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Ekonomik Haberler -
Tadilen teşkil olunan ihracatçı Birliklerin listesi 

I) 1 - Unvanı : Ege Mıotakası Kuru Meyve İhracatçı· 

2- Merkezi 
3 - i,tiial mevzuu 

2) 4 - Faaliyet sahası 
1 - Unvanı 

2- Merke:ıı.i 
3 - İştigal mevzuu 

~) 4 - Faaliyet sahası 
1 - Unvanı 
2- Merkezi 
3 - İtti,.al mevzuu 
4 ...._ Faaliyet sahası 
l Unvanı 
2- Merkezi 
3 - İ,.tigal mevzuu 
4 - Faaliyet sahası 
1 - Unvanı 

lan Birliği 
: İzmir 
: Uı.üm, ineir, kuru meyveler 
: Ege mmtakası 
: Türkiye Tiftik ve yapağı İhracatçıları 

J3irliği 
: lstanbul 
: Tiftik, yııpağı ve kıl döküntüleri 
: Bütün memleket 
: İzmir Pamuk ihracatçıları Birliği 
: İzmir 
: Pamuk ve döküntüleri, çiıit 
: Ege Sakarya ve Marmılra Havzası 
: Çukurova Pamuk İhJacatçıları Birliii 
: Adana 
: Pamuk ve döküntüleri, çitit 
: Çukurova ve hinterlandı, Hata! 
: 'fürkiye Zeytinyağı ve Nebatı yağlar 

İhracatçıları Birliği 
2 - Merkezi : İzmir 
3 - İttiıal mevzuu : Zeytinyağı, nebati yağlar, küsbeleri 
4 - Faaliyet ıahası : Bütün memleket 

Yeniden kurulacak İhracatçıla~ Birlikleri 
I) 1 - Unvanı : Ttlrkiye Fındık ihracatçıları Birliği 

ı - Merkezi Giresun 
3 - iıti~al mevır.uu : Fındık 

1) 4 Faaliyet .abası : Bütün memleket . 
1 - Unvanı : Türkiye Palamut llırncntçılan Birliği 
ı - Merkezi İzmir 
3 ittı,.al mevzuu Palamut ve hülasası, mazı, somak ve 

4liğer tanenli maddeler, kitre, meyan 
kökü ve balı 

a, 4 - Faalıyet sahası : Bütün memleket 1 Unvanı 
2 Merkezi 
·i lttiıal mevzuu 

: Antep Fıstığı ıhrac tçıları Birliği 
: Ca7.ıantep 
: Antep fıshgı 
: Bütün memleket i) 

4 - faaliyet sabası 
1 - Unvanı 
2 - Merkezi 

: İstanbul Hububat, Baklıyat ve Yağlı 
tohumlar İhracatçıları ~irli2i 

: İstanbul 
i - fttigal m~vzuu 

$) 4 - Faaliyet sahası 
1 

- Unvaııı 

: Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar 
(çiğit hariç) 

: lstanbul, Orta Anadoln ve Trakya 
: İzmir, Hububat Bakliyat ve Yağlı T Q• 

humlar İhracatçıları Birlıti 
: lzmir ~-Merkezi 

- ittiıal mevzuu : Hububat, bakliynt ve yailı tohumlar 
(çiğit hariç) 

8j 1 - Faaliyet Hha11 : Ea-e ve Antalya mıntaLcnları 
- Unvanı : Mersin hububat, Bakliyat ve Yağlı To· 

humlar İhracatçıları Birliği 
: Mersin ~ - Merkeı.i 

- lqtiıal mevıwu 

:- Faaliyet 1aha11 
- Unvanı 

Hububat, ba diyat ve yn0lı tohumlar 
(çi~it hariç) 
Mersin ve Hinterlandı 

2_ "-• k . i nıer ezı 

Samsun Mububat, Bakliyat ve Ya lı 
Tohumlar ıhraı:atçıları Birliti 

: Samsun 
- i4tiral mevzuu 

• - Faali7et sahası 
Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar 
(çikit hariç) 
Karadeniz havzası .......... __ , ____ _ 

~ '!._!_Ş TıCARETıMıZ 
' "Ktt d Heıapları Bakiyeleri A aesaplarındaki 
" ~ ili ithalata Ait Taah· alaeatımız l~. IUO 
''ı\i hltler lsvıtre 

2 355.200 
157.100 
436.900 
781.600 
225 200 

~ı....ı Yt Cii•luwiyet Mwkeı: Ben· Lelustan 
M ~.,, Macarıstaıı l~' 1'. alıaa. ı.e..p btlualar1t1a Norveç 
.,._~it i-1940 •rihhuieki kliring Romanya : 

rı aakıyeleri. Borcumu : 
l~1 CiTVtL: ı Huuııi hesap T.L 
~ 1t Cı L k u Estcı hesap T.L. 

179.100 
4.800 

1.252 000 
1.435.900 

~lıııı.f.L. lll•ari:ret Mer ez aan· 
· '"'• 1t1· L 1 Yeni benp T.L. ''>'tl"i: ıriftg hesapları NGrf 11 

"ıle)( 
~ _et: Miktar T.L. Alacatımız : 

Muvakkat T.L. 
iıki turizm 

240 700 
~~''Ya 
~~~l>larındnki 
'~y~t 11.449.100 

aualııı 80.400 271.100 1. 164.300 
94.JOO 

647.700 
s.s.c.ı. 
Yananistan 

~ Pl'rırad.ki 
~!'tbıt 1.688.100 13.761.600 M6mlek.et 

C.l!.TVEL: 2 

t~d 602.61.10 Çekoslonkva 
~ iya 7~7.0lO A. he. alac. T.L. 

~ 1 1142 •nn B. be. bor. T.L. d .... ovu 

MiktarT. L 

I04.IOO 
13.300 90.800 

14'.600 ~~r .. ' 330.200 E.tonya 
" hal ya 

~ >a 7.782.500 A .he. alacatımı:r; TL 
b ~ 219.JOO B. he. borettmu:r; T.L. 

590.500 
495.100 

89.900 
131.800 
69.500 

~~ ı_ Litvanya ~~'11ldalai Yugoslavya 
2.509.aoo Letonya 

!& == -
M ü t e a h h i t 1 er i n T a k v i m i -- - --- --~-- ---

y ARIN 2. 4. 940 ta YAPILACAK İHALELER - -
Birecik Belediyesi : 

İ111ar plan tanzimi (No 1349) 

D. D. Yolları : 
Telgraf lıandı (Ne 1332) 
Si indır yafrı (No 1350) 
Kur un ıevba (No 1361) 
Cıliilı lıcya:ı: cinı (No 13Cii) 

Teknik Okulu SAK: 
l.hrpb (No 1360) 

Karadediz Eretli Belediyesi : 
içme •uyu ıaale projesi lon:ıı i {No l.ı60) 
İnhisarlar Umum. Müd. : 

Muhtelıf ofset mÜrPkkebi (No 1359) 
Bakıılit lı:apak (No Hl6') 
Kıyım bıçatı {No 1366) 

Ankara Belediyesi : 
f)emir b n& ve teferruatı (No 1360) 
Su\fat do umin (No 13,5) 

İstanbul Maarif Mıidürlüğü : 
Bakır tep•ı, tnbok, ka10n kepçesi, lcev· 

ııır, ma~rapa v11 . (No 1362) 

Ankara Lv:ı. SAK: 
Tavuk eti (No 1363) 

M. M. Vekileti: 

• 

Kar.an le •Üperhiter boroıu (Ne 1369) 
Sabra pilı (No 1372) 

Askeri Fabrik. U. Möti. Ank.: 
Demir uç (No 1'70) 
Terme tezgahı (No 1379) 
Sert maden kalemleri (No UiO) 

Erzuram Lvz. SAK : 
Ühı mal&amHi Şevrole marka (Ng 1!170) 

1 
Tophane Lvz. SAK: 

Atlu (No 1371) 
1 Motörli tuz çekim malıinHi (Ne 1S71) 

Un çnalı (Ne 1372) 
Kriple ve lanrıaria kimüri (Ne 1172) 
Sesli aioema nıakinuı alit Ye e4•ntı 

(Ne 1374) 

l:dirae Askeri SAK: 
Kıızma, kürele, lııalta Y•. kılıfı (Ne 1J7l) 
Er kuıcluruı (No JJ72) 
Fur11u tamiri (Ne 1373) 

Ankara Nimu11e Haat. lııafta.' 
bibliti: 

Hutaoede ölenlerin r.ati •ŞJHı (No 1312)~ 

Balıkesir Ask. SAK : 
Keçe belleme (No 137J) 

Konya i•iıisar. Baımitlirlij'i : 
lnbiıarlar f4ar .. i binuı tanıiri (No 1367) 

Selioıiye Askeri SAK. : 
Gardrop (No 1175) 

Hamit : ( ] Tırnak içıne alc-11 nu• 
marala,., İJİD hanai Hyılı fnetede neı,... 
oldu~nu gösterir. 

[•J Sonunda yıldız itareti bulaaan ifle 
mür.aye4eye aittu. 

