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Ekonomik Haberler 

Alnıanıara mal satılıy;r 
Alttıa 

17011 ~ya ile yapılan beş mi-
l ellı b'ı ı· l '- b' . . •t ıı ıra IK ırıncı an-

Qı"Ya ·· 
c'tı gere, Almanyanın ala- j 
le\'ı ltl~lların azami üç ay içinde 

"edıt QJ • k . . A.l esı ta arrur etmıştır. 
• lllaıılar . d" '- d - -'"tir ftm ıye Ka ar tulun, 

&I •e iizürn ıılmıtlardır 
~,~~ttıle1'etimiı. :len bu anlatın• 
hıt !!ıdlerirıe göre fındık müba-

ııı a b 1 ~Qı u unmak üzere gelen 
~tt•n beyetile evvelki gün Ti- J 

~•ir . Vekaleti ihracat kontrol 1 ellnd 

da bir miktar listelere ithal e· 
dilmitlir. Almanyadan alacafı· 
mız mallara gelince, bu mallar, 
diğer memleketlerden ithal e
dilmiyen ''e ötedenberi Alma· 
nyadan ithal edilmekte olan 
oıaddelerdir. Bunlar ara~ıncla da
ha ziyade ilaçlar, kimya mad
deleri, bir kısım boyalar ve Al · 
man fabrilcalarındaıı alıumış ma
kinelerin yedek aksamı ile bat· 
ka memleketlerden getirilemiyen 
bazı mallar vardır. 

~t n r e •on toplantı yapılmış 
'•• edıcede Alnıanlarm müba- Manganez talebi 
~lldıt: ecelderi bir milyon liralık Adresi aşatıda yazıh firma 
"İtti 46 luıru11 fiyat tesbit edil- İsveç ve Norveç için manganez ... b l' ( ioaxde de manganeıe) istemek-
~. Opl.ntıda d .. t d' , ... el cereyan e en go ~ ır. 

~t Al er fayet hararetli olmuş Dr. iııg. Harbert Lickfert 

. . 
MUN ~KASALAR 

inşaat -1 amirat- Nafıa işleri - Malzeme-Harita 
~ - __ .. , . 

hmir İnhisarlar Baımüdürlüğünden : 
Ödemiş Müdürlütümüz salış nub:ırıııda yaphrılucak inıaat ila

vesi açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 35l ı ,1'3 muvakkat 
teminat 263.25 Jiradar. 

Keşif kroki ve tartnameleri bat müdlrlütümii.t levazım ş11be 
ıile Ödemiş İnhisarlar müdürlütünde görülebilir. 

İsteklilerin diplomalı yüksek mühendis veya yüksek mimar ol
maları olmadıkları takdirde ehliyeti idarece kabul edilecek bir fen 
adamının inşaal111 sonuna kadar it başında bulun"duracaklarını ııo · 
terlikten müsaddak bir taahhüd katıdile temin etmeleri, bundan 
başka 2 bin liralık bu g'bi inşaatı oıuvaffakiyetle yapmıt oldukla
rına dair vesika ibraz etmeleri lazınıdır. 

Eksiltmeye İ;ıtirak için ehliyet vesikası aloıak üzere isteklilerin 
. yukarıda yazılı vesaik asılları ve birer suretlerile ihı&le j'Ününden 5 

f 
ıün evvel bizzat veya bilvasıta eksiltme için 26.3 940 ıünü saat 
15 te Baş müdürlütümüzdeki komisyonn müracaatları ilan olunur. 

litinj IJıarılar fındık ihracat bir- Sveavagen 21 
~·~ .. : lesbit ettiği fiyatlardan Posta kutusu 3056 Konyn Vilayet Dnitni Eecümeninden : 
'4lt11ıi 1•rıa bıa( mübaye.a etmek Stokholm Konya Akşehir Karahöyök arasında muhtelif kilometrelerde 
'.•tı,,~ ~81e de neticede bu fi- . ykphrılacak olan 1869 lira keşif bedelli silindiraj işi on beş gün 
tıaıdt k bul etmek meçburiye· 1 müddeti~ eksiltmeye çıkarılmıştır . 

.& •lttıııl d 1 Eksiltme 1 .3.940 pazartesi güni aaat 15 de Vilayet daimi en-'°'lQı ar ır. Kauçuk ithalatçılarının toplantısı 
4'tıa •n heyeti memleketimiz- ı . • cümeııi odasında yapılacaktır. 
te~ 11rılınad 1 k Kauçuk ıthalatcıları evvelki gün f Muvakkat teminat 140 lira IS kuruştur. 

llıaall an evve pamu 'h t ı. t 1 d . . d 1 f 
..... , leytin ,. k" 1 raca 1 KOn ro aıresın e top a · Bu işe ait keti şartname veaair evrakı fenniye herıün mesaf \.,:"' •e f ya6ı, uspe, au· k h . t k k . ·1 d 
"it ıstak f• ti d t•s nara arıç eıı auçu getırı me- saatleri içind~ Konya Nafıa mü ürlüğündc görülebilir. 

ttQı· ıyn arını n "' .. t . . . 1.. V k"I ' 
•ııı_ 1t olduld d k" sını eının ıçın ıcaret e a e- Taliplerin ticaret odası kayıt Vt:sikası ile 140 lira 18 kururluk 
"hı arın an mez ur t' - k • l / . ' 

td1·ı 8 ahk.t .. t . ıne mura<·anta arar vermış er- muvııkkat tec,ııınt mektup veya makbuz ve ihale gününden 8 rTÜıı 
L tıı camına gore ayın d' . . . b 

ııı,b ıtıikdard · d mu·. ır. Bunun ıçııı Ankara ya bır e'•vel Vilayet makam111a müracaııt etmek suret ile tedarik edecekleri ıllttta a pıyasa an h .. d I . 
Ct bulunacaklardır eyet gon erece1' erdır. Ht·yet, ehliyet ve ikalariyle birlikte yukarıda yazılı güu ve aaatte Vilayet 

~~ 't1' ~. aeb bl ' k faaliyetlerini durdurmuş olan daimi encüoıenine müracautları lüzumu ilan olunur. 
Y~tı e e ve gere se l" t'k f b 'k 1 h . ltıtej trin d _b as ı a rı a arımıı.a arıçten 

}'ij e mu ayaata geç b dd t . . . . h-k. tı L. ıtnde , I am ma e enıını ıçııı u ·u-
oırd n susam pıyasa a- l . . . 

tilrıt •11bire l B mellen ko aylıklar ıshyecektır . 
~ ''de can anmıştır. u· 
bt" lir•l&Jt AIQJanya hesabına IO J 

· •usaaı satın alınacak-

!• ~ ... ,., • • 1 
1''lı~ ı· 'Çın de yeniden 80 bin 

"-na v ·ı . . ~ erı mı,tır. 

~"1tırta ---
talebi çık likin talaş 

'r'.._ buhranı var 
)'h 1 llrtııl•rı . . b . 
1111 rı ııı 11 t l IDlz ıçın arıçten 
•~tad • tpler gittikçe çotal
twkç~r d 8ilha11a İtalya gün 
~ • y ,ı. •h. fazla mal almakta
'"ıı:ı l('llcia y 
'y "rt• t Unanistandan da 
, •l"ıı • le b i başlayacaktır. 
ı~~Jı!:ltıurta sandıklarınuı 
..._,, ~illa 8 luıllanılan İnce ta
...... '•ııa 
~ «U • • YÜalnden ihracat 
~ k,1_••ı1ete rirmiştir. P:ya· 
·~ .... ,.h b l l ) '~Ylcl u ta a' ar Yu-

ıııt.ı_ •n oet' ·1 • k ı.. '"l 1' • ırı aıış, fa at bu 
... ,d •ııtenj . 
tı~ •tııad,11 •n mü1aade11 ol-
tit tı._Qı• talaflar vapurdan 
) '-'•~ l ltılftır · Harice iÖnde. 
-._, •ere -b· . 

''tı__ rt8 Qı nıu ıaı mıktarda 
.. • t evcut olduğundan tüc-
.,..lG&.ı. l!ııntak . 
~ ..... , a tıcaret mi-
~ '1•r111 ~Gracaat etmifler ve 
~-Qı,11!: ~rıloıaaı için bir yol 
~ ~''•t ~'-ternitlerdir. 
~ .... t ,, 'lludürlu·ğ- · t' · ~ , tk&ı . a va:ı:ıye ı tı· 
~,~ tiıa t:.-. ~l~ne bildirmittir. Ve-

'-dir •şa halletmesi belden· 
4tııı, . 

"h· --ile Ye . 
~ ret nı muvakkat tica-

~ı· ı...,111 anlaşması 

Odun ihracının serbest olduğu 
hakkında Gümrük ve inhisarlar 

Vekaleti tamimi 
2868 sayı ve 14.2.940 t erihli 

genel yaziya ekdir : 
2 11869 aayılı kararname mu

cibince ihracı yasak olduğu Ti
caret Vekaletinin iş'arına atfen 
2788 sayı ve 29.11.939 tarihli 
genel yazı ile tebliğ edilmiş o
lan odunların kereste mefhumu 
na dahil olmıyacağındaıı ihracı· 
na müsaade edilmesi Ticaret 
Vekaletinden 2257 sayılı ve 
21 .2.1940 tarihli ya7.ı ile bildi· 
rilmiştir. 

