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ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için Kurut 

3 Aylığı 450 
s s.:ıo 

12 ı~oo 

• neb ı emlekt:tler ıçin 

1 lığ ao~ ı 

.JISI O • , 

Günü geçen nushalar 

20 kuruştur. 

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

HERGÜN ÇIKAR İKTİSADI. MALI. TİCARi VE ZİRAi 

GAZETESİ 

iDAREHANE 
Galata, Fermenecller Cad. 

Kenber hanı. 2nci kat 
No. 8-9-11-12 

İLAN ŞARTLARI 

ldEıreirnrıcmıizde gi>rüşülur 

......... 
Telefon: 49442 

1 
Posta kutusu No 1261 

-----.--------------------~ 

Umum Tüccarların ve nıüteahhitıe·rin mesleki Organıdır 

Ekonorriik Haberler 
NEBATİ l\1ENSUCA T HAM 

MADDELERİ 
o 

Dinya Pıımuk Fiatları 

l 2 2. 1940 
l\'e l .\ rpo lb peni) • 

Ltıı •re M'dd ırıg Alıvre Uper 
'c rt 7 9'i 
lı'11 7.97 ,,,\\: k 
"d Yor lb. Do!ar ıııınt ): 

lınr Mıı ı ıo.oo 

a trepo fıkdanı 

f G F. 
9.96 
ıo.oa 

ve 

Ş,ı. . . d di •ırıınız e depo, nntrepo, ar-
,/b. ve nıal konulması mümkün 
i~ ıl~n yerlerin kısmı azamı 
"• ·~ enıfalarile dolD.Juştur. Bu 
1-rtı.Yet Anado)udon gelen mal-

ın k l .. 
tıiııd onu m sı ıçın yer temi. 
'\a ; müşkülat çıkardığı gibi 
i.1

11 
ard'7e edilecek malların 

., tııın . 
de esıne l nrıy cak ) erlerin 
lid &talnıası gibi bir netice tev
ki ttıni'ltir.Maamafih,tehrimizde
İbr Vapur acenteleri bu günlerde 
re~~ eıutialarmı yüklemek üze· 
ili :~ ço v purların geleceQ-i
b,1~ akudnrl bildirmişlerdir. Şu 
tdil e rııevcud mallar sevkedılir 
1-t ez Anadoludaıı yeni stek 

<: lbedilecektir. 

1 
CtobUs ~ ünakasası 

ZEYTİNY AGI, DİGER NEBATİ 
YAGLAR 

o -
Dün.>• Zeytiııyaflı fiyatları 

Marsilya : c. l. F 
19. 2 1940 100 kıl.ııu 

frank olarak 

Cez:air 1020 1025 

N ewyork : Loco, galonu 
29. 1. 1940 do ar 

Tıı{ryir edilmiş 

Yemeklik 
0.95-0.98 

2.00aoaıinal 

Müessesemizle Temas Etmek 
istiyor 

Adresi aşağıda yazılı firma 
muhtelif maddelerin ticaretile 
iştigal eden müesseselerin ihra
cat işlerini görmektedir. Mezkur 
firma memleketimilde mevcut ltu 
kabil müesseselerle temasa ge
çib memleketimiı.le ihracat ve 
ithalat ticareti yapmak arzusun
dadır. 

Simmons Export Company 
Herald Sq. Building 

1350 Brodway 
New - York 

SelaniK Beynelmilel Panayırı 

XV. Selanik Beynelmilel Pana· 
yırı bu sene, şehrin merkezin
deki yeni daimi yerinde 15 ey
liil 1940 tarihinde açılacak ve 
6 birincitetrin 1940 tarihine ka
dar devam edecektir. 

Fransadan ithal Edilecek 
Mensucat 

•tın&tanbul dahilinde ve muhtelif 
\t' llerde işletilmek üzere trama,; Ve elektrik idaresi h sabma 
da ın ~lın cak otobüsler bakkın
d,11 iOnderilen teklif mektupları Parise giden ve fransız fab· 
~. Metro Hanında toplanan bir rikalarile bir müddettenberi te
llııltııayon tarafından tetkik olun- 1 masta bulunan manifatura tüc-

!lltr 
~· · carlarıınız bu kerre 1ıebrimize 
'rl~d· y 

ti!·, •ye kadar 70 e yakın in· döıımü<:.lerdir. Tüccarlarımız fran-
t F . y 

't ~ raıısız Amerikan, 1 alyan ' sız sanayicileri taraftan çok iyi 
11.ıtd~lta Alman firması bile 1 karşılanmışlar ve kendi lıükumet 
~. •yeye müracaat ederek bu işlerini yaptıkları halde Türkiye· 
1'ı~ıtaki şartnameleri aldıkları ye istenilen malı göndermeyi 
~ .. t ~ünkü münakasaya az fir· teabhüt etmişlerdir Fransız fab-
li '!tırak etmiştir. rikalara memleketimiır.e bir çok 

-, ;ıılarının ekseriyetini İngili:z maddeler ve bu meyanda mani· 
~tkt'•ıııtz firm lan tetkil et- fatura, yünlü mensucat, ilaç bo-

t-\e;. idi. ya ve saise göndereceklerdir. 
~•ın· ıc de teklif olunan fiatlar Buna mukabil buradan Fran• 
lllGu~Yonca pek yüksek görül· saya tütün, fındık ve ür.üm 

ııı'"~~·n " . ı_ f• . gönderilecektir 
k uzerıne ~ey ıyetın fen· Bu vaziyetten sonra piyasada 

li., ,;hınct ve şartlar bakımından , manifatura ihtiyacı tamamen le
~,._. it esaslı bir şekilde bir nıin edilmiş olacaktır. 
~İr ıt~ce tetkiki ve ona gire 
ltrij lrar verilmesi muvafık 

41 
11b6ft6r. 

ltt•nya~ıki Ticaret Vapurlarımız 
1 At 1111 ""•~ •ııyada in .. a olunan vapur· 
'-ıı 1111 teslim almak izere Al· 
••ıı:?a giden fen heyetimiz 
~İter arı teslim almadan tehri
,,... ••ılet etruit ve vapurların 
l ""IJtr 
"'k~ 1 lıa dmıdaki raporunu 

'1 Q3e\e Yermitlir. 
~ı~'P YÜ1üaden Almanyada 
)•1

111 
'I ol n bu vapurlaramız 

''illi ı deaizlerin tehlikeli olma
._,,~tı dolayı detil bir~de Al
••tn llrın hedellerini dövizle 
l "eı· . '•liııtı ını istemesinden dolayı 

Al alananıamı§tır. 
ti "ıııı ·ı 

istanbul Piyasası 
MAHRUKAT FİATLARI 

Blok 
Yerli depeda 

Krible 
Yerli depoda 
Ecnebi ,, 

Marinlave 
Yerli bo1'ker.le 

,, depoda 

Tuvönan 
Yerli depoda 

,, bonkerde 
Kok 

Yerli falnikada 
Karabük 

Sömikok 

13 -

1700 

1600 

58 Şi 
14 iO 

1200 
51 Şi 

1875 
2700 

"t Ya ı e ar mızdaki kle· 
f,,~,:~ıa.f~aaı harp ile beraber y erlidepod7'° 
"'tlt a dığıııden bedelleri bu SU· Petrol 

2280 

lır. ,_ detrıek imkanı kalmamış· 
l, ~ltıafh • 1 el 1 rı 11 b 1 a ika ar ar vapur· 
diti l1t~r~7a ıelwesi temin ·edil
lft iıd dırde bedellerini dövizle 
ı, ~-:~ete lıauırdır. Ba mese· 
•-., ... ıııda .. lli oüzakerelere 

•dilcnekteclir. 

Dökme toptan 
Toptan çift teneke 

Benzin 
Dökme 
Çift teaekesi 

Motorin --

17,90 
590 

18,!5 
670 

10,33 

Kanunlar, Kararnameler ve Ticaret Muahedeleri 
Macar Gümrük pozi~yonlarından bazılarının tadiline dair 910 1940 

sayılı kararname 

Macar ıümrük tarifesinin ba
zı po7.isyoıılarında aşağıdaki şe 
kilde degitiklikler yapılmıştır : 

Madde 1 - 1924 tarihli Tari
fe Kanununun XXI. m.ıddesi hu 
kümlerine istinaden Nezaret, a· 
şağıdaki larife pozisyonlarının 
tadiline karar vermiştir : 
a) Gümrük resmi kaldırılan 

pozisyonlar : 
Tarife No. 

Z9 b. - Tuzlu balıklar 
225 c. - Nebatatı korumaga mah

sus ruüstnhzaratın ima
linde kullanılan nebati 
ham maddeler {ithal mü
saadesine tabidir. Bn hu· 
susta ayrıca talimatname 
çıkarılacaktır) 

309 - Neb talı koruma!:ta mÜs· 

tam~l, maden kömürün· 
den müstahsnl ter yağı 
(ithal müsaadesine tabi
dir. Talimatnamesi ayrı 

ca neşrolunacaktır.) 
3~8 . Nebatları koruma terli· 

binde kullanılan acide 
sulfurique lessive (mü
saade ve hususi talimat· 
nameye tabi.) 

441 • Arsen bamızı (ııebatla-

ra koruma tertiplerinde 
müstamel. Müsaade ve 
hususi talimatnameye ti· 
bi.) 