~~~~o~~~~·~~-----~ 

• • 

j SALAR 
.. aat -Tamirat- aha ii!eri - Malzaıue-Harita 

Sivas Uzun.yayla Aysır Dı;.;poııa Müdürlüfliıulen. 
465::s lira 13 kuuş keşif bedelli müesse&e•iz. merkez:iuııleki r.yl'ır 

ailırı ile 399 lira 50 kuruş keşif bedelli aynı ahırın e;er lcanıarası 
tamiratı kapalı zarf usulü ile eksilt111eye kemılm•ttıwr. ihale il ni" 
san 940 tarihine miisadif cuwartesı güui 1aat 11 de Sivas Veteri••r 
Müdürlürunde yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı .17~ lira 33 kuruftur. Ba tamirata ait ketif 
ve fenui şarhıamHi iıtiyenlere paras 1 verilir. 

isteklilerin 24;ıQ numaralı kan•u•a h•kimleri cial.ili•4leki vesika 
ve muvakkat tewİ•at ve 5ivas Nafıa Miiıilirlttl•ciH alacaklar, eh. 
liyet vcsiknlarını havi teklif mektuplarını iilaJe saatiaciu lıııir saat 
evulinc kadar Sivas Ve eriuer MiidürUiiüue içtima edecok Keais· 
yeun tevdi etmeleri ıartoame 'Veaıair evrakını ıörmek iıtey•alerin 
depo MüaurJuiu ile ~ıvas V c:terıııer Mutiürhijiue nıir&c•atları. 

" Çanakkale Vakıflar Mücliirlüf iiıulen : 
Eksiltmeye konulan ıı : Lapseki kuasıuıu Çardak k67btle ki. 

ııı kıymetli escrlc:rdeu ve yakup be1 vakfı bayralıadan Kern• ~ara· 
yın büyük Han tamiratı olup l~ iiiu müddetle açık eksilt•eyc ko. 
uulwuştur. 1'.e§if bedelı J045 lira Hi kuruıtar. 

.t.ksiltme 5.4.940 taniliue r a s t l ı y a D c:•aa l'ini saat 14 de 
~auakkale vakıflar wüdurlaj'üude toplaaauk kn•is1eucia yapıla· 
caktır. 

istekliler, ekıiltme şartnamesini ke~if ı:etvellerile lıııwaa aiteferri 
evrakı vakıflar müdüıliij'ünde para11z olarak J'6rebilirler. 

Eksıttmeye ~iıebilwek içiu isteklıleriu yüztie 7,'l ••vakkat te
minat vermeh:ri ve ehliyet vt:11i.kölnrını komisyeua abru;,ı: etmeleri 
lazımdır . 

r: anakkale Nafıa Müdürliiünden : 
Kapdı zarf usuliJe eksiltmeye çıkarılau it evYelce açık eksilt. 

me sure ile ibalesi yapılwış elmaaıncian dolayı ilıııaleıi feslııı edilmiı 
olan Çnuakkale Balya yolunun 1 +OOU kilometresinden 4+two kile
metresim~ kadar olan 3000 metrelık kıımıo tamirata iıin lüzumu olan 
225U M ham taıın yol b•yunda ihzarı olup ketif becieli 6187 lira 
:>O kuru~tur. 

llııalesi 12.4.940 tarihine rastlayan uma rinü saat 15 4le Ça. 
nakkale nafıa müdürlüğüude topla•acak kemisyon l.Hurunda yapı· 
lacaktır. 

Eksııtmeye fİrebilmek için taliplerin 464 lira 6 kuruşluk mu
vakkat teminat vermeleri ve 94U yılı ticaret otiasıaa makayyet 9

8
• 

l•nduklarına dair vuika ibraz etmeleri liı:ımtlır. 
Bu ışc:_ a~t ~vrakı .. keıfiyeyi J'.Örmek ve tafıilat alaak iıteyeRleri11 nafıa müdurlutune muraaaatları ılio olwn11r. 

• * • l~apalı urf 111ulile elc:silimeye çıkarıla. İf evvelce a~ık ek
siltme suretile ihalesi yapılmış elmasından 4lolayı ihaleıi fHJ. edil
miş olan Çanakkale Balya yoluna. 4+000 kilometreıinden S+350 
ldlometresine kadar olan 4350 metrelik kısmın tamiratı eaasiyHi 
için löz.umu olan .i262 5UO M5 bam tatıu yol boyu.da el•p il.zarı 
keşif bedeli 5872 lira 50 k11raftu. 

İhalesi 12.4.940 tarihine rastlayan euaa pni saat 15 tle Ça· 
"akkale nafıa mütlirlötünde toplanacak komiıyon lıııH•rHtla yapı· 
lacaktır. 

Eksiltmeye iirebilmek için talipleri• 440 lira 4i kur11tl•k mu· 
vakkat t~miHt vermeleri n 940 yılı ticaret odaıına mukayyet ba. 
111nduklarına dair ve.ika ibraz etmeleri IAıımdır. 

a sac =:z:az:ı: 2l 

Bu ite ait evrakı ketfiyeyi rörmek n tafailit almak isteyen
lerin nafıa mldirllt6ue miracaatları ilin olunur. 

• •"' Kapalı zarf .. ulile eksiltaeye çıkarılan ~ n~elee a~k 
ekıiltme ıuretile ihalesi yapılıaıt elması.dan delayı ibaleıı feabedil· 
miş olan Çaaakkale·Bal1a yol•Hu 1+350 kilometresiaia• 15+030 
kitemetrosioe kadar olan 6915 metrelik kaa•ıu ta•İrah itin lüzam• 
elH 4438.250 M3 bam t•fın yel beyHda elup ibaarı kefif lıııedelİ 
5458 lira 53 kur•ıtu. İJ.alHi lt.4.940 tarilaiae rutlaya• ••ma pal 
saat 15 ele Çanakkale Nafıa Müdirliitü•4le toplHaeak Ke•isyea 
h•z•r•11da yapılaeakbr. 

.lksiltmeye l'irebilmek iti• talipleri• 409 lira 24 k•"lflak ••· 
yafr.kat temiaat nrmeleri n 140 yılı tiuret edaaıaıla ••ka7yet ba
l•nd•klarına dair veıika iltraa etmeleri lizımdu. 

•• İfO ait nralu keşfiyeyi r<Sraek Ye tafıillt al.ak iıhy••
ıeri11 Nafıa Müılürlütlae mlracaıtları illa el•nur. 

Çanakkale BelediyeshıcleD. : 
Yakarı çartıtia yenidem yaptıralacak elan 20U7 lira 7fi kuuı 

lıııedeli ketifli Ye 151 lira m•vakkat teminatlı •m••İ .. ali inpaı •· 
çık eksiltaeye ııkarılmıi isede tayin edilen ihale ,..Dl•de talipleri• 
teklifi lııa.lclı layık J'Örülmediafo4len 6 -t.940 eamarteai pnii saat l I 
de ilu.leai 7apılmak iHre 10 ah müddetle te•ııiit eclilmittir. Talip 
.ı .. 1arın aezkur rün ve saatte • ltele4liyede aıll•tekkıl ..... e.e 
prtname Ye aair lıusuaat laakkııula mala•ai al•ak iate7ealeri11 • 
ledi7e •• .. aaelt .. iae raüraeaatları illa el•aar. 

Çaeakkale Ortaokul Direlti:örlqiadea : 
Ça•aklr.ale ertaokııal paHyo••nan ketifaameıi ••ciiıliHe yaptı· 

a 18 liralık ta.irat 25.i.i-40 taribintieu 15.4.9.tO tarilaiH katlar aflk 
eksiltmeye koaanııtar. M•vakkal temi.at il liraciır. İlıııale 11.-4.940 
pazarte1i uat 16 da ertaok11ltia müteşekkil k•1111i11ea lıı•nra•Aa 
yapıluaktır. Ketifaa•eıi ı-ir111ek arzu eaealer okul •itiirUitiiae 
•lraeaat eta&leri. 

Çanakkale Miııtalake• Mevkı Satıaalma K••iıyoaua.iaa : 
MuGtalıılııem mevki İnfaat koaiıyea11 tarafı•4lau icHl.at me•tlİ· 

reğiııia inşası kapalı zarfla eksilt.eye keaalm•tl•r · 
İlıaleai i.•.~40 cu•a pnü saat l l ele mistailkem mevki salı· 

aıalma kemis7on11nda yapılacaktır. 
Meak\ır intaatı• bedeli k•;fi J00t lira 77 karat el•p ••vakkat 

teminatı i71 lira IJ kor•;tar. 
Talipleri• b• intaaıta ait ke;if, preje ve plaalarıaı •Htalak•• 

mevki satınalaıa ko•İsyo•••cla l'irebilirler · 
1.tekliloria 2498 ıayılı kaaaucla yazılı naaikl• H yazılı teai· 

nat akıaaile birlikte ke•İı7o•a aüruaatlan ilia ol••ar 

li.,., ltilMk vı lfP..!!_f!J&rı aııt, HINıı ~wz. 
Milli Miidaf aa V eki.le ti Satan alma KomiıyoD"'Ddaa 
Hcpıiuc tahaia edilea fiatı 4000 lira elaa ~O kile Hlkesti.k 

ile -4QijQ kilo 762 C. nk11m yatı paaarlıkla Htaa alıua~aktır. Paaar• 
lıtı 4.4. 940 pcr4e11ıbc pni saat il dedir. Kat'i teminatı lbW lira 
elap tart•amcsi komisyoacia J'Örilir. falipleria auay7•• vakitle 
M. M. V. ıatınalma kemiıyeu11ada bul•ıua .. ları. 

Elaii-tk, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malı.) ------- - - -
O. D. Yolları ve Limanları Iıletme U. İdareıinden : 
M11laaa•en bedeli 1120 lira olan 25 adet 75 watlık Ye 75 adet 

lia wathk civalı ampul 16.4.940 salı pai saat 11 de Haydarp•fada 

6ar lıııiaaaı .iabiliucleki ke•isyoa tarafından açılr. eksiltme uıulilc sa· 
tın alı•aıııaktar. 

