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Urnunı Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 

Ekonomik Haberler 
•' 

0 rıı satışları hakkında yeni karar 
l\ro td• nı satışları hakkında ke · 

lemeye talip olmuşlarsa da na· 
vlun bedellerinin ırfiçlükle tedi· 
ye edileceti zchubile nakliyat 
taahhüdii ıde bulunmam ı ktadır· 

ilthııtıyon lıeyeti tarafından ve· 
eat 1 11 

Yeni karar dünkti Resmi 
ı.... :.J ?tı~lede neşredilmiş ve meri· lar. 
- P' ltı k Tür' • Yunan aulaş su dan 

ı.h ev iine girmiştir. istifade ederek limanl rrnm:da 
t ~ 11 kararı teşkil eden G.'. Krom 

tratll' tnanıesi o şudur : 
•-" l Hususi işletmeler de da· 

~ duğu halde bütün krom 
~ltıtleri müstahseliitının mem· 
~~ dışına satışma ait i~ler 
İtt, tık tarafından tanzim ve 

olu 'A 2 nur. 
5, 1 llt t- .Milli korunma kanunu 

f"~ tiıı,t·•hıt edilen tahsisattan bi· 
C/ titj . ~addede yazılı işlerin ted· 

~ 1~10 300 bin liralık bir mü 
cıı/d •ernıaye ifraz ve Etibank 

•ııt l h • a sis olunur. 

·~ lnaiU2 Lı dü . ü .. • dan 'h rasının smesı y zun· 
r • 

1 racat tüccarları zarar ıdi· 
St yorlar 

ttl' . 
İ• .•tıın 48l kuruş üzerinden . ,.t,, p' ld . 

ı l~. •yasamızda o utu gı· 
dqtlt it piyasasmda da tered· 
~İtl/1 tevlit etmiştir. İhracat 
f• 1( tt' 1ht t •nce ihraç mallarımıza 

tGtc,,~•bit edilmiı oldutu için 
lı9İ': trtk •r bu fiyatı sabit telakki 

lııııcıı leJtlif yaparak satışta bu· 
"'l' d • ftt,h r ır. 

1;4 !et d~ lltı111ı:ı1n fiyatı dütmemiş 

çalışın k istiyen Yunan v ur· 
!arını n Nisnndan iiibaren ihra · 
cnt malloramızı taşımak istiye 
eekleri ümit ediliyor. 

Eczayi Tıbbiyı lthallt Birllği 
Memleketimize eczayı tıbbiye 

ve kimyeviye ithalatının tanz.İ· . 
mi için eczayi tıbbiye ithalatçı

ları bir ithalat birliği yapmak 
üzere te,ebbüsata giritmitlerdir. 

Almanyayı susam ihracı 

Almanyaya ihracı takarrür e · 
den 100,000 liralık ausamın tevzi 
işi İıtaobul uıhire ihracat birliti 
komitesine h a v a l e edilmitti 
Komite toplanarak 40,000 liralık 

susamı İstanbul, 30,000 liralık 
İzmir, 20.000 liralık Menin ve 
10,000 liralık da Antalyaya tak
sim ve tevzi etmiftir. İstanbula 
ayrılan 40 bin liralık kısım bir· 
liğe dahil ihracatçılar arasında 

tevzi elunmut ve kendilerine 
bildirilmittir. 

Bu susamlar ya dof rudan doğ· 
ruyn Almanyaya aatılauk veya
hut buradaki Alman heyetile bir 
anlaşma yapılacaktır. 

•-' t'•t~~6Sterlinin 40 kuruş kadar 
İlıt,C.t l et .. esi, bu tenezzülün 
~~lrl ~•vııimine rast gelmesi 
\ııt, ''•nıı:ı için zararlı olmuı · 

_Lc1 .\ı Ambalij enası hakkında bir emir 
~~" •ıı, . • 1,... lljahı n nıalumata göre enter- : lb~acnt eınteamı~.ın zurufunu 
. '-ıtı.ıı k takasla mnamele yapılan · teşkıl eden ambalaJ. eşyaaı ha· 

~'ıı bt tllere karşı tatbik olu· riç olmak üzere lngiltere ve 
~i 11

• kur muvakkat oldup Fransa ile bunların dominyon 
'it,·1>.•Yaaalardakl tereddüdün ve müstemlekelerinden, manda 
...... 1 iç' . • 
L."litıct_ ın tedbir alınması hu· ve bımayelerı a~tında buluııan ""'•k thetnmiyetle mc:fgul 0 memleketlerden ıtbal olunaeak 
Y tadır. malların üçüncü bir memlekete 
'Pur - ihracının men'i hakkında Ve-

lUzluk Yüzünden ihracatımız killer Heyetince ittihaz olunan 
~ gittikçe azalıyor kararname Ticıaret Vekiletind~n 

t•ı lt~i izmirdeki alakadarlara tebli~ e 
11"'tıı .... lrıütealub limanımıza ı 
t T•P l dilmittir. 

1 ' ·~ l uı arın adedi yarı ya· 
\iM" '""' fi Ql .,, 1• "llt b '! :ve bu yüzden ib· j 

~ı.ı~ti. ~Yük güçlükler baı ~ös· l HükOmet zmlr mıntıkuı beQları 
: .. .M ,, dt '•h 8P~r buhranı son gün· : için kUkOrt t1111in edecık 
~~ ~ ~"hnd • zıyade 'iddetlenmit j Bu sene bag ihtiyaeı olan kü· 
,_,, ~ 1' •atıl •ıı lrıuhtelif memleket· ı1 kürt ve göz taşlııranı hükümet 

'•l,,d, •ll bir çok c:ıyalar am· tek elden ithal ederek piynHnın 
'&on h ~al1rıı1tır. her türlü ihtıyaçlarıuı temin e
L.•i~,t talıı.r >.arfında İngiltere ı decektir. İz.l.oirde Keçilıııurlu k6-
~~d, b~•tnlcketlerine an~ak I kürt fabrikası da aymıa faaliyet 
~d· Şiltla:' Vapur bulunmakta· 

1 
gö_storece tir· 

\kıl,ttk t:nenıleketleriue HV· ı· lstıhsul ın artt;rılmaıu için 
r''tııtaek nı~Har aylardanberi gayretler sarfedildıg bir zıın.011-
~ lııı10 tedır, 1 da hükümetimizin aldıj'ı bu tcd 

~ ~Gtıı .lla11ı11 vapurları, yükselmiş ! bir çGk yerinde görul.nt ş.ur. 
kı), li nlardan istifade için ı Bu suretle bağçılar ueuz f ntle 

it::' lllanlarından mal yülı· ihtiyaçlarını temin edeceklerdir. 

·~nunı - --------:-----
4ııı ~r, Kararnameler ve Ticaret Muahedeleri 

•n~,d~ ---
~? an Qefecek mallar için prim usulünün tatbiki hakkında 
ıııııı~S ıa Karnrname No. 2113073 
ıı"trıtlt \Yılf· kararname hü- le Amerikadaıı yapılmıt olan bu 
~i(•a ed~v •kan Amerikadan kabil idhalat için mukabilinde 
tj • •tıı ... ~n ve bedelleri ak- mal ihrau yerine dolar başı•a 

t ıl, oda •urctile ıerbet verilmekte olan muayyen bir 
Yd'Nı~,l'- Ilı en1rıiş buhı1.nan bazı prim alınmak aurelile bu ıibi 

~- - ~ a?,3t•ketinıize vürud· muamelelerin tasfiye edilmeai ; 
~~ltritıe •ayılı kararname Ticaret Vekilliğini• 31.1.940 ta· 

·--··--' ._'~it b d fCSre takasa tabi rih ve 1246 sayılı teklifi ve Ma
b 11 llır,:, ellerinin Amerika· liye Vekılliğinin 7 3.940 tarih 
ı.:tlbekte .auretile idenmesi ve 3307 sayılı mütııleanamesi Ü· 

1'i ~llka~~l~ de halen bu zerine İcra Vekillerie Heyetince 
' lıa.1'& 1 ınde aıal ihraç 18.3.1940 taribinde kabul olun· 

•ı •l11a1.tlıta eilaıt· muttur. 16.J.940 

=== 1 

Müteahhit J erin Takvimi---- Çamlıca Kız Lisesi Direktörlüğünden 
-~-- -~--.---..--.. .._. _____ ______ _ 

y ARIN 27. J. 910 ta y APILACAK İHALELER Okulumuzda yeniden ferıni tesisatı haiz bir bulatıklııanenin 
yapılması ve mevcut mutbağın da esaslı bir şekilde tamir edilmesi 

Dursunbey Devlet Orman İşletm: 
1 
ekıitl!meye koıımuştur. İst. P T.T. Müd.: 

Çam tor.ıru~ll (No lSW) • ihalesi 9.4 1940 salı günü saat 14 de Liseler muhaS"ltecilitiode 
(No 1363) • 

Zamk (No 1350) 
Elektrılc aınpulo (Ne 1353) 

İnhisarlar Umum Müd. : 
lioyvan koşum levnım ı {No 1350) 
A~aç ma u-rıe (No 1350) 

Kandilli Kız Lisesi: yapılacaktır. 
lacivert kamat (No laC.2) Keşif bedeli (3376) lira 75 kuruş ve muvakkat temiaatı (2U) 

Elelctrık ına t. 'Tirsi (No 1 50) 
İzmir Lvz. SAK: lira (21) kuruıtur. 

