
Dördüncü Sene No· 1340 

ı--

1 

ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için Kuru§ 

3 Aylı§'ı 450 
6 8J0 

12 ı~ n 
E n b ır ('"'111 kt •ler · ıı 

yl ğ 

1 

.;.;....ty sı ... r-<. ..... r ...ıy 

Günü geçen nushalar 

J 20 kuruıtur. ( 

---~--------=-------

PAZAR 
= 

HERGÜN ÇIKAR İKTİSADI. MALI. TİCARi VE ZİRAi 

GAZETESİ 

25 Şubat 1940 

iDAREHANE 
Galata, Fermeneciler Cad. 

Kenber hanı . 2nci kat 
No. 8 9-11 12 

l ŞA' ,. c\ltı. 

ldnreh nP 1izr e ot'İ şulür 

Telefon: 49442 

Posta kutusu No 1261 

Umum Tüccarların ve müteahhitlerin 
~-------

rneslekI Organıdır 

Ekonomik Haberler 
NEBA Ti MENSUCAT HAM 

MADDELERİ 
o-

Din1a Pamuk Fiatları 
lt 2 2. 1940 

"erp l 

ZEYTİNY AGI, DİGER NEBATI 
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Düaya Zeytinyatı fiyatları 

Marıilya: c . f. F. 
i. 2, 1940 100 kiloH 

frank olarak 
.t.ı· O lb. peni) • 

'"'• ••·d Ceuir J.ı. '"1 d •nı Al na Uper F G F. 980 - 1000 

'' '
1 

8""2 N k L 1 "'') v; 9.90 ewyor : oco. ~a onu 
lı '' 8 .()() lO.Ol . ~2. 1 1940 dolar 
,,ewYork lb - ---
1.t dd · Do er eent i) j T afr1ir edıl ,,~ 0.95 O 98 
lı·~ 10 94 · Yemek! k 2.00nomir.al 

runma kanununun faydııları ikinci derecede alıcı memle-
•llliKo ~ -~, ---

Geçcn hafta içinde Milli Ko· ketler 'unlardır : Romanya, Ma. 
~ll~a kanunu tatbik mevkiine 1 caristan, Yugoslavyadır. Alika
tirdı. 1 darların ifadeaiııe iÖre, bu a-i
Sc Sanayi birliği reiai B. Halil ditle elimizde stok olarak fındık 

ter · k . . . i kalmıyacııktır. 
~r·ı . ' Yenı anun veınl sıle fı- 1 A . d k 

tıı •oran . _ ı rpa pıyasası a ço çan 
deın· . gazetecılere şoyleçe ı l d - lbrac:ıt hararetle devam lfhr . 1 ı ır 

•l<a.11 • etmektedir Menim b kımından 
de te-ı·un, fabrikalara ham mad- §(imdiye kadar, muhtelif me le· 

.. , u etaı ı t d' n· h 'I' 
llıanun e _et e ır. ızce ıı- kellere ihraç edilen arpEının ye-
biri de n aıusbet taraflarından kiinu 20 bin tondur. 
brik l budur. Yeni kanun fa· 

'ara b" • b h .. tibi . ır emıuyet a fetlığı 
çık ' ıızlj •tokları da meydana 

•r•caktıu 
1-'ilhak"k . 

~i G • 1 a }eni kanunun tntbi-
•tok t~rıue bazı kimselerin gizli 
~l. ~hıııdurması imkansız bir 
htataiıroıiştir. Esasen ihtikara 
~iU~ da a-izli stoklardır 

lilt t kon.anı&. kanununun pra
•ltit~raflarından biri do, İcab 

ı 2aoı . 1 lct111 k . an, pıyasnyn ma nr-
i~tik~ tır ki bu her hangi bir 
d1,,c ~hadisesini ortadan k 1 
tir. & en ınüıbet bir hareket-

Y ihracat vaziyeti 
ll~urt f' l tl~uk ~ ıyat arı ıeçen hafta 

•t'-li ~ Yukıckliğini muhafaza 
iL f tr, 

t Qracat 
1ti ol en :r.iyade italyaya n· 
Lı lbakt d • 
'lirirı 8 ır. ispanya ile de 
•lıır, 2 a.nlafınası yapmak kabil 
ı.ı,l ~'. Akdenizde yumurtalara-
... A. l~ın il 'ın • b- -k b' ... ,ter· • cı ve uyu ır 
tır V 1 

daha kazanılmış olacak· 

~'-ıııı:k~i,1~ lı.panya, yumurtnla. 
tıeİJd" ırıncı derecede milşte
t•ltıı a. 1'Grkiye de İıpanyadan 
"-t1./0 Plio, :r.efir ve yünlü ku
tir'-'iı:.n 

1
11i bir nıüıterisi haline 

~'" ş ı. •panyada te~ekkül e-
U ar" t· ' de ~ ıcaret odası, Türkiye 
••1rtt llıdunasebetlerini artırmata 
it . t •cc):· . . - b rıtı:ıj .. · Kı ıçın, munase et-
to. ... il • 
1"J>h• 

1
_ Yıne tazeleneceğine 

ft Yo"hır. 
~ ıtlrntt 
1 dtr. Şirnu. fiatı da artmak-
•tı~•t• ı:tıdıye kadar balmum · 
~tb Yalnız Bulgariatandan 
&s "•rd1 Q 
~ kur\I · eçen sene fint 70-

1'-'u t araıındaydı Bu sene 
'- lbu f •atl · t >'Gk erı 150 kuruııı ka-
~tiet11 &clırı_ittir, Romanya Ma-
tı... rı \re it 1 ' 
d ""'la it a yadan balmumla-
lt, artı talebler artmakta· 

~" ~ .\.... •rile · j 
b """'tlk rınıızı nalltere ile 

S'-ki ,. &. ~eknıektedir - Hal-
o ıllıdı . l 

d il ~ilııı d 1• er yok ribidir. 
t ~•a, •aıı er • Anıerikadan zer-

1 ltltbl tar, tilki derilerine kar-
t,d •r •rt '- i 
l 'ıı Y•l aıa11;t11dır. nrilte-
•lt ·ı ııı:ı Ilı k . Ilı ilıtkt . e luplarla ızahat 

l(ll.r edır. 
ltrd U t\ıe 
d t )(\1 Y\'alar - Son ıfin 
' f ru Ilı "1 'tıd 11t • eyvalarunaa arr sın-
'•lır. G· P•.Y~ıuı tekrar canlan 

'-•kt ırcıu d . btb· tclir. n il a fıatler yüksel-
dıı. ı, lııailt unun en büyük se-

ııtl, ere v F 
I'" rırıı1 .. , • ransndan fın-'- c.• "'e 'tt11ı, d rfı olan taleble · 

•ı ır. 

ithalat vaziyeti 
Son pnlerde İtalyadıııı kim· 

yevJ maddeler ve boya ithali.ta 
artmaktadır. Tıbbi ecxa ithalatı 

da büyük bir yekün teıkil et
mektedir. itbal olunan demir, 
bakar, kalay iİbi aanııyide kul
lanılan maddelerde ihtiyaeı tat
min edecek derce dedir. Gidi 
demirler bile piyasaya çıkarıl
maktadır. Hükiiwetin açtıtı a
kreditif muamelesi yüzünden, 
Amerikaclan demir tedariki im
kan dal:ıiline ıirmittir. Bakır, 
kalay i~in de ayni kolaylıklar 
aıeveuttur. 

Manifatura piyasaaında yeni 
birşey yoktur. Manifatura tacir
lerinin İtalya ve Franaa fabrika
larına yaptıkları anlaşmalar, pi· 
yaaanın bu sahadaki ilııtiyncını 
temin etn:ıittlr. --=--lngiliz-Mısır Sudanından mımlıkı

timize kabul edllıcık duller hak
kında Ziraat Vekilatiniıı tamimi 
1 - lngilız-Mısır ıudanında hü· 

kim 111ren ııfır vebası dolayısile 

moaklr memleket deri m!vareda
tına karıı lı:.onulan memnuiyet Ve· 
klletimi.1 Saflık Müınvere Heyeti 
k.ararile •ıatıdaki faı tlar dahilin
de lı:.aldırılmııtır : 

A) Deriler, menıelerinde ve 40 
kilomel re kutur dahilınde her tür
lü bulnşıcı hailalıklıırdsn salim 
bulunan hoyvarılıırn nit oldutu 
hakkında menıe ve sağlık raporu
nu hamil olacalclardır . 

B) Deriler, kurutulmadan evvel 
yBzde 3 niıbetinde asit arseniyö 
mııblalü derununda 24 saat ban
yoya tlbi tutulmuı ve bu mua· 
mele raporlarda işaret edilmiş o
lacaktır. 

C) Deriler tamamen kurutulmuş 
ve tuz.lanmış olacaktır. 

Ç) Deıileı ithal limanlarımızda 

veteriner leşlcilitıını.zın nıur11kabe 

ve lc.ontrolu altında dotruea ima· 
lithnnelere sevkedileeeklerdir. 

'J - Keyfiyetin nllkadarlıua teb
li2ini saygı ile dilerim 

3- DoRtudan Hnriciye, Ticard 
ve Glimrük ve inhisarlar Vekalet
lerine arzcdilmiştir. 

lthallt ve ,h;C;tiicaretinı ıid 
bır takyld 

Letonyada ne"redilen ve 1.1 . 940 
tarihinde mer'iyete giren bir ka· 
oun, ithalat ticaretini Letonya 
Tıcaret ve Sanayi Nezaretinden 
müaeade almış olan firmalara 
tabaiı eylemektedir. 

