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Unıunı Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 
• 

lüccar •• Müteahhitlerimizin 
Hakları 

Ticaret Odası meclisi bu mes•le hakkında hazırlanan 
raporu kabul etmiştir. a.Harp vaziyetinde ticart mukaveleler 
ii:zerind•ki tesirleri ve buna karşı alınması lazımgtlcn pren. 
sip tedbirleri nelerdır ?» 

)ttil'ic~ret Odammn idare He- mücbir sebep mazereti variddir. 
fı.rb~ ll c c a r ve müteabhitlerin j c, Siporiı hem kabul edilmiş 
~d •n bidoyetindenberi marH hem de mal vaktinde alıcıya tes· 
ır_t •kları 01ütkül5.tı nazari dik· j limi temin edecek zamanda yo· 
,, e b alarak hangi muamelelerde 

1 

la çıkarılıpta harp dolayııile yol· 
fi.t' ~ ı:nücbire bulunacağını ve da kalmı' ve Türkiyeye ithali İm· 
ki Yllkselmesile mal ithalatında kanı zail olmuş ise mücbir se
tdt~rlııkların neticeleriui tet'dk ı bebin eYleviyetle kabulü Jizım· 
~ 'tk kıymetli bir rapor bazır- gelir. 
d:•ıtır. Rapor dün Ticaret O· 1 il. Teslimi teahbüt edilen mal 
te 1 Uınıı111i Meclisinde müzake· i münhasıran bir tek memleket 
~dtdilerek kabul edilmiştir. A- . malı olduğu takdirde l inci ıık
lbG ,.. bazıları vaki olacak her taki şekil ve tartlar dahilinde 

r••a t · " - b' b tt ıl a ın Oda idare Heyetin· muc ır se ep,, mevcuttur. 
lb .e bir defa daha tetkik edil- ili Teslimi teahbüt edılen ma· 
l~t:rıi teklif etmişlerdir. Bu tek- lın "Cleariııgli,, memleketlerden 
-., t kabal edilmiştir Tüccar getirtilmesi mukavelede tanib 
''~ laliiteahbitlerimizi yakından edilmit ise ekseriya siparif, 
'h dar eden bu mühim raporu clearingin en kolay itlemesi 

erı Yazıyoruz: dolayısile Almanyaya verilmif, 
l\\lrııpad k' L h 1. siparif vaktinde teslim edilmek 

'ıı~ a ı aarp a ı, Oda· - le b l d'l . f İ.! ı Y•ni t' t l . . uzere a u e ı mış, akat harp 
1111 L ve ıcare a emımız t' · d Al f b 

~11ay t• b' ' 1 ·ı le ne ıcesın e man a rikası te· a ı ır mes e e ı e ar· hh-d' _ . . . li 1tın 1.ştır. a u ünu ıfa edeıııemıttır. 
tG •rbin tevlid etti"'i tartlar Alman fabrikasıoın teahbQdl· 

çlGkı 6 
' - 'f dd · k • l it k er, imkiinsıı.lıklar Devle- nu 1 asına ma eten ım an ka - ' 

ti ~'ıı mal teslimi teahbüdüne madıtı takdirde buradaki mal ı 
'tttttııi bıılunanların vaziyetleri vericinin vaziyeti ne olacaktır ? 
~ '.1elııınum ticari mukaveleler a, Malı vaktinde teslim ede
llıı'tınde ne ribi tesirler yap· memesi, lbımgelen tedbirleri 
~r ve yapmalıdır ? muntazaman almış olması tar-

l'j 11 lntvı.u hakkında İstanbul tile'. ~iicbir ıebeblerden müte· 
~'ıct . vellıttır. 

tj\ .. ve Sa.nayı Odasınıo sa• b •e le , , Fakat Almanyaya mynta· 
~k r at i bir vaziyet alması 

1, rayd I zaman ısmarladı"'ı mal creleme· 
ıqa a ı olur kanaatindeyiz. 15 e 
~11~ te. liey'etimiz Eylül 1939 yince aynı mal kendi alıcısına 
bir,ıı'rı tevali eden (.'esbabı müc- yeni bir teslim tarilai kabul et· 
'i~k Vtıikası taleplerini azami , tirerek diğer bir clearingli mem· 
~~l-~ ile ve ticarette dürüstlük, leketten, meseli ltalycıdan retir-

Q\lt) tılebilirse, mihlet alarak teab· 
,,..

1 
~re sadakat akidelerine 

ı...,'"' b hüdünü yerine ietirmelimidir ? 
~.1._ ır titiı.lik ile sarılarak 

il d Menfaatler ve noktai nazarlar 
~ele · •ielmekte ve vardığı asıl bu hal karşrnnda tehalüf 
-..İt trı alakadarlara bildirmek-

• etmekte ve Odamız bilhassa bu 
ı • l ~lı~t Y ık bir devrede mevzuun . mevzu halckıoda sarih bir n:ai· 

~tt,'~İf.tezabürlerini, tüccar ve : yet almak lCızumunu hissetmek· 
ı •11b ti ; tedir. "tı l 1 erin içinde bulunduk-
b1ı ;:r Ulrlü nıüşkil tartları ve 1 Aylık tecrübemiz bazı ıaü-
''"İ ttlara lcarfı tam bir hüs· ; teahhidlerin yukardaki vaziyet 
~. 7'Yette b b 

1 karşısında mühlet istemekle ik· 
.~ n ariz ir suiuiyete 
.. L r "İd tifa edip, fiat yülcıelmeleri ni 
~.._d • •n aksilleamelleri, ınü t, li t 'Ve tahlil etmit olan İda- bir mazeret diye ortaya atma· 
'İt ~ey'•tiıniı. vardığı neticeleri dan, başka memleketlere yeni
.. ll9 den sipariş verdiklerini ve buna 
"''ttı•.. Umumi prensibe ircaı 
. fldllun görmektedir. mukab:l diğer bazı müteahhid-
\ e •QJııa yapılan müracaatta- lerin küçük veya büyük fiat fark· 
~i~ .~ühim kısmı münakasa lan dolayısile mulıavelenin fes
~ .. ı_t•ın~ nıua•yen tarihlerde bini talebe meylettiklerini bize 
-. "' _ ı göstermittir. 

İııi t tnııesseselerine mal testi· O halde tetkik etmekte ol-
~ "-u ~~hhüt etmiş olanlara aittir, duiumuz şıkta ve evleviyetle 

'°elet ır sebep iddiası ile mu- malın getirtileceği memleketin 
~trı~t trin fes .. i Devleti muta- h d. 
Ilı • •d· · angi te ıye rejimine tabi ola· '•i •cı neticeler tevlid et-
~, t~ lıoktaıı üzerinde dikkat catı tasrih edilmemiş ise, ilaha 
~ldi11.~~llliyet ile durmnk lazım geniş bir ölçüde mevzu fiat 
•-ı «1nı t l' kd tereffüü delayısilc mukavelenin 
~ııı.I eı ım ve ta ir et-
'' ~~-btraber, Odamızca alıcı feshi veya tedili icap edip et · 
'~ •tin· f 1 miyeceği saaliode so:ı ifadesini 
ıı.. iç I.· ın mevki ve tı at arın· bulma!:.tadır. 
~~'n ır tefrik ve tasnif yap· 
'tttik lnevzuu umumi olarak Ancak bu ıuali de iki şarta 

1. l' .... itokündür. göre tetkik icabeder : 
~~t)'•lıııai teabbüt edilen mal 1, Fiat dotrudan d<>truya Hü-
'"'llJı den bir fabrikanın malı kumet tarafından tayin edilditi 
~~le~. fabrikanın buluııdutu takdirde, yükseltme kararı Hü
~ .ııı:: .. tten celbiae barp dela- kCımet tarafından verilmezden 
, 1ialki dd k evvel akdedilmit mukavelelerin '10:' V nı ma 1 yo ise. 
~~. •ktinde sipariti vermiş fiat bükCımleri defişmelimidir p 

, •, &· Monopol veya inhisara mii-
~~ti-. 1P•rit mukaveleye g6re '8hib ve muadil bir rejime tabi 
~ ~ teslim edilmek Ozere mallarda tüccarın elinde hiç lıtir 

llaaiı olmak tartları ile tahmin ve besap unı11r11 yektur, 

Mevzuun_ tek bakimi. D~vlettir. ı c:lmprcvision» ademi tahmin Lu-
Devlebn her hangı bır sebep huk nazariyesine istinat etmek

tahtanda vereceti bir fi at detit· · tedirler. 
tirme, yükseltme kararanın me· Bu nazariyeye ıöre harbi• ve · 
s'uliyetini tüccara yükletmek ya herhangi mAbim bir hadise· 
haksızdır, ve bu karar fiah İn· nin zuhurunu tahmin etse 'd" d' 1 ı, 
ırme mabayetinde olduğu za· akitlerden biri teahhüde girmez 

man da aradaki farkın bilhassa idi; bu vaziyete nazaran taraf
teahbüd itlerinde tüccara bırcı· lardan birinin haksız intifaını 
kılmaması tabiidir. mucip olan mukavelenin feshi 

Büdçe umumi Müdürlftğüniln detilse bile biç olmazsa tadiline 
63 numaralı ve 9 Ağustos 1935 iıııkan nrmt:k lazımdır. 
tarihli temimi tenzili fiatta far· Umumi Harpte Fransada Dev
kın tüccara ait olmayacağı pren· Jet Şurası, tetkik ettifi birçok 
sibini vazetmit ve bütün mü ihtilaflarda, impreYision nazari
teabbitlerin mukaveleleri bu yesini kabul eder görünerek, 
prensip• göre tadil edilmittir. bükClmleriııdo elastikiyet ıöster· 

