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Ekonomik Ha eri r 
TAKAS PRiMLERi 

İhra;;:t" 
1Q40 lzmlr enternasyonal fuarı 

için hazırlıklar Takaııa aeY•i İtlıalaı 
Haı.ır Aline 

iktUat Vekaleti aanayi umum G Enterıanjaiıl 56 45 44 
~ dGriüğünden bütün Ticaret lllııiltue 70 'iO 39 
?da_hlrına fuar hakkında atağı- Belçika O 47 46 
" L Jiolıande 66 '41 40 

•11:1 tamim gönderilmiıtir. ineç 3 SO 46 

. " - Seneden seneye ümid ve- Franu 56 42 41 
tı l b foıviçre 70 40 39 c ir tekamül ve inkitaf gös· -
lt d ihracat -;rimlcri o/o 100 kı.) n t i:urıaden 

ten fuara bu sene aha ziya heHb • ilmiştir. 
d.e Önem vermek iıtiyoruz. Mali ı-----------·---
~•rlıA"ımııtı gerek kültür, gerek- Almanya ile ticaret anlaşması 
it •anayi, ticaret ve zircat ha- görOımeleri 
kıtnlarından fuarı ziyarete gelen Almanya ile muvakkat ola-
tcnebilere ve halkımıza ıröster· r~k yapılacak 7,5 milyon liralık 
~.ek çok faydalıdır. Fuarın bu ticaret nıılaşması müzakereleri· 
•lıbarla da büyük kıymet ve e- nin devd'm eltiti piyasamıza ge· 
httnıııiyeti vardır. Türkiyenin len haberlerden anlaşılmaktadır. 
rer~ne enternasyonal fuarı olan i,bu anlaımo.uın yapılmasına 
lQıır fuarını geçen ıene bir mil· karar verilmesi Alman f brika· 
Yoııa }akın r.iyaretçi gezmittir. törlerini ümide düfÜrmtit ve bu· 
4ı. Bu •ene r.iyarelçi sayısının da- raya yeniden mümeuil gönder
i ~ok artacatı ünıid edilebilir. mcte batlamıtlardır. Evvelki 
tQıır enternaayonal fuarınm a-ör- rün Konvanaiyonelle gelen Alman 

d..uiü ra~bet ve inkişaf sanayi- makine sanayi miımesaillerinden 
•Ueriıııir. için de bir muvafakkı- Hombart, bu anla,man1n Alman
~tt ve teıvik vesilesi olmalıdır. ya piyasalarında çok rnemnuni-

trhangi bir ıınai müesseıe, yetle kartılondığ"uu, ileride da
"ıın:ıulatıııın tamamını Türkiye- ha a-enii bir anlaşma için bir 
dt ıattıa"ı dütüncesile fuara itti- adım teşkil cdeceti kanaatinde 
tıkten uzak kalamaz. Çünkfi olduğunu, Türkiye ile tieart mü
itn:ıleket unayiinin tekamül ve naaebetlerin yeoiden başlawası
l~ara ilerisi için el ve gönül bir· na ıon derece ehemmiyet veril-
11kile iştirak etmek, hususi men· ditini ıöylemişlir. 
aa.Uer kadar mall menfaatleri- Daha bir çok Alman firmala-

lbitill de iktiuııdır. rının bufiinlcrde mümessil gön-
Cerek küçük, gerekıe bfiyük dermeleri bekleniyor. 

~nayi müe11eıelerimizin bewen Evvelce Alm'anyaya ısmarla-
L •nıen istisnası• denilehilecek 
il d nan i7.000 marklık matbaa ınÜ · 
ı.' ar yakın bir alaka ve istek- , kk b' . 1 k f . ö 

bu yegane enteruaayonal fua- re . ·e ın~n meı:ı e e ımıze g n-
tıını b h b 1 . k 

1 

derıleceğı de alakadar maknmla-
1 ta e eme a ıştıra etme- . . . . . 
trj b 1 1940 1• • ra bıldırılın ııtır. 

ve u ııaret e zmır ---
•nternasyonal fuarında huıuıl Amerikalılar Zeytinyağı istiyorlar 
'•ııayiio:ıizin de tamamen ifade 
~ tethiri husoıu vekiletimiı:ce 

••ıısiyetle takip edilmektedir. 

lngiltere ve Frınsaya ihracatımız 
. 2rtıyor 

lngiltcre ve Fransa ile ticari 
1'1Gna~ebatımız. iittikçe genişle
;.~": l111giltereye tekrar kendir, 1 lık ve keçi kılı ihracatı yapıl-
ltııttır. Franaaya lııemen ber ne· 
•l 'h ta ı rac maddeluinden partiler 

tderilmektedir. 
~. talyaya vaki ihracatımız eıki 
"-"•retini muhafaltll ediyor. Bil· 
~ •ıa taı.e ve tuzlu balık ihra-
~ haddi azamiye çıkmıtlır. 

ıo ·~ ı.amanlarda ihracatı pek 
f hlrnıt olan bir madde de yer 
'•tıır. el •tl &I ır. Bundan on sene ev-

•11. 1-ıeınlekeümixe Hnevi 200 
~ ioıı yer fuıtı~ı ithal olunur
ll~n ''•tit yatı imalinde kulla· 
ll:ı i Ve ıillikço revaç bulan bu 
d,' deden halen eaki itbalatunıa
'r' 11 

fada ihracat yapmaktayız. 
de'rbfııtıtı ı.iraaü, memleketimiz- f 
ı, Undan 8·9 aene evvel ba~-

laııştır. 

Çeşmı Tütünleri 
b11~tflbe kazuı dahilinde vuku ı 
'-'ect)·lGtün 1atı1larıaın iyi ıit- C 

'dil~·' ~a.ı makamlara tikiyet 1 
ı_.. 1•hr. Allkadarların vardık· 

ı n r dıdıit· e ıc:e iıe, Çe,me kuaaı 
lttiııı•llde ıatılau tOtünlerin fiat- ı 
'1 bı il 1nor•alden atalı olmadı-

tr-.eaindedir. 

G Ege Tütün Rekoltui 1 
kilo •:•~el~re iÖre, 34 milyon 1 
"tko1t !lJın edilen Ege tütün 
\iıt(i eaınde ı 4 mılyon kadar 
d, ih kalo:ıı~hr Bunun da yakın· 
Qı'"t "~~ edıleceti tahmin edil · 

'"''· 

Nevyorktaki müteaddid firmn . 
hır, Amerika ticaret ateşeliğimiz 
vasıtaaiyle iz mir mmtnka ticaret 
müdftrlü(üne müracaatla mühim 
miktarda zeytinyatı almak istedik 
lerini bildirmişlerdir. Mıntaka 
ticaret mfillürlüğü, bu müracaatı 
İzmir zeytinyıı ı ihracatçılar birli· 
tine bildirmiş ve ayrıca tetki
klere batlamıthr. 

Sıpcınca Elmalıkları 
Sapanca elmalıklarının islahı 

ve inki"ofı içiıı Ziraat Vekaleti 
ce alınmıt bulunan tedbirler cüın-
le1inden olarak Sapanca elme
lıklarında geııiı; bir fenni temi•
le e hareketi baılamıştır. Bu 
itler ziraat wüdürıyetince hazır· 
lanım bir proaraaı dairesinde 
Arifiye elma iıtaaıonundaki kur
ala yctittirilmit bulunan 39 usta 
amele tarafından ve teknik me· 
murlarının aer.arotlori altında 
olarak yapılmaktadır. 

BORSA 
ÇEKLER 

29 - l - 1939 
Londra 5.24 
Nevyork 130. 19 
Pariı 2.9411 
Mitin o 6.675 
Cenevre 29.2022 
Amaterdan 69.5875 
Brlluel 22.11 
Atioa 0.97 
Sofya 1.5875 
Madrid 13.435 
Buda peşte 23.425 
Bükre4 0.97 
Belgrad 3.0825 
Y okohama 30.94 
Stokholm 31.0975 

ESHAM VE TAHVıLA T 

!rgani 19.75 
Sıvu·Erzurum Jl 19.15 

Kanunlar. Kararnameler ve Ticaret Muahedeleri 

illi Ko n 
(3780) 

BİRiNCİ FASIL kalade hallerin icablcmna ve mdeı-
Umumi hükümler seselerin tahammülü derecesine 

Madcle 1 - Fevkalade hallerde göre tayin edebilir. 
Devletin bünyesini iktisad ve Madde 9 - Hükümet, sanayi 
milli müdafaa bakımından tak ve maadin müesseselerinin isUh-
viye maksadile İcra Vekilleri sallerinl \•e diğer iş yerlerindeki 
Heyetine, bıı kanundn göst~rilen mesaiyi, bu kanunun derpiş et
şekil ve şartlar dairesinde vazife tiği ihtiyacı karşılayabilecek had-
ve salahiyetler \eril miştir. de çıkarmak için lüzumu olan 

Fevkalade haller şunlardır : i"çi kadrosunu ve ihtısas ele· 
.A - Umumi ve} u kısmi se . manlarını temin eder. 

ferberlik, Bu maksadla vatandaşlara üc-
B - Devletin bir harbe girme- retli iş mükellefiyeti tahmil edi 

ıi ihtimali, lebilir. 
C - Türkiye Cümhuriyetiui de Madde lO - Sanayi ve ma-

allkalandıran yabancı O e v 1 e t- adin müesseselerinde ve diğer 
l e r arasındaki lıarp hali iş yerlerinde çalışan işçiler, tek-

