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E onomik Haberler 
Çivi ihtikarı 

/\\'ru d • hUril ~a an, bilhassa ltalyadan 
~lik· tnış olan çiviler üzerinde 
l~-~ Yapıldığı görülmüş ve 
~t~ ~t Vekaleti baş kontrolör· 
tt~'ı u çivi ihtikarı har,s:ketine 
}o 117~d ctıniştir. İhtikar komis· 
diiıtı· a ıneseledeıı haberdar e-

'tlir 
ı: Çi~il . • 
"'tıı • er pıyasnya gelince, ge· 
27.28 llhalatçılar bunların fiatını 
•t bi kuruş olarak göstermiş 
~rltı; ~e esbabı mucibe ileri 
ki~ı 'hlr, Fakat yapılan tet· 
. tr b 
tı~dc ' u ı.necib sebeblerin ye· 
~ic:d olınadığıııı, binaenaleyh 
'uııt .en gelen çivilerin de da
~ .. 1 ll'ıal edilenler gibi 25 ku· .. ,,, f' 
~tlic: • ıat üzerinden satılması 
U.~ı_Cı111 ~t e varılmıştır. Bu şekil 

Hurda demir ihraıı hakkında 

Avrupada demir fabrikaları· 
nın hurda demire en çok muh· 
taç oldukları ve hurda demir 

ı fiatlarının çok yükıek bulundu· 
ğu §U sırada hurda demir ihrac 
ederek mukcıbilinde' mamul de
mir ithali müsaadesini istilıaal 
etmek üzere şehrimiı: hurda de
mir tacirleri Ankaraya bir mü· 
meı;sil göndermeğe karar ver 
mişlerdir. 

Tacirler, ihrac edilecek hurda 
demirlerin ilk partisini her fa
brikanın gümrük resminden muaf 
olarak memlekete sokup işe ya· 
ramadığı için hurdaya çıkarttığı 

fakat kanun mucibince satılma· 
sına da imkan bulunmıyan ma· 
kine hurdalarının te,kil etmesi
ni teklif etmektedirler. Bu şe· 

kilde makine hurdaları miktara 
memletimi1.de her türlü tahmi· 
nin fevkinde bulunmaktadır. 

tijtrirı cıl._rn bildirildiği sırada çi· 
tıı,1 21-28 kuruş üzerinden sa· 
~•ilet. airenilmiştir. Maamafih 
)n\. b~n kısmen satılsa bile bü

dııtıı ~~ kısnıınm satılmamış ol- ,_D_l_S_T_l_C_A_R_E_T_I M_l_Z_ 
l'· ananti ,rardır. Bir taraf· • 

ht leıt~~rct müdürlüğünce vazi· - ·--
~f ttık d.ld Kliring Hesapları Bcı.kiyeleri 

!Qıı h e 1 iği gibi diğer ta· ve Kredili ithalata Ait Ta.ah· 

. 
Tirk.iye Cümkwiyet MerkH Bu-

d, ~ u antış keyfiyeti üzerin· 
11 

tahkikat yapılmaktadır hütler 

~Q~ 
er'ie kutusu imali için kalay 

i va teneke ithali 
~ kilter d · 
~'ıııer e en iz.mire getirilecek 

1 
-ılıtc:: \'~ kutusu imalinde kul

~tkn4~ kalay ve teneke için 
kGııe a~dıroıa baş kontrolör· 
~de a~Ur cant edilerek mü· 
"\ıt8 1• 

11 ına ı ve ondan sonra 
~U~e 1~iled şirketine müracat 
~~ı:;. ln:ıım geldiği Ticaret 

' bit~~~c11 lzmirde alakadar. 
l •rılaıiştir. 
lıkıh 1 -._ 

•ı j taıya ticaret anlaşması 
l· taıya il ticaretimiz 

lı lir~· • 
~G 1

Yt·ltalya tic ret anlatma· 
-ti! lıtltcı l . 
~ 'lctı, re crı muvaff kıyetle 
''''tı 11 

rek bir protokal imza· 
~~ta, 11!üındur Haber aldığı· 
tli . e ltalya hükümeti menı 

1td 
rl, n mal satın olacak 

lı.tl\~r/' 118 • fiındiden külliyetli 
' il IJrıtn tevzii ne bnılaın ış · 

~ G~k. 
~' ~~l1an ı.anayi firmala· 

' t,ı 'ı·tf ıri izdeki alakadar· 
1( 1 1 d • 

~~ '-evam etmektedır. 

ny'Ya 
L ~ııı Yapılan tütün ihracatı 
"'1 l --,. ·ı 1 le,, 1 e y pılan muvak· 
~ ?oı:ı c\.•nlaşm sı ahk5.mınca 
~ la ol ıralık kısmı piyasaya 
' l llı:ıııı t ~I, İrili k "t u. Bunun 2,5 mi 
l\~'J>•~ kııını tütün ihraca· 