Tenzil istikametinde mukave· miş, ve 1tazı mukavelelerin ta
lenin tadilini kabul eden alıcı diline ve hatla bazılarının da 
tarafın fiatın yükseltilmesi ha· feshine karar vermi,tir. 
linde de aynı prensibi tatbik et- Fakat suiniyet ıabiplerini teş· 
mesi ve bu defa mukavelenin vikten, ve iktisadi hayatı felce 
verici lehine tadilini kabul et· uğratmaktan çekinen Fransa 
mesi hakkaniyete uygun olur. Teınyiz Mahkemui "impreviıion 

2, Ancak serbest piyasa mal nazariyesini kabulden daima im-
larıoda vaziyet büsbütün başka tina etmif ve mukavelelerin 
tekillerde tecelli eder. dokunulmaz bir esas olduj"unu 

Avrupada baritin zuhurundan kabul eden müelliflerle birleş· 
miştir. 

evvel mal teslimi mukavelesi · 1 mpreviıion nazariyesi taraf-
akdedeıı tüccar iktisadi tartların darları harp halinde mukavele· 
az çok istikrarına istinat etmek· lcrin aynen ve harfiyen tatbiki· 
tc, ve bu iıtikrarııı mukavele nin cidden çok büyüle haksızJık-
müddelince devam edeceğine lar tevlit ettiti ve nazariyenin 
inanmakta hli. muhalifleri de ,, mukavele ,, 

Fakat bu tahminler tahakkuk mefhumunun bozulmasının ıui-
etmedi. Fiatlar, it şartlarının de· · h' l oıyet sa ıp erinin işine yaraya-
ği,mesi ve güçleşmesi, para kıy- catı, harbin doğurdutu tartlarııı 
metlerinin sukutu, nakil ve ıi· bunlar için bir istismar vesilesi 
sıorta ü~retlerinin yükselmesi olacatı iddiaaıaia israr etmek
neticesi, mühim nisbetlerde te· tedirler. 
reffü etmiş ve mukavelelerin Bu iki iddia arasında • insan 
tatbiki şartları alt üst olmuştur. mütereddit kalabiliyor. 

Takarrür eden fiata teslim Ancak Fransa Ticaret Oda· 
mechuriyetinde olan aatıcılar ları, Havre Odası müstesna, 
karlarıaı kısmen veya tamamen her teye rağmen mukavelelere 
feda etmekle kalmayıp hatta harfiyen riayet prensibine do
mübim zararlara katlanmak mec kunmamayı ticaretin devamlı 

buriyetindedirlcr. menfaatlarına daha wyıun fÖr· 
Alıcıların lehine ola~ bu va- müş ve yukarda zikri geçen \le 

ziyette mutad hukuk kaidelerinin fiat farkının a\ddler arasında 
bir dereceye kadar tadil ve tab- takıimi veya tamamen alıcıya 
fifi icap edip etmiyecej'i ca7i tabmili esaalarını ihtiva eden 
sualdir. kanun layihasının raddini teklif 

Aynı mevzu batka memleket- etmişlerdir. 
lerde de tetkik ve münakatala- Paris Ticaret Odası mukavele 
rı mucip olmuş, hatti alan ve mefhumunun bezuluıasınıo yal
satan arasın.la fiat farkının tak· nız bazt spekülatörlere yarayıp 
simi prensibini vazeden bir ka- ticaretin hakiki menfaatlerini 
oun teklifi vesilesile Fransa Ti sarsmakla kalmayıp aynı zaman
caret Odaları da bu mcv.ua va- da Milli Müdafaa menfaatlerine 
z.iyet etmişlerdir. de dekunacağıııı tebarüz ettir· 

Fransız Ticaret Odalarınca tet- mittir. 
kik edilen kanun teklifi, fiat Mukavele ve alelumum hukuk 
tereffüü % 10 u geçmediği tak· mefbumların111 ferdlerin ve Dev
dirde fıırkıo alıcı ile satıcı ara- lelin bünyelerine ıirditi Fransa
sında takıimini kabul etmekte, da, Ticaret Odalarının milhim 
fakat tereffü bu nisaeti geçtiti ekseriyetinin temayülilnün, tica
takdirde satıcıya, farkın bir kıs- rette dürüstlftğün, ıöze taahhüde 
mını veya tamamını alıcıya yük- riayetin Milli karaktere girditi 
letmek ve red halinde mukave Türlciyede de bir akis bulması 

tabiidir. 
leyi fesh etmek selahiyetini ver· Eusen idare Hey'etimiz şim-
mektedir. diye kadar hep, lırn zihniyetle 

Böyle bir tesviye tarzı harp hareket etmit ve suiniyet sahih· 
dolayısilefiatyükselmesini a:ııoüc· leriııi tetvik etmel< tehlikesini 
air sebep» le... çerçevesi içine azami bir titizlik ile bertaraf 
almaktır, ve «mukavele» mef- etmittir. 
bumunu bozmaktır. Ancak memleket ticaret ale-

Mukavelenin bozulmaz, doku· mine karşı ikaz yaz(fesini bibak
nulmaz bir esas oldujuna daya· kın ve sarahatle yapabilmek i9in 
narak cereyan eden ticari mua· Odamızın bu mevzudaki pren
melattn bu temellerin az. nya sibinin en yükıek ve selihiyet· 
çok zayıflaması tahmini müşkül, leri haiz Oda Meclisi tarafından 
hesapıız ve hudutsuz mahzurlar da tesbit ve ilanı çok lüzumlu 
doğurabilir. ve faydalıdır. 

Mabkemelerin içtihadları her 
Harbin tevlid ettiti fartlarıo, 

haniİ bir hey' etin mutalaasıaın 
mukavelelerin tadil veya feshini fevkinde olmakla beraber bu 
ieahettirditi kanaatinde olanlar 
1914 harhiade baz.ı memleket· prensip de bayle ifade edilebilir: 

a, Harbin doturdutu ş • r a i t 
lerde .lofan ve revat bulan 

bir mukavelenia yerine ı•tirll· 

!2il g 

Müteahhitlerin Takvimi 
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y ARIN 26. 4. 940 ta YAPILACAK İHALELER 

P.T.T. U. Müd.: 
Nakilli Hlara lıcabloH (13S2) 

Edirne Ask. SAK: 
Pirinç (No 1377) 
Yemek tuZ11 k. f .. ulye ve Hdeyafı 

(No 1395) 
Gu yatı (No 1395) 

İnhisarlar U. Müd. 
Tanea alkol, terdeu füz.üvar onidrit ıiil· 

fUrü (No 1S82) 
Parşlimen kiğıd ı (No 1382) 
Jelatin (No 1383) 
Şişe ambalij kSfrıdı (No 1392) 
HRVo kompreıôrü (No 1393) 
Bıra eandıQ'ı ve lcuuı (No 1391) 

Mersin Belediyesi: 
Yol tamiri (No 1381) 

İst. Belediyesi : 
lç ve dış li•titi (No 1386) 
Kanalizuyon tamiri (Na 1386) 
Tulumba takılmHı (No lSM) 
Bıhçe tanzimi (No 13i6) 
Vinç ve demir araba maH ve dolap 

(No l~) 
Mevaddı gıdai.)e (No lS>Jli) 

Sümer Bank Yün ipliği Doku
ma Fabr: 

Yonık çuvallar (No 1395) • 

Askeri Fabr. U. Müd,: 
Kurşun (Ne 139>) 
Perro ailiıyum (No 1397) 

Balıkesir Belediyesi: 
Kutu elektrik Hya9lorı için (No 1396) 

Ankara Belediyesi : 
Eli.ise, kHket ve palto (No 1397) 

M. M. V. SAK: 
Avci yeleği (No 1397) 

İst. Komut. SAK : 
Kazma, ve kürek kılıfı (Nı:> 1393) 
Demir maH Hndalya ve kolt•k (No 1398) 

Trabzon Belediyesi: 
Taı lağım ıhzan ve n&kliyui (Ne 1'98) 

Hatay Emniyet Müc : 
Deniz motirü (No 1398) 

Tophane Lvz. SAK: 
Kendir (No 1899) 

İzmit Tümen SAK : 
Krip1e kömürü (No 1388) 

Ziraat Vekileti Zirai Kembinalar: 
lfangar İnJ {No 1386) 

İst. Askeri Fabrikalar: 
Ot (No 1386) • 

Türkkufu Gen. Direk.: 
Koyun eti (Ne 1388) 

l İzmir Belediye1i: 
Kliı• yap. (No 1389) 

Sivas Tümen SAK: 
Nohut ve koyıın eli (No 1.'l!fO) 

Bolu Nafıa Müd. : 
Su tut.atı ( No 139 O) 

İsparta Ask. SAK : 
K. ot ve uman (No 1391) 

Kütahya Vilayeti: 

' 

Bataklık kunıtulmHı için lı:aaal ameliya
tı ya,. (Ne 1391) 

l.n.ak (No 1391) 

Devlet Limanları itlet. Umum 
Müd: 

Flektrikli kaynılt malcinHİ (No lJ") 

Hami~ : ( ] Tırnak içine elınmıt na• 

r.ıaralar, işin hangi .. yılı guetede n"f"" 

oldt$ınu ııi•terir. 
1, elbiselik kumaş (No 1399) 

Bolu Orman Okulu Mid. [*I Sonunda yıldız i~areti bu'nnan iıler 
Siyah kavuçakl1' yatmur uk mu~omba 

(No ısn) J müuyedey• aittir. 

mesine maddeten imkan bırak· 
mazsa, esasen kanunlarımızın da 
kabul ettiği veçhile "rulcbir H· 

bep,, vardır. 
b 1 Harp mukavelenin yerine 

getirilmesi imkinını selbetmit 
fakat teslim edilmeıi icabeden 
malın fiatı yükselmiş ise bu fiat 
farkı mukavelenin ne feshini, 
ue de tadilini icabettirmez 

Bu prensibin ilanı Odamı:aın 

"doğruluk,, düsturunu daima ıön 
mez bir meş'ale sıibi elinde tut· 
tuğunu gösterir. 