450 · Metilklorid. (Nebatları 
korumada kullanılır. Mü· 
saadeye tabi.) 

722 - Ham demir, her cinsten 
(itlınli müsaadeye bııtlı.) 

Not 1 Bu tndil, ancak Ma-
Jiye, Ticaret · Nakliyat ,,.e Sana
yi Nezaretlerinin müştere kara· 
rile mer\yetten kaldırılabilir. 

2 - Tarifenin 548, 549, 550 
pozisyonlar md.t zikri geçen pa 
muk ipliklerle 581, 582, 583 po
zisyonlanrındnl i 'iin iplikler, 
ancak sun'i elyaf ile mahlut ol· 
duğu takdrrde pamuk veyahut 
yün iplik pozisyonlarıııa ithal e
dilebilirler. 

• • 

Tarife Ne. 

755 a. - Alüminyum külçeleri (it
hali müıaadeye tabidir.) 
Bu pozisyonun lağvı, 
ancak Ticaret, Maliye ve 
Sanay i Nezaretlerinin 
müşterek kararile kabil
dir. 

78.~ ·Madende!? süzgeç mad-
deleri (katıt ve karton 
fabrikalarında kullanılır. 

160 cm genişlitinde. İt
hali müsaadeye libi Bu 
hükmün meriyetlen kalk· 
ması keza alakadar dört 
Nezaretin müşterek ka· 
rarına hatlıdır.) 

948 b. • Selliloid lıuuular. Asga· 
ri 30 cm· ur.unluğunda. 
(Kiğıt imalinde müsta
mel. İtlanli müsaadeye 
bağlıdır.) 

b) Aptıdaki pozisyona da
hil maddelerden şimdiye 
kadar alınmakta olan ta
rife mikdarının ancak 
O{ 25 niıbeti ithal (güm
rük) resmi olarak tahsil 
ohuıacaktır. 

416 c. - Konserve kutuları bava 
geçmez bir tarzda ka
patmakta kullanılan su 
halinde, renkli kauçuk 
maddesi. 

Madde 2 - Dikiş makineleri
ne aid gümrük nisbetinin tadili 
hakkındadır. 

Madde 3 Tarifeniu 597 po· 
zisyoıtuna aid şu hükiwleri ih
tiva etmektedir : 

Suıı 'i elyaf ile karıtık olan 
yün ve pamuklu mensucatın it
hal resmine % IO ilave edilmiş
tir. İşbu kararname, 15 ikiuci
kanun 1940 tarihinden itibaren 
mer'iyete konulmuştur. 29 b. 
7 '!:!., 7 Ta a. pozisyonlarma aid 
muaddel hükümler l .X.1939 ta
rihinden itibaren (makabliue ~a
mil) 78.~ c12 pozisyonu iae 
15.Xll 1939 tarihinden itibaren 

mer'idir. 

rvıuN KASALAR 
inşaat -Tamirat- '~afıa i~leri - Malzeme-Harita 

Birecik Belediyesinden : 
Birecik kasabasının imar planının yaptırılması kapalı zarf uıulile 

eksiltmeye çıkarılruıthr. 

A - İstekliler nafıa vekiletinden şehircilik ihtilas veıikası ala
eaklardır · 

B - Belediyeler İmar Heyeti Fen Şeflitinden eksiltmeye ıire
bilmeleri için iştirak vesikası almaları şarttır. 

C - Eksiltmeye girebilmek için 2490 aayılı kanunun 16-17 inei 
maddderine uygun olarak 412 lira 50 kur•f muvakkat teminat ve
receklerdir. 

İmar plinı için lüz11mlu şartname ve mukavelenameler bele
diyemizde ve gene Belediyeler İmar Heyeti Fen Şeflirinden parasız 
olarak alınabilir . 

Bu işin muaammen bedeli 5500 liradır. 
Münakaaa tarihi 2 mart 1940 tarihinden itibaren başlıyarak 3'J 

gün müddetle olup jhalesi 2 niıan 1940 salı günü ıaat 14 de Bire 
cik belediye dairesinde teşekkül edecek olan eluiltme komisyonu 
huzurunda zarflar açılıp yapılacaktır. 

Teklif mektupları aynı gün saat 12 ye kadar makbuz mukabi
linde ve komisyona verilmiş olması şarttır. 

Posta ile vuku lııulan teabhurattan dolayı hiç itiraz kabul edil· 
mez 

Bütün mukavele masraflariyle diğer masraflar iıtekliye ait ola
caktır. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 
Keıif bedeli 8866 lira 77 kuruı olan 3 depo açık eksilt

me ile yaptırılacaktır. Ekıiltmeıi 13.3.40 çarıamba ılinü 

• 

M ü t e a h h i t 1 er i n Ta k v i m i - _ _,_ ---~ .... ~ ----.-------
y ARIN 6 3 940 ta YAPILACAK İHALELER 

P.T.T. Umum Müd.: 
PHta vagonu (No 1306) 

İıt. Telefon Müd. : 
Kurşunlu k.ara lı:abloıo (No 1320) 

Balıkesir Kor SAK : 
Pavyon inş. (No 1332) 

Edirne Askeri SAK : 
Kuru faaulye {No 1334) 
Arpa (No 1345) 

O. D. Yolları : 
Rer.idü yatı (No 1335) 
Çiralı: mektebinde e!elclrık •ihhi tHİntı 

(No 1838) 

İstanbul Belediyesi : 
K üzüra kayı•ı v.11. (No 13.'J5) 
İstanbul P. T. T. Müd. : 

iüyük çekmece P.T.T. binaaı toınirı 

(No 1341) 
Demir ıundurma irış (No 1341) 

Edirne Vakıflar Müd.: 
Minare anlı:uı (N<l 1341) • 
lirıa anknları {No 1347) • 

1 İsparta Askeri SAK : 
Makarna, şelıtu, •otan ve merciatk 

(N• 1340) 
İzmir İnhisarlar Batmüd. : 

Çal kınnap ip v •· (Ne 1542) • 
İnbiıarlar U. Mili.: 

Palanga (No 1344) 
fıır. çuvalı ve takeemelrt (Ne 1346) 
Çanak. Mat. Mvk. SAK : 

Kereste (Ne 13'4.f) 

M. M. Vekaleti: 
Varil (No 1345> 
Bakır ıu bar«iıfı (Ne 1346) 

Lüleburgaz Aıkeri SAK : 
Yulaf (No 1346) 

1 
D. Denizyolları İşletme1i Sam· 
sun Acentaaı : 

S:ımauna utra1acak vapurların ambar 
hiz:metlerı (No 134/) 

Hamiş : ( ] Tırnak içıııt1 ahnmı' nu• 
rnaralar, işin hangi H)·ılı gaaatede nctr· 
olduğunu gösterir. 

[*) Sonunda yıldu: işarııti bulunan itl.r 
mü~ayedey• ailtir. 

saat 10 dadır. İlk teminatı 665 lira 25 kuruı olup fartname· 
si 45 kuruıa komisyondan alınır Taliplerin muayyen vakitte 
M.M.V. Sa· Al. Ko da bulunmaları. 

Milas Küllük Nahiyesi Küllük Köyü Muhtarlığından: 
Kapalı :zarf uı.ulile yaphrılacatı ilan olanan köy akarı iki ov 

ile altında iki deponun inşasına muayyen günde talih zuhur etme· 
diğindeıı eksiltme iti on bet gün müddetle uzahlmıfhr İıteklilerin 
13.3.940 çarıamba günü aaat 15 te müteşekkil Komiıyoııa müra· 
caatleri ilin elunur. 

• • • 
İıtiııad duvarı inı. Bak : Zonguldak Eretli kimurleri İşletmesi 

Geuel Direk ilanlarına. • 

~lektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 
Devlet Demiryolları ve Limanları U. İdaresinden : 

Muhammen bedeli 23195 lira olan 18 kalem muhtelif ampuller 
18.4. 1940 perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile An
karada idare binasında satan alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 2414,63 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynt gün ıaat 14,30 
za kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 161 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. 

M. M. V. Ha va Satına ima Komisyonundan : 
M. M. V. Hava Müstetarlığı için 300 ile 400 beygir araıaoda 

DiLel grupu alınacaktır. 
Bu grupun ana batlarile evaafı hakkında malumat almak ve 

tekltf vermek üzere taliplerin 15 mart 1940 tarihine kadar M. M. 
V. Hava Mü.ı.tetarlıtıoa müracaatları ilan olunur. 

Konya Valiliğinden : 
Mevcıut ekskavatör makinamız için Laşhen marka 12 miliınetre 

kutrunda ve 1000 metre tul çelik çeki teline ve 4 aded akimli.töre 
ihtiyacımız vardır. 

Ellerinde mevcut teli ve akimlatörü bulunan veyahut hariçten 
temin edebilecek elan müesseıelerin vilayetimiz nafıa müdürlüW\ine 
müracaatları ilan olunur. 

Mensucat -Elbise - Kundura - Çamaşır v. s. 
Tekirdağ Daimi Encümeninden : 

Memleket Hastanesinin ihtiyacı olan 50 çift Mercan ter
lik ihale ıününde iıtekliıi çıkmadığından eksiltme müddeti 
10 gün uzatılmıtlır· 

İhalesi 6.3.940 çarıamba günüdür. 
Muvakkat teminatı 4 lira 90 kuruıtur. 
İsteklilerin muvakkat teminatlariyle birlikte mezkur gün 

ve saatle Daimi Encümende hazır bulunmaları lüzumu ilan 
olunur. 

İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
İl mir Mst. Mv. birlikleri için pazarlıkla 3335 çift erat fotini 

yaptırılacaktır. 
Pazarlık 8 marl·940 cuma günü saat 15 de İzmirde kışlada İ7.mir 

levuım amiri ti satıııalma komisyonunda yapılacaktır. 

1 
Tahmin edilen tutarı 19977 liradır. 
Teminat katiye akçası 2997 liradır. 

Şartnamesi ve nümunesi her gün komisyonda görülebilir. 
istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika göıter

mek mecburiyetindedirler. 
Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde ve tartnamesinde vesikaları ve teminat kat'iyeleriyle 
birlikte ihale aaatincleu evvel komiıyoaa müra&:aatları. 

e 



• 2 

o anMün 
Ginıi Şekh Mahm. bed. 

A) l\1ünak lar 

(!!_şaat, Tamirat, atıa işleri, Malzeme, Harita 

P f liman v Şark D. kiremit aktarılması paz. 
v.s. işi 

M 1 lya yeni ceva evi ikmalı in,. 
Karaköy kCSprüıü yaya k ldırımlarının 

nsf it tamiri 
Haseki bııst n si tedavi klinitioin altıDda 

ve etrafında terakum eden moloz ve 
toprakların kaldırılaıaaı 

Z•n uldakta Aıma ocağı yanında Üı.tin· 
mez dere i kenarında 560 metre tulün
de istinad duvarı inş. 

Depo İn' : ad. (şart. 45 kr.) 
Birecik k sııb sı imar planının yap. 
Ev ve depo in,. 2 9er ad. (temd ) • 

aç. ekı. 

" 

kapalı ;a, 

aç. eks. 
kapalı z . 

580 75 

4441 71 
4000 -

4250 40 

33200 -

8866 77 
5500 -

v 
Teminat 

300 -

318 71 

2500 -

665 25 
412 50 

··zayed • 
51 le Li 

MGracaat yeri Günü Saatı 

inhisarlar Umum Müdürlüfii 

Malatya C. Middeiuıu. 
İst. Belediyesi 

" 

Eretli Klmtrleri i,let. Gen. Direk. 

25 3 40 14 30 

IJ 3-40 13 -
20-3·40 14 -

20·l ·40 t4 

18·3 40 15 30 

M.M.V. SAK 13 3·40 lO -
Birecik Belediyesi 2 4 40 14 -
Milas Küllük Nahiyesi KülUlk Köyü IJ-3.40 15 

Muhtarlı ı 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari _!!at, Hastahane Lvz. 

Tıbbi ecza Zeynep Kamil doğum evi içio paz. 482 -

f- IEktrı - avag~zı-Kalorlfer(tesisat ve malzemesi) 

l\.uhtelif ampuller 18 kalem (şn rt. 161 kr ) kapalı z. 
Kalo pili kurşunu: 2000 ad.-kalo pili çin- aç elu. 

J osu: 2000 nd. 
Dizel grupu·300-400 ben·irlilı 
Çelıh çeki teli La hen marka 12 m m: 1000 

m.·akimulıitör: 4 ad. 

32195 -
lSOo -

Kundu..!:!!._ Çamaşır v.s. 

Erat f leni 3335 çift 
Mercan terlil.: 50 çift 
Pıımuklu yap.: 46 O ad. 
İıçi elbiseai: 4GO kat 
Kundura: 3700 çift 
Ambulajlık kanaviçe: 30000 m. 

paz. 

aç. elu. 
paz. 

" 

19977 -

3220 -

3~200 -

36 15 

2414 3 
135 -

2997 -
4 90 

241 50 
150 

256j 

İst · Belediyesi 5.3.40 14 -

D.D.Y . Ank. ve Haydıırpa9a Ve:.r.neleri 18-4-40 
Nafıa Vekaleti Malzeme Müd. 21 3-40 

15 31 
16 -

l\1 M V. Hava Möıteşarlıtı 
Konya Valiliti 

İzmir Lvz. SAK 
Tekirdrt Vilayeti 
Adana Ask SAK 
Malatya İnhisarlar Betınüd. 
Af}'on Kor SAK 
Tophane Lvz. SAK 

15-3-40 a kad r 

8 3-40 15 
6340 
7 3-10 15 -

28·2-41) itib. 15 gün 
14.3 40 15 -
7-3 40 15 30 

atbaa işleri - Kırtasye-Yazıhane Levazımı 
~ ..........__,.._ ------ ---------
Şi~e ombnUj k ii ıdı: 3~ t. (temd ) &f. ekı. . 

M üteferril< 

Çift Gl<fü:ü 
MIY zzi çantası bGyük: 500 ad ·orta 200 ad· kapalı z. 1500 -

küçük: llO ad. 
Tatkırma ve lr kt rı 4 tak. 
Bule,ık yık ına makinesi: l ad. 
Nihay taiz şerit: ·009 nd, (temd.) 

" in1• L 4500 
aç. ekı. 4000 -

Fıçı çemlteri: 1 t. • 
Çubuk ~eya külçe kalay: 3~23 k. 
B kır antrtuvaz çubuğu ve bakır levhalar: 

13~ t .·bakır lokomotif ocak ve tefer · 
rualı: 45 t. (Bedeli Türk İngli:ı: kredi 
anlaımaaında tediye edilecektir) 

,, 

" paz. 

" 

Berber takımı 5) ad. " 
Kirca:ıid ve çivi alınmasından aarfınazar edildi -

ıkül iyi cmı 500 J..ilo tarlar: 6 ad. paz. 

rzak, Zahire, Et, Sabze v.s. 

Un: 60 t. 
irmik: 4 t. 
Sadeyııt : 2 5 t. 
Toıt ıek r: 2 t. 
K ım şeker: l t. 
Salçaı 1.5 t . 
Çay 30 k. 
Keıilaıi' &ıtır eti: 12 t. 
Satır etı: 135 t. 

aman: 112.5 t . 
Kuru ot: 132.5 t. 
Aq;a: 50 t. 
Sadeyrıf· 37~3 k. 

" : 3759 k. 
Arpa: 5 O t. ltemd.) 

ü7ayed r ----
Zeyti•yağı: 0~-700 k. 
G rıen odunu: 40 çeki 

iıf~ ve euar.eye mahs•s alıit 
Ev c11a11 

pa:ı . 

" 
" 
" 
" ,. 
" aç. ekı. 
kapalı z . 
aç. eks. 
pH. 

" 
" 
" kapalı z . 

aı. art. 

" 

310 -

457 50 

k. 8 15 45 
k . o 16 
k. 1 12 50 
k. o 28 50 
k. o 32 !5 
k. o 23 50 
k. 4 80 
3000 -

432 o -
1687 .50 

7685 -
i250 -
4950 -
-4969 -

JO Ol -

Adan Askeri Satmalma Komisyonundan : 
Evsaf ve ıeraiti dahilinde 4600 adet pamuklu yaptırıla· 

cnlctır· 
Muh mmen bedeli 3220 lira olup muv kkat teminatı 241 

lira 50 kuru tur. 
Bu panıuklul rın 7 3.40 perıembe günü ıaat 15 de Adar.a 

Aıkc rl Satınalma Komisyonunda pnzarhğı yapılacaktır 
İıt kliler her gün f rtnamesini görebilirler· Taliplerin 

belli gün ve ınatta teminat makbuzları ile Kemisyenumuza 
raca ti rı. 

Afyon Kor Satınalma Komiıyonund n : 
570() çift k ndurıt pa:ı.arlılda 14.3 40 pertem!u glni saat 15 de 

eluiltmui yapılacaktır 
Muhammen bedeli 3~.2 O lira ilk teminat 2565 liradır. Şeraiti 

ye GmunHİ ber pn komiıyeada ıGrillr. lıteklilerin pazarlık ıto 

İnlliaarlar Umum Müdürlüa-il 11-3 40 15 30 

Tekirdağ Kızılay ' SAK 
487 50 lıt. P.T.T. l\1Qd 20 3.40 !5 -

Nafıa Vekaleti Mabeme Müd. 24 4-40 15 -
300 - Selimiye Ask SA:<. 19 3 40 10 -

İubisıırlar Umum Müdlirlüğü l 1-3-40 14 30 

" 25 3 40 16 30 
Tophane Ln SAK 8 3 40 14 30 

D. O. Yolları Aak, ve Sirkeci 9 cü İşlet. 2 ~·4·40 

89 - M.M.V. SAK 5.3.40 14 -

ıııo 50 
91 -

421 88 
85 50 
48 3S 
42 '48 
21 80 

225 -
3240 -

126 56 
578 38 
-488 -
743 -
7-46 -

22wo -

Çanalı Mat . Mvk. SAK 
Tophane Lvz. SAK 

Merai• Ask. SAK 

n 

n 

" 
" 
" 
" 

izmir LY'Z. SAK 
Uileburıa:ııı Ask. SAK 
İıparta Ask. SAK 

" Edirae Aslı.. SAK 
,, 
" KaraköH Aık. SAK 

8 3-40 14 30 

15-3-40 
15-... 0 
15-3-40 
15-3-40 
153..tO 
15·3 40 
J~ 3·-40 
18 3 40 
8 3 40 

!0·3·40 
22-3·4~ 
1-3-40 
8 3-46 
1-3·40 

15 3 40 

10 11 
10 ı 1 
10 11 
10 -
10 -
10 -
10 
ti -
10 -
15 -
ıo -
11 -
15 -
16 -
10 -

İ:ı:mir YamHlar Kay Mubtarlıtı 19 3 40 15 -
Befiktaş Maliye Şubui Betiktaş Şehit 6 3-40 IO -
Aıım Cad. No 1ı 

Maraf İcra Mem. 
iıt. 3 cü İcra 1Jakırke51 Cnizlik A

bll Zi1a Caıl . Ne 93 

25·3 40 
7-12-3-40 

9 -
ıo -

ve saatinde te inatlariyle Afyon.la kor aahoalma komisyonuna 

•iracaatları. 

