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........ Umum Tüccarların ve müteahhitlerin meslek! Organıdır 
~· Emirler, Tebliğler 

lstanbul Mm taka Tf cavet Müdürlüğünden: 
ltı I 1 - Tiftik ve yapağı ihracatının murakab~sine dair nizamna· 
) t er hükümlerine göre teşkil olunan nümune heyetleri tiftik ve 
i~~ağı tip nüaıuneleriui tespit etmişlerdir. l nisan 940 tarihinden 
e._ •ren ihraç olunacak tiftik ve yapağıların nizamnamelerde yazılı 

•lar dahilinde mezkur nümunelere uygun olması lazımdır. 
ltı I 2 - Tiftik ve yapatı ihracatının murakabesine dair nizamna
•et .er hükümlerine göre balyaların üzeriue konulacak resmi marka 
ly.ı'faretlerin tekli renk ve eb'adı ve ne suretle vurulacağı ve ba
tı,, •rın ne auretle mühürleneceği Ticaret Vekiietince tayin olunmuş 
,l ' Teıpit edilen nümuueleri görmek ve bu hususla fazla izahat 
le~jlt İıteyenlerin Sirkeci Liman hanı ze?Jİn katında Ticaret Veki· 
lllGı atanbul Mıntaka Ticaret Müdürlüğü ihracat Başkontrolörlüğüne 
~tleri ilan olunur. 

Ekonomik Haberler 
Susanı va keten tohumu fiyat- 1 maddedekiler için de iki kuru' 

ları lesbit edildi j aşağıya olduğuııu hesab ve ona 
-~İre ihracat kemitesi bir göre hareket etmesi lazımdır. 
• 'ldıiettenberi ihracı menedilen ı' Bunların fevkinde fiyat elde 
~•lb ve keten tohumunun ye- edildıği takdirde bu fiyatlara sa· 

Ilı il t be t' . t •ıari ihraç fiyatlarını ve sa· ış aer s ır. 
ı~ fartlarını tesbit etmit ve a~ - -
~darı t bl' dil k - Almanyaya fındık satılıyer "- h ara e ığ e me uzere 
ı--. !~uıta atağıdaki listeyi hazır- Gireson Valisi Muhtar Akmanın 

• ....... , • reislitinde toplanan fındık ihracatı 1 
- E. • bl k • ~i nteresan1a ta asa ta· icra komitesi, Almanyaya ihracı 

~t lbt11ıleketlerle Amerika, İngil· mukarrer bir milyon linı kıy· 
~~· F'ransa, Belçika, Hollanda, metindeki fındıfın kalite ve mıo
"ı~re ve Yunanistana yapılacak takularıı göre tevzi ve lıtksim 
tı b•lb ve keten satışları için ay· tekilleri etrafında görü~ülerek 
btı •r fiyat teshil edilmiyecek ve icap eden kararları alınış ve Ti
Ut ~'ınleketlere serbest piyasa caret Vekaletinden istizanda bu-

oır· 
f1~ ınci ınadde ahkamına tev- lunmuştur 

C.tç~ •atış yapmakta her ibra- Almanya ile yapılan ticari anlaşma 
2 •~best bırakılmıştır. 

- ( R•· Almanyaya 5.050.000 liraya ka--.,.. talya, Yugoslavya, 
ı .. ,, ı. dar ihraç edilecek mallar ve ba-
""~ • ıvtacaristan, Bulgaristan, 
~ v F len pmtüklerimizde balunan lttı e inlandiyaya satılacak 

ı Alman malJarmın kaffesinin t, O 11••ınların yeni çuvalla 
~ k~ B. beher kilosunun fiyata memleketimize ithal elanması 

3 rıaştur. hakkındaki kanun layihası Mec· 
dt - Birinci ve ikinci madde· lis Hariciye ve iktisat Enoümen· 
ltk!~tılı olmayan bilcümle mem- leri tarafından önümüz.deki haf· 
"ı.ıı tte ihraç edilecek sarı su- ta tetkik olunacaktır. 
btbe:'k~I tek çuvallı F. O. B. Çeke-Slovakyayı ihracat yapı la-

4 ! osu 22 kuruştur. 
""de- lkinçi ve üçüncü madde mıyacaktır 
'clilec Ykzılı ınemleketlere ihraç Evvelce Çeko-Slovakya ile ya-
'lt Ot Yalnız Mersin, Adana pılmış ve nisan ortas111a kadar 
"ler~lbaniye susaınları bu mad- mer'i ticaret anlatmuı hükiim
t' "-t 1•ıılı fiyatlardan 20 pa· lerioe göre Çeko-Slovakyn kle· 
~i _ı1a •atılabilecektir. ring hesabından üç milyon idi· 

1'-.ı~cı ve üçüncü maddelerde sur lira alacaklı vaziyette bulun· 
"ttk lbeın)eketlere ibrac edile· durmndan Çeko-Slovakyanın Al· 
tııı f• fark ınalı ıiyab susamla- 5 -
f 1Yat b manya tarafından ortadan kaldı-
b''tlard 

1 
u maddelerde yazılı rılmasındaıı sonra dahi memle· 

Lt. ~tıc ~~ b
2 

kurut atağı olabi- ketimizden ihrııca devam olun· ""teaı .•-. u susamların haki-
~lı.aadı11Yab ve şark malı olup muthı. Fakat kleringdeki bu he· 
~~"ltrit~' .:ı•n~ıka ticaret müdür· sap tamamen erimiştir. 
ıl ~ir it onııtelerden müteşek- Tahviller yüksallyor 
~t •e eyet tarafından muaye. 
•ı -"rtt''Porlarla tevaik edilme· Harbi müleakıp dütmüş olau 

9 . ır. esham ve tahviller tekr• yük· 
lıi - 1( l'a ci111 1ten tohumları yalnız relmej'e başlamıthr. Son iki a-ün 

tJti)eaı~ arak kabul edilmi~tir. znrfıııda 7 ,j faizli Türk Borcu 
~11lcfatı . 

111 
her hangi bir lima· tahvilleri 33 kuruf, ikinci tertip· 

~'tacl ıhraç edilirse edilsin o leri 175 kuruş, istikrazı Dahili 
l} )•tdı F'. O. B. ikinci madde- tahvilleri 2 kuruş, Sivaı-Erzurum 1tr Gçiitıt"ınemleketlere asgı: ri tahvilleri bütün tertipleri beşer 
it 'tltire 11 ınaddede 1azılı mem· H b 

;•ktlr. 19,5 kuruıtan satılabi- kuruf, 938 senesi azine ono 
• ları yüzer kurut far ketmiştir. 

~.:: ~•sanılatın analizi yüzde Altan fiyatları ehemmiyetli su-
ıııtlir, eten tohumların yüzde ı rette tenezzül ederek 18,75 ka-

" ...... a· . ruşa düşmü,tür. 
""" ırınei ve ikinci mad- 1 t •t e Yftz ı 1 ngiltereye yapılacak ihraca 

~ '-tıı 1 1 o an memleketle· 
llıı.ı_ •cak 
~ •tı111 b susam ve keten to· 
Ilı ' .,, G'Q eher kilosunda 40 
.,,'"'letıeu~ilncü maddede yazılı 
~ıı ltete ere •atılacak susam 
,,ııd 'Q tokuınu fiyatlarında 
~titae : 

2 kuruı hükumetin 
~ '' hu ~ iCSıtereceği bir ban· 
-.ı~~lit, ~ a>:di fart tediye edi· 
L~tti •nı bir ihracat ve ihrac 
~M? lballa d . 
ı_~ ·" İltinei r an elıne ge~eeek 

't itlaa Qıaddede yazılı mem· 
4Q Para •• 1-acil 

Tiçaret Vekaletinden tebliğ' e· 
dilmiştir. 

İngiltere ile yeniden yapılan 
tibaret ve tediye anlatması mu· 
cibince busuai takas yolile İngil· 
tereye yapılacak ihracat muka· 
bilindft memleketimize yapılacak 
ithalat nisbeti yüzde 60 dan yüz
de 80 e iblağ edildiğinden İn· 
giltereden yapılmakta olan itha· 
lit üzerinden halen alınan yüzde 
10 takaa primi yiiıde 56 ya in
clirilmittir. 

!I 

l<anunlar. l<ararnameler ve Ticaret Muahedeleri 
---- ----

Zeytinliğin ıslahına ve yabam zeytinlerin 
asıl attwılmasına dair nlzamnam~e • 

BİRİNCİ BÖLÜM lesbit muamelesi Vekalet Maka-
Ba,Iangıç mrnca da tasvib olunduktan ıon· 

Madde 1 - Kendiliğinden bi- ra usulü dairesinde müracaat e
ten ve atı tatbik ed.lmemiş olao deceklere tevzi oluuac:tk saha· 
zeytin ağacın yabani zeytin (Ü· lar ilan olunur. 