ı. "'I... ••tı r qt .. )i . 
~~~ t t~ Al anyaya yüz bia 
ı leb, · Uıı iluaç olunmuştur. 

. 125 ·1 
~'4 '$İı. el, ~· JOA liralık kı· 
l\~•tıır, e bır çok siparitler 

~. •ııt,r 
>-tı t 1 •o~ ~ünlerde bil. 
>, 1.J ı.cketımızden zeytin· 

~ttı ll!l; h 

\'l '~le.d U:&ere t şebbüıler 
~~· lld1, ~lıır. H 1 uki yeni 

~~ •le tlc 1 anyaya ibrac olu· 
>•tı illa tdd~lcr nr.ımaa ıey· 
t . • edılm mittir. 
arı,tarı ---

"-~ıt . 1 da tütün gönderildi 
t~ tıat 
~ lttı re~ .• Ve bilhassa Ma· 
1 ..... Jısıne " . 

'"'llbt 1• •umunelık ola· 
c ıf p ·ı tiS d . artı er baliade 
•rıl11ıi1tir. 

kasından ıılınıın hetap hiiliiıalıırına 
göre 17-2-1940 tarilııintfcki klirini' 
hesapları bııkiy leri. 

CETVEL: ı 

Türkiye Ciimhuriyet Merkez Ban· 
kasındaki ldiring h .. apları borçlu 
bnk.iyeleri: 
Almaıtya 

A laesaplnrındaki 

h.roumuz 14.757.600 
Almanya 
B hesaplarınciaki 
alacafımız J.642.200 •13.115.400 
Belçika 586.300 
Çelaoılovakya 795.300 
Finlaadiya 792.800 
Fransa 3. OM. 700 
Hollanda 312.000 
İngiltere 7. 787 700 
l)panya 279.300 
lsnç 
D Heıaplım11daki 
borcumuz 2. 00.5Ull 
A benplarındaki 

alacnfımız 160.000 2.439.HOO 
lsviçrc 16-t.100 
İtalya 
A hC6abındaki 
borcumuz 2.089.800 
italya 
B hesabındaki 
alacağımız 8~9.100 

Lehistan 
Macaristan 
Norveç 
Romanya: 
Borcumuz: 

l.240.7UO 
431.200 

1.417.300 
262 600 

Hususi hesap T.L 89.200 
Eski hesap T.L. 6.400 
Yeni hcsnp T.L. 891.100 986.700 
Alacağımız : 
Muvakkat T.L. 266.400 
Eski turizm 
hesabı T. L 

s.s.c.ı. 
YunaRi!ilan 

80300 

CETVEL: 2 

296.710 
690 000 

16.600 
511 200 

Muhtelif mımleket.leria Merlıce.r; 

Banka! rıada tıatulım kliring he· 
saplarındaki a\acak.lsrıaız: 

Memleket Miktar L. 

Bulgaristan 
Estonya 
Leto•y• 
Litnaya 
y ..... .,.. 

700 
23.,Q() 
67.000 
25.IOO 
88.400 

Kanunlar, Kararnameler ve Ticaret Muahedeleri 

Gümrük tarifesinin 795 numarasıuın ''O,, 
pozisyonunu tadil eden kanun hakkında Maliye 

Vekaletinin tamimi 
'~------· 

Gümrük tarifesinin 695 numa· 
rasının "D,, pozisyonunun tadi· 
line dair olan 18. 1.1940 tarihli 
ve 3781 sayılı kanunun sureti 
bağlı olarak gönderilmiştir. 

1 
yctli bir fcırk bulunması hasebi· 

Sözü geçen pozisyonun eski 
tekline göre kiloda bir kuruş 
resme tabi olan mazot ve mo· 
torinlerin 270 dereceden evvel 
takattur eden hafif kısmının yü:ı· 
de onu reçmeruesi meşrut bu· 
lunduğu halde bu pozisyonu ta· 
dil eden mezkur kanunun l inci 
maddesinin 1 numaralı bendi i
le bu nisbet yüzde kırka çıka· 
rılmış ve buna mukabil bu po 
~isyona dahil olacak mayi ma· 
deni mahrukatın 180 dereceden 
evvel hiç takattur etmiyecek ev· 
safta olması lazım geleceği de 
maddeye ilave edilwiş olduğun· 
dan badema 180 derece ile 270 
derece arasında taknttur eden 
hafif kısmı yü1.de kırka kadar 
olan mazot ve motorinlerden ki· 
loda bir kuruş resim alınması 

lazım gelmektedir. , 
Aynı tarife numarasının 3264 ! 

sayılı kanunla değiştiril en "C" 
fıkrasında gaı: yağı ve benzerle· 
rinio JOO kiloda 6 lira resme 
tibi tutulmakta olma ı ve bu 
suretle motorin ile gaz yağı güm· 
rük resimleri arasında ehem mi· . . 

le uı:uz gümrük resmine tabi •· 
lan motorinden gaz ya~ı elde 
edilınek suretile resim kaç kçı· 
lığı yapılması imkanlarını ber• 
taraf etmek üzere kanunun ikin· 
ci ruaddesile, birinci madde hük· 
müne göre idhal edilen maıot 

ve motorinden tasfiye suretile 
gaz yağı istihsali menedilmiş ve 
bu ınemnuiyete muhalif hare· 
ket edenler hakkında (hir ay· 
dan bir seneye kadar hapis ce· 
zasile birlikte tasfiye suretile İı· 

tihsıtl edilen maddeler ve tasfi· 
ye için kullanılan alit ve ede· 
vatın da müsnderesi) •eklinde 
cezai müeyyede vazolunmuo'itur. 

Bu motorinlerin içinde 270 ha· 
raret derecesinden evvel takattur 
eden kısım evvelce yüzde on 
niabetinden faz.la olamadıfı bal· 
de yeni kanunla bu maddelerin 
petrol istihHline müsait hafif 
kısmının yüzde kırka kadar ol. 
rnasına cevaz verilmit bulundu· 
ğundan bu yü:ıden bcrhanri bir 
resim kaçakçılığına mahal kal· 
mamak üzere bu huıuıta mü· 
teyakkız bulunulması ve icabın· 
da gümrük idarelerile de teşri· 

ki mesai edilmesi ve keyfiyetin 
mülhakat malmemurlarına da 
teblıt olunmaaı temenni olunur. 

KASALAR 
inşaat -Tamirat- Nafıa işleri - Malzeme-Harita 

Maarif Matbaasl Müdürlüğünden : 
Nev'i Muhammen bedeli 11 

0 7,5 pey akçe1i 
Sıtrnak 3776,80 lira 282,26 lira 

Matbaamız ıçın yapılacak olan gazden korunma sığınağının açık 
eksiltmesi 14.111.940 perşembe günü saat 15 de Cataloglunda Yük
sek Mektebler Mubıısebeciliğiııde İcra kılınacaktır. 

Şartname ve diğer evrak müdürlüğümüzde görülebilir. 
İsteklilerin pey akçelerini veya teminatlarını yatırmış oldukları 

halde o gün o saatte komisyctnda hazır bulunmalara. 

Nafıa Vekaletinden: 
ElaLli·İran hududu hattının takriben yüz kilometreden ibaret 

bulunan Elıizıt·Palo.Şeylı Viran deresi kısmıuın etüt ve aplikasyon 
ameliyab kapalı zarf us ... lile münakasaya konulmuıtur. 

Münakasa 12.3.910 tarihine teudüf eden sah ıüııil saat 16 da 
vekaleticoiz demiryollar inşaat dairesindeki münakasa komisyonu o 
dasında yapılacaktır. · 

Bu itio muhammen bedeli yetmiş bin liradır. 
Muvakkat teminatı dört bin yedi yüz elli liradır. 
Mukavele projesi eksiltme şartnamesi Bayındırlık işleri genel 

şartna'l:eai etüd umumi fenni ş rtnamesi, kati mükifilerin hesapla· 
rına ait 4 A numaralı tip, istikşaf haritası katar aüratlerini ve fren 
mesafderini göstererir diyogramdan ibaret bir takım uıünakasa ••· 
rakı üç yüz elli kuruş mukabilinde demiryollar inpat dairesinden 
tedarik olunabilir. 

Münakasaya girmek iatiyonler bu husustaki her türlü referan· 
starını ve diter vesikalarını bir istidaya bağlıyarak. münakua tari
hinden en az sekiz gün evvel vekalet:mize müracaat ederek bu 
münakıısaya girebilmek için ehliyet vesikası istiyecekler ve bu ve· 
sikalarıııı teklif zarfuı koyınuf bulunacaklardır. 

Teklif verecek olanlar teklif :ıarflarını 2490 numaralı kanunu· 

M üte ah h i t 1 er i n Ta k v i m i 

YARIN 29. 2 940 ta YAPILACAK İHALELER 

Dörtyol Belediyesi : 
Elektrik tes'aatı ve inş. (No 1305) 

Edirne• Askeri SAK : 
Butday kırdınlması (No l327) 
Erzak çuvalı (No 1337) 
Sabun (No 1337) 

İst. Defterdarlığı : 
Un V8 kereste aııl:azı (No 1330) • 
T~!umba ve bilardo (No 1328) • 

Uıküdar Kadıköy Halk Tram· 
vayları : 

Arıpul ve arşe aleminıyum (No 132 ) 

Gaziantep Vilayeti : 
Menfez ve şo•e inş. (No 1328) 

Yüksek Öğretmen Okulu : 
Satleyağ (No 1328) . 

Giar. Muh. Gen. Kom. İst SAK 
Muşamba (No 1329) 
Makarll iplığı ve sancaklık şalı kumaş 

(No 1335) 
Ye-r.lılı: elbisa (N<> 1329 

Nafıa Vekaleti : 
Keçe çizme (No 1329) 

İst. Beledı}esi: 
Kumaş (No 1329) 
Sade yağ, ıeytın yağ. Te.)itİn tanesi 

(No 1329) 
Demır malıemeaı (No 1330) 
Kaldııım tamiri, ielı:ele temdidi ve ahşap 

rıhtı ıının tamiri (No 1330) 

İst. Elektrik Tramvay ve Tünel 
i,ıetmesi: 

Bayrak (No 1330) 
Tamirat malzemesi (No 1330) 

Zonguldak Vilayeti : 
