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Umum Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 

Ekonomik Haberler . 
Yapak ve tiftik nizamnamesi bu 

gün mer'iyete girdi 
Yapak ve tiftik ihraç nizam· 

11•ı:ne · b - d · ·b •· sı u gun en ıtı aren mer ı· 
Yet ın k"" • • t" ev ııne gırmış ır. 

t' lia21rlanan ihraç tipleri şeh· 
~'?izde bütün alıikadarlarca gö· 
''llıtı-k uş, Mersin, Samsun mınta 
ıllarına da alakalı tipler nümu· 

lltlcri .. d 'l . t• gon erı mış ır. 

Zeytinyağ fiatları düştü 
li Son :zamanlarda italyaya zey· 

11 
11Yak1 ihracatı artmış ve bir 

t~~a ınühim miktarda yat ihraç 
ılıniştir. 

~ Be4 asidli sanayide kullanılan 
k u Yaiların fiatı 48 kuruştan 52 
d Uruşa yükseldiğinden ihracat 
y lırrnuştur. Bu vaziyet dahili pi· 
t &.saya da tesir etmiş ve 43 ku· 

11! olan fint 41 kuruşa düı· 
llıuftür. 

bi l\l'.11~nyaya ihraç edilecek 300 
Yarı lıralık zeytinyağının müba
llı~ f~kil ve fiatlarını tesbit et
)tt U7.ere Almanyadan bir he
b·1 1. gelmiş ve zeytinyağı ihraç 

t ır.·ı 
ısı c temasa başlamıştır. 

1~Ya yaptığımız ihracat malla
ııın fıyatıarını düşürmek is

tiyor 
D11,, l\1'1 ~ti ı anodan piya~amıza 
tıı QJ ı · .. 1 1 licıı a umata gore, ta yan 

t111 tl!t na:ıareti Türkiyeden sa
tı:ıııı~lınncak her türlü ithalat 
~tk it~ı~ın fiyatlarını kontrol et· 
tlııı· •çın yeni bir büro tesis 
'at 

1

~~r. Büronun tesisinden mak
lıtaj ti.tiye mallarının 1939 se
lı:ııı.ı 1Yatlarından f .ı rksız olarak 
liitı ~tın almasıdır. Bu büro bir· 

trın k d . 'lıııc oy uğu fıyatları kabul 
ltrj ~or. Halbuki ihracat birlik
diit laıı~in fiyatları kabul edilme· 
'-br .llalyaya ihracat yapılması 
L. &.tıle - 1 • •1 •ııtQ guç eşecektır. talyada 
fıyll\~ eşya ve ham maddelerin 
dt ,. 8.rı Yüzde 30 - 50 nisbetin-
1 .. rttır l • 
h.ıı 1 o:ıış olduğu halde lta-
't~ 'n__ Türkiye fiyatlarmı yük
~'1t~or~rck mal almakta müş· 
lltıi)tU Roıtermesi üzerinde ehem
~"•t c durulacak bir mesele ol-

1.lr, 

lwk --s r • Bulgar ticaret sirkati 
Ofyad 2 

~Ytli ~ 00 milyon leva ser· 
l bır Türk - Bulgar ticaret 

'davuı ---
·-.., e çıkarılan yerıi Banknoılar 
•lirle 
31 3 •ye Merkez Bankasından : 

~ot ·~40 akşamı itibarile ban
~\t : tı:niıyonunun vaziyeti fU· 

t~k,ıı. 
'' ~ k,11 ın nçılışında ~ '"1lıt:ııu !11Ucıbın-
' edı en milc-

'11 '-~.~ ~ '~d, •ııununnıı 6-8 
•tııı "'i t e te'ff ılcan 

~ t•\ 'J'
1
' 11•da11 'fıılci 

"ıı cı Up 
~ t•r tedavül-
~ ' hltilıniş ol
' ,, lı 

lııı, 11 Undan ten• ._ 
''- .... ~t ' •r, lı 
\\:.,~"ıııt,Jı aıılca "·. 

,,, •ıh 11
1
ce altın 

Pı an em,-
ı,.r,,,ı_ 
-. 'ıı 110 ııt 

i ,, 

•ııı ızıukabili 
••Jı:ııı 

158, 748.563 lira 

18.206.398 lira 

140.542 165 lira 

17.000.000 lira 

155.000 000 lira 

312.542.165 lira 
--~ cı1ıtıı "'> "~ , llnca 31.S.940 tarıhındclı.i le• 

'\' ~•l t,..,"fA yekunu Sı2. 542.165 
h~G. 01ıııalttadır. 

