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ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için Kuruı 

3 Aylıtı 450 
6 850 

il 
1 

12 " 150{) 
Ecnebi nıeınleketler için 
12 aylığı 2700 

Sayısı 5 K ':-'r uş 

Günü geçen nushalar 

20 kuruıtur. ı 

~---------~----

PAZARTESİ 

HERCON ÇIKAR İKTİSADI. MALI. TİCARi VE ZİRAi 

GAZETESİ 

4 Mart 194<> 

İDAREHANE 
Galata, F ermenecfler Cad. 

Kenber ham, 2nci kat 
No. 8·9-11-12 -

iL} .. N ŞART .... ARI 

( clarehnnemizde görüşülür 

Telefon: 49442 

Posta kutusu No. 1261 

Unıurn Tüccarların ve nıüteahhitlerln mesleki Organıdır 
= es o W!2 :u 

Ekonomik Haberler 
lngilt ··-·~7---

ereden vagon ve lokomotif ı anıa,ılmaktadır. y eai anlatma 

in . alınacak • mü~~kereler~ ç~k umimi bi~ ~--

· lıanıar, 

1 

Emirler, Tebllğlar 

lstanbul Gümrükleri BasmUdürlUğUnden : 

M ü t e a h h i t 1 er i n Takvimi 
___,__~----·~..---------~-----~----~~~--~~-------

y ARIN 5 3 940 ta YAPILACAK İHALELER 

iıt . Telefon Milel. : ! İst Komatanlıtı SAK : 
• fıltereden alınacak lokomotif j Ya ıçmde ve ıkı tarafın azamı huı 
t \ra 1 - • t'l L d' • lıt . fonlar için bir müddetten nuıııye ı e cereyan etme..te ır. 

Bron:s tel ve telefon lı:ordonu (Nn 1329) 1 Tnbit Hmeri (No 1340) 
İstanbul Emniyet Müdür. : 1 Sarı aab;ı olu lı:öHle, c;ırif, ıivi 

1 bin ve lcultet d iktirihnui (No 1330) (No 1346) 
' .. 

940 seneıi ki.nunusaniainin 31 inci akıamına kadar Güm
rük ambarlarına girmit olan alman menıeli malların sahip
leri, fatura, konıfmento, ordino ve diğer vesikalarım hami· 
len en geç iıbu martm altıncı çarıamba akıamına kadar eı
yanın bulunduiu ambarın Gümrük Müdtirüne müracaat et-

'
1 Londrad t l d b l 1 Şubat ıonunda müddeti biten 11, a emaı ar a u u· T-

ıı Devlet O . il d · urk - Yunan ticaret anlatması 'ta· em ryo ara cer aı 
1 teiıi Sed t t' t . l . on gün i ç i n temdit edilmit•ir. 

ıtıı:..ı~ a ve ıcare ış en 
... 'IUrij Rü h k I h Bundan da, anla~manın bu ıiln· 

'11tı· c an e ıpres e şe · 1 d b 
L •te dönın- 1 b 1 d ._ er e ka il olaoaj'ı i.tibraç edil · 
"tı ui er ve azır a ı~· kt d' 
~ raporu Vekalete nrzetmek me e ır. - - -· 
>• '~ 1'oros ekspreıile Ankara· Türk·Mıcar Ticaret anlaşmuındı 
dt f•tıni,lerdir lld taraf araaın- lnkifaf 
ltııt ~~l olan anlaşm~ya göre bu Macariıtanla aramızda Tica· 
3 '() nuna kadar lngiltereden I ret anlafmasıuın daha ıuhuletle 
titiı \'aion ve 58 lokomotif re· işlemeıi i .. in Ankarada imu O · 

tcektir. Y 

4 lunan yeni eşya mübadelesi mu-
lınanya ile ticaret anlaşması kavelesinden ıonra Türk-Macar 
Aııkarad dd ticaretinde yeni bir inkifaf bat· Ctrey a bir mil etıenberi 

'•ltr an eden temaa ve müzake· lamıştır. Macarlar 1,5 milyon li-
ner ralık blokajı eritmek için mi· }tııj b' ıcesinde Almanya ile 

,_ ır ı bayaatta bulunmaktadırlar, 
~Lı~ k an aşma üzerinde mu· 

11 ttıil alınrnıfhr. Yeni anlaşma 
ı.ıikt,Yon lıralıktar. Almanya bu 
lGtGıı rı tamamen Türkiyeden 
h1111, ınubayaatına baaredecelc, 
t~if ttıukabiJ Almanyadau muh-

.\) tlıaddeler alınacaktır. 
ı. ltıan b 
~ i S Y.a' undan evvel yapı• 
Üedt' lllılyon liralık anlaıma 
1 i,, ~tınlekeliınizden 2.600.000 
"ır,tl, 1 k tütün almıştır. Bu 
t•ınıı .ı\lınanyanın bu aenel<i 
h ~latlıubayaata 14 milyon lira-

'-ktır. 