Ve Tiearet odamızın ticaretin 
geçici menfflatlerinin değil, fakat 
daimi icaplarının müdafii olduğu· 
nu bir daha isbat etmiş olur. 

Oda Umumi Mecliıi, raporu 
kabulden sonra bu gibi mevzu· 
lar üzerinde ayrı ayrı tetkikler 
yapmağa salahiyeti olan idare 
Heyetinin salahiyetini teyit edici 
bir karar vermittir. Bu karara 
göre İdare Heyeti her mÜra· 

caatı derin bir şekilde tetkik 
edecek ve bu mevzuun mücbir 
sebep teşkil edebilecek bir vazi· 
yeti olup olmadığını tesbit ede· 
cektir. Şayed İdare Heyetince 
tereddüdü mucib bir nokta ka· 
lırsa me.-cle Umurui Meclise bil
dirilecektir. Odanın bu kararının 
bütün piyasalarımızda memnu· 
niyet uyandıracağı füpbesizdir. 

• • 

Ekonomik Haberler 
Veni Ziraat allt ve makineleri 

mübayaa olunuyor 
Ziraat V eluileti, Ziraat Ban· 

kuile mftttereken Koordinasyon 
heyeti taraf1111lan verilen 25 mil 
yen liralık tabsisatla Ziraat alet 
ve makineleri mübayaasıoa de
vam etmektedir. 

inhisar muamelltına alt kanunda 
yapı lan dııği§iklik 

Gümrük ve inhisarlar vekile 
tinde hazırla•an ve icra vekil· 
leri heyeti tarafından kabul olu· 
nan bir kararname ile muame· 
litının icrası ve mürakabesi 
hakkındaki 1 temmu:.a 931 ta
rihli nizamnamenin 14 ind 
maddeıi aşağıılaki tekilde de· 

~iştirilmi,tir: 

ita emirlerine masrafın tahak· 
kukuna esas elan vesaikin asil 
veya musaddak suretleri111in rabtı 
lazımdır. Ancak kaçakçılık mü
cadelesi tahkikatına ait tediye 
enıirlerinde tahakkuk evrakı a. 
ranmayıp yalnız amiri itanın 

veyahut ınezun edttceği zatların 
imzuile teı:liye yapılabilecek ve 
neşrolunan tahsisatın sarfiyat 
evrakı icabında umumi müdir 
tarafından divanı muhasebat 
heyetine ibraz edileHktir. 

UNA KASALAR 
insaat -Tamirat- Nafıa işleri - Malzeme-Harita 

·---=--·~--~-------~_.;..~--------------~ 
Çorlu Belediyesinden : 

Çorlu kasabası halihazır haritalarının alımı işi eksiltmeye çıka
rılmıttır. İtin mahiyeti: Meskun saha Çorlu kadutro müdürlüğün
den kopya edilecek vesaike göre hesablıuıarak tersim edilecektir. 
Ve l 5000 lük harıtalar kadasttral olacaktır. Gayri meıkCın sabanın 

1 yeniden bar itası alıuacak ve meskun saba ile birlikte vüı' ati 310 
hektar olacaktır. 

ı Heyeti omumiyeyi pvreleyea 75 beklarla 38ö boklara .. , .. 

• 
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gün ilan olun-an Münakasa ve Müzayedeler Liste • 
1 

perıembe günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bl· 
nasında satın alınacaktır, 

Bu ite girmek ist:yenlerin 2414,63 liralık muvakkat teminat j(c 

kanunun tayin ettiti vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 d• 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Cinsi Şekil 

A) 1\1 Unakasalar 
inşaat, Tamirat, Nafta işleri, Malzeme, Herita 

Pkul binası inş. paz. 586a 89 

Çorluda ambar ve idare binası inş. (şart. 2 L) kapalı z. 
Gurelta hastanesi Nisaiye kliniği bitirme itleri aç. elu. 
Rasat barakası inş. paz. 
Çorlu ka abası halihazır haritalarının alı-

mı iti 

38542 82 
1083 09 
lJU -
6000 -

f lektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Elektrik kapsülü 8 .\!ı 1.000.000 ad. (sif) kapalı z. 68000 -
Lüks lambası 200 mumluk: 30 ad. paz. 8eb. 17 50 

" 300 ,, : 70 ad. ,, ,, 21 -

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Astarlık bez: 2500 m. 
Patiska: 2300 m. 
Spor iÖmlek: 2800 ad. 

pu. 
aç. elu. 
paa. 

Mahrukat, Benzin, akine yaOları v. 

Benzin: 3 000 litre: mazot: 20·30 t.-raz ya- kapalı •· 
ğı: 5 t. (tashih) 

MUt ferrik 

Motopomp (temd.) 
Galvanizli demir tel: 4 t -fincan: 3500 ad.

deve boynu: 3500 ad.-muknssim 50 li k: 
1 ad.·toprak burgusu: 6 ad.-irtiltat te· 
li: 1 k.-mikrofon: 40 ad.·k8mür levha: 
50 ad.-bilya grafit: 200 gram 

Branda bezi: 78 m.-sarı sabunlu kasele: 14 
k.·sarnç iplij'i: 1 paket lngiliz ipliti: 
1.250 gram 

T bkim edevah kılıflara 
Hamur makinesi ile motör ve teferruatı 

komple ve montajı dahil 
Zamkıarabi: 350 k. 
Lastik halka ve conta: 1600 ad. 
Hırdavat ve muhtelif boya: 9 kalem 
Santral fiş ği: 10000 ad. 
6 m m Fl ober fişeği: 25000 nd. 
9 m m çift tarjlı Flober fişeği: 25000 ad. 
Adi tapa: O ad. 
Nipn fişeği 22 m,m: 1.500000 ad. 
Çelik malzeme 
Ferro krom: 18 t. (müteahhit nam v he

sabına) 

Mulıatelif eğe v.s.: 418 kalem (müteahhit 
nam ve besabaoa) 

BoıkUl 500 kiloluk (Verol modeli): 6 ad. 
Siklet ve irtifa müşiri: 6 ad. 
Bakkal terazisi 5 kiloluk: 6 ad· 
Terazi ıikletleri: 6 acl. 
Siit için tartı: 6 ad. 
Hububat alçeği: 6 ad. 
Pres makinesi pileyt aleti ve V. yatağı 

aleti (temd.) 
Umumi temizlik iti (1 senelik) 

Erzak, Zahire, Et, Sebz v.fl. 

Sabun: ı2 5 t. 
Arpa: 80 t. 

,, 120 t. 
,, : ııo t. 
n : 120 t. 

Pamuk ya ı: 3 t. 

. M U 7 a y e d e 1 ar 
Kemple dinamo knyış, makine alih ve e· 

deV'Ob sehpa jalon v .ı. 
İollhiye zırbl111 ankazı (t md.) 
Necmi Şevket ıemisi ankazı (temd.) 
Muhtelif re11lıı: kuma9: 33 top 

Yıkama ve kurutma makineleri buhar •a
kinHi, buhar ka:ıanı v.s. bir çok fab· 
rik alat ve edevatı 

Dinamo A.E.G. marka kontinü cinıi 326 
a•per 820 devri ve 70 kilovat: 1 ad.-
282 nmper-230 volt 1 180 devri 66 ki
lovat: 1 ad. 

aç. eks. 
paz. 

,, 

,, 
" 

aç. eks. 
,, 
n 

paz. 
,, 
" 

" 
" 

paz. 

" ,, 
,, 

" 
n 
,, 

kapalı z. 

kapalı z. 
pu· 

" ,, 
" 
" 

aç. art. 

,, 
,, 
,, 

" 

---

2875 -
644 -

4508 -

9881 -

800-
4415 -

18144 so 

385 -
627 50 

1779 30 

30000 -
18000 -

18609 -

150ô -
7~ 

41 -
99 -
15 -
48 -

3645 -

9000 -

9281 25 
4800 -
7200 -
7200 -
7~00 -
1850 -

4080 -
1690 -

sahanın 1/4000 mikyaslık talteomelrik umumi haritasi tenim e4ile· 1 
cektir. 

işin mahtu bedeli 6 bin liradır. 
Muvakkat teminat 450 liradır. , 
Eksiltme 14 may11 940 :ılı günil saat ı5 te Çorlu Belediye dai

resinde toplanacak belediye eksiltme komisyonu tarafından yapıla
caktır. 