Kanunlar, Kararnameler ve Ticaret Muahedeleri 
Muamele Vergisi Kanununun bazı hükümlerini değiştiren 3766 No. 

kanunun tatbik sureti hakkında Maliye Vakiletinin Tamimi 

( X) Un fabrikasının un ve za· sınai müesaeae, bu ml\lı ilua' 
bire tiearetile ittigal eden (N) 1 ~tmekten va:ı: seçtiği takdir.le, 
tieıırethanesinin getirdiği buğday- ı nakliye tezkeresinin alındıtı a 
ları kırarak un yaptığını ve bu yı takib eden ay batından iti
ticarcthanenin de bu unları, ih- baren bir buçuk ay içinde nak
raç ed ılmek üzere, ihracat tüccar liye tezkeresiode yazılı ma .. u
larından (M) e aaltıtını farze- lab kısmen veya tamame• ih
delim. Bu unların vergi maafi- raç etmekten vaz rcçtitini ya
yetinden istifade edebilmesi için ır;ı ile varidat daireiaine bildirir 
unlar fabrikııdnn ' çıkmadan ev se o } 10 zam alınmaz. a .. mid
vel ( X ) fabrikasıııın varidat I det geçtikten sonra yapılaaak 
daireaiııe bir beyanııame ver ihbarlar ' 6 10 zammın tal.ili 
me1i ve l>cyaonaruede unun ne ne mani değildir. 
v'i (ekstra. birinci, ikinci ve İl · Sın:ıi müessese tarafındftn, ila
ila.) miktarını ( . · · • kilo) satış raç edileceği beyanile nakliye 
kıymetini (beher kilosu veya çu- t ezlunesi alın ınıt ola11 ma•uli
vah . . . . liradan ceman · · . . tm ihracıadan vaz reçilu&Hi .. a
lira) kapların aded ve nev'i Jiade bu mamulatın Yaxiyeti 
( .•.• aılea çuval) ibra~ i"Ümrü· hakkında iki ihtimal varid ela
tüııü (iıtau ul Galata Gümrütü) oilir. 

l'~sterdikten b şka bu malın Ü a) Bu man1allt mc111lekel için
ret mukabiliude (N) ticarehenesi de sııtılmıtbr. B• takdirde sataş, 
11amına vÜeude retirilmiş oldu ıınai miıellH tarafından, ihra· 
tunu ye doğTudan doğruya ih cata yapacatı beyannamede .fÖS· 

raç edilmek maksadile (M) tica· terilen ihracatçıdan ltaik• birine 
rothanHİne satıldığını ve meakür yapılmıf ise, satıldıtı ayrn beyan
tieardbane tarafından ihraç ola· uamesine idbal edilerek verriıi 
naeağı ı ve balen fabrikada ödenir. 
nıeveut bulandutunu bildirmesi 
ve bu muliimat havi iki ni\sha 
nakliye tezkeresi alması ve ayna 
miktarda malın (M) ticarethane
ai tarafından ihraç edilmi oldu
ğuna dair Galata Gümrük Mü- 1 

dürla~üniin tasdikini ha vi ikin- , 
ci nüsha nakliye tezkeresinin al
tı ay içinde ibraz etmesi lazım 

l'elir. Böyle b:r müracaat karşı· 
ıında varidat dairesi bu malın 

vergisini sıani müeıısese namı-. 

na talaakkuk ettirerek tecil e

der. Ve altı ay iç ıııde gümrük 
veıikıtamın ibraz edılip edilme· 
liiğİlıe röre terkin muamelesini 
icra veya tcıhsilı lüz.11 unu tah
ıilit id resine iı'ar eder. Ecne
bi memleketlere ihraç olunacak 
mamulat için verilmif olan muıı 
fiyetin, herhangi bir suretle ver
fi ketmiyatına mahal vermeme
si için de 9 uncu maddeye ltazı 

hükümler koııulmuıtur. Ba hü
kümlere göre: 

1 - Yuknrıdıı izala edilen mua
fiyet ıartlarından her hangi bi
rine r inye1: edilmediii takdirde 
tahakkuk ettirilen vergi n 

0 
10 

zawln ve taksit knydınn bakıl 
madan tahsil olunur. 

Mes ·la, ihracat, sınai müesse
senin beyannameıiııde yazılı ib
racntçı tarafındıın yapılmayarnk 
malı ondan satın nlmı' olan di
j'er b r tüccar tar hndnn ycpıl

dıiı t ı 'cdidc, kanundaki ıart 
yerine getirilrneıni§ olıı.:atından 
bu mnl ı muaf ıyot verilemez ve 
bu hal meydana çıktıgı zaman 
vergi tecil edilmiı ise derhal 
0 

0 10 zumla tabıili cihetine ıi
dilir; ş yet terkia edilmit ise ye
nıden tahakkuk ettırilerek ke· 
za 0 'il 10 zamla t hail olunur. 
Keı:alik na :diye tukerelii tari
bindeı; itibar.. alta ay içinde 
malın hraç edildiğine dair gam 
rük vesikası ibr z olunmadıfı 
takdirde k. nundn y 11.ılı şart 
yine yerine getirilm mi' olacft• 
(audan t«-cil edilmiı olan verg'i, 
% 10 zamla ve defoten tahsil 
edilir. 

il - Muafiyetten istifade etmek 
(bere beyanname Yermit ve 
nakliye te&lı:ereai alwıı olan bir 

Salaş memleket İfİnııle ibrac:at 
Ukcarı tarafından D•fka bir 
muesseıeye satılmıı İH, ihbarın 
yapıldığı ayın beyan•ameıioe id
bal olunarak kezalik YeriİSİ te· 
di} e olunur. Memleket için.le ıa
tılan mamulit bu fıkrada zikre
dilen ayların beyannamelerine 
idhal edilme•it olduğu takdir
de; defterlerde ta•••e• mukay
yet b.aluamak ıartile ltunlar bak
kmda 21 inci m11ıılıluio (O) fık
rası biikmü tatbik •luawr. 

b) ibra<ıından vaz reçilcn ma
mulat, aın!lİ •Üe111euye iade 
edilmif ise bu takdirde iptidai 
maddeler alım ve sarf defterin
de, mamul •addeler heultının 

idbalit tablo11ıına kırmızı mtırek
keple kaydolunur. 

İbracallan YU reçil4iiki nak
liye tezkereıioia elı•liıiı ayı ta
lı:ib eden 9 ır buçuk ay.lan son
ra bildirilir iıe yeni yukarki a 
ve b fıkraları claireainde ••a
mele yapılmakla beralter ~•o· 

lardan aatıl11111 olanların Yerrisi 
• e 10 zamla talısil olwnwr. 

9 uncu madde hakkında ltu · 
raya kadar verilen babat, ihraç 
edileceği b-eyaaaame ile billiiri
len mamulatın verriaine taalltk 
etmektedir. Bu ma4idede yuılı 

tartlardan hiç birine riayet eılil

memiı ve ihraçtau evvel beyan
name ile bildirilmemit olu ma
mullt için bittabi sııtal 111ücs· 
ıeseler, bu madde ile verilmif 
olan muafiyett•n istifade elie
rısezler. Bu takdirde ibra~ edi
len mamullt, memleket İjji11de 

sahlmı' olanlar l'ibi verriye tl· 
bi twtulur. Bu mamulttın •u 
aadılak defterlere kayeledilmemit 
veya aylık beyannamelere idhal 

Ye vergiıi tediye edilmemit ol-
uı lıı alinde 9 uncu maddede 

bükümiı detil, 2'30 aayıh ka
nunn n 21 inci maddeai A, S, C, 
D ffüralarından badi~eye uyan 
fıkra hükümünii11 tatbiki lbııu 
gelir. 

4 - Yeni kanun, fİmdiye ka
dar ıınai müesseslerin, biuat 
ihraç etmiyerek veya kendi 
namlarına ihraç ettirmeyerek, 

iSTATiSTiKLER . 
Ba~lıca ihracat mallaıımır.ın 1939 - 1940 ve 1938 - 1939 (4 aylık) 

ihrncat mevsimlerindeki ihracat vaziyetleri : 

! 1939 um 
(ta>••• 11.d ı.,ri. - Ağlaetu 11.ci teşrin 

MADDELE R Miktar Kıymet Miktar K 11m•t 

Ton lıoooT.L. Ton 11000 LT. 
Tilin (yaprak) 25.546 23.570 20.227 19.522 
l.ldm (Ç. li, Ç. aiz) 
Fındık (K. lu) 

23.253 3.082 53 938 8.876 
2.056 317 442 154 

Fındık (K. sux) 86>2 3.091 8.237 6.169 
Tiftik 1.524 1.61)5 76t 918 
Pamuk 1.127 512 9.506 3.936 
Butday 2302 I04 25 178 1.381 ya. (Kirli, yıkanmıı) 3.117 1.824 s 933 2.050 
lacir 16 605 2.208 27.887 4.008 
Zeytia yatı 
Afyo• 

563 206 ı.339 430 
J59 1.151 49 415 

Krem Mvlaeri 24.956 617 60"858 1.531 
Mlldca kamörü (X) 44.824 329 95.937 591 
H2-m cieri 1.299 1.063 1.387 916 
Darı J.793 132 3 385 225 
K.wı yemi 7.375 308 14.430 754 
Çuılar 1.160 49 145 7 
Arpa 7.082 295 59.378 2.521 
Pa•11t 7.512 342 12.362 544 
Pala•wt bwhuuı 1.834 264 2.686 409 
Kereste 2.264 128 4.576 920 
Canla hayvanlar (Baı) 61.936 772 150.596 1.382 
Baraak 94 428 ııo 654 
Yumwrta 820 269 ili 245 
Ceviz (K. lu) 269 4ü 6.975 1 .41 l 

.. (K. su7.) 17 7 139 59. 
F&1alye 246 34 3 381 326 
Bakla 11.504 521 13.985 580 
Nolaut 1.180 86 7.0ı 1 409 
Muıır 166 7 213 9 
S\IHm l.844 318 1 633 298 
Meyan kökü I0.2-16 635 6.515 374 
Bakır (külçe) 2.858 1.049 1.165 333 
Kurıun cevheri 3.100 161 2.438 1..S 
Diğer matltleler 67.508 4.770 57.748 3973 

Yekün 240.031 50294 412 851 66.461 
Not: Malien köıııiirü mikdan, umaml mikdu yekununa dahil 

tletildir. -
memleket içinde bir ihracat ta
cirine ntmı' ve onlar tarafından 
da dotrudan dotruya ihraç edil· 
nıit olan mamulatın da, bu mua· 
fiyetton iatifadeıioi temin ve bu 
vaziyeti taafiye etmek üzere bi
rinci muvakkat maddesile bir 
hüküm vazetmektedir. 