C•ko s 
ıt · lovakyaya ihracatımız 

sı •ltn 
o\r,~ .ıner'i olan Türk-Çeko· 

'-•l,,
1 

tıcaret ve kliring anlaş-
~dilt'tk b~k~ınlerindcn istifade 
•tta Yuruyen ticari münase· 

~~~i .. ;on IÜnlerde büyük bir 
~, iı:Oze çarpmaktadır. Bil· 
~~İri, . •catıı:nızın Çeko-Slovak 
ııı '•ne ' ttltil artışı ıayanı dikkat 
A.ı~ alıın"tır. 

~ •ıı;;Yaya hayli faydalı olan 
~~ oı.n !ilanın 20 nisanda bite
''" lt bınüddetinin temdidi i
~l'tttıttd büaler y1&pılmaktadır. 
)tıı·ı a a d ·•-· ~ ı tttı il •~• t a r a f t a n 
~ ,._, ttıe~ talebi olmadıkça an· 

~'"ılilit·Uddetiaio birer ı e c e 
•ııde 

it. 0 uz.ayac:aitı muıar-

.. ~lto.sı 
,. "cl.ıc: 0\r•kyaouı klerinr he· 
1t'"- ,9 

1 ~lacakla Yuiyeti ev· 

Balıklarımız rağbet buluyor vı 
talepler artıyor 

Deni:ıleriı:Qiade çıkan balıkla· 

rımı:ı:ın mühim bir kıımını ıim· 
diye kadar ltalyanJarJa Yunanlı
lar ve Bulgarlar ahp tualu balık 
laalinde iıtihlik ettikleri ribi 
İtalyanlar konaerve halinde Ame
rika ya rönderiyorlardı. Bu ıu
retle İtalyan konaervesi aamını 
taşıyan balıklarımı• Amerilr.alia 
çok büyük ratbet bulmuıtur. 

Bu kerre Yuıoslavyada bir 
balık konserve fabrikasının k•· 
rulmaaı baaebile piyaaa.ia lıtalık 

fiatları artmııtır. Diter taraf· 
tan son iÜulerde torik bahtının 
pek fada çıkması ıelarimizde bu 
itlerle uanıanların yüzlerioi ıül
dürmüştür. Çünkü toritin ~iftini 
60 kuruta kadar satmak kahil 
olmuttur. 

Geçen rün Botuda fazla milı· 
tarda torik çıkmııtır. Bu akın 
Botazdao Marmaraya ıeçmiı ve 
balakçılar tarafıadan Marmarada 
kartılanmıttır. Bu ıuretle iki 
gün nrfında 100 bin çiftten fas
la torik tutulmuı ve limanda ba
lık almata ıelmit olan italyan, 
Yunan balıkçı gemileri hamule
lerioi doldurarak memJeketJerine 
ritmişlerdir. Bu it daha iyi bir 
teskilita bailanacak oluraa, de · 
niz mahıullerimızin memlekete 
büyük bir servet temin edeceti 
muhakkak ıöriUmektedir. '" :t ınılyo l' d > ~... n ıra an atkın· 

~ııı li .. ,;ua bu miktar bir mil· Petrol Anonim Şirketi 
l•rL v 

8 
kadar dütmüıtür. Ahiren kurulmut bulunan pe-

11" 1 llrı --•rı tic t trol Limited tir!:etiain petrol 
ırı anlaşması 10 

' QQn t Anooim tirketioe tahvil edil· 
\ ~ .. lt,,•cl •mdlt idildi meaine karar Hrilmittir. Yeni 
1.. l'ı.,k.y' •ereya• etaekte o· 1 tirketi• aermayesi, bir milyon 
8_'11a, '-naa · · ' k 8 "4' •ı 111 ~ Jenı tıcaret an- , lira olaca tır. unun 50 bia Ji. 

"iııd, .:11
•kerelerinio eıaıları raaı belediye tarafından temin 

it -Ufab L b • l\l •aı;•t aaıl oldutu edilecektır. 

~•ııçu~n~~ararnameler ve Ticaret Muahedeleri 
•n ıo -- --
~•kknsuz makine kolanlarının (44 numaraya tatbik edilmeıi 

ında Gümrük va inhisarlar Veklletinin tamimi 
._ 1(,.. No: 4180 2766 
""la, Çll~tarı ı 
~·f 111ııı 00ıuı: nıakioe ko-

ı tıı· ın111l ı· . 
-.,til'-ı •11 449 "txle attan addıle 
"ıet '•I lt •cu numaraaıoa 

• b ltQı 1 "'t •:ıı 6 ie eceti bu bu-
tilııa."1•ra le 1 Cl:ıtQiderden nki 

A. 'ttir, artılık olarak bildi-
1 ll~ı 
' tat · 

11
' Qıllk ''it ~•lcat111 elleflerin ba tari-

~~ i •llk11buı8 kanaat getirmiye· 
t •n it' l tı, hrıid •ra:ı arı üzeri· 

~\lll •el V tlc:ııl tetkik edilerek 
ıı-.ıd etil >'tt. "· A.d e mub&berede 
''-• t~ı~ f eçen Vekalet, 

, ~k b•lde ıolea 

bu ıonsu; kauçuk kolanları• 

219406 ve 2 9408 Hyılı karar••
melerde kabul edilditi veçbile 
444 tarife numaraaına rirmeıi 
liz.ım gelecetini 35753 12539 sa
yılı ve 510.1939 tarihli yazıaile 
bildirmittir. 

Bina .. naleyla bu ı•ael ya:aıaın 
Reıml Gazetede netri tarihiaden 
itibaren, (Kauçuktan ıoaaua ma
kine kolanları) nın 'erit mefhu
mu içinde mütalea edilerek ta· 
rifenio 444 üncü numaraıına tat• 
biki tamimen teblit olunur. 

9.11.1939 

T. H. K. Kızılcahamam Şubesi: Balıkesir Askeri SAK: 
Kurban derilui (No 1531) • 

latanbul Gümrükleri Başmüd. : 
Mulı:nva bonı, toka , lamba t ıeı 

(Ne 1332) • 

D. D. Yolları: 

v. a. 

Balı:ir balı:rac; (Ne 1342> 
Ankara BelediyHi : 

Motopomp (No 1343) 
Dini metörü yedelı: parçaları 

Edirne Aıkeri SAK: 
Er haynn •teri (Ne 1345) 
Mekik, eıcim n. (N• 1J4J) 

(Ne lJ4') 

i meleri ali.kadarın menfaatine olarak e'hemmiyetle ili.n olunur. 

Taliplerin mezkür :rio ve aaııtte şartnamede istenilen veaikala
rile birlikte komiıyouıı miracaat etmeleri ilin olu•ur. 

Nafıa Vek&letinden : 
Tutkal (Ne 1333) 

Deniz Ln. SAK : 
Metör lehui (N.) 1334) 

OuJani.re Belediyesi : 
Met• kömir\i (No 1346) Elbığ İran hududu hathnıa takriben ytl:ı: etuı. bet kilometre-
Tavla ı nf. (No 134ô) .ı 'b b 1 O h M Ş k 

Kaldırım İ•f· (No 1335) 

ist. Belediyesi : 
lota& taıı (No 1335) 
Knalı: (N• 1336) 

İabiıarlar U. MQd.: •en ı aret u uııaıı ri karfıll Uf a irkcly RahoYa kısmının 
etiidü ve Orila kartısı Muı Şakirköy Rabon Tut k11mınuı aplikaa· 

Dılı:ietria koluı ve sınc:ir (Ne ISÜ) 
BornoYa A•keri SAK : yon ameliyalı kapalı z..ırf uıulile münakasaya konulmuftur. 

Yulaf ve yaı .. bu (No 13H) Miuakaaa J8.3.940 tarihine tesadüf eden pazarteai ıünü ıaat 

İamir İnbisarlar Batmüd. : 
Tophane Lvz. SAK: on altıda Veklletimiz demiryolları intaat daireıinlieki miinakasa 

Bıtt• nİJe i111e•i ve la.tik c; :u .. (Ne 11-%) komia1onu odasında yapılacaktır. 
Arpa nya yulaf (No 1346) 1 Bu iıin m•bammen bedeli yetmit bet bia liratlır . 

M. M. Vekaleti: lıluvakkat teminata bet biu ikiyüı. elli liradır. 

İdare ... 11uı inf. (No l336) 

i.t. 4 ncü icra Memur.: 
Motör (No 1337) • 

Gimr. Muh. Gen. Kom. İst SAK 
Battaniye (No 1'38) 

Depo tamiri (No 1346) Mukavt:le proje1i, eksiltme ıartnameıi, Bayındırlık işleri ienel 
Benr.in, grH v.. (No 1346) 1 • A - f - • k '- f l • b 

Haydarpaıa Liıesi SAK: 
Lac.vert lıuın•ş (~3·U) 

Çorum Vilfiyeti : 

ı ıartnameaı, elut umumı eonı ıarloameıı. atı mi&a i erın eıapla-

Çanak. Mat. Mvk. SAK : I rına ait 4 A. numarala tip· istikıaf haritası, katar süratlerini Ye fren 
Kayun eti (No 1346) 

meaafelerini ıöıterir diyairamdan ibaret bir takım münakasa enakı 

Tabue ve r.ıua (No 1341) 

lıt. · Erkek Liıeıi Müd. : 
Maranııoahaue binaaı tamiri (Nu 1!!40) 

• • 

Hawiı : [ ] Tırnak ıçıne elı-ıı ••• 
nıora ar, iıio banııi n7ılı ruote4e ....... 
olduğuau göıterir. 

el Sonunda yılcız ı,areti b11l•n•n itler 
miiaayacloye aittir. 

MUNMKASALAR 
i ntaat -Tamirat- ~afta işleri - Malzeme-Harita 

İıtanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan : 

Heybeliada Verem Sanatoryomunun gaailbane ve müıtemilih 

ı dCSrtyüz kurut mukabilinde .iemir7ollar i•ıaat tlairesindH tedarik 
j olunabilir. 
i Münakasaya ıirmek isteyealer bu iauı .. taki laer tGrlü referanı -
larını vo ôiter veıikalarıaı bir iıfülaya bajla1arak milnakasa tari · 

ı hinden ea aa Hkiı. aün eYYel Vekiletimize müracaat ederek bu 
münakasaya Jİrebil•ok i~in ehliyet veaikası istey'eoekler ve bu ve· 

1 sikalarıoı teklif urfıoa koymuı b&alunaoaklardu. 
