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1
' muamele vergisi kanunu 

111Utlbince mükellefler bir ay 
ıçınde beyanname vermeğe mec

burdur 
--~ıı lauıultaki Maliye Vekale

•ıı tebliği : 
.1 - 2430 sayılı muamele ver · 
~i kanunu ile ek ve . tadilleri 
~•liran 1940 tarihinden itiba

'-ıı il2a edilerek yerine 3843 
~ılı bluamele vergisi kanunu 
~~ olmuttuT. Yeni kanun 4 
~'an 940 tarihli Resmi Caze-

neşredilmiftir. 

1 

mübeyyin bir envanterini taıı
ı.im ederek bu bey• nneoıelere 
raptetmiyf: ve eııvaııter uıuhte· 

viyatı olan malları (Emtia İtha· 
lit ve İhracat) defteTine geçir· 
miye ve müteakıp muameleleri· 
ni de muntazaman tudikli def-
terlerine itlewiye wecburdurlnr. 

Sayın vataııda1tlarca bilinmek 
üz.ere tebliğ olunur. 

Buğday çeşnisi 

Ekmelılerdeki buğday çetniıi 

biraz değittirilm iştir. 

Sert butday miktara yüzde 25 
den yibde 40 a çıkarılmıştır. ~ - Yeni kanun. ıınat mües· 

~lerdeıı maada bu müeuese-
~ fılyallerioi, fubelerını ve Oolar düşüyor ve lnglliz lirası 
"tat ınağa ıalarını, ımai müesse· yükseliyor 
'eitr. e imalat yap~aran veya ıı- . 
't Son günlerd · dolar ve logiliz 1 lllüeıaeıelerle filyallerinden, 
llıll lirası fiatlarında dünya p iyasa· 
•·.,.erinden, tubelerindeo ve 
-.IJt lllatazalarıodan mal alan sında büyük tesirler yapan ini 
ı......: h ve fevk.alide bir değişiklik ol· 
l'.P'&ncı ticaretbaneleTle mütea -.. tle f muştur. Dolar 162 kuru9tan 140 
L ri ve bunlarııı toptancı İ · 
'1'1 kuruşa düşmüş, buna mukabil 

• tnbe ve satıt mağazıılannı • 
' t L lngiliz lirası düşüklükten kurlu· 

QU nıüeueselerin akraba ve 
htjı larak birdeııbire bu niıbette 

•lerine ait olup ta ba mües- .. . . . . 
'''"' · il t ,, yu\uelwıttır. Harp harıcı olan ... rın ma arını ıa ıtn ma5 a· . " . 
~lar · ·ı ük 11 f t t Amerıkan paraaının mutewadı· 
ı... ı vergı ı e m e e u mut- " h d ı· 
~ L• l'k l . lit yen dutınekte ve arp e en n· 
.ı_ • "eza ı top u ıma yapma· . _ . . 
"l~L d d l • - gılteTe paraunm yuluelwesınıo 
it 1 l Ü I d bir mali anlatwadau veya bazı 

aarın an o ayı sınaı muesıe· ı 

ayı mıyan m essese er e . . . . 
ttııj k l .. k il f' t maruf Amerıltaıı uı ilwessıll~rının 

anun a mu e e ıye nıev · . b" - k · 
l1ııll K' 

1 
. t lııgılıereye uyuk redıler açma-

'- ııa alınmışhr. ım erııı op· k l · d · · 
"ille • 

1 
t a arar vr rme erın en ılerı gel· 

t ı aayılacatı yenı rnuunuıı d . . d ' I kt d' 
'dinci maddeıiode ve akraba 1~1 ~anne 1

• me e ır . 
•t t "k • 1 h lkhsadt pıyaa hıra ve beynel· . crı lere aat mağaza arın an · , . " 
ti lll 

1 
ld d - d- " mılel tıcari munuebetlere de 

•iaı.a ar o utu or unca . 
"''41d . d fil il ~·kı'zinci tesır eden bu vaıiyet bilbusa 

eıın e, ya er, -. " .1 d . 
"'•dd · d 1 d l'\merı {a an ynpacağınııL ıtbaliit 

e11n e yazı ı ır. .b . d b" . . . 3 S • - l b·ır cı eho en ıum çok lebımıze 
ıı - 101&1 muessese er . 
Ullllıı~t) ve bir de (Muamele) def· olmutlur. Dıter taHftan para-
"'1 b l b . · d k" u"kel mnın kıymeti de daha ço!, sat· 
L .. ' un ar arıcın e ı m 
:"iller de bir (lı:mtia İthalat ve lnmlatmıştır. Yalnız bazı ihra-
lı.rııcat) defteri tutmata mecbur- cat haTeketlerinde güçlükler çı· 
~lar M 1 .. e ta"bı' kacağı ıanalmaktadır 'i . uame e vergasın 

1111•aıakla beraber 11nai müea· 
'ttelcre devamlı mal satan 
~to.ncı ticaretbırneler de bir 
L. tıt) defteri tutmakla mükel· 
oqtlrler. Bu defterlerin en büyük 
~ lllemıuuna taadik ettirilmeıi 
'bllridir. Kanunun birinci 
~""•kkat maddeıine göre tas· 
tiılt arıuameleıinin kanunun .me
l~e giTditi tarihten \ l haz.ıran 
tıtıı) itibaren bir ay içinde yap· 

~aıı lizımdır. 

't Ötedenberi muamele vergiıi 
~bi bulunan sınai müe11eaeler, 
t aayıh kanun hükmüne gö· 
,~ 194Q takvim yılı batında taı 
~ ettirmit oldukları (İptidai 
, eleler Alım ve Sarf) ve (Mu· 

11 
.._tle) defterlerine yeni kanu
~ra ~ınrettiti muamelata dercet 

'-1t"·••rtil .. bu defterleri 1941 
~ ~ıarı yıh batın• kadar kul· 

11111ııya devam edebilirler. 

t. 4 - Yen iden mükellefiyete 
•tt 

11 
il şahıı ve aıüe11eıeler, ka· 

lti~ıın meriyele ıirditi tarihten 
'llL•'eaı bir ay içinde, batlı ol
) ıuarı varidat dairesine hir be-
'ıın k . ~ •ıne verere müeıtesenın 

-- ~e adreeini. ittiıal mevzu· 
, "• ıte başladıkları tarihi imal 
~._larının nevi ve adedini. 
, ndıkları muharrik kuvvet 
l)~itci miktarını, depolarını. fi 
' tube ve satış matazalarının 
~ ilerini bildirmete ve 1 ha· 
'ltı UMO tarihinde ellerinde 
ı •cQt ve vergiye tibi mahal 
"'il ~ t• alınmıt olan malların ne-

i, llliktarını ve k17metlerini 

KontrplAk normları r ı lzamnamesi 

22 haziranda merlyete giriyor 
24 Atusloı 1938 tarib ve 

2 13484 eayıla luırarnawe ile mev
kii meriyete konulmuş olan Türk 
kontrplak nor.ııiarı nizamname· 
ıi l4 Mayıs 1940 tarih ve2 1348-ı 
sayılı kararname ile tadil edil· 
uıitti r, Tadilatı ihtiva eden ni· 
zamname 22 ~iay11 1940 tarihin· 
de resmi ~az.ete ile ne9redilmit· 
tir. 22 Haziran 1940 tarihinde 
mevkii meriyete a-irec~ktir. 

Nizamnamenin muvakkat mad
desi mucibince fabrikalar. itha
latçılar ve aabcılar 22 Haziran 
1940 tarihine kadar ellerinde bu· 
lunan kontrplikları bir beyan. 
name ile mahallin en büyük mül. 
kiye memuruna bildirmete mec· 
bur tutulmutlardır. Beyauname
lerde yazıla olaıı kontrplaklar 
Ticaret Sanayi Odaları, ve bu 
Odaların bulunmadığı yerlerde 
belediyeler tarafından damgala
nacaktır. 

Bu ıuretle damgalanmıf olan 
kontrpliklımn 22 Haziran 1941 
tarihine kadar aatılwalarrna wÜ· 
ıaade edilıaittir. Nizııımnamenin 
bidayeti ne9riude damgRlanmış 
olan kontrplikların tekrar dam
gala:ıma11na lüzum yoktur. 

Alilıtadarlaran 22 Haziran 1940 
tarihine katlar beyanname ile 
ellerinde mevcut kontrjllikları 
mahallin en büyük aaülkiye me
muruna bildirmeleri ve kontr . 
plaklarını damralatmaları lüı.a
mu ilin olunur. 