1 Madde 7 - Tesbil ve ilan e· lea silvatica) ve bunların yn nız 
dilmiş olan sabalar dahilinde veya diker ağaçlarla topluluğu· 

6 muayyen bir kıt'anıu ağaçlarım na yabani zeytinlik denir. 
Madde 2 _ Perakende veya aşılıyarak mahsuldar hale getir· 

toplu bir halde bulunan ve aşı mek isteyenler; talib Gldukları 
tatbikile ehli mahsul vermesi parçanın mevkiini, hudut ve de· 
beklenen ehli zeytin (Olea sa- kar mikdarlarını bildiren bir is· 
tiva) ağaçlarına aşılı zeytin ve tida ile mahı.llin en büyük mül
bunlarm toplu hallerine de ıışı· kiye memuruna milracaat eder· 

lı zeytiolil< denir. lerBunlara kanunun 3 üncü mad· 
Madde 3 - Aşılı ve mahsul desi mucibince müracaat_ tarihi

vereo zeylin ağaçlarına mah- 1 ni ve kayıd numarasını gösterir 
suldar zeytin ve bunlarrn toplu birer vesika verilir. 
hallerine de mahsuldar zeytinlik Madde 8 - Verilen istidalar 
denir. zeytin bakım teşkilatına havale 

Madde 4 - Zeytin ağaçlarını edilir. Bakım memurları istenİ· 
iyi bir ıarette yetiştirmek, bun- len yerin mahallinde lceşfini ya· 
ların mahsul verme kabiliyetle· parak müstedinin talebinin ka· 
rini çotaltmak, mahsul verme nun ve nizamname hükümlerine 
müddetini uzatmak, hastalığa ve uygun gördükleri takdirde bir 
haşarata kartı mukavemetini ar- rapor tanzim eder ve ıabanm 
tırmak Üzere mevsimlerinde parselini, muntazam hudutlarını 
topraklarda lüzumlu hafriyat, gösteren ifraz haritasile birlikte, 
gübreleme ve ağaçlarda budama, mahallin en büyük mülkiye me
toplama ve ilaçlama gibi fenni 1 muru vasıtasile. Vekalete gön-
işlere bakım denir. 1 derirler. 

Madde 5 - Ziraat Vekaletinin Kanun ve nizamname hüküm-
lüaum röreceği mıntakalarda )erine uygun görnlmeyenlerin 
ze7tincilik mütehassısı ile fen talepleri yıne en büyük mülki. 
memurlarından ve 7.eytin usta- ye memuru vasıtaaile tahriren 
laruıdae mürekkep olmak üze- reddolunur. 
re bakım teşkilatı vücuda geti· ı Madde 9 - Yukarıki madde 
rilir. mucibince talibine tevdii Veka· 
Bakım tetkilatı kurulmayan letçe tasvip edilen parçalar; zey· 

yerlerde bunların \•azifeleri Ve- I tincil_iğ'in. ıslah~ hakkındaki ~a
kilet~e bu İfe memur edılece.k nuo ıle ışbu mzamnamede gos· 
orman ve ziraat memurları ta- 1 terilen muameleler yapılmak ve 
rafından ifa olunur. 1 bakımı murakabe edilmek üıe· 

İKİNCİ BÖLÜM r~ zeytin ba~ım t~§kilatına de· 
vır ve keyfıyet bır zabıtname 

Yabani zeytinliklerin tesbit, ·1 t · k 1 D'ğ h ı 
ı e evsı e uour. ı er sa a ar ilan ve tevzii 
talep vuku buluncaya kadar or· 

Madde 6 - Kauunuıı ikinci man idaresinin mürakabesi al
maddosine sröre Devlet ormanla·· tında kalır. 
rı içinde ve Devlete aid boş a- Madde 10 _ 9 uncu maddeye 
razide bulunup ta aşılanacak ya- göre zeytin bakım teşkilatına 
bani zeytiı hk .ahalarrnın tesbit devredilen zeytinlik sahasının 
ve ilanı şu suretle yapılır. 

aşılanmak üzere sahibine tevdiin
A) Zeytin b:ıkım teşkilatı me'!· den evvel mezkur tetkilit me-

ıuplarrndan veya orman ve zı· ! I t f d 'kt 
.. . ınur arı ara ın a:ı mı ar ve 

raat memurlar111dan luLumu ka· ı h d ll .. t · 'k' " 1 
d . . . V • ! u u arını g-os erır ı ı nuı ıa 
arının ıştıra.k~ ve e~ilet Ma· 1 zabıt varakası tanzim ve taraf-

kıımının _tensıbıle teşkılA oluna· 1 lnrca iın:ııa edilerek bunlara ay· 
eak komısyonlar; mezkur saha- 1 rıca iki nüsha da kroki raptolu
ları feuni ve idari her bakımdan nur. 
tetkik ederek Devlet ormanları Bunla~dan bir takımı bakım 
dabiliııdekiler için, geride kalan teşkilatınca bifzolunup diğeri 
ormanlarla birleşmeyecek suret- Vekalete gönderilir. 
te, Devlete aid boş arazide bu. Bundan maada müıtedideıı; 
lananlcırrn da tabii hudutlarla zeyti!1cilij'in ıala~ı ~anu~u ile 

f 'k ı .. .. .. d bu uızamname bu lcumlenne ta· te rı o unmasını goz onun e • . • . 
f l . wamıle raayet edeceğıne, zeyhn· 

tutarak ınu aı;sa rapor ve kn~kı- j ıı·k · · .ı k 1 k h t~ ı-. d 1 ıçın•en çı arı aca er ur u 
ler tanıım e er ~· ı mahrukatı ve keresteleri zeytin 

B) Z~aat. v.e r~an_ Um~~ ! bakım teşkilab ve orman me-
Müdürluklermın mutalaaları ıla- 1 murlarıoa kontrol ettireceğine, 
ve olunduktan sonra Vekalet 1 bunun hilafında b.areket vuku 
Makamınca tavsip edilen bu kro- İ bulduğu takdirde kanuni ceza 
kilerin gösterdiği yabani zeytin· ı ve tazminatı kabul ettiğine ve 
lik sahnlarınm kavaidine tevfi- I sahayı, tapu muaı.nelesi tekem
kan tafsilli amenajaıau haritala- ı mül etmeden ve Ziraat Vekile
rını, w mkun olduğu kadar par- tinin muvafakah alınmadan aha
selajı da ihtiva etmek üzere ı ra devreyleyemİJreceğiue ve ak
taazim eylemek ve kesilecek a· 1 si halde bilcümle bukukile be
yıklanacak veya kal edilecek a- ! raber devir muamelesinin ken• 
ğaç veya ataçıklardan iıtibsal j dilitinden sakıt olacağına ve 
olunacak haşebi maddelerle ke· i bu hususta hiç bir veçhile z.arar 
reste miktarını tayin ve irae et· 1 ve ziyan idd'ia1ında bulunmaya
mek için İcab eden muamele bu 1 cağına dair bir taaJıhüdname a
vazifeye memur edilen orman İ lınarak aşılanacak saha kendi· 
mühendisleri tarafından ifa ve ı ıine tf,ılim olunur ve bir kıt'a 
ikmal edilir. 1 rubsat tezkereıi verilir. 

C) Ba euretle tamamlanan (Devamı vu) 

:z === 
Müteahhit 1 erin Takvimi 

YARIN 19 • .i. 940 ta YAPILACAK iHALELER 

D. D. Yolları: 

Metal izabe ocağı (No 1318) 
Yazı makine11 parçaları (No 1346) 

İnhisarlar U. Müd.-
Kolt tapaııca fişe •i (No 1342) 
lalcarta bıçağı (No 1342) 
Filtre amyantı (No 1.H2) 
Hublon Prime Saaur nerl (No 1358) 
Ele\..-trik 113)'lClli (No 134.?) 
Ecu, cam aliit ve alatı f, nnıye (No 1359) 

Kırklareli Belediyesi: 
Sebze ve kneop hali inşaııı (No 1343) 

İstanbul Polis Mektebi Müd. : 
RHmİ polis elbisııal, ~aplca ve pantalon 

(No 1348) 

İzmir Yamanlar köy Muhtarlığı: 
Zeytinyafıı (No 1349) • 

Selimiye Ask. SAK : 
Bulaşık yıkama mııkinesi (No 1349) 
inşaat malzemeıi (No 13tıl) 

İstanbul Komut. SAK : 
Ot (No 1355) 
Muhabere molzemeıi (No 1356) 
Ot (No 1386) 

1 
Adana Belediyesi : 

Dıvar inşuı (No 1351) 
Gazoz lı:apaii u ve ~ı•eaı (No 135\) 

İst. Belediyesi : 
Sadeyağı, tereyafrı. ı.eytin yaAı ve H)• 

tın (No l;o53) 
Kumaş No 1353) 

M. M. Vekaleti : 
Kış! k elbiaelılc kumaş (No 1357) 
Defter baatınlmuı (No 1360) 
Ecu ve malıeme (No 1360) 

Balıkesir Askeri SAK : 
Kı~ ık ve ) aı' ık aotör • ynğ , velv alin, 

şnnjırnnn ve dıferanı )e yağı, gazya· 
ğı, usıüpü (No 1359) • 

Toprak Mahsulleri Ç>fisi lst. 
Şubesi: 

Dinnmo. ka) ış, D.u\ motörn yangın ıÜn• 
dürme cih:ııı baskül v.s. (No 1360) 

Hami~ : ( ] Tırnak ıçine alı nmıt n•· 
maralar, işin bangı H.) ılı ırar.etede nefr
oldu~nu gösterir 

rı Sonunda yıldız iıaretl bu.unan iıler 
müuyedeye aittir. 