/ Teklif vere .. k olanlar teklif Hrflanw 2490 n11maralı kanunun 

ve eksiltme şartuameaioin tarifah dairesinde bazırlıyarak ıuünaka-

1 sauın yapılacatı aaatte11 bir saat ••Yeline kaclar numaralı makbuz 
mukabilinde iapat daireıi arttırma, ekıiltme ve ihale Komiıyonu 
Baıkanlıtına vereceklerdir. 

ıtı açık eksiltmeye konulmulltur. 1 - ~tar, Klinik va lifeıfiyarı allt, Haatane L~_!: 
Ekıiltme 18.3.940 paı.arteıi ıünü ıaat 14,30 da Catalotlunda M. M. V. Satmalma Komisyonundan : 

Sıhbat ve İçtimai Muavenet Müdürlüiü binaıında kurulu Komiıyon- : Beher kilos1ı1na tahmin edilen fiyatı 130 kuruı elan 10 
da yapıl~caktır. . . • hin kilo rliHrin yajı puarhkla ıatm alınacaktır . Pazarlığı 

~efı! bedelı 37 9 lıra 84 kuruf, ilk teminat 279 liradır. 1.3.940 perıembe ıünü saat t 1 aodir· Kati temiaatı ı 5000 
l~tekliler ş~rtn~~e, ketif ve buna bağlı difrer evrakı her ıön lira olup ıarlnamesi Komisyonda rörülfir. Taliplerin muay-

Kom_ısyonda a-orebılırler. yen vakitte M. M. V ekaletl Satanalma Komisy ... nunda bu· 
latekliler cari seneye aid ficaret Odaaı veıikasile 2.ı9U sayılı ka· lunmaları· 

nunda yazılı vesikalar ve bu ite yeter muvakkat teminat makbuz; • e e 

veya banka wektubile birlikte en az bir taabhüdde 3VOO liralık iş 2 ton defenilamin alınacaktır . Bak: Möteferrik aiitun\ılnda 

1 

yaptığına dair idarelerinden almış oldukları veıikalara istinaden ek- , Askeri Fabrikalar u. Müd. ilanına· 
siltme tarihinden S ıün evvel İstanbul Vilayetinden almış oldukları ------------------
vesikalarla birl ıkte belli iÜD ve saatte Komisyona gelmeleri. ı Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve M_alz.) 

! • e • Heybeliada Verem Sanatoryomunda kömürlük du-
D. Demir Yolları ve Limanları iıletmesi U. fdueıinden l varı inıantı iti açık ekıiltmeye konulmuştur· 

ı Ek l 8 h d Muhammen bedeli 10 bin lira olan motör jeneratör 18. 4. 940 ·si lme 1 .::s.940 tari in e pazartesi günü saat 15 de 
C w l ıı:.ı d S hh 1 ~ .. ,. M d l perfeıube ıiııü aaat 15 de kapalı z rf us•lile Aakarada idare bina· aga 0 6 un a ı at ve çtimaı m.ua veııet il ür üiü bina· 

1 
k 

1
, ıında kurulu tComiayonda yapılacaktır. \ sıoda sahn a ıoaca !ır: . . . 

K lf b d li 4867 ı . 49 k t . İlk t i 366 l . 1 Bu ı,. rirmek ıahyenlerın 750 lıralık m•nkkat h:111anat ile ka· 
eı e e ıra uruı ur em natı 1 . . 'k 1 t ı_ı·rı · · · - 4 d ıca· d n•nun tayin ettığı veaı a arı Ye e& ı erını ayaı l'U• aaat 1 e 

1 
ra ıİr·t klil t k if b b ;r.l d'w k h ı dar komiıyon reiılitine vermeleri lazımdır. s e er ıar name, eı ve una &5 ı ııer evra ı er k . . 

Ü K · d - b'l' l 1 Ş-.rtnameler para.ıa olara Ankarada malzeme daaresandea Hay· 
ı n omıavon a ıore ı ır er. ~ .. 

İ t klil 940 l t' t d s 'k ·ı 2490 l k darpaşada teaellum ve Mvk tefhtındeo dajıtılacaktır. s e er yı ı ıcare o a ı veaı ası e sayı 1 a- I • • • 
nundn yazılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubile birlikte en az bir taah· 70,000 metre izolabant ahnacaktır. B•k= .Milteferrlk ıü · 
küdde 3000 liralık it yaptıima dair idarelerinden almıı ol- , tununda Aıkeri Fabrikalar U. Müd. SAK. illnına . 

dukla ra ve~ı~aıa~a istinaden eksiltme tarihin.den s ıün evvel Mı sucat _ Elbise _ Kundura_ Çamaşır v. s. 
latanbul Vılayetınden almıı oldukları Yesıkalarla birlikte --"~-----~------=:---.:.-.---
belli &ün ve saatte Komisyona ıelmeleri. 1 latanbul Lv. Amlrlili Satınalma Komiıyonundan: 

M. M. v. Satınalma Komisyonundan : 1 
15,0JO adeti un çnvalı tliktirilecektir. Beıı:.i cilleti askeriyeden ve· 

rilmek fizere pazarlıkla ekıiltmeıi 5.3.940 aalı ıünü Maat 15,30 da 
Tophanede Lv. imirliti sahnalma komisyonunda yapılacaktır. Tah· Keşif bedeli 5302 lira 40 kurut olan vekalet binaıı ile erat 

pavyonu tamiratı açık eksiltme ile yaptırılacaktır. Eksiltmesi IS.3 940 
pazartesi i'Ünİİ ıaat 11 dedir. İlk teminatı 397 lira 68 kuru' olup 
,artnameıi 27 lluruıa komiıyondan alınır. Taliplerin muayyen va· 
kitte M.M. V. · aatınalma komisyonunda bulunmaları. 

min bedeli 262 lira 51) kuruş, kat'I teminata 39 lira 37 kuruttur. 
l Nümunesi kemisyonda görülür . 
1 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: 

Muhammen bedeli hk teminah 
Edirne inhisarlar Baı Müdürlüiünden: Lira Kr. Lira Kr· 

İdaremizin Bnbaeskideki barut depoıu ile bekçi kulübesi harici 6500 kilo kösele 15925 
ye dahili sıvaaile sair nokaanlarının ikmali 28.2.940 tarilainden iti· 4000 kilo vaketa 10000 
baren 15 ıün müddetle açık ekıiltmeye konulmuıtur. ---

Keşif bedeli her iki iş için cem'an g19 lira 75 kur&at olup au· 35925 1944 38 
nkkat teminatı 73 lira 49 kuruştur. • Yukarıda miktara, tahmin bedeli ve tenıinatı yazılı kö· 

Bu ife aid keşif ve fartnameler inhiaarlar Edirne Bat Müdirll· , selenin 5 mart 940 tarihine rastlayan salı rünü aaat 14.30 
fi ile Babae~ki memurluiunda ber a-ün 2'~rülebilir. J da pazarhklııı. eksiltmesi yapılacaktır. 

!ksiltme 14,3.940 tarihine müıadıf pertembe giinü saat 15 de İsteklilerin ıartnamesini ıörmek Ye almak 
Edirne lnhitarlar bq müdürlütüade mitetekkil komisyonda 1apıla· -ye pazarhla lttirak için belli gün ve saatte 
oaktır. bulunan Komiıyona müracaatları. 

üzere hergün 
Kasımpaıada 



2 Mtl.nakua ORutui 

gün i an olunan Münakasa ve Müzayedeler Listes· 
aınıi Şeklt ~libo bed. T emhıat 

A) ı\1Unakasatar 

fnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Ma~arne, Harita 

Heybeliada verem sanatoryomunun gaail· aç. eks · 3719 M 
hane ve müştemilatı İnf. İfİ 

Heybeliada verem s natoryomunda kömür· 
lük dıvara inı. 

Vekillet binası ile erat pa.-yonu tamiri (şart. 
27 kr.) 

· Babaeskideki barut deposu ile bekçi külü
besi harici ve dahili sıvasile sair nok-
sanların& ikmalı 

.. 4867 49 

il 5302 40 

n 979 75 

Elazığ-fren hududu bııttı 135 kim. lik Orib kapalı z . 75000 -
karşısı-Mut ·Şakirköy-Rabova kıımı e· 
tüdü ve Orih karı111-Muş-Şakirk<Jy Ra· 
kova-Tuğ kıımı aplikaayon ameliyatı 

(şart. 4UO kr.) 

279 -

366 -

397 68 

73 49 

5250 -

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alAt, Hastahane Lvz. 
------------~-------- .._...._.___ --~~~~--~~ 

Difenilemin: 2 t. (müteahhit nam ve besa· paa. 4300 -
bına) 

Gliserin yağı: 10 t . 11 k. l 30 

E 1 e kh' ik-Havagazı-Kalorlfer (tesisat ve malzemesi) 

Motör jeneratör kapalı ı& . 10000 -
fı&olabant: 7u000 m. (mlteahbit beHbına) 11 l.fOO 

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

Resmi polis elbiıcıi: 150 tak,•tapka: 150 aç. eki. 
ad.-dahili pantalon: 150 d. 

Un çuvalı diktirilmesi: 15000 ad. 
Kösele: 6.5 t.-vakcta: 4 t. 
Siyah ve ya~lı kösele: 2.5 t . (mCiteahbit nam 

ve hes bına) 

paz. 

• 
il 

Çuha nefti: 6 m. ,. 

Mobilya, büro ve ev efyası Muşemba, 

262 50 
25925 -

5000 -

Hah, v.s. 

322 -

1500 -

750 -
105 -

293 63 

39 37 
1944 38 
i75 -

Mlkaıoaat yeri 0Gn6 Saatı 