Müteahhitl e rin Takv im 

10. 6. 940 ta Y A PlLACAK İHALELER 

Oarüşşafaka Müd.: 
Odun ekmek koyun kul'-u ve ı ığır 

(No 1438) 

İıt. Gümrükleri Başnıüd.: 
eti K 1 k aaar ı pııma menaucat ıpekli menıa-

D. D. Y ollerı : 
A myant ve klinı•rit ınalzemesı (No 1399) 
Troııaformatör .> •fl'ı (No 1427) 
Kalo pili kovanoı.u (No 1428) 

cat (No 1431) • 

Adana A skeTi SAK. : 
Un (No 1431) 

İzmir Belediyesi: 

Ceviz. kitüQ'ü (No 1430) • 
Ell>iae lcuket koatüm ve baş 

(No 1433) 

Er-ıak (No 14'H) 
iç ve dış )Qatıflı (JI.., 14.ıl) 

Ör1Ü•Ü 
Otobüslerin lcanııpe lcılıfları n ın een.,lik 

lst. Defterdarlığı: 
Maliye Şulııui binuı inş. (No 1399J 
Hurda k üpe kasa at•~ tu~'u ı hurd a mef· 

roşııt v.a. (No 1432) • 

yıkama ve üıülıııııe işi (No 1431) 
Mermer (No 143q) • 
1 nç (No 1433) 

Adliye Vekaleti. 
, Ben1in (No 1432) 

Gaziantep Belediyesi : 
Beton şoşa inş (Nv 1411}) 

Koly" döpriz, lmşalı le vıı emay• 
(Na 1442) 

1 Bolu Belediyesi: 

1 
k \ Su tu·ııaıı ( No 1433j 

p 
8 I Mülı~c '.~ f elektrik ~al:ıemesi (Nn 14'i3) 

Siirt Belediyesi: 
Çelik ve font boru (No 1422) 

Oiyarbalur Vilayeti: 
!,kin evleri inş ( No 1423) 

Ank. Ulus Müe1Sesesi Müd.: 

1 Üatuı,u l<nyış roptıyrıi v 11. (No 143~1) 
ine• ve ıiPnd r y aQ'ı (Nn 1433) 

Kn radeni1. El'eğlisi İcra Dairesi : 
Vapur ve demirbaş e~ya (No 1432) • 

M \ıl. V. Deniz Müsteşarlığı: 

Elelctıik m•lı.emu' (Nn 1425) 

Sümerbank Sellüloz 
Müesseaeıi Müd.: 

Layter (No 1433) 

İzmir Lvz. S AK: 
Sanayi Saınan ve k _ ot (N Mi3) 

Gümrük muame•eıi (No 1426) 

Ank. Nümune Hıut . Battab.: 
Pilavl ı!; pi•inç n•·h ut mercimek b•m.)11 

tereyııt aalrn n v.a (No 14:.!7J 

Bur1& C. Müddeium.: 
Elmek ( No 1427) 

Zonguldak Amele Birligi: 
Anıele birı iği ha.t. h ınuının şark tua• 

fında mutf.k, Çdrnoşırlık binuile hu-
ta ne binuını n ~e rnin l. atın ııı pol ikli
nik haline ifrağı (No 14:.!8) 

Ank. Elektrik ve Ha va gazı TAŞ. 
MaJen kömürü (No 1428) 

Auk . Valiliği: 
Kamyon (No 1429) 

Deniz Lvz SAK: 
Boya mıılumeai (No 1429' 

İnhiearlar Uwum Müdürlütü: 
E!evaıör mıılıa aıui aap rat lır ıinciri 

(No 1429) 
Su kap•ülü ( No 14"0) • 
Kı.mpruör yağı (No 1441) 

Ank. Lvz.. SAK: 
!ıya rıakli ~No 1430) 

Üsküdar C. Müddeiu ın .: 
Eknıak (No 1430) 

Tophane Lvz. SAK: 
TereyaAc (No 1430) 
Sebıe (No 1441) 
Eşya nakli (No 1443) 

Mersin Gümrük Müd 
Yelkenli ahşap g e mi (No 1430) • 

Darphane ve Damga Matbaa11 
Müd.: 

Külçe kurıun (No 1430) 

Akyazı Ask. Kereste Fabrika· 
ıı Müd.: 

Keres' " nakli (No 1431) 

Devlet Oenizyolara İşlet lJm . 
Mudür : 

Mavra (No 1434) 

Samsun Sahil Sıhhiye Mr k : 
Vu aiti nakliye le rıılanmu ı (No 1434) 

Samsun Orman Çevirge Müd . 
Odun (No J 434) • 

Seyhan C, Müddeium .: 
Ekm .. k (No 1435) 

İzmir Memleket Hast. : 
İ • iiç rontger. f,lmi ,.Jcmck koyun eli a iit 

yoğurt bıı:r. t oz ş l:cr (No 1436) 

Balı kesir Orman Müd : 
K~ıru çam kabutu (No 1436) • 

!ıt. Elektrik Tramvay ve Tünel 
ltletmeleri : 

Ramİ•le inşa ettirlıl!celt bir adet muh• v· 
vıle mrlı:. (No 14,'17) 

Bayramiç Jandr. Alay ı SAK 
Sadeyağ ve bulgu r (No 1439) 

Edirne İnhisarlar Müd : 
l nhiearlar m~mulAt ı nakli (No J.139) 

Malatya inhisarlar Müd. : 
i nhisarlar ınanıulih ııo k i ( No 1439) 

Kızılay Cemiyeti U. Mrk. : 
Silecek peşt•mal h uvlu kı111k ba~ı 

(No 1440 ) 

D. Limanları İşlet. Müd 
Kömür çuvelyui ( No 1442) 

Vize Askeri SAK 
K. ot No 1442 

Edirne Nafıa Müd. : 
Köprü tarıı iri (No 1443) 

Hamiş : 1 ] Tırnak içine alınmı ı nıı• 
1 • h aıaraıar, ışın anızı ••yılı g ... .,ıadc nııtr· 

oldu(funu göetoırir 
[ •] Sonunda y ıldıx ı1 areti bo:unan iti• 

ınüuyedaya ıltt ir . 

MUNAKASALAR 
-~--~~~~~~--~----~~~~~~-

İ nş.ıat -Tamirat- Nafıa işler i - Malzeme-Harita - --

Pazartesi günü saat 14,30 da Ka11mpafada Deniz levazım aahnalma 
komi.syonunda yapılacaktır. 

ilk t eminat miktarı 7569,33 füadır. 
Mevcut keşif plan ve şartnamesi her gün 632 kuruf bedel mu

kabilinde D1ez.kur komisyondan alınabilir. 
İs teklilerin 2490 sayıh kanunun tarifab dahilinde icabeden ve· 

saikle birl ikte belli gün ve saatte mezkur komiıyona müracaatları. 

Kayseri iakan Müdürlü~ünden : 
Ketif beheri Tutarı % 7,5 tem . ihale 

Mevkii Ev adedi lira kr. lira kr. lira günü saati 
Potuklu 44 karg:r 832 40 36625 60 2747 23 6.940 15 
Kılıç Mebwet 21 .ıı 832 40 17480 40 1312 ll 15 
Boran 50 » 832 40 4 1620 ·- 3122 24.6.940 15 
Karagöz 25 J> 812 47 208lO - 1561 » 15 
Halitbey viran HO l> 832 40 74916 - 5619 25.6.940 15 
Beıerek 30 kerpiç 811 16 24334 80 1826 > 15 

Yekun 260 215786 80 
Pınarb aş ı k:zaıı merkezinde 3 kilometre mesafede Pot•klu, 

Kılıç Mehınet ve 5 kilometre mesafede Karagöz ve 15 kilometre 
mesafede Boran ve Halitbey vir<ın ve 40 kilometre mesafede Be
serek köylerinde yukarıda miktarları beherinin keşif bedeli ve u
mumunun tutarı, teminatı ve ihale iÜuleri yazılı cem'an 26 1 KÖÇ
men evi ya ptırılacaktıT. 

Mezkür 260 evden 230 a-eçme ıı evi t ip VIU tek kirıir ve yal
nız Be!erekteki 30 ev tip IX ah şap iskeletli kerpiç olacaktır. 

Evlerin keresteleri kmnen mevcut olup iıkandan verilecek ve 
noksan keresteler inşaat müteahhidi tarafından temin edilecektir. 
İskanda n verilecek kerestelerin bedelleri keşifte gösterilen bedel 
üı.erindeıı tenzil edilecektir. İsknııdau verilecek kerellelerden maadtt 
diğer intaat malzemesi ve İfçiliği müteahhide ait olmak üzere auab
lıir teslimi tartile 7.fl.940 tarihinden itibaren 15 gün müddetle ve 
kapalı zarf usulile ekıiltmeye konulmuştur. 

ihale yukarıda tayin edilen gfin ve saatlerde Kayseride İıkin 
dairesinde teıekkül eden komisyonu marifetile yapılacaktır. 

Talipler ihale gününe kadar Ticaret Oda11 vesikaıı % 7,5 te
minat mektubu ve makbuzları ve teklif mektuplarını ihtar ve art
tırma, el-siltme kanununa tevfikan kanunun tarifata dairesinde zarf
lar derununa konmak ve ac!resler muva:z.z.ah olıııak suretile ekailtme 
zawanıııdao bir saat evvel makbub mukabilinde kapalı zarflarını 
komisyona tevdi edeceklerdir. Ahar mahallerden posta ile gönderi· 
lecek teklifleTin eksiltmeden bir 1aat eYvcl komiıyona gelmit olmuı 
lazımdır. Postada vuku bulan gecikmelerden mütevellit mazeret ka· 
bule şt.ıyan değildir. 

Planlarla fenni ve idari şartnameleTİ görmek ve izahat almak 
istiyenlerin her gün iskan müdürlüğüne müraeaat edebilirler İııtaat 
ıuahalleriııi ve ta , kum veaaiT malzeme durumlarını mahallerinde 
incdewe yapmak iıtiyenlerin de yol masrafları kendilerine '1it ol· 
mak üzere inşaat mahallerine kadar gidilerek icap eden izahat ve· 
rilir. Talip olanların iıkin wüdürlütüne müracaatları ilin olunur. 

Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan : 
İk i add hangar kapalı :z.arf usuliyle yaptırılacaktır. 
İhaleıi 2 t 6.9·IO cuma günü saat 16 da Çorluda kor sahualma 

komiıyonuoda yapılacaktır. 

Ke.jif bedeli 185535 lira 46 kurut olup ilk teminatı 19528 lira· 
dır. 

Ketif ve şartnamesiııi görmek ve almak iıliyenler 9 lira 'l1 
kuruş mukabilinde bu gün Çorluda kor saboalıua komisyonuna 
müracaatla alabilirl n . 