İsteklilerin hususi ve fenni şartname ve keşif hulasasını tetkik 
etmek üzere Ç mlıca kız lisesine müracaatları, belli ün ve saatte 
bu gibi inşaat işlerile meşgul olduklarına dair Nafıa müdürlö§"- nıilen 

1 alınmış vesikaları ile birlikte liseler muhasebeciliğinde tetekkil 
edecek komisyona gelmeleri ilan olunur. 

Traver• ve ) uln11ş meşe (No 1350) 
Vakum ya[rı (No 1367) 

D. D Yolları : 
Kömür oelclı {No 135l) 
Me,c mııkeıı traversi (No 1357) 

İstanbul Ôniverııitesi: 
lıti ~ ci ş;rürji ve kulak, bofc-ı. burun kli

niti telefon teaiııatı (N" 1353) 

İstanbul Telefon Müdürlüğü: 
Şişlı TelE>fon ııantrıılında tadilôı ve İn· 

şaat (No 1355) 

Jandarma Gen. Komut Auk SAK 
Pa lulı:a CNo 1355) 

Ank. İ11hisarlar Baımüd . : 
Arpa (No 1335) • 

Drt. M Vekaleti: 
Siı k•hııu (No 1356) 
Bur.in tank arı (No 1356) 

Sultansuyu Harası: 
Makine yatı, ma:ı:oı (No 1356) 

İst. Beled. Sular idaresi: 

Sı~ r, lcu:ı:u va lcoyuo eti (N• 1561) 

lnegöl Belediyesi : 
Harıto tauimi (No 1.'163) 

İıtanbul Komut. SAK : 
Tevhit ıemeri (N• lll63) 
Ga:ı: (No 1365) 

Çorlu Kor SAK: 
Bakır ııabftaı. bakraç, lca:ı:an, t .. , icap· 

çıı ıü:ı:geç ve yat tavası (No 13'7) 
Amele muşaaı\taaı Vf! laıtilc çiı.aıe (No 1367) 

Tophane Lvz. SAK: 
Ördek (Na 1365) 
Tnhit Hmeri (Ne 1367) 
Çir.lı::o, pirin~ ve teneke levha (No 13'5) 
Hayvan (No 1369) • 

Balıkeıir Askeri SAK : 
Yeın torbası , lı:o!en, 11 gan, 4'eri yular 

başlı j'ı ı.iııcir yular, .-a kev .. ı, tavla 
balat (Ne 1366) 

İsparta Askeri SAK : 
Sadeyatı (No 1356) 

Gaziantep Belediyeıi : 
K•rşan lııoru (No 1357) Yat fıçııı, •rlan Ta komür tnu (No 1368)• 
Türkkuşu Gen. Dir. Ank.: __ 

Aile husc•İ, kutlu (No 1358) Hami1 : ( ] Tırnak İ~İn• alınmı' nu• 
Malkara Belediyesi: meralar, i1in hangi ıayılı guetade n•· 

Harita tanzinıı (No 1359) oldu~unu göıterir. 

Adana Ziraat Mücadele İıtasyonu r·ı Sonunda yıldız işareti buları an itle 
Kamyonet şuui (No 1:160) 1 miiı.ayedey• aittir. 

. . 
MUNAKASALAR ------· 

İ ~§aat ~ amirat- ~afıa i~leri - rvıalzeme-Harita 
İzmir Vakıflar Müdürlüğünden : 

Evkafı mülhakadaıı kara Osman oğlu Hanının ve müştemilatı· 
nın !amiratı 20 gün müddetle açık eks itmeye konulmuttur. 

ihale 8.4.940 pazartesi günü saat 10 da Vakıflar idaresindeki 
komisyonda yııpılecaktır. 

Keşif bedeli 1729 liradır. 

İstiyenler yüzde yedi buçuk niabetinde temiaatı ihaleden evvel 
nakdea veya Banka mektubu olarak vezneye teslim ve makbuzu ile 
kemisyona müracant etmeleri. • 

K.O. Ereğlisi Belediyesinden: 
5478 lira bedeli keşiHi iskele tamir ve tenii işi kapalı zar• 

u1111lile eksiltmeye konulmuttur. Eksiltme 16.4 940 aalı giinl nat 
15 te B~lediyede yapılacaktır. Muvakkat teminat 411 liradır. ı 

Bu ı'e aid evrak şunlardır : Fenni ıartııame, plim, eksiltme 
ıartoamesi ve Bayındırlık itleri ıenel fıutaameai bu evrak Beledi
yeden para11z verilir . 

Mileahhitl kanunun tayin ettiği vesikalar.laa başka 940 yılı için 
almış oldutu müteahhidlik veaikaaıoı da teklif mektubuna ilittere· 1 
cekt~. · 1 

Teklif mektublarının ihale saatinıilen bir saat evvel reamt mak· , 

1 

buz ':2uhtt?ilinde Encümen Reislitine verilmiş olma11 lazımdır. Pos· ı 
tadakı gecıkıncler kabul edilmez. Fazla malumat almak isteyenleri11 

l Eretli Ueled;yeaine müracaatleri. _ 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 
Keşif bedeli 13.526 lira 66 kuraş olan alay kışlaları ahırları 

etrahnn yaptırılacak kaldırım kapalı zarfla ekıiltmeye konmuştur. 
Eksil t a esi· 8.4.19t0 pazartesi günü aaat il dedir. İlk teminatı: 1014 
lire !lO lt.aruş elup şartnamesi: 68 kuru'a komiıyondan alınır. Ta· 
tiplerin hale saatıııdan bir aaat evveline kadar zarflarını M. M. V. 
Sa. Al. t(o.na vermeleri. 

• • • Keşif bedeli 10390 lira olan alay kıtlaları etrafına yaptırıla
eak 'ose kapalı zarfla ekailtmeye konmuıtur. Eksiltmesi: 8.4 1940 
pazartesi iÜnÜ saat 11.30 dadır . İlk teınioab: 779 lira 25 kuuı o• 
lup tartııamesi 5~ kuruı komiıyondan alınır. Taliplerin ihale saa· 
tından bebemabal bir aaat evvelinde kadar zarflarını M. M. V. Sa. 
Al. Ko. ııa vermeleri. 

Adana Belediyesinden : 

Toprak Mahsulleri Ofisi Sivas Silosundan : 
- Silomuzun kara yolu tarafında açık pazarlıkla 12i0 lira 

muhawm~n bedeli 320 01etre murabbalık parke kaldırım ve su ya· 
lağı yaptırılacaktır. 

2 - Pazarlık 28 mart perşembe günü saat 14de ıiloda yapıla
caktır. 

3 - İstekliler bu husustaki şartnameyi bergün siloda görebilirler. 
4 Pazarlı i'ra i~füak için taliplerin 93 lira 75 kuruf muvakkat 

temi•P.t bedelilc bildirilen gün ve saatta siloda ha:ııır lnılunmaları 
ilin olnnur, 

Bolu Maarif Müdürlüğünden : 
Orta okulda meveut keşfi ve projesi mucibince 4769 lira keıif beliel. 
li bir pavyon yaptırılacaktır. 

Ketif ve projesi ile şartnamesi okuldadır. 
14.3.940 tarihinden itibaren açık ekıiltmeye konulan bu inpat 

29.3 940 tarihine rastlıyan cuma güuti saat ] 5 de isteklisine ihale 
olunacatından taliplerin ogüne kadar yüzde 7,5 tan 357 lira sa ku· 
ruşluk pey akçalarıın mal sandıtına teslim ederek komiııyoaa ba•· 
vurmaları ilan olunur. 

lçel Nafıa Müdürlüğünden : 
Mersinde in'a edilmekte olan liman dairesi ikmali inşaatı için 

tanzim edilen ~781 28 liralık keşif evrakı üzerine açık cka;iltaeye 
konulmu~tur. 

Eksiltme 6.4.940 tarihine tesadüf eden cumarteıi günü s at O 
da Nafıa müdürlütünde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat miktarı 423 liradır. İstekli bu miktar te· 
minat akçasını malsaııdığına veya teminat mektubunu ek!iilhze ke· 
misyonuna tevdi etmeğe mecburdur. 

Bu ite girmek istc}'en istekliler sekiz gün evvel vesiL:uı almıt 
olmaları llzımdır. 

Faala malumat almak üzere Nafıa müdürlüğüne wlracaat et· 
meleri ilin olı.anur. 

latanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 
Münakaaa günü talibi çıkmıyan komisyonumuzda mevcut ke· 

fifnamesine gare Ayazağa süvari binicilik okulunda depo olarak 
kullanılmak bere pazarlıkla bir tamirat yaptırılacaktır. Münakasa· 
sına 4.4 940 perşembe rünü aaat OD beşte başlanacaktır. İııteklilerio 
belli gin ve saatte Fındıklıda komutanlık satınalma komisyonuna 
müracaatları. 

