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ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için Kurut 

3 Aylığı 450 
6 " 850 

12 " 1500 
Ecnebı meml,.ketler için 
12 aylığı 2700 

Sayısı 5 K u uş 

Günü geçen nushalar 

20 kuruıtur. 

- PAZARTESİ 

HERGÜN CIKAR iKTISADI. MALI, TİCARi VE ZiRAi 

6 Mayıs 1940 

iDAREHANE 
Galata, Fermeneciler Cad. 

Kenber hanı, 2nci kat 
No. 8·9-11-12 

iLAN ŞARTLARI 

İdarehnnemizde görü~ülür 

Telefon: 49442 

Posta kutusu No. 1261 

----- -
Umum Tüccar arın ve rn ··teahhit!e in rn slekA Organ dır 

Ekonomik a er er 
I~ --

lya serbest dövizle pamuk 

1 
alacak 

'~Yada harici tacaretimizi a· 
ltıaf 11

" eden bir çok meseleler 
lttr t.ııda temaslar yapmış olan 
'd•tt Vekaleti standardiz.asyon 

\~litrn Faruk şehrimize dön· 
tdir 

li.h . . 
\ b· tr alındığına göre ltalyan· 
~ •tdcn serltest dö ... izle pa· 
\! ~lacaklardır. Ancak mev-
t ltring anlaşmasına göre 

~t~ıtııların bize vermesi İcab 
\~k lllallnr etrafmda yapılan 
~ld· trelerden ne netice elde 
~ ~i hakkında heniiz kat'i 

bcr alınamamıştır. 

\ıy,: 

ltaıyan--Romen anlaşması 
llo~ . 

ttııı b· anya ile ltalya arasıııda 
'-ı it ticaret \•e tediye anlaş
' 

11kdtdilmiş ve 25 marttan 
tıı; • ., tıı ı:ner'iy,eti kabul edil· 
"ilıt }{ • 
~•-u' Otnanya ile ltalya -A~-
'-1,, ilk iümrük ittihıı.dı ve 1 
•,~h Qıüstemlekeleri arasında 
t~1 \ lllacak tediyat aşağıdaki 

&) ta~İl edilmiştir : 
·~ti 2~ tnart 194) tarihinden 
~ iıt'llıaı edilmiş bulunan em· 
1tt lıt dcl~tı, 100 ley 13.943~ li
~ :htle ve liret olarak ltal
~la '*ilca d'ltalia ( Arnavut

)' ~nca Nazionale d' Alba· 
b t· _Yatırılacaktır. 

't 2'> ı:nart 1940 dan itiba· 
~~0~'*Ptlacak ithalat bedelatı 
~ 1 hariç yine aynı bankalara 
~tt :r 10,5263 liret huabile ve 
~ &tak yatırıl cnktır. 

~:t 25 ınart 1940 tarihindea 
~I tıı ithal edilecek petrel 
\~ : % 50 si yirıe aynı 
\~.1 ra 100 ley 12,1212 liret 
~ 1 

t "e liret alarak yatırı· 
~ ~kl~Üteltaki 0 

1 50 si kulla
"it l Romanya tarafından 
'~) tdilı:nek üı.er• serbest 
4 olarak tediye edilecektir. 

\ ~ ~ "eya Lirette. rayri pa-
lt i'Pılnn satış beclelatıııııı 
~~ a.b-.Hi için Roma Borsa· 
'\(tı:ı' P~ranın tediyesi teri· 
\, lıı btr ıün evvelki kqru 
I~ lıalacaktır. 

~ ltt~Ya - Arnavutluk iÜm· 
~ltt~badı ve İtalyan müstem· 
• 1 Ilı 
eı lt . enşeli emtea bedelle· 
'J ~•ye şekline gelince : 
)il ·3.1940 dan evvel Re· 

~ ~~: !llıal edilmif olan em
~~ilt lata 100 liret 717,20 ley 
~ ~ "c ley olarak Romanya 

b) ı·lllcasına yabrılacaktır. 
~ i>,3 194Q dan itibaren ya

\ iıı~klan~ ithalat b~delatı(ke· 
tj ~ Yün, keııdır, pamuk 

tt 9~ Üldirt ve cıva)hariç 100 
'~ ~ ley hesabile ve ley o · 
ttı,~~e.nya Milli Bankasına 
\) • ııı:. 

\:' itil) 
Jt~li .11·Arnavutluk ittihadı 
\' l>\ • keten, ipek, kendir, 
ti~\ ~le. ipliklerile, kükürt 
t'İtıcl edeUeri mer'i ahkam 
li)', e (döviz.le) tediye edi-

~la~ ~-
'c't n: 

ruhsatnameleri hakkında Y' kararlar 
bı;ı_~ • 'b • .... Utnetı ı racat mua· 

meleleri hakkında bazı kararlar 
ittihaz etmiştir. 

Bu kararlnra göre : 

1 İktisnt Neı.aretinden ve" 
rilen ve Yunnn Bankasile aid 
olduğu gümrük idaresine ve a
lakadar ihracatçıya tebliğ edilen 
ve ilıracatçıuın ismini, maim 
rönderileceği memleketi ihraç 
edilecek malın, bunun sikletini 
ve kıymetini ihtiva eyleyen ih
racat ruhsatnameleri muteber 
olup verildikleri tarihten itiba
ren iki ay zarfıııdn istimnl olu· 
nurlar. Eğer rubsatiyelerde da· 
ha uzun veya daha kısa bir 
müddet tesbit edilmişse, Bu mu
ayyen müddetler zarfında kul· 
lnnılırlar. Ayni hükümler, yu
nan bankası tarafından verilen 
ihracat ruhsatiycleri için de mu· 
teberdir. 

2 - Gerek Nezaretinden ve 
gerek yunan bankBBı tarafından 
verilen ruhsatnamelerde mezkur 
mallarm tabmili, bu bnptn tayin 
edilen müddetlerin hıtnmmdan 
senra da yapılabilir; şu kadar 
ki, bu babdaki beyannamenin 
vaktinde verilmiş olmnsı ve ru
sumun ita edilmiş bulunması ve 
ma!ların mavnalara yükletilmiş 
olması şarttır. 

3 - Bu ihr~cat ruhsatnnme
leriuin müddeti, ancak onları 

verenler tarnfmdan temdit olu
nabilir. 

4 - Her hangi bir ~mrük 
idaresine tebliğ edilmiş olan bir 
ihracat ruhsatnamesi başka bir 
gümrük idaresinde kullanılabil
mek için onu veren makamdan 
hususi bir müsaade almak lazım· 
dır. 

5 Bir ihracat ruhsatname-
sının dircer bir ihracntcı namına 
devri ancak onu vere.o maka· 
mın müsaadesile mümkündür. 

6 - ihracat ruhsatnameleri
nin natik oldukları mallar, yazı
lı müd.tet dahilinde parti parti 
ihrac olunabilirler. Ruhsatname• 
de yazılı mikdardan fazla mal 
ihracı memnu.tur. 

7 - İhracat esnasında, ruhsat
namede yazılı .sıkl•lten fazla bir 
sıklet farkı ıörüldüj'ü takdirde 
gümrük idaresi, bu farkın ruh· 
salnamede mezkur farkın % 5 
ni geçmiyecek nisbtte ehemmi· 
yetzis bir şey olduğuna hükme
ailırse, ihracına müsaade eder. 

Bilhassa, zeytinyağı ihracatın
da, yukartda mezkQr teııviz, had 
di olan % 5, 200 kilo yağ istia
bıodaki bir fıçı için muteberdir. 
Zeytinyağları tenekelerle ibrac 
ediliyorlarsa bu had, 50 kiloluk 
bir sandık için de muteberdir. 

8 - Ruhsatnnmelerde tayin 
edilen sıkletler, bnşka tiirlü tas
rih edilmemişlerse daima safi 
sıkleUerdir. • 

TAKAS PRİMLERİ 
Takasııı nev'i lthalAt 

Enterşanjab1 56 
ıcgiltere 56 
Belçika 70 
Hollanda 66 
ıavec,; 53 
FranH 56 
ı•viçre 70 

ihracat 
Hn:r.ır Alivre 

4S 44 
40 39 
47 46 
41 40 
50 48 
40 39 
40 39 

İhracat primleri o/o 100 kıymet üı.erinden 
beHI. edilınlttir • 

Kanunlar, Kararnameler ve Ticaret Muahedeleri 
Serbest dövizlere verilen ve alınan primler hakkında 1.3.1940 ta
rihli ve 2'12959 sayılı kararrıemenin 5 ·inci maddesinin tatbik tarzı

na dair Maliye Vekaletinin talimatnamesi 

Madde l - Alelumum vapur ı retle gerek t thsil gerek tediye 
navlunları. F. O. B. C. l. F. edilen dövizler meııabi ve ihti
farkları, filim lisansları, patent yaç nevileri itibarile temerk-z 
ücretleri, bilumum komisyonlar, ettirilir. 
dava proje, boya masrafları ile Yukarıda bahsı geçen ka} adlar, 
bunların dışmda kalan ve er· Takas Limited Şirketi şubelerin· 
best dövizle ödenen sair müte ce de tutulur ve bu kayıdlar Ta· 
ferrik ticari masraflar dolayıııile kas Limited Şirketi Merkezin~ 
gelen serbest dövizlere prim ve aynı esaslar dahilinde lstnnbul 
rilditi gibi bu kabil masraflar Kaaıbiyo Müdürlüğii kayıdlarınu 
için ödenen serbest dövizlerden mütenazır olarak temerküz etti· 
prim alınır· rilir. 