MÜNAKASALAR 
·~~~~--~~~~~--------~--~-~-! inşaat -Tamirat- Naha işleri - Malzeme-Harita 

t 
-lzmir Belediyesinden : 

1 Alsancakta 1437,1438 ve Basmahanede 1364 sayılı sokaklarda 

1 
ve çocuk hastanesi etrafındaki yollarda 1500 metre boyda yeniden 
kesme kordon çekilmesi işi, fen işleri müdürlüğündeki keşif ve 
şartnamesi veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedel~ :935 
lira 50 kuruş olup ihalesi 29.3.940 cuma günü saat 16 dadır. lştırak 
edecekler 221 liralı!: teminatı İf bankasın yatırarak makbuziyle 

t - ı· 1 • encumene ge ır er. 

İzmir Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğünden: 
Keşif Muvakkat teminat 

Lira K. Lira K. 
Atölye binasının üst katı 3961 74 298 00 
Çamaşırlık hamam tadilatı 2tı57 53 155 O> 
Alsencaktaki Sağır Dilsiz ve Körler müessesesi binasının atölye 

l üı.t katı inşası ile hamam ve çamaşırlık tadili için .} ukarıde yazılı 
bedeli keşiflere göre açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 

Kanuni şeraiti haiz taliplerin şnrtııawe ve projelerini görmek 
üzere her gün sıhhat müdürlüğü binasındaki komisyon reisliğine 
müracaatları ve ihalesinin 29 Mart 940 cuma günü saat 15 de sıhhat 
müdürlüğündeki müteşekkil komisyonda yapılacatı ilan olunur. 

l Eksiltmeye kon ·lan iı: İzmir Posta binalarile 
lzmir Posta, Telegraf ve Telefon Müdürlüğünden: 

Karşıyaka posta· 
ı banesi trotuvarlarının kare plaka döşemesi. 
1 Keşif bedeli 822 lira 28 kuruştur. _ . 
1 Eksiltmesi 14.3 940 tarihinden itibaren on beş gün muddetledır. 
İhalesi 28-3.940 tarihinde perşembe günü aaat 14.30 da P. T. T. 
Müdiriyet binaımda ve komisyon huzurunda açık eksiltme ile yapıla· 
cakhr. • \ 

1 Eksiltme şartnam~si ve Lu~a müte.f~rrik evrak müdiriyet leva· 
:ıım kaleminde bedelsız sure~lerı ahnabılır. 

Eksiltmeye girebilmek için 61 lira 67 kuruşluk muvakkat temi 
nat vermeleri nafıa dairesind~n bu işe ıı-irebileceklerine dair alınmış • 
ehliyet vesikası ibraz etmeleri liizımciır. 

1 -

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinden : 
Ankara Tıb Fakültesi müttemilatından 380,304,52 üç yüz seksen 

bin üç yüz dört lira elli iki kuruş bedeli keşifli doğum ve nisaiye 
kliniği umum fenni tesisat işleri kapalı zarf usulile eksiltmeye ko· 
konulmuştur 

Eksiltme 8 nisan pazartesi günü Hat on beş buçukta 15,30 da 
Ankarada Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinde teşekkül etlen 
hususi Komisyonca yapılacaktır. 

Eksiltıne 1aı tnamesi mukavele projesi, fenni şartnameler, ketif 
· cetveli ve 44 plan 19 lira bet 1'uruş .bedel mukebilind~ Aııkarada 
Sıhhat ve İçtimai l\foaveııet Vekaleti_ içtimai Muavenet işleri Dairesi 
riyasetinden ve İstanbulda Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlütün· 
den alınabilir. 

Muvakkat teminat miktarı 18,963 on sekiz bin dokuı. yüz alt
mış üç liradır. 

Talihler aşağıdaki vesikaları teminat zarfından başka ayrıca bir 
zarf içine koyacaklardır, Gert:k teminat ve gerekse vesikalara aid 
ber iki znrf di~er bir dış zarfa konulacaktır. 

A - Talihler şirket olursa 2490 sayılı kanunun üçüncü maddesinin 
(A ve 8) fıkralarında yazılı vesaik. 

B - Cari seneye aid Ticaret Odası vesikası, 
C - 300,000 üç yüz bin liradan aıağı olmamak üzere yaptığı 

feni'llİ tesisat,, itlerini iyi batladığına dair vesikalar. 
Kanunun tarif ıttiti tekilde bazirlanmıf olmaaı liır:ım ı•len 



2 
5 

•• B ita ol a g 
Cinsi ş 

A \ l\tünakasalar 
inşaat, Tamirat, Nafia işleri, 

Doğum ve nisaiye kliniği umumi fenni te- kopal! z. 380304 :>2 
ıisat işleri (tart. 19.05 L.) 

Piyade ve atış okulunun mutfak ocaklara yap. paz. 
İhata dıvarı inş. (temd ) 
Dıvar int· 
Havuz inş. 

900 
14593 20 

197 75 
755 69 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari atat, tahane Lvz. 

Kükürt: 1000 t. (şart. 10 L.) kapalı z. 200000 -
Rekor siringası 7 kalem-Rekor iğnesi: 1 paz. 1055 -

kalem 
Tıbbi ecza ve sıhhi malzeme: 75 çeşit ,, 6700. -
Difenilamin : 2 t. (temd.) ,, 4300 --

E lektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Yeraltı ve denizaltı kablosu: 95500 m. 
Tel, çıplak kablo, lama, çubuk v.s. gibi 

bakır malzeme: 68270 k. 
Kalorifer tesisatı 
Elektrik malzemesi: 38 kalem 
İ~olabant; 70000 m · 

kapalı z. 11501 80 
paz. 135 91 
paz. 1400 -

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
--------------~--·----------~ .... ----~-----
Lacivert kumaş: 240 m. (temd.) 
Palto: 86 ad. 

aç. eU. 
,, 

m. 3 75 
2180 10 

1 

Matbaa işleri - Kırtasye-Yazıhane Levazımı 

Ali cİDI karton bitüme: 300 rulo aç. eks. 3360 -

Mahrukat, Benzin, Makine yağlan v. s. 

Benzin: 42 t. 
Tranıformatör yağı: 300 k. 
Yazlık yajı B. marka: 15 t. 

Müteferrik 

Brenz muıluk ve teferruatı 
Döküm parçaları 
Börek tepsisi: 100 ad. düz bakır tabak: 

4000 ad.-çukur bakır tabak: 2000 ad.
büyük kaaan kepçHİ: 20 ad.-kcvgir: 
20 ad.-kepçe: 460 ad.·bakır maşraba: 
2000 ad.·çamatır kazanı: 30 ad.-ba-
kır çay ve ıu giijümü: 2:30 ad -bakır 
bulatık kazanı: 10 ad.-bakır karava· 
na: 1000 ad. - belvacı kazanı: 30 ad. 

Tutla: 130000 ad. (temd ) 
Orta Ticaret Okulları ile Ticaret Liseleri 

için 4 ciltlik bir (mal Bilgisi) kitabı ya· 
:ıılmaıı mm1abakaıı: Birinciye 3 sene 
ııra ile: ıenede 26 O l. ikinciye yalnız 
bir Hnelik 

paz. 
.. 
" 

kapalı z. 
,, 
" 

İliç fişe.i cam kapakla 12000 (müteahhit ad. aç· 
nam ve heubına) 

eks. 

Y aaıın söndürme malzemeıi (Rekor gergi pa:ı. 

Yidaaa:) 5 kalem 
Tımar fırç1uı. 500:.> ad. 
Su kova11: 80 ad. 
Kırma tat: 90 m1 

Nal: 12500 fİyim 
Binek beygiri: 20 bıış·mekkara: 4 baş nak

liye koşum katır veya beygir: 10 baş 
Çiçek tohum ve ıotanlariyle damı:Klık fi· 

danlar 
Tahkim t malzemeıi kılıfı (Balta kuma); 

9 kolem 
Grafit pota 150 kı.: 60 ad.-275 kı.: 150 

ad.-pota dipliği : 275 kı.: 200 ad.-pota: 
40 ad. 

Dip vida11: 3000 paket·kutak vidaıı: 5000 
paket-kulp vidaaı: 2000 paket menteşe 

vidası: 2500 paket ıandık vidası: 100 
paket 

Grafit: 2 t. 
Bohçalık 1&ç: 15 t. 
.Boru: 9 kalem 
Teka; 12800 ad. 
Devvar peta ocağ"ı 300 kg.: 2 ad· 
Devvar pota ocakları 300 ki'.: 100 ad, 

li rzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Ekmek: 963600 k. (tart. 470 k.) 
K. fa1ul7e: 9 t. 

B. M U '1' a y e d e 1 er 
Haynn: 3 bat 
Kırıntı ve kazıntı Tophane ve Davutpap 

fırınlarında birikmıı 

Hurda elektrik mal.temeııi 
Kliıele ve rugan 
Ayakkabı: 538 çift 

,, 
,, 

paz. 

paz, 

,, 

" 

" 

.. 
,, 
n 

n 

" ,, 

kapalı z. 
aç. ekı. 

paz. 
n 

aç. art. 
,, 

12600 -
141 -

4950 -

. 
12497 -

1105 -

4200 -

Beh. O 92 

m3 6 15 
9375 -

935-

9000 -

9400 -

2200 -

1000 -
10500 -
3200 -
llOO -
4500 -
5550 -

93854 M 
1800 -

21 -

1742 60 
965 75 

a 
Temmat 

18963 ·-

67 50 
1095 -

11250 -
157 25 

503 -
322 50 

5000 -
5000 -· 

862 64 
21 -

105 -

67 50 
16" o 

945 
22 

742 50 

937 28 

82 87 

325 -

1380 -

239 85 
703 13 

140 25 

1350 -

705 -

165 -

75 -
7875 -

240 -
97 50 

337 50 
416 25 

5942 73 
135-

3 15 

ayedeler Listesi 
Müı-aca-at yeri G ü Santı ---

Sıhhat İçtimai Muavenet Vek. An.K. İst. 8-4-40 15 30 

Tophane Lvz. SAK 
Afyon Vilayeti 
Afyon Bele diyesi 

,, 

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

Jandarma Gen. Komut. Ank. SAK 
Aık. Fabr. U. Mild. SAK Ank. 