Madde 2-İcra Vekilleri Heyeti nisyenler, mühendisler, ihtısaı 
fevhalade hallerin zuhuruna bi sabibleri vesair müstahdemler, 
naen, bu kanunla kendis ne tevdi çalıştıkları müesseseyi veya iş 
edilen vazife ve ıalahiyetlerin yerlerini kabule şayan bir ma
ifa ve istimaline lüıum hasıl ol. zeret olmaksızın ve haber ver· 
duğ"unu görünce derhal kanunun meksizin terke.demeı.ler. 
tatbikına ba,layarnk keyfiy ti Bu madde hükmüne tevfikan 
ilin ve Türkiye Büyük Millet çalışmaya mecbur tutulanlara 
Meclisine arzeder sailerine mukabil emsaline a-öre 

Madde 3 - Fevkalade hallerin normnl bir ücret verilir. 
hitam bulduğu ve bu kanun bü. Madde l 1 - Hükumet, sana
lc:ümlerinin tatbik111n lüzum kal- yi ve maadin müesseıelerinin 
madığı, hü ·umetçe karnrlaştırı- mamullerini ve istihHllerini nor
larak ilan ve Büyük Millet Mec- ı mal maliyetine yüz.de muayyen 
lisine arzedilir. bir kar ilave ederek satın ala-

İKİNCİ FASIL bilir. Bu malların Hfikumete teı· 
Tefkilat limi mecburidir. 

Madde 4 Bu kanun hüküm- Madde 12 - Hükumet bu ita-
lerine tevfikan icra Vekilleri He- nunun derpiş ettiği hizmetleri 
yetinde ittihaz edilece1

t kararla ifa maksadile salahiyetlerini kul
rı hazırlamak ve bu i şle 111 kalı lanırken ic b eden müesseselere 
\•ekaletler arasında iş birliği te- ve kücük sanat erbabına ve iş 
min etmek üzere bir Koordina· sahiblerine lüzumu olan krediyi 
siyoıı Heyeti teşkil olunur temin eder. 

Bu heyet, başvekilin teki fi Bu kredi ; nakid, bam madde, 
üzerine alakalı vekıllerden te- veya yardımcı malzeme vermek 
rekküb elaıek üzere İcra V -=kil- ve yahut bir banka tavsit edil-
i eri arasından ayrılır. mek ıuretile y pılabilir. 

Heyete başv kil veya tekvil Madde 13 _ Hükumet, hnlk 
edeceği vekil rcıslik eder. 

ve milli müdafaa ihtiyacını k r
Madde 5 - Bu kanun büküm-

şılamak için muktazi olan mad· lerinin tatbıkına müteallik işleri 
dı:ler ve} a yardımcı malzemeler 

görmek üz.ere Başvekalete ba-
stokları vüculia ıretirebilir. 

ih bir büro te.sis edilir. adde 14 - Maddelerin 
Madde 6 Bu kanun hültüm- ve

ya yardımcı malzemelerin muay
yen ellerde toplanarak halk ve 
milli müdafaa ihtiyacıuın tazyı· 
ka düşürülmesine meydan ver
memek için Hükümct, deier fi -
h mukabilinde bunlara el k•· 

lerine tevfikan İcra Vel~illeri 
Heyetince ittihaz edilen karar
lar, a lakalı vekaletler tarafından 
kendi teş ıı:' lah \C bu kanunun 
teıekkülüne müsaade verdiği 

mües .. eseler vasıtasile infnz o· 
lunur. yarak ihtiyacı olan müe11oselere 

İenbında icra Vekilleri Heyeti karaız tevzi edebilir. 
karar.le 3656 numaralı Teadül Madde 15 - Her hana-i bir 
Kanuııund ki esaslara tevfikan sebeb dolayısile metruk veya 
muvıı kı&:at memurlar istihdam muattal veya natamam bir hal
edilebilir. 

ÜÇÜNCÜ FASIL de kalmış olan aanayi vcı ma-
adin müesseselerini ve diter it 

İktıs di hükümler , yerlerini Hiikfımet, bulundıakla-
Mndde 7 - Hükumet, halk rı bal ve vaziyete iÖre tayin e-

ve milli müdafaa ihtiyaçlarını dilecek bir taviz ukalı.ilinde 
karşıLıyabilecek şekil ve baciıı- işler hale getirebilir. 
.le İilihsalde bulunmalıırı için la- Madde l6 _ Hükmi ve haki-
:ı.ım gelea faaliyete sevkotınek ve 
tesiı:tlta iktiza eden tevs'atıyap· 
tırmak ve imal ve iileme bakı
mındcm tndi ata tabi bstmak 
maksadlarile sanayi ve ınnaclin 
müeıseseleri kontrol eder. 

Madde 8 - Hükümet, sanayi 
ye maadin müesıeıelerinden is-
tihıal programları iıte Dlek ve 
yahut bu müesseselere dotrudan 
doğruya bu yolda program ver
mek salahiyetini haizdir. 

Bu maksadla sanayi ve maadin 
müesseselerinin istihsallerini ve 
bunlarııı hacmini,mikdarmı, çeşit· 
lerini cinılerini ve nevilerini fev-

ld şahıslat' elinde bulunan ma
denlerden aı.ami eeylaer alabil
mek ve iıtihsalleri bir dde top· 
lamak maksadile Hükumet, bun
ları birleştirerek itleteltilir. Bu 
maddenin tatbilı:ı tl•la111ile it
letmeden mııhrum kal n maden 
snbiblerinin devam eden mahru
miyet müddetlerine aid zararları 
ödenir. 

Madde 17 - Hükumet, sabit.
Ier ne kııt 1 lüz.umu olmayan ma
kine alı\t, edevat ve tesisatı ve
sair her nevi istihaal vasıtalarını 
aahiblerinin itlerini ıcktcye ut-

M ü t e a h h i t 1 er i n Takvimi JI-·--·-·------
YARIN 31. ı . 940 ta YAPILACAK İHALELER 

İnhisarlar U. Müdürlütli : Yatak "fe yaatık yü~u (No 1502) 
Elhiu, Jı:uıket, fotin ve kaput (No 1297) Bakırköy ta, iıkeleı;i tamiri (No 1302) 

Hırdavat malzemesi (No 1299) ' Tophane Levazım SAK: 
Demir levazımı (No 1299) Teaccre, sut kabı oturak vs, (No ll02) 
Dekovil levazımı (No 1299) Kireç lcayma2'ı (No 1309) 
Boru levaı:ımı (No 1299) Çay fi .canı {No 1310) 
Yangın aöndürme levn mı (No UOO) Kanaviça {No 1313) 
Parşömen Hitdı (No lSl 1) Fırın odunu (No 1313) 

İstanbul Nafıa Müdürlüfü: İzmir Emniyet Müdürlü~ü: 
Orman fakulteai bına11 tamiri (No 1297) Sivıl elbise (No 1502) 

Kırklareli Askeri SAK: Isparta Askeri SAK: 
SıQT eti (No 1298) Makama, to:r. oekcır, pıtatu kuru ıo~an 
Boru ve trampet (No 1312) ve mercimek (No 1!103) 
ip}ık, tolca, kö .. le, balmumu vs.(No 1312) Lüleburgaz Asl eri SAi' : 

lstanbul PTT. Müdürlilğü: fırın odunu (No 1503) 

Hurç ve muvcızi çantuı (No 1299) İzmir Gümrükleri Başmtid. 
Gaıoıl (No 1259) 'l 

Deniz Levazım SAK : 
S ıırır, kuzu ve ka)UI\ eti (No 1301) 

O. O. Yolları: 
Benı.in (No 1300) 
Sitlı.ec i gan meydanı topeka 111temi u

falılanmaaı (No 1301) 

M. M. Vek!leti : 
Ayn• ı komodın ( o 1300) 

Mensucat vaketa derı, tuvalıt kiiQ-ıd ı, 

ıtıni ipek (1303) • 

İzmir Levaıım SAK : 
Agır aahra kablo arka teı.keresi (No 131 l ) 

Cihanbeyli Kaymakamlığı : 
Solt.k levha ve kapı numaraları (No lJl!I) 

Sivas Tümen SAK : 
Kok kömürü (No 1312) 

İstanbul 5 nci İcra : Pijama (No l<JOO) 
Kömür gıııniai (No 1301) Otomobil levuımı (No 1!112) • 
Yatak ve 7utık kılıfı, havla ve (No 1302) ~- --

Kütahya Liseıi Direktörlüğü : Hami' : [ J Tırnak iç ııe alınmış nu· 
E b'ıo (No 1307) ' maralar, ıfİn hangi sayılı gnetade naJr-
İstanbul Belediyeıi : oldu2'unu ~österir. 