Bu primlerin tatbiluna aid Madde 6 - Anlaşmalarında F. 
muameleler Takas Limitet Şir· O B. C. İ. F. farkl rının iki ta· 
keti tarafıııdan ifa olunur. · rafın milli bankalar tarnfmdan 

Gerek tehsil ve gerek tediye serbest dövizle ödenmesi weş
oluııan primlerin nisbeti zaman rut bulunan memleketlerden ge· 
zaman Maliyet ve Ticaret Ve- len dövizler, Cüwhuriyet Mer· 
kaletlerince tesbit edilir. kez B nkasınca satın alınarak 
Yukarıda nevilerı yaı.ılı mas- alakadarlara bir döviz alış bor· 

raflarm klirinsr yolile tesviyesi drosu verilir. 
halinde gerek bu yoldan yapılan Bu dö .. iz alış bordrosu Takas 
tahsilata ve gerek tediyata prim Limited Şirketine ibraz edilir ve 
tatbik edilmez. Takas Limited Şirketince ala a· 

Madde 2 - Birinci maddede darlara bu bordroya müsteniden 
yazılı wenabiden gelen dövizlere prim ödenir. · 
aid evrakı müsbite nlaknderlar , Aynı memleketlere tediye olu· 
tarafından Kambiyo Murakabe ! nacak F. O. B C · İ. F. farkla
mercilerine ibraz olunur. .Kam· 1 rına aid primlerin Takas Limi· 
biyo Mura abe mercileri bu dö- ted Şirketince tahsil edilebilme 
vizlere priı:u tatbik eclıleceğine si için Cüıııhuriyet Merkez Ban· 
dair vize verir. Bu vize ile ban· k sınca alakadnrlarn ihi nüsha 
ka satış fışinin ıbraı; mukabilinde 1 bordro verılir. Bu bordrolar 1 a· 
aliikadarl ra 'fokun Limited Şir· kas Limited Şir etine ibr z edi· 
ketince prim ödenir. lir. fakns Limited !)ırketi bu 

Madde 3 - Birınci madde ya· bordrolara müsteniden prımi toh· 
zıh ihtiyaçlar için Kambiyo Mu· sil eder ve bordrolt'rdan birisini 
rakabe mercilerinden verilen per- alakoyarak diğerini primın tah
milere, dövizin primli olduğuna sil edildiğine dair bır şerhle ala· 
dair şerh verilir. Bu meçruhatı kadara tevdi eder. c-mhuri· 
havi permilcr, Takas Limited Şir- yet Merke7. Bankası Takas Li· 
keline ibraz edilerek aliikadarla- mited Şırketiııin r,ıerhini ihtiva 
ca primi ödenir ve permilere 1 eden bordroya musteoiden F. 
Takas Limited Şirketince primi 1 O. B- C. İ. F. farkl rını karşı 
tahsil edildığıne dair şerh veri- 1 memleket Milli B nkasınıı öder. 
lir. Ancak primi mez ur şirket- il Takas Limited Şırketi şubele· 
çe tahsil edildigini mübeyyin ri tarafınd n Cümhuriyet Merkez 
me~rubatı havi permilerle ban· 1 Bankasınca gönderilen döviı. alış 
kalardaıı döviz mübayaa edile- bordrolarına müatcniden primi 
bilir. ödenen dövizler ile yine Cüm· 

Madde 4 - Birinci madde mev- huriyet Merkez Bankası bordro
zuuna ıriren ve prim tediye ve , larına müsteniden primi tııhıil 
tahsilini istilzam ettiren hususa· 1 8 dilcn dövizler için ayrı ltir ka· 
ta aid olup 2 nci ve 3 Üncü ! yıd tesis edilerek bunfıırın haf
maddcde bahsı geçen ve Kam- i ta sonları itibarile neticeleri der• 
biyo Murakabe mercilerince ifa- hal bir bordro ile Takas Limi· 
sı İcab eden muameleler yalnız ted Şirketi merkezine bildirilir 
Takas Limited Şirketinin şubesi Bu bordrolar Takas Limited Şir· 
bulunan yerlerdeki Kambiyo Mu· keti merkezine bildirılir. Bu 
rakabe mercilerince icra olunur. bordro! r 1 kas limited Şirketi 
Takas Limited Şirketinin şubesi merkezinde tutul...ın kayıdlarla 
bulunmayan yerlerde Ka wbiyo tevhit edilerek haftalık neticele
Murakabe mercilerine yapılan mü ri İstanbul Kambiyo Müdürliiğü· 
racaatlar en yakın kambiyo nıu- ne bir bordro ile bildirılir İstan
rakabe merciine intikal ettirilir. bul Kambiyo Müdürlüğü bu su· 

Madde 5 - Kambiyo Murakabe retle fJldığı bordrolar için husu· 
mercilerince ikinci madde muci- si bir kayıd tesis eder. 
hince verilen vize kayıtları ile .ı1adde 7 - Her aym on beiin
iiçüncü madde mucibince ve- de İstanbul Kambiyo Müdürlüğü 
rilen permiler, hususi bir geçen ay zarfındaki devrey nid 
deftere mennbi ve ihtiyaç ne 5 inci ve 6 ncı madde mucibin· 
vileri itibarile kaydolunur. Bu ce tutulan kayıdları kapatır. Bu 
defterlerin l<ayıdları hafta sonu kayıd neticelerini mübeyyin bir 
itibarile kapatılarak h ftalık ue- hesap vaziyeti tanzim ederek 
ticeler menabi ve ibtiy.ıç nevile- bunu Mr.liye Vekaletine (Nakit 
ri itibarile İstanbul Kambiyo İ~leri Umum Mfidürlüğüj gönde· 
Müdürlüğüne derhal bildirilir. İs- rır 
tanbul Kambiyo Müdürliiğü; di- ~erkezde mezkur he np vazi· 
ğer Kambiyo Murakabe merci- yeti tetkik edilerek döviz alış
lerinden verilen vizelere göre ları yapılan tediyata kafi gelme· 
tahsil edilen döviz yekunlarmı diği anlnşıldığı t kdirde aradaki 
ve verilen permilere göre sarf fark, amortisman sandığı menn· 
edilen döviz yekunlarını mübey- biinden maliyet vasatilerile te'
yin gelen listeleri bu husus için min olunur. Resmi rayiç fevkin· 
tuttusu deftere kaydeder Bu su deki fark, Takas Limited Şirk~ 

Müteahhitlerin Takvimi -----
y ARIN 7. 5. 940 ta YAPILACAK İHALELER 

İst. Elektrik Tramvay ve Tiıoel Tophane Lvz. SAK: 
İşletmeleri : Küçün ve biiyük kopf• (No 14ti4) 

KıındHe ve jeneratör borusu kazan n . Spor malumeei (No 1407) 
aü"'of borusu lamıı ve iskarıı köıebendl Elektrik mah:ameııi (No 1405) 
v.ıı. (No 1367) 1 Edirne Ask. SAK: 

Huhtelif eşya (Ne 1385) • . K. fasulya (No 1403) 
Bıtyramiç Jandarma Alayı SAK: S!lde)ot ve k. fasulye (No 1406) 

Sadeyağ (No 1386). lzmir Emrazı Sariye Hast. : 
'<aradeniz Ereğli Belediyesi: Pav_)on tamiri (Ne 1407) 

Jmıır planı tanı:ınıi (No 1394) 1 Devlet Ziraat İşlet. U. Mfid.: 
Oıynrbakır Kor SAK: ; Hangar inş. (Ne 1408) 

"'-!rcç (No 13 4) ; lst. Komut. SAK : 
lst. Ziraat Mektebi SAK : 1 inşaat rnalı:ame•İ (No 1408) 

Kaıryon şasesi (No 1395) Sığır eti (No 1409) 

Adana Belediyesi: İıt. Mıntıka Liman Reisi.: 
Asıl karbomk (No 1396) ' Beton .ıemiri (No 1468) 
Halkalı Ziraat Mektebi: M M V • . • SAK: 

Muot benz n grea yatı (No 1397) 

Çanak. Belediytsi : 
Heli inş. (No 1397) 

Bergama Belediyesi: 
Su ııaati (No 1397) 

Malatya İnhisarlar Müd.: 
A•an~Ör tamiri (No 1398) 

İsparta Ask. SAK: 
Pirınç (N<> 1398) 

1 
Drennj tesisatı (No 14&9) 
Atölye ınş. (No 1409) 

Adana Ask. SAK: 
, Koryolıı (No J.409) 
' Ot (No 1409) 

Çanak. Mst. Mvk. SAK: 
Kaı.ma ve klrek eaplnrı ile galvaniı.li 

tel (No 1410) 

Balıkesir Vilayeti : Hamiı : ( ] Tırnak içine alırımıı nu• 
Kum Hu.arı (No 1403) maralnr, işin hangi H)ılı gaı.etede neşr· 
İnhisarlar Umum Müd.: oldafııınu gösterir. 

Tanen alkol terden füzünr jelatin anid· ; [•] Sonunda yıldız işareti bulanan iılıı 
rit 5Ü fürü (No 1403) 1 müuyedey• aittir. 

• • 

UNA KASA AR 
inşaa -1 amirat- afitt işleri - tlalza na- iarita -- --~ ----

Balıkesir Kor Satınalma Komisyonundan : 
Balıkesirde uç aded cephanelik yaptırılacaktır. Beherinin keşif 

bedeli 2581 lira 31 kuruş; üçünün tutarı 7740 lira 93 kuruş; üçünün 
ilk teminatı 580 lira 57 kuruştur. İhalesi 7.5.940 salı günü saat 15 
de Balıkesirde kor satınalma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin 
kanuni vesikalıuı ile beraber komisyona müracaatları. 