Bu ite l'ir•ek isteyenleri• 8" liralık ••nkkat temi•at •• ka. 
...... tayin ettiti Yeaaikle ltirlikte eksilt •• si•ii saatiue lr.a4lar 
keaisyena airaeaaları liumclır. 

B• ite ait t•rlnameler kemisyendau parasız elarak tlatılılmak. 
tadar. 

Mensııat -Elbise -Kundura -Çamafır v. s. 
---------~-mm Tô!I - _-.-......... 

Jamiarma Genel Komutaalıjı Aakara Satınalma 
Komisyonun.lan : 

Bir kilesuna 225 ku•f kıymet tal.mi11 edilen yirmi Def bin ki· 
ledan etuı: bin kiloya kadar va11flarına •ygun kiaele ile bir kilo· 
suna 275 karu; kıymet biçilea on biu kiledu en bet bin kiloya 
kadar aarı nketa kapalı ;ıarf .. ulile 17.4.940 çartamba Jrlnü saat 
10 da topta. veyahut kösele val.:ata, ayrı,ayrı en acH fiyat tekln 
eııılende• satın alınacaktır. 

Şartnamesi altı lira kartılıjuıda koaiıyo11daa abnalti-eek olu 
t.11 ekıiltmeye sirwek istiyenlerio yalnız kösele iıia 51'88 liralık 
yalaıa nkate içinda 30iM liralık, iler ikisine istekli ela•ın ıııla 72iO 
liralık ilk teminat saadık malr.bua veya lıııanka me~tubu ile tart ... 
mede yaulı bel,.eleri mubtHi teklif :ıarflamu !telli fi• saat 4leku· 
n kadar komiıyona Yer•İf elaaları. 

• Bir metresİ•e alt•ıf bet kuat kıymet tak-dir eııılil ... vaııf • • 
Ye 3rnetine •yrun it ve tula el9iselik on ••t bi•.iem yirmi ltia 
metreye kadar mni bH 11.4.946 ulı finü aaat ••ıııla kapalı sarf 
aaull ile satı• alıaaeaktır. 

$artnameıi parasız koıniıyoadaa alınabilecek ba eksiltmeye 
ıirmek i.tiyenlerin 975 lirahk ilk teminat ıaadık makbuza nya 
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Ahır inş. ve ahırının eğer kam raaı tamiri k. z. 485 
Heli in,. (temd.) 
Kervan sarayı tamiri 
Çanak. orta okul binası tamiri 
Eceabat mendireği in,. 
Çanak.-Balya yolunun arasında b ı:a taş ıb

ıtarı: 2250 m1 

aç. eks. 
,, 
" kapalı z . 

Çaaak.-Balya y luntm arasında taı ı ı:.arı 
,, ,, ,, ha taş ıh· ka alı z, 

zarı 

Parke kaldırım İnf. 
Floryada ~azino tarasa aydınlık yerinin 

tanzimi 
Şişlide Hanımefendi ve Hovarzemş b 

Sok. kaldırım inı. 
Edirne orta okulu binaaı tamiri 
Mutbak tamiri 
Bulatıkbane tamiri 

il açlar, Klinik ve 

aç. kı. 

,, 

" 

pa:ı 

,, 

S11tkoııtik: 400 k.·vakum: 4 t. paz. 

13 .... 399 58 
2007 79 
J045 6 

51 
5001 77 
6187 50 

5872 50 
545 51 

7 5 o 
2599 -

4497 29 

1149 47 
37 90 

150 -

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Civalı ampul 75 watlık: 25 ad. 125 watlık: aç. eks. 
Ti ad. 

Mensucat, Elbi ır v .. -
Kösele 25-30 t. 
Vaketa: 10-15 t . (tart, 2 gurup için L .) n 

Yatak kılıfhk be1:: 8-120 O m ,, 
Mni iş elbiıelik bez: 15·20000 m 
Dektor gBmleti: 1500 ad .. ameliyat ı mle- paz. 

fi: 1500 ad.-haatabakıcı 'ömleti: 1500 ad. 
ı . .f.940 almacatı ilan edilen 2i00 battaniye -

ahnmaıından sarfınazar edildi 
Hamam peşte•alı: 500 ad.-el llavluı•: 50 p z. 

ad.-umuz lıavlusu: 15 O ad. 

1120 -

k. 2 25 
" 2 75 

m. O 53 
65 

fyası Mutamb , Hah, v.s. 

Talebe ıardirobu: 60 ad. 
Kaılifeli yol keçesi: 120 m. 
Büyük koke paıpaa: 1 ad. 

a§. eks. 953 50 
,, 960 -

" 30 
Baıamak liaupyonun döıcmeıi: GO m. 
Koko yol keıesi: iO m. 

,, 98 -
,, 12U -

_ıatbaa işleri - Kırtasye-Yazıhane Levazımı 

Ktiket baıtırılma11 razH tiıelerine yapıştırıl· aç. eks. 
mak itin 2 milyon 

Kereate, tahta ve sair• 
~ -.. --~----------
Cır alı tam telıraf direti: 1660 ad. 

Nakliyat Botaltma YUkletm 

~ya aakli: 12000 t. (temd-> 
lzmir limanına ıeleaek vapurların yükle· 

ıııe, boıaltma Ye aktarma İfleri (ıart. 
35G lnt.) 

lamir limanına relecela D. Deniayolları İş
letmeıioe ait vapurlardaki hamuleniıı 

1ükleme, betaltma •e aktarma itleri 

paz. 
kapalı x. 

,, 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v. 
-----·--------------~·------.;.....;.. ______ __ 
Rokempezc köıaürd 00 t. 
Karaltiik kok kömilr : 15 t. 

poz. 

Vak•m yağı: 1664 k.•nlnlio: (99 k.·gres: paı:. 
Ji2 k.-ıaz yatı: IG6 k. 

Vak•m: ( t. (Bak iliç sltunana) 

MUteferri 

Parke taııı: 50000 ad. (temd.) 
Ham taı: 974 m' 
Deniır. motörü: l ad. (şart. 134 kr) 
Ranu yap.: -43 ad. 
Yataklık pamuk: 7 t. 
Motopomp: 6 ad, 
Ateı t•jlaaı ve harçlar 17 kalem (şart. 

810 kr.) 
Çi•I: 13-41 k. 960 srr. 
Tel: 331 k eoo gr 
Çiako: 10499 k, 03 gr. 
Cam: 88 m' 

,, 

ç. eks. 
paı.. 

,, 
,, 
,, 
,, 

,, 
,, 
,, 
,. 

Saf levha 1-1.5 mm: 4 t. O 300-32 mm: 4 t. -
Sıhlııiye erbat çantası : 500 ad.-aı hiye arka pa:ı. 

~aataaı: 1'00 adet 
Lokomotif malzemesi: 50 kalem 

Anp aaçı: 608' ad. 
Aran 1ap. 
Ka•yonet fUHİ 1 tenluk (temd.) 
Ölet& 

11..ak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Sıjır eti: H t . 
" : l t . 

Pirinı: 62 t.-nobut: 50 t. 
KeHıe ıeker: -4 t, 
Pirin9: 45 t. 
Nohut: 50 t. 
K. fa .. l1e: 80 t . 
Butclay ötitmeıi: 3!IO t . 

.. : 3009 t. 
Pirinç: 16 t, 
Nolaut: 11 t. 
Sıtır eti: il t. 

li. U 7 a y e d e 1 er ......... _.. . ~-----......__ ____ _ 
Çıra: JIO kental 
Hayvan: 1( ltat 
Dikili atat 1111 •' 
Zeytia 1at 

" 

paz. 

a~. eks. 

p z. 
,, 
,, 
" 
" kapalı ı:.. 

,, 
paı:.. 

" 
" 

af. art. 

kapalı r.. 

650 -

Beh. 4 -

4800 
140000 -

20000 -

t. 15 50 
t . 24 50 

itil 73 

Beh. O 09 
2045 40 

!685Q -
3010 -
2100 -

12500 -
176 00 -

1588 23 
11 

4199 72 
114 40 

2559 -

2500 -

4400 -

21930 -
1680 -

13500 -
55 o -

16000 -
48750 -
49500 -
il20 -
2800 -
4iOO -

379 33 
151 -

39 -
375 13 
464 06 

44 43 
409 24 

7 40 
194 92 

377 30 

9-
22 50 

600 -

4 -

51 
3094 -
522 -
975 -

1912 60 

71 51 
72 -

2 25 
7 50 
9 

-48 75 

491 -

a80 -
i250 -

1500 -

197 50 

167 -

153 40 
4027 50 

452 -
315 -

1875 -
2 lOO -

11 1 
8 80 

Jl4 98 
8 o 

191 25 

16 -

338 -

3289 5t.I 
252 -

2035 -
82a -

2400 
3656 25 
27Z3-
761-
420 -
ın -

Sinı Ayrır Depo .. Müd. 
Çanakkale Belediyesi 
Çaaak. Vakıflar Müd. 

,, Ortaekul Direk. 
Çanak. Mst. Mvk. SAK 

,, Nafıa Müd. 

" 
Ank. Belediyesi 
ist. Belediyesi 

,, 

Edirne Maarif Müd · 
Edirne Ask. SAK 

" 

M.M.V. SAK 

O.O. Yolları Haydarpa,a 

Jandarma Gen. Komut. Ank. SAK 

,, 
n 

M.M.V • .SAK 

Askeri Fabr. U. Müd. SAK Auk. 

Isparta Ask SAK 

• 
Çeram Küçük Sıhhat Mekt. Müd. 
M.M.V. SAK 

,, 
n 

" 

Ank. Belediyesi 

Seyllan P.T.T. Mld. 