* • * Münakaaa günü talibi çıkmıyan komisyonumuzda mevcut 
ke:ışif ve şartnamesine göre Bostancı Bıışıbüyük depolarıuın tawiri 
pa:ıar:ılda yaptırılacaktır. Münakoıııııııa 4.4.940 per§embe gıinü 

saat •n dörtte başlanacaktır. Muhammen ~edeli dokuz yüz 
deksan dokuz lira kırk be, kur~'tur. Ilk teminat paraaı 
yetmif dört lira doksan be' kuruştu. isteklilerin ilk teminat w k· 
buz veya mekluplarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde 
yazılı vilayet nafıa fen fen müdürlüklerinden alacakları veıikalnrile 
beraber belli giin ve saatte Fındıklıda komutaulık satınalma ko111i· 
syonuna gelmeleri. 

İstanbul Belediyesinden : 
Emniyet Müdürlüğü tor1o fındnn işgal edilmekte olan Sanasaryan 

hanı terasında yaphrılacok tamirat temdiden açık ekıiltmeye konul· 
muştur. Keşif bedeli 1252 lira 65 kuruş, ilk teminatı 92 lira 95 luı· 
raştur. 

.Şartname Zabıt ve Muamelat Müdiirliğii kaleminde ıörfilecek· 
tir. ihale 5.4.940 cuma gü11ü saat 14 te Daimi Eneümeude yapıla· 
caktır. Talihlerin ilk teminat makbuz veya mektubları, ibalede11 1 
gün evvel Fen İşleri Müdürlüğilııe mlracaatle alacakları fenni ehli· 
yet ve 940 yıluıa aid Ticaret Oıiası vesikalarile ihale ıinil muayyen 
saatte Daimi Encümende bulunmaları. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 
Atatürk parkında yüzme havuzu yanında yaptırılacnk olan so . 

yunma yerleri ve kır kahvesi binası İnfaatı vahidi fiat esası üzeri•· Jandaraıa Genel Komutanlı~ı Ankara Satınalm 
den pazarlıkla yaptırılacaktır. Komisyonundan : 

Keııf bedeli 15000 liradır. Kilosuna yirmi beş kuruş kıymet takdir edilen va11flarına uy· 
Muvakkat teminatı 1125 liradır. l f\ltı bin kilometre ve 53000:58100 kilo sıkletinde 3. M. M. kalınlı-
İbalesi 19.3.940 tarihinden itibaren bir ay içerisinde her hafta tın~a galvanizli tel ile tamamı iki ve üç numara vasıflarına uygun 

salı ve cuma günleri saat on dörtte belediye ~airesinden toplanan deve boyunlu Fincan (Bu deve boyunlu fincanın iki numaralısına 
belediye encitmende pazarlıkla yapılacaktır. otuz beş, üç numaralısına otuz kuruş kıymet tabmia edilmiştir.) 

Bu inıaata ait fenni şartname ketif Ye krokiler 75 kur"t mu· ! tOA.940 çarşamba günü aııat onda kapalı zarf ekıiltmesi ile 1atın 
kabili111•• belediye fıa lfleri •itlirliltlodH aataa · abaabilir. J alınacaktır. 



2 MBnakua Gaı19teıi 

. 
u gün ilan olunan Münakasa ve •• u aye • 

ıs ler 
Şdiıili Mil1ım- bad· Tem nat Müracqat yed Günü Saati 

A) Mtınak89alaf 

inşaat, Tamira\, Naha 

Osman oğlu hanı tamiri 
Bulaııkhane inş. ve mutfak tamiri 
Pavyon inş. 
Liman dairesi binası ikmalı inş. 
Depo tamiri (temd.) 
Bostancı Basbüyük depelarının tamiri 
Sanasaryan hanı tarasında yap. tamirat 

(temd.) 
Taksimde Sürpagop hail. arkasındaki çi· 

çek bostanı dahilinde açıkta akan mee· 
ralaran kapatılması 

Karaataç müessesah paçahane binasının 
tamirat ve tadilatile dahili kısmında ka· 
zan, buhar ve su tesisatının yeniden yap. 

Beykoz ataclama fidanlıtmdaki serlerio 
tamiri 

Mabmntbey dişpanserinio tamiri 
Hanıar ve depo inf. 

aç. eks. 

aç. eks. 
paz. 

n 

aç. eks. 

n 

n 1 

n 

n 
kapalı z. 

1729 -
3376 75 
4767 -
5781 28 

999 45 
1252 65 

1212 38 

8858 87 

2621 76 

559 07 
19606 53 

E lektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Galvanizli tel 3 m m: 53-58 t.-deve boynu- !::&palı z. 
lu fincan 2 ve 3 .:\: 

Muhabere malzemesi: 12 kalem aç. eks. 1175 -

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır ~ 

Mercan terlik: 50 çilt (temd.) 
Harici iskarpin: 135 çift 
Dahili postal: 13:> çift 
Çamaıır: 44CO tak. 

aç. eks. 
n 

kapalı z. 

945 -
810 

5280 -

Matbaa işleri - Kırtasye-Yazıhane Levazımı 

Tabı makinesi zıya ile çalısan: 1 ad. 

Matbua mürekkebi: 6330 k. 

Kereste, tahta ve şaire 

Çıralı çam telgraf ve telefon direği: 2600 ad. 

Nakliyat Boşaltma Yükletme 

İnhiurlar mamulatı nakli 
Muhtelif etya tahmil ve tahliyesi: 12000 t. 

(temd.) 

kapıılı 7 .• 

n 

paz. 

aç. eks. 

" 
M ahrukat, Benzin, Makine yağları v. s. 

Odun: 200 t. paz. 
Atır benzin: J 00 t. n 

Benzin: 40 teneke-vakum: 50 k.-a-res: 50 k. ,, 
Müteferrik 

Kortun mühilr: 1750000 ad.· tırtıllı tel: 110 kapalı z. 
k.·z:ıoı ba makinesi: 7 4 ad. 

Büyik kazan: 40 ad.-küçük kazan: 40 ad.· aç. eks . 
kazan kapağı: 80 ad.-karavana: 130 ad. 

Tnhit semeri: 221 ad. 
" Biıiklet: 14 ad. (temd.) paz. 

İıkarta bıcatı J. K. marka: 300 ad. (mü-
teahhit namına) 

Aıpiratör zincir: 125 m. 
Bidon ıehpuı: 600 m. 
Slklop çemberi: 60 t . 
Ditli iıkarta bıçağı: 200 ad. 
Muhtelif zincir: 8 kalem 
Sedruı çamı: 2000 ad. 
Kıaılay işaret kolluk: 20000 ad. 
Oto malzemesi Şevrole marka: 243 parta 
Simens Martin çelik saçları: 350 parça 
Demir saç 1.20· 1 .25 m m 60 t. 
Torna tezrihı: 5 ad. (müteahhit nam ve 

hesabına) 

Sert madem kalemleri Böhlerit E. ~arka: 
1170 ad. (müteahhit nam ve hesabına) 

C üret romorkörünün tekneıi tamiri 
Cüret romorkörunun makinesi tamiri 

n 

,, 

" 
n 

aç. eks. 
n 

pa:ı. 

.. 
" 
n 

n 

n 

" 
n 

n 
Kolye dö priz su işlet. branşman işlerinde aç. eks. 

kullanalmak üzere: 100 ad. • 

Eraek, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Sıtır eti: 60 t. 
5ıtır eti: ıa t.·yulaf: 2v0 t.-k. 

arpa: 200 t.-saman: 70 t. 

kapalı z. 
ot: 200 t. - pu.. 

Ispanak: 13 t. 
Yemek tHa: 16800 k. 

8. M U T a y e d e 1 er 

Fort marka binek otomobili 
DOkme demir; 474 k. 
Dükkla ankau 
Ev ve dükkan ankazı 
Çam tomrutu 

.Si•ı•r marka dikiş makineıi 

Mabtelif ev e11ası 
Kereate, kapu, ~erçeve camekan v.s. 
Taksi otomoltili Erekı markalı 

aç. eks. 

" 

aç. art. 
paz. 
aç. art. 

,, 
,, 

,, 

,, 
,, 
n 

19000 -

16490 

4i00 -

22500 -
190 -

5658 50 

4914 -

4199 -

324 -
3071 -
8000 -

Beb. O 12 
32279 -
20655 60 
20400 -
200 o -

17901 -

2222 -
1297 -
600 -

18000 -

520 -
1008 -

200 -

70 -
170 -

435 -

253 26 
357 68 
423 -

74 95 
93 95 

90 93 

664 42 

196 65 

42 -
1470 50 

İz.mir Vakıflar Müd. 
Çamlıca Kız Lisesi Direk. 
Bolu Mııarif Müd. 
İçel Nafıa Müd. 
İstanbul Komut. SAK Fmdıklı 

,, 
İst. Belediyesi 

,, 

., 

,, 

84·40 
9.4.40 

29-3 40 
6 4.40 
4-4·40 
4.4.40 
5-4-40 

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

10-4 40 14 -

10-4 40 14 -

10-4-40 14 -

,, 10-4-40 14 -
NazilJi Pamuk Deneme ıslah ve Üret- L0-5-40 15 30 

me Çiftliği Müd. 

1350 - Jandarma Gen. Komut. Ank. SAK 10-4·40 10 -

88 15 M.M.V. SAK 10-4-40 11 -

70 87 
60 75 

396 -

1425 -

1230 -

1950 -

360 -

3375 -
29 -

424 39 

368 55 

314 83 

24 30 
240 -

1200 -
450 -

2421 -
3ll98 34 
1530 -
1500 -

1342 58 

166 i5 
97 27 
45 -

1350 ---
39 -
75 60 

5 25 
12 7S 
70 OG 

18 

Tekirdağ Vilayeti 
Bolu Orman Okulu Direk. 

n 
Orman Koruma Gen Komut Ank. 