1 -

• 

Balıkesir P T. T. Müdürlüğünden: 
Edremidde inşa edilecek P. T. T. binası kapalı zarf usulile ek· 

siltmeye çıkarılmıitır. 
Bu işin keşif bedeli 34016 lira 11 kuruş olup muvakkat temi

nat miktarı 255 l lira 2 l kuruştur. 
İhale 21 m yıs 940 pazartesi günü saat 15 de Balıkesir P. T~ T. 

miidürlüğü binasmda teşekkiil edecek komisyonda yapılacaktır. 
Bu işe aid: 
A) Projeler, 
B) Fiat bordrosu, meseha cetveli, keşif hulasasını, 
Fenni ve hususi şartnf,lmeleri, 
İstiyenler Balıkesir P. T. T. müdürlüğünden 170 kuruş bedel 

mukabilinde olabilirler. 
Taliplerin ihaleden en az 8 gün evvel bu işe benzer 20 bin li

ralık işi bir <lcfada baıardığma dair referanslarile bulundukları l er 
vcıliliklerine müracaat ederek alacakları ehliyet ve ticaret odası ve· 
sikalarım ve kununi muvakkat teminat veya banka mektumrnu muh· 
tevi zarflarını 21 mayıs 940 pazartesi günü ihaleden bir saat evvel 
yani ı;aat 14 de eksiltme komisyonuna vermiş olmaları lazım gele· 
ceği ilan olanur. 

linik ve ispençiyari alil,Hastahane Lv~ 
-~-

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma 
Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 200.000 lira olan 1000 ton çubuk veya 
parça halinde kükiirt Askeri Fnbrikalar Umum müdürlüğü Merlıez 
Satınalmn komisyonunca 10.5.940 cuma giinii saat IO 30 da pazar· 
tıkla ihnle edilecektir. Şartnamesi on lira m~kabilinde komisyon· 
dun verilir Muv kkat teminatı 11250 liradır. isteklilerin 2490 No.lı 
kanunun 2 ve 3 üııcii maddelerindeki vesaikle komisyonc• olmadık· 
lnrına ve bu işle alakadar tüccardan olduklarma dair Ticaret otlası 
vesikal rile birlikte mez;kür giin ve saatte komisyonda bulunmaları. 

lince Amortisman Sandığına Ö· 

denir. 
He ap vaziyetine göre gelen 

dövizler, tediyattan faı.la bulun· 
duğu takdirde bunlar, ya ileri· 
deki aylarda vukuu melhuz açık
ları !:arşılamak için muhafaza 
edilir veya istimal tarzı Maliye 
ve Ticaret Vekaletlerince tayin 

olunur. 
Madde 8 - Fenerler, rıhtım, 

limı:..n, klavuzluk, tabliıiye, bu· 
dud sahiller ve sıhhiye reıimle· 
rile gemi kurtarma ücreti, ec· 
nebi bankaların Türkiyedeki mas· 
rafları için retirdikleri

0 

dövizler 
gibi 1 inci maddenin mev7.uu 
dışında kalan döYiı.lere prim 
tatbik edilmez. 

Madde 9 - İşbu talimatname 
1 mayıs 1940 tarihinden itiba· 
ren tatbik olunur. 



----~-------- _.,.._....._~- . 

Cinai Şekli ----=-------
A) l\iUnakasa~ar 

(nşaat, amirat, Nafia işleri, lzeme, Harita 

Balıkesirde üç ad. cephanelik yap. 
Bebek gazinosu etraf duvarlarının tanzimi işi paz. 
Edremidde P.T.T. binası inş. (şart. 170 kapalı 

Beh. 2581 31 
576 93 

z. 34016 11 

kr.) (temd.) 
İ zmirde Kültürpark dahilinde yüzme havu- ,, 49024 71 

:(U ve tribün inş. 
Yoğurt pazarında şose tamiri: 700 m. 2368 -
Şose tamiri Silifke cad.: 330 m. aç. e)u. 1259 -
Tütün ambarı inş. ,, 1634 70 

1.!!.~~ Klinik ve isp nç1yari al!!_,_ H,!1.~tahane Lvz. 
Kükürt çubuk veya parça halinde: 1000 t. pa7- 200000 -

(şart. 10 L) 
Hamızı azot: 133040 k. ,, 37251 20 
Amonyak: 200-220 k. ,, 1100 -

Elel trik-Havagazı-Kalorifer(t sisat ve malzemesi) 

Elektrik malzemesi: 87 kalem paz. 1989 89 
Kamyon akümülatörü: 25 ad. ,, 750 -
Transformatör: l ad. ., 1500 -
Elektrik motörü ., 
Otomatik santral ile redresör, akkümüliitör ,, 

ve grup elektrojen takımları 
Motör: 2 ad ·şalter v .s elektrik malı.emesi 
Elektrık tesisatı (şart. 7 kr.) paz. 
Y erattı kablosu: 1750 m. ., 
Grup elektrojen: 7 ad. ,, 

7450 -

1201 75 
7745 -
1820 -

ensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. -----------......---= ......_.. -- .. -
Deniz mürettebat elbiseıi: 100 tak. paz. 1375 -
Kaptan elbisesi: 25 tak.-mürettebat elbisesi n 400 -

24 takım 
iskarpin: 181 çi(t-fotin: 44 çift nç. eks. 1417 -
Hava rengi kaputh k kuma~: 3500 m. paz. 13300 -
K14lak elbiselik kumaş: 4000 m. ., 14000 -
Kaputluk k•maş bava rengi: 3800 m, n 14440 -

Mobilya, ve ev bUro eşyası Muşamba, Hah, v.s. 
Hasır koltuk: 210 ad .. hasır sandalye: 50 ad. aç· ekı. 2550 -

atbaa i leri - Kırtasye-Yazıhane Levazımı 

Yazı makine inesi 235 ad.-normal şaryolu paz. 
\'eya port tif uzun şaryolu 62 veya 80 
santimlik: 15 ad. 

akliyat Boşaltma Yükletme 

Kiimür nakli: 14000 t. kapalı z. 
Curuf nakli: 1500 t 
Eşya nakli: 600 t paz 
E ya tahmil ve tahliyesi: 20(10 t. 

Mc hrukat BEnzin, t akine yağları . ~-

Kriple maden kömürü: 900 t. kapalı ı:. 
Odun: 42 t. paz. 
Don yağı: 3 t. aç. eks. 
Kardif kömürü: 3' 00 t. (şart. 532 kr.) (temd.) paz. 
Benr.in: 13609 k.-vakum: 920 k.-gres: 209 " 

valvalin: 109 k.-gaz: 199 k. 
Benzin: 8615 k.-vakum: 571 k.·gres: 130 

k.-valv lin: 67 k.-gaz: 134 k. 
Gaz. 6,8 t. 
Kriple kömürü: IOOO t. 
Mazot: 120 t. 

ferrik 

" 
,, 
n 

n 

Pres m kinesi: 3 ad, (müteahhit nam ve aç. eks. 
hesabına) 

Benzinle ifler tulumbasile müşterek motör 
11 beygir kuvvetinde 

,, 

Nakliye robası ordu tipi çift atlı ve 4 te· paz. 
kerlekli: 319 ad. 

Sedye: 2000 ad. (mlteabbit nam ve hesabına) aç. eks. 
Sedye: 888 ad. ,, ,, 
Portatif sinema makinesi: l ad. paz. 
Ordu tipi nakliye arabası yap. 
Araba 10 ad. buftu bidonu için 
Külçe Knlııy 0 97 saf yerli malı: 25 t. 
Siyah makara: 3000 ad.·beyaz makara: 

3000 ad. 
Yerli lintera pamuğu: 60 t. 
Çelik malzeme: 13 kalem 
Galvaniı.li teneke 0.3 m m: 15 t. 

paz. 
kapalı z. 
paz. 

,, 
,, 
n 

Galvanizli saç 1 m m: 17500 kı.-galvani:ıli ,, 
tel 2 m/m: 1500 kl'··a-alvanizli tel 2.5 
mm: 2000 kg. 

Muhtelif civata ve ıomunlarla çarık ve ka- ,, 
pak zincirlerinden ibaret olmak üzere: 
14 kalem 

Demir alzeme: 16 kalem 
Kalay: 300 k. 
Nakliye koşum beyriri: 2 baş 
Çağ torbası; 10·20000 ad. 

&z k, Zahir , Et, Sebz v.s. ·---
SadeyaA-: 20 t 
Çorbalık mercimek komprimesi: 36000 pa

ket-zeytin yağlı taze fasulye 250 gr.: 
15500 kutu ton balıfı 15500 kutu 

T zc bakla: 28 t. 
,, : 10 t. 

n 

pa:ı. 

paz. 
,, 

" 
" 

I020 -
680 -

t. 15 -
588-

k. o 40 41 
106500 -

5000 -

3100 -

1768 -
12580 -
18936 -

1425 -

865 -

40000 -
17760 -

400 -
9125 -
2640 -

18000 -
14285 -
7500 -
8400 -

5922 50 

20507 55 

580 57 
86 55 

2551 21 

üzayedeler Li te • 
1 

Gtinü 

Balıkesir Kor SAK 
ist. Belediyesi 
Balıkesir P. T. T. Müd. 