''ıı 2 ~ "U- 71.446.825 liraaı yeni bari-
,~~ '•~~arı lllitebakı 41.095 .340 li
~. arf)j baalı:ııotlardu mite-

şirketi kurulmuştur. İki memle
ket ticaretinin daha ziyade in
ltişafı için bir de Türk • Bulgar 
ticaret odası kurmak teıebbüsü· 

ne girişilmittir. 

Almanyaya fındık ihracatı 

Almanyaya fındık ihracatı ya· 
pılmağa başlandı. Ancak Türk 
fındıklarının tevziatı işinde bazı 

ihtilaflar çıkmıfhr. Almanya ile 
yapılan muvakkat anlaşma mu
cibince ihrac olunacak l nıilyoıı 

liralık fmdık, ihracat koopretif
lerile lstanbul ve fındık m111ta
kaları ~hracat tacirleri arasında 

taksim olunmuftu. İhtlaf bu tak
simden çıkmıştır. 

Bu taksim itine evveli Trab
zon fındık ihracatçıları itiraz et· 
miı, ve Ankaraya bir heyet 
göndererek tev1i şekline aid iti· 
radarını Ticaret Veldiletine bil· 
dirruişlerdir. Buudan sonra İstan· 
bul fındık ihracat tacirlerinin 
itirazları meydana çıkmıştır. Bu 
itirazlar tetkik edilmekle bera· 
ber bir tıuaftan da Almaııyaya 

fındık partileri sevkolunmakta· 
dır. 

Dün Giresun Fındık İhracat 
Birliği merkezi komitesi - komi
te a.ıalarının İstanbulda bulun
masmdvn istifade ederek şehri· 
mizde bir toplantı yapmıttır. 

Ayrıca İıtaııbul Fındık İhracatı 
komitesi de bir toplantı yapmış
tır .. Bu toplantılarda ayni mese
lenin müzakere mevzuu olduğu 

anlaşılmaktadır . 

ıSTANBUL 
Ticaret ve Zahire 

Borsası 
- 14940 -

F l AT LA R 
AşaA'ı Yukan ---

~r. Pa. 
Arpa Anado! dökme 5 20 
Arpa yemlık çuv. 5 22 
Butday yumu~alc 5 32 
Buğciay aert 5 20 

kıt.ılca 5 32 
Çudar 4 35 
Fındık iç 
Mıaır aara iökme 
r°HUl.)a çalı 

banunya 
Kendir tt.h&IUlu 
Keten tohumu 
Kuşyemi çuvallı 

So1&m 

Cevit. içi 
Tifıilc anamal 

30 -
15 20 
7 5 

65 -

i<r. Pa• 
5 27,5 
5 22,5 

Yapak Anadol 
Beyaz peynir 29 15 31 30 .. 

GELEN 
Arpa 
Bu~day 
Kt:ndir tohumu 
Sol8m 
Mıaır 

Un 
Pamuk 
Kaıa 

Beyu peynir 
Çavoar 
Ra:z.mol 
Tiftik 
Yapak 

Arpa 
Haşhaş to. 
Kuşyemi 

Faaıılya 

GiDEN 

iç f ndık 
Kabuklu fındık 
fç cevit. 
Tiftik 

tıO T(,n 
1035 • 
- . 

• 
ıs • 
15 • 

5,25 • 
12 .. 

225 • 

• 
6 • 

16 • 

Ton 

25 • 

40 • 
il 

- . 
DIŞ FIATLAR 

B•irday : Liverpul 3 82 
Şikago S 71 

• • Vinipek 4 84 
Mmr l.oDclfa 
ıc .... T. : ı 

Kanunlar, Kararnameler vı Ticaret Muahedeleri 
Hashaş ekilmesi va Afyon sütü hakkındıki Nlzamnım11inin mırirıte 

konulmasına dair Kararname Nı : 2 13101 
3491 sayılı Toprak Mahsulleri si ve yeni ekim mıntakaları ih· 

