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el 

-~ 

lkı 
Ekonomik Haberler 

naıkınun 940 ta lzmlrdın yı- Deri Fiyatlırı YükselmeOe Ba4ladı 
l Pılan ihracatın nıvllıri Av deriıi menimi dolayiıile 

• llllQir tioaret vo aanayi O- piyaaada büyük bir faaliyet mev
~1 • tarafından taazim edilen · cuddur. Tavşan Ye porauk deri· 
ti~ ııtatiıtite nanran ikin· lerino hariçten talebin artmakta 
b111ıt "

1111 940 ayında l:ımir devam etmesi bu malların fiyat
Ilı ltıtı:.dan muhtelif oene\,i larını ytlkseltmei• batlamııtır. 
~~--·~kellere 4.377.33~ lira Bu aü:nleden olarak ıeçen on 

1hı t' ~ e _ınde muhtelif mahıul ih- bet ıün i~eriıinde taneai 30 kuru · 
llııi~ •dıl111ittir. Bu mahıullerin t• ıatılau Anadolu tavtanları 36 

7 ta, Ye nevileri fUnlardır: ya çifti 4J!) kuruşa aatılao por· 
tll ·l2 ~urut fiyatla 35015 çu· ıukların çifti halen 460 kr. yükıel· 
l Ç•lurdelui:ıı: üzüm 4 5-12 5 mittir. Senıar, zürafa, ve tilki •ııt~ . • t , 

te 3 f fıyatla 6544 çuval incir ler de •tatıdaki fiyatlarda mua 
., 4 kuruştan 175 l çuval bur• mele görmektedir: Sanaarın çifti 
,; 51-63,5 kuraıtan 5028 bal· 30 · 45 , tilkilerin çifti iıe 5· I ~ 

a4t b•kala pamuğu, 43-46 kuruştan liraya kadar muamele ıörmekte 
ı, llya7erli pam•k ,33·37,Skuruş· dir. Diter taraftan keçi Ye otlak 
t..nQ ~1,9 ton aıro, 33,33,5 kurut- derilerine de İtnlyadan batka di· 
t1ııt , l toıı laplant, 24-26 ku- ğer talihler de aubur etmekte 
~il •• 45 ton aabunluk, 30-40 oldutundaıı satılmak Ülıere piy:ı· 
tı. t~ıtaaı 78,4 ton ııra·oıki aa aaya auedilen mallar derhal 

T'le f 
~il y 101•tı, 4,75·5,25 kuruttan milıteri bulmaktadır. Koyan 
"''- Çıaval beya:a arpa, 5 ka· derilerinin nıı:iyoti de memnu· 
4 5 6" 70ıs2 ç-.al çakır arpa, niyetbabt bir tekildedir. Keçi 
~1ı1 •45 kuruıtau 4623 çunl derilerinin çifti ıiklet kaliteleri-

•· •• ıöre 190 • 230 of lak derileri 

lt.ıy 1130 - 150 koyan tlerilerinio kile-
l' 

1 Ilı Tlcırıtimiz arttıyor •• han ku ruıu 51. 62 t .. 1. 
11ıı, Clrlciye - ltalya tioaret anlat· k•rular 48 ·52 kuraı araaıntladır. 
4iı:•tıırı tatbikatını \oıhil ınakaa· - -
l.• ' 1ta •1da bir yapılmaaı mu· lzmlr Ozom Sıtııluı 
hp • 1• ıııfUntleleıi aola,maaıaı İnıiltere ia'• aearctiuio lçtl•· 
~'• -~ beyetimis. asaları dan Mor- ci partido ls.ıuirdou aatıo alclıtı 
•• ~. •nkaıı lzm r tubeıi müdü· en bio tou kuru Gaüın tamamen ~ .,,f. 1 
te •ı. nanla lıtanbul Kamhi· teslim n yerlori110 ınkedilmit· 

t.: 

~brj ~tldtbü Oımaıı Biilend tir. 
it •1.e d4nıntitlerdir. Şimdiye kadar İnıiltere İ•t• 

••1,0~•da yapılan yeni muke- neıı:aroti İzmir piyaauıodaD otu• 
11ııı-. • ııtıao~ud klirinı ulat· bin ton kuruü:di• ıatıa almıthr. 
'tt: ~kiliodo iki memleketin Memauoiyetlo haber aldıfımı· 
., it~~badeleıi ıeniıletilmekto &a röre, 1011 ....... loıiltore 
'th b 111• 11:1tbaado olunacak yo Fraaaadaa bir çok tiearetlaa· 
'ati •lduaıda protokollar ha· neler, l~mir piyaaaıından oıı bia 

•ıı ... b b 11ııı,._lc •t •luawaktadar. Roma tondan fada l:ılm mil ayaaaı 
~'ti •releri harbin ihdaa ettigi için müracaatlarda b•l•nmuılar
ıı,-:•tler dolayııilo bir hayli dır. Bu aebeplo Aıtilm fiyatları 
"'•ltıt ~~üt ve çelin olmuttur. çok ıatlamdır. Ofortolar kuru 
'-'tıltu lcı taraf bBınGoiyetle bu meyn ihracatçılar birl!tiain te1· 

)' ~tı Jen111itlerdir. bit et~iti fiyatlar berıadH 7•· 
11ııı,,•1:1ı •aıla~ıına ile onelee Al· pılmaktadır, İoa-ilia n Fraaaıa 
~ıJ· lle Japılan •ŞJ• müba· idhalit -.lerinin müraeaatların
~,,~·~· nıUhiın bir kıımının ı dan baıka loıiltero iate neaaro· 
llıııiıa :

1
• J•pılaıaaı huıuaa to· I tioio dardtnd parti olarak mi· 

~İl~ lln11ıuttur. Bu meyanda bim miktarda üaüm mlbayaa11 
--~·· llıa11ifatura eşyaaı, demir tetebbüıü mncuddur. 
>•tı 111

'• ecaayi tıbbiye kim- Dit•r taraftan Almaa7a ile .. _ liııı•dd • 
"'' 't~ eler, boyaların ltalya· aoD yapılan bet buçuk milyon 
~ııa 

1 
•li İmk&nları mOmküa liralık aalat•• ile Almanlar, 

,~ı~ır. Bizim kontenjan liı· memleketimiadou . m~m~ila ol-
" 

1 11tı 1ıde e ] dutu kadar faala ıocır ııtomok. 
~"~•bil it.{ r alan ba •tyaya tedirler. Bu lauauıla alikadarlar-

t, ~~ d yaya pamuk, hu bu· la müaakuelero .&ova• edilmek· 
'-ıaı•ri: : deaıir n bar:ı ma· todir. 
'1ltıa,1tır •lılııı .. ı enıında anla· , 
'"" · ~· nıeyaada ltalya ile Keten Tlhumu 
~~ .~ 1tlerin durmaaana ~ Londra boraaaı : 12 2.40 
-.-.. 

111 bloka1•1 - • U · Teııa Ster. 1 i.aıL.a n ıur a o erı· S kla 14 •; 
il -nı da baıı:ırlanmıthr. Laplala en •• ' 
' klnun 19 Kalkuta aoakAaun/tubat 18 'Is 

· 39 dı ticaretimiz Bombay > » 18 t;1 

lt~lt 
~-,:t 
'&ae 

Ton 1000 T.L. Bouneı·Ayreı Borauı: 

•aae ""'il• 
·-.~ \ 

----
17.449 
61.058 

88.507 
182 63~ 

5,553 
11.554 

17.107 
30.63" -ıı. ~. - -94.128 -13 527 

nun .. ı. kanun iğ"39 ticaretimiz 
~ l Toa 1000 T.L. 
~- lt ---- - - --

,,,, 805 556 118. 249 
lQ.19 9'28.796 127.389 
1
83& 

1
'1t

611
" 1 13ı.ası 245.638 

.. "" • l.862.454 294.784 
.... -330.102 -49.146 

Şubat 
Mart 
Niaan 

100 lı:il ... , ... 

15.75 
15.80 
15 i3 

Rozario Boraaıı : 
100 lııloıa Pno 

Şubat 
Mart 

B A K L A 
12.1.1940 

Marsilya Bonuı : 

15.90 
15.85 

Türkiye 
Cezayir 
Suriye . 

100 kilo1a Franlc 

°!o 4 Prompt 
> 153-156,50 

• 

Kanunlar. Kararnameler ve Ticaret Muahedeleri 

Yurdumu•dan Almanya ya ih
rac edilecek ve Almanyadan 

yurdumuza ithal olunacak 

mallar hakkında Gümrük ve 
İnhiaarlar Vekaleti tamimi 

No. 13•36 2867 
Baaı mallarıauaın Almanyaya 

ilnaeı Ye laalen ıömrükleriınia

tle ltulunan Alman mallarının 
memleketimiH idhali laakkında, 
Hariciye Vekalelilo Alman aefa· 
reti araaanda aı-t-1940 tarilainde 
birer mektub teati edilmiştir. 

Bu mektupların teatiıile ltuıl 
•lan anlatmaya nıı.Hran: 

1 - Almanya, bi:ıdH ltajlı 
litteıle mikdarları ıöıterilea ce· 
111'•• yek4u 5,050,00f) liralık til· 
Ula, kuru il~üm, incir, fındık 
pamuk tolaumu, aeytinyağı, küı 
be, aa1am, hurda incir ye fııdık 
alabilecektir. 