Şose ınş. (No 1331) 

Şeydıköy Belediyesi: 
Cnmı binası çatısı tamıri (No 1333) 

Edirne Nafıa Müd. : 
Menfe .. tamirı (No 1333) 

İsparta Askeri SAK : 
Paıatt!a, k ıoğnn ve mcrcımek (No 1SS3) 
Kor.an, balı:r c;, pli' tavaaı ve (No 1540) 

Çanakkale Jandr Taburu : 
Makarna (No 1 35) 

Malatya Tütün Fabrikası Müd. : 
Tahta parç ları (No 6) • 

Askeri Fabrikalar U. Müd r.: 
ipek kumaş (Ne 1339) 

Tophane Lvz. SAK : 
Arpa veya yu laf (No 1341) 

Cıhanbeyli T. Hava Kurumu : 
Kurban derılerı (No 1341) • 

Ank. Elektrik ve Havagazı 
T. A. Ş.: 

Moden kömünı (No 1341) 

M. M. Vekaleti: 
Mıntanl le bez (No 1340) 
iş e b11elik kumaş (No 1340) 
Dıvarcı ııandıtı (No 1342) 

Çorlu Kor SAK : 
Un çuvalı (No 1342) 
İnhiıarl r U. Müd.: 

Kereste (No 1340) 

Çanak Mst. Mvk. SAK : 
Tahta ve lata (No 1329) 

D. D. Yolları: 
1 Cıvata, paratoner cubutu ve (Ne 1S29) 

Adana Askeri S.A.K. : 
Silindır yaA"ı (No 1529) 
Süraof ve rczidü yağı (No lSSO) 

ist. Komutanlıtı SAK : 
Sabit elb ıe dolabı (No 1330) 
fen tatbılı.at okulu binuı tamin (No 1330) 

Sıhbi.)'e arııba l::ovı m takını {No 1342) 

Ha niş : [ J Tırnak ıç n n ın nıt •U• 
ma alar, ışin hangı sayılı ı;aı.•tetle nefr• 
olduf!nnu gö&tenr 

C-J Sonunda yıld z ışaretı bu u au •tlar 
ı:niı:ıayedeye aılt r 

Münakasaya İ§tirak edecek olanlar devlete ait en az bin 
liralık infaatı hüsnü suretle ve hiç bir ihtilaf çıkarm ksızın 
ifa ettiklerine ve bu i§i vaktinde ve dürüst bir surette yapa· 
bileceklerine daiı nafıa müdürlüğünden alacr.ı.ldarı vesaiki 
komisyona ibraz etmeğe mecburdurlar. 

Askeri Fabrikalar İzmir Silah Fabrikası Satmalm 
Komisyonundan : 

İzmir &ilih fabrikası sınırı içinde mevcud proje ve f&rtnamesi 
ve tanzim kılınan vahidi kıyas cedveline göre (demir çatı fabrikaca 
yapılacaktır) 5500 lira keşifli demirhane ve dökümhane binalarının 
inşası açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 Yapılacak intaat işine ait şartname, pilan ve keşifler tatil rün-
leri haricinde her gün saat ıeki1.den 011 altıya kadar Halkapın rda 
İzmir silah fabrikast müdürlüğünden alınır. 

Açık eksiltme 11 mart 940 pazartesi günü saat onbeşte Halk . 
pınar ailih fabrikasında müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

1 Taliplerin 412 lira 50 kuruşluk muvakkat güvenmelerini İzmir 

• 

mal sandığına yatırarak olacakları makbuzlarını ve 249 l s yılı kanu· 
nuıı iki ve üçüncü maddeleri mucibince icap edeıı ve imdiye ka· 
dar yaptıkları inşaat işlerine ail vesikaları ile birlikte belli edilen 
ıün ve saatte komisyona müracaatları· 

1 
lstanbul Defterdarlığından : 

Defterdnrlık binasında ynptırılacak 6497 lira 10 kuruf 
ke§ifli hela infanll açık eksiltmeye konulmu§tur Eksiltme 
14.3.940 per§embe günü saat 14 de Milli Emlak Müdürlü ünde 
toplanacak olan Komisyonda yapılacaktır 

Mukavele, eksiltme Bayındırlık İtleri genel hususi ve 
fenni §E\rtnameleri proje ke§if hülasasile buna müteferrik 
diğer evrak Milli Emlak Müzayede Bürosunda görülecektir· 
Muvakkat teminat 488 liradır· isteklilerin muvakkat temina· 
tile birlikte bu işe benzer en az 5000 liralık İ§ ydptıklarınn 
dair idarelerden almı§ oldukları vesikr.ı.lara istina ~en istanbul 
Vilayetine müracaatla eksiltme tarihinden 8 gün evvel ala· 
cakları ehliyet ve 940 yılına c it ait ticaret odası vesikaları 
ibraz etmeleri muktezidfr. 

nun ye eksiltme şartname inin tarifatı dairesinde bazırlıyarak mi· Sam un Belediye Riyasetinden : 
nakasanın yapılacağı saatten bir saat evveline kadar numaralı m k- Belediyemizce park önünde Gazi iskelesi yanıııda bir deniz ga:r.İ· 
buz mukabilinde inşa t dniresi arıtırma ek5iltme ve ihale komisyo• nosu tesisi mutnaavver oldu~undan talip olanların şeraiti öğrenmek 
nu başkanlığına vereceklerdir. üaere Riyaset Makamına müracaatları ılan olunur. 

l lzmir Defterdarlığından : İ Kırklareli Belediyesinden : 

1 
İzmir hükumet konağı avlusunda yapılacak bina 2490 Kırkl~r~li Mer~ez Vilayetinde !eniden. i~şa ~ttirilec k sebze ve 

numaralı kanun hükümleri dairesinde açık ekıiltmeye konul· kaaab halı 6688 lıra 25 kuruş keşıf bedelı uzerınden kapalı z.arf 
muıtur. uıulile ve 1 ay müddetle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Muhammen bedeli 1995 lira 5 kuruştur- Eksiltme 19 mart 940 tarihine müsadif perşembe g-ünü saat 15 
1 Teminatı akçası 149 lira 63 kuruıtur· te Kırklareli Belediye encümeninde yapılacaktır. 
1 ihalesi ı 1.3.940 pazartesi aıünü ıaat on bett• milli emlak Eiuiltme tartnameai ve buna müteferri diğer evrak 133 kuruş muka-

müdirlüiüncle icra edilecektir• bilisule Kırklareli ılecliye Mimarhtından alınabilir. 

' 
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Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
Cinai Şekil Muhm· bH· T emtnat MfıraKat yeri Göaü !aatı 

A) l\1ünakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme, Harita 

Defterdarlık binuında hela inş. 
Deni& ~azinosu tesiıi 

aç. eks. 

Galatasaray lisesioin odun ve kömür de· aç. eks. 
posuuun çatı tamiri 

Sebze Ye kasab hali in' (şart. 133 kr.) 
Çoeuk bast. kapı ve pencerelerile sıva ve 

yagh boya v.s. inşant (•art. 2 l. \5 L.) 
&iazlıyan knzasının meskftn ve gayri mes· 

kün hali lıa:11r baritalannrn alımı işi 

(t wd.) 

kapnlı z. 

" 

6497 10 

2804 82 

266R8 25 
42809 50 

2500 -

ilaçlar, Kl i nik ve ispençiyari aıat, Hastahane Lvz. 

488 -

2 1 l 

2001 62 
3210 71 

187 50 

İst Def terdarlıtı 
Samsun Belediyesi 
Galatasaray Lisesi SAK 

Kırklareli Belediyeıi 

h.:mir Belediyesi 

Boğazuyaa Belediyesi 

14-3-40 

15 3 40 

19·3·40 
11-3-40 

14 -

15 

15 -
17 

21·3-40 15 -

---
İlaç ve sıhhi malzeme Zonguldak hastane· 

si için: l IO kalem 
İliç ve sıhhi malzeme Dıyarbakır Numo· 

ne hutanesi için: 259 halem 
İliç ve sıhht malzeme Sıvas Numune has· 

tanesi için: 105 kalem 
Ecza ve levazım Cerrııhpaşa Hast. için 
Tıbbi ecza zührevi lıastalıklar hastanesi için 

paz. 

n 

,, 

aç. eks. 
,, 

ı .:so -

3425 -

1882 4 ı 

4922 -
1031 76 

f 1€ kh ı k-Havcıgazı-l<alorifer (tesisat ve malzemesi) 

Akkü bataryaaı (temd.) 
Ampul: 26l)70 ad . (müteahhit nam ve be· paz. 

sab ına) 
Mensucat, f ibis_!!!. Kundura, Çamaşır 

Dü:r. beyaz kanaviçe 350000 m. kırmızı çiz 
rılı kanaviçe 96000 m.-l>eya.t çul; 15U030 
ad. (İngiliz men.eli) 

Kaput bezi: 20(·0 m. 

Kereste, tahta ve Söire 

Sandık taltlası: 1100 ad . 

paz. 

.. 
\ 

· paz. 

Mahrukat, Benzin, lV1aki ne yağları v. s. 

v.s. 

45!10 -
9245 -

Silioliir yatı: 2@ t. kapalı z. 5800 -

Müteferrik 

Kanniçe çuval. 5UOOO ) ad . lİngiliz men~eli) 
Oikiıtrin lr.oluı: 4 t. (temd.) 
Zincir T.S.F. 21: 42 ad. (temd) 
Te~lait .emeri ınaa teferruatı 
Sicim 2 m m: 180 k. ip 1 stnı.: 99 k. sicim 

4 mım: 960 lr..·at ormek içın mekik: 14 ad. 
Mi:ı;ika aleti: 4 parça nota 1ehpası : 17 ad.· 

ai,adır, pamak, ıemici feneri-el kan· 
tarı: 15 ad. 

Kalay 
Yol alit .e edevatı: 9 kııleın 

Motopomp: 5 ati. (miltealıbit nam n he· 
aabına) 