İst. Sıbht Müeueıeler SAK 18-3-40 14 30 

• 18·3·40 15 -

M.M.V. SAK 18·3 40 11 -

Edirne İnbiıarlar BaşmGd. 14-3-•o ı5 -

Nafıa Vek. Demiryollar inşaat Dairesi 18 3.40 16 -

Ask. Fabr. U. Müd. SAK Ank. l 1-3·40 10 3l) 

M.M.V. SAK T-3-40 l l -

D.O.Y. Ank. HaydarpafA Sevk Şefliği 18-4-40 15 -
Ask. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 11·3·40 il - -

Poliı Mektebi Müd. 

Tophane Lvz. SAK 
Deniz Lvz. SAK Kasımp&fa 
Aık. Fabr. U. Mld. SAK Ank. 

Edirne Ask . SAK 

1~3-40 11 -

5-3 40 15 30 
5·3-40 14 30 
9.3-40 11 -

7.3 40 15 

Hasta etajeri: 500 ad. kapalı z. 5500 - 4'12 50 Selimiye Aık. SAK 18·3·40 14 -

rv &hrukat, Benzin, Makine yıtğ!an v. s. 

Yağ: 15 t . kapalı 7.. 

Benzin: 12 t -vakum kışlık: 100 k -yazhk: paa. 
300: k .·valvalin: 400 k.·grca: ~00 k.· 
gaz ya~ı: 195 k. 

Müteferrik 

Kurşun boru muhtelif ebatta: 5.6 t . 
Top beygıri: l OOU-1500 bat 

aç eke. 
paz. 

Hava verme cihazı: 50 ad .• Bilyalı supap: ,, 
IOO ııd. li.ı.tik halka: 550 ad. 

" 
Bakır kazan küçük. 250 ad. l::;ük: ~f) ad. 
Motopomp: l ad. (tewd). a~. ek.. 
Çift öküzü. 60-72 be • 
Hurda demir: 10000 t. 

Grafit pota 150 kg.: 60 ad.-275 kr.: 150 paz. 
od.·pota dipliği 275 kı.: 200 ad .-pota 
40 ad. (müteahhit nam ve beıabıoa) 

Grafit: 2 t.( ,, ,. ) 11 

Bohçalık saç: 15 t. (müteahhit nam n beaabıaa) 11 

Boru: 9 kalem ( 11 ,. ) ,. 

Toka: 12800 ad. ( ,. • ) ,. 
Devvar pota ocağı: 300 kr. lak: 2 acl. (m6· ., 

teabbit nam ve hesabına) 
Denar pota ocakları için pota 300 kr- lık: 11 

100 ad. (müteahhit nam H be.ahına) 

Dıt vidası: 3000 paket-ku~ak vidası: 5000 ., 
paket-kulp vidası. 2000 paket-meoteıe 

vidaaı: 2500 paket-sandık vidasi (pirinç): 
IOO paket (müteahhit .. aam H hesabı· 
na) 

Neft yağı: 22 5 k .-bezir bir kayuamıt: 64.5 
h.-toa boya fıçı yeşili: 45.5 k.-toa boya 
miıina arı: 34 k.-to:ı boya kanarya: 
ı ı .5 k. illlübeç: 9 k. aulyen: 4'4 k. 

Kürek: 110 d.-kaıma: 110 d -balta: 38 aıl.- paıı. 

kapaklı emaye su kovası: 110 ad. 
Beyaz emaye boya: 500 kı.-renkli:ı. kri.tal aç. eks. 

nrnik: 100 kı. 

Binek araba ko~umu ve mekklrı ba.rva• 
Köııele hayvan başlığı: 72 ad. 
Hudud layt yaka İ f .; rcti: 2400 ad. 
Binek hayvanı : 14 bat 

Erz k, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Yulııf: 100 t. 
Arpa: 100 t. 
Sabun: 15 t . (temd.) 
Yulaf ve arpa: 15\JO t. 
Keçi veya eıtır eli: 150 t. 

B. ı U 7 a y e d e 1 er 

Bina anknları 
Köknar tomruğu: 1315 ad. 

Çam tomrukları: 1169 ad. 
Un fdbrikasının alat ve edevatı 
Tuhafiye eşyaaı 

paı:. 

• 
• 
" 

paz. 
n 

" 
kapalı :r.. 

aç. ut. 
.. 
,, 

7200 -
3663 ıs 

2352 -

1225 -

227~ -
2000 -
2500 -

9"00 -

1000 -
lO~uo -
3200 -
1300 -
4500 -

5550 -

2200 -

1140 -

7500 -
MOO -
5550 -

k . o 40 

4'95 -
Beb. 8 25 

" 
9 56 

540 -
274 75 

176 40 

183 75 

1708 2' 
300 -
117 5t 

705 -

75 -
787 50 
240 -
97 50 

J37 60 

•1e 25 

165-

15 50 

~-

583-
488 -
417 -

9000 -

Devlet Hava Yolları U Müd. Ank. 
istanbul Komut. SAK Fındıklı 

O.O. Yolları Haydarpafa 
M M.V. SAK. 
Tophane Ln SAK 

" Çubuk Belediyesi 
Ank lıkin Müd. 
Türkiye Demir Ye Çelik Fabrikaları 

Müeucsesi Karabük 
Ask. Fabr. U. MGtl. SAK Ank. 

.. 
• 

" 
• .. 

" 

" 

E:!irue Aık . SAK 

Aak. Ln. SAK 

D.D. Yollan Haydarpaşa 

16·3 40 10 -
11-3-40 11 -

18 3 40 10 30 
8-3·40 14 -
83 40 15 -

7-3 40 15 -
8·3-40 14 -

18 J.40 10 -

12-3 40 14 30 

11-3-40 10 -
11-3-40 14 -
11 3 40 14 30 
12.3·40 10 -
12·3·40 1 o 30 

12-3-40 1l -

12·3-40 14 -

83-40 - -

4.3.40 ıs 30 

18-3-40 11 -

s~limiye Aık. SAK 
Edirne Aslı. SAK 

" 

mart sonaoa kadar 
8-3-40 11 -
7 3 40 15 -

Aak. Ln. SAK 

ltlirne Aık. SAK 
.. 
" Tekirdaj' Tümen SAK 

i..tanbul Komut. SAK f ındıkh 

9-3·40 
9-3-40 

11 3-40 
15.3.40 
18-3-40 

9 30 
10 30 
11 -

1l -

Ank. Belediye.i imar Möd. 18 3-40 15 -
Devlet Ormen ltlet. Karabük Rnir 18-3-.fO 15 -

Amir. 

" " Çorum Husuıi Mubaaebe MOd. 
Menin icra Mem. 

18-3·40 14 -
5340 11 -
6340 9 -

--------------------------------~--------·-------------------------------------------------------------
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iNŞAA T MALZEMESİ 

İSTANBUL PiY ASASI TOPTAN FİYATLARI 

Alçı yerli 50 kg.lık torbası 
,, ,, 40 " 

50 ., ,, alman 
Asfalt yerli 

,, ecnebi 
kilosu 

,, 
ı Çimento natürel tonu 

,. 
" 

Çini 

süper 

(mozaikten) 
(çimentodan) 

tane i 
,, 
Fayanı ecnebi 

,. ,, (aksamı) 

Kireç (su) 
,, (toz) 
,, (ta,) 

Kiremit (Bakırköy) 
,, (Eskişehir) 

,, (Kütahya) 
,, (Büyükdere) 

Künk (çimento) 
,, (toprak) 

,, (dôkıne be>ru) 

,, 
,, 

" tonu 

" kilosu 
tanesi 

" ,, 
,, 

santimi 
numarası 

kilosu 
,, (ecnebi) ,. 

Mermer (yerli işlenmiş) metre murabbaı 
Tuğla (Büyükdere prese) hini 

,, (Feriköydeliksiz) " ,, (Kağıthane delikli) ,, 

,, ( ,, deliksiz) ,, 
., (ateş, yerli) tanesi 
,. ( ,, ecnebi) ,, 
,, (Fransız prese) ,, 

Kereııte (döşemelik köknar) metre mikabı 
,, (çıralı, limbalı) , 
,, (tavanlık köknar kordonlu) ,, 
,, (kaplamalık çıralı) ,, 
,, (11vadibi kökn~r) ,, 
,, (pervazlık köknar) ,, 

,, 

" ,, 
,, 
,, 

" 
" 

180 
100 

5 

800 
650 

o 75 

8 

3 
7 

1400 

20 
3900 
4200 
450Q 
4500 
4500 
4500 

300 
110 

1500 
1800 

8 
4 

1000 
700 

-
9/ 

28..,,. 
30""' 

800 ""' 
3000 
1000 
1350 

1500 <!n 
t3 ;J" 

30 
22 

480() 
5200 
5200 
5200 
5500 
5200 

Askeri Fabrikalar Umum Müğürlüğü Merkez Satınalııt' 
Komisyonundan : 6' 

Tahmin edilen bedeli 5000 lira olan 2500 Kg· ıiyah yağlı .. ~o 
ıele müteahhit nam ve hesabına Askeri Fabrikalar Umum Müdur ~ 

~d 

tü Merkez Satın alma Komisyonunca 9.3. 1940 cumartesi g-üolt •~, 
11 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname paruız olarak ııo;~ ~ 
yondan verilir. Tuliplerin muvakkat teminat olan 375 lira ve İ 'il 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki veıaikle komiıyoncU 1 
madıklarına ve bu itle alikadar tüccardan olduklarına dair ticıır' 
odaaı veııikaaiyle me.r;kur ııün ve uatte komiıyooa müracaatlar•• 

Edirne Askeri Satınalma Komiıyonundan : 1 . ' Edirne hudut alıtyı için 2400 aded hudut alayı yaka işaret• 
6 metre nefti pazarlıkla ıatın alınacaktır. il ~ 

Pazarlık günü 7 3 94ll perşembe iÜnÜ aaat 15 dedir. Nüıııu0' 'iı 
ri 1&~1nalma komisyondadır. . ~ı( 13 

lsteklileriıı belli gün ve saatte teminatlariyle birlikte aao•Y1 ~ 
!asındaki s:ıtınalma k.,miıyonuna ielmeleri . _./ l 

Mobilya, Büro ve ev eşyası, ıduşamba, Halı v .s. --..:---.- ..-- - -·- --~---~~-
Selimiye Askeri Satır.alma Komisyonundan : 

Haydarpaşa aüel hastanesi ihtiyacı için tartnameaine göre 1;f: 
tmlacak 5VU adet hasta etajeri kapalı zarf uıulile ekıiltmesi ıs.3· p 
pazartesi günü saat 14 te Selimiye Tümen ıahnalma komiıyoo•"~, 
yapılaca_khr. Tahmin bedeli 5500 liradır. ' ilk teminat 412 lir• ~O dı' 

1 
ruflur. Iateklilerin teklif mektuplarile belli edilen ihale ıaatı" 
