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HUSUSi DAiRE 

ABONE ŞARTLARI 
Tüı-kiye için Kuruı 

3 Aylıtı 450 
6 ft 850 

12 " 1500 

HERGÜN ÇIKAR iKTiSADi. MALI, TİCARi VE ZİRAi 

Ecnebı memleketler için 
12 aylığı 2700 iLAN ŞARTLARI 

fdarehanemizde görü§ülür 
.._. 
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Sayısı 5 Ku•uş .. - Telefon: 49442 
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1 
Posta kutuıu No. 1291 

ı ..... -
Günü geçen nushalar 

20 kuruıtur. j 
----- GAZ ' I 

Unıurn Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 

Ekonomik Haberler 
laın yapılacak vergiler ve re- Diyarbakır, Mardin, Urfa, Su· 

ruç ve Karata dört kuruşa, 
l .. s~mler kanunu neşrolund~ Adana, Ceyhııu, Tarsus, El-
lllun ve içkilerden 1\ uda· mala, Serik ve Maıınvııatta dört 

faa vergisi arttırıldı k~rııış eıı paraya. 
~iiliye Vekaletiuio tebliği : 1 lskeuderun ve Antaliyada 
~ - Fevkalade vaziyet ,dola· ) dört buçuk kuruşa. 

hııle bazı verui ve resimlere Ankara, Çankırı, Yahtihan, 
4 o ş . ıcraııına ve b zı maddele- Çerikli, Yozgad, Yerköy, efant· 
~il ı:nülcellefiyet ıuev.zuuna a- l~, Fakılı Boğazlıyan, Çay' ilim, 
~ltıllı!.lsına dair olan 3823 sayılı Sarayönü, Konya, Çumra, Kara· 
'ııun l:t:trec!.ilmiytır. 

1 

man, Afyon, Akşehir, Bcıyburt, 
t dd Erzurum, Kare köse, Sarıoğlan, 

~ . - Bu kanunla bazı ma e· Polatlı, Ereğli, Bor, Şarkııla, Sı-
tııı İstihlak vern-ileri arltırıl · 

.... 
0 vas, Arma•an, Kır"ehir, Aksa· .... , • d" k d . 5 'I' 

tgb. \re şım ıye a ar v~rgıye ray, Bcylikahır, Alpıköy, Eski-
~~ oluııyan bazı maddeler is• şehir, Bozöyük, Kütahya, Kon· 

lak vergisine tabi tutulmuştur. duz, Zile, Amasya, Çor.um, Kü· 
~ ~u ın ddelerin cins ve nevi· tabya, t.Jiak, Sandıklı, Dinar, 
~1: fiimrük tarife numaralarile Burdur, Çivrll ve Denizlide dört 

lıkte lıer mahalde maliye dai kwruc 39 paraya. ttı. • 'I' 

~ tı tarafından gündelik ga· Samsun, İzmir, Bandırma, Ba· 
~çıkan yerlerde bu gazete· lıkesir, Karabiga, Çaoakkale, 
~ \re çıkmıyan yerlerde mu· Burıa, Adapıızarı, Derince, Te-

\ ~asıtelnrla ilan olunacaktır. kirdağ, Ediroe, Uzunköprü, Lü-
3 K b'' . k ~ - anunua ırırıcı muva • leburgaz, Çorlu, Pehlivanköy' 

~ t llıuddesi mucibince, •u me· ve Keı:anda be• lturııca, 
•d . ·1 ... 'I' 'I' hl \'e eşypnın hcaretı e meş· Bu fiatlar % 3 e kadar ecnebi 
'-

0 an ithalatçılar, bu mallan maddeli ~ 
0 

5 e kadar unlu mad-
latçılardnu veya memleket deli ve hektolitresinin ağırlfğı 

~deki ticari ve ınuai müesse· 46 kilo ve daha yukarı olan yu· 
~ td~n mubayaa ederek satan laflar içindir. Bu evsaftan aşağı 
~ ltncılar, bu maddeleri mem- olan mallarda teamüle ıörc ten· 
~ tt içinde imal eden sıuai zilit yapılacaktır. 
'-t~ eseler bu kanunun neşri 2 _ A'1rupa harbi c!oJayısile 
•e •hinde yüz kilodan fazla kah- arpa piyasamazda bazı tereddüııl· 
L 

1 

Çay ve IO tenekeden fazla ler norülwelctedir. Bu tereddüd-
"tıı~: • 
ı,~ hl m•vculları buluunn pe ler yüzüoden 'fara fiatlarmın 
)t ~tı~eciler. mahallerinde mali- müstahıili muta:ıalrır edecek su
~ lırelerince yapılan ilanı ta- rette düşmemui iç.in a'Şağıda yaltt t~n günden itibaren kırk 
~.~ıı saat içinde mevcutlarını zılı asgari fiatlar teshil edilmiş 
Llt beyanname ile baglı olduk- v~ Toprak Mahsulleri Ofitıi bu 
~ - ı d d 1 fiatlarla arpa mubayauına ıne· ~;._,, ... a iye vari at aire erioe 
"'Qır b mur edilmiştir. Maksad sıkıutı-

ıı,._ ı:n~te -mec urdurlsr. Beyan· da olup da, piyaaaııla daha mil· 
tı..ı t vermiyen veya mevcutla 
~ noksan göılerenlerden ver· said fiatları beklemiyec~k olan 

4
' 5 kat fszla alınır. küçük müstahsillerin, daha ıılun 

~· - Bu kanunla, tülün ve liatlarla mahsulünü elinden çıkar
tı~ltrden 2466 sayılı kanun mu· mamalarıdır. Büyük müstahsil
'' l'lce alınmakta olan müdafaa ler için de T. · C. Ziraat Barıka
~~tiıi arttırılmıı ve kibritler, smdan aıal mukabili avans ala· 
~tl ti baıına 10 par.ı, çakmak bilmesi temin olunmuştur. 
'ıi11''1 da adedinde bir kurut Toprak Mahsulleri Ofisiıti11 
'-ıt J 111\i:lafaa vergisine tabi tu- arpa satın alma yerleri ve arpa 

Mü t e ah&_ it 1 eri!'__!~ k v imi 
YARIN- 29. 5. 940 ta YAPILACAK iHALELER 

Nafıa Vekaleti: 
Bitüın teshin lcaıauı (No 1405) 

• Kocaeli Defterdarlığı: 
\ 

Muhtelif ete (No 1427) 
Elektro!it bçkn ~No 14'>7) 
Küç\ik torna tn.~ilu ( 'o 1427) 
Avı t>pa lintıırıı pacıu•ru (N" 142./) İclaıı~e ve Necını Şevket zırhlı•• anlcu:ı 

{Ne 1415) • • 

D. Hava Yollşrı U. Müd.: 
Pi•t inş. (No 1418) 

fzmir Belediyesi: , 
Pr"s roakin.,ai e V 7ntağı aletleri (No 141~} 

Deniz Lvz. SAK: 
Erat kaputluk ş:ıyclc (Nu 1419) 

Balıkesir Orman Müd.: 
Çira (No 1419) .. 

İıt. P.T.T. Müd.: 
Poata 'antaları ıçin bt:ı (No 14:?0) 

Ferro krom (No 1427) 
Ele!::trolit tutya (No 1427) 
Nıtrnt c!ö t>tıt (İ'So 14.li) 

A.ı lı. İnhisarlar Br.şmüd 
lira sandı~ı {hu 1425) 

Ç"ııak. Mst Mvk. SAK 
Fr pavyonu ıoş (No 14.!6) 

Kasımpaşıı Mnliye Şahesi: 
2.v eşyası (No '1428) • 

Kuyseri Belediyeııi: 
Anlı:ıu. v s (No 1430) "' 

i t. Kom\lt. SAK r • • (No 1421) 
Paltoh:k kumoş (No 1421) Ha1vıın (~o 1432) • 
Balıkesir Ask. SAK: Kayseri Belediyesi: 

A11k. eşya noldi (No 1422) Kaldırım inş. (No 1432) 
İzmir İnhisarlar Başmüd. / 

İnh'1arlnr rnamulDtı nııkli (No 1423) H11 .iş : ( ] Tırnak ıç.n'll alnmı' nu· 

Çubuk Belediyesi: ınnralar, işin ban111 ny·lı ı:uııted neF" 

Su ta.iaatı {No 1425) o d\t.':' nu gliırteri . 

