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Unıurn Tüccarların ve rnütea hitlerin mesleki Organıdır 

Ekonomik Haberi r 
Urla Zeytinlikleri ~İlli Korunma Kanunu 

B kal t' t bt•w• 1 Urla merkezinde 1.2.1940 tari· 
~ aşve e ın e ıgı : 1 hinden 15·2.1940 tarihine kadar 
Ilı kara: 20 (A. A.) - 3780 devam eden bir zeytincilik kur· 
llralı Milli Korunma ka· su açılmıştır. Keaabanın muhtelif 

~ ~Un tatbiki 2 nci mad· şose kenarları ile içmeler aşılı-
!' ~ın h t · d · · d ~~ ~ara a ı aıresın e ğında 410 a§"aç fenni olarak 
~~ Vekılleri Heyetince ka buJatılmıştır. Kuraa iştirak eden 
lihı 1 ırılmıı ve 19.2.1940 la· yirmi zeytinci ile birıikte Urla 
t~ ilde yük ek tasdikn ildi· Örnek fidanlıj"ında 26 aşılama· 
t~ eylemiş olmakla, sozu nın fenni dikim şekilleri zirnnt 
% tl kanunun bu tarihten vekaleti mıntaka zeytin bakım 
~ııa.;n tatbikine baılandığı fen memuru B. Nevzat Yılmaz 
,_!3ıaJuNnur. 

1 
M"ll. K tarafından gösterilmiş, gecelerin 

,.. umara ı ı ı orunma H lk · b" d d h Jk k tı~ıı G a evı masan a a a a nçı 
• ll azetemi:ıin 30 ve 3l 1 l k . 'J"k d . . ~ tı~i~· Ş b 

1 
o ara zeytıocı ı erslerı verıl· 

~'Q ctnun ve 1 u at 940 ta- · · K · · · 
'' 1314 1315 ve 1316 Numa· 1 ıı_ıııt~r. ursa ıı.tır~k ~den :ıı::eytın 

~1 tıGıh 
1 

' d . . 1 cıleran •mumf bılgılerı artırılmıı. 
\· a arın a aynen ıntışar j b ·u r T I d . 

!\tir. Münakasa Gazetesi) ' :;u ; • ke xey ındcı ı ıj"e arıı erıu e . ! ır a a a uyan ırılmıştır. 
~ Ugday ve Arpa ihracatı i Yapılan dcuemedc 12 zeytin· 
, 

11•dolu ajansı vasıtaıile noşr· : ci kuuta muvaffak olarak ehli
'ti ~11 Tiraret Vekaletinin teb· 1 yetnamealmıılardır.Urlakuum· 
~\ da baiama itlerini kura srarmüş 

~lıJ·''nı l'aıı:etesinin 16 şu at , ustalar yapmaktadır. 
lt;lııd 0üabaaının üçüncü sahi· 
~ e • Scrbeat ihracata doğru Gıçın hıftının piyasa vaziy ti 
~ :ı~ ile intiıar eden bir yası· Çok hararetli elan ıcçen lıaf-
'~ıcaret Vekili D. Nazmi ta Hrfındnki İstanbal ithalit ye 
t1tı Oğlu latanbul ticaret oda· 
-~ ,onunda muhtelif mevzulara ihracat piyaaaa1•111 Ya:ıiyeti: 
\ ll~hat verirken butday ihra BUGDA Y 
'illi ttıusaade edileceğini söyle · Geçen hafta içimle Anaclolu-
~r. Halbuki henüz böyle 'bir I dan, 'frak yadan ve muhtelif li· 
~t de çıkmamıştır:ıı denilmel·-

1 
manlardan febrimiz.e ceman 2895 

i.~- Avrapadaki harbin zuhu· ton bagday l'elmiı ve tebeddü· 

~
•'ti tnüteakip diğer bazı mad- litsı:ı fiyatlarla satılmıştır. Sert 

: ~irlikte menedilm f olan 
I• ? tbracatı v ziyetin tavaz· b•ttlaylar ihracat i'in aranmak-
;}~ "terine •yedi bin bep sa ta old.klarından bu kalite mal· 
"'t~ ., .. , • b" 'k" l f" ti ki f \ 11G namenın ır, ı ı ve arın ıya arı yamuıa arın ev· 
it. '4b~c maddeleri hükümleri kine çıkmıştır. 
~; b,' bıeıııleketlere yine di· ARPA 
\ ~ti~ı nıaddelerle birlikte 9 
hl1 tnuo 939 tarihli ve 12484 
•,~d •rarname ile serbeat 

~ t., lta14 bulunmaktadır. ,_ s . 
~'-itle .on günlerde lstanbul 
''~'t '1niaa bazılarında arpa 
'\ dQ~~ın nıeni üzerine fiatle
'-'~• 6tii ve bir kaç gün ıon
f'i G '•t~ tekrar müsaade edil
\L•~ btrıne fiatların yükseldi
iı "llıt,l il vu.iyetin arada geçen 
~~ (• tarf ında bir kaç tacirin 
l1t ~i~ '-llerden arpa toplayarak 
~'~t karlar temin etmesine 
~~/ .hakkında bir takım 
\) l\r ~ l~titar ettiği g~rülmüş 
~~ fı" ıbrac ta aynen but· 
~- ~il dutu gibi harbin z.ubu
\ • ~,t~Cııkib mencdilmi9 fa 
\.t)td?~t n tavazzubu üzeri· 
'~tıiıı ~.ın bep sayılı karar· 
~dtle . tr, iki ve dördüncü 
\

1 
!~k tı hükümlerine tabi 

~lııd:llere 9 birincikinuıı 939 
~ '(~li ·•erbea barakılmıştı. 
\ 't,

11 
t kararname tarihinden 

>a.. 'ııd itçeu iki ayı mütecaviz 
~ı.ı lltıb • "h ,'1,

11 
tra arpa ı rııcatına 

~dır. ~tınnuiyot vazedilmiş 
~ ilib 
~~. )ıık"rla gazetelerde inlifar 
\~~tt llrıda yazılı haberlerin 
~tdi~tı '1ı;ak olduğu görül· 

,,~ ~ fi 
tQ ~I~ ~tlarının 11on günlerde 
~iı,,ie~ keyfiyeti ise zahire 

Ge,en hafta arpa fiyatları ted
rİHn yükselerek G kuruş 8 para
ya kadar çıkmı,tır Fiyatların bu 
seviyede temevvüç edeeeii tab
n in olunmaktadır. 
PİRİNÇ 
Geçen hafta pirinf piyasa11n

da bissedilecek derecede gerile
me kaydedil İftir. Pi1a11&da bü· 
yük miktar alıcılar garülmemit· 
tir. Fiyatlar, Orlaanrazi ekıtra 
malları, 31, 32, makineli Tosya
lar 27, 28, Mersin ayarları 22, 
23 kuruı aralarında muamele 
rarmftıtür. 

TİFTİK 
Piyasa 11kin ve itıi:ılikle ıeç· 

miştir. inıiltereden r•len b ber· 
lerin reYtekliti İma etmCIİ pi· 
yasamıı.ı dardarın11ıtur. D i t e r 
mahreclere ibrııcat 7apılmadığı 
takdirde fiyat ıeviyclerinin dl
ıeceji tahmin edilmektedir. Ba 
m ddet içinde yalnız 2SQ balya 
miktarında tiftik aatııı kayiedil
miıtir. Dij'er haftalara naıı:aran 
piyasamızda tal pler aı.almıştır. 

L ==- s 

l<anunlar, Kararnameler ve Ticaret Muahedeleri 
Muamele Vergisi Kanununun bazı hükümlerini değiıtırep 3766 No. 

kanunun tatbik sureti hakkında Maliye Vaklletinin Tamimi 

Müteahhit 1 erin Takvimi 
,_... ---- --------

y ARIN 22. 2 . 940 ta YAPILACAK İHALELER 

P. T. T. Umum Miid. : İzmir Vilayeti : 

Muamele Vergisi U m u m i 
. Tebliği 

Seri No: 86 

rı bandan so•ra da Terıiden 
muaf olmakta tlevam edecektir. 

111 - "K,, fıkrasının eıki ıek· 

Akkü balaryaaı (No 1294) 

D. O. Yolları: 
Amyant Ye k ' ina-nt (No 1295) 
Kaaa1 iıtuyon ın~. (No 1321) 

ŞoH tamiri (No l!ll6J 

Maniaa Valiliji : 
Bina nlcazları (No 1328) • 

Muamele Vergisi Kanununun linde "tomruktan kereste biçen 
bazı hükümlerini değiştiren 3766 fabrikalar" suretinde ya:ıalı olan 
sayılı ve 5. l .940 tarihli kanun ibare yeni kan•ııla "tomruktan 
15.1.940 tarihli Resmi Gazele İ· biçilen kereste,, şekline kalbe· 
le neşredilerek mer'iyete girmiş· dilwistir. Bu değişiklikteıı mak· 

Amaııyant levha nıutik mangane:ı:(No 1!122) 
Huda dökme demir (No 1322) 
Galvan'u boru (No 1322) 

Edirne Askeri SAK : 
Sabun (Ne 311>) 

İnbiaarlar U. Müd.: 
lira tankı (No t:.ıı7) 

Çorlu Kor SAK : 
Senın (No 1328) 

Dursunbey Dnlet Orman İşlet.: 
Çam tomra~ (No 1S29) • 

Tekirdağ Tümen SAK : 
Yulaf ve arpa (No 1330) 

tir. Bu kanunla yapılan değişik- at, tomruktan kereste: biçen 
Söke Belediyeai : Hltler aşağıda izah edilmiştir. fabrikalar ibaresinin tatbikatta Maltepe lt&nıl depoau ıalı:ele tamiri •• 

bekçi lcaliibuı i ş. (No 1122) 
Treluar İDf· (No 1322) 