Saatı 

7.5.40 15 -
8·5·40 14 -

21-5·40 15 -

Beden Terbiyesi Geu. Dir. lzmir Şuh. 17·5·40 17 -

Mersin Belediyesi 

. ,, 
122 55 Düzce lnhisa rlar Müd. 

17-5-40 15 ~ 
17-5-40 15 -
13-5-40 14 -

l 1250 - Askeri Fabr. U. Müd. SAK Ank. 10-5-40 10 30 

2793 84 · iıt. Ask. Fabrikalar SAK Sahpazar 17-5·40 14 -
16.5 - A11k. Belediye1i 7-5·40 10 30 

298 47 
112 50 
225 -

1117 50 

180 27 
1117 -
273 -

Tophane Lvz. SAK 
M.M.V. SAK 
M.M.V. Hava SAK 
Bolu Alay SAK 
M.M.V. SAK 

Ulus Miiessesesi Ank. 
M.M.V. SAK 

" 
Hava SAK 
,, 

10..5-40 15 -
10-5 40 11 30 
8-5-40 11 

8-5-40 11 

20.5-40 a kadar 
20-5-40 11 
8·5-40 10 -
9.ş..40 10 -

I05 -
30 -

Gümrük Mub, Gen. Komut. İıt. SAK. 7 5-40 10 -
,, 7-5-40 11 -

106 27 
1995 -
2100 -
2166 -

Ank. P.T.T. Müd. 
M.M.V. Hava SAK 

,, 
n 

191 25 İıt. Belediyesi 

8260 - M.M. V. SAK 

735 -

153 -
102 -

1015 -
89 -
92 25 

750 -

465 -

26.5 -
943 50 

1420 20 

106 87 

65-

3000 -
1332 -

60 -
684 38 
396 -

1350 -
1071 38 
562 50 
6l0 -

444 19 

15JS 03 

~-

O.O. Yolları 4 eil İıleL Kayseri 
Ank. Havaraı:ı ve Elektrik Şirketi 
Ank. Lvz. SAK. 

" 

lıt. Oniversit si SAK 
Edirne Ask. SAK 
O.O.Yolları 8 ci işlet. İzmir 
M.M.M. Deniz Mrk. SAK 
Edirne Ask. SAK 

" 

" Aık. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

" 

T phane Lvz. SAK 

lst. Üniversitesi SAK 

Bornova Ask. SAK 

Tephane Ln. SAK 

.. 
Edirne Aık. SAK 
M.M.V. SAK 
Edirne Aık. SAK 
Darphane ve Damga Matbaası Müd. 
M.M.V Hava SAK 

Aık. Fabr. U. Mild. SAK Ank. 
,, 
,, 

" 

" 

., 
Uluı Mües1eseıi Auk. 
M.M.V. SAK 

,, 

Balıkeıir Ker SAK 
İ.t. Komut. SAK Fındıklı 

" 
" 

20-5-40 15 -
9.5.40 10 30 
g 5-40 il -

10-5-40 10 -

20-5-40 14 -

10-5-40 10 -

21·5-40 15 -
7-5-40 15 - -
6-5-40 15 30 
6 5-40 14 30 

20.~.40 15 -
7-5-40 IO -

15·5 40 15 -
10 5.40 14 -
8 5.40 14 -

s.5.40 ı5 -

8-5 40 16 -
10-5-40 10 -
15-5·48 14 30 

13-5-40 14 -

20-5-40 15 -

7.5.40 14 -

22.5.40 14 -
22-5-48 14 30 
9.5.40 15 -

15-5-40 a kadar 
10-5-40 11 -
22·5·40 14 -
6-5-40 11 -

15 5-40 14 -
10.5.40 11 30 
10.5.40 16 30 
10.5.40 11 -

10-5-40 16 -

13-5-40 14 30 
15 5 40 a kadar 
13 5 40 11 -
10-5 40 a kadar 

8 5.40 ll -
9 5-40 IO -

7-5·40 10 -
7.5.40 10 30 

lstanbul Askeri Fabrikalnr Satınalma Komis ) OJ ~l ec: ~ 
Tahmin edilen bcd li 372al,20 lira olan 133,040 kılo ı 

azot İstanbul Tophane Salıpazarında askeri fobrikalar yolla~, 
daki satıualma komisyonunca 17 m yıs 940 cuma giinu saat ~ 
pazarlıkla ihale edilecektir. İsteklil rin muvakkat teıninatı 1'1 
2793,84 lirayı her hangi bir malmiidürlüğüne yatırarak ala~i 
makbuzla birlikte 2490 Nq lu 2 ve 3 ncü maddelerindeki vesaı ııı 
milen mezkür gtin ve s atte komisyonda bulunmalar ŞartP• 
her gün komisyonda görülebilir. 

Elektrik, Ha agali; alorifer (Tesisat ve Mal!:] 
Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma Ko.;isyonundaP ~ıı ı 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 75 l lira olan 25 adet ifaııı1 , 

kümlatörlü pazarlıkla satm alınacaktır. pazarlığı: 10.5 940 cuııı ,1 
nü saat 11.5 dedir Kati teminatı: 119 lira 50 kuruş olup şart;: ~ 
komisyondan görülür. Taliplerin muayyen vskitte M. M. v. 
Ko.da bulunmaları. to-' 

• * * Hepsine tahmin edilen fiyatı 7450 lira olan iki adet ~ıııııf
tik sautral ile redresör akkümülatör ve grup elektrojen t.J: ,ıJ 

-ı:ıu ı. 
pa:ıarlıkla sabo alınacaktır. Pazarlığı: 8.5.9-iO çarşamba gu • yoo" 
l 1 dedir. Kati teminatı: 1117,5 lira olup şartnamesi koıııı~ııl# 
görülür. Taliplerin mu yyen vakitte M. M. V. Sa Al Ko.da 
maları. 

M. M. v. Hava Satınalma Komisyonundan: fJr' 
Bir adet Tr nsformatir pazarlıkla satın al111ac klır Muh•~rl 

bedeli 1500 lira. olup kati teminat miktarı 225 liradır. paı 1 
1.5.940 saat 11 de hava satınalma komisyonunda yapılacakt~· 
ve fenni ~artnum her gün öğleden sonra mezkür komisyon ~D 
rülebilir. isteklilerin muayyen gün ve saatte kati teminat ~e 
belgeleri7le komisyonda bulunmaları. 

lstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonuıı0'~. 
. t0' 

Piyad ve atış okulunu 87 kalem eklel trik malzemesı .-~ 
cuma günü saat 15 de Tophanede Lv. amirliği sabnalma 1'0 ~ 
nunda pazarlıkla alınacaktır. Keşif bedeli 1989 lira 80 kufllf• 
teminatı 298 lira 47 kuruştur. Keşfi komisyonda görülür. 

Bolu Alay Satınalma Komisyonundan : ,rl 
Alayda mevcut hamur makinesi için Amerikankooı ~ 

220 380 volt 2 kilovatlık 3 beygir kuvvetinde yeni veya aı re~ 
nalmış ve monte ve tecrübe masrafları sat na ait olmak uıe.~ ~ 
elektrik mötörü pazarlıkla satın olınacoktır. Satmak istiyenlerı ~ 
men Boludaki alay satınalma komisyonuna gelmeleri ilan olııll 

•• * ~ 
43. 700 metre mücerrit tel, kablo ve kordon telferi atı11ııc• 

Bak: İst. Trumv y ve Tünel işlet. U. Müd. ilanlarına. __.,/ 

Mensucat -Elbise - l(undura -Çamaşır . s. 

-Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul Le~aıı 
Amirliği Satınalma Komisyonundan: I 

Cinsi Tahmin nat Teminat Gün ,e ı 
100 takım deniz mürettebat elbise 1375 105 7.5 9~ 
25 kapbı.n, 25 mürettebat elbisesi 4Qr} 30 7.5.9.t , 

Yukarıda cins, miktar, teminat ve tahmini fiyatları yazıl~ 1 
larm pazarlıkları gasterilen günde Galatada Mumh ne ca~cltfllı 
him Rifat ban ikinci kattaki komisyonda yapılacaktır. (.steı. 
gün ve saatinde gelmeleri. 

Ankara p. T. -T. Müdürlüğünden: .J 
O'p>'· 

Müdürlğüilmüz emrindeki müstahdemler için 1417 lira "'~o' 
men bedelli 181 çift iskarpin 44 çift fotin açık eksiltmeye / 

1 muştur. Muvakkat teminat 106,27 liradır. Nümune ve şartıı /,. 
müdürlüğümüz kaleıninde görülebilir, Eksıltme 20 mayıs pııJ ~ 
günü sııat 15 de Çocul· sarayındaki üdürlük daire inde tef~, 
edecek mübayaa komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin 2-490 
kanunda yazılı vesaikJe birlikte o gün ve saatte müraacatlar•· 

Mobilya, Büro ve ev eşyası, uşamha, Hah !:!: 
İstanbul Belediyesinden : 1 

5 
ı· 

iı 

tı 

Taksim gazinosu için lüzumu olau 120 aded hasır koıtulı.liı 
aded hasır sandalye açık eksiltmeye koaulmuştur. Tahmin bede 
lira ve ilk teminatı 191 lira 25 kuruştu!'. Şartname la bat ve /. ~~ı 
melat Müdürlüğü kaleminde görülecektir. İh le 20.5 94U ~I ~ 
günü saat 14 te Daimf Encümende yapılacaktır. Taliblerio ıl I lit
nat makbuz veya mektubları ve 940 yılına aid Ticaret Qclııfl ~I bi 
kalarile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulıı!.. 