Bu biJdiriı dıtireıinde it iÖ· 
rülmesini dilerim . 

lstanbul Piyasası 
MAHRUKAT FIATLARI 

Blok -Yerli depoda 
Krible 

Yerli depoda 
Ecnebi n 

Marinlave 
Yerli bonkerde 

,, depoda 
Tuvönan 

Yerli depoda 
,, bonkerde 

13 -

1700 

1600 

5tl Şi 
14 50 

1200 
51 Şi 

Kok ' 

1875 

t ")o •rla 
11~ " lir,1 k ~rıca yedi buçuk • 
~ ... ~ ....... ı •kinci muvakkat Yerli fabrikada ""iM• · --..nın -..U. 'W'lt, las.· • eaaıları tesbit e- Karabük 
~. ~~ l't~~ca anlatmada ihraç Sömikok 
~ ~·"İııcj lll•llarıoın fiyat- Yerli depoda 
'~t ır ~ilt~nlataaa fiyatların- Petrol 
'İL it. iki .. ~ d•ha yükaek O· 
~ ~ L .. ca l Dökme toptan 
1 .. ._ .. '" -·11 •n a,nı. ile aön-
ı... · .. .._ •r Toptan çift teneke 
:'\tt. 'ttır 

8 
•n liateleri ba. 

\' "" • u l' B i ı... ~"•t biçl:ıit ••telerde bu bu- enz n 
°"""" bı, llliktlbadde yoktur, Dökme 

'ilt.ct •r kuru Mb:ı:e Çift tene:keai 
ır · Hahlarımıadan Motorin --

- 27ll0 

- - 2280 

17,90 
590 

18,25 
670 

10,33 

* * • İsmet ve Akif paşalar il..: okullarının Ön tarafından yaptırı
lacak olan 486 lira 98 kuruş keşif bedelli trotuvar inşaatı işi 15 
gün müddetle e ksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 18.3.940 puartesi günü saat 14 de Vilii} et daimi en
c:ümeni odasın de yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 36 lira 47 karuttur. 
Bu ite ait .keşif, ıartname ve sair evrakı fenniye her gün mesai 

aaatleri içinde Nafıa wüdürlüfünde görülebilir. 
Taliplerin Ticaret odaaı kayıt vesikaaı ile 36 lira 47 kurutluk 

muvakkat teminat mektup veya makbuzu ve ihale gününden en az 
8 gün evvel Vilayet makamına müracaat etmek 111retile alacalı:l !\ rı 
ehliyet vesikalara ile birlikte Vilayet daimi eueümeniııe müracaatları 
lüzumu ilan olanur. 

• • * Huıusi idareye ait İstonbul caddeaindeki tahsili şubesi ara· 
sındaki nrıada yaptırılacak olan 41 47 lira 76 kı ruf ke,if bedelli 
garajı tamirhane ve ambar iıışaah İfi 15 ıün müddetle eksiltmeye 
çıkarılmı~tır. 

Eksiltme 18.3.940 pazartesi günü saat 15 de vilayet daimi encü· 
meni odasında yaµılacaktır. 

Muvakkat teminat 303 lira 58 luıru;tur. 
Bu ite ait keıif, proje, tartname metraj •eaaır müteferrik evra

lu fenniye her a-ün mesai saatleri LÇİnde Nafıa mlidQrlüiünde J'Örü
lebilir. 

Taliplerin ticaret odaaı .kayıd vesikası ile 303 lira 58 kurutluk 
muvakk ... t teminat mektub.u veya makbuzu ve ihale gününden eD az 
aekiz giiıı evvel Vilayet makamına müraout etmek ıuretiyle alacak
ları ebl yet veaikalariyle birlikte yukarıda 7aırılı ıün ve aaatte vila
yet daimi eoeüınenine müracaatldrı lüzamu ilia olunur. 

Karadeniz Ereili Belediyesinden : 
Erl ğiiye tahminen 17 kilometre mesafeden isale oluna

cak içn e suyunun isale projeainin tanzimi itine talih çıkma· 
dığından 2.4.40 salı ıtünü saat 15 te ihalesi yapılmak üzere 
bir ay müddetle pazarlıia bırakılmıttır. Bt:her kilometresi 
için tahmin olunan bedel 110 lira olup muvakkat teminat 
140 lir.ı. dır. Bu ite aid evrak Ereili Belediyeıinden parasız 
verilir· 2490 ıayılı kanunun 3 üracü maddeıindeki şeraiti 
haiı: isteklilerin ıu itinden anlar mühenaiı bulunduklarını 
mübeyyin veaikalarile birlikte Ereğli belediyeıine müracaat· 
leri ilan olunur. 

Bahkeıir Kor Satmalma Komiıyonundan : 
Balıkesir ve Susıtırlık garni:zonla~ında 4 tavla ve 3 hangar 

yaptırılacaktır. Şarhıame ve planlar lal Ankara ·Lv. Amirlildeti ve 
Balıkeıir Kor. ıatınalma komiıyonlaru;da rörülür. Hangarın bebe· 
rinin bedeli 27,873 lira 63 karut. Hepsin 'n birden ilk temiaatı 5431 
lira 43 kuruıtur. Tavlanın beherinin tutarı 11,343 lira 43 kuruıtur 
Hepsinin birden ilk teminatı 3463 lira 3 kuruttur İhaleai kapalı zar( 
la 3.4.9-40 çarıamba ıinü ıaat IS de Balıkeıirde Kor. aalınalma 
komi170Punda yapılacaktır. İıteklileria kan.al nıikalarile birlikte 

teklif mekhıplarını ihale ıaatinden bir ıaat evveline kadar komi.ayo
na venaeleri. 

Aıkeri Fabrikalar İzmir Silah Fabrikaıı Satınalma 
Komflyonundan : 

iz mir ıilah fabrikası sınırı içinde mevcut • proje, tartaame n 
vahit fiat esasına göre 1600 lira keşifli transformatör bina11 intaatı 
açık eksiltmeye konulwuftur 

Yapılacak inteat işine ait proje, şartneme plin ve ketifler tatil 
(Ünleri haricinde her gün aaat 8 den 16 ya kadar Halkapıııar.la 
Silah Fabrikası müdürlüğünde i'Örülebilir. . 

Açık eksiltme 20.3.~0 cuma günü ıaat 15 te Halkapınar iz.mir 
Silab Fabrikaıında mütefekkil komiıyonda yapılacaktır. 

Talipler 120 liralık muvakkat ıüvenmelerini izınir mal aandıtı
na yatırarak nlacıakları makbuzlarını ve 2490 sayılı kanunu• 2 ve 
3 cü maddeleri mucibince icabeden ve şimdiye kadar yaptıkları bu 
a-ibi inşaata ait vesikalarile birlikte belli edil1:n rün ve aaatla ko. 

ı misyoua müracaatları. 
1 
1 Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma 

Komisyonundan : 
Kmkkalede yapılacak intaat 

Keıif bedeli 4 biu lira olan yukarıda yazılı inşaat Aıkerl fa-
• brikalar umum wüdürlütü merkez satınalma koruisyonunca 1.4.940 

cuma giinü saat 14 de açık eksilftne ile ihale edilecektir. Şartname 
20 kuruş mukabilınde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan 300 lira ve 2.(90 numaralı kauunun 2 ve 3 maddelerin· 
deki yaı.ılı veaaikle muayyen ıün ve saatte komiıyona müracatları. 

T urğutlu Belediyesinden : 
Ketif bedeli 608 lira d8 kuuştau ibaret yedi eylul sokağ'rnın 

teaıadı.ıu olan 117 metre u.tuolua-undan ve 12 metre: ıenitlitinde o
lan yolun toprak hafriyatı ve döteme itçiliti ö.3.940 tarihiııdeo iti
baren on bet gün oıüddetle açık ekıiltcneye konulmuştur. İhale 
22.3.»-tu tarihine müsadif saat 2 de Belediye encümeninde yapılaca
ğnıdan taliplerin Belediye riyaaetine müracaaatları. 

İatanbul Belediyeıinden : 
Ziocirlikuy11 mezarlığı dahilinde yaptırılacak Karosiman, Döte 

ıne, Granit Bordur, Hendek açılmuı Çimento büz ve İsiualar inta
ah açık ekailtmeye konulmuıtur. Keşif bedeli 5364 lira 78 kuruş ve 
ilk teminatı 402 lira 36 kuruştur. Ketif ve şartname zııbıt ve mua
malat müdürlütü kaleminde ırörülecektir. İhale l.4.940 pazartesi ıü· 
r.ü saat 14 .le claimt encıümende yllpılacaktır Taliplerin ilk teminat 

İ makbuz veya •ektupları, ihaleden 8 gün evvd Fen itleri miidürlü
iüııe müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına ait ticaret 
odası vesikala.rile ihale ıünü muayyen aaatte daimi encümende ı.11-
lunmaları . 

!lac,t&r, iUiıd< ve t111alfıari alit, Hasta11e Lvz.:. 
İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

1 104 kalem ıaz malzeme ve eczası alınacaktır. Pazarlıkla ekailt-
mesi 2 ı.3 940 çartamba ıünü aaat 14,30 da Tophanede levazım 
aınirlij-ı aatınalma komisyonunda yapılacaktır. Tabmin bedeli ı 106 
lira ~L kuruıtur. İlk teminatı 83 liradır. Şartnamesi komiıyonda 

I görülür. 

1 

Devlet Demir Yolları 8 inci İtletme Komisyonundan : 
İdaremiz ihtiyacı için prtna~eai veçbile 15000 kı. i~b taşı açık ek· 

siltme surctile aatın alıııacaktır ihalesi 23.J.94J pertembe günü a.ıat 
15 de Alaancakta ıılet•e binaaında komiıyonı.ımuaca yavılacaktır. 

1 

Mubamı.nen bedel 330 -375U lira olup M. teminatı 281 lira 25 
kuruıtur. İMteklileriu tayiu ol11P1tn vakitte M. teminat makbualariyle 
komisyoııa i•lmeleri li•ımdır. Şartnameıi itletme kaleminde ıiri 
lebilir. 