İıbu mııvakkat madde hük
müne röre, sınai mÜelSeselerle, 
sö:ı.ü ıeçen mamulat için (biz
zat veya bilvaaıta kendi namla · 
rına ihraç edilmeyerek memle
ket içinde satılmıt olmasından 
dolayı) tahakkuk ettirilmit olup 
da henlır: talııil edilm emiş olan 
verıilerin, bu mamulat 1860 aa
yılı kanunun mer'iyeti zumaııın
da ıhraç edilmiı ise mezkur ka· 
nunun 1 nci maddesi ve eğer 
2430 sayılı Jcanunun mer'iyetin
tlen itibaren ihraç oluna1uş ise 
bu kanwnun 9 uncu maddesi 
bükümüne riayet edilerek beyan· 
name verilmif ve nakliye tezke· 
re11 alınmış ve tez\ter tarihin 
den itib ren altı ay içinde ma
mullhn hllnu memleket içinde 
sınai müessesede n aabn almış o· 
lan tüccar tarafmdan aynen,ve ta
mamen ihraç edildiği iÜmrük 
veaikasilc tevaik edilmit olmak 
ş .. rtile, terkin olunacak ve he
nüz tahakkuk ettirılmemiş olan
lar da tahakkuk ettirilmiyecek· 
tir. 

Binaenaleyla bu muvakkat mad
dede yazılı tartları haiz olan 
tıtbakkukttan, henüz tahsil edil 
miyenlerio u,.ulii dairuinde ter
k ini icabeder. Bunlardan itiraılı 
olmuı dolayısile kaza mercıle
ria• intıkal ederek henüz kara
ra ltatlanmauıış olanlar da, meı 
kür mercilerce::, bu muvakkat 
madde lıükümüııe tcbean terkin 
kararına bağlauacatmdan bu ne
ri tahakkuktan terkin muamele· 

leri de, mnzkür mercilerce ka
rar verilmesini müteakip icra o
lunur. 

Ancak muvakkat maddede 
yazılı şartlardan her hangi biri
•İ haiz olmayan ihracat için, 11 · 

nai müesseseler namına yapılmış 
olan talıakkukat bu madde hük· 
münden istifade edemez. Mesela, 
mamulat bunu memleket içinde 
sınıti müesseseden satın almıt 
olan tüccar tarafından ihraç edil
miyerek ikinci veya üçüncü bir 
sntıştnn soııra, son sahibi tara
fından ihraç edilmiş olduj"u tak
dirde, hadisede kanunun aradı

ğı :;art tahakkuk etmemiş ola· 
cajından bu mamulat · çi n sınai 
müessese namına tarhedilmiş o· 
lan verginin tahsili İcab eder. 

5 Yeni kanunun dördüncü 
maddesi, muharrik kuvveti on 
beygire kadar {on dahil~ olan 
valssiz ve elekli dej'İrmer.lerin 

muamele vergilerini, bu değir
men sahipleri istediği takd irde 
maktuan tahakkuk ettirip tahsil 
etmeğe Maliye Vekaletini sala
hiyetli kılmakta ve maktu vergi
nin ne suretle tahakkuk ettirilip 
tahsil olunacağına dair hüküm 
vazetmektedir 

Malilm olduğu üzere elekli o
lan değirmenler, valssiz olsalar 
dahi vergiye tabi bulunmakta
dır .i535 sayılı kanunun ikinci 
madde.sile vekalete verilen aali
hiyet de muharrik kuvveti beş 

beygire ve cahştırıldığı itçi sa · 
yısı ona kadar olaııların maktui· 
yete rapt e:lilmesi hakkında ol
duğu ve değirmenlerin maktui· 
yete bağlanması da muvafık 

görülmediği cihetle ıimdiye ka 
dar, bu maddede mcvıuubahı 

olan detirmeııler, aylık beyun· 
namelerine göre vergiye libi 
tutulmakta idiler. 

(Devamı var) 

\ 



2 Mlbudı:ua •uma& 

.. n i an olunan Münak sa ve Müzayedeler Listes· 
Cinıi Muhm. bed. 

-i) Mlinal<asaıar-
l~aClt, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, HM"ita 

Magııza inş.: 6 ad. 
Keşa n-İpsala yolu arasında menfez inş. 
Tekirdağ-Malkara yolunun arasında şose 

tamiri: 4480 m. 
Mecra inş. 
İst. Erkek Lisesi marangozhane binuı la· 

miri (temd.) 
Haydarpaşa hastane ameliyathane binası 

tamiri (temd.) 

aç. eks. 

" kapalı z. 

,, 

ç. ekı. 

3502 69 
3002 48 

13346 71 

t399D -
nı 93 

9508 95 

E lektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Dizel elektrojen grupu: 150-160 kilovat 

ensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. - -
Mıntanlık bez: 50000 m. paz · 22500 -
İş elbiselik kumnş: 25000 m. " 18750 -

Kereste, tahta ve saire 

Kereste muht~Hf eb'otta: 323.653 m9 pa:ı. 

ahrukat, Benzin, ağları v. s. 

Vakum kışlık: 4 t. 
" ya:z.lık: 14 t. 

Valvalin: 5 t. 
Gres: 6 t. 
Gaz yağı: 6 t. 

Müteferrik 

Büyük ltazan: 1540 ad. 
Küçük kazan: 1040 ad. 
Kazan kapağı: 120 ad. 

n " : 100 ad. 
Yat tavası: 265 ad . 
Kapaklı bakraç: 1780 ad. 
Süzgeç: 55\J ad. 
Kevgir: 100 ad 
Karavana: 980 ad. 
Mekkarı katır: l bıı.ş makineli tüfeok katı

rı: 12 baş 
Nal: 5 iO(lO ad · ·mıh 1.5 milyon 
Tevbit ıemeri 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Arpa ve yulaf: 195750 k 
Makarna: 3 t.-toz şeker: 4 t.-k.ı<>tan: 2.5 t. 

mercimek: 4 t. (temd.) 
Makarna: 8 t •• toz şeker: 12 t. (temd.) 

n : 8 t.·toz teker: 1 t ··mercimek: 8 
t. (temd.) 

Makarna: 2 t.·toz şeker: 3 t -patateı: 3 t.· 
mercimek: 3 t -k. sotan: 3 t. (tomd.) 

Makarna: 8 t.-toz şeker: 8 t. (tcmd ) 
Patates: 12 t.-k. ıoğan: 12 t.-mercimck: 12 

t. (temd.) • 
Sığır eti: 45 t. 
Koyun eti: 1 t. 
Kuru fasulye: 100 t. (temd ) 

paz. 

" 
" 
il 

il 

aç. eks. 

" 
" ,, 
il 

il 

il 

" 
" 

paa. 

" 

paz. 

.. 
il 

" 
il 

,, 

" 
kapalı •· 
aç. eks. 
pa:ı. 

k. o 63 
k. o 63 
k. o 48 
k. o 47 
k. o 2ı 

11745 -
2455 -

4960 -
4840 -

2050 -

4000 -
1980 -

k. o 30 
k. o 40 
k. o 22 

Çorbalık mercimek komprimesi: 20000 katu kapalı •· kutuıu O 26 

Sığar, keçi ve koyun derileri 
Beygir ve at arabası 
Fermal maltiı:esi 14 beygir kuvvetinde 
Çam e-ıçarı: 1163 ltental 
ç m &ğöCI: 477 mB 

Meşe oduııu: 46255 k. 
Meşe kömürü: 8430 k. 
Me c kömür tozu: 7.5 t. 
Meşe p lamut: 716 k. 
Meıo parmak: 1040 k. 
Knyın ellik: 1190 k. 
Söğ'ilt ağacı. 28 k. 

• • 

K 

aç. art. 

il 

il 

kapalı z. 
aç. art. 

il 

n 

" 
n 

" ,, 

1 nş~at -lami!at- Naiıa işleri :_ alzeme-Harita 
Edirne Nafıa MüdürUiaünden : 

135 -

m1 4 90 
m8 4 90 

647 57 
316 13 

75 -
26 06 
104-
119 -

a so 

Keşan - İpsala yolu menfezleri IS gün müddetle açık ek•iltmeyo 
çıkarılaıaştır. 