Malatya inhisarlar Ba~müdürlügünden : 
Ambarlarımııd müıt hdem i çiler için nümunesi veçbile yap 

tırılııeak 400 kat yeknesak i ~çi elbisesinin kmnaşı elik iş ve sair işi 
cyrı ayn olmak üzere 28.2.940 tarihinden itibaren 15 gün müddetle 
ayrı ayrı açık ekı'ltmeye konulmuştur, Teminat akç leri 150 liradır. 

1 İıt ~lileria •aayyen günde ~atınidiirlütüaıöH mlracaatları 

1 İstanbul Levazım Amirliği Satmalma Ko isyonundan: 

i
l 30 000 metre ambı.hjlık kaaniçe alınacaktır. Paı:arlıkla ekıilt-
meıi 7.3 940 per9embe güuü ı at 15,30 da Tophanede Lv. Amirliği 
aatınalma komiıyonıında ynpılııcaktır. Taliblerin amhalejlığa elverişli 

1 Dilmune 'H Jıatİ temi•atlarile ltelli ıaalte komi17ona felmelerİ. 

İNŞAAT MALZEMESİ 

İSTANBUL PİYASASI TOPTAN FİYATLARI 

Alçı yerli 50 kg lık torbası 

,, " 
,, alman 

Asfalt yerli 
,, ecnebi 

Çimento natürel 

Çini 

süper 

(mozaikten) 
(çimentodan) 

" 
Fayans ecnebi 

it ,, (aksamı) 

Kireç (su) 
,. (toz) 
,. (tnş) 

Kiremit (Bakırköy) 

11 (Eski~ehir) 

,, '(Kütahya) 
,, (Büyükdere) 

Künk (çimento) 
,, (toprak) 

,. (drik D boru) 

10 ,, 
50 ,, 

kilosu 
,. 

tonu 

" 
tanesi 

" 

,, 
tonu 

" kilosu 
tanesi 

,, 

" ,, 
santimi 
numarası 

kilosu 
,, (ecnebi) ,, 

Mermer (yerli işlenmiş) metre murabbaı 
Tuğla (Büyü tdere prese) bini 

,, (Feri .öyd ·liksiz) ,, 
., (Kiigıthnne deli'di) ,, 

,, ( 11 deliksiz) 11 

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

Kereste {döşemeli t ı<Ökn.:ır) metre mikabı 
,, (çıralı, l "mb lı) ,. ,, 
,, (tavaıılalt köknar kordonlu) ., ,, 
,, (lrnplamtılık çıralı it ,, 

,, (sıvadibi köknar) ,, 11 

,, (pervazlık köknar) ,, ., 

" ,, 

180 
100 

5 

800 
650 

o 75 

1 :;o 

3 
7 

1400 

20 
3900 
4200 
4500 
4500 
4500 
4500 

---
1500 
ıSOo 

8 
4 

--
ıooo 
700 

1 

--3 5 
9/ 

28 / 
30 / 

soo / 
30 o 
10~0 
1350 

1500 tn 
ıJ :ıv 

3 
:ı2 

4 oo 
5200 
52()0 
5200 
5500 
5200 

-----------------...-~~·--~~--------~--__,/ 
atbaa işleri, kırtasiye ve yazıhane Lvz. (! 

. rJaı t\ 
30 ton şioe ambalaj kağıdı alınacaktır. Bak: inhisarlar U. lı 

ilanlarına. __,/ ~ 

üteferrik s 
l 

İstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: t ~ 
500 kilo tarlar 6 adet ıyi cins b skiil alınacaktır. Paz.arl~kl~ ~r S 

ıiltmesi 8.3.9:1 J cum11 günü saat l 4,30 da Tophanede Ln. AıJJ 1' 1 
Snhnalma KomLyonunda yapıl cnktır. İsteklilerin kat'i temioııt ~ 
kataloğlarile beraber bellı saatte komisyona gelmeleri. .ıı ti) 

• • • 282:1 kilo çubuk veyn külçe kalay alınacaktır. Puorlı~ r 1 

elısiltwesi 8.3.940 cuma gfü!Ü s:ıat 15,30 da Tophanede Lvz:. }.ııııt t 

liği Sahnalııın kom'syonunda yapılacaktır. Talihlerin gelirce j'İ 11
_, 

muoelerdeu beğenilec:efrinden kat'i teminatlaril beraber kooıi•f' 
relmeleri. 

Devlet Demiry~lları ve Limanları İıletme U. İdaresind•11 İ 
Bedeli Türk lııgiliz kredi nnlaşmnsından tediye edilmek il• f td 

mubayaası takarrür eden takribc' 135,00 kilo bakır antrtuyaı: -1 
buğu ile bakır levhalar ve takribe 45,000 bakır l•komotif ocıılo tıf 
teferrüah pazarhk ıurctile ve ıniı hnsırnn lnrili:a firmalarından 6• 

alınacaktır. f 
Bu buıusta tanzim edilwiş olan 4artnamelcr Londradn Ttrlo '' 

caret Ate etiğinden ve Aokarnda Devlet Demiryolları Malze e ~ 

reainden tedarik edilebilir: Şartname almak iıteyeaılerin bu ~~ 
malzeme imal eden bir lngili:ı fabrikasını temıil ettiklerini fı ~ 
ismini vermek suretile bildirerek, tabrireu veva şifahen yuk•'

1 

iÖZÜ geçen yerlere müracaatleri. lazımdır. r' 
Verilecok tel liflerin en nihayet 20.4 940 tarihine kadar Aoiı•,, 

da Devlet Deıııiryolları Merkez Uokuzuncu Arttı• ma, Eksiltuıe ~ 
misyonuna tevdi edilmiş olması lizım ıeleceği ilin olunur. 

Tekirdağ Kızılay Satmalma Komisyonundan : ~I 
Zelzele ferikclzadelerine tevzi edilmek üzere Kızılay tarafııı ır 

pefin para ile çift öküı.ü ıııtın alınacaktır. Satın alınaeak ela 6~ 
)erde aranılacak evsaf berveçhiatidir : 

4 - 7 Yatında diş almamış olacaktır. rİ 
Tırnak ve bac klardn kotu hi metlerini bozacak hiçbir 1 

bul•nmıyacnktır. ;ı' 
Alınacak öküzlerin derhal çifte kof•lmaları zaruil olduğll11 

öküzler bakılmış ve yemlenmiş olacaktır. 
ilumuw hastalıklardan salim olacaktır V 

Bu 9erait dahilindeki öküı.lar ilkbahar zcriyat mevsimin lı', f 
felilketzedelcre tevzi edilmıf bulunnceiından ıntakanızdo çift ~1 

/ ' 

malına elveri~li kofulııcnk kabıliyette olan satılık çift ök ıtleri ıJ11 
kezde ve kazal.ırda tc ckkül eden öküz sahnalma komi17oaU t• 
fmdan deter fiyatla salın alıuacatı ilin olunur. 

İst nbul P. T. r. Müdürlu nd n : JI 
İdare ihtiyacı için 5 O adt-t büyük, 2 O edct orta, 100 ade~, 

küçük boy ki cem'an 8 O adet müvezzi ç olasının alımı kap11l
1 
t 

uıuhle eksiltmeye koı uloıuşhır. Ekıilt ne 2 l 3 H40 çarfamba sıı" p'I 
de [3üyü t post .. hnne bin Si birinci k lta müdürlük odasında ll 

nacak komisyonda yapılııc ktır. • g 11~ 
Büyük boy müvezzı çant sının beheri bedeli mulı en• ~,r 

orta boyun 7,5 lira küçük boyuu 5 lira hepsinin 65 O lira, ııı~et, 
kat temincıt 487,5 liradır. Taliplerin olbaptaki mühürlü nuaıulle ( 
1 rtoawesini görmek ve muvaklcat teminatlarını yatırmak üzere al 
lıimıı günlerinde ır.ezkür müdürlük idari kalem levazım ııısıtlfoı' 
eksiltme saatinden bir saat evveline kadar da kanunun tarifiııe od' 
haurlayacıtkları mektuplarını 940 senesi için muteber Ticr.ret ııt' 
ve1ikaıı aıunkkat tewinat makbuzu veya müddetli• bank• dl' 



~a.rt 1940 
2'.&22U:::S::Z == ==== 

~- " t•ıı t ltklif mektubunu muhtevi olarak yukarıda ismi yar.ılı komis-
b Ş an lığına nu rn lı r n',bur: mukab ilinde tevdi eylemeleri. 