H:ırita tanzimi (No 1331) 
Kanunun birinci mndde i 2430 sebep olduğu iltibulara kaltlıra· 

sayılı Muamele Vergisi Kamı- rak, ibareye v•zab vermekten 
nun iki~ci maddesinin "K,, fık· ibarettir. Binaenaleyh şimdiye 
rasına deiiştirmiştir. "K,, fıkra· i kadar olduğu ıi?i'. mua.fiyet y~l
sının yelli kanunla kabul edilen nız tomrutun, bıçılmeıı suretıle 
şekline göre: vücude getirileıa bam kereatele· 

1 - Her türlü tuğla ve kiremit, re aid olacaktır. Tomruktan ke-

Ankara Vililiği : 
Menfez İnf. (Ne 1322) 

İat Emniyet Müd. : 
Si•il elbiH Ye ıopka (No 1!118) 

İıt Def lerdarlığı : 

Tophane Lvz. SAK: 
Battaniye yap. (No 1S31) 
Vek•ta ve kösele (Ne 13.Yl) 
Sancalı:: (No) 1334) 

Manisa Ask. SAK : 
Kuru ı .. ulya (Ne 13.53) 

li. Yumurta talaşı, reste biçilmesi tomrufun iki ba
şile yan tarafları, katarakt de-

III ·Tomruktan biçilen kereste nilen makinelerle kesilerek vü-

Jlalı, keçe, molHilı:let laatıti • .•. lıımıla 

eıya (N• 1320) • 

M. M. Vekaleti: 

Lüleburgaz Askeri SAK : 
Nohut n lcuru fuulye (No 1332) 

Gaziantep Villyeti : 

IV - FırınlaT ve ekmek fabrikaları, 
V • Münhasıran muhitleri bnl· 

imam kendi ihtiyaçları için ge· 
tirdikleri bububatı öğüten, fırın 
lara, un ve zahire tüccarlarına 
h11b•bnt öğütmeyen ve kendi 
laeaaplarıua hububat öğ"ütüp sal· 
mayan yel ve su ile müteharrik 
valaaiz, eleksiz detirmenlerle 
muharrik kuvveti 40 beygiri 
geçmeyen valuiz ve eleksiz. 
molörlü deiirmenler 

Muamele vergisinden muaftır. 

'"K,, fıkrasının eski ve yeni şek· 
li arasındaki farklar şunlardır. 

1 • Yeni kanunla tadil edilme-
den evve! "K,, fıkraıında yalnız 
adi tufla harmanları yazıla bu
huunakta iken, yeni kanan bu 
muafiyeti tevsi ederek ber tür
lü tuğla ve kiremitleri vergiden 
muaf maddeler arasına itbnl et. 
mittir. Binaenaleyh bu kanunun 
mer'iyete girdiği taribteıı itiba
ren, imal edildiği müessese, her 
ne olursa olsun bilumum tuğla 

ve kiremit muamele vergisinden 

muaftır. Fıkranın eski şeklinde 

muafiyet, adi tuğla harmanları-

na, yani müesseseye verilmif İ· 
ken yeni kanun muafiyeti, mad· 
deye basretwektedir. Binaena· 
leyb her banii bir sınai aıüea· 
seacde tutla ve kiremitten baş· 
ka m'tddeler dahi imal ediliyor· 
sa, bu maddeler vergi muafiye· 
tinden istifade edeınez. F araz.a 
bir tuğla fabrikasında tuğla ve 
kereınitten başka diğer toprak 
mamulatı, mesela testi, küp, 
aaksi, künk, boru, raptiye ve 
ewsaıi eşya da imal ediliyona 

bu eşya vergiye tabidir. 

Fıkr ı, her türlü tuğla ve ki
remid ı, muaf tutmuş olduğundan 
bunların her nev'i, ezcümle adi 
kireoıit, Mars il ya kiremidi, ndi 
tuğla, Jelikli tuğla, ateş tu§"lası 

muafiyetle11 istifade eden. Yeni 
kanunun mer'iyeti tarihine ka 

cude ıetirilen dört kaıe blokla-
rıa üç, bet parçaya biçilmesi 
veya yarılm il suretilc olur. a. 
ameliyelerin kiffeai yani tomna· 
tun evveli kabuklarından ayrı 

larnk dört tarafı laafifçe yont"l· 
ınak ve düı:eltilaıek suetile blok 
vücude getirilmesi veya bu ıuretle 
vücude getirilmiş blokların bi· 
çilmesi mu fiyctin fMmulü da· 
hilindedır. Ancak bu suretle lti
çilmiş olan keresteler rendele· 
nir, oluk ye limba a9ılıraa, bu 
ameliyeler tomruktan kereate 
biçilmesinden daha fazla bır ma· 
biyel arzettiklerinden rendelen
miş vey oluk ve lamba açıl· 

mıf olan keresteler, muafiyetten 

Çay (Ne 1!121) 
Saf i7ed (Ne 13!15) 

lıt. Belediyesi : 
lıfaiye mid içın :ma1ume (N" 1322) 
Bab,eler ınüd.içi-l mubte!if •IY• (No 1!122) 
Kunı erııak (No 1322) 
l"•lmo vaııtilatör cılıuı (No 1322) 
Çamaşır yıkanıp \itiilenmeu (No 1324) 

İzıoir Ln. SAK : 
Sadeya~ (No 1122) 

İzmir Poıta ve Telerraf ve Te· 
lefon Müd.: 

Poıta hına an tamiri (No 1326) 

1 .O.nk"a Ln. S.O.K: 

1 

~"''' (No 1'23) • • 

lvralı:: tabettirilmHi (No U33) 

Ad n Askeri SAK : 
Bakır lı::arnaı:ıa (No 1335) 

izmir İncir ve Üziim 
tıı Koop ratifleri : 

Tarım Sa-

Kamvan (No l!ISS) • 

iıt 3 ncü İcra Mem.: 
Yuılıaaa e~yHı (N" 1335) • 

Hamiş : [ ] Tırnak içı ne alıanuş au• 
maralar, ı~İD hangi 1ayılı fHetetle •e,r• 
o dııA-unu gösterir. 

[•J Sonunda yı!dı:ı: iıareli bu.uoan itler 
müuyedc ye aittir. 

AR 
inşaat -Tamirat- Nafia işleri -

c...._ 
istif de edemeı.ler. 

Mufiyet, yalnız tomruktan bi- · lstanbul Belediyesinden; 
çilen kc:re&telere verilmit oldu- Üıküdar İtfaiye binası bahçe istinad dıvarının temel kısmının 
tundan tomruktan kereste ~biç· tahkimi iti 2490 numaralı kanunun 46ıncı maddesinin. B fıkraıına 
me le beralter, bunları readele· 1 tevfikan pazarlığa ltonulmuştur. Ketif bedeli 9:>4 lira 13 kurut te-
yen, oluk ve lamba a,an veya- minata 135 lira 62 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamelat müdür-
hut ambalaj saııdıiı, dotrama lüğü kaleminde ıörüleeektir. İhale 27.2.940 salı ıünü saat 14 de dai-
ve marani'oz mamnlatı 'YÜcude mi encümende yapılacaktır. Taliplerin teminat makbuz ve7a mek· 
getiren müesseıelerin, tomruk- tupları, 940 yıhna ait ticaret odası ve Fen işleri müdürlüğünden 
tan biçerek, 0 şekilde sattıkları alacakları fen ehli1et vesikalarıle ihale günü muayyen saatte daimi 
kerestelerden maada •amulitı encüo:ıenıle bulunmaları. 
vergiye tabidir. 1 

iV. "K,, fıkrasında vünde re· Ga~fantep Nafıa Müdürlfünden: 
tirilcn en mühim değifiklik e· ı 2 3.940 Cumartesi JÜnÜ uat 11 de ihalesi yapılmak üzere Ga· 
leksiz n valasiz değirmenlere ziaııtcp Nafıa müdü .. lüğünde müteşekkil eksiltwe komisyonu oda· 
taalluk etmektedir. Malum ol· sıncia 3655,28 lira keıif bedelli islabiye Meteoroloji binasından birin· 
duğ• i•ere, timdiye kadar yel ei kıaım iniaah on lteş rün miiidetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
ve an ile işliyen elekaiz ve valı· ı Keıif, Şartanawe makavele projesi ve buna müteferri di§"er 
ıiz dejirmenler mutlak tekilde 1 evrak her ıün Nafıa müdürlfttünde görülebilir. 
ve motörle ifliyen eleksiz ve vals· 1 M•vakkat teminat 274 lira 15 kuruştur. İsteklilerin bu işe gire· 
siz değirmenler de, m•barrik bileceklerine dair ihale güııfinden en a:ı sekiz gün evvel Nafıa mü-
kuvveti on beyıiri ıcçmemek dürllfinden ehliyet veaikası almaları lazımdır 
ve münhasıran mııhitlerindeki Daha fazla malumat almak istiycnlerin Nafıa müdürlüifine mü-

çiftçil rin kendi ihtiyaçları için 
getirdikleri bubabatı Öfütmek 
şartile muamele veriisinden muaf 

bulunmakta idi. 

racat etıneleri ilin elunur. 