Ke~if bedeli 3 02 lira 48 kuruştur. 
ihalesi 29.2 94!J perşembe a-üaü saat 15 de vilayet daimi encü. 

meninde } apılacaktır. 
Keşif ve sairesini görmek ve fada izalıat almak iatiycnler Nafıa 

Müdürlüğ'üne mürac at edebilirler. 
Talip olo.ıılar ihale gününden bir hafta evvel viliyctten alaaak

ları ehliyet vesikası ile sair evrakları ve 2Z5 lira lY kuruf teminat
larıle ihale günü encümene müracaat e~meleri ilin olunur. 

Isparta Vakıflar Müdürlüğünden: 
ı lı;parta çarıısında ca.,. i avlusu mevkiinde Halil Hamit 
Paıa vakfından 38 sayılı arsa üzerine üç, Hükdinet Konağı 
yolu üzerinde vakıf hamam ittisalinde Dalboyun oilu vak· 
f mdan ars üzerine üç, ki ceman altı mağaza inf<\Sl mevcut 
ke§if ve projeleri ınucibince açık eksiltmeye konulmuıtur. 

Kcıif bedeli 3502 ıira 69 kuruıtur. 

Teminat Mtiracaat yeri 6ünü Saatt 

264 -
225 19 

1001 -

İsparta Vakıflar Memur. 
Edirne Nafıa Müd. 
Tekirdaj- Nafıa Müd 

Akhisar Belediyesi 
İıt. Erkek Lisesi Mild. 

713 18 fat. Komutanlıfı SAK. Fındıklı 

3375 -
2813 -

. - -

189 -
661 50 
180 -

21 ı 50 
99 -

150 15 
101 40 
ll 70 
9 75 

25 83 
173 56 
53 63 
9 75 

95 55 

1500 -

881-
184-

372 -
363 -

14!5 -

300-
148 -

101'2 50 
30 -

1650 -
390 -

428 -
176 -
48 57 
23 71 
5 63 
1 88 
7 80 
8 93 
o 21 

Hatay Elektrik ftletmoleri U. MQd. 

M M.V. Hava SAK 

" 

inhisarlar Umum Müdürlüğü 

iıtanbul Komut. SAK Fındıklı 
,, 

" • 
il 

İsparta Askeri SAK 

" 
• 
• ,, 

" 
" 
" ,, 

Bolu Alay SAK 

lstanbul Komut. SAK Fındıldı 

" 

Isparta Askeri SAK 

" 

il 

,, 

" 

n 

" 

" 
" lıtanbul Komutanlıt1 SAK Fındıklı 

,, 

T.H.K. Dfizcc Şubeıl 
Tarsuı icra Mem. 

,, 
lçel Orman Çevirıe Mt\d. 

" Edirne Orman Çevirie Müd. 

,, 

" ,, 
il 

il 

28-2-40 14 -
29 2-40 15 -
12-340 15 -

4-340 15 -
5.3.40 14 -

1-340 15 -

29-2-40 11 -
29-2-40 10 -

29-2 40 16 -

4-3-40 10 -
4.3.40 ı o -
4.3.40 10 -
4-3-40 10 -
4-3-40 10 -

292-40 10 -
29·2-40 10 -
29-2·4tl 10 -
29-2-40 10 -
29 2-40 11 -
!9-2-40 11 -
29-2-40 11 -
29-2 40 11 
29·2-40 11 

28-2·40 10 -
5 3-40 10 -

9 3-40 1 t -
5.3.40 10 50 

4.3-40 15 -
4.3.40 11 

4-3·40 11 

4-3·40 10 30 
4.3.40 16 -

4-3-40 
4-3-40 

27-2-40 
12-3·40 

28-2--(0 
7. 14·3 40 
s.1:;340 

12-3 40 
7.3.40 
1-3-40 
1·3·40 
1-3-40 
1-3-40 
1-3·40 
1-3-40 
1-3·40 

15 -
11 -

14 -
9-
9-

14 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -

Sureti inıası ketifname ve projelerde gösterllmlıtlr. 
Talipler keıtf bedelinin yüzde 7,5 nisbetinde 264 lira 

ihaleden evvel teminat parasını Vakıflar Vezneıine yatırması 
ıarttır. 

Diler ıeraiti ve inıaatın mahiyetini anlamak isteyen 
talipler izahat almak üzere tatil &'Ünleri hariç her •ün Va
kıflar Memurluğuna müracaat edebilirler. 

Bu inı aata ittirak edecek müteahhidin vaziyeli Kom is· 
yosıca kabulü ıarttır. 

İnıaatta İdaremizce mecburi bulundurulacak mühendis 
ve fen memuruna verilecek taahhüt bedelinin yüzde 2 si 
ile mukavele dellaliye pul Te sair masraflar müteahhide 
aittir· 

lıbu yapı iti on beı &'Ün müdde\ le açık eksiltmeye ko
nulm ıtur. Eksiltme 13·2·940 gününd.en hatlar ve 28.2.940 
ça ıamba ıünü saat 14 de Vakıflar idaresinde toplanacak 
Komisyon huzurula yapılacaktır. Taliplerin müracaatleri ilan 
olunur. 

Tekirdağ Nafıa Müdürlüğünden : 
Eıiltmeye konulan it : 
Tekirdağ· Malkara yolunun 3 + 100 • 51 + 500 kilometreleri 

araunda 4480 metre tulünde şose esaslı tamiratıdır. Ketif bedeli 
13346 lira 71 kuruştur. 

Eluilame 12 . .i.940 tarihinde ıalı j'ÜDÜ ıaat 15 do Tekirdai Na• 

il Şubat l'* 

iNŞAAT MALZEMESİ 

IST ANBUL PİYASASI TOPTAN FIY ATLARI 

Alçı yerli 50 kg .lık torbası 
,, ., 40 " 

50 ,, ,, alman 
Asfalt yerli kilosu 

,, ecnebi 
Çimento natürel 

" 

" tonu 

" 
Çini 

süper 

(mozaikten) 
(çimentodan) 

tane i 

" 
,, 

Fayanı ecnebi ,, 
,, ,, (aksamı) ,, 

Kireç (su) tonu 
,, (toz) ,, 
,, (taş) kilosu 

Kiremit (Bakırköy) tanesi 
.. (Eskişehir) ,, 
,, (Kütahya) ,, 
,, (Büyük dere) ,, 

Künk (çimento) santimi 
,, (toprak) numarası 

,, (dökme boru) kilosu 
,, (ecnebi) ,. 

Mermer (yerli işlenmiş) metre murabbaı 
Tuğla (Büyükdere prese) bini 

,, (Feriköydcliksiz) ,, 
,, (Kağıthane delikli) ,, 

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

Kereste (döşemelik köknar) metre mikabı 
., (çıralı, lambalı) ,, 
,, (tavaolık köknar kordonlu) ,, 
,, (kaplamalık çıralıJ ,, 
,, (aıvadibi köknar) ,, 

,, 
,, 
,, 
,, 

,, (pervaz.lık köknar) ,, 
" 

" 
" 

180 
100 

5 

800 
650 

o 15 

8 

3 
1 

1400 

20 
3900 
4200 
4500 
4500 
4500 
4500 

300 
110 

1500 
1800 

8 
4 

1000 
700 

1 
1-
8 60 ----3 50 
g-

28 -
30-

800 -
3000 
10 o 
1350 
1500 dl 

13 ~ 
30 
22 

4800 
5200 
5200 
5200 
5500 
5200 

·--------------------- )~ıı 
fıa müdürlüğü eksiltme komiıyoııu odasında kapalı :r.arf usulil• f" ~ 
pılacaktır. Ali lı 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diter evraklar h r Jr 1 
nafıa müdürliiğüude görülür. ft 

Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 1ro1 liralık muvakkatvı· 
minat vermesi ve ihale gününden en az 8 gün evvel Tekirdat 1 
lilitine müracaatla alacakları ehliyet vesikasile beraber 940 yılı" ~4 
aid ticaret odası vesikasını ibraz etmeleri lazımdır. ı b 

isteklilerin teklif mektuplarını yukarıda yazılı Hatteo e' tt 
ıaat evveline kadar komisyon reisliğine makbua mukbilinde •crıll 
leri şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez . 

Akhisar Belediyesinden : 
Akbisarda muhtelif yerlerde yaptırılacak ve mecmua 

rahk mecra ioşaıı ihaleye çıkarılmııtır. 
İhale kapalı zarf usuliledir. , -' 
l\ıecra işine aid plan, proje, f&rtname ye keşifler her •"' ~ 

beledıyemizde görülebilir. ~ t: 
Bu ıibi itleri yaptıj-ına dair kanunen lazım ıclen veıilı111:. ~ 

haiz olanların keşif bedelinin % 7.5 u nisbetinde teminat ıöster~ dl 
üzere Akhiso.r Belediye dairesinde 4 mart pazartesi ıünG aaat 1 
yapılacak •ksiltmeye iftirak etmeleri ilan olunur. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : • 
Münaka1a günü talibinin vermiş olduğu fiat Komntanlıkç• ~ • 

Ji ıörüldüQ"ündeıı komisyonumuadıı mevcut keıifnamcıine iöro ~·. • 
darpa a hutahanesinde ameliyathane binaıınm tamir tının açık ~ 
ıiltmesiuo 1.3.940 cuma ıüııü ıaat on beşte batlanncaktır. Mub• : 
men bcd~li 9508 lira 9~ kuruttur. İlk tewioat parası 713 lir• J ı 
kuru,tur. lıteklilerin ilk teminat makbuz veya mektuplariJ• ~/ 
1ayılı kanunun :.. ve 3 üncü maddelerinde yazılı Vilayet Nafıa (J 
müdürlüklerinden alacakları veıikalarile beraber belli ıün •e •"' 
Fındıklıda Komutanlık S tınalma Komisyonuna müracaatları. 

lıtanbul Erk k Liseıi Müdürlüğü den : I_ tı 
Lisemiıı bahçesindeki marnngoz.bane bina1ı tamiratı l' ıl l 

müddetle münakasaya konmuıtur. Verilen fiatlar mutedil ı6til,,; 
ditiııden münakaa müddeti 5.3.940 aalı aünü nal 14 • kadı&' t 

tılmıtlır. 

