
t 

t 

• 

, 

Dördüncü Sene No· 1355 

ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için Kuruı 

3 Aylıfrı 450 
6 " 850 

12 " 1500 
Ecnebi memleketler ıçın 
12 aylıgı 2700 

Sayısı 5 ~~uruş 

PAZARTESi 

HERGON CIKAR IKTISADI. MALI. TiCARi VE ZİRAi 

GAZETESİ 

11 Mart 1940 

İDAREHANE 
Galata, F ermeneciler Cad. 

Kenber hanı. 2nci kat 
No. 8·9-11-12 

iLAı 1 ŞARTLARI 

lcla.re hı:nemiı.de görüşiilur 

Telefon: 49442 

Posta kutusu No. 1261 
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Umum Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 
"---~~~~~~~--~~~~~~~--~""'!'""'!~~·--~~~!'!""""~!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!~~~~~~~----'!""'!!'!'~-"'!!!!--!'--~~------~'!!'!!'!!~~~~~~ 

Ekonomik Haberler 
Buğday, arpa, keten tohu~ p~_:-- Tü;k ~Fransız ticaret anlaşması 

rinç ve tiftik fiyatları I Fransa ile olan ticaret anlıış-
1 Son bir hafta içinde şehrimize ı mamızm müddeti bu ay so· 
)'370 ton buğday gelmi,tir. Fi- nunda bitmektedir. Yeni bir ııu· 
111~larda hiç bir değişiklik ol- laşma yapılması i~in hazırlıklara 

'-lıştır. Evvelce Haydarpnca ı başlanmıftır. Y enı anlaşma, ara-
}olj '$ ' • o o A .. 

~ Yle harice sevkedilen sert mızda ıktısadı ıtıla!ıı gore ~azır-
tdaylar timdi Mersinden Pa- I lanacak ve Fransa ıle olan hcara

~'• Yoliyle ihraca beşi nmıştır. I reti~izi çok fazlalaştıracak bir 
~'~rak mahsulleri ofisi yerli 

1 

şekılde olacaktır 
"tırnıencilere mütemadiyen mal . 
tıaıaktadır. Türk - Yunan tıcraret anlasması 

Qı ARPA 
ı_~ ; hafta içinde muhtelif mın
ıtı,~ ardan şeb.rimize 990 ton 
eı G ltlıniştir. ihracatın azalma· 
l\~~trine arpa fiyatlarında dü-

Gk olmuştur. 

it KETEN TOHUMU 
ıtı.ı'.1Yadan mühim miktarda 
~ıı ••tennıesi üz.erine keten to

lb1ı f -.ı... ıyatları 20 para yiiksel
't{ıt 

liG • SUSAM 
~'9 ltt.ırn etin susam ihracı ıçın 

&adc • " • • h._d vermemesı uzerıne pı-

'-lıt 1\. bir durgunluk hasıl ol· 
~t. 1 ftyatl.ır düşmeğe ba9lamıf· 

&· PİRİNÇ 
bi, : hafta içinde fiyatlarda hiç 
~cıı 11deaişiklik olmamıştır. Ana
~lt·~n nıal gelmemekte yerli 
lıı11~ k fabrikaları faaliyette bu 
~t~ \.tadır. Vaı.iyet böyle gi
ıtıı._ 1Yatlnrın yükseleeeği tah-

olu 
n01aktadır. 

s
0 

TiFTİK 
Ufu~ 11 

hafta içinde 2100 bel ye 
ı,, i ~atılınıştır, En ziyade İta
~~ 1~111 tual toplanmaktadır. Tif· 
!iti t'*catçıları Birliği tesbit et
'ıtıİı{allar üzerinden birçok 
t.~lıf~ etlere mal göndermek 
1!. •nd b 'llitte e ulunmaktadır. Bu tek· 

cevaplar beklenmektedir. 

ry'P k YAPAK 
•ttı ; b piyasası durıundur. 

'1._,l • rikaların pek a:ı mal 

parafe edilecek 
Muvakkat ıurette temdid edi· 

len Türk - Yunan ticaret anlaş
masınrn müddeti bu gün bitmek
tedir. 

Ankaradan gelen malumata 
göre, yeni bir ticaret anlaımaaı 
yapılması için müzakereler müs
bet şekılde odicelenmİftİr. An
laşmanın bu gün imzalanacağı 
aöylenmeldedir. 

Amerlkaya Meşe Palamutu 
ihracatımız 

Amerika piyaaaları için Çanak· 
kale ve Eze mıntekalarından 

meşe palamutu toplanmaktadır. 

Kilosu 3,5 kuruştan külliyetli 
miktarda palamut ihrııcatı baş
lamıştır Fransa ve ingiltereye 
tiftik, Romaııyaya çekirdeksiz 
üzüm, keten ve keııe\•ir tohumu 
gönderilmiştir. Amerikalılar, ta· 
kımı 25 · 27 kuruttan koyun 
baraağı toplatmıtlardır. Mazı 

talepleri de artmıştır. Kilosu, 
cinslerine göre, 25 - 35 kurut 
üzerinden satılmaktadır, 

Türk • Yugoslav Afyon Anlaşması 
uzatıldı 

Türk - Yugoıılav afyon aıılaş

ması, üç ay uzatılmıştır. Yeni 
bir aıılaşıoa yapmak üzere mü· 
zakerelere yakında başlanacak- • 

tır. 

inşaat malzemeleri lnglitereden 
getiriliyor 

Kanunlar: Kararnameler ve Ticaret Muahedeleri 
---- - - - ---

Koordinasyon Heyeti Hakkında Kararname No. 2/12879 
19.2. 1940 tarihinde tatbikine Müdafaa, Maliye, İktisat, Ziraat, 

başlanılan 3780 numaralı M. Ko- ~ünakal:it ve "Ticaret yektlle-
- rınden terekkub etmesı ; icra 

run.aıa Ka~ununun ~ .~ncu mnd- Vekilleri Heyetinin 20.~. 1940 
desıne tevfıkan tetkılı ıcab eden tarihli içlimaında karargır el· 
Koordiuasyon Heyetinin Milli muştur. 

3680 numaralı kanun mucibince Ereğli Kömür Havzasında tatbik 
edilecek iş mükellefiyeti Hakkında karar 

BiRiNCi KISlM 

Umumi Hükümler 
Madde 1 - Kömür istihsalini 

memlaketio ihtiyaçlarını temine 
kafi bir derecede bııluııdurmak 
ırayesile Ereğli Kömür Havzası 
için 3780 numaralı kanunun 
9 uncu maddesine milsteniJen 
ücretli iş mükellefiyeti tesis e · 
dilmiştir. 

ıuretle bulunaeak mikdarın her 
iıletmenio 1938 ve 1939 ıenele
rindeki vasati İfti mikdarları ile 
hasılı iarpları beliği büliin mÜea· 
suelerce Zonguldak mıntakuı 

ı iktisad Müdürlütl1 emrine ame· 
le Birliti veznesine yatırılır. 

Madde 7 ~ Kendilerine iş 

mükellefiyeti tahmil edıleııler 

daiml ve müoavebeli çalıştıkla

rına g-8re iki ıınıfn ayrılır. Dai
m! surette it ba,ında bulunmak 
ilzere celb edilenler blrinei ııoı · 

fa, diterleri ikinci sınıfa 4alııil 
ayılır. 

1KlNCl XISIM 

Madde 2 - Birinci maddede 
yazılı iş mükellefiyeti, Zongul· 
dak Vilayeti ahalisiııdeıı kömlr 
işlerinde az çok çalıtmış olan 
veya bu itlerde çalışmayı adet 
edinmiş ailelere meıısup olup 
çalışma yaşına gelmit bulunan 
veya biç bir işle meuul olma-

1 h lk C11lb uıulleri, çalışma şartları ve 
yanlarla diğer vilayet er a ın- mazeretleri 

dan maden işlerinde mesai ve Madie 8 _ Birinci suııfa da· 
bilgilerinden İstifade edebilecek bil olanlardan aylıkla çalıttırı
ihtisas erb abı, san'atkar ve işci lanla'ra İktisat Vekaletince di
bilümum vatandaşlara tatbik o· ğorlerine Ze11iulclıık mıntakaıı 
lunur. .. . . b" . h İktisad Müdürlütilnce şahsen teb· 

Komur ıtlerı ta ırıne avza bli at a ılır. 
d bT d k"' .. . fh I' k'l 1 r y P a ı ın e omur 11 1 ıa 1

• na 1 Tebiğat ikinci ımıfa dahil olanla-
ve tahmiline amil olan bilümum k.. - . de t . ra oy esası uzerın n nnzım 

hi:ımetle~le lw~ ~· biri~et i~ali, etlilen liatelere göre kaymakam
maden dıreklerının kesılmesı ve 1 N h' l de N h'yo M-d-. • . . . • ar, a ıye er a ı u ur-
naklı gıbı ışler de dahıldır · l · '-.. l d M hta la ı'ht' • erı, KOY er e 11 r r ve ı· 

Mıulde 3 Keııdilerıne iş H ti • t f d b ı· . yar eye erı ara ın an u ıs · 

mükellefiyeti tahmil edılenler 1 t 1 · 11 b'I ı· b' . . e erın umumuıı ıure ı ece ı ır 

sailerine mukabil ücretleruıı a· 1 t l'k' t t il l _ 1 . A yere a ı ı ve mu a •ıu er o 
lırlar. Bu ucretler ktısad Veka· 

1 

ilinı suetile yapılır. 
letince, emsaline iÖre teabit edi· Tebliğ'atm icrasına memur 
len normal ücretlerdir. Bunlarııı makamlara liıtelerin üç 11ilıhaıı 
içtimai yardım salııasındaki hak ıönderilir. Bunların birinci nÜs· 
ve mükelldiJetleri de cari usul• laaıı tilik eıılilir. ikinei nüıhaaı 
ı~re tabidir. teblite memur olanlar nezdin-

Ücrcte iıtihkak bilfiil çalışma de hıbolunu, ilçilncıü nibbaıı 
ile meşruttur. teltlii yapıldıtına dair liıtenin 

llıı lltı b 
~ lı•y)' ve u mübayaatlarını 
.ti ili tıı kalitelere teşmil etme-

İı:giltereden mühim miktarda 
inşaat malzemesi ve fabrika a
lalı satın alınmaktadır. Bu me· 
yanda Sümer bank umum 
müdürlüğü de pamuklu ve yüo-

Kanuni tatillerden iatifade e- airindelr.i mel'uhat imza edildik
denlerle münavebe ıuretile ça- ten sonra derhal Zonguldak mıo· 
lıtma usulüne tabi olanlardan takası İktisatl Miidürlütüne gÖ•· 

' iatirahat halinde balunanlara ça· derilir. 