1 lzmir İnhisarlar Baımüdürlüğünden: 
1 Dikilide yaptırılacak ahınp idare binası inıaatı 5.3.940 

günü tıant on beıte ihalesi yabılmak üzere açık eksiltmeye 
konulmuştur 

Ke§if bedeli 2673,55 muvakkat teminatı 200.52 liradn. 
1 Keşif, proje ve §artnameleri Levazım Şubemizde görü· 
1 lebilir. 

l
't Gllıet• •rarı ile ihrncatcıların 
''- •n • \ 'da cnırınde muayyen 
~ '11ltırı~tok yapmağa başlamış 
\ tttiy tan mütevellittir. 

· e tavzihen beyan olu· 

Yapak piyasası i"eçen haftaya 
göre biru daha isteksiz geçmiş· 
tir. Bundan ; yeni fabrikalarımı· 
zın yeni kırkım mahsulün• ka- 1 

dar kifi derecede stok yaptık

hırı anlatılmaktadır. dar vrıki olan tağla ve kiremit 
1 satı,'arının vergisi hakkında ya 

pılacıtk muamele, bu izabname 
Din yedinci maddesinde göste· 

Piyaaamu:da tatminkar itler 
mevcud değildir. Son hafta ur· 
fmda 875 balya miktarında muh
telif cina yapak ve yin ı a t ı 1-
mışhr. 

Yeni kanun, yel ve su ile it· 
Jiyen eleksiz ve valsıiz değir

menlerin mutlak muafiyetini 
kaldırarak bunların muafiyetten 
istifade etmelerini,bazı kayıt ve 
şartların tahakkukuna batlı tut· 
muf, motörle işleyen eleksiz ve 
valssiz cieğirmenlerden de mu· 
barrik kuvveti 40 beygire (kırk 
dahil) kadar olanlarını, aynı ka· 
yıt ve şartlar oltınd muafiyet· 
ten istifade ettirmi,tir. Binaena· 
leyh muamele vergi•i muafiye 
tinden iatifade bakımından elek· 
siz ve valssiz. de~irmenlerden 

yel ve au ile işliyenlerle kırk 
beygire kadar motörle işleyenler 
arasında fark kalmamııtır. 

1 

İsteklilerin tayin olunan gün ve saatta Baıımüdürlüğü· 
müzdeki Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

1 

1 
Malatya Vilayet Makamından : 

550 lira keşif bedelini muhtevi olup Malatya Akçadat yolunda 

so -~ııtı .. d nger Piyasası 
"~d t.n bildirilditine göre 

• ... .. •Ün 
'd ' !<() r ger piyasası nçıl-
' 'ıı 1 r •:t ıilngerleri 10-12 
il .. atın 1 •ıtııi 8 ınmışhr. Kara· 
tı ~rlcrioin 13 liradan aıa· 
11~ı.eıraı nın vaz.iyetinden 

~l•dır . 

SUSUM 
Alamarıynya 100.000 liralık 

susam ibraf edileceği ıayiaaı 
piyosada ani bir tebeddül huıa-
le ıetirerek fiyatların 1 O para 
kadar yükselmesini intaç etmiş· 

1

, tir. Piyasa hararetini muhafaza 
etmektedir. 

rilmiştir. 

il - Yumurta talaşı, fırınlar 

ye ekmek f brikaları, "K,, fılt 
ruının eski şeklinde olduğu gi
bi yeni şeklinde de aynen ipka 
edilmiştir. Bunların izaha muh
taç bir ciheti yoktur, ötcdenbe· 
ri muaf bulunan yumurta talaşı, 
ile fırınlar ve ekmek fabrikala· 

• 
(Devamı var) 

yapılacak ıoıe tamiratı 27 2.940 tarihine rastlayan Salı günü ıaat 

1
15 de ihalesi yapılmak üı:ere eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminat 41 lira 31 kuruştur. İıteklilerin viliyct daimi 
enclmenine milracaalları ilan olunur. 

~ 

İstanbul Belediyesinden: 
Zirıcirlikuyu mezarlığmın ara ve ana yollarının inşası işi kapalı 

zarf u:z:ulile eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 14410 lira 86 ku
rut ve ilk teminata 1081 liradır. Şartname ve evrakı keşfiye 73 ku. 

• 
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nı B ol 

Cinsi Şekli Muhm. bed. 