. --~ - - ----- -- -------
Matbaa işleri, kırtasiye ve yazıhane Lvz. 
----~ .......... , 

M. M. V. Satınalma Komisyonundan: 
8 

1 

235 adet normal şaryolu veya partatH 15 adet 62 veya 0~ 
timlik uı:uo şaryoln cem'an 250 adet yazı makinesi lO 5.9~0 1

11
d 

tesi günii saat 10 da Ankarada M. M. V. satınalma koaıı•Y~ 
' pazarlıkla satın alınacaktır. Normal şnryolu makinelerin :S0 

2IO ve portatifler için 125 uzun şaryolular için beherine 10 
fiat tab:nin edilmiştir. Mayıs 910 ayı zarfında teslim edebilecelı (. 
ellerinde yazı m kinesi olanların verebilecekleri makinelerde" /, 
nümune ile birlikte ve 8260 liralık kat'i temiminatlarile P'd• ~td 

1 
gün ve saatinde Anl<arada M. M. V satınatmu komisyon~" 11 •tti 

l lunmaları. Bu makinelerin hepsinin birden alınması mürnkil11 ı ~lııı 
dığı takdirde beşer ve daha yukarı partiler halinde ayrı ayr•ı-~ (~ 
lerden de alınabileceğinden isteklilerin verebilecekler_~-~~.t•' / ~t 
yukarıki tahmin fiatları üzerinden teminatlarını getir~ 

Nakliyat -firem - Boşaltın~ - ~' 

1 
Ankar Elektrik ve Havagazı Şirketinden: ~ ~~ 

Fabrikamızda teraküm eden takriben 1500 ton kad8' r' l 
1 kaldırılarak yarısı Akköprü Mezbaha arkasına ve yarısı Ssr• ~ 
yanına döktürülecektir. tı ~ 

t Bu işe talip alanların tekliflerini en geç 7.5.40 tarihli ti 1 J ~•d· 
, nü saat 15 e kadar mezkur Şirket müdüriyetine vermeleri tj:,f'· ' 
1 Curufu görmek ve (azla malumat nlt~uk isteyenler, ~ l 
Şirketin Başmühendisliğine müracaat edebilirler. 

>ııı. 
; Mahrukat, Benzin, akimı yağları v. s. . ~ 1 
1 - 11' t ~~ 

M. M. V. Deniz Merkez Satınalma Komlsyonund~ ~6' 
29.4.940 tarihinde talip zuhur etiniyen 3 bin ton kardı 



,, 

6 Mayıı 1940 

Yunıurta : 400000 ad. 
Buğday öğütülmesi: IOO t. 
Satnan: 120 t. 
Yulaf: 31 t. 
Soğan: 1 t. 
Sadeyağ: 1840 t. 
Makarna: 2,5 t. 
Şehri ye: 1 t. 
Sabun: 1 t. 
Arpa: 48 t. 
Eknıek 

_B. M ~~ y_e de 1 er 

kapela z. 
paz. 

" 
" ,, 

" ,, 
,, 

liurda erat fotini: 1493 çift (müteahhit nam aç. art. 
ve hesabına) 

Müstamel eşya: 7 kalem 

ÇA.hşap camekan çerçeve kapı ankazı 
ayır otu 

Berber takımı 

Bina ankadarı a· 10ek hayvanı : 1 ad. 

" 
" 
" 
" 

,, 

8000 -

1800 -
2418 -
ıoo -

2263 20 
525-
220 -
360-
3648-

çifti o 14 50 

4 ıo 

150 -
200-

135 -

~niio tekrar pazarlık münakasaaı 10.5.948 tarihine rastlıyao cuma 
~Urıij saat 14 de Vekilet binasında mütetekkil komisyonumuzda icra 
edilecektir. 

56 
Tahmin edilen bedeli 106,500 liradır. işbu tahmini fiystn yüzde 

ı· takaz primi dahildir. Şartnamesi 532 kuruş ve ilk teminatı 6575 
•radır. 

. Şartoamesioi almak istiyeolerio her gün v" eksiltmeye girmek 
•atiye nlerin ~e belli ıün ve saatte Jtomisyona müracaatları. 

lstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan : 
1( • Cinsi Miktara Muham. bedeli Teminatı 
tıple maden kömürü 900 ton tonu 15 lira 1015 L. 

Yukarıda yazılı kömür 20.5.940 pazartesi günü saat 15 te ka
~alı zarfJa alınacaktır. Mezkür kömür 200 tondan aşağı olmamak 
!Qer~ ayrı ayrı da ihale edilebilir. 
~ isteklilerin ihale saatinden bir saat evvel teklif mektublarını 
•lttörlüğe vermeleri lazımdır. 

Şartname her gün Rektörlükte rörülür. 
• $ • 

11 Manııal kömürü ve edun alınacaktır. Bkk: Erzak ıütu· 
~ Liseler SAK ilanına. 

~eferrik 
Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan: 

~d· Bir adet portatif sinema makinisi utan alınacaktır. Pazarlığı 
) ıtnede eslrı müşiriyet dairesinde satınalma komisyonunda 9 ma -
lt ~erşembe günü saat 15 tedir. 
~ lateklilerin kataloğları ve teklif mektupları ile birlikte sözü ge 

11 llÜııde komisyona gelmeleri. 

E:tzurum Levazım Amirliği-Satınalma K~misyonundnn: 
'Ilı.:) ErLurum kor nakliye taburu 936 şevrole otoları için 246 pa rç• 

tenıe açık eksiltme usulüne tevfikan satan alınacaktır. 
ihaleleri 15.5.940 pertembe günü aaat 16 da yapılacaktır. 
l' oplu tutara 10 bin lira ilk teminatı 750 liradır. 

lıııaı isteklilerin ihale gün ve aaatanda Erzurum levazım imirliti sa
llıa komisyonuna müracaatları. 

lstanbul Üniversetesi A. E. P. Komisyonundan : 
~t 

1
11 beyıir kuvvetinde beoziale işler bir aıılet tutumbaaile müş· 

Cııt. nıotör açık eksiltme ile alınacaktır. 
ıı,t isteklilerin muhammen fiatı olan 865 liranın muvakkat temi• 
()~ tutarı 65 liralık muvakkat teminat makbuzları 940 yıla Ticaret 
~,1

11 • Vesikasile 20.5.940 pazartesi güoü saat 15 te Rektörlüte iel
trı. Şartname hera-ün Rektörlükte görülür. 

lıtanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan : 
l\~1k'3 adet pres makinesi miiteahhit nam ve hesabına ahoncaktır. 
~· ~ksiltmesi 13.5.940 pazartesi günü saat 14 de Tophanede Lv. 
lit, ~:iği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 1425 
biı/ k teminatı 106 lira 87 kuruştur. Nümunesi Tophanede 2 No.h 

1'-ıe1rinde görülebilir, 

Maarif Vekaletinden: 
ll~ .. 1~239 sayıla kanunun tatbikine d&ir olan talimatnameye ~re ilk 

I ~'b• arın 4 üncü ve 5 inci sınıfları için iki ciltten müteşekkil bir 
tat h Bilgisi kitabı yazılması müsabakaya konulmuıtur. 

~G~\lsabaka müddeti 1.6 1940 dan başlamak ve 31.1.1941 cuma 
td~kşarıu bitmek üzere 8 aydır. 

'~ Uıabakaya iftirake karar verenler 31.5.1940 perşembe günü 
~ l:tıına kadar bir istid.. ile Maarif Vekillitine müracaat ederek 
'lı11 "1iisaba,1ı.aya girecekler defterine ııdlaranı ya:ıdırarak bir numara 

•ca.ktır. 

'-.tdıt~\isabakada birinciliği kazanan kitap serisi üç yıl aüre ile okul· 
-ttiı Okutulacak ve müellifiue ber yıi için biner lira telif hakkı 
111~,~tktir. İkinci çıkan kitap serisini yazana bir defaya mahsuı 
·~I:" liıcre birincinin miiellifıoe verileoin bir yıllığı, üçüneii, dör
~td il ve heşiaci çıkanlara da birer defaya mahsuı olmak üzere 
~ Y\lz lira mükifat verilecektir. 