Eletunk, Havagazı, Kalorifer (Teıisa1"Maii2-- -
İzmir Telefon Müdürlüfünden : 

1 İdare ihtiyacı için dört poziıyonlu bir telefon tehirler uaaı ma-
sası ve teferrüatı kapalı nrf usulü ile ekıiltmeye çıkarılmıt•r. 

Muhammen bedeli ı 300a Türk liraaı, muvakkat tem ınatı da 975 
lira olup eksiltmesi 3.5.940 cuma ~nü saat 15 te İzmirde telefon 
müdürlüğü binasında uıltetekkil sahnalına komiıyonunda yapıla
caktır. 

TaliFler, mı.ıvakknt teminat makbu:ıa, veya banka mektubu ile 
kanuni veaaiki muhtevi kapalı zartlarını o iin saat 14 de kadar 
wukur kemiıyona vere.:eklerdir. 

ı.darl ve fenni tartnamelerle mukavele projesi her gün İzmir 
tt:lefon müdürliitü ile iıtaobul tc:Iefon müdürlütü levazım amirli· 
ğioden parasız. verilecektir. 

Mensucat - Elbise -Kundura - Çamaşır v. s. 
M. M . Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

Beher metresine tahmin edilen fiyatı 240 kurut olan iki bin ill 
üç bin metre sedyelik bez satın alınacaktır. Pazarlıtı 18.3 940 pa
zartesi günü uat 11 de An karada M M. V. Satı nalma Ko. da ya· 
pılacağıodan iıteklilerin I080 liralık kati teminatları ile birlikte pa
zarlık rün ve uatında mezkür Ko. da bulunmaları ve ellerinde 
seyde imalinde kullanılabilecek bezi olanlar bez niimuneleriyle bir
likte Ko na mlrauaıları 



2 M nak.a.ta Gazeteaı 

• Bu gün ilan olun n n a a ay 1 1 
Günü Saatı ----··-------Ctnsi Ş.kli _ _...M.-u._h.-m-...· _b.;...e,,_d_ . ...;T;..;e;.;.m~in;;.;a;;.;t~-.;M.;.;;.:;;ii;.;..r ;;.;;.acaat y~i 

A) M Unakasatar 
lntaat, tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

İıtiklal okulu 1 ci kat ve çatı intaah aç. ekı 95IO 47 
5 deraaneli mektep ioş . ,. 9895 63 
Tranıformatör binası İnf ,. 1600 
Ôdemİf Müd. aatıf amharında yap i oş ,, 351 0 02 
Konya Aktehir yolunun araaıoda ıilindiraj işi 1869 -
Trotuvar İnf· aç. eks • 486 98 
Tamirhane ve ambar İDf· 4047 76 
At5lye binaamıo üıt katı İnf. aç ekı. 3961 74 
Çam~ırhk ve bam m tadiJitı ,, 2057 53 
Trotuvar İnf. ,, 822 28 
Zincirlikuyu mezarlığı dahilinde yap. muh• ,. 5364 78 

telif inş 
Keıme kordon çekilmesi işi: 1500 m. 
Tavla inı: 4 ad. 

" k. L Beh. 
Hangar İnf.: 3 ad. ,. ,, 
Toprak hafriyatı ve döşeme itçiliği: l 17 m. aç. ekı. 
Pnyon tamiri 

2935 50 
113~~ 43 
27873 63 

608 38 
8000 -

llaolar, Klinik ve ispençiyart alat, Haat hane Lvz. 

Göz taıı: 15 t. aç. ekı. 3750 -

Ele ktrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Dört poziıyonlu bir telefon şebi r arası ma kapah z. 13000 
1&11 ve teferruatı 

Mensucat, Elbis_e, Kundur_a..!._çamaş2.!:_~· 

Kundura: 50().M!) çift aç. eks. 

Matbaa i•leri - Kırtasye-Vazıhane Levazımı 

En-akı matbua: 64 kalem (temd.) paz. 4000 

Mahruka 11 Benzin, Makine yağlan v. s. 

Makino yatı: 5 t. 

Benzin: 7'5 teneke " 
lenıı:in: 12 t.·vakum raı.lık: 300 k. kışlık : 

100 k.·valvalio: 400 k.-grea: 200 k.
ıaz yatı: 195 k . 

ISeoain: 12 t.-vakum kışlık: 100 k.-yazlık: 
lOO k.-valvalin: 400 k.·ireı: 20U k.·wu: 
yatı: ıea k. 

Jlen:aİD 

Müteferrik 

Piıtonlu tulumba tahrik motörlü (Dizel): ~ ad. 
Tera:ai: l5U ad. (temd,) 
Tevlait ıemeri ..e teferruatı: 430-531) ad. 
Gemici feneri: 150 ad . 
Civi: 6341.960 k. 
M11latelif tel: 331.600 k . 
Çinko: 10499.30 M:. 

Lehim: 164.25 k. 
Silme demir: 1455 k. 
Menteıe ve iıpanyolet: 80 m' 
Kaba latObeç: 32 k. 
lnH fbtübeç: 51 k, 
Beair: 44.800 k. 
Neft: 12.800 k. 
Maean: 40 k . 
Cam: 8S m' 
Kart•• levha 10 • m: 3 t. 

lh·•ak, Zahire, Et, Sebze v.a. 

aç. eks. 

paz. 

" 

" 

" 

aç. elu. 

pu. 

" 
" 
" .. 
" 
" 
" ., 
., 

" 
" ,, 
,, 

a~. ekı. 

Sıtır eti: 3.6 t.-ku.ı.u eti: 3.i t · k•y•n eti: aç. ekı. 
4.S t. 

Butıiay \iDii yap.: 450 t. 
Yulaf: 500 t. 

.. : 5CO t . 
" : 250 t. 

Sıtır eti: 20 t. paz, 

B. M U 7 a ~-! de ı er 
Un fabrikaıı alil ve edevatı 
Koyun deriıi: 11ö1 ad.-keçi derisi: 580 ad . 
Cıra: 1381 kental 
Kabne fotin: 471 çift-bot teneke: 25iJ ad.

köhae boı çaval: 50 ad. 

aç. art. 

" ,, 
paz.. 

2567 -
3663 15 

3663 15 

50000 -

2,300 -
1705 -

159~ 1 -

187 50 
1586 23 

116 06 
4199 72 
574 87 
612 60 
60 -

l 44 
3 08 

24 6.t 
9 60 

12 -
114 40 

1500 -

47:36 

40000 -
37500 -
22500 -

k. ıı 48 

713 30 
742 17 
120 -
263 25 
140 18 
36 47 

303 58 
298 -
155 -
61 61 

402 36 

2'21 -
3403 -
5431 43 

600 -

281 25 

975 -

217 -

30ll -

274 75 

274 75 

37IO -

345 -
IZ7 90 

2385 -
14 62 

118 97 
8 80 

314 98 
43 12 
45 97 
4 50 
o il 
o 24 
1 85 
u 75 
o 90 
8 60 

112 50 

340 -

3000 
2813 -
3375 -

600 -

Sivas Nafıa M d. 

" Ask. F br İı.mir Silah Fabr. SAK 
İzm ir İnhisarlar ·Başmüd. 
Konya Vilayeti 

" 
" 

18340 
18-3-40 
20-3 40 
26·3 40 
18-3-40 
183-40 
18·3-40 

15 -
15 -
15 -
15 -
15 
15 -
15 

İzmir Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müd. 29-3 -40 15 

" " 29-3 40 15 
İzmir Poıta Telgraf ve Telefon Müd. 28-3·40 14 3 
İst. Belediyesi 1-4-40 14 

İznı ir Belediyesi 
Balıkesir Kor SAK 

" Turgutlu Belediyesi 
Ad na Erkek Lisesi Müd. 

O. O Yolları Sci İşlet. İzmir 

İzmir ve İst . Telefon Müd. 

29-3·40 
3 4-40 
3.4.40 

22-3 40 
29.3.40 

16 -
15 -
15 
14 
15 

28-J-40 15 

3.5.40 15 -

Gümrük Muh. Gen. Komut. İst. SAK. 25-3-40 15 -

İzmir Muhasebei Hususiye Müd. 

Gaziantep Belediyesi Elektrik İşlet· 
me Müd. 

Balıkesir Ask SAK 
İstanbul Komutanlıjı SAK Fındıklı 

" 

D.D. Yollan 8 ci İşletme i,mir 
P.T.T. Lvz Müd Anıt. ve İıt. 
Eskişehir Kor SAK 
İstanbul Komut. SAK Fındıklı 
Selimiye Ask. SAK 

" 
" 
" 
" 
" 
•• 
" ,, 
.. 
,, 

OD. Yollan Haydarpaşa 

lzmir Lv:ı.. SAK 

Balıkeair Aak. SAK 
Tekirdağ Tümen SAK 

" ,, 
İatanbul Komut. SAK Fındıklı 

r 
l 0-4-40 a kada 

21-3-40 14 -

21-3·40 15 -
20-3-40 JO 30 

2U·3 40 

20·3·40 

29·3-40 
23.3.40 
23.3.40 
25.3.40 
19·3 40 
19-3 40 
19-3 40 
19-3 40 
19-3-40 
19 3.4 ) 

19-3-40 
19-3-40 
19 340 
19 3 40 
19-3-40 
19·3-40 
2 ·4·40 

27.3-40 

20.3.40 
223 40 
22-3-40 
!2 3 40 
18-3-40 

14 30 

11 -

15 -
il -
11 -
IO -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
IO 30 

15 -

15 -
IO
ıo -
10 -
14 -

Gaziantep Deft~rdarlıtı 
T.H.K. Sındırgı Şabeıi 

32 66 Balıkeıir Orman Müd. 