Tamiratın kctif bedeli 771 lira 93 kuruflur. ,J 
Taliplt:rin muvakkat teminat akçalaril beraber, ehliyet ~· ~ lit 1 

sat veı.ikalarını hamil bulunarak Liseler mubnsebecilitindeki lı" ~ 
yona müracaatlnrı laz.ıwdır. 

Kroki ve ıurtname lis de her gün garülebilir. 

E ektrı , Havagazı, Kalorifer ( resisat ve Malz.) 
Hatay Elektrık İşletmeleri ı\1üdürlyetinden: ~ 

Antakya elektrik s ntralımızın tevsii için 150 - 160 ~ t 

vat takatinde bır Dizel ~ıektrojen grupu satın alınıı'11 ~ , 

Bu husustaki ıartnameler Anknra stanbul İzmir Naf•',ı 
miserliklerinden ve Hatay Elektrik İ§letıneleri Müdür~,ı' 
den alınabilir Tek lifler en kısa bir zaman zarfında ) 
Elek rik daresine aıönderilmelidır. ~ 

ensucat - t.föise - undura:--ç---a,~n-aş-ır-v.-s-. --
M. M. Vekaleti Hnva Satınalma Komisyonundarı\,, 

25 bin metre iş elbiselik kumaş pazarıkla ıatın alınsca1'l I 
Muhammen bedeli 18750 lira kat'i teminatı 2813 liradıt• ~(· 
Pa:ı:arlıtı 29 2.940 perşembe günü saat 10 da Ankarad• 

V· Hava ı tınalma komisyonunda yapılacaktır. 
İdari ıartname ve evsafı her iÜn komisyonda i'Örülüt· 
istekliler belli aün ve saatte komisyona gelmeleri. ııtJf' 
• • • 50 bin metre mintanlık bez pazarlıkla satın abnac• 



~ulıaııııunen bedeli 22,500 lira kat'I temiHh J315 liradır. 
V, li •:tarlığı 29 2 940 pcrtcmbe günü uat 11 de Ankarada M. M. 

ı:•a aatınalı:na komisyonunda yapılacakbr. 
İ arl Şartname ve evsafı her gün komiıyonda r5riil6r 

itlıı:ı •tle~lilcrin muayyen pn ve saatte lr.at'i temiaatlarile komisyona 

~· 
~~k~at-,-B-en-z-in-,-M-a-ki-na--ya-g~la-r-v.-r-s----~~ 

ıfıt~nhul Komutanlığı Satınalma Komisyouundan: 
!itleri ~~ın_ıııyonumuzda mevcut evsaf ve şeraitine göre komutanlık bir· 
lcıııcı 1

• tıyacı için aşatıda cins ve miktarları yazılı motör işletme mal· 
t\rı Clı P•:tarlıkla satan alınacaktır. Münakasasına 4.3.940 pazartesi 
~ıtıu:aat onda başlanacaktır. isteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda 

Cı •~lık satınnlma lcomiııyonuna müracaatları. 
nıı Miktarı Beher kilosunun 

\' ll:u1a kıılık 
Vt.J." Yatlık 
C •alin 

Ton 
4 

14 
5 reı 

t-ıy,~ 6 

~ 6 

~teferrik 

muham. bedeli 
Kuruı 
63 
63 
-48 
47 
22 

ltk 
teminatı 

Lira kr. 
189 
661 so 
180 
211 so 
99 

i}- -
tıı e'Vlet Demiryolla.rı İıletme Umum Müdürlilflinden : 

h~ttll~aınınen bedeli 8500 lir• olan 500,000 aded ta~la 11.3.lQ.tO 
•ıııd, tıı iÜnü aaat 15 te kapalı zarf uaulile Aokarada idare bina· 

e -~ııı alınacaktır. 
~'-llıı u 1te ıiraıek iıtiyeolerin 637 ,50 liralık munkkat teminat ile 
~tdlt ~ ta!in ettiği vesikaları va tekliflerini ayni rlo Hat 14,30 a 

Şa •ınııyon Rciditiue vermeleri lbımdır. 
~r~•llle parasız olarak An.karada Malzeme Daireaiadeu Haydar· 

•ıcllüaı ve aevk Şeflitioden dat ıtılacaktır. 
~ -
~bul L vazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

1 •lı.~ t\ı.. çift nıabwuz oüteabhid nam ve heaaLına alınacaktır. Pazar· 
~İtlif •ıhaıcıj 26.2.940 pazartesi günü aaat 15 de Tophanede Lv. 
lir,, il~ •atınalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 1800 

tııı !. l~~aıinatı 13:; liradır. Nimuoeıi komisyonda ıörülür. İatekli
• ı laatte komiayoua a-elmeleri. 

lıtt.ııb ~ ul Komutanlıiı Satınalma Komisyonundan : 
lıııt1~ttıııtaalık birlikleri ihtiyacı için komiayonumu:ada mevcut 06. 

111l rı:ı.ılı•• Şartnamesine a6re elli bin 1iyim nam ve bir buıuk mil· 
tGtıii P•ı.arlılda satın alınacaktır. Münakasaaına 28.2.940 çarıam
i 75 k ••at onda batlaoacaktır. Beher ıiyim nalın muhammen be· 
•ıı ilk llruı~•ır. Ve beher mıhın muhammen bedeli 50 santimdir. 

ı 562 1_t•ınınat parası 2812 lira 50 kuruı ve mıbm teminat pa· 
lll11t, lira 50 kuruştur. lıteklilerio belli rin H saatte Fındıklıcla 

ı , 11 ılı. Satınalma Kômiayon•oa ıelmeleri . 
itli~,:. ~0ıııisyon .. muıtda mevcut ıattoameaioe röre Komutanlık 

1 ~ 'lııı,ı , .. tiyacı için yirmi bin liralık tevhit semeri pa:aarlıkla aa
~lll. 8c~tır. Münakaauma 5.3.~0 aalı pnü saat onda ba,Iana-
1 lSuu\tr ndc~ioio muhammen bedeli 45 liradır. İlk teminat pa· 
ltk Sat lradır. isteklilerin belli ıün n saatte Fındıklıda Komu· 
t 111 •laıa Komisyonuna müraoaatları. 
~ak z. ~h·----·-------, a ıne, Et, ~ebze v. s. 

1
•P.,ta A~keri Satın:i;'a Komisyonundan : 

C ilk le· M. tutarı 
''t. İıııj Kiloıu İhale ta. Saat lira kr. lira kr. Şekli 
l~İ)t it. faaulye 950U 4.3.940 15,30 
'lı •ıtl:lıan 8000 .» 1 1 
t.ı~a '•d•Y•iı 5000 » 15 

,' bn,.6~n 280000 28.2.940 ı ı 
• küç\ik kaz.an 1540 29.2.940 lO 

"'-t ka.:r.ao 1040 .a l O 
~•u ka.patı 120 > 10 

ıf ht t > 100 > 10 
j • "'- llVllıı 265 > 1 1 

-, • •G~lltlı bakraç 1780 > 11 
1• ' • aeç 

' 'lt'Yıt 550 > l ı 
"1 ~ltıı.-yr 100 > l 1 

)a •ııa 980 > 1 ı 
llltp8 

'y Y11l f •• 195750 9.3.940 11 
lllt • 

114 
15 

412 50 
2790 
150 15 
101 40 
il 70 
9 75 

25 83 
173 58 
53 63 
g 75 

95 55 
881 

lj2Q 
200 

5500 
36400 

11745 

eksiltme 

kapalı 

açık 

:ıı 

, 

> 

ıou pa. 

tı ~ ltıda dl 
11 

'Plar 
1 
• arı yazılı ıarnizoaların ihtiyaçları olan erzak ve 

~tıı.fınd •parla Tüm komutanlıtı biuauodaki aatınalma komiı· 
~ '••tı tn .•luiltmeye konulmuş ve lıer ıarnizonun hizalarında 
~ 1-..tı ; •toınatı, tabmia bedeli H eksiltmo şekilleri eİDI n 

'l 'lııa lltılıdar. 
tıı4· ~e ~c tL •ıı h evsafları komlsyonumuıtcla mevcut olap iıtekliler 
b.'4iltı.ı ' 1r ::taınaaı okunabilir. 
, tere . r 

1 ~ )ııtırQl l ış ırak edecek olanları o teminatlarını tümen Yeıt• 
lı~ 111~e kıt a arı, kapalı olanların teklif mektuplarrnı ihaleden bir 

' ~o<ll~unuo 2 ve 3 i!acü maddelerinde yazılı vesikalariyle 
11l' 0nunnıza müracaatları ilin olua•r. 

t -
~tidir'J:~~ta. Tümen Satınalma KomiayonıJndan: 
ılt~o lot, ' 

1
k kıtaatın aenelık ihtiyacı olan 3 bin kilo makarnn, 4 

lı~ '-itıde ~ ~r.' 2500 kılo kurw soğan, 4 bin kilo merei:nek nçık 
\t •tıı_,11k ~ lıf edilen fiat pahalı görüldüğünden eksiltme on 
't ~'.~lif ed·İ2·94_0 günü ikinci eksiltmesi yapılmıt ise de bu defa 
G ~ç1tıdc p 

1 
en fıat pahalı görüldütünden 5.2.940 tan itibaren 

Ş<Q at l{),~~rlıja bırakılmıttır. Son pazarlık 6 3.940 çarşamba 
ia) tıı,lııtıi I c ıatınalma komisyonunda yapılacaktır . 
t.J 11~11dıı.dır. İ •par~ Tümen komutanlıA-ı biaaaıodaki ıatınalma 
lı~ •tıı~CQ :teklıler şartnameyi komisyonda JÖrebilirler. 
l.l,~t.lllinatı ~rı. 2455 liradır. 
hı lıl,ti lıradır. 