6 4.40 
5 4-40 
5.4.40 

i0·4-40 

15 -
15 -
15 -

D. D. Yolları Ank. Haydarpaşa Sevk 9-5 40 15 30 
Şefliği 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 15 4·40 15 -

İçel P.T.'f. Müd. 

Kenya inhisarlar Başmüd. 
Ank. Lvz. SAK. 

Vize Ask SAK 
M.M.V. Hava SAK 
Ank. Lvz. SAK 

İst. Belediyesi 

İsparta Ask. SAK 

Kayseri Ask. SAK 
Edirne Ask SAK 
inhisarlar Umum Müdürlüğü 

,, 
,, 
,, 

" Ank. Belediyesi 
M.M.V. SAK 

l ay müddetle 

16·3 39 15 itib. 
28 340 14 -

27-3 40 1(1 -

29-3 40 11 -
26 3-40 14 -

1-4-40 15 -

IO 4-40 11 -

27.3.40 
30·3-40 
ı 1.4.40 

11-4·40 
11-4-40 
11-4·40 
11-3·40 
11-4-40 
29-3 40 
28.J-40 

15 -
lO 
14 -

14 30 
15 -
15 30 
16 

Enurum İst. Ank. Lvz Amirlikleri 
Deniz Lvz. SAK Kasırupaşa 
Askeri Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

2-4 40 
1-4-40 
2-4-40 
2 4.4 1 

16 30 
10 30 
11 -
15 -
ti -
15 -. 
14 -" 

" 
Tophane Lvz. SAK 

,, 
Gaziantep Belediyesi 

ist. Komut SAK Fındıklı 
Vize Ask. SAK 

Kayseri Ask. SAK 
,, 

!<onya Defterdarlıjı 
lst. Belediyesi 

n 

" 

24~0 14 30 

29.3.40 14 15 
29 3 40 14 15 

20·3-40 itib. 15 gün 

10-4-40 15 -~ 
27·3 40 10 -

3.4.40 15 -
a.4.40 ıs -

g.4.40 
29-4-40 
28-3-40 
28·l·4U 

Devlet Orman İşlet. Albant Kerema· 1-4-40 

14 -
14 -
14 -
14 -

li Revir Amir. 
Besiktaş İcra Mem. İst. Sandal 5.8-4-40 

Bedesteni 
İ t. 2 ci İcra Sandal Bedesteni 27.29-3·40 
İst. Defterdarlığı 13·4-40 
s taobul Belediy si Laleli Y eşiltulum· 25·3-40 
1 ha Sok. 

15 -

13 30 
14 -

Tahmin İlk 
ltedeli teminat 
70 00 5 2:; 

lstanbul Belediyesinden : 

Bayazıtta Caıueıali mahallesinin CumhurifC
1 

caddesinde 118·120 No. lu dükkan enkaıl 1 
170 00 12 75 Bayazıtta Camcıali mahallesinin Cumhuriye 

caddesinde 66-68 No. lu ev ve dükkan •0
" 

kazı. 

Tahmin bedeller ile ilk teminat mikdarları yukarıda yaıılı 
iki parça enkaz. nyrı ayrı ve pazarlık suretile satılacaktır. Şıı~1 
name Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülecekt~· 
İhale 28. 3. 940 perşembe günü saat 14 de Daimi Encüoıe11 ~ 
yapılacaktır. Taliplerin hizalarında gösterilen mikdarda teoıi11 ' 
makbuz veya mektubları ile ihale (ÜnÜ m~ayyen saatta pai1'1 
Encümende bulunmaları. 

* • • 
Edirnekapı Temizlik işleri ambarında mevcut olup beber ~: 

losuna iki buçuk kuruı değer tahmin olunan (474) kilo ııı'ı 
darında dökme demirler pazarlıklıı satılacağından istekliler: 
mezkur demirleri mahallinde gördükten sonra pnLarlı{ı'ı yaP 
mak üzre 29. 4. 940 pazartesi günü saat 14 de Belediye ı..efl 
zım Müdürlüğüne müracaatleri llzumu ilin oluuur. 

-- =-f,4 
Tel ve Fincanlar toptan veya ayrı ayrı, en ucuz fiat tekli 

ne iba)e ed,ileceği ıibi fincanların tamamını bir numaradan f/ 

veya iki cinsten vermek teklifinde kabul edilecektir. 
Şartnamesi parasız komisyondan alınabilecek bu ekıiltoıeft 

mek isiiyenlerin şartnamede yazılı vesikalarla rn50 liralık te?ı 
muhtevi teklif mektuplarını belli gün saat dokuza kadar koOJ1 

vermiş olmaları. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 'ı) 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 1175 lira olan 12 kalem .,,ıı 

re malzemesi açık eksiltmeye konmuştur. Ekıiltnıeşi I0.4.940 
şamba günü saat 11 dedir. İlk teıninah 88 lirn 15 kurut oluJ' ! 
namesi komisyonda görülür. Taliplerin muayyen vakitte M· ~ 
utınalma komisyonunda bulunmala11. 

~..-~~~--~~...;.'----

Men ucat - Elbise - Kundura .:_Çamaşır v. s. 
T ekirdai Daimi Encümeninden : 

Memleket hastanesinin ihtiyacı olan 50 çift mercan terlik P' 
lık suretiyle alınacağından taliplerin 6 4.940 tarihinde Vilayet V. 
Encümeninde bulunmaları ilan olunur. 

Bolu Orman Okulu Direktörlüğünden 
Okul•mH talebesi için aıatıda cinsleri miktarları ve ısı". 

men bedelleri yazılı llarici iskarpin ile dahili pestal açık e" 
ile ulmacaktır. 

ilıale ıünü 5 nisan 940 c•ma günü saat lS de 
eak komisyonda yapılacaktır. 

iık teminat ili lira 62 kuruştur. 
Bu işe girmek istiyenler 2490 numaralı eksiltme, arttırııı' 

nuııunda yazılı evsafı haiz olmaları şartlar. ' 
İlk teminatlar 4 nisan 940 akşamına kadar mektepten al~ı 

bir tezker ile oraan mes'ul muhasipliğinin Ziraat bankuınd'ı;' 
saplarına yatırılacaktır. (komisyon para vesaire gibi teminat '~ 
Şartnameyi görmek isteyenler her gün okul direktörlütüne 
caat edebilir. (Şartname paraaızdır.) 

İlk Tut'" Cinsi Mikdarı Muhammen 
ficıtı teminatı v 

Haricıi iskarpin 
Dahili po5tal 

135 çift 
li5 ;» 

700 K. 
tiOO > 

TO L. 87 K. 9~ , 
80 ll 71 J) 8~ 

tl1 l..-62 K.-115' 

Orman Koruma Genel K · Satınalma Komiayonund•0 

Orman keruma genel k. tetkilata ihtiyacı için 440U tal>•oı 
maşı! kapalı zarf usuliyle Hbn alınacaktır. ya 

ihalesi 10 4.94tJ çarşamba günü saat 15 te Yenişebirde ~ 
c:addesinde ienel komutanlık binasıodaki komisyonda yapıh1'' 

Muhammen bedeli 5280 lira olup muvakkat teminatı 3'}6 
dır • 

Şartnamesi par&sız olarak her gün komisyonda görülebİ:;I,! 
lstekl.ilerin şar~namesı.ndeki yazılı :eıikalarla beraber telı1/I 

toplarını ıbale uatındea bır saat evvelıoe kadar komisyoııll 
leri ilan olunur. __/ 

Matbaa işleri, kırtasiye ve yazıhane Lvz. 
__... ._.._, • .._........ ~--- ~ dt~ 

O. D. Yolları ve Limanları lıletme u. İdaresi11 
· Muhammen bedeli 19 000 lira olan ziya ile çalııan b;~ 
makinaaı 9.Mııyıs. 940 perşembe günü saat 15,30 da ksl'' 
usulü ile Ankorada idare binasında satın alınacoktır. 1 

Bu işe girmek istiyenlerin 1425 liralık muvakkat tcıJJjll 
kanunun tnyin etti~i vesikaları ve tekliflerini ayni gün ıa•t 
a kadar komisyon reiı;liğine vermeleri lazımdır. • ,/ 