Almanyaya ibracırna mibaade 
~dilea bu mallara aid tabıiaatın 
lııeaaltı merke&ele (Ekonomik İş
ler MildürlGtlnde tutulacağın· 

dan liıtede cinılerl yasılı mallar· 
tlaa berllanıi biriıinin Al&•aaya· 
ya ilaraeı iıteailditi •• _,.,. •1· 
aea i.&laalat etyaaıad .. ıı>&d•tu ıi· 
iti betleli ıahibi tarafından nril· 

aiı 100 kurql&&k •Hapla bir tel· 
pafla •f1auıa cinai, Tlrk. liraııı 
olarak kıymeti Y• beyaunawe 
••aaaraaı bildirilmek ıuretilo Eko
aomik itler Müdürlütüuden tala
ıiıat iıteailecek Ye alınacak co 
nlaa ıaro it ıörülocektir. 

2 - Hilaa ılimriiklorimiade 
baluaaa Alman monteli malları• 
lr.iffHi bedelleri Merkea Baa-
kasıadaki klirinr hHabına yab
rılmak .. rtile Türkiyeyo Hrbeı· 
H itbal olunabilecektir. 

Y ukarıdakl ~ildirit• aGro it 

• • 

ıarülmeıiai n lııer lauıi bir 
7anhtlıta aoydaa nril•e••lıı: 
tbere tereddld odllecıolıı: aolırta

ları• homon merkeaclon ıenal-
lllHIDI Dİldiriria ' 

Liıte: 

Etya daıi 
Tütiia 
Kuru üzüm 
İncir 
Fındık 

Pamuk tohum• 
Zeytin yağı 
Kiıbe 

S•saı:a 
i.cir lııurda11 
F11tık 

Tlrk Liruı 
1,600,00Q 

-400,000 
ıoo,oon 

1,000,0LO 
100,000 
300,000 
100,000 
100,000 
l00.000 
50,000 

~.o~o.ooo 

lzmirde teıkil olunan zeytin· 
yafı İhracatcılar Birliii laak· 
kında Gümrük ve lnhiıarla.r 

Vekaleti tamimi 
No. 13172 2857 

3015 ıayılı kanunuıı T ioei 
maddHi •acibiaee, Hytiayafı 

ile ıiifer ao'batl yatları• ltilcl•· 
lo nevileri ilııraeatı ile ••trl 
rulıııatnameli tuirlerıien •it•· 
,ekkil •erkoai İs•ir.lo elmak 
Ye faaliyet aalauı biti• Tlrki
ye7e tamil bulua•ak lauo Tir· 
kiye Zeytinyafı lbraeateılar Bir· 
liti • adı le bir birlik kunılaHı 
2 12475 ıayılı 14. ıı.1939 taribli 
icra Vekilleri Heyeti kararile 
kabul edilmiıtir. 

Birlik 15. 1.1940 tarii.iodc11 iti· 
haren faaliyete ı•t•it btahıadu· 
tundan ba taribteo itibar.. ltir
lite dahil bulunmayaa taeirlor 
tarafıatlan :ıeytıny•I H bilelmlo 
ııcbatl yatları• ibracıaa milaa~ 

ade edilmemoıioln to1Mini la•İ• 
oluo..-. 

KASALAR 
i n~ı -ı ·amirat- Nafıa işleri - a1zeme-Harita 
İıtanbul Levazım Amlrliii Satınalma Komiıyonundaa: 
Sirkeci do~irkapıda Hkl Saraçhane biaaaı ta•İr ottirilHektir. 

Paaarhkla ekailtmeai 7 mart 940 portombo rbl ıaat 14,30 da T•p
haoede LY. imirliti aatıoalma komiıyonanda yapılacaktır. Koılf bo
doH 4013 lira 33 kurut ilk temiaab aoı liradır. Ketif H t•rtH•oıi 
ko•iıyoaıia r~rülör. 

lsmir İnhiıarlar BatmüdürlGitnden: . 
Koklaea barut depolarında yaptırılaealıı aaraıç n T•l••r ••1• 

teaiıatı açılıı okıiltmeye konulmuttur. 
Ketif bedeli l089,75 munklr.at tomiaatı 81.7a liratlır. 
Keıif Ye ı•rtnamoleri levazım tubemiııdo warllebillr. İıtoklllo

ri• 15.3.940 rüo\l ıaat 15 ele bat ml.&lrlltümlııdoki ••••• , ... 
aelaoleri illa ol .. ar. 

lımir Belediyeıinden : 

Cinai Adet 

Maha-.re 5000 
fincanı 

Dneboyou 4700 
clo•iri . 

M11hammon 
Kurut 

41 

iJ 

bedeli ilk teminata 
Lira Karmt 

153 7~ 

lM 73 

Mensucat -Elbise - Kundura • Çama,ır v. s. 
Aıkert Faltrikalar Umum Mö.dilrliltt Merkez 5atıaal•a 

K.emiıyonundan : 

11.3.1940 paurleai rlDii ıaat 15 tle kapalı aarfla ilaale eılileee-
1 ti ilb e.&ilen IM)O takı• yulak erat olbiıeıi f8rlaamHintle tlejitilr.· 

Jik yapıldıtındaa mezkur ıiolerio çıkan ilinların hükümıüs old11tu 
ye bM elbi1eleri n ayrı• illa ecHleco'ii veçblle 16.3.1940 c u•arteıi 

fl•i ıaat 11 .le kapalı .:arfla ilaale eclileceği ilAn elıanur. 

İstanbul Levazım Amtrlili Satınalma Komiıyonundan : 
Dikim ~1'lerinde birikmiş olan 76.000 kilo ylnlü karpıntul11n bat· 

taniyo yaptırılacaktır. Pazarlıkla eluiltme1i 5.3 940 ıalı tlinl ıaat 
l4 do Toplaanede LY. imirliti ıahnalma ko•İıyon•nda yapılaoaktar. 
İınaliye icreti tahmin !.etleli 1125 lira , ilk teminatı 84 lira 37 k•-
ruıtar. Şartname n nümuaeıi komiıyonda ıirülür. . . 

• • * 2000 çift lastik çizme alınacGktır. Paaarlıkla ekııltm .. ı 5.3. 
j 940 aalı flol ıaat 15 do Tophanede Lv. amirliti aatınalma kemiıy•· 
1 ouoda yapılacaktır. Tahmin bedeli 14.800 lira ilk temi.atı 1110 lira· l d,.. Nü•••• ~· .. rlnomeıö kom;ıyonola ııll•llü•. • 

Siyaıal .llilıtl•r Okulu Milbayaat Komiıyonu Reiılillndea : 
Okul talebeıi için kumaıı mektepten Yerilmek (bere 

360·315 takım elblıe imaltyeai açık ekıiltmeye konulmuıtur. 

ı Ekıiltm• 18.3.940 pa•artHi ıaat 15 de Ankara'da mektep· 
ler mubaHbeclliii binasında yapılacaktır. Beher takım için 
tahmin edılen fiyat 12 liradır. Aaam1 miktara aöre ilk teml-
aat 346 lira 50 kuruıtur. Şartname ile elbiaede kullanılacak 
malzeme aümunelerf her ıün mektepte •örülebilir. 

• • • 
18,000 adet menclil ile 9000 adet haYlu alın ı> caktır . Bak'.: 

Mahrukat ı6hmnada Lülelturıaz Aıker1 SAK: illnına. 
~..,..,._..~~~-:"'~--~-=---o-:-----~-~--~~~~~~ 

~.'!!!yat -!Uklımı ·_ Bofı!tma 
Ankara Levazım Amirlifi Satınalma Ko•t97enu•dan: 

12000 ten tahmil tahliye açık ekıiltmeye konmuıtur· 
Tahmin bedeli 4800 lira olup muYakkat teminatı 360 

liradır· Şartnameıt Komiıyonda ıörüllr· 
Ekıiltmeıi 18.3.140 pazartoıi ıthal ıaat 14 tlecltr. Anka· 

( ra L V. lmirıili Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
Ekılltmeye ıtreceklerin ekıtltme ıllntl 24IO ıayılı kanu· 

nun 2, 3 maddelerinde iıtenilan belıelertyle birlikte komlı 
yona ıelmeleri· 

Edirne Aıkeri Satınalma Komisyonundan : 
Atafıda , .. ıldıfı l'lbi ••m'aa yoktD 17o0 ton .. kliyat iti ( .. · 

ya, eraak ... aairo) aia 8.3.940 euma ıüna ı•t 10 d• pazarlıta 

yapılacaktır. Şartnamesi '-er iİİn komisyonda ririlllr. Hepıti birileu 
ilaale edilobilo~eti ıibi iıtokli çıkdı{p t•kıtirde ayrı ayrı .la ibale 
edilebilir. İıteklilerio belli ıii• H ıaatte E4irHtıle mlfOriyet daire · 
ıisıtle aatıa•lma lııeaiıyoallaa ıolmelori. 