~-~·1 llaabakaya gireceklerin eserlerini üçer niiıba olmak ü:ıere 
·~ ııc ·ı \ttlc• 1 e ve lrağıtlar1n yalnız birer yüzüne yazılı:ıuf elarak Maa· 
~\)' ~lli~i Neıriyat Midürllğüoe makbu:a mukabilinde vermeleri 

I t .,ttondermeleri lazımdır. Kitaba konulacak reaim, ıjekil grafik· 
{ ~ lr. ••irenin a11llarınıo yalnız bu nisbalardan birinde ve yer!eri• 

ı ~ıı~ll~lııı•ı olarak bulunması kafidir. Müsabakaya basılmıt bir 
dit, tırcnler de kitabın üç nüıhaıııoı verecek nya gönderecek-

l. ..... 
~ ~~~b~kaya a-irenlerio eıer milıveddelerile birlikte, eserleri ka· 
) ltı dıtı takdirde ilaıı edilen telif hakkı mukabilinde n ber tür-
• '141r. '-~ur hakkı odan vazgeçerek Maarif Vekillitine aç 
~ ~ bır devre •için terkettikerioi ve kitabın o dn· 

"di lıdcki her basılışının ıon taıhibltriain keodileri veya 
ll:ıelU}iyetleri altında tayin ede~ekleri diter bir zat 

Mnn.kuatGa.zeteei 

600 - Anlcara Lvz. SAK 20-5-40 15 -
Edirne Askeri SAK 7·5-40 ıo -

270 - ,, 7.5.40 10 -
363 - " 

7.540 10-
15 - " 

7.5.40 10 -
340 - ,, 7-5-4t:ı ıo -
79 - ,, 7.5.40 10 -
33- " 7-540 10 -
54 - ,, 7.5.40 10 -

548 - ,, 7-540 10 -
K'.eşau ·c. Muddeium. 25-540 14 -

17 - Harp Akademisi SAK 10 5-40 il -

o 50 ist. Defterdarlığı 16-5-40 14 -
12 - ,, 16-5-40 14 -

Kadıköy Vakıflar Müd. 13·5·40 14 -
Eyüp İcra Mem. Galatasaray İngliz 22.29-5·40 10 -

Şefaretbanesi Karşısında 
Gazinosu Önünde 

Saray 

Ank. Belediyesi İmar Müd 20·5-40 15 -
Tophane Lvz. SAK 8·5-40 10 -

forafından yapılacağını gösterir Noterlikten tasdikli bir taahhüt se· 
nedi vermeleri dd lazımdır. 

KitapLırda bulunması liizımgelen pedagojik ve teknik vR ıfları 
gösteren şartname ile Noterliğe tasdik ettirilecek taahhüt ser.edinin 
formülü Maarif Vekilliği Neşriyat Müdürlüğünden aluıabilir. Mek
hıpla istiyenlerin 6 kurufluk bir posta pulunu da birlikte gönder
meleri lazımdır. 

M. M. Vekaleti Sntınulma Komisyonundan 
Ordu tipi nakliye arabası • yaptırılacaktır. Taliplerin 15 5.940 

tarihine kadar tekliflerini Hr. O.ne vermeleri. 

Bornova Askeri Satın,llma Komisyonundan : 
319 tane çift atlı 4 tekerlekli ordu tipi nakliye arabası 

paznrlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 7.5.940 Sah gü:ıü saat 
14 de yapılacaktır· Umum tahmin tutarı 36,570 lira kat'i 
teminatı 5486 liradır. isteklilerin bildirilen vakitte lzmirde 
Bornovada askeri satınalma komisyonuna gelmeleri· 

• • • 
1 adet kamyon karoserisi imali, Bak: İat. Elektrik Tramvay ve 

Tünel İşlet. U. Müd. ilanlarına. 

Erzak, Zahi;\e, Et, Sebze v. s. -Tekirdağ Tümen Satınalma Komisyonudan : 
Askeri evsaf dahilinde ve yeni çuvallar içi:ıde Tekirdağmda 

anbara teslim şartile 500 ton yulaf ve 300 ton arpa pazarlıkla satın 
alınacaktır. Arpanın kati teminatı 3690 yulaf ıo kati temi atı 6787 
lira 50 kuruştur. Taliplerin 8.S.940 çartamba günü saat 13 te 
kanuni voslkalarile Tekirdağında tüıuen satınalma kamisyonuna mü 
racaatları. 

Manisa Tümen Satınalma Komisyonundan: 
6000 kilo şeker 10. 5. 940 cuma günü sant JO da pazarlıkla sa· 

bo alınacaktır. İsteklilerin Manisa tümen satınaJma komisyonuna 
ıelmeleri. 

Edirne Askeri Satın Alma Komisyonundan 
Aşağıda yazılı mevad paz.arhkla 15.S.940 çarşamba günü hiza· 

larında yazılı saatlerde ihalesi 7apılacaktır. hıteklilerin Edirnede e..ki 
Müşiriyet dairesinde sabnalma komisyoouoa gelmeleri. 

Miktara Tutarı Teminatı Cinsi İhale 
Kilo Lira Lira nati 
13,500 1688 254 Nolıud IU 
5,100 1836 276 Sabun il 
3,500 525 79 K. Mercimek. 15 

177,000 2655 399 Saman, 16 

Kırklareli Askeri Satın alma Komisyon\1ndan : 
Tümen birliklerinin 1940 mali senesi için 500 bin kilo sığır eti 

kapalı zarf zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 
190 bin liradır. Evıaf ve şartnamesi her gün koınisyonda görülebi
lir ihalesi 23 mayıs 940 perşembe günü saat 17,30 da yapılacaktır 
Muvakkat teminah olan 14250 liradır. İsteklilerin 2490 sııyılı kanu: 
2. ve 3. maddelerindeki vesikaları ile beraber muayyen günde iha
lesinden bir saat evveline 'kadar teklif mektuplarını Kırklareli tümen 
sabnalma komisyonuna vermeleri şarttır."! Poıtahaııede k1 a-ecikmeler 
kabul edilmez. "' 

• • • Tümen birliklerinin 1940 ı:nali aeneai ihtiyacı için 40 bin 
kilo koyun eti kapalı :ıarf usulile eksiltmeye konulmuştur Muham_ 
men bedeli 17 bin liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görüle· 
bilir. ihalesi Kırklareli tümen satıualma komisyonu binası dahilinde 
23 mayıs 940 perşe'!1be günü saat 17 de yapılacaktır. Muvakkat te
minatı 1275 liradır. isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3. maddele
rindeki veıikalarile beraber mua}yen günde ihale saatinden bir sa• 
at evveline kadar teklif mektuplıırını Kırklareli tfimen satınalma 
komisyonuna vermeleri şarttır. Postada gecikmeler kabul edilmez· 

Cinai 
Yo(urt 

Liseler Alım Satım Komisyonu Reiıliğinden : 
Beher. T. B. 

kur uf 
kilosu 20 

İlk te. Eks. 
Miktarı Eksilt. gün ve s . lira şekli 
kilo J5U00 24.3.940 525 kapalı 

saat 14,30 da 
Süt » 14 » 50500) » 14.45 de 587 , 
Kase yoğurdu adedi 6 adet J!500) » » > 

Zeytin kılosu 30 kilo iOOOO > 15 de 225 açık 
Reçel :ı> 45 :» 7000 > 15, 15 de 237 » 
Mangal kömüril :ıı 5 :rı 3i500 » 15,30 da 145 .» 
Odun çeki 270 çekisi 1158 » 15,45 de 235 J> 

Komisyonumuza batlı Galatasaray, Haydarpaşa, Kabataş erkek 
liselerile Çamlıea Kandilli ve Erenköy kız liselerinin mayıs 941 so
nuna kadar ihtiyaçları olan yoğurt, .sit ve kise yoğurdu kapalı zarf 
uıelile, zeytin, reçel ve mahrukat açık ekıiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme Beyoğlu istiklal caddeıi No. 349 liseler Alım Sabı:n 
komisyonunda yapılacaktır. 

istekliler kapalı zarflar için ilk teminat makbuz ve 1940 yılı 
Ticaret Odası vesikalarile 2490 aayılı kananun tarifah daireıinde 

hazırlayacakları teklif zarflarını yukarıda hizalarında iÖstcrilen ıaat· 
ten bir saat evveline kadar sözü geçen komiıyen reisliğiue maldıuz 
mukabilinde vermeleri. 

Açık eksiltmeler i~in teminat makbuzu ıçın 1940 yıla Tiearel 
Odası vesikasile bizalaraoda gösterile gün ve saatte komisyonad 
hulunı:naları. 

Şartnameyi görmek ve teminat yatırmak istiyeolerio Gnlataaaray 
lisesinde komisyon katibliğine müracaatları. 

lstanbul Komutanlığı Satı· OHHHHHHHHHHHHlılH"HHHO 
nalma Komisyonundan : ~ $ 
Boğaz komutanlık kıt'ata için ::ı:: Meıhur :C 

o~ bin kilo taze bakla 7.5.940 i iTAL YAN BOFFI MARKALI i 
gunfi saat on buçukta pazarlıkla ::ı:: :z: 
satın alı.acaktır. Evsaf ve hususi $ J A L U Z 1 l E R ~ 
şartları görmek için hergün ve ::ı:: :C 
pazarlık i~in de muayyen güu ve :J: Ahıap iıtorlar :C 
saatte ltat i teminatları ile birlik- $ $ 
te komisyona gelmeleri. :C :ı: 

••*Komutanlık kıtaatı için yirmi ~ $ 
sekiz biıı kilo taze bakla 7.5.940 ~ EE 
günü saat onda pazarlıkla satın :ı:: :C 
alınacaktır. Evsaf ve hususi şart· :C :C 
lan görmek için hergün ve pa- $ ~ 
zarlık için de muayyen gün ve ::C :c 
saatte kat'i temioatlarıle birlikte :C :C 
komisyona gelmeleri. m ~ 

* • İzmir tümeni için !t5.94U :ı:: :C 
giı ıü saat onda pazarlıkla otuz :C ffi 
altı bin paket çorbalık mercimek ffi ::ı:: 
komprimesi ile iki yüz elJi gram· 5 ~ 
lak on beş bin beş yüz kutu zey- ::C :C 
tin yağlı taze fasulya ile ayni :ı:: ::C 
miktar ton balığı satın alınacak- $ ~ 
tar. Şartname ve evsaf komiayon- ::C :ı: 
da hergün görülebilir. Çorbalık z: ::C 
komprime ile diger konserveler :E Umumi acentesi: $ 
başka başka taliplere de ibnle e· ~ NIKOLA DA VRANOF :5 
dilebilir. İşteklilerin şartnameyi l: Mahmutpafa Büyük Yıldız EC 
görmek üzere hergüo ve pazar- ::ı:: :c 
lığa iştirak içiu de belli· ~o ve ::ı:: Han 11 - 14 :C 
saatte kat'i teminat akıeleri ile i Telefon: 22870 İstanbul ın 
birlikte Fındıklıda komutanlık sn- 5HHHHHHHHHHHHHHHHHH 5 
bo alma komi yonuna gelmeleri. 