İsteklilerin ka nunun ikinci ve üçüocü maddelerindeki belgeluiy
le birlikte belli gün ve sutten bir aaat evvel teklif mektuplarıııı 

komisyona vermit bulunmaları lazımdır. 
••• 

Maltepe tütün enıtitüıünde tütün kurutma banıarı inı. 
İnhisarlar U. MQd. ilanlarına. 

Torbalı Kaymakamlığından: ilaçlar, Klinik ve ispençiyari aıat, Hastahane Lvz. 
Ka78mızııı Kara k ızlar köyüude yaptırılac11k 1172 lir 14 kuruş - - - - - -

bedeli ketifli köprü inşaatı 5 .ö.940 tarihinden 21.1.6.940 tarihine ka- ı 1\1.M. Vekaleti Satmalma Komisyonundan : 
der açık eksiltmeye konulınuttur. Hepsine tahmin edilen fiatı 44, 190 lira olan 30 kalem cerrahi l T aliplerin 2490 1Byılı kauuıı hükümlerine göre ibraz edeceklt ri alet müteahhit ııam ve heaabana açık eksiltme suretile 25.7.940 per~ 
vesaik \'e teminat akçelerile birlikte münakasa günü olan 20.6.9t0 şewbe günü saat l 1 de Anksrada M. M. V. Satınalma Kowiıyo· 
pertembe günü saat 15 te Torbala kaymekamlı~ında wüte'iekkil ko- nunda salıo alıııacaldır. lstekl ı leri ıı liıte ve şa.rtuamesini 221 kuruşa 

' misyo :ıa müracaatları ilan olunur. 1 Komiıyondan alabilirler. Ekıiltıneye gireceklerin 3314 lira 25 ku-

tı ı' rutluk Hk teminatlarile birlikte ekıiltme saatinde Komiıyoııda bu-
Sivaı Belediyesinden : lunmaları 

l 28 10 lira 5U kuruş bedeli ketifli kale ırwağııuıı bendi yapıla- • • • Beher ıtdediııe tahwin edilen fiati 8 lira olan 2000 aded 
cıtklır . ı ııhhiye ecza sandıtı uıüteabbid nam ve henbına 24 .6.9 ıü pazarl C'ıi 

! Bu ite ait keşif ve şartname fen işleri müdürlüğünden be.felsiıı: günü saat 11 de Ankarada M. M. Y Satıo alma Kominyonunda açık 
1 alınacaktır Talip olanların yüzde 7,5 kuruş teminat parelarile be- 1 eksıltroe suret le 1&hıı alınacaktır. lıteklilerio 27l0 liralık ilk temi· 

raber 17.6.940 tarihine tesadüf eden pazartesi KÜnü ant 14 de be- 1 natlaTile birlikle eksiltme a-ün ve aaatinde mezkur Komiıyonda bu-
l tediye encümenine müracaatları ilin olunur. lanmaları . 

l Deniz Levazım Satınalına Komisyonundan : İzmir Belediyesinden : 
3.6.940 pazartesi günü saat 11 de kapalı zarfla ekıiltmeye lıo• ı 940 yıl: tephir ilaçları 1&tın alınması, yaıı itleri müdürlüj'üudeki 

' nan ve talip çıkmayan mevcut keşif plan, fartname ve hususi fenıı i 1 şartnamesi veçbile 14.6.940 cuma günü ıaat l6 ya uzatılmı~tır. Mu
, şartnameleri mucibince tahmin oluuan bedeli 126.386,70 lira olan bammen bedeli 1327 lira 50 kurut muvakkat teminatı tOO liradır, 

Heybeliada deniz harp okulu ve liseıi sahasında yapalacak yemek. Taliplerin teminata it bankasına yatırarak makbudariyle ihale glln ve 
hane bioaaı iotaaıuıo pazarlık eksiltmesi 10.6.940 tarihine rastlayan ' ıaatinde encümene müracaatlara. 

l 
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•• nan un 
Cinsi 

A) ıunakasalar 

lnşaat1 T amırat, Naha işler&, ıalzeme, Harita 

Köprü inş. 
Maltepe tütün eııtitüsÜı de } ııp. tütün ku· 

rutma hangarı inş. (şart. 10 kr) 
Kale ırmağının bendi yap 
Heybeliada deniz harb okulu lisesi sahasııı 

da yap. yemekhane ve yatakhane bina· 
sı iu • (şart. 632 kr.) ( teıııd.) 

Potukluda kargir göçmen evleri ioş.; 44 ad. 
Kılıç Mehmette ,, : 21 ad 
Boranda n : 50 ad. 
Karagözde 
Hahtbey vir ndt1 
Beşerekte kerpiç 

,, 
" 
" 

: 25 ad. 
: 90 ad. 
: 30 ad 

aç. eks. 
paz. 

pcız. 

kapalı z. 

" 

" 
n 

" 

1172 14 
2056 47 

28IO 50 
126386 70 

3662J 60 
17480 40 
41620 -
20810 -
74916 -
24334 80 

f laçlaı, Ki in ık ve ispençiyari ~~~ Hastahane Lvz. 
Sıhhi eclA sandığı: 2000 ad. (müteahhit RÇ ek . Belı. 8 -

nam ve hes:ıbııuı) 
Cerrahi alet: 30 kalem (müteahhit nam ve 

heiıiabınr.) 
Tephir ilaçları (temd ) 
İlaç temd) 
Sıhhiye ç ntası· 2ı) ad. 
Alatı cerrahiye üstüncü: 

,, 

paz. 

n 

44190 -

1327 50 
312 20 

f iti tr ifeı (t &ısa va malzemesi
1 

Sofit duJ . 6500 ad. aç. eks 1820 
Monte e~ılmı'j Verdeniıa tion cihazıt ı ı pa:ı. 

noluoulı rınm ilı.mnli·İııknlntioıı cihazı 
nın montajı ye ek as:msörlerinin ıaln 
hi·otel asansörlerinin ıslahı 

_~_e_n_s_u_c_d_t, ___ ı_b_is_e, _r_ un cl l r , ~mdŞlr v.Oj. 

Er kundurası 
Şaloşpur: 30000 m. 
Branda eşya örtusü diktiriloıesi: ı5 ad.· 

portatif çadır: 1000 ad yazlık elb'se: 
1500 tak.·mahruli çadır: 50 ad 

Nakliyat Eo~ altn a Yükletme 
---------------------------------İnhisarlar mamulatı ııc kli 

Kereste nakli 
12 6.940 da na' ledileceği ilan edilen: 30000 

t.·kömür a-örülen lüzum üzerine feshe 
dilmiştir 

Cv ı U t c f e r r i k 

Yangın tulumbdsı emme, basma, el ile 
kc.ıbili nakil: t ad. 

Demir halk yarım yuvarlak: 8000 ad. 
(müteahhit nam ve he s hına) 

Tevhit semeri iskeleti: 2[)00 ad (müteah· 
bit nam ve hesa bıne) 

Talik h1lkası: 10000) ad. (temd.) 

Erza 1 Zahire, Et, Sebze v.s. 

i9me ıuyu: 300000 litre 
Ekmek (1 senelık) (temd) 
Erzak (temd) 
Dofllıç 2750 k. 
Tuz: 60 t.-et: 4l t 
Sığır eti: 500 t. 
Sadeyağ: 72 t. 
Sığır eti: 220 t. 
Koyun eti: 40 t. 

B. M U 7 a y e d e 1 er 
----~---~- -

Arpa· 57 t.-kavuz: 9 t -karamuk: 2.6 t.· 
ciliz: 4 t ·filiz: 15 t 

Muhtelif ev eşyası 

Taksim kışlaıının aukazı (1 kısım) 
Hane ankazı 
Siııger dikiş ruakiuesi 

Ev etyaııı 

paz 20000 
" 6 80 -
,, 

aç elu 
,, 

paz. 

" 
aç eks. 

oç eks. 
kapalı z. 
aç. eks. 

" paz. 
kapalı z. 

n 

" 
" 

paz. 

aç. art. 

" 
" ,, 

4500 

3j0 -

300 -

8ôflO -

3000 -

1H50 -

1875 

190000 
92170 
44fl00 -
21800 

1929 31 
1400 

154 23 

7M>H 33 

2747 -
1312 
2122 -
1561 -
5619 -

826 -

2720 -

3314 25 

1(11) 

24 

136 50 

3000 -
463 50 

45 

600 

225 -

146 25 

140 65 

10750 
5030 
33fl0 -
1620 -

144 70 
105 -

M0NAKASA GAZETESi 

üzayedeler Listesi 
Günü Saat --.....---------·------

Torbalı Kaymakamlığı 

İnhisarlar Umum Müdürlüfü 

Sivas Bt'lediyesi 
Deniz Lvz. SAK Kasımpafa 

Knyseri İ kan Môd. 

" 
•• 
" 
" 
" 

M.M.V. SAK 

., 

lzmir Belediyesi 
,, 

\1.M. V. Hava SAK 

" 

D.D Yolları Haydarpaşa 
Yalou Kaplıcaları 

Kony Ank. ve İst. Lvz. SAK 
Pcniz Lvz. SAK Kasımpaş 
İst. Hava Aktarma Ambarı Direlı: • 

Yeşilköy 

Adana lııhisarlAr Başrnüd. 
Kozan Kazası Kaymakam. 
D D. Yolları Haydarpafa 

Keskin Belediyesi 

Tophane Lv1. SAK 

,, 

20 6-40 
2.ı 6 40 

17·6 40 
10-6-40 

23 6-40 
23 6-40 
24 6 40 
24-6 40 
25.5.40 
25-6-40 

24·6·40 

25 7 40 

14·6 40 
146 40 
8 i·4l• 
8-6-40 

15 
16 

14 -
14 30 

15 -
15 -
15-

15 
15 
15 

l ı 

1 ı 

16 
16 
11 
10 -

17·6·40 ı 1 30 
l 5·6-40 n kadar 

12-6-40 
1 l·ff-40 
10-6-40 

17 6-40 
14-6-40 

15 6-40 

10 -
14 ,_ 

14 -

16 -
14 

14-6-40 14 30 

14 6 40 15 -

Ank. p.T.T. Lvz. Müd. ve İst. Val- 24-7-40 11 -
de Han 

Ank Lv:ı. SAK 
Sivas Ceza ve Tevkif Evleri Müd. 
Antakya Hast. Baştab. 
İst C. Müddeium. 
Vize Ask SAK 
Kırklareli Tümen SAK 

n 

Erzincan Aııh. SAK 
Kırklareli Aık. SAK 

Ank. İnhi.arlar Botmüd. 