Karaataç iıtaayeHadaa .. tire ) 
Şehir iıtu100Hılaa ••ltro ) 
Şohircloa Lalapa .. ya 

,, Pravadiya 
,. Haahyeııiceye 

,. Sillotlu H 

,, tlaıklyo 

,. Hıtlırafaya 

Toaltılrı 

500 

100 
. 200 
200 
200 
200 
lOO 

Tılları Temiaatı 

Lira Lira 
850 49 
400 30 
525 40 
150 14 

1050 79 
850 84 
800 80 

1275 96 

Altay malaalleaiaia 97-i, 978 ve 979 ıayılı aokaklarıatla iıtiaad o. D. y elları iıletm• U. M4dGrliiil Samsun 
duvarı yaptmlmaaı iti, foa itleri müdlrlütüadoki "ketif Ye 9artaa· ı Acentahiından : 

meai ve~bile açı~ eluil~meye ko~ulmu.ttar. • İtlaromize •enı•p ye Sam111n'a •trayacak vapurların anbar lail:· 
Kcııf bedolı 370 lıra olup ıhale11 15.3.940 ••ma ıAaü eaat il •etleri Ylklotme, botaltma, aktarma ve iıtif · iti aeentahtımızda 

dadır. . . . • menüt fArlna••J• tnfikaa 
0

21.2.940 taribinclen onbet pn mlddetle 
lttırak odeHkler 27 hra 75 ku•ılak tl1111nata it laakuıa.a ya- k 'lt 0 konalmuıbar. Talıp olanlar bu mlcldet aarfında 424 lira 

L kb ·ı - l" 1 e ıı mey 
tıraraa •• uuı ı • oneumeno ıe ır er. 3 k.ı•t teminat akçeai ••1• banka mekhabu ile beraber bu İfİ yapa-

Elektrl<, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve ~alz.) 

Çanakkale Müıtahkem Mevki Satınalma Komiıyonundan: 

Atağıda ya:ııh malaemeler açık ekıiltme ile 15.3.940 euma wtl· 
al ıaat 11 do Çanakkalede müıtabkem mevki ıahoalma komi.ayo· 
auuda aluıacaktar. iıtcklileria kanuPI veıikalarıle komiıyooa müra• 

bilecek kifayette old•klarına dair yedlerindaki nnikı ve kati teklif· 
leriai miiddetia hitamı olan 8.3·St40 ıartamba aünil aktamıoa kadar 
acoatalıtımıaa makbuz makabiliode tevdi etmeleri illa olunur. 

Mahrukat, Benzin, Makina yağlar v.r s 
Lüleburıaz Aıkeri Satınalma Komtıyonundan : 

uatları. İ ~150 kilo ıkltra motorin yatı, 650 kilo ibtüpl, 22a kilo Y. G· 

l 

' 



2 Milnakua Gu:eteıi 

Bu gün i an olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
Cinıi Şekli Muhm- bed. Teminat Mftra.caat yeri GGnü Saab 

A) 1\tünakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme, Harita 

lstinad dıvarı int 
Kokluca barut depolarında yap aarniç H 

yat mur suyu teıiaatı 

aç. eka. 

" 

370 -
1089 75 

E l e. ktrik-Havagazı-Kalorlfer(tesisat ve malzemesi) 

Muhabere fi ncanı: 5000 ad . aç. eka. Beh O 41 
De\•eboynu demiri: 4700 ad. ,, ,. O 63 

t ensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
~ -. ...--

Havlu: 9000 ad.·mendil: 18000 ed. 

Nakliyat - Boşaltma Yükletme 

Samsuna u~rayacak vapurların an bar hiz
metleri (yükletme, botaitma, aktarma vo 
istif) 

Etya ve erzak v.a.: nakli 500 t. 

" " " : 100 •• 
" : 200 t. 
,, : 200 t. 

,, 
" " : 200 t. 

,, ,, .. : 200 t. 
,, ,, ,, • 300 t. 

paı:, 

pa:t, 

" ,, 
,, 
,, 
" ,, 

ah rukat, Benzin, Makine ya(jlan v. s. 

Motorin yağı: 5150 k.·Üstüpü: 650 k.·tel ya- pu. 
gı 223 k. 

Müteferrik 

Un çuvalı: 4< 00 ad. 
Tevhit semeri: 1200 ad. 

- z . c: ... b :.r.z2 t , a 11r a, _ t , ~a z 

Saman: 50 t. 
K. fas:.ılye: 9.5 t. 
Saman 8 t. 
Sadeyağ: 5 t. 
Un: 97 t ~ 

Yulaf: 16U t. 
S aman 7 t. 
Pirine: 2 t. 
Un: luO t 
K. 5ogan: 8 t 
Dana eti 3-4 t. 
Koyun eti· 158.4 t 
Dana eti 1.800 2250 k. 
Koyun eti: 1800 2250 k. 
Patates: 91W-l230tı k 
Toz ~eker: 3.6 4 6 t 
Tirilya zeytin: 153'1·2085 k . 
Kaşar peyniri: I025 1223 k. 
Teneke peynir: 2380 3200 k. 
Dana eti: 3ô50-455U k. 
Birinci nevi ekmek: 87000· 108250 k. 
Makarna: 8 t.·feker: 8 t. 
Patates: 8 t .-so(ran: 8 t.·mercimek: 8 t. 
Makarna: 2 t . • toz · şeker: 4 t.·patates: 4 t.· 

k. ıoğaq: 4 t.·mercimek: 4 t . (temd.) 
Zeylın taııesi: 5 t .-beyu peynir: 5 t. 

U !_!.Y_e d e 1 er 
Dıv&r ankazı 

Oükkin ankad.uı 
Yaylı araba 

paıı:. 

" 

paz. 
aç. eka. 

.. 

.. 
paz. 

" aç. eka 

" 
" paz. 

aç. eks. 

" 
" 
" 
" 
" ,, 
" ,, 
,, 

paz. 
aç. eka. 

,, 
paıı:. 

" 

aç. art. 

" 
" Soğut ve kavak odunu: 619 kental, çalı: 113 
" ken tal 

Me~e odunu: 35 kental 
Mnhlut odun: 427 kental 
Mete k"mürü: 84 ,, 

,, ,. tozu: 75 kental 
,, palamut: 7 kent l 
,, p urwak: IU411 ad, 

Kayıu c:ll ı k: 11 90 ad. 
Sc'Sjüt n •acı : 28 ad. 
Ağaç, de mir çam pamul.lu yünlü makhı e gi· 

bi sıtlıipsız etya 

" 
" 
" ,, 
.. 
" 
" 
" 
" 

950 -
525-
850 -

1050 -
850 -
800 -

1275 -

Bcb. 35 -

1520 -
200 -

5500 -
9j80 -
8800 -

122 50 
580 -

13000 -
400 -

1120 -
3781> -

630 -
1012 50 
1107 -
1288 -
521 25 
796 l5 

1120 -
1274 -

11366 25 
4360 -
1960 -
2580 -

1707 50 

49 -
598 57 
316 13 

75 -
25 06 
10~ -
119 -

2 80 

27 75 
81 73 

153 75 
k:l 73 

424 03 

79 -
40 -
64-
79 -
64 -
60 -
96-

3150 

114 -
15 -

412 50 
6!m 5 ı 
660 

9 50 
43 50 

975 -
30 -
84-

283 50 
47 25 
75 94 
83 02 
96 60 
39 09 
6 1) -

. 84 -
95 M 

852 53 
327 -
147 -
193 50 

8 70 

7 50 

3 68 
44 90 
23 71 

5 63 
1 88 
7 80 
8 93 
o 21 

İzmir Belediyesi 
lamir İnhisarlar Batmild. 

Çenil. Mat. Mvk. SAK 

" 

L61ebura-u Askeri SAK 

15-3 40 16 -
15 3-40 15 -

:5-3·40 1 ı 
ıs 3.40 ıı 

4-3-40 10 -

D. Denizyolları lılet. Samıun Acentalıtı 6·3-40 - -

Edirne Aak · SAK 

" 
" ,, 
" ,, 
" 

Lüleburgaz Aık. SAK 

Lüleburgaz Ask. SAK 
lstaubul Komut. SAK Fındıklı 

Edirne Ask. SAK 
Isparta Ask. SAK 

,, 
" ,, 
" .. 
,, 
" .. 

lı.m ;r Liae ve Orta Okullar SAK 
,, 
• ,, 
,, 
,, 
• ,, 
,, 
" 
• 

Isparta Aık. SAK 

• 
" 

LQlebargaa Ask. SAK 

lzmir Türistik Yolları Mıntıka Müd 
Edirne Vakıflar Müd. 
lzmir 1 ci icra Seydiköy Paı:arı 
Edirne o~man Müd. 

,, 
" ,, 
,, 
" ,, 
" .. 