Askeri ~abr. U. Müd. SAK: [•I Socunda yıldı1. ışu~tı bulu n i7la 

Guteperka (No 1425) mı.ıtll} .. c!eı• aittir 

a - Siyah v~ çakır nevi: -,~mnu kısımları pek az m:k
Satıo alınabılıne şartlarıııı ha- 1 darda ihtiva edenl,rin ihracı 

iz hektolitre vezni 61 kilo, ec- l [Milli Jktısad ve Tesliluıt Ne.a
neb.i m:ddesi yüzde 3! unlu mad- 1 retleri ve Mevsddı iptidaiye Mü 
desı y~zde 5 ola.o s~yab arpa· 1 diriyetiııin misaadesile]. 
larla sıyah lanesı yuzde 5 den 1 6 G" .. k 'f . · 

1
- · 

f 1 b 1 b 1 , - amru tarı eııııın a ncı 
ali a u unan eyaz arpa ar. 1 • d " . . 

b - Beyaz arpalar : i ruaddesan e yazılı l urk derılen-
Satm alıuabilme şartlarını ha j le kuzu, ~oy~~ koç, keçi. ve 

iz ht-ktolitre vezni 61 kilo, ec· l oğlak derılermıc &erbestce ıhra
nehi maddesi yüzde J, uolu wad- j eı [Oış Ticaret Nezıır~tiııiı1 ı'lu
desi yüzde 5, ~iyah taneleri yüz- i vafı.kati ile olup buubra aid 
de 5 olan beya:ı erpal r. l ılarnc müıaadeleri İhrace.tı Ni-

c - Ekstra _arpalar : 1 zaoolama Mücliliyeti tnra.fıudan 
Satın alınabılıne şortlarını haiz 1 ver lecektir). 

hektolitre vezni 65 kilo ve daha 
1
1 7 G u" " I k 

b l b. d · - ~ r u ;;: anuounun yukarı u unaıı, ecne ı wad esı ! • • 
yüzde 2 den unlu mnddesi yüz- ! 138 ncı maddesınde tasrih edilen 
de 2 den deİicesi yüa:de l/2den, l ~c tekrar ithal edilme~ şnrlile 

1 filizli küflü hastalıklı taneleri i ıhrac olunan kaplar, şışeler ve 
' ' 1 kiloda 60 adetten, ıiyah taneleri 1 ambslaj makamında kullanıla. 

yüzde 2 den fazla. olmıyan beyaz 1 cak her nevi eşya. [B]ınun için 
arpalar. 1 ihracatcJlarm işbu ambalaj be
Romanya hükOmeti tarafından iş' arı! delinin iki milli teminat vermesi 

ahire kadar ihracı menedilen 
1
! laı:sımdırG]. • k 

1
_ 

mallar - i Dl f U Ka&ıUnUDltn 
! 139 uncu maddesi mucibince ih-

-· rac olunacak kıymetsi:a nümu· 
(Dünkü sayıdan devam) ueler [Milfi fkhsat Nuaretinin 

Yapılan istisnalar ; muvafakatilc] . 

• 

fv1UNAKASAL..:AR 
inşaat -Tamirat- Na~a isleri - Maızema-Harita 

-----..?~-----------------.-.~---~--~~--~----------
Akhisar Belediyesinden : 

Keşif bedeli i88•J lira 86 kuruş olan Akh'8rda mabtelif yer-, 
• lerde yapılacak mecra ve bacaları kapalı zarf uıulü ile ekıiltmeye 
tıkarılmıştır, 

İhalesi 6 haziran 940 perıembe rünü saat OD beştedir. 
İhale yeri Akhisar beleiiye binasında daimi encimen tarafmıılao 

yapılacaktır. 

Bu işe girmek iştiyeııler % 7,5 muvakkat teminatlariyle kann
mıo tarif ettigi H.tikalar ile ~u gibi i~leri yaphklarıu dair re.mi 
evrak ve teklifleripi ayni gün saat on dörde kadar Akhisar beledi
yesine vermeleri la:umdır. 

Şartname pr•je ve kcşifoame her zaman belediye fen daireıio· 
de ıörülebilir. 

Kayseri Vilayetinden : 
j Bedeli keşfi 3784 lira elan Ürgüp Ne•tellir yolunun Ürgüp 

içinden geçen 880 metre tuhındaki kıımıoın kaldmm· inpıı ber 
mucibi keiif ve şartname aç.ık elcailtmiye konulmuı ve talipler tara
fından yapılacak tenzillt haddi liyık girüldiiğü takdirde 29.5,941 

1 çarşamba güai ihalesinin icrası mukarrer bulunmuş olmakla taliple· 
riıı beaeli keşfin yüzde yedi buçutu niıbetindcki teminat makbuda· 
rile ve vuikalarile mez.kôr güne kadar eocümeoi vilayete mürac:aat
Jarı ilan olunur. 

Sivas B~lediyeıi Elektrik 1daresinden: 
Belediye elektrik ·idaresinin paşa fabrikası santralı memurları· 

na mahsuı bir ikametgah binası inşaatı 20 rün müddetle açık ek· 
ı siltmeye konu1muıtur. 

Mevcut temeller üzerine yapılacak olan bu bioanın keşif be.el•· 
·li 2165 lira 37 kuruıtur muvakkat teminat 162 lira 4U kuruştur. 

ihale 6,6 950 per,embe günü saat 15 de :Belediye Daireıiııde 
Encümen huzurunda yapılal!aktır. 

Bu ite ait proje, keşifoame ve şartname elektrik idaresinde 
görülebilir talep vukuunda peıta ile parasız olarak gönderilir. 

Talip olanların bu makule işleri mu•affakiyetle başardıklarına 
dair vesaik ile arttırma ve eksiltme kanununda mu1&rrah buhrnao 

• diğer bilcümle vesaiki ibraz etmeleri lizıadır. 

Tahmin bedeli 
Sivas Belediye Riyasetinden: 

762,6(1 Nalbutlar batı ve mahkeme çar.ısı kaldırımı 
247 Jandarma dairesi önü n 

Yukarıda tahmin bedellerile mevkileri yazılı kaldırımlarıa be· 
too pl~ka ferti İfçiliği açık eksiltme suretile münakasaya çıkarıl
mıştır. 

Keşif ve şartname feo itleri müdürlüğünden bedelsiz alınır. 
Bu işe talip olanların ° 0 7,5 kuntş teminal paralarile 8.6 940 

t.ıri~ine tesaduf eden perşembe puü saat 14 de belediye encüme
n:oe müracaatları ilao olunur. ~llftar. nev'ine göre kilo başına fiatları 

~Gı:ıunun ikinci muvakkat şunlardır. 
1 ~İt desine göre, hilüu ve nıüs- Diyarbakır, Marain Akşakale, 

24 niaan 1940 tarihli Reıml ı ' - Nezaretler, resmi ma· 
Gazete ile oepolunan yukarı· kamlar, Romcmyanın ecnebi 
daki kararname ile 23 şubat memleketlerdeki büyük ve orta 
1940 tarih ve 45 numaralı ha- elçilikleri tarafından yapılacak 
rarname' hükümlerinde aşağıda 

l 
Dursunbey Belediyesinden : 

t't •l b.ayileri ile hnsusl müski- Mürşidpnıar, Siverek, Kars, A· 
~ lnıılleri kanunun neşri tari- dana, Ceyhan, Taraus, Elmalı, 
't d~ ~ilerinde bulu• an tülün Serik ve Maııavgatta 'siyah ve 
\it tçlc~lerle kibritleri,. maliye çakır arpa 3 kurut 4 para, be
~b dcrınce yapılacak ılanı ta· yaz arpa 3 karuş on para ve 
tG tden ründen itibaren iki ek~trıt nevi üç kuruş yirmi dört 
ltt~ İçinJie ve kibrit inhisarı iş- para. 
tiııd t tirle.eti acenteleri de elle· Edirne, Uzunköprü, Pehlivan-
'.4a.ıc bulunan kibritleri mezkur köyü, Lüleburgaz, Çorlu, Tekir· 
~ıı takip eden günden itil:ta- dat, Koıaıı, Çanakkale, Karabi
~ı ~. ıaat içinde mahallerinde· ga, Ba11dırma, Balıkesiı, Bursa, 
~ l'lqısıır idar~lertne bir beyan- Adapazarı, ve Derincede siyah 
~t"ıa:le bildirmete mecburdur- ve çakır 3 kuruş on dört para, 
'" Yanuame verıııiyen veya beyaz 3 kuruı 2() para ve ekstra 
~ .. cuubını ııgksan gösterenler- 3 kuruş 30 dört para. 
~. \rergı ve zamlar beş k:ıt Erzurum, Bayburd, Karaköse, 

s_ •ıle alınır. Ankarn, Çankırı, Yahıihan, Çe· 
~~/'" vatandaşhrca bilinmek rikli, Yozgad, Yerköy, Şcfoatlı, 

· e tehliğ olunur. Fakılı, Boğazlıyan, Kayseri, Sa-
Y~ı rıoğlan, Polatlı Afyon, Çay, Bol-

af lhr d't~•v• .. _ h il s .. •r~ . acının mene ı .ıgıne ve vadin, Aaı;şe ir, gın, arayonü 
•ı&· lçın asgari fiat tesbit edil· Kenya, Çumra, Karaman, Ereğ· 
''ne dair Ticar.et Vekaletinin li, Bor, Şarkışla, Sivas, Arma· 

~ tebliği : 
~- 'a U Müdafa'.l ihtiyacına bina· 
'tı tQalcketimizden yulaf ibra. 
>:\,'-ıcınnudur. Bu mumnuiyet 
~ :~en yulafın milstahıil elin· 
'j)" klük fiatla çıkmaması çio 

\ 11 ; Mahıulleri Ofisi doğru· 
~ıııı._ Oğruya mü.tahsilden yulaf 
~11•ııoa memuı edilmiştir. 

'i!a ~ı:ı alma yerleri \•e yulafın 
'~'•a fiatı ·••tada rlıte· . . 

ğan, Yıldızeli, Kunduz, Zile, A-
masya, Çorum, Kırtehir, Aksa· 
ray Beylikahır, Alpuköy, Eski· 
tehir, Bozöyük, Kütahya, San• 
dıklı, Burdur, Dinar, Çardak, 
Çivril, Denizli, Elbi11tan, Yazı· 
ban, Elazığ, ,Akdağmadeni ve 
Emirdağmda siyah ve çakır iç 
kuruş ıirmi d,ört ~ara, beyaz iiç 
kuruş Wtuz para ve ekstra dört 
l.uruf dört paradır. 

Arpa nevileriain vasıfları da 
,a1Ie4ir: 

Yazılı istisnalar yapılmıştır: ihracat [bu sonuncular Hariciye 
Nezaretinin reyileJ. 