A) l\ Unakasalar 
in aat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme, Harita 

~~~---~~.;._~~--~_;...~~~~ 

Meteoroloji binaıı inş. (temd ) 
Dikilide yap. ahşap id re binası inş. 
Polatane tütün bakım evi döşeme boya ve 

muteferrik işleri 
Malatya-Akçadağ yolunda yap. ose tami· 

rah 

aç. eks. 3655 28 
n 2613 55 

" 
9391 62 

n 550 -

Zincirlil·uyu mezarlığının ana ve ara yol· kapalı ı:. 14410 86 
larumı iıış. (ş rt. 73 kr.) 

E lektril - avagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Tam Dizel motörü 65-70 beyğirlik: 4 ad. kapalı z. ın10 -

cıtl:<ıa işleri - Kırtasye-Vazıhanelevazımı 

Teminat 

274 15 
200 52 
702 12 

41 31 

1081 -

1333 -

MOnak a Gazeteıi 

ayed ler Listesi 
Müracaat yeri 

Gaziantep Nafıa Müd. 
İzmir İnhisarlar Başmüd. 
İnhisarlar Umum MüdürJütü 

Malatya Vilayeti 

İst. Belediyeıi 

Günü Sa.atı 

2-3·40 11 -
5·3-40 15 -

12-3 40 14 -

27-2-40 15 -

7-3-40 15 -

Gümrük Muh. Gen. Komut. fst. SAK. 11-3·40 15 -_____ ....,..,,....... 
Şişe ambaliij kağıdı 70 X IOO: 20 t. nç eks 2700 -
Defter v.s. bastırılması: 25 kalem 

ahrukat, Benzin, Makine yağlan v. s. 

Petrol: 15 t. paz. 
Kışlık yağ A marka: 10 t. 
Kalın benziu: 150 t. 

üteterrik 

,, 
.. 

Ma ruti ç dır: 25 ad.·muhendis çadırı: 3. paz. 
ad. (temd.) 

Hidrolik kuropresi: 1 ad. aç eks. 
Portatif kürek kılıf: 195') nd.-ç palı kazma pnz 

kılıfı: 25) ad.-portatlf balt lı kazma kı· 
lıfı: 361 ad. 

Toprak küreğ': 10'.)0(\ ad. 
Fort kamyonu l 5 tonlu~ tanzifat işleri ı· 

için: l ad. 

aç. eks. 

Mahmuz: 3 ıOO çift (ınü eıh'1 l nam ve be- paz. 
s bına) 

Kantarma: 2000 ad. (müteahhit nam ve ,, 
(hesabıaa) 

Panıuk: ı.8 t. 
" 

Erzak, Zahire, Et, Sebz v.o. 

Arpa: 31 t. paz, 
n : 31 t. ,. 
,, : 31 t . " 
,, : 33 t. n 

Şeker: 5 t.-kırmızı mercimek: 5 t.-yeşil mer- ,, 
cimek: 5 t.-s deyafı: 2 3 t -nohut: 10 t. 

Un: 90 t k palı :ı, 
Arpa: 900 t . ., 
Muhtelif kuru erzak İst. 1 ci y tı okulu için aç. elu. 
Arpa ve yulaf: 200 t. (tashih) paz.. 

. M U ;: a y e d e l er 
Boş bira şişesi 56 el. lik: 16011 ad. 

,, ,, 62 ,, : 3770 ad. 
Tahta parçaları: 12 t. 
Kum ş: 2 .. 66 m. 

Muhtelif ev eşyası 

aç art. 

" ,, 
,, 

,, 

2700 -
3000 -

33600 -

1410 -

1700 

4125 -
24 o -

18)0 -

1600 -

1170 -

2449 -
2499 -
2418 -
2442 -

12285 -
70470 

636-
12500 -

1553 54 
357 32 

ruş mukabilinde Meı.arlıklıır müdürlüğünden alınacaktır. İhale 7 3.9m 1 

perşembe günü nat 15 de daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin 
ilk temın t makbuz veya mektupları ile ih leden 8 gün evvel Fen 
işleri mudürluguııe müracaatla alacnkları fenni ehliyet ve 940 yılına 
ait tic ret odası vesiırnlurile 2490 numaralı kanuna göre hazırlaya · 
cakları te lıf mektuplarını ihale günü saat 14 de kadar daimi en 
cüuıer.e vermeleri. 

Ele trık, 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Levazım · 

Amirlıği S tınalma Komisyonundan : 
Mazotla çıılı~ır 65 · 7ll beygir kuvvetinde 4 aded tam dizel mo· 

törünün 11..1.~u pıız.arteıi guııü saat 15 de kapalı zarfla. eluıltmeıi 
yap lucaktır. 

fasurl1111mış tutarı 17,770 lira ve ilk teminatı 1333 liradır. Şart
nameııı kowısJ oudadır. Alınabilir. 

istekliler kırnuııi vesıkıılarile ilk teminat makbuzlarını veya 
vezne ıııak.buıle&rını havı kapalı zarflarını o gün sa t 14 de kadar 
Gal tada ıuaıbııne caddesı lbrahim Rifat ban ikinci kattaki komis
yona getirmelıcıirler. 

~~--~--------~--~------------------undura - Çamaşır v. s. 
lstanbul Levazım Amirligi Satın lma Komisyonundan : 

3.j7 kılo vaket ve 22 U kilo sarı sabunlu köselenin 23.2.940 cuma 
güııü uat 15 de lop ııede Lv. iiaıirlıği s tınalma komisyonunda 
pıtuulıkla eksiltmesı yapılacaktır. l.ıııeklılerin kendi nümunelerile ve 
temınullarıle bellı saatte komisyona gelmeleri. 

~----------------10b1 I a, "tlro ve ev aşy sı, a u~a.n11a, i h ~ 
Ank ra Dıl, ve Tarıh - Coğrafya Fakültesi 

Direktörlüğünden : 
7.3.940 perşembe runu saat 15 de nkara Mektepler Muh sebeci· 

liğinde toplauu.ca~ olııu . el sıltme komisyo.nun~a 2910 lira muha?1 
men bedt:lıi ı kemle, elaJer, podyom vesaıreııın kapalı zarf uıulıle 
müııakasıısı yapıl<&cuklır. Eksıl rue şartnamesi ve teferrüah Ankara 
Mektepler muh sebecHigine ycıtırılacak 5 lira bedel mukabilinde 
f" ulte bes p meınurluğuııd n alınır. 

vluv11kkut 1.ewıuıtt ;! at:S,2a kuruştur. 
isteklilerin tcklıf ruektuplarmı uıu\•akkat temin&t \'e tartoame· 

inde yazılı ve ikalaria bırlınde aynı gün ve saat 14 e kadar mak
buz. mukabilinde komi&.) ona vermeleri. 

207 50 

202 50 
450 -

2520 -

127 50 

309 3~ 

135 -

120 -

176 -

368-
376 -
363 -
367 -

922 -
4773 50 

47 70 
937 50 

2n 02 
53 58 
9-

inhisarlar Umum Müdürlü§'il 
Devlet Limanları İşletme U. Müd· 

Ask. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 
Ankara Belediyeai 
Deniz Lvz. SAK Kasımpaıa 

Samsun Vilayeti 

D. O. Yolları HaydRrpata 
Kırklareli Askeri SAK 

O.O Yollıırı Haydarpaşa 

Urfa Belediyesi 

Tophane Lvz: SAK 

" 

MM V. Hava SAK 

Edirne Aık. SAK 

D 

" 
" Lüleburgaz Aıkeri SAK 

izmit Tümen SAK 
Kırklareli Aıkerl SAK 
lst. Belediyesi 
Tophane Ln. SAK 

İnbi.ııarlar Umum Müdürlil~ü 

" Malatya Tütün Fabrikası Müd. 
lıt. 5 ci İcra Mahmutpata Çorapçı 

Han içinde 

12 3-40 15 -
26-2-40 15 

21·2·40 11 -
23·2·40 10 30 
22·2-40 1 ı 

22-2-40 15 -

l 1·3·40 IO 30 
26-2-40 15 -

7.3.40 il') 30 
15-3 40 10 -

26 2-40 15 -

27-2·40 14 -

26-2-40 11 -

22 2-40 
22.2.40 
22-2-40 
22240 
22-2-40 

13·3-40 
7-3-40 
5-3-40 

23·2-40 

11·3·40 
11.3.40 
29-2-40 
23·2-40 

9-
10 -
lO 30 
11 -
lO -

15 -
16 -
14 -
14 30 

16 30 
16 30 
14 -
15 -

lst. 3 cü İcra Betiktaı Tramny Cad. 27.29-2-40 16 -

'1atbaa işleri, kırtasiye ve yazıhane Lvz. 
Devlet Limanları İıletme Umum Müdürlüğünden : 

İdare ihtiyacı için pazarlıkla 25 kalem muhtelif defter veaaire 
bastırılacaktır. 

İsteklilerin 26.2.940 tarihine raslıyan pazartesi g-ünti aaat 15 te 
Galata Rıhtımındaki Umum Müdürlük binaaında toplanacak olan 
ıabnalma komisyonuna müracaatleri. 

akliyat - Yükleme - Boşaltma 
Toprak Mahsulleri Konya Ajanlıimdan : 

Toprak mah~ulleri Ofisinin bir sene zarfında Ulultışlaya ıevk ve 
ihraç cdcceti butdayların vagonda çuvallama, naldi ve depolarda çu
vallama naldı işleri açık eksiltmeye konulmuştur. 

Bu ış• talıp olanların 300 lira nakit veya mutebar banka mektubu 
vermeleri lazımdır. 

Açık. eluıltme 26.2.40 tarih pazartesi günü Ulukııla toprak mah
ı;ulleri ofisı ajansında ıaat onda yapılncak.tır. 

Daha fozla mnlumat ve şeraiti görmek isteyenler Konya, Erefli ve 
Ulukışla ajanslarına müracnat etmeleri ilan olunur. 

ahrukat, Benzin, akina yağlar v.r s - - -----=-----~-=:...-----
Devlet Demiryolları ve Limanları U. İdaresinden : 

ı uhammen bedeli 2220 lira olan 12 ton rezidü yatı 6 Mart 
ı940 çcı.r'lamba günü aaııt 15,30 da açık ekıiltme uaulil ile Ankara 
d ıdure binasında aatııı ıdıuacaktır. 

.Bu işe airwek isteyenlerin 166,50 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin cttiti vesikaları hamilen ekıiltw• aaatine kadar 
kowı.syoııda isbatı vücut etmderi lazımdır. 

S rtuameler Ankara'da Malzeaıe daireılncle •• Haydarpata'da 
Teselıüm vo ~evk Şefliaiııde sörülebılir. 