İst. 5 ci İcra Beyoğlu Tarlabaşı 
kedonyu Aprt. 

İıt. Belediyesi 

Ma-

" . 
Re~iktaş icra -._1e n. İ!lt. Sandal Be· 

desteni 

21-6 40 15 -
4·6 40 itib 1 ay 

10·6·40 
226·40 
10-6-40 
26 6-40 
26-6 40 
286-40 
29·6·40 

12 -

·~ -17 -
18 -
15-
11 30 

26 6-40 15 -

l ı-6-.ıo 17 

24·6·40 1'4 
24-6 40 14 
18 6-40 1.l 

Beşiktaf İcra Mem. U.loli Şei!_ Ha,. 20-22·0-40 
met Sok. .\~ 55 

9-

• • • em yılı fukara doğumlariyle hastalarına verilecek il"çlnrın satın Yukarıda yazılı işler toptan ve ayrı ayrı paı.arlıkla yaptırılaca· 
alıııoıası, ynıı işleri müdürlüğündeki şartnamesi veçlıile 11.6.940 cu I ğından istekl lerin bu işlerden ehliyet vesilrnlarile birlikt~ ha7.iranm 
ma günü s ıot IG ye m:ntılmıştır. Muhammen bedeli 312 lira 20 ku· I 15 iııci gününe kadar K1tplıcalar Müdiriyetiııe tekliflerini bildirme 
tuş muvakkat teminatı 24 liradır. falipleriıı teminatı i baııkosına leri. 

!:ı~;~rak makbu:ı.lariyle ilınle gün ve saatindt• encümene ıııüraca· r,::~:-0--11:;-.s"""u-c::.oa.::f-. ...,E~.l·:;;IJ~İS--e--'--..l{-:-'undüra:ç~§a'Şır -y. S. 

Flektril<, Havag!_Zı!..Kal~fer (Tesisat ve ıalz.2 
Dcvlot Demiryolları Umum Müdürlüğünden : 

Mulı mmen bedeli 182U lira olan 650) adet Sofit duy 17.6 940 
pazartesi güııü saat 11,30 da Haydttrpaşad.ı gar binası ıl.ıhilindeki 
komisyon tarahndan açık eksiltme u ulılc aAtın alınacaktır. Bu işe 
g-irnıek istiyenlerin ( l6 lira 50 kuru~luk muva'dcal temiııat ve 
kanunun tayin etliği vesaikle birlikte eksiltme güııü saatine kader 
komisyona müracaatları lazımdır 

Bu işe aıt şartnameler koaıisyoııdaıı parasız olarak dağıtılwak
tadır. 

Yalova K~plıcalarmdan : 
Monte e Jilmiş Ver !enisnstion cihazının nokııanlorınıo ikmali 
İnkalntion cihazıırn1 montajı 
Yemek asansörlerinin ıılahı 

Otel aıan•örleriuin ıılahı 

Konya Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

20,000 lira dahilinde er kundurası eıki uıütealıhidi nam ve he• 
s bınn pazarlık ımrelilc alınacaktır Evsaf ve hususi şartları An kare, 
İst ultul, Konya Lv. Amirlikleri satınelına komiıyonlarıııda görülür, 
Kati tenı:notı 3000 liradır Pazarlığı 1 !. 6.940 çarf&mba günü saat 
10 da Konyad ı NSk ri "ahnalmn komisyonunda yapılacaktır. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: 
Mevcut evsnfı mucibince tahmin edilen bedeli 6180 lira olan 

301 tO metre Sala9purun 11.6.0 40 tarihine rulayuıı salı günü saat 14 
de Kasımpaşada bulunan deniz levazım satınaloıa komisyonunda 
puıırlıkl eksiltmesi yapılacaktır. 

İlk teminatı 46,~.50 liru olup şartnamesi her gGn iş 1aati dahi
linde mukur komisyondan bedelsiz alınabilir. 

İıteklilerin 249U sayılı kanunun iıtediıii veaııikle birlikte adı 
ıoçeo komiıyona müracaatları 
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İstanbul H;wa Aktarm Anbarı Direktörlüğünden : 
55 adet branda eşya örtüsü ) 

1000 adet portatif çadır ) 
1500 takım yazlık elbise ) Diktirilecektir 

50 adet mahruti çadır ) 
Pazarlıkla ihalesi I0.6.940 pa2arlesi günü saot 14 de Yeşilki) 

lıava aktarma aııbarı satınalwa komisyonunda yapılacaktır. 
1 lıteklilerin şartname ve nümuneleri görmek üzere her gün "e 

1 pazarlıta gireceklerin me:zkür günde teminatlıırile komisyona nıiİ· 
j racaatları. 
~--..:--- --- ~ -------- _____ __....,.,.,,.-

1 Nakliyat - Y!kleme · Boşaltma 

I 
Adana İnhisarlar Başmüdürlüğündt>n: 

Adana inhisarlar başmüdürlüğünün 940 yılı eski ve yeni ist•9 

, yonlar ile idarehane ve gaıhaııe ve barut deposu ve mezbaha .;e 

1 
imlahane aralarıuda sevk ve nakledilecek tahminen beş milyon kil0 

idareye ait bilcümle mcvaddın nakline eksiltme günü olan 1 6 940 
' tarihinde talibi tarafından verilen bedel haddi lsyık görülmediğinden 

17.6.940 pezarteıi günü sa .. t 16 do pazarlıkla muvnldrnt ihalesi ys· 
pılmak üıere 15 gün müddetle temdit edilmiş olduğund n tnlipleriıı 
yevmi muayenede inhisarlur idaresine bo:zır bulunwaları ilan oluııur· 

Kozan Kazası Kaymakamlığmdnn : 
Kozan Kaza merkez.ile koyuııevi ayYBh ilısaııüllısmit ve P~k· 

mezci köylerindeki depo le rda göçmf:'n evleri iıışaatıııda kuUeııılınalc 
üzere muhofııze oltıııda bulunduruluıukta olon \'e tutarı 926 uıetre 

mikabı ve 694 desimetre mikabı kerestenin; bu depolardan teselliilll 
edilmek ve koz.ay en yakm bulunan Mısis istas1onuııda vagonlar• 
tahmil etmek üı.ere Diyfnbakıra sev!.i İcab ettiğinden işbu na1': 
liyat işinin 249 ı sayılı açık ıırttırma ve eksiltme kanunu hül üaılerı 
mucibince müııokas&ya konulmuştur. 

Nakliyatın mulıammen bedeli 4500 liradır. 
Münakasa 29 5.94ll dau 14.6 H O tarihine kadar 15 gün möddet· 

ledir. 
İhale 14 6 Q40 cuma günü saat 14 de Kozan l·aymakoo:ılı~ 

makawında yapılacaktır. 

Münaknıaya iştirak edecek olııııların % 7,5 temin t akça•ı 111 

kaza oıaliyesiııe yatırdıldrırmn dair alııcakları makhuzlarl11 ihaleye 
iştirak edebilect"klerdir. 

İhaleyi wüteakip işi taahhüt eden bu miktarda ~o 15 iblağ ede· 
cektir. 

l İhaleden sonra lierestenin müteahh di tarsf ındnn tese llüwüııiİ 
l müenkip az.emi 45 gün zarfında nakliyat sona ermiş bulunacaktır. 

Münakasa müddeti içinde üçer gün aralıkla 4 defo iliinat >'"' 
pılacakhr. 

Müddeahhid teahhüdünü ifa ettiğiı e dair komisyon tarnfındıtll 
f alacaiı istihkak tutarı olan mebla2' Kozan MaıiytSince kendisioe 