ı l - Tamire muhtaç olup mem- O 
leket dahilinde tamirleri mÜm· 1 - Propaganda maksadile 

1 kü~ olamayan her nevi makine· re/mi makamlar tarafı.ndan ya
ler ve makine parçalarile feııııi ! pılacck ihracat (Milli lktısat Ne
aletler ve cihazlar ; kusurlu ola- 1 :zeretiııin müsaadeıile). 
rak ithal edilib değiştirilmek Ü· ! l I - Güıurük tarifesinde 592 
zere menşelerine gönderilmeleri- 1ı 893 numaJasıuda yazılı milli 
ne tekrar it~al edil'!1ek şartile , dokumalar. (Milli İktısat Neza. 
müsaede edılen makıne parçala- ı . . . . . . 

'h cı (bunlar · · 1 i retı ve sanayı ıstuısnlatı mki· rının ı ra , ıçuı evve 1 _ " _ _ , 
emirde Milli fktiıad Nezaretile şaflandırına mudurunun reyıle). 
Sanayi Komisyonunun ve Tesli· 12 - Ecnebilere veya Romen 
hat Nezaretinin reyi alırimak vatandaşlarına aid otomobiHer 
tarltır ) I k t" .. bar mürur karneıile gümrükler-

2 - Mem e e ın sanayııne •. -b 'h 
kt · · dd"ı ı'bt'ıda"ıye den geçırılu ı rac olunurlar. mu azı meva veya . h' 

nim mıırnül maddeler haline ge· 1 13 - Ecne ı memleketlere 
tirilmek üzere ihrac edilecelc nakliınekan edecek eşhasın rü
maden cevherleri, maden dökün: s~.mden muaf ev eşyaları. 
tü ve kırmtılar.nm ihracı (Milli 14 - Memlekete muvakkaten 
İkti.sad Nezaretile Teslihat Ne· , ithal edilmi' olan ahit, edevat 
zaretinin reyile). 

1 
16 5.940 tarihinden itibaren ihalesi yapılacak olan Dursunbey· 

d~ki fenni mezbehanrn inşaııa talip buluoma.dığıodan ve keşif bedeli 
! de 539-l lira 96 kuruıa iblat edildiQfodelı miinakasaoın 10 gün 
1 müddetle ıız.atıldtğı ilan olunur. 

ıl: •• 

Erzincanda ahfap idare binl\11 yaptırılacaktır. Bak: inhi
sarlar U · Müd. ilanlarma. 

ilaçlar. KliAik va ispençiyari atat. Hastahane L-vz. - __ _.... _____________ _ 
Adana Belediye Riyaıetinden: 

9.tO n:ıali yJlı içerisinde şehrin fa~.cir halkiyle belediye memur 
ve müstajıdemleriııe verilecek ilaç ve tıbbi mal.ıeme 11çık ekıiltıne 
suretiyle satı~ alınacaktır. 

Satınalmacnk ilaçların munkkat temiaatı 75 liradır. 
İhalesi Ha_:rı:nın 11 inci salı gü:ıü aaat 15 te Belediye Encü-

meninde yapılacaktır. • 
Şartnamesi Belediye yazı işleri müdürlüğündedir. İstiyenler ora· 

da prebilirler. 
Taliplerin ihale günü muayyen ıaatta teminat makbuılariyle 

birlikte belediye encümenine müracaatları ilin ol11nur. 
ve montaj" parçaları, nimuneler, 

3 - İhracları milli kiktisadın modeller ve ilah, ile gümrük j. 
meııafilne hadim ll!a inelerle 
alat ve edevat. (Milli lktiıııd Ne· kanununun 142 inci maddesinde 

" 
lzmlr Belediyesinden : 

1940 mali yılı içinde belediye memurlariyle fıkara hastalara ve· 
rilecek ilaçların satın alınması, yazı itleri müdürlüğiiodeki tartna
mesi veçhilc açık ekıiltweye kouulmuıtur. Muhammen bedeli 5000 

1 
muvakkat teminatı 375 liradır. Taliplerin teminatı it bankasına ya· 
tırarak aıakbuz.lariyle ihale tarihi olan I0.6.940 pazartesi poü ıaat 
16 da encümene mürıllt:aatları. 

zaretile Stna~ Müstebsalat Mü- derpiş ed"len ve muvahkat:~n 
cliriyeti ve Teslihat Nezaretinin ith:ıl kılınmış bulunan eşyauıo 
reyile). , .ihracı. 

.4 - Teuübe mak1adile ıipa· 15 - 436 oumarı:lı ve 1940 
rişlerde bulunmak üzere Teılibat, tarıhli kurarııatnaniıı neşrinden 
Hava, Ba~riye l.\!illf Müd faa evvel itbal veya aipariı edilmit 
Nezaretleri tarafından ecnebi 
memleketlere ibrac elurıacak oldukları isbat edilen makinalar 
eıntea ve mal:ıemenio ihracı. ve cibnzl .. r Milli lrUııat Vekile· 

5 - ihracı memnu müıtah. j tiaio reyile ibrac olunurlar, 
aalita muhtevi maidelerdea ita ı (litti) 

İstanbul Levazım Amirllii Sa.tınalma Komisyonundan : 
Beş liste "muhteviyatı olan 176 kalem ecza ve' malzemenin pa. 

zarlık.la eksiltmc.i 29.5.940 çarıamlıta günü saat 14,30 da Tophanede 
Lv. imirlifi 1atıaalma kemuyoauada rapalaaktır. Talamia bedeli 

1 

' 



2 

A) I\IUnakasatar 
f nşaat, Tamirat, Nafia işJen, Malzeuı • Harita 

Akhisarda m•htelif yerlerde mecra ve ba- kapııh z. 5880 86 
caları yvp. 

Su tesisatı aç. eks. 
Geredede yap. hususi muhaaebe bin .. sı iuş. paz. 

(temd.) 
Erziııcanda yap. ahşap idare binası ve te- kapalı z. f7783 ti 

ferruatı işi (şart. 89 kr.) · 
Fenni mezbaha inş. (temd.} 5394 96 
Tunceli Vilayetinde Pertek köprüsü ile kapalı z. 28878 60 

Pertek kasabası arasında yap. yol inş . 

(şart. 2 L) · 
Gördes kasabasınm baritaaı tanzimi: 30 

hektarlık 

,, 4i0 - • 

l !_~.!.a.!.!.l<!!~-~e i~.l?!!!'lyarT allt, Hastahane lvz. 
lınç aç. eks. 5600 -

Ecza ve malzeme: 176 knlem paz. 217G -
' 

f.lektrik ampulu: 1500·'20ai) ad. 
Ampul 200 v tlık: i ad.-103 vatlık: 70 ad.-

75 · vatlık: 70 ad.-25 vatlık: 330 ad.-40 
vatlık: 50 ad. 

Buşon minyon 2 amperlik: 225 ad.-25 am
perlik: 100 dd.-2Q amperlik: l 25 ııd.-15 

amperlik: 15 ,ad.-50 amperlik: 400 ad · 

aç. eks. 
,, 267 50 

,, 77 25 

Klop: 1 1 ad. ,, 48 75 
Haydarpıııa-Bilecik·Eskişehir·Ank. tele em- kapalı z. 15000 -

primör tesi atı 

Men s ucat, Elbise, Kundura, Çama ır v.s. 
- -- - -.. • - ......... -· ·ırı: - - --

\ Lastik çizme: 200 çift 
Kösele branda be:ıf v. s. , 
Sargı bezi: 350-41)0 metre-kefenlik bez: 

200-250 m. ·tülbent: 15f 0·2000 Dlı. 

Awbalajlık bez: 90-109 santioı eninde 
Elbiıe: 20 tak.·kasket: 20 ad.-kestü:n tay· 

yör: i ad.-bat örtüsü: 6 ad. 

aç. eks. 
paz. 
aç. eks, 

paz. 
,, 

1400 -
375 90 

5978 -

tbaa işl!!j - Kırtasr_e-YazıhaneLevazımı 
Filtre katuh: 1 t. paz. 

Kereste, tahta ve saire 
~ -----· Muhtelif tahta mal.teme 

Çıralı çnm kalas: 1600 ad. 
Çam kereste: 330 mı , 
Çıralı hatıf: 59Q mV·lambalı kereste: 40 m 'l 

(temd.) 

f\skliyat Boşaltma Yükletme 

Binek otomobili kiralanması 
Kömür nakli: 30000 t. 

paz 
,, 
" 

kapalı z, 

aç. ek . 

Et nakli 

.ahrukat Benzin, 
aç. eks: 

.akine yağlar. v. s. 

Benzin: 20 teneke-mazot: 291 t'eneke va• 
kum yatı: tO teneke·valvalin: 3 tene
ke gres: 3 te.ek• gaı:: 130 teneke 

Mahrukat: 3 kalem 
Me~c odunu: 50·60 t.-kayıu edunu: 

t .·ıaz vakum: 350·400 1'. 
Zonıuldak maden kimürü · 
iace yat C .C. marka: J5 t. 
Silindir yağı: 1~5 k. 
Motöriu: Ş5 t. 
Makine yajı: 5 t. • 
Mangal kömürü: 40 t. 
Maden kömürü: 15 2D t. 
Odun: 15-20 t. 
Müteferr ik 

50·60 

Makiuato: 1 ad -zımpıı .r& tatı: 1 ad.-.Qlatkap: 
5 ad.-liajerit ki~,ıdı: 1 tabaka 

Beycz östübü: 150 k. 
Kayıt raptiycsi: 2 kutu 
Mahruti çadır: 3<'JO ad. 