22-3·40 16 -
!2-240 itib. 21 gGo 

1-4-40 15 -
18·3-40 lO -İıımir Lvıı. SAK. 

--~-----.-.--- -----
• • • Hepıine tahmia eeilen fiyatı 1366 lira olan 106 adet ya· 1 İsteklilerin teminatlarını Vekalet vezneıine yatararak alacakları 

tak çarıafı 106 adet nevresim, 106 adet yatak kılıfı, 53 adet yastık makbuzlarla birlikte yukarıda yazılı gün ve 1aatte ıatınalma komiı· 
yüzü 1 .4.940 pazarteıi günü saat 10 da ve beherine taltmin edilen yonumla hazır bulunmaları. 
fiyatı 45 lira olan 25 adet ıardirop komodin ayni rün ıaat 10,30 
da ve beberine 17,5 lira fiyat tahmin edilen 12 adet yün battaniye 
aynı pn .. at 10,45 de bepıine 282 lira fiyat tahmin edilen 2 2 ta
ne havlu aynı gön .. at 10,50 de açık cluiltme suretiyle ınhn alı· 
Hcaklardır. istekliler yatak levazımı için 1 02 lira 50 kuruıluk, gar· 
diroplar içi11 84,5 liralık, bavular için 21 lira 15 .kuratluk teminat
ları ile birlikte eluiltme fGn ve aaatında Ankarada M.M. V. Satı
aalma Ko . da bulunmaları. 

Gümrük ve İnhinrlar Vekaletinden: 
Veklletimi:a için 454 metre elbiselik kum 'alınmaaı açık eksil · 

meye konulmuştur. 
Kamat nOmuaeıi ile buna ait tartname ber gün Vekalet Ln. 

mildtlrlütonde rarülebilir. 
ihale 30 mart 940 cumarteai fiinil aaat 10 da Vekllet alım ve 

satım komiıyonunda yapılacaktır. 
Bu kumat için 2497 lira bedel tahmin edilmif elup muvakkat 

minata 187,28 kuıuftar. 

Teknik Okulu Satınalma K"misyonundan: 
Yı~ldız:da bulunan okulumuz talebe ve hademeleri için ) 14 çift 

iskarpin alınacaktır. 
Muhammen bedeli 855 liradır. İlk teminat 64 lira 13 kuruştur. 

Şartnamesine göre açık e.kıilmeıi Gümüısuyunda yükıek mübendiı 
mektebinde toplanacak komiıyonu.muzca 2.4.940 tarihine rastlayan 
ıalı günü ıaat 14 de yapılacaktır. lstekiilerin nümune ve fartname
iÖrmek ve ilk teminat yatırmak Üzere ekıiltmeden bir iÜn evveli
ne kadar okulumuza ve eksiltme günü de 2490 ıayılı kanunla fart· 
namede yazılı belgelerile ve ilk teminat makbuzlarile Yüksek Mü· 
hendiı mektebine gelmeleri. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lıtanbul Levazım 
Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Beykoz fabrika11 imali tipinde 500 ili 545 çift muhafaza me-

17 Mart ıf40 
~ 

~--~~ --~--------------------------------
İNŞAAT MALZEMESİ 

İST AN BUL PİYASASI TOPTAN FİYATLARI 

Alçı yerli 

'' ,, 
,, alman 

Asfalt yerli 
,, ecnebi 

Çimento natürel 

" 
Çini 

süper 

(moLaikten) 
(çimentodan) 

" 
F ayanı ecnebi 

" ,, (ak1&mı) 

Kireç (ıu) 
,, (toz) 
,, (tat) 

Kiremit (Bakırköy) 
,, (Eaki~ehir) 

,, (Kütahya) 

50 kg .lık terba11 
40 .. .. 
50 ,, 

" 
kiloıu 

" tonu 

" 
taneıi 

" 
" .. 

tonu .. 
kilosu 

tanesi 
,, 
.. 

180 
100 

5 

800 
650 

o 75 

1 50 

300 
1 ıo 

--
1500 
ıSOo 

8 
4 

--

--,,, 
,, (Büyükderet .. 

Künk (çimento) ıantimi 3 
7 

J' 
., (toprak) numarası 

kiloıu 

t,,, 

,, (dökme boru) 
, , (ecnebi) 

d,,, 
~,, 

Mermer (yerli itlenmiş) 
Tuğla (Büyükdere prese) 

., 
metre murabbaı 

bini 

f('IJ ,, 

,, (Feriköydeliksiz) ,, 
., (Kağıthane delikli) ., 

39()0 
ıoOO 
ıJSO 

, , ( ,, deliksiz) ,, 1400 ıSOo ~ 
13 ,, (atef, yerli) tanesi 

,, ( ,, ecnebi) ,. 
,, (Fransız prese) ,, 

Kereste (döşemelik köknar) metre mikabı 
,, (çıralı, lambalı) ,, ,, 
,, (tavanhk köknar kordonlu) ,, ,, 
,, (kaplamalık çıralı ı ,, ,. 
, , (ııvadibi köknar) ., ,, 
,, (pervazlık köknar) ., ,. 

20 
3900 
4200 
4500 
4500 
4500 
4500 

3' 
22 

4800 
5200 
:;~ 
5200 
sSOo 
52aO 

--~---------------------~ 
mur kunduraaınm açık eksiltmeıi 25 Mart pazarteıi potl saıat 
de yapılacaktır. 

lj 

Bunların 'eraiti Komisyondan ötrenilecektir. ·ıe' 
İsteklilerin 217 liradan ibaret teminat makbuzlarını bad~ı' 

muayyen zamanda Galata Mumhane caddesinde İbrahim Rifal ~Si 
daki komisyona müracaatları. Beher çiftinin muhammen bedelı 
kuruıtur. / 

1 

Mobilya. Büro ve ev eşyası, Muşamba, Halı .!;!:. 
* * * a t' 

25 adet ga.rdrop komodin alınacaktır Bak: mensu'" 
tununda M.M.v. SAK ilanına __/ 

ı Matbaa işleri, kırtasiye ve yazıhane Lvz. 
·--=-- .__._ ----- -,,......-·· -

. İzmir Muhaaebei Huı •.ısiye Müdürlüiünden : b•'~ 
idaremiz için milnakasaya çıkarılan 64 kalem evrakı rJJş.t•l~' 

talip zuhur etmediğinden 10.4.940 tarihine kadar bir ay a.ıO 
ve pazarlık ıuretile eluiltmeye çıkarılmııtır . 

Muhammen bedeli 4000 liradır . 
Muvakkat teminatı 300 liradır. 

1
,-.' 

Şartname ve nümuneleri görmek isli yenlerin her f6a • 11h' ~ıl 
hususiye idaresine ve talip olanların da vilayet daimi encıı-;;,; 
içtima günleri olan pazarteıi ve per,embe gilaleri daimi •"' 
müracaatları. 

ahrukat, Benzin, Makina yağlar v.r s 
Aıkeri Fabrikalar Umum Müdiirlüfü Merke:ıı: Satı11,.ıııı' 

Kemilyonundan : ,~ 
Tahmin ed:lea bedeli 23,670 lira olan 15•) toa masot ~ f 

Fabrikalar Umum Müd6rl0iil Merke:ı Satıoalma komiıyoıı~" '1 I 
Mart 940 cumarleai pnü 1aat 11 tle pazarlıkla ihale etiıl-'f'~~> 
Şartname para11z olarak komiıyonda nrilir. Talibleria oıtlJ '' 
teminatı olan 1775 lira 25 kurut ve 2490 numaralı kanuau• 1, ', 
maddelerindeki veaaikle komiıyoncu olmadıklarına ve b&a lf ,ı• 
kadar tüccardan olduklarına dair Ticaret Odaaı veıikaıilc tP 
gün ve saatte komiıyona milracaatları. __/ 

Müteferrik 
Selimi-ye Aıkerl Satınalma Komisyonundan: 

1
,1' 

Tab. bed. lJ~ ~' 
Cinıi Miktarı lira kr. li'' ~1 

Çivi muhtelif 6.3~ 1,960 kr 1586,23 ıı: tJ 
Tel muhtelif 331,600 ı. 116,06 
Çinko I049C>, 30 > 4199,72 3l.f ıf 
Lehim 164. 25 > 574,87 43 g1 
Bilezik kepçelik ıilme demir 1455. 00 » 612,80 

45 6 
Menteşe ve ispaııyolet 80, O() m!: 60,fJO 

4 ıl 
Kaba üıtübeç 3~, 00 kg. 1,44 ~J 
İnce üıtübeç 51, l O » 3,08 1 1~ Bezir 44,800 » 24,64 
Neft 12,800 > 9,60 ~ 
Mac•n 40, (j0 > 12,00 6' 
Cam 88, 00 m 11 114,40 tı 1 

Komiıyonumuzda tartnameıi mevcut Selimiye kıtla••.,1" '9~ 
tına ait yukarıda nevi, miktarı Ye tahmin bedellerle temiı.ı11t1• 11e; 
kate miktarları yazılı 12 kalem İnfaat malzemeıi taHple'

1

11 'J 
ayrı ve yahut birden ihalesi yapılmak iız:ere pazarlıkla ,,tı Ş'_t". 
caktır, Puarlığı 19.3.940 ıalı gOnü saal 14 ~e yapılacaktı'j· fJ 
meıi her gün komiıyonumuzda ırörülebilir isteklilerin be1.~ıf 
ıaatle teminat paraları ve kanuni veıikalarile birlikte sel• 
Tümen ıatınalma kouıi•yonuna iclmeleri. 