Semer kılı: 4 t. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Arpa: 200 t. 
• : 200 t. 
• : lGO t. 
• : 350 t . 

• 33 t. 
• : 32 t. 
• • 32 t. 

32 t. 
Yataf : 30 t. 
Satleyat: 2000 k. 
Arpa: 250 t.-kurıa ot: 250 t. ·yulaf:250 t. 
latı ı,.,d :ıy hmhrılmıs11: 710 t. (temd.) 
Sac~y• : 30 t . (temel.) 
Sıtır eti: 7~ t. 
Ekmeklik •n: 441 t. 
.!aıleyağ: 12 t. 
Bı.lgur: 55 t. 
Pr.-H: 82.:v i: -lahaaa: 8240 k. 
Kuru 6dm: :.6 t. 
.Sıfır eti: 80 t. (temd.) 

Çır&: 614 kental 
Elektrik lev zıınatı ye aebze 

Krom: 1000 t. 
ı .. euası 

Ratlyo makiaeai 
Şevrole marka kamyon 

er 

paz. 

pa:r.. 

" 

.. 

n 

pu. 

paz. 
,, 
,, 
,, 

n 

n 
,, 
• 
" 
" ,, 
• 

a~. ekı . 

" ,, 

" paz. 
aç. elr.s. 
paa. 

1400 -
567 -

48000 -

2500 -
567 50 

12500 -

2800 -

15900 -
15901 -
12480 -
25900 -
2243 -
2336 -
i4 o -
3400 -
3370 -
2460 -

8370 -
31500 -
22120 -
57J30 -
19570 -
8250 -

4880 -
20000 -

aç. art. kent. O 60 

" 

" 
" 

" 265 

222 

514 -

2S2 37 

369 15 
77 38 

337 50 
693 38 

435 -

105 -
42 52 

36!)0 -

42 56 
937 50 

210 -

1193 -
1193 -
935-

1943 -
337 -
351 -
510 -
510 -
375 -
365 -

623 -
2363 -
16-9 -
42)9 -
1467 75 
618 75 
198 -
244 -

1875 -

İst. Sıhhi Müesseseler SAK 

,, 

" 
lst Belediyesi 

" 

P.T.T. U. Müd. Ank. 
Deniz Lvz. SAK Kasımpaşa 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 

Tophane Lvı: SAK 

Tophane Lvz. SAK 

D. l>. Yolları Haydarpa'a 

inhisarlar Umum Müdürlüğü 
,, 

• n 
lstanbul Komut. SAK Fmdıkh 
Edirne Asi<. SAK 

Vize Aık. SAK 

" Gaziantep Nafıa Mild. 
Ankara Belediyesi 

Aık. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

Edirne Aık . SAK 

" ,, 
,, 

" ,, 
n 

" 
" ,, 

Vize Aak. SAK 
Samsun Ask. SAK 
İzmir Lvz. SAK 
.Bayramiç Jruıdr. 2 Alay SAK 

" ,, 
,, 

Edirne Ask. SAK 

" 
Konya Ln. SAK 

' 

13-3 40 15 

13·3 40 14 

13-3-40 14 

14-3-40 14 
14-3·40 14 

4.3.40 11 -
29·2·40 14 30 

8-3 40 15 -

4 3 40 14 30 

4-3 40 14 30 

1 t-3·40 15 -

8·3 40 15 -
5.3 40 15 -
5-3-40 15 
2-3·40 10 -
5.3.40 15 -

28-2-40 14 16 

28 240 14 16 
7-3 40 14 -
5 3.40 10 30 

2 ·3 40 11 -

29-2-40 
29-2-40 
29-2 40 
29-2-40 
2.3 40 
23 40 
2-3-40 
~-3-40 

2 a 4"' 
2 340 

28 2·40 

ıo -
11 -
14 -
15 -
9 30 

10 -
10 30 
IJ -
11 30 
13 -
14 16 

J ay zarfında 
29 2-40 15 -

6-3-40 14 -
7.3.4 ı 14 -
83·40 14 -

! 1-3 40 14 -
29 2-4l) 15 30 
18·3-40 11 
29-2-40 11 -

28 - İçel Orman Çevirıe Müd. 11-3-40 15 -
Üıküdar fcra Mem. Haydarpaşa İbra· 1.8·3·40 14 -

him Ata Mab. Bahçıvan Ramiz 
Eıki,ebir Defterdarlıtı 15·3 40 16 -
İst 2 oi İcra Aksaray Ordu 29.2 ve 5·3-40 15 -

Cad. No 298 
İıt. 5 ci İera Belediye Mezat Salonu 1.5·3·40 13 -
Sandal Bedesteni Z9·2·40 3 30 

----------------------------------------·=--=a:....-=---==-====,,.,,.,--=====c=-=---===..==_,.---=--~~~_...~--------
.Eksiltmeye •irecekleria kan"une!1 bulunması .lazım a-elen veniki 1 namesi mucibince vahidi fiat esası üzerinden kapalı zarfla ekıiltme· 

hlmıl laulunmalurı ve 0 
0 7,5 •zerındeo 2001 hra 6l kuuşluk mu· k 

vakkai teminatlarını havi olarak 24Yll uyılı arttırma ve eksi'tme j .ye onulaıu ~htr. 
kanuDUn lııGküınleri dairesine. bazırhyacakları kapalı za t flNrın 2 ııci Muhammen bedeli 428!)9 lira 50 kurut olup ihalesi 11.3.940 pa· 

adde.le y zıh vakitten bir aaat evveliue kadar Encümen Reisliğine :ı.artHi günü saa.t 17 dedir. 24~0 sayıl~ ~anunu~ tarifatı dahilinde 
makbu~ muko.bilinıle vermeleri ilin olsmur. huırlanmış teklıf mektupları ıhale gunu azamı saat 16 ya kadar 

İzmir Belediyesinden : 
Yapılmakt olan Çocuk laastaneıioio kapu ve pencerelerile sıva 

ye y~flı boya veaair mütemmim inşaatı, Fen i'leri müdürlütünden 
21 lira 15 lr.uat bedel mukabilinde nrilecek proje, lu!fif ve ,art 

~aeimende riyasete verilir. Muvakkat teminatı 3210 lira 71 kuruş· 

tur, 
•• * 

Galatasaray lisesinin odun ve kömür deposunun çatı tamiri. 
Bak : Galatasaray Liaeai SAK ilinlartna. 

il :sm::til±LZ!!! 

28 Şubat 1940 
,,,,,,,,,,; 

llaçtar. Klinik ve ispençiyari afat. Hasta.ne Lvz. 
İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 

Komisyonundan : r 
Zonguldak hastanesinin 110 kalem ilaç ve 11hhi malzemesi pa•'4, 

lakla satın alınacaktır. Pazarlık 13 3.940 çarıamba günü saat ti dl 
Cağalotlunda Sıbbat ve İçtimai muavenet · Müdürlüğü bina•111 

• 

kurulu kemisyonda yapılacaktır. Muhammen fiat 1480 liradır. 'feıf 
net: 222 liradır. ~ıtekliler şartname .ve Haleleri her 

0

gün. kooıis1°; t 
da görebilirler. latekliler 1940 yılı tıcaret odası ve11kasıle 2490 f 7 
yılı kanunda yazılı vesikalar ve hu işe yeter teminat makbu& 11 

f) it 
banka oıektubu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona ıelmtl~~ 

* • • Diyarbakır Nümune hastanesinin 259 kalem ilaç ve 11 bl 
' mal:r.emesi paznrlıkla satın alınacaktır Paze.rlık 13.3.940 çarŞ11 ~. 
1 günü saat 14,30 da Cağaloğluııda Sıhhat ve lçtimni Muavenet M6 

1
"(1 il 

i
l lüğünde kurul.u komi.syon~ll yapılacaktır Mı~ha~m.en fiat: 3425 ı:PV 

teminat: 514 lıradır. lsteklıler şartname ve lıstesını her gun ko 
J yon da görebilirler. İsteklileriu 1940 yılı ticaret odası vesik•' ~ ' 

249) sayılı kanunda yazılı vesikalar ve bu işe yeter teminnt . rıı•o' l 

buz veya banka mektubu ile bir tikte belli gün ve saatte koınıs1° 
gelmeleri. b la. 

• • • Sıvas Nümune hastanesini n 105 kalem ilaç ve 51 ı1 
malzemesi pazarl ı kl.ı satın alınac kt r . Pazrrlık ~3·~·94_0Jıı' 
ıamba günü saat 14 de Cağnloglunda Sıhhat ve lçtımaı t<tıt 
venet Müdürlüğü binasında kurulu l<.omisyonda yapılaca ~~ 
Muhammen fiat: 1882 lira 44 kuruş, teminat 282 lira 37 JJ 
ruı· İsteklile~ şartnamesini ve listeyi rher gün KomisY0~~ 
~örebilirler· isteklilerin 1940 yılı ticaret odası vesikasi\e 2 .~ Ilı 
sayılı kanunda. yazılı vesikalar ve bu işe y~ter teminat ııı~, 
buz veya banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte 
misyona gelmeleri· 

' 
İstanbul Belediyesinden : 

Tahmin bedeli İik teminat ~ 
9? 00 '.)69 ı- c h b t . . • l" l tı 49 -, "' , a erra paşa as anesı ıçın uzum u 

1031,76 77,38 
ec:za v~ levazım ~ 

Zührevi hastalıklar hastaneıi için tüıll 
olan tıbbi ecza. ~ • 

Tahmin bedellerile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı tı~ it 
ecza ve levazım satın alınmak üzere ayrı ayrı açık eksiltmeye , ~ ti 
nulınuştur. Şartnameler Znbıt ve Muamelat Müdürlüj'Ü kalelll'~ct 
görülecektir İhale 14.3 940 perşembe günü saat 14 te Daimi f:;ı tt 
mende yapılacaktır. Talihlerin ilk teminat makbuz veya mektU f 1\. 
ve 940 yıl na aid Ticaret Odası vesikalarile ihale günü ınu•Y 1( 
saatte DailDi Encümende bulunmaları.. ..../ ~ 

Elektrik, Ha va gazı, Kalorifer Cf esisat ve Malz.) ~ 
p, T. T. Umum Müdürlüğünden: ı 

• eksaıı' idare ihtiyacı için tcılibi çı~mıyan akkü bataryasının 

müddeti 10 gün uzatılmıştır. i~ 
Muhammen bedel 4500 muvakkat teminat 337,5 lira olup elı'0, 

meıi 4 Mart 940 punrtesi günü saat l l Ankara P. T. T. l]&JJ 
müdürlük binasındaki satıııalma komisyonunda yapılaeaktır. ,t 

İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka temioııt (il ,/ı 
tubile kanuni vesikalarının hamilen mezkur fÜn ve saatte o lı0 

yona müracaat edeceklerdir. 1' 
Şartnameler, Aııkarada P. T. T. levazım İstanbulda p. t 

levazım ayniyat şubesi müdürlüklerinden bedelsiz olarak "e 
cektir. 

Deniz Levazım Satınalma. Komisyonundan: ,_ 
Taahhüdünü ifa edemiyen bir müteahhid nam ve hesabına 0 O'~ 

üzere 26070 aded ampq) 29 Şubat 940 tarihine rastlayan perfe 
ıünü saat 14,30 da pazarlıkla alınacaktır. ~ 

Tahmin edilen bedeli 9245 lira ve ilk temiuatı 693 lira 3B 
ruş olup 'artnamesi komisyondan alınabılir . { ıı 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı veaaikle birlikte 1 ' 
paşada bulunan koaıiıyona belli güo ve sa tte müraeaatları. 

Mensucat - Elbise - Kun~ura - Çamaşır v. s. 
--~------ ..... ·-----· ............ --- __..._. 

Cinıi 

Golf elbise 

İzmir Kızılçullu Öğretmen 'ok 1lundan: 
1
, 

Miktarı Behr Tutarı İlk Aicl 0 ol 

280 

takım 

L. K. 
12 50 

teminatı olı' 

L. K. L. K. ııı 
3500 00 262 50 Kız.ılçul ~ 

' rehne0 f. 
Yukarıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli ilk teminatı ,ı~ • 

Kızılçullu öğretmen okulunun 1939 yılı ihtiyacı olan Golf. ~ı 
nıünakaaaya konmu~tur. Açık eksiltmesi lzmir ticaret lisesi 

1 ı' 
tınelına komisyonu tarafından 12.3.940 tarihinde salı ıünü ~8~~. 
yapılacaktır. Şartnamesi her gün Kültür direktörlütünde go~il 

0 
iıteklilerin teminat makbuzları ile birlikte ıatınalma koını•f 
müracaatları. 

• * • 
Kundura köselesi ve aarı vaketa alınacaktır. 

ma SAK iJlnlarma. 
* •• 

Kanaviçe ve çul alınacaktır. Bak: İnhisarlar u. Müd. u•111
' 

* • * -
2 bin metre kaput bezi alınacaktır. Bak :_ke~reıte siil"

11 ı, 
İstanbul Lvz. Amirliği S. A. K. ilanına. 

t~ 

Kereste, Tahta ve saire ... 
latanbul Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonund' 
Aded 
1000 2 x 20 x 400 19ndık tahtası. 

100 2 x 15 x 400 sandık tahtası. e 
2000 metre kaput bezi "talihlerin getirecekleri nüaııın•f 

ahnacuktır.,, j 

Yukarıda yaz.ılı kereste ve kaput bezi 4.3.940 pazar~: f' 
saat 14,lO da Tophanede Lv. amirliği salınalma komisyo11UP~
lılda alınaeaktır. İsteklilerin tewinatlarile belli saatte koınisY0 

mel eri. 

ahrukat. Benzin. ~al<in!_ yağlar v .r s 
D . D. Yolları Sa tınama Komisyonundan : 

3 
9.tO 

Muhammen bedeli 1800 lira olan 4 ton don yafrı iZ. biıt' 
ıünii ıaat 15 de açık eksiltme usulü ile Ankarada idare 
saba alınacaktır. 



' 

s: 

• lu ite rir•ek i.teye.leria ll5 liralık m•nkkat teainat ile ka· 
,:

11
:

11 ~ayin ettiği vesikaları hamilen ekıiltme saatine kadar kemiı-
11 ' ııbatı vücut etmeleri lazımdır. 
Şartname ADkarada malzeae daireıinde ~örüleltilir. 

il Gaziantep Nafıa Müdürlüğünden : 
11 '-lt Nafıa dairesi iıin açık elııiltme ile 9 kalem yol allt ve edevatı 
~ 11 alınacaktır. 
' lttQı!tdeli muhaameai 567 lira. 50. kur•ıtur. Taliplerin .nu_muııe_l~ri 
' la ek üz.ere ber fiin nafıa daıresıne ve minakuaya ışhrak ıçıu 

te ·~40 perşembe günü a&.'lt 14 de 42 lira 56 kurutluk muvakkat 
111111•tı hamilen Vilayet encümenine müracaatları ilin olunur. 

' 

D. Demir Yolları ve Lima~ları lıletmesi U. İdar~~in~en : i 
ıı.a Muhammen bedeli 5800 l~ra olan 20000 Kg. sılın~ır yağ~ • 
~· 940 P87.artesi günü saat lo de Hnydarpatada gar bınuı da l 

•ııdeki komisyon tarafından kapalı zıırf usuliyle satın alınacaktır. 
, Bu ite girmek istiyenlerin 435 liralık muvakkat teminat, kanu . 
~ıı, tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi z.arflarını aynı gün 

t 14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lii'lımdır . 

, 

'-dırBu işe aid şartnameler komisyond n par ı sız olarak dağıtılmak. 

Anknra Merkez Hıfzıssıhha Mücs esesi Satınolma 
Komisyonundan : . "t ,Miieasesemiz için 200 ton Karabik kömürü müesseseye teslim 

tıyle açık eksiltme ıuretile astın alınacaktır. 
111~ Elcıiltn:ıe 4.3.940pazartesi saat 11 de Ank&Ta Merkez Hıbıssıhhn 

11
''•esesi sntınalma komisyonunda yapılacaktır 
l'ahınin bedeli 5000 lira ilk teminat 375 liradır. 

"-t Şartnamesini görmek isti yenler müessese batkitipliğine müra
tderler. 
~uvakkat teminatın muayyen saatten evvel yatırılması lazımdır. 

~klil rin belli gün ve saatle mezkür komisyona gelmeleri. 

-Uteferrifr -~~-~--~ 
İzmir Vilayeti Daimi Encümeninden : 

'it ~afıa dairesine ı ıuktazı olup satın alınacak olan aşağıda cins 
'nılllıktar ve muhammen bedelatı yazılı yol alat ve edc::vatı. ayr~, 
lef olarak 15 gün müddetle açık eksiltmeye konuldutundan ısteklı
ti 

111 hafıadaki şartnamesini tetkik ederek 2490 ıayılı yasa hüklımle
lt:~ töre lıa:urlıyacakları temiııatlariyle birlikte 4 mart 9.fO pazar 

t..ı liat 11 de daimi encümene batvurmaları. 
''tv· 

~-~ 1 Adedi Muh. bed. Nevi 
1\5, ~a 500 750 Kazma ve ~apa sapı 

Adedi 
800 

1000 
150 
500 
50 

ı M bed. 1 120 
JcC.: 800 560- Kürek, yalta tırm sapı 
1\,, r 50 32 50 Varyoz sapı 
çtp: IOO 70 Çekiç sapı 

100 90 Keser sapı 

51) 
lOn 

5U 
25 
10 kilo 

75 
70 
40 
2i1 
35 

1742 50 

El araltası 

150 
22 50 
75 
7 50 

375 

se 350 

Balıkesir Af!keri Satınalma Komisyonundan : 
'""f 50o adcd bakır bakraç pazarlıkla satın alınacaktır. Bekraçlarıo 
~l Ye eb'adı hakkındaki malumat İıtanbulda Fındıklıda kor irti
•ııu •uh~Ylığıudan, Bursadada Tümen sahnalma komisyonunda mev
~~lt.ıt ihalenin tebliği tarihinden 1 ,5 ay sonra teılimi tarthr. Ta· 
~,/'·1 

ihale günfi olan 5.3.91U salı günil ıaat 11 de Balıkeıirde 
'-tınaluıa komisyonunda buluı;ımaları. 

==== 

Erzak. Zahire, Et. Sebze v. s. -Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan : 
Atatıda yuılı sebzeler pnarlılcln 29 2.940 perşembe günü s'!\at 

15,36 da Sületlundıı askeri satınalorn komisyonund yapılııcaktır 
Teminatı 198 lira isteklılerin knn•nda yazılı vesikalar ile komiıyona 
gelmeleri. 

Prasa Lahana V t'rileeeti yer 
Kilo Kilo 
2840 2840 
1960 1960 
1720 1720 
1720 1720 

8240 82~0 

Süloğlu 
Hasköy 
Hacıdanişment 
Yatcılır 

• • • Aş tatla yaz.ılı tırpalar 29.2.940 per;ewbe günü hizalarında 
yazılı saatlerde Sülotlu!ıda Askeri Satı alma Komisyonunda pnar• 
lakla satın ahnecaktır. isteklilerin komisyona gelmeleri 
Teslim yeri Ton Tutarı Tem·nat 

Yağc lar 
Hacid1ni mcrıt 
Sülo lu 
Has' öy 

2('0 
2 o 
16) 
J) 

Lira Lir.:ı 
15,900 1 Hl.'\ 
15, ı ' 1 .~ 
2 j Q ) .. ,~:; 

!.) : cıcııı ı .ı ~ 

Saatı 

10 
11 

15 

İzmır Levazım Amirliği S.uın.ılma Komisyonundan : 
İzmir r.ıst. Mv. birliklerinin kapalı münakasada bulunan 31, bin 

kilo sadeyağı ihtiyacına talip çıkmadıtından pazarlıkla satın alına· 
cllktır. 

İhalesi 29 2.940 perşembe günü saat on beşte Juşlada İzmir le-
\'azım amirliği sahnalma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin edilen tutarı 3l500 liradır. 
Teminat muvakkate akçası 2363 liradır. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika göster· 

mek mecburiyetindedirler. 
Pazarlıta iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçuneü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat muvak· 