1 -
Makaslık çelik, hlaJ: ku'iuın v.s . 
Güneşlildi wahrv.ti çadır imaliyesi: 70 nd. 
Adi takım çel~i: 4 t. 
Layter: 2·4 ad. 
Nakliye' oraba ko'il~am yap.: 300 çift 
Marangoz al5.iı: 17 kulem·yağlı boya ve 

fırça: 6 knlem·deuııircilik ve cıya mal
ı.emesi: 8 kaleıı.ı-kapı ve pencere 
malzemesi: 5 kal em mahya kiremit: 
90 ad.-kiremit: 3 8 W ad.-çivi 1~5 kg.
civata: 38 k.·iil ,rnar Ye f&Dl kereste 

....aak, Zahirq,, Et, Sebze v.s. 

Dalak: 1800 ad~ - koır;uo eti; 2520 k. 
Ekmek: 9 t. 
inek ıütü: 7 t 
Pirinç: 7.5 t. 
iati•yat: 3 t . 
Un: 36 t. 
Saman: 7 250 k. 
Un: GO t. 

,, : 41 t. 
" : 183750 lı. 

En:ak: 23 kalem 
Saman: 197.5 t. 

a~. eks. 

.. 
" 

paz. 
aç. ekı. 

" 
kapalı z. 

1 aç eks. 
,, 

" 
" 

aç. eks. 

,, 
il 

kapalı z. 

pnı. 

aç. ekı. 
,, 

paz. 

ç. ekı. 
,, 
" pnz. 

" 
" ,. 
• " 
n 

,, 
aç. ekı. 

,, 

487 -

7425 -
25700 -

2560 -
10200 -

775 -

1293 25 

-\

J05ll -
925 -

6875 -
1700 -• 
2000 -
t. 28 -
)ı: Q 02 

31 4i 

75 -
7 50 

24tVO -

489 i6 
3500 ..L. 

geo -

1650() -
2219 15 

9ot -
900 -
700 

!475 -
3309 -
5040 -
1113 7$ 

. 7810 -
5125 -

24147 50 

i950 -

• 

M0NAKASA GAZETESi 

··zayedeler Listesi . -

Aklıisar Belediyeıi 

Bolu Belediyesi 
Bolu Hususi Muhasebe Müd. 

Günü Saat• 

6-6~40. 15 -

10·6·40 15 -
3:540 itib . . ı ay 

13-i3 73 İnhisarlar Umum Müdiirlütü 12-6-40 15 -

Dursunbey Belediy~si 
2165 90 Tnnccli Nafıa Müd. 

10 rün müddetle . 
15-6.40 19 -

375 -
326 40 

1125 -

105 -
28 20 

8i9 70 

. 36 63 

' 557 -
1927 50 

191 25 
7'15 -
58 13 

97 -

715 6l 
127 '50 
150 -

Gördes Belediyesi 

İzmir Belediyesi' 
Tophane Lvz. SAK 

İsparta Belediyesi 
Bolu ,, 

,, 

22 6 40 12 -

10-6·40 16 -
29-5-49 .• 4 30 

30·5·40 14 -
llJ-6·40 14 -

19-6·40 14 -

" , 1t).fi.4Q 14 -
15 30 D.D Yolları Ankara ve Haydarpaıa 12-7-40 

Sevk Şefliği 

Nafıa Vekaleti Malzeme Müd. 
İst. Belediyeıti 
Bolu Memleket Hast. 

T epbane Lvz. SAK 
D.D.Yelları Haydarpafa 

İnbiaarlar Umum Müdlrliiü 

'\ 
lst. Belediyeli 
İıt. Komut. SAK P'ındıklı 
Bolu Nafıa Müd. -
D~vlet Dcnizyolları İtlet. U. Müd. 

D.D. Y elları SAK Auk. 
O. D. Yolları 6 ci İşletme Adaua 
Malatya Belediyesi 

Malatya Pamuk lJeneme İa!alıa ve 
Üretme Çiftliği Mid. 

;ıparta Vilayeti 
Bolu Memleket Hast. 

Bolu • Belediyesi 

" ,, 
Çorlu lleled. 

n 

" 

13·1-40 16 -
29.5.48 14 -
4·6·40 15 -

2S.5-40 14. -
10 f>.40• 14 -

12-6·40 14 -

' 29·5-40 14 -
ıg.5.40 ı 1 -

1 ay içinde 
17·6·40 15 -

12-6-40 15 -
29-5-40 IO -
4·6-40 15 -

1·6·49 15 -

30.5 40 16 -
4-i-40 15 -

14·6-49 
10·6·40 14 -
10·6-40 14 - ·-

4·6·40 15 -
4-8-40 15 -
4-6·4E> ıs -

63-
39- ' 

Adana Beled. ' 

" 

11-8-40 15 -
11-6·4• 15 -

1800 -

38 75 
262 50 
60 -

1237 50 
333 

67 50 
67 50 
~2 50 

1&7 59 
447 50 
371 -
88 50 

sso -
384 40 

1815 -

296 25 

Bolu Belediyesi 

• 
" 
n 

D. D. Yolları Aak. Haydarpllşa Sevk 
Şefli ti 

İıt. Belediyesi 
Nafıa Vekaleti Malzeme Müd, 
O.D. Yolları Haydarpaşa 
1\1. M. V. Deniz. M6steıarlığı 
Adana Ask. SAiC • 
Lüleburgaz Kepirtepe Kiy tnıtitü-

ıü Müd. 

lzmir Beledly~ıi 
,, 
,, 

İıparta Ask. SAK 

" ,, 
" 
n 
,, 

İıparta Vilayeti 
İ:ımir Lvz. SAK. 

ın 5.40 14 -

10 640 14 -
10-6·40 14 -
13-6·~ 15 - . 

29-5·40 14 -
14·i 40 15 -
17-6-40 11 -
l 0 -6·40 a kadar 
28-5 40 10 -
28·5·40 10 -

12 6-49 16 .-
12·6·40 16 -
12-6-40 16 -
f7-6·40 11 -
17-6-40 15 -
14-6·48 15 -
5-i-46 16 -
5-i-41 . 15 -
5-6-40 t l -

JO-Ma 10 -
J().5.40 16 -
11-6-40 15 -

Tahmin 
bedeli 

487 eo 

489 76 

28 Mayıs ı940 

İlk 
. lstanbtd B lediyesfn en : • 

teminatı 

53 M t .. (" 't k . . • l:tıııd' o or u vesaı e aroserı ve saıre ımrı .. 
, kullanılmak üzere muhtelif tnhttı malı.eııı~ 

36 75 Motörlü vesaite karoseri imalatında kulla111 

mak üzere makaslık çelik, kolay, kurf
011 

ve saire , 
375 90 28 20 Motörlü vasaitin tamirinde kullaııılmak üıere 

kösele, brand bezi ve saire. 
1 Tahmin bedelleri ile ilk' teminat mikdarları yukarıda yazılı t" 
ter 

vaz\m ayrı ayrı ve pazarlık suretile satın alınacal,tır. Şartna~e it 
Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kalemıude görülecektir. Ih 
29.5.940 çarşamba günü saat t4 de Daimi Enciimende yafr 
lacaktır. k 

1 Taliplerin hizalarında gösterilen teminat mektub veye. '1111 

ı buzlcrı ile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bır 
ı lun ıuaları. 

1 
----~_, ___ ,._ -- - - - ------1 

2176 lira kati teminat 326 lira 40 kuruştur. Miktarları komis1° 
t rörülür. . - --------· -.-------------
t Elektrik, Hava~~ı, ~alorifer (Tesisat !!_l caiz.) 

~ ;> Isparta Belediyesinden : • , 
: Şehir tenviratı için belediyenin 94 mnli yılı ibtiyBcı olan I~ 

2000 adet elektrik ampulü mevcut şnrtnamesiue göre bu tar 
itibaren ·15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

İhale 30 Mayıs 940 perşembe günü saat 14 de belediye sal0 

da ve encümeni huzurunda yapılacaktır. Şartnameyi görmek islt, 
lerin her gün ve taliplerin ihale ıününde belediyeye müra•• 

ı ilan olunur. 
ı 

Bolu Belediye Riyasetinden : 
ı 

Elektrik dairesinin 940 yılıocı qit malzeme ilıtiyacı 21 gün ~ 
\ detle açık eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 10.6.940 pazartesi , 
İ saat 14 de encümen huzurun•a yapılacaktır. Taliplerin ihale f 
i yüzde 7,5 teminat akçalariyle birlikte hazır bulunmaları ve nısııe 
! listesi H şartnameyi görmek isteyenlerin Belediyeye ürac•111 

1 meleri ve bilumuı.n masraf müşteriye olmak üzere ilan olunur. rt 

l 
• Bel er fi T~tı ~ 

Adet Cinsi lira kr. 1ır• 

5 ampul 200 vatlık 70 J 
70 .» IOO ,. 82 47 I 
70 :& 75 > iS ı"1 

330 .. 25 » 40 ~ 
50 » 40 » .. 44 ~ 

m 2 amperlik buşen minyon Ndz. 6 • .. ~! Ü. :: 
100 25 )l ,. )) l> 18 l> 1 
125 20 ~ )l » )) 15 ll ıl 
150 15 » )l ,. > 10 ,. 
200 10 )1 )l ,. > 6 l> 

1 p 
~rı 

1 
r 
1 
5 
l 

ı 3500 
1 1850 

150 
25 
il 

2 

18 Makioato •52 m m 
Zımpara taşı 
Raspa 

3 50 
ı 50 

28 m/m beher m m 3 kuruştan matkap 
Tabaka& linjerit kağıdı 120 X 128 
ebadrnda beher kilosu 55 kuruştan 
4 m m 15 kiloluk ~ 

Kilo ince yağ 1176 nul'.!lara CC marka 
Kilo siliudir yağı ekstre ekstre LL marka 
Kilo beyaz üstübü 
Kilo soğuk ıu sab11nu 
Adet beyaz karpuz şeHinde 25 santi

metrelik klep 

Kutu 6 numara kayış raptiyesi 

4 

38 
50 
50 
45 

4 25 

. Umum yekün 

J 
3 
1 
J 

b' 
---35 l ı 

105' 
9zJ 

15 
ıt 
46 

o. Demiryolları ve Limanları İşletme U. Müdürlüğündı 
Muhammen bedt li 15 bin lira olan Hayaarpaşa · Bilecilt • 

1
5 

1 şehir - Ankara tele emprimör tesisa!t 12.7.940 cuma günü saat ~ 

1 
da kapalı zarf usulü ile Anknrada idare binosındn satın nlın~c't 

Bu işe girmek istiyenlerin 1125 liralık muvakkat tırın111630 
I kanunun tayi11 dtiği vesikaları ve teklifleriı.ıi ayni gün saat t4ı 

kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. ıt ' ·ıı• Şartnameler par11ıı:z. olarak Ankarada malzeme doiresı 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şeflitinden dağıtılacakhr. _ .. 