Kamvon karoHrİ•İ ynp. ( No 1302) c·ı Sonunda yıldız ışareti bulunan ioler 
Mu~ (No 1302) 1 müı.ayedeye aittır. 

ratmamak şarlile ihtiyacı olan Bu maddede ya71l1 müessese· 
müesseselere vermek üzere de · ler H-klmelin murakabesine 
ter pabaıı makabili nde satın a- tabidir. 
labilir. Madde 23 - 22 nci maddeye 

Madde 18 - Hükumet, tebliğ müsteaiden stok yapmağa mec
ettiii tedbirleri tatbik etmiyen bur tutunlanların bu mecburiye 
ve istenilen derece istibsalde bu- tle yaptıkl rı stoklarda sunu tak
lunmnkta tanllül gösteren sanayi .ı;irlerinden mütevellid zararlar 
ve mandin mües~eselerine el ko· müstesna olmak üzere fiat so
yarak kendisi işletebilir. Bu iş- kutundan doğacak hakiki zarar· 
letmenin devamı müddetince lar, satış müsıındesi tarihine ka
müesseıe sabiblerine ınünasib 1 dar geçecek zamana aid kanuni 
tazminat verilir. faiz.ile birlikte devletçe tnzmiu 

Madde 19 - Bu k a n u ıı u n olunur. 
mer'iyette bulunduğu zamanlar- Madde 24 - Hükumet, dahil
da ıanayi ve ma11din müessese- de imal ve istihsal edilen mad
lerile diğer iş yerlerinde fazla delerin memleket ihtiyacından 
çalışma>• lüzum ıörülen haller- fazla olan mikdnrmı harice çı· 
de işlerin mahiyetine ve ihtiya- karma c m kıadile yapılaccık sa
cın derecesiııe göre giinlük iş tışl rrn şekil ve şartlarını aınil 
lillatİ her gün için üç saate k • ve müstahsillerin hak ve men
dar arttırılabilir. 1 faatlerine zarar vermiyecek su-

1·, Kanununun 50 nci madde- 1 t · d b·1· rette anıtım e e ı ır . 
sinin küçüklerle kadınlara aid Madde 25 - Meınleket ihti-
daio.ıi hükümleri aanayi müesse-
seleri ile diğer iş yerlerinde tat
bik olunmıyabilir. Haftn tatili 
kenunu bu kanunun istihdaf et
titi huHılarda tatbik edilmez. 
Şu kadar ki bu hüktim i~çinin 

haftada bir g6n tatil hakkını ilı· 
lll etmez. 

Madde 20 - Hükiimel, mem
leket ihtiyacı için hariçten idha
li aaruri olnn maddelerin mik· 
dar, c:inı ve nevilerini löaumu 
halinde tayin ve tesbit eder. 

M•mleket ihtiyacı için r.aruri 
olmayan maddelerin idhalini de 
Hükumet tahdid veya menede· 
bilir. 

Madae 21-Halkın ve Millt Mü· 
dafaanın knt'i ihtiyacı olan za
ruri maddelerin istihlak mikta· 
rını lu~um halinde Hükumet, ta-
yin ve tahdid edebilir. 

Madde 22 - Halkrn ve Milli 
Müdafaanın kat'i ihtiyacı olan 
zaruri maddeleri memleket bari · 
ciaden celbetmek makaadile ica 
bında H&kumet, tensib etliği 

ticaret mümesseselerini ve tica
ret birliklerini kredi, döviz ve 
akreditif ile techiz eder ve bu 
müessese ve birliklerden lüzum 
görülenleri memlekette ı t o k 

ı yapmata meebur kılar. 

yacı bakımından Hühü.:ııetin lü
zumlu gördüğü maddeleri. Hü
kumetçe tayin edilecek miktar 
fevkiinde ve ,artlar hnricinde 
sanat ve ticaret erbabının stok 
yapmalarını ve tacir olmıyanlar 
ile başka maddeler ticaretile 
meşgul olanların da f hst ihti
yaçları fevkinde o nevi mallan 
biriktirmelerini Hükumet mene· 
debilir. 

Madde 26 - Hükumet, halk 
\'e willl ınüdafaı ihtiyacını kar
şılamak ve ihracatı tanzim et-
mek veya müstahsili korumak 
maksadile me lelc:et mahnlleri
ni mubayaa edebilec:eği gibi 
memleket ihtiyacını temin ve 
idhalatı tanzim etmek maksadi
le dahi hariçten mnl mubayaa e 
debilir. 

Memlek t mahıullerinden biri
ni ihraç Hükumetçe tahdid veya 
menedilnaeıinden dolayı dahili sa
tış fiatına daşküulük arız olursa 
müstnlısili bu yüzden maruz kala 
carı zarardan vikaye için Hüku
met, bu mahsullari ya değer 
pahasile satın alır veyahut bun
ların terbini mukabilinde müsta
hsillere para ikraz edilmeıini te-
min eder. 

(Devamı var) 
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Cinsi Şekli Muhm· bed. Teminat . Mfu-a at y ri Günü Saatı 

------------~--------~----=~- ~~·:nY.6'.~--- ----
~ l\IUnakasalar 
inşaat, Tamirat, Nafıa işleri, 

Eıkişehir garnizonunda erbaş yatakhanesi 
ilavesinin inş. 

Kepsüt nahiyesi hükumet konağının tamiri 
(temd.) 

Balya hükumet konağı ikmali ins. 
Gediz kasabasının halihazır harıtaaının 

tanzimi işi (temd.) 
Taksimde Sıraservilerde 57 No lı Beden 

Terbiyesi binasının dahili tamirat ve 
tadilatı 

alzeme, Harita 

kapalı :ı. 

aç. eks. 

pa:r:. 
aç. eks. 

" 

1546 . 51 

20ao -

599 33 
3DOO -

1350 -

ilaçlar, {linik ve ispençiyari alSt, Hastahane Lvz. 

Tıbbi lastik malzeme: 8 çeşit 
Difenilamin: 5 t. 
Rontken malzemesi: 4 kalem 
Veteriner ustunç kılıfı: 100 ad. 

pn:ı. 

,, 
,, 
,, 

3530 -
4000 -
300D -

Beh. 5 -

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Harp akademisi manzumesinde elektrik aç. eks. 6000 -
tesisatı 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
~- --

Kışlık elbise kaptan ve makinist için: paz:. 1000 -
50 ad. 

Çikolata rengi kösele (müteahhit nam ve 
hesabına): 50U kg. 

Battaniye: 42 ad. 

" 1250 -

Beh. 24 -
Pamuklu bez. el tezgahında dokunmuş: paz. 

200000 m. 
Çizme: 385 çift ,, Çifti 17 -

obilya, bUro ve ev eşyası, Muşamba Hah, v. s. 
' iO" -

Portatif karyola: 771 ad. paz. Beh 10 -

Mahrukat, Benzin, Wakine yağları v. s. 

Makine yağı: 24 t. 
Motörin: 50000 litre·ben:r:in: 200J litre 

MUteferrik 

Patinaj zinciri 100-120 çift 
Semer kılı: 4 t. 
Hurç 1000 nd. 
İnşaat malzemesi 
Baskül 500 Kg lık: 12 ad. 
Süpürge büyük boy: 3000 ad. 
jelatin: 3W k. 
Yangın söndürme aleti: 27 kalem 
Büyük kazan: 57 ad.·küçük kazan: 104 ad.

karavana: 1000 ad.-kevgir: IOO ad -kep· 
çe 100 ad.-ailzgeç: 100 ad.-saplı tas: 
100 ad ·-yağ tavaaı: 150 ad. 

Tevhit semeri: 5ü O nd. 
Geyim nal: 50000 ad.·mıh: 1500000 ad. 
Tamirat malzemeıi 
Balast: ıoaoo m3 
Ferro mangan % 75-78 hk: 30D t. (Bede· 

lin °10 33 çü teminat mektubu mukabilinde 
avans olarak verilecektir.) (şart. 2-18 kr.) 

Keçi kılı (wüteahhid nam ve hesabına:) 24 t. 
Dıyapozetif camı Zeiss zeya Hauf marka 
Sıhhiye arka çantaaı kutuıu: 1500 ad.-şıh· 

biye arbaş çantası kutuıu: 500 d. 
Manevra kemeri: 772 ad. 

n sandığı: 771 ad. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Yataklık k. ot: 20 t. 
Lahana: 2980 k.-pırasn: 2980 k.-ıspanak: 

2980 k. (temd.) 
lspan k: 4 5 t.-lohana: 4,5 t.·pıraıa: 4.5 t. 

(temd.) 
Bulgur: 48.4 t· (temd.) 

paz. 
knpalı :ı. 

paz. 

" 
" 
" aç. eks. 

,, 
paz. 
aç eks. 
p z. 

" 
n 

" 

4950 -

çifti 50 -
2400 -

Beh. 9 -
5999 so 
1920 -
397 50 

1723 08 
22268 10 

kapalı z. 
4500 08 
m3 l 10 

56745 -pa:ı. 

aç. eka 
pa:a. 

,, 
" 

paz. 
,, 

" 
,, 
,, 

3ıt00 -

Beb. 3 -
,, 10 -

477 -

652 50 

5808 -

ı 159 62 

150 -

45 -
225 -

IOI 25 

530 -
300-
450-
75-

450 -

75 -

93 75 

150 -

371 25 
496 -

750 ..:_ 
180 -

1350 -
900 -
144 -
2;) 81 

129 22 
1670 -

339 -
1100 -
4087 25 

255 -

36-

49 -

435 60 

Eıki,ehir Kor SAK 

Balıkesir Defterdarlığı 

Balıkesir Nafıa Müd • 
Gediz Belediyesi 

lıtanbul Beden Terbiyesi Baıkanlığı 
Taksim Ayyıldı:r. Palas No 3 

M M.V. SAK 
Ask. Fabr U. Müd. SAK Ank. 
M.M.V. SAK 

" 

İstanbul Komutanlığı SAK Fandıklı 

Gümrük Muh. Gen. Komut. fst. SAK 

Aık. Fabr. U. Müd. SAK Auk. 