Şartnameler parasıL olarak Ankarada malzeme d•11 

Haydarpa,ııda tesellüm ve sevk şeflitinden datıtılacaktır· 

• • • •• • r v 
6330 ka-. matbaa mürekkebi alıoacaktır. Bak: lnbisa/la 

Müd. ilanlarına. 
~~~~--~~~~~--~~---

Kereste, ·Tahta ve saire 
İçel P . T. T. Müdürlüğünden: -ıı' 

Gülnar ilçeıinde denize iki saat mesafede Mentcf or~ 
Menin istasyonunda teslim edilmek fartile sekiz metrelik 1,p 
çıralı çam veya ardıç telgraf, direği bir ay müdtleUe paı:sr 
mıştır. Kati teminatı 195U liradır. f_f 

İsteklilerin daha fazla tafsilat almak ve şartnameyi .ok~ 
tenilen vesaiki ibraz etmeleri için P. T. T. müdürlütü ıbfl / 
yonuna müracaat etmeleri ilan ohınur. _.---' 

Mahru_!!a~ Bonz~-Makina iaIDari v~. 
0 

= 

M. M. Vekaleti Hava Satınalma KomiıyonundtJııfı' 
100 ton aAar benzin pazarlıkla ıatm alınacaktır376 

men bedeli 22500 lira olup kati teminat mikdarı 3 



~lr. Pazarlığı 29.3.40 cuma günn. saat 11 de hava satınalma 
6 °llllsyonundn yapılacaktır. İdari ve fe~ni şartname her gün 
!leden sonra komiszonda görülebilir. isteklilerin muayyen 

:un ve saatte kati teminat ve kanuni belgelerile komisyon
' bulunmaları· 

Sivas - Erzurum Hattı İnıaat Bat Müdürlüğünden : 
Cinsi Miktara Muham. B. % 7,5 Teminat Şekli 

Lira Lira K. 

Benzin 900 teneke 333U 249 75 u çık 

Gazyağı 300 ,, 1020 76 50 " 10 
10 

~ Şartnameleri mucibince yukarıda cins ve miktarı yazılı iki ka. 
iti Ycığ eksiltme usulile s tın alınacaktır. 
~ Muhammen bedelleri muvakkat teminatları eksiltme aaatları hi
lııtındıı gösterilmişt r. 

yapılacaktır. Teknenin keşif bedeli 2222 lira teminatı 166 lira SS 
kuruştur. Makinenin keşif 1297 lira teminatı 97 lira 27 kuruıtur. 

Keşif ve şartnameleri komisyonda görülür. 

En.urum Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
Kokrdu birlikleri ihtiyacı içio 243 parça Şevrole oto malı.eme· 

si 2490 sayılı kanunun 46 maddesinin M. flkrasına glSre pazarlıkla 
satm alınacaktır. 

Pazarlığı 2 ııisaıı 94 salı saat 15 de Erzurum Lv. amirliği sa· 
1 

tma\ma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 32279 lira ilk teıxıioata 242 l liradır, 
Parçaların birer sureti İstanbul ve Ankara Lv. P.mirliti satın

alma koıuisyonunda mevcutlur. 
İstanbul ve Ankarado paıarlığa iıtirak edecekltr İstanbul ve 

Ankara Lv. amirlikleri utınalma kowisyonlıuına yatır&JJak ve mez
kur komisyonlar vasıtasile toptan ıon fiatlarını telle muayyen za· 
manda komisyona bildirmek şartiyle paza ... ıj'a ittirak edebilirler. 

b . F.kıiltıne 6 4 940 cumartesi günü Divrikte Sivas • Enurum bat 
10

faat beş müdürlüğündeki alım komisyonunda yııpılacaktır. 
0 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 
~ 5 isteklilerin eksiltme için tayin edilen edilen gün ve saatte 11 I B h d d' t h · edilen f• t 12 L l 20 b' d t '• - • . e er a e ıne a mm ıya ı Kurut o an ın n e 

iU\enwe paralarile birlikte mezkur komısyona gelmelerı. 

1 

k l · tı· k il k aıarlıkla sat J kt p ı - 2 3 940 
ızı ay ışare ı o u p . ın a ınaca ır. azar ıgı . 

20 • * * Vı'ze A k A perşembe güııü saat l l dedir Kati teminatı 450 lira olup şartname-
Sf\K ?

1
Aton odun alınacaktır. Bak: Erzak sütunundn s erı 1 si komisJonda görülür. Taliplerin nıuayyen vakitte M. M. V. ıatın-

......._ "· : anına. ı d b l a • ....__ a ma ko. a ulunma arı . 

~U t e f e r r i k --
A.ıkeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma 

Komisyonundan : 
b 'f nhınin edilen bedeli 20,400 lira olan 60 ton 1 ,5 mm. kalınlı
l•ııda ve normal eb'adda saç levha oskeri fabrikalar umum müdür
~ğil tnerkez satınalmn komisyonunca 3U aıart 940 cumartesi günü 

111
• t il de pazarlıkla ihale edilecek lir. Ş ırtnaıoe parasız olarak ko-

4*Yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 150 l lira ve 
t 

90 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyon
~ olı:nadıklarına ve bu i şle alakadar tüccardan olduklarına dair ti-

tct odaıı vesikasile mezkur giin ve saatte komisyona uıüracatlan· .. .. .. 770 aded Bö 47 1311 A. 

250 ,, Bö 43 10 sağ 
150 ,, Bö 43 IO sol 

.,. 1'abaıin edilen bedeli 17.901 lira olan yukarıda ·yazılı üç kalem 
-Lh.~tınııo 1170 adcd Böhlerit E marka sert maden lıalemleri müte
•tt ıd naaı ve hesabına Askeri Fabrikalar Uwum Müdürlüa"ü merkez 
iha;:alın.a komisyonunca 2.4.1940 salı günü sao.t 14.30 da p~z~rlı.kla 
libt . edıleceldir Şartname parasız olarak komısyondan verılır. r a
te.} Ctın tnuvakkat teminat olan 134'2 lira 48 kuruş ve 2490 numa· 
!at: kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik.le komisyoncu olmadık
~t -~-11 Ve bu işle alakadar tüccardan oldukl rına dair Ticaret Odası 

••ıı;a ·ı ·· l ıı e mezkur gün ve saatte kon. isyoıın muracaat arı. 

İstanbul Belediyesinden : 
l~t bcyağlu mıntakaaı mütemadi tamirat işlerinde kullanılmak üzere 
~t1

11tııu olan 150 metre ıoik'abı çakıl ile 500 metre mik'abı kum 
I~ ~lınaıak üzere açık eksiltmiye konulmuştur. Tahmin bedeli 
ıtıllıt lıra ve ilk teminatı 141 lira 75 kuruştu_r. Şartname zabıt ve 
•ae.ı tıı:ıat blüdürlüğü kaleminde görülecektir. ihale L4.010 pazartesi 
ıtı,1'bl:. de Daimi Encümende yapılacaktı.r. ~aliplerin ilk te~ninat 
~İyi . ~ Veya mektupları ve 94U yılına aıt Tıcnret Odası vesıkola-

t •hale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. 

9 
Nafıa Vekilliğinden : 

t\ lı.' 4 940 tarihinde salı günü ;saat 15 te Ankarada Nafıa Veka· 
~kaıı' 11 as1 içinde malzeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme 
''rtu tıae Komisyonunda, Ankara istasyonunda vagGn içinde teslim 
te.k ~ bütün malzemesi müteahhide aid demirden mal edilmiş ola
lt~b :o aded kilometre, 200 aded meyil ve 300 aded müuhani 
•çık' arının muhammen bedeli cem'an "3930,, liraya iblıiğ olunarak 
~lttı t.krıiltıne usulile yeniden eksiltmesi yapılacaktır. Eksiltme şart
bilir~ıı Ve tcferrüatı bedelsiz olarak Malzeme Müdürlüprdeu alma· 

Kayseri Askeri Satınalma Komisyonundan: 
Ordu ihtiyacı 221 adet tevhit semeri açık eksiltme ile &ima· 

caklır. · 
Muhammen bedeli 4199 lira olup ilk teminatı 314 lira 83 ku-

ruştur 

İhalesi 27.3.940 çarşamba günü saat 15 de yapılacaktır. 
Şartnamesi her gün Komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin ilk tem iııetla belli gün ve saatmda Komisyenda gö· 

1 

rülebilir. 

* * • 
İskarta bıçağı, zincir sehpa, siklop çemberi ve zincir alınacak

tır. Bak: İnhiHrlar U. Müd. ilanlarına. 

Erzak, Zahi~o, Et, Sebze v. s . 
~--__::.... ____ __: __ ..:...------~----

Deniz Levazım satınalrna Komisyonundan 
- Tahmin edileı. bedeli 25064 lira olan , 20000 ıı kilo sade 

yağının 30 mart 940 tarihine rastlıyan cumartesi günü saat 11,30 da 
pazarlıtda eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı "1879,, lira "80,, kuruş olup şartnamesi her 