~ansucat - Eloi~ -Kun~~.~ Çamaşlrv.5. 
t İstanbul Levazım Amirliği Satınalmıı Komisyonur.daJl 

j 
5978 liralık ambnlijlık be:z. alınacaktır. Enleri 90 : IOO ıı•" 

olacaktır. 1 
Pazarlıkla eksiltmesi 29.5.94ft çarşamba gün =•saat 14 d~ it 

baoe Lv. amirliti ~tınalma komisyonu uda J apılocaktır. TahP ~ 
nümunelc:rile ve 8n9 lira 70 kuruş kati teminatlar'le belli s.:ıııtte 
misyona gelmeleri. 

Devlet Demiryolları Umumi İdaresinden: . ' Haydarpafa Limanı deniz personeli ile kadın lı demelere .. . • yo' 
tmlacak 20 takım elbise, 20 kasket, J8 palto, 6 kostüm taY 
6 aded baş örtüsü kumaşı vesairesi müteahbid terzi tarafınd1111i f 
min eıiilmek ve uümuneleri vcrilliılek şartile IV.6.94U pazarte5 ~ 
nü ıaat 14 te işletme binasında pazarlık suretile ihale olun11'Jf 
Talihlerin .şartnamesini bili bedel almak üzere Haydarpaşııdll 
me kalemine müracaatleri. 

* • • jl 
- 200 çift lastik çlzme alınacaktır. Bak: Nnf ıa 'V e1' ../ 

Hanlarına. ~ 

~tlaa i.§.!_eJ:!!_ kırt~~y_~ ve yazı~!l~e ~!_z. 
1 

, l 
1000 k. kilo filitre kağıdı alınacaktır· Bak: lnhi:r 

3 
/ 

Müd ilanlarına·' ~ 
--~~~--~~~~,~~~~~--~--""'""'!!"""-____ ___ 

NakliNat - Y~klemı ..sr1,altma - --·-· _ ....... -~ __ __ ,_ .. 
Adana İnhisarlar Batmiidürlüğünden: 11 Adına İnhisarlar Batınüdürlijiinüo eıki v~ yeni iıtaıy•0 ' 

,, 
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I<. ot· J> t 1( • " .., . 
lf 0Yun vey kuzu eti: 12 n t. 

itı ekmek: 22-23 t. 

kapalı z. 
kapalı z, 
ııç eks. 

" 

,. 
14985 - 1124 -
5550 - - 438 75 
2415 - 181 15 

1300 - 97 50 

. 
MeNAKASA GAZETESi 3 . 
,, 10-6 4 l 16 -

Mauisn Valiliği • 13 6 40 11 -

" 
3 40 lfl ~n 
ı3 ,; . ..ıo 1 0 30 

1800 ---
875 -

~iit: 12-13 t. 
ds 1' oğurt: il· 12 t. 

l' Osya pirinci: 2-2.5 t. 
,, 135 -

" 
l3·(i 40 

65 65 13 6-49 
10 30 
10 30 ( - Nümune ve f rtnamesi mucibiace 1003 kilo filitre kltub 

pazarlıkla satın alı•acaktır. &z şeker: 2.5·3 t 
~· fasulye: 1-1.5 t. 

" 
" 
" 
" 

112a - 84 40 
337 - 25 35 
300 - 2~ 50 

" 
" 

13-6 40 

" 
13 6 40 
13 6-tiO 

10 30 
10 30 
ıo 30 

11 - Pazarlık 12. VI.940 çartamba günü saat 14 de Kaltatatda • 
Levazım ve Muliayaat Şubesindeki Alım Komiıyenunda yapılacaktır. l' •karna: 00-1000 it. 

re el şehriye: 700-800 k. 
~~?1aşır ~desı: 800 909 k. 
s"ınç unu: 150·200 k. 

,, 240 - 18 --
" 
" 

13-6 40 I© 3~ 111 - Şartname ve nümune sözü geçen Şubeden' parasız alına
bilir. 

it 
ıer 

ıe 

I' 

ıı· 

thlt ve meyve 
tlcırıek: 7.5·8 t. ·koyun eti: 4.5 t.-pirinç: 

1-l.5 t.-k. fasulye: 300 400 k,-mercimek: 
50- IOO k.-nohut: 250.300 k .-patates: 
1.2-1.5 t.-k.soğaıı: 300:400 k.-çekirdek
ıiz üzüm: 150-208 k.·şehriye: 50· 100 k.
un: 350-400 k.-makarna: 500 660 k.-göl 
tuzu: 408-500 k.-inek südü: 7.3-8 t.-kes· 

Ek ıne şeker: 809-900 l· .-sadeyağ 400-500 k. 
ınek (6 aylık) ,, 

S ,, ( 1 senelik) 

" ,, 
,, 

,, 

kcıpıtlı :z. 1iır eti: ,90 t . 
~ktııek ll yıllık) 
~tyaz sabun: 5000 kalıp (takriben 1250 k.) sç. eks. 
il oz. şeker pnz. 
P U~dny lmdırılmaı;ı: 6300 t. > 

&tates: 5 t.·kabak: 7 t .• semiz otu: 3,:, t.-ny· uç elu. 
şe kadm fasulye: 7 t. soğan: 5 t. salça: 
fiüO k. 

Arpa tanzifat hayvanları için (1 senelik): 25 t . aç. eks 
~ an: 25 t. ,, 
~':....aya~ e 1 er 
~anı odunu: 2 8 kental aç. art. 
t\11yıo odunu: 21 m8 çam odunu: 171 m:. j) 

ll 

72 - 5 40 
60 - 4 59 

1503 - 112 80 

1530 -
k. o 25 1587 50 

1555 20 
42.'.i -M 31 88 

6500 - 975 -
57774 88 4133 74 

Lt. o o:; 93 83 
• ,, @ Ot il 75 

" • 
" 
" 

Bolu Memleket Hast. 

• 

Bolu Ceza Evi Müd 
Düzce C. Müddeium. 
Kütahya Top. Alayı Kumis 
Konya C. Müddeium. 
D.D. Yolları Haydarpaş•t 
Top,hnne Lvz. SAK 

n 

Admıa Ask. SAK 

Malatya Belediyesi 

" 

Balıkesir Orman Müd. 
)) 

... 

13 6-40 
13-6-40 
13-6-40 
464a 

31-5-40 
31-5-40 
17-6·40 
27·6 40 
13 6 4•J 
29-5·40 

3-6-40 
l8-5·40 

4-6-40 
4 6-40 

ı ı-o-40 

12-6-40 
1 l-6-40 

10 40 
10 3Q 
1 30 

15 

ı4 -
14 -
11 
t:ı -
il -
15 -
15 -
ıo -

14 -
14 -

iV - İsteklilerin tayin elunan gün ve saatte teklif edecekleri fiat 
üzerinden % 7,5 güvenme paralarile b:rlikte ml!zkür Komisyona 
müracaatları. (4411) 1-4 

•• * 
1 Keşif, şartname ve planı mucibince İılaremizin Erzinunıla 

yaptıracağı alışap idare binası ve teferruatı işi kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konmuştur. ' 

· il - Keşif bedeli 177~, t8 lira muvakkat teminatı 1333,7l li
r,adır. 

111 - Eksiltme 12. VI. '49 çarşamlta güni aaat 15 ıle Erzineao 
Müstakil Müdürlüğünde yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün İstanbulda Kabataşda Levazım ve 
Mubayant Şubesi veznesinden, Ankara, İzmir Başmüdiirlüklerinden 
ve Erziııcan Müdürlüğünden n89" kuruşa ahnabilir. 

V - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanu
ni vesaikle % 7,5 güvenme paTası makbuzu veya. banka teminat 
mektuplarını ~e şıırtnnmesinin (F) Fıkrasında yazılı vesikalarını iha· 

1 

Je günü eksiltme saatinden bir && t evveline yani (rnat 14 de kadar) 
ErzıncRn Müstakil Müdürlütüne makbuz mukabilinılc vermeleri li· 
zımdır. (4342) 1-4 

• • * 
· Muit. lıteıl, Y.7 ,5 tem. Eksiltme 

. Ch:ıi Miktarı lira kr. lira lcr. tekli ıaati 
--""C -- -- ------ .- ------ --- - ,-------

. Elevatör malzemesi 38 kalem 1584 75 119 - açık ek. 14,30 
1 Aspiratör zineiri 125 metre (mtiteahhidi 11amına) pazarlık 15 

Çatıı odunu: 298 m8 

ı1e 1 ~ırQ: 490 kental 
1 '-' cşyesı ;ı 

--. 