Eksiltmeye ittirak deceklerin vaktinde Belediyeler imar heye· 
tinden i"tirak vesikası almaları ve bunu teklif mektublarına koy 
maları llizımdır. 

Şartname ve mukavelenameler Çorlu belediyesinden ve Ankara· 
da belediyeler im r heyeti fen şefliğinden parası:.; alınaltilir. 

Teklifler tayin edılen günde saat 14 te Çorlu belediyesine ve
rilmi' olmalıdır. Ve yabud posta ile bu saate kadar 6nderile~ektir. 

Toprak Mahıullerl Ofisin.len : 
Çorlu istasyonunda yapılac k anbar, idare binasile buna mütc· 

fferl itler rötüril olarak kapalı zarf usulllo kıiltmeyo konulmuıtıar. 

2740 71 
82 -

450-

5100 -

432 -
41 30 

676 30 

14~ 01 

60 -
662 -

2421 o 

2g -
47 -
iM 41 

~O-

U50 -

139~ 18 

274 -

&97 -
720 -

1080 -
1080 -
1080 -

123 76 

----M6racaat yeri Ollnü !aatı 

Konyada Ka1aba Köyünde ll11ara 25 5·40 a kadar 
Nahiyesi 

Toprak Mahsulleri Ofisi Ank. ve İst. ~-4-40 15 -
İst. Nafıa Müd. 29-4·40 15 -
Harta Genel Direk. SAK Ank. 25 4-40 10 -
Çorlu Belediyeıi 14-5-40 15 -

İnbisarlar U. MüdtlrHltt 15.5.40 14 -
ist Maarif Müd. 27-4-40 12 -

" 
27-4-40 12 -

M.M.V. Hava SAK 29-4-40 il -
Maarif Matbaa11 Müd. 10-5-40 15 -
İıt. Maarif Müd. 27·4-40 il -

st. Mıntıka Liman Reisliti 4-~0 12 -

Konya Vilayeti 
Çorlu Kor Sl\K 

29.4.40 15 -
25-4-40 15 -

25·4-40 15 -
" 

Konya Kor SAK 26·4·40 10 -

Edtrne Aık SAK 30.4 40 16 -

1 
nhisarlar Umum Milclürlütü 10 5-40 15 30 

10-5 40 IG -
" 10-5·40 16 30 
" 15-S-40 15 -
" 
" 

15-5 40 15 30 
,, 1~·5·40 15 45 
,. 15-5-40 16 -

" 
15·5-40 16 ao 

T. H. K. Türkkuıu Genel Dir. Ank. 30-4-40 15 -
Askeri Fabr. U. Müd. SAK Ank. 2-5 40 14 30 

,, 2·S·40 15 -

ist. Maarif MGd. 

" 
" 
" ,, 
n 

İzmir fSelediyeai ı9-4-40 il -

Aklıi1ar Belediyeıi 185 4Q 15 -

cllrae Aıla. SAK li-5-M> il -
n ~-5-40 10 -
,, ı-6·40 11 -
,, J.5.40 10 -
,. 3.5.40 il -

Aık. Fabr. U. Miti. SAK Ank. 30.4-40 15 -

Düzce lulk Hukuk Hakim 1-5-40 10 -

Koeaeli Dofterdarhfı 29-4-40 
,. 29-4-40 

İıt. 2 oi İcra Mahmutpaıada Sümbl- 1.6-5-40 
lü Han .\! 44 

Denizli icra Mem. 

Maoiıa Beletliye.i 

28-5 ve 12-8-40 

11 30 

16 --

Keşif bed.eli 36542.82 etuz altı bin beş yüz kırk iki lira HkHn 
iki kuruıtur. 

Eksiltme evrakı 2 lira mukaltilinde Ofil Umum Miidürlütün-

$artnameler 161 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
.atılmaktadır. 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden: 
Maarif Vekilliği Köy Öğretmen okullara için aşağıda cin• ft 

miktara · ve fiatları yazılı lüks Inmba 1arile yedel..leri paıarlıkla satı~ 
alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 199) liradır. Teminatı 299 lir8 23 

kuruıtur. 

lıtekliler ba lüks lambalarile yedeklerine aid şartnameleri Mas~ 
rif MüdClrlüğü Yardirektörlüğüncle görebilirler. Pazarlığın 27.4 9!. 
cumartesi ıünü saat 12 de Maarif Müdürlufıünde toplanacak Koııı11 

yen marifetile yapılacağı ilan olunur. 
Efyanm cinsi Miktarı 

200 mumluk lüks lambası (Şartnamede 30 
yazıla yedeklerile birlikte) 

300 mumluk lüks lambası (Şartnamede 70 
yazılı yedeklerile birlikte) 

.. $ "' 

kapsülü 

Beherinin fiah YekQıı 
Lira Lir• 

525 17,5 

21 

alınacaktır. 1 Milyon 8 No. elektrik 
lnhiıarlar U Müd. ilanlarına. 
---------------------~·------------------~-~~---------~-------_.....,,,-Mensusat- Elbise -Kundura -~maşır . s. 

1 

M. M. Vekaleti Ha va Satın Alma Komisyonundan : 
ısı· 

2.500 metre astarlık bez pnarlıkla satan almacakhr. Mubp . 
men bedeli 2 875 lira olup kati teminat m ktubu 432 liradır· ~( 
zarlığı 29.4.9ıO pazartesi günü saat 11 de Hava Satınalma J<olll~
yonunda yapılacaktır. İdari şartname ve ııümune ile evs fı her S'~e 
ötleden sonra komisyondan alınabilir isteklilerin muayyen gOıı ~o· 
natte kati teminat ve kanuni belgeleriyle birlikte komisyonda 

1 lunmaları. 

! Maarif Matbaası Müdürlüğünden : . 
Cinıi Miktarı Tahmini tutarı % 7,5 muvakkat pey akçeSI 
Patiska 2300 metre 644 L. 48 lira .30 krş. (r 

Matbaamız. içiaı yazılı şartnamesinin esas1arı dairesinde satıP ;.,a 
nacak elan 2300 metre patiskanm açık eksiltmesi I0.5.1940 cuanıı I pı! 
saat 15 te matbaamı:ıda yapılacağından isteklilerin muvakkat 
akçelerile birlikte müracaatleri. 

Şartname Mfidiriyett n p rasız olarak tedarik edilebilir. 

lslanbul Maarif Müdürlüğünden : ti 
Maarif Vekilleri köy lfretmen okull rı için aşağıda cinS ~

miktarı yazıla gamlekler pazarlıkla &atın alınacaktır. Bu ırömle~le ~· 
muhammen bedeli 4508 liradır teminata 676 lira 20 kuruştur·};~ 
liler bu KÖmleklere ait şartname ve nümuneyi Maarif Müdur·~iı' 
Yar4ireklerlüiünde a-örOI bilirler. Pazarlığın 27 Nisan 1940 tar• 

1
,. 

1 
de cumartesi ırüııü saat 11 de lst. Maarif Müdürlüğü binasında 

ı pılacatı iliıa elunur. 
, E91anın clnti Miktara Beherinin fiyatı Yekun 

L. Kr. L. t'· 
Spor ıömlek 2800 1 61 45~ 

ı Nakliyat - Yükleme - Boşaltma 
1 o. O. Y eUar;-Satını:im:-Komisyonundan : tf 

1 Çatalafı:ı deposuna 1 Huiran 940 tarihinden 31 Mayıs :41 ,,. 
ı rihine kadar ıelecek tahminen 15,000 ton madP.n kömürünU11 (iri 

gonlardan stok yerlerine tahliyesi ve stok yerlerinden makiPllı•~ 
ve vaıonlara tahmili ile depo civarının temizlenmesi işi kapalı ıf 
uıulile eksiltmeye çıkarılmıştır. Beh r ton kömürün ho§altnı8'1 ti' 
ve yöklenmeıi 20 kuuıtan, muhammen bedeli 5250 lira ve il1' 
miaatı 393,75 liradır. t5 ~e 

Eksiltme J0.5.940 tarihin rastlayan cuma giinü saat .,;., 
Ankara ista1yonundan ikinci işletme ltinasında toplanacak 1'• ısı' 
yonda yapılacaktır Bu işe girmek istiyenlerin kanun ve şart~:~ı' 
nin tayin ettifi vesaik ile muvakkat teminat makbuz veya 1 ~tıf 
nia kabul ettiti formüle mutabık &nka mektuplarmı bavi te r:l 

l 
lerini ayni ıün saat 14 • kadar komisyon roisliğinde makbuı ·etefl 
kabilinde vermiı olmaları lazımdır. Şartname ve mukavele pr41J d#
Ankaracla 2 nci işletme kamisyonundan ve Çatalağzı depoj11

11 

ve Zonplclak iıhıayonundan parasız. verilmektedir. 