katalariyle birlikte ihal~s~atinden evvel komisyona müracaatları. 

:ST ANEJUL 1 S T A !, 8 U L P 1 Y A S A S 1 
Ticaret ve Zahire 

Borsası 

- 27 2 940 

FlATLAR 
--CİNSi 

Buğday yumuşak 

aert 
lcıulca 

Arpa ı\nadol 

Yulaf 
Susaı:. 
Susıım yağı 

Mı•ır be,>n 
İç ceviı. natüı el 
Çavdar 
Ml! rcimak 
Katar peyniri 
1-"ındık iç 

__ ,_s•_~_ı Yulcıt r 1 

1

• 
Kr. Pa Kr. P • 

5 32 
5 20 

5 35 

17 
43 

:ıs -
4 19 

13 
57 -

6 -

17 15 

41 

ERZAK VE ZAHiRE 
TOPTAN FİA TLARI 
... Çay_ 

Cava 
Çin 
" a:tkuyruk 

Hindiye 
Seylan 

Kahve 
Patates -Bursa No l 

,, il 

" 111 TrabTon No 
n 

n 
Adapazarı 

,, 

1 
il 
ili 

No 

40\ - 450 
400 600 
800 - 1000 
440 - 500 
420 - 470 
103 - 1()4 

6 50 
5 5•1 
4 jQ 
6 50 

6 50 
4 50 

7 l 

~ 1 

~,50 1 
4,50 
7 
5 

3 

Konya .Askeri Satınalma Komisyonundan : 
80 bin kilo 11ğır eti pa:zarlıta bırakılmıştır. lık paıı:arlıtı 29.2.940 

perşembe gini saat l l de yapıh•caktar. Şarnamesi Ankara, istabul 
Konya LY. amirliği satınalma komisyonları11ıia l'Örilur. Muhammen 
bedeli 20 bin lira ilk teminatı 1875 liradır. i,teklilerin Kenya nake· 
rİ S.ilmaJma koaıisyoo•na ıeJmelcrİ. 

Edirne Aıkeri Satınalma Komisyonuad n: 
Cinsi Kiloıu M. fiatı Muv. T. İhale T. İhale T, Saatı 
Arpa 600,000 JOOOO Lr. 2925 · -5 3.940 11 
S. eti 400,000 30 Kr. 9000 25.~ 940 15 
Yukarıda cinsleri, mikdarları muvakkat temiuatları mubammea 

fiatları ıün ve saatları yazılı olan sığır etine eyvclce verilH fiat 
pahalı ıröriildüğünden arpoyada iıtekli çıkmadığrndaa kapalı z.arfla 
tekrar müoakaaaya konulmuştur. 

İsteklilerin kanuni vesikalarile ve tewinatlario birlikte ihale sa
atıadan bir saat evvel teminat ve teklif mektuplarını Edirne sauayi 
kışlasmclaki satıııalmo komisyonuna \ erweleri. 

Ciuıi Miktarı 

Mub. oed. 
lira kr. 

/ 8 7,ti tem. 
lira l..r. 

Eksiltmenin 
saati 

1. S. F. 21 zincir 42 adet 567 42 52 14 
Dikistrin kolHı 40ı.JO kg. 1400 - I05 15 
l - 20. il. 940 günkü münakasalarda talibi ı:ulıur etmeyen yu

karıda yasılı 2 kalem malzemenin eksiltmesi 10 gün temdit edil
mi4tir. 

il - Pazarhğıu 5. ili. 940 sah günü şeraiti sabıka Dairesinde 
hizalarında yazılı saatlerde Kabataşdaki Le\•azım ve Mübayant Şu-
besi Alım Komisyonunda yapılacağı ilan olunur. ( 1524) 

••• 
1 - 6 X 8 telli ve 14,5 onsluk kanaviçeden 70 .>( 102 eba. 

dında beş yüz bin adet ınamul çuv 1 ile nümune ve şartnameleri 

mucibince 350 bin metre dü.1. beyaz kanaviçe ve 90 bin metre kır· 
mızı çizgili kanaviçe ve 1:>0 bin adet beyaz çul satm alınacakhr. 

ll - Menşeleri İngiltere olmak üzere endisponible klering esa· 
sına müstenit akredıtifi idarece temin edilmiştir . 

111 - Pazarlık 8 mart 940 cuma günü saat 15 de Kab tatıla 
LeYa&tm ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılaca· 
j'ından isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte 11 , 7,3 
ıivenme paralarile birlikte mezkür Komisyoııa gelmeleri. 

(1~31) 1-4 
••• 

1 - İdaremİ• ıçıo muhtelif eb' ıtta JB,653 MJ kereste pazar
lıkla satın alınacaktır 

il - Pazarlık 29.11.9.tO perşembe günü saat 16 da Kabataştaki 
Levaı:ım ve Mübayaat Şubesi Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ili - Eb'at listesi her gün adı geçen şubeden alınabilir. 
iV - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte sözü 

geçen Komisyona ıelmeleri (14 8) 3-3 

Pa uk yatı 
fuııl.>• çalı 

barbun)B 

39 20 
17 20 
16 30 

18 20 
17 

" Bolu I 
,, il 

İnebolu 

J 
ll 

ili 
6 lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
4•5o İdare müstahdemini içiıı Kumaş idaremizden verilmek kaydile'J ., tombul 

Kendir tohomn 
Keten tohumu l) 15 

GELEN 
Tiftık 

Keçikılı 
Bu~da.> 
Çav el ar 
Arpa 

Un 

Ton 

150 • 
'2 

405 • 
166 u 

» 
» 

• 
Ordu 

:ıı 

!2rinç 

1 
il 
ili 
iV 
1 
il 

6
•
50 

150 adet kaputun diktirilmesi açık eksiltmeye konulwu~tur. Ekıilt. 5 50 
· me 4.3 940 Pazartesi saat 14,3) da B Pestane binası birinci katta 4
•
50 

1 P. T. T. Müiiirlüiü odasında toplanacak Müdürluk Alım Satım 
6,- Komisyonunda yapılacaktar. 
4,50 , Beher kaputun Astar, Telci, düğme ve sairesi .ıahil ıı dikim 

Devlet Demiryolları 8 ci ıtletme Komisyonundan: 
~l 1'aınpon Grcsör GarnHürü (Halı tlekumast) alınacak 

l,ltı lllıa11ıınen bedeli 5340 lira olan 10650 adet muhtelif ebatta 
"P~tı fteıör i roitürü 15.3 940 cuma günü saat 16 da kapalı 

1 Kuşyemi 
1 M111r 
l Yapak 

70 • 
14 • 

600 • 

Mersin 
Autalya 
Tosya 
Adapazarı 

25 - 26 
:?6 - 27 
24 . 2ö 

l muham•eo ilcreti 4,5 lira hepsinin b7J lira, muvakkat tt· ıninat 
1 50 lira 63 kuruştur İsteklilerın olbabdakı şartnamelerini goraaek 
1 ve m•Yakkat teminatlarını yatırmak üzere çalıııua ı-iinloriıule D1ez· 
' kür Mldürlik lıhri Kalem Levazım k11mına eksiltme ıun ve saatiA• 
1 de de 940 Seneı;ı licarot O.lası vesi uıı muvakkat teminat uıaklın~-\ıauı· 1 · · l k , tl .1Y e b.ıuirae işletme binasında •atın a ınaca tır · 

1" t' ıı 1te rirruek iıtiyenlerin 400.51) liralık muvakl<at teminat ile 
'~1

1

'~•te mani bir hali olmadıtına dair beyanname ve teklif 
ti '4" 11 ııu ayni ~n saat 15 e kadar komiıyon reialitine verwele-

tıı:cıc1 
ş_ ır. 

~ :::•nıeler paraıız. olarak İzmirde işletme kaleminden lstan
Jclarpata 1 ci ltletme Komiı7onunıian alınır. 

A. Edirne Askeri Satına\ma Komisyonundan: 
~lı ~11t•da yaz.ılı nıalzeoıelu satuı alınacaktır. Paı:arlığı . 5.3 940 
~il btl~G •aat 15 tedir· Nümuneleri komisyonda görülür. bteklile 
~~o 1 illıı ve saatte Eıtiı nede aanayi kı9laıi111Juki satınalma ko-

11\lıı 96 kil iClmeleri. 
~ ılo 2 milimetrelik ıillim 
~ " 1 aantimlik ip 
~ " 2 milimetrelik sicim 
~ .: l ıantimlik ip 
~~ l.dttre 4 milımetrelik sıcım 
'"11\J "•d at Örmek için mekik 

•tre 4 lDİlimetrelik ıicim 
~'k . --

trı Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma 
f l'ah . Komisyonundan 
'brik I tnııı edilen bedeli 2800 lira olan 4 ton iCmer kılı askeri 
t1ııı.,t~ ·~ Unıum müdürlüğü merkez satınalma komisyonunca 2.3.19fü t" ••. ()- - <:. t ~ 1t ol .unu saat 11 G1l pazarlılda ihale edilecektir . .,ar name pa· 
~O lira•raı. k•nıiiyondan vt:rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
' lııiey 'Ve 2490 nuıuaralı kaııunuıı 2 ve 3. maddelerindeki veaaikle 
t •it liconc:-. olmadıklarına ve bu itle alakadar tüccardan olduklarına '•u ''•t _ _. . -

•tı, -··· vesiknsiyle mezkir rün ve saatte komııyona mura · 

~, 't' 'tı 
1 

Ankara Belediyesinden : 
tt:'~ ola~ a5da ve seylaplarda kullanılmak üı.ere belediye için alı

~~tılın &.deci motopompa ıstekli çıkmadıiından ekıiltweai 1 ll 
"'ııl. 1fhr. 
l',._.~:~İj bedeli 12 5 O liradır. 

' Ş&t\•1. • ~,50 liradır. 
~l tlil,,iıı ~eıını aörmek iıtiyenlerin herıün encümen kalemine ve 

t'<:•au_ • 5.3.940 ıalı günü saat 10,30 da belediye encümenine 
rı, 

ıt .. · ıi•tir . . 
~. ~l ' ~ıkıatrin kolaıı ve çuval ahnacaktır. Bak : İnhisarlar U. 

"···· 
• • • 

1 Yulaf 
Suum 
iç f nd k 
z .. .>tın .>atı 
Pamul.:: 