Mersin Gümrük MQd, 

8·3-40 10 -
8 3 41) 10 -
8-3·40 10 -
8·340 10 -
s.340 ıo -
8-3-40 10 -
8·3-40 10 -

4.340 10 -

4·3-40 10 -
7-3-40 1 l -

7 3-40 
4.340 
4.3 4) 
4-3 40 

15 3-40 
13-3-40 
13-3-40 
13 3 40 

5-3·40 
t 1-3-40 

it -
15 30 
11 -
15 -
15 -
10-
14 30 
10 -
16 -
10 -

ay içinde 

" 
" 
" ,, 
,, 
,, 
., 
,, 
,, 
" 1 ı-3-40 ·~ -

15 3-40 1$ -

t 1.3.40 14 -

4-3 40 10 -

14·3-40 11 -
6·3-4(\ 14 -

8 12-3-40 15 -
l 1 J-40 u -

11-3-40 HJ -
l 1·3-40 15 -
11 -3 40 15 -
11·3 40 HS -
11 3-40 15 -
11-3-40 15 -
11-3·40 15 -
11340 ~ 15 -
18-3-40 12 -

3 Şe~ yağı ~~ya muadili, 5 bin kil~ zeyt:n tanesi 5 b~n kilo beya:ı j teminat puası Gç bin yiiz elli liradır. lstekliler·n belll pn n 
peynır, 4 bın aded un çuvalı, 9 bıu aded havlu, 18 bın aded men· Fındıkhda Komutanlık aatınalma komisyonuua müracaatları. 
dıl pııurlıklıı 4 3.940 pazartesi günü saat 10 da Lüleburgazda as• 
keri s tınalma komiıyonunda alınacaktır. lateklilerin komisyona 1 
gelmeleri. 

saatte 

ütef err ik 

lıtanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
1544 kilo 2 16 yiln iplik 
568 » 2/ 8 tire iplik 
383 > 2 12 tire iplik 

M . M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 60 » 12 •~Alıer. 
Beherine 13 lira fiyat tahmin edilen 53 adet 13 kilo pamui"tu l Yukarııla yazılı 4 ~al~m i.plik 7 mart 94') .perşembe a-ünü saat 

muhtevi oo+ 190 ebadında yatak sn t ın almacaktır. İsteklilerin l U5 14 de Tophanede. Lvz. a~ırl tı ·~tınelına .komısyo~ıunda pazarlıkla 
liu.lı k kati temin ıı. tlıarı ile birlik te pauırlık gilııü ol.m 7 mart 9~0 a.lınacaktır . Tahmın - bedch 6~ 12 lı~a 88 kur~~f~Ur, ilk teminata 465 
p az r.eai gilnil sııat 11 de Ankarada M.M.V. aatınalma Ko. da bu ı lıra 96 kuruttur. Numunelerı komısyonda gorulGr. . . "' ıu . malan. ı 

4000 adet un çuvalı alınacaktır. Bak: Mahrukat ıütu· 
İstanbul Komutanlığı Satınrılmn Komisyonundan : ı nund1t Lüleburgaz Askeri SAK. ilanına. 

K_o~iıoyoı~u:nuı:da .m~vc_ut ':ırtr:ıarncsi.oe göre birlilclu bayv.nı,.. f ·zak. Zahirq. Et. Sebze v s. 
rının ıbqyacı ıçın b,ıı ıkı yuı. adet tevhıt seweri pt> zıarlılda satın .:.--
alınacaktır. Mü u kıısnsıııat 7.3.94 J pcr em be günü uııt on birde bat· latan bul Lv. Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
lanı.ıcıaktır Beher adedinin muhaıumen bedt: li otuz beş lir1Ad1r. İJk 170 ton arpa veya yulaf alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 5.3. 1940 

' 
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iNŞAAT MALZEMESİ 

ısr AN BUL PIY ASASI TOPT A,N FIY ATLARI 

Alçı rerli 50 kg.lık torbası 
,, ,, 
,, alman 

Asfalt yerli 
,, ecnebi 

Çimento natürel 
,, 

Çini 

süper 

(mozaikten) 
(çimentodan) 

" 
F ayana ecnebi 

,, " (aksamı) 

Kireç (su) 
,, (toz) 
,, (ta9) 

Kiremit (Bakırköy) 
,, (Eski~ehir) 
,, (Kütahya) 
,, (Büyükderc) 

Künk (çimento) 
,, (toprak) 

,, (dôkıne boru) 
,, (ecnebi) 

Mermer (yerli işlenmiş) 
Tuğla (Büyükdere prese) 

40 .. 
50 ., 

kilosu 

" tonu 

" 
tanesi 

" 
" 

tonu 

" kilosu 
tanesi 

" 
" 
" 

santimi 
numarası 

kilosu 

" metre murabbaı 
bini 

,, (Feriköydc liksiz) ,, 
,, · (Kağıthane delikli) ,, 

,, ( ,, deliksiz) ,, 
,, (ateş, yerli) tanesi 
,, ( ,, ecnebi) ,, 
,, (Fransız prese) ,, 

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

,, 
,, 

180 
100 

5 

800 
650 

o 75 

8 

3 
7 

1400 

20 
3900 
4200 
4500 
4500 
4500 
4500 

300 
ııo -
-

1500 
1800 

8 
4 

--

"" --3 5 
9"" 

28 .; 
30"" 

SOo"" 
3000 
ıooo 
1350 

1500 dl 
13 ;JV 

30 
'.22 

4800 
52UO 
52()(1 
5200 
5500 
5200 

. 1' salı günü saat 14 30 da Tophanede Lv. imirliti aatınalma koıı>111ir' 
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 11.050 lira, ılk teminatı 828 
15 kuruştur. Şartname ve nümuncsi komisyonda ıörülür. 

Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan : tı1 
AtaQ'ıda cioı ve mikdarları yazılı 50 ton uman paıı:arhkl• 11 

alınacaktır. ,. 
Alınacak Hman Karaataç piyade alayına teslim auretile • •::~ı:ı 

caktır. Evsaf •oı görmek isleyenler her ıün sanayi luıluuadak& 
alma komisyonunda görebilirler. 1191 l 

lıtelı.lilerinin belli gün ve ıaatta aanayı kııla,ındakl ıatı•• 
komisyonuna ıelmeleri. 
Kıt'aaı Cinsi 
Karaa(raç P.A. Saman 

Ton 
60 

Pazarlık i'Ünl 
7.3.940 

Isparta Aıkeri Satmalma Komisyonundan : 

fık tem. Mub. tut. ııtl 
Kılaaı Cinsi Kilosu ihale ta, Saati lira kr. lira kr. Şe -' 

laparta k. fasulye 9500 4.3.940 15,30 114 1520 elf.•
111 

Fethiye saman 8000 » 11 15 200 ' tı 
Elmalı aadeyatı 5000 > 15 •t2 50 5500 ' ı 
Fethiye un 97000 15.3.940 13 698 5'J 9380 •O" r 

1 
Denizli yulaf 160000 13.3,940 10 660 88 O ' ,. '4 
Eıridir anman 7000 > 14,3'.l 9 50 122 50 '~ 

> pirinç 2000 > l O 43 50 SiO 
1 

Elmalı un tOODCO 5.3.940 16 975 13000 f'i 
Isparta k. soj'an 8000 J 1.3.940 10 SO 400 1011 1,, 

Yukarıda adları yazılı garniıtonlarıu ihtiyaçları olan 9 Jı;I jl 

erzak Isparta Tuıııkomutanlıiı binasındaki satınalma komiıyo11~ l 
rafından eksiltmeye konulmuş ve her garnizonun biularıodll . 11r 
saatı, teminatı, labwin bedeli ve eksiltme ıekilleri cinı v• ıı>'~ 
ları ru.ılıdır. 

Şartname ve evsafları komisyonumuzda mevcut olap 
tarafından her zaman okunabilir. / 

Eksiltmelere iştirak edecek olanların teminatlarını t\iıııt11 '/ fıt 
nesine yahrmaları, kapalı olanların teklif mektuplarını ibaled•" ~ ~ 
ıaat Önce kanunun 2 ve 3 ncü meddalerinde yazıh vesikalari.11' 
likte kowiayooumuza müracaatları ilin olunur. 

Isparta Askeri Satmalma Komisyonundan : ,.i 
Elmalıdaki kıtaatının senelik ihtiyacı olan 80CO kile OJ11 

80Dll kilo toz teker açık eksiltmeye konulmuvtur. ti" 
Şartnamesi Isparta aalınalma komisyonundadır. istekliler f' 

meyi komisyonda okuyabilirler. 
. dı'' ltbu makarna ve toz tekerin mub mmeıı tutarı 4360 lir• 
İlk teminatı 327 liradır. . ,ı 1 

Eksiltme 1 1.3.940 tarihine mftsadif pazartesi günü 11 ~ ~l 
de Isparta tüm aahnalma komisyonunda yapılacaktır, fıteklil~,, ~~ 
saatta kadar ilk teminatlarının yatırarak tam vaktinde uıakb0 

komisyona müracaat edebirlirlir. ıJ 
tf 

• * • Elmalıdaki kıtaatının senelik ihtiyacı olan 8000 kilo P~f'ı' 
8000 kilo soğan 8000 kilo mercimek açık eksiltmeye konulıı111 

/ 

Şartnamesi lspartada ıatınalma komisyonundadır, İateklile' 
nameyi komisyonda okuyabilirler. 

i,bu 2400 kilo erzakın muhammen tutarı 1960 liradır· 
1
'4 

İlk teminatı 147 liradır. t 1· 
t$' ~ Eksiltme 11 .3 940 tarihine müsadif eden paı:utesi ıüo4 •J 1 }~ 

da Isparta tüın satınalma komisyonunda yapılacaktır. lstcklı ~-~' \ 
ıaatta kadar ılk teminatlarını yatırarak tam vaktinde makb11ı 
komisyona müracaat edebilirler. 