13-4-40 
G-4-40 
M-40 

1>4-40 
54-tO 

12-.f.40 

il -
il -
4-

16 -
il -
15 -

12-4·40 15 -
12 4-40 15 -

ıM-40 ıe ao 
18-4-40 1, -
11·.f-4(} 14 -

4.4.40 14 -
3-4-4 10 
3-4-40 11 

4-4·40 11 

16 4 40 11 -

17-4-40 10 
17·4-40 10 -
16-4-40 15 -
16-4-40 10 
$-4-40 10 

2-4-40 11 

4 4 40 15 -
15-4-40 l 1 
15 4.40 1 ı -
15.4.40 11 -
15·4-40 11 -

16-4--40 1 o 30 

8-4-40 15 -

Ank. Lvz. SAK 1·4·40 14 -
Devlet Limanları İtlet. U · Miid. İı:· 16-4·40 11 -

mir Şubesi 

" " 

Marmara Oasübahri K. SAK lzmit 
Aok. Stadyum ve Hipodrem Direk. 
Ank. Lvı:. SAK 

M.M V. SAK 

Sivaı leled. 
İıt. Belediyesi 
Deniz Lvz. SAK Kaıımpaıa 
Ank. Lv.z. SAK. 

., 
Ank. Belediyaıi 
Aık. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

Selimiye Aak. SAK 
,, 
,, 
" Tophage Lvz. SAK 

" 

ll-4-4Q 15 -

1·4-40 15 -
8-4-40 15 30 
2-4 40 10 -

4-4 40 il -

6·4·40 14 -
1-4 40 14 
5.4.40 I~ -
3 4-40 15 ~ 
3-4 40 14 -
5-• 40 IO 3j) 

15-4-40 14 30 

15-4·40 14 
15 4-40 14 -
15.4.40 14 -
15-4 40 14 -
8 4-40 13 30 
5.4 40 15 -

r 

D.D. Yolları Ank. ve Londrada Türk 20·5 40 a .Lı:ada 
Ticaret Ateşeliği 

Ank. Stadyum ve Hipedrem Direk. 4.4.40 15 30 
dirne Aık. SAK 3.4.40 15 -

Adanı.ı. Ziraat Mticade iıtasyoııu Müd. 8·4-.tO 15 -
Atlana Vilayet Veteriner Müd 

Çorum Ask. SAK 

" Kor SAK (?) 
Edirne As·. SAK 
Kayseri Aak. SAK 

,, 
11 

Afyon Ker SAK 
Edirne Aık. SAK 

" 
• 

Tekirılat Timen SAK 

s-4.40 14 -
8-4-40 14 -
1 f).4 40 11 
2-4-40 16 -
2-440 ll -
2 4.40 15 30 
2-4-40 16 -

15·4 40 15 -
22-4-40 11 -
4-4-40 15 -
.C-4·40 17 -
2-4·(1 11 -

5 63 Çanak. Orman Müd. 4-4·40 14 -
4.4.40 Edirne Aık. SAK 

420 75 Denizli Orman Çevirge Müd. 1 l-4-JO 14 -
Vakıflar U. Mid. Ank. 

banka mektubunu muhtevi teklif mektultunu 
kadar komisyonumuza vermiı ol aları 

1 Nlıaa ı9"" 

• B. t • 11' k' ·ı ' * • ır me resme e ı se ıx t ruş kıy ıet tııkdir edı en .. . ~ 
ve orneğme uygun sekiz bin metred n on iki bin metreye 
yatak kılıflık bez lG.4.940 salı ünü saat 00 beşte kapalı ııırl 
lü ile satın alınacaktır. 

Şartnamesi parasız komisyondan alınabilecek bu ek•'Jt 
girmek istiyenlerin 532 liralık ilk teminat maki.uz veya 
mektubunu muhtui teklif zarflarının belli gün Hat 00 dir~e ~ 
komisyona vermiş olmaları. 

M. M. V. Satınalma Komisyonunda n : d 
_ Be~e!ine tah~in edilen fiatı 350 kuruş olan 1500 taP1 

gomleğı ıle beberıne tahmin edilen fintı 250 kuruş olan 1 
ameliyat ve 1503 tane bnstabakıcı gömleği 5 niauo 940 cııoı' 
saat 1 da Ankarudn M. M. V. satın ima komisyonunda P' 
satın. alın~c?ğından i teklilerin 1912 lira 50 kuruşluk kat'İ ti 
ları ıle bırlıkte pazarlık gün ve saatinde kemisyond bufuıırP 

~~!!la, B~o ve ev eşya L u. , H lı v.~ 
Çorum K. S. Mektebi Mildürlüiünden : 

953 lira 40 kuruş l·eşif bedelli mektebin 60 det talebe 
robu IS gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 4.4 940 perşembe ünft aat 15 d Sıhhat Mad 
binaaında yapılacaktır. 

Muvakkat temin t 71 lira 51 kur•ıtur. 
. .Ekslltwe artna mesiJe l<eşifn mesı m ktep itlaresind• olıı? 
hlerıu daha fıızl ı mnlüm t almak i iı~ mektep 
ları lüzumu ilan elun'-lr. 

M. M . Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
Aşağıda cinı ve miktarları yasılı malı: me 15 isnn 9~9 

teıi günü saat 11 de Anknrada M M. V. satınalm koıı:t11 

açık eksiltme suretile satın alın cağından isteklilerin •eslı•' 
ıaatta 90 lira O kuruşluk ilk teminatlariyle birlikte koıJJi•1' 

l 
lunmaları . 

Cinai Miktarı Mulı. fiyatı 
Kadifeli yol keçesi 120 metre O lira 
Büyük koko paspas 1 adet J lira 
Baaamak lixupyonua döşemesi 28 etre 9 lira 
Keko yol keçesi 60 metre 120 lira 

Bu malzeme hepsi Dirden bir talibe ihale edil~eefİ 
ayrı taliplere de ihale edilebilir. 

1 ~~!b~~--i~!:i, ~ırtasiye ve y~zıhane ~~· 
1 Ankara Bclediyeıinden : ~ 

Şehir gazoz Te soda ıiıeleri üzerine yapı1tır1lıtJ' 
iki milyon etiketin bastırılması en beı gön 111iiddt 
eksiltme:y e konulmuıtur. 

Muhamm n bedeli 850 liradır. 
Muvakkat teminatı 48,75 liradır. 
Nünume ve şartnamesini görmek isteyenleriıt 

Encümen Kalemine Te isteklilerin de 15.4,940 salı 
10,30 da Belediye Encümenine müracaatları· 

r4ahrukat, Benzin, Maki na yağları v. s. 
Marmara Üssü Bahri K · Satmalma Komlsyon&J.,d 
K~mutunlık ibti7acı i~in 600 ton Rekernpeze köın6rt O 

ili satın alınacaktır · Pazarlıl'ı 8 niıan 1940 paıııarteıi ıD~ 
de İzmitte tersane kapısındaki komisyon biae11nda yapıl' 

Beher ton kömurun tahmin fiatı 15.50 lira olup ıJJ~ 
minat 697 lira 50 kuı•ttur. Bu işe ait ıarlname bedel 
komisyondan alınabilir. ~ 

Pazarlıia iıtirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kao110 

ve~hile bu i;le ulikadar olduklarını röıterir ticaret vcıi~ ~ 
likte yukarıda yazılı ilk teminat makbuz veya banka ıtJ' 
muayyen saatte komiıyon başkanlığına vermeleri iliıı old 

Ankara Stadyum ve Hipodrom Dlrektörlüi6" 
15 ton Karabük kok komürü lınacoktır· Beb~ 

muhammen bed li 24 lira 50 kuruıtur· Taliplerif1 -
zartesi riinü sant 15,30 vil yot Daimi Enc··menif11 

ları· 

Ankara Lev zım Amirliği S lınalma Komisyoıı 
Aşağıda cins ve miktarı yazılı dart kulem işletııı' 

pa.zarlıtı 2 4.910 ıaat tO dn Ankar .. levaa.ım amiri ti 11 

misyonunda yapıla.aktır, 
Hepıinin muhammen bedeli 1111 

167 liradır. 

Kilo Kile 
1664 Vakum yatı 499 Valnli• 
---------------~~~~~~--~~-n ut efe r r' it 

Ankara Stadyom ve Hi drom Direktörliil 
GO bin adet nrnp açı alınacaktır eberinin mub•ıl' 

25 santimdir. Taliplerin 4.4 940 erşembe ıünü snııl 1 

yet umumi encümenine müracaatları. 

Ankara Levazım Amırliği Sntınalma KomisY0 
ı 

43 adet ranza yaptırılacaktır Paı:arJık 3.4 940 s ' 
kara levazım amirliğı satıual a kewisyonuı dn yapıl•~ 

Muhammen bedeli 3010 lıra k ti temiııuh 452 fiti 

komisyoDda ırörülür. 
• * • 7000 kıle yataklık pamuk alınacaktır P zarlı 

14 de Ankara lenzım amirliği satınalma komisyonuııd; 
Muhammen bedeli ~H O lira kali teminatı d15 li" 

komiıyenda ıirülir 

Ankara Belediyesinden: 

Uelediye için paır.arlıkla beş adet metopomp alı" 
Mubammen bedeli 12500 liradır. 
Teminatı 1175 liradır. 
Ş t . • i k . t" 1 . h .. -41,, ar oamesını ı rme ıs ıyen erıo er ıin encu,... J 

isteklilerin de 5.4.940 cuma ıinü saat ıo.ao da beli" 
nine •Üraeaatları. 
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D D Yolları Ye Limanları Umum Müdürlü ünden : 
Bedeli Tür • - fniiliz kredi anlaşmasından tediye edilmek öure 

111\iba} nası toknrrur eden İngıli::ı lnkoınotiflerine ait ta riben ellı 
lt•lem yedek parça pazarlık .suretile ve münhasıran İngili Eirmula. 
rıudaıı satan nlınae ktır. 