tesviye edilecektir 
~~~~~~~~~~~~--...-~~~-~~~.~~~~----

üte fer r i k ----Ankara P T.T. Levazım Miidürlüğünden: 
Taahhüdün ademi ifasından dolayı 100.000 aded talik halks•' 

açık eluiltmeye çıkarılmıştır. 
Muhammen bedel 3000 muvakkat temiuat 225 lira olup eksilt• 

aıesi 24.7.9411 çarşamba günü ı:ıat l 1 de Aııkarad Evkaf apartrıı8 ' 
om üçüncü kapısından g'rilen birinci kuhndaki P.T.T. Satmalı:ı:ıS 
Komisyonunda yapılacaktır. 

İ~tekliler muvakk t teminat makbuz ve baııka teminat mekl&I' 
bile kanuni vesikalarını hamilen mezkur ~ün ve s atte o koınisfO' 

na müracaat edeceklerdir. 
Şartnameler, Ankarada P.T.T. levazıw, istaubulda Valde b•• 

oında ikinci katta P. T. T. levaaım ayniyat şube müdürlüklerindeP 
bedelsiz olarak verilir. 

İstanbul Levazım .Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
8 bin adet yarb'!a yuvarlak demir halka müteahhid nam ve he' 

sabına alıııacakhr. Pazarlıkla eksiltmesi 14 6.940 cuma günü ııı•t 
14,3 J da Tophanede Lvz. amirliği satınalma lrnmisyouun?a yapıl~· 
caktır, Tahmin bedeli 300 lira kati teminatı 45 liradır. lsteklilerııı 
belli ıac&tte komisyona gelmeleri 

• •"' 2UOO aded tevhit semeri iskeleli müteahhit ııam ve besabııt• 
ahnadaktır. Pazarlıkla ekı;iltmesi 14.6.940 cuma günü saat 15 de 
Tophanede Levazım Amirlıği satmalma komisyonunda yapılacaktır• 
Tahmin bedeli 80110 lira ilk teminatı 600 liradır Şartname ve niİ: 
munesi komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni vesikalnrile beli• 
saatte komisyona relmeleri. 

Keskin Belediyesinden : 
Keskin belediye itfaiyeai için bir aded, emme, basma el ile k• 

bili nakil yangın tulumbası alınacaktır. Muhammen bedeli 350 lirs• 
dır. Taliplerin ihale günü olan 15.6.940 cumartesi günü yüzde 7,~ 
depoı:.ito akçesiyle birlikte Keskin 1 elediye dair .. sinde nıüteşek1' 1 

eksiltme kowisyonuna müracaatları ilan olunur. 

Erzak, Zaiıme, Et, Sebze v. s. 
İstanbul C. Müddei Umumiliğinden: 

İstanbul ce1.n ve tevkif evi bir senelik 2750 kilo dağlıç eti açılı 
eksiltuıeye konulmuştur 

Mulıammen bedeli 1875 lira olup mmmkkat tewi11atı l O lir• 
65 kuruştur. Eksiltme 22 f) 940 cumartesi sant 12 de Sirkeci Aşıre· 
fendi sokak 1 ııuuıaroda Adliye levazı"ı dairesinde yapılncaktır. 

Bu husustaki 'srtname tatil günlerinden maada her gün mezkLİ' 
dairede görOlebilir 

İstekliler yal'.llı gün ve saatte lt011uui veıikalarile birlikte bıl 
iiC' dairede toplanacak satınnlma kol'tlİSj o ıuııa mürace tları ve ilan 

retinin müteahhide id olduKu· 

Kırklareli Askeri S tınahn:ı Ko.nisyo:ıunclan: 
51JO bin kilo sığır et'uin muhammen fi tı IUO bin lirıı, ilk te• 

minal& I0,7511 liradır. İhalesi 26.6."'4 ı çarşamba günü soat 17 de 
Kırldareli tümen satınalma komisyonunc\ kapalı zarfla yspılucaktı'. 
l'ıı tiplerin 21911 sayılı larnunuu 2 'e .l maddelerinde iıteııileıı vefS 

1• e 
ikle birlikte teklif mektnblarını ihale lifttıtinden bir saat ev.;e 111 

kadar Kırklıırelinde kouıisyona \'ermeleri. 
fo,ıi&J' • • • 72 ton sade yaK"ı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. O 

hamınen tutarı 92, \70 lira, ilk teminatı 5 :\il liradır. ihalesi 2o.6 94 

çarşamba günü s88t 18 de Kırkltıreli tümen satınalma kowisyonuo• 
da yapılacaktır. Taliplerin muayyen güıı ve .sııl\lten bir saat e""''. 
l ine kad"' 2490 aayılı konunun 2 ve 3. maddelerinde istenilen "'' 
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.........__----------------------~~~~~~:::z:z:::ı~~!'!'!!!'!"!'~~~~~------..---------------ı------=~~~--~~~~~~~~~~-=-~~~~~~~~ 
::-l~rile teklif mektuplarını ilk teminatlarile birlikte Kırklarelinde 

lbısyoııa vermeleri 
Gnzlanle p Vilayeti Encümeninden : 

Miktarı Mvk lem. 
~ • * * 40 bin kilo koyun eti kapalı nrfla eksiltmeye konmuştur. 

tıi 29 6.940 cumartHİ günü uat 11 ,3!) da Kırluarelinde tümen 
~tınalllla komiıyonunda yapılacaktır. Muhammen tutarı 21 .600 lira 
~k .tenıinatı 1620 liradır Ev1&f ve şıırtnamesi komiıyonda görülür. 

l Erıakın cins; kilo lira kr. L 
Fiatı 

kr sa. 
12 5o 
45 

bi •lıplerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesikalarile 

1
• tlikte muayyen günde ihale saatir.den bir saat evveline kadar tek· • 
İf llJekt~plarını Kırklarelinde komisyona vermeleri. 

Niğde Memleket Hastanesi Baıtabibliğinden: l 
Muh. bedeli Muham. bed. ( 

..... ~_:•i Kuruş Kilo Ci~i-- Ku:~ _Kilo_ 1 

S.deya~- - llo - --;::, Zeytin yağ 65 50 j 
~oıya pirinci 34 2200 Makarna 28 400 1 
lı• fasulya 25 400 Mercimek lo 250 
''0hut lo 250 Fabrika anu Hl 150 
~lll 5 350 Sabun 4o 400 j 
~tııne şe l<er 42 900 Çay 610 lo 
>ithriye 3o 150 Kuru üzüm 12 250 
S.lça 25 200 Soğan 5 
Patate1 5 2000 Tuluw peyniri 4o 

!•le fasulya lo 400 Kabak 1o 
"itlda 7 5 200 Domateı lo p 
•tlıcan 1 o 400 Pırasa 5 

~Panak 7 5 250 Lahanıt 5 
'• ekınek 12 loooo Koyuu eti 4o 

C.l yatı 25 800 Meşe ve <'eviz odun. 2 
~ole köm. 320., ton 20000 Lin t klın ton lfloo 
'Put top 990 metre 500 İnek sildü 1 o 

1 
36 metrelik 

11elc Yoğurdu lo 3000 Ga111al ve defin 245 
ücreti 

500 
• }o 

350 
250 

3oo 1 
300 l 

4000 1 

50000 i 

50000 
4000 

adet loo 

Nitde Memleket Haatahaneıinin bir ıenelik ihtiyacı olan yuka
tıd, miktar ve muhammt"n Ledelleri giıterilen 36 kalem erzak ve 
'-ite a 1 May11 940 cuma tarihinde ihal" edilmek üzere açık eluilt· 
llıtye korıul111ut isede ilanm kanunun tarifelı dairesin e<: yııpılwadığı· 
'11 l•tıldığmdıın 17.6 940 µazurtesi günü ihale edilmek üzere yenideıı 
:Çık eksiltmeye koııulduğuııdan müfterilerin % 7 buçuk n iıbt tiaıdek 
tıaıiııatlarile birlikte vilayet daimi encümenine gelmeleri ilan olunur. 

Ankara Levazım Amirliği S atmalma Komisyonundan: 
~ 300 000 litre içme ıuyu açık eks lt1::1esi 21 6.940 uat 15 de 

1tlcarada Lv. amirliği Satınalwa Komiıyonuoda ya pılacaktır 
Ş. Mubaaıwen bedeli 1950 lira, ilk teminatı 146 lira 25 kuruştur . 

rtnamesi Komisyonda görülür. 

Nevi 
Odun 

İçel Vilayeti Makamından : 
Muhammen Fiyatı 

Miktarı 

Kilo Lira Krt 
25000 l 1 

1000 1 
20000 3 25 

Tutarı Muvak.Tem. 
Lira Krş. Lira Krı. 
250 18 75 
30 2 25 

60U 45 

1 Francala 
2 Koyun eti 
3 Sade yıı t 
4 Tuz 
5 Sabun 
6 Bulgur 
7 Pirinç 
8 Pirinç unu 
9 Makarna 

10 Patates 
11 Nohut 
12 Mercimek 
13 Kuru fasulye 
14 » baınye 

15 Patlıcan 

16 Domates 
17 Kabak 
18 
19 

Semiz otu 
Taze fasulye 

2n lspunak 
2 Pıras a 

22 Süt 
23 T 01. şekt: r 
24 Kuru üzüm 
25 Çay 
26 Gaz y ağı 
27 
28 
29 

Benzin 
Salça 
Kuru soğan 

31) Yumurta 
31 Kibrit 
32 Taze bamye 
33 Tatlı pekmez 
3.ı Şariye 

35 Çaınatır so.Jası 

36 Nişasta 

37 
38 
39 

Limon 
Tereyağı 

lahana 
40 Kaysı 

41 Elma 
42 Taze üzüm 
43 Kavun 
44 Karpuz 
4;; Portakal 