Saat ayarı tümen daire saatile yapılacaktır. 
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• lo • • Fethiyedeki kıtaatın senelik ihtiyacı olan iki bin ki· 
d- lllalcarna dört bin kilo toz şeker dört bin kilo patates 
,trt bin kilö soğan dört bin kilo mercimek açık eksiltme· 
l~~e talip zuhur etmediğinden eksiltme on ıün uzatılarak 
tt ·940 ğünü ikinci eksiltmesi yapılmıt ilede bu defa tek· 
ıçtn~alip zuhur etmediğinden 10-2.940 den itibaren bir ay 
tc: 

1 
e~ Pazarlığa bırakılmııtır. Son pazarlık ıı.J.940 pazar· 

~~- &unü saat on birde Satınalma Komisyonunda yapıla-, 
"hr. 

lırı l Şartnamesi İsparta tü!'len komutanlığı binasındaki Sa· 1 

tö a. brrıa komisyondadır· istekliler ıartnameyi komisyonda 
re llirler. 

ruharnmen tutarı 2580 liradır· 
İlk teminatı 193 lira 50 kuruı tur. 

~ k ıteklilerin mezkur günde teminat mektubu vf'ya banka 
e luklarile komilvona i'elmeleri. 

Saat ayarı tümen daire ıaatile olacaktır. 

İzmir Lise ve Orta Okullar Satınalma Komisyonu 
Baıkanlığından : 

tl Cinai 
1\ ,,, tti 
() OJ\ln eti 
~ •ııa eti 

Azı 

3000 
7500 
1800 
1800 ~ OJtın tti 

llıtt 't ta 9100 
ol k 

'tit' Şc er 3600 
't '1Y•zeytin 1530 
~:lltke p. 2.380 
~.tar Pey. 1025 
Q· ~· •ti 3650 ltıQ • 

._ c:ı nevi 87000 
'llrnc1t 

Çogu 
4000 
8400 
2250 
2230 

12300 
46 o 
2fl85 
3200 
1225 
4550 

108250 

Mub. tut. İlk. tem. 
lira kr. lira kr. Ait oldup okul 
1120 84 Kı:ulçullu Muallim 
3780 283 50 K. ve er. liı. aan. okul. 
63rı 47 25 Kartıyaka Kız muallim 

1012 50 75 94 » » .» 
1107 83 02 Yatılı okullar 
1288 96 60 Yatılı okullar 
521 25 39 { 9 Yatılı okullıır 

l 20 84 Yarılı oknllar 
706 25 · 60 Yatalı okullar 

1274 95 55 K. ve er. L. Sa. okulu 
11366 25 852 53 Yatılı Okullar 

•kail~ •lılı okulların yukarıdıı 1Hılı ibtiyaçlarınm kapala ve açık 
İÇilld lrıclcrine istekli çıkmadığı ı dan bu ihtiyaçlardan ekmek 1 ay 
~Qddt Pazarlıta konulmut, diğer ihtiyaçlar1n ekıiltmeleri 10 gün 
tQ11d elle uz.atılatmıştır. Şartnameleri her a-ün Kültür Direktörlü
~1 .~ Sl'Örülebilir. İıteklılerio belli gün ve ıaatta teminat makbuz· 

1 
t kowiıyona bat vurmaları ilan olunur. 

• • • 
>.ı,tton zeytin taneıi ve 5 ton beyaz peynir alınacaktır. Bak: 
'-...... ukat sütununda Lüleburıaz Askeri SAK. ilanına. 

• • 

"JYIUZA YEDELER -----

kıymet takdir e.lilmittir. Satıı rfinine kadar garaj, ribam terekeye 
aatııtan ıonraki ma1&rif alıeıya aittir. fateklilerin yukanııla i'Österilen 
gla ve ıaatte Takıim Bü)lürcü aokak 15 numaralı l'arajcla hazır 
buhmmalırı Hln olunur. 

Eskiıehir Defterdarlıfından : 

Batlaş Tflrk Limited Maadin şirketinin İatanhal n l!ıkifebir emn· 
line borçlu bulundufu oo bin altı yü.a yirmi bir lira yirmi altı ku· 
ruı mebaliğe mukabil tahsili emval kananuna tevfikan Alpu köyün- \ 
de şirkete aid takriben bir ton krom maddenin haciz vazcdilnıe\le 
mahallinde teılim etmek ve bilumum maurifi alıcııına ' aid olmak 
tart le 28.3 9ıl0 tarihinden itibaren 15 l'Ün müddetle açı'~ arttırmaya 
konulmuştur. İhale 15.3.9..JO euma iÜnü .saat 16 d Eskişehir Defter· 
darlığı makamında yapılacaktır. Talib olanların Defterdarlıkta müte
tekkil Komiıyona her pn müracaatleri lbumu il.in olunur. 

Tdrk HaTa Kurumu K6tahya Şubeılnden : 

Kurban ba1ramıncla toplanan eeman 2858 adet kurban doriıi 
7.4.640 tarihine möıadif perıenbe gönl saat on bette ihale oluamak 
üzere meaada çıkarılmıştır. Taliplerin feraiti anlamak için tubeye 
m6racaatları. 

İstanbul Belediyesinden : 

Taksim kıtlasuıın bir kıımanın lıedmile tahuıiU edecek enka· 
zın aalıtı arttırmaya konulmuttur. Tahmiu ltedeli 1000 lira ve ilk 
teminatı 75 liradır. Şarteame Zabıt ve MHmellt müdürlütıi kale· 
minde görülecektir. ihale 18.3.940 paaarteıi ıünü saat 14 te Daimi 
Encümende yapılacaktır. Talihlerin ilk teminat makbuz veya mek· 
tublarile ibale ıünii maayyeıı 1aatte Daimi Eoclmentle bulunmaları. 

lçol Orman Çevlr•e MGdGrlilünden : 

Muhammen Ynicl fiatı 
Kttntal Cinıi Lira Karuı 

149 k. kömür 25 00 
İçel yiJayeliı~in kazaaı dahilinde Sandallı topuk devlet ermaaıa· 

dan 14Q kental k. kömür aatışa çıkarılmııtır. 
Beher kental muhammen bedeli 25 kuruştur. 
Şartname ve mukavelename projelerini ıörmek iati7enleria 

Mera in çevir re müdürliltüne Menin orman hali• .feflijiae n An . 
karada orman umum müdürlütftne müracaat etmeleri. 

Satıı 10 3.940 pa:ı;arte1i iÜOÜ saat 3 de Meuia or••• ~nirıe 
midürllğ6nde yapılacaktır. 

Satıı umumi olup açık ekıiltme uıulile yapılac:aldır. 
Muvakkat teminatı 3 liradır. 
Taliplerin tartaamecle yazılı veıaiki ıetirmeleri li.:ıımdır. 

ıSTANBUL 
Ticaret ve Zahire TEMAŞA ALEMİ 

İıtanbul Gümrükleri Baımüdürlüfünden: 
l\.ur B o r s a s ı t'l'rı Uçeıme antrepoıunda bulunan G O marka bil! No. lı -'= ""--"== 

ti-ŞEHiR TIY A TR OSU 

Tepebatı Dram 
lu•mı 

1'~tırtl•afi 3500 kilo aa}ırhfında 875 lira de4erinde kısmen - 2 
S.1>40 -

\t'ıtd •ı toz ıeker, İıt· Halı antreposu binas na bfütik 1 No. lı ___ F_ l A T L A R 
~, .. k &. 14,500 kilo afırlıtmda bir kııım çürük biçilmiı kök· o•2'• 
'''t l~eıte 517 lira 50 kuruf değerinde olup 4 3.940 arününde Kr. Pa. 

~'bı1t de Sirkecide Reşadiye Caddesindeki Hah antreposu ~~:~·~n·:d~I ~ ~ 
~tı\lntıde Gümrük Satıı Müdürlüiü aalonunda 1549 sayıla Mı••r mı 4 30 

'ltıd. lereğince ve 2490 sayılı kanunun hükümleri daire· 1 çy ... ı dfar. . 4 27 

l " &. k ı u • ~··· 4 25 ~~tlter çı ~rttırmn ile ıatılacaktır· ateklilerin maliye unvan ı Tiftık otlak 'ı72 20 
~ \> •ıll yüzde yedi buçuk pey akçelerini ıaat 12 ye ka· ı • dari 122 20 

tıneye yatırmıı olm~ları ilan olunur. Keçikılı 90 -
Kuıyami i S - i fHUI)& f&lı 18 -

, • tom\ıul 17 -

Mer in Gümrük Mildürlüfünden: ı KKatndirttohhuın• 
~.. e an a UIJlll u ıo 

tlht) ~ltltükte (afaç, demir, cam, pamuklu, yünld makine c .. yiini 
Y'~ ~tt,1&.hfpıiz etya 18 rnar·t 940 ıilnünden itibaren her pa· 1 rf it - E L ~ N 

, ~ •aat 9 dan 12 ye kadar ıatılıia çıkarılmııtır. ı <ı<..' \ 1 
,'J" '-ıl~,::lı nıüfredatı ıöıterir· liate Gümrükteki ilan tahtasına a::d:; 

ı r. Çavdar 

"tlt:~~k~leren yukarıda ·bildirilen ıünden itibaren her pa· ~ .. :ıya 
&una Gümrükteki satııa ırelmeleri ilin olunur. u~ 

· Mıaır 
Fındık 

İzmir 1 inci icra Memurlufundan : 
Kuıyami 
Noh•t 

~'ti~!: ~~rcun temini istifaıı l9iu tahtı hacze alınan 141) lira kıy-
111?~11. ır aded Buru yaylı ve Seydiköy 250 No. arabanıo açık 
~ lSirj ~retile satılmuıoa karar nrilmittir. 