ı! 
,t 

"-- Diyarbakır İskan M6dürlüğünden: 

0 Yaşları üçten aşağı ve beşten yukarı olmamak ve bo7ları bir' 
~ 11 

l IO santimden küçük bulunmamak ve benub ırkına meıısub sar~ 
~'llı~:ıı cinaten bulunmak \C Diyarbakır iak"n İdaresinde müteşekki 
d ~~15YOn ve Veterinerce muayene ve pazrlık edildikten sonro be
y:,~ Verilınek izere Adana, Hatay. Urfa, Gazianteb ve kezalik Di
Mu •kır ve Diyarbakıra komşu olan M rdin, Eliiz.ığ, Siird, Bitlis, 
ili şd Van vilayetleri dahilinden satlam ve hastalıluız olarak tarihi 2.J; 80 itibaren yüksesk Vekiller Heyetınin 19. 12.935 ltırib ve 
llıuh l l sayılı kararnamesine tevfikan mayı 940 aon gününe l·adar 
Vtri t~ber ol.:nak ürere tek, tek ve müctcmiao 1600 kadar ç. fte el· 
tın !lı Ciküzün rö.;menler için pazarlıkla alınacatından talih olanla" 
ttıc· Okü:ıleriui Diyarbakırdaki Komisyona getirmeleri ve bu husus. 
Jeıııl f~nni ve tartnameyi (Örmek Ye daha z.İ}acle tafsilat almak lste· 
ltıel •~ıo yuka.rıda sözü geçen Vilayetlere yollaı ılan tafıilatlı şartna· 

crı arayıp okumaları ilan olunur. 

Maarif V ekaleUnden : 
ort. ~259 •ayıla kanunun tatbikine dair olan talimatnameye glSre 
Çİıı d~caret okullarının 1 inci, 2 inci, 3 üncü ve 4 üncil sınıfları İ· 
•ab,ı::rt ciltten mütetekkil bir Bürokomerııiyal kitabı ya:ıılmaaı mü-

M Ya konulmuştur. 
~ Oıabalca müddeti 12 4.940 tarihinden batlamak ve 

faM ba günü aktamı bitmek üzere on aydır. 
12.2.941 

Mlnakua Gaı:cteai 

• • * Miinakaaa w~nü tal.ibi çıkmıyan Komutanhk birlikleri ibti · 
yacı için selı iz nakliye v~ bir saka arabasının koşuaılarile beraber 
nümuneıine uygun olmak ıuretile pazarlıkla satın alınacaktır. Mü
nakasasına 22.3 940 Cuma günü saat on beste baılaoacaktır. İıtek 
lilerin belli gün ve s ıatte Fındıklıdu Kooıutanhk satınalnıa komi
syonuna milracnatları. 

• * • Komisyonumuzda mevcut evsafına uygun olm:ı k ü 
zere komutanlık birliklerinin ihtiyacı için 150 adet gemici 
feneri pazarlıkla rntm ıtlınacaktır· 

Münakasasına 25 3 40 p a zartesi iÜnü saat onda baılana· 
caktır. Muhammen bedeli 187 lira 50 kuru§tur. İlk teınhıa t 
parası 14 lira 62,50 kuru§tur. İsteklilerin belli gün ve saat· 
te Fındıklıda komutanlık ııatanalma komisyonuna. aelmelert. 

Devlet Demiryolları ve Limanları lıletme Umum ldareıin<len: 
Muhammen bedeli 1500 lira olaıı 3000 kr· 10 mm ilk 

kurıun levha 2.4.940 salı &ünü saat 10,30 da Haydarpaındn 
Gar bina11 dahilindeki Komisyon tarafından açık eksiltme 
usulile satın alınacaktır· 

Bt ite girmek isteyenlerin 112 lira 50 kuru!iluk muvakkat , 
teminat ve kanunun tayin ottiği vesaikle birlikte ekailtmtt 

1 
aünü saatine kadar Komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu ite ait ınrlnameler Komisyondan parasız olarak da· 
ğıtılmaktadır· 1 

tilek Üa_ıtbakaya iştirake 12.ı 1 940 ıah günü saat 15.30 a kadar b:r 
ttQ•k~• ıle Maarif Vekilliğine müracaat ederek bu müsabakaya gi· 
lflbalc er dcherine adlarını ya.zdırarak bir numara alacaklardır. Mü· 
'kta :ıya ırirenlerin yazdıkları kitapları 12.2.!>41 çarfamba günü p. T. T. Levazım Müdürlüğünden : 
"-•li ttıı •aat 17.30 a kadar Maarif Vekilliti Nefriyat Müdürlütüne Adet Tartı siaıı Adet Tartı ıiası 

~;taıeleri veya röndermeleri ıarttır . 15 20 kiloluk 15 5 kiloluk 
~ııU,,~ abakada birinciliti kazanan kitap seriıi iiç yıl süre ile o· 100 10 " 20 3 ., 
~'ril it okutulacak ve müellıfine her yıl için 2 400 lira telif hakkı Yukarıda miktarlarile tartı siaları yazılı ceman 150 adet 
''~ c~cktir. İltinei çıkan kitap ıerisini yazana l:>ir defaya mahsus ol- teraziye 12 mart 940 tarihinde yapılan münakasaıunda +a.lip 
t~ 9 l~re birincinin müellifine verilenin, bir yıllığı mükafat ola- çıkmadığmdan ihalesi 23 mart 940 cumartesi günü saat 11 

trılec:ektir k l 
~ • de icra edilmek üzere e ıi tıneıi 10 gün uzatılmııtır· Muham-

~iııe .:ıaabakaya ıireceklerin eserlerini 6çer nüsha olmak üzere ma- men bedeli 1705 muvakkat teminat 127,90 liradır. 
V,kil~·c. "e kağıtların yalnız birer yüzüoe yazılmış olarak Maarif 1 istekliler muvakkat teminat makbuz veya banka temi· 
•e 1A1 Ne!l:lr· t ··d- ı- ü kb k bT d • • 'k • ilde, :~ ıya mu ur uğ ne ma uz mu & ı ın e vermerı veya nat mektubile kanunı vesı aları hamilen mezkur gün ve 
'-ircııi lbelerı lazımdır. Kitaba konulacak resim, tekil, rafikler ve· 1 saatte 0 Komisyona müracaat edeceklerdir· 
~ıı, b 

0

1 •ııllarının yalnı:ı bu nüshalardan birine ve yerlerine konul- Şartnameler Ankarada p. T. T . Levazım İıtanbulda Kı· 
~it,bıt1u ;0aıaıı1 kafidir. Müsabakaya baaılmış bir kitapla girenler de nacıyan hanında p r. T. Levazım Ayniat ~ube Müdürlük- I 

1_ ç nliihasını verecek veya göndereceklerdir. l · den alınır 
~•b,ı ~~abakaya girenlerin eser müıveddeleriyle birlikte, eserleri 1 erın 
te \'e ~ ılditi takdirde eserlerini ılan edilen telif hakkı mukabilin· 
•ç Yıllıker ~ürlü tasarruf hakkından vaz geçerek Maarif Vekilliğine 
~r bas 

1 
hır devre için terk ettiklerini ve kitabın o devre içindeki 

lltıııd, 1 ışının son taabiblerinin kendileri ve71J. kendi mesuliyetleri 
tlr ııotc t?iıı edecekleri diter bir zat tarafından yapılacotını gö.ste· 

l<it r ıkten tasdikli bir ta&hhüt ıenedi vermeleri de lazımdır• 
tı l~at "Plarda bulunması lazım gelen pedagojik ve teknik vasıfla
-ı- fettreo ~ fartname ile ooterliie tasdik ettirilecek taahhüt senedi· 
~ı>I, i ~ilhı Maarif Vekilliği netriyat müdürlügüııdeıı alınabilir. Mek
'ttj İt •lıycnlcrin bir kuruıluk poıta puhınu da birlikte ırönderme· 

ap eder. 

Çubuk Belediyesinden: 

Açık eksiltme ile alınacak bir adet motomp 
Tahmin bedeli 2 bin liradır. 
Muvakkat teminat 150 liradır· 
Kati teminat 300 liradır. 
Eksiltme ile alınacak motornp 10 gün tenıdit edilmiş ise 

de talip zuhur edemediğinden bir ay müddetle pazarlık su· 
retile alınacaktır. 

(Devamı 4 ııcü sayfada) 

ISTANBUL PIYASASI 
1 

3 ad iıtanbul Mıntaka Liman Reisliğinden: 
ttt~ti, td Yeııi motör makinesi kapalı zarf usulile mübayaa edi
llı-~lkk Mccmuunuo tahmin bedeli 8350 lir , yüzde 7,5 teminatı ı 

llıaılltaıı 626 lira 25 kuruttur. Cava 
Çin 

ERZAK VE ZAHİRE TOPTAN FiATLARI 
Çay_ • ...§.~~ 

390 - 450 Uıfa I 
401) 600 il 

IZT 50 
120 ~. ~ .30.3.940 cumartesi giioü snat il dedir · 

'-'1111 v: l~lerin temi11nt makb11z veya banka mektupları ticari ve 
~~Uf lti:~ki muteberlerile ihale s atinden bir s ut evveline kadar 

'laliti d tuplarını Galata rıhtım üzerinde lstaııbul Mıntaka Liman 
~ilk i,t? c tnüteiekkil komi yona tevdi etmeleri ve şartnameyi a.I· 
t , " 'Y0nlerio de idare tubeıine muracaatları iliin olunur. 
lıt, l',b . ç aded yeni motör tekııeıi açık ekailtme ile yaptırılacak· 
il-fi ~O ~ırı bedeJi 45t:O liradır. yüzde 7,5 teminatı muvakknte 337 
'lıtek~rut~ur. İhale 30.3.940 cumartesi günü saat I0,3 1 dadır. 
1• ti v l~etıo teminat makbuz veya banka mektupları ve mali ve 
'> '••ık· ~t v,