Milli Müdafaa VekileH SAK 
İıtanbul Komut. SAK Fındıklı 

Harb Okulu Komut. SAK Ank. 

Harb Okulu Komut SAK Ank. 

Ask. Fabr. U. Mild. SAK Ank. 
Karacabey HarS11 Müd. 

M.M V. SAK 
Ask. Fabr. U. Miid. SAK Auk. 
M.M V. SAK 

" lnhiSE~rlar Umum Mildürlüğü 

" ,, 
" 

lzmit Tümen SAK 

lstaobul Komut. SAK Fındıklı 

" 
" D.D Yolları 3 cü i'letme Balıkeıir 

Ask Fabr U. Müd. SAK Ank. 

Tophane Leva:r.ım SAK 
,, 
" 

Harb Okulu Komut. SAK Ank. 
,. n 

Balıkesir Aık. SAK 
İzmir Lvz. SAK 

" 

" İıt. Komutnnlıtı SAK. Fındıklı 

15·2·40 16 -

1-2-40 15 -

26-2-40 16 -
15-2-40 15 

3-240 10-

13-2-40 11 
5-2-40 14 ,10 

15 2 40 il -
13-2 40 lO -

15·2-40 10 -

1-2 40 il 

1-2·40 14 30 

31-1-40 10 -
12-2-40 ı ı 30 

5·240 10 -

8-2-40 10 -

7-2-40 14 -
1a • .a.40 1s -

1-2 40 
5240 
3-2·40 

31 1-40 
14-2-40 
14 2-40 
14240 
14-2 40 
2.2 40 

12-2·40 
12 2·40 
15-2 40 
14-2-40 
5.2.40 

ıo 30 
15 -
10 -
14 -
14 -
15 -
16 -
J6JO 
15 -

14 -
14 30 
10 30 
15 -
14 -

15-2-40 14 -
6·2·40 14 30 
6·2-40 14 -

6·2-40 lO -
7-2-40 10 -

5-2-40 15 -
31-1-40 15 30 

31-1-40 15 ·-

Çorbalık mercimek konprimesi: 200 O kutu 
Y ulnf: 600 t. 
Ekmek: 850 t. (şart. 427 kr.) 

kapalı z. 

" 
k. o 07 25 3262 50 
k. o 10 05 6406 88 

Edirne Ask. SAK 
Marmara Üasiibabrı K. SAK İzmit 

ile Deniz Lvz. Kuımpafa 

31-1-40 10 -
12 2 'o 14 -
12-2·40 15 -
14-2-40 15 -

" : 500 t. (şart. 251 kr.) ,, k. o lO 05 3768 75 
" 

,, 14-240 16 -

B. M U ~Y e d e 1 e r 
Hasta nakliye otomobili Gitroen marka 
Cenaze nakliye otomobili Ben:ı marka 
Boş yai tenekesi: 5ıJO ad. 

• • 

paz. 

it 

" 

50-
30 -

Beh. O 03 

AKASALAR 
1 R aat -Tamirat- Nafıa işleri - ;~zeme-Harita 

Balıkesir Vilayet Nafıa MüdOrlüğUnden : 
Açık eksiltmeye konulup talip çıkmayan 599 lira 33 kuruşluk 

bedeli k ·şifli Balya hükumet konağı ikmali inşaatı b.r ay müddetle 
pnzarlığı bırakılmıştır. 

Buna ait evrak Nafıa müdürlüğünde görülebilir. 
Muvakkat temin tı 45 lir dır 
ihalesi 26 şubat 940 tarihıne raslayan perşembe günü aaat 16 

ya kadar istekli huzurunda yapılaca~ındnn taliplerin muvakkat lemi· 
nat ve ehiiyet vesikalarile birlikte Nafıa ekı.iltme komisyonuna 
müracaatları ilan olunur. 

l 75 
2 25 
1 13 

' 
Ankara Defterdarlıtı 

" Ask. Fabr. U. Miid SAK Ank. 

5.2.40 14 -
5-2-40 14 -

12·2-40 14 -

Balıkesir D fterd rlı~ınd n : 
Keıif bedeli 200 lira olan Kep.ilt na~iyesi hükumet konağının 

tamiratı 15. l 940 tarihinden 31. l.940 tarihine lı:adar açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

İbule 1.2.940 perşembe ıilnü saat 15 de Defterdarlıkta müteşek· 
kil ekıiltme komiliyonunda yapılacaktır 

Bn i e it keşif evrakı ve ve şartnameler Milli Emlak dairesin
de görülebilir. 

Muvakkat teminat 150 liradır. 
Talip olanların ihale ırünilnden 8 giin evvel vilayete müracaatla 

istibasal edecekleri ehliyet vesikaları ile teminat makbuzlarını 

komisyona ibraz: ederek eksiltmeye i tirak eylemeleri lü:r.umu ilan 
olunur. 

Eskiıehir Kor Satınalma Komisyo~undan : 
Eıkişchir garnizonunda erbat yatakhanesi ilavesinin inşaatı ka· 

30 lklncik4nun 1940 

palı zarfla eksiltm ye konmuştur. Eksiltmesi 15.2.940 perşembe'; 
nü saat 16 dn Eskişehirde Kor. satınalma komisyonunda .} ıpılac• 
tır. Şartnamesi komisyonda görülür. Keşif bedeli 15,461 lira 51 ~ 
ruş ilk teminat 1 l59 lira 62 kuruştur. İsteklilerin kanunda yazılı~ 
saik ve teminat mnkbuzlarmı havi teklif mektuplarını mezkür gıY 
de s:tat 15 e kadar komisyona \ermiş bulunacaklardır. 

• • • jjl 
Bafrada idare binası iiııa tı. Bak : inhisarlar u. rrf 

il:ınlarına. 

ilaçlar, l<linik ve ispençiyari alAt, Hastane L~. 
M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

1 Beberiııe tahmin edilen fi.yatı beş lira olan yüz adet veteri~ 
1 

ustunç kılıfı 13 şubat 94 salı günü saat 10 da pazarlıkla SS 
alınacağından isteklilerin 75 liralık kati teminatları ile birlikte P9 

lık gün ve saatında An karada M. M. V. satınalmn KO. da bul 
maları. 

• • • Hepsine tahmin edilen fiyatı Ü~ bin lira olan dört kalem r6 

gen malzemesi 15 şubat 940 perşembe günü saat 11 de Ank•\ 
M. M. V. satınalma KO. da p znrlıkla sabo alınacağından iste 
lerin 450 liralık kati teminatları ile birlikte pazarlık gün ve sa• 

1 dn Anltnradn M. M. V. satınnlma KO. da bulunmaları. 

I • *• Hepsine tahmin edilen fiyatı 3530 lira olan sekiz çefit tıbbi 1 

tik malzeme 13 şubat 940 salı günü aat 11 de pazarlıkla ~ 
1 alınacaktır. Liatesi her gün KO. da görülür. Eksiltmeye girece 

1 

530 liralık kati teminatları ile birlikte pazarlık gün ve aatmda ~ 
da bulunmaları. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalıı1' 
Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 4000 lira olan 5 ton Difenilamin A•~ 
Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma Komisyoııt 

j 5.2.1940 pazartesi günü saat 14.30 da pazarlıkla ihale edilecc: ~ 
Şartname parasız ol rak komisyonJan verılir. Taliplerin mu"11~ 
teminat olan 300 lir ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddele 
deki vesaiki komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar tii 
dan oldtJklarına dair tıcaret odası vesi asiyle meı:lı:ur i'Ün ve ş6' 

• 
komisyona müracaatları. 

Elektri , avagazı, alorifer (Tesisat !_e_aı .) 
İstanbul omutanlıjı Satınalma Komisyonundan : 

Komisyonumuzd mevcut ke if ve şartnamesine göre harp 
1 

demisi manz.umesinde yapılacak elektrik tesisatının açık ekııll 

1
15.2.940 perşembe guuü aaat onda yapılın ğa başlauacak r;• 

1 

ıünde intaç eaıleceklir. uhammeo bedeli altı bin lıradır. ilk ti 
nat parası dört yüz elli lıradır. İsteklılerm belli guo ve 1 

Fmdıkhd Komutauh satınalma komisyonuna müraca ti rı. 

ensucat - t bısa - Kundura - Çamaşır _v. s. 
İzmir Belediy sinden : 

Otobüs işletme idareıi şoför bıletçi ve kontrollerine 130 ti;: 
ceket, pantıılon v kna et yaptırılması yazılı i leri wildürlüJİi11 

şartnamesi veçhılo açık eksiltmeye konulmuştur. Muhammen b' 
2860 lira olup ıbıılesı 9.2 • .tO cuma gunü saat iti dadır. İştira&ı ~ 
cekler 214 lira ~j kuru§luk t minah iı bankasına yatırarak ııs' 
zu ile eııcumeue gelirler. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınal 
Komisyonundan 

Tahmin edilen bedeli 1251.t lira olan 500 kg. çikolata rePf 
sele müteahhit nam ve hesabınn Askeri Fabrikalar Umuın l'ı4 
lüğü Merkez Sahnalma Komisyonunc 1.2.940 perşembe guııO 
14 .30 da pazarlıkla ihale edılecektir. Şartname p&raaız olara1' 
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 93 li~ 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve .:i. maddelerindeki " 
kom syoncu olmadıklarına ve bu işle alikad r tüccard n oldulı 
dair ticaret odası vesikasiyle mezkur güu ve saatle Komisyoıı' 
racaatl rı. 