Bu hususta tanıtim edilmiş olan ıartnameler Londrıı o Türk 
l'ic ret Atcşelij'inden ve Ankarada DeYlet Demiryölları ~ lzcme 
Dairesinden tedarik edilebilir Şartn me almak istiyenleriı 1 u ka
bil malzeme imnl eılen bir İng liz fabrikasını temsil ettiklerini · fir
~.a Mismini vermek suretile bih~·ı erek, b•hriren veya şifoheıı } ukard 
•oı.u geçen yerlere müracaatları lazımdır 

Verilecek tekliflerin en ·nih yet 20.5.940 tarihine k dar Anka· 
rada Devlet Demıryolları Merkez. Dokuzuncu Arttırma Eksiltme 
Komisyonuna tevdi edilmiş olmusı lazımgeleceği ilau olunur. 

Askeri Fabriknlar Umum Müdürlüğü Merkez Satınnlına 
Komısyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 176 O lira olan 67 k lem muhtelif ateş 
tutlası ve harçları askeri fabrikalar um1U!l müdürlüğü ı t'r'<ez sa· 
hnal a komisyo~unca 15 nisan 1940 pnurtesi g-nü saat 4,3 da 
P•:ıarlıkla ilaale edilecektir Şartnaf'r'e 8 lira Sl k ruş mll bilinde 
ltoınisyondnn verilir. Taliplerin kat'f temin t olan 201t0 lira ve 
l490 numaralı k nunuıı 2 ve 3. maddelerinde i ves ikle komisyoncu 
•lır:ıadıklarına Vf' bu işle alakadar tücc rdan oldukl rına: d r t c ret 
odası veıikasile mezkur ıün 'e saatte komisyona n ürııcntları. 

İstanbul Levazım Amirlıği Satmnlma Konusyonundan: 
'4 00 kilo 1: l ,5 milimetre sa~ levha 
4 00 kilo 0,30:0,32 milimetre saç ı.vba 

M Yukarıda ebadı yazılı S ton &af le\•ha 3 nis n 940 çarşamba ~ü
nu •ant 13.30 Tophanede lvz. amirligı satımılmn kon is. onunda ya· 
pılacaktır. lateklilerin teminatlar" le belli saatte komisyona gelmeleri 

• * • 500 adet sıhhiyn erbat çantası 
1500 ndet sıhhiye arkn ~antası 

Yukarıda miktarı yazılı çantalar 5. 4. 910 cuma günü saat 15 
de Tophanede lvz. amirliği satınalm.ı '<om·syonund pazarlıkla s tın 
~•nacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 2550 lira, ilk teminatı 191 lira 

kuru:;tur. Niimunleri komisyonda :örülür. 

Edime Askeri Satınalma Komisyonundan : 
28 adet buğu bidonlarını taşımak üzere numune ve şortnamesi· 

ne ·· b 1 k b gore ara a pazarı in s tm olınacakbr. Pazarlığı 3.4.!ltO çnrşnm· 
le 8 günü saot 15 de Edirnede eski mü .. iriyet dairesinde satın ima 
Oınisyonunda yapılac ktır. Teminata 168 Liradır. Numune ve şarı

nnıııeai komisyonda glrülebilir 

Adana Veteriner Müdürlüğünden: 
Erzincan felaket :ı:adeleri · çin çift ve koşnmn elverişli 4·5-6-7 

Yaşlarıııd parası derhal verilmek şartile ökiiz satın alınacaktır. 
Satılık öküzü olanların ,, ilayet veteriner ınüdürlüğüne müraca· 

•Uarı ilan olunur. 

Seliıriye Askeri Sntmalma Komisyonundan : 
Miktarı Tahmin bed. İlk teminatı 

Cinai kilo gr. lirn kr lira kr. 
Çivi muhtelif 6341 98 1586 23 118 97 
Tel 331 600 116 l 6 8 8 > 
Çinko 10499 030 4199 72 314 98 
Cam 88 m~ 114 40 8 69 

it Yukanda nevi ve miktarları tahmin bcdellerile teminatı muvak· 
h •teleri yazılı 4 kalem rn;;ıaat malzemesi t lipl re yra 8.} rı H' } a. 

llt birden ihalesi y pıl mak üzere pnz.arlıkla s tın l ınacaktır. Pa
~arlı~ı 1!> 4.t 40 par.ertesi saat 14 de yapılaca tır. Ş rlııamesı her gün 
0nıısyanda görblebilir. isteklilerin belli gün ,; e saatte teminat pa

ralarıle Selimiye tümen sahnelma komisyonuna ırelmelerı. 

Adana Ziraat Mücadele İstasyonu Müdürlüğür.dcn : 
Müessesemiz için 27.3.< 4 giiııünde ihalesi yapılmak ü:ıere açık 

~1'ıiltnıeye konırn ve aıuhemnıen bedeli 2:ı00 lira olan bir to11luk 
~lllyonet faıiCSİ için t lip çıkınedıgındım ihulenin on gün d hu tem

:ıt ~dilerek 8.4.9 O pazartesi gunü s al oııbeşde Vil.ıyet z·raat Y1ü· 
lrluğünde yapılacatı, talıpluin şeraiti öğrenmek ur.ere müessese 

llıldlrl\ljiine milracaatları ilan olunur. 

İstanlıtul Belediyesinden 
Kemerburgu ile Keresteciler nrasU1do işlemek ü:ı:ere iki adet 

~t•ltibc: ihtiyaç vardır. Belediye otobüs iıntiyanı ı isr ıal ediacej e 
'atlar duam etmek ve Beledıye lehli ı&t y ptığı nnd ıı itib ren oto. 
lıleri Hrviıtca ' kmek lıay Ü "artile ı..ukılr h tt otobiis şlet 
~·1• talip olaalaruı 9.4.i.CO tarihi.ıe u üsadıf s lı günü ak amma 
•d•r tuarraf YHikalarile birli ,te ve ıstidal rıı n ü ret ~e r •ket 

~•t.ifeıi rapteılerek Helediy• R } aseline oıüracaal etmeleri, g nünde 
~ti.l• ile müracaat et iyenleriıı talep ve id ial .. rınm nazarı itibara 
• 1•11ıayaHtı illn oluaur. . 

Shas Bele< iyesinden: 
Sina lelediyea iti11 açık ekıiltme suretile 50 00 adet p rke 

t.tı alınacaktır, 
f Beher ta§ıa bedeli muhammini 9 kuruştur. Bu i~e ait şartnume 
e• itl•ri udürlügünden becloliiı olarak alınır. 

G ~S i.940 tarilaiade olan birinci ihnlesinde talip çıkmadı ından 

6
·4 94t tarihiae tcaadif den pazartesi günu s at 14 de ıh le ed imek 
lere 10 gün tewtlit •dilmittir. Taliplerin ,X 7,'.J kuruş teminat pa

talarile birlikte Belediye Euciaıenine müracaat etmeleri ilin olunur. 

Trabzon Vilayetinden : 
ı. Neknn kalan mevcudunun tamamlanması içiıı Erzincan, Bay

lltt ve Trabzon garnizonlarında peşin para ile hayvan sntıo alı. 

"•eatı ve isteklilerin hayvaolarile birlikte bu garnizonlara müra· i•t eylemeleri lüzumu üçüncü tüm kemuta11lığıııın iş'arına atfen 
'•baen askerlik şabeıi riyasetinıılen bildirilmiş oldııtu ali.kadarla· 

"- •aliimM el•ak iz.ere ilio •l11nur. 

Deniz Le-.uım Satınalma Komisyonundan: 
Tahmin cıılilea bedel 26850 lira olan, mevcud feani Ye· idari 

t•rtnamesi mucibince yaptırılacak bir aded deniz 111otirünün i Ni
.... '40 tarilaine raıtlıyau cuma ıünü ıaat \5 de 1\ asııııpaıada bul•· 
~•a 8cniz Lv. Satınalma komis1enunda paıı:arlılrla eluiltmeai 7apı· 
'-ktır' 

Kati temin tı 40!7.50 lira elup şartnameai l.er pn it aaati da
lııilinde ve 134 kuruş bedel mukabilinde muktr ke111isyondan ahua
bil•r. 

ısteklilerin 4 O 11yılı kanunun istetliti veıaikle birlikte adi gc· 
çen lı:omisyenıı mur ıatları ------ ~------

zak. lahır ı 

Er:ıu.~rum A keri Satınalma Kemisyonundan 
500 ton arpaya p zarlık rünö istekli çıkmadıfıncian çuvalsız o· 

larak pn.arlıta kon u tur. İhaleıi 5 4.940 ouma günü uat 9 da 
Erzurum Lv. amirliği ı.:ıtınnlmn komisyenuuda yaµılacakiır. Mnb11m· 
men bedeli 32,500 lira ilk teminata 2340 liradır. isteklilerin tayin 
olnnan " •• • sı. e f<:~ i ıatl rile b"rlik:e Euurumcın komisyona 

ı-elm•l•ı i. 
• "'~ 25 ton sacleya;ı pa:r.arlıkla aatın alına1:ak ır. İ~u.lesi 3.4.940 

tarşamba günü saat 10 da Erı.tuumda L•, imirliti satı.alma komis· 
yonuacla yapılacaktır. Tahmin bedeli 30, 00 lira ilk teminatı 2250 
liradır. İateklilorin me7.ldir ı-ün ve ıaatt• Kr:auru111da aatınalma ko· 

ın •1•nuoda b•lunmııları. 