Adana İnhisarlar Bavmüdürlüğünden : ıı' 
Aclana inhisarlar başmüdiirlüğünün eski ve yeni istasf~V 

idarehane, ıazlıane, imlnhane, barut deposu ve indelhace me:ı.bll ~~ 
ki, depoları arasındu sevk ve naklolunacnk tuhminen 5 mily011 al 
balya halinde yaprak tüliin, sandık iç risinde mamul tütün, ~1 ti 
rat barut ve patlııyıeı mevnd ve çuvallı tuzlar ve boş mabfa:ıs ,sı' 
bilcilmle idareye ait eıyanın nakil işleri idarede meveut fartıı' ,,~ 
mueibince mukavele akti tarihinden itibaren bir sene müddetle 
ekılltmoye lı:onulmuıtur. . bİ,I 

Ekıilime 21.5.940 tarihine müıadif salı günü saat 16 d 111 şl 
lar batmndGrlGfi binasında komisyon huzurunda yapılacakt~r l 
nameyi ıörmek ve fazla tafsilat almak istiyeııler satış şubesıııe 
racaat edebilirler. ~' 

Eksiltmeye itHrak etmek i tiyenler ihaleden evvel Yo 7,5 e1 .1 

para11 olan 96 lirayı m kbuz mukabilinde başmüdtlriyet veıP 
yatırmalıdırlar. 

den ve İıtan'bul ıubemiztlen ahnahilir. Ankara İnhisarlar Bntmüdürlüğünden : 
Ekıiltme 29.4.1940 tarihinde ıaat 11 de Ankarada Ofis bina· 1940 r 1 · · d lt d 1 1 k dileı• ı 

d l ._ T l'f k l h · fi kL k ma ı yı ı ıçın e aşa5 ı a yazı ı yer ere sev e ,, 
sın a yapı acaahr. ek ı me tup arını avı zar ar ma •UZ mu a- tt'ili . k' d ki . 1 d 1 · · t b'd 1 buol• ~ 
bilinde Ofisio Mubaberat Servisine teılim edilecektir. b nk vel ıç ı L·san 1 arı!.ded tol u tıspır 0 1

• ?" nrant ın veleri \feÇ ı.I 
740 71 'k' b' . _ . Of ap arıo Dlr sene mu e e aşıması ışı şar name e, 

Munkkat teminat miktara 2 · ı ı ın yedı yuz kırk lıra l 19 4 940 t "h' d 't'b . . - -dd ti k ksilta:ıe.f • b' k . . arı ıo en ı ı aren yırmı gun mu e e açı c 
yetmış ır uruttur. 1 ı t ı' 

istekliler teklif evrakı meyanıoa eksiltmeye girebilmek için, ı nu mAuş ukr. k 'it 'h 1 1 . l3 
5 94 ) t · aÜPil 

1
tof 

• · . • . . l O . . çı e 11 me ve ı ıı e muame esı . . pazar eııı ,, 
ıhale torıhınden nıbayet ılu gilo evve f11ten alacakları eblıyet ı:: d B k 1 dd d 1· b' 1 B -a- ır.."~ b' 8111nds P "k k ki d ı a e an a ar es esın e n ıs.ır ar aşmu ur u 6 u ın e 
vesı asıuı oyaca ar ır. J · · · · • ,.. ~ ' lanacak komısyonda her mahal ıçın ayrı ayrı ıcra edaleceı;ı ,bı 

ı senelik nakliyatın muhammen bedelinin yüzde yedi buçuk btf r -Elektm-:-lfavagazı, Kalorifer (Teai&at ve alz.) 
muvakkat tcıninat paraları da hizalarında gösterilmiştir. ar''' 

O. D· Yolları ve Limanları lıletme U. idaresinden: Şeraiti anlamak istiyenlorin her gün satıt şubemize ıPteıf'iP' 
18.4.1940 tarihinde yapılan eluiltmesi feshedilmiı elan ve mu- • etmeleri ve açık eksiltmeye iştirak edeceklerin de gününde 

1ıa~1men bedeli ~2195 lira elan 18 kalem muhtelif aaıpullar 9.ı·uwo 1 paraıiyl• r•lmeleri illn olun r. 
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~ıtiyat mahalli iık teminat Nakliyat mahalli İlk teminat 10 bin ad. santral fiıeği, 25 bin ad. 6 m m flober fi§eğl, 
25 bin ad. 9 m 'm çift farjlı flober fiıeği, 6 bin ad adi tapa 
ye 1 buçuk milyon 22 m m· niıan fişeği alınacaktır. Bak. 
inhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

r 
o 

Parası 
._ Ura Krş. 
~ tıkara • Çubuk 30 
.. ıılcara-Kızılcabamam S4 30 
~~•ra • Nallıhan 42 
Ç tlı • Haymana 52 50 
~llkırı merkez 
~kırı ·Ilgaz 

•uteferrik 

Ankara· Beypazarı 
Ankara • Bala 
Ankara - Ayaş 
Y ahııhan - Keskin 
Çankırı · Şabanizü 

Parası 

Lira Kr. 
45 
35 
12 
20 25 
29 80 

Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma 
Komisyonundan: 

ltab ~ahmin edilen bedeli ~881 lira olan 45 ton Ferro Silisyum mii· 
~. lut nam ve hesabına Askeri Fabrikalar Umum Müdürlütü Mer• 
Pal Satınalma Komisyonunca 26.4.1940 cuma günQ saat 14,30 da 
•t ~~lakla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komiıyondan 
1111'

1 ır. Taliplerin muvakkat teminat olan 441 lira i kurut ve 2490 
-.,:•ralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle komisyoncu ol
O~klarına ve bu itle alakadar tüccardan elduklarına dair Ticaret 

1 veaikaaiyle mezkur gün ve uatte Komiıyona miiracaatları. 

Konya Kor Satınalma Komisyonundan : 
''Llr~f8iıda cins ve miktarı yazıh 16144 lira 80 kuruş dahilinde 
Ilı. •oı edevah kılıfları pazarlik ıuretile yaptırılacaktır. Evaaf, hu. 
26·~~rtları Konya Kolordu aatıııalma kemisyonundadır. Pazerhtı 
, 11 d ••an 940 cuma ıünü saat IO da mezkôr satınalma komiıyo
~~ ıı a }'apılaukhr. Teminatı 2421 lira 60 kuruştur. isteklilerin me:ı• 
~ lahnalma komisyonunda hazır bulunmaları. 
"cle.t 

~ A: _istihkam modeli kazma kılıfı. 
1 

B: lstahkam modeli kürek kılıfı. 

1~ C: !•tihkam Büyük balta kılıfı. 
9 D: istihkam küçük balta kılıfı. ss!! E: Piyade modeli kazma kılıfı. 
~ E: Piyade modeli kürek kılıfı. 

34 E: Piyade modeli kazmalı balta. 
~ E: Pıyade modeli çapalı kazma kılıfı. 
~ E: Piyade modeli tel makas kılıfı. 
50 E: İıtilıkıim modeli İngiliz kılıfı. 

Erzak, Zahir.e, Et, Sebze v. s. 
Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeH 6354 lira olan 18 bin kilo sabun 10 may11 
940 tribine raatlayan cuma günü saat 11 de kapalı zarfla eksiltmHi 
yapılacaktır. 

İlk teminata 476 lira 55 kuruı olup şartnamesi her gün komiı
yan~an almabilir. 

İıteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanı.im ede. 
cekleri kapalı teklif mektublarını en geç belli gün ve saatten bir 
saat evveline kadar Kaaımpaşada bulunan komiayooa vermeleri. 

Gaziantep C. Müddeiumumiliğinden: 
Gaziantep cezaevinin 1.6.940 dan 31 5.94 l tarihine kadar bir 

ıenelik ekmek ihtiyacı kapalı zarf usulile ihaleye konulmuştur. 
Tahmin edilen ihtiyaç miktarı 2000t;O kilo ve bedel 16000 li

radır, 

Muvakkat teminat 1200 liradır. 
ihale 13 5.1940 pazarleıi günü aaat 15 de Gaziantep Adliye bi· 

naaı içinde C. Miiddeiumumilik dniresinde yapılacaktır, 
Teklif mektubları 13 mayıs 940 pazartesi günü aııat 14 e kadar 

Gaziantep C.Müddeumumilitinde verilecektir, Postadaki gecikmeler 
muteber detildir. 1 

Ekıiltmeye talip olanlar 2490 ıayılı kanunun 2 ve 3 matldele
rinin emrettiti vesikaları ibraz edileceklerdir. 

Şartname Gaziantep C. müddei umumiliğine ceza bir Müdür. 
lüpndeo her gün çalıfma saatlerinde görülebilir. 

Diyarltakır Kor Satınalma Komisyonundan : 
Kolordu satınalma komiı;yonunca alınacak olan 20 bin kilo sade· 

yatı kapalı .tarfla eksiltmeye konulmuştur. 
.. Eksiltme 10·5 40 cuma aünü sııat 11 de Diynrbnkırdn twr satınnl-

ma komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 23 bin lira olup muvakkat teminatı 1725 liradır. 
Şartnamesi hor gün iş l!Jamnnında komisyonda görülebilir. 
Taliplerin teklif mektubları eksiltme sııatinden bir saat evveline kııı· 

lstanbul Hayvan Bor.sası Dfr.I Satış Flatlar.ı 
- 22. 4. 940 -

Çeşit Sayıaı Aj'ırlıtı Para s ı 

En qağı En yakarı Cirta 
Kş. s. Kş. s. Kı. s -Beyaz Karaman 337 14441 29 50 31 30 20 

Kızıl Karamam 345 16694 24 29 21 2j 
Dağlıç 384 15004 24 75 31 ~ 47 
Kıvırcı't 108 3783 20 31 50 31 04 
Karayaka 

Kuzu 
Süt Kuzusu 3213 55430 20- 37 50 17 51 
~~------~~ ---~---~~--.---------~--------Tiftik 
Ke~ 
Oğlak 