21-3-40 15 . -
20-3·40 15 - . 
22·3.40 14 -
22-3·40 14 -

25-3-40 14 30 
22·3-40 11 -

21-3-40 10 -
21-3-40 10 30 

İıt. Elek. Tramvay Tünel i,ıet. U. Müd. 2·5-40 15 -
,, 2·5-40 akıamına kadar 

İzmir Emruı Sariye Hast. 
Ank. Levazım SAK 
Bolu Belediyeıi 

Kandilli Kız Liıe i SAK 
Bolu Orman Okulu Direk. 

D. D. Yolları 8ci İşlet. İlmİr 

3-4-40 11 -
18·3-40 15 -
25-i-40 15 -

27.3.40 15 -
29-3-40 15 -

4.4.40 15 -

Ask. Fabrikalar U.Müd. SAK Ankara 21'-3-40 14 -
Ank. Lvz. SAK. 18-3-40 14 -
Ank. Belediyesi 19-3-40 lO 30 

Belediye Sular İdaresi Taksim 

" istanbul Maarif Müd. 

O.O.Yolları 7 d İşletme Afyon 
Maarif Vekaleti Ank. 

M.M.V. SAK. 

" 

" .. 
Çamaltı Tuzlaıı Müd. 
İstanbul Komut. SAK Fındıklı 
Bolu Alay SAK 

Ank. Belediyesi 

M.M.V. SAK 

Askeri Fabr. U. Müd. SAK A•k. 

,, 

" 
" ,, 

" ,, 
,, 

Deniz Lvz. SAK Ka111ııpa,a 
Afyon Kor SAK 

Tophane Lva SAK 
,, 

1·4-40 15 -
1-4-40 16 -
2-4-40 14 30 

. 22·3-40 10 -
14-4-40 - 14-2-41 

2-5-ıo ıo -

19-3-40 11 -

18-3·40 t 1 -
18-3-40 11 -
23.340 14 -
25.3.40 il -

9-

19-3 40 10 30 

22-3·40 14 -

22-3-40 14 30 

23.340 14 -

21-3-40 IO -
21-3-40 15 -
21-3-40 15 30 
22-3-40 ıo -
22·3-40 10 38 
22-3-40 il -

3-4-40 11 -
22-3-40 10 -

20·3 40 10 -
22-3-40 14 -

Bursa 2 ci İcra Buna Kozahanında 25-3 ve 1-4-40 14 
,, ., ,, Tuzpa:ıarı Çar· 21-3-40 10 -
Şlll .\! 117 

Aık. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 2t-3-40 11 -
------------------------~--~~----~---- ı ma __________ .._.._. ________________ _....._.._ ______ .._ ______ __ 

zarflar 8 nisan pazartesi günü ıaat on dört buçuğa 14,30 kadar 
makbuz mukabilinde Ankarada Sıhhat ve İçtimai Muavenet işleri 
Dairesi Reisliğine tevdi edilmelidir. Posta ile ve taahhüdü olarak 
ıönderilecek :zuflar da ayni saatte Vekalette bulunmalıdır. l\luay· 
yen vakitten sonra verilmek istenilen zarflar kabul edilmiyeceği ıi· 
bi poıtada vaki olacak teabhürler de aaznra alınmaz. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komilyonundan: 
Piyade ve Atış okulunun mutfak ocakları yaptmlacaktır. Pa

zarlıkla eksiltmesi 21.3. 1940 perşembe giiaü .aat 15 de Tophanede 
Lv. amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
9 O lira ilk teminata 67 lira 50 kur11tt•r. Reıim ve tartları komis· 
youda ıorülür. 

18 Mart UUO 

1 r. K~nüc ve ispençiyari alat, H stane Lvz. 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalın11 

Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli 200.000 lira olan 1000 ton kükürt 

Askeri F brikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma l(o• 
misyonunca 25 mart 940 pazartesi günü saat 14,30 da P:: 
z rlıkla ihale edilecektir Şartname 10 lira mukabilinde I' 50 
misyondan verilir· Taliplerm muvakkat teminat olan 1~2 e· 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 . maddelerindekı " .. ,. 
saikle Komisyoncu olmadıklarına ve bu ivle alakadar l~ 
c rdan olduklarına dair Ticaret Odası vesikasile mezkur guıı 
ve ıaatte Komhıyona müracaatları· 

M. ~· Vekil.leli Satınnlmn Komi yonundan : . 
Hepsine-1'alımin edilen fiatı 1055 lira olan 7 kalem REKOR r; 

ringası ile bir kalem Rekor iğnesi 22 mart 940 cuma günü saat 
de Ankarada M. M. V. satınalma komi yonunda pazarlıkla satııı ·~e 
lınaeağındaa isteklilerin 157 lire 25 kuruşluk kat'i tcmiııatları ı 
birlikte pazarlık gün ve saatinde komisyonda bulunmaları. 

Jandarma Komutanlığı Ankara Satınalma Komiıyonundııl1 ~
Tamamına 6700 lira kıymet tahmin edilen yetmiş beş çeşit tı r 

bl ecza ve sıhhi malzeme 21.3.940 perşembe günü saat onda paı• 
lıkla satın alınacaktır. 

Şartnamesi paraaız komisyondan alınabilecek olan bu pazarlı~, 
girmek istiyenlersn 503 liralık ilk teminat ve şartnamede yaıı 
nsaikle birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. ~ 

Elektrı , Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve alz.) 
1zmir Emrazı Sariye Hastanesi Bafhekimliğinden : e· 

Hastanemizde yeniden yapılacak 11501 lira 80 kuruş bedeli lı r• 
'ifli kalörifer tesisatı kapalı zarf usuliJe eksiltmeye koolllUr f 
isteklilerin şartname ve saireyi görmek üzere her güıı ha1taDe 

11

11 
tabiblitine Ye ekıiltme 1940 nisanıp üçüncü çarşamba günü saat tt" 
de yapılacağından 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanuna göre 

1
• 

mi nah olan 862 lirn 64 kuruşluk banka mektubu veya maliye "et" 
nesi makbuz ilmühaberi ve İcab eden teklif mektubları ve diler \ı 
saikle birlikte eksiltme saatinden bir saat evvel Tepecikte Eııı'' 
Sariye hastanesinde müteşekkil komisyona müracaatleri. 

• • • 
ı·· 

Yeraltı ve denizaltı kablosu ile 68 !70 k. tel, çıplak k~blOı bili 
m , çubuk ve saire gibi bakır malzeme alınacaktır. Bak : lstaıı 
lilektrik Tramvay ve Tünel iıletme U. Müd. ilanlarına. __..,/ 

Kandilli Kız Lisesi Alım Satım Komisyonundan : 
Cinıi Miktarı Muhammen fiaı İlk tewinat 

Kuruş Lira K. 
Lacivert kumaş 240 metre 375 61 50 eli 

Kandilli Kız Li1esi meccani talebesi için alınacak mubadl~ ıı 
fiat ve miktarı yukarıda yazılı la~ivert kumaşın 14 mart 1~ ,.~ 
yapılan açık eksiltmesinde tıtekli çıkmadığından l O. gün uı.atı~e•İ 
27 mart 1940 çarşamba günü saat 15 te Beyoğlu istiklal ca·ıerİll 
349 numarada LİBeler Muhasebeciliğinden yapılacaktır. lstelıh il~ 
bu işleri yaptıklarına dair 1940 yılı Ticaret Odası vesikası ""ar'' 
teminat makbuzlarile birlikte belli gün ve 1aatte Komiıyon• ısı 
caatları. / 

Matbaa işleri, kırtasiye ve yazıhane Lvz. 
Devlet Demir Yolları 8 ine\ İşletme Komisyonundarı _: ,i-' 
idaremi ihtiyacı için aşağıda mikdar ve evsafı ya~ılı a~•, ııİ' 

karton bitüme açık eksiltme ımretile satın alınacaktır. ihale•• d ~ 
san 940 perşembe ıünü ıaat 15 de Alsancakta işletme bioaııı:a 1 

miıyonumuzca yapılacaktır . • vfi~ 
Mecmuu için muhammen bedel 3360 lira olup iıteklilerıı1 ,,;il' 

oluıınn vakitte 252 liralık muvakl,at teminut makbuzlarile };~ıJif 
yona gelmeleri lazımdır. Şartnamesi i•letme kaleminde görüle t; 

100 - Rulo Ala Cins Karton Bitüme 26 ki" 11 

100 - 'D » .ı; > » 30 ., 
l 00 • )) l> .J > .J 40 ;:_./ 

ahrukat, Benzin, Maki na yağlar v. r s 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınn1111' 

Komisyonundan : ~e~ 
Tahmin edilen bedeli 12,600 lira olan 42 ton beuin ,A~ c1 

fabrikalar umum müdürlüp merkez 1atınalma k o m i s y o 11 " ~t~ 
20.3.1940 çarşamba günü saat 14 de pazarlıkla ihale edile':~~~ 
Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin ırı"\f•·İ / 

le · deıo 1 olan 945 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde rın el 11 1 

ıaikle komisyon(:u olmadıklarına ve bu i'le alakadar tüccar ;e ~, 
doklarına dair ticaret odası vesikasiyle mezkür gün ve saııt 
miıyona müracaatları. 