Zeytıa y•iı 
lı eniz 
K•ııdir tohıumı 

}dika Qcı arttırmaaı 8.3.940 tarihine mütadif cuma rünü saat 15 de 
~ ~ıı: Paı.ar yerinde yapılacaktır. 
lıt ~'•ı ,;ııınıen kıyınetin yüzde 75 fİni bulmadığı takdirde ikinci art

'11, lb l 3,94 tarihine müaadif salı rünü aynı aaatte en ~ok art• 
'lali~: _edilecektir. 

Arpa 
fHulya 
iç fındık 
fç cniı 
K•p•k 
Suaam 

G İ O 1 N 

Fındık 
Kuşyaıııi 
Keten tohumu 

Yulcar• 

Kr. Pa• 

5 32 
4 S8 
4 38,> 

!ılı -

18 '..20 
17 10 

15 27 

23,S Ton 

- . 
435 • 

80 • 
117,5 • 
S.55 • 

• 
20 • .,,5,, 
35 • 
:.ıo " 

" 10 • 
14,5 • 

Toa 
111 • 
50 ,, 
18 " 

l63 • 
50 • 

43_,5 •• 
lo • 

161 • 
~'\itti d rıt1 muayyen a-üo ve saatte relecek memur• mGracaat 

'do,)' &ha fula malümat almak istiyenlerio dairemizin 14317 
llaınll aıüracaatları ilin olunur· 

Kendir tuhumu - • 

Edirne Vakıflar Müdürİü4ünden: 
~İtıaj Teminat 

1 
klıı Mevkii Vakıf No. Lira Kr. 

• 
Mıaır 

Keten T. 

O l Ş F l A 'l' L A R 
Linrpul 3 76 
Sikaeo 4 80 

• Vinipek 4 23 
l.ol'dra 1 82 

.... - . 
Ge<:e ıaat 20 ,30 da 

O KADIN 

l•tiklil Caddeıi Komedi 

kıımında 

Bu akşam aaat 20,30 de 

HERKES YERLİ YERİNDE 

Bu akşamdan itibaren • 
BEYÖGLUNDA 

Beıtekir 

MUHLiS SABAHADDiN'in 
ya:adıiı H beatelediti ikincıi 

BİR MASAL 
Revü ıuarede ıala ile haf• 

lııyacaktır. Bu revüde Mualll 
Aıli1e, Salahaddin Pınar Ke

remi temıil edeceklerdir. 
Revü içinde o dene ait 
KÖÇEK OYUNLARl 

Me:ıay Balet yalnız aalonumua
dadır. 34 artiılin aahneaıizde 
akrobat nryete ve baletleri. 
Her pazar 3 teD 6 ya kadar 

ÇAYLI MA TİNi 
Tel: 43776 

,ı 11 Çilingirlerde 66 J 20 

1 ~ "ı~ Yııltıı.r d Tabmiıte 345 7 50 
,, ~~ ~'k il 1 

a Yazıla harap iki diikkln enkazı mahallinde kaimen 
Galatasaray Lisesi Arttmma ve Eksiltme 

Reisliğinden 
Komisyonu 

~~/' 6.3,g~Ctc 15 a\ln müddetle &Çt,k arttarı;uaya çıkarılmıtlır. İb a 
f 1htıQ, O Ç&rfamba a-ünü Hat 14 ledir. lıteklileria nluflar mü· Galataaaray Liaesinin odun ve klSmür depoıunun çatı tamiri 

'tftf' llı\lracaatları. 2804 lira 82 kurut keşif bedelle 15.3.940 cuma günü saat 15 de 
of.l _ Beyotlu İıtiklal caddeıi No. 3-19 da Li1eler MuhaaebeciliQ'incle top· 
.- Q laoao Okul Koaniıyouunca açık ekıiltmesi yapılacaktır. 

~'·~~e:.~11~lu 4 üncü Sulh Hukuk ~iki~li~inden: ilk te~in.atı ~I 1 liradır. . . . . 
'lı lıdı, .. 

1 
• a:ıabkemeH el konulup taafıyeııae karar verilen lıtekhlerın tıcaret odasının yeoı yıl veııkuı ılk temınat mak• 

I· \ı htııjd.o il Vahid Akpaka aid Takıim BüllürcıG ıokak 15 auma· buzu ve eo a:1 2000 liralık bYııa benzer iş yaptıklarına dair Jıtanbul 
,t ~ ~btıto ... 0~. buluuau iz mil belcdi1eaine makayyet il n11maralı ha- Nafıa Miidürlilaünden taadikli ve eksiltme j'Ünündea 8 a-üa enel 
r' ,$ ,i' tlltıuıl llıahkcmewia tarafınclaa 0.3.Y-fv tarihine mü1adif çar- ahnu:ııı ehliyet vesikaaile birlikte belli rün ye aaatte aaaü ıeçea 

~. blllQılld ••at 14 de bilmüz11.yede 1&tılaukbr. Satıt bedeli yibde Komiıyooda bulunmaları. l 
~ltıi .. 1~1 takdirde ikinei arttırmaaı Q.3 940 tarihine müaadif 

1 

Bu it• ait tartoame ,keşif ve 1&ir evrakları a-örmek ~trenmek I 
~'11 fi11u aaat 14 de icra edilecektir. Otomobil Şevrole mar: ve ilk teminat yatırmak iıteyenleriu Galatasaray Li1eıi ldareıioe 

lstanbul İkinci İcra Dairesinden: 
Bir borçtan dolayı 940 423 namaralı doıya ile bacızedilen kel

Yinatör, Freridaire badem ezmesi yapmağa mah.uı makine ve baa
kül, kazan ve karavana ve 18~ paıta tepıiıi 7.3.9.JO tarihine m\isa· 
dif pertembe günü saa.t 16,5 tan 17,5 a kadar Beyoğlunda Tepeba
tında Metruti1et cadcleaintle eıki 57, 7eni 75 oamaralı pastaha11e Ö· 
nüııde aatılacaktır. 

O sil• mabam•en kıymetinin "/e 75 ai bulma.ua., ikiuei arttır 

(Deva.mı 4 acü. sapada) -------.. "".. , · · 

Muh. bed. %7,5 tem. Ekıiltme 
Cinıi Mikdarı lira kr. lira kr. tekli uaü 

lılakkap n dHtere 69 kalem 1506 78 113 açık 14 
Makine kolaaı 30.000 kı. 5475 - 410 :. 15,30 
Fıçı tapaaı 50.000 612 5J 45 94 > 15,30 
Ozalit l.;iadı 28 top Müteahhit he1abına pazarlık• 16 
Ki.at düzeltme makioeai l adet .. • > 16,30 

1 - idaremiz içiD 7ukarıda yazılı 4 kalem malzeme aatın alıoa
eakhr. 

ll -· Muhammoa bedel ve muvakkat temiıııatları hi~alanada 
ıöıterilmittir. 

ili - Ek.ıiltme 20. 111, 940 çarpmba günü Kabatatdaki Leva
aım n Mubayaat Şubeaiodeki Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her a-üo sözü geçeo Şubeden paraıız olarak 
ahaabilir. 

V - İıteklilerin aluiltme için tayin oluoaıı pn ve ıaatte mez• 
kur Komi17ona relmeleri. (l59'l) 2-~ 

••• 
M•bam. bed. %7,5 tem. EkıiltmHin 

Miktarı lira lira .. kli aaati 

Galea •••tarı 1.125.000 ıif 11250 844 pazarlık 14 
Şarap '* ı.soo.ooo ... l.&085 1056 ); 14,30 
Rakı '* ıu.ooo.oou > .wso 2501 kapalı z. 15 
Şarap l.i>OO.UUO » 14085 105ö » 15,30 
Galoa mantarı 300.UOO • 3UOO 4!25 açık ekı. 16 
fıf1 •aatarı 100.000 > 2350 176 >. , 16,30 

1 - Nim••• Yelfartıaameleri mueibioce yukarıda ya:aılı alta 
kale• aaatar iaiıı.alarıacla yazılı 111ullerle ve biaalarıada 7aaılı aa
atlerde ıatıa alıaacakbr. 