Selin iye Askeri S. tmalma Komisyonundan : 
'ı.tı liaydarpaşa süel hastanesi ihtiyacı için fenni şar name
-ı: Röre 1 ~det bulnfık yıkama makinesi açık eksiltme ile 
lq acaktır ihalesi 19 3.40 alı günü saat 10 da yapılacak 
~ l'ahının bedeli 4 bin liradır. İlk teminat 300 liradır. 1 

ij tltıanıesi her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin bel 
~lt~kı:ı ve saatte ilk teminat paraları ve kanuni vesik larile 
ltr-1 te Sel mlyedeki Tümen satmalma komisyonuna gelme-

Genel o;rektörlüğünden: 
1 Zonguldaktd ASı 1A OCAGI yanında ÜZÜNMEZ 

deresi kenarında 560 metre tulünde 

ISTl.~AD DU A 1 1NSA Ti 
' ı. 

Kapalı zarf usulile eksiltmeye konmu§tur : 

Çanakkale Mst. Mevki Satınalma Komisyonundan : 
~llÇannkknle Müst. Mv. için alınacağı ilan edilen 3 bin ve 
~Ilı O Marsilya taklidi mahya kiremidi ve 7750 kilo çivi a· 
Gıt a.ıındnn sarfınazar edildiği alakadntlarm malumu olmak 

2 - İ.~ıu \: ahid f iat esasına göre ilk keştf tutara 33,200 (etu: 
üç bin iki ) ü:r:) lira olup muvakkat temiuntı 2,500 (iki 
ltin be yüz) liradır. 

3 - Eksiltme 18 3 940 puarte_si günü saat 15,30 da Zongul-

te ilU.n olunur. 
••• 

dakta Ereğli Kömürleri işletmesi Genel Direktirl!tl 
binasında yapılacaktır. 

ı 

~l\l A.v l·ovanı, revolver fise i 'fe kapsül alınacnktır. Bak: 
•arlar U Müd. ila larına· 

4 Eksiltmeye iştirak e~melc is!iyenlerin münakasa ginün
den bir gün evvel, işletme ln'laat Müdürlüğüne müraca-
atle bir ehliyet vesikası almalara İcab eder. 

,,,, •• * 
"" ~Nihayetsiz ıerit alıııacaktır. Ball 

,,,,~ 
~~Z-ah-ir-e-, E-t,-S-e-bz_e_v-.s-.-------~~~~ 

İuhisarlar Umum Müdürlütü 

15 
Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan : 

5 - istekliler, bu işe aid ve aşağıda gösterilmiş buluı an ev· 
rakı, Zonguldaktn Ereğli Kömürleri İşletmesi İnşaat Mi
dürlüğünde, Ankarndn Eti Bu!'k İnşaat Müdürlüğünde, 
İstanbulda Eregli Kömürleri l'lletmesi İstanbul Bürosu 
Şefliğinde görüp tetkik edebilirler. 

"" 1 ·3.g~ ton subuna istekli çıkmadııından tekrar pazarlıkla ibaleııi 
ıq1 O P ıarlesi günü saat 11 de yapılacaktır. M. tutarı 5550 te· 

\~0
1 

417 liradır Şs!tnamesi t til gün ve saetları hariç bergün ko· 
ht tiıı·dll görülebilir isteklilerinin söziı geçen ıüode Edirne müşiri· 

ırcaind c S tıoalma Komisyonuna gelmeleri. 

BAHSİ GEÇEN EVRAK ŞUNLASDlR : 
A) Eksiltme f rtnnmesi 
B) Mukavele Projesi 
C) Husu i, fenni Şartname 
0) Vahid fiatlar cetveli 

' 
E) lnfnat mahalli planı 

;~ ~ U Aş ğıd cinsleri, mikt rları, tutarları, teminatları ihale ıiln 
<.Q~ıı.' rı yıızılı yulaf ve arpa h zıılorında yazılı ~Ün ve soatlarda 
'lı~~.~Uiiriyel dcıireainde satınalma komisyonunda pazarlıkla ıatıa 

F) Tulfı9i makta ve duvar tipi 
G) Keşif hulasası 

ll.ır. 

o -Ş~tlnntne ve evs fları tatil gün ve saatları hariç her gün komis· 
Itri il görülebilir. İsteklilerinin sözü geçen g ude komisyona rel· 

ltıt) .Miktarları Tutarları Teminatları ihale ıün ve saatları 

ıSTANBUL 
Ticaret ve Zahire 

Borsası 

'r ili.~; kılo Lir Lira 
Aırsı 10 ı ,o ıu 75UU 563 9.3.940 Cumartesi 9,30 

il ıoo,ı oo 650 ı 488 ,, ıo,30 

4 3 940 

FiATLAR 
clNsı Aşa{lı Yukarı 

Kr. Pa. . Kr . Pıı• 

tiıı,~ersfn Aluy Satınalma ~omis~on Riyasetinden : Arpa Anadol dökme 
1 • ,, yemlı lı: çuv. 

tl l'ıld Muham. fiatı Teminat lnhale Badeıa iç tal l ı 
~ıı ıı Mıktan kr. 5. lira kr. gün saai şekli Hu day yumuşak 
ltltıi~ 6 000 kilo 15 45 1210 50 15.3.940 10-11 pazarlık Bu~day 1ert 

S dt 4000 , 16 96 » , > Cevıı. ıç ışlenmıt 
l'o. >'ılğı 2500 > 112 50 421 88 Çavdar 
ı,. ' Ç k > > ll Fuulp ı;alı 

• 1'f '\tt t er 2uUO :ıı 28 50 85 50 > ~ :» ,, tombul 

~rl r S ~t Ştker 1 OU .a 32 25 48 38 > 11 > Giz yünü 
,ı ~",. 1 il() » 23 50 42 48 :sı » Keçikıl ı 

t / 11 
Kendir tohumu 

. Ytık 3 4 O 21 80 :ıı > 11 Keten tehumu 
l ~ tijt İri llrıda yazılı maddeler satm alınacaktır. Taliplerin teminat· Kuşyami 

r 
1 

1r G, lt•kte muayyen gün \'e saatte Mersin askerlik şubesi binası· Menin sarı çuv. 
111

; ~t• •lında alay ntınalma komisyonuna teminallarile birlikte ı Mısır sarı 
11 .._ '-llı4rı ı Tiftik ol'ılak 
,-' uı.ı i ' • deri 

1 roıı1111r ait şartname ve nOmuneler her ıün alay .ııatınalma ke· v.ıaf 

s 30 
5 20 

95 
5 32 
5 20 

60 -
s -

18 -

14 so 

5 

5 s 
il görülebilir. GELEN 

lüt - Arpı 
d 135 t eburgnz Askeri Satınalma Komisyonundan : Bu~day 
tlj 43 °

0
11 sığır eti kapalı urfla eksiltme1e konulmuıtur Tahmin ~nv~ar 

~ •J.a.t Ü lıra ilk t uıinatı 324(1 liradır. Eksiltmesi 8 3.940 cuma K:~~ı!.~ 
1 htr .. 11da Lüleburgazda Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Şartna· j Keten toh ımu 

'ltt'1 Rb~n Ko. da görülebilir Teklif mektuplara belli g5nde bel- ~':sır 
lı ~ ır saat evvel Ko. Başkanlığma verilmif bulunacaktır. Pamuk yağı 
~I ~k l'ındU: 

1''~ l\~ıı~ra L vazım Amirliği Satmalma Koınısyonundan: ~:~!~r.:ıi 
fiti ~~ı ı:'C\rı süvari grubunun 500 ton arpasına istekli çık· iç cevir. ! 1 ~ın Tiftık 
•' ~d 'hllıin Y~niden kapalı zarfla münakasaya çıkarıldı. Yu'ııf 
I t e ilen bedeli 30 bin lira ve ilk teminatı 2200 Zeytin yoğt 

~ ~I ~tı k,iltltı . G 1 D E N 
l t lııı 1eaı 15.3 40 cum günü saat onda Karakösede tü· Arpı 

~ j•~kııı rna. ltomisyonunda yapıl caktır. iç f nd ık 
~ ltı L edrin teklif mektublarını ihale saatinden bir sab.t Fi aaulya 
y ~a ç cevir. 

\> ittltta ar komisyona teslim etmeleri· Kepek 

c-ll \re ltıe ve evsafı kolordunun tekmil garnizonlarmda 
"'Ynldir. Her gün her yerde görülebilir. 

Suıoın 
Fındık 
Kuşyemi 
Keten t 1 umu 

Kendir t huma 

5 32,5 
5 22 5 

S 22,S 

18 10 

15 10 

495 Ton 
48~ • 
90 • 
20 • 
- . 
45 • 

• 
• 

69 " 
,, 

- . 
" • 

27 • 
q 

" 
9 " 

Tan 
Z2 ,, 

)) 

,. 
• 
., 
" .. 

- :o it 
1~ıııi!t~ır lv. Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
~İ·ibti11llıcıoirdeki tayyare birliklerinin 12 bin kilo kesilmif Zeytin ,>n ~ I Ş F l ATLA R 

ı .'tıj 8'cı çık ksiltwe ıuretile münakasaya konm•thtr. 
" 

~~ s.~day 
~ •tlıti tnıırt 9 O pazartesi günü saat 15 de kışlada i:1mir 

: Livf'rpul 
: Sikago 4 81 

4 25 l '~ in 
1 d~••a.1 a ko111isyoaundıı yapalaeaktır. 