52 Şark Ökür.ü 
Öküz 
İnek 

52 17~70 

8 24~1 
Dana 10 1037 
Boğa 338 
Manda 
Malak 

32 12242 
10 

ıSTANBUL 
Ticaret ve Zahire 

Borsası 
- 24 4.940 -

Fİ ATLAR 
-CiNSi 

Kr. Pa. Kr. Pa 
Butdey yom•şak 5 32 

8u~ılay eert ' -
Arpa Anadol dökme 5 li S 23 
Arpa yemlik çuv. S 21 1-l S 35 
Çavdar 5 5 
Fasulya çalı 21 -
P' Hulya tombul 20 - 20 20 
K•ten tobumu 1' - 16 10 

13LO 

1 l 
IO 
16 
17 

7 
12 

22 
23 50 
21 
17 

21 50 
18 -

BORSA 
ÇEKLER 

24. 4 - 1940 

il 82 
19 65 
iT 24 
17 

il 28 
17 Ol 

Londra 5.24 
Nevyork 149.10 
Pariı 2.9147 
Milino 7.5875 
Cenevre 29.27ı5 
Amıterdan 69.3575 
Brükıel 25.0670 
Ati na Q.9f 
Sal,a l.IO 
Madrid 13.it 
Buda peşte 2ft.91T6 

)' . Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan : 
1 't'İ . trlı mamulitı 350 kilo hamur yuğurur iki aded laa•ur maki· 

~~il ~e rnotör ve teferrüatı komple ve montajı dahil elmak iizere 1 
~ •kla satın alınacaktır. Makinelerin cinıi kataloğlarmı girerek 
~t ta flire tesbit edileeektir. İsteklilerin birer katale}larmı bera· 1 
t.,,~ttirrneleri. Pazarlığı 30 4.940 aalı günü sa!'t 16 da yapılacaktır. l 
'at . Ve •eraiti hergün komisyenda görülür. isteklilerin Edirnede 

11 kışlasında Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 1 

dar kabul edilir. 

Jandarma Genel Komutanlık Ankara Satınalm 
Komisyonundan 

Vuıflarına uygun ve bir kilosuna otuz sekiz kuruş kıymet bi
çilen 3760 lira değerinde yerli mnlı toz şeker 6.5.940 pazartesi ~Ü· 
nü aaat 10 da •çık ekıiltme usulü ile satın alınacaktır 

Fındık iti 35 -
Fındık kabuklu 16 -
a..d•m lfi acı 60 -

Arpı 

iutclaJ 
Nohnt 
Bu ıur 
Tlftılı 

Yapık 

GELEN 
165 Ton 

1120 , 
19 • 
15 • 
15.5 • 

Bükreş O.M 
8elgrad 3.49~ 
Y okohama 3'.9lf5 
Stokbolm 31.005 

ESHAM VE TAHViLAT 
Sıvaa -Erzurum 2 19.&l 

" " 
5 19.11 

Erj'ani 19.10 

f '1 istaabul Maarif Müdürlüğünden: 
f ~ 81lrif Vekilliti Köy Ötretmen okulları için Bfağıdn cins ve 

''"' tı Yau(ı ölçüler pazarlıkla ıatın alınacak .. r. Bu ölçülerin mu
ltt 'b'ltıerı bedeli 2457 liradır. Teminatı 368 lira 55 kuruttur. İatekli· \ t; 4lçillere aid şartnameyi Maarif Mftdürlütü Yardirektörlüjün· 
tG ~· 'tbillrlcr Pazarlığın... tarihinde aaat.. da fıt. Maarif Müdürli· 

~llında yapılacağı ilan olunur. 
'1Yanıu cinıi Miktarı 

~ lq 
~tı •luk baskül (Verel modoli) 
l ~il 

1
ve irtifa müş'iri 

t'ta~ "~ bakkal teraziıi 
~ İçi ••kletleri 
'b" tartı 

•t llçeği 

6 
6 
6 
6 
8 
6 

Beherinin fiatı 
Lira Kr. 
250 
125 

8 
16 
2 50 
1 

Yekan 
Lira Kr. 
1500 
750 

48 
9() 
15 
48 

2457 

l:k liava Kurumu Türkkufu Genel Di;ektörlüğünden : 
\; '-lı•n:ıınen bedeli 3000 lira olan muhtelif çelik malı.eme 30 
~~. ıalı günü aaat 15 de pazarlıkla satın alınacaktır. 

\ı, tkıılerin belli gün ve saatte 2250 liralık teminatlariyle bir
~ ••tınalına komiıyonunda bulunmaları. 

''"nt evsaf ve ıartaameıi mezkür komiıyonda her fÜn paraaız 
•lınaL ·1· aı ır. 

li. Akhisar Belediye Reisliiinden : 
~l'ktir~n 940 iptidasından mayıs 941 sonuna kadar bir aene ıçın 
"· etın umumi temizlik i'leri kapalı zarfla eksiltmeye çıkarıl-

~ ~:t•li nıuhammeııi 9 bin liradır. 
._lı t 16 mayıs 940 p•rıewbe günü saat 15 te yapılacatından 

\...~il ı..rfların bir saat evvel verilmiş olması meşruttur. 
~ır, P;lı ~arfların 2490 sayılı kanuna uygun olarak verilmesi li
~ltti afıılat almak istiyenlerin Akhiaar belediyesine müracaat 

ilin olunur. 

\~~t'İ Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma 
\ı},h . Komisyonundan : 
~ 11 Qaın eclilen bedeli !8 bin lira olan 18 ton Ferro Krom müte
~"1:1l:ı Ve hesabına askeri fabrikalar umum müdürlGtü merkez 
~""' td~ konıisyonunca 2 maJıı 1940 pertembe rönü saat 14,30 da r' 1 

tcektir. Şartname paraaız olarak komi.yondan verilir. T •• 
~-~ 3. ll:ıt.ıvakkat temiuat olan 13So lira ve 2490 ıayılı kanunun 
\ '''-" ll:ıaddelerindeki vesaikle komisyencu olmadıklarına ve bu 

ta._ 'dar tüccardan olduklarına dair ticaret odası vesikuile mez. 
\ •\ l' "t saatte komisyona müracaatları. 
\ "•t~ 11~tbin edilen bedeli 18609 lira olan 418 kalem muhtelif eğe 
'-.. "tı.-.,~Gtcabhit nam ve hesabına askeri fabrikalar U. Müdürlütü 
~·~ tb~ komiıyenunca 2 mayıı 1940 perfembe ıünü ıaat 15 de 
:\~i • •hale edılecektir Şartname parasız komisyondan veril•r. 
\ ''-ıı \ Enuvakkat teminat olan 1395 lira 68 kuruş ve 2490 sayılı 
\.~ İ'1 · ve 3. maddelerindeki veuikle komisyoncu olmadıkla
"la '-1 t •likatlar tüccardan olduklArına dair ticaret odasi veıi· 

tlıtur ıüıı ve svatte komisyona müracaatları 
~Sok ••• 
~ ~~t · ~anıkı arabi, 1500 ad. l&.stik halka ve conta ile 

' "4.."ıe nıuhtelif l-oya alınacaktır. Bak. İnhisarlar U. 
'1ına. 

Şartnamesi paraaız komiıyondan 11lınabileeek bu eksiltmeye 
rirmek iıtiyenlerin 282 liralık ilk teminat sandık makbuzu veya 
bauka mektubu ile tartnamede yazılı belgelerle tam vaktinde ko· 
misyonda bulunmaları. 

BeJar. pev11ir 

iç aevix 
Un 

Arpa 
G 1 DEN 

1 • 
6 • 
3 • 

!12 • 

1300 • 

TAKLiT 
Hiç bir zaman aılının 

yerini tutamaz 

Edirne Askeri Sahnnlama Komlsyonundnn: Şilaıgo ' 12 

1 

DIŞ FIATLAR MÜNAKASA 
GAZETESi 

Edirne birlikleri hayvanatıoın seııe sonuna lıadar ihttyaçlnrı o- • Vinıpelt 4 99 

lan 600 ton arpa kapalı zarf usulile yapılacak eksiltmeıinde istekli M .. ır Lmıdra 
8
1 7

7
9
6 

Rakipsizdir· 
Keten T. 