U - ikailtme ı>. lll. 940 cama ıünü Kabatatda Lenzım ve 
M•9ayaat Şabeıindeki Alım Komi17onunda yapılacaktır. 

ili - Şartaame ve nimuneler her gün adı ıeçen Komiıyondaa 
alıaaltilir, 1alauı rakı •aatarıaa aid tartnameler ou üç kurut bedel· 
le verilir. 

l V - Kapalı aarfa İftirak edecekleria mühürlü teklif mektllp
lannı kaaual THaik ile X 7,5 ıüveom• paraıı makbaıı.u veya ban· 
ka temiaat •ekt•bua• ibtiva edeeek kapalı :ıarflarıo eksiltme sa· 
atiaclea 9irer Mat eYveline kadar Komiıyoaı Baıkanlaj'ıı.a makbuz 
••kaltiliatle nrmeleri pa.ıarlıia aireceklerin de u o 7,5 ıüveome 
paralarile aHkür Komiıyona ıelmeleri. (1283) 3-4 

••• 
1 - Şartaameıi müeibin~ 70 kilo iyot pazarlıkla aatın alıaa· 

cıakbr. 

il - Puarlık 8. lll. 940 cuma ıü.uü ıaat 14,30 ela Kabatqda 
Leva:aım ve M\lbayaat Şubeıiodeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lil - Şartnameler her j'ÜD IÖzÜ aeçen Şubeden paraaı:ı alnı&• 
biliceai albi iıteklilerin ele pazarlık içıo tayin olu11an gün ve ıaatle 
X 7,5 t•miaat paralari1Ie birlıkte me.ı:kur Komi.yuna ielmeleri ilia 
olaaıur. (1591) 2-4 

•• * 
1 - e x 8 telli Ye 14,5 onıluk kanuiçedeo 70 x 102 eba. 

dında bet yüa biu adet mamul çuval ile oüıoune ve tartoameleri 
mucibince 3ao bin uıetrc ciü.ı. beyu kanaviçe Ye, 90 bin metre kır· 
mıaı çi.ı.a-ili kunaviçe ve 15U biu adet beyaıı. çul ıatıo alınacaktır. 

11 - Menıeleri lniiltere oluıak ü.ı.ere endiıponıble klerini eaa· 
ıına mfbteuit 11.kredılifi idarece temin edilmiştir. 

ili - Paurlık 8 mart 940 cuma güuü aaat 15 de Kabataıda 
LeYazım ve Mubayaat Şubeaindeki Alım Komiıyoounda 1apılııca· 
aıadaD iıleklilerİo pazarlık için layin olunan iÜD Ve 1&atte O u 7,5 
a-üvenme paralarile birlilı.te me.ı.kür Komiıyona ııelmeleri. 

(1531) 3-4 
••• 

Muh. bed. 0
107,5 tem. Ekıiltme 

Cinıi Miktarı llra kr. lira kr. tekli ıaati 

,100 kıloluk bu: ç11valı 100,000 adet - - - - pazar. 14,30 
Takiometre 1 " 750 - 56 25 a. ekı. 15.i>O 

1 - Şartnameler mucibince yukarıda cinı ve mildarı yukarıda 
yaıı.ılı 2 kalem eşya hizalarında göıterilen uıullerle ıatın alınacaktır. 

11 - Ekıiltme ve pazarlık b. lll. t}40 çarıamba günü hi:ııılıırıa· 
da ya:ıılı aaatlerde Kabalatda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alam Komiıyoounda yapılacaktır. 

111 - Şartnameler her fÜD IÖZÜ aeçen Şubeden par&llll alına. 
bilir. 

iV - İsteklilerin ekıiltm• için tayin 
p.enme paralarile birlikte meakur 
oluaur. ••• 

edilen ıüu ve saatlerde 0
10 7,5 

Komiıyooa müracaatları ilin 
(1659) 2-4 

l - i9.2.Y40 tarihinde 1000 m tam boy tahtaya talip ı.uhur et· 
meditinclea yeniden pazarlıta konmuıtur, . 

il - Puariık 11.111.940 pazarteıi günü ıaat 15 de latanbulda 
Kabataıta Len:aıııı ve Mflba1aat Şubuindeki Alım Komiıyonunda 
yapılacaktır. 

111 - Şartname ve eb' at liıteıi her iJÜn 16zü iJCÇen Lcvuım Şu· 
beıi veaneainde 220 k.uruı mukabilinde alınabilir. 

iV - Paaarlıta iılirak etmek iıteyenler muayyen fÜn ve aaatte 
~,. 7,S 1IYen111e paralarile ve1a banka teminat mektuplarile ve di
frer kaouul nHikle adı ıeçeaı Komi&yona ıelmeleri. 

V - Kereıl• ıif olarak teılim. edilebilir. (1572) 2 - 4 

imtiyaz Sahibi ve Yazı İtleri Direktörü: 1smail Girit 
Basıldıtı yer: Akın Baaımevi İıtanbul 

ltapula taksiye elvcritli biaek otomobili olup 500 lira müracaatları. · (1563) ~- 4 
1 : 
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DIMANCHE 

Quot:ldlen d•• AdJudlcatıon• 

3 MARS 1940 

ADMINISTRA TION ABONNEMENTS 
Wille et Pr:ovince 
S moiı Ptn 450 
6 şso 

12 " 1500 
Etı anger : 12 mois Ptra 2700 

Le No. Ptrs 5 
MUNAKASA GAZETES 

Galata, F ermeneciler Cad. 

Ker her E-:'nn, 2me EtRg~ 

No ı:i-9- 11 12 

Tel<!phoııe: 49442 

Pour la Publicite ı'adreaaer 
a 1' Adminiatration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Boite Poıtale No. 1261 

Tebleau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

011jet de t'adjudication 
-Prix ... . , Cautioo. __..Lieux d'adjudication et ilu 

d'adjudicat. eıHmatif proviaoire Cahier dea Charıes Jours Heureı 

~--~----~---~--------...... ----~---~~---------~-------------------~--~--~~---~---------~----------~ 
Adjudications au Rabais -
C orıstructions-fteparetlor.s-Trav. Publics-Materiel de Construction-Cartographie 

Constr. mur do soutııinement 

lnstall. citerne et conduitı d'eau au:ır. dep6ta 
poudre Kokluca 

Publique 

n 

370 -
1089 75 

27 75 
81 73 

Munit'İpalite bmir 
Dir. Monopoles Izmir 

• 

15·3-40 16 -
15-3-40 15 -

.Eıectricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallatlon et Materiel 

lıolateurs: 5000 p. Publique la p. O 41 
Fer pr. isolateur: 4700 p. » n O 53 

Habi 1 lement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Euuie·ı:_nainı: 9000 p. ·mouchoirı: 18000 p. Gre a gre 

Transport-Chargement - Dechargment 

Chargement ~t dechargemcnt div. marchan- Pub\iquo 
discı: ı 2110 t. 

Trav. de ch11rgemcnt, de<.·hargcment, tranı · 

bordcment et cn tft ss,.. mcııt a boıd dcı 

bateaux touch<'lt t Sı mı.un 

Tran•p'lrt proviııion et dıv dfets: 500 t. 
" " ,, ,, ,, 00 ,, 
,. ,, ,. ,. n 200 n 

,, ... ll > " 200 ,, 
ll > » » " 800 ,, 
,, 

" " n 
• 2UO a 

> ,, " n 800 > 

n 
,, 
" 
" ,, 

" 
Combustible - Carburant-Huiles ---

Benzine: 3 t. valvaline: ı oo k. buile pr aıa- Gre a gr6 
chine: ıoo k.-grıı .ne: ıoo k 

Becız ne pr. auto 
Motori ne: 5 15 k -etoupe: 650 k. huile SchoH Gre ı\ gre 

2 ıJ k. 

O ı v ars 

Gre a gr6 

4800 -

950 """' 
525 -
850 -
ıo o -
850 -
800 .,,... 

l t 75 

994 -

Sacı pr. farine: 40l O p. 
Selle: ııoo p. • la p. 35 -

Provlsi ons 

Orrc: 90 t. 
A voine: 400 t. 
Lerumeı: 8 lotı (aj) 

" 6 > > 
Broyar• b!e: 14411 t. 
Pois-chicbc: 84 t. 
Avoinc: 300 t. 

,, 300 " 
Farine: 250 t. 
Viande de boeuf: 7,5 t. id. de mouton: 7,5 t. 
Ürge ou avoine: l 70 t . 
Viande de mouton: 6 t. 
Olıveıı 5 t.·fromage blanc: 5 t. 
Harıcolı sccı: 9,5 t. 
Paıllc: 8 t. 
Bcurıc: 5 t. 
Fnrine: 97 t . 
Avoine: 160 t. 
Paille: 7 t. 
Riz: 2 t· 
Farine! 100 t. 
Üİfnoaı: 8 t. 
Viande de veau: 3 .4 t. 

n ,, mouton: 7 ,5·8,4 t. 
> > veau: , 800-2.öO k. 
> > mvuton: 1800-2:.?50 k. 

Pomm• de tcrre: 9100·12300 k. 
Suore: 3.6.4,6 t. 

Adjudications a la surenchere 

" 
" 
" Pli cacb 

" Gr6 a gr6 

n 

" .. 
" 

Publiquo 
Gre a gre 
Publique 

" 
" Gre a ır6 
" Publique 

> 

n 
Gre a ıre 
Publique 

> 

" 
" .. 
• 

!8000 
2210 -
1008 -
7920 -

12600 -
24000 -
24000 -

le k. O 17 

11050 -
2580 -

1520 -
200 -

5500 -
9380 -
8800 -
122 50 
580 -

13000 -
40 1 

-

1120 -
3780 -

630 -
1012 50 
1107 -
1288 -

Mont re, fuıil de chasse, vache, boeuf, tuyau Publique 
d'eau, briqucı, coton ak.ala, ble ete. 