• 
Ankara Belediyesinden : lı 1J 

Otobüı idaresi için lüzamu olan 15 ton (B) marka yaıl1 

pazarlıkla satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli 4950 liradır. 
Teminat 742,50 liradır. 

Şartnamesini görmek istiyenlerin encümen kalemine ~e fP 
lerin 19.3.940 salı günü saat 10,30 da belediye eneümc11isae 
eaatları. 

Gaziantep Belediyesi Elektrik İfletme Müdürlüğün~~:!' ~ 
Elektrik fabrikosının 8 aylık ihtiyacı olan 5000 K~. ıı:ıalı~ ti~ 

ğı açık elcsiltme suretile satın alınacaktır. Münakasa 21,3.~ .~ t 
binde, &nnt 14 de Belediye Encüıneni11de yapılacağından jştır,i~ı.I 
mek isteyen bayilerin meı.kür ıüude 1'anuni teminat ve ,,eı il )ı 
le birlikte belediye salonunda hazır bulunmaları ve bu ife ~i 
namenin de bt!r gün işletme muba1ebeciliğinden alınabile•e 
elunur. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Koınisyonundt\": ~ 
Komisyonumuzda mevcut ezsaf ve şeraitine göt:.ıııı'~ı 

ihtiyacı için 50 bin liralık benzin pazarlıkla satın ıı b'f 
tır· Münakaıaıma 20 3.40 çarşamba günü saat 11 d~rı lı' 
nacaktır. İlk teminat paraıı 3750 liradır· lıtekUler 
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tiin 
ltı(i ve saatte Fındıklıda komu.tanlık satınnlma komisyonuna 

re.cnatları • • 
• Ko · d Lirl~k .ınıs.) onuru uz a mevcut evsaf ve şeraitine göre komutanlık 

ltQı1 •1erınin ihtiyacı olan aşnğıd cins ve miktarları yazılı altı ka-
2 -3 ~etme malzemesi pazarlıkla satın alınacaktır. Mün kasasına 
4cJi' t O çar~ambn günü saat 10,30 da başlanacnktar. Muhanıme.n be
ltıiı:ı ~66~ lı~a 15 kuruştur. hk teminatı 274 lira 75 kuruştur. ltst:k 
~1111 ellı gun ve sı:ıatte Fmdıklııta komutanlık sahnalma komisyo· 

rı. gelmeleri. 
Miktarı 

12000 kilo 
100 » 

Cinsi Miktarı 

benzin 400 kilo 
vakum kışlık 200 > 

300 :ıı vakum yazlık 195 > 

Cinsi 
valvalin 
gres 
gaz yağı • 

t•a:f • Münakali& günü talibi çıkmayan komisyomımuzda mevcut 
ti

111 
ve Şeraitine göre komutanlık birlikleri ihtiyacı için aşagıda 

~l. Ve nıiktarlan yazılı 6 kalem motör işletme malzemesi pazar· 
143() •atın alınacaktır Münaka asına 20.3 940 çarşamba günü saat 
llılıı başlan caktır. Muhammeıı bedeli 3663 lira 15 kuruştur. Ük te
t1dd~~ Paraıı 274 lira 75 kuruştur. İstekl lerin belli gün ve saatte 

fıı·~ıdn komutanlık sahııalme komisyonuna müracaatları. 
1~arı Cinsi Miktarı Cinsi 

OQ kilo benzin 400 kilo valvalin 
IOO > vakum kışlık 20U o gres 
30o » vakuw yazlık 195 > gazyagı 

A. Balıkesir Askeri Satınahna Komisyonundan : 
M •keri evsafı haiz. 755 teneke ben1in pazarlıkla satın alınacaktır. 
İb ulıaınmen bedeli 2567 liradır. 

~lıı:ı ~le günü 21.3.94D perşemba günü saat 15 de Balıkesir Kor 

l ll ~a Komisyonunda yapıl&caktır. 
Ilı alıpler· k- " k · " tlttj . , ın mez ur gun ve saatte omısyonumuza muracaat et-
~n olunur. 

~- ---- ---
~ lstanbul Maarif Müdürlüğünden: 

llıikt.,~arif Vekilliği köy öğretmen okulları için aşağıda cins ve 
lı:ıııttu Yaıılı bakır takımları kapalı zarf usulile eksiltmeye konul
lit, ~· kl'abmin e~ilen bedeli 12497 liradır. Muvakkat teminatı 937 
ttıjllll . uruştur. istekliler bu bakır takımlarına aid şartname ve 1 
lıi.ıa11 ~~ hlaarif müdürlüğü yardirektörlüğünde görebilirler. İhale 2 
~._~ k 4? alı günü saat 14,30 da maarif wüdürlüğünde toplana
l4 , k::•syon marifetile yapıl ... caktır. Teklif zarfları en geç saat 
~y r kabul olunacaktır. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 
5 kalem yangın söndürme ma Jzemesi (Rekor, gergi vi

dası) pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı J 9.3.940 salı günü 
saat 11 dedir. Tnliplerin "lluayyen vakitte M. M. V. Satın 
alma Komisyonunda bul..ı amaları. 

D. n. Yoll \rl 8 inci İ!letıne Komisyonundan : 
İdaremiz için 2 aded pistonlu tulumba tahrik motörüle beraber 

açık eksiltme suretile satın alınacaktır. ihalesi 29 3.940 gün sunt 
1:.i de Alsanc>1kta i~letmeıuiz binsında yapılacaktır. 

Beherinin muhanııueıı bed\,.li 230u Hra olup isteklilerin 345 lira
hk muvakkat teminat makbuzlariyle tayin olunan vakitte kom is} ona 
gelmeleri l!inmdır. Snrtnarnesi işletme kaleminde görülebilir. 

Belediye Sular İdare. inde : 
İdaremilc satın alınacak muhtelif cins ve eb'add adi döküm 

parçaları kapalı zarfla münakas:ıya konulmuştur. 
Bu iş için tanzim edile11 şartname İdaremiz Levazım Servisin

den p ırasız alınabilir ve nümuııeler ayni servi te görülebilir. 
Talihler şartnameye göre hazırlıyncakları kapalı zarflarını ihc.le 

günü olan l nisan il40 pazartesi güııü saat 16 ya kadar Tıı "aıde 
idare merkezinde müdürlüğe vermelidirler. Bu saatten ıonra getiri
lecek zarflar kabul edilmez. 

* * • İdaremir;ce satın alnıacok muhtelif cins ve eb'nddıı bronz 
mus1u e teferrüatı I.apnlı zarfla ıuunaknsaya konulmuştur. 

u ış ı1rın tanzim edilen şartname idaremiz Lt:vozım Servisin
den parasız olarak alınabilir. Ve nünıuneler ayni serviste görülebilir. 

Talihler şartnameye göre hazırlayacakları kepalı zarflarını ihale 
günü olan 1.4 910 p tz.artesi günü saat 15 e kadcır Taksimde İdare 
Merkezinde Müdürlüğe vermelidirler Bu saatten sonra getirilecek 
zarflar kabul edilmez. 
--~~~~~~~~~~~~----~·--..------~~~-

Erzak. Zahire. Et. Sebze v. s. -
Edirne Askeri Satmalma Komisyonund'!n : 

Edirne Tümen birliklerinin sene nihayetine kadar ihtiyacı hu· 
lunan aşağıda mikdarı yazılı sığır eti kapalı zarf usulile mukaveleye 
bağlanacaktır. 

ŞarhıameJeriııi görmek isteyenler her güıı iş saatlarındH Edirne 
Tümen satınalma komisyonunda görebilirler. 

İsteklilerin belli gün ve saattan bir saat evvel resmi vesika ile 
teminat mektublarını komisyona vermeleri iliıı oluıınr. 