~ltıirı,tı~ ıleıı tutarı 3 bin Uradır. 
r,;ttıı,,~t ~"vakkrıte akçesi 225 liradır. 
~ ~t~li tr ~1• lacrffio komiıyonda flSrfilebilir. 
~~ tııb t.caret odaıınd:ı k yatlı olduklarına dair nıika ıas-

tf • ltıı:ı l.lrıycfiud dirler 1 
•11~ cıy i r • 

1 il, ' 'tt ' f ırak cdeeeklez 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. matl-
~İtlıLt '~lııa esinde yaır.ılı veaıkaları ve teminatı mnYakkata-

ıı; t ıb 1 . 
e ıao.lı d o evvel komiayena müracaatları. 

d•' 1 ~irne A -
1 ,ı C'.· skeri Sntınalma Komisyonundan : 
I 1 1ll&' l'vı'L • ,,t V 1\ 1 •atları Tutarı Teminatı ihale 
ııf s::• kilo lira lira pnu Saati 

s d t''tı 50000 325~ 488 8.3.940 11 
Ytı '>'•ıı 37JO 4959 743 ,, 15 

td k,tıda 3750 4969 7 46 ı 6 
t ~d· lal.ılı " 
~ltt• 1tııtdc _ tı:ıev44t pıız rlıkln hizalarında yazılı gün ve sa· 
• 1 )" llı11ş· • d e lty0 Pılııe k •ra.ret iresinde satınalma komisyonunda ek· 

,aııı•~ tt, llclllıt~ t~r lst .. kliJeriıı kaııuni vesail.le ve teminatlarile 
I,; lı:ııtl\' trı. Şartnameleri komisyonda görülür. 

()İ' ~ Sah b - -----. -----
,~ a &ıld i Ve y üZl İ§le i Direktörü: lsmail Gidt 

~1 Yer: Akan Baaımeri İıtaubul 

il • V nıpek 
: L<>ndre 

BOR 
ÇEKLER 

8 05 

A 

4 - 3 • 1940 
Londrn 
NeYyork 
Par is 
Milim~ 
Cenevre 
Amsterdan 
Brüksel 

5.21 
130.19 
2.9551 
6.7!25 

... 9. IOS 
69.1611 
2i.915 

Atina O 96 "'i 
Sofya J .5975 
Madrid 13.2 5 
Badapeşte 23.415 
Bükreş 0.612;; 
Belgrad 3.065 
Y okohama 31.1775 
Stokholm 30.8275 

ESHAM VE T AHVtLAT 
Sıvas Erzurum 1 19.25 

:ı. ,, VI 19.32 
Ergani 19.95 

DtŞ TiCARETiMiZ 
Kllring Hesapları Bakiyeleri 
ve Kredili ithalata Ait Taah· 

hütler 
Türkiye Cümburiyet M rkez an

kasından nlınao hes:ıp hiilisalanaa 
gere 24·2·1940 tnrihindeki klirinr 
h a p'nrı bakiyeleri. 

CETVEL: 1 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban
kasındaki kliring hesapları bor,lu 
brkiyeleri: 
Almanya 
A hesaplarındaki 
borcumuz 14.878.9 O 
Alttı nya 
B hesaplarındaki 
alacıığımız 1.639.700 13.239.200 
Belçıkn 581.800 
Çekoslovakya 697.50 O 
Fialandiyn 792.800 
Fransa 3. 03.300 
Hollanda 320.61)0 
lngiltere 7.780.900 
ispanya 279.300 
lsveç 
D Hesnp!aı ınaaki 
borcumuz 2.587.700 
A besaplıırındakı 
nlııcneımız 160.üOO 2.427. JO) 
lsviçre 164.100 
ltnlya 
A hesıı bındeki 
borcumuz 1.921.300 
ltalya 
B hcsnbındaki 
alacağımız 981.300 338.0IJO 

4M.300 
t.354.400 

Lehi!. tan 
Macnrislnn 
Norveç 2S8 300 
Romanya: 
Borcumuz: 
Husuıi hesap T.L. 73.600 
Eski hesap T.L. 6 400 
Yeni hesııp T.L. 857. lOO 937. 100 
Alacnğımız: 
Muvakkı:.t T.L. 266.400 
Eski turizm 
hesabı T. L 

s.s.c.ı. 
Yunaıııistan 

30400 296.8 o 
640 000 

18.IOO 
5J1. IUO 

CETVEL: 2 
Muhtelif memleketlerin Merk r. 

Bankalarında tut ulan kliring he· 
snplanndaki alaoaklorımız: 
Memleket Miktar L 

Bulgaristan • 
[,tOB)'a 2J. I 00 
Letony:ı Tl.500 
Utvanya 25.500 
Yugoslavya 86.600 

Takas Limited Şirketin 7.2.1940 
tarihindeki vaziyeti 

-o-
Tekili! nevileri Bakiyeler ;f, 

Entarşanjabl 

lngi'i~ 
1- ıansız 
ine~ 
laviçr• 
Holaa 
a.ı,a 

168.119/19,ıOO 

655 575/19/09 
287. 739/08/04 

13.857/09/09 
52 720/14/00 
7 .500106103 

24.119/0.S/OS 

'İNHİSARLAR U. MÜDÜRLÜGÜNDEN -- - ~· ---·--·- -~- - --

Cinai Miktarı Eksiltmenin tekli Saati 

Niha:> etsiz ıerit 4000 adet açık eluiltme 14,30 
Şişe ambalaj ki;ıdı 30000 kg. ,, ,, 15,30 

1 - Şıırtaameleri mucibince 1. 111. 940 taribiade pkarıda ya
zılı 2 le le eşya1a teklif olunan fiatlar haddi layık görülmedijiatlea 
ekliiltmeJeri ıeraili sabıka daireıinde 10 gün temdit edılmiftir · 

ıl - Eksiltmenin 11 . ili. 940 pazartesi ıftoi hizalarında yasılı 
saatlerde Kabataşda Lenz.ım ve Mubayaat Şubesiadeki Aha Ke-
miıyonunda yapılacatı ilan elunur. (1114) 

• •• 
Cinsi Mile darı Ekıiltme .. kli Saati 

Kapalı kapsül 100 lük 20.000 kutu pazariılı ., 
Madeni u kovanı 10.000 .. det 

" 
1',JO 
15 5,05 kevan kapıülü 20.000 kutu n 

Mulatelif cins Rovelver fiıeği 275.000 adet ,. 11 
16,30 Dolma tiifek kapsülü 40.000 · ,, ,, 

1 .- Şartnameleri mucibince yukarıda cins ve mikdarı yazıla ay 
malzemesi pazarlıkla satın alınacaktır. 

11 - Paurlık, U. ili. 940 cuma günü Kabatatda Le.Hım n 

Muhaya1&t Şubesindeki Alım (omisyonunda yapılacaktır. 

m - Şartnameler her gün ıözu geçen Ş11bedea parası1. alana• 
bilir. 

iV - Münakasaya girecekler teklif edecekleri fiat ixerindea 
• 0 7,5 teminat parasiyle birlikte pazarlık için tayin edileo ıün ve 
ıaatlerde mezkur Keıniıyoua ıelmeleri. (1511) 1-4 

••• 
1 - Şartnamesi mucibince 7 atlet siıara makiaesi kapalı Hrf 

aıulile eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli Sif 70,000 lira, muvakkat teaiaatı 
5,250 liradır. 

ili - Ekıiltme 21.111.940 perşembe Jiinü saat 15 te Kabatatlla 
Levuım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılaeaktar. 

iV - Şartname her gün sözü geçen Şubeden ve İı.mir, Aakua 
Batı:aüılirliklerinden 350 kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - M6nakuaya girebilecek makineler, Molens, Staadart, 
Miller, Skoda fabrikaları makineleridir. 

VI - Mftııakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını ka 

l 
•••İ vesaikle ye Y. 7,5 ~üvenme parası makbu:ı:u ·veya banka tc· 
miaat mektabunu ihtin edecek knpah zarflaranı ihale ıiinü eksiltme 

1 •aatinden bir saat evvel meı.kür Komisyon Baıkanlıtına makbuz 
anıkabilinde nrmeleri lbımdır. (754) 3-4 

••• 
l - Şartnamesi mucibince 1 adet sondaj aleti kapalı sarf usulile 

ek•ilmcye konmuıtur. 
il - Muhammen bedeli sif 6000 lira muvakkat teminatı 450 li· 

radır. 