~· y:~••yı müteessir etmekte· 

1 'tıkaı 
111

l hükumetimi:ıin bazı "t •rat~ •· ı •lltı \lccarın elindeki mal-
~'ti a(S ~ alnıaları için emir ver-
~il / •nı:uektedir. Bu vaziyet 

ıya•ayı canlandıracaktır. 
Y11.rtı --

lü wenııucat fabrikalarımızın 

takviyesi için Londradan yeni 
malzeme getirmet• karar ver
mittir. 

lışmadıkları müddetler için Üe· Halen bur.ada çalı,makta o· 
ret verilmez. 3008 numaralı İt }anlara it mükellefiyeti, bulun· 
Kanununun 46 ıncı waddeai mtl- duldarı müeueaelerde herkeain 
eibiuce Cümhuriyet Bayramma ıörebileeeti bir yere aıılacıak 
tesadüf eden günlerde çalıtma iliolarla teblif olunur. 

' nöbetinde bulunanlara mezkur Madde 9 - Celb liatelerinde 
kanuııun bükümleri dairesinde 
ücretleri verilir. &o Utla fiyatları yükseliyor 

~--~t.i~ıılerde düşmüş o 1 a n 

Yapılacak bu yeııi ıiparitleri 

kararlaştırmak üzere banka mü· 
iıendis ve teknisyenlerinden bir 
grab Ankaradan şehrimize gel
mit ve Londraya hareket etmiş
tir. 

, Madde 4 - Kendilerine it 
mükellefiyeti tahmil edilenlerle bu 

mükellefin adı, balıtaaınıa adı, 
ıoyadı, doğum tarihi b•landuğu 
•illyet, kan, aahiye n klyii 
lııanıi tarillllerııle ve hanıi it 1•· 
rinde ne kadar mlddet için it 
batında haaır lıt11l11nacatı rlıt•
rilir. 

) İtlerj .•hracat fiyatları ihracat 
tı· ııın y . d 

... 11lde eruı e tedbirleri sa-
"'ltt tein " ~ G it it 1 ar yukselmeie bat-
li t lb ij 

8 
Yada 430 lirete kadar 

~•le 1.ı ~ olan fiyatlar, 580 
ı .lira.,e ıç Piyasada 24 liradan 
'ttı f .. a çık . 
tel iYaU ın.ıştır. ihracat tacir-

~erı lek~~ı ıltı.lya için 600 }i. 

~ilı llı.ılltt 1~ etınişlerdir. 
~i/t lieya. ~hracat tacirleri Ve-
li ~ Y1ı ... Chne sevkolunan Tür 