8. pey:ıir 
Nohat 
Fasulyn 
Keten tohumu 
Kendir 

C l DEN 

- . 
,, 

75 • 

• 17,5. 
15 

Arpa 160 Ton 

Cevi1 içi 
Fasulya 
Buğday 
Susam 

.. 
76 ~ 

- . .. 
Tiftik 
Kepek " 
Mercımek 1~ 
Ku~yeıııı - • 
Kendir tohumu 30 11 

DIŞ r'IATLAR 
Batday Linrpul 3 79 

• 
Mısır 

Kıten T 

: Siltaio 4 90 
• \lmipek 4 25 

Londra 

7 78 

BOR SA 
ÇEKLER 

27 - 2 . l940 
Lomira 5.24 
Nevyorl< 130.19 
Paris 2. 9551 
Milane 6.74 
Cenevre 29.2725 
Amıter.dao 69.252L 
Brüksel 22.04 
Atina O 97 
Sofya 1.5925 
Madrid 13.435 
B-udapeşle 23.55 
Bükreş 0.6175 
Belfrad 3.0825 
Y okohama 31.225 
Stokholm 31 .005 

ESHAM VE TAHVıLAT 
Esham ve tahvilat üze· 

rin• Dl uamele olma•ıttır· 

Bursa (pembe) 29 - 30 
" (Viyolona) 33 - M 
n ıBeyaz kasım) ~8 - 29 
,, (Kamolina) 27 - 28 
,, (Kırmın) 

Edirne (Viyoloııaı 
,, Maratelli) 29 - 30 
,, (Kamolina) 27 - ~ 

Edirne (Kırmızı) 
Yerli (Bombay) 29 30 

Sabun 

Zeytiu yaiından 1 32 34 
32 
2'.? 

" ,, 1130 
Pirina ,, ıı 

_§a~ai 
Urfa 1 

., il 
Birecik 

125 
1 IO - 120 

Antep 110 - 115 
Mardin t 15 
Diyarbakır 97 - 110 
Kara erimit 90 - 110 
» erinmemit 70 - 85 

Trabzon Vakfıkebir - - 92.50 
n şarla 85 - Si 
Şeker ---

Küp yerli 
Toz ,, 

Vejetalin 

Yumurta 
·----~--

İri sandığı 
Ufak ,. 

Zeytin 
Duble (937 malı..) 
Bırinci n 

ikınci 
" 

ıa 
23 
og 

- - 2700 

ıı- 24 
li - 20 
15 - 16 

Uç üncü ,. 
Duble 1930 mahı.) J4 - J7 
Birinci' 
İkinci 
Uf inci > 

18- ~ 

ile ltirlil&te Komisyona müracaatları. (1217) 4-4 

lstanbul Jandarma Satınalma o.nisyonundan : 
1 - On bin kilo kundura köselesile on bin kılo sarı vaketanm 

kapalı zarf eksiltmesi 14 mart 940 perşembe günü s at on ite te 
Taksim Ayupaşada Jandarma Mıntıka Kowutanlıtı binasıııdaki Ko· 
misyooumuada yapılacaktır. 

2 - Her ikisinin bir istekliye ihalesi caiz olduğu gibi yrı ayrı 

isteklilere ibaleleri de caiz olan işbu malzemeden köselenın m•· 
bammen bedeli (yirmi iki bin beş yüz lira) ve ilk teminatı ıbın altı 

yüz sekıen yedi lira elli kuruş) ve sarı vaket.ının wuhammtn bede
li (yirmi altı bin beş yüz lira) ve ilk teminatı (bin d.ekuz yüa ıek• 
ıen yedi lira elli kuruş) dır· 

3 - Şart kağıdı Komisyonda her gün görülelıtildiği gibi iki 
yüz kırk ~eş kuruş mukabilinde alınabilir 

4 - lsteldilcrin talip olacakları cinse ait ilk teminat mal s 11-

dıtı makbuzu veya banka kefalet mektubu ve şart kiğında y zılı 

sair belgeleri I.avi teklif zarflarını eksiltme saatinden bir aaat ev· 
veline kadar KGmisyonumuzda bulundurmalara. (1448) l- 4 

Galatasaray Lisesi Arttm ma ve Eksiltme 
Reislijinden 

<omisyonu 

Galataaaray Liıesinin odun ve kömür deposunun çatı tamiri 
2804 lira 82 kuru' keşif bedelle 15.3.940 cuma günü SMat 15 de 
Beyotlu İstiklil cadcleai No. 349 da. Lisel~r Muhaaebecilij'iııde top· 
lanan Okul Koıniıyoı11111ca açık ek11ltınesı yapılacaktır. 

İlk teminatı 211 liradır. 

İıteklilerin ticaret odasının yeni yıl vesikası ilk · temina.t mak· 
buzu ve en az 'lOOO liralık buna benzer iş yaptıklarına dair lstanbul 
Nafıa Müdürlüğünden tasdikli ve eksiltme gününden 8 gün en el 
alıı.·nış ehliyet vesikaa le birlikte helli ıün ve saatte sözü reçen 

Komisyonda bulunmaları. 
Bu iş1ı ait f&rtname ,keşif ve sair evrakları görmek ÖJ'renmek 

ve ilk teminat yatırmak isteyenlerin Galatasaray Liae11i idaresine 
miracaatları. (1563) 1-4 

İmtiyaz Sahibi ve Y a:ı.ı İtleri Direktörü: İsmail Gi~it 
Baııldıiı yer: Akın Buıaievi lıtanbul. 
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ABONNEMENTS 
Ville et Province 
3 mola Ptra 450 
6 850 

12 .. 1500 
Etranger : 12 mois Ptrs 2700 

Le No. Ptrs 5 

MERCR!DI 

Gluo'tidien de& Adjudicat:ion 

28 FEVRIER 1940 

ADMINISTRATION 

Galata, F ermeneciler Cad. 

K be Har, :'rre F .. f?~ 

-9 11 2 

1 clepl.oue: 49442 

Pour la Publicite 8'ndreBBer 
a l'Administration . Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Boite Postale No. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Cautio-;,-'" -- Lieux d'adjudication et du 
proviaoire Cabier dea Chargcı Jours HeurPs 

Mode Prix 
d' ad judicat. eıtimatif 

Objet de ı'adjudication 

Adjudications au Rabais -
Constructions-Reparaticns-Trav. Publics- ateriel de Construction-Cartographie 

€: nstr. W.C. n la bnt. Defterdarat Publique 6497 - 488 - Oefterdarat Istanbul 14 3 40 14 
15-3-40 15 R 'par. toit depôt charbon et bois du Lycee ,, 2804 82 211 Com. Ach. Lycee Galııtnsaray 

de Cnlotnsnıay 
Install. cnsino ~u bord de la mer 
Comtr. holle pr. lcguwes et boucherie 

(cnb eh 133 P) 
Trııv. enduit, peinture a l'huile des portes et 

fenllres de l'hôp. des enfants et autıes 

Pli cach 

" 

26688 25 2001 62 

42809 50 3210 71 

Municipalite Samsun 

" 
Kırklareli 19-3-40 15 

" lzmir 11-3-40 17 -

constr. (cah eh 21, 15 L) • 
Dresscıment cartes etat actuel Kaza BotazlıyaR (aj) 2500 - 187 50 ,, Botazlıyıııı 21-3-40 ıs -

Produits Chimiques et Pharmaceutiq~es-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 

Medic:amcnts et articles sanit. pr. hôp. Zoa- Gre a gre 
uldak: 1 1 O lots 

1480 - 222 - Dir. Hyg-. et Assist. Sociale Cağaloğlu 13-3 40 15 -

Medicaments et orticles sanit pr. hôp. Diyar
bakır: 25 lots 

M · dicaments et articles sanit. pr. laôp. Sivaı: 
105 lots 

,, 

" 

3425 514 -

1882 44 282 37 

Prod.ıits pharmaceut. et articles aanit. pr. Publitt.ıe '4922 - 3 9 15 
hl>p. Ccrrahpaşa 

Pr duits pharmaccut. pr hôp. malad. veniri~n. > 1031 76 77 38 

E lectricite-{; a:z-C hauffage Central (lnstallation et I\." ateriel 

Batıerie d'accu (nj) 4500 -
Aıapoulcs: 260i0 p. (aj.) Gre a gri 9245 -

H billement - Chaussuras - Tis u - Cuirs 

Canevas blanc: 350000 m -id. raye rouıe: Gre i rre 
POOOO m.-jute blanc: 150000 p. (de pr•· 
venanco d' Anglet ne) 

Toile pr. capote: 2000 m. > 

Construct:cn, Planche , Charp nte 

Placcbe pr. ealue: 1 J( e p. Gre a rre 

tlble - Carburant-Huilea 

Graiue: t. 
C~ar en de Karahtılt: 200 t. 
Huilc YaoHm: 5 t. 

,. pr. oylindre: 20 t. 

•iv rs 

Pultlique 

" 
" Pli caeh 

ıaoo -
5000 -
1'400 -
5810 -

Selle &YCC: aeo 15, Gre a ıre 48000 -
Ficelle do 2 m: 1 O k.·corde de 1 e .m.: 99 :ıı 

k ·f ıeell de '4 m m: 960 k.·navette pr. fi· 
let: 1'4 p. 

lnıtruments d musique: '4 p.·ehevalct: 17 p.- ~ 

ıı 1 :ımmoniac, eoton, lanterne de aate· 
1 1 ne a main: 15 p. 

Itain 
011tils et inıtrumenh pr. route: 9 loh 
Sac en eanavaa: 50 000 p (de provenanee 

d 'Aaı-leterre) (l' acreditif auure) 
Ccılle d'extrinc: 4 t. (ai) 
Cb:l!te 1 S.F. 21: 42 p. (aj) 
Mgtop•mpe (n sıom el pr. eompte du four

aiueur}: S p. 

Crin pr, ı ile: 4 t. 

Orı•= 2 t. 

" 2 " 
" 160 ,, 

" 35 " 
" .Ş3 ,, 
,, 32 " 
• 32 ,, 
» 32 " 

AYoine: 30 t. 
Bnrre: 2 t. 

ns 

Bli eoı:ıcau': 55 t. 
Poirreaux: 8240 k.·ehoux: 8240 k. 
Raisin: 26 t . 
Via de de bocuf: 80 t. (aj) 
lr•yar• ble: 710 t. (aj) 
Beurre: 30 t . (aj) 
V ıande de boeuf: 79 t. 

" 
Gri a rre 

Gri i rre 

Gre a rre 
> 

> 

> 

> 

" 
" 

Publittue 
Gre a gre 
Publique 