87 21 
64 -

114 -
11 76 " :» 

İst. 3cii İcra Kasımpaça Ker\met 
sok. No '8 

5-0-40 
1, 4-ti-40 

15 -
15 -
15 -
15 -
9 30 

t 1 ·- Müfredat listeıi, zincir nümuneıi mucibince ~·karıda ya· 
' zılı iki kalem eşya bizalaruııla gisterileo usullerle satın alınacaktır. 
\ il - Elevatör malzemesi muhamme• bedeli, muvakkat temioah 

l\oııs~l, gardırop, kilim v.s 

~llın eşcarı: 303.5 m3 

leroıer 

.......__w'"*'"™www= -www•• 

• 

,, 

kapnlı z. 
aç. art . 960 -

dıtrchane ve gazhane ve bnrut deposu ve mezbaha \'e imlahane ! 
'~ı.larındu &evk ve uakil ,edilecek tahminen beş milyon kilo idare 

İst. 2ci İcra Kurtuluşta Kurtuluş 
cad. No 201 

4, 7·6·40 15 -

' 
9l0 50 
72 -

Samsun Ormsn Çevirge Müd. 
İzmir Belediyesi 

7-G-40 14 -
10·6·40 li -

Mersin Askeri Satınalma Kombyonundq.n.-: 
Miktarı 

Cinsi kilo 
Un 240060 
O<lun 1140000 
Sığır eti vf'ya 

koyun,veyn 144000 
keçi eti 

Muh. bed. 
lira 

30240 
\4820 

28800 

İlk tem. İhale 
lira kr. gün sa. şekli 

2268 - 13.ö,94ll 10 k. zarf 
1111 50 ,, 11 " 
• 
2160 - n 15 

eksiltme saatleri hizalarında yazılıdır. 
111 - iksiltme ve pazarlık tO. VI. 940 pazarteıi r6nl Kabataş

tla Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Kamiıyanunda yapıla· 

' cakhr. 
• iV - Liste sözü geçen Şubeden parasız alınabilec:eti rihi nü

m•nesi de ririilebilir. 
. v - isteklilerin tayin olunan gün ve saatlerde Yo7,5 rüvenme 

paralarile birlilıte mezkur Kemisyo~a müracaatları. (4330) 2-4 

~ &it bil'cumle mevaddın nal<line eksiltme günü olan 21.5.940 ~a-
11hiuQ.e talibi tarafıudıın verilen miktar haddi layik görülmediğfoden 
t~ailtme 1 .6.940 tarihine müs .. dif cumartesi günü snat 10 da ynpıl
llıak üyere on gün müddetle lemdid edilmiş olduğundan taliplerin 
reVı:tıi cıuayyende inhisarlar idaresinde hu.ır bulunıonlnn ilan o
lınur. skeri ihtiyaç için yukarıda rnüfredatı yazılı üç kalem yiyecek 

ve yakacak m:lddesi sahn alınacaktır. 13. 6. 940 perşembe günü aaat 16 da Ankarada Nafıa Veki· 
Eksiltme Sersin askerlik şubesi binosnııa ist katındaki askeri leti binnsı içinde malzeme Miidürlütfi odasında teplanan mtılzeme 

D. D. Y. 6 cı İşletrıe Komisyonundan : satmalma kom is} onu tnralından yapılacaktır . eksiltme Komisyonunda 1400 lıra muhammen bedelli 200 çift lis-
~ İduremiı.in Adan Deposuna J .fl 940 tnr.ihinden 31 5.~~ 1 "tari~i~e Zarflar ayni günde ihale saatıııdan bir 53 .,t evveline kadar kn· tık çizmenin açık eksiltme usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 
ıtdar gelecek tahminen 30,Ül O ton her cıns maden koruurlerınıo bul edilir. İsteklilerin muayyen günde teminat ve lüzumlu vesaik- Eksiltme şnrtnaınesi ve teferruatı bedelsiz olarak malzeme Mü· 
~•tenlardan depo civarında gösterilecek mnb~lle tahliye ve istifi lerle müracaatları. ~ dürlüğünden alınabilir. 
Uc ayni miktar kömürün yerden malıinalara tahmil işi açık eksilt- Daha fıızl bilgi ediilmek isteyenlerin İıtaqaul, Anltara, Konya, Muvakkat teminat 105 liradır. 
~eye konmuştur Beher tonun kbliye .ve istifi m1.;h .. mmen bedeli levazım amirliklerinde, Adana, Tüm satınalmn komisyonunda, Ma- • İsteklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesaik 
~ ~e tahmin bedeli de 22 kurııştar. Işiıi• lamamınm muhammen raş ve İslahiye askeri salınalma komisyonlarındaki mevcut şurh•a- ile birlik,e aynı sıüa saat 16 da mezltür Komisyonda hazır bulunma· 

deli 10200 liradır. Eksiltme 29 5.9-10 çaı·.şamb11 günü saat 10 da meleri her zaman, görebilirler. ları lazııııdır. (2526) (43S7) 1-4 
idanada işletme biu~sında yapılacaktır. Muval,kat tl!minat 765 lira- - --- R 
ıt, Cüruf meyaıııudııki lrnk kömürleri müteabhiıie ait olncnktır. İzmir \,.evazım Amirliği Satınaima Komhyonundan : I] t C"=3.::J=ı:::ıe;__wu:::ı::::ı::::::.::::::::;l 8 O S A 

11 
Mukavele projesi ve şsrlnamcı;i ~dana deposuna ve Komisyo- Müstahkem mevlti merkez birlikleri hay~anatmın 333 bin kilo LJ 

1 
MA!JENİYAT HURDACllSI J . 27 ~~~~i~o 

~ınuza miiracnatla bedelsiz görülür. isteklilerin nüfus tez.keresi, ye· kuru ot ihtiyacı L:rıpalı zarf usulile eksilto:eye konmuştur. lJ l o D R K lJ Londra 5.24 
111 Yıl ticaret odası vesikuS1 ve bu gibi işleri yaptıldnrınJ gösterir ihalesi 10.6.40 pazartesi günü saat 16 dn kışlada İzmir levazım [I • . IJ ~e l] DE .. IR, SAÇ, SARI, T·r.'NJ::"'E, ·~A- U Np'~vriyıe>rk lS42.·~ .. 7 
~kle birlikte tam vaktinde eksiltmede bulunmaları. · imirli2i sahnalma komisyonunda yapılacaktır. ., "" "' '· ~ 89._ 