· Kilo Muh. bed. İlk tem. İhale 
Kıt'ası mikdarı ve cinsi lira kr. lira kr. günü saati 

lltıın • • 
fıa cınsı Miktarı 

~a~tk te · • 
b"l(lt c:1~Plls1 100 aded 
~lcı; u~ tabak 4000 

Beheri fiatı 
Krş. 
945 

Yekün 
Lira 
645 

1600 
800 
50 
50 

406 

1 

Tümen birlikleri 262,500 s. eti 93187 50 6989 6 1.4.940 15 

* * • Aşağıda yazılı maddeler Edirnede müşiriyet daire~inde sn
tınalaıa komisyonunda kapalı zarfla ihaleleri yapılacaktır. lsteldile· 
rin sö1.ü geçen günde ihale saatinden en geç bir saat evvel teminat ~}'ük Çukur tabak 20LO 

11 

~~ttçı78kan ~epçesi 20 : 
~'-ltıt b~ :vgır 20 ,, 
Jt.~Çilk kYuk süzgeç 20 " 
"'"'\ıt epçe 460 
~~ttjllıatraba 2000 
~~ıt Çaınaşır kazanı 30 
aJ•r t?ı ve su güğümü 230 
~tlıt k aşık kazanı 10 

\>'*1:1 llktavana 1000 
aı.anı 30 

n 

" 
" ,, 
" 

n 

40 
40 

25 
250 

2030 
100 
39 

6000 
370 

5500 
245 

5850 

Yekün 

460 
780 

1800 
851 
550 

2450 
1755 

12497 

l>e\tı 
L İci et D miryolları yedinci lıletme Umum İdaresinden 
Qlt tl.rernı ih . d "l . ı , ı' l\iit h z tiyacı ıçin 130,000 a et tug a Afyon. Eskışe- J 

i~' ~' lttıe111 a Ya istasyonlarında vagonda teslim §artile ve ek
ııi• l\ıllll~ hın ı_ı.3.940 tarihine miisadif pazartesi günü Komis
~( ~tilin i

2 
bır istekli müracaat etmediğinden mezkur eksilt

,~~hle . ·3·940 tarih cuma günü saat ona talik edildiği ve 

11"lltrn rın kanuni vesaikle muhammen bedeli 1105 lira olan 
t~,, oİYe 82 lira 87,50 kuruş muvakkat teminatlarını 

ar k müracaat etmeleri bildirilir· 

.\,keri F 
abrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma 

3ouo Komi yonundan : 
SOoo Pıtket 5 x 50 mm. dip vida11 ) 
2 OQ Paket 5,5 x 35 mm. kuoak vidası ) 
2,) 0 P ket 6 X 40 mm. kulp vidacı ) Beher pakette 
IOr.ı Paket 4 X 20 mm. menteşe vidası ) 144 adet olacaktır 

~~ 'ı 't b!~lı:et 5 X 45 mm. sandık vid. (pirinç) ) 
t 1 tq~ lbGteın e~ilen bedeli 220U lira olan yukarıda yazılı 5 kalem 