~il ... llrta 'h 
ıaı tar11• 1 racatçılar birli-

""' '"lbes· · lltııı 1 b lll\n bir an evvel 
eldeınektedirler 

lıınır•d --._ 
~~~it Za zeytinyağı fiyatı 
tlı~ •yr 
'~ ıııı lo"'I 111Yağı ihracatçılar 

tıııd .. •nını >'t'- tıı .. 1. ş ve 5 asit eaa11 
til "rı a ınc d' l . . 
"'lııaı llııı ihraç ~· ı mış z~ytın-
~, An 11ld, t . •yatının lzmir 
lı "IJ it tslını . 
'it, llrtıt l fartıyle 56,58 

0 •rak teıbıt etmiı· 

Takas muameleleri 
Türkiye ile ticaret, tediye ve· 

ya takas anlatması olmıyan dev· 
letlerle yapılacıek takaı muame
lelerini tanzim etmek üzere bir 
taliwahıame hazırlandıtı ve bu 
talimatııame ahkimınca takas 
muamelelerinin Takas Limited 
Şirketi tarafındao tedvir edile
ceği yazılmıştı. Bu türlü mem
leketlerle yapılacak ithalat ve 
ihracat takas limitet şirketine 
verilecek bir beyanname ile tes
cil ettirilecektir. Takas limitet 
zıirketi, bu beyannameyi kabul 
veya reddetmek hakkına aabip 
olicak ve keyfiyeti kısa zaman
da beyanname aabibine bildire· 
cıektir. 

mükellefiyetin talbikine memur 
edilecek olanlardan yedek ıubay 
ve erlerin listeıi İktisat Vekale
tince hazırlanarak Milli Müdafaa 
Vekaletine göoderilir. Bunlar
dan yedek subay olanlar 1076 
numar.ılı kanunun 25 inci mad
desinin 24 üncü bendine göre 
ve iktisat ve Milli Müdafaa Ve
kaletleriuce müştereken tetkik 
ve Koordiııaayon Heyetince tet
kik olunmak suretile, erler de 
1111 numaralı kanunun 64 Üııci 
maddesi mucibince tecil edilirler. 

Madde 5 - Maden müesseİe· 
leri arasında itci celbi için her 
ne tekil ve nam altında oluraa 
olsun propaganda yapılması ya
ıaktır. 

Madde 6 - Büyük itletmeler 
tarafından itci celbi için 1938 
ve 1939 yıllarında ıarf edilen 
paraların İfci batın• iıabet eden 
nMti mıkclan .... tutularak bu 

Madde IO - Kendilerine iş 
mükellefiyeti talımil edilenlerin 
ııbhi vaziyetleri Eretlj K~mür 

Hauası Sağlık Tetkilitı tarafın
dan teıbit olanu. 

Bunlardan ıerek ite elveriıli 

bulunaolarıo gerek ıılııbatları ça
lıtmsğa mütaid olmadıJı için 
köylerine iade edilenlerin yol 
masrafları müretteb oldukları 
müesseıeaelerce ödenir. 

Madde 1 1 - Listeler umumi
yetle iki ay çalııma Ta bir ay 
istirahat esası üzerinden terlib 
olunur. Çalışanların itiyatları 
ve köylerindeki iıtibıal vaziyet 
leri göıöoünde tuttularak lüzum 
ve ihtiyaca göre bu müddetleri 
çotaltmak veya azaltmak ıure

tile değiştirmiye İktiıat Vekaleti 
ıalihi yettardır. 

(Devun var) · 

Müteahhit 1 erin Takvimi ------ . ..__.~ ~~- -------
YARIN 12.3.940 ta YAPILACAK İHALELER 

İst. Gümrükleri Başmud. 
Bukül, pamuk'u ve yünlü mensucat ver

nikli boya (No 1~32) 

Çanak. Mst. Mvk. SAK : 
P otrel ve civato (No 13.34) 
İnhisarlar U. Müd.: 

Polatana b:ıkım evi tamiri (No 1336) 
Şı~e aaıbalaj kitıdı (No 1336) 

Devlet Demir Yolları : 
Motorin (No 1339) 
Don yağı (No lS42) 

P.T.T. Umum Müd,: 
Terar.i (No 1341) 

İstanbul Belediyesi : 
Havagnr.ı ocaA"ı (No 1341) 
Demir dolabı (No 1.S41) 
Bina ankazları (No 1341) • 

İst. Elektrik Tramvay ve Tünel 
İş]etmeleri : 

Kırtui1• malı.emesi (No 1341) 

Balıkesir Askeri SAK : 
Sığır eti {No 1341) 

Kırklareli iıkan Müd.: 
Ç ft öküzü (No 1341) 

Tekirdağ Nafıa Müd. : 
Şose tamiri (No 1S40) 

lıtaobul Komut. SAK : 
Çorbalık merı:imek kompriı:nesi (No 1340) 
Tırnıi rat ml\lı.emesi (!\e l353) 

İçel Orman Çevirge Müd. 
Çam e9çarı (No 1340) • 

Nafıa Veklleti : 
Etüt ve aplikoıyon amelyatı (No 1342) 

M. M. Vekaleti : 
Riyasetı Cumhur Bando heyeti me,kha

nesinde yap. tadılit (No 1342) . . 

İzmir Kmlçullu llğretmen okulu: 
Golf elbise (No 1342) 

Beden Terbiyesi Genel. Dir. : 
Kık sekiz kürekli (No 1342) 

Haymaoa Belediysi : 
Harita tanimi (No 1344) 

İzmir Nafıa Müd. : 
lı.m'r ithalit gümrüAü binuı tamiri 

(No 1345) 

Adana Belediyesi : 
Tel kafeı ifi {No 1345) 

Denizli Orman Çevirt• Müd. : 
Çam atacı (No IS45) 4-

Aıkeri Fnbr. U. Müd. : 
Toka, pota ocafrı, vıda ızrafıt Pota va . 

(No 1348) 
Tophane Lvz. SAK : 

Un çuvalı (No 1351) 
Tire fanila (No 1351) 
Ar.ıpul kutu n (No 1352) 
Saraçhane binHı tamırı (No 1353) 

Edirne Askeri SAK ; 
Gemıcı fe:ıeri, semer urganı, ım fıçıı ve 

yatak tu uınbaaı (No 1350) 

iohiııarlar Umum Müd. : 
Pa to (No 1350) 

Afyon Vilayeti : 
ihata dıvarı inw (No 1351) 

Ankara Belediyesi : 
Ser ıııf. (No 1352) 

Hamı' : [) Tırnalı: içine alınmı' nu• 
meralar, ııin hangi sayılı gu.ıtede neşr-
o dııA"tınu iÖ&terir. 

[•} Sonunda yıldız i'areti bu!u:ıan itler 
müuyıdeye aittir. 

J!!iaat ·Tamirat- rtafla işleri - r~alze_me_-H_a_rit_a __ _ 
Balıkes ir Kültür Direktörlüğünden : 

• 4 3 1940 tarihinde ihalesi yapılmak üzere bedeli l.eşfi 4234 lira 
40 kuruş olup teminatı :Jl7 lira 58 kuruııtan ibaret olıııı Ayvalık 

'ı merkezinde inta edilecek okul binasının iu,aatına talip ~uhur etaıe· 
diğinden on gün temdit ed ılmiştir . 

l İhale 14.Mart.1940 perşembe günü saat on be,te vilayet maka
mında miltetekkil daimi eııcilmen huzuruuda yapılacaktır. 

Taliplerin yukarıda yazılı ıün ve saatte muvakkat teminatlarını 
1 yatırdıklarına dair makbuz veyahut şayanı kabul banka mcktublarile 

ve ehliyet veıikalarile daimi encümene müracaatları ilin olunur. 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden : 
27.3.940 çarıamba günü saat 15 de İıtanb11l Telefon müdürlüğü 

eksiltme komisyonu odasında 1814,80 lira keşif bedelli Şişli tele-
'. fon santralı binasında yaptırılac k tadilat ve inşaat ışleri açık ek

siltmeye konulmuştur. Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, 
hususi ve fenııi qatnameleri, proje, keşif hulasaıile buna müt .. ferri 
diğer evrak levazım daireıiııüe görülecektir. Muvakkat tenıınat 137 

' liradır. 

! İsteklililerin en a:ı 1000 liralık bu işe benzer İf yaptığına dair 
idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden lst nuul viliyet iııe 
müracaatla ekıiltme tarihinden 8 gün evvel alınmıt ehliyet ve 940 
yılına aid ticaret odaaı veıikalariyle aelmeleri 

Zonıuldak Vilayeti Daimi Encümeninden: 

Zonguldak vilayeti içinde karl'&S ve taksimah yapılmı§ 
İdarei Hususiye binası ikmali inıaah için yapılacak 62 819 
lira 33 kuruı keıif bedelli doirama, sıva. parke - mermer iti. 
ıtor ve her türlü döıeme, elektrik. asansör, su ve kalorifer 
tesisatı ve sair işler vahidi fiat ve muhammen bedel üzerin
den ve itin 34.000 liralık bir kısmının inoaatı esnasında yap· 
dırıp yaptırmamakta Vilayet Daimi Encümeninin muhtar ol
ması ıartile kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuıtur. 

Muvakkat teminat 4391 liradır. 
Eksiltme 25 mart 940 pazartesi gunu saat 11 de Zon

guldak Vilayeti Daimi Encümeninde yapılacağından ta· 
liplerin ihale gününden en az 8 gün evvel Zonulg
dak Vilayetine müracaat ederek Vilayet makamından 
almmıı müteahhitlik ehliyet ve bu yıla ait Ticaret Odası ve 
40.000 liralık bina işi yapmıı olduğuna dair vesikalarla mu
vakkat teminatlarına ait makbuz veya banka ve teklif mek . 
tuplarını ihtiva eden kapalı zarf ihale saatinden bir saat ev -
veline kadar Vilayet Encümenine verilmiı bulunacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak Vilayet 
Nafıa Müdüriyetinde ve Daimi Encümen kaleminde görüle· 
bileceğinden talip olanların muayyen .rün ve saatte Daimi 
Encümende hazır bulunmaları ilin olunur· 



2 M aka.ta GaHteai 1 l Mart 1940 

Bu gün ilan olunan Münakasa ve ··zayed le • lerin de 12.S.940 salı günü a:ıat 10,30 da belediye encümenine oıüra· 
caatları 

Muhm· bed. Teminat Müracaat yeri ~ ı ı cı Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 
A) 1\1ünakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafıa itleri, Malzeme, Harita 

Haydarpaşa Nümune hast. poliklinik kısmı· 
nın tevsii İnf. 

Şişli T eldon santralt binasında yap. tadilat 
ve intaat işleri 

İdarei husus'ye binası ikmalı inf. için yap. 
doğrama sıva, parke, mermer işi stor 
ve türlü her döteme elektrik, asamıör , 
ıu ve kalorifer tesisata 

Ayvalıkta okul binası inşası (temd.) 
Sincan köyünde beş dükkan inıası 
Fer tatbikat okulunda mutfak ve çamatır 

ocak ve kazanları tamiri 

aç eks. 

" 
kapalı :r:. 

paz. 

2515 94 

1814 80 

34000 -

4234 40 
168.t 45 
1000 -

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari aıat, Hastahane Lvz. 

189 -

131-

4391 -

317 58 
126-
75 -

İst. Sıhhi Müesseseler SAK 

İit. Telefon Müdürlüğü 

Zonguldak Vilayeti 

Balıkesir Kültür Direk. 
Ank İskan Müd. 
Tophane Lvz. SAK 

- --

25.3.40 14 30 

27-3-40 15 -

25·3 40 11 -

14·3-40 15 -
25 3-40 15 -
15 3.40 14 -

Demirci Belediyesinden : 
Demirci kasabasının elektrik projesi tanzimi işi açık eksiltaıe.1_' 

konulmuştur İhale 25.3 9-tO günü saat 14 te Demirci Bcledıye daı· 
resinde yapılacaktır. Muhammen bedel 1.00 ) liradır. . 

Müteahhidin kasaba civarındaki suları tetkik ederek hangisİP10 

stenilen kuvvei muhnrrild temin edeceğini tayin ve tesbit edecell 
tir. 

Sudan islihuli mümkün olmadığı takdirde başka muhnrrih ı.ıı· 
vetler esasına göre, proje tacı.İm edilecektir. Kuabıının haril8~ 1 

yoktur. Müteahhit Nafıa Vekaletinden bu gıbi i lerine yapabilecef" 
ne dair fenni ehliyet ve.ikası ibraz. etmek ş:uthr. 

Muvakkat teminat 15 liradır. Fazla malUmat almak istiyerıletİP 
Demirci belediyeiine müracaat etmeleri ilan olunur. 

• • • 
Elektrik ve kalorifer tesisatı yapılacaktır. Bak: in§B91 

sütununda Zonguldak Vilayeti ilanına. 

Klor gau 30 tüpde: 13j0 k. pa:r:. 1025 - 153 75 Ankara Belediyesi 
M.M.V. SAK 

12 3-40 10 3n 
22 3 40 11 

r, en~cat - Elbise - Kundura - Çamaşır v. s. 
Askeri Fabrikalar Umum Müdiirlüğü Merkez Satınalına 

Komisyonundan : 
yod: 500 k. ltemd.) ,, 

f lektrik-Havagazı-Kalorifer(tesisat ve malzemesi) 

Elektrik ve kalorifer tesi,ah (Bak inş. SÜ· kapah z. 
tununa) 

Demirci kasabasının elektrik projesi tanzimi aç. ek. 1000 ·-

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
--------~--~~~----~~~--.......::..-------- ---
Pamuk çorap: 5000 çift paz. 1500 
Paltoluk kumaı: 280 m. (temd.) 1020 -
Torbalık bez: 60-100000 m. (şart. 150 kr-) paz. m. O 30 

Mobilya, büro ve ev eşyası Muşamba.!.. Hah, v.s. -
Stor v . . döşeme (Bak inşaat sütununa) kapalı z. 
Mektep ıırası paz. 950 -
Sıra: 2U ad.·otretmen kürsüsü: 1 ad.-yazı .. 300 -

tahtası: 2 ad. 

lVatbaa işleri - Kırtasye-Yazıhane Levazımı 

Zonguldak Vil!yeti 

75 - Demirci Belediyesi 

225 - M.!'d.V. Hava SAK 
1ı; 50 iıt P.T.T . Müdürlü~ü 

2250 - Askeri Fabr. U. Müd 

. 
Zong-uldak Vilayeti 

14 25 T ophaue Lvz SAK 
45 - Aıık · Levazım SAK 

25·3-40 11 

25 3-40 14 -

t 1340 ıı -
20-3-40 15 -

SAK Ank. 18-3-40 14 -

25·3 40 11 -
15 3 40 14 30 
12·3-40 15-

Belıer metresine 30 kuruş bedel tnhmin edilen 60 ilfi. 100 bİll 
metre torbalık bez Askeri fabr~ka~ar~ umum müdürlüğü satın~l~: 
komisyonunca 18 3 .9:10 pazcırtesı guııu saat 14 de puarlıkla ıh' 
edilecektir. Şartnaıne 1 lira 50 kuruş mukab linde komisyondan ,e 
rilir. Taliplırin muvakkat teminat olan 2250 lira ve 2493 nuınsr•' 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıkları"' 
ve bu işle alakadar tüccardan olduklarına dair ticaret odası "•esi1'•' 
ıiknsile wezkür gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 
4 3.940 paıartesi aaat 15 de açık eksiltmesi yapılacağı ·ilaP. ~ 

dilmiş olan 280 metre paltoluk kumaş için eksilme günü ve saatı"ıı 
de toplanan komisyona her hangi bir talip müracaat etmediğ'İP~e 
eksiltme 23 3.949 çarşamba saat 15 de B. Postane biııası bİ11111~ 
katta P. T. T. müdürlüğü odasında toplanacak komisyonda )'8~el 
msk üzere ÜLere 10 güıı müddetle uzatılmıştır. Muhammen be 

~~~--~----~ 

10~0 lira, muvakkat teminat 76,5 liradır. ~ 

Tuliplerin oldnptaki fenui ve eksiltme ' rtnamelerini görtıı'jjl 
üzere çalışma günlerinde mezkur müdürlük id ri kalem le'lı'aı'eı 
kısmına, eksiltuıe gün ve saatinde de 940 senesi için muteber ticıı'rı• 
odası veıiknsı muvakkat teminat makbuzıle komisyona mürn~ 

Kırmızı zamklı kağıt: 250 O tabaka-beyaa aç . ekı. 300 ı 

zamklı kitıt: lliOOOO tabaka 

Mahrukat, Benzin, Makine yağlan v. s. 