p. T. T. Umum Müdürlüjünden: 
İdare ihtiyaca için 100 ton ıazoyil pazarlıkla mubayaa oluna• 

Cll tır. 
Muhammen bedel 13320 lira munkat teminat 999 lira olup pa 

zarlık. 4 mart 940 pauırteai saat 16 da Ankarada P. T. f. Umum 
müdürlük binaaıudaki 1&tınalma komiıyonunda yapılacaktır, 

İıtekl Lr muvakkat teminat makbnı. Ycya banka teminat mek 
tubile kanuni veaikalarını himileu meık<ir aüu ve saatta o komiı 
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ISTANBUL PIYASASI 
ERZAK VE ZAHİRE TOPTAN FİATLARI 

_Çay ,, (Beyaz kuım) 28 - 29 
" (Kamolina) 27 - 28 Cava 

Çio " (Kırmın) --• akkuyruk 
Hindiye 
Seylan 

Kahve 

400 - 450 
400 - 600 
800 - 1000 
440 - 500 
420 - 470 
103 - 104 

Edirne (Viyolona) 
n (Maratelli) 29 - 30 
,, (Kamolina) 27 - 28 

Limon 
490 adetlik (İtalya) -

Edirne (Kırmı:ıı) 
Yerli (Bom bay) 

Sabun 

-
29 - 30 

504 # yerli 950 960 
850 
775 

Zeytin yaj'mdan 1 30 - J2 
" " il 29- 30 420 > > 825 

300-380 , > Pirina ,, 21 - 22 
360 > (İtalya) 
360 > (Trabluı) -
330 .. > 

300 -' (ltalya) 
300 > (Trabluı) 
a20 > > 

Patates 
Bursa No 1 7 

" il 6 

1 
Sadeyağ 

Urfa 1 
,, ll 

Birecik 
Antep 
Mardin 
Diyarbakır 

Kars erimit 

125 
110 - 120 -
115 - 120 

,, 111 
Trabzon No 1 

6 50 
5 5l! 
4 50 
6 50 

5 
7 
5,50 
4,50 
7 

> erinmeı.oiş 

- 115 
97 - 117 
90 - ıı5 
70 - 85 

95 
9J n il Trabzon Vakfıkebir - -

n ili 
Adapazarı No 1 

il 
ili 

,, 
" Bolu 1 

" il 
ine bolu 

> 
) 

» 
Ordu 

1 
il 

111 
iV 

6 50 
4 50 5 

6 
4,50 
6,50 
5,50 
4,50 

" şarla 
Şeker 

Küp yerli 
Toz ,, 

Vejetalin 

Yumurta 

İri sandıiı 
Ufak ,, 

~ytin 
-

Pirinç 
Mersin 
Antalya 

l 
il 

6,-
4,50 Duble (937 malu.) 22 - 24 

18 - 20 
15 - 16 

Birinci 
İkinci 

n 

-
Tosya 
Adapazarı 

Bursa (pembe) 

25 - 26 
26 - 27 
24 26 

Uç üncü 11 

Duble (938 mahs.) 34 - 37 

,, (Viyoloııa) 
29 - 30 
33 - 34 

Birinci 
ık inci 
Uç üncü 

İNŞAAT MALZEMESİ 

,, 
• .. 18 -

-

ISTANBUL PİYASASI TOPTAN FlY ATLARI 

Alçı yerli ~O kg.lık torba11 180 

,, " 40 " •• 100 
,, alman 

Asfalt yerli 
,, ecnebi 

Çimento natürel 

" 

50 .. " -
kilosu --,, 
tonu 

" 
Çini 

ıüper 

(mozaikten) 
(çimentodan) 

taneıi 5 

ısoo 
ısOO 

8 

" F ayanı ecnebi 
,, ,, (aksamı) 

Kireç (ıu) 
,, {toz.) 
,, (tat) 

Kiremit (Bakırköy) 
,, (Eskişehir) 

,, (Kütahya) 
,, (Büyük.dere) 

Künk (çimento) 
,, '(toprak) 
,, (dökme boru) 
,, (ecnebi) 

Mermer (yerli işlenmiş) 
Tuğla (Büyükdere prese) 

,, (Feriköydeliksiı.) 

" .. .. 
tonu 

" kilosu 
tanesi 

" .. 
" 

ıantimi 

numarası 

kllosu 

" metre murabbaı 
bini 

" ,, (Kağıthane delikli) ,, 
,, ( ,, deliksiz) ,, 
,, (ateş, yerli) tanesi 
,, ( ,, ecnebi) ,, 
,, (Fransız prese) ,, 

Kereste (döşemelik köknar) metre mikabı 
,, (çıralı, lambalı) ,, ,, 
,, (lavanhk köknar kordonlu) ,, ,, 
,, (kaplamalık çıralı) ,, ,, 
,, (sıvadibi köknar) ,, ,, 
,, (pervaıtlık köknar) ,, ,, 

800 
650 

o 75 

8 

3 
7 

1400 

' --ıooo 
100 

1 
1"" 
B S 

/ 
- lı1, 
-/ • . 
3' 1 
9 / ~ ~ 

f8 / 
30 / 

sou / 
3ooO 
1000 
1350 

ıSOo' 13 
30 

20 2ı 
45oO !: 5zoO 

4500 5'J,{IJ 
4500 52oO 
4500 55oO 
4500 szoO ~ 
~ :...,_ __ ..,..___________ 1- . tı 

yooa, tartnamesini görmek üzere de her me-.kur binada p. 
lovaıum müdürlüA-üne müracaat edeceklerdir. 

ı 1 U Müd .. l" .,,-nde"ı ~ o. D. Yolları ve Limanları ş etme • ur ugu . ,ı • 
İıim, miktar ve muhammen bedellerile muvakkat t•.-1

; 0 I A 
aıatıda yazılı ilı.i liste muhteviyatı mab.eme 2.92.940 ~er.şeıtl ,.-~ 
nü sut 15,3[) dan itibaren sıra ilo ve kapalı zarf usulu ıl• 
rada idare binasında satın alınacaktır. te.~·1 ' 

Bu i.,e girmek istiyeulerin hizalarında yaz.ılı muvakkııt.. f 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni guıı I 
14 30 a kadar Komisyon Reislifıine vermeleri lazımdır. 1,~ı ' 0C Şartnameler 600 kuruşa Ankara ve Haydarpap yes \ 

satılmaktadır. ""'' 1 
N Miktarı İuni Mubamme 11 Mo•• o. . ııat 

Ton bedel teıJJ 111 

1 
2 

303 
1400 

Lira Lir• / _,,,.,. 
----- ------ ---7250 
Sürşof yatı 

Rezidü yatı 
120.000 
224.000 ız.iSO 

ısa 

., . 
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Zte:s: 

T 
Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan : 

a • ' ~ ' b ının edilen bedeli 33,610 lira olan 150 ton kaim benzinin 
~~ at .940 tarihine rutlıyan perfembe günü ıııat 11 de pazarlıkla 

l~esı Y~pılacaktır. 
ISS "k teınınatı 2520 lira olup şartnameıi her gün komiıyonda 

İ Qruı bedel mukabilinde alınabilir. 
'' 

1 
•teldilerin 2490 sayıla kanunda yazılı vesaikle birlikte belli a-fin 

•atte Kasımpaşada bulunan komisyona müracaatları. ! 

Ot Ankbra Belediyesinden : 
kltrl obüı idare.si için lü:ılimn olan (A) marka on ton kı§hk yai 

•kla alınacaktır. 

1'Mulıaınınen bedeli 3 bin liradır. 
e • 

Ş. ınınat 450 liradır. . 
~tiıı ~tnaınesini görmek istiyenlerin encümen kalemine ve i•tekli'-u .2.940 cuma günü aaat 10,30 da belediye encilmenine mfi-

flrı. 

~k -
eri Fabrikalar Umum Müdürlürü Merkez Satınalma 

l' Komisyonundan: 
~t •hınin edilen bedeli 2700 lira olan ıs ton petrol aakerl fahri· 
'\a,~111.uın müdürlüğü merkez satınalma kamisyonunca 24.2. 1940 
._.,

11 
tsı günü saat 11 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 

~ ~olarak ltomisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
~lld k: lira 50 kuruş ve 2490 numaralı ltanunuıı 2 ve 3. madde
~& e ı Vesaikle komisyon<:u olmadıklarına ve bu ifle alakadar tüc
'\ 1~ olduklanna dair ticaret odaaı veıikaaiyle mezkur gün ye aa
~ ıı.oınu 
- ~Yona müracaatları . 

üteferrik 
y İstanbul Belediyesinden : 

't.u~llar fubesi için lüzumu olan 500 metre mikabı Boğa:atatı açık 
11l li tye kanulmuştur. Tahmin bedeli 1500 lira ve ilk teminatı 
llı~d~'• _?<>_ kuruştur •. Şartname Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kale
llıtııde iOruleceklir. llıale 5.3.940 salı günü sııat 14 de daimi encü
•e a~ 1 Yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları 

d,i !•lına ait ticaret odıısı vesikıılarile ihde günü muayyen saat· 
llıı encümende bnlunmaları. 

~l D D. Y ollcrı Satmaına Komisyonundan : 
ı.a.9~haınuıen bedeli l 70J 1 ra olan bir odet Hidrolik karopresi 

'k' LPaı.artesi güııü ıaat 10,30 da Haydarpaşa Gar binası dahi
l ıı.o • 

&.ı . nıısyon tarafından açık eksiltme usulile aatın alınacaktır. 
~t 'f• girmek istiyenlerin 127 lira 50 kuruşluk muvakkat te· 
, 1-.'ie kanunun tayio ettiği veuikle birlikte eluiltme ıü.nl 1&• 

e
11 
•~ar komisyona müracaatları liıı:ımdır. 

ltd ... aid ıartnamelcr komiıyondan paraua olarak datıtıl-
ı. 

l~ lCırldarelt Aıkerl Salınalma Komisyonundan : 
tt.tif b •det portatif kürek kılıfı, 250 adet çapalı kazma kılıfı, 

'ııııı 11 1 
•hah kazma kılıfı, 361 adet iıtihkam modeli .kazma kılıf1 

~ltı~ erine a-öre paurlıkla yaptırılaeaktır. Taliplerio 26. 2. 94U 
~---~ liluu 1aat 15 de Kırklareli askeri ıatınalma komisyonuua 

•rı, 

11.ı Urfa Belediyesinden : 
' ... uhdlyeıniz. tanzifat itlerin de kullanılmak üzere 2400 
ltr. a '"'ınen bedelli lıS tonluk bir Fort kamyonu alına· 
b0, 

1
u kamyonun karoseri müzahraf atı kolayca doldu· 

't ~ lnıağa elveritli olacaktır· Bu it bugünden itibaren 
~lS.:ı,96ddetle açık eksiltmeye çıkarılnııftır. Talib olanla· 