bir saat evveline kadar komisyon ba~kanlıtına vermeleri. 

ahrukat, Benzin, Makina yağlar v.r s ------·· -..... --
Devlet Hava Yolları Umum Müdürlilfünden: 

İdaremiz için kapalı zarf usulile 15.000 kilo yat alınacaktı'ji ~ 
Eksiltme 16 3 94U cumartesi günü saat 10 da Dnlet Ha•• l 

ları meydan111da kain Umum Müdürlük binasında toplanacak ııo 
yonda icra edilecektir. . d 

Muhammen bedeli 7.200 lira olup muvBkkat teminatı 5.fO t~r;f 
Bu parayı nakil olarak vermek iatiyenlerin Ziraat Bankuıodalı• 
sayılı hesabı carimize yatırmaları lazımdır. . l ;Jf 

Talipler idari ve fenni şartnamelerle mukavele Hretlerııı 
reden aJabiJirJer. 0, iıq 

Talip olanların muayyen giin Ye aeatta toplanacak ko111i•~~ 
hazır bulunmaları ve ihale saahndan bir Hat evel teklif .,olı 

1
,/ 

rını komisyon riyasetine vermeleri li:ıımdır. Poltada vuku bil 
ıecikmeler kabul edilmez. 

i~ 
İstanbul Komulanlığı Satınalma Komisyonundan : , 

Komisyonumuzda mevcut evsaf ve ıeraitine göre koı:ıtıl~ ,ı 
birlikleri ihtiyacı için aşağıda ci.ıs \ ' C miktarları yaı:ılı :.ili ,f-
moiör itlctme mal emesi pazarlıkla .sa t ın alınacaktır. MQoa1'•~ 

. 11.3.940 paı.arleıi günü saat il de başlanacaktır. Muha aı•11 ~l~ 
3,663, 15 lıradır. ilk teminat parası 274 lira 75 karutlar. f,te / 
belli gün ve saatte Fındıklıda komutanlık satınalma koıııi•f0 
müracaatları. 

Miktarı 
Kılo 

12000 
lOO 
3'J0 
400 
200 
195 

Cinsi 

Benzin 
Vakum kışlık 

, yazltk 
Valvalin 
Gres 
Gaz yatı 

• • • 
100 ton karpit alınacaktır. Bak: D. D. yolları 

Müteferrik 
- ~ Jtl"' 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komtsyonuo ,,ı~ 
Topçu taburu ihtiyacı için 14 bat binek hayva!'oı ~ı 

alınacaktır- 4 8 yaıında }.43 yükaekltk ve t.60 aoi 
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~~la. kY•anları olup da satmak istiyenlerin her gün Sarı· 
arıısında Kor hayvan hastanesine müracaatları. 

be.,ı 
Met Demiryolları ve Limanları İıletme U. idaresinden: 

1 ı ktllbaaıoıen bedeli 1140 lira olan 500 kğ. beyaz emaye boya ile 
\~de ff Renkıiz kristal vernik 18.3.940 pl!lzartesi günil saat 11 on 
~ıt k ~Ydarpnpda Gar binası dahilindeki komiıyon tarafından b •ıltıne usulile ıahn alınacaktır. 

1 '-t t u iıc girmek iatiyenlerin 85 lira 50 kuruıluk mqvakkat temi· 
~ e .~anunun tayin ettiği vesaikle birlikte eluiltme ~ünü 1aatine 

t lllQ • & ınıayona müracaatları lazımdır. 

'-d11• u İŞe aid ıartnameler komuyondan paruız olarak dafıtılmak-

Pıt M. M. Vekaleti Satanalma Komisyonundan : 
~G eıtılekct dışından 1000 ila 1500 baş top beygiri 8.3.940 cuma 
~lıklsaat 14 te Ankarada M.M.V. Satmalma Kom isyonunda pa· 
~Gt,<: il •atın almacakhr. Alakadar firmalar daha evvel Komisyona 
~lı.~•tl.c Şeraiti Öğrenebilirler. Pazarlığa ittirak edecekler teklif I 
ilik.it .~rı •on fiat üzerinden kat'i teminatlan ve diA"er kanuni ve· 
ı-.ıtı:ıı c birlikte pazarlık gün ve saatinde Komisyonda huır bu-

.,,, arı, 

İıtanb 
25() ul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

~ t 15 bQyük ve 250 küçük bakır lıcazanın 7.3.940 perşembe günü 
,,,, . tlık~c Tophanede İst. Lv, Amirliği aabnalma komiıyonunda 
,.,,, tıı Yed· a. ~kailtmesi yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli yirmi iki 

"il 1 Yuz elli lira, ilk teminatı binyedi yüz altı lira yrmi beş 
.4.dQr. Şartname ve nümuneleri komisyonda ~örülür. 

et 
Sv H 

lOQ ~va verme cihıuu. 
~ Balyalı aüpap. 
y Lastik halka. 

~ ?
0 
ll~arıdn yazıh üç kalem malzeme 8.3.9~0 cuma günü aaat 15 

-~k anede Lv. amirliği aatıııaloıa komisyonunda pazarlıkla iahn 
4 ~llr hr. Hepsinin tahmin bedeli 1225 lira, kat'i teminnh 183 lira 

11tlur. Nümuneler Maçkada Sefer Gaz depoıunda görülür. 

1\ Ankara İskan Müdürlüğünden: 

- - - -----

ı 

istenilen evaafta hayvanı olup ta satmak istiyenlerin mart 940 
nihayetine kadar pa:zartesi, çarşamba, cuma günle.ri snnt 9 dan 12 
ye kadar Selimiyedeki Tümen Satınalma Komisyonunu hayvanlarile 
birlikte relmelui. 

Edirne A skeri S:ı t ı alma Komisyonund an : 
Aşağıda cins ve mikdarı yazılı malzeme ıutın alınacaktır. 
İsteklilerinin belli gün ve saatta sanayi kaşlasındaki sahnalma 

komiıyonumı. ~elmeleri. 
Saat 15 

Kıt'cısı Cinsi ve mil<darı Pazarlık T. 
Tümen birlirleri 22,5 kilo neft yağı 1. nevi 8.3.94 ' 

n ,, 64,5 kilo bezir bir kaynamış " " ,, ,, 45,S ,, toz; boya fıçı yeşili ,, 
,, ., 34 ,, toz boya misina sarı ,. 
., ,. 11,5 ,, toz boya kannryn 
,, ,. 9 ,. üstübeç bir ne\•i 
,. ,, 44 ,, aülyen bir nevi 

,, 
" ,, ,, 

,, 
" 

" " 
• • • Atağıda yazılı bulunan 72 adet hayvan bathğı pa· 

zarlıkla satın alınacaktır 
Nümunesi tümen satınalma komisyonundadır. 
isteklilerin belli gün ve saatte sanayi kışla11ındaki satı· 

nalına komisyonuna gelmeleri. 
Kıt'ası Cinsi ve mikdarı Teminatı Paz. tarihi 
Tümen birlikleri 72 adet kösele 65 lira 8.3.40 saat 

hayvan baılığı 11 de 

Turkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi 
Müdürlüğünden : 

Fabrikamızın ihiiyacı iç.in hurda demir salın alınacatından 
tondan 10,000 tona kadar hurda demir vermiye talip alanların, 

a) Demiryol üzerinde vagondcı teslim veya, 
h) DeniL vasıtasına teslim veya, 
e) Hurdaların bulunduğu mahalde teslim. 
Miktar zikretmek ıııuretile fiat tekliflerini Karabükte müessese 

müdürlüfrüne yapmaları ve bu tekliflerinde hurdanın hangi istasyo· 
nunda hangi tarihte teslim edilecef!ini, deniz vasıtns111a teslim ma· 
hallini z.ikretmt.leri ve mahallınde teslim tekliflerinde bulunacakların 
da hurdaların bulunduğu yer haklunda etraflı malumat vermeleri 
ilan olunur. Hurdaların b delleri tesellüm edilen yerde ödenecektir• 

EVSAF 
cı: Hurdalar asgari 3 m m (üç m m dalı il) kalınlıkta ve ı . 1 2 X 1 2 

uıetre eb'adında olacaktır. Ezcümle saç levhala~, raylar, ağır çelik 
çubuklar, köşebentler, artan bat parçaları ilh. 11 lıbu hurdalar galva· 
ııizli ve aair madenlerle karışmış olmıyacaktır. 

••• 

Çnmaltı Tuzlasından sahil anbarlarımıza nakil edilecek ,,40,000~ 

kırk bin ton tuzun nakli işi pazarlakla ekıUtmeye konulmuştur. 
il · Pazarlık 9. 111. 940 cumartesi günü saat 11 de Kabataşda 

Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır . 
111 Şartnamesi her gün sözü geçen Şqbeden alınabilir. 
1 V - isteklilerin pazarlık için tayia edilen gün ve saatte tekli( 

edecekleri fiat üzerinden ° 0 7,5 güvenme paralariyle birlikte mez 
kur Komisyona müracaatları ilan olunur. (1655) 2-4 

•• ıl; 

1 - Keşif prtname ve planı mucibinu idaremizin Patabahçe 
müskirat fabrikası anbar çcıtısı tamiri işi açık ekailtme uıulile ek· 
siltmeye konmuştur . 

il - Keşif bedeli (6451 ,28) l ira muvakkat teminatı (483,85) l i
radır. 

ili - Eksiltme 14.111.940 perşembe günü saat 14 de Kabataşta 
Levazım ve Mübayaal Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla

caktır. 

iV - Ketif ve şartnameler ber gün Levavım Şubesi veznesinden 
(32) kuruf mukabilinde alınabilir. 

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 0 e 7,5 
güvenme parasile ve şartnamenin (F) fılı:.raımda yazılı veaaikle bir-
likte mezkur Komi11yona gelmeleri. (1594) 2 - 4 

• • • 
1 - Şartname ve keşfi mucibince idaremizin Polataoe Tütna 

bakım evi döşeme, boya ve müteferrik itleri açılr ekıiltme ile Jap
tmlacaktır. 

11 - Keşif bedeli 9391.62 liradır. Muvakkat teminat 702.12 lira· 
dır. ' 

ili - E ksiltme 12.111.940 salı günü saat 14 de Kabataıta Levazım 
ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnamesi her gün adı geçen Şubeden paranı olarak a• 

lınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatle % 7,5 
güvenme paralarile birlikte meLkur komisyona gelmeleri, (1366) 3-4 

••• 
Muh. bed. 0 

07,5 tem. Eksiltme 
Cinsi Miktarı 

t ç~~ll~ı~ mıntakasındaki göçmenlere açık aksiltme ile 611 ili 72 
~ ltııı 0 kuzü mübayaa edilecektir. Muhammen bedel 2j00 lira o
ıı,ltıva~kat teminatı 187,5 l'radır. Talip olanlarrn fenni ve huaust 

, t 10 j 1 görmek üzere ihale günü olan 18.3 940 paznrteıi günü 
lit•~ u: Haymana hükümet tabiplitinde müteşekkil komiayona 

a rı ilan olunur. 

~t .\ k Çubuk Belediyesinden : 
,ıt 't:h .eksiltme ile alınacak bir motopomp. 

lira kr. lira kr. şekli 1aati 
2400 adet yaka iıareti alınacaktır. Bak: Mensucat sütu· ı ---- ------ - · -

nunda Edirne Askeri Satınalma ilanına. 100 kiloluk tuz çuvalı 100,000 adet - - - - pazar. 14,30 
Takiometre 1 " 750 - 56 25 a. eks. 15.30 

jj _.ı fııııvllıın bede::li 2000 liradır. 
--:· ~,ltakka~ teminatı 150 liradır. 
,_.., 'Q,2 ~c nıınat 300 liradır. 
~ ~G ol · 40 tarihindeki ihale 10 a-ün temdit edildij'inde yeni ihale 
J 'Pt,~i lln 8.3 940 tarihine müaadif cuma günü ııtat t4 te ve bu 

,.,;. fartnaoıe bilabedel verilir. 

"-ke • I• 
rı Fabrikalar 

lltııı, . 
ti " ~ •c ın·ııın cıinıi 

loıı 1ktar1 

Umum. Müdürlüğü Merkez Satınalma 
Komisyonundan : 
Mubam. bed. Mvk. tem. 

lira kr. 

Erzak, Zahh e, Et, Sebze v. s. --İstanbul Komutanlığı Satınnlma Komisyonundan: 
Komisyonumuzda mevcut evsaf ve şeraitine göre komutanlık 

birlikleri ihtiyacı için 150,000 kilo .sağır ve 150,00 ı kilo keçi eti 
lırnpalı zarf uıulile satın alınacaktır. Müoakasaıma 18.3.940 puartesi 
gnnü ıaat l l de baılanacakt ır . Zarflar komiS)'Ona mezkur saatten 
1 saat evveline kadar verilmit olacaktır. Sığır veya keçi etinin be
her kilosunu~ muh, mmen bedeli 40 kuruştur. İlk teminat parası 9 
bin liradır. l11teklilerin belli gün ve 1aatte F111dıklıda komisyona 
müracaatlara· 

_u ~ t ~rafit 
O ... ~1 Otı d'f 

llfı" ı enilam' 

lira 
ıooo 

43 o 
1400 

75 
322 50 
l05 

İhale tarihi 
11.3,940 saat 

ı 
10 da 1 Tekirdağ Tümen Satınalma Komisyonundan : 
~~,30 1500 ton yulaf 7 parti halinde ayrı ayrı salın alınacak· ) • ıs vv ttı ın 

~' a toıı ;tre izolabant 
l~,~~tın °bhccılak saç 1 Cl50') 

3203 
1300 

787 50 
240 

14 
tır· 6 paıti&i 200 er ton 1 partisi 300 tondur. Yulaflar anha· 

l4.30 l ra boşaldıktan sonra çuvallaa· derhal iade olunacaktır. 

> 

:o 
~ oru 

•det nümunesi enaf 
aou k\'c ebaduıdn toka 

97 5U 
» l> 

12.3,940 » 10 5ıJ0 ton arpa 2 parti halinde ayrı ayrı satm alınacaktır. 
Beher partisi 250 §er tonluktur. Arpalar anbara botaldıktan 

10 30 sonra çuvallar derhal iade olunacaktır. i·lak 2 adet devvar 450() 337 50 
~J kPota ocağı 

> ' j Teslim yeri T ekirdağında tümende gösterılecek anbarda 
l ı l ıartnaıneleri her gün Tekirdağmda tüm. sa. al. ko . da gö· 

riılebilir. 
~kır. lık devvar pota 5550 
r. iltı • • o 416 25 .. 
'-İıı •çın 10 adet pota 
t ~~lve 121iktarloriyle muhammen Ledelleri yukarıda yazılı mal· 
ll•tta eahhilleri nam ve hesabına hizalarında gösterilen gün ve 
~l)ıı1111 «1ıkeri fabrikalar umum müdürlüğü merL:e:ı. sahnalm ko· 
~ ~o~i ca pazarlıkla ihale edileceklerdir. Şartnameleri parasız ola

''Yı:'0ndau verilir. Taliplerin bizalarındnki muvakkat teminatla 
t 01'-ı•dı~ kanunun 2 ve 3 ucü maddelerindeki veaaikle komiıyoıı
tt oıtı:ı larına ve bu işle alakadar lüccardau olduklarına dair ti-
1-.tı. 11 

Veaikaaiyle mezkür ilin ve saatlerde komisyona müra-,. 
'3ooo Soou Paket 5 x 50 mm. Dıt vidası ) beher pakette 

ao > 5,5x 35 .» kuıak vidası ) 144 adet 
~ • 6 X .tU > kulp > ) olacaktır 

l • 4 X 20 > mentete > ) 
~ ''l'\lı~?<' • 5 X 45 , ıadık > (pirinç) 
~fı \ lllGt:\ e~ilen bedeli 2200 lira olan yukarıda yazıla bet kalem 

S ~ ıa: hıt nam Ye heubma askeri fabrikalar umum müdürlüğü 
\ ~ı. ibına.lına komisyonunca 12.3.940 arılı günü saat 14 de pa· 
~~ 1,liıl~I~ edilecektir Şartıırıme parası~ olarak tomisyorıdan ve 
'~ ~ ~lıtı 2 erıo ınuvakkut teminat olan 165 lira ve 2490 numaralı 
~ ~ itle. v~ 3 rnaddelerindeki vc aııikle kornısyoııcu olınadıklıırıııa 

l:ııt~ı.81•kadar tüccard ım olduklarına dair ticaret odan vesika 
, 'lllr ~ ' , 6o gun ve saatte hooıiıyona müracaatları 

15() •ded Grafit posta t5fl Kg. 
200 > » > 275 Kg. 

l' 40 ' pota diplij'i 275 Kı. 
i 'h~. » pota 
~ "t 111 td'I b ~~Qtl ı>otaı 1 e~ edeli 9400 lira olan yukarıda yazılı pota dip. 
:ao d4tq ~t kuteahhit nam ve hesabına askeri fabrikalar umum 
} l l> er ez satınalma homiıyonunca 12.3.940 salı günü 1aat 

04d"11 
8~rlıkla ihale edilecektir. şartname parasız olarak ko-

llıı Verilir T r l · ı. '- • ''d lb•tal · a ıp enn wuva~&at temmat olan 705 lira ve 

1 
1~lar10 1 kanunun 2 ve 3. maddelerindeki veıaikle komiıyoncu 
•ttika~ı Ve bu itle alakadar tüccardan olduklarına dair ticaret 

• ınez)dir ıün ve 1aatte komisyona müracaatları. 

Aı Seli · --
'~~keti h·rnıye Askeri Satınalma Komisyonundan: 
~,'.ııtk ı:tttıctlerini görebilecek kabiliyet ve evaafta olmak fi. 
'lt , araba k kk& . b 
~~ · oşumu ve me arı ayvanı pazarlıkla Hhn alı-

~o~~Calr, hayvani f ·ı· . .. k . • 1 
ıay0 arın evaa ve ıeraı ını ıorme ıltıyen erin her 

lla l:tlOracaatları. 

Yulafın beher kilosuna 6, 75 kuruş· arpanın 6 kuruı tnh· 
min edilmektedir· 

İsteklilerin 15.3.40 cuma günü Tekirdağında tüm· sa. al· 
ko· müracaatları. 

• • 

IVIUZA YEDEL. -R 
--hmir Turistik Yolları Mıntaka Müdürlügünden: 

Arttırmaya çıkarılan iş : Turanda eski Tersane ve banka ko
merçiyaleye aid bina ve arsn dıvnrlıırının yıkılması ve müşteri tara
fındaıı plana göre yeni hata duvarı in§ası ve taştan başka diğer en
kazının mü~teriye aid buluum ımdan ibarettir. 

Muhammen müzayede bedeli 1707 lira 50 kuruştur. 
Müzayede 14.3.940 pcr9ewbc günü 1aal l l de vilayet daimi en

cümeninde yo.pılacaktır. 

(Devamı 4 ncü sayfada) 

Muhammen bedeli 25uOO lira olan IOO ton karpit 19.4.940 cama 
~ünü sant 15 de kapalı zur usulü ile Ankarada İdare bi11a1ında sa
tın alınucaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin ( 1875) liralık muvakkat teminat ile 