Muot: 16 t. pa:ı. 

Müteferrik 

Palukaı 8000 ad. (şart. 243 k.) kapalı z . 
Bakır tabak: 50t O ad. paz. 
Bakır kazan küçük: 250 ad. büyük: 250 ad. " 
Sa9 ekmek tavuı yap: 40J ad. " 
Lokomotif metali: 200 t . kapalı z . 
Maraoıoz takımı 2 sandıklı: 50 ad. 
Butu bidonu: 15 ad. 
Çelik havaıazı borusu normal manıoolu: 

24.500 m. 

Demir malzemeı 10 kalem 
Dizel motöril yedek parçaları 

paz. 
,, 

aç. ekı. 
pa:r:. 

2612 80 

Beh. 6 -

21250 -
IW-

6000UO -
ıuooo -

450 -

225 - D D. Yolları Haydarpaşa 26 3.40 11 

391 92 Ankara Belediyeıi 12-3 40 10 3ü 

3600 -

1593 75 
18 -

27750 -
1500 -

68 -

75 -
223 30 

Jandarma Gen. Komut. Ank. SAK 27-3-40 
Tophane Lvz. SAK 13-3 4 ı 

" 13 3.40 
Ank. Lv.z. SAK· l 1 3-40 
D.D.Y. Ank. Haydarpaıa Sevk Şefliai 25.4 .40 
M.M.V. SAK 18·3-40 
Edirne Aık SAK 15 3-40 
Aok. Havaıazı Şirl<eti Müd. 25 3-40 

Ankara Belediyesi 

" 

10 -
15 -
14 30 
15 
15 30 
11 -
10 -
15 

r obilya, Büro ve ev e~yası, Muşamba, alı v.s. 
__..... ----..... ..... - - - ___...,.,--....,....._,.. - -

İstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: ~· 
930 lira dahilinde mekteb sırası yaptırılacaktır Pazarlı~la. ~f 

ıiltruesi 15 3 940 cuma g-ünü saat 14 30 ~a Tophanede Lv. A~1' Jııl' 
Satın alma Komisyonunda yapılacaktır. ilk teminatı 14 lira 2:> 
ruştur. Şartname ve oümuııesi Komsisyonda görülür. 

Ankara Levazım Amirliği Satınnlma Komisyonundan= 1 A,atıda cins ve miktarı yazılı üç kalem okul malzeme.si .15', 
• 1·111 tırılacaktır. Pazarlığı 12.3.1940 saat 15 de Ankara Lv. Amir ı,. 

Al Ko. da yapılacaktır. d'' 
1 •• v 

Hepıiııin muhammen bedeli 3v0 lira kati teminatı 45 ıt 
Şartnawe ve krokiı;i Komisyonda görülür. 

Motopomp: 5 ad. (milteabbit nam ve he
sabına) (temd.) 

1000 -
1488 60 

12500 - • 1875 - ,, 

26·3-40 1 o 30 
15 3 40 10 30 
ı5.3.40 10 30 

Ciıısi Adet 
Sıra 20 

Saç levha: 1.5 m/m: 60 t. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Arpa veya yulaf: 170 t. 
K. ot: 15 t. 

,, : 30 t. 

B. ll 7 eye de 1 er 
Muhtelif hane ve hamam eıyaaı 

Amplifikatör kortinı marka (plaka çak· 
matı mahıus maa hop-rlör komple 
radyo makineıi): 1 ad 

Gardrop, karyola, tuvalet takım v.ı. 

F11nda çalı11: 67 .0 kental 
Af yon sandıkları 

Motar 16 beygirlik 
Benzin ve yat tenekesi: 600 ad. 
Takıi etomobili 
Değirmen motör akaamı 
Bina ankazı 

pa:r:. 

paz. 

" ,, 

aç· art. 

" 

,, 

pu. 

pa:ı. 

paa. 
aç. art. 

20400 -

k. o 06 75 
1050 -
2150 -

506 -

60 -
1000 -

500 -
4000 -

lıtanbul Sıhhi Müesseseler Attırma ve Eksiltme 
Komisyonundan : 

Haydarpaşa Nümune haatanesinin poliklinik kısmının tevsii ın· 
ıaatı işi açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 25.3 940 Pazartesi günü saat 14,30 da Cağaloğlunda 

Sıhhat ve İçtiml Muavenet Müdürlütü binasında kurulu komisyonda 
yapılacaktır. 

K~şif bedeli 2515 lira 94 kuruştur. 
Muvakkat temiııat 189 liradır. 

İstekliler, mukavele, fRrtııame, keıif Ye buna bağlı diğer evrakı 
her gün komisyonda görebilirler. 

İstekliler 1940 yıh ticaret odası veııikesile 2l90 sayılı kanunda 
yazılı vesikalar ve bu ite benzer 2000 liralık i' yaphğıiıa dair ida
ralerinden almı' oldukları vesikalara istinaden eksiltmt' tarihinden 
8 gün evvel İstanbul viliyetinden almış oldııkl&rı ehliyet vuikularile 
birlikte belli güo ve aaatte komiıyona gelmeleri. 

İıtanbul Leyazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
Fen Tatbikat okulunda mutfak ve çamaşır ocak ve kazanları 

tamir ettirilecektir. Pazarlıkla ekıiltmeai 15 mart J940 cuma aünü 

1530 -

86(1 62 
78 75 

157 50 

25 20 

Aık. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

Tophane Lvz. SAK 
İıtanbul Komut. SAK Fındıklı 

" 

İıt. 4 üncü İcra M m. Tophane 
Medrese Sok. No 21 

İst. 5 iııci İcra l\leın. Beyoğlu İstik
lal Cad. No 352·35~ 

İıt. 3 cil icra Beyoğlu Ayazpa,a 
Saray Arkaaı 

lıt. Orman Çevirge Müd •. 
Toprak Mahsulleri Ofıiİ lst. Şubesi 

Sirlır.ecıi Liman Han 
Elınıılı Elektrik T.A.Ş. 
Ank. LYZ. SAK 
Aak. 3cü İcra Bakım Garajı Ank. 
Keıan Malmüd. 
Ank. Belediyesi 

18-3-40 14 30 

13340 14 -
19-3·40 111 -
18·3 40 10 -

16,19 3 40 9 -

13-3·40 14 -

16,23·3·40 12 

17-3-40 15 -

12·3·40 14 -
18. 19 3-40 14 -

26·3-40 
21-3-40 15 -

aaat 14 de Tophanede yapılacaktır. Keşif bedeli 1000 lira ilk temi
natı 15 liradır. Ketif ve şartnamesi komisyonda görülür. 

ilaçlar, Klinik ve lspençiyarı alat, Hastane Lvz. 
M. M Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

Muhtelif tarihlerde müteabhit nam ve hesabına satın alınacağı 
ilan edilt=n 500 kilo iyodun eksiltme günlerinde istekli bulunam;dı· 
ğındaıı aynı miktarda iyot 22 mart 1940 cuma gününe kadar pazar · 
lıl..la aa!ın alınacaktır. Müteahhit naın ve besabına satın alınacak işbu 
iyodu vermiye istekli bulunanların teklif edecekleri fiyat üzerinden 
kati teminatlariyle birlikte pazarlık günü saat 11 re kadar Ankara· 
da M. M. V. Satınalma Ko.na müracaatları ... 