çıkmadıtmdan ayni şerait dahilinde eksiltmesinin 10 mayıs 940 caama ----------------1 

pnü saat 11 de yapılacaktır. 
Muhammen bedeli 39 bin lira olup ilk teminatı 2925 liradır. 
Evsaf ve şeraitini görmek istiyenler çalışma saatlarında Edirne 

sanayi kışlaaı satınalma komisyonuna gelebilirler 
isteklilerin belli rün ve saatten bir saat evvel resmi vesikalarile 

Muh. bed. X7,5 te. Eksiltmenin 
birlikte teminatlarını ıanayi kışlaı>ındaki satınalma komisvouuna Cı'nsı' Mı'kterı · 

J lira kr. lira kr. tekli aaatı 
vermeleri. ------ ----- ---- -----

• * .22,500 kilo sabun kapalı zarfla 13.5.940 pazartesi günü saat 8 No. Elektrik kapıülü 1.000.000 A. Sif 68000 - 5100 - k. z. 14 
l ide satın alma<'akhr. Mulaammen bedeli 9281 lira 25 huruş, ilk te- j Santral fişeti 10.000 » paz. 15 
min~h 697 liradır. Evsaf ve şartnamesi lıer gün komisyonda görü· 6 m'm Flober fişeti 25.000 , , 15,iO 
lür. isteklilerin ihale ıaatinden bir uat evveline kadar teklif mek- 9 m m çift 'arjlı Flober 
tublarını komiıyona vermeleri fişeği 25 000 » » 15,45 

•** Aşatıda yazılı arpalar Edirnede Eski Müşiriyet dairesinde Adı tapa 6.000 > , 18, 
1ıttınahna komiıyonunda pazarlıkla 2.5.940 perşembe günü biz.ala· Nitan fi,eği 22 m m 1.500.500 » > 16,30 
rında yazılı saatlerde 1atın alınacaktır. Şartname ve evaafı komiı· 1 - Şartnameleri mucibince yukarıda cins ve miktarları yazılı 
yonda görülür. av malzemesi hizalarrnda iÖıterilen usullerle aahn alınacaktır. 
Tutarı Teminatı Miktarı İhale saati 11 - 8 numara kapıilln muhammen bedeli muvakkat teminatı 
Lira Lira Ton eksiltme tekil ve saatleri hizalarında iÖıterilmiştir. 
--- ---- - -·-- 111 - Eksiltme 15. V. 940 çarşamba günü Kabatatda Levazım ve 
4800 720 80 10 Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
7200 1080 120 11 iV - Elektrik kapsülü prtnamesi Levazım Şubesi veznesinden 

• • • Aşatıda yazılı arpalar Edirnede eski Müşiriyet dairesine ve İzmir Ankara Baş Müdürlüklerinden 340 kurut mukabiliude alı
Satınalma Komisyonunda 3.5.940 cuma günil lıizalarıııda yazılı nabileceği gibi diğer fartnameler paruız alınabilir. 
saatlerde pazarlıkla aahn alınacaktır. Şartname ve evıafı komisyon- V - Kapalı zarf münakasasına gireceklerin mühürlü teklif 
da görülür. mektublarını kanuni veıaikle % 7 ,5 güvenme para11 makbuzu veya 
Tutarı Teminatı Miktarı ihale saatı banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfJarın ihale güııü 

Lira Lira Ton eksiltme saatinden bir 1aat evveline kadar mezkur Kemisyon Bat· 
--- ---- ---- ----- kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ve diter işlere rirecekle. 
7200 1080 120 lO rin de % 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komiıyona müra-
7200 1080 120 11 caatlan ilaa olunur. (3203) 1-4 

(Devamı 4 üncü ıayf ada) 

Muhammen bedeli 1980 lira olan bir adet ahşap için elektrik 
motörlü keame te:ııgahı ile bir adet ahşap için elektrik molörlü del
me tezgahı 6.5.1940 Pazartesi güııü saat (15) on beşte Haydarpaşa
da Gar binası dahilindeki Komisyon tarafından kapalı zarf usulile 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek iıteyenlerin 148 lira 50 kurufluk muvakkat temi
nat kanunun tayin ettiii vesikalarla tekliflerini muhtevi 7.arfları 

ıu ayni ıün saat ( 14) on dörde kadar Komiıyon Reisliğine verme· 
leri lazımdır. 

Bu işe ait tartnameler Komiıyondan paraıız 
tadır. 

olarak datıtılmak
(IOl3) 3-4 

Cinsi Miktarı 

••• 
Muh. bed. % 7,5 tem. 

lira kr. lira kr. 
Eluiltmenin 
şekli saati 

Zamkı arabi 
Laatik halka ve 

350 kı. 
1600 adet 

385 00 
627 50 

29 00 
47 00 

açık ekı. li,30 
16 

1 conta 
1 Hırdavat ve muhte- 9 kalem 1779 30 133 42 , 16,30 
I lif beya 

1 - Nü111une ve müfredat listeleri mucibince yukarıda cins ve 
miktarı yuılı malzeme açık ekıiltme uıulile ihale olunacaktır. 

il Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme aa
atleri hizalarında yazılulır. 

111 - Ek.ıiltme 10. V. 940 cuma rüaü Kabatatda Levazım ve 
Mabayaat Şubesindeki Alım Ko nisyonunda yapılacaktır. 

iV - Nümuneler her gün sözü geçen Şubeden girülebileceği 
rihi ltoya müfredat listesi de parasız alınabilir. 

V - İsteklilerin ekıiltme için tayin oluaan fÜn ve aaatlerde 
% 7,5 iÜvenme paralarile birlikte mezkur Komiıyoaa mtlracaatları. 

(allı) t-4 
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Ville et Province 
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JEUDI 

Quot:idi n de AdJud icatıon 
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ADMINISTRATION 

Galata. Fernıeneciler Cn:i. 

Ke ı e fan, 2me Ft 

N 11 12 

Tc epbone. 4~H42 

• 
Pour la Publicite ı'ndresser 

a l 'Administr ti on Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Boite Postale No. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de ı'adjudication Mode Prix Cautio~ --~d';djudication et du 
Jours Heuret. d'adjudicat. eatimatif provisoire Cahier des Charges 

Adjııdications au Rabai~ 

C onstruct ıcns"f\ €rF rc:tions-Tra ateriel de Construction-Cartographie 

Constr. bat. ecole 
,, hangar et bat. Adm. a Çorlu (cah 
eh 2 L) 

Achev. trnv. constr. clinique femmcs hôp. 
Gureba 

Gre iı z-re 
Pli cach 

Publique 

5863 89 
36542 82 

1(183 09 

Constr. baraque d'observntoiıe Grc iı gre 1313 -

2740 71 

82 -

Drc sement carte etnt netuel ville Çorlu 60 O - 450 

ElectriC'ite-eaz·CtcL1fcrc llr llationetMateriel ________ __. ________________ ...::.------~~.;...~~~~= 

Capsule clectr. .\~ 8 : J .000.t O p. (cif) Pli cach 68000 -
Lnmpe luxe de 200 bougies: 30 p. Gre iı gre lap. 17 50 

" ,, " 300 " 70 ) " " 2 l 

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Toile pr. doublurc: 2500 m. Gre a gre 
Bafote: 2300 m • Publique 
Chemise sport: 2800 p • Gre a gre 

Combustible - Car burant-Huilcs 

2875 -
644 -

4508 -

51 o -

432 -
48 30 

676 20 

Nahiye llısıra de Konya jusqu'nu 25.;.40 
Office Cer~alcs Ankara et Istanbul 29·4-40 15 

Dir. Trnv. Pub. lstanbul 29-4-40 15 -

C. A. Dir. Gen. Cartographie Ankara 25·'4·40 
Municipnlile Çorlu 14-5 40 

Com. Ach. E.con. Monop. Kabntache 15·5-40 
Dir. Instruction Pub lstımbul 27-4-40 

,, 
" 

?.7-4-40 

10 
15 -

14 -
1.! -
12 -

Com. Acb. Min. Def. Nat. Dep. Avint 29-4-40 1 l -
Dir. lmprimeıie Maarif 10 5-40 15 -
Oir. lnstruction Pub. lstanbul 27-4-40 11 

Bonıine: 30000 litres mazout: 20-30 t.·petrole: Pli cach 
5 t. (rectif.) 

9881 - 742 01 Prefecture Port lstanbul 4-5·40 12 -

Dl ver 

M topompe (aj) 
Gomme arabique: 350 k. 
Anneau en caoutchouc: 1600 p. 
Articlcıı de quincaillcrie et divcrscs peinturcs: 

9 lots 
Cartouche centrııle: 10000 p. 

n Flohcr de 6 m1m: 25000 p. 
,, n " 9 ,, et a doublc 
cbıırg ur: 25000 p. 

louchE>n ordinairc: 6000 p. 
Cartouche de tir de 22 m m: 150 000 p. 
Fil de fer ı:-alvanise: 4 t ·isolatcur: 3500 p. • 

f r eorniere: 3500 p.• diviscur de 50: 1 
p.•vrille pr. terre: 6 p.· fıl de ligatuı c: 1 
k.·microphone: 40 p.·cnrbon plnque: 50 
p··billc en gr phitc: 200 grammes 

Toile Branda: 78 m.-cuir ııavonneux jnunc: 14 
k.-fil de harnacheur: 1 paquet fil ıınglais: 
1250 grammes 

Etuis pr. utilı de rcnforccmcnt 
Machine pr. potrir avec moteur et access. 

complets 7 compris montage 
Ferro chrtl e: 18 t. (nu nem et pr. compte 

ciu fournisscur) 
Divoraes limu ete: 418 lots (au nom et pr. 

comptc du fournisscur) 
Boscule de 500 k. Mod. Verol: 6 p. 
lndicateur de poids et de hauteur: 6 p. 
Balance d'epicicr de 5 k : 6 p. 
Masurc de poids de balan e: 6 p. 

» :ıı • pr. lnit: 6 p. 
n n ,, ,, dreal s: 6 p 

Matericl en acicr 
Trav. voierie (1 annec) 
Presse et div. autrcs articlcs pr. adminislr. 

autobus (aj) 

Provlsl ons 

Savon: 22,5 t. 
Orge: 80 t, 

ll 120 n 

,, 120 ,, 

" 120 " 
Huile de coton: 3 t. 