Decombreı de maıson et de boutique 

Tronc de sapln: 464 p. 
,, ,, pin: 1116 p. 

Machine a coudrc 

Sucre et boiı. de coıııtr t:n pin 
Automobile 

" 

so -
250 -

Publique la p. 1 ı 90 
il ,, 11 60 
n 

Publique 
> 

153 75 
186 73 

360 -

4'H 03 

j9 -

40 -
64 -
19 -
64 -
60 -
96 -

150 -

3150 

945 -
2100 -

166 -
. 76 -

945 -
1800 -
1800 -
3187 -

828 75 
193 50 

. 
114 -
15 -

4ı2 50 
698 50 
660 -

9 50 
43 50 

975 -
30 -
84 -

283 50 
47 15 
75 94 
83 02 
96 60 

Com. Acb. Place Forte Çanakkale 

" .. 

Com. Ach. Mil. Lüleburıu 

Com. Ach. lnt . Ankara 

E.xploit. Voieı Maritinıes E.tat Aıcnce 
Sam şun 

Com. Ach. Milit. Edirne 
> 

n 

.. 
> 

., 
" 

• 
" 
" 
> 

,, 

" 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 

C A. Min. Def. Nııt Dep. Avrat. 
Com. Ach Mil. Lüleburgaz 

Com. Ach. Milit. Ltılcburru 
Com. Ach. Comm. Mil. lat. Fındıklı 

Cem. Ach. Mil. Edirne 
• » Bornova 

" " " 
" " " 
" 

,. Adana 

" 
,, Edirne 

" 
n Lüleburfal 

, > > 
,, n Kara 
" n Selimiye 

Com. Ach. lnt. Tophane 
c,,m. Aeh. Place Forte Çanakkae 

n Milit. Lüleburıu 
Com· Acb. Milit. Isparta 

" " 
n " 

" " 
" n 

" " 
" " . ) 

1 • 

C. A. Lycees el Ecoles Second. lımir 

" ,. 
n 
> 
> 

" 
• n 

,, 
• .. 

Jure de Paix de Foça 

15-3-40 11 
15-340 11 

4-3·40 10 -

18-3-40 14 -

63-40 

8-3 40 10 -
8·3 40 ıo -
8-340 ıo -
8-3·40 10 -
8-3·40 10 -
8-3-40 ıo -
8-3 40 10 -

5 3-40 10 -

8 3-40 
4.3.40 10 -

4 3-40 10 -
7-3·40 11 -

8-3-40 
5-3-40 
5-3·40 
5.3.40 

15-3-40 
22-3-40 
6-3 40 
6-3-40 
9-3-40 
4-3-40 
5·3-40 
5.3.40 
4.3.40 
4.3 40 
4 .340 
4-3-40 

15·3-40 
13-3-40 
13-3·40 
13-3-40 
5-3-40 

11-3-40 

15 -
H-
10 -
11 -
10 -
11 -
11 -
11 -
11 -
10 -
14 30 

il -
10 -
15 30 
11 -
15 -
15 -
10 -
14 30 
10 -
16 -
10 -

Danı 1 moiı 

" > 

" 
• 
" 

6 - Com. Pcrm. Munieip. lıtanbul '4-3-40 14 -
18 75 " " ... 3 .40 14 -

Chef ReY. Expl, For. Etat a Karabt\k 15·3·40 1-4 -
., n 15-3-40 15 -

Bureau Edcutif lıt. Fincancılar Aralan 4, 7 3.40 13 -
Fresko Han 

Dir. Pr. Douanes lstanbul 4-3·40 13 -
Juıe de Paix du 4me Trib. de Pi:ra, 6.9-3-40 14 -

Ta:ır.im, Rue Billilrcil No 15 

----------·*"--"~-~ _., - --· .. ·---.. , ...,.........,.~~ ,.wwwww_.. ________ _ 

(a Oncü sayfadan deTam) 
maaı 12.3.940 tarihine mibadif aah günd aynı mahalde n ıaatt• jr 

1 

ra olunarak en çok artırana ihale edilecektir. Taliplerin Yo 7'5 pıf 
akçesi ile satış J'Ünil ve saatinde mahallinde bulunacak memurıı0' 
aıdracaatları il&o olunur. 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüiünden : 
l K3mtlr Odun Kereste l'ayri- ilk te. M i V K 11 
, Kental Kental mamGl M3 L. K. 

Şileııio Avoı korm ,,~J 
ormanlarının Etridere ısı•' 
ki inden. 

972 77 00 

3000 990 Mete 293 00 

4000 105 00 

20000 200 Mahlut 293 00 

Darlık, Kabaafa~, K•'; 
dere, Dardatao, afdı oı• 
kilerinden. ~ 

Şilenin Avcı koru "',ıı 
ormanlarında FiraYllncl 
ye oiYarınclan , 
Alemdatı Vakıf or1'• 1 
farının K ranlıkdere Ô~ 
dere ile Davala b .. r•" r 
Kumluk mevkileri arıal' 
daki ormandan. ·tff t 

Yukarıda mevkileri yazılı ormanlardan tartnaınelerde sıöıt•'' ~· }' 
müJdet zarfında ke.il ıp imil ve nakil edilmek Gzere yukarıda ~ ( 
tarları yazılı kercıte, odun ve kömür ayrı ayrı açık arttırm•1' 
karılmııtır. 

1 
İhaleleri 14.3.940 perıembe ıünü aaat 15 dedir. '' 
lı t eklilcrin tartnamclerini a-örm•k üzere her srüo .. ihale ,11° v 

de bi.ı:alarıııda yazılı teminatlarile birlikte Kadıköy Vakıflar os4d 
lütüoe sıelmeleri. 

1 Bursa 1 inci icra MemurluOundan: ı 
1 Bir borç için mahcuz olup satılmasına karar Yerilea 1 ~lfOı 

karyola ve bir pamuk yutak Ye 1 beyaa pike Ye 1 yorıa~ ~~~ • 
pamuk yatak ile beheri 15 ıer lira loymetiode taluııılariyl• bıtl 

0
r t 

15 karyola 11.3.940 tar'bine rutlıyao ıaat 14 ten 16 ya kadar ~ f 
aada Sipııhiler çıırşmnd açık crthrma He ıatılacaktır, yüade 1 f" 
ni bulmadıtı takdirde ikinci arttırması l4.3.940 tarihine ra•t1

1 ı1 
pcrf.!mbe rünil saat 14 ten 16 ya kad .. r ıtynı yerde icra edilecclı ti 
en çok arttıraoa ihalesi icra kıhoaca~mdau talip olanların y•'"' V 
Yakti me:ı.kôrd orada hnır bulunacak icra 1atıı memuruoa ıı:ı 
caat etmeleri ilin olunor. 
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Foça Ahkamı Şahılye S.H. Hlkimltflnden: 
Tahmin kıymeti 

Kilo Lira Cinai 

350 
aoo 

100 

1500 

l 
1 
l 

14 
6 

6 

15 
18 

300 

280 

20 

80 
15 
20 
55 
30 

Eıki yatak · 
.J Yortan 
> Yaıtik j 

BuQ-day (beher kilosu 4 kuruıtan) "illi 
Deliçe ve topraklı butday (belıer 
2 kr.) 6 
Akala pamuk çekirdeti (beher kilo•" 
ruttan) . r' 
Butdoy samanı (beher kiloıu bir 1'.•'(l 
Çamurdan mamul kuromuı kerpif 
adedi 6 lira) 
Fontoo marka trakUlr makineıi 
(Su çıkarmata mabıuı dürbia 
(Büyilk boru 
(Potirli ıu boruıu 
(Kaan ak f 
939 modeli 280120 No, lu bir tool•~ 
raekal 
4 yaşında kırmızı tonda Mıaır lkf1.f 
Gök tonda iki yatında yerli dil•• 
Maa dana 1arı renkte yerli iHk 
,, 6 yuında Mmr ioeti 
n açık aarı renkte iki yaııocl• 
~~ ~ 

1 ~ Karaıaa san inek 6 yaıında 
1 25 Sarı renkte 3 yaııoda topal ıoı•• 
1 40 9 yatında aan inek ~ 
1 45 Maa dana 1arı renk.de bet yaıınd• ııı:;I 
1 35 Sol boynuzu kırık 8 yatında açık•" 
1 25 Maa dana 4 yatında beyaa inek 
1 20 Boynuzu kırık 10 yatında inek 
l 20 Kırmızı iki yaııncia toıuD 
1 20 ,, n dbe ,~ 
1 10 15 yaıında tayı ile birlikte kır k1'1 
1 Omeıa markalı saat (eep ıaati) 
1 Çifte u Ulf eti ~ 

1 
Yukıt.rıda clnı Ye evıafı yazılı mubtelif!Ucinı .. yaaıo •Y

1 ~') 
ma ıuretiyle 22.3.940 tarib cuma ıünil saat ·on bette Foç•0111

. ~ 1 
1 yerinde eahşa çıkarılacaA"ından talip olanların delllliye •••~~/I ~ 

1 

rafları 01ütteriye ait olmak üıere yevmi wez!:urda buır b 
ları il.in olunur. 