Ôa"retınen kürsüsü 1 
Yazı tablası 2 

• •• 
' Stor V• &• döıeme. Bak: in§aat siitununda Zongulda1' 

layeti ilanına. __ _____,_/ 

atbaa işleri, kırtasiye ve yazıhane Lvz. 
Devlet Demiryolları ve Li;anları J§letme U. İdnresindell 

Muhammen bedeli 3000 lira olan 25000 tabaka 1<ır~~a 
ve 100.000 tabaka beyaz zamklı kağıt 26 3.940 salı .'1~ snat 11 de Haydarp şad Gur binası dahilindeki Koı1111 

tarafından açık eksıltme usulıle ııatın alınacaktır. i~' 
Bu İ§e girmek iııtiyenlerin 225 liralık muvakkat te!!'11ı 

ve kanunun taym etliği vuiaikle birlikte eksiltme güıı.0 ,f 
tine kadar Komisyona müracaatları lazımdır Bu i~e aıl f 
nameler K~syond~ p;ırasız o~rtı.k dağı~~ 

ahrukat, Benzin!.-~al~ yağlar v.ı:....!_ 
Ankara Belediyesinden : 

ııt• 
Temiı.lik i~leri için 16 ton mazot pazarlıkla ıatın alıuacll 
Muhammen bedeli 2612 lira 80 kuruştur. 
Teminatı 391 lira 92 kuruştur. .1ıt 
Şartnamesini görmek istiyeıılerin encümen kalemine 'f/e 

1 ~' 
lerin de 12.J.940 salı günü ıaat I0,30 da belediye encüme~ııe ,/ 
caatları. ~ 

Müteferrik 
ıııı' 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satırıfl 
Komisyonundan: ı.ı' 

Tahmin edileıı bedeli 20 400 lira olan 6t) ton 1.5 m dl ~til 
ğında normal eb'adda saç levha. Askeri Fabrikalar Umudl., ~ 
lüğü Merkez Satınalma komisyonunca 18 3 940 pazartesi gil 0~ • 

14.3U da paLarlıkla ihale edilecektir. Şartname parasız. ol11'~jı1 
miıyondaıı verilir. Taliblerin muvakkat teminat olan 1530 ift, 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle k0~ 1 
olcnadıklarıııa ve bu işle alakadar tüccardan olduklarına d111

' ,,d 
ret Odası veı;ikasile mezkür gün ve saatte komiııyona dlürsC 

Ankara Belediyesinden: M. M: v. Satınalma Komisyonundan: 0eı 
Su işleri lüzumu olan 30 küpte 1330 kilo klor gazı pazarlıkla • Hepsine tahmin edilen fiyatı 10.000 lira olan 50 ~ f' 

alınacaktır. sandıklı marangoz takımı pazarlıkla satın alınacak~ır· tı l.ı 
Muhammen bedeli 1025 liradır. lığı }8.3 940 pazartesi günü s.ınt 11 dedir Kati teınııı"' to" 
Teminat bedeli 153,75 liradır. lira olup şartnameı;i Komisyonda görülür. Talipl~rifl 
Şartnameııiııi a-örmek iıtiyenlerio encümen kalemine ve iıtekli- yen vakitte M. M. v. Satınalma Ko. da bulunmaları· 
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Ankara Havagazı Şirketi Müdürlüğünden: 
'4 Ankara Havagnzı Şirhti, şebeke ihtiyacı için eb'at ve mikdarı 
, ~iıda yazılı, oksijen l·ayn. ğına mahsus imal uz.unluğu 10-1-1 met-
t ık normal manşonlu çelik bavagazı borusu satın alacaktır. 

4000 metre iç kutru 30 milimetrelik 
4500 metre iç kutru 40 milimetrelik 
2000 metre iç kutru 50 milimetrelik 
8000 metre iç kutru 80 milimetrelik 
1500 metre iç kutru 100 milimetrelik 
2200 metre iç kutru 125 milimetrelik 
1300 metre iç kutru 150 milimetrelik 
1000 metre iç kutru 200 milimetrelik 

dit ~adde: 1 - Borular haddeden geçirilerek eksiz olarak imal c=· 
lbı~ elacaktır. 

Ld Madde: 2 - Boruların mukavemeti kı mm. 65-55 ve inbisat 
... d· o 1 ,.o 14 olacaktır. 

dıı Madde: 3 - Borular dahilen ve haricen bitümlenmiş ve ayrıca 
ii~ ~lhına aıcak bitüme batırılak empreniye edilmif jut sanlmış ve 
"<trı k' · ıreçlenmiş olacaktır. 

lilt Madde: 4 - Boralar f brikadan çıkarılmadan evvel 75 atmosfer
t, •otuk su tazyikinden geçirilerek muayene edilmit olacak ve 

Ctlbc protokolu tirkete toYdi edilecektir. 
k,d Madde: 5 - Teklifler en geç"~5 mart pazartesi günü saat 15 e 

llr Şirket müdüriyetine tevdi edilmiş olacaktır. 

MOnakasa Gazete.i 

Urfa Tümen Satınalmn Komisyonundan: 

Cinsi 
Miktarı 

Kilo 

Pirinç 3l)U0 
S. yağı 7000 
S. yaa-ı 2400 

Muhammen Muvakkat 
l edli teminatı Hangi birli , c Eksiltmenin 
r r. Lr. Ku ait olduğu Şe. Ta. 

810, 
7.i50 
2520 

t:n7 5 
J51 25 
189 00 

G. Aııtep k, z 20.3.40 IU 
,, " " w 3 40 15 

54 A. Aç. E. 20.3.40 1 O 
Yukarıda cins ve miktarı ve muhammen bedeJlerilc muvaldrnt 

tem'natları yazılı 3 kalew erzekın hizalarınde gö.sterildiği şekillerde 1 
eksiltmeye konulmuttur. 

Evsaf ve teslim 'artlarını gösteren şartnamesini isteklile.r her 
gün Urf.ıd.ı tüme.ı satm 1 na komisyonunda okuyabilirler ve ko· 
mi.syoııdan para ız alınabilir. 

· Ekıiltmeler Urfada tümen satınalma konıisyonunda yukarıda 
yazılı şekil tarih ve saatlerde yapılacaktır. 1 

Teklif mektupları eksiltmenin yukarıda yazılı açma saatinden 
bir saat evveline kadar satınalma komisyonu başkanlığına makbuz 
mukabilinde verilmiş olacaktır. Bu saatden sonra mektuplar kabul 
edilmez. 249 J Sayılı kanunun 43 üncü maddesine uygun şekilde 
pesta ile gönderilecek teklifler kabul edilir. 

Şartnamenin dördüncü maddesinde istenilen vesikalar ve mu· 
vakkat teminatın konulduğu zarf içerisine konulacaktır. 

3 

l - İdaremizin Paşabahçe müskirat fabrikasında mevcut 4000-5000 
kilo Füzel yağı pazarlıkla satılacaktır. 

il - Mal bedeline fıçı bedeli de dahil olmak üzere muhammen 
b@dd 500 lira % 15 muvakkat teminatı 75 liradır. 

lll - Pa:ıerlık 26.III 9t0 salı günü saat 16.30 da Katabaşta Le· 
vu zn ve Mubayaat Şubesindeki Alım Satış Komisyonunda yapıla· 
caktır. 

iV - Nümuneler hergün sözü geçen fabrikadan alınabilir. 
V - İsteklıleriu arttırma için tayin olunan gün \'e saatte ~o 15 

miktarındaki teminat par larile birlikte mezkur Komisyona gelme· 
leri. (1734) 2-4 

* • • 
Mulı. bed. % 7,5 tem. Eksiltme 

Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. şekli saati 

SKF 146 Rulman 60 adet 2615 - 196 - açık ek. 11 
XLS. 2 SW2 ,, lOO ., 

1 - Şartname ve resimleri mucibince yukarıda cins ve miktarı 
yazılı malzeme açık eksiltme usulile satın alınacaktır. Madde: 6 - Teklif edilecek fiyat cif Haydarpafa olacaktır. 

Madde: 7 - Asrari müddeti teslim tercih esbabındandır. 
ol Madde: 8 - İhale halinde ihale bedelinin % 10 u kati teminat 

•rak . k 

İzmir LeYazım Ami~liği Satınalma Komisyonundan il - Muhammen bedeli, muvakkat teminatı, eksiltme saati hi-
. zasında yazılıdır. 

Miktarı Tahmin edilen Tem. muv. ihale tarihi Saati Jll _ Eksiltme l5. 111. 940 cuma günü saat J t de Kabataşda 
Kilo tutarı akçası d ı fır et veznesine yatırılacaktır. 

Cinsi 

dG,· Madde: 9 - Daha fazla malumat almak arzu edenler şirket mü· 
1
Y•tine müracaat edebilirler. 

Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım omisyonun a yapı acaktar. 
Lira Kr. Lira Kr. b 

iV - Şartname her gün sözü geçen Şubeden parasız alına i· 
Bulıur IOUOO 1250 93 75 15.3.940 15 1 leceti gibi resim de tetkik edilebilir 

() - K. Fasulya 10000 2000 150 15.3.940 l5,30 V - İsteklilerin eksiltme icin tayin edilen gün ve saatte 0 o 7,5 
· Deınir Yolları ve Limanları lıletmesi U. İdaresinden : Zeytinyağı 2000 840 63 15.3 940 16 ıüvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona gelınt:leri ilan olunur. 

2s.4 l.1uhammen bedeli 600.000 lira olan 200 ton lokomotif metali İzmir tayyare bırliklerinin açık eksiltme suretiyle münakasada (1842) 2-4 
Ut A940 tarıbi?de pertembe günü saat 15.30 da kapela zarf usulü bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı 3 kalem enak ihtiyacına 

1 
• • • 8rık~rada idare binasında satın alınacaktır. verilen fiyat pahalı görüldüğünden eksiltme on güu uzatılarak iha· 

~•ıı u ı§e girmek istiyenlerin 27.7511 liralık muvakkat teminat ile I leleri hizalarrnda yazftı tarih ve saatlerde kışlada Levazım Amirliği 1 
ıt.dlınurı tayin ettiği vesikatıırı ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a Sahııalwa Komisyonunda yapılacaktır. 

•r l<.ooıisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 1 Tewiuatları hizalarında yazılıdır. 
4-r Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesiııde, Hay· l Şartnamesi her gün Komiayonda görülebilir. 