Gre a gr~ 

> .. 
Publiq11e 

2500 -
567 50 

HO 
567 

12500 -

!800 -

15900 -
15900 -
12480 -
25900 -

2243 -
233, -
3400 -
3400 -
3370 
2460 -
8250 -

4880 --
20000 -

8307 -
81500 -
22120 -

337 50 
693 38 

135 -
375 -
105 -
435 -

3600 -

42 56 

105 -
42 52 

937 50 

210 -

1193 -
11,3 -
935 -

1943 -
337 -
351 -
510 -
510 -
375 -
365 -
618 75 
198 -
244 -

1875 -
613 -

2363 -
1659 -

,, ,, 

" " 
Com. Pcr•· Municip. lstanbul 

" ,, 

Dir. GE-n. P.T.T AnkAra et l t. 

Co111. Aeh. lnt. Marit. Kesımpaşa 

13.3.40 14 -

13-3-40 14 

14.3.40 14 

14 3-40 14 

4 3.40 11 -
29-2-40 14 39 

Coa. Ach. Econom. Monop. Kabntache 8-3-40 15 -

Cea. Aeh. lnt. Tophane 

Com. Aelıı. lnt. Tophane · 

!me l.xploit. Ch. de fer Etnt Ankara 
Com. Aclı. Etablissemenh i-lygiene Ank. 
CHı. A h. Econ. Moncp. Kabatache 
lre Expl. Cb. de fer Etat H. paşa 

Com. Aelı. Comm. Mil. Ist. Fındıklı 
Com. Ach. Milit. Edirne 

" " Vize 

.. " " 
Dir. Trav. Pub Gaziantep 
Com. Aca. Econ. Monop. Kabatache 

> 
" 

" " 
Munieipalite Ankara 

4-3-40 14 30 

12-3-40 
4 3.40 

18-:1·4~ 

11-3-40 

15 -
l t -
1'4 -
15 -

2-3-'16 10 -
5.3_4u 15 ....:. 

28·2-'48 14-16 

28-2-'40 14-16 
7-3 40 14 -
8-3 •• 15 -

5-~·40 15 -
5.3.40 15 -
5.3.40 10 30 

om. Aclıı. Dir. Gen. Fabr. Mil. Aıık. 2·3..-0, 11 -

Com. Aoh. Milit. Edirne 2~-2-40 

29·2·40 
2'·2-40 
29 2-40 

10 -
11 -
14 -
15 -,, 

" ) 

> 
> 

" 

" • 

,, 
> 
]) 

> 

" 
" " 

2 3-40 
2·3-'40 
2-3 40 
2-3-40 
2-3-'40 
2·3·40 

' 30 
10 -

C A. 2 e R'rim. Geodar. Bayramit 11.3-40 
29-2·40 

10 30 
11 -
11 30 
13 -
14 -
15 36 ,, Mil. ldirne 

" ., 18-3·40 11 -
,, lr:t. Kflnya 29-2-'40 11 -

" 
Milit. .Samsun Daas l moiı 

" 
lal. lzmir 29-2-4[1 15 -
2aıe Ririment Ger.dar. Bayramiç 6 3·'40 1.f -

.,... ______ , ________________ _,, __________ ._. ___________ , __ ~-- ----------------· 

1 

Memento des Fournisseurs 

-LF.S ADJUOICATIONS QUI AURONT LIE.U DE.MAiN 29 2.940 

Municipalite Dörtyol: 
Con•tr. et in•tollntion ~lcctr. LNo 1305] 

Com. Ach. Milit. Edirne : 

Municipalitc Seydiköy : 
Rrpor. toıt biıtisse rnosqure [t'lo 1333) 

Dir. Trav. Publ. Edirne : 
Breyage blc (No 13271 
Sact pour pro'Yiıions [No 1337] 
Snon [No 1337) 

Defterdarat İstanbul : 

Reparation dalot (No 1 'i.33] 
Com. Ach. Milit. Isparta : 

·ı ,, 
Ponıme de terre, o'g ons et leatı 

Pompa et bil ord [No 1328] • 
fa rine et dccombrea bo ıı de conatr 
[No 1830) • 

(No 1333) 
Chaudron' petıt seou. pôele a frire •1

' 

(No 13401 
Bataillon Gendarmerie Çanak·: 

S. A. T. des Trams Üsküdar -
M'"c rcn'ıı [No 1335] 

Dir Fabr. Tabacs Malatya : Kadıköy: 
Ampııal~• et orchııtl en alunıinium 
(No 1328) 

Vilayet Gaziantep : 

Morceaux de plancheıı [No 1336] • 
Dir Gen Fııbr. Mılit. Ankarıı: 

Conııtr dalot et chausııi·e [Ne• 1323) 1 Etoffe 0 •c. e [No 1,3!,ı] • 
Ecole Normale Sup. lstnnbul: • Com Ach. lnt Mil Tophane· 

B [N 132"] Orı:e ou uo ne [No 1341] 
eurre o o 1 li 
Com. Aeh. Surv. Dounn. ist. : Ligue Aviation T. Cihenbef ' 

Jrnpermeabln [No 1329] 1 Peoux de kou•ban (No 1341] • j 

fıl en bob na t eıdtu cha i pour dra· ı S. A T d'Electr. et de Gaz 
puu [No 1335) Air d' Ankara : 
Hıbit d'eıc (No 1329] Chorbon de terre [No 1S41) 

Ministere Travaux Publics: Com. Ach. Miniıt. Def. Nat : 
Bott"s en feutre [No 1329] ToiJ., pour blou.srı (No 1340) 

Com. Perm. Munic İstanbul : Et ffe pour hab t de trav iJ [No ıS40] 
Etoffo [Nu 13 9) Cı'He pour moçon [No 1342) ııı: 
Beurre, hu le d'o ivGM et o.ives (fi.o 1329] Com. Ach. Corp Armee Çor 
Matciriol, en fer (No lrO] Sac pour ferine (N• 1342) 
Repar. pavi, prolongement echolle et Dir. Gen. Monop : • 
rcpar. quaı en be• (No 13&0] B . d 1 t [N l'"'"] • • , • • o ı e co • ruc on o ..rı• , 
Dır. Gen. Exploıt. Electrıeıte 1 Com. Acb. Place Forte Çaıı•"·: 
Tramı et Tunııel : I Bou on, baguettH pour paratooır.•ı1 

Planahe et lattrı (No 1329] ete. [No 1329] 
Cheıninı de fer Etat: Com. Acb. Mil:t. Adana: 

Huıle pour cylıııdre [llıo 1329] d• •'' 
Hui.e aurebauffeur et rrııoidu [No 1.330] Neceuaıre attelage ponr 'Yoiture 

C A ı C .. ~·ı·t lst • cour• ııanitoire [No 1342) om. c ı. omm. 1Y&1 ı . . . 
Arınoıre f xe pour habıta [No 1330] ı- ,, · " 
Rcipır. Ec:ole d'opplıcatıoo technıque NOTES • Le• Numeroa e~tre f'd•ııl 
(Ne J3SO] thesu •ont ceux da notre ıourn• 
Drapuu [No 13SO] lequel l'ev • o paru. • 
Maı' ıel de rciparation [No 1330]- (•) Lu affaıres ıruivieB d'une ~ 

Vilayet Zonguldak • risque ae rapportent i deıı ventcı• 
• adjudic:atıorı a la nrencbere. 

Cor.atıuc:tion chnıHec [No 1331) 

• • 

MUZA YEDELER_./ 
Alacaklı 

Borçlu 

Adet 
1 

No. 
124233 

Tarsus İcra Memurlu~undan: 
Adanadn Hilal Ahmer ca.ddesind tuce r 
Çorç Lutfullah 1'''' 
Tarııusun Badras köyünden Osman otlu Yusuf Peh 1 

Satılan menkul m hu : ısı'' 
Mub kıf 

Cinsi lira ıır• 
14 beygir kuvetinde fermal makinesi 1 ıOO 

çnpasile birlikte. ~11 
Cinsi ve nevi ve kıymeti yukarıda yazılı menkul mal 22 ~dil 

940 tarihinden itibaren açık uttırmn ile ~atışa çıkarılacaktır, 131'.tf' d•' t ihale lailnli olan 8 3 940 cum günü saat 9 10 kadar Tarsus icra ; t 

ıiadea alenen satılacaktır. Muhammen bed li kıymetinin yü:ıd• f I' 
buç11ğu11u bulmndıfı taldirde ikinci ihale günü elan 15.3.940 ·~,, 
ıini saat 9.1 O katlar Tarsus icra dnireıinde her kaç iİdersc f ~· 
aatılacı tı ve ittirak edeceklerinde ıösterilen 1aalta mezkür 111• 

de bazır bulu• aları ilana olunar. 

1 Tahmin iık 
bedeli temimat 
700,00 52,~0 

İstanbul Belediyesinden : 

,r 
Oıküdar H cıbesnıı Hatun mahallesinde voJ>111 

1 keleai ıokağında 22.242 . No. b inn eJkazı 11 
Tahmin bedeli ile ilk teminat miktarı yukarıda y zılı enkaz satıl'İ. 

üaere açık arttırmaya konulmuştur . Ş~rtnameler Zabıt ve Mu•ı:ıJ i 
Midürlütü kaleminde rörü.lecektir. l.lnle 12.3.940 salı ,~aa b'ı 
14 .ıle daimi eııcimeade yapılacaktır. Taliplerin ilk temin t JJJ 11~ .. ~ 
nya mektupları ile ihale rünü muay7en ıanttn daimi eaciillll' 
bala•maları. 

l 

ı İs tan bul 3 cü İcra Memurluğundan : si'' ~ 
ir alao iın temini iıtifıuı i~in hapıedilip paraya çevrilıOcı lı' ~ 

karar verilen ev eşyası Beyoğlu lstiklıil caddesi 313 numaralı rtJ" ,ı! 
li• 1'irinei katında 5.3 940 ayının salı günü saat 16 da birinci 

1 JJ 
ma auetile satılacaktır. iı;bu ı(o kıymetinin u 1 75 ini buluıt"1~tf 
takdirde 7.3.940 ayıaın perşewlıao iÜnÜ cıyni a;aatte ikinci af'~ 1 

1 
aa ••retilo ıatılac:atı ilin olunur . 

Üsküdar İcra Memurluğundan: ~ 
Bir borçtan dolayı mnhcuz elektrik levazımatı il'ıl'ı 

miktar sebzenin 1 m rt 
1
940 t rihinc. müsadif unı•M1f'~ 

ıa t 14 t Hayd rpafa br him ğa mahııllesinde b eı~,( 
Ramizin b hçeslnde s tılm sına karar verllmittir· tJ ıı:, 
gönde mahcuz cnay teklif edil n bedel muh mrt1eJ1 ,ıııv1 •etin yür:d 75 ini bulmadığı takdirde sntıı 8 mart 94g ~I 
l'Ünö a t 14 d ynpıl ca ından talip olanların mezk t ,, 
lerde Te yukarıda gösterilen adreste hazır bulunacak Jl1 
l'Una •Oracaatları il olunur . 