Çorum Askeri Satınalma Komisyonundan: 
Açık eksiltmeye konulan !2080 kilo ııtır eti alınacakhr. Tu· 

tarı 4 Ol l ra elup muvakkpt teminatı 330 liradır. 1000 Kilo kıy
metinin tutarı 370 ı lira olup muvakkat teminatı '77 lira 50 kuruş
tur. Eka ltmesı i.Nisan.940 pazartesi fiini snat 14 de Çorum sa. 
Al Komisyonunda yapılaeaktır. Şartnamesi kol!lisyonda parasız 

olr.r ık verilir 

Is anbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan 
Anadolu ciheti Rumeli ciheti Anadolu cilaeti Rumdi ciheti 
19.5 lO Kilo balda 36.800 16.000 Kilo enıinar 2ı.700 
10.5 o sem;z etu 26 600 a.o o J\ buelya 12.400 
4 500 demet dere otu lO 150 13.500 adet mnrul 16.300 
8 8 O demet m ydanoz 10.6 O 10.000 aıılet yeşil salata 19. IOfl 
8 5UU demet taıe sotan 17 .O ıo 

Yukarıda yazıh 9 kalem sebze R .. meli ciheti ayrı ve Anadolu 

ciheti oyrı olmak üzere kapalı zorfla eks'ltmesi 15.4.940 pazarte•i 
günü saat 15 de Tophnııede levazım imirliği satınalma komisyonun• 
dn yapılacekhr Rumeli dbetiııiu tahmin bedeli fl672 lira 45 kuruı 
ilk teminatı 425 lira 43 kuruş Anadelu cihetinin tahmin bedeli 3'284 
lira 35 luıruş ilk teminatı 246 lira 38 kuru•t~r. Ş ırtnamesi komi
syonda görülür. İsteklilerin teklıf mektublarını ihale saatinden bir 
saat evvel lcomis1ena vermeleri. 
• • • 2000 lirnlıl. kadar toz şeker alıaacıktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
4.4 g4o perşembe giinü Hat 14.30 da Tophanede Lv. amirliti satın 
alma komiıyenunda yapılacaktır. Katt teminatı 300 liradır. Nümanc 
ve evsafı komisyonda görülfir. İsteklilerin belli 1aatte komisyona 

relmeleri. 

Edirne A& ri Satınalma Komlıyonundan : 
25,500 kilo sabun ve 10 bin kilu sade}·atı kupala zarfla 16.4.940 

ıünü s.ıııt 1 ı de ve sat.un da ayni gün saat l1 de ynpılacaktır. Sa
bunun tahmin fiata 7875 lira ilk teminata 591 lira. Sadeyatının tah· 
•İn fiııh J2 bin lira ilk teminatı 908 liratlır. Evsaf ve prtnameai 
komisyonda görülür. İııteklilerin belli ı-ün ve saatten bir ıaat evvel 
resmi vesikalarile birlikte teminatlarını Edirnede Sanayi kıtlaaındaki 
sabnalma komisyonuna vermeleri. 

Vize A!lkPri Satınalma Komisyonundan= 
35 ton sığır eti ve p rç:ı parça birliklere teslim elilmek üzere 300 

tın ~ ul.ıf, 20 ton arpa, 21'10 ten kuru ot pazarlılda 4.4.940 perşem-

1 

be günü saat 10 d n 16 ya kadar aahn alınacaktır. Vermete talip 
ol. ııların mezkur gün ve sartte Viı:ede aık ... i ntınalma komisyonu· 

na gelmeleri. ·- ..__.... ____ ___._. ......... ....----

Tire icra Daireıinden: 
9343 m\ldeli Şevro e marlrn 24 numaralı 1 adet otobüs açık art· 

hrma ile sahlıta çıkarılmıştır. 
Aşnğıd ki artl r idaresinde iıteklilerin gün n vaktinde arttır· 

maya ittirakları ilan olunur 
~uhammen kıymeti: 1600 liradır. 
Birind arttırın : 1G.4.9ıO snlı günüdür saat 10 Tire İcra Dai• 

resi nele 
\kinci r rttırmR: Muharum n kıymetin yilzde yetmit be.ini bul· 

madıtı surette 1.J 940 yine aynı d irede aaat onda. 
İb 1 • bed li: Derhal tesviye olunacaktır 
)i er şartlar: Arttırmaya iştirak için yüdc 7,5 kurut pey ak 

çnsı vcnieeek dellaliye, sııir rüsumlar müşterisine ait olacaktır. 

Seyhan Orman Çevirge Müdürlüiünden : 
Ka k suretile devlet •rmanlı.ırmdau çıkarılan ve ınalakemece 

müaad.tr sile sablwasın karar verılmiş elan Pozaııtı'da mevcut 5804 
par~ay mu dil 2 8 9U7 \1 1 gayri mamul çam kerestesi 26 3.9!0 gü
ııiinde11 ıtibaren 11.4.940 gününe .kadar 15 l"Ün müddetle satılığa 
çıkarıln: ıştır. 

Malı gôrmck ve şeraitiui aıilamak isteyenler Seyhan orman çc· 
virge n dirlüiüne Knraisah orman bölge ıefliğine ve Pozantı or
man ıtı:.l ruüdirlüğüne müracant etmeleri. 

Sntı 11.4,9 lU perşembe günü aaat 15 .le Karaiaalı orman ida. 

resi bin sında yapılacaktır. 
Muv klrnt teminat 76 lira 85 kuruıtur. 

.:!!f~ıu:i~~ll6w~·m1s1aım·~· ......... , .............. .. 

1 ~AHÇ~ VE PARK 
Müteahhit ve Mer.akhlarına 

Pnk ve Bahçeler için lizım olan her nevi fidanlan ile Or
man ve Çiçek fidanlarını en müııait şeraitle yalnız bahçemiztlea 

tedarik edebilirsiniz, 

BiR DEFA TEŞRlFİNİZ IDDIAMIZI iSBATA KAFIDlı< 
ADRES• ie}otlıı, Paaıaltı, P'iat Garojı yaııında N• i 

Taliplew JH•i ihale ginü saat 14 ıle 76 lira 85 kuruşu mlla 
tevi m11nkkat temiuat makbuz.uoa erma• idaresinıle müte ekkil ko
misyona Utraa etmeleri. 

Talipler mah aörmiiş ve şeraitini ötreomiş eldaklarından bila 
)irıı z ka\tule ve kerestenin mesarifatı olan 107 lira 50 kuruşu v r· 
mr.ye meoltur elılukları iliu ol11aar. 

İıparta Viliyetindea : 
Cin~i: Çam. Hecmi: 4at M.3 
Is urla Viliyetiaia Etridir kazası dahilinde huduıiları tartname• 

de yaz.ılı Cırımbotla devlet ermanından numaralanmış 431 metre 
mikap mwaılili Ça• atHının mukavele tarihinden itibaren dokuz ay 
içerisinde fıkarılmak üzere 19.3.940 tarilıin.len itibaren 20 gün 
müddetle •tık artırmaya konulmuttur. 

Artmııa 8.4.940 tarihine misaılif pazarlHi a&ini saat 15 cj. 

Isparta.la yapılacaktır. 
Beher rayri mam61 metre mikalsm muhammen bedeli 490 lw· 

ruştur. 

Mavakkat teminatı 158 lira 39 kar11tlur. 
Şartaame ve mukavele projeleri Isparta ermaa daireıiade de 

göre\tilirler. 

,.,• • Ciaai: Çam Ha.mi: 216 M.3 
Isparta Viliyetınin Eğridir kazası dahilinde hududlan şartnaoıe· 

de yazılı Çamsakiıi de .. Jet ormanından 28 metremikap muadıli 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

Muh. bed. ~07,5 tem. Ekaıltmenin 

Cinsı Miktarı lira kr. lira kr. tarihi şekli saati 

----- ---- . ---
___ ..._ 

Baskül 6 ad.et 1550 - 117 - 12.lV.940 açık ek. 14 

Seda 9000 k1· " 
pazarlık 14,30 

Buz dolııbı 1 adet 350 26 25 
" 

açık ek. 15 

Kazein kola 5000 kg. " 
pazarlık IS,30 

16 Şi,e amb&· 30000 kf. ,, n 

laj kigılı 
Hava kom- 1 acl. aif 3000 225 - 16.lV .940 açık ek. 14 

pres örü 
I - Şartnameleri mubicince yukarıda cins ve wiktarlurı yazılı 

,,G" kalem ınalzamc hizalarında ı-öaterilcn usullerle aalın nhnucuktır. 
il - Muhammeu bedelleri, muvakkat teminatları, eksilt.ııe ırun 

ve saatleri hizalarında yazıladır. 
ili - Eksiltme hizalarında yaz.ıh ıielerde Kabataıda Levuım 

ve ~..ttba7aa1. Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
lV - Şartnameler her ıün söı.ü ıeçen Şubeden paraıız. ulıua

ltilir. 
V - Köıaprestir mlnakaaaaına l"İreeekler fittbıı:. tekliflerini 3 

rüıı evulin• kadar müskirat fabrikalar ıubesiııe \'ermeleri ve •Ö

nakaaaya ittirala vesikaııı alwaları lkııwdır 
Vl - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde 

Y. 7,5 ,.avenıae paralarile birlikte mezkur Komisyona miiraeaatları. 
(2410) 2-4 

Ciasi 

••• 
Miktarı Maham. B 

Ura krf. 
% 7,5 Tem. 

lira krf. 
Rkıiltıa.ai• 

4ekli aati 

------· - ---- ------ -- ---- - -
Mtlhi\r kurtunu 20 kile GSIJ - 51 Açık eka. 1-i 
Kıyım bıçağı 992 adet Paaarlak 15 

1 - Şartname ve kıyım bıçatı resim mucibince yukarda •iaa 
ve miktarı yaz.ılı 2 kalem •tya hiz:alarında y zılı uııullorle ullD alı· 
naeakhr. 

il - Ma .. ammH laedelleri, muvakkat temhıalları, akı lt•• ... 
kil Ye saatleri lainlarıada yuılıdır. 