Ofisi Kauununa i s t i n a d e n das edilebilir. 
Ticaret, Dahiliye ve Ziraat Madde 5 - 1 temmuz tarihi
Vekilliklerince tanzim ve Devlet ne kadar mıntakalar tesbit ve 
Şurasınca görülerek 9.3.940 ta- ilin edilmediti lakdirde evvelki 
rih ve 4360 ıayılı tezkere ile ilan bükümleri yürür. 
tevdi olunan ilişik ıı:Haşhaf e· Madde 6 Süs için bahçeler
kilmeıine ve afyon sütü toplan- de yetittirilen katmerli haşhaş
masıııa müsaade edilecek mın- lar mıntaka tahditlerine tabi 
takaların tesbitiııe ve murakabe değildir. Herkes istedifi yerde· 
şekillerine dair Ni:z.aınuame nin ki bahçesinde bu gibi katmerli 
mer'iyete konulması; İcra Ve haşhatları yetittirebilir. 
killeri Heyetince 19.3.910 tari- Madde 7 - Afyon kalitesinin 
hinde kabul olunmuştur. 19.3 940 Ye morfin derecelerinin ticari 

f icaplara ve piyaaa taleblerine 
Haşhaf ekilmesine ve a yon göre ıslah ve tanzimi ve isteni· 
sütü toplanmasına müsaade len evsafta drogist ve soft afyon 
edilecek mmtakalarm tesbi- yetiştirilmesi içio alakalı ensti· 
tine ve murakabe ıekillerine tülerin ve mütehassıs heyetlerin 

dair nizamname tedkiklerine ve Toprak Mabsul-
Madde ı - Haşhaş ekilecek leri Ofisinin tecrübe ve müta

ınıntakalarla bu mıntakalar için· leasına dayanarak haıhat eki 
den afyon sütü toplanmasına mine ve afyon sütü toplan masana 
müsaade edilecek mıııtakalar, müteallik olmak üzere Ziraat 
her yıl aıağıda yazılı esaslar Vekilliğince tesbit ile icra Vekille· 
dairesinde Ziraat Vekaletince ri Heyetince mecburi tutulması 
teshil ve en geç t temmu:ı. ta- ! tasvib edildikten sonra ilan edil
rihinden evvel ilan olunur. ' ınİf olan fenni tartlar Ziraat 

A) Her yıl Toprak Mahsulleri Vekilliğince tatbik ve infaz o
Ofisince üç evvelki sene içinde lunur. Haşhaş zürraı bu şartlara 
ihraç edilmiş ve satılmış olan riayet etmete mecburdurlar. Ria· 
wikdarl.ua ve cihan piyasası ih· ,::t ctmiyenler bskkmda Tirk 
tiyaçlarına ve ınevcud stoklara 

1 

Ce~a Kaı~unu h~~ümleri~e.gö~e 
göre o sene ne kadar drdgist takıbat ıcra edılır. Bu gıbılerın 
ve soft afyon elde edilmeı.i icnb yetiştirdikleri afyonlar Ofi19e 
ed~ceği ve bu itibarla daha ev· satın alınmaz, 
vel tubit olunmuş bulunan e· , Madde 8 - Vilayetlerde n 

kim mıııtakalarile bunların için· mülhakatında en büyük idare 
den afyon sütü toplanmasına amirleri başbaı ekilmesine ve 
müsaade edilen sahaların oldu- afyon sütü tophmmasına müsa
ğu gibi muhafaza~• mı, yoksa ade olunan mıntakalarda bu iş
t1thdidi veya arttırılması mı la- leri kontrol etmek ve müsaade 
zım geleceğı bir raporla nisan edilmiyen yerlerde afyon ekil
nihayetine kadar Ticaret Vekil· meaiııe ve süt toplanmasına mey· 
liğine bildirilir. Ticaret Vekillıği dan vermemek ve muhalif ba 
mütaleasını ilave ederek bu ra- re kette bulunanlar hakkında 
poru Ziraat Vekilliğine gönde- 3491 numaralı kanunun 21 İnci 
rir. 1 maddesi hükümlerinin tatbikını 