kaııanun tayin ettiii vesikala rı ve tekliflerini aynı gOıı saot 14 de 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazıwdır. 

Şartnameler parasız olarak Aııkarada Malzeme Dairesinden Hay
darpaş da Tesellüm ve sevk şefliğinden datıtılacaktır. (1611) 1-4 

••• 
Muhammen bedeli 1475 lira olan 5 adet yemek masası ile 5ü 

adet mektep 11rası 8. 3. 1940 cuma günü sant ( I0,30) on buçukta 
Haydarpatada Gar binası dahilindeki Komisyon tarafından açık ek· 
ıiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 110 lira 63 kuruşluk muvakkat te· 
minat ve kanunun tayin etliği vesaikle birlikte eksiltme günü saati. 
ne kadar Komiayona müracaatları lazımdır. 

Bu i•e ait ıarlnameler Komisyondan parasız olarak datıtılmak 
tadır. (1379) 4-4 

1 - Şartnameler mucibince yukarıda cins ve miktarı yukarıda 
yazılı 2 kalem eşya hizalarında gösterilen usullerle satın almacakhr. 

ll - Eksiltme ve pazarlık 6. 111. 940 çarşamba günü hizalann· 
da yazıla saatlerde Kabataşdn Levazım ve Mubayaat Şube.indeki 

Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
111 - Şartnameler her ıün sözü aeçen Şubeden para11.;ı: alına. 

bilir. 
JV - İsteklilerin eksiltmC:içio tayiıı 

güvenme paralarile birlikte mezkur 
olunur. 

edilen gün ve saatlerde 0 
0 7,5 

Komisyona müracaatlan ilin 
(1659) 3- 4 

El iizığ • İran hududu hattının takriben yüz. kilometreden ibaret 
bulunan Şeyhviran deresi • Duşmslan, Orib karşılil kısmının etüt 
ve aplikasyon ameliyatı kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

1 - Münakasa 15.3.940 tarihine .tesadüf eden cuma günü saat 
011 altıda Vekaletimiz Dewiryolları inşaat Dairesindek i münakasa 
Komisyonu odasıııda yapılacaktır. 

2 - Bu işin muhammen bedeli doksan bin liradır . 

3 - Muvakkat teminatı 5750 liradır. 
4 - Mukavele projes i, eltsiltwe §Rrtnamesi, Bayandırlık işleri 

genel şartnameıi, etüt umumi fenni şartnamesi, kati mükifilerin 
hcoaplarına aid 4 A numarala tip, istikşaf haritası, katar sür' etlerini 
ve fren mesafelerini gösterir diyağramdaıı ibaret bir takım müna· 
kasa evrakı 450 kuruş mukabilinde Demiryollar İnşaat Dairesinden 
tedarik oluııabil ı r. 

5 - Münakasaya girmek isteycııler bu husustaki her türlü re· 
feranslarını ve diğer vesikalarını bir istidaya bağlayarak münakasa 
tarıhinden eıı az sekiz gün evvel vekiletimize müracaat ederek bu 
oıüua~asa girehilıııek için ehliyet ve.ııik.ıuıı isteyecekler ve bu vesi· 
kalarım teklif :ı.arfrna koymuş bulunacaklardır. 

6 - Teklif verecek olanlar teklif zarflarıoı 2490 numaralı ka
nunun ve eksiltme şartnamesinin tarifntı dairesinde hazırlayarak 
wquaknsanın yapılcıcağı saatten bir saat evveline kadar numaralı 

makbuz mukabilinde inşaat daireJ İ arttırma, eksiltme ve ihale ko· 
m isyon u Laşknnlığıııcı \'Crecelderdir (1493) ($48) 2 4 

lsta11b tı l Jandarma Satmalma Komisyonundan 
l - On bin k ilo lıundura 1.ösele.) ile o bin ldlo s rı "uket 11111 

k npnh z.. rf cJcsiltwesi 14 m nr t 94fl perşernbe g ünü saa t o n beşle 

Taksiw Ayazpaşada Jandarma Mıntıka Komutanlığı binasındaki Ko
miıyonumu:ı.dn yapılacaktır. 

2 - Her ikisinin bir istekliye ihalesi caiz olduğu gibi ayn ayrı 
isteklılere ihaleleri de caiz olan iızbu malzemeden köselenin mu-

. hammen bedeli (yirmi iki bin beş yüz lira) ve il k teminatı (bin altı 
yüz seksen yedi lira elli kuruş) ve san vaketanm muhammen bede
li (yirmi alh bin beş yüz lira) ve il k teminatı (bin dokuz yüz sek
sen yedi lira elli kuruş) dar· 

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

4 - İsteklilerin talip olacakları cinse ait ilk teminat mal san· 
dıj'ı makbuzu veya banka kefalet mektubu ve şart kiğında yazılı 
sair belgeleri havi teklif :ı.arflarını eksiltme saatinden bir sS1tt ev-
veline kadar Komisyonumuzda bulundarmalan. (1448) 2-4 

imtiyaz Sahibi ve Yazı İtleri Direktörü: lsmail Gh·it 
Ba11ldıtı yer: Akın Ba11mevi lstanbul 

.. 
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Tebleau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
----- M;de Prix Caution.--Üeux d';djii'dication et du 

Obiet de a'adjudication c d Cb Joura Heureı cl'adjudieat. eltimatif proviaoire abier eı argeı 

Adjudications au Rabai~ 
C onstructions-Reparations-Trav. Publlcs-Materiel de Construction-Cartographie 

Conıtr. mur depôt charbon du sanatorium Publique 4867 49 366 - Dir. Hyı-. et Assist. Sociale Cağaloflu 18-3·40 15 -
Heybeli 

Trav. conıtr. bain et dependaace ıHatorium 
Heybeli 

Rep. blt. Mlnis. et pavillon pr. soldats 
Trav. repar. et eııduit inter. et exter. dep~t 

poudro et baraque gardien a Babaeski 

> 

Trav. etudes de la section de 135 klaı. d'O- Pli cach 

5302 40 
979 75 

75000 -

279 -

397 68 
73 49 

5250 -

,. 
" 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 
Dir. Pr. Monopoles Edime 

Miniıtore Trav. Pub. Depart. Constr. 

18-3-40 14 .)0 

18-3 40 11 -
14 3 -40 15 

18 3-40 16 

rih Karfısı-MurŞakirköy· Rabova et trav. Voies Ferrees 
d'applications de la section Orih Kar4111-
Muı·Şakiıköy-Rahova-Tut da la ligne 1-
la.aıg Frontiere Iran (cah eh 400 P) 

Produita Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 

Diphenilamlne: 2 t. (au nom et pr. compte du Gre a rro 4300 - 322 -
fournlsseur) 

Glycerlne: 10 t . ,, le le. 1 30 15 O -

El ectricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallateon et Materiel 

Moteur renerateur Pli cach 10000 -

!tande iıoıe: 70000 m. (au nom et pr. compte Gre & rr' 1400 -
du fouı niueur) 

Hablllement - Chaussurea - Tissus - Cuirs 

Costumeı pr. arents de polico: 150 compl.-
chapeaux: 150 p -pantalon: 150 P· 

Confoction aacs pr. f arine: ı 5000 p 
Cuir: 6.5 t. ·vachette: 4 t. 
Cuir aoir et rraiaseux: 2,5 t. (au nom ot pr. 

eompte du fourniıseur) 

Publique 

.. 
,, 

262 50 
25925 -
5000 

750 -

105 -

293 63 

39 37 
1944 38 
375 -

Com. Ach. Dir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 1 l ·3-40 10 30 

Com. Ach. Min • Def. Nat. Ankara i-3-40 l 1 -

Administr. Gen. Ch. de fer Etat 18-4-40 15 
Ankara Bur. Exped. H. paşa 

Com. Ach. Dir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 11-3·40 11 

Dir. Ecola Arenta de Police 

Com. Ach. lnt. Tophane 
Com. Acb. lnt. Marit. Kasımpaıa 

,, Dir. G. Fabr. Mil. Anlc. 

19-3 40 ı 1 -

5-3-40 15 30 
5-3-40 14 30 
9·3·40 11 -

Drap coulcur naphte: 6 m. ,, Com. Ach. Milit. Edirne 7-3 40 15 -
Ameublement pour Habitation et Bureaux-Taplsaeria ete. 

Itaı•re pr. malade: 500 p. Pli caoh 550~ - •12 50 Com. Ach. Mil. Selimiye 18·3·40 14 -
Div r 

TuyaulC en plomb de diverı dim: 5.6 t. Publiqu• 
Cbevauxd'artillerie: 1000-1500 teteş Gr6 & ıre 
Appareil d 'air: 50 p .·ıoupape a billes: 100 p. • 

anneau en eaoutchouc: 550 p . 
Cbaudron en cuivre: 250 petits et 250 grandı 
Graphite: 2 t. (au nom et pr. eompto da fourniu.) 