' la surenoh' re 

Publique 

.. 
n 

Gre iı gre 

" ,, 

,, 

,, 

n 

800 -
385 -
627 50 

1779 30 

4415 -

1614 80 

18000 -

Gr · a gre 18609 -

" » 

,, 
,, 
» 

Pli cach 

Pli cach 
Gre a grc 

ll 

,, 

1500 -
758 -
4 -
96 -
15 -
4 -

~0000 -
9000 --
3645 -

9281 25 
4800 -
7200 
7200 
7200 -
1656 -

Mıı.chine·leasiveuıe, id. pr. sechcr, id. a va· Publique 
peur, chaudiere a vapeur et pluııieurs aut-
res outils et instrument de fobrique 

Oynamo complet, c urroie, machincs, outils 
et inıtruments, chevalets, jalons ete. 

Dyıınmc morque A.E.G. de 326 nmpircs, 
820 periodea et 70 klw. : 1 p.·id. de 282 
amperes, 230 volt, 1180 periodes et 66 
klw. : 1 p. 

,, 

60 -
29 -
47 -

133 42 

662 -

2421 60 

1350 -

1395 68 

2250 -

374 -

697 -
720 -

1080 -
1080 -
1080 -
123 75 

Vilayet Konya 
Com. Ach. E.con. Monop. Knbatachc 

,, 

n 
) 

,, 

" 

> 

" 
,, 
,, 
,, 

ll ,, 

Com. Ach. Corps Armee Çorlu 

,, ,, ,, 

,, 
" 

Konya 

" 
Mil. Edirne 

Com. Ach. Dir. Gen. Fabr. Mil. Ank 

n ,, 

Dir. lnstruction Pub. Istanbıtl 
) . 
,, ,, 
,, " 
" n 

" ,, 
Dir. Gen. Türkkuşu Ankara 
Municipalitc Akhisar 

Izmir 

Com. Acb. Milit. Edirne 
,, ,, 
" " ,, 

" ll n 

29-4-40 15 -
10·5~0 15 30 
10-5-40 16 -
10-5-40 16 30 

15·5-40 15 -
15-5-40 l5 30 
15·5·40 15 -4~ 

15-5--40 16 ~ 
15-5-40 16 30 
25-4·40 15 -

25-4-40 15 -

26·4·40 10 -
30-4·40 16 -

2·5-40 14 30 

2.5.40 15 -

--ı -
30-4-40 15 -
16-5-40 15 -

29-4-40 16 -

13-5-40 1 l 
2·5·40 
2-5·40 
3.5.40 
3·5-40 

10 
11 
10 -

Com. Ach. Dir. Gen. Fabr. Mil.. Ank. 3<J-4-40 
11 -
15 -

Bur. Executif Dcnisli 28-5 et 12-6-40 16 -

Juge de Tribunal Civil de Paix de 
Düzce 

Munieipalite Manisa 

1-5-40 10 -

= 

M mento des Fournisseurs 
LES ADJUDICATIONS oul Al RONT LIEU LE 26.4.940 

Diroction Gen P.T.T. Ank. : I!cole Forestiere Bolu: 
Clble 4e ca•paıne 1 rheophore [No 1352) lmperme:ıble noire [No 1397] 

Ce•. Ach. Milit. Edirne : Municip. Trabr.011 : 
Rıı. (Ne 1!77) Fourniturc couverc e e p'erre pour c•' 
~el, aaricota HCll et beurre (No 13951 na isali 1 [No 1~9 ] 
Petrel• fNo 1395) Dir Surete Hntay : 

Dir. Gen. Monopolea : Moteur p ur mer [No 1~98] 
1 Tanin aleeel, terden fuaeır, anhydrit Com Ach. lnt. Toph ne: 

nlfariqua (Ne 1382) Chanvre [Jl.lo 1399) 
Papier parchemin [No 1~2) 
c·ıatine (No 1383] Com. Ach. Divisioıı lzmit : 
Papier d'emballaıe pr. b uteilles [No 1392) Charbon crible (No 1388) 
Cemprenear cl'air [No 1593] Combinats Agricoles du Miııi-'• 
Caıuu pour biire (Ne 1391] de l' Aıriculture: 

Munioipalitc Mersin: Constr. hangar (No 1386] 
Repar, ro11te (No l3ii] Fab. Milit. lst. : 

Municip. lst.: Foin [No 1386) • 
Clıambre l air et pneaı (No 138&] Dir. G~n. Tiirkkuşu 
Repar. Hnali1atlen (Ne 1~ 'J Viande de mc.uton [No 1 
Mentare puıpe [No 135') Municip. lzmir : 
Arraıement jarJın (Ne 1386] 

Fabric;atıon cı ıchcs [No 1389] , 
Gnıe, voiture en fer, tııble et armoire 

(No 1386] Com. Acb. Div. Milit. Sivtı6 S 
Matierea nıimentaieu [No 1386) Pois- hiche et viande de moatoıı (N°

1 

F b de Tissus t Fil en Laine Dir. Trav. Pub Bolu : 
de Sümerbank: lnıtal. eau [No 1390] 

Sacı lıırulea (No 1!195) • C'em. Ach. Milit. Isparta : 
Dir. Gen. Fab. Mil. Ankara: Foin et pıi le [No 1391] 

Pleaılıı [Ne 1395) Vilayet Kütahya : i• 
P'erre·ciliei•m [No 1397] Trav. oanal pour deulıcbeınent ııı•' 

(No 1391] 
Manieipalite Balık sir : Pru,,is'on• (No 1391] 

!Serte poar ceıııpteur e'cictriqae {No 1396) D c.r. E l •t p t r:'t•t' ,r. en. xp oı . or s :ı;. 0 Manieip. Ankara : nJ ıs Macbine p ıır ııoudure electr. , ,.o 
Halııit•, cu41uette• et paletota (No 1397] 

Cem. Ach. Mlni11t. Def Nat. : NOTES ı Lu Numiro• entre p•;,, 
Gilet pou •haneur (Ne 1397] theııea aont ceux de notre jourıııl 
ltoffe pHr balııit ile travail [No 1399) lequel l'nviı a paru. t .. 

Cem. Ach. Comm.Mil. lstnnbul: (•) Lea affeins su vies d'u•11 ''F,ı 
lt•İ• peur pieclıH et pellH (Ne 1398] riıqae ae rapportent iıı dea v•0"' 

ClıaiıH et fHtHilı [No 139iJ adjudicatıoa ti la ıureocb re. 

~~~~~----~·~----~--~~~---~ 
(3 ncii sahifeden devam) 

901 
E lrno Aıkeri Satınalma Komisyenundar. : 4#ı 

ton sa an knpalı zarfla alınacahtır. ihalesi 13.5.940 1~1 
komisyonunda yapılııc• 

Mulaammen fiatı 13,515 lira, 
raiti komisyonda görülür. İıteklilcrin belli gfin 
evvelin kadar kanuni vesaik ve teminat mektuplarını 
rını Edirnede komiıyona vermeleri. fr 

• • • 200 ton aampn paznrlılda s:ıtın alınacaktır. Muban>ııı•:. 
1 tı 3000 liradır. Eva fı her gün komisyonda görülür. Pazarlıtı 29· ~ı 

pazarteai giinü saat 1 1 de Edirnede sanayi kıtlnıında satınallJlll 
miıyonunda yapılacnktrr. isteklilerin komisyona gelmeleri._./ 

• • 

R 
Ankara Belediyesi İmar Mödürlüğünden: becit 

Muhammen 
Adaıı Parseli Mevkii Cinsi Lira Kr· 

51 29 Hacıbayram Ahıap hane 80 00 
251 10 Snmanpazarı AhtaP. dlikkan 20 00 be 

Yukarıda ad ve parsel num ralariyle mubamr11el1 tııf' 
tlelleri aösterilen gayri menkullerin hedim ve te,viyel ııı'~ 
biyeleri alacak şahıa ait olmak üzere enkazı açık artır ,ı I• 
konmu~tur· İhalesi 6.5.940 tarihine müsadif pazartesi •; 5 t' 
de İmar müdürlüjünde yapılaca ındnn tıdiplerıu o ' 
minatl riyle birlikte müracaatları illn elunur· 

Tarsus Pamuk Kontrol Memurlu"undan: d f 
Tarsuı deposunda elenerek köylüye tevzi edilen kle\'1~,ef 

1 
mulı. tebumunun 56 bin kilo kırıklı ve 2500 kilo pamuklu e' 

1 
mayıs 940 çartamba günü uaat 1() da Tarsus pamuk kontrol ~~" 
luğu depo1ı1unda açık arttırma suretile satılığa çıkarılaca~'11 

11 
tiplerin yevmi mezkürda hazır bulunmaları ve satılık 01alı 11 ,il' 
nesini rörmek istiyc11lcrin Mersin, Adıınn ve fskcnderund 11 

dairuiae mürac tları n·u lunur. 

İstanbul B ledlyesinden : ı• 
Beyazıdda Camcı ali mahallesinin Kimyaier Dervif pnll',e 

ğında eski 5 yeni 3 .\" lı k·rıir hane enkazı satılm k üJejıı~J' 
arttırmaya konulmuıtur. Tahmin bedeli 10 O lirıı ve ilk teıtl f'} 
liradır. Şartname ve Zabıt Muamelat Müdürlüğü kaleminde aııı' 
eektir. İhale 8.5.940 çarşamba ıüni saat 14 te Daimi ı:;ııc ıe 
yapılacaktır. Taliblerin ilk teminat makbuz veya mektublıı/rı 
g nil muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. _,., 

ı -l;tlya:ı s;bib~e· Ya;, itleri Dir;ktörG';ismail Girit 

8&1ıldıtı yer: Akın Basımevi lstanbul 
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Yap 


