4.1940 !"ma riinü 1aat l l de bava ıatınalma komiıyonuada rapı· 
laeaktır. idari •c fenni ıartname ber gin öğleden ıonra mezkur 
komisyonda ıörülebilir. isteklilerin muayy .. gün ve 1aatte katı te· 
minat n kanuni belıeleriyle komiı1onda bulunmalara. 



ı 

Su gün i in olun • 
1 

Cinıi 
____.,------~.;;;.;.;_, __ ~--~----------.;&.;-------....----;;..;ı,.~;..;;,;;;;;,;;;;;;;;.;;;.........:=.::::ı.:::=::~ 
A) MUnakasatar 
inşaat, Tamirat, Nafta işleri, , Harita 

Ank. Jandarma muhafız tabur• binaıında paz. 2014 3 
piı ıu tesisatı (tart. 10 kr.) 

Florya plajlarında: 37 ad.·kabioe ve bunla· kapalı z. 48264 78 
ra bala, büfe ve taras İnf. (ıart. 241 kr.) 

ilaçlar, Klinik ve i penqiyari allt, Ha İahane Lvz. 
-- ~w.:....- - -r--

Sulfat dalomin: 100 t. pas. 18500 -
Elektrik-Havagazı-Kaloriter(t eisat ve malzemesi) 

Sesli ıinema makiaeıi parçaları (tranıfor· par;. 
mal~r) ayanlı ark, teni kableıu ve • 

loktrik onıtalaıyonu, ıes kıımı ampli· 
fikaUSr daireıi İiin Hnkron moUSr kem· 
ple olarak 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çama ır v.s. 

Kundura: 365 çift •f· elu. 
Tulbent: 15000 m. paz. 

Matbaa işleri - Kırtasye-Yazıhane L 

Mukavva: 710 ad. pu. 

Kereste, tahta ve saire 
Muhtelif kereste (tea.:I.) par.. 

Na kllyat Botaltma VUkletm 

1200 -

2427 25 
ı400 -

159 75 

Ayvacık ve Biıa ormenlarmdan Celiboluya pu:. m~ 20 -
ve Yenice ve Bayramiç ormanlarından 

Çanakkeleye tomruk halinde kereste ke· 
ıilmeıi ve nakli iti: 4000-4400 m1 

ahrukat, Benzin, Makine yağlan v. s. 

Luamarin kömürü: 160 t. 
c .. yatı: ao t. 
Benain: 50213 k.-vakum: 3985 k.·valva. 

lin: 1750 lı.·gres: 235 k.·füıtüpi: 515 k. 
Motorin: 50 t. 
Gaa yatı 

Müteferrik 

Kerpiç tutla: 190000 ad. 
Tamir malzemesi: 91 kalem 
Taş: 145 m 3 

paz. 
,, 
,. 

ka~ h z. 
paz. 

a~. eks. 

" 

51Q5 -
ıooo -

2000 -
40SO -
m 1 4 -

Husuıl çelik: 93 kalem (16 t.) (tart. 250 kr.) paz. 
Otomobil laıtiti dış 301-320 ad.-iç: 641-150 ,. 

40900 -
Beh. 79 ve 9 

ad. (tart. 148 kr.) 
i, kamyon lutikleri: 1075-1150 ali.-dıt: 200- ,, 

220 ai. (tarl. 138 kr.) 
İç motoıiklet liıtiri: 2047-20G9 ad -dıt ili· " 

titi: 1040-1060 ad . (tart. 168 kr.) 
Kemerlıturıaa ile Kereateeiler arasında 2 

otoblı itletmHİ 

Çimento, kum, çivi v.ı. paa · 
Haki renk boya: 300 k. aç. eka. 
Kotra fdverteli ve metlrlü 15-25 m. nun- -

lupnda 
Çi.-i: 750 k.·oluklu 1&f: 4.2 t · 
Mahmuz: 3000 çift 
Tevhit Hmeri: 1805 ad. 
Büyilk caket mat dütmeai: 362970 ad. 
Mat kaput diltmeai: 400000 ad. 
BüyQk madeni dütme: 8090675 ad. 
Beyaz küçtık kopf8: 424498 ad. 
Siyah bilyük kopp: 380000 
Pantaloa tokaaı: 14000 ad. 

Krwak, Zahire, Et, Sebze v. 

Talaf: IO!SO t.-1ade1at: 30 t.·toz teker: !I 
t.-lıdlm: 1 S t. 

Sadeyafı: 25 t. 
" : 2 t. 

Kırmır.ı biber: 500 k. 
To11 teker 

aç. eks. 

" 
" paz. 

.. 
,, 

,, 
" 

pas. 

" 
" 
" ,, 

" 

" 

Bakla: 19.i t.-enıinar US t 0-ıemizotu: 10.5 
t.-beaelye: 8 t.·dereotu: 4500 demet· 
marul: 13500 ad.-maydanoz: 8800 ad.
yetil ıalata: 10000 ad.-taae sofan: 
8500 demet 

kapah z;;. 

Balda: 318 t.· enıioar: 22.7 t.·Hmizota: . 
ıl.6 t.-bHelye: 12.4 t.·dereotu: 10150 
liemel • marul: US300 d.·maydanor.: 
10600 demet-ye4i.l aalata: 19. 100 ad,
taH tofan: 17000 demet 

" 

B. M U 7 a y e d e 1 er 

Potin: 2000 çift 
Hurda demir, ıa~ bo7Hı, pamuklu mensu· 

eat demir makine aktam ve kurtun kalemi 
SGa.er ponza taıı, ıaır fırın, pamuk ve İ· 

pek ipliti 

paz. 
aı. art. 

Silri bealeri, laboratuar allitı kitıt mendil, 
biaelı. otomobili demir civata ve ıom•n 

Madeni 1atı, dam mufAmbaıı, radyo ve 
aluaml mermer tatı v .ı. 

s.ıfat dö aikel, ıomun, pulları demir •• 
renliela 

Bina ankazı 
,, 

Dakkln aak.Hı 
,, 
" .. 

8 Of J•t ttnekeah 500 ad. 

" 

,, 

,, 
" ,, 
,, 
,, 
" 

84 ve 10 

24 ve 4 

780 

1714 50 
135 -
7220 -· 
1742 25 
2400 -
8374 68 
1273 49 
1008 -

78 -

l0009 -

180-
2000 -
i284 35 

5672 45 

3300 -
1200 -

22 -
15 -
10 -
5 -

Bela. O oı 

l51 10 

3619 86 

2475 -

188-

183-
360 -

12 -

204 56 

387 31 
150 -

306 -
253 50 

7500 -
4432 50 

4132 50 

4972 50 

51 50 

128 59 
202 50 
541 50 
130 67 
180 -
12 10 

95 51 
75 80 
5 25 

2251 -

27 -
lOO -
248~ 

425 4J 

247 50 
90 -

1 5 
1 13 
• 7i 
o 38 
(1 75 

Nafıa Vekaleti 1-4-40 15 -

İıt. Belediyesi l54-40 15 -

İst. Bolediyeıi 2-4-40 10 3ü 

Toplıane Lvz. SAK 2.4-40 13 30 

Gümrak Muh. Gen. Komut, İst. SAK 8·4-40 15 
M.M.V. H n SAK S-4-ıW 11 

Teplıı ae Ln. SAK i-4-4U 14 -

• 
ist. Hlek. Tra•nr T nel İflot. U.U.41. 11-4·40 15 -

Ç nak. Mat MYk. SAK 

S.limiye Ask. SAK 
Vize Ask. SAK 
LGleburg• Aık. SAK. 