Ill - Ekıiltme, 8.IV.940 pazartesi günü Kabataitl• Lenı.na ve 
Maba1aat $ııbeaindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır 

iV - Şartnameler lıerrfln ıö:zil geçen Şubo.teu paranı. alıu-

bilir. 
v - isteklilerin ekailtm• ve pazarlık için teyin eluau ri• ve 

saatlerde ~o 7,5 ifivenm• paralarile mukür Komisyona m6rac.-
atları. (2238) 3-4 

•• * 
l - Ketif ve fartnameıi mucibince idaremiz.in P1ı1lathane lltiu

bakım evincle yapılacak döteme kaplaması ve müteferrik ikmal ış
ler kapalı zarf uıulile eksiltmeye konmuştur. 

il - Ke,if bedeli 15663,25 lira muvakkat teminab 1174,74 li· 

radır. 
111 - Eksiltme 9,IV.940 salı günü saat 15 de İstanbulda Kabataş· 

ta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komiıyeuuuda yapıla· 
caklır. 

iV - Şartnameler her gün Levazım Şubeai veaHaia.le11 ve İı.mir, 
Ankara, Trabzeu baı müdürlüklerinden 40 kuruf m11ka\tillade alı
nabilir. 

V - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kaaı•
ni vesail<le % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarile şartnamesinin F fıkrasın· 
da yazılı vesaiki münakasa tarihinden 8 gün evvveline kadar Umum 
Müdürlük İnpat Şubesine vermeleri ve fenni ehliyet \•eaikası alma 
ları. ıh ... lc güoü de eksiltme s atınden bir aaat evvel aıezl<ür veni
ki ınalcbt z mukabilinde yukıtrda adı geçen Komisyon Baıkaalığına 
vermeleri lizımdır (2!15) 4-4 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
8 4 946 pazartesi günil saat 14 te İstanlattlda Nafıa Miid6rlüti 

eksiltme Komisyonu odasrnda (9S94.65) lira ketif bedelli Üsküdar 
Fıstık Atacı Orta Okulu inşantı açık eksiltmeye konMlmu tur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık itleri genel, buausi ve feırni 
tartnameleri, preje, ketif hülaaasile buna müteferri diter evrak tlai· 
resintle ririleeektir. 

Muvakkat temiaat (743) liradır. 
iateklileria OD a:ır. bir teahiitte (6000) liralık ba ife benzer i• 

yaptı;aaa clair idarelerinden almıt oldutu vesikalara istinaden İstnn
ltul Vilayetine müraoaatla eksiltme tarihinden (1) iin evvel alın•ı• 
ehliyet ve 940 yalına ait Ticaret Odası veaikalarile gelmeleri, (!23i) ---------·----lmHraz Sahibi ve Yazı itleri Direktirii : lsmail &irit 

BaıılclJtı 7er: Akıu Ba•mevi İltanbul 
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Pour la .Publicite s'adreaser 
a l' Admlnistration Journal Prof s ·onnel des Fournissıurs t des Enir preneurs de rEtat Boite Postale No. 1261 

Tableau Synopticıue des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de ,'adjudication 
ode rfx Caufio-;;:-----=-Lieux d' adjudication et Clu 

Jours Heurcı d'adjudicat. eıtimatif provisoire Cabier dea Clıarres 

Adjudications au Rabai~ 

Constr. ecurie et repar. chambre 
(;onstr, W.G. (aj) 
Rcp. palais Kervan 

,, bat. ecole secondaire a Çanakkale 
Constr. dnrse İl Eceabat 
Foumiture de pierre s route Çanakkale-Balya: 

2250 m1 

F'ourniture de 
" 

,, ,, ,, 
,, :ıı ,, 

" " Constr. pnvc en parquets 
,, a in terrasse du casino n Florya 
,, pave en pıırquets a Şişli, Rue Hanıme· 

fendi et Havarzentah 
Repar. bat. ecole second. Edime 

> cuisine 
> loca! lavage vcissclle 

Pli cacb 4658, 13-3'9 ,50 
Publique 2007 7' 

" . 
,, 

Pli c eh 

Pli cnch 
Publique 
. ,, .. 

Gre a gre 
,, 

3045 86 
518 -

5001 77 
6187 50 

5872 50 
5456 58 

765 69 
2599 
4497 29 

1149 47 
57 90 

150 -

379 33 
151 -

39 -
375 13 
464 06 

440 43 
409 24 

57 40 
194 92 
377 3t 

9-
22 se 

Dir. Depôt. Chenux d'Etalon Sivas 

Municipalite Çanakkale 
Dir. Vakoufs ,, 

" Ec:ole Secondaire Çanakkale 
C m. Acil. Plaoe Forte Çanakkale 
Dir. Trav. Pult. Çanakkale 

,, 
.> n 

unicipaliti Ankara 
Cem. ,.erm, Municip Iııtanbul 

,, 

V>ir. lnstrueti n f>ub. Edirne 
Com. Aca. Milit. Edirne 

) ) 

13·4·40 ı ı -
,.4.49 
5.4.49 
1~4-41 

S-4·4t 
12-4-40 

12-4·4• 
12-4-40 
16·ll-'40 
16·4 40 
l fı·.ıt-40 

il -
14 -
16 -
11 -
15 -

15 -
15 -
10 30 
14 -
14 -

4-4-40 14 -
3-4 48 IG 
~-4-41 11 -

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstrum •-fourniture_puur Hopltaux 

Soude cnustique: 400 k.·huile vncoum: 4 t. Grc iı gre 4000 - 600 - Aoh. Min. DOi. Nat. Ankara 4-4-4 11 -

El E ctricite-Gez-C h~ufiage C entrc~I (lnstallationet Mat 4 ri ı 

Ampoules de 75 walt: 25 p.·id. de 125 walt: Publique 
75 p. 

1120 -

Hşbillement - Chaus ures - Ti us - Cuir 

Cuir: 25-30 t. Pli cach 
Vachette: 10-15 t. (c eh pr les 2 groupes 6 L) ,, 
Toile pr. ousse de lit: 8-12000 m. ,, 

,. bleue pr. habits de trnvail: l 5· 00 O m. ,, 
Tııblicr pr. medecin: 1500 p.-id. pr. operııtion: Grc iı. grc 

1500 p.·id. pr. infirmiere: 1>00 p. 
L' adjudication qui dcvnit avoir licu le 5-4 40 

pr. l'achat de 2509 couvertures en laine 
a ete annulee 

Euaie·corps pr. bain: 500 p.~ssuie·mııinıı: Gre i rre 
2000 P• 

Ameublement pour Habitation et Bur 

le k. 2 25 
> 2 75 

lem. O 58 

" ~ 65 

Garde·robes pr. ecoliers: 60 p. 

Tapis en feutrc veloutC: 120 m. 
Pasae·puse en coco gr.: 1 p. 

Publique 953 50 
,, 960 -

" 30 -
Toile cir6e pr. escalier: 90 m. " 98 -
Tapis en coco: 60 m. " 120 -

Travaux d'lmprimerie • Papeteri - Feurnitur de 

lmpreuıan 'tiquettes pr. coller aux bouteilles Publique 
de limonades gaz.ouscs: 2 OCOO p. 

650 

Construction, Planch s, Chare 

Poteaux telerraphiques en bois de sapin re
sineux: 1'90 p. 

eombustlble - Carbur nt-Huil 

Cbarbon recompose: 600 t. 
Coke de Karabük: 15 t. 

la p. 4 -

Gre a gre la t. 15 50 
in t. 24 5 

Huile vacoum: 1664 lt.·vrlvaline: 499 k..·graisse: Gre a gre 1111 73 
332 k.·petrolc: 166 k. 

Huile vacoum: 4 t. (Voir Medica ents) 

D ive rs 

Pierres parquets: 50000 p. (aj) 
Picrres brutes: 974 m3 

Moteur marit. (cah eh P 134) 
Tôle en plaque de 1-1,5 m m: 4 t,-id. de 

t,30-0,32 m m: 4 t. 

Publique la p. O 09 
Grc a gre 2045 40 

" 26850 -

Hnresac pr. sous officiers de Sc sanit.: 1200 p. Gre a rre 
Materiel pr. locomotive: 50 lots 

255<) -

Fabrication rangee: 43 p. 
Coton pr. matclas: 7 t. 
Motopompe: 5 p. 
Briques refractaires et mortier: 87 lots (cah 

cb 880 P) 
Clouı: 6341 k. 960 gr. 
Fil 4e fer: l31 k. 600 gr. 
Zinc: 10499 k. 030 gr. 
Vitre: 88 m' 
Pabrication voiture 
Chiuis pr . .:amionnette d'un• tonnc 
Booufı 

" » 
,, 
" 
:ıı 

" 
" 
" 
" 

3010 
2100 -

12500 -
176000 -

1586 23 
116 06 

4199 72 
114 40 

25ua -

84 - ler ıı:pl. Cb. Ge fer ltat H. paşa 

<t:. A. Coa aıı . Gon. «ondr Ank. 
,. ,, 
" ,. 
> • 

17-4-40 lO -
17.4.... 11 -

ı'-4-4' ıs -
16-4-48 

5188 -
3094 -

SZl -
975 -

1992 50 Com. Acb. Mia. Dof. N t. Anklıra ~-4·•• 10 -

eri t&ı. 