~tV ~ llıttlt ııhhıt nam ve lıesabına askeri fabrikalar umum müdürlü- ! 
~~~ ı,~tlıkıt~. satınnlmu komisyonunca 22.3.940 cunın günü sant 14 de 
1 ı tı~ ıı •bal d'l k . Ş j I '~ t. l'lll' ~ e ı ece hr. artnnme parasız olarak koaıisyoııdnn 
ı ı, ~ııu 11 2

1Plerın muvakkat teminat olan 165 lira ve 24H ı uumaralı 
~o ~· ~ iti ve 3 maddelerindeki vesuikle komisyoncu oloıarlıklarına 

1)lt Qıe alakadar tüccardan olduklarına dair 1 icaret Odası vesi
eıkur gün ve saatte komisyona müracaatları . . 

'<lı ~bÇtl • Ankara Belediyesinden : 
~ fid er ıdaresi için 8 kalem çiçek tohumu ve soğanlariyle da-
~ llrıla lllıaQı r pazarlıkla alınacaktır. 
'tıı.lbi lllen kıymeti 935 liradır. 

'~· ş,tltı tıatı 140,25 liradır. 
t ııı d llllıeıin. .. . . . - . . 
' t 19,

3 
1 gorınek ıstıyenlerın encumen kalemıne ve ıstekli-

'Uar1, ·940 salı günü saat 10,30 da belediye encümenine mü· 

l,~·~cP•iıı 1\1. M. V. Satmalm~ Komisyonundan: 
~ ~ı ilaçe ~ah'?in edilen fiyatı 4200 lira olan ou iki bin adet cam ı 
'1~ G •aııtŞışeaı müteahhit nam ve hesabına 2 mayıı 1940 perşem

~t!t.iltQıe IO ~a Ankarada M. M. V. sahnalrua KO. da açık 
'tl•tı •1 uretıyle satın alınacatından isteklilerin 325 liralık ilk j 

l c b' l'k l ır ı te eksiltme gün ve saatında KO.da bulunmaları. 
•tc-.nb --

~ottı11 ul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan 
~~ ~h,:.onurnuJ:da mevcut evsaf ve feraitine göre birlik
~ ~t '~lc-. g ;•nın ihtiyacı için on iki bin beş yüz geyim nal 
~l.ıı G •ac-.t 

0
0.. 

1~ alınacaktır· Münakasasına 25.3 940 pazartesi 
~' 0ç )\lı ; lrde baolanacakhr· Muhammen bedeli dokuz '"l\ tlç k etrniş bE;o liradır. İlk teminat parası yedi yüz üç ı 

~lak 5uıtur. isteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda 
atınalma Komiıyonuna müracratları. I 

mektublarını komisyona vermiş olmaları lazımdır. 
Şartname ve evsnfları her gün komisyonda görülebilir. 

Tutarı Teminatı Mikdarı 
lira lira toıı Cinai İhale günü saati 

4800 361 80 arpa 3.4.940 çarıamba 11 
7200 540 120 ) :ıı l> iti 
7200 540 120 l) 4.4.940 perşembe 11 
7200 540 120 » lı ) 16 

13050 !179 261 kuru ot 5.4.940 cuma il 
13400 l005 67 kuru fasulye 8.4 940 pazartesi 11 
26000 1950 20 snde yağı D .» 16 
11340 851 31 toz şeker 9.4.940 salı il ------

• 
erı 

• 
esı 

Genel Dire tör üğünden: 

SIHH[ TESiSAT MONAKASASI 
1 - İşletmenin Zonguldaktn Çelik ocağı civarındaki 600 kişilik 

8 barakndaıı ibaret işçi evlerinin sıcak aıu, soğuk su, pis 
ve temiz su tesisatı işleri münakasa ile bir talibe ihale 
edilecektir. 

2 - Eksiltme 29 mart 1940 tarihinde saat 15,30 da Zonguldakta 
Ereğli kömürleri işletmesi genel direktörlük binasında ya· 
pılacaktır. 

3 - istekliler bu iş aid münakas C'w'rnkını Zonguldakta Ereğli 
kömürleri işletmesi inşaat müdürlüğünde, Ankaradn Eti 
Bank gen~I direktörlük inşaat wüdürlügünde, İst.:ııılmlda 
Eti Bank lstanbul bürosunda görüp tetkik edebilirler. 

Muh ınmen bedeli 5800 lirn olan 20.000 kg. silindir yeğı 
2. 4. 1940 sah günü saat (15) on beşte Haydarpaşada gar binası 
dahilindeld Komisyon tarafından kapalı zarf usulile sohn alınacaktır 

Bu işe girmek isteyenlerin 435 liralık muvakkat teminat kanu• 
' nun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayııi gün 

saat (14) on dörde kadar Komisyon Reisliğine vermeleri laı.ımdır. 
Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtıl· 

maktadır. (2029) 2-4 

lstanbul Elektr.ik Tramvay ve Tünel işletmeleri 
Umum Müdürlüğünden : 

Takriben 68270 kilo tel, çıplak kablo, lama, çubuk ve saire 
gibi bakır malzeme mub yaa edilecektir. 

Teltlifler 2 mayıs 940 perşembe günü akşamına kadar levazım 
dairemize tevdi edilecektir. 

Muvakkat temin l maktuau 5000 lıradır. 
Şartnameler idarenin levazım müdürlüğünden parasız olarak 

tevzi edilmektedir. 
İsteklilerin şartname almak üzere Levazım Müdürlüğünde Komiı-

you katipliğine müracaat etmeleri. (2084) 

--fmtiya-;-Snhibi ;;Yazı İşleri Direktörü : lsmail Girit 

Basıldı;ı yer: Akın BaSJmevi lıtanbul 
i 

1 - Şartname i mucibince det ıondaj aleti kapalı zarf uıulile 
e .ıı;ilmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli sif 6000 lira muvakkat teminatı 450 li
radır. 

lll - Eksiltme 25.111.940 pazartesi günü aat 14 do Kabataşda 
Le\ aıt ı ve Mubayant Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla
caktır. 

iV - Şartnameler her gün özü geçen Şubedeıı paraaız alı_ 
na bilir. 

V - Münakasaya girecekler ihale tarihinden 7 gün evveline 
kadar fiatsız fenni tekliflerini İnhisarlar Umum Müdürlüğü inşaat 
şubesıoe tevdi ederek münakasaya iştirak esıkası im ları ve ek-
siltme için tayin olunan gü11de 7,5 gÜ••enme parasile birlikte 
mezkur f' omisyona gelmeleri. (976) 4-4 

* • * 
f\ uh. bed. %7,5 tem. Eksiltmenin 

Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. şekli ırünü saati 

Süpürge 3.UOO adet paz. 23.lll.9.(() 11 
Bakalit knpak 200.000 » 2500 187 50 açık ek. 2.IV.940 15,30 
Kıyım bıçağı 2.400 » (Müteabbitleri pazarlık > 16 

cem'an nam111a) 
1 - Nümune ve şartnameleri mucibince yukarıda miktarı ya

zılı ~ kalem eşya hizalarında ynzılı usullerle eksiltmeye konmuştur. 
il ~ Bakalit kapak muhammen bedeli, muvakkat teminatı ek

siltme gün ve saatleri hizalarında yazılıdır. 
lll - Ş rlnameler her gün sözü geçen Şubeden parasız alına· 

bileceği gibı nümuneler de görülebilir. 
iV - İsteklilerin eksiltme ve pazarlık için tayin olunan gün ve 

saatlerde % 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona 
müracaatları. (2053) 2-4 

•• * 
Mub. bed. y.7,5 tem. Eksiltme 

Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. şekli 

Cam alat 2460 A. 2518 76 188 21 pazarlık 

Ecza l 07 kalem 494 85 37 31 
Aliitı fenniye 92 .» 2623 65 196 73 » 
1 - Evsafını gösterir müfredat listeleri mucibince yukarıda ya

zılı malzeme, talibi 1.ubur elmedıginden pazarlıkla ihale edilecektir. 
il - Müfredat ve evsafını gösterir listeleri her gün sözü geçeu 

Şubede tetkik edilebilir. 
m - İsteklilerin pazarlık için t9. m. 910 tarihine rastlıyan salı 

günü saat l l de './0 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkür Komis-
yona müracaatları. (-007) 4-4 

21.3.940 perşembe günü saat 16 da Ankarada Nafıa Vekaleti 
binası içinde Malzeme Müdürlüğü Odasında toplanan Malı.eme ek
siltme Komisyonunda 1800 lira muhammen bedelli 2000 adet kalo 
pili kurşunu ile 2000 adet kolo pili çinkosunun açık eksiltme usu 
lü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksıltme şartnamesi ve teferruatı bedelsiz olarak Malz.eme Mü
durlüiünden alınabilir. 

Muvakkot teminat 135 liradır. 

İsteklileriu muvakkat teminat ve şartnamesinde yanlı ves ik ile 
birlikte ayuı gün saat 16 da mc1.kiir Komisyonda hazır buluııınala-
rı lazımdır. (IOIO) (1684) 4-4 

lstanbul Elektrik, Tr.amvay ve TUnel işletmeleri 
Umum üdiırlügünden: 

1 - Muhtelif sb'adh ceman 95500 metre yeraltı ve denizaltı 
kablosu satın alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 5Cl00 liradır. 
3 - Eksiltme 2.5.940 per~embe günü, saat 15 de Metro Han 

binasınm beşinci katında toplanac k olnn Arttırma ve Eksiltme Ko
misyonunda yapılacaktır. 

4 - Bu işe aid ş rtnameler idarenin levnıım Müdürlüğünden 
parasız tednrik edilebılir. 

5 - Teklif mckluplarınm ş:ırtnamedeki tarifat dairesinde haur· 
laııarak saat 14 e kadar Komisy"n katipliğine imza mukabilinde 
verilmi' bulunması lıiz.ımdır. (.!068) 

Müdüriyetimiz odacı ve müstahdemini için lüzumu olan 33 ta · 
kım elbise açık eksiltmeye konulmuştur. İhalesı 29.3.tı40 tarihine 
müsadif Cucna günü saat onbeşte İstanbul Vakıflar Başnıüdürlügü 
binasındaki Komisyonda yapılacnktır. 

Beher elbisenin muhammen bedeli 18 liradır. İlk teminat 44 lira 
45 kuruştur. Şartname ve nümuncleri her gün levazım Kaleminde 
görülebilir. ( 1997) 

lstanbul P .. T. T. Müdiirliigünden: 
İdaremiz. seyyar ve nakliye memurları için 80 takım elbise 

yapttrılması işi açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 29.3.940 Cuma 
saat 15 de B. Postahane binası birinci kattn P. T. T. Müdürlütü 
odasında toplanacak Müdürlük Alım Satım Komisyonunda yapıla· 
caktır. 

Beher takım elbiseniıı muhammen bedeli 21 lira hepsinin 3780 
lira, muvakkat teminat 283,5 liradır. 

İsteklilerin olb ptaki şnrtnamelerilt: mühürlü nümuneıini görmek 
ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere çalışma günlerinde mez
kür Müdürlük İdari Kalem Le7.nıım kısmına, eksiltme gün ve ıan
tinde de 940 seneıi için muteber ticaret odası vesikası ve muvakkat 
teminat mııkbuıilc birlikte komisyona müracaatları (1996) 2-4 
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Quot:idien des Adjudications 
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ADMINISTRA TION 

Gala.ta, Fermeneciler Cad· 

Kc•nbt>r Han. 2mt> Ftag~ 

:\'! X-9 11 12 

Telephone: 49442 

-

Pour la Publicite s'adresser 

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

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
----- Mode Prix Cauti;;:- - Lieux d'adjudkdi~ etd,_u _________ _ 

Objet de i
1
adjudication J H d'adjudicat. estimatif provisoire Cahier der. Charges ourı eureıı 

Ad j u dications au Rabai~ 

C orıı-tr uctions-Reparations-Trav. Publics-Materiel de Construction-Cartographie 

loı;tall gen. tecbnique de la clinique ci'accou- Pli cach 380304 52 18963 - Minis. Hyg. et Assist. Soc. Ankara 8-4 40 15 30 