gün komisyondan "126,, kuruş bedel mukabilinde alrnabilir. 

3 - İsteklilerin 2400 sayılı kanunda yazılı veı.ikalarla birlikte 
belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyona müracaatları 

ıSTANBUL 
Ticaret ve Zahire 

Borsas 
253.940 -

F 1 AT LA R 

--C İNSi Aşajlı Yukarı 

ı- ----
Kr. Pa. Kr. Pa. 

Arpa A.nadol 

• yemlilı: 

5 20 -; ;,5 ı 5 21 
Badem iç t4th 
lakla 
le.)at peynir 
lfo~day yumuşak 

1 
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1 

5 30 

4 37 

DIS TıCARETIMIZ , __ _ 
Kliring Hesapları Bakiyeleri 
ve Kredili ithalata Ait Taah· 

hütler 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban

kasından nlınan hesap hüliisalarına 
göre 16·3-1940 tarihindeki kliring 
hesapları bakiyeleri. 

Cf.TVf.L: 1 
Türltiye Cümhuriyet Merkez Ban

kasındaki kliring hesapları borçlu 
bakiyeleri: 
Almanya 
A heaaplarındaki 
borcumuz 15.269.200 
Almanya 
B hesaplarındaki 
alacağımız 1.115.600 13.553.600 

Belçika 589.600 
Cevıı. içi 
Çavdar 
Fuul.> a ufalc 

~ ., tombul 17 SO 
~lUVakkat teminnt 294,75 liradır. Ket"n tohıımıı ıs 

Finlandiya 792 aı O 
Fransa J.2.10.200 

~tlll b~k~ilerin muvakkat teminat ve şar l namesinde yazılı vesika- Yapak Annd~l ol 
4~ıll:ıd •rlıkte wezkür gün ve saatle Komisyonda hazır bulunmaları Zeyt in yağı ekıtra !>5 

61 20 
56 -

ır. 1 G E 1. F. N 
- Arp• Ton 

A. Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan: 
~ll~•l lınacak on dört bisikletin ihale saatinde getirilen nümuneleri 
.__l l~lc bulmnmadığından tekrar pnarlığı 3·J.3.940 cumartesi günü 
~tı111 .~a iıteklilerin getirecekleri nümunelerden ve yedek parça· 
ltıiay0 ıosterir cetveie göre yapılacaktır. Şarln ılllıesi her gün ko· 
'e.ttıı.~da görülür. lıteklilerin Edirnede eıki Müşiriyet dairesinde 

ıı:ıa k · l l · oaıuıyoııuna ge me erı. 

~ İstanbul Belediyesinden : 
~·?Sr.ı,;%ba ıu kaplarının temhirinde kullanılmak üzere lfö~umu ılan 
l ll:ııı(f ndet kurşun mühür ile 1 lO kilo tırtıllı tel ve 74 adet zı 1· 

~t(j 56-•nesi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Tr.hmin be
~t ~c 5S lira 50 kuruş ve ilk teminatı 424 lira 39 kuruştur. Şa~tna
: 4.940 Zabıt Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülecektir ihale 
~tiıı İlle •alı günü saat 15 de daimi encümende yapılacaktır Talip
~rtt len:ıinat makbu~ makbuz veya mektupları "e 940 yılına ait 
~90 11 Odası ve bu knbil Atölye sahibi olduklarına dair vesikalarile 

l>lltı~ltı~ralı kanunun tarifatı veçbile hazırlıyacekları teklif mek-
1 ıbale fÜnÜ saat 14 de kadar daimi encümene vermeleri. 

~al .. Ankara Belediyesinden : 
h~tlılt~ 0 nündeki sabaya dikilmek üzere 2 bin adet sedrus çamı 

~tıh a alınacaktır. 
l'tıı.~O:ıınen kıymeti 8 bin liradır. 

~ Ş.rt ınat 1200 liradır. 
tıı lc~lıltr?•UJesini görmek isteynlerin lıer fÜn encümen kalemine ve 

tııiııc 1°_ de 29. 3. 940 cuma günü saat I0,30 da belediye encü
Qıur11caatl . l erı. 

'l~nb . , 
sı Cur ul levazım Amirliği Satına.ima Komisyonundan : 
tıı e.~litlık~t ' 0 morkörünün tekne ve makinesi tamir ettirilecektir. 

-ltiııtııi: ~9 3.1940 cuma güuü saut 14 de tekne ve saat 14.30 da 
lhaleıi Tophanede Lv. amirliği ıatınalma komisyonunda 

B. peynir 
Buğda.> 
Çavdar 
Ktış}emi 
Mısır 
Pamuk 
Pamuk :>afrı 
Yulaf 
Zeytin yafrı 

Arpa 
CIOEN 

285 • 
30 • 
61 • 
15 • 
69 " 
83 • 

102 .. 
95 • 

le; f ındık 44 " 

D İŞ FIATLAR 

B LI• 1 iv .. rpul 

• 
Mıaır 
Ketı:o T 

v ı.a.o 
• Vın•pek 

Londra 

5 02 
4 28 

Londra 
Nevyorlt 
Paris 
Milin o 

BOR SA 
ÇEKLER 

25 . 3 1940 
5.21 

130.19 
2.9726 
7,1375 

Cenevre (!9.1875 
Amsterdan 69, 19 
Brüksel 22.0775 
Atina O 965 
Sofya 1.6925 
:\1adrid 13.4625 
13udape~te 24.6675 
Bükreş 0.62 
Belgrad 3.2575 
Y okobamu 32.6750 
Stokbolm 30.92 

ESHAM VE T AHVıLAT 

Ergani 20.01 
Sıva•· Erzurum 19.49 

Hollanda 326.800 
lngiltere 7.782 500 
lspanya 279.30() 
i:.veç 
D Hesaplarındaki 
borcumuz 2.523.400 
A hesaplarındaki 
alacağımız 152.7ıl0 
lsviçre 
Lehistan 
Macaristan 
Norveç 
Romanya: 
Borcumuz: 
ltalya 

2.370.700 
158.200 
436.900 
776.400 

2.:.- ""'° 

Hususi hesap T.L 162.300 
Yeni hesap T.L. l.195. 700 
Eski hesap T.L. 6.400 1.364.400 
Alacağımız : 
Muvakkat T.L. 240.700 
Eı.ki turizm 
hesabı T. L 

s.s.c.ı. 
Yunaniıkn 

30.400 

Cl!.TVEL: 2 

271.HlO 
l.093 300 

82.500 
628. 100 

Muhtelif memleketlerin Merkez 
Baakalarında tutulan kliring he
saplarındaki alacaklarımız: 
Memleket Miktar T. L. 

İtalya 
B. be. alacağımız T. L 1.256 600 
A.be. boreumuz T. L. 700.800 

555.700 
Çekoslovak,•u 
B. he. borcumuz T. L. 23.500 
A. be bor. T.L. 13 300 10.200 
Bulgaristan 
lstonya 
Letonya 
Litnaya 
Yur0tlavya 

19.600 
79.600 
25.500 

140.800 

Çanak. J. 1 nci Alay Satınalma Komisyonundan: 
Cinsi Kile Tatarı Mv. T. ihale T Güıı 111ati t•kli 

L. Kr. L. Kr. 
Yalaf ISOOOO 7500 562 50 5.4.940 cuma 15 de kapalı 
S •de yağı 100 O 14000 1050 ,, n ,, ,. 

K. soğan 15000 00 67 50 ,, " ,, . açık 
Çanakkale J. 1 nci alay erat ye bayYan tının l.J.940 tarilaia

dt'n J 1.8.940 nihayetine kadar alta aylık ibtiyacları bul naıı yukarı' 
da } aııh erzakların hizalarında gösterilen günde Çanakkal de J. 
iki ıd t bur karargahında eksiltmeleri yapılacaktır. 

1 eminat ve teklif mektupları ihale günü aant 14 d ka ar ko· 
miayono teslim edilmiş bulunacaktır, 

Şartnamesi parasız olarak komisyondan tedarik edil bilir. 

Vize Askeri Satınalma Komisyenundan: 

! 26 ton sığır eti ve birliklere pnrça alınmak üzere 200 
ton yulaf, 200 ton kuru ot, 200 ton arp~, 200 ton E>dun, 70 

1 ton saman pazarlıkla satın alın caktır. İhale i 27.3.940 ünü 
saat 10 ila 16 ya 1 adardır· İsteklilerin belli •ün ve saatte te
minatlnrile birlikte Vizede Sntınalma Kemiıyonuna gelm -
leri· 

Muh. bed. %7,S tem. Eksiltme 
Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. şekli ııaali 

J K . Marka Iskarta biçağı 30D adet (Müteahhidi namtna) paz.. 14 
Aıopiratör zincir 125 metre n ,, n 14,30 
Bidon sehpası 600 " ,, ,, " 15 
Sildop çemberi 60 ton ,, ,, n Ui,lO 
Dişli ıskarta bıçağı 200 adet 324 24 30 a. ek. 16 
Muhtelif zincir 8 kalem 3071 - 240 - ,, ,, 16,30 

l - Şartname nüınuneleri mucibince yukarıdn yazılı 6 kalem 
eşya hizalarında yazılı usullerle snhn alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları ek iltme saat· 
leri bizalarındn yazılıdır. 

ili - Eksiltme 11. iV. 940 perşembe a\inü Kab taşda Levazım 

n Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden parasız alın -

a 
bilir. 

V İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde 
Yo 715 güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona m raca tları. 

1 (23«) 1-4 
••• 

l - Şartnameleri ve matbu nümuneleri mucibinte ( O) 