46 Salatalık 

47 Taze bakla 
48 Şeftali 

49 Pancar 
5o Çorbalık un 
51 Marul 

15000 140 U2 
9000 3o3 72 

800 63 
400 2 lo 

24 3o 
7 31 

5o 62 
1 

900 
1500 
2500 

5o 
2oo 

12oo 
200 
300 
400 
2o 

looo 
2000 
looo 
200 

looo 
700 
500 

12000 
looo 
200 

25 
600 
200 
250 
700 

2000 adet 
500 l: 

500 
200 

5o 
500 
2o 

200 
2o 

200 
200 
200 
500 
3oo 
300 
200 
200 
300 
loo 
300 
loo 
300 adet 

lo 
3 98 
7 2o 
1 

2 
5 7o 

68 
;ı 75 
7 35 
4 88 
J 5o 
7 5o 
3 o2 
2 21 

81 
'28 5o 

1 5o 
8 44 

lo 3 <l 
4 58 
2 81 
2 lo 

13 
56 

2 62 
2 4o 
9 7l 
4 13 

2o 
2 25 
l 5o 

5o 
1 5o 
2 25 
1 5o 

13 
ı 35 
2 62 

l 

75 
35 
13 
45 
75 
45 

1 05 
7 

36 
6 5o 

27 
27 
29 5o 

8 
() 5o 
9 

19 
45 
5 
4 9o 
6 5o 

lo 
lo 
5 75 
5 9o 
9 

38 
lo 

4 5o 
2:i 09 
3o 5o 
15 
4 
o 75 
1 
7 

16 
26 
l l 
13 
15 
00 
lo 
1o 
15 
4 
5 
6 

5o 

17 5o 
5 
6 

15 
2 

lo 
2 

Yukarıda cina ve miktarı yazılı erzalc ihaleleri oyuı günde ve 
Odun köroüra 
Kok kömürü 

4 İnek südü 
5 İnek yoğurdu 
6 Batum ga1yat1 (Te 

5 >O IO 
500 10 

10 31)() 

f>O 3 75 
50 3 75 
30 2 25 

ayrı ayrı icra kılınmak üıere 15 gün müddetle açık eksiltmeye ko· 
1 nulıuuştur Taliplerin şartları öğreumek Ü7ere her gün ve müıınka · 
' saya işt i rak için de 13 haziran 940 per§e wbe günü muvakkat te 

nekesi) adet 
7 lıpaııak 200 
8 Limot adet 50 
9 Yetil ıoğıın 25 

10 Salatalık atlet 100 
il Maydanoz 10 
12 Kabak 200 
13 Patlıcan 21)0 
14 Domateı 300 
15 Yetil biber 150 
16 Taze fasulya 150 
17 Bezelye 150 
18 Semiz otu 100 
19 Lahana 150 
20 Prasa 150 
21 Taze bamya 200 
22 Elma 100 
23 Armut 15Q 
24 Viıne 100 
25 Karnabahar 150 
26 Pirinç 300 29 87 6 52 
27 Bulgur 3011 10 311 2 15 
~8 Makarna (yıl) 200 25 50 3 75 
29 Sade yat (Er.) 300 lUO 3'l0 22 50 
3:) Tuz 150 5 7 50 75 
31 Kuru faaulya 150 40 60 4 50 
32 Daııe wercimek 200 10 20 50 
33 İnce mercimek 100 8 8 60 
34 Un dört yıldız 50 14 21 1 58 
35 Kesme şeker 25') 42 103 7 88 
36 Patate• 30 : 15 ·15 3 38 
37 Kuru aoğau 3011 1 50 22 1 69 
38 Sabun 25() 40 J(J() 7 5(1 
3n Zeytin yağı 50 65 32 50 2 44 
40 Hoşaflık kuru üz.üm 50 12 6 45 

1 minatlarını hamilen vilayet encümeıı ·ne müracaatları. 

Vize Aıke:i Satınalma. Komisyonund an: 

60 ton tu:r. ve 42 ton et pazarlıkla satın alınacaktır Pazarlığı 
10.6.940 pazarteıi günü s at 15 dedir Vermeğe talib ola nların me7 · 
kür gün ve saatte Vizede aıkeri aatıoalma komisyonuna t~m in r; tl n 
rile birlikte gelınderi. 

Sivas Ceza ve Tevkif evlf.!ri Müdürlüğünden: 
9t0 Senesi merkez ecza evimizin ihtiyacı olan bir seuelik ek 

lSTANBUL 
TiCARET VE ZAHiRE BORSASI 

7 • 6 . 940 FIATI AR 
A§•fr• Yukarı 

K. P, K. P. 
Cı nıı 

i lufıday yumuşak . •e rt 

Keten tobuınu 

Zeytin ""' fJr ıı. 
Bi rincı )Cm.,k1 ı k 
Arpa y nlik ı;ov . 

Mııır fD ı dök . 
» lıeyıı. • 

Afyc:ın l aba 
ince 

Sabun'ıılc 
Peyni lı~yu 

, laş1r 

5 32 6 25 
5 5 6 7,5 

16 -
55 
49 20 
4 35 
4 10 
4 15 

56 -
51 
5 10 

382 20 405 20 
560 

40 20 
27 20 30 -
50 52 

G E L E N 

811ğdı y 

Çıvda r 

Su sın 
Yupık 

M ısır 

G 

Ton 
240 1 
ıs 

Zeytmya~ı 

l3•yaı. peyn ır 

Un 
151 20 Fasu'r e 
45 Arpı 

D E N 

Ton 

190,5 

15 

- ------
u O R S A 

ÇEKLER 
7 6 1940 

l oııdra 5.24 
Nevyork 148. 
Pariı ?.0075 
Milano 8.3175 
Ceııe\•re 29.2725 
Atiıuı 0.9975 
'of ya 2 
Madrid 14 4:i5 
Buda peşte 29.9425 
Bükreş •J {)25 
Belgrad 3.8525 
Yokohama 38 7850 
Stokholm 31 .50 

ESHAM VE TAHVıl AT 
1938 % 5 iluamiyeli 19.-

BORSA HARiCİ Al TIN FIATLARI 
Lira Kr 

Ha mi<liye, Reşadiye 23 85 
Kalın Betibirlik 104 50 

21 uyar külçe altı n gramı 2 69 -----
Kiralık 41 Hopflık vitne 25 25 6 25 47 

42 fiotaflıl< erik 25 15 3 75 29 Z"ytin ~ ~~ • 1 Tift ik 1 ye 2 Odalı 
43 Çay 5 500 25 1 88 fındık ı ç i - 1 Kuşyemi 

9,5 
25 

4'1 Salça 50 30 15 1 13 D 1 Ş F i A T L A R _. A P A R T 1 M A N ..._ 
45 Piriııç unu 10 40 4 .rn But· llY • Liv.rpol 3 71 Kalorifer. banyo, Bide, hava 
46 Çorb11lak muh şehriye 10 40 4 30 • : Şikııgo 4 76 
47 Koyun et Z:)(}() 34 850 6.1 75 , Vınipelc 4 43 gazı, elektrik , terkos , her 

gün sıcak su, parke , b ütün 
48 Birinci nevi ekmek 7500 10 50 112 5U 8 44 ...._ ÇOCUK HEKiMİ ..,..- ko;ıforu haiz, iyi m a nzarah 

'-~ Tarau• memleket baatanesi ıin 940 mali yılma ait cinsi, miktarı ı Or. Ahmed Akkoyunlu 1 ve havadar, ehven fi ulla kı-
l ıtıiu bedeli wuvakkal temidat tut&rları yuk rmya yazılan 48 ka· l k B 
t 1 h ra ı lır e yog"'lu, K a rlman 
~ yıyecek içecek, yal•acak ihtiyaçları 2. 11.6.940 perterııbe günü 1 Taksim· Ta iw ane Palas X 4 '- karıısmda, e s k i Polonya, 

.... 't 14 de ayrı ayrı ibııle edilmek üzere Içel vilayeti daimi encfi. Pazardan maada bergön ııeat 
~ 15 t T 1 f ,. 401 ,,7 I yeni Nuru Ziyasokağı, 
taıiuce eluillmeye konulwuıtur. en ıonra e e on • • ' 

.,.. , .,.....m;?"WS-t">iızw No 29. 
~ ıalipleriıı şartnameyi görmek Üzere ıözü geçen daimi encümen - -- ~ ------ __ ,. _____ ,, 
!\fıltınine ve ihale ırünü belli ıaatte mezkur encümene bat vurwa· lmtiya:ı Sahibi ve Yazı itleri Direktörü: İımail Girit 

tı iliu olunur. Buıldıjı ıer; Alıın BaııD.ıevi lıtaobul 
1 

J • 

meği evvelki ilin veçbile 3 6 .940 tarilııine müsadif pazartesi ıünü 

kapalı zarf usul'ü ile saat 14 vilayet C. M. Umumiliti makamında 

müteşekkil komisyon huzurunda eluiltmeye konulmut isede talip 
zuhur etmemiş bulunmasına binaen 249 sayılı kanunun 40 inci 
maddesi ahkamına tevfikan 4 .6.940 tarihinden itibaren itbu ekıilt

ıııe ıı in bir ay içinde pazarlık suretile yapılmaaına komiıyonca karar 
verılwit olduğu ilan olunur. 

Erzincan A skeri Satınalma Komisyonundan : 
!2 l,OCO kilo sığır etinin kapıtlı :zarfla eksiltwe'i 28 6.940 cuma 

günü saat 15 de Erzincan Tümen 1&tınalma komisyonunda yapıla

caktır. Muhammen bedP.li 44,000 lira, ilk teminatı 3300 liradır . 
Şartnamesi komisyonda görülür. Teklif ınektublarıııın eksiltme saa· 
tinden bir saat evveli e kadar konıisyona verilmesi. 

- Ketif, tartname ve plana mucibince İdaremizin Maltepe tü
tün e uslilüsünd e yaptıracıığı tütün kurutma hangara intaalı işi pa
zarlık la iha le olunacaktır . 

il - Keşif becleli 2056,47 lira ruuv.ekkat teminatı 154,2.i liradır. 
ili P07.Arlık 24. vı. 940 pazarteııi günü ıaat 16 da Kab&tatda 

Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV - - Şartname söıü gt: çen Şube veznesinden 10 kurut muka· 

bili nde alınabilir . 
V isteklilerin pa7arlık için taJİıı olunan gün ve uatte şart-

ıısuıesiı i n .,F" fıluıısında ya7ılı veı;aik \•e % 7,5 güvenme paraıile 
b irli kte me1lt ur Kon1isyona aıiiraca alları ilan olunnr. (4730) 1-4 

• ot • 

Cinsi Miktarı 

Muh. bed. % 7,5 lem. E\cıiltme 
lira kr lira kr. şekli saati 