B) Ziraat Vekilliği mezkürra· temin eylemekle mikelleftirler. 
poru aldıktan sonra haıhat e- 1 Madde 9 - Sekizinci madde 
kilmesi yasak edilecek muıtaka- hükmünü temin için haıhat e
ların mümkün olduğu kadar ı kimine müıaade edilmiyen veya 
başka mahsul }eliştirilmesine ekime mGaaade olunup da afyen 
müsait ve başl<a mahsul zer'i I sütü toplanması yaaak eliilen 
ilt: c!e iştigal ed~n çiftçilere aid 'ı mıntakalarda bathaı ekenleri Ye· 

yerler~ münb~~ar .. k_alma11nı e· ya afyon sitü toplayanları kır 
hemmıyetle a-oz onunde tutarak , bekçileri ve köy korucuları 111ub
başheş ekilec~k. mmtakaları v~ ı tarlara veya en yakın jandarma 
bunların hangısınde veya bangı karakoluna ve muhtarlar dahi 
sahalarında afyon süt~ toplana· 1 doğrudan dotraya karakollara 
cağını ve n.:!rderde sut almma· ı veya nahiye müdürlerine ve be· 
yıp y<1 lnız tohumundan ve ya• lediye bududları dahilindeki be
ğıodıı n istifade e~ileceğini teı- lediyelerce istihdam edilen tarla, 
bit ile keyfiyeti icra Vekilleri bat, bahçe bektileri ile malaaU. 
Heyetinin tasvibine arz oder. bekçileri, belediye zabıta amir· 
İcra Vekilleri Heyetince verile- lerine veya belediye reislerine 
c:ek karar Resmi Gazete ile ilan veya ziraat memurlarına veya· 
ve ayrıca Ticaret Vekilliğine ve hud kaymakamhta bildirmekle 
vilayetlere tebliğ edilir. miikelleftirler • 

Madde 2 - Hathaş ekilecek Jandarma karakol kom•tan· 
ve af yon sütü toplanılacak mın· ları ve belediye zabıta imirlerile 
takaların hudutları mülki taksi- ziraat memurları bu suretle ih· 
mat lıu dutlarına uygun olacak· bar vukuunda keyfiyeti mahal· 
tır. linde tutacakları ltir zabıt va· 

Madde 3 - Haşhaş ekilmesi- rakaaile tesl»it edecekleri rilti • 
ne müsaade olunan vilayetlere nahiye mildilrleri, belediye reis· 
yapılacak tebliğatın alakalı ka- leri ve kaymakamlar da, m•t· 
za ve nahiye merke:ılerile bele· tali oldukları alanlde, icabına 

{ diyelere ve köy muhtarlımoa göre bizaat tutacakları veya bir 

ı
f kadar tamim olunabilmesi için zabıta memuru vasıtuile tuttu· 

buralar ı mezkur m1ntakaları racakları bir zabıt varakuı ile 
ıösteren matbu listelerden kafi hadiseyi teıbit etmekle mükel· 

t mikdarı gönderilir ve köy muh- leftirler. Zabıt varakaları laazır 
1 tarlarına kadar imza mukabi- ise ekim sahibi veya adamlara 

ı 
linde tebliğat yapılır. ile orada balunanlardan bir iki 

Madde 4 - Yukarıki madde- kitiye de imza ettirilir ve ka· 
lere göre tesbit ve ilan edilen nuni m•ameleai yapılmak üae· 
mıntakalarda iki yıl geçmedik- re Cümburriyet müd.leiumumili· 

l çe tahdidat yapılamaz. Ancak tine teYdi olunur. 
~ icabı baliade bu mıatakalar tn• (DeH•I •u) 

M ü t e a h h i t 1 er i n T a k v i m i 

YARIN 3. 4. 940 ta YAPILACAK iHALELER 

!dirne Aık. SAK: 
Arpa (No 1359) 
Araba (No 1376) 
M•tbah ve bulaşıkhane ta•iri (No 1376) 

Çanak. Nafıa Müd.: 
Haatane bin&11 inş. (No l'iS9) 

Bahkesir Kor SAK: 
Tavla ve hangar irıı. (No 1361) 

İzmir Emrazı Sariye Hast.: 
Kalorifer teaiaatı (No 1362) 
p>nyon tamiri (No 1363) 
Elektrik ve r.il tHİHtı (No 1363) 
İablaarlar U. Müd.: 

Liatilc şerit ve bilezılc (N• 1863) 
Tr.:ıtıavar inf. (No 1371) 