~lektrik Tr.amvay ve Tünel lşletmele~i Umum 
MüdürtlUğUnden : 

İdaremizce bir adet kamyon karoseriıi imal ettirilecektir 
Muvakkat teminatı maktuan 75 liradır. 
İsteklilerin muvakkat teminatlarını idare vezuesiae yatırarak 

20 mayıs 94lJ pazartesi günü saat 15 de toplanacak olan ko•is
yonda ha ur bulunmaları. 

Bu işe aid şartnameler Metro hanınıo 4 üncü katında levazım 
dairesinden parasız tedarik edilebilir. (3627) 

1 - Şartnamesi mucibince 50 bin kilo kuru ambalaj otu paır.ar· 
lakla .sabo alın caktır. 

il - Pazarlık 13. V. 940 pazartesi günü saat 14 de Kabat~a 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ili - Şartname sözü geçen Şubeden parasız alınabilir. 
iV - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 

güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona gelmeleri. 
(3581) 2-4 

• • • 
1 - 30. iV 940 tarihinde 4000 kilo reçioaya teklif olunan fi

yatlar haddi layık görülmediğinden pazarlığı tehir edilmiştir. 
ll - Pazarlık 9. V. 9.:tO perşembe günü saat 14 de Kabat8fda 

L vazım ve Mullayaat Şubesindeki Alım Komüıyonunda yapılacaktır. 
(3582) 4-4 

* • * 
l - 1. VI. 940 tarihinden 31. V. Y41 tarihine kadar İdaremizin 

Cibali fabrikasında çıkacağı tahmin olunan 10,000 kilo kaba talat 
pazarlıkla satılacaktır• 

il - Pazarlık 8. V. 940 çarşamba günü saat 16 da Kabataıda 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Satış Komisyonunda yapılacaktır, 

ili - Nümuoe Cibali fabrikasında görülebilir. 
lV - isteklilerin pazarlık için tayin olunan 1ıüo ve saatle % 15 

miktarındaki teminat paralariyle birlikte mezkür Komisyona müra• 
caatları. (3258) 4-4 

Muhammen bedeli 10000 lira olan 4 adet seyyar motör jeneratör 
tenvir gurubu 17 6·19-10 pazartesi günü saat l 5,30 da kapela zarf usulll 
ile Ankarnda idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 750 (yediyüz elli) liralık muvakkat te· 
m inat ile knnunun tayin ettiği vesikaları ve teklillerini aynı gün saat 
1 t, 311 n kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay-
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (3444) 3-4 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel lşletmele~I 
· Umum Müdüvlüğünden : 
1 - Muhtelif kuturda cem'an 43700 metre mücerril tel, kablo 

ve kordon telleri açık eksiltme ile s tıo alıoacaktır. 
2 - Muvakkat teminat maktuan 400 liradır. 
3 - Eksiltme 17.6.940 paz.arteıi günü, ıaat 15 de_,'Metro han 

binasının beşinci kabnda toplanacak olan arttırma ve eksiltme Ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait şartnameler idarenin levazım müdürliiğuodeo 

parasız. tedarik edilebilir. 
5 - İsteklilerin kaaunt Yeaikalart ve muvakkat teminatları ile 

ilan edilen gün ve ıaatte Komiıyonda hazır bulunmaları (3655) 
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Constr. pavillon pr. munitions: 3 p. 
Rep. mur casino Bebek 
Constr. bStis e P.T.T. a Edremit (cab. eh. 

170 P.) (aj) 
Constr. bassin pour nager et lribunes dans 

Kültürpark il İzmir 

- in p· 2581 31 
Gre a gre 576 93 
Pli cach. 34EH6 11 

,, 49024 71 

580 57 
86 55 

2551 21 

Com. Ach. Corps Armee Balıkesir 
Com. Pcl".m, Municip. lstanbul 
Dir. P. T. T. Balikeııir 

7-5-40 15 
8·5-40 14 

21-5-40 ıs 

Dir. Gen. Ligue Sportive Suc. Izmir 17-540 17 -

Repar. chaussee n Yoghourt pazar: 700 m. 2368 - Municipalite Mersin 17-5-40 15 -
,, chausse Rue Silifke: 330 m. Publique 1259 - » ,, 17-5-40 15 -

Csnstr. hangar pour tabncs n 1634 70 122 55 Direetion Monopoles Düzce 13-5-40 14 -

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 

Soufre en barre ou morceaux: 1000 t. (cah eh Gre a gre 20000"'l -
10 L) 

Acide nzotique: 133040 le. ,, 37251 20 
Ammoniac: 200·220 k. > 1100 -

E lectricite-Gaz-Ch2uff2ge Ccrıtral (lnst llatio11et 

Articles clectr.: 87 lots 
Accumulateur pr. camion: 25 p. 
Trıınsformateur: 1 p. 
Moteur electr. 
Centrnle automatique, redresscur, accumulateur 

et groupe electrogene 
Moteur: 2 p.·schalter et autres articles d'elec. 

Gre a gre 
,, 
n 
» 

n 

1989 80 
750 -

1500 -

7450 -

lnstnll. clectr. (cab eh 7 P) Grc a gre 1201 75 
Cable souterrain: 175r) m. :ıı 7745 -
Groupe electrogime: 7 p. > 1820 -

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 
Costumes pr. marin: ıoo complets Grc a gre 1375 -

,, :ıı capitaine: 25 compl.·id. pr. ma· ,, 400 -
rins: 25 compl. 

Escnrpins: 181 p.·bottines: 44 paires 
Etoffe coul. azure pr. cnpotes: 3500 m. 

., pr. babits d'hivcr: 4000 m. 
n coul. azure pr. capotes: 3800 m. 

Publique 
Gre iı gre 

" 

1417 -
13300 -
14000 -
14440 -

11250 -

2793 84 
165 -

ateriel 

298 47 
112 50 
225 --

1117 50 

180 27 
1117 -

273 -

105 -
30 -

106 27 
1995 -
2100 -
2166 -

Com. Ach. Dir. Gen Fabr. Mil. Anlc.. 10-5-40 15 30 

D Fnb. Mil. lst. n Snlıpaznr 
Municipalite Ankara 

Com. Ach. lnt. Tophane 

17·5 40 '4 -
7-5-40 10 30 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Dep. Aviııt. 

10-5-40 15 -
ı 0-5-40 11 ~o 

8-5-40 15 -
,, Regiment Bolu 

Com. Ach. Min • Def. Nıı.t. Ankara 

Etablissement Ulus Ankara 
C. A Min. Def. Net. Ankara 
C. A. Min. Def. Nnt. Dep. Aviation 

" n 

C. A Com Gen Surv. Dounn. lst. 

n n 

Oir. P.T.T. Ankara 
C. A. Min. Def. Nnt. 

, .D 

" " 

Dcp. Aviat. 

8·5·40 11 -

Jusqu'nu 20-5 40 
20-5·40 11 -

8-5-40 10 -
9-5-40 10 -

7-5-40 10 
7·5-40 11 

20-5-40 
9-5-40 
9.5.40 

10-5 40 

15 -
IO 30 
11 

10 -

I meublement pour Habitation ef Bur aux-Tapisserieetc. 
Fauteuilsenosier: 210 p.·chaisescnosier: SOp. Pobliquc 2550 - 191 25 Com. Perm. Municip. lstanbul 20-5-40 14 -

Travaux d'lmprimerie - Papeterie - Fourniture de Bureaux 

Machinc a ecrire: 250 p. Gre a gre 

Transport-Chargement - Dechargment 
Transport charbon: 14000 t. Pli cadı. 

» poudre de charbon: 1500 t. 

Combustible - Carburan -Huiles 

Gharbon crible: 900 t. 
Suif: 3 t. 
Cbarbon Cardiff: 3000 t. (cab. eh. 532 P.) 

(aj.) 
Benzine: 13609 k.-vacoum: 920 k.-graiue: 

209 k.-valvalin: 109 k.·petrole: l 99 k. 
Benzine: 8615 k.·v coum: 571 k.·graisse: 

130 k.-valvaline: 67 k.-petrole: 134 k. 
Petrole: 6,8 t. 
Chnrbon crible: 1000 t. 
Mazout: 120 t. 
Bois: 42 t. 

Diver 

Voitures pour transport a 4 roues et dou· 
ble chevaux type armee: 319 p. 

Machine presse : 3 p. 
Pompe İl moteur de C.V. il fonct. iı ben· 

zine 
Brnncard: 2000 p. (au nom et pr. compte du 

foumisseur) 
Brancard: 888 P• » " n ,, 

foumisseur) 

• 
" 

Appnreil cinemııtographique portatif: 1 p. 
Fab. voiture de transport type Armee 
Voiture pr. 10 bidons a vapeur 

n 

Etain en lingot indigene 97 % pur: 25 t. 
Bobine noire: 3000 p · -id. blancbe: 3000 p. 
Coton indigene Linters: 60 t. 
Matericl en acier: 13 lots 
Fer blanc galvanise de 0,3 m m: 15 t. 
Tôle galvanise de 1 m m: 17500 k.-fil gı-Jva

ni e de 2 m/m: 1500 k.·id. de 2,5 m/m: 
2000 k. 