Milli Müdafa Vekaleti Satınalme Komisyonundıı" 
Beher adedine tahmin edilen fıatı 24 lira olan 42 adet bal~ 

31 ikincıkanun 940 çarşamba günü saat lO da Ankarada 1\1· 
Satınalma Ko. d aatın alınacaktır. Nümunesini görm k içi~' 
gün Cebecide Guz genel K. lığına ve eksiltmey girmek ''• 
150 lirahk kati teminatla birlikte pazarlık gün ve aa tinde 
V. Satınalma Ko. na müracaat olunması. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundal1 :
114 

Komisyonumuzda mevcut şartnamesine göre 200 bin ııse 
tezgahında dokunmuı pamuklu bez pazarlıkla satın alınacntttıf • 
nakasaaına 12. 2. 9 O pazartesi güuü saat 11,30 da başlan•'' 
ayni günde ihalesi yapılacaktır. İstiklilerin belli gün ve saatti 
dıklıda komutanlık s:ıtınalmn komisyonuna gelmeleri. _./1ı 

1-' Sandıkhk tam boy t ht alınacaktır· Bak: İnhııat 
Müd. ilAnlnrına· 

alcina ya ~ıarı v. s. - ------" 
l r Umum Müdürlüğü Merkez Satırı" 

Komisyonundan : 1 e 
Tahmin edilen b deli 4950 lira olan üç kalem .,~d~ 

24 ton makine y ğı Askeri Fubrilulnr Umum Mo 
Merkez Satın lmn Komisyonunca 7.2 940 çaro arnb" f 
saat 14 te pazarlık! ihale edilecektir. Şartn 111e e 
olarak komisyondan verilir· T (iplerin muvakkat tı 1 
olan 371 lira 25 kuruş ve 2490 numaralı kanunun 41 

maddelerindeki vesaik,e komisyoncu olmadık! rın• 1 • 

lele alakadar tiıcc rdan olduklarına dair ticaret od'~· 
kasiyle mezkOr gün ve saatte Komilyona. mürn.caatlt' 

üteferrık 
o' İstanbul Levazım Amirliği Satınalma. Komiayo11°ıı 

24 tou keçi kılı müle hhid nam ve besabınn 15.2.940 l'~f 
günü saat 14 de Tophanede istanbul levazım iimirliti sat•"' 
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12 adet b skül, 3!l00 adet süpürge 3IO kilo jelatin 
lem yangın söndürıne alatı alınacaktır. Bak : İııhi arlnr • • • IS O adet sıhhiye arka çantası kutusu 
ğü ilanlarına. 

lllisyonunda açık eksiltme ile alınacaktır. Nümunesi komisyonda gö· 
rtlir. İsteklilerin teminatlarile belli saatte komisyona gelmeleri. ile 27 ka · 

U. Müdürlü 

500 :ıı Erbaş » » _ 

b 
Yukarıda yazılı iki kalem kuta müteabhid nam ve hesabına 6 Erzak. Zahire. Et. S0bA::. V. S. 

'" at 9-10 salı günü saat 14 de Tophanede levazım amirliği satınal 
ltıa l<ooıisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli Balıkesir Askeri Satınalma Komisyonundan : 
a.tOQ lira ilk teminatı 255 liradır. Nümuneleri komisyonda görülür• 20 bin kilo yataklık kuru ot J.ıazarlıkla satın alınacaktır. 

. • • • 19x19 veya 18x24 eb'adında Zeisa. İkon. veya Hnuf ma~k~ ı . Pazarlığı 5.2.940 pa:ınrtesi giinü saat 15 te Kor Sahnalma lı:o· ı 
nıyapozetif cam alınacaktır. Pazarlıkla eksıltmesı 6.2 940 salı gunu mısyouda yapılaftııktır 
llat 14,30 da Tophanede levazım amirliği satınalma komisyonunda İsteklilerin yukarıd!l yazılı gün ve saatte komisyona müraca-
1•pılacaktır. İsteklilerin 15 lira teminatlarile komisyona gelmeleri. atları ilin olunur. 

Askeri Fabrikalar U. M. Satmalma Komisyonundan: 
Tahmin edil~n bedeli 56,745 lira olad 300 ton ° 0 75 · 78 lik 

Ferro Mangan bedelinin ° 0 33 ü teminat mektubu mulı:abilinde a
•a111 olarak verilmek fartile Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
'-'trkez satınalma komisyonanda 5. 2.940 pazartesi günü saat 14 te 
Pazarlıkla ihale edilecektir. Şartnamesi 2 lira 48 kuru~ mukabilinde 
k~ınisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 4087 lira 
!s kurut ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 Üncü maddelerindeki 
•t1aikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccardan 
olduklarına dair ticaret odası vesikasile mezkur gün ve saatte ko· 
lll" layona müracaatları. 

Aıkerl Fabrikalar Umum Müdürlüiü Merkez Satınalma 
Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 2400 lira ulan 4 ton semer kıh askeri 
'-brikalar umum müdürlütü merkez satınalma komisyonunca 5.2.40 
'P•tartesi günü aaat 15 de pazarlıkla ihale · edilecektir. Şartname 
Parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
01-n 180 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddeluındeki 
•tıailde komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccardan 
olduklarına dair ticaret odası vesikasile mezkur iÜn ve saatte ko· 
'-'lıyona müracaatları. 

lzmlt Tümen Satınalma Komisyonundan : 
Atağıdn yazılı bakar kaplar müteahhit nam ve hesabına pazar· 

lıkta ıatın alınacaktır. Pazarlıiı 2.2.940 cuma ıünü saat 15 de İ~
... İlte Tümen satınalma komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi ko
... İaJonda görülür. Bakırın tahmini fiah beher kilosu 170 ku~uş tu
'-tı 22,268 lira 10 kuruştur. Muvakkat teminatı 1670 liradır. istekli· 
l'ri11 belli gün ve saatte komisyona ıelmeleri. 

Cinsi 
Bflyük kazan 
Küçük kazan 
Karavana 
Kevıir 

Beherinin 
adet kilosu 

51 39 
104 30 

1000 5 

Cinsi 
Kepçe 
Süzıeç 
Saplı tas 

100 5 Ya~ tavaı;ı 

adet 
100 
100 
ıoo 

150 

Beherinin 
kilosu 

5 
5 
5 
5 

lstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan 
Birlikler ihtiyacı için komisyonumuzda mevcut şartnamesine gö

re bet bin adet tevhit semeri pazarlıkla satın alınacaktır. Münakasa 
•ıııa 12.2 940 pazartesi giinü saat dörtte başlanacak ve ayni günde 
"'-ıeıi yapılacaktır. İsteıdilerin belli gün ve saatte Fındıklıda Komu· 
''11lık sahnalma komisyonuna gelmeleri. 

l' • • • Komisyonu muzda mevcut keıif ve ıartnamesine ~öre 
~lltkıılanm emaneten yapılacak olan tamiratında sarfedil
Ş •k üzere almacak malzemenin pazarlıkla münakasası 15 
, Ubat 940 perıembe iÜnü saat on buçukta baılanacak ve 
)'rıı &ünde intaç edilecektir. . 

llJt Muhammen bedeli dört bin bet yüz lira sekiz kuruıtur 
lt teıninat parası üç yüz otuz dokuz liradır· İsteklilerin bel· 
il 16n ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satmalma Komisyo-

Marmara Üs"ubahri K. Satmalma Komisyonundan: 
Komutanlık emrindeki kara erlerinin senelik ihtiyaçlarından 

850000 kilo ekmek, kapalı zarf usulile eksiltmeye k~nulmuştur. 
Eksiltmesi 14.2.40 çarş mba ~ünü saat 15 de lzmitte tersane 

kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 
Alınacak ekmeğin bir kilosunun tahmini fiyatı 10 kuruş 5 san· 

tim olup ilk teminatı 6406 lira 88 kurnttnr.. Bu i'e ait şartname 
Ankarada M. M. V. levazım amirliğinden, Istanbulda Kasımpaıada 
Dz. Lv. s bna!ma komisyonunda ve komisyonumu:ı.dan 427 kuru' 
mukabilinde alınabilir. 

· Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun tari
fatı veçbile bu itle alakadar olduklarını gösterir ticaret vesikalanııı 
ve yukarıda miktarı yazılı ilk teminat malı.buz veya banka mek
tublarını havi hazırlayacakları teklif mektublarını muayyen ıün ve 
saatten tam bir saat evveline kadar komisyon batkanlıtı na verme· 
leri. 

Jstanbul Komutanlığı Satınalma Komiıyonundan : 
Komutanlıgı ba~lı birlikler ihtiyacı ı~in kowisyonuma'J:dn mev· 

cut evsaf ve şaraitine uygun olmak üzere yirmi bin kutu çorbalık 
mercimek komprimesi pazarlıkla satm alınacaktır. Münakasuınn 
12.2.940 pazartesi günü saat on birde başlanacak ve ayui ıüııde 
ihalesi yapılacaktır. Jsteklileriıı belli gün ve saatte Frndıklıda Ko· 
mutaıılık satı nalma komisyonuna ielmeleri. 