O.O.Yolları Haydarpnş..ı 

Tophane Lvz. SAK 

D.D. Yolları Hııydnrpttşa 
Glmrilk Muit. Gen. Kemut. iıt. SAK. 
Çamallı Tuzlaaı l't\üd. 
M.M.V. Han AK 
M.M.V. SAK 

,, 

,, 

İıt. Belediyesi 

1 -4-40 11 --

30 3 40 il -
15-4-40 10 -
J0-3-40 10 -

16 4.40 13 -
4.4. g 14 -

15-4 40 
15·4-40 

l-4-40 
10-4-40 
3-4-40 

ti -
15 -
14 -
10 -
11 30 

3·4-40 11 30 

j-4-40 1 ı -

9-4-40 a kadar 

M.M. V. Hava SAK 30-3-40 lO -
lıt. 0.lediyHi 15-4-40 14 -
Ytıksek Deniz Tieareti Mektebi Mid. J0.4.40 a kadar 

İıt. Maarif Miid. 
Tophane Lvz. SAK 

,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

Vize Aık. SAK 

Erzurum Aık. SAK 
Luleburgaz Aık. SAK 
Ank. Lvz. SAK. 
Tophane Lvz. SAK 

" 

Edremit Aık. SAK 
İıt. Gümrükleri Başmfid. 

,, 
,, 

• 

lıt. Belediyesi 
,, 
,, 
,, 

" ,, 
Aıkeri P'abr. U. Mid. SAK Ank. 

15.4.40 us -
5""4·40 14 iO 
4-440 15 30 
5.4.49 14 -
5-4-40 14 -
5""4-40 14 -
5.4.40 14 -
5.4.40 14 -
i·4·.W 14 -

11·4·.fO 10 -

3.4.40 10 -
1-4·40 15 -

30.3.40 il -
4-4-40 14 30 

t5-4 40 15 -

15 4 40 11 -

1-4~0 

11~·40 IJ -

18-4 48 13 -

22·.f-40 13 -

25-4-40 11 -

29.4-40 ıa -

9-4-40 14 -
9-4-40 14 -
1-4-40 14 -
1·4·40 14 -
1-4-40 14 -
1-4-40 14 -

11·4-40 14 -

JO Mart 1940 

Gimrak Muhafaza Ge11el Komutanlılı lıtanbul LevasırP 
Amirliği Satınalma Komisyenuadan : 

•ımrllıı: muhafaza memurlara içi• yaptırılacak 364 kandar•
0111 

aıık ekılltmeai 8.Niaaa.849 ıah ~Gni saat 15 de yapalacaktır. 
Bunun muhammen bedeli !427 lira 25 karut ve ilk te•io•tı 

183 liradır. 
Şartname ve niimunesi kemisyondadır. Görllebilir. . 
İıteklileria gün ve santinda ilk teminat makbuzları ve ka0 •

01 

veıikalarile birlikte Galata Mumhane caddeıi lbrahim Rifat ffaO 
ikinei kattaki komiıyona gelmeleri. 
-------------------~------~--------~-----------____.,-Kereste, Tahta ve saire 

Muhtelif kereste alınacaktır· Bak: İıt· Elektrik, Tra011
•
1 

ve Tünel İıletmeleri u. Müd · ilanlarına· :,_...... 

ahrukat, Benzin, akina yağları v. s. . 
30 ton gaz yağı alınacaktır. Bak: Erzak sütununda vııe 

Aıkeri SAK· ilanına. _,,,., 

üteferrik 
M· M. Vekaleti Hava Satınalma Komiıyonundan: !' 

93 kalemden mbrekkep 16 ton hususi çelik pazarlıkla sat~ll ;,;. 
nacaktır. Muhammen bedeli 49,{)90 IİJa kati teminatı 7500 hr• V· 
Pazarlıtı 10.4.940 çarşamba ırünü saat 10 da Ankarada M. p,(. e 
Han sabnalma komisyonunda y~pılacaktır. İdari ve fenol tart119~t• 
250 kuruşa komisyondan alanır. isteklilerin mezktr ıiin Ye sa• 
kati teminat ve kanuni belgeleril~ komisyonda b11l•nmaları. 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi Müdürlüğünden: 
Mektebimiz gemicilik dersi tntbikatında kullanılmak lzere ~: 

verteli Ye moUSrlü 15·25 metre uzualufunda hazır bir kotra alı",,rı 
caktır. Bu kotraaın arma, yelken, motör vesair te~izahnan tsııı 1• 
ve iyi bir baide bulunması lazımdır. B11 evaafı halli satılacak 1'

0

1 
rnsı o!aoların eter var a, inşa planı, mufasaal teknik yasıfJer~~'. 
banri tarihte ve nerede yapıldıfını ve nihayet kaç liraya vereb'ıe· 
ceklerini mübeyyin bir beyanname ile Ortak~yde Mekteb M6ıUir 
ğüne l0.4.940 tarihine kadar •Üracaatleri. 

Çamaltı Tuzlası Müdürlüğünden : 
.ııııı•' 

Tuzlamnı i9in 845 metre mek&p toplama tat mubayaa 
caktır. t 

Beher metro mikabınan muhammen bedeli d8rl lira mu••"~' 
teminata 253 lira 50 kuruıtur. ,ııı· 

Şartnamesi laer rün mildürlüQümüzde ve iı:mir Sq Müdlrll 
de ıörülcbilir. d• 

İateklilcrin ihale rünü olan 1 Nisan 940 paı:artui uat 14 
müdiri7etimiı.4ie mllteşekkil komiıyonda buır balua•aları. 

lstanbul Belediyesinden : _.,, 
Zeynep Kamil Dofum Evi için lüzumu olan 3 adet çaı:ll jJI 

yıkama makinesi temdiden açık ekıiltmeye konulmuttur. Tablll~ıl 
bedeli 660 lira ve ilk teminatı 49 lira 50 kuruştur. Şartname Zar 
ve Muamelat Midürlüğil kaleminde görülecektir. İhale 8.4.940 pi~ 
zarteıi güııü ıaat 14 d~ daimi encümende yapılaeaktır. Talipıertl' 
ilk teminat makbuz y~ya mektukları ile ihale •ünü m..ay1ea ••' 
daimi encümende bulunmaları. 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden : ·t 
Maarif Vekilliği Köy Ötretmen okulları iıin •tatula cins, IJI~~ 

tar ve fiatları yazılı çivi ve oluklu saçları açık eksiltmeye k0"ıı.'r 
muttur. Tahmin edile11 bed~l 1814 lira 50 kuruştur. M11nkkat tecııt' 
nat 12S lira 59 kuruttur. lıtekliler bu çivi ve saçlara aid şart11" 17 
leri MHra MQdürlüj'ü Y urdireıdörlüğünden ıörebilirler. İhaleni~ 