ııı, ·ı rı rtıezk ~ 
, tı ' lto . ur fÜne kadar teminat mektab• •eya banka 

' A tnısy 
' ' "'tıtaı 00

• ielmeleri. 
• l~nn.,. Yadak· 

t~•il "'\l\J kilo 1 kıtaatın senelik ihti7acı olan 8 bin kilo ma 
1f i tlllc 00 to:qcker acık eksiltmesinde talip zuhur etmediğin. 

'c d~ b" ~n uaatılarak i .2.940 iftnÜ ikinci eksiltmesi ya-
efa tekrar talip auhur etmeditinden 3.2.940 tan 

(Devamı 4 acü ıa7fada) 

ISTANBUL PIVASASI 
ERZAK VE ZAHİRE TOPTAN FlATLARI 

Çay ,, (Beyaz ka11m) 28 - 29 
Cav:- 40 ı - 450 ,, (Kamolina) 'l1 - 28 
Çin 400 600 n (Kırının) 

,, akkuyruk 800 - 1000 Edirne (Viyoloaa) 
Hindiye 440 500 ,, Marııtelli) 29 
Seylan 420 470 ,, (Kamolina) 'l1 

Kahve 103 104 Edirne (Kırmızı) 
Limon Yerli (Bombay) 

490 adetlik ~talya) - ~~~-·· 
29 30 

504 • yerli 950 930 Zeytiıı yatından 1 30 - 32 
420 " 825 850 n n il 29 - 30 
300_3go , .. n5 Pirina n 21 - 22 
J60 " (İtalya) 
360 :ıo (Trablus) -
J30 .. ) 
300 :. {italya) 
300 > (Trablus) 
J!O > > 

Patates 
Bursa No l 

n il 
" 111 

Trabıton No ı 
il 

111 
No 

,, 
,, 

Adapaurı 

n 

" 

1 
il 

111 

ö~ 
5 511 

' 60 
6 50 

6 50 
4 50 

I 
...§.deyaj 

Urfa 1 12.5 
110 - 120 

7 
6 
5 
7 
5,50 
4,50 
7 
5 

6 
4,50 

,, il 
Birecik 
Antep 115 - 120 
l'ffardin 115 
Diyarbakır 'iT - l 11 
Kara erimit 90 - l 15 

.a eriomeınif 70 - 85 
Trabzon Vakfıkebir - - 95 

,, şarlı 90 
Şeker 
~-

Küp yerli 
Toz ,, 

Vejetalin Bolu 1 

" il 
İnebolu 

Jı 

:. 

ı 

il 
111 
iV 

Yumurta 6,501 
550 . 
4 ·50ı iri sandığı - 3200 

" Ordu 
ll 

1 
fi 

' 1 Ufak ,, 
6,- Zeytin 
4 50 

Pirinç_ 

Menin 
Antalya 

' Duble l9J7 malu.) 22 - ı4 
18 - 20 
15 - 16 

Toıya 

Adapazarı 
Bursa (pembe) 

,, (Viyoloaa) 

25 - 26 
26 - 27 
24 26 

'29 - 30 
33 34 

ıSTANBUL 
Ticaret ve Zahire 

Borsası 
24 ., 940 

Fİ ATLAR 
C 1NS1 

. 
Bufld•y yum•ş•k 

•ert 
kmlcı 

Kr. Pı . 

5 32 
5 20 
5 32 

Yulı:arı ı 
Kr. P• 

5 25 1 

Arpı Anadol diilcme 
Yulaf 

6 2,5 6 3 
5 6 

Çavdar 
Fındık iç 
Fasul.>a ç;ılı 

• tombul 
Kendir tohumu 
Katan ı .. hamu 

-c 35 5 -
37 20 39 
18 -
17 -
16 -
ıs 5 

ıs ıo 

GELEN 
Tiftik 
Keçi kılı 
Bu~day 
Çavdar 
Arpı 

Ua 
Kn~yemi 
Mııır 

Yapalı:: 

Suum 
Pamuk 
Nohwt 
fHulya 
Katan tohuma 
t::endlr 

G t D i N 
Arpa 
Cevis içi 
fHulya 
Butd•y 
:>uaam 
Kepek 
Kaşyami 
Kendir tohum• 
8örülu 
K..ıen trhıımu 
Bıdenı ıçı 

Sanıar 

Zerdeva 

- Ton 
- . 

607 , 
30 • 

240 • 
61 • 
- . 
90 • 
so • 
9 , 

• so " 
14 • 
26 
- . 

550 Toa 

21 " 
• 

2500 • 

• - . . . 
- . 
- . - . 
- adat 
- . 

DIŞ fİATl.AR 
htdıy Uverpul 3 79 

Sikaııo s 06 
• \linipık 4 30 • 

Londra 7 69 

Birinci 
İkinci 

,, 
" Uçüncii ,. 

Duble l938 mabıı.) 34 - 37 
Birinci 
İkinci 
Uçüncil 

18 - 20 

TEMAŞA ALEMİ 

• 

ŞEHıR TIY A TROSU 

Tepebaşı Dram 
' kısmı 

. - Gece saat 20,30 da 

O KADIN 

latiklal Caddea.i Komedi 

kısmında 

Bu akşam ıaat 20,30 de 

HERKES YERLİ YERİNDE 

Bu akşamdan itibaren 

BEYÖÖLUNDA 

Beateklr 

MUHLiS SABAHADDfN'io 

yudığı ve bcatelediti ikiaci 

BİR MASAL 

Revü ıuarede rala ile bat· 

loyacaktır. Bu revtlde MuallA 

A•liye, Salahaddin Pınar Ke

remi temsil edeceklerclir . 

Revü içinde o ıılene ait 

KÖÇEK OYUNLARI 
Mezay Balet yalnız aalooumuı:

dadır. 34 artistin aahoemiıtde 

akrobat varyete ve baletleri. 

Her pazar 3 ten 6 ya kadar 

ÇAYLI MATİNE 

Tel: 43776 

. ·- · . . . . . . . . -... .. 

Cinsi 

Bot bira şitesi 
56 c1. lik 

Bot bira şişesi 
s2 cı. lik 

Muh. bı:d. 
Miktarı lira kr. 

16011 adet 1553 54 

3770 adet 357 32 

% 15 tem. 
lira kr. 

2'l1 02 

53 58 

Arttırma 

tekli saatı 

açık 16,30 

afık 16,30 

1 - Numuneleri mucibioc:e yukarıda cins •e miktarı yuılı iki 
kalem fite satılacaktır. 

il - Arttırma 11. 111.940 puarteıi gGnii Kabatatda Lenum Ye 

Mubayaat Şubeaindeki Komisyonda yapılacaktır. 
ili - Numune her gün sör.Ü geçen Şubede görülebilir. 
iV - İsteklilerin arttırma için tayin olunan filo n saatte mik· 

tarları yukarıda yazılı teminat par.Yarı ile birlikte mezkur Komiı· 

yona aelmıleri. (1367) 2-.f 

Ci .. i Miktarı 

3 

Maham. becl. Y.7,5 te. Eluiltmenia 
lira kr. lira kr. şekli »&ati 

Bancl Sakaoaya 8000 metre ııif 71 --
1125 -
332 50 

5 33 pazarlık 15 
Şif'" aandıtı 900 adet 
Lito titeleri için 250 kilo 

ince Ye orta Yeraik 

84 38 açık ek. 15,30 
24 94 par.arlık ıa 

Muhtelif yaldız 295 kilo 797 50 59 81 paı.arlık 16 
1 - Nimuae, resim ve 9artaamelcri mucibince yukarıda yazılı 

dört kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle Htın alınacaktır. 
11 Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme sa-

atleri hizalarında yazılıdır. 
111 - Eksiltme 4. ili 940 pazartesi günü Kabatqla Levazım ve 

Muba7aat Şubeıindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır 
iV - Nümuneler her gün aözii geçen Şubeden görilebileccti 

raıi tartnameler de parasız. olara!: alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen giln ve saatte % 7,5 

rlnnae paralarile birlikte mezkur Komisyona relmeleri. 
(1214) J-4 

Cia•i Miktarı 

• • * 
Mulııam. bed. %7,5 tem. 

lira kr. lira kr. 
I!. ks iltı:ıu 

tekli aaati 

Yamalık kanaviçe 10.000 kilo 3000 - 445 - a9ık art. 14 
lıkarta > 10.000 :ıı 1800 - 270 - > lı 14,30 

> çul 6.000 > 960 - 144 - » » 15 
> çuval 5.000 > 800 - 120 - > :ıı 15,30 

kınnap 5 000 > 1400 - 210 - » > 16 
> ip 5.000 , 1400 - 210 - > ll 16,15 

Marka bezi 300 :ıı 90 - 13 50 puarlık 16,30 
l - İdaremizin Abırkapı Bakım ve İıleme evinde müterakim 

cins Ye mikdarları yukarıda yazılı kanaviçe, çul, çuval, kınnap, ip 
Ye bcı: hizalarında göıterilen usullerle satılacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, pazarlık sa
atleri bizalnrmda gösterilmittir. 