Bira şi 1esi kap· I0.000.000 A. sif 3-,000 2625 - pazarlık 15 
sülü 

Bira fı ç ısı ma ntarı IOO 000 ,, 2.':\38 175 - açık elcs. 16 
1 - Şıutııame ve nümuneleri mucibince yukarıda cins ve oıik· 

tarları yaz.ı lı iki kolem malzeıue hiı.alarında gösterilen usullerle aa

tııı alınacakt ır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ekıiltoıe 1&• 

etleri hi1alarıuda yazılıdır. 
111 Eksiltme ve pazarlık 17. VI.940 pazarteai günü İstanbulda 

Kabataşta Levazııu ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

lV - Kapsül şartnamesi Levazım Şubesi veznesinden, Ankara, 
İıınir Baş Müdürlüklerinden 17<1 kurufıt alınabileceti gibi mantar 
şartuaınesi mezkur Şubeden parasıı alınabil r. 

V - İsteklilerin eksiltme ve pazariak için tayin olunan ıiln ve 
saatlerde % 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona mü-
racaatları, (4299) 4-4 

•• * 
Keşif, tartname ve planı mucibin.l'e İdaremiı.in Erzincanda 

yaptıracağı ahşap idare binesı ve tefernıth işi kapalı zarf usulile 
ekıiltıneye lrnnmu ştur. 

il Keşif bedeli l7783, 16 lira muukkat teminatı 1333,73 li. 
radır. 

ili Eksiltme ıı. Vl. 940 ç rşamba günü saat 15 de Erzincan 
Müstak il Müdürliiğüude yapılacak tır. 

lV - Şartnameler her gün İıtanbulda Kabataşda Levazım ve 
Mub<tyaat Şubeıi veznesinden, Ankarıı, İımir Başmüdürlüklerinden 
ve Erzincan Müdürlüğünden .,89• kuruf!l alınabilir. 

V - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kaou· 
ıı i vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
mektupl ıı rıuı ve şıutnarnesinin (F) Fıkrasında yazılı veıikalıtrını iha
le güoü eksiltme saatinden bir saat evveline yani (saat 14 de kadar) 
Erzınc Jn Müstakil \ tüdürlütüne ml\kbuı. mukabilinde vermeleri li· 
:zımdır (4342) 4-4 

20.5.M O , 25.5.94 ) , 3 .5 940 ve 5.6.940 tarihlerinde İstanbulda 
"Cumhuriyet ve "Münaknsa"' Eıkişehirde de Mahalli gazeteda 
t2 6 40 t arih iodt> ihalesi yapılacağı ilan edilen Eskitehir deposu kö· 
n ür tnlı ın il ve tahliye işi görülen lüzum üzerine feshedilwiş olmak-
la keyfiyet ilan olu nur (4751) 

1 ~·-

1 LISAlol OKULU 

294, iSTiKLAL CADDESİ 

Fransızca . l ngilizce Al
m anca Lisan kursları 

3 ders, ayda 4 lira 

1 goooooooıoıoooooooog 
g HASTALAR 8 
8 Artık ilaç tişelerini kırınız ve 8 
O Suları: kalsiyumlu, kükürtlü, g g çelikli, hepsiuin fevkiııde Rad. O 
O yo - Akliviteli oldu~u için mut 8 § lak suretle tifıtlı olan g 
g ARMUTLU 8 
8 KAPLICALARINA 8 
8 GİDİNİZ 8 
O
O MUDANYA PO.STALARININ 8

0 ·~~iıl!~i.miiill..:~!lmi~- ARMUTLUYA UÔRAYAN 
~ O SEFERLERi 0 o o 

f C E N Y O 8 lstaııbuldaıı Armutludan O 
ı O Herekel Hareket 8 

1 O Saati Saati O 

1 
08 Pazartesi 9,20 g 

M R. ALKAN İDARESİNDE O 9,50 Salı O 
Nefis kuzu döneri ve leziz O Çarşamba 9,20 O 

O 16,00 Per.şembe O 
yemekler mutedil fia tlarla O 

• H 0
0 

Cuma 9,20 O 
Y t'ni Adt< s: Ga ata , • Y) ar lian ar- 8 
lcıuında , Yemi~çi Hasan Sokak No 11 O l4,0{) Cumartesi -

TELEFON : 49374 O 8,30 Pazar 9,20 ve 19,20 O 
. _____ , _____ .8ooooooıoıooooooooo g 

LOKANTA VE BIRAHllNEl:>I 



CINQUIEME ANNEE No. 1444 SAMEDI 8 JUIN 1940 

Quotidien des AdJudications 

ADMINISTRATION 

----
ABONNEMENTS 
Vflle et Province 
3 moia Ptra 450 
6 850 

12 1500 
F..tre.nger : 12 .ıois Ptrs 2700 

Le No Ptrs 5 
KASA GAZETESİ 

(,ı rntn, Eski Gümrük Cad. 

'10 52 

1 eJepboııe; 4»442 

Pour la Publicite ı'adresser 
iı. I' Adminiııtration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Boile Po.tale No. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hul 

Objet dt- ı'ftdjudication 
Pri;-- C~tio;:--Licux d':djıi'°dication7d:-u---------

d'adjudicat. e.timutif proviıoir~ Cabier deı Cbargeı Joura Heureı 
Mode 

Acljtırlicaticı s 2u RaLai!_ 
( Cf f lr l ( 1ıcrı r € r• 'EHeırs:-Tt il\. f ullic~-fl ateriel de Construction-Cartographie 

Constr. pont Pu blique 1 l 72 14 
hangar iı l'lnı.titut de Maltepe (cab eh Gre a gre 2056 07 

p C) 
Constr. digue 2810 50 

" bat. refecto ·re <:t dortoir dans la region Gre il gre 126386 70 
du iycee et de l'ecole nav"le iı Heybeli-
ada (cııh eh 632 P) (nj) 

Constr. maisons en mııçonnerie pr. immigres Pli cnch 36625 60 
a Potuklu: 44 p . 

Constr. maisons en l> " ,, 
" 

17480 40 
a Kılıç Mehmet: 21 p. 

Constr. maisonı. en maçonneıie • 
" ,, 41620 -

a Boranda: 50 p. 
Comıtr. maisorıs en 

" " " " 20810 -
iı Karagöz: 25 p. 

Comtr. mııisonı; en " " " 749'6 -
iı Halit Bey Virnndn: 90 p. 

Cons!r. mnisons en briques pr. immigres it » 24334 80 
Beşerek: 30 p. 

154 23 

7569 33 

2747 -

1312 -

2L22 -

1561 -

5tı19 -

1826 -

KAymalc:nmat Torbalı 20 6-40 
Com. Ach. F.conom. Monop Kabatachc 24 6·40 

Municipalite Sivas 
Com. Acb. lnl · Marit. Kuımpaşa 

17-6 40 
10·6 40 

Dir. Etnblisseme-nt lmmigres a Kayseri 2.V> 40 

,, 
" 

23·6-40 

" 
,, 24·6·40 

15 
16 

14 
14 30 

15 

15 

15 

" 
,, 24 6-40 15 

,, 
" 

?5-6 40 15 -

,, > 25·6 41) 15 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-F~rniture pour Hopitaux 

Cnisses pr. produits plı:ırmaccut : 2000 p 
(au nom et pr. compte du fournisseur) 

Jn,trument ele chirurgie: 30 lots (nu nom et 
pr. compte du fournisseur) 

Medicnments de dcsinfection (aj) 

" (aj) 
Sacıı sanit.: 20 p. 
Trousse d'instruments de chirurgie: 7 p. 

Publiqııe 

Gıe rı gıe 

" 

lap. 8 -

44190 -

13~7 50 
312 20 

?.720 -

3314 25 

100 -
24 -

f lectr icite-l: e2-C haLıfkge Car hal (lnstallaUon et Materiel 

Douille Sofit: 6500 p 
Achev. appareils mnnquantsı Verdenisast ion » • 

monte montage appareils « incalntion» · 
amelioration asccnceurs de transpoıt de 
nourı iture·amelioration aacenseurs hôtel 

Puhlique 
Gre 8 gre 

1820 -

Hjbillement - Chaussures - Tisaua - Çuirs 

Chaussures 
Toile fine pr. doublure: 30000 m. 
Confec. bache: 55 p.•tente portative: 1000 p. 

habits d'ete: 1500 compl -tente cônique: 
50 p. 

Gre a gre 

" ,, 

Transport-Chargement - Oecharpment 

L'adjudication du 12-6-40 concernant le tranı· 
port de 300( O t. de chnrbon a ete annulec 

Tronsport articles monopofües Publique 
,, bois de constr. ,, 
Divers 

Pompe pr. extinclion d'incendit: 1 p . 
Anneau en fer: 800 p. (au nom et pr. compte Gre 

du fournisseur) 
a gre 

Squeleltc de selle: 2000 p. (au nom et pr. 
complc du fournisseur) 

Anoeau de suspension: 100000 p. (aj) 

Provisl ons 

T omates: 2 t. 
Courges: 1 t. 
Pourpier: 200 le. 
Haricols frais: 1 t. 
Epinards: 700 k. 
Poirreaux: 500 k. 
Lait: 12 t. 
Sucre: l t. 
Raisin sec: 200 k. 
Tbe: 25 k. 
Sauce: 250 k. 
Oignons: 700 k. 
Oeufs: 2000 p. 
Allumetles: 500 p. 
Combeaux frais: 500 k. 
Pekmez: 200 k. 
Vermicelles: 50 k. 
Soude: 500 k • 
Amidon: 20 k. 
Citron: 200 k. 