11
,. 

uiıan 1940 paı.artcai güuü saat 16 da Maarif Müdürlü~ünde tol'• 
cak Komisyon marifetile yapılaeaiı ilan elunur. -~ 

C i N Sİ Miktarı Beherinin fiatı :•ıı.t'• 
Kş. Lır• 

lG,6 n 8 aaotim boyundaki 
çi•ilerden 250 ter kilo 750 kilo 
Olukla ıa~ 4200 kilo 

lıtanbul Belediyesinden : f' 
İtfaiye müdürlütii için li:ıum• elan 300 kilo baki. renle. b' ~ 

aıık eksiltme ıuretile aabn alınaeakhr. Tahmin bedeli 780 tır• rJlj 
ilk teminatı 58 iira 50 kuruştur. Şartname ~altıt ve muaoıel~l i 
dilrlütü kaleminde görülecektir. ihale 15.4.940 pazarteai ga•u Jı.b'ı 
14 de daimi encümende yapılacektır. Taliplerin ilk temiaat rsı• ·tı•" 
veya naektabları .-e 940 yılma ait Ticaret OdHı veaikalarile 

1 

p•Ü muayyen ıaatte daimi encümeade bulunmaları . A 
1 anbul Hayvaı Bırıııı Otr.I latı, Flı11•'1 

- 17. 3. 941 -
Sayı• Aıljırf1 P a r a ı ı 

.. atağı a.. yüarı Or~. 
"4· S. ıc,. ı. Kt·/ 

---------------------------------- ff / Beyas ramaa 403 19378 2
26
9 

3
2
2
1 il '::IO J3 

11111 Kara am i05 i46i4 • ,,,. 
D flıt :: of 
Kıvıreık 66 32-3 2~ 27 .. 
Karayaka 

ac. .... 
Sit Kuz 

Tiftik 
1'efİ 
Oğlak 

3735 11726 17 - 25 

/ 

Şark Ôk 1 - 'f1 
Öldhı: 148 47889 •• ., ı• ,ı 
İaek 8 2025 1J il IO 1.f ı4 
Dıuta 8 988 11 14 - il / 

&----~----------·---------------------___:;--( 
Maada J6 13981 10 li ti 61 
Malak 24 J548 10 lJ I!,/ -
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GGmrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Le Tazım 
Amirliği Satınalma Komiıyonuadan : 

D aiz Atölyesi için 91 kalem tamir malı.emeıinin 15 4.940 pa
•arteıi fiiaü saat li de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

1
. Taaarlanmıf tutarı 4080 ve ilk teminatı da 300 liradır. Evsaflı 
llteıi komisyondadır. Herıin alıaahilir. 

1- lıteklilerin kanuni yesikaları ve ilk teminat makltuzlarile Ga
la Mumhane caddesi lbrahim Rıfat hanı ikinci kattaki J:omisyona 

ttlıııelui. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan 
I 20x2l0 ebadında i5·65 dıf v; 115-125 iç kamyoa listiti pazar
~~la satın alınacaktır. İç laatitin beberine 14 lira, dıt liıtitin bel.o· 
tı~e 148 lira fiyat talamin edil•ittir. Pazarhtı 3 .4.1940 çarfamba 
~r.ıü saat 11 dedir. Kati teminatı 1462,5 lira ol•p fArtnameı;i ko
~11Jonda görülür. Taliplerin muayyen vakitte M. M. V. Sa. Al. 

'·da bulunmaları. 

lıtanbul LeTazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
ı. 300,000 aded alüm•nyum küçik kapıil almacakbr. Paaarlıkla 
tq•ı 

. 1 lır:ıeıi J.4.1940 çarşamba pnü saat 15 30 da Tophanede LY. i· 
~illiği satınalma komisyonunda yupılacalı.tır. Nümunesi iı:omiıyonda 
toriilür. isteklilerin tf'minatlarile kemisyona ıelmeleri. 

D. Demir Yolları ve Limanl~ı İıletmesi U. İdarelinden : 
!\ .M"lıammeo bedeli 4l00 lira olun 1006 Kr. Kopal n 1500 Kı. 
h lıng vernik 15.4.1940 pazartesi gönü saat 10,30 da Haydarpa•• 
~ r binası dal.ilindeki komiıyoa tarafından açık ekliltme usuliyle sa 
" alınncaktır. 

111
• Bu ite ırirmek iıtiyenleri11 337 lira 50 kurutluk munkknt te. 

'litr.ıat ve kanunun tayin ettiği YeHikle birlikte eksiltoıe günü sa· 
r.ıc kadar komiıyona mftraeaatları laumdır. 

~ıl Bu ite aid ıartnameler komiı7ondan paraıı:r. elarak daaıtılmak-
ır. 

~· "• • Devlet Demir7olları bi~inci itletme ihtiyaeı için 100,000 yüz 
,~ ~d~t adi kerpi9 tuğlası açık ekıiltıne il• salın alınacaktır. Bin 

tdıııın muhammen bedeli 20 lira ve tutarı 2000 liradır. 
~it· Tuğlalar Ha7darpaıa - Ankara hath üzerindeki iıtaayonlardan 

ltıde vagon dahilinde teslim edilecektir. 
~ E:l'9iltıne 15.4.9.tO tarihine rastlıyan pazartesi ıönö saat 11 de Hay
ı,::•ada gar binaıı dahilinde birinci itletmc komisyonunca 7apt
llı tır. Kanuni evsafı haiz isteklilerin ekıiltme saatinden evvel 
l0

11 ~~kkut teminatlarını ve:znemİ7,e yatırmaları ve eluiltnı e saatinde 
llltt1ona müracaat etmeleri lbımdır • 

tcı) trtname ve mukavele prejeleri pıı rıuıu:. olarak Huydardaşada 
ıtş ı:nüfettiılğindeıı alınabilir . 