111- Eksiltme 25.lll.940 pazartesi günü saat 14 de Kabatatda 
Le.azım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla
caktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden parasıa alı

nabilir. 
V - Münakasaya girecekler ibalo tarihinden 7 gün evveline 

kadar fiatsız fenni tekliflerini İnhisarlar Umum Müdürlütil i.ntaat 
ıubesioe tevdi ederek münakasaya iştirak vesikası almaları ve ek
siltme için ta1in olunan günde o o 7 ,5 rüvenme parasile birlikte 
me:r:kiir Komisyona i"elmeleri. (976) 3-4 .. "' 

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

Vakum Yağı 
Üstüpü 
Kıyım bıçağı 
Lilapon 
Kolt taltanea 

fiş eti 

5000 kg. 1400 - 105 - 18 3.940 açık ek. 14 
1500 kg. 487 50 36 56 .. ?> 14,30 
IOO adet 390 - 29 25 » :ıı 15 

3500 kg. 735 - 55 12 » 11 15,JO 
75000 ad. ,,müteabbit hesabına" 19.3.940 pazar. 15 

Iskarta bıçatı 300 ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, 15,30 
Filtre amyantı 30GO ,, ,, ,, ,, ,, ,, ., 16 
lllektrik sayıcısı 1 adet ,, ,, 16,30 

1 - İclaremiz için ıartnameleri ıuucibince yukarıda yazıla 8 ka
lem eşya hizalarında gösterilen gün ve saatlerde satın alınacaktır. 

il - ~ksiltme Kabataşdaki Levazım ve Mubayaat Şubeıi Alaa 
Komisyeounda yapılacaktır. 

ili - Muhammen bedelleri ve 0 
11 7,5 teminatları hlzalaranda göı· 

ter ilmiştir. 
iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubecien para11z alına· 

bilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gü.ıı ve saatlerde 

mezkur Komisyona gelmeleri. (1500) 3-4 
• • • 

l - Şartnamesi mücibinee 70 kilo iyot pazarlıkla satın alına
.aktır. 

il - Pazarlık 8. ili. 940 cuma günü saat 14,30 da Kabataıda 
Levazım ve Masbayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ili Şartnameler her gün özü geçen Şubeden parasız altna· 
biliceği gibi İ!ıteklileriıı de pazarlık için tayin olunan gün ve saatte 
% 7,5 teminat paralariyle birlikte mezkur Komisyona gelmeleri ilin 
ohmur. (1591) l-4 

••• 
Mub. bed. 0 

07,5 tem. Eksiltme 
Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. şekli saati 

100 kiloluk tuı. çuvalı 100,000 adet - - pazar. 14,30 
Takiometre 1 ,, 750 - 56 25 a. elu. 15.30 

Şartııatoeler mucibince yukarıda ciııı ve miktarı yukarıda 
yazılı 2 kalem eşya hi:r:alarında gösterilen usuJlerle ıatın aitınacaktır. 

il - Eksiltme ve pazarlık 6. 111. 940 çarşamba iÜnÜ hizaların· 
da yazılı saatlerde Kabataıda Levazım ve Mubayaat Şubeıindeki 
Alım Kooıiıyoaundn yapılacaktır. • 

111 Şartnameler her gün sö.zü geçen Şubeden parası7. alına-
bilir. 

iV - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen güu ve saatlerde 0 
0 7,5 

pYenme paralarile birlikte mezkur Komisyona müracaatları ilin 
olunur. (1659) 4-4 
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·~----------------------~~~~~~~~·~~~"""!'!"'~~~,~~~~"""!'!"'~~~~·--=..-~~--="""=""".---..~~"""'=~~~~ 
--~--~------~--~--~-------~----___./ Tableau Synoptique des Adjudlcations Ouvertes Aujourd'hui 

Mode Prix 
d '&djudicat. eatimutif Objet de ı'adjudication 

------------------~--~--~~~~-~ 

Adjt dicafio.rıs au Rabai~ 

Cautioo. 
proviaoire 

Lieux d'adjuJication et du 
Cahier des Charges .Jours Het es 

C onsfructi ns-F€p<rc:tions-TrEv. Publics- ateriel de Construction-Cartographie 

Rep. au dı\pôt de Pao:ılimPn Gı e a gre 580 75 43 5) Com. Ach. Econ. Monop. Kabntache 2'>-3 40 14 30 
13 3 40 13 Achh. coııstr. mai on pennle Malatya 4441 71 Procureur Gen. Mnlntya 

Rep. tr to:r ca ıısph He du pont de Karnköy Puh1ique 4000 - 300 - Co111. Perm Munici.t'· 1 t nbul ?O 3 40 14 
lnlev. eles terres et ocllons nmassoes nulour .1 4250 40 318 78 ,, ,, 2 3-40 ] ... 

.Ze la clinique de traitcm de l'hôp. Haseki 
Con tr. mur sou\ninement d'une longueur de Pli cach 33208 - 25on - Oir. Gen. Exploit. Charbons Ereğli 18 3 40 15 JO 

S6 m. nu bGrd de la riviere Üzünmez 
priıs de la carriere Asma a Zonguldak 

Constr. 3 depits (eııh eh 45 P) Publique 8866 77 6f S ~5 Com Ach. Min. Def. Nat. Ankara 13·3·40 10 -
Dressement plan restouratic;ın \ ·ııe Birecik Pli cnch 5500 - 4 1. "'ıO Municipalıtt' Birecik 2·4 40 14 
Comtr. cieux mnis11ns et deux depôts (ı!j) Muhtar du Villnge- Ktillük de Milas 13·3-40 5 -

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture pou~ Hopitaux 
----------------------~----------------~~ ~ 
Produits ph:ırmamaceutique Gre iı gre 482 - 36 15 Co . Pcrm. Municip lstanbul 5·3-40 14 -

E lectricite·E az·C hauffage Central (lnstallation et f ateriel ----
Div. ampoules: 18 lots (cnh. eh. P. 161) Pli cach. 32195 - 2414 63 Adm. Gen. Ch. de fer Etat Ankara 18·4·40 15 30 

Plomb pr. pile kalo : 2 9 p. zinc pr. pile Publique 1800 -
hılo: 2000 p. 

Groupe Diesel de 3C -4 10 C V. 
Fil en rcier de 12 m m mnrque Lasehhen: 

JO(} m.-accum lrıteur: 4 p. 

l-labillement - Chau sur s - Tissus - Cuirs 

Ghausııures pour soldats: 3335 paircs 
Pantoufl : scı paircs 

Fııbricntien coton: 4" O P· 
Chauısuresı 570U pnir s 
Costumes pr. OU\ rıcr : 4 O eomplets 
Cnnev:ıs pr. embnllage: 30 O rn. 

Gr~ a gri 

Gre iı gre 
Pub\;que 
Gre iı gre 

3120 
34200 -

135 -

29'7 -
4 90 

2~1 50 
2565 

150 -

Travaux d'lmprimerie - Papeterie :_fourniture de Bur 

Papier pr. cmballnge de bout illcs: 30 t (aj) Publique 

C Ol'T'bustible - Carburant-Huiles 

Huile: 15 t. Pil cach 7200 -

Benz ııe: 12 t.-vacoum d 'hiver: J 00 k • id. 
d'etc: 300 k.·vnlvaline: 400 lc.·graissc: 
20 k.-petrole: 195 k. 

Gre a gre 366J 15 

D ive rs 
Boeuf de labour 
Sacs pour fncteurs grnnds: 500 p. • id. mo· Pli croh. '50 -

ycns: 20) p.-id. petıts: 100 p. 
Concnneur de pierres et lracleur: 4 compl. 
Rubaı\ perpetuel: 4E>OO p · (ni) 

l> 

Publique 
Stl. 4500 -

Cerce~ux pr. barils: 1 p. " Machine pr. ln\'er la vaiıselle: 1 p. > 
Etain en barr • et en lingots: 3823 k. Gr• a rre 
iane entretoise en euivre et plnque en euiv· 

re: 13'1 t.·foycrs en cuivre de locoırıotıve 
vce accesseires: 45 t . {contrevaleur pa· 

) ııble d' npris en tente ere dit T urc-Aarlals) 
Owtillagc de perruquier: 50 complets 
L'adjudıcatıen cenoernant l'acbat de tuiles et 

et clous n 'te annulee 

,, 

Basculc de bonne qualile pe~a.ıt 500 k.: 6 p. Gre i. gre 

ovisi ons 

Fari• : 60 t. 
Vermic ile: 4 t. 
Be11rre: 2,S t. 
.Suer ıırre: 1 t. 
Sauce .Ze tomatc: 1 ,5 t. 
Tbe: 10 k. 

Publi .. ııe 
Gre a gre 

" .. 
, 

Viande de vcnu: 365 -4550 k. Publique 
Pain de tere qual.: 87000.10825 k Gre a gre 
Mac11r11nis: t ·suere: 8 t. Pub\ique 
Pomoıe de terr : 8 t. ·oignons: S t ·lenlilles: 8 t. ,, 
Maoaronis: 2 t.·suore: 4 t. pomme de tene: 4 Gre a rre 

t.·oiırnonı;: 4 t ·lentilles: 4 t . 
Paıllc: 5Q t. 
Avolno: tg t, 
Orge: 100 t. 
SnToa: 15 t. faj) 
Avoine et org.,: t 5000 t. . . 
Viande do chevre ou de boeuf: 150 t. 
Paille: 112,5 t. 
:foin:· t32,S t• 

" 
" 
" 

Pli cach 
Publique 
Gre a gre 

310 -
'4<JOO -

4S7 51 

' 

1274 -
11366 !5 
4368 -
1960 
2580 -

7500 -
6500 -
5550 

le le O -40 
1687 50 
76eS -

540 -
274 75 

487 5t 

23 25 
300 -

6' -

218 ~· 
,6 -

'421 88 
-48 38 
42 48 
21 80 
95 55 

852 53 
327 -
147 -
193 5t 

563 -
488 -
417 -

,000 -
126 56 
576 38 

Caiue H. pllf& 
Minis. Tuıv. Pub. Dep. Mnteriaux 21-3-40 16 -

C. A. Min. Def. Nat. Dep. Avıation Jusqu'au 15 3-40 
Vilayet Konya 

Co . Aeh. lrt. hmir 8 3 40 14 -
Vilayet 1\ kird"t (i-1-40 
Com, Ach. Mılit. Adnna 7.3 40 15 -