chement et de femmes (cnh eh 19,05 L) et lstanbul 

Constr. foyers de cuisine de l'eeole d'lnfan· Gre iı gre 900 - 67 50 Com. Ach. lnt. Tophane 21-3·40 15 -. 
terie et de Tir 

Constr. mur alentour (aj) 

" 
" 

" bassin 

14593 20 
197 75 
755 69 

1095 - Vilayet Afyon 
Municipnlite Af yon 

20-3 40 15 -
22-3-40 14 -
22-3-40 14 -

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstrumentf, anitaires-Fo~rniture pour Hopitaux 

Soufre: 1000 t. (cah eh 10 L) Pli each 200000 - 1125( 
Sering Reeord: 7 lots·aiguilles Record: 1 lot Gre a gre 11 55 - 15i •5 
Produits pharmaceut. et artieles sanit.: 75 lots " 6700 - 503 
Oiphenilamine: 2 t. (aj) ıı 4300 - 322 o 

El ect ri cite-Gaz-Chauffage Central (lnstallaUonet Ma eri el 

Com Ach. Dir. Gen Fııbr Mil. Ank. 25-3-40 14 30 
Com. Aeh. Min. [)Cf Nat. Ankara 22·3·40 11 -
C. ~. Command Gen. Gendr. Ank. 21·3·40 10 -
C A. Dir. Gen Fabr. Mil Ankarn 21-3-40 10 30 

Materiel en cuivre tel que fil, cable nu, lame, 5 U - Dir. Gen. Expl. Elec. Tram. et T. lst. Jusqu'au 2.5.40 soir 
barre ete. : 68270 k. 

Ciblei souterrain et sous·marin: 95500 m. 
lnstall. ehauffage eentral Pli cnch 11501 80 
Materiel elcctr. : 38 lots Gre iı gre 135 91 

- Binde isolee: 70000 m. (aj) " 1400 

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Etoffe bleue: 240 m. (aj) Publiqu<' le m. 3 75 
Paletoh: 86 p. 2180 IO 

Travaux d'lmprimerie - Papeterie - Fourniture de 
Carton bitume extra: 300 rouleaux Publique 3360 -

Combustible - Carburant-Huiles 

Benzine: 42 t. Gre a gre 
Huile pr. transformaleur: 300 k. 
Huile d'ete marque B. : 15 t. 

O ive rs 

Robinets en laiton avec access. 
Morceaux de fonte 
Div, ustensiles de cuisine en euivre 
Briques: 130000 p. (aj) 
Concours pr. l'edition d'un livre(Connaissance 

sur les marehandise ) pr. le eeoles Com
mercialcs et Lycees: Prix du coneourıı 

2600 L. par an duranl 3 ans au premicr 
et une seule fois au second 

,, 
,, 

Pli ench 
,, 
,, 

Bouteilles pr. m~dieaments avec eouvercles en Publique 
verre: 12000 p . (au nom et pr. eompte 
du fourniueur) 

Materiel pr. e•tinetion d'incenaie (vis pr. tea- Gre iı gre 
tioa): 5 lots 

Bro11e pr. etrier: 5000 p. 
Seau a eau: 80 p, 
Fer a eheval: 12500 eomplets 
Pierres eoneassees: 90 m8 

Cbeval de monture: 20 tctes·id. de transport: 

n 

" ,, 

4 tltes·eheval ou mulet de transp.: 10 t~tes 
Semeneeı et bulbes de fleurs et plants Gre iı gre 
Etuis pr. materiau:x: de renforcement (hache, 

piüche): 9 lots 
Pota ~rapbite de 150 k.: 60 p.-id. de 275 k.: 

150 p.-fond de pota de 275 k.: 200 p.-
p ta: 40 p. 

Viı pr. fond: 3000 paquetı·id , pr. jonetion: 5000 
paquets - id. pr. anse: 2000 paq.·id. pr. 
eharnieres: 2500 paq.-id. pr. caiıses: 200 paq. 

,, 

n 

,, 

Graphite: 2 t. Gre a gre 
T6Ie: ıs t. ,, 
TuyaH: 9 loh 
Boucleı: 12800 p. 
Foyer tournant de pota de 200 lt.: 2 P• 

,, " > > > 300 l> 100 p. 

Provisl ons 

Avoine: 500 t. 

" 500 " 
,, 250 ,, 

AdJodications a la surenchere 
Dhambres biti&se 
(;ramopbone, bicyclettes et accessoireı 
Camioaaettes marque Chevrolet 

,, 
" ,, 
,, 

Publique 

" Gre a gre 

12600 -
141 -

4950 -

12497 -
1105 -

4200 -

la p. O 92 

9375 -
le nı.3 6 15 

935 
9000 -

9400 -

2200 -

1000 -
10500 -
3200 -
1300 
4500 -
5550 -

40000 -
37500 -
22500 -

500 -
2554 68 

5000 -
862 64 

21 -
105 -

67 50 
163 50 

l> 

Hôp. Mnlad. Contag. lzmir 
Com. Ach. lntend. Ankara 
C. A. Dir· Gen. Fnb. Mil. Ankara 

Com. Aeh. Lycee J. Filles Kandilli 
Dir. Ecole Forestiire Bolu 

2-5 40 15 -
3-4·40 11 -

18·3·40 15 -
21-3-40 11 -

27-3·40 15 -
29-3-40 ıs -

Bureaux 
252 - Sme Expl. Ch. de fer Etnt lzmir 4-4-40 15 -

945 -
22 -
742 50 

937 28 
82 87 

325 -

1380 -

703 13 
239 85 

l40 25 
1350 -

705 -

165 -

75 -
787 50 
240 -
97 50 

337 50 
416 25 

3000 -
2813 -
3375 -

37 50 

Com. A~h Oir. Gen . Fnbr. Mıl Anlc. 20·3-40 14 
,, lntend Ankara 18-3-40 14 

Munieipalite Ankara 19-3-40 10 30 

Administr . .1!.aux Munieip. Taxim 1-4-40 ıs -
" " 1-4-40 16 -

Dir. Culture lstanbul 2-4-40 14 30 
7me Exploit. Cb. de fer Etat Afyon 22-3-40 10 -
Ministere lnstruction Publique du 14-4-40 nu 14-2-41 

Ankara 

Com. Aeh. Min. Def. Nat. Ankara 

" n 
., n 

Com. Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı 

Oir. Saline Çnmnltı 
Com. Ach. Regiment Bolu 

Municipalite Ankara 
Com Ach. Minis. Def. Nat. Ankara 

,, Oir. Gen. Fab. Mil. Ank. 

n ,, 

,, ,, 
,, 

" ,, ,, 

" 
,, 

" ,, 
" 

Com . .Ach. Div. Milit. Tekirdağ 
J 

" 
n 

2-5-40 10 -

19-3·40 11 

18-3 40 11 
18-3-40 11 
25-3-40 1 ı 
23-3-40 14 

9 ;-

19.3.40 ıo 30 
22-3-40 14 -

22-3-40 14 30 

22-3-40 14 -

21-3-40 10 -
21-3-40 15 -
21-3-40 15 30 
22-3-40 10 -
22-3-~0 10 30 
2?-3-40 11 -

22-3-40 10 -
22-3-40 10 -
22·3-40 10 -

Municipalite lzmir 25-3-40 16 -
2me Bur. Exea.l zmir Boulevnrd Gazi 25, 26-3-40 14 -
Municipalite Trabzon Vendredi et Mardi 15 

===== ~ 

---~~~-----------------------------------~ Memento des Fournisseurs 
_L_E.S_A_D-JU_D_ICA TIONS QUI AURONT LIEU DEMAIN19.i.9io 

Chemins de fer Etat: 
Foyer de fonderie de metal (No 1318) 
Pıeces de machine ıi ccrıre (No 1346) 

Dir. Gen. Monopoles: 
Cnrtoucheıı d., piıto1et Kah (No 1342) 
Coutenux came oteıı (No 1342) 
Amiante pr. fılt e (No 1342) 
Hoablon Pıima Sall%er (No 1358) 
Compteur clcctrique (No 1342) 
Mcdicnmentıı, inıtrumerıl• en verre et 

techniquıı (No 1359) 

Municipalite Kırklareli : 
Constr. halle pour lcgumu et boucher,c 

{No 1343 

Dir. Ecole Police lst.: 
Un forme polıce, chnpeaux et pnntalons 

(No 1348) 

Muhtar Village Yamanlar 
d'lı:mir : 

Hu le d'o ives (No 1349) • 

Com. Acb. Comm. Mil lst.: 
Foin (No 1355) SO) 
Articles de corrHpondance (No 13 
Foiıı.e (No 1356) 

Municipalite Istanbul : 'o 1~ 
Beurre, buıle d'oL-ve• et oliveŞ (N 
Etoffe (No 1353) , 

Cem. Aeh. Minist. Def. N••·' 
Etoffe pour b b Is d 'lı.ver (No ıSS?) 
lmpreuion de regi•tre• (No tS60) ~ 
Mcd canıentı et nrtideıı aanit. (N° 

Com. Ach. Milit. Bahkesir ;,!"' 
Huile d'hiver et d'et6 pr. ınotur··rfiı" 

line, hui! ıı de changement et dı 
tit:I, petrole, ctoupe (No JS59) 
Office Cereales Sue. ı.t.: ı~ 

d .jıı,, .... 
Oınnmo, courroie, extincteur 

du moteur Dieael et bucule (Nıı 

Cow. Ach. Milit. Selim iye : NOTES , Les Numcro• entr• 
Mııchine pr. lavıır la vaissello (No• 1349) tbese• aont ceuı de not re jourfl• 
Matcrie~ ~e c~n~truction (No 1361) 1 lequel l'avis a pnru , e ,I" 
Munıcıpalıte Adana: (•)Le• affaires suivie• d uP f 

ıı''' Constr. mur (No 1351) rieqae ee rnpporlent a de• v• 

Q 

ti 

d 

Capsulu et bouteıllea de limonasles gn- adjudıcatıoa i la •urencb~re~ / 
:ı:eu•e• (No 1351) · =-"' ~· 

ÜZA YEDELER/ ~ı 
lstanbul Defterdarlığından : 

Muh. 
lira kr· 

Defterdarlık anbarında bulunan kolsuz l adet litarna 5 -
İıtinyede kireç ocakları mevkiiude biri 70 ıantin k•t· 

runda 7 metre irtifarnda diğer dördü 50 santim 15 -
kutrunda ayni irtifada beş kuru ağaç 

Çengelköyünde Üzümözü sokağmda 1 l numaralı dük-
kanda bakkallık eden Nikolinin yanında emane- 4 -
ten bulunan bir masa iki kannpe 3 koltuk 

Ayakkabı iskelesinde Miçonun ardiyesinde emaneteu 79 60 
mahfuz on çuval un 

İstanbul Cezaevinde mahfuz mnkanik tesisata iki 
tulumba 

Salıpazarı önünde batık Vrnngel yatanın şeraiti 
dairesinden denizden çıkarılması 

Fenerde Papadopulosun defrirmeninde emaneten 15 60 
mahfuz bulunan 6 çuval un. . °'' t 
Yukarıda yn7.1lı menkulıit satışı ve yatın denizden çılıar r~ 

hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden açık arttıtıl,I 
konulmuş olup talibi çıkmadığıudnn arttırmalara on gün uıa,.J/ 
tır. İkinci ihale 25.3.940 pazartesi günü ıaat 14 de Defte fl 
Milli Emlak müdürlüğünd~ toplanacak komisyonda ayrı ayrıt ti 
caktır. Sats§ bedeli nakden ve petindir. Talihlerin muvakli' r•• 
ııat makbuzile muayyen gün ve saatte komiıyona müracaat!• 

Balrkesir Orman Müdürlüğünden: l 1~ıı 
Muham~en vahit..,. ~rııt 

Cinsi Miktarı Lıra ~ 3ı I 
Çıra 1361 ,ıı 

Balıkesir vilnyetinin Edremit ka2ası dahilinde Sat' ıt' 
manından 1361 kental miktarında çıra satışa çıkar~lrtı(,I 

Satıı 1·4 940 pazartesi günü saat 15 de Balıkesır 
dairesinde artırma ile yapılacaktır. _J 

Bt:her kentalinin muhammen fiyatı 32 kuruıtur· Otf 
Şartname ve mukavelename projeleri Bahkeılt .JtJ 

Müdüriyetinden alınır. ~Y 
Muvakkat teminat 32 lira 66 kuruıtur· Satıı ı.ırıt"' 

• • • Muhammen vahit fiyatı 
, Cinsi Hacmi Lira Kuruf " 

Çam 231 · 5 10 ~r 
Balıkesir vilayetinin Edremit kazası dahilinde 1'"1tıf'J ormrnından 231 miktarında kerestelik satııa çıkarıl'!'' 0(9' 
Satış 25·3 940 Pazartesi günü saat 15 de Balıkesıt ~ 

dairesinde arttırma ile yapılacaktır. JO 
I Beher metre mikabının muhammen fiyatı 5 Jirıı ) 

ruştur. OfV 
Şartname ye mukavelename projeleri Balıkesir 

Müdürlüğünden alınır. ıJ~ 
Muvakkat teminat 88 lira 36 kuruştur. Satıı ıırO 

ıı. 

Devlet Denizyolları İşletme Umum Müdürlüğiitı0~ ~ 
Tophane ve Azapkapı mağazalarında mevcud 170 ifJ 1 

istiabına elverişli takriben 500 nded boş yağ varilleri açt1' 4 
suretile satışa çıkarılmıştır. t 1 

Beherinin muhammen bedeli 5.50 olup muvakkat teıııiıı• 
liradır. . ıııa~ 

Arttırma 28 mart perşembe günü Tophanede •mulP f 
alım, satım komisyonunda saat 15 te yapılacaktır. . ~ 

Şartnamesi bergün malzeme müdürlüğünde görülebilıf• 
lerin yazılı gün ve saatte komiıyona gelmeleri. 

•ı 