.\akeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma 
Kemisyonundan : 

60 Aded Grafit pota 150 Kr. 
ıso ıı 1' > 215 » 

20o > Pota dipliti 275 :» 

40 > Peta 50 > ' 

li~j 1~bınin edilen bedeli 9fü3 lira olan yukarıda yazılı pota dip. 
~G~ ~c Potalar müteahhit nnm ve hesabına askeri fabrikalar umum 
lıQ ,lırlüiü merkez snhn alma komisyonunca 4.4.1940 perşemhe gü
t'~ ~ölt 15,30 da paı.arlıkla ihale edilecektir. Şartname parasız ola· 
~t 24°ttıiıyondan verilir. Taliplerin muvakkat. temi~at ol~n 705 li~n 
tor.ıc 9() numaralı k"ununuıı 2 ve 3 . maddelermdekı vesaıkle koıDJs · 
~r ~· 0lıı:ıadıklarına dair ve bu işle alakadar tüccardan olduklarına 
~G,11 '~ret odası vesikasiyle mezkur a-ün ve saatte komisyona 

Cilatları. 
• 

' ,. 3000 Pakat 5 x 50 mm. Dip vidası 
5000 Paket 5,5 x 35 mm. Kuşak » ) Beher pa· 
2000 Paket 6 x 40 mm. Kulp » ) ket 144 
25oo Paket 4 x 20 mm. Menteşe ::D ) aded ola-

l' 100 Paket 5 x 45 mm. Sandık JJ (Pirin9) ) cakhr. 
•iıt.. l~lbin edilen bedeli 2~00 lira olan yukarıda yaz.ılı 5 kalem 
--tr~ ltıuteabhit nam ve laesabma askeri fabrikalar umum müdirlüği 
IS dttı lltınalma komiıyonunea 4 nisan 1940 ,perşembe günü saat 
)alııfa Ptıarlıkla ihale edilecektir. Şartname paruız olarak kemiı· 
4\~'r '\Verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 165 lira ve 2490 
._'dık; ı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu el
'd~ lrına ve bu itle alakadar tüccardan olduklarına dair ticaret 

•eailcasiyle mezkur gün ve saatte komiıyona müracaatları. 
,, 
~· •lıeıı:ıe . . . 

~ nın cansı 

~ l' or.ı ve ınikdarı 
1'0 ~afit 

l rı..,? dif . 
1• "1J\J •nılamin 
' l' ttıetre . ~ • on b ızolabant 
laıı~l,ttı bObçalık &af 
.,.JQ oru 

~, A.c1,d .. 
~ ''''d 11Umuneıi evsaf 
11- 1\. 111ıla toka 
"'ı.- •. lılc 2 
1oQ ~eatı aded Devnr 

Mubamme 
bedeli 
Lira 
ıoou 

4300 
1400 

10500 
l200 
ıaoo 

4500 

Muvakkat 
teminatı 

Lira Kr. 
75 00 

3~l 50 
105 00 
787 50 
240 00 

97 so 

İhale tarihi 

.~.4.40 

" 
" .. 
" 
" 

il de 
14 de 
14,30 
15 de 
15,30 
1 da 

337 50 4.4.40 14 de 

'ttL i· lık D lllar1 i . evvar pota 3550 416 25 4.4.40 1-4,30 
•. (:i . Çın 100 nded posta 
~-. llaı v 
~' ~\it e '?iktarlarile muhammen bedelleri yukarıda yazılı mal-
'-' trd.e eahhıtleri nam ve heıabına hizalarında gösterilen •ün ve 
~,'-htı\ln ••lceri fabrikalar umum müdürlütü merkez satınalma ko· 
~~İ•y011~a Paı.arlakla ihale edilecektir. Şartnameleri pınuız olarak 
,, '&y,lıan Verilir. Taliplerin biaalarmdaki muvakkat teminatla ve 
'dııtı,r kanunun 2 ve a. maddelerindeki vesaikle komiıyoııcu 

1 "'•~11~ ve bu itle alakadar tüccardan olduklarına dair tiuret 
•ııyJ• ıı:ıeaktr ıün ve saatlerde kemiıyona müracaatları. 

~ti IS)C6oo 1\1. M. V. Satınalma Komiıyonundan: 
~U h~•tlııcı'haduıtla 301 : iO:l dış ve 641 : 160 i~ etomobil Ilı· 
~ ltı,ri11 l. 8 •atın alınacaktır. Dıt lastiklerioiô belaerioe 79 lira iç 
'lıı:~b, t\i e~erine 9 lira fiat tahmin edilmiştir. Pa:ıarlıtı 2.4.940 
~,~. kttıı• 0

" ıaat 1 ı ,ao dadır. Kat'i teminatı 4432 lira 50 kuruı 
ıtt, A.r:ık~•ıi 148 kar•ta komis7oodan almır. Taliplerin muayyen 
'\ 20 llrada M. M · V. satıaalma komisyon•ada bulunmaları, 

)(gOO •b'adınıla ıoo : 220 clıt ve 107a : t15 iç kam7oa 

Mlıı •ua '9ueteıi 

Iaıtikleri pazarlıkla ıahn alıoaeakhr. Dıı lltikleria lteherine 14 lira ıSTANBUL 
Ticaret ve Zahire 

Borsası 
- 29.3.940 -

iç lutiklerin beherin 10 lira fiat tahmin edilmittir. Paaarlıtı 
3.4.940 çartarmba günü saat 11,30 dadır. Kat'i teminatı 4132 lira 
50 kuruıtu. Şartnamesi l~ kuruıa komiıyoodan alınlr. Taliplerin 
muayyen vakitse Aukarada M. M. V. sahnalma komiıyenuna ıel-

1 • 1 -me erı 
FIATLAR-

C t N Sİ AıaA'• Yukarı 

Kr. Pa. Kr. Pa. 
A rpa Anadol dökme 5 19 5 20 
Arpa ) "ınlilı: fUY . 5 20 5 22,S 
1 uıtda} yumuıak 5 32 
Buı;<'a> •crt 5 20 s l2,s 

lı:l7.ıka 5 i2 

1 

1 
i 
~ 
i 
1 

BORSA 
ÇEKLBR 

29-3-UMt 
Londıra i,14 
Nevyork 148.20 
Par&. 2.9675 
Milano 7.4325 
Cenevre 29.2725 
Amıterdaıı 77.&156 
Brüiuel ft. 18 
Ati na 0.97 
Sofya 1.8371 

• • • 400X 19 el.' adında !048 : 1060 dıt ve 2047 : 2060 iç meto
ıik let lastiği pazarlıkla ıatın alınuaktır. dış lastiklerin beherine 24 
lira iç la.tiklerin beherine 4 Jira fiat tahmin edilmiştir. Pazarlığı 
3.4.940 çartamba ıünü saat 11 dedir. kat'i teminatı 4972 lira 50 
kuuıt•r. Şart•amesi 166 kuruta meA:kur kawiıyondan alınır. fa
liplerin muayyen vakitte Ankaracla M. M. V. aatınalma ke111isye
nunda bulun t"'ıaları. 

Çavdar S •,S 

Erzak: Zah iırn ,-ft. Sebze Ts. 1 
r.dak it 35 -

------ Mı.ır aarı elökıne 

Madrid 14.1825 
Bud.apeşte 2T.OJ15 
Bük ret tt.UIS 

______ ;.._ __ ~--~--------------
Nifde Tümen Sahnal•a K.omitJ'••undan : 

Cinsi Mikdarı M. bcıleli İlk tea. İlııale rünl Saatı 
Ua 256009 k . J5840 2088 19.4.940 euma 15 te 

Taliplerin ihale 1aatinden bir eaat enel ilk temiHtlariylc teklif 
mektuplarını kemisyon baıpanhğılla .-ermeleri lazımdır . 