'~,t 40 perıembe günü saat onda Belediye Encümenine 
~ etmeleri ilan olunur. 

1 
~b~ı levazım Amirliği Satmalma Komiıyonundan : 

, ~ e:•~t nıabnıuz müteahbid nam ve beubıoa alınacaktır. Pa
'İtli ~iltllleaı 26.2.940 pazartesi güoü aaat 15 de Tophanede 
~ ~•t, ~~ •atınalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
ıu,,i 1 teıninatı 135 liradır. Nümunesi komiıyoııda ıörülür. 

11 
belli ıuatte komiıyooa l'elmeleri. 

l'aıip Samsun Vilayetinden: 
a llııt:ıe :ııuhur etmemesine mebni Nafıa Daireıi içiu alınacak 14 IO lira 

'det b i.cdelli ve 106 lira muvakkat tewioatlı 25 adet mahrutt 
IS ile ~~~endiı çadırına ait ihalenin 22.2.940 perşembe a-üoü 
oı~..... ılayet Daimi Eoaümeoinde pazarlıkla intaı edilece;i 

~.~ ·-
118uo lt·~ Vekaleti Hava Suhnalma Komisyonundan: 
l~lo l~ 0 Pamuk paı.arlıkla ıatın alınacaktır. Muhammen be· 
~, p,~ra. olup kat'i teminat miktarı 176 liradır. Pa.zarlıjı 
)'ıı '-tar, arleıi zünü 1&at 11 de bava aatınalma komiıyoııunda 
\ ~ daaı al darı şartname ve evaafı her ıün ötledeıı sonra ko· 

' '-nu 
1;•bılir. İsteklilerin muayyen pn ve saatte .knt'I temi. 

~ 11 belıeleriyle komilyonda bulunmı.ları. 

~~buı l -
ı:ı'""\JO •el •l'azun Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
:~•tltkı •el kantarma müteahhit na'll ve heıabına alınacak. 
"'-'' • ekı'lt ı· 1tliti 1 nıeıi 27.2.940 salı pnü ıaat 14 te Tophanede 

._ ıt,, ilk ;atı~alnıa komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
"· l) enııoatı 12U liradır. Nümuneıi komisyonda ıörölur. 

~l ~'tılr "\' -
~~h'tı:ıtı:ıe olları ve Limanları İgletmesi U. İdaresinden : 

'eı teli '7,; ;edeli 412j lira olan çelik saçtan IO bin aded top· 
'~'k dabilinct. :.o perşembe günü saat 10,30 da Haydarpaıa gar 
~ ~ır, e 1 komisyon tarafından açık eluiltme uıulile ıatın 
t lh . 
~e le t•rı.ıek . 

~ıı_ •tıu0 ııtiyenlerin 309 lira 38 kuruıluk munkkat te· 
~il ' lcott/n tayin ettiti ve1aikle birlikte eksiltme güoi ıaa-
t la.. 1•1on 
ı'd yu •id a müracaatları lazımdır. 

11', fart0 I 
ame er komisyondan para11• elarak datıtıl-

k, lahine Er-:-:~---------
.\ııL • • Sebze v. s. 
'· "'r' l "'Gt, Lı e"•ı A -

'""it n ını mirli#i Satınalma Komlsyonuadan : 
•11ıı beaabına 60 ton bulgur alınacaktır. Açık ekıilt-

meai 4 3.SMO pazartesi gioii ıaat 15 de Ankara Ln. Amir. 1a. al. 
ko. da yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 9 bin lira ilk teminatı 675 liradır. Şartname 
ve oüınunesi komisyonda görülür. Ticaret odası ve kanuni vesika 
ve teminatla belli vııkitte 1-.:omisyoııda bulunmaları 

Edirne Askeri Satmalma Komisyonundan : 
Aşağıda yazılı arpaların evsafı dahilinde pazarlıklorı 22. 2 940 

per,embc günü biı.alarında yazıh saatlerde yapılacakhr İıteklilerin 
kanun! vesaik ve teminatlarile Süloğlunda askeri satrnalma komiı 
yonuna relmeleri. 

Tutarı Teminatı hale 
Teılim yeri Kilo lira lira saati 
Yaı.ıh 31,000 2,449 368 9 
Sarı Danişment 31,000 2,499 376 10 
Süloğlu 31,000 2,418 363 10,30 
Hasköy 33,000 2,442 367 11 

Çanakkale Jandarma 2 ci Taburu Komutanlıiından: 

Cinai Kilo Tutarı M. teminatı ihale G. Saati Şekli 
L. K. L. K 

Makarna IOOOO 2500 187 5u 29.2.940 perf. J 5 de açık 
Çanakkalede J. birinci alayın 1.2.940 tarihinden 31.8.940 nihn

yetine kadar ihtiyacı bulunan yukarıda yazılı 1 kalem en:akın hi
za11nda gösterilen günde Çanakkalede J. ikinci tabur kararhahındn 
teşekkül eden ıaboalma komisyonunda eksiltmesi yapılacaktır. 

Teminatı ihale günü uat 15 de komisyona verilwit olacaktır 
Şartnameler para11z olarak koaıiıyondan tedarik edilebilir. 

Kırklareli Askeri Satınalma Komisyonundan : 

900,000 kilo arpa kapalı zarfla eksiltmeye konmuftur. Muham· 
men bedeli 70,470 lira ilk teminatı 4773 lira 50 kuruttur. İhalui 
7.3.940 perşembe günü ıııat 16 da Kırklareli aakeri ıntınalma ko 

(Devamı 4 ncü sayfı:;da ı ____ . ______ __,___ ___ ---
ıSTt NB .'L 

7 ı c a :e t v Zat 
i J o r s a ~ ı 

20 :.ı '40 

-Fi ATLAR 
C 1NS1 

Jluıtday ytım11~ak 
, •ert 
• k 'lılca 

Arpa Anadol dölı:ma 
• yemlik 9uv. 

Çavdar 
Yulaf 
Kuneıni 

fHul)• bar .. uaya 
Keten 
Su11mı 

Tiftılc 
~ac;ilcılı 
Bof!'d•1 
Çavdar 
Arpa 
Uo 
Ku,yemi 
Muır 

Yapak 
B. peyair 
Fa•u y• 
Sunm 
Yulaf 

Kepek 
PamukyaQ'ı 

Badem 

Yuka ı 

Kr. Pa Kr. Pa 
5 32 
5 20 S 22,S 
5 ".ı1,S 5 32 
6 - 6 2,S 
5 30 
4 37,S - -
5 ıo s 2t1 
6 12.S - -

ı. - 16 ıo 
14 30 
17 iO 17 20 

29 ~ >n I 
431 ' 

223 • 
H • 
43 • 
33 • 
15 • 

16,25 • 
- . 
18 • 
so • 

- ' - ,. 
G 1 D ! N 

Arpa 
CeviıL içi 
Fasulya 
Afyon 
Susam 
Kapak 
T·flık: 

Ton 
- . 

140 • - . 
• 

50,Sı 

" 
Ku,yemi 
Kendir tohuma 
Badem içi 

26 ' 
- . 
- . 

DİŞ FIATLAR 
Bu~day : Llverpul 3 70 

• 
M •ır 
Keten T. 

• Sikago 4 90 
• Vınıpek 4 21 
. l.ondra 1 85 

7 75 

ictanb. I Deri --iyas:ı 
v ışı .f. '\1 ' 

d ti l 

Tur.in J, ııru Çıfti 21 ı 25~ K ş 
Tula tift k .. 14U 145 

Koyun derisi 
Tuz.l;ı;;,u Kiloıu 50 53 K, 
Hava kuruıu • 60 65.- • 
Tula Çifti - -.- ıı 

Kuzu derisi - -Hava kurusu çifti 
Salamura .. 

Manda derisi 
Tuzlu karu kiloı• 8S 
Salamura .. ~ 

Oğlak derisi 
Kuru (tuılu) çifti • l.J 

S!.ğır derisi 

Tuı.lu kuru kiloıt'' 7'; 
Salamura :ıı 45 

Kösele ___ ...._ 

Sıtır birinci kiloıu rno 
» ikinci > 150 

Maoda birinci l> 150 
» ikinci :» 125 

Metin 
Elvan birinci adedi 120 

:t ikinci > 70 
Beyaz ~ekme 1 "D 100 

) .. il • 50 
Sahtiyan --Elvan birinci adedi 170 

» ikinci » 100 
Beyaz birinci > 1 10 

» ikinci > 90 

BOR SA 
ÇEKLER 

20 . j . 1940 

-.-» 
-.-:. 

70 .. 
llO 

230 
180 
170 
140 

13 } 
80 

110 
180 

180 
110 
120 
120 

, 

> 
» 
> 
> 

, 
> 
» 

:. 
) 

» 
.> 

5.21 
130. 19 
2.95 
6,70 

3 

Muh. bed. % JS tem. Arttırma 
Cinıi Miktarı lira kr. lira kr. ıekli aaatı 

---- - ---- ------
Bof bira şiıesi 16011 adet 1553 54 227 02 açık 16,30 

56 Cl. lik 
804 bira fifesi 3770 adet 357 32 53 58 açık 16,30 

62 cı. tik 
1 - Numuneleri mucibince yukarıda cina ve miktarı ya:aılı iki 

kalem fişe aatılacaktır. 
il - Arttırma 11. 111.940 paı.arteıi günü Kabatqda Luaıı:ım H 

Mubayaat Şubesindeki Komisyonda yapılacaktır. 
ili - ~umuoe her gün aözü geçen Şubede görülebilir. 
iV - isteklilerin arttırma için tayin olunan filo n ıaatto mik

tarları yukarıda yazılı temioat paraları ile birlikte mezkur Komiı· 
yona relmeleri. (1367) 1-4 

••• 
1 - Şartnamesi mucibince 1 adet sondaj aleti kapalı zarf uıulile 

eksilmeye konmuştur. 
il - Muhammen bedeli aif 6000 lira muvakkat teminatı 450 ı;. 

radır. 

ili - Eksiltme 25.111 940 pazartesi günü saat 14 de Kabataıda 
Levaı.ım ve Mubayaat · Şubesindeki Alım Kom11yonunda yapıla
caktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden paraaıı. alı. 
nabilir. 

V - Münnkaaaya girecekler ihale tarihinden 7 gün evveliae 
kadar fiatsız fenni tekliflerini İnhisarlar Umum Müdürlüğü inpat 
tuheıine tevdi ederek münaknsaya iştirak vesıkası almaları ve ek
ıiltme için tayin olunan günde 0 7,5 güvenme parasile birlikte 

ı mezkur Ko'Disyonu gehneleri. (976) 2-4 

U~ Y Lt 1 Utl'llHl~bLA~~~;i~~~l~f(ftji@ ) .. 
· 15LETME GENEL DIREKTORLUGUNDEN 

- --- -

Muhammen bedeli 20.000 lirı olan 2 jO.Oon:adct Telgraf:ı3~ndı 
2. 4. 1940,&salı günü aaat 15,30 kapalı r.arf usulü ile Ankara'da lda· 