O. D. Yolları: 
Fener va lamba ıiıaleri (No 1363) 

Ankara S.ledi1esi : 
lina aakazları (Ne 1364) • 

Hayrabolu Beled. 
El yaoıın tulumba11 (N• 1365) 

lzmir Lv:ı. SAK : 
Abır İnf. (Na 1366) 

Niğde Orta Okulu Direk: 
Ekmek ve el (No 136/i) 

İıt. P.T.T. Mild.: 
Hurç ve müveni 9antaaı (Ne lS6t) 

• • 

Kayseri Aıkeri SAK. : 
lapınalc va tuz (No 1370) 

Sultansuyu Hausı Müd.: 
Fırın inş. (No 1371) 

Gaziantep Belediyesi: 
Odun kömürü (No 1371) 

Tophane Lvz. SAK: 
Mı~ıka yedek aletler. (No 137:1) 
lando anlan (No 1S72) 
Tekne tamirı (Na 1372) 
Kiiçük kap•ül (Ne 1373) 

Erı:urum Kor SAK: 
K . fualyı. {No l.373) 
Sadeyat (No 1374J 

M. M. Vekaleti: 
Kam,>O• liatiti (No 1373) 

1 Otomoltıl ve motaıilclet İf \'I diş ıi•tik· 
leri (No 1374) 

Askeri Fabrik. U. Müd SAK: 
Grafit, bobçalık aaç. lt•ru, tolca difeoi· 

lamin ve izolabant (No t37S) 
Ank. Lvz. SAK: 

Ranza yap. ve pamuk (N• 137') 

Hamiş : ( ] Tırnak içıne alın nış nu• 

1 

maralar, ııın bangı H.)ılı gu etede neır
olduğ"una gösterir. 

c·ı Sonunda yıldı::. i,areti bulunan itle 
müı.ayedey• aittir. 

MUNAKASALAR ------
inşaat -Tamirat- Nafıa ijleri - Malzeme-Harita 

İl&. 
iıtanbul Belediyesinden : 

teminat 
Keti! 
t..deli 

ı599,00 194,92 Floryada gazino taruası ertasnuiaki aydınlık 

4497. 29 - 377 .30 
yerinin tamı.imi. 
Şişlide Hanımefendi ve Havarzemşah Hkakla. 
rınm Parke kalılrrım inşaatı. 

Ketif ltedelleri ile ilk teminat mikdarları yazılı itler ayrı ayr. 
a,ık eksiltme1e konulmuıtur . Şartnameler zabıt ve muamellt mi· 
darlitü kaleminde ıörülecektir. ihale 16.4.940 salı rant saat 14 te 
daimi encümende yapılacaktır. Tnliplerin ilk teminat makbuz veya 
mekt•pları, ibaledeıı 8 gün evvel fen işleri müdürlüğine müraea· 
atla alaeakları fenni elıliyet ve 940 yılına aid ticaret odası vesika 
ları ile ihale günü muayyen saatte daimi encümende balunmaları. 

Ankara Belediyesinden : 
Otobls ıarajıada yapılacak parke kaldırım işi en bet ıün 

müddetle açık eksiltmeye konulmuıtur. 
Mulaammen bedeli 76!i,60 liradır. 
Teminat ltedeli 57,40 liradır. 
Şartname ye kesif cetvelini görmek istiyeolerin her gin eoeÜ· 

men kalemine ve isteklilerin de 16.4.940 salı güni ıaat lfl,30 da 
belediye encümeaine müracaatları 

Eclirne Aıkeri Satınalma Komisyonundan : 
Yaaık kışladaki P. Alayıııııı mutbak kısmında yapılacak taıoi· 

rah• naulıııammen bedeli 57 lira 9J kuruttur teminatı 9 liradır. 
Yanık kışladaki piyade alayının bulatıklıııanesintle tamire muh· 

tat yerlerin mulaammen ._edeli 15U liradır ilk teminatı 2',5. liradır. 
Her iki tamiratı• ketif varakaları aanayi kıtlasındaki satınal-. 

ma komisyonundadır. Arzu e.leııler iş saatların.la görebilirler. 
Her ikisiuin puarlıtı 3.Nisan.940 çartamba ıüni skat 10 ile 11 

.le.lir. İsteklileriu belli gio ve saatte ıanayi kıtlasıodaki satınalma 
il.emisyonuna ielmeleri. 