İzmir Levazım Amirliai Sa.tına.ima Komisyonundan: 
Miktarı Cinsi 
Kilo 
~980 Lahana 
2980 Pırasa 
2980 Ispanak 

bmir müitahkem mevki Abdullah ağa mıntakaımdaki birlikle. 
rin açık eksiltme suretile münakaaada bulunan yukarıda cins ve 
miktarı yazılı a kalem sebze İbtiya(llOa talip çıkmadıtıntlan pazar· 
lıkla satın alınacaktır. 

ihalesi 31 ikinci kanun 940 çar1amba wü•i saat ıs,s ta· kıtlada 
izmir levazım amirliti satın.alma komiıyonunda 1apılaeakbr. 

Tahmin edilen tutarı 477 liradır. 
Teminatı muvakkat akçHı 36 liradır 
Şartnawsi her srün komisyonda i"Öıülebilir. 

isteklilerin ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair VHika l'~b
rmek mecburiyetindedirler. 

Pazarlıta ittirak edecekler 2490 sayılı kanua•n 2 ve i üaeü 
maddelerinde ve ıartnamesinde yazılı vesikaları 'H teminatı muyak· 
kataları ile birlikte ihale saatmdan evvel komisyona müracaatları. 

• • İzmir müstahkem mevki merkez birliklerinin kapalı zarf • us~lü ile eksiltmede buluuan 48400 kilo bulgur ihtiyacına talip çık-
madığından pazarlıkla satın alınacaktır. 

31 ikinci kanun 940 çarıamba günü saat onda kıılada İzmir 
levazım amirliği sntınalma komisyonunda yapıla.aktır. 

Tahmin edilen tutarı 5808 liradır. 
Teminatı muvakkatn akçası 435 lira 60 lr.uruıtur. 
Şartnamesi her gün komisyoııda a-örülebilir. 
İsteklilerin ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika r~s

" • • • Birlikler hayvanları ihtiyacı için komisyonumuzda mevcat termek mecburiyetindedirler. 
~tııanıe~ine ~ygun olmak_ ü:r.e~e muhtelif numarada elli bin sreyim ~ Paz1trlığa i•tirak edecekler 2490 sayıl~ kanunaa 2 ~e i ünefl 
lı&\~ Ve bır mıly~n bet yuz bı_n _m~ pazarlıkla. satın alınacaktır: ,f maddelerinde ve şarmemesiude yazıla vesıkaları .ve temıa~tı mu. 
il •kaaaıına ı~.2.940 pazartesı gunu saa.t on dört buçukta ba,ıa 1 vakkataları ile birlikte ıhale saatından evvel komısyona muracaat· 
.:_~it ve ayni günde ihalesi yapılacaktır. isteklilerin belli fÜn ve ! ıarı. 

llrıa lllüracaatleri· 

lte Fındıklıda Komutanlık sabnalma komisyonuna ıelmeleri. (Devamı 4 ncii sayfada) 

M. M. Veki.letl Satınalma Komisyonundan : 
lı 34x7 ebadında 100-120 çift patinaj zinciri pazarlıkla satın a· 
ı~~ktır. Beher çiftiae 50 lira fiyat tahmin edilmittir. Pazarlıiı 
'-t 40 P•rtembe günü saat 10,30 dadır. Kati teminatı 750 lira olup 
y lııanıesi komisyonda görülür. Taliplerin muayyen vakitte M. M. . ··~ ~1ııalma komisyonunda bulummaları. 

~ • •,. Keılf bedeli 5999 lira 50 kuruı olan inıaat malze• ı:~ Pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlaiı 31.1.940 çarıamba 
..,. u •aa.t 14 dedir· Kati teminat 900 lira olup fartnamesi 
'\Q-· 
t~1

11Yonda eörülür· Taliplerin muayyea vakitte M. M. Sa-
lala Komiıyonunda bulunmaları· 

11, lı • • • Beher adedine tahmiu edilen fiyatı dokuıı lira elan bin ta. 
'-t ıırç 3 fubat 140 cumartesi ,.Uui saat 10 .ta Ankarada M, M. V. 
lit~l11ıa KO. da pazarlıkla satın alınaeatandaa isteklilerin 1350 
l\o katı teminatları ile birlikte pazarlık •iin ,.. saatında mukür 

' 41• b•lunmaları. 

?••let Demiryolları 3 çünci lıletme Müdürlüğünden 
'-ıııd •letnıenıiz ihtiyacı için 10,000 metre mikap kırma taş balast 
ı,,da ırcna ·Manisa hattı üzerinde kilometre 204 · 215 arasındaki yar· 

; ç~karılnıak suretile kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuflur. 
ıaı, b·"-•ıltıne 14.2.940 çarşamba günü saat 15 te Balıkesirde Eksilt· 
bı111ll 1 11&sındaki Ekıiltwe Komisyonunda yapılacaktır. Metre mika
litadı ~ulıaınnıen bedeli l IO kuru' ve muvakkat teminatı 11,000 
Mr, ~istekliler 249g siiyılı kaııunun 32 ve 33 üncü maddelerine 
••Ja 'bl.ırlıyacıakları teklif mektuplarile muvakkat teminat makbuz 

1' ••tf •nka mektuplarını kanuni vesikaları havi kapalı ve mühür 
ıı.ı, I< lar~nı yukarıda yazılı tarih ve giinde saat 14 e kadar Eksilt· 
~ıı.tdı OQıısyonu Reislitine makbua mukabilinde teslim etmeleri la 
'toıı:· Şartname ve mukavele projeleri Balıkesirde 3 ünoü lştetm.e 

1 Mtıfettitlitinden paraıız alınabilir. 

---~ --.---- .___,....__..._ ~---...---------------------------
iST ANBUE TiCARET VE ZAHİRE BORSASI 

- 26 1.940 -

Fİ ATLAR 

C 1 N S •. _ _ ..,,l _AşaQ'ı Yukan 

Huğday ) umu~ak 
., 11~rt 

ATpa Anndol 
Susam 
Kuuemi 
Yulaf 
Çavdar 
Barbunya 
Ketea 1<,huau 
Yapak Anıdol 
Fındık 

Fa8Ulya ufalı: 

Kr. Pa. Kr. Pa 
5 32 
s 20 6 ıo 
5. 20 

6 12,5- -

s 1.s s ıo. 
ıs - ıs 20 
ıs -
62 63 -
38 
16 10 

Tıftilc 
BuğdaJ 
fuu'ye 
Mısır 

GELEN 

Keten tohumu 
Arpa 
Ha~h·~ 1oh11m11 
Yapalı: 
K Ceviı. 
B. P.,ynir 
Çavdar 

Tiftik 
Suam 
Kıl 

G 1D1 N 

Ku11emi 
Keten tobumn 

23 Ton 

112 • 
60 • 
52 

370 • 
• 

8 • 
2 • 

18 • 
120 • 

117 Ten 

s • 
• 
" Cevir. iç 15 • 

DİŞ FİATLAR 
B•A-day : Livarpul 3 52 

Muhammenlbedrli 58fllira olan 100 lcg. yatıız ve~100 kr. yat 
ıı ,;ösele açık eksiltme!uıulile satın alı.nacaktır. MIHkasa 10.2.940 
c•martesi günü saat 10 da Sirkec?de 9 ltletme biuasıncla A.E. Ko
misyonu tarafından yapılacaktır. isteklilerin aynı ıin •• saatte ka
nuni vesaik 'Ve 43 5 lira teminatla Komisyona m6racaatları lb.ım· 
dır. Şartnameler p~rasız. olarak Komisyondan nrilmektedir. 

(634) a-4 

3 

ı ı :ı ı ı ~ u;re ııı: ıırmı ittııaıı: ı·ıı a - -
Cinsi Miktarı Mabam, B. % 7,5 Tem. Eksiltmeniıı 

Lira Krf. Lira Krt. tekli saah 

Baskül 500 ldg. Lk 12 adet 1920 00 144 00 Açık ek. 14 
Süpürge Bfiyük Boy 3000 

" 
397 50 zg 81 

" • 15 
Jelatin 310 kilo Paurlılr. 16 

Y aoıın söndürme 'D kalem 1723 08 129 22 Açık ek. 18,30 
alatı 

1 - Şartnameıi mucibince (310) kg. Jelatin m1iteahbidi namına 
ve dijer iç kalem eşya hizalarında iÖsterilen usullerle eksiltmeye 
konmuştur. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme sa· 
atleri hil:alarında yazılıdır. 

ili - Eksiltme 14.11.940 çarşamba günü Kabataşda Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacakbr. 

iV - Şartnameler ve yangın söndürme Levazımı müfredat lis
tesi herpn sözü geçen Şubeden parasız alınabileceği gibi süpirge 
numunesi de görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen pn ve saatlerde 
}. 7,a güvenme paralariylo birlikte mezkur Komisyona r•lmeleri. 