re bina11nda ıatın alıoacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1.500 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin etlİiİ vesikalara ve tekliflerini ayoi iÜn aaat 14,30 a 
kadar Komİlyoo ReisliğiDe vermeleri laı.ımdır. 

Şartnameler paraaız olarak Ankara'da Malzeme Daireıındea, 
Haydarpaşa'da Te1elliim H Sevk Şefiitioden daj'ıblac:aktar. 

(1200) 3-4 
• • • 

inıa ettirilecek Feri bot Gemisi teklif müddetinin temclidi 
2G, 28.12.1939 Ye 2, 4.1.940 tarihlerinde gazetelerde Sirkeci ile Hay· 
darpaşa arasında ifletilmek üzere inşa ettırilecek olan 2 adet Feri· 
bot için yapılacak tekliflerin Şubat 1940 sonuna katlar İdareye (ÖD· 

derilmit olması ilan olunmuştu. 
Görülen lüı.uma binaen tekliflerin İdareye ıönderilmeai mid

deti Mart 1940 a-ayesine kadar uzahlmış oldutu alakadarlara ilin 
olunur. (1122' 4-4 

••• 
Muhammen bedeli 240J lira olan 39000 adet sapaıı. çalı ıipür-

gesi 1. 3. 1940 cuma günü snnt ( 0,30) on buçukta Haydarpatada 

1 

Gar binası dahilindeki Komisyon tarafından açık eksiltme usulile 
satın ahnacakhr. 

Bu işe girmek isteyenlerin 180 liralık muvakkat teminat ve ka
l anınun tayin ettiği vesnikle birlikte eksiltme günü saatine kadar Ko. 

misyona müracaatları lazımdır. 
Bu İfe ait şartnameler Komisyondan para11z. olarak datıblmak· 

tadır. (1126) 3-4 

Kapalı zarf usulile Eksiltme 
11an1. 

Gaziantep ilayetinden : 
l - Ekailtmeyc konulan İl : Gaziantep - Nizip yolunun 

18 + 800 - 45 + 458 kilometreleri arasında 21 adet menfez ile 
16+495 kilometrelik ıosa inşaatıdır. 

- İstanbul Piyasası 
MAHRUKAT FİATLARI 

Blok 

Londra 
Nevyork 
Paria 
Mili.no 
Cenevre 
Amıterda11 
Brükıel 
Ati na 
Sofya 
Madrid 
Buda peşte 
Bikret 
Belgrad 
Vokohama 
Stoldıolm 

2Q.105 
69.1324 
21.8225 
0.965 
1.5825 

13.36 
23.3525 

0.6125 

ı Ketif bedeli (73074) lira \9) kuruş olup bedeli keıfin 45 bin 

l lirası 939 bütçesinden ve bnkiy si 9-W bütçesinden aarf edileeektir. 
2 - Bu işe ait ıartnameler ve evrak ~unlardır : 

Yerli depoda 

Krible. 
Yerli depoda 
Ecn~bi ,. 

!\' arinlave 

Yerli bonkerde 

" 
depoda 

Tuvönan . 
Yerli depoda 

,, honkerde 
Kok 

Yerli fabrikada 
Karabük 

Sömikok 

Yerli depoda 
Petrol 

Dikme topta• 
Teptan çift teHke 

Benzin 

_n.,tıı:me 

ift tenekeli 
Motorin --

17CO 

l600 

.58 Şi 
13 14 50 

1200 
51 Şi 

1875 
2700 

2280 

15,90 
sao 

ıe,eo 

615 

9,781 

3.065 
31.915 
30.8275 

ESHAM VE TAHVıLA T 
1938 °!,, 5 ikramiyeli 
Sıvas Erzurum il 

" .. v 
Merkez Baoka11 peşin 
M. E. K. fahrikaaı 
Ermia Kartal MüeHis 

TEMAŞA ALEMi 

19,66 
19.22 
19.24 

109.50 
5,80 
o,ıo 

Tepebaşı Oranı 

kıamı - ... 
Geae saat 20,30 da 

O KADIN 
lniklil Caddeli Komedi 

kıamında 

Bu akşam aut 20,30 de 

oGLUMUZ 

A - Ekıiltme şartnamesi 

B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık itleri genel şartnameai 
D - Tesviyeyi turabiye, fOla ve L.arıir inıaata dair fenni tartname 
E - Huıuıi şartname 

F - Keşif cetveli, ıilsilei fiyat cetveli, metraj cetveli 
G - Proje, grafik. 

İsteyenler bu şartnameleri ve evr kı (365) kurut mukabilinde 

1 

Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Ekıiltme 29. 2. 40 tarihinde, perşembe a-ünü saat enda 

Vilayet Daimi Encümeni biuaıında yapılacaktır . 

4 - Ekıiltme kapalı ıı:ıırf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye ırirebilmek için iıtelclilerin (4904) lira muvakkat 

teminat vermesi v~ buııdan ba kn atagıdaki vesikaları haiz ol•p 
röstermeai liı.ımdır. 
A - Ticaret Odaaı naik ıı. 

8 · Bu işe a-irebilecetine dair m h ili ehliyet veıika Komia· 
yonundan en az aekiz gün evvel alac ğı ehliyet veaikaaı . 

6 - Teklif mektupları yukarıda 3 ncü madde.le yazılı aaattan 
bir •saat evnline kadar Vilayet Daimi Encümenine ıetirilerek Ek
siltme Komisyonu Reislitine makbuz. mukabiliude verilecektir. Posta 
ile gönderilecek mek.t.plnrıa nihayet 3 ncü maddede yuılı saate ka
dar gelmit olması ve dıt z.arfıa mübiir mumu ile eyice kapatılmıt 
olması lizımdır. Peltada olacak gecikmeler kabul edilmez, 

(1125) 3-4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de ,'adjudication 
~Mode 

d'adjudicat. eatimatif proviıoire 

Lieux d'adj°iidicition et du 
Cahier dea Charges Jours Heur ıı 

Adjudications au Rabai~ 

C onclructions~Fep rations-Tr!.v. Publics-Materiel de Construction-Cartographie 

Constr. bfıtisse meteorologie (nj) Publique 3655 28 274 15 Dir. T rav. Pub. Gııziantep 2·3-40 11 
5-3-40 ıs 

27-2-40 15 
12-3-40 14 

n " en hois pr. Adm. iı Dikili ,, 2673 55 200 52 Dir Pr. Monopoles lzmir 
Rep. cbau see s route Malatya-Akçadağ ,, 550 41 31 Vilayet Malatya 
Div. rep. maison de manıpulation de tabacs " 9391 62 702 12 Com Ach. Econ. Monop. Kabntache 

a Polatnnc 
Con tr. routes et chemins du cimeticrc Zin- Pli cach 14410 86 1081 -- Com. Perm. Municip. htanbul 7-3-40 15 -

cirlikuyu (cah eh 73 P) 

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallation !!. Materiel 

Motcur Dıesel de 65-70 c.v. : 4 p. Pli cacb 17770 - 1333 - C. A Comm. Gen· Surv. Douan. Ist. 11.3.40 l ~ -

Travaux d'lmprimerie - Papeterie - Fourniture de Bureaux - -
Papi~r pr. emballage de boutcilles 70X100 : Publique 

20 t. 
lmprc sion registrcs ete. : 25 s 

Combustible - Carburant-Huiles 

Petrole: 15 t. 
Huilc d'hiver marque A. 
Benzine epaısse: 150 t. 

Oi 1 ers 

IO t. 
Gre a gre 

" 
> 

Presse de carreaux hydnıuliques: 1 p. Publiquc 
Etui de pelle portntive: 1950 p.-id. de pioche: Gre i. rr6 

350 p.-id. de piochc d hache: 361 p. 
Tentes côniques: 25 p.-id. pr. ingenieur: 3 p. (aj) ,. 
Pclle pr. terre: 1 000 p. Publique 
C mion de 1 5 t. pr. service \0°erie: 1 p. ,. 
Eperon: 3000 paires (au nom et pr. compte Grô a rrô 

du fournisseur) 
Licou: 2000 p . 

du fournisseur) 
Coton: 1,8 t. 

Provisi ons 

Orge: 31 t. 

" 31 ,, 
,, 31 ,, 

" 33 ,, 

" " 
,, ,, 

" 

Sucre: 5 t.-lentilles rougeı: 5 t.·id veıteı: 5 
t.-beurre: 2 3 t.•pois·chiche: 10 t. 

Fnrine: 90 t. 

Orge: 900 " 
Dh erse prO\ isi ons pr ler intcrnnt Isı. 
Orge et avo'ne: 200 t. (rectıfie) 

Adjudicalions a la surenchere 

" 

• 

Gr~ a gri 

n 
,, 
n 

" 

Pli cach 

.. 
Publique 
Gre a gre 

Morceaux de bois: 12 t. Publique 
Bouteillcı videı de bicrc de 56 Ci. : l 6011 p. ,, 

.. " " " " 62 " : 37i0 ,, ,, 
Etoffe: 2266 m. ,, 

Divers meubles de maison ,, 

(3 üncü sayfadan devam) 

2700 -

2700 -
3000 

33600 -

1700 

1410 -
4125 -
2400 -
ısoo -

1600 

1170 

2449 -
2499 -
2418 -
2442 -

12285 -
70470 -

636 -
12500 -

1553 54 
357 32 

mi yonunda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi her gün komisyonda 
görul r Taliplerin kanunun 2 ve 3. maddelerinde yazlı vesika ve 
ilk temin t ile teklif mektuplarını hnvi zarflarını belli ıün ve ıa
atten bir ant evveline kadar komisyona vermeleri. 

Lüleburgaz Askeri Sntınnlma Kombyonundnn · 
Kilo 
5000 Şeker 

5000 Kırmızı merciınek 

5 00 Yeşil mercimek 
23 O Sade yağı 

1 ı,OOJ Nohut 
Yuk rıda yaulı erzaklar pauırlıkl 22.2 940 per~embe günü aa• 

at 10 da Lüleburgazda askeri satın lına komisyoııunda yapılacaktır. 

Taliplerin komisyona g lmcleri. 

Elnziğ Tümen S 'ınalma Komiayonundan: 
El zığ merkez birlikleri senelik ihtiyacı için 400 ton arpa alı

n cakhr. 