İstekliler ıartnameyi kemiıyoada rörir •• par&1ız alabilirler. 
İhaleıi kapalı zarf uı•lile Tü•eo aatıaalma komiıyeaunılaa ya

pılacaktır. 

Edirne Askeri Satınalrna Komisyonuadan 
iOO ton arpa kapalı :.arfla eksiltmede istekli çıkmadığındH ay-

11i şerait dahilinde eksiltmesinin 15 4.940 pazarteıi günü saat 11 de 
yapılacağı. Muhammen bedeli 39,QOO lira ilk temİnt\h 29ı5 liradır. 
Evsaf ve şartnamesi komisyonda rörilür. isteklilerin belli gtia ve 
saatten air ııaat cnel resmi vesikalarile birlikte teminatlarını Edir· 
nede Sanayi kıtlasındaki satınalma komiıyonuna vermeleri. 

Karacabey Merinos Yetiıtirrne Çiftliii Müdürlüitinden : 
Çiftlik hayvanları ibtiyHı içiq 200,00U kilo yulaf kapalı zarf 

uıulile ekıiltmeye konmu,tur. 

dir. 
Eksiltme 16 niaan g40 tarihine rasUıyaıı salı günü saat 15 de-

Ekıiltme mahalti çiftlik merke~iuıle müdüriyet binuıadadır. 

Muvakkat temiuat olarak 900 lira alınacaktır. 
Saha alınacak yulafın beher kilesuna 1 kurwıt kıymet tabmin 

olunmuftur. 
lıteklilere tartnamesi paraıız elarak verilir. 
Taliplerin teminat ve tekliflerini havi :ınrflarıoını eksiltme sa

aliııdeu bir ı;aat evvel koa:ıiıyena vermeleri 
Zarflar posta ile gönderilditi takdirde poslada vaki iecikmeler 

kabul edilemiyec•i'i ilan elunur. 

Vize Aıkeri Satınalma Komisyonundan: 
Bet yere teslim ıartile 1050 ,ton 711laf ve iki yere teılim ıarti

Je 311 ten 1&deyafrı, 22 ton toz şeker J5 ton üzüm 30 ton craıaya-. , , . 
ğı pazarlıkla aatın alınacaktır. lbaleıi 15.4.940 pazartesi ıünü saat 
ili dan 16 ya kadar 7apılacaktır. Vermete talip elaolımn ulli iiİn 
ve saQtte Vizede Askeri Satıoalaıa Komiıyonuna relmeleri. . . 

MUZA YEDELER 
Edremit Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Köhneye çıkarılan 2000 çift fotin pazarlıkla satılacaktır. 
Pazarlığı 1.4.940 pazartesi rünü Edremit aahnalma komisy•••n

da yapılacaktır. 

(Devamı 4 üncü ıayf ada) 

. . . . - . . 

Tahmin Teminatı 
bedeli 

2'l 00 

15 00 

1 65 Eminönünde Çelebioğlu Alaeddin Mah. Yeni 
Cami avlusunda 81 yeni ve 57 en yeni nu
maralı ılükkin enkazı 

1 13 Eminönünde :Çelebioğlu Alaeddin Mah. Yeni 
Cami avlusunda 23 No. lu dükkan enkazı 

10 00 O 75 Eminönünde Çelebioğla Alaeddin Malı. Yeni 
Cami avlusunda 59 No. lu dükkan enkazı 

5 00 O J8 Eminönünde Çelebioğla Alaeddin Mah. Yeni 
Cami avluıunda 51 No. lu dükkan enkazı. 

Talınıin bedelleri ile teminat mikdarları yukarıda yazılı 4 parça 
dükkıiıı enkazı ayrı ayrı pazarlık suretile satılacaktır. Şartnameler 
Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülecektir İhale 1 .-4.940 
pazartesi güuü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliple
rin hiı alarında gösterilen mikdarda teminat makbuz veya mektult
larıle ihtle günü muayyen saatta Daimi encümende b11lunmaları . 

(2502) 
iSMli'• WME •& *fiAA 

~AHÇE VE PARK 
Müteahhit ve Merakhlarını 

Park ve Bahç.eler için lbım olan her nevi fidanları ile Or
man ve Çiçek fidanlarını en müıait şeraitle 7alnız bahçemiz~ .. 
tedarik edebilirsiniz. 

BİR DEFA TEŞRİFİNİZ İDDİAMIZI İSBATA KAFİDlk 
ADRES• 13eyo~lu, Puıalıı , Fıat Garajı ynnında N., • 

ti • w •• 

lstanbul Elektrik, Tr.amvay ve Tünel lşletmalaki 
Umum MüdUPIUgUndan: 

~1. 3. 940 perşembe aiaü paıı:arlıtı yapılmak laer• ilin edilen 
ıaahtelif kereste pazarhtı 11. 4. 1940 perıembe ıüııü saat 15 ile 
tekrar yapıla.aldır. 

Munkkal teminat 204,56 lira olnp pazarlıktan enel İdare YH• 

nesine yatmlmaıı llzımdır. Par.arlık Metro laan binasında Arttırma 
Eksiltme Kowiıyouuuda yapılacıaktır. Ba işe ait ıartnameler idare. 
niA Levaı.ım Midürlüfüuclea paruı:.& olarak tev:ai edilHektir. (2484) 

FHulya çalı 
• barbunya 

Keııdir tohumu 30 -
Keten tohumu 
Kuşyemi çınallı 6 35 
Suaam 
Ceviw. içi 
Tiftik anamal 

52 2f> 

Yapak Anadol 60 -

GE.LF.N 
Arva 
BuA'tfa.> 
Kenılir t•humu 
Su.aam 
Mı• ır 

Un 
Pamulı: 

Çavdar 
Ra:r.nı ol 

Tift ik 
Yapak 

Arpa 
Matlıaa, to. 

Kuşyemi 

GiDEN 

iÇ fındık 

Kabuklu fındı lc 

İç HVİ'1 
Tihllc 

77 Ton 
425 • 

- il 

55 • 
- . 
?6 • 
2 • 

75 1 

ıs • 
4 • 
9 1 

T «>n 

21 • 

1 • 

2 1 

4 • 

al ş FIATL A R 

lkğelay ; Liverpul 

Şilcago 5 80 
• • Vınipek <t 94 

Mı.ar L'>ndra l 77 
Kete• T. : 7 76 

Cinıi Miktarı 

S.lgrad J.515 
Yokohama 35.31 
Stokholm il.006 

ESHAM VE TAHVtLA 1' 
Ergani • ~.Ol 
Sıvaı - Erzurum i 19.50 
Türk Borcu il Peıi• 18.iO 

KOMEDi FRANSEZIN 
RESMi TEMSİLLERi 

l LAN 
Muhterem halkımı:r.ın, tiyatro 

antresinde müşkülata maruz kal
mamaları için biletlerinin üze

! rıııdeki temsil ıırasını ıösterea 

ı 
büyük kırmızı uumaraların, aşa
iıda iÖsterilılij'i g i b i haugi 

ı oyunlara ait ve hangi tarihlue 
müaadif oldutuna dikkat etme· 

l ıeriui kendilerinden rica ederiz. 