(7ag) 1-4 

••• 
1 - Keıif, tartname plb mucibince İdaremizin Bafrada yapb· 

racatı İdare binası inıaatı işine talip zuhur etmeditinden yeuiden 
pa:ıarlıkla eksiltmeye !konmuıtar. 

lI - Ketif bedeli ,,~8.117,81" lira m11vakkat teminatı ,,2.108.M" 
liradır. 

ili - Pazarlık 12. 2. 940 pazartesi günü saat 15 te Kabataşda 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda Y.apılac11khr. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden ve bmir, An· 
kara, Bafra Midürlükleriodeo "140" kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - Münakasaya a-ireeekler prtnamenio ,,f'" fıkrasında yazılı 

vesaiki ihale gününden ,,8" ıı-ün evveline kadar bulundukları ma· 
halli İnhisarlar İdaresiııe ve inıaat Şubesine vermeleri ayrıca bir 
fenni ehliyet veaikası almaları ve pazarlık için tayiu olunau pn ve 
saatte v;0 7,5 rüvenme paralariyle birlikte mezkur Komisyona mü-
racaatları ilin olHur. (682) l-4 

• • • 
1 - Şartııamesi ve Eb'ad listui mucibince 1000 M3 aaodıklık 

tam bor tabla paaarlıkla sabo alıuacaktır. 
11 - Paaarlık g.11.,40 pa:ı.ırtesi fÜDÜ saıat 15 de İstanbulda 

Kabata,ta Levaaııa ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyoııuoda 
yapılacaktır. 

lll - Şartname ve liateler her pn -'Sal i•çen Şabe ve nane· 
siaıien n l•mİr, A•kara, Samsun Baımüdürlüklerinclen 220 kurut 
oıukaltiliade alınabilir. 

iV - Puarlıj"a iştirak etmek isteyenler muayyen rün ve saatte 
Y. 7,5 ıivenae paralarile veya banka teminat mektuplarile ve di
t•r kanuni vesaik.le adı geçen Komisyo•a gelmeleri. 

V - Kereste, sif olarak da teslim edilebilir. (643) 1-4 

••• 
1 - Şartname ve numunesi mucibince 150 top parıömen kağı· • 

dı açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 
il - Muhammen bedeli 165 lira muvakkat teminatı 123,75 li

radır. 

ili - Eksiltme 31.1.940 çarşamba günü saat 16 da Kabataşda 
Le.azım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve numune her gün sözü geçen Şubeden pa· 
rasız almabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte % 7 ,5 
güvenme paralarile birlikte me:ı.kür Komisyona ııelmeleri iliıı olu-
nur. (644) 4-4 

••• 
Muham. be. ~07 ,5 lem. Eksiltme 

Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. şekli saati 

Sutrifuj tulumba 4 adet 1400 00 105 00 aıık eks. 14,30 
Amp11l mubtelif mumluk 115:? .» 780 40 i8 53 » :ıı 15 

:» :ıı > 6350 > 3582 00 268 65 il > 16 
1 - Şartname, amp11I müfredat listesi ve santrifuj tulumba 

res•i mueibiace yukarıda miktarı yazılı ,,3" kalem malzeme açık 
eksiltmeye konmuıtur. 

il - M11bammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme şekli 
ve saatleri laiularında yazıluhr. 

ili - iksiltme 2.2.St40 c11ma giinü Kabataşda Levazım ve Mu
bayaat ŞuDeıindeki Alım Komisyonun.la yapılacaktır. 

iV -- Şartnameler laer ıün sözü ır•~en Ş11beden alınabileceti 
ribi tulum~a resmi de ıörilebilir. 

V - isteklilerin eksiltme için 
o/t 7,5 rlh'enme paralariyle ilirlikte 

tayin eıiilea srün ve saatlerde 
me:ıkür Komisyona a-elmeleri. 

(506) 4-4 

* • * 

1 - Şartname ve keşfi mucibince İdareınizin Şemsipaıa Bakı
mevi Su ve Havagui tesisatının ıslahı iti pazarlıkla yaptırılacaktır. 

il - Keıif bedeli 4'358.28• lira muvakkat teminatı •26.87» li
radır. 

111 - Pazarlık 1.2.940 Perıembe günü saat 15,30 da Kabataşta 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV _ Şartnamesi her gün sözü geçen Şubeden parasız alına. 

bilir. 
V - İsleklil~rin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 0 

0 7,5 
i"iivenm• paralariyle birlikte mezkür Komisyona gelmeleri. 

(683) 4-4 

lwıttvaz: Sa bibi ve Yazı lıleri Direktörü: lsmail Gh·it 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouver s Aujourd'hui 

Objet de i'adjudication 
Mode 

d'ndjudicat. 

------------~------------·~,,,._-----~ Adjudications au Rabai~ 

provisoire e.timatif 
~Ll~ d'adJadicatiou et d~--

Cabier deı Cbarges Jours Heure9 

Constructions-Reparations-Trav. Public:s-Materiel de Construction-C rtographie 

Repar. konnk Nabiye Kepsüt (nj) Publique 
Achiv. constr. konak gouvernem. Balya Gre a gre 
Constr. annexe au dortoir mil. de la g rnison Pli cach 

d'Eskiıehir 
Dressement carte etat actuel ville Gediz (ııj) Publiquc 
Modif. et repıır. tat. No 57 de la Ligue n 

Sportive a Taxim 

2000 -
599 33 

15461 51 

3000 -
135) -

150 -
45 -

1159 62 

225 -
101 25 

Produits Chimiques et Pharmaceutique -lnstrum nt 

Articles sanit. en eaoutchouc: 8 sortes Gre a gre 3530 - 530 -
Difenilnmine: 5 t. , 4000 - 300 -
Articles de Roentj!en: 4 lots ,, 3000 - 450 -
E.tuis pr. trousse de veterinaire: 100 p. ,, la p. 5 - 75 -

Defterdarat Balıkesir 
Dir. Trav. Pub. Bıılıkesir 
Com. Ach. Corps Armee Eskişehir 

1-?.-40 15 -
26-2-40 lG 
15-2-40 16 -

Municip11lite Gediz 15-2·40 15 
Prcıid. Liguc Sporfve lstanbul Taxim, 3 2-40 JO -

Ayyıldı:.ı: Pıılace No 3 

anit ir - ournitura pour Hopitaux 

Com · A.h. Min. Def. Nat. Ankara 
C. A. Dir. Gen. Fabr. Milit Ankara 
Com. Acb. Minis. Def. Nat. Anknra 

n n 

13-2 40 il -
5 2-40 14 30 

15·2·40 11 -
13·2-40 10 -

Electricite-Gaz- hauffage C ntral (lnstallaUon et Materiel 

Install. eiectr. iı l' Acade ı ic de Guerre Publique 6000 

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Toile en coton tissee iı in main: 200000 m. 
Habits d'hiver pr. capitı:ıines et mecaniciens: 

50 complcls 
Cuir couleur chocolat {au nom et pr. compte 

du fournisseur): 500 k. 

Gre iı gre 
1000 -

, 1250 -

Couverture en inine: 42 p. lap. ~4 -
Botteı: 385 paiıes Greiı.gre 'lpaıre 17 -

450 - Com. Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı 15·!?-40 ıo 

75 -

93 75 

150 -

Com. Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı 
C. A. Comm. Gen. Surv. Douıın. Ist. 

C. A. Dir. Gen Fabr. Mil. Ank. 

12-2-40 1 1 30 
1-2-40 11 

ı.2.40 14 30 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 31-1·40 10 -
n Comm. Ec. de Guerre Ank. 5-2 40 10 -

Ameublement pour ~abitation et Bureaux-!aplsserie ete. 

Lit portatif: 771 p. Gre a gre lap• 10 -

Combustible - Carburant-Huiles 

Huilc pr. machine: 24 t. 
Motorine: 50000 litres-benzine: 2000 litres 

Divers 

Bascule pcsant 500 k. 12 p. 
Balais grand: 3000 p. 
Gelatine: 310 lıt. 

Extincteur d'incendie: 27 lotı; 
Cbaudron gr.: 57 p.-id · petit: 104 p.-gamelle: 

lOUO p.·pauoire: 200 p.·gr. euiller: 100 
p.-tasse a anae: 100 p.-poelo a frire: 150 p. 

Selle: 5000 p. 
Fer a chevnl: 50000 completa·clous: 1500000 p. 
Materiel de reparation 
Crins pr. selle: 4 t. 
Chaine de patinage: 100-120 paires 
Besace: ıooo p. 
Mnteriel de conıtruction 
Crina de chcvre (au nom et pr. compte du 

fournisscur): 24 t • 

Verre diapositif marque Zciss ou Hauf 
Boite pr. havresnc sanitaire: 1500 p.-id. pr. 

ıoldats: 500 p. 
Ceinlure pr. manoeuvre: 77 p. 
Crıiue pr. manoeuvre: 77 l p. 
B llast: 10000 m3 
Ferro·Man gan de 75 Yo et de 78 %: 300 t. 