Muh. bed. ~ 07,5 tem. Eksiltmenin 
Cinsi Mikfarı lira kr. lira kr. tekli saati 

P•tada Tessellüm ve Sevk ŞeflitinJen dağıtılacaktır. istekliler ticaret odasuıda kayıtla olduklarına 
50 kiloluk tuz çuvalı 150,000 A. pazarlık 14 

dair vesika gös· 
1 

Cephe 1Bali l A. 1100 83 açık 14,30 
Dikistrin kola 4000 Kg. 1400 105 pazarlık 15 termek mecburiyetindedirler. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

8. Komisyonundan : maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat muvak-
kGtuk ı~ takımına altı lira kıymet takdir edilen omuz kayışlı altı kataları ile birlikte ihale saatinden evvel Komisyona müraoaatları. 
kıttı klu palaska takımından Örnek ve evsafına uygun sekiz bin ta- • • • Tahmin Teminatı muv. 
•lıııac ~Palı zarf usulile 27.3.940 çartamba günü saat onda satın Miktarı Cins edilen tutarı akçası Münakasanın • İhale 

'"tır. 
L ş. t kilo lira lira kr. şekli tarih gün saati Qiltc kr namesi iki yüz kırk kuruş karşılığında komisyondan alına· 
ıı,l ' olan bu eksıltmeye girmek istiyenlearn 3600 liralık ilk temi· 4'J0U sade yağı 4200 3l5 açık ek. 15.3.940 10 
tiiıı :e fartııamede yazılı belgeleri muhtevi teklif mektuplarını belli 5000 toz şeker • l375 l l3 13 » ,, 11 

•at dokuza kadar komisyona vermi' olmaları. İzmir tayyare birliklerinin açık eksiltme suretiyle münakasada 
1 - bulunan yukarıda cins ve ıniktarı yazılı iki kalem erı.ak ihtiyacına 
&lnnbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: talip çıkwadığmdan eksiltme on gün uzatılarak ihaleleri hizalaruıda 

~ \' tnid 0 b k b k yazılı tarih gün saatları nda kııjlada İzmir leva um aınirlig" i satmalma •tlıkı en alınacak 250 küçük ve 25 üyü a ır kazanın pa· 
de lat il ekıiltınesi 13 3.40 çarşamba günü saat 14,30 da Tophane· komisyonunda yapılacaktır, 
,. 11 tıbul L A 1 · 1 ) · d 1 ._ H 1 Teminatı ınuvakkata nkçalara hizalarında yaulıdır. 

1 - Şartnamesi mucibince 150,000 adet 50 kiloluk tuz çuvalı 
müteahhidi namına ve diger iki kalem malzeme hizalarında göste· 
rilen usullerle eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları eksiltme saat
leri lıiularıııda yazılıdır. 

111 - Eksiltme 26. 111. 940 salı günü hizalarında yazılı saatler· 
de Kabataşda Levazım ve Mubayaet Şubesindeki Alım Komisyonun 
da yapılacaktır. 

iV - Şartnameler ıözü geçen Şubeden parasız alınabilir. 
V - Saat münakasasıııa girecekler tartnamenin 13 Üncü mad· 

desinde yazılı vesaiki haiz bulunmaları şarttır. 
VI - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde 

~~ 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona müracaatları. 
(1778) 2-4 

• • • ltıiıı v. amir iğı satına ma comısyonun a yapı acaıdır . ep- ı 
~G tcıhnıin b d l' 212- 0 r ·ık t • t 1593 l' 75 k t Şartnamesi her gün komisyonda görülebelir. 

ltıuııe ve ete ı l ~ kıra! ı deou~a-ıl" ıra uruş ur. 1 i~tekliler Ticaret Odasın kayıtlı olduklarma dair vesika g~ster· l - Nümunesi mucibince muhtelif evsafia 600 adet oval kalıp 
şar n me erı omısyon a goru ur. . e"'eıi açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 13 •" 5 b" i mek mecburıyetinaedirler. ıs 

3 40• ın adet bakır tabak alınacaktır Pazarlıkla elu'ltmesi' Ek "it . f k d l l 2490 l k 2 3 - - il - Muhammen bedeli 5JO lira muvakkat teminatı 44,2.> liradır. 
illa~ Çar9amba günü saat 15 de Tophanede Lv. aaıirliği sahnal· dd Isı. mdeye ış ıra e e:e ~er ıl &~}k' ı 1ı anunun. ve wncku 111 - Eksiltme 14. Ilı. 940 perşembe günü s at lt>,3~ d Kaba· 
11 Otniıy d 1 k T l . h d 1' 1450 1' "lk • ma e erıo e ve şartnamesın e yaz ı vesı e arı ve temınntı muva ·• 

1 
K d 

~ll~ 108 lironu7~ a yapı acnNyr. a ımın e .! ı ıra ı temı· kataları ile birlikte ihale saatından evvel komisyona müracaatları. 1 taşda Levazım ve Mubııyaat Şubesindeki A ım omisyonun yapı· 
.. ,, a a kuruştur. umuoe ve şartnamesi komisyonda gö· ı lacaktır. 

() Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan: r. ıı b . . 
•tı''l d .•ş adet buğu bıdonu yaptırılacaktır Pazarlığı Edırııe mü 
''-t ıo aıreıinde sahnalma komisyonunda 15 mart 94') cuma günü 
~'•i k dadır. Muhammen tutarı 450 ve teıninntı 68 liradır. Şartna· 
'O 01bi • 

~iıy0 syonda görülebilir. isteklilerin ıözü reçen gün ve saatte 
tıa gelmeleri. 

l'tııı· Ankara Belediyesinden: 
--t 15 ~tlik i'leri ihtsyacı için lüzumu ola 10 kalem demir malze

P.ı11furı ınüddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
~ıı~ a:nıen bedeli lOlJO liradır. 

~ ş,rt a kat teminat 75 liradır. 
~ ltıiııt ..,

11
a'?1e ve l stesini görmek isti yenlerin her gün encümen im· 

~Gttı, 11~ ısteklilerin de 26 3 940 salı günü saat I0,31) da belediye 
h1e -

L ııı muracaatları. 
~t " • Su · ı . . 

Pa~ 1 ıt erı polar dızel motörü için lüzumu olan yedek parça· 
~ıı~ r ıkla alınacaktır. 
l',Qı~ltın:ıen bedeli 1488 lira GO kuruttur. 

~, . Ş,rt~ııat b_eddi 223 lira 30 kuru,lur. 
~ 1~tckıiı'~Csıııi görmek istiyenlerin her gün encümen kalemine 
'"iııe ltıe~ııı de 15.3.940 cuma günü saat 10.30 da belediye encü· 

~ ., • • Y \lracaaUarı. 
~·~ lçın a~gınlard, ve ıeyliiplarda kullanılmak üzere bele· 

1tıda11 t •nacak olan 5 aded motopompa istekli çıkma· 
~\tha~ •lltrnesi on gün uzatılmııtır. 

1 şettılnar;1bn bedeli 12.500 liradır. 
~"at '"lna ~deli 1875 liradır. 
b;ı~~e "e ~esıni görmek istiyenlerin her gün encümen ka
t~1)e e~st~klilerin de 15 3,940 cum.ı günü saat 10 30 da 
~r~~a~ı~ cuınenine müracaatları. 

~ latr-----=-~~~·~~~~~~~-
. 1,~ ır.e, Et. Sebze v. s. 

t 1( 'nbuı K -
~l, 0ttıi 1y0 omutanlığı Satınalma Komisyonundan: 
tıı~t lıtıi ihr rıuınuzda mevcut evsaf ve şeraitine göre Gümüşsuyu 
~ıı~ıt, P.ıu11,

1{acı olan 15 bin kilo kuru ot pazarlıkla s&tın alına· 
lııt. ~~'lıe 11 b ~a~ına 19.3.40 sah günü ıaat onda batlanacaktır. 
~~ .... lekliler·e elı l 50 liradar. llk teminat parası 78 lira 75 kurut· 

1
•10 ın ben· " F d ki d K 1 tıuııa ı gun ve saatte ın ı ı a omutan ık satınalma 

'~ •'., 1\. llaüracaatları. 
~) i~ 0rnı, 
L. 'C\ltt lil'ac1 Y~nurnuz.da mevcut evsaf ve ıeraitine röre 16 
"\9~ lt. l\t~ıç n otuz bin kilo kuru ot pazarlıkla satın alı· 
~._,~lc'ktı ~Mkasasına 18.3.940 pazartesi günü saat onda 
~~ "S>-.r.,11t ~ uhaınmen bedeli iki bin yüz liradır. ilk te· 
' '-'clr '''tt:~ı elli yedi lira elli kuruıtur. İsteklilerin belli 

'c'-tla.. ındıklada Komutanlık Satınalma Komisyonu· 
~ı. 

• ~·-• -·-·--·· · • • ,,.- -•· ••' •• L • -,• ·~ 

· Nafıa : Vekatelindelt~": 

Elazığ· İran hududu hattının takriben yüz kilometreden ibaret 
bulunan Şeyhviran deresi - Duşmalan, Orih karşısı kısmının etüt 
ve aplikasyon ameliyatı kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

1 - Münakasa 15.3.940 tarihine teudüf eden cuma günü saat 
on altıda Vekaletimız Demiryolları lnt•at Daireıiodeki munakasa 
Komisyonu odasında yapılacaktır. 

2 ...... Bu işin muhammen bedeli doksan bin liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 5750 liradır, 
4 - Mukavele projesi. eksiltme ıartnamesi, Baymdırlık i'leri 

genel şartnameıi, etüt umumi fenni şartnamesi, kati mükafilerio 
hesaplarına aid 4 A numaralı tip, istikşaf haritası, katar sür'atlerini 
ve fren mesafelerini gösterir diyaiframdan ibaret bir takım müna· 
kasa e~rakı -150 kuruş mukabilinde Demiryollar İntaat Dairesinden 
tedarik olunabilir. 