1
.k 1 ?1uteberleri ve Münakalat vekaletinden alacakları eh-

' tıb11 ı ~al rıle birlikte yevmi meakurda Galata rıhtım ü:ıerinde 
~'Yi l ıtıtaka Liman Reisliğinde müteşekkil komisyona ve şart

\ , " llllllak iatiyenlerin idare şubesine müracaatları ilin olunur. 
'h ı~ İıaıanlu için 5 aded i9aret dire&i yaptırılmaıı açık ekıilt

"Onın 
~t l'ah • Uflur. 

dalt, i~~ı bedeli 2200 lira yüzde 7,5 teminatı muvakkatcıi 165 
.. ~tcı 1 . 1 e 30 3.940 cumartesi ıfÜnÜ aaat 10 dadır. "l,,. il 1 •r· 
~ı~ 1 

'• t' 10 teminat makbuz veya banka mektuplnrile ve diğer 
)o lıııı filıc~ri ve.ıniki muteberlerile me:Lkür iÜn ve ıaatte Galatada 
,1111, "''

10de latanbul Mıntaka Liman Reı~liği sııtıonlma komis-
l4r1 u: fltrlııameyi almak iatiyenlerin de idare Şubeaine müra• 

n ol•nur. 

i,t,llb 
t\ l\0ttı. ul Komutanlı~ı Satınalma Komisyonundan : 
~ ııyo 

\-_ o~'1la 
1 
ııumuzda mevcut evsaf ve şeraitine uyjun olınak ibe· 

q;bİJt n ık birliklerinin ihtiyacı olan •tatıda yazılı yedi kelem 
•; ~O C llıalzeaıeıi pa:ıarlıkla ntııı alınacaktır. Münakaaaaıoa 
'14. ~l\c ~Ula lfÜııü saat on birde b şlanacaktır · İsteklilerin belli 
~~~ lndıldıda Komutanlık sııtınalma komisyonuna müraca-

Cinai 

llüyük 
l\u Yem torbası 
f\1 ~~k Yem torbaaı 
. t11>are IJ> urganı 

z· Y~lar baılığı 
lncır l G b yu ar sapı 
c re 

N"tba 
, 1 '' 1( nt takımı 

Muham. bedeli İlk 
Lira 
2040 
1920 
1700 
600 
880 
800 
36ıJ 

teoıinat paraaı 

Lira Krş. 
153 00 
144 00 
127 50 
45 00 
66 00 
60 <O 
Z7 00 

~ I~ b· Of2ıis 
)il ltlilr.l _Yonuaıuzda mevçut evsaf ve şeraitine göre Komu· 

~~'Q. trı 'hr 
j'3.~det k 1 •yacı için altı yüz adet kayış yular batlığı ve ye-
'tiılı Cu ... cçe belleme pazarlıkla satın alınacaktır. Münakasasına n ıı .... a o" -
~~ )' ıtıutıll eUnu saet on dörtte başlanacaktır Kayıt yular bat· 
t~tı·'tttıi a .. lll.~en bcd li b'n altı yüz elli liradır İlk teminat poraaı >u ı b· ~ ıra • 
"'Iİ ı· tn do' J'etmış beş kuruştur. Keçe bellemenin muhammen 

"'· ltld l{Ua:, y- 1 . • • -~ıı_. tr, 1 • Uz a tmış lıradır ilk tRmmat parası yuz kırk 
~, lr.a ~eldılcrio belli gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık 

lnııy 
Onuna müracaatları. 

., akkuyruk 
Hindiye 
Seylan 

Kahve 

Patates 
Bur.sa No l 

800 - 1000 n 
410 - 480 Birecik 
390 450 Antep 

, 1\1.ardin ıo,~ -- 104 
Diyarbakır 

Kara erimit 
.ıı erinmeuıit 

1Q5 - J 10 
115 
115 

ıoo 110 
95 

" il 
" ili 

6 50 
5 5 
4 50 

7 
6 
5 
7 
6 
$ 
1 
5 

Trab:ııon Vakfıkebir -

110 
80 
88 
85 Trabzon No l 

ll 
lll 

No 
" 
" Adapazarı 

,, 
,, 

Bolu 1 
• " 11 
lnebolu 

;D 

;J 

.1ı 

Ordu 
.» 

Pirinç 

1 
il 

111 
iV 

1 
il 

l 
il 
lil 

6 50 
4 50 

" şarlı 
Seker --.....-

Küp yerli 
Toz ,, 

Vejetalin 
6 1 
4 501 ~~urla_ 

38 
35 
65 

, 1 • 
5,50 iri aaudıQ-ı 2800 - 2900 
4',50 Ufak ., 
3,5o Zeylin --

~ 50 6,- Duble {937 m ha •• 
4,50 Birinci ,, 

ikınci " 
25 25 ~o Uç üncü " 
ll6 50 27 5 
25 - ~ 

Duble {938 ma.Aı.) 
,, 

~ - 24 
li - 20 
15 - 16 

34 - 37 
Meuin 
Antalya 
Toıya 

Adapu.arı 
Bursa (pembe) 30 - 31 

Birinci 
ikinci 
Uçüocıü 

11$ - 2Q 

,, ( \!iyolona) 33 - 35 
" (ı:Seyaz kasım) :Z8 - 30 
., ( ı-.: amolina) 27 - :IS 
., (Kırmın) 

Edirne (Viyoloııa) 
,, (Maratelli) 29 - 30 

1 ,, ( • amolina) 27 - 21 
! IEclirne \Kırmızı) 

Yerli (Bombay) 
Sabun 

29 31 

Zeytin Ydtından 1 32 - 34 
,, ,, il :31 33 

Pirina .,, 22 - 24 

' 
Limon 

.00 adetlik (İtal7a) 
yerli 504 > 

420 > 

300-380 > 

360 > 

l60 • 
330 
300 
300 
320 

.1 

, 
» 

> 

ll 

950 
825 

(İtal7a) 
(Trablus) -

> 

(ltalya) 
ıTrabluı) 

Q60 
850 
775 

1 - Prima Saazer neviııden olmak üzere 10 000 kilo hüblon 
pazarlıkla salın alınacaktır. 

11 - P zarlık 19.111.940 Salı güuü uat 14 de Kabatatta Leva· 
ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve ıaatte teklif 
edecekleri fiat üzerinden X 7,5 gQvenme paraaiyle birlikte me:ıkiır 

komisyona ıuilracaatları. (1994) 4-4 

3 

Mub. beti. Y.7,5 tem. Ekıiltme 
Cinıi Miktarı lira kr. lira kr. tekli 

Cam alit 2460 A. 2518 76 188 21 paaarlık 

Ecza 1117 kalem 494 85 37 31 » 

Alltı fenniye 92 > 2623 65 196 73 > 

1 - Evsafını göıterir müfredat listeleri mucibince yukarıda ya
zılı malzeme, talibi ıuıbur etmeditindeo par;arhkla ibale edilecektir. 

il - Müfredat ve evsafını gösterir listeleri her po s~bii ıeç .. 
Şubede tetkik edilebilir. 

lJl - lıteklilerin par:arlık için 19. 111. 940 tarihine raatlıyaa aalı 
günü ıaat 1 t de % 7,5 pvenme paralarile birlikte me.ı.kur Komis-
yona müracaııtlara. (2007) 3-4 

• * • 
1 - İdaremiz ihtiyacı için tOO kiloluk 70.000 kadar tua çualt 

pazarlıkla ııatın alınacaktır. 

il - Pa.ı.arhk 21. lll. 940 perşembe pnü saat 1 t de Kabataı
da Levazım ve Mubayaat Şubeıindeki Alım Komiıyoauııda yapıla 

caktır. 

ili - Şartnameıi her fiin ılb.d reçen Şubeden paraaıa alınabilir. 
iV - lıteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve aaatte teklif 

edecekleri fiat ilzerinden % 7,5 iÖVenme paralarile birlikte mezkCb 
Kemisyona müracaatla.rı. (2052) 2-4 

• • ıl: 

Cloıi Miktarı Ekıiltme tekli Gtlnl Saati 

Gaz yakı 16 ton Pas.arlık 23.Ill 940 l 1 
Siklop çemberi uami 170 ,, n l.IV.940 16 

l - Şartname ve ııiklop çemberi nümuneai mucibinı:e yak.arda 
yazılı c 2 ı> kalem malzeme pazarlıkla Sl\tın alınacaktır. 

il - Pazarlık hizalarında yazılı pn ve ıaatlerde Kabataffa 
Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ili - Şartnnwe ve nümuneler ber gün sözü ıoçen Şubeden 

parası~ alınabilir. 

iV - İa1teklilerin pazarlık için tayin olunan ıün ve saatlerde 
teklif edecekleri fiyat üzerinden % 7,5 pvenme paralarile birlikte 
mezkur komisyona müracaatları. (1993) Z-4 

• • • 
Muh. bed. . 

Cinai Miktarı lira kr. 
%7,5 tem. Ekıiltmeaia 

lira kr. şekli ıaatı 

Kağıt keımo bıçağı .\~ 15 12 adet "62 - 35 - açık ekı. 14 
Çember kavalyesi 1000 kg. 422 - 32 - paı:.arlık 15 

1 - 1000 kg. çember kavalyeıi müteahhidi uamıoa 12 adet ka
ğıt kesme bıçağı hizalarında gösterileu usullerle satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatle
ri hizalarında yazılıdır. 

111 - E!uilrme 1 iV. 940 pazarteıi günü Kabataşda Levazım ve 

Mubayant Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır . 

iV - Bıçak resmi ve çember kavalyesi nümunesi her gün ıözi 
geçen Şubede görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve ıaatlerde 
% 7.5 rüvenme paralarile birlikte mezkür Komiıyona müracaatları. 

(19'l0) 2-4 
* • • • 

Mubam. bcd %7,5 tem. 
lira kr. lira kr. 

Ekıiltme 

Cinsi Miktarı §ekli aaati 

Fıçı tapası bezi 250.000 arlet 3082 - 231 15 açık ek. 15 
İnce kınnap 500 kilo • 620 - 46 - l> 15,30 
Silindir yatı 3000 kilo 1350 - 101 25 » 16 

1 Şartname ve nümuneleri mucibince yukarıda ciııı ve mik· 
tarı yaıılı 3 kalem malzeme açık eksiltme usulile eks:ltmeye kon· 
mu,tur. 

ll - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları , eksiltme sa· 

alleri bi:ı larında yazılıdır. 
lll - Eksiltme 25 111. H40 pazarteai günü Kabataşda Lcnnm 

ve Mubayaat Şubeıindcki Alım Kowiıyonunda yapılacaktır. 
iV - Şartname ve nümuneler her ıün aözil reçen Şubeden pa

rıısı1. alınabilir 
V - lıteklilerin ekıiltme i~in tayin olanan gGn ve saatlerde 

o~ 7,5 rüvenme paralarile birlikte mHkilr Komisyona müracaatları. 
(1733) 3-• 

• • • 
Cinai Miktarı Ekıiltme tekli GtlnO aaal 

- - --- ------- ---- ---
!.lektrik malzemeai 12 kalem 

2 adet 
13 kalem 
5 > 

Pazarlık 27.111.940 14 
,. motörü , :ı. ı .. ,Jo 

Muhtelif hayvan ko9um leva. 
> demir kirek 

> JI 15 
:ıı JI 15,30 

Aiaç mabemeıııi 4 .ıı 

15300 adet 
> > 18 

Travers 15 S., en lO cm. 
kalınlıkta kuru yeotulmuf 

> > 16.JO 

meie 
El arabaıı 300 > > 
Çadır 5 » ~ 

Cam tO sandık > 
Madeni yet 5 kalem > 

Pirinç ve bakır boru 40 ıı » 
Demir kurşun bakır boru 26 • > 

Demir mıtlzemesi 15 • » 
Dekovil » 1 1 > > 

Çelik Halat :;, puıluk 400 metre .» 