1 

Cuma 29 mart X 1, cumar· 
teıi 30 mart Matine Poetik .\" 2, 

i cumartesi 30 mart S11arc .\" 3, 
' pazar 31 mart Matine .,! 4, pa· 

:r:ar 31 mart Suare .\• i. 
Matineler saat 16 da Ye Sua

reler aaat 21 de ba,Iar. 

Muh. bed. %7,5 tem. Eksiltm• 
lira kr. lira kr. ıekli ıaati 

J. K. Marka lıkarta biça~ı 300 adet (Mitteahbidi namına) pu. 14 
Aıpiratör zincir 125 metre ,, ,, ,, 14,30 
Bidon sebpaıı 600 ,, ,, ,, ,, 15 
Sik.lop çemberi 60 ton ,, ,, ,, 15,JO 
Dişli ıskarta bıiağı 200 adet 324 24 30 a. ek. 16 
Muhtelif zincir 8 kalem 3071 - 240 - ,, ,, 16,30 

1 -- Şartname, nümuneleri mucibince yukarıda yar.ıh 6 kalem 
eıya hizalarında yazılı usullerle satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları eksiltme saat
leri hizalarında yazılıdır. 

111 - Eksiltme 11. , lV. 940 per4embe günü Kabataşda Levazım 

ve Mubayaat Şubeıindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Şartnameler her gün ıöı.ü geçen Şubeden paraaı:r: alıH· 

bilir. 
V İıteklilerin eksiltme için tayin edilen pu ve saatlerde 

Y. 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komiıyona müracaatlara . 

• • • 
(2344) 2- 4 

1 - Ketif ve ıartnamesi macibince idaremizin Pulathane titla
bakım evinde yapılacak döıeme kaplaması Ye müteferrik ikmil ıı· 
ler kapalı r.arf uıulile eksiltmeye konmuıtur. 

il - Ketif bedeli 15663,2.5 lira, muvakkat teminatı 117-4,74 li · 
radır. 

lll - Ekıiltme 9.IV.940 salı günü saat 15 de İıtaobulda Kabataf• 
ta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komiıyenunda yapıla· 

eaktır. ı . 
iV - Şartnameler her gün Levazım Şubesi vezneıinden ve lzmir, 

Ankara, Trabzon baş müdürlüklerinden 40 kuruı mukabili.de ah· 
nabilir. 

. V - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kaH -
•İ vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka temiaat 
mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarile şartnamesinin F fıkrasın· 
da yazılı vesaiki münakasa tarihinden 8 gün evvveline kadar Umum 
Müdürlük İnşaat Şubesine vermeleri ve fenni ehliyet vesikası alma
ları. ıhale günü de eksiltme saatinden bir aaat evvel mezkur vuai
ki makbuz mukabilinde yukıtrda adı geçen Komisyon Batkanlıtına 
vermeleri lizımdır. (2215) l-4 

Ciasi 

Nilaa7ehiz terit 

• • 
Mala beti. Y.f,5 t••· Eluiltmcni• 

Miktarı lira kr. lira Jar. t•kli f · •ati 
-111-- -- --
4008 adet paur. ı&.J.'40 

18 ela 
K.ıraıaı efaet •lrel&l1el:ti iM kı. ) 
Apk ~ > 100 > ) 1082 00 1 00 a11k .. ıuılt•• 
BroH •ui efaet :ıı 15 • ) 2.IV.140 15 

1 - Şartname •• alm•••leri m11eibt ... yukarıda •iktarı ynı· 
lı (~) kale• •al•e•e Jııiaalarıaıla ıöıterilH utallerle ekeilt••r• k••· 
•qtmr. 

il - y .... a•••• be4lelleri •11nkkat t .. i .. tJarı, ek.time ı6• 
•• Malleri binları•&la yaulıdır 

111 - Elr.ıilt•• yıtlıarı4a yazılı ılalerae Kaltataeda LnHı• Ye 

M•bayaat $11beıi•ıleki Aha KemiıyeaHtla Japılaeakbr. 
iV - Şart•••• .. rit elt'at lilteıi ve mirekkep 11l•u .. i la.,. 

fi• .aal J•Ç .. Ş•lteclH paraııa alıaabilir. 
V - llteklileria ekıiltme i~ia tayiu eılil .. ıüa n ;.atte "'I 7,1 

rtn•m• para.ile birlllr.te ach ı•f .. Ke111b70.a m6raeaatları. 
(IU80) 4-4 
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ADMINISTRA TION 

Galata, Fernıeneciler Cad. 

Kenbe Han. 2mt> Etar,<" 

No !i-9 11 12 

l'elephone: 49442 

Pour la Publiclte s'adres er 

a l'Administration Journ 1 Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Boite Poatale No. 1261 

Tableau Synoptique d s Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de ,'adjudlcation 
- .. -Möd;-- -Prix· -Cautioo. ---~Lieux d';djud"kation et du -·-

d'adjudicat. estimatif provisoire Cabier des Cbnrges Joura Heures 

Adju dications au Rabai~ 

Constructions-Reparatlons-Tr v. Publics-Materiel de Construction-Cartographi ---
[nıtall. conduits pr. eau sale a la bit. du ba· Gre a rrc 2014 63 151 1 Ministere Trav. Pub. Ankara 1-4·40 15 -

taillon de gendr. iı Ankara (c. eh 10 P) 
Constr. 37 cabines avec W.C •• buflets et Pli cach 48264 78 3619 8 Com. Perm. Municip. lstnnbul 15-4-4 15 -

terrasseı a in pinge de Florya (c. eh 241 P) 

Produits Chimique et Pha~!!!..aceutiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture p ur Hopitaux 

Sulfate d'alumine: 100 t. Grc · gre 16500 - 2475 - Municipalite Ankara 2-4-40 ıo so 
Elec1ricite-Gaz-Chauffage Cenfraf (insi llationet Materiel 

Piices pr. nppareil cinematohraphique parlant Gre iı gre 1209 -
(transformateur, eible de distribution, ins-
tall. ilectr. moteur complet pr. poste 
amplificateur) 

Mabillement - Chaus uras - Tissus - Cuirs 

Chaussures: 3 5 pnires Publique 2427 25 
T11lle: 15090 m. Gre a gre 2400 -

Travaux d'lmprimerie - Papeterie - F urnilur 

Carton: 710 p. Gre a grc 15' 75 

B•i& .. e Construction, PlanchesJ_C~~-"-' _ 

Oivers boiı de eonstr. (aj) Gre a gre 

Tranaport-Chargamant - O chargm !'t 
~oupaıe et transpert de bois de conıtr. en Gre a ır · le m1 2 -

forme de troncs des for~ts d'Ayvncık et 
et Biga a Gelibolu et des for6ts de Ye-
nice et Bayramiç İl Çanakkale: 4000-440 m1 

ombustlble - Carburant-Hull 

Caarbon la•emarin: 15 t. 
Petrole: 39 t. 
Benzine: 50213 k.-vacoum: 3985 k.-v lvaline: 

1750 k.-rraiue: 235 k.·etoupe: 515 k. 
Motorine: 5 t. 
P~trole 

D iv ers 

Grc iı rre 

" 
" 

Pli uch 
Gre a gre 

Acier ıpeciat: 93 lob (16 t.) (cab eh 250 P) Gre n gre 
Pneus pr. auto: 301-320 p.-chambre a air: ,, lap. 