muhtelif ins matbaa mürekkebi kapalı zarf usulile ek ilt ey 
muştur. 

f· 
ko -

il - Muhammen bedeli ( 16.400) lira muvakkat lemin tı (1%30) 
liradır. 

111 Eksiltme 15. iV. 940 pazartesi günü saat 15 de İıt rııb\4lı1a 
Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alı Kemiayenundn 
yapılacaktır. 

i
l iV - Şartnameler her gün sözü geçen Ş•beden ve Ankara Baı· 

müdürlügünden parasız alınabilir. 
V Münakasaya girect: klcr mühürlü teklif mektuplaunı kaıauni 

! vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banlta teminat k-
tubunu ihtiva edecek k palı zurflarını ihale günü ek iltm saatinl!co 
bir saat evveline kadar mezkur Komisyon Ba kanlı ın .. makb ı: mu-
kabilinde vermeleri li:r.ımdır. (2280) 4 

Cinsi Miktarı 

• * • 
Muham. B. 
lira krş 

~~ i,5 Tem. 
lira krş. 

Ekıiltmeniu 

ıelıli saati 

Milbör kurtunu 2000 kilo 680 - 51 Açık ekı. 14 
Kıyım bıçağı 992 adet - - Pazarlık I~ 

l - Şartname ve kıyım bıça;ı resim mucibi•ce yukarda cins 
n miktarı yazılı 2 kalem eşya hizalarında yazılı usulleri utıo alı-

nacaktır. . 
il - Muhammen bedelleri. muvakkat teminatlara, oluiltuıe te· 

kil ve saatleri hizalarında yazılıdır. 
ili - Eksiltme, 8 IV.9ıO pazartesi günii Kabataşda Lova:r.ıw ve 

Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Şartnameler be.gün sözü geçen Şubeden para ız alına· 

bilir. 
V - İsteklilerin eksiltme ve pazarlık için tayin olunan gün ,,. 

saatlerde % 7,5 güvenme paralarile mezkur Komisy na mürr.cl(· 
atları. (2236) 2-4 

• • • 
1 - Şartnamesi mucibince 50011 kilo kalay açık el:siltme us-.

liyle satın alınacaktır. 
il - Muhammen bedeli «4000.ıı lira munkkat teminatı «300> 

liradır. 
ili - Ekı;iltme .?9 ili 940 Cuma günü saat 10 da Kabataşd 

Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisy nda yapılacaktır. 
iV Şartnamesi her gün sözü geçen Şubeden parasız alı a · 

bilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve aatte % 7 ,5 

güvenme parasiyle birlikte mezkur Komisyona müracaatları . 
(2J02) 3-4 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 
İdaremiz seyyar ve nakliye memurları için 180 takım elbiH 

yaptırılması iti açık ~ksiltmeye konulmuotur. Eksiltme 29.3.940 Cu a 
saat 15 de B. Postahane binası birinci katta P. T. T. Müdtirlü~ 
odasında toplanacak Müdürlük Alım Sahm Komisyonunda yapıla 
caktır. 

Beher takım elbisenin muhammen bedeli 21 lira cpıini• U80 
lira, muvakkat teminat 283,5 liradır. 

İsteklilerin ol bapta ki şartnamele.rile mübürla nümaneıini 1arm k 
ve muvakkat teminatlarını yatırmak üz.ere ~alıfm giinlcriude me•· 
kur Müdürlük İdari Kalem Lezazım kısmına, eksiltme gfia Ye a -
tinde de 940 senesi için muteber ticaret oda11 weıiknsı ve muYak at 
teminat makbuzile birlikte komiıyona müracaatları (1996) 4-4 

imtiyaz Sahibi ve Y 071 işleri Di;;i;W'rti : ısmail Girit 

Baaıldıtı yer: Akın Ba11mevi lataobul 
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ABONNEMENTS 
Ville et Province 
3 mofs Ptr 450 
6 850 

12 .. 1500 
Etranger : 12 mois PtrA 2700 

Le No. Ptrs 5 

Quoti 

MARDI 

d AdJudic ti ns 
ADMINISTRATION 

Galata. Fermeneciler Cnd· 

Kenber Hnn, 2me F.ti1Sl<" 

No. ~9 11·12 

Teli:pbo ıe: 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 Adjudi cations Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de t' adjudication 
------ Mode Prix 

d'adjudicat. estimatif 

A djudications au Rabai~ 

Caution. 
provisoire 

Lieux d'adjudicetion et du 
Cnhier deı Charges Jours Heuı s 

Constructions-Reparations-Tr v. Publics-l\i ateriel de Construction-Cartographie 

Rep. Han Osmanof lu 
Conıtr. loca! pr. lavcr in vaiselle et repar. 

ouisine 
Conıtr. pavillon 

Publique 

Aehev. couıtr. bat. Adm. Prefecture Port Publiquc 
Repı:ır. depôt Gre iı gre 

,, ,, Başıbüyük. iı Bostancı ,, 
Trav. couverture des egouts se trouvant dans Publiquc 

jardin cÇiçeJc bostan> 5İs derriere hôp. 
Surp Agop a Taxim 

Trav. medif •• constr., repnr. et instnll. chau· 
diere eau ete. İl l'nbnttoir de Karaağaç 

.. 

1729 r-
3376 75 

4769 -
5781 28 

999 45 
1212 38 

8858 97 

Dir. Vakoufs lzmir 
253 26 ,, Lyccc Jeunes Fili s Çamlıca 

357 68 
4l3 -

74 ?5 
91 93 

664 42 

Dir. lnstruc. Pub Bolu 
,, T rav. ,, Içcl 

Com. Ach. Comn • •. l..t. Fınd klı 

Com. Perm. Municip. 1 t nbul 

" 
., 

8·440 14 
9-4-40 14 

29-3-40 15 
6 -40 10 
4. ıo 15 
4-~ 40 

1(.) 4 hl 

ın.4.4 ı 

14 
1 t --

Rep. serres a la pepiniere de Beykoz > 2621 76 196 65 " " .10-4 40 14 -
,, dispensaire Mahmut bey > 559 l ı 4,., - " ,, 10 4 w 14 

Ccınstr. hangar et depôt Pli cnch 19606 53 1470 50 Dir Fe me Essai et Elcvcıt Coton Nazilli 10-5- J(ı 5 3U 
Com. Perm, Municıp. I tanbul 5 4 O 14 -Repar. terrasse a Sanasnryan Han (aj) Publique 1252 65 93 95 

E leotricite-Caz-C hauffage Central (lnstallationet Materiel 

Fil i'alvaniıe de 3 mm: 53-'i8 t.·isolateur Pli cach 1350 - C. A.. Cc-mmnnd Gen. Gendr. Ank. 1 0 4- o 10 -
No 2 et 3 avec corniere 

Articleı de correspondance: 12 lot Publique 1175 

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Chauuureı: 135 paires 
" 135 ,, 

Pantoufles Mercan: 50 paireı (ai) 

Publique 

• 
945 -
810 -

Linre: 4400 complets Pli cacb 5280 -

Travaux d'lmprimerie - Papeterie - ~urniture de 

Machine a imprimer fonctionnont a l'electr. Pli cnch 19000 -

-
!nere pr. imprimerie: 6330 k. " 1 '400 -

eois de Construction, Planohes, Ch rpente 
_______________________________ ...._ __ __ 

Poteaux teleph•n· en bois de aapin: 2690 p. Gre İl grc 

Transport-Chargement - Dechargment 

Transport artieles monopolises Publique 
Cbargement el dechargem. div. mıırchandiıcs: ,. 

120~0 &. (aj) 

Combuatıble - Carburant-Huis 

Boiı: 200 t. Gre a gre 
Benzine opai11e: l 00 t. 

.» 41) bidons-vacoum: 50 k.·graisse: 50 k. 
,, 
» 

D ivers 
Pl•mb pr. sceller: 1750000 p.-fil barbele: 110 Pli cach 

k.·composteur: 74 p. 
Grand ehaudron: 40 p.-id. petit: 40 p. - cou· PubliqH 

vercl.s pr. chaudrons: 80 p • ·ramelle: 130 p. 
Selle: 221 p. 
Bic:yclette: 14 p. (aj) 
Coatuu marque J.K. : 300 p. (au nem et 

pr. ıompte du feurniucur) 
Chaine d' aıpirateur: 125 m. 
Cbıvalet de bidon: 600 m. 
Cıreeau de cyclope: 66 t. 
~oateau dente: 200 p. 
Di•ınes claaineı: 8 lota 
Plaatı de aapin: 2000 p. 
Brassard de Croissant Rouge: 29 00 p. 
Matericl pr. autoı marque Chevrolet: 243 p. 
'lôle en acier 5iemens Martin: 350 P· 

,, ,, fer de l,'20-1,25 m m: 60 t. 
Macbine·outil i. tourı: 5 p. (au nom et pr. 

compte du fournisseor) 

Metal dur marque E. Böhlerit: 117Q p. (au 
nom et pr. compte dn fournisseur) 

Repar. coque remorqueur Cüret 
,, machine remorqueur Cüret 

C01lier de prise pr. trav. brancbement des 