T hmia edilen bedeli 26.000 lira ve ilk temioata 1950 liradır. 
Ek iltme i kapalı uırf suretile ve 4.3.1&10 pazartui güuü saat 

10,3U da 1 üm. Sa. Al Ko.da yapılacaktır. 

' 

~07 50 Com. Acb. Econ. Moncp Kabatache 12-3-40 1 S 

202 51) 
450 -

2520 

127 50 

309 38 

135 -

120 -

176 -

368 -
376 
363 -
367 -

922 -
4773 .50 

47 70 
937 50 

9-
227 0'.l 
53 58 

Dir. Gen. Exploit. Ports Etat 26 2-40 15 

Com. Ach. Dir. Gen. Fabr. Mil. Anlc. 24·2·40 11 -
Municipalite Ankara 
Com. Acb. lnt. Marit. Kasımpaıa 

1re Expl. Ch. de fer E.tat H. paıa 
Com · Ach. Milit. Kırklareli ' 

Vilayet Samıun 
lre Expl. Cb. de fer Etat H. pa~a 
Municipalitc Urfa 
Com. Ach. lnt, Topha~e 

,, .. 
C. A. Min. Def. Nat. Dep. Aviat. 

Com. Ach. Milit. Edirne 
,, 
• 

" 

" ,, 

" > 

n 
Mil. Lüleburgu 

lzmit 
Mil. Kırklareli 

Com. Perm. Municip. lstanbul 
Com. Aclı. lnt. Tophane 

Dir. Fabrique Tabacı Malatya 
Com. Acb. Econom, Monop. Kabatacbe 

., ,, 
5me Bur. Edo. lıt. Mabmutpaıa, 

Çorapçı Han 

23-2-40 10 30 
22-2-40 11 -

11-3-40 
26·2-40 

22·2-40 
7.3.40 

15·3-40 
26-2-40 

10 30 
15 

15 
ıo 30 
10 
15 -

27-2 ... 0 14 

26·2-40 11 

22-2 40 
22·2-40 
22·2-40 
22-2-40 
22-2-40 

13-3·40 
7-3-40 
5-3-40 

23-2-40 

29-2-40 
11-3-40 
11-3-40 
23·2·40 

9-
ıo -
10 30 

11 -
10 -

15 -
16 -
14 -
14 30 

14 -
16 30 
16 30 
15 

3me Bur. Exec. lst. Beşikla§, Tram· 27, 29·2-40 16 
vay Cad· 

Şartname H enaf Tilm· Sa. Al. Ko,dadır. lıteklilcr mOracaat
la görebilirler. 

İsteklıler ekıiltme filnii saat 9.30 a kadar sarfları vermit bulu
nacaktır. 

İıtekliler tioearl ehliyetlerine bildirir ticaret ve sanayi •claaınan 
veaikaaını zarfın içine koymaları mecburidir. 

İzmit Tümen Satınalma Komiıyonundan: 
Tuıla için 90,000 kilo un kapalı zarfla ekıiltmeye konmuttur. 

Muhammen bedeli 12,285 lira ilk teminata 622 liradır. ihalesi 12.3.940 
çar' wba iÜnÜ saat 15 de lıımittc Tümen 1ahnalma koıııiıyonunda 
yapılacaktır· Şartnamesi her ıün Ankara, İstanbul Elki"ebir Lv. A. 
ve İz.mitte Tümen 1ahnalma komiıyonlarında ıörülür. İıteklilerin 
bellı gün ve saatten bir saat evveline kadar ilk teminat ve teklif 
mektuplarını kowiıyona werm~leri. 

İıtaııbul Belediyeıinden : 
İıtanbul inci yatı okulu için lüzumu olan muhtelif cinı kuru 

erzak ıatın almak üzere lemdidcn açık ekıiltmeye konulmuttur. 
Tahmin bedeli 636 lira ve ilk teminatı -17 lira 70 kuruıtur. Şartna
me Zabıt ve Muamelat Müdürlütü kaleminde görülecektir. ihale 
5 3.940 pazarteııi ıaat 14 de daimi encümende yapılacaklar. Taliple· 
rin ilk teminat makbuz weya mektupları ile ibıııle ıünü muayyen 
.aatte daimi encümende bulunmaları. 

Memento des Fournisseurs 

LES ADJUDlCATlONS QUI AURONT LIEU DEMAIN 22.2.9'0 

Dircction Generale P. T. T. : 
Bottorıe occıı [No 1294) 

Cbemins de fer Etat : 
Amiante ot k1enguorite 1 No 1395] 
Conıtr. cana ıaat on [No 1~21] 
P aqu en omianto manı:one1e mutic 
(No 1522] 
Fer on fonte [No 1322] 
Topu ı• vaniıe (No 1322) 

Com. Ach. Milit. Edirne : 
Savon (No 1316j 

Dir. Gen Monop: 
Tanlı: pour bicre (No 1317] 
Conıtr. gucrite et rcp. cebe e [No 1322) 
Contructıon trottoir [No 1322] 

Vilayet Ankara : 
Conıtruction dalot [No 1322] 

Direction Surete İstanbul: 
CoıtumH et cbapcauı: [No 131 ] 

Defterdarat İstanbul : 
Tapı•, feutre pneıı:ı: et autru art • es 
eame otes (No 1.320) • 

Miniıtere Def eıııe Nationale : 
The [No 1321] 
lode pure (No 1335) 

Municipalite İstanbul : 

Direction P T.T. izmir: 
Repar. bitine Postee (No 1126] 

Vilayet Maniı : 
D~combrH blitıHc [No 1328) • , 

Com. Acb. Corpı Armee Çorlll · 
Bonz ne [No 1328] 

Exploit. F oretı Etat Duraun be!: 
Tronc de Hp n [No 1329j • . 

Com. Acb. Division Tekird•l' 
Avoine et orge [No 1330] 

Municipalite Söke : 
Drenement carte vi le Söke (No 1331} 

Com. Ach. lntend. Tophane: 
Fıbricotıon couverturo [No 1331] 
Vochette et cuir [No 1331] 
Drapeaux LNo 1334] 

Com. Ach Milit. Manisa : 
Honcots aecı (No lS3 .. ] 

Com. Ach. Milit. Lüleburga:ı: : 
Poi• chiche et horicots oca [No ıss'.ZJ 

Vilayet Ga7..İantep : 
lmpreHİon de r~aiıtret [No 1333) 

Com. Ach. Milıt. Adana : 
Gamel e en cuivre [No 1335] 

Coopcrative Venteı Ag-ricol" 
lzmir : 

Moterıol pour upour pomp'er [No 1322] 
Dir. artidu pour dir. jardin [No 1322) 
Dinre proviaiona [No 1322] Camıon [No 1335) • 
Appuaroil pulmo nnti lateur [No 1322] 3emc Bureau Executif İat. : 
Lo11ıva20 ve ropu1&i"• de lı~gu. (No 1324) l Meııble1 de burnu [No ISSS] "' • 

Com. Ach. lntend. lzmır : -NOTES L N · pır-' 
Bourro [No 1322) ı u umeroa o~tre ,ı' 

tbcae• ıont cou:ı: do Dotro ıouro•I J. 
Com. Ach, lntend. Ankara : loquol l'aviı 0 parıı. ~' 

Rı:ı: [No 13~3] (•) Le• affa ru ıuiviH d'uu •"" t~ 
Vilayet iz.mir : risqoo .. npportont • d .. vent., '

1 
Un 

Conıtructıon cbau11ce [No 1326] adjud catıoa i lo ıurencbero. _,/ 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundall 

cuma günü aaat 14,3U da Tophanede Lv. amirliği satmalma 
yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 12,500 lira ilk teminatı 
lira 50 kuruıtur. Şartname ve nümuneleri kömisyonda görül~ 

• • 

MUZAYEDEL R 
Beyoğlu 4 üncü Sulh Hukuk Hakimliğinden : ,1 

Terekesine mahkemece el konulan ölü niyaziye aid Şe' ~ 
marka 6 ıilindirli 2 tonluk çalışır vaziyette bulunan 400 lir~ t 
met takdir edilen kamyon açık arttırma suretile mahkemeaıı• 

fından 22.2.940 tarihıne müsadif perşembe günü saat 14 de 1•1~: 
Büyük Çarıı Belediye Mezat Memurlufıunda aatılacaktır. İıte~~ 
yukarıda gösterilen gün ve ıaatte me:r.ad memurlutund• 
malan ilan olunur. 

lıt nbul 3 tindi icra Memurluğundan : .,!. 
Mahcuz olup p raya çevrilmesine karar verilen 276 lira ı:ıs" 

kıymetli demir kasa kütüphane koltuk kanape vesair yuıb•~: 
yaıı 24.2.940 cumartesi saat 11 den 13 e kadar Şişli Turan 1~ 
kauçuk fabrikaaıoda açık arttırma ıuretilo ıatıluatı ilin olu•"'' 

Malatya Tütün Fabrikası Müdürlüfünden: 
Fabrikamız imalıihndan her ay 1000 kilo çıkacatı ve bft 

zarfında 12000 kiloyu bulacağı tabmiu edilen tahta parça}•" 
arttırma ile satılacaktır. 

İhalesi 2:1 2.940 perşembe günü saat 14 de yapılacatınd•" ııf' 
lerin muayyen saatten evvel mu~ammen bedelin yüzde 7,5 -
lan 9 lirayı depozito olarak kasamıza yatırmaları vo ıartıı~ 
görmek için her iÜn fabrika müdürlüjüne müracaatları ilAo 

latanbul 3 üncü İcr Memurluğundan : ·ı 
Bir alacutın tahmini zımmmda haciz edilip paraya ç•"'~ı-' 

karar verilen 15oded fantazi ve bronz elektrik ah jur Beşiktaf 
caddeıiııde 61 numaralı dükinınd 27 2 .. ~40 günü saat 16 d~ 
arttırma ve ışbu gün yüzde yetw f beşi bulm dıfıı takdirde 
günü ikinci arttırma suretıle satılaca~ı ilin olunur. 

İstanbul Beıinci icra Memurluğundan : . 1'' 
Mahcuz olup satılm sına karar verilen Fistanlak Jorjet e.P~ 

sarı, beyaz eponj muhtelif renk ve cins pazen muhtelif t 1 
cins ba1ma, cem'an 1"9 top ~l66 metre kumaş 23.2.940 cd: 
1aat 15 de Sultan Hamam Mahmut paşa Çorapçı bana içİP •, 
caklır Taliplerio yevmü saati mezkurdıı mahallinde buır b• 
aatıç memuruna müracaatları ilan olunur. 

• • • ·ı•" 
Bot bira fişesi utılacakbr. Bak: iııhiıarlar U. Milel· 1 

(il 

İmtiyaz Sahibi ve Yazı lılen Direktörü: lımail G.i 
Baııldlkı yer: Akın Baaımevi İıtanbul 