641-660 p. (cab eh 148 P) 

5165 
1000 

4990 
79et9 -

Chambrc n air pr. camion: 1075-1150 p. • 
pneuK: 200-220 p. (cah eh 138 P) 

Chambre iı air pr. motocyclette: 2 47 2060 p, 
pneuıı:: 1 40-1060 p. (cah eh 166 P) 

lriqueı en terrc: 10000 p. 

" 
,, 84et 10 -

ltatiriel de constr. : 91 lots 
Pierres: 845 m' 
Cutter avec pont et .a moteur d'une longueur 

de 15-25 m. 
ClouJ: 750 k.·tôle oudulee: 4,2 t. 
f.peronı: lOOQ pnircs 
-Selle: 1805 p. 
Ciment, sable, clous ete. 
Peinlure coulcur haki: 300 k. 
louton ••tte pr. jaquette gr.: 362970 p. 

,. ,, ,. capotes: 40000t p. 
,, en metal gr.: 6090675 p. 

Aıraffes petiteı blaneles: 42'4498 p. 
Aguffeı noireı gr,: 360000 p. 
Boucles pr. pantalon: 14000 p. 
l.aploit. de 2 outobuı entre Kemerburgaz et 

Keresteciler 

f!trovisl o n s 

" " 
Publique 

Publique 
Gre a gre 

" 
" 

Publique 
Gre a ıre 

,, 

" 
" » 
'I 

Avoine: 1058 t.-beurre: 39 t.·sucre: 21 t -rni- Gre iı. 2're 
sin: 15 t. 

Beurre: 25 t. 
> 2 , 

1ro••ı• blanc et kacher 
Soude: 9 t. 
Beurre: 769 k. 
Farine: 156 t. 
Haricoll secs: 200 t. 
Orıe: '00 t. (aj) 

" 1500 t. 
,, lSOI ,, 

) 

J) 

Publique 
Grt a .gre 

" Pli cacı. 
Gre a rre 

Pli cacb 

" 

24 et 4 -

2000 -
4080 -

le m1 4 -

1714 50 
135 -
7220 ,... 

780 -
1742 25 
2400 -
6374 68 
1273 4~ 
1918 -

70 -

30000 -

834 58 

999 70 
35840 -
46000 -
39000 -

105000 -
120000 -

180 - C m . Ach. lat. Tcphane 2-4-48 13 30 

183 -
l60 -

(t. A. Comm. Gen· Surv. D.uan. lıt. 8·+40 15 -
C. A. Mia. Def. Nat. Dep. Aviation 5·4-40 11 -

ur aux 

12 - Com. Ach. lnt, Tophane 5.449 14 -

204 56 Dir. Gen. E.xpl. l.tee. Tra . etT. lst. 11-4-40 15 -

387 38 
158 -

750 -
4432 50 

4132 5 

4972 5 

306 -
253 50 

128 59 
202 50 
541 50 

58 5t 
130 67 
189 -
628 1e 

95 51 
75 60 
5 25 

225l9 -

6?. 60 

75 -
2688 -
3450 -
2925 -
7875 -
9000 -

Com. Aeb. Place P'ort Çanakkale 

Com. Ach. Milit. Selimiye 
n ,, Vize 

,, Lüleburgaz 

ler Expl. Ch. de fer Etat H. p şa 
Cem. A la. lnt. Tophane 

1-4-40 11 -

30-3·48 11 -
15-4-40 10 -
30-3-40 10 -

16-4-4 15 -
4.4.49 14 -

C. • Mıa. D'f Nat. Dip. Aviat Aak. 111 4 4 1v -
Com Ach. Minis. Def. Nat. Ankara 3-4-40 11 30 

3_4.49 11 30 

" " 3·4-40 11 -

ler Expl. Ch. ce fer Etnt H. paşa 15·4-40 11 -
C. A. Comm Ccn. Surv. Douan. lıt. 15-4-40 15 -
Dir. Snline Çamaltı 1-4-40 14 -
Dir. Eeolc Sup. de Com. Mal".İt. Jusqu'au 10·4·40 

Dir. lnstruclion Pub. Jstanbul 15·4-40 16 -
14 30 
15 30 
IO -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14-
14 -

Com. Ach. Int. Tophane 5·'4·40 

" n 4-4-4 
C. A. Min. Def. Nat. Ank. Dep. Aviat. 30-3·40 

om. Perm. Municip. lstanbul 15-4-40 
Com. Ach. lnt. Tophane 5-4-40 

n n 

> , 
> 

" 
,, 

> 

Com. Pcrm, Municip. lstanbul 

Cem. Ach. Mil. Vi~ 

,, ,. rzuruaı 

,, ,, Lüleburgaz 
Com. Perm. Munieip Jstanbul 
Com. Aelı. Econ. Monop. Kabıı.tach• 
C. A Comm Gen. Prot. Forlt lst. 

» Oiviıion Nifdc 
Coa. Acil. Cer,. Ann~ Eruru11t 

,, Milit. dirnc 

" " 
rzuruaa 

• " " 

544Q 
5-4-41 
5.4.40 
5·4-40 
5.4.40 

Jusqu'aa 9.4.4e 

15-4-~0 1 -

3-4-40 10 -
1-4·40 15 -

11-4-40 14 -
12·4·40 14 30 

4-4-40 14 -
1'-4-40 15 -
3-4-'40 15 -

15-4-40 11 -
15.4.40 15 30 
15-4·40 1 S JO 

= 
M mento des Fournisseurs __.,., 

---
LES ADJUDlCATIONS QUI AURONT LIEU LE 1.4.SMO 

••İeip. Dörtyel: -rnr. Gio. F hr. Milit. Ankıtr': 
Coaıtr. et İIHtall. elcctr [No 1156) Ceaatr, ii Kırılı.kale (Ne lJ60) 

Dir. cıe. . Monopoles: CbemiH de fer Etat : 
Cavalier de cercen [N"' 1356) Pctrele (No 1361) 
Couteau pr. CHper le papier [No 135'] Adm. Eaux Minieip. Iat. : ,.1J 
CerHau c!e •yalap [Ne 1SS8) Rolııinet en brene nvec acıce••· (I'(• 1 

Aeiar de eimentatien et doıue [Ne 13'1) PieHı en fonta [Ne 13'2] 