71 51 
72 -

2 25 
7 59 
9-

C. A. Dir Gc\n f'alıı. Mil. Anlc.cnı 

om. Aeb. Milit. lıparla 

Oir. Ecole Hygiinc Çorum 
Com. Acb. Minis. Def. Nat. Ankara 

,, " 
, > 

4-4-40 15 -
15-4-40 11 
U-4 40 11 
15·4-40 11 
15-4-46 11 

ur ux 

48 75 Municipalite Ankara 16·4·40 10 .30 

49 - Dir. P.T.T. eyllan 4.41 15 -

697 )0 

167 -

153 40 
4027 50 

191 25 

452 -
31S-

1&75 -
201e -

111 97 
8 80 

Jl4 98 
8 6 

168 -

C. A. Comm.BaseNav.Marmaraab:•it 1-.C-Ct 15 -
Dir. Stadium et Hyppodro1De Ankara 1-4-48 15 30 
Com. Aeb. lnt. Ankara 2-4-49 l t -

C. A. Min • Diıf. Nat. Ankara 

Mnieipalite Sivas 
(:o . Pena. Munieip. lstanbul 
Com. Adı. lnt. Marit. Kaıımpaşn 
Com. Acb. lnt. Tephane 

,, .. 

4·4-4Q 11 -

6-4-41 14 -
l-4-4t 14 -
j-4·40 15 -
S·4-4t 13 31 

5--4-41 15 -
Ac • Gen. Ch. de fer Etat Ankara juıqu' au 20·5·41 

et Attacbe Cemmercial Turc a Loadreı 
{;om. Ach lnt. Ankara .S·4-46 

" ,, " 
Municipalite Ankara 
Co . Aeh. Dir. Gen. Fabr. 

,, Mil. Sclimiye 

" " 
" 

,, 
" . 
> Milit. ldirne 

3-4-40 
5-4-40 

Mil. Ank. 15·4-4e 

Dir. Station Lutte Aı-rieole Adana 
., V eterinaire VH. Adana 

15-4-41 
ıs 4-tl 
15-4--40 
15-4-40 
~4-40 

8·4-4G 

15 -
15 -
10 30. 
14 38 

14 -
14 -
14-
14 -
ıs -
15 -

rn ==::s ı ~ 

A Of c s 
Du Mi istere d s 

ravaux PubliC~ 
L'adj•iicalion, ıous pli cachete, de 4 concasseurs de pierr~:of 

traoteun cemplets d'une vol ur estimeti•e de 4500 Livres . St~ b'' 
et lina les Cif istanbul, aura liea, le Mercredi 24.4. 1940 a !. e•' 
ru, par tiennt la Commission d' Adjudicafüms de Materia s ·~e~ 1; 
ilanı la clı.ambre do la Diredion de Materiaux a11 local du fdııt•• 
ıles Trna11x Pabliea a Ankara. , dJ-' 

On p• t H procurer i'ratuitemeot le cabier des eharıcuı d • 
1 

e ti n et c"tailı de la dite Direetion de Materiaux. 4-• 
L i . . . . 1•' e ea•t onaoment provrsoır a ra ~onvertı en monoaıe JJ 

s•i•ant le oara da jour d'adjudication et ealcule d'apris I•• 
peıitienı c!e l'article 16 de la Loi No.· 2490. . , ; I• 

1 Lea M•mi11ionnaires doivent remettre, contre recepı••e, ıfr" 
c. IHio• pr,eite , le meme jour jusqu'a 14 heures, leur• ·~·,ı·' 

· en 6m t mpı qae le eautienuement prov'iıoire et les cerl~~ 

1 

preserits ti ı le ahier deı c.laargcs. (992) ( 1682) ~ 

_ Memento de Fourn isseu~s 
0 

LP.S ADJUDICATIONS QUJ AURONT LIEU DEMAIN 2.4. . 
- fllııl· 

11nici alile ire ik : 1 Com. Aeb. Mlnist. Def· 91 
Dr .. 11ıııent plan wHtaııratiH (No 1"49) T•y•ıı da t:laaııdilre ete [Ne 1

39 

eh. iaı de fer [tat : Pile d11 aaırıpagaıı (Ncı 1'72) -e 
Com. A b. lnt. Milit. Topb• •••tle tll'ıraphiqaee [Ne 13J2] 

H.n. pHr •yliadre (N• J3SOJ 
Pln•lı •• plaqıH (Nn 1S61] 
Cnr .. 11 it a .. c et p•lı [Ne 1367] 

Ecole Tecbnique : 
Lcarpina [Ne 1360] 

M•aiaipalit6 iretli de la Mer 
Nolr: 

Prejet pour adchıatioa d'uu [Nu 1360] 

Dlr. in. M opolos : 
Dinrıes ncrea OfHt (Ne 13S9J 
Coavenlea en baoHlıtlae [Ne 1 66] 
Coateau pour lı.iclaer (No 1!66) 

Manioipalite Ankara : 
Tayaa:ıt en fer ene aecHı. [No 1360] 
S111fat11 tl'alumine [No 1574] 

Dir. lnstr. Pub. bt. : 
Platen, n11iettH, gr. <•iller, puıol e 

eta. en nivr• (Ne 1362) 

Com. Aeb. lnt. illt. Ankara: 

Tei'e en ae'e [No tı71J ı' 
M.clıine a moteur pour broyer " 

[No 1371) 
SaH pou farioe (Ne li72J ıfi1 
Claarbeo crible et lavemarıa [No st~l 
Apparcile pour eini parlaat [No l 

Com. Ac&. ilit. ir1ıe: 
h 

_,, 
Et11ia peu piocbo, pel'•· lıac: e 

[No 1171) 
Chau111ırca {No 1372) 
Repar. four [Ne 1973] 

Mcd. en Claef H6p. NiıJJ•"e 
Ankara • nl • d;cr· 

O.,jet• peraoııoalıı cle. perıoon•• 
a l'hôp. (Ne lll72] • ,·ı 

Com. Acb. Militaire Balılı• 
Ceiotue en feıılre [No 1S7JJ • 

Dir. Pr. Mon poleı Koot• & 
Repar. aiti .. • Adm . Moaop. (!'l9 

, 

Com. Ach. Milit. S liııı•1e' 
Vlancle de po le [No 1B63] Gardııı rube (Nu 1375] 

Dir. Gen. Fabr. Milit. Ankara : ı1' 
T&le en fer (Ne 1S70] NOTES • LH NuınCro• •ııtr• r ,, 

thbH •oııt ccm: de aotre jöıır011 

Macihine•owtıl l t•ar• LNo 1J70] 
Barin• 41ur• pnr ıı:ıiu • [No 1S70] lequoı ı' nı• a paru. ,/ 

(•) Lu affairH •ııİVİH d'ıı:ı• 
1 
f 

Com. Aeb. lnt. Milit. Erzurum: ri•qıı• .. rapportant i det veııt' 
Materlel Ht• 19arqae CJıevr•ı•t (No 1370] adjud~t~ 

(3 ne6 ınifeden d va ) f'~ 
Ça afacı ın mukııvele tari i den itib ren altı ay iç riıinde_.k I 
rılmak zere 19.~·940 tarihinden itibaren 20 f'Ün m ddetlc tlF 

tırmaya konulmuşlar. 
Artırma 8.4.940 tnribine m aadif pazartesi günü saat 

partada 7apılacaktır. 
Belıer ııayri mamul metremikabm mu ammen bedeli 

ru tur. 
Muvakkat teminat 105 lira 11 kur•ıtur. 'f'l 
Şartname ve mukavele projeleri Isparta ormau mfidiirUi 

,ör lebilir. 
• • • Ciasi: Çam • H c i: 417 M,3 rtP,; 
Isparta VilAyetinin Etriclir kazası dakilin•e bududlar şa tr' 

ile 7azıl1 Kerubeli ve Ş lvarbmeuk devlet ormanından 417 '°1
111 

kip m .. dili Çam ağacının mukavele t rihiaden itibar n dolı l 
içeri inde ~ıkımlmak üı:cra 20.3. 40 tarihinden itibaren 20 glll 
cletle açık artırmaya konulmuştur. 

Artırma 9.4.940 tarihine müsadif sah 
da yapılacaktrr. 

Bober l'•Jrİ ma tıl metrcmikibın 

ioü aaat li de lff'' 
' '~ 

u aaımen be~li 4 
rattar. 

unklr.at temin t 153 lira 25 kuru,tur. 
Şartname ve mukavele rojeleri lsp rta erman 

,ıl 
m rl 

ı<Srllebilir. 

•*• Cirııi: Çam Hacmi: l 1 M,3 ,/ 
lıpartn Villyetinin Eğ-ridir kazası dahilinde hududları f ~ 

mede yaııılı Çatalyatak devlet ormanıcdan 151 metramikn~ 1" çı~ 
Ça atacanın muknele tarihinden itibaren altı ay içeriıın e f'~ 
rılmak bere 20 3 940 tarihinden iti aren 20 gün m ddetlc • ~ 
tır aya kon lmuınmr. JıP' 

Arttırma 9.4.Y40 tarihin möaadif salı gün~ saat 15 de f 
ia yapıluaktır. 

Beher ıayri 1 metre mikibınıa mubam 
karuıtur, 

Muvakkat teminat 55 lira 50 kuruştu. 
Şartoa • ve mukavele proj Ieri lıpartada rman 

de görülebilir. 
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