t - ----- ------~------ 1 T b · d'l 1. t 14985 1. d B LAY,ÇINJ<O, YUVARLr\K DEMiR. (] Milı:~o •. 3175 
~~~~!?.. ~~' Ma~~~t~~~rı '. s. ' 1 T:m7~:tıe ~::~k~::; akçası ~r;2~rİirndır. .. [j TEL. LEVHA vo PARÇA SAÇLAR H ce:;~re 29.2125 

A.. 1140 ton odun alınacaktır. Bak: Erzak sütununda Mersin Şartnamesi hergün komisyonda görüleDilir. B Gala~L~~k;!~~1ırtm, lHJI ~ofy: g:9975 

skeri SAK iliınına. • İstekliler ticaret' odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös- y 5 k k 11.• n M d d * 1 . enen o a .ı~ • a ri 14.4550 
l ,,. termek mecburiyetindedirler. U TELEFON : 49235 lJ Buda.peşte l0.052~ 

t nce makine yağı ve silindir yağı hnaeaktır Bak: Elek- Eksiltmeye i~lirak edecekler 2490 sayılı kanun~n 2 ve 3 üncü ==:.....:. • a .,.['""T"l-•, ı ıw. Bükreş 0.625 
~u~du Bolu Belediyesi ilanına. maddelerinde ve §artnamesinde yazılı vesikalarile ve teminat ve • ----·- 8elgrad 3.94 

._Üt~ f e_r_~_k teklif. melıtublnrırıı ihale saatinden eu az bir saat evvel komiıyona l OHHHHHHHHHHHHHHHHHHO rt~tı:~:a ~:~~;s 
--- _ vermıt b~ılunacaklardır. J $ ~ ESHAM VE TAHV LAT 

D. D· Yollal'l r.1e Limanları İşletme U. İdaresinden : • • * iz.mir rnerkez birlikleri bayvanatınıa 197500 kilo saman l :C • Me~hur :I: Sıvaı ·Erzurum 1 
1 

9 55 
l· Muhammen bedeli 800 lira olan 1000 kg. adi takım çe· ihtiy?cı için eksiltme suretile münakasııya konınuştur. J i lT AL YAN BOFFİ MARKALI ~ M. 8ankuı hisse sen. ~9:15 
~~i 17.G.940 pazartesi günü saat on birde Haydarpuşada Gar l.h&lesi 1 0.6.40 pnznrtesi ı·ünü saat 15 de kışlada lzmir levazım :C 1 - :C 1938 % 5 il<ramiyeli 19.02 

1 1 tıa&1 dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme uı;uli· amirliği satınalwR konıisyenunda yapılac\klır.' $ J A L U Z ,L E' R ffi Ergani 19.07 
e satın alınacaktır. Tııh!llin edilen tutarı 3950 liradır. :C Ahşap istorlar :C -------

Bu işe girmek jstiyenlerin 60 liralık muvakkat tanıinat Teminatı ruu\Skkatn akçası 296 lira 25 kuruştur. i ~ ' · 
~e kanunun tayin ettiği ves.dkle birlikte eksiltme ghnü ' Şartnamesi hergün komisyonda görülür. ::C • :C 
'aahne kndar komisyona müracaatları lazımdır. İstekliler ticaret edasında kayıdlı olduklarına dair vesika gös· ~ ~ 
i Bu işe .ait şaı tnameler komisyondan parasız ~larak da- termek mecburiyetindedirler. ~ ::C 
•tdrnnktadır. Eksiltmeye i;,tirak edecekler 249D sayılı kanunun 2 ve 3 üncü :I: i 

M· M· V. Deniz Müsteşarlığından: 
I İki ilii dört ndet Layter satın alınacaktır. İsteklilerin, satacak

tı layterlere ait evsaf, şerait ve fıyntlarını lO hazirnıı 940 taribi
llt kadar bir mektultla müsteşarlığımıza bildirmeleri. 

• • • 
l 3@0 adet m. hruti çadır alınaeaktır. 
~tına. 

c • * • 

Bak: D. D. y. ilnn· 

~ lVlakinato, zımpara taşı, linierit k~ ğıdı beyaz üstübü ve 
& ''l'ıı raptiyesi elınucaktır· Bak: Elektrik sütununda Bolu 

.. ~~~~~a_:__ -------·-~---------
~k, Zahire. Et, Sebıe v. s. 

lrıt:..nbul Leva~-Amirl~~malma Komisyonundan : 
ç 65CO liralık toz 9eker ııluıacakttr. Pazarlıkla ekiiltmcsi 29.5.948 
~~flltnbn g·oü sn t 15 de Tepbıınedc Lv. im iri iti ıatınalma ko
~~1YOnuoda ynpılaca.tbr. Kati teminatı 975 liradır. Nümuueıi ko-
11YOıula iÖrülir. İıteklileriD ltclli ıı.rlte kemiıyeua relmeleri. . 

maedelerinde ve şı:ırtnamesinde yazılı vesikaları ve tenıinat muvak- ~ i 
luıtalarile birlikte ihale snatından evvel komisyona müracaatları. :I: :C 

Muhammen bedeli 24QOO lira olnn 300 adet mahruti çadır 
13.6.1940 Perşembe günü sant 15 de ka·pah :zarf usulü ile Ankara· 
da İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe gir~ek isteyenlerin 1800 liralık muvakkat temfoat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı ıün saat 14 e 
kadar Koınisyaıı Reislitioe vermeleri lazımdır 

Şartnameler parasız olarak Anltarada Malzeme dııir,.sinclen, 
Haydarpaşada Teıellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacalıtır. (4337) 

1 - 4 

İmtiynz Sahibi ve Y a2.1 işleri Direktörü: İımail Girit 
'suıldıtı yer: AJ.ıo BaumeTİ i.tanbul 

::c ::c :c ::c 
::c ::c :c :I; 
:c ::c 
::c :c 
::c :c 
~ = :c ::c 
:c ::c 
~ ::c 
~ :c 

~ ~ 
:c :c 
~ ' ::c 
:C Umumi acentesi ~ 

~ NİKOLA DA VRANOF ~ 
~ Mahmutpaşa Büyük Yıldız ~ 
:C Han 11·14 :I: 

1 $ Telef~n: 22870 latanbul ffi 
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CINQUIEME ANNEE No. 1433 

AB NNEMENTS 
Vllle et Province 
3 mois P.trs 450 
6 " 850 

12 " 15 
Etranger : 12 mois Ptrs 2700 

Le No. Ptrz 5 

MAi. 1 

Q ot:i ien des Adjudic tions, , . 

• 

28 MAi 1940 
~ 

ADMINISTRATION 

Galnta, Eski Gümrük Cad. 

No. 52 

Teleplione: 49442 

P our la Publicfte s'adressel' 
a I' Administration Journal Professionnel des Fournisseürs et des Entrepreneurs de l'Etat Boite P.ostale No. J 261 

Tat:>leau Synoptic::ıue des Adjudications Ouvertes Aujourd'.hui 
- ------il.il' -d ·-p~-.. c-;"utioıı. -:-- Licux d'wwwod-ı"udicntion •t du 

Obj .... t de ,'ndiudication ıuo e ... ... ı.!'adjudicat., e.timntif proviaoire Cabier des Cbargu Jours Heures 

--· .djudica1ions a RaiiifS __ _ 
(er' ~truct <'ns-Reparctions-Trav. Fublics- ateriel de C nstruction-Gartographie --

Trav. canalisation iı Akhisar 
lnstnll. pr. ndduction d'enu 
Constr. bat. Comptab. Particul. il Gerede (nj) 

,, bit. en bois pr. Adminis. a Erzincnn 
(cah eh 89 P) 

Pli cach 
Publique 
Gre a ~re 
Pli cach 

5880 81 

17783 16 

Constr. nbattoir tcchnique (nj) L 5394 96 
,, route entre Pertek et le pont de Pe r P i c:-ch 28878 60 

1333 73 

2165 90 

Municipalite Akhisnr 

" Bolu 
6-6 40 15 -

10-6·40 15 -
Dir. Compta . Partic. Bolu 1 mois iı pıırtir du 3-5·40 
Com Ach. F.con. Monop. Knbalache 12·6-40 ıs -

Municip:ılitc Dursunbey 
Dir. Trav. Pub. Tunceli 

Dans 10 jeurs 
15·6-40 10 

tek dans :Vil. Tunceli (cah eh 2 L) 
Drcssc . cr.cte etnt actuel vilıe Görd~s (30 hect.) " 450 - Municipalite Gördes 22-6 ~O 12 

Produits Chimiques et ha!.!!!~utiques-lnstruments _Sanitaires-Fourni~_re e~!:!of!!.!~ 
• 

Medicament Publique 5000 - 37S - Municipalite lzmir 10·6·40 
29-5- o 

16 -
14 30 Produits pharmaceut. et nrticles snnit : 176 lots Grc iı gre 2176 ...!.. 326 40 Com. Adı. Jnt. Tophane 

t lec icite-Gaz-Chauffage Centrpl (lnstaHation et IV&ateriel ·-___..... - ... ..,._........ - .-

Ampoules electr.: 1500-2000 p. 
Amı>uulcs de 20J wnt: 5 p.-·d. de !00 wat: 

7U p.·id. de 75 wat: 70 p. ·i • de 25 
wat : 330 p. id. de 50 wct: 40 p. 

Buch n de 2 tmperes: 22 'i p ·id. ee 25 am· 
peres:lüO p.·id. de "0 amperes: 125 p.
id. de 15 amp.':res: 150 p.·id. de 10 am· 
peres: 200 p. 

Publique 

" 

" 

Globe: 1 l p. .ıı 

lnstdl. tclimprıCütJr a# H. p::ı.., :ı·Bilccik·Eskişe· Pli cach 
hır .\. nk~r 

267 50 

77 25 

41) 75 
1.000 

licıbıllement - Ch U~C!ures - Tsssus - Cuirs 
~ 

Publique Toıle pı. emballage: 350-400 ;:id. pr lınceul: 
2< 0-250 nı.·tulle: 1500-l)Oao m. 

Bl)ttes en caoutchouc: 200 pa~es " 
euir, toilc Bran'da ete. Gre iı gre 
Toıle pr. embnllnge de 90-lC'O c.m. delnrgeur 
Habits: 20 oomp>l.·casquettes! 20 p.·costume· 

tııilleur: 6 p -capuchon: 6 p. 

> 

" 

1400 -
375 90 

5978 

Travaux d'impri~ rie - Papeterie • Four,nitur • de 

Pnpicr iı fıltrer: 1 t. Gre iı gre 

Beis de Cons!!:!!_~icn~Planches, C~~pente 

Madrier en bois de sapin resineux 
Bois de sapin: 330 m: 

Gre iı grc 

" Divcrs materiaux en bois > 