T61e: 15 t. ,, ,, ,, » > > ,, 
Tuyau:ı1: 9 lota,, ,, ,, ,, > > > 

uclcı: 12800 p. (au nom et pr.,, ,, > 
Foyor tournant de pota de 200 k.: 2 p. (n 

aom ot pr. compte du fourni111eur) 
Pota pr. foyen tournantı de pota de 300 k.: 

100 p. (au nom et pr • compte du fouraiu.) 
Vis cxterieur: 3000 paqueta.id. pr. jonction: 

5000 paqueb·id. pr. anse: 2 >00 paqueh 
id. pr. charniercı: 2500 paqueh· id H 

laiton pr. cai.uea: 100 paquets (au aoı:a 

,, 

" 
n 
,, 

• 

> 

et pr. coıapte du fournisseur) 
Metopompe: 1 p. (aj) Publiqua 
Boeuf de labour: 60 72 tlteı 
Per camelote: 10000 t . 

n 

Pota rraphito do 150 k.: 60 p -id. de 275 it. : Gr6 & gre 
150 p.-fond de pota de 275 it.: 200 p.-
pota: 40 p. (au nom et pr. eompto du 
fourniueur) 

Pcinture emaillee blancbe: 500 lt.-verniı criı · Publique 
tal sanı couleur: 100 k . 

Niceuaire d'attelag• de YOİture do monture et Gre a rr• 
ehovau:ı1 de tranıport 

Bride ea cuir: 72 p. 
Signal de col pr. ıoldata du Regiment de 

frontiere: 2400 p. 
Chevaux de monture: 14 tltes 
Huilc napbte: 22,5 k.-huile de lin: e4,5 it. -

peinture en poudre couleur verte: 45.5 it. 
id. Iauno Menina: 34 k.·id. eanari: 11 ,5 k. 
ceruao: 9 k. ·ıouıl ien: 4 k. 

,, 
,, 

Pelle: 110 p.-pioche: 110 p ·hache: 38 p.-ıcau Gri a rr6 
a eau emaille avec eouvercleı 110 p. 

Provlsl on 

Olives de Tirilya: 1530-2085 it. 
Fromage kacher: 1025-1225 k. 
Fromage danı bidona: 2380·3200 k. 

Publique 

n 

• 

2352 -

1225 

22750 
1000 -

10500 -
3200 -
1300 -
4500 -

5550 -

2200 -

2000 -
1500 -

9400 -

1140 -

521 25 
796 25 

1120 -

176 40 

83 7S 

1706 25 
75 -

787 50 
240 -
97 50 

337 GO 

416 25 

165 -

300 -
J87 :50 

705 -

85 50 

65 -

" 09 
60 -
84 -

ter Expl. Ch. de fer Etat H. pa~a 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 
Com. Acb. Int. T opbane 

" n 
C. A. Oir · Gb. Fab. Mil. Aakara 

> 
" 

" ,, 
" ,, 
> > 

., ,, 

n ,, 

18-3-40 1 o 30 
8 ·3-40 14 -
8-3-40 15 -

7.3.40 15 -
ıı-3 -40 ıo -
11-~·40 14 -
11-3-40 14 30 
12-3-40 10 -
12-3-40 10 30 

12-'J-40 11 -

12-3-40 14 -

Maaicipallt• Çubuk 8-3·40 14 
Dir. Itabliuement lmmirreı Ankara 18·3-40 lı 
l'abr. Fer et Acier de Turquie a Karabük -
C. A. Dir. G•n . Fabr. Mil. Ankara 12-3-40 14 30 

lra Expl. Clı . tie fer Etat H. paşa 

Com. Ach. Mil. Sclimiy• 

Com. Acb. Milit. Edirne 
, 

" > 

> > 

lnt. Mil. Ankara 
Mil. Edirııo 

lnt. Mil. Ankara 

18 3-40 11 -

Jusqu'& fin Man 

8·3-40 11 -
7-3-40 15 -

8 ·3-40 

4-3-40 15 30 

C. A. Lycees et Ecoles Second. lzmir Dans 1 moiı 

" ,, 
,, 
n 

" > 

VI Of CIELS 
De l'Adminlstration General 

Chemins de Fer et des Ports 
de l'Etat: Turc 

10 tonneı d'etain en lingots d 'une v leur estimatin de (45~ 
quarante cinq mille Ltqı seroııt acheteeı par voie d'adjudic•l i 
sous pli cachete le Lundi 15 Avril 1940 ıi 15 h 30 au Ioc•1 

I' Adwinistration Generale a Ankara. ,V, 
Ceux qui dcsirent y prendre part doivent remettre i la f' 1 

dence de la Cowmission le jour de l'edjudication jusqu'a 14 bJ 
leurs offres, une guantie proviso ire de (3375) trois mille troİ' c 
ıoixante quinze Ltqs et leı cerlificats exiges par la loi t 

Les cahiers des charges soııt en vente au prix de (225) de 
centa v ing t c n q Pstrs. aux Caisses d'Ankara el de Haydarp•f; 

(1539) ~ 

Memento des Fournisseurs 
-- ---

LF.S ADJUDICATIONS QUl AURONT LIE.U DEMAlN 5.3.940 

Direclion Telephones İstanbul : 
Fil et co don ı i cphonıq.ı ee [No 1329] 

Oir. Süretc lıt. 
Confeetion cı .atumu et cuquetlee 

[No 1330] 
Ligue Aviation Turque Kızılca
hamam: 

Peauıı: [No 1,3l] • 
Oir Venla Douanes Iat.: 

Cartın, bouclee [Ne 1332] • 

Cheıııinı de fer Etat: 
Coılı• [No 1333] 

lnt Marit. Kasımpafa : 
Coqııe pr. moteur [No 1334) 

Mun'cipalite Oımaniye : 
Conatr. pne [No 13.,S] 

Municipalite İstanbul : 
Bierru de Bo•phore {No 1535] 
ProviıioDI {No 1336] 

Oir. Monoı oles lzmir : 
Constr . bit Adminiıtr. [No 1336J 

Com. Ach. Surv. Oouan. lst. : 
Counrturu en laine (No l .33ö] 

Com. Acb. Lycee Haydarpafa : 
!toffe pr. aoatunıa1 [No 1341] 

Vilayet Çorum : 
Tabouret et tıblH [1'141] 

Dir. Lycee Garçon lıt. : 
Rep. bit menui111rie [No 1340) 

Com. Acb. Comm. Mil İıt.: 
Selle [No l S<OJ 

Cuir iaune , • 'oua et colle [No 1346] 

Com. Ach. Mil't Balıkesir: 
Gobe!eıe en cuivıe [No 1342] 

Municipalite Ankara : 
Motopompe [No 1343) 
p·~ -1 ces d e recbanıree pr. moteur D·' 

[No 1546] 

Com. Ach. Milit. Edirne : 
Harnaia {No 1345] 
Clıarbon de boie [No 1346] 
Conetr. eıab. ea / No 1346} 
Fıcelle navııtte eto. (No 13431 

Oir. Geo. Monop: 
Co le dutrine et cbaine [No ıs-4'] 
Coın . Acb. Milit. Borno'f•: 

Legumea et avoine [No JS45] ,. 
Com. Ach. lnt. Mil. Topb•11

1 
Fabrı cation couverhıre et bottiıı• •' 

outchouc [No 1346) 
Ot~• ou avoine [No 1346} , 
Miniıtere Defenıe Nation•1'' 

Repar. depat [No 1346] 
Benzine, graİHo (No 1346) ~ 

Com. Ach. PJace Forte ç.ıı• 
Viaode de mouton [No 1347] 

NOTES • Lu Numcroe entr• P'~ 
tlıeeea eont ceux da aotre jeura•1 

leqııel l 'nıe a pam. ,1 
(•) Lea afiairee ıuivlu d'llD' ~ 

rieque ee rapıxııtent ili du ••ııt•' 
adjudicat ioa i la ıurendaere. 

(3 üncü ıayf adan devam) 1 
Talipler müzayede bedelinden batka ihale bedelinin ya•d' 

beşi nisbetinde bir teminat vermeğe mecburdurlar. f 
Şartname ve ketifnameyi görmek istiy~nler lıı.mir turiıtilı 

lara mıntaka müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

Edirne Orman Müdürlüfünden : 
Muhammen Y, 1•!o 

1 
Mikdarı Emvalin Bedeli Teıı>İ11,, 
Kental Kilo Cinai ve navi lira Kr. Lir•~ 

1 35 00 Meşe odunu 49 ()() J ~ 
j 427 55 Mahlut odun 598 ~7 -'-' fi 

84 30 Meşe k~mürü 316 13 23 sJ 
75 00 Me~e kömilrü tozu 75 00 O ~ 

7 16 Mefe palamutu 25 06 1 ~ 
1040 Adet Me~e parmak ıo.ı 03 1 

9
, 

1190 Adet Kayın ellik 1 19 00 8 t 
1 28 Adet Söğüt a~acı 2 80 O / 
! Orman idaresince kaçak olarak yakalanan yukarıda cin• .,e ıf 

dar ve muhammen bedelleri yaz.ılı 8 kalem orm n emvali 2A 
0 

tarihinden itibaren 15 gün müddetle ııçık arttırnıaya konulııı&lf~I 
Taliplerin leminatlarile birlikte l l 3.940 tarihine müıadif ~/, 

teıi güuü .ant on beşte orman idare1'ııde müteşekkil aatrt 8'0 
nuna müracaat} rı ilan olunur. /, 

• • • Edirne tehir istaıyonu ile Karaa~aç ara11nda hududlafl 
namesinde yazılı sögütlük devlet ormanından 4 y içinde "''ı: 

1 karmak. üz.ere 619 kental söiüt ve kavak odunu il• 113 t 
muhtelif cinı çalı 15 g-ün miiddetle ve açık arttırma uıulil• ,-
çıkarılmıthr. ıf 

Arttırma 11.3.940 tarihine müsadif paz.arteıi iilnil ıı•1t 
orman müdüriyet da.re1inde yapılacaktır. (" 

Beher kental odun ve çalının muhammen bedeli 13 korıı 
Muvakkat teminat 7 lira 50 kuruştur. f) 
Mukavele ve şartname projesi bu müddet içinde herı4" 

orman müdüriyetinde ve bölie şefliğinde görülebilir. 
Satıf umua.ıtdir, 