affaireı laydrauliqu11: 100 p, 

ltPovislons 

Viande ee boeuf: 60 t. 
,, ,, ,, 26 t.-avoine: 200 t. ·foin: 

286 t.·orre: 20() t.·paille: 70 t. 
Ipinards: U t. 

" Grc a gre 

n 

" 
Publique 

" Gre a gre 

" 
" 
,, 

" 

l> 

" Publiquc 

Pli cacb 
Cri a gre 

Ptablique 

4800 -

22500 -
190 -

5658 50 

4914 -

4199 -

324 -
3071 -
8000 -

in p O 12 
32.!79 -
20655 60 
294 o -
20 60 -

17901 

2222 
1297 -

600 -

18000 -

520 -

88 15 Com. Ach. Minis. Def. Nnt. Ankara 10-4-40 1 ı -

70 87 
60 75 

396 -

Dir. Ecole Foret Bolu 5.4.40 

,, " 5 4-40 
Vilayet Tekirdağ 6-4·40 
C. A Comaı Gen· Prot f, ıet Ank. 10·4-4 J 

Bureaux 

1425 - Adm. Gen. Ch. de fer Etat Ankara 9-5-40 
Bur. Exped. H. paşa 

1230 - Com. Aclı. Econ. Monop. Knbııtache 15-4-40 

15 -
15 -

15 

ıs 30 

15 -

1950 - Dir. P.T.T. içe! Dans 1 mois 

Dir. ~onopolcs Konya 5 jours a partir du 16-3-40 
360 - Com. Ach. lnctcnd. Ankara 28· -40 14 -

3375 -
29 -

424 39 

368 55 

314 3 

24 30 
240 -

1200 -
450 -

2421 -
3098 34 
15~0 -
1500 -

1342 58 

166 65 
97 27 
45 -

1350 -

39 -

Com. Ach. Milit. Vı e 
C. A. Min. Def. Nnt Dep. Av ation 
Com Ach. Jnt. Ankara 

C m. Perm Municip. lst nb ıl 

Cem Acıh. Milit Isparta 

?7-3-40 10 ~ 

29-1- o 11 -
26-340 14 

1-4-40 15 -

10-4-40 11 

" " Ka)Seri r 3-40 15 
,, ,, Edirne 30-3·40 10 -

Com. Aoh. E.c:on. Mcnıop. Kabatache 11-4·40 14 

n tı 

" " 
" " 
" " 
" " Municipnlite Anknra 

Com Ach. Min. lJef. Nııt. Ankara 
" lnt. Erzurum, lst. et Ank. 
,, lnt. Marıt. Kasımp şn 

C. A. Dir. Gen. Fnbr. Mil. Ankara 
> 

" " 
eem. Ach. lntend. Tophane 

D 

11·4·4 ı 14 30 
11-4 40 15 -
11·4-40 15 30 
1 l-4-40 16 -
11·4·4 16 30 
29-3-40 10 3U 
2s.3:4 ı 1 -
2-4~40 15 -
1-4 40 11 -
2-4 40 15 -
2-4-40 14 -

2-4-4ij 14 30 

29-3-46 
29-3 4\.1 

14 15 
14 ıs 

Municipnlile Gaziantep 15 jours a parlir du 20·3-40 

Com. Ach. Cgızım. Mıl. lst. Fındıklı 
» Mılit. Vize 

l> Mılit. Kayseri 

10·4-40 15 -
:l7-340 16 -

3-4-40 15 -

Memento des Fournisseurs ____.,, 
LF.S AD JUDICA TIONS QUI AURONT DEMAIN 27 .J.940 

Direction P.T T. lst.: 
Co1le [No 11J50] 
Ampouln electr queıı [No 1353) 

Dir. Gen. Monopoles: 
Nec:essaire d'nttelnge pour ıınimnu:ı: 

[No 1350] 
Materıel en bois (No 1350) 

" e1ectr, (Ne 1350) 
Traveneı et bo ı de ebene [No 1350) 
Huıle vııeoum (No 1367] 

Cbemins de fer Etat: 
Tra sport charbo (No 1351] 
Trnverseıı d 'aıguılles en boiı tle chcne 

(No 1357] 
Üniversite lst.: 

fost tc cphon. cliniqne nnriculnire, cou. 
ne:t et cbirurgie [Nıt 1353] 

Direetion Telephoneı lst. ; 
Moc!if. et conatr. i'ı la Centralrı Telepbone 

Şiş i [No 1355] 

Command. Gen. Gednrmerie 
Ankara : 

Ce.nture (No 1355} 
Dir. Pr. Monopoles Ank. : 

Orge [No 1335] • 
Com. Ach. Minist Def Nat.: 

Boite de forr.ee artıficielle [No 1356) 
Tnnks pour benzine [No 1356] 

Etable Sultaniye : 
Hmıle pour machine, mar.out {No 1356] 

Adm. Eaux Minicip. lst. : 
T•y•u en plomb [No 1357] 

Dir. Gen. Türkkuıu Ank. : 
Batiste {Ne 1358] 

Municipaliti Malkara: 
Dr01Hmeat carte (No 1359) 

Station Lutte Agricole Adana : 
Cha111i11 ele u ionnette (No 1S60J 

• • 

Explot. Foret Etat Durs11nb•f 
Tronc de ıapıns (Ne 1360] • 

u n a (No 1363] • 

Lycee J. Filles Kandilli : 
Etoffe bleue {No 1362] 

· Com. Ach. lntend. lzmir: 
t•' Viande de beeııf, ogaeııu at ı:ıı•11 

(No lll61] 

Municipalite lnegöl: 
Dressemant cnrte [No 1363) 

Com. Acb. Comm. Mil. İst.: 
Selle [No 1363] 
Petrole (No 13,5) ııı: 

Com. Acb. Corpı Armee çor 
A . · • clı••' asıette• en caıvre, petıt •eau, ftİ'' 

droo, tna1e, gr. cuiller, po~le 1 
[No 1867) •' 

lmptırmeoble pour ouvrieu et bott•• 
caoııtchouc (No 13671 
Com. Ach. lntend. Topba•e: 

Urinal [No 13i5) 
Selle [No 1367] 
Plaqae en :r.ınc, laiten et fer bl•0

' 

(No 1365] 
Com. Aeh. Corps Armee s-· 
lıkeair: ,. 

b ·ıt•• Saa a fourrage, sangle, corde, rı , 
cuire et ıia ehoine, Hau 1 raU el 
(No 1366] 
Com. Ach MiHt. lıpartn: 

' Beurre [No J356] 

Municipalite Gaziantep : 
Bari\ pour huile, boia, poadre ıie ebf.l" 

bon [No 1368] • .,.,. 
NOTES ı Les Nnmeroa antre f "" 

thesH sont cea:ı: da nohe journ• 
leqael l'ovi.11 a paru. ,P' 

(•) Lu offaires euivieı d'ııııe p•' 
riaqae H rapportent • dee v-8' 
adjudicatio• a la ınrencb~re. ,__./ 

UZAYEDELER.-/ 
---

Tahmin İlk 
İstanbul Belediyesinden : 

edeli teminat 
3300,00 247,5l) 

,ıı 

Bebekte Rumelibi.aarı caddeainde Kırmııı 1 
ı. jl• 

namile maruf 1.1 1,3 numaralı bina en.-9 _ıı 
1200,00 90,00 Boğaziçinde Emirğan caddesinde 36 nuoı•' 

bina enkazı. ~I 
Tahmin bedellcrile ilk teminat miktarları yukarıda yaııl• ,t• 

parç• bina enkau ayrı ayrı açık arttırmn suretile ıatılacaktır: Ş;,. 
nameler Zabıt ve Muamelat Müdürlütü kaleminde ıörülecektır· 'fi' 
le 9.4.U4 J ııılı günü saal 14 te Daimi Encümende yapılacaktır· f'~ 
liblerio ilk teminat makbuz veya mektublarile ihale ifÜnÜ aıo•! 

alt Doimt Encümeod bulunmalara. 

Devlet Orman lıletmeıl Karabük Revir Amtrlifindel1 : jr 
1 - Keltepe bölgesi katiyatındaa Karubükl• köprü ba~ı~d:tr' 

tifte mevcat (573) adet muadili (26J) metre mikap (18U) desı"1 
mikap köknar tomruğu açık artırma ile satılacaktır. Jı•~'· 

2 - To rukların yrıc:n ba, keıme payları meYcu• ve 11t 
ları soyulmuş olup hacim kabuksuz orta kutu üzerinden b• 

laauııştır. -~ 
l _ To.mruklara ait ,utnnmesi Anknr~da o~~~· .. uııı~d• <' 

dürlüğunde lstanbul, Zonguldak orman çevırge mudurlukl11rı'1 
devi t orman işletmesi revir imirliğiude ıörülebilir. 

4 - 'f •mrukların muhammen bedeli (11) lira (60) kuruştıı''1l 
- İsteklilerin %7,5 muvakkat pey akçasiyle 31-3-1940 f' 

tosi gfinü saat 14 de Karabükteki revir merke:oıiae miraeaatl•''' . 
İstanbul Levazım Amirliği Satınalm~ Kombyonund6;.ı9' 

Nakliye okulu koşum bayvanatından bır baş hayvan 27· >r 
çarşamba günü saat lO da Edirnekapı la ricinde Topçulıı~d• ,,l 
pazarında a:ıtılacaktır. Talihlerin Atpazarında me uruna uıur• 
lıırı. 

D vlet Or n iıletmeıi Abant · Kerem li Revir 
Amirİiiinden : . tifJ' 

Mudurnu kazasının Elmacık Hamza deresi depo•11ıd• d~~ $9 
mevcut 107 metre mikabı v.• 657 d~si~etrc mika~ın~ . aıU8d 

1 l 
aded göknar ve 0,958 ıleumetre mıkabına muadıl ıkı ad• . 
tomruğu açık arttırma ile aatılacnkhr. f~ 

Beher metre ikibının muhammen bedeli ç mın 989 fJI 

narı 859 kuruştur. I ~( 
Talip olanların vesaiki lbime ve yiizde 7,5 ilan 70 lir~ O fi; 

• nt.ıJI jl 
ruş teminatlarile birlikte ihale ıünü olan 1.4.940 puartetı •-",ıJI 
at 14 d Diı:.cede revir amirliği binaıuıda teşekkül edecek 

yona müraeaatları. . "' 0'1 
Şartnameler Mudur11u, Adapaı.arı •rman bölre ıefliklerı ,11~11 

lu orman çevirıe müdürlüğü ile revir amirliğimizie v• t•-
maballiade ıir lebilir. · 