5 - Münakasaya girmek isteyenler bu huıustaki her türlü re · 
feranslarını ve diter vesikalarını bir istidaya bağlıyarak münakasa 
tarihinden en az sekiz gün evvel vekaletimize müracaat ederek bu 
münairnsa ıirel..iloıek için ehliyet vesikası isteyecekler ve bu vesi· 
kalarıııı teklif zarfına koymuı bulunacaklardır. 

6 - Teklif verecek olanlar teklif zarflarını 2490 numaralı ka· 
ououn ve ekailtwe şartııawesinin tarifatı dairesinde hazırlayarak 
müoakasanın yapılacağı saatten bir saat evveline kadar numaralı 
makbuz mukabilinde inıaat dairesi arttırma, eksiltme ve ihale ko· 
misyonu başkanlıtına vereceklerdir. (1493) (848) 4-4 

Muhammen bedeli 25000 lira olan 100 ton karpit 19.4.9;10 cuma 
günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankerada İdare binasında sa· 
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin ( 1875) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de 
kadar Komisyon Reislitine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden Hay 
darpaşada Tesellüm ve sevk şefliğiodeu dağ'ıtılacaktır. (1611) -1-4 

' 

iV - Nümune her gün sö Ü geçen Şubede görülebilir. İst kli
lerin ek iltme için tnyin <'di en gü ı \'~ sa tte 0 

0 7,5 güvenme ar l ı· 
rile birlikte mezkür -..omisyona müracaatları. ( 17.llı 3 4 

• • 
1 - Şarhıawe ve numunesi mucibince 23 adet palto açılt eksilt

me usulile alınacaktır. 
1 il - Muhammen bedeli 410 lira muvakkat teminatı 30,75 
liradır. 

111 - Eksiltme 12 Ill 940 salı gunu a t 16 3') dn Kabataşda 
Levazım ve Mubayat Şubesinde d Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

1 iV - Şartname sözü geçen Şubeden parasız. alınabıleceti gibi 
numune de görülebilecektir. 

V - İıteklilerinin eksiltme için tayin edılen gün ve saatte 
% 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona müracaatları. 

- (173l) 4 4 

lstanbnl Jandarma Satınalma Komisyonundan · 
1 - On bin kilo kundura köselesile on bin kilo sarı vaketanın 

kapalı zarf eksiltmesi 14 mart 940 perşembe günü saat on be11te 
Taksim Ayazpafada Jandarma Mıntıka Komutanlıtı binasındaki Ko· 
miıyonumu7.da yapılacaktır. 

2 - Her ikisinin bir istekliye ihalesi caiz olduğu gibi ayn ayrı 
isteklilere ihaleleri de caiz olan işbu malzemeden köselenin ınu· 
hammen bedeli (yirmi iki bin beş yüz lira) ve ilk temiııııh (bin altı 
yüz seksen yedi lira elli kuruş) ve sarı vaketanın wuhaınmcn bede· 
li (yirmi altı bin beş yüz lira) ve ilk teminatı (bin doku7. yüz sek
sen yedi lira elli kuruş) dır. 

3 · Şart kağıdı Komisyonda her gün görülebildiği gibi iki 
yüz kırk beş kuruş mukabilinde alınabilir. 

4 · İsteklilerin talip olacakları cinse ait ilk teminat mal san· 
dığı makbuzu veya banka kefalet mektubu ve şart kii.ğında ya:ulı 

sair belgeleri havi teklif zarflarını eksiltme saatinden bir saat ev· 
veline kadar Kowisyoııumuzdn bulundurmaları. (1448) 4-4 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 
İdare ihtiyacı için 500 kilo kuru zamk alımı açık eksiltmeye 

konulmuştur. Eksiltme 27.3.fl40 Çarşamba saat 15 de 8 . Postahane 
b nası birinci katta P. T. T. Müdürlüğü odasında toplanacak Mü 
dürlük Alım Satım KomiS}'Onunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 600 lire, m~vakkat teminat 45 liradır. Ta
liplerin olbaptaki mühürlü nümune \'e eksiltme şartnamesini görmek 
ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere çalışma günlerinde mez· 

İmtiyaz Sahibi ve yazı İtleri Direktörü : İsmail Girit kur Müdürlük idari kalem levazım kısmına, eksiltme gün ve saa· 
Buıldığı yer: Akın Basımevi İstanbul tinde de 940 aeııesi için muteber ticaret odası vesikası ve muvakkat ---------------"'"""------------1 teminat wakbuı.ile Komisyona müracaatları (1735) 2-4 

' 
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Obiet de ı.1adjudication d'ttdjudicat. eatimatif provisoirc. Cahier deı Charges Joura Heur<.>s 

Adjudications au Rabai!_ 

Constructions-Reparations-Trav. Publics- ateriel 

Censtr. iı l'hôp. Modele H. ıpaşa Publique 2515 94 
n > la bat. centrale telcpb Şişli " 1814 80 

Achev. constr. İl la bit. Dir. Comptabilitc par· Pli cach 31 00 -
ticulicre (trav. minuiserie, badigconnnge, 
trav. de marbre, store, articles d' ıımeuh-
lement. install. cbnuffnge central enu, 
asccnseur et electr.) 

Constr. bit. icole a Ay\·alık (aj) 
" cinq boutiques a Sincan köy 

Rep. foyers et chaudieres des cuisineı et bu- Gre a gre 
anderies de l'ecole d'applicat. technique 

4'234 40 
1684 45 
1000 -

de Construction-Cartographie -
189 - Dir. Hyg. et Assi t. Soc. Cağı:ıloğlu 
137 - Dir. Tcll'phones lstıınbul 

4391 - Vilayet Zonguldak 

317 58 
126 -
75 -

Dir. Culturc Balıkesir 
> Etnblıssement Jmmigres Ankara 

Com. Ach. lnt . Tophane 

25-3 40 14 30 
27-3-40 15 
25-3·40 11 -

14-3·40 15 -
~5 3.40 15 -
15-3-40 14 -

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstr~~ts Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 

Gaz chlôre: 1350 k. (dans 30 tubeı) 
lode: 500 k. (ai) 

Gre iı gre 
ll 

1 25 - 53 75 Municip litc Ankara 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Anknra 

12-3 40 10 3ll 

22 3.40 11 -

E lectricite-C: az-C hauffage Central (lnstallationet nteriel 

lnstall. chııuffage central electr. (Voir Constr.) Pli cach 
Drenement projet elccır. ville Denıirci Publique 1000 

Habitl ment - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Vilayet Zonguldak 
75 - Municipalıte Demirci 

25-3 40 11 -
25-3-40 14 -

C. A. Min · Def N t. Ank. Dep. Avint 11-3-40 l 1 -
Dir P.T.T. lstnnbul 20-3·40 15 

Chnuuetteı en coton: 5000 paires Gre a grc 1500 225 -
toffe pr. paletots: 280 m · (aj) 102J - 76 50 

Toile pr. ıac: 60-100000 m. (cah eh 150 P) Gre iı gre le m. O 30 2250 Com. Ach Dir Gen. Fabr. Mıl Ank. 18·3-40 14 -

Ameubtement pour ;1abitation et Bureaux-Taplss rle ete. 

Stor et autrcı aılicleı; d'ameublem. (V. Const.) Pli cach 
Sancı d'ecole Gre i. gre 950 -

> s 20 p.-chaire: 1 p.·tableau noir: 2 p. n 300 -

Travaux d'lmprimeri • Papeterie - Fourniture de 

Papier r•mm ro•ge: 25000 feuilles id. Publique 30 o -

blanc: 100000 feuillcs 

Combustlble - Carburant-Huil s 

Muoal: 16 t. Gre a gre 2612 80 

D 1 ve rs 

Ceintures: 1000 p. 
Auiettea en cuivre: 5000 J>• 

Pli caeh 
Gre · grc 

la P• 6 -

Chaudron en caivre grandı: 250 p.·id. petits: 
250 p. 

Fabricntiun po&le ea t6le pr. fabricatlon pain: 
40 p. 

Metal de locomotive: 200 t. 

Ootillage de menuisier dans 2 caisses: 50 p. 
Bido ı pr. npeur: 15 p. 
T•y • do ıax en acıier avcc mnnchon normal: 

24500 111. 

" 
21250 -

120 -

Pli cacla 600000 -

Gre il gre 100 O -
> 451 -

Materlel en fer: 1 O lotı Publique 1000 -

Pi•ceı de reehanıes pr. moteur Diesel 
Motepompe: 5 P• (au nom et pr. compte du 

fourniueur) (a J) 
Tble en plaque de 1,5 m/m: 60 t. 

Provlsl ona 

Orre: 250 t.·avoine: 200 t.-foin: 200 t. 
Pommea de terre: 12,5 t. 
Orre ou avoine: 170 t. 
Foinl 15 t. 

• 30 " 

Atfl11diıations a la surenchere 

Gre a rre • 1488 60 
12500 -

Gre a gre 20400 -

Cre i gre 

n 
,, 
n 

n 

le k O 06,72 
1050 -
2150 -

Cbarbonı 972 quintaux Publique 
n 3000 ,, • boiı de clıene: 990 m3 » 

> 4000 > 

Bois: 200(}() quint.·boiı de . constr.: 200 m3 

Oiven objeh de maison et de bain 

Amplificateur mnrque Gorting (rrıdio complet 
pr plnqueı avec haut purleur : 1 p. 