" 

Publique 

Publique 
> 

> 

> 
]) 

> 
» 
]) 

]) 

» 
.» 
,, 
., 
" 
" ,, 
:1 

" 
" > 

20000 
6180 -

4500 -

358 -
3''0 -

8000 -

3000 -

k. o 04,90 
)1 o 06,50 
lı o ıo 
> o 10 

> o 05,75 
> o 05,90 
l> o 09 
:ıı o 38 
;.. o 10 
)) 4 50 
» o 15 

" 
o 04 

p. o 00,75 
" o 01,50 
k. o 07 
> o 16 
> o 26 
" o 11 
,, o 13 
,, o 15 

136 50 

3000 -
463 50 

45 

600 -

225 -

7 35 
4 88 
1 50 
7 50 
3 02 
2 21 

81 
28 50 

1 50 
8 44 
2 81 
2 ıo 
1 13 
o 56 
2 62 
2 40 
9 75 
4 13 
o 20 
2 25 

Com.Ach Min Def. Nat. Ar.le. 

)J 

" 

Municipalite lzmir 
,, 

Com. Aclı. Min. Def. Nat . Dı>p. Aviat 

" " 

J er Expl. Ch. cie fer Etat H. paŞn 
Bainıı Thermaux Yalova 

C. A. lnt. Konya Ankara et ht 
Com. J\ch. lnt ~faril. Kısımpaşa 
Oir.Hang-ar Avinlion lstanbul a Yeşilköy 

1 er Expl. Ch. de fer Et at H. pıışa 

Dir Pr. Monopoles Adana 
Kaymakamat Kozan 

Municipalite Keskin 
Com. J\ch . lnt Tophane 

,, " 

Dir. Economat P.T.T. Ank. et lııt. 

Valide Han 

Vilayet Gaziantt:p 
,, 

l> 

,, 

" ,, 
,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 
" 
" > 

> 

" 
,, 
,, 
,, 

" 
" 
" 
Jl 

" 
" , 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
> 

24·6·40 11 

25 7-40 1 ı 

14-6-~0 16 -
14640 16 
8·6-40 ı 1 

8 6 ·40 10 

17·6·40 l 1 30 
Juıqu' au 15·6-40 

12·6 40 
11-6·40 
(0·6-40 

10 
14 
14 

17 6-40 16 
14-6-40 14 

15-6-40 
14·6·40 14 30 

14-6·40 15 

24·7·40 11 

13·6·40 
13-6-40 
13·6-40 
13 6-40 
13-6-40 
13-6-40 
13·6 40 
13.6·40 
13 6 4n 
13 6·40 
13-6 40 
13 6·40 
13 6 40 
J 3·6-40 
13.6·40 
13-6·40 
13·6-40 
13-6·40 
13-6-40 
l~-6-40 

AVIS OFFICIELS 
De l'Administ:rat:ion Generale de• 

Chemins de Fer et des Ports 
de l'Et:at: Turc 

• 
200 tonnes de dechet de coton colorie ou blanc d'un• 

valeur estimative de Ltqs. 70.000 ıeront acheteeı par vol• 
d'adjudication ıouıı pli cnchete le Veodredi 21 Jutn 1490 i 
15,30 h, au local de l' Administration Generale a Ankara· 

Ceux qui desirent y prendre part doivent remettre a la 
Preıldence de la Commissfon le jour de l'adjudication juı· 
qu'iı. 14,30 }ı . leurs offres une garantie proviaoire de Ltqı 
4. 750 et les certif icata exiıes par la loi. 

Les cahiers dea charges sont en venle au prix de Ptrt 
350 aux Caisses d' Ankara et de Haydarpacha. (4645) 2 4 

.. _......... --= --~ _,,_ 
Memento des Fournisseurs 

LF-~ ADJUIJICATIONS QUJ AURON1 LIE.U LE 10.6.940 -
Dir. Darü,şafaka : ı Di.- Monop. Edirne: 

B<>i•, pain, viande de mouton, d'agneaıı Trnntport articlH •onopuli.O. [No 14391 
at _.e boeuf (No 1438] Dir. Monop. Malatya : 

Chemius de Fer Etat : Tranıport articlN monopolı.Cı !No 1439) 
Amiantıı et articlıııı de klingurite[No l 399} 
Huile pour fransformoteur (No 1427) 
Pot pour ı•ile kilo (N • 1428) 
Habıtıı, caaquettıııı et capuchons [No 1433) 

Dcfterdarat lıt.: 
Con•tr. bitisse bareau Fiıc [No 1399] 

Municip. Gaziantep : 
Conıtr. cbauHca en beton (No 1419] 
Collier de priH, bouche a clııf et pia-
que eıııaiılea [No 1442J 

Municip. Siirt : 
Tnyaux en acier at en foııte (No 1422) 

Vilayet Diyarbakır : 
Conııtr. maİ•on• immigre• (No 1423] 

Etabli11emeut Uluı Ankara : 
Articlee electr. (No 1425] 

Dir. Etabli1tement lnduatrie 
Cclluloıe Sumerbaok : 

FormalitC. douani~ru (No 1426] 

Med. en Cbcf Hôpital Modele 
Ankara: 

Riz: pour pilaf, poiı·chiche, lentilleı, 
oombeıux, beurre, Hvon ııta. (No 1427) 

Procurcur Gen. Buraa : 
Pain (No 1427] 

Cowite Cenlrale Croiu Rouge: 
Euuie-mıi111 bındaiH [No 1440) 

Dir. Gen. Portı Etat: 
Covfı .. a cbarbon [No 1442) 

Com. Ach. Milit. Vize : 
Foin {No 1442] 

S. A. T. d'Electricite et Gaz 
d'Aokara: 

Charboa de terre [No 1428) 
Vilayet Ankara : 

Camion lNo 1429] 

Coın. Acb. lot. Maritime : 
Articleıı de peınture (No 1429] 

D.r. Gen. Monopolea : 
Materiel pour ele•ateur et cbai•e d'ar 
piratıour (No 1429] 
Capauleı poar eau (No 14321 • 
Huile pour comprHaeur [No 1441) 

Com. Acb. lnten. Ankara : 
Tra:ıaport effete [No 14301 

Procureur Gen. Oıküdar: 
Poin (No 1430) 

Com. Ach. Int. Tophane: 
Beurre [No 1430) 

Uoion Ouvriere Zonguldak : Uguaıe• [No 1441) 
Tran•Eoımıtioıı en p.ılychinique de la bii·ı Trs.,eport effetı [No 1443} 
tiıae de buanderie et de cuiıine de l'hô- Dir. Hôtel Monnaieı: 
pital [No 1428) Plomb en lingote [N.:ı 1439] 
Miniıt.Def.Nat.Depart.Marine: Dir. Scierie Millt. AkyaZ1 : 

Leiter [No 1433] Tıaıııport boıa de coatr. )No 14,1] 
Com . Acb lntend. lzmir: Com. Acb. Milit. Adana: 

Paille et foln [No 1433] f'arine (No 1431] 
Dir. Gen . Voieı Marit. Etat: Muoicip. lzmir,: 

Mabone [No 1444] ProYİeİo"ı (No 1431) 
Office Saoit. Littorel Samıun : Cbambre l air et paeu [No 1431) 

Localion ınoyen• de tranıport [No 1434J Lavaıe et repaaaıa d ... boa .... de •• 
Dir. Foretl Samıun: napea d'autobua (No 1431) 

Boi• [No 1434) • Medlcameata (No 1433) 

Procureur Gen. Seybao : Miniat~re Juıtice 
Pain [No 1435) Benah e (No 1432] 

Hôpital Regional lzmir : Municip. Bolu : 
M~dicaınentı, fılmı Reenll:•n, viande de lnıtal. eH [No 1433] 
mooton, !ait, yoghourt, ıılace, ıucre Diver1 artiale1 eleotr. [No 1433] 
[No \436) Eto•pe,ecliHee tle courroie ete. INo 143'1 
Senı.-coke [No 1436] Huile 16ı~re et p•. cylındre (No 1433) 

Dir. Foreta Balıkeıir: Dir. Trav. Publ. Edirne: 
Ecorca da Hpin ıec (No 14!16] • Rep. ponta (No 1443) 

Dir. Gin. Exploit. Electr. Tramı. NOTES , _ N _,_ 
ı ...,. ataero. entra peran• 

et Tuonel lıtanbul : ıbeeeı eont ceııx de notre journal dan• 
Con1tr. pa.te tran~f ... rmateur a Ramiz. lequel l'av11 a para. 
(No 1437) 1 (•) Lea 11ffairea au'viH d'une HtP 

Regiment Gcaıdr. Bayramiç : 1 risqua .. rıppoıtent a dH vent" pe• 
Beurre et ble concaHe [No 1439] ı adjudıcation i la ıarenclı~re. 

• • 

MUZA YE DELER 
----------------~--:-------~~------------------~-----Dura un bey Devlet Orman fıletmesi Revir Amirltilnden : 

, Dursunbey Devlet orman itletmesi Karadere balıeıinin Mur...ı 

1

1 alanı, Akça alan ve Sırt yol mevkileri rampalarında mevcut 1141 
adet muadili 741 metre mikap 668 desi:netre mikip çam tomrur 
açık arttırma ile satılıta çıkarılmıştır. 

l Tomrukların ayrıca baş ke1me payları mevcut olup hacim lır 
buksuz orta kutur üzerinden heHpl11nmı~tır. 

Tomruklara ait satış fartnaaıesi Ankara iıtanbul Bahkuil' Or 
1 mao Çevirge Müdürlüklerinde ve Duraualtey 'revir amirlitiade ıa.+ 

le bilir. 
Tomrukların beher i'ayri mamul metre mikibının mubam• ... 

bedeli 1 1 liradır . 
1 

Mubammen bedel üzerinden %7,5 muva1ckat teminatı 612 liradıt• 
lıteklilerin muvakkat teminatlarını hamilen 12 6.940 çartamba ,O•I 
ıaat 15 de Dursunbey revir ıimirliıline müracaatları illa ohm•• 