111 - Ekıiltme 7. 111. 940 günü Kabatatda Levazım ve Muba· 
yaat Şubuiodeki Alım Satış Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Nümuneler her gün Abırkapı Balumeviode iÖrülebilir. 
V - İsteklilerin tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariylc birlikte meakür Komisyona gelmeleri. ( 1252) 3-4 

Mabam. bed. %7 ,5 tem. Eksiltmenin 
Cinai Miktarı lira lira tekli saati 

Galon taantarı l.125.000 sif 11250 844 par.arlık 14 
Şarap > 1.500.000 :ıı 14085 1056 :ıı 14,30 
Rakı I0.000.000 :o · 33350 2501 kapalı z.. 15 
Şarap ) 1.500.000 » 14085 1056 » 15,30 
Galon mantarı 300.000 > 3000 225 açık ekı. r6 
Fıçı mantarı 100.000 > 2350 176 » » 16,30 

l - Nümune ve şartnameleri mucibince yukarıda yazılı altı 

kalem mantar hizalarında yazılı usullerle ve hizalarında yazılı sa
atlerde satın alıoacakbr. 

il - Ekailtme 15. ili. 940 cama ıünii. Kabataşda Levazıw ve 
Mabayaat Ş•beaiııdeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111 - Şartname ve oümuncler ber gün adı ıeçeu Komisyondan 
alınabilir, yalaıı: rakı mantarına aid fartnamelcr on üç kuruş bedel
le verilir. 

iV - Kapalı r.arfa ittirak edeceklerin mühürlü teklif mektup· 
larını 1'.aauol Yesaik ile X 7,5 güvenme parası makbuzu veya ban
ka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların eksiltme ıa
atintlea birer sar.t evveline kadar Komisyon Baıkanlığıııa makbuz 
mukabilinde vermeleri paı.arlığ'a gireceklerin de 11 

0 7,5 güvenme 
paralarile mHkur Komisyona ıelmelcri. (1283) 2-4 

Kapalı zarf usulile Eksiltme 
11an1 

Gaziantep VilAyetinden : 
1 - Eksiltmeye konulan it : Ga:r.iantep - Nizip yolunun 

18 + 800 - 45 + 458 kilometreleri araaıada 21 aıiet menfez ile 
18+495 kilometrelik ıosa inşaatıdır. 

Ketif I.edeli (73074) lira (9) kuruş olup bedeli ke,fio 45 bin 
lirası 939 bütçesinden ve bakiyesi 940 bütçeıinclen sarf edileçektir. 

2 - Bu ite ait tartnameler ve evrak ş•nlardır : 
A - Ekıiltme şartname.i 

!S - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık. itleri reoel şartnamesi 
D - Teıviyeyi turabiye, tosa ve kirgir intaata dair fonni prtnarue 
E - Huıusi şartname 

F - Ketif cetnli, ıilıilei fiyat cetveli, metraj cetveli 
G - Proje, grafik. 

isteyenler b• f&rtoam.eleri ve evrakı (365) kurut mukabilinde 
Nafıa Müdürlü;üoden olabilirler. 

i -- Eksiltme 29. 2. 940 tariliinde, perıembe !'Ünü sut enda 
Viliyet Daimi Eoc\imeııi binaaıaıla yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf uHlile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için istt:klilerin (49(J4) lira muvakkat 

teoıınat vermesi ve buudan baliku aşağıda.ki vesikaları h:ıiz olup 
gösterme.:ıi lazımdır. 
A - Ticaret Odaaı veıikası. 
8 - Bu işe rirebilecetine dair mahalli elaliyet vuika Komiı
yeuuatlan en a:ı; aekiz rün evvel alacatı ehliyet vesikası . 

8 - Teklif mektupları yukarıda 3 nc:ü maddede yazılı saattan 
~ir ıaat evveline kadar Vilayet Daimi Eociimenine getirilerek Ek
siltaıe Kemisyona Reislitine makbu mukabilinde verilecektir. Posta 
ile ıön•erilecek mektapların nihayet 3 nci maddede yazılı aaate ka
dar i•lmif olması ve dıt :&arfıa mühür mumu ile eyiH kapatılmıt 
olm&11 liaım•ır. Peıtada olac:alı. ıec:ikmeler kabul edilme:&. 

• (1125) 4-4 

imttvaz Sahibi ve Yazı loleri Direktörü= İsmail Girit 

Basıldıtı yer: Akın Basıwevi İstanbul 
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ABONNEMENTS 
Ville et Province 
3 m oi Ptn 450 

850 
1 00 

Ol s llOO 

L e N o Ptrs 5 

DIMNCHAE 

Quotldlen des Adjudications 

25 FEVRIER 1940 

ADMINISTRA TION 

G la t , f ermcne ciler Cad. 

K b e 

N . il 2 

l elephoı.e: 49442 

Pour la Publicite ı'adreaser 
a l' Administration lournal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Boite Poatale No. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de .' ndjudicatlon 
·- Mode - •• __, Pr~ Caution. 

d '1ıdjudicat. eatlmatif proviıoire ------------.....-- ----
Adjudicatioı1s au Rabai~ 

Lieux d';dFidi;;';tion et du 
Cabier deı Chargeı 

C onstr uctions- eparatlorıs-Trev. Publics- ateriel de Construction-Cartographie 

Constr. magnsin: 6 p. Publique 3502 69 264 - Pri-pose Vakoufs lsP.arta 
> dnlots s route Keşnn·lp ala ,, 3002 4 225 19 Dir. Trav. Pub. Edime 

Rep. de chaussee s route Tekirdııf·Mnlkara Pli caciıı 13.346 71 1001 - n n n Tekirda2' 
4480 m. 

Repar. batisse menuiserie Lycee Garçons Is· 
tnnbul (nj) 

Reparation salle operations de l'h8p. de Publique 
Haydarpaşa (nj) 

771 93 Dir. Lycee Garçons lstanbul 

9508 95 713 18 Com. Ach. Comm. Mil. Isı. Fındıklı 

E lec ricite- az-Ct- --uffage Central (lnstallaUon et Materiel - -
Groupe electrogene Diesel de 150·160 klw 

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Toile pr. blouse= 5C 000 m. Gre iı gre 22500 -
Etoffe pr. habits de tr vail: 25000 m 

" 
18750 -

ois de Construction, Planches, Charpente 
-.... ---~ ~......-

3375 
2813 

Dir. Gen. Exploit. Electricite Hatay 

C . A. Min. Def. Nnt. Dep. Aviat. 
,, n 

Joura Heure a 

28·2-40 14 
29-2-40 l 5 
12-3-40 15 

5-3-4 14 

l-3-40 15 

29 2-40 11 
29-2-40 10 

Bois de constr. de div. dim. : 3i3 653 m• Gre a a-re Com. Acb. Econ. MonGp. Kabatache 29-2-40 16 -

Combustible - Carburant-Huiles 

Vacoum d' hiver: 4 t . Gri a gr~ le k.. O 63 
., d 'ete: 14 t. 

V al vali ne: S t • 
Graisse: 6 t. 
Petrole: 6 t. 

Oivers 

C audron gnnd: 1540 p. 
,, petit: 1040 p. 

Couvercle de chaudron: 120 p . 
J> > > 100 n 

Po!le iı. frire: 265 p . 
Petıt senu i nse et couvercle: 178U p. 
Pasaoire: 50 p. 
Gamelle: 980 p. 
Mulet de transport: 1 t6te•mulet pr. transpcrt 

de mitrailleu eı: 12 t!t~ 
Fer iı. cbeval: 50000 p·-cloua: 1,5 million 
Selle 

Provlsi on 

n 

" 
" 
" 

Publiq'lle 
» 

" 
n 

• 
" 
n 

n 

Gre a grc 

" 

Orge et avoine: 195750 k. • Cre a rre 
Macaronis: 3 t.·sucre: 4 t.·oiınons: 2,5 t. ·len· " 

tilleı: 4 t. (oj) 
Macaronis: 8 t.-sucre: 12 t. (ııj) " ,, 8 ., ,, 1 n • lentilles: 8 t. (aj) n 

" 2 " n 3 n - pomme de terre: " 3 t.·lentilles: 3 t.·oignons: 3 t. (ai) 
Macaroniı: 8 t.-ıucre: 8 t. (aj) 
Pomme de terre: 12 t.-oignoı.ı: 12 t.·lentilles: 

12 t. (aj) 

n O 63 
,, o 48 
n O 47 
n O 22 

11745 -
2455 -

4960 -
4840 -
2050 -

4000 
1980 

Viande de bocuf: 45 t. Pli cach le k. O 30 
Vıande de ıııuuton: 1 t. Publique ,, O 40 
Haricots ıecs: 100 t. (aj) Gre a rre lo k · O 22 
Comprime de lentilles pr. ıoupe: 20000 boiteı Pli caoh la boite O 26 

~udications a la surenchere 
Bois de ch!ne: 46255 k.. 
Cbnrbon de bois de ebene: 8430 k.. 
Poudre de charbon de bois de cheı:e: 7 ,5 t. 
Valonnee: 716 k. 
Chnrbon de bois de ch~ne: 104 le. 

n " • n hetre: 1190 it. 
Boiı de saule: 28 k . 
Peaux de boeufs, eh ' vre et mouton 
Voiture et chevaux 
Boıı de snpin: l ltı3 quint. 