Lokomotif malı.emesi 3 kalem > 
Boya levazımı 19 » l> 

11 

» 
29 .. 

.1 

> 

14 
14',30 
15 
15,30 
16 
16,30 
14' 
14',30 
15 
15,30 
16 

l Şartname ve müfredat listeleri mucibince yukaruia cins ve 
mikdarı yazılı muhtelif malzeMe pazarlık usuliyle ekıiltmeye kon• 
muıtur. 

il - Pazarlık hizalarında g-österilea gün ve saatlerde Kabataf· 
da Levazım ve Mubayaat Şubesi.ndeki Alım Komisyonunda yapılü· 
caktır. 

111 - Şartname, müfredat ll~teleri her gün ıözü ıeçen Şubeden 
para11:ı alınabilir. 

lV İıteklilerio ekıiltme i.çiıı tayin olunan gün ve saatlerde 
teklif edecekleri fial üzerinden /1, 7,5 güvenme pararaliyle birlikte 
me:ıkOr Komisyona müracaatları ilin olunur. (1731) 3 4 

--İmtiyaz Sahibi ;; Y ;~ı · 'İtte-;i • Di;;ktö;-ü--;-ı:mail Girit 

Baaıldıtı yer: Akı'1J Ba11111evi İttaabul 
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ABONNEMENTS 
Ville et Province 
3 mol Ptn 450 
6 850 

12 ~ 1500 
ıl:.tnrnger : l 2 mois Ptrs 2700 

Le No Ptrs 5 

Quot:idien d 

ADMINISTRA TION 

Galnta, Ferıneneciler Cad. 

Ke beı an, 2me Eı g~ 

'\H> )•~ l l 12 

f elephone: 49442 

Pour la Publicite ı 'adreuer 

a I' Adminiıtration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Boite Po.tale No. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Lieux d'adjndicatiou etd;

Cah'er de• Chargea 
----- ---- ~- Mode ---·Pri;---caution7' -

Obiet de ı 'adjudication Jours f le ur " 
d'ı.djudicat. eıtimatif proviaoire 

Adjudications au Rabai~ 
------- ~,-· -

C onstructicns-Reparations-Trıı v. f v blics-~ ateriel de Construction-Cartographie 
------------------=------------- ----- -

Conatr. bit. transformateur 
depôts a Ôdemiş 

T rav . cylindraıe s/route Kon ya Akşehir 
Conatr. trottoir 

,. garare et depôt 
• bit. atelier 

R.ep. bit. bain et buanderie 
Conıtr. trottoir 

" • la bit. ecole lstildil 
• bit. ecole 5 claues 

Divers conatr. au cimetiere de Zincirlikuyu 
Coastr. cordon: 1500 m, 

Publique 16 ıo - 120 - Corn. Ach. Fabriqucs Milit· lzmir 20· -40 15 
3510 02 263 25 Dir. Monop"les lzmir 26-3-40 15 
1869 - 140 18 Vilayet Konya 18-3 4'1 15 

Publique 486 98 36 47 J 8-3-40 15 
4047 76 303 58 :r> 18-3-40 15 

Publique 
,, 

" 
" 
" 
" 

~961 74 298 - Dir. Hyg et Assi~t. Soc. iz mir 29-3 40 5 
2057 53 155 - D 29.3 40 15 

822 28 6' 67 Dir P T.T. lzmir 28·3·40 14 jJ 

95 10 47 713 3() ()iı. Tr&v. Pub Sivas 18-3 4 ı 15 -
9895 63 742 17 :r> ::ıı 18-3-40 15 -
5364 78 40'.l 36 Com Perm. Municip. lstanbul J.4.4(1 1 ~ 
2935 50 221 - Municipalite lzmir 29·3·40 16 -

.. 4 etableı " Pli cach (el p. 11343 43 3403 - Com. Acb. Corps Armee Balıkesir 3-4-40 15 -

> J hangara 
" " 

'l.7873 63 5431 43 ,, " 3.4.40 15 

Main d'oeavre pr. creuıemeot terre: 117 m . 
it.par. pavillon 

Publique 608 38 Municipnlite Turgutlu 22·3-40 14 

" 
8000· - 6 O - Dir Lycee Garçons Adıma 29·3-40 15 

. 
Produits Chimiques et Pharmaceutiq~e~~-'!!~!ume.'!!_s Sanitaires-Fournitur~ pour N!i~e_itaux __ 

Sulfate de cuiYre: l S t. Publique 3750 - '281 2) Bme F.xploit. Ch. de fer Etat lzmir '28-3-40 15 

E lectricite-Gaz-Chauffage Central (lnsta~net Materiel 

Telepbone de 4 po,itionı;: J p. et table inter· Pli cach 
Yillcı avec acceı•oireı 

13000 

Hebillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

975 - Dir. Telephones lzmir el lstanbul 3 5.40 15 -

Cba•nurea: 500-545 paireı Publique 21 7 - C. A . C omm. Cen. Surv. Douan lst. 25-3-40 15 -

Travaux d'lmprimerie - Papeterie - Fourniture de Bureaux 

l•primeı: 64 lota (aj) Gre a •gre 

Combustlble - Carburant-Huiles 

Haile pr. macbine: 5 t . Pwalique 
leuine: 755 bidona Gre a gre 
lear:ine: 1 ı t · vaceum d'ete: 300 lc.~id. d'hi· 

ver: 100 k,·va\nline: 400 k.- rraiue: 20 
. k.-petrole: 195 k. 

lensiae: U t.-vaeoum d'hiver: 100 k.·id . 
d'6te: 300 k.· valvaline: '400 lı: .-rrais'le! 
2IO k .·p~trele: 195 lı:. 

lenine 

D ive rs 

Pompe a 'iston fonctionDant a moteur: 2 p. 
lalaaee: 15Q p. (aj) 
.Belle avec aece11 : 430-530 p. 
Lanterne de matelot: 150 p. 
Cl•uı: 6,341 ,960 lt. 
!)iff. fil: 131 .600 lt. 
Zıae: 10499,30 lt.. 
.S.adare: 164,25 lt. 
l'er: 1455 lı:. 

CaarDiireı et eıparnoletteı: Si • '! 

Cenıae ordiaaire: 32 k . 
.. fiac: 51 k. 

Heile de lin: 44800 lt. 
Naphte: 12.8000 le. 
Plte: 40 lı:. 

Vitrea: 88 mı 
Ploab en plaque de 1 O m m: 3 t . 

Provlsi ons 

Paille: 20 t. 

Foin; 20 t . 
Orre: 80 t. 

" 120 .. 
" 120 .. 
.. 120 .. 

F•in: 261 t. 
Harieob ıeea: 67 t. 
Beurre: 2ft t. 
Soere: 30 t . 
Viancle de boeuf: 262,500 le. 
Soude: 9 t . 

,, 

,, 

,, 

Publique 

Gri a gre 

,, 
,, 

" ,, 
" 
" 

,, 

• 
Publique 

Gre a rre 
> 

Pli cac" 

" 
Gre a sıre 
Pli cach 

,, 
,, 

" 
" 
" Publique 

ltalıinı aeeı, abrieob Hea, pruaea (aj) ,, 
Diven provilioaa Gre a gre • Viaaııle de boeuf: 36 t .-id · d'arnuu: 3,6 t. • Publique 

icl. de mouton: 4,8 t. 
f aarieation farine: 450 t. 

401)0 -

2567 -
3663 ıs 

3633· 15 

50000 -

2300 -
1705 

15900 -
187 50 

1586 23 
116 06 

4199 72 
574 87 
612 60 
60 -
1 44 
3 08 

24 64 
9 60 

l?. -
114 40 

1500 -

500 -
1400 -
4800 -
7200 -
7200 -
72no -

13050 -
13401 -
260 o -
11340 -
93187 50 

392 40 
1638 17 
636 

4736 -

Compriın' de lentllle: 20000 boiteı (aj) Pli cacb la boite O 26 

300 -

~74 75 

274 75 

3750 -

345 -
127 90 

2385 -
14 62 

119 97 
8 80 

314 98 
43 12 
45 97 
4 50 
o 11 
o 24 
ı 85 
o 75 
(1 90 
8 60 

112 50 

37 50 

I05 -
360 -
540 -
546 -

/ 540 -
979 -

1065 -
1950 -
851 -

6989 06 
28 43 

122 87 
47 70 

340 -

Dir. Complabılite Particulieıe lzmir 

Municipalite Gaziantep 
Cam Ach . Milit. Bıılılı:esir 

Com. Ach. Comm. Mil. lı.t. Fındıkl ı 

,, ,, 

" ,, 

8me' Expl. Cb. de fer Etnt lzmir 
Dir. Econom. P.T.T. Anknrn et Ist. 
Com Ach. Corps Armee Eskişehir 
Com. Acb. Comm Mil lst. Fındıki; 

» Milit. Selimiye 

" ,, 
> > 

• > 

" ,, 
,, " 
" " 
" " 
" ,, 
" " 
" ,, 
" " ler Expl. Ch. de fer Etat H. p:ışa 

Com. Acb. Comm. Mil. lst. Fındıklı 

» 
" 

Com. Acb Mil it. Edirne 

" " 
" ,, 

" " 
" " 
> 

" 
" 

,, 
,, 

Com. Acb. Econ. Monop. Kabıltache 
Com. Perm. Municip. ı~tanbul -

> ]) 

Com. Acb. lntend. lzmir 

> Milit. Balıkesir 

390 - Com. Acb. Comm Mil. lst. Fındıklı 

Jusqu'au 10 4-40 

21-3-40 14 -
21-3-40 ] 5 -
20-3-40 1 o 30 

20-340 14 30 

20-3-40 11 -

29-3-40 15 -
23-3-40 1 
23-3·40 l 1 -
?.5·3 40 10 -
19·3·40 14 -
19-3-40 14 -
1'-3-46 14 -
l9·3 40 l4 
19-3-40 14 -
19-340 14 -
19-3-40 14 -
19.3.40 H -
19·3-48 14 -
19-3-40 14 -
19-3-40 14 -
19-3 40 14 -
2-4-40 ıo 30 

22.3.40 ıo -
n.3.40 ıo -
3·4·40 ı 1 -
3.4 40 16 
4-4-40 11 
4 .4 40 16 
5 4-40 11 
8-4-40 ı 1 
8-4·40 16 
9 4-40 11 
1-4-40 15 -

23-3-40 12 -
26·3·40 14 -

1-4-40 14 -
27-8-40 15 -

20-3-40 15 
29-3-40 11 

... 

(3 nctl 1aifeden deY&m) 

İstanbul Belediyesinden : 
, · Beyeğlu Mıntaka11 mütemadi tamirat işlerinde kullanılmak aı:~ 

re lüzumu olan 150 metre mikabı çııkıl ile 500 metre miklbı acueli 
: satın alınmak üzere açık eksiltmeye konulmuıtur. Tahmin J>ecl e 
' 1890 lira ve ilk teminatı 141 lira 75 kuruştur. Şartuame zabıt " 

muamelat müdürlütü kaleminde görülecektir İhale t.4.940 paıartc• 
si günü saııt 15 de daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk lt' 
minat makbuz veya mektupları ve 940 yılına aid ticaret odall ft' 

1 
aikal rile ihale günü muayyen saatte daimi encümende bulunlll.,ı.rı 

Esklıehir Kor Satınalma Komisyonundan: 
11

• 

430 • 5311 aded teferrüatlı tevhit aemeri pazarlıkla 23 3.940 cd, 
marlesi günü saat l l de Eskitebirde kor aatınalma komiıyon°11 

•0 
yapılacaktır. Şartnameıi ve nümünesi komiıyonda i'Örülür. TablSl!f 
bedeli 15,900 liradır. Kat'i teminata 2385 liradır. İsteklilerin b~ 1

1ı 
lerle alakah olduklarına dair vesika ile belli gün ve saatte teıJ1111 

makbuzlarile komisyona gelmeleri. 
~~~~~~.~---~~~~~~~~~~~-~-----"-