,, Corps Aım 'e Afyon 14 3-40 15 -
Dir. Monopole!! Molı t~ n J '\ jours a partir du 28 2 40 
(i;em. Adı. lnt. Tophnne 7 .3-40 l 5 30 

ux 

Com. Ach. Econ. Monçp Kabatache l t-'i·'4G l 5 30 

Oir. G . Voies Aerien de l'Etat Ardc 16-3-40 10 -
Cem. Acb. Comm Mil. lst. Fındıklı J 1-3 40 ı 1 -

Co Ada. Crois ant Rouge a T ekirdnğ 
Direction P.T.T. İstanbul 20 3·4.0 15 -

Ministiıe T rav. Pub. Deprırt. Mnter. 24·4-40 15 -
Co•. Ae Eeon . Monop. Knbatııehe 11-3-40 14 30 

> '.l5-3-41> 16 30 
,, Milit. Sclimiye 19- -40 10 -

Com. Aoh. lnt. T()phane 8-3.40 14 36 
Adıa. Gc • Ch. de fer Etat Ankara et 20 4 40 

'•e Exploit. Sirkeci 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 
Com. Ada. Pince Forte Çanakkale 

Co•. Acb. lnt. Tophane 

Com. Aeh. Milit. Mersin 

" ,, 
" " 
" " 
" " 
" " C. A. Lycees et Ecole SecoRd. lzmir 

:a " 
Com. Ach. Milit Isparta 

" " " 
" ,, " 

Cem. Adı Mil, Edirae 

" " > > 

> ., 

> Div. Tekirdof 
Com. Ach. Comm. Mil. lıt. Fındıklı 

" 
Milit. Isparta 

" " 

5.3.40 14 -

8-3-40 14 30 

15-3-40 10 -
ıs 3.40 10 -
l S·S-4C 10 -
15-3-40 10 -
15.3.4() 1 o -
15-3-40 10 -

Onns 1 meis 

" 11-3-40 15 -
11-3'40 15 -
11-3-40 14 -

7-3 4 15 -
9.3.40 9 30 

9-3-10 10 30 
11-3-40 t 1 
15-3-40 
18·3·49 1t 
2e.3 40 15 
22-3-40 10 -

• 

Memento des Fournisseurs 
--

LES ADJUDJCATIONS QUI AURONT LIEU DE.MAiN 

Direction Gen. P.T.T. Ank.: Com. Ach. Milit. İsparta : ı' 
M . . t e"' u:nronıs , oıgnonıı, ııucre e Wagon•poııtıı [No lu06] 

Directioıı Tclcphoııes İstanbul : [No 1340) , 
Dir. Princ. Morıopoles ııııııt 

jule, fıcel e, corde ete [No ıS'IJ] 
Dir. Gen. Monop : 

Cıib e e p omb de ter [No 1320] 
Coın. Ach. Corps Armee 
Ualıkes"r : 

Cons r. pavillon [No 1 32) Pn a'l (No b44J ı 
Sncı pur sel et tachcometre (N° .~ 

Com. Aclı. Milit. Edirne : Com. Ach. Place Forte çaıı 
Ha ic tıı ııecıı !No l'i34J 
Oı c [!\o 1345] 

Boiı de construetion [No 13441 1 • 

Com Ach. Miniıt. Def, ~· 
Borıl (No 1345) Chenıins de fer Etat : 

Hui e r ·s ı [ o ı. :ıJ 

lnıtal. e . que et ıııınıtııirc a l'ceole 
des ııppre t ıı L• => 133 J 

Verre a eııu en cuivre [No ıs46J g'' 
Com. Ach. Milit. Lülebut 

Com. Pcrw. Munic İstanbul : Avoine [No 1346] ~ti 
Exploit. Voies Maritiınes 

Ra einıı • es, eh ieota ete. [No 1.335) 
Direclion P.T T. İstanlul: Agence Samsun : ~' 

Se v fi r onu ention hateouı toO 
Snr sun f No 'J47] R~per. 1 iit He P.T T. Bu.p k ~kmec 

[No 1341} 
Cor.ıtr ha ger en fer [No 1 41) 

Directiorı Valcoufs Edirne: 

p• 
l\OTES • Lea Nı 'ros e trıı 1# 

thcşeıı ıı nt ceuı de notre jourP• 

Decombrt s miı:ıa e [No 134'] • 
., bi iues [No 1347] • 

lf!que l'ov ı n paru 
(•) Le• 11ffa "' .uıvıeı d'ıı0'1,, 

rieqae H rappar1ent • deıı ~en 
adjudıcatıon ıı 111 surenchere. 

EL 
Devlet Orman İ§letmesi Karabük Revir Amirliğinde~: 

1 
Keltepe lX>lgesi kntiyatındaıı Karnbük'le köprü başında ı• 

mevcat 1315 adet mu dili 507 metre mikap 13t desimetre ısı 
ııkarta köknar tomruk!. rı cçık arttırma ile satılacaktır. ad 

1 oll?ruklarn ai s h~ ş rtnamcsi An karada orman umuıD o> de 
tünde Is aııbul Zonguldak orman çevirg müdürlüklerinde ,;e 
orman işletmesi revir iirnirli inde görülebilir. 

Tomrukların muh mmen bedeii 8 lira 25 kuru,tur. . .. ,. 
lsleklılerlıı 0 7,5 n uvakk ıt pey akçesi} le 18.3.940 güniJ 

le Karabü .teki ıe\'İr mcrl,eziııe mür ıcaat ları 

• • • Keltep bö'gesi kntiyatıı dnn Kıırabükte liöprü • başındıı iııı 
m vcut 1169 adet muı.ıdili 474 metre mikap fi71 desimetre 
ıskart çam tomrukları açık arttırma ile satılacaktır. ~ 

Tomrukl ra ait sntı l ç rtnamesi Ankarada orman uoıulll e 
• d ' lüğünde lstanbul, Zoı guldeı.k orman çevirge n.üdürlül,lerin e 

lel orman iıletmesi re\' ir fımirliğinde görülebilir. 
Tomruklnrın mulıaoııneıı bedeli B lira 56 lrnruştur. ı/ ~ 
İıleklilerin ~o 7,5 muvakkut pey akçesi; le ıs:3 940 güııil 

te Karabiikteki revir merkezine müracaatları. 

Ankara. Belediyesi İmar Müdürlü"ünden: 
Mubam. bed. ı 

lira kr Mevldi Cinsi Adası Parsel 
30 Sıımonpazarı Ahşap .likkfın 234 .4 
15 Samnnpazarı Ahşap dükkan 265 21 

450 Haoıbnpam Ahş p hane 51 30 
1 Yuk rıda mevkileri ile adıı ve parsel ııumaralnrı yar.'.ı 

enkullnrın 'ı?artnamesine göre; hedim ve tesviyei türabiytsli 
şahıa ait olmak ü:rere en l·a:r:ı hizıılaranda gösterilen muhaııı ,, 
delleriyle on beş gün müddetle açık arttırmaya konulın.ut10 
ai 18.3.940 tarihine müsad f .pazartesi günü saat 15 de fııl'' 
lütünde y pılacatından taliplerin °,. 7,5 teminatloriyle ınil' 
iliıı olunur. 

izmir Yamanlar Köy Muhtarlıgmdan 
Köyümüze ait tahminen 600-700 kilo lrndar zeytiny•f

1
' 

tarihinden itib reıı 21 gün müddetle müı;ayedeye çıkarılııl1~ • 
19.3 940 salı günü oğleden sonra saat 15 de Yama11l11

' 

daaınfia yapılacaktır. 

Taliplerin weıkar günde Yamanlar köy konağındıı 
luamaları il~n ohtnu. 

Beşiktaş Maliye Şubesi TahGil Şefliğin erı= ,1 
Mahcuz tnlı iı e ı kırk çeki hesilmemiş giirg rı oduJJıl 

ta Şehit Asın caddesi 12 No. lu fırında aııtılacol.tır. 
İsteklilerin 6 3 H4 l çarşamba günü sJat 10 da mezftıl' 

bulunmaları ilan olunur. 

Maraı İcra Memur luğnndan: ' . ,e 
M rıı Kooperatif daire ine borçlu ölü ec:ıası SabitıP ııı 

sinde mevcud munlece ve müstah7nrat ve ecza ney ınalıf ,i 
ve terazilerile ilaç ve müstahz.arntların muhaf.ızusı için '' 1 
velhnsıl mü4temilıit ves:ıiresi topt n ve perakende sureti! e 
paznrte i günü sınt 9 da Olu cami civarıııda kain ec:ı8" 1 

satış yııpılacat nd n talib olanların yüzde yedi baçuk Pe!,,ı J 
mi'lt baı:ıka t~minnt mektublarilt' birlikte Mnrıış İcra d•

1 
tf 

racant eylemeleri ve pey koyanlardcıu en çok arttıraoıJJ 
b:ıki k la ağı ilan oluaur. 

ti 
ı· 
._ 