Madrier resineu:ıc: 500 m3·bois ~e co.ııst.: 40 m (ııj) PJi cacb 

Transport-C~~gen1eı~~~hargment 

Transport chıırbon: '30000 t. 
,, vianııfe Publique 

Location automobile de monture 

Con ~stible .. Carbura.nt-Huilas 
---~-----..~ 

Comlııustible: 3 lots Pııhlique 

üoiı de ebene: 50-60 t .·itl. 'hetre: 5L '·<i0 t. • 
petr le: 350-400 k. " 

Cbarbon de Zonguldak 
Huile pure marquc C.'.: .: 3,5 

> pr. cylindre: 1850 k. 
Benzine: 20 bidons·maz19ut: 290 bidons·lroile 

vacoum: 10 bidons·vnly aline: 3 bidons
:-raissc: 3 bidons-pctrol e: 130 bidons 

Charben de terro: 15-21 t. 
Boiı: 15· 20 t. 
Motor ine: 55 t. 
Huile pr. machine: 5 t. 
Charben de bois: 40 t. 

~ivers 

Confection tente -çoniquet; 70 P• 
Acier cmiinaire l> • outilhıre: ı t . 
Leitcr: 2·4 p. 

Grc a gre 
Publique 

,, 
« 

JI 

,, 
Pli cqeh 
Publique 

" 

Publique 
,, 

Machine: 1 J:>.""Pierre emmi: l p.·perforatcur: 5 Pubtique 
p."papieıı linjerit: 1 feuille 

Etoupe lıtlnn~he: 150 k. 
E.clisse de courroic: 2 'boites 
Tenle côo ique: 300 p. 

Acier, •tain, plomb ete. 

L,,.. . .,. ....... isı ons 

Pııin pr. une annee 

" " " ,, .. 
n n " n 

: 30-40 t. 

• 

,, 
,, 

Pli aoh 

Gre iı gre 

Pli nch 
I 

742S -
487 -

25700 -

10200 -
775 -

255 -

1050 -
925 -

1293 25 

t. 28 -
k. {) 02 
6875 -
1700 -
2000 -

3500 -
suo -

35 45 

7S -
7 50 

24000 

489 76 

7253 28 

1125 

105 -
28 '.i:C) 

869 70 

Muni ip lite Isparta 
· ,, Dolu 

l> 

" . " 
Adm. Gen. Ch. de fer Etat Ankara 

Bur. Exped. H. pa~n 
' 

Hôpital Rcgional Eolu 

Minis. Trov. Pub. Dep. Materiaux 
Com. Perm. Municip. Istanbul 
Com: Ach. lntond. Tophane 
ler Explof!:. Ch. de fer Etot H. paşa 

30-5-40 14 -
10·6-40 14 -

10-6.40 14 

10-6 40 14 -
12-7-40 15 30 

4-0 10 15 -, 
13-6-40 J 6 
29-5-40 14 -
29-5-40 14 
10-6-40 1-4 -

Bureaux 

557 
36 63 

1927 50 

765 -
58 13 

191 25 

97 

63 -
30 -

515 63 
127 so 
150 -

• 

262 50 
GO -

1800 -

36 75 

544 -
1087 50 

Com. Ach. Econ. Monop. Kııbntnche 12-6-40 14 -

Com. Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı 
Oir. Trnv. Pub. Bolu 
Com. Perm. Municip. btanbul 
Dir. Gen. Expl. Voics Marit. Etnt 

6me Expl. Ch •. de fer Etat Adana 
Municipalitc Malatya 
Com. Ach. Ch. de fer Etat Ankara . 

Vilayet Isparta 
Hôpital Regional olu 

Munıcipalite B"lu 

" » 
" J) 

Dir. Ferme Es!nf' Amelior. et Elev. 
Coton Malatya 

Munieipalite Adana. 
> 

" 
" 
" 

,, 
Çt>rlu 

'» 

" 

28-5-40 • 11 
Dans 1 mois 

29·5·40 . 14 -
17·6·40 }'5 -

29-5-40 10 -
4-6·40 15 -

12·6·40 15 -

39.5.4 16 -
4.5.40 ıs -

14-6-40 
10·6 40 14 
10-6-40 14 

7·6-40 15 

11-6·40 15 -
11-6·40 15 -
~-6·40 15 -
4-6-40 .ıs -
4-6-40 ıs -

Minis. Trnv. Pub. Depart. Mater. 14-6·40 15 -
ler Expl. Ch. de fer Etnt H. paşa 17·6·40 11 -
C.A. Min .Def. Nat. Ank. P· Mnrine Jusqu'nu 10·6·40 
Municipalite Belu 10-6-40 ı• -

,, " 
» 1) 

Adın. Gen. Ch. de fer Etat Ankara· 
Bur. Expcd. hL paşa 

Com. Perm. Municip. Istnnbul 

Procure\Jr Gen. Kayseri 
,, ,, Çorum 
n ,, Ketan 

10-6-40 14 -
10·6·4~ 14 -
13-6-40. 15 -

29-5-40 14 -

30-S-48 15 -
7-6-40 11 

31·5·48 14 -

L -ra==eaz· 

Du des 
x ic~ 

L'adjudication publique, au nom et pour ompte du foııf 
lsseur. de 250 vrilles 'marque Robel d'u•e valeur estiıtl 

tive de 773 livres, aurn lieu, le Mardi 2. 7. 940 a 16 heııre 
par devant la Commission d'adjudicationa d matcriB 
siegeant dans la chambre de la Direction de Materiau.l' • 
local du Ministerc des Travaux Publics a Ankara. 

Le cahier des chargcs d'ndjudicat~n et details peu\' 
etre obtenus gratuitement de la dite Direction de Materıııtı 

Le cautionnement provisoire est de 58 livre; et 13 iastrV 
l..es soumissionnaire" doivent se presenter a la susdite 

Commilsion le meme jour jusqu'a la meme heure munııı ~e 
cautionncment provisoire et des certificats prescrits d tı5 

cahier des Charges. (?.280) (3999) ~~ 
Memento des Fournısseurs 

LESADJuo1cAT10Ns ouı.·AuRoNr uEu 0EMA1N LE 29.5.~ -- . 
Ministr. Trav.' Publ. : ı Oiv. limes [No 1427] 

Chauıılıere pr. chııuffııge bituce[No 1405] Cuıvre elu.trolite [No 1427) 

Dcfter,terat Kocaeli : 1 Mochinc~cıutil a ,tourıı (Ne 1427] 
D.icombrea batea11x (No 1415) • Coton Lmtera c! Eurol'e [1427) 

Dir. Gen. Voies Acriennes Etnt Ferro·chrome (No 1427] 
Conatr. pıote [No 1418) Zinc electrolıte [No 1427) 
M · • 1 · Nitrate de ııoudıı (No 14..!i] 

unıcıp • . zmır : . ( 
4 01 

Oir. Monopoleı Ankara : 
Preuc et artıclea de cou111ınnetıı Nol ı.., 

2
5) 

• • Fnbric. caiaııes pr. bierreıı [No 14 
C•m. Ach. lnteo. Marıtıme : Com. Ach. Place Forte ÇaP•~ 

Serge pr. ct111tume~ [No 1419] ı 4261 Conııtr. pııvillon pr. ııoldat [No 1 
Dir. Forets Balıkesir : Municip. Kayseri : 

8.:ıia reıineux [No 1419] • 
Dccombnı ete. (No 1430] • 

Dir. P. T. T. lstanbul: 
To1lı pr. ıı:ıcıı ıılu fnctcuu (No 1420) Bureau Fis Kasımpaşa : 
Etoffa pr. palııtota [No 1421] Artıcles d'ameublement [No 1428] • 

Teile pr. 1ac:• (No 1421] Com. Ach. Comm. l&t. : 
C m. Aeh. Milit. Balıkesir : Chevau:ı (No 1432) • 

Tranaport effet• [N(l 1422) Municip. Kayseri : 
· Dir. Priucip. Mooop. lzmir: ~~avc [No 1432) 

Tranıport artıcleııı mouopolises o 1423] NOTES , Leıı Numeroııentre pıır• • 
Municipalite Çubuk : tbeseıı aont cetı:ı de gotre foorual d•0

' 

lutal. pr. adıfoction ııl'eau (No 1425) lıquel l°ııviı a paru. 
Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Mil.! (•) Leı nffaıre' suivie1 d'uoe ııste" 
Ankara : riaqoı .. rapportent a dea nnte• P" 

Gatte percbn [Ne 1425) 1 ııdjudication a in ııureacbere .../ . .. 
ZAY--

İskilip Kazası Milli Yardı~ Komi~esinden : . . te' 
lskilip kazası balkı tarafından Enıncnn felaketzedelere ıçın .1, 

1 

berru edilen 8352 kilo buğday, 9926 kilo temiz bulgur, 335 ı.~., 
• nrpa, 533 kilo buğday ve arpa karışık m~hlüt pazarlık ~u.retile 11~1 hafta müddetle sahhğa çıkarılmıştır. Tnlıp olnoların fskılıp kaJ 

Milli Yardım Komitesine müracaatları ilan çlunur · 

İzmir Belediyesinden " 
~ebir otelinin yıktırılmaktn olan eski gazino binasından çıkll~ 

mermerlerin satışı, fen isleri müdürlüğündeki keşif ve şartnalJle t 
veçbile açık nr,ttırmaya konlumuştur. Keşif bedeli 960 lira muvak~;. 
teminatı 72 liradır. Taliplerin muvakkat teminatı iş bankasına ' 1 
tırarak makbuzlariyle ib le tarihi olan 10.6.940 pazartesi günü sa• 
16 da encümene müracaatları. 

İçel Ziraat Müdürlüiünden : . 
Cinsi Miktarı Muhammen bedclı 

Kilo Lira J(uruş 
Karıtık pamuk çiğidi 22 93 773 25 
Pamuklıı çij'it 1,442 . 50 47 . 

Yuknrıda mıkdaril~ muhammen bedeli gisterilen pamuk tOiJ 

bumlarını almağn talip zuhur etmediğinden 3.6 940 perşembe g6ıl 
aant 10 l\a talik edilmiştir. 

İsteklilerin yüzde 7,5 teminat akçasile müracaatları. 

ahkesir Orman Müdürlüğünden : 
Cinsi Hacmi 
Çam 298 ,. 

ıılıkesir vilayetinin Edremit kazası dhilindc hudutları şarl" ıfJ 
mede 'yazılı Karapınar devlet ormnuınd n 298 metre wikip. ç:eıı 
afa<'l 8 ay içerisinde çıkarılmak ·Üzere 22.5.9'40 tarihinden itıb• 
2U iÜD müddetle açık artbrmayn konulmuştur. h' 

Arttırma 11.6.949 tarihine müsadif salı günü saat 15 de 13ıı 
keıir orman müdürlüğünde ynpılacaktır. k,t.1' 

Beher gayri mamul metre mikabın muhammen bedeli 510 
ruıtur. 

Muvakkat te inat 114 lira. 6• 

1 
Şartname ve mukavele projeleri Balıkesir Edremit orııınP 111 

dürlü~ndo aör&UBb~ir. 