Erzak, Zahirıe, Et, Sebze v. s. 
İstanbul Komutanlığı Satinalma Kombyonundan : i 

Evvelce yapılan ilanda beJli günde taliplerin verdikleri teklif~e:sı 
kanunsuz görüldüğünden Komutanlıta bağla birlikler ihtiyacı ''ııı 

Jı.•J 
komıayonumuzda mevcut evsaf ve teraitine göre yirmi bin 9• 

çorbalık mercimek komprimesinin tekrar kapalı urf uıulile ~el 
kaaaaına 29 3.9ıu Cuma günü saıat on birde başlanacaktır. 4t 
kutunun muba°!men bedeli yirmi altı kuruıtur. İlk teminatı ÜÇ ~-r 
doksan liradır. lıieklilerin mezkur ıaatteo b'r aaat evveline it• 0ı 
Fındıklıda Komutanlık .abnalma komiıyonuna teklif mektupl•" 
Ycrmeleri. 

Tekirdağ Tümen Sahnalma Komisyonundan: ,,. 
Tekirdağ ambarına teslim şartile 50!1 ton yulaf •e 500 l•". ,ıı 

pa ayrı ayrı ntın alınacaktır . Yulafın tutarı 40 bio lira te~ 1~1,, 
3 bin liradır. Arpanın tuta ra 37,5110 lira ilk teminatı 2813 Jırıı Jr 

• f • 
Kırklureli civarında inece ambarına teslim fartile 25iJ ton yul• eııi 
nacaktır. Tutarı 22,50tJ lira kat'i teminatı 3.375 lirıtdır. Mallar ~4t• 
çuvallar itinde olacaktır. Şartnameıi her Jriin komisyonda ıori p ' 
Paaurhklara 2'l.3.940 cumn günü aaat \O da T ekirdağda Tii•e" 
tınalma komisyonunda yapılacaktır. ,__/ . . 

UZA Y~DEL : R / ---- - -- ~ 
İaparta Orman Müdürlüfilnden : 

Cinai: Pırnal Çalı Kentalı: 270 
Cinai: Pırnal Odunu. Kentala 300 tı" 

Isparta Villyetiuin merkez kazaaı dabiliucle hudu.ilart f'' f'~ 
mede yazılı samanla tepe devlet ormanuı.iao 270 kental Pırı1811 ,, 

30U kental pırnal odu•unun muka vele taribinden itibaren alt' of 
içeriaiode çıkarılmak üzere 5 3.940 tarihinden itiltaren l~ ıtt&J -' 
detle açık artırmaya konulmuıtur. 5 '' Artırma 2U.3 1940 tarihine nıiisadif çarıamba gtinü aaal 1 

lıpartada Japalacaktır. '''' 
8eber kentalıu muhamm•• Meleli Çalı 6 kurut pruıal • 

16 karuıt•r . 
Munkkat teminat 3 lira 82 k•ruıtar. 1,ıt 
Şart•ame ve mukaYelename projelerini lıparta orman ._ 

lttlnıie ıörülebilir. 

Trabzon Belediye Endimeninden : ,r~' 
Belediye inıaat itlerinde kullanılan 939 model Şovrol • :1111~ 

kamyonet pazarlıkla aatılacatından taliplerin ıalı Ye c•ua• f 
saat 15 de encümene müracaatları ilin elunur. 

Ankara Belediyesinden : !JO İ 
Belediyeye ait buz fabrikasından iatıbaal olunacak buz•11 ~"' 

ıan 1942 ta rihine kadar olan bayiliti kapalı zarf usulile artt•' ~ 
çakarılmıttır . i)p 

Bayiin bu müddet içinde almata mecbur olduğu buı:un Ol 

209.600 kalap ve bedeli 37.728 lıradır. 
1 

Muvakkat teminat 2829.60 liradır. ,~~ 
İhale 29. 3. 940 cuma günü saat l l de Belediye euct!IJ 

yapılacaktır. 'f'.'"· 
Şartnameaini görmek ve daha ziyade malümat almak j,llııll 1 

. h - - k 1 . - 1 l . v i•l• ıe rıo er gun encumeo a emıne muracaat ey eme era. e 1111 

lanlar da 29.3.940 cuma ıünü saat ona kadar teklif mektubl•' 
minatJarile birlikte encümene vermeleri lüzumu ilin olun•'· 

İıtanbul Belediyesinden : , 1~ 
Catalotlunda Yanıksaraylar caddesinde 12 numır•lı ;,~~ 

kazı ıatılmak üzere temdiden açık arttırmaya konulmuft&ır· 6-Yp 
badeli 300 lira n ilk teminatı 22 lira 50 kuruttur. lba~e 

1 
ri-' 

1
J 

sala ırünü ıaat 14 te Daimi Encümende yapılacaktır. Talıb 't ~ 
teminat makbaz veya mektubları ve 940 yılına aid Tic:a:ı.ıl"~ 
veaikalarile ihale ıünü muayyen aaatte D aimi Encümende 
ları. 