C m . Acb. ilit. Isparta: Dir. Foritl Balıkc:ıir : 
fariu [Ne 1356) 
l .. rieetı ıeca (Ne 135•] 

Cem. Acla. Mllit. 4lirne: 
Tranıpert pro"l'iaiene et fourr•i• [Na 1358] 
Viaade de bo111f (Ne 1359) 

lloi• re• ana [Ne u•ı) • 
Direetiea P,T.T. Seyhan: 

Bottlnee et ucarpiu (No l!l"J 
Maniciptıliti Ad na : 

Can•tr. asine tle raz [No 1363] 
Cbemins de Fer Malatya : Fabr. R6uniea de Fil •• lni•e et 

de Tisaus ce Sumerbank : 
Constr. d•pôt a la fabr. Merino• de 

Borsa [Ne 1159) 

Pierree ınoeilon• [No ıs.ı] f.tll 
Cbef Revire Explot. F eret 
Alb.at Keramali : Cem. Aeh. lnt. Maritime : 

Piıtelat eur peintara (Ne ıJ59] 
T&'H ea aaiu tle Sinuı•• Martin 

[Ne 1370] 

Vilayet Edirne : 
Machiaee tla dt &t frigcırificıoe [No 1359)• 

Dir. lnıtitut Bacteriolorique de 
Pendik: 

lenfı [He 135'] 
Ce . A . Miniıt. Dil. Nat. : 

Drap tlı lit [Ne 1360] 
Ce•nrtsre H laiH [Ne 1360) 
c .. .ı ... ,.ı. .. eemaodine [Ne 13ü) 
IH•ie·m•i• [N• 13•0] 
C .. 4anHu et tııyasııt (Ncı 1569) 

Maaicipaliti lataabul : 
Ar111oira, tabla, etazerH ete. LNe lJiO] 
DinrH• pro"l'ia·eoa [Ne lHO] 
Caillou, aalııle [Ne 1360} 
Cenatr. au clmetilre 4e Zincirlik•yu 

[Ne 13'1) 
f'(eıııb peıır Heller, fıl barbele, ceınpo

ıtenr (Ne 1370] 

Tren .. tle Hpin [Ne 1J70) • , , 
Com. A b. Milit. Kırklar•lı ~1 

Peteanı. tc:eıraphl UH en cltfn• cı.ı0 

Munieipalite Mersin : 
Repar. eclae!Ie (Ne 1J71] 

Yillyet Ankara : • 
ı.ıı• 

Pıı•ler, articlea ele ıp111rt et dı 41 ,fi' 
lada, peintııre et beia .le ean•1" 

[He 137l] 
Dir. lnstr. P•b. Konya: _, 

o • .ı •. pemmee, fremaı .. , elh'''' 
aetteı d•certiqııeaa [Ne 1173) ı11I 
Chef Revire Exploit. foret 

1 Karabük: 
' Tren .. de npin [Ne U7l] • 

~ 
l'<OTES ı Lea Nunı9r .. entr• i ,, 

thuea aont ce11ııı ele neire ~· 
lequel l'niı a panı. ,il 

(•) Lu affairu aaivlH .ı•.-ı•.., f 
riıqııe ae rapport•ot i du ~11 

adjudicati .. 1 le aureccb •· __.,/ 

(3 neti uifecen du m) 

Talipl rin 
ilin olunu. 

:ık r o v att k miıyona 

İllanbul Defterdarlıfından: " 
Haı.i eye olan borcundan dolayı haei:a altına alınıp par•~:ıf. 

rilmesi icala eden Fon rde Tahtaminare mahallesinin Milt j./ 
caddHi 16 numarala boyahane m6ıt iri Radolf Kobon Yu)il.~I. 
ve Joıı:ef Balinaya ait müıtamel bir adet buıkül, daktilo dl~ ~ı' 
vantilatör, kola makineıi, 3738 pl ka n•marala Ford marke~~ 
yonet tahıili aıv l lr.an11n• bükümlHine tevfikan 1.4.9' 

saat 10 da açık arttuma u11ulile ıatılae ifmdaa talip olanlar;" rl' 1 
halli ezldireye srelm leri ve faıı:.la malumat almak iıte7e 11 • 

1 p Maliye tahsil efli2in müracaatlara il.Au elHar. 
• 

lıtanbul Dard Bel İcra Meıa rluf•ndan= ,J. 
M. Kemale borçlu Cihadın mahcua olup p raya fıı~ 

mesine karar verilen Y eı y ıı 1.4.440 tarilline rı&• j" 
pazartesi günü sa t 10 dan itibaren Şiıli Kır ıokafııtd:lı': 
ı palaı aparlı anı önünd yapılacak olnn artırmadda "1 .,ı~ 
men kıymetin yüade yetmif betini bulduğu takdir e ,.,,, 
cak, aksi halde ıatıı ı ri bırakılarak 3.4.940 tarihioei ~ 1 
yan çuı mba giin6 aynı saatte yapılacak elan tkirıC ııl~ 
mada en fazla be.ılelle alıcmaa ıatılaaafına n tal:P,1 ır 
meakur ıüa ve saatte • hallin.le ha&ır bulwun• " 
olunur· ./ 

• • • Alac klı: Balıklı Ru haıtaıtHİ. Jı r 
Borçlu: Kadri Slleym n, Galatada Biyük Baıhlı ,ı 

23/24 N O• da· 1' 'I. 
Bir borcun temini iıtifa11 i9ln alıtcuz olup par~,ı t 

rilmeıine karar Yerilen sandalye veı ir açı ıhf a ait b 11ıb'~ 
6.4.940 tarihine raıtlayan cu arlHi •ünü ıaat daıt de ~ 
yukarda yazılı adr ıte ı tılacaktır. Talipl rin yüı ~ 
buçuk pey kçeıile 39 4403 No. ile mahallinde h•ı;ıt 
nacak memurumuza m&racaatları il· n olunur. 

İıtaah•l İkinci iua Memurlufundan: fJ<J.·~ 
1 Bir borçtan dolayı m hcuz ve para va çevrilrn••1 t'(P~ 

rer bir adet Sinıer ayaklı tlikit makinesi 4,4,940 f'~ 
müıadlf perıemb 1rünl ıaat 15 ten 17 ye kadar1J 11/ı 
Fevzipafa caddesinde Makar a fabrika ı yanında tıl~ 

1 
ralı aparlı anının önünde açık arttırma s ureUle •~,1',. 
tır. Muhammen kıymetinin yüzde 75 ini bulmadı 1 ii"O 
2 nci arttırma 8.4.940 tarihine müsadif pazarteıi g d-~ 
saatte icrn edileceiinden talip olanların yeyıni rııl, 
mahallinde hazır bulunacak memura müracaat •1 
illn olumar· 

* * • ,.ı 
Dükkln ank.:zları ıatilacaktar. Bak: lıt. Betedif ./ 

larına· ~ 
imtiyaz Sahibi ve Yazı Jfleri Direktöril : ıımad ~ 

Ba11ldıtı yer: Akın Banmevl i1tanbul 