Auto de taxi 

Acceuoires de moteur de moulin 
Bidona pr. benzine et huile: 600 p 
a~combreı de bitine 

" 
" 
" 

,, 

,, 

Cre a gre 
l> 

Publique 

506 -

1000 -

500 -
60 -

4000 -

14 25 
45 -

Vilnyct Z nguldak 
Com. Ach. lnt. T ophnne 
Com. Ach. lnt. Ankara 

25.3.40 11 -
15.340 ı4 3e 
12-3·4\J 15 -

ureaux 

225 - lre Exploit. Ch. de fer E.tat H. pıışa 26-3-40 11 -

391 92 Municipalit~ Ankarn 12·3-40 10 JO 

3600 -

1593 75 

18 -

27750 -

1soo -
8-

75 -
223 30 

1875 -

1530 -

160 -
860 62 
78 75 

157 50 

77 -
293 -
105 -
293 

C. A. Comm. G Gendar. Ankara 
Com. Ach. lnt. Tophane 

n n 

" 
lntend. Anktırn 

27-3··'10 10 -
13-3-40 15 -
13-3-40 14 30 

11-3·40 15 -

Ad iniıtr. G~n. Ch. de fer E.tat Ank. 25-4-40 ıs 30 
Bur. Ex ed. H pıışıı 

Com. Acb. Min. Def. N::\t. Ankara 
Com. Ach Mil. Edirne 
Dir. Societe Gez n nir Anltııuı 

Munic'pnlitc Ankara 

n " 
n n 

18-3-40 11 -
15-3 40 10 -
25.3·40 15 -

26-3·40 10 30 
15.3.40 lO 30 
15-3-4" 10 30 

Com. Adı. Dir. Gen. Fobr. Mil. Ank. 18·3·40 14 30 

Com. Aeb. Milit Vize 
,, n Edirne 

Com. Ach. lnt. Tophane 
Com. Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı 

n n 

Dir. Vakoufs Kııdıköy 

" n 
n '! 
> ll 

4me Bur. Exec. lst. Tophane, Med
rese Sokak No 24 

13·3-40 
15-3 40 
13·3 40 
19·3 40 
18·3·40 

14-3 411 
14-3-40 
14-3-40 
14-3-40 

16, 19·3 40 

14 -
15 -
14 -
10 -
10 -

l5 -
15 -
15 -
ıs 

9 

5me Bur Exec. lst. Beyoğlu, istiklal 
Cad. No 352-354 

1~-3-40 14 

3me Bur. E%ec. Ankara Garnge 
Bakım 

Dir. Fisc Keşnn 
Com. Ach. lnt Ankara 
Municipıslite Ankara 

18, 19-3-40 14 -

26·3·40 
12-3-40 14 -

. 21 -3-40 15 -

Memento des Fournisseurs 
-- --------

LES ADJUDICATIONS QUI AURONT LIEU DEMAIN 12.3.940 

Dir. Pr. Douanes lst. : 
8ııacule, tİ~•u• en coton et en lııine pein· 

ture un vernis {No 1332) • 
Com. Ach. Place Forte Çnnak : 

Poutrelle et boulons l 'o 1334] 

Dir. Gen Monop : 
Rcipar. ma a:ın manıpu ation Polatane 

[No 13361 
Papıer d'emballage pour bc.11teılle11 

[No 1339] 
Chemins de fer Et at : 

Motorine [No 1339] 
Gra ·ne [No 1342] 

Direction Gen. P.T.T. Ank.: 
8a ııncu [l '141) 

Com. Perm. Munic. İstanbul : 
Foyer de ~Bil n air 11341] 
Arruoire en fer (No 1341) 
Dece bru lıiitı11e (No 1S41J 

Dir. Gen. Exploit. Electricite 
Trams et Tunnels: 

Fourniture de bu au [No 1341) 
Com. Ach Mil t Btılıkesir: 

Vıande de bo~uf [No 1341) 
Dir. Et bliuemcnt lmmigres 
Kırklareli : 

!Sorufı da labour (No lS-41) 
Dir. Trav. Pub. Tekirdağ : . 

Repar . chac .. ie (No 1340] 

Com Ach. Comm. Mil İst : 
1 Compricıis da lantıllea ponr auupe 

[No 1340] 
Matcrıel de reparatlon (No 1353] 

Direction For~ta lçel : 
Arbrea de sapin (No 1340] • 

Minlsthe Travaux Public:ı: 
Trav. d 'cıudaa at aplıcat ena (No 134~] 

M ZAY 

Ecole Nor. Kızılçullu d'Izuıir : 
Hobits golf [No 1342) 

Com Ach. Minist. Def. Nat. : 
Mcd f cotion locııl exercJco bando nıu•İ' 
qııe Pre•d. Repub'. (No 1342] 

Dir. Gen. Ligue Sportive: 
Giıue a 8 romes (No 1342) 
Muııicipalite Hayıuann : 

DreS1ement carte INo 1344) 
Dir Trav. Publ. İzmir : 

Repar. bitıue Douınes lır.portat. l:ı:ıııİ' 
[No 1345] 

Municipnlite Adana : 
Cage en fıl de fer (No 134S'] 

Directiou Foret Dt:nizli : 
Boiıı de sapin (No 1J45) • 

Dir. Gen. Fabr. Milit. Anknr•: 
Boucles, foycr potıı, , ,s, pota grıphilt 
ete. [No 1348] 

\ 
Com Ach. lntend. Tophane: 

Sac- pour fnrine [No l35lj 

1 
F ıne le en coton (No 13511 
Boites pour ampu es lNo 1SS2] 
Repar. bit u !>araçhane lNo 1353] 

Com. Ach. Milit. Edirne : 
Lantern a de matelot, cerde p ur ıel '' 
bari! lı caux et p ı;ıpe lNo 1350) 

Oir. Gen. Monopoles : 
Paletoıa lNo 1350) 

Vilayet Afyon : 
Cocstruct. n mur [No 1S51J 

Municipalite Ankara : 
C\·~•tr. ııcrre [No 1352] 

NOTES • Le• Numeroa entrı r•r•~ 
th~es ıont ceux da ııotre journa d• 
lequel l'av 11 a paru. , 

( • ) l.oı affaırea .u'vioa d'unıı ,.ti t 
riıque ae rapportenl iı dea ventıı• P' 
adjudıcatıoa 6 la surcnchue. 

Bolu Orman Çevirge Müdürlüğünden : 
Kavak 3550 metre mikabı. l' 
Bolu Vilayetinin Merkez kazası dahilinde hudutları şartnao.1' , 

yazılı Mercimekli devlet ormanmdan numaralanmış 3550 mette d'j4 

k!p muadili 2423 adet Kavak ağacımıı muvakkat isletme pliiP. p 
krokisile zabıtnameye bağlı şartname ve mukavele formüller•~ 
yazılı şerait dairesinde 12 ay içer:sindc çıkarılmak üz.ere z9.2-

' 

tarihinden itib ren 15 gün müddetle açık arttırmaya konulanıştııt• ~ 
Arttırma 15.3.94ii tarihine müsadif cumn günü ıaat 15 de f30 

hükumet binasındaki orman idaresinde yapılacaktır. it' 
Beher gayrı m mül metremikabm muhammen bedeli 170 

ruqlur. 
Munkkat teminat 452 lira 63 kuruştur. •lif• 
Şartname ve mukavele projeleri ermnn idnresiııde görillebı 
•*• Kavnk 268 metre mikabı 

Kayın 104 metre mikabı / 
Bolu Vilayetinin Düz.ce kazası d bilinde hudutları şartıııııJI # 

yaEıh kestane dere devlet ormanından nunıaralanmı 37ı2 llletrt 1 
kap muadili kavak kayın ağacının vrakı keşfiyeye b11ğh şPrl 1 
me Ye mukavelename formüllerinde yazılı fCrait dairesinde aiti a 
içeriıinde çıkarılmak üzere 29.2 940 tarihinden itibaren 15 güıı O' 
detlo açık arttırmaya konulmuştur. e# 

Arttırma 5.3 940 tarihine milsadif cumn günü saat 15 de 
hükumet binasındaki orman idaresinde yapılacaktır. r/ 

Beher ıayrımam6l m8 muhammen bedeli kavak 170, kaY111 

kuruştur. 

Muvakkat teminat 50 lira. d61 
j Şartname ve mukavele projeieri Bolu orman çevirge ı:ılii 
ğü, orman umum müdürlüj'öııde görülebilir. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma KomisyonundşJ1; 
600 adet benz.in ve yai tenekesi pazarlıkla 12.3.940 sııat 1 

Ankara Lv. amir. aatınalma komisyonunda satılacaktır. t• 
Muhammen bedeli 60 liradır. Tenekeleri görmek istifeıı 

Harp okulu Lv. müd. ne pazarlık için komisyona müracaatl11
'
1
' 

Elmalı Elektrik Türk Anonim Şirketinden : / 
Moz.atla iştial eder 16 beygir kuvvetinde deposu 50 kil0 ~ 1 

alır soğutucu devri daim su ile 15U amudi irtifa 45 kasnak 45 1pl 
virli 5979 numaralı Alman mamuliitı demir şase ile rekııeclilİ' ol 

lamba an htnrile ve yedek kafa ve piston ve sel.tman (Krada "' 
aablacaktır. Taliblcrin şirketimize müracaat eylemeleri, 

Toprak Mahsulleri Ofisi İııtanhul Şubesinden: • ./ 
pJilll'' 

Şubemiz depolarında mevcud boş 
ıuretile satılacaktır . 

afyon andıkları 

Talib olanların \7 mart pazartesi günü saat 
Liman banandaki 4ubomize oıüracaalleri. 

S.,~e' 
15 de ' 