Divers boulons, ecrous et "Chaines ete: 14 lots 
Matericl en fer: 16 lotıı 

Etain: 300 k. 
Cbeval d'attclage pr• transport: 2 tctes 
Sac iı fourrage 10000-20000 p. 

Pli cach in t. 15 -
Publique le k. O 40,41 
Gre iı gre ı 06500 -

n 

" 

" 
n 

" ,, 

Gre a gre 

Publique 

n 

Gre iı gre 

Grc a gre 
Pli cnch 
Gre a gre 

.il 

, 

n 

.. 
n 

Grc a gre 

5000 -

3103 -

1768 -
12588 -
189J6 -

588-

1425 -
865 -

40000 -

17760 -

400 -
9125 -
2640 -

18000 -
14285 -

7500 -
8400 -

5922 50 
20507 55 

8260 - Gom. Ach Min. Def. Nat. Ankara 10-5-40 10 -

735 - 4me Expl. Ch. de fer Etat Kayseri 
S. Electricite et Gaz Aokara 

21-5-40 15 -
7-5-40 15 -

1015 -
2 25 

6575 -

750 -

465 -

265 -
943 50 

1420 20 
89 -

106 87 
65 -

3GOO -

1332 -

60 -
684 38 
396 -

1350 -
1071 38 

562 50 
630 -

444 19 
1538 03 

Com. Ach. Universite Jstnnbul 20·5-40 15 
Sme Exploit. Ch. de fer Etat İzmir l 5-5-40 15 
Com.Ach. lnt. Marit. au Min.Def. Nat. 10-5-40 14 

Com. Ach. Milit. Edirne 8-5-40 14 -

n 8·5-40 15 

n " 
8·5-40 16 

Com.Ach. Dir. Gen. Fabr. Mil. Ankara 10-5-40 10 -
14 30 
10 -

,. 
Com. Ach. Mil. Edirne 

Com. Ach. Mil. Bornova 

Com. Ach. lnt Tophane 
Com. Ach. Universite lst. 

Com. Ach. Int. Tophane 

n n 

,, Mil. Edirne 

" 

n Min. Def. Nat· Ankara 
,, Mil. Edirne 

Oir. Hôtel Monnnies 
Com. Ach. Min. Def. Nat· Anlı:nra 
Com. Ach. Dir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 

> n 

,, n 

" " 

> 

n " 

15-5-40 
7.5.40 

7.5.40 14 -

13·5·40 14 -
20-5-40 15 -

22-5-40 14 -

22-5-40 14 30 

9-5-40 15 
Jusqu'au 15-5-40 

l0-5-40 11 -
22·5·40 14 -

6-5·40 11 
15·5·40 14 -
l 0-5-40 11 so 
10-5-40 16 30 
10-5-40 • ı ı -

10·5-40 16 -
13·5-40 14 30 

Etnbliuement Ulus Unkara Jusqu'au 15-5·40 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 13-5·40 11 

,, ,, Jusqu'au 10-5-40 

Memento des Fournisseurs 
LES ADJUDICATIONS QUI AURONT LlEU DEMAIN LE 7.5.940 

Dir. Gen. Exploit. Electr. Trnms ı Com. Ach. Int Mil. Tophane: 
et Tunnel lstanbul : Agraffe. [No 1404] 

Tube.s condeaes et pr. general ur ete. 1 Articleıı de aport [No 1407] 
[No 1367 J Art cleıı Afectriqueş [N 1405) 
Div. ebjots [No 1385] • Com Ach · Milit. Edirne : 

Com. Ach. Gendar. Bayramiç : Haricots ıecs [No 1403] 
Beurre [No 1386] Beurre et harit-ots aeu [No 1406) 

Municip. Eregli de in M. Noir: Hôpitale r/alad. Contag. lzmir: 
Dreııaement plıın rcstııurat on [No 1394) Rcpar. pavillon [No 14071 

Com. Ach Corps Armee Di· Oir. Gen. Combiııat Agr. Ank·: 
yarbakır : Constr. hangar (No 1408] 

Cbnux {No 1394) Com. A.ch. Comm. Mil. lst : 
Dir. Ecole Agricole : Materiııux de constr. [No 1408] 

Camion [No 1395] Viande de beeuf [No 1409) 
Municip. Adana: Dir. Ports lst: 

Acide carboniquo [No 1396) Fer pr beton [No 1408] 
Dir. Ecole Agricole Halkalı : Com. Ach. Minist. Def. Nat. : 

Bcn~lı e graısse et ma:tout (No 1397) 1 :.stal. droinoge [No 1409) 
Mu icipalite Çanak. : Constr. ateler [No 140J) 

Con1tr. W. C. [~o 1397] Com. Ach. Mil it. Adana 
Municip. Bergama : Lıtıı [No 1409] 

Compteur d 0 eau [No 1397) Foin [No 1409] 
Dir. Monop. Malatya Com. Ach. Place Forte Çanak·: 

Rcp. 118Censeur (No 1398] Mıınche pr. polle et pioche et fıl ııall'•" 
Com. Ach. Milit. Isparta: nisce [No 1410] 

Rı:t [No 1398] NOTES • Leıı Nnmerosentre paran• 
Vjlayet Balıkesir : tbbe1 sont ceux de notre journal daıı• 

Fournlture de anble [No 1403] lequel l'avıa a paru. 
Dir. Gen. Monopoles : (•)Le• affaıres auivies d'une astC-

Tanin alcool terden fuaoir gc atine cınby· ri•qae ae rapportent • deıı ventea P' 
drite sulfariqae {No 1403] adjudicntion i la s;:ırencbere. 

AY R 
Harp Akadcmi&l Satınalma Komisyonu an : 

f 5 1 1495 Beher çi tine tahmin edilen bedel 1 kuruş O santim o an ~ 
çift hurda erat fotini m teahhit nam ve hesabına pazarlıkla aç: 
artırmaya konmuıtur. Arrtırma münaltasnsı 10 mayıs q40 cuma ~ 
ııG saat l 1 de akademide yapılacaktır. Fotinler her gün görülebil1

' 

Arttırma müııaka111sına iştirak edeceklerin Beşiktaş malmeıııll'' 
luğuna yatırılmış 17 liralık muvakkat temiıınt ruakbuzlnrile meı.lt~: 
pnde Yıldızda akademi binasında müteşekkil komissyonumuzn o:ıil 
racaatları. 

Kadıköy Vakıflar Müdürlüğünden: . ~ 
Alemdağı Sultan çiftliğindeki vakfa nid olup 200 lıt 

değer biçilen çayır otunun arttırılmnGı 3 S. 940 günündefl 
itibaren on gün temdid edilmi§lir· 

Talihlerin ihale günü olan 13.5.940 pazartesi günü sa°'
1 

14 te Müdiriyetimize müracaat etmeleri. 

Turgutlu Belediye Riyasetinden: 
70 metre mikap kırık mermer taşı pazarlıkla satılncnktır 
ihale 14.5.40 tsrihine müsadif salı günü saat 2 de Turgutlu bele' 

diye eneli eninde yapılacaktır. 

Edirne Vilayetinden : 
ıı• 

Edirnede Kule altında Hususi. muhasebeye aid 4000 lira "'1~ 
hammen l.ıymetli soğuk hava deposu ile un değirmeni enkazı şÇııt 
arttırma seretile satılığa çıkarılmıştır. İsteklilerin Y. 7 ,5 teo:ıi~ıı:ıi 
makbuzlarile 16.5.940 perşembe günü saat 15 de Vilayet pıaı 
Encümeniue mürac•atları. 

Kooperatif Tasfiye Heyetinden : . ıııP 
lzmir Sekizinci işletme memurları kooperatif şirketine ıııt 0 ııl 

taafiye d layııile muhtelif cinste 400 kadar çuval IOO kadar mub.tede 
saadık 200 kadar boş teneke kooperatifin Basmahane garı iç•~! 
ki mağazasında müzayede ile .atılacağından talip olanların s.5· "' 
çarşamba ı-ünü saat 14 te mezkür mağazaya gelmeleri ilan olllıı 

İçel Orman Çevirğe Müdürlüğünden : { 1t 
Muhammen vahit 

1 

M3 Dl Cinsi Lira K. 
614 Çam ağacı 4 90 ıel 

1 - İçel vilayetinin Silifke kazası dahilinde doğan sazı de\' f 
ı. rılOl 

ormanında 614 metre mikap kerestelik çnm ağacı satışa çn• 6 

~. , 
2 - Çam esçnrının beher metro mikap gayri mamulüniİl'I d' 

hammen bedeli 490 kuruştur. re"' 
3 - Şartname ve mukavelename projelerini görmek i.ste ,e 

lerin Mersin çevirğe müdürlüğüne Silifke orman bölğe şefliğİlle 
ı Aııkarnda orman umum müdürlüfrüne mürncuat etmeleri ~~a-
l 4 - Satış 14.5.94.0 iÜnÜ saat 3 de Mersin orman çe'l1irğe 

\ 

dürlüğünde yapılacaktır. 
5 Satış umumt olup açık arttırma usulile yapılacaktır• 

ı 6 - Muvakkat teminatı 226 liradır. ıııd•' 
7 - Taliplerin şartnamede yazılı vesaiki getirme~ 

- imtiyaz Sahibi ve Yazı işleri D~örü: İsmail Girit 
Baııldıtı yer: Akıu Ba11mevi İltaobal 
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