n n n 477 m3 

Publique 

n 

" 
n 
::ı:ı 

, 

::ı:ı 

, 
Pli caelı 
Publique 

647 57 
316 13 
75 -
26 06 

. 04 -
119 -

2 80 

135 -
m8 4 90 
> 4 90 

189 -
661 50 
180 -
211 50 

99 -

150 15 
101 -40 
11 iO 
9 75 

25 83 
173 56 

95 55 

1500 -

881 -
184 -

372-
363 -
145 -

300 -
148 -

1012 50 
30 -

16:>0 -
390 -

48 57 
23 71 
5 63 
1 88 
7 bU 
8 93 
o 21 

428 -
176 -

Com. Ach. Comm. Mil. I:ı;t. Fındıklı 
., ,, 
,, ,, 

" n 

> 
" 

Com. Ach. Milit. hparta 
.> 

J) 

n 

" ,, 
, 
> 

• 
n 

n 

> 
ll 

Reiiment Bolu 

Com. Aob. Comm. Mil. Ist. Fındıklı 

n 

Com. Ach. Milit. Isparta 

n 

n 
> 

n 

n 

" 

> 

n 
> 

" 

" 
" 

4-3-40 10 
4-3-40 10 -
4-3-40 IO -
4.3.40 • 10 ..-

4·:l·40 10 -

29·2-40 
29-2 40 
29-2·'40 

10 -
10 -
10 -
10 -
l1 

29 2 -40 
29-2-40 
29·2-40 11 
29·2-40 11 
29·2-40 11 

28-2·40 10 -
5-3-40 10 -

9.3.40 11 -
6-3-40 10 50 

4.340 15 -
4·3-40 11 
4·3-40 11 -

4-3-40 10 30 
4-3-40 16 -

" , 
Ecole Gendarmerie Edirne 4-3 40 

4-3-40 , 
Com. Acb. Comm. Mil. ı~t. Fındıklı 

n " 

Oir. Forets Edirne 

" " 
n n 

" n 

n " 

" n 

" " Liiue Aviation T. Suc. Düace 
Bureau Executif Tarsuı 
Dir. Foreb lçel 

" n 

27·2-40 15 -
12-340 11 -

1·3-40 
1·3-40 
1.3.40 
1·3-40 
1-3-40 
1·3-40 
1-3-40 

28-2-40 
7, 14-3·40 

12-3-40 
7.340 

15 -
15 -
15 -
ıs -
15 -
15 -
15 -
14 -
9-

14 -
15 -

(3üncfi sayfadan devam) 1 • • • İıpartadaki kıtaabo ıenelik ihtiyacı olan 8,000 kilo makar· 
ıtib r n bir ay iç.inde pazarlığa bırakılmıthr. Son pazarlık 4.3.940 1 na, 700U kilo tozfeker, 8000 kilo mercimek açık ekıiltwesiııde tek
panrtesi güniı snal 15 de satınalma l<omııyoounda yapılacaktır. lif edilen fiat pahalı ıörüldütündeo 4.3.940 pazarteıi günO ual 

Şartnamesi Isparta Tümen komutanlığı biouındaki aatınalma 11 de aatınalma koaıiıyoııundtt yapılacaktır. 
komis}'ondadır. İstekliler tartnameyi komiayoada görebilirler . Mubııammeo tutarı 4840 lıradır. 

Muhammen tutara 4960 liradır. İlk teminatı 363 liradır. 
İlk teminatı 372 liradır. İıteklilerio mezkur •ünde teminat mektubu veya banka mek-
İateklılerin mezkur ıioe kadar teminat mektubu veya haaka tuplarile komiayona r•lweleri. 

mektuplarile komiayooa ıelmelcri. • • • Tefınnidoki kıtaatın senelık ihtiyaoı olan 2 bin kilo malt nıa, 1 

3 bin kilo toz §eker, 3 bin kilo patates, 3 bin kilo mercimek, -' 
kilo kuru so~an a9ık eksiltmesinde teklif edilen fıat pahalı görüldl 
den 3.2. O tarihinden itibaren bir ay içinde paznrl ığn bırakılmıştır 

pazarlık 4 • .3.40 pazartesi günü saat 1 l de sntınalma komisyonund• 
pı?ncak.tır. 

Şartna esi Isparta tümen sntınalma komisyonundadır. İstekliler 
nameyi komisyonda görebilirler. 

Muhammen tutarı 2050 liradır. 

İlk teminatı 145 liradır. 
lıtekli l erin meuQr günde teminnt mektubu veya 

ri le komisyon gelmeleri. 

• • • Deniı.l ideki kıtaahn senelik ihtiyacı olan 8000 kilo oı. 
na, 80 O kilo tozşeker açık eksiltmesinde talip zuhur etmediğ~.ı 
eksiltme on gün uzntılarak 3 2.940 günü ikinci eksiltmeai Y'!" 
iıe de bu defa tekrar talip talip z.ulıur etmediğinde 3.2.940 tan it• 
bir ey içinde pazarlıga bırakılmı tır. Son pazarlık 4.3.940 p•ı• 
iÜnÜ snat 10,30 da satınalma komisyonunda yapıl cakhr. Şar1" 
si İsparta 1 ümen aatınalmn komisyonundadır İstekliler f&rtıı• 
komiıyonda görebilirler. 

Mub mmen tutarı 4 bin liradır 

İlk tem in h 300 liradır. 
isteklilerin mezkur günde teminat veya banka mektuplıırill 

misyona gelmeleri 

• •"' Antıılyndaki kıtoatın senelik ihtiyacı olan 12 bin kilo 
tes, 12 bin kilo k ıoğan, 12 bin kilo mercimek açıK eksiltıJJ 
teldif edilen fiat pahalı görüldügünden eksiltme on gün uıllt1 
3.2.940 günü ikinci eksiltmeye konulmuş ise de bu defa tek''' 
1 f edilen fi at pahalı görüldütüeden 3 2 .940 tan itibaren bir .. •~ 
de paz.nrlıfa bırakılmıştır. Son paz rlık 4.3 940 pazarteıi gu" 
16 da satın ima komisyonunda yapılacaktır . 

Şartn meai İsparta tümen salınalma komisyonundadır. İt 
şartnameyi komiıyonda görebliirler. 

Muhammen tutarı 1980 liradır. 

İlk teminatı 148 liradır. 
İsteklilerin mezkur güne kadar teminat mektubu 

mektublarıle komisyona gelmeleri. 
Saat yarı tümen daire saatile olacaktır. 

İstanbul Komutanhğı Satınalma Komisyonundatı 
Münakasa fÜnÜ talibin in vermiş olduğu fiat komisyoıt~ 

görüldütünden Komutanlık birlikleri ihtiyacı için yüz bin Jııll ~ 
faıulye pazarlıkla satan alınacaktır. Münakasnsına 27.2.940 ,,IJ 
s at on bette başlanaeaktır. Beher kilosunun muhammen ~· ~ 
karuştur. ilk teminat parası 1650 liradır isteklilerin bellı I 
aaatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma komisyonuna mür•'' 

• • 

MUZAYEDEL 
- - ---İstanbul 4 :üncü İcra Memurluğundan : ,

1 
Bir nlacatm temini ı.ımmında haczedilip paraya çet'11 

kar~r verılen altı gözlü Frijider marka ~ondurma mubaf••: 
neu ve iki bilardo masası Beyoğlundo istiklal caddeıi 453 lı' 
ralı Yeni Spor Lokanta ve Birahanesinde 28.2.940 çarşaı:tl 1 
aut 9 da birinci attırma ve itbu günde kıymetin yüzde 75 t'ı' 
madığı takdirde l 3.9 O cuma günü aynı mahal ve ayoı s1• 

arttırma ıuretiie satılacatı ilin olunur 

lçel Orman Müdürlüğünden : fil 
Kental Cinsi Muhammen vahit 

1163 çam eıçara 4 Lira 90 Kaıtılf 
lçel vilayetinin Gülnar koz.a11 dahilinde Kara mans•1'' 

ormanındun l 163 metre mik p kerestelik çam eı;çarı -atıf' 
mıttır. 

Satıt 12.3.940 sah ıüııü saat 15 de Meninde oroı•11 

müdürlüau daircainde kapalı zarfla yapılacaktır. ı 
Muhammen bedeli .kereıtelik efçann beher iayrı ınaı:ıı' 

mikabı 400 kuruştur. ,, 
Şartname ve mukavelename projeleri Gülnarda orı:tl !

teflij'iodeu Mersinde orman sevirge müdürliıfıünden 'V• 

oruıau umum miıdürlügünden alınır. 
Muvakkat temiuatı 428 liradır, 
Teklıf zarflarının 12.3.94 ı salı günü tam 

misyon rcisligiue verilmeıi l &ımdır. 

Salat umumidir. 

• • • M3 03 Cinsi MubaaııJl~ ~ 
. 4i7 Çam ağacı 4 Ura 0, 
lçel Vilayetioın ut kaıtası dahilınde kuranlık der• ~' 

manından 477 metre mikap kerestelik çam a~acı satış~ ~il 
Çaw efçarının beher metro wikap gııyri ınamulu11 

meu bedelı 400 kuruıtur. ılı 
Şartname ve mukalename projelerini görruek istet•" ~ 

ıin çevirıe wüdurlu~üne Mut ormaıı böl!.e şefliğine \• 
orman uwum müdurliliüııe mürac.ıat et-ııeleri. . ı• Satıı; 7.3.9 .l) guııu ı at 3 de '1er.11in orman ç vıt 
fıünde yapılacaktır. 

Satış umumi ol p açık arttırma usulile yapılncsktır· 
Muvakkat ten inntı 176 liradır. d'd 
Taliplerio ,artııamede yaz.ılı veaaiki relirmeleri ıı:ı• 