(lcs 33 % de la eontrevaleur seront a• 
vances contre lettro de garnntie) (eah. eh. 
248 P) 

Provi ions 

Gre a gre 4950 -
Pli cacb 

Publique 

• 
Gre İl gre 
Publique 
Gre a gre 

> 
, 
n 
,, 

1920 -
397 50 

1723 08 
222ss 10 

4500 08 
2400 -

,, la paire 50 -
,, la p. 9 -
n 5999 50 

Publique 

Gre a gre 
Publique 3400 -

Gre a gre la p. S -
> > 10 -

Pli caeh le m3 1 10 
Gre a gre 56745 

C. A. Command. Ecole Guerre Ankara 8·2-40 10 -

371 25 C A. Dir. Gen. Fabr. Mil. Ankara 
496 - Dir. Etable Karacabey 

7-2-40 14 -
16-2-40 15 -

144 -
29 81 

129 22 
1670 -

339 -
180 -
750 -

1350 -
9 o -

255 -

1100 -
4087 25 

Com. A:ch. Econ. Monop. Kabatache 
,, 
> 

n , 

" ,, 
" ,, 
> 

l> 

,, 

n 
,, 

Div. l&mit 

Comm. Mil. Ist. Fındıklı 

J 

,, 
Dir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 
Minis. Def. Nat. Ankara 

, 
:ıı 

Com. Aeh. lnt, Tophane 

" 
,, 
,, 

14-2·40 
14-2-40 
14-2-40 
14-2-40 
2-2-40 

12·2·40 
12·2·40 
15·2·40 

6-2-40 
1·2-40 

3-2-40 
31-1-40 
15·2 40 

. 
14 -
15 -
16 -
16 30 
15 -

14 -
14 30 
10 30 
15 -
10 30 
10 -
14 -
14 -

6-2-40 14 30 
6-2-40 14 -

,, Command · Ec. Guene Anlc. 6-2-40 10 -
n n 7-240 10-

3me Expl. Ch. de fer Etat Balıkesir 14-2·40 15 -
Com. Ach. Dir. Gen. Fnbr. Mil. Ank. 5-2-40 14 -

Pain: 850 t. (cah. eh. 427 P) Pli eacb le k. O 10,05 6406 88 Com. Ach. Command. Base Navale 14·2·40 15 -

,, 500 ,, (cab. eh. 251 P.) ,, 
Choux: 2980 k.·poirrcaux: 2980 k.-epinards: Gre a gre 

298 k. (ııj) 

[pinnrdı: 4,5 t.·choux: 4,S t.·poir:reaux: 4,5 n 

t. (aj) 
Blc concasse: 48,4 t. (aj) > 

Lcntilles comprimees pr. ıoupe: 20. 00 boites ,, 

l> o 10,05 
477 -

652 50 

5S 8 -

Avoine: 60U t. Pli cııoh le k. O 07 ,25 
Fuın pr. m&tela : 20 t. Gre a srr~ 

Adjudications a la suren "here 
Auto de ısecours ısanit. marque l ltroen 
Auto corbıllard mnrqt e Benz 
Bidonı vides d'huile: 500 P· 

Gre a gre 

n 

n 

50 -
3) -

la p. o 03 

3768 75 
36 -

49 -

435 60 

32v2 50 

3 75 
2 25 
1 13 

Marmara a lzmit et lnt. Maritime 
Knsımpaşa 

l> n 

Com. Ach. lnt. lzmir 

' 
" ,, 
> ,, 
> Comm. Mil. Ist. Fındıklı 

Com. Ach. Mil it. Edirne 

n Mil. Balıkesir 

14·2-40 16 -
Jl·1·40 15 30 

31-1-40 

31-1-40 
12·2·40 
12-2-40 
5·2-4Q 

15 

15 
11 -
ıs -
15 -

Defterdarat Ankara 5-2-40 i4 -
,, " 5-2-40 14 -

Com. Ach. Dir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 12·2·40 14 -

_______ ]~ __ Memento des Fournisseur _ 

LES ADJUDICATIONS QUI AURONT LIEU OF.MAiN 31.l· 

Dir. Gen. Monopoles : 
Hebita, cuquettu, bottinu et capotes 

(No 1297) 
Artic es de quinca llerie (No 1299) 
Mater ol en fer (No 1299) 
Metoriol de voie Decauvı le (No 1299) 
AcceHoiru 11our tuyauı: (No 1299) 
Matcrie pnur eı:tinction d'inccdıe 

(No 1300) 
Pap er pıırchemin (No 1311) 

Dir. Travaux Publics lstanbul : 
Repar bitine faculte forutıerc (No 1297) 

Com. Ach. Mil. Kırklareli : 
Viın e de bneuf (No 1298) 
Trn pelte• (No 1Ul2) 
Fıı, baucles, cuir, circ ete. (No 1312) 

Direction P.T.T. İstanbul: 
Beaace et eacs pour facteura (No 1299) 
Guoil (No 1299) 

Com. Aclı lotend. Maritime : 
Viande de moutoo, lıoeuf et egnHtı 

(No 1301) 

Clıemins de Fer Etat: 
Beodne (No 1300) 
Aıphahaııa place gare Sirkeci {No lSOl) 

Com. Ach Miniıt. Def. Nat. : 
Comodine avec gl•c• (No 1300) 
Pıjama (No 1300) 
Bateau pour charbon (No 1301) 
tfo.ue pr. lits et COUHİDI, &HUİt•ma n 

ele. (No 1302) 

Direction Lycec Kütahya : 
Hebiıa (No 1307) 

Municipalite İıtanbul : 
Fabrıcation canosHrie pour cam=en 

(No 130i) 

Table (No 1302) 
Hou11e pr. lıt et taie d'oreiller (r-1° 
Rcpar. Ta~iıkelnı a Bakırköy (No 

Com. Aeh. lntend. Topballe 
Chaudron, recipieot pr. leit, pot •

11 

(No 1302) 
Ch Orure de chauı: (No tS09) 
Tu a l thc (No 1510) 
Canevaa (No 1313) 
Boiı Jl'IUr four (No l!Sl~) 

Oirectioıı Surete izmir : 
Habita civils (No 1302) 

Com. Ach. Militaire İsparta 
Maceronı•, aucre, pomme de terr• 
nonı et lentil es (N'o 1303) 
Com. Acb. Militaire Lülebur 

Boie pour four (No 1303) • • :ı 
Direction Pr. Dounneı lı.ı:tl" 

Tıuuı, vach tte, pcau, papier d• ıt 
lettes, aoie artif c elle (No tS03) 

Cooı. Ach · lntendance fı.OI 
Support pcıterieure pr. cible de •' 

pagne (No 1311) 

Kaymaltamat Cılınnbeyli : 
Piaquu ruee ot Noa pr. portu (rJ0 

Com Ach. Diviıion Siva•: 
Coke (No 1312) 

5 ome Bur. Executif Istaıtb' 
AcceuoırH d'eutomobile (Ne> ısı' 

• 
NOTES ı Lea Numeroı entro P' 

tbc1eı ıont ceu:ı: de llOlre jourrı•1 

lequel l'nia a paru. 
c•) Lu affairH auivie• d'ııae 

riıqae ae rapportent • du v••1" 

adj\ıdicatıo• i la ııurenchere. 

( 3 üncü sayfadan devam) 

* • • Miktarı 
Kilo 

Cinsi 

4500 Ispanak 
4500 Lahana 
4500 Pırasa 

İzmir tayyare birliklerinin yukarıda cins ve mikdarı yar.ılı l 
lem ıebze ihtiyacı 19 ikinci kanun 940 tarihinde pa:.ı:arlıkla 1' 
eksiltme inde talibi çıkmadığ'ından pazarlık 31 ikinci kal111 

çnrıamba günü ıaat ıs te kışlada İzmir ıevezım amirliti sat1~ 
komisyonunda yapılacaktır. 

T lımin edilen tutarı 652 lira 50 kuruştur. 

Teminatı muvakkata akçası 49 liradır. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
İıtekliler tic ret odasında kayıtlı olduklarına dair vesilı' 

termek mecburiyetindedirler. 
3 

Pu.arlığ'a i tirak edecekler 2490 aayılı kanunun 2 v• ~ 
maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika) rı ve teıni"' 
vakkataları ile birlıkte ihale saatıııdau evvel komisyona ıP 
atları. 

Edirn Aıkeri Satınalma Komisyonundan : 

Beher kilosuna 7 kuruş 25 sııntim fiat tabwin edileo 1'1' 
li ıarnizoııu birliklerinin ağır hayvanları ihtiyacı için 600 t ı 
1 f kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. İhalesi 12.2.940 J''J' 
ıüııü ıaat 15 tedir. Kırklareli tümen aatmalma komİlyon"' 
pılacaktır. İlk teminatı 3262,5 liradır. 

• • 

A.nk ra Defterdarlığından : lı 
CiNSi Markası Muhammen bedeli Munkkat 

Lira Lfr' 
Hasta nakliye otomobili Cıtro n 50 : 
Cenaze nakliye otomobili Benz a 1 

Yukarıda evsafı yazılı otomobillerin 5.2.940 t rihinde "' 
ih lesi yapılın k üz.ere pazarlıkla satışa ltonulmu tur. c 

İstcklil rin adı geçen günde Deft rdarlıkta toplanaca1' ~ 
n gelmeleri ve otomobilleri görmek ve izahat almak i•1' 
Deft rdarlık Mılli Emlak müdürliliün mür caatları. 

Aıkeri F brikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satıı'' 
Komisyonundan : 

Beherine 3 kurut bedel tahmin edilen 500 det 1 
yat tenekesi Askeri fabrikalar umum müdürlilğii mer e:ı 1 

liomisyonunc 12 2.1940 pazartesi günG saat 14 de puarlı1''f# 
satılacaktır. Şartna e parasız olnrak ko iıyoadıın verilir· ~ 
muvakkat teminat olan 1 lira 13 kuruı;ı ve 2490 namaral• 
2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur aün ve saatte JıO 
müracaatları. 