Edirne Maarif Müdürlüğü Eksiltme Komisyonundan: 
Edirne orta olıulda yapılacak 1149 lira 47 kuruşluk ketif be

lielli tamiratıu müıtaciliyetine binaen J.4. 1940 tarihinden 3.4.1940 
tarihine kadar üç gün müddetle eksiltmeye konmuş oldutundan ke
fifnameyi ve şartnameyi görmek isteyenleriıı ortaokul müdürlüğüne 
müracaatlan, Taliplerin de 4.4. 1940 tarih pertenbe günü 1&at 14 te 
o 7 5 teminat makbuzlarile birlikte maarif müdüriyetindeki eksilt-
, n ' 
me komiıyonuna müracaatları ilin olunur. 

İçel Nafıa Müdürlüğünden : 
Mersin Tarsus yolunun 8+390- l J +560 kim. leri araıındalci 

kısmın esaslı tamiri için tansim edilen 4858.79 liralık ketif evrakı 
üzerine 27.3.940 tarihinden itibaren açık eksiltmeye konulmuıtur. 

Eksiltme 11.4.940 tarihine tesadüf eden perşembe fiinü saat 
encla Vila1et daimi encümeninde yapılacaktır 

Muvakkat teminat parası 342.15 lira olup bu miktar teminatı 
huıusta muhasebe veznesine veya teminat mektubunu encümene 
ibraz etmeleri lazım4lır. 

istekliler bu İfİ batarabileceklerine dair nafıa madürliitüoden 
elaliyet vesikuı almalara ve fada malumat almak isteyenlerin meı.· 
kir •l•lrlOfe mlraeaatlan illa ohıa11r. 
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A) · Unakasatar 
inşaat, Tamirat, 

Mersin-Tarsus yolunun arasında yap. tamirat 
İhata dıvarı inş. ve tel çevrilmesi 
Sofra tuzu fabrikası binası tamiri 
Muhabere deposu ile hayvan hast. tamiri 
Yahya köy ve Karadere kC5prillerinin ru· 

bu mahrutlarının pere ile kapatılması 
Tuğla dıvarı inş. 

Şemsipaşa bakımevi paratoner tesisatı 
Yüksek mühendis mektebiode yap. inı. 

Ank istaayonunda hipodrom yolu ile 
bahçeli evlere giden cadde arasında 
oıe ve bu fOSe ultıudan kanali:ıaı· 

yoo inş. (şart. 175 kr.) 
Mezbaha 11ju bekleme mahalli zeminin 

harçlı parke kaldırım ile tefrişi ve 
dahilinde tuğla dıvar inf. 

Yeni meababa binası inş . (şart. 389 kr.) 
Karklarelinde yap. ambar ve idare binası 
Çardak istasyonunda yap· ambar ve ida-

re binası İnf (şart. 2 gurup için 3 L) 
Ank. şebrinio belediye hududu dahilinde 

Tap. tevsi ve teksif nirengisi ile röper
leme işi 

Biiz ve menfez tamiri 
Pir esat mezarlık arsasının tesviyesi ile 

etrafına belediyeden "Verilecek pıır· 
maklakların çakılma işi 

Memleket hastanesi önünde• r•çen ır
mak yerine inşa ettirilecek 120 m. 

tat mecra 

aç eks. 

" 
pa:ı;. 

" aç. ek . 

n 

" kapalı ır: . 

1• 

" 

kapalı ı.. 

n 

aç. eks. 

" 

4858 79 
8837 98 
750 I:! 
222 58 

1189 15 

5554 63 
1674 43 

15373 14 
35000 -

IOl74 43 

77784 us 
15726 55 
45580 20 

24893 32 

8916 13 
473 97 

657 91 

İlaçlar, Klinik ve ispençiy..!_r_!. aUU,_Hastahane Lvz. 
Gaz idiofil: 500000 m. kapalı z . m. O 15 
Hamızı azot: 100 t. (şart. 130 kr.) paz. 26000 -
E lel.trik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Tirkiye demir ve çelik fabrikaları müesse- kapalı r;. 63867 20 
HSİ müd. laboratuar, garaj ve kantin 
binaları kalorifer tesisatı 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
Battaniye: 3000 ad. (ıart, 143 kr.) 

Kıtlık elbuelik kumaş: 15·20000 m. (tart. 
325 .. r.) 

Nakliyat Boşaltma Yükletme 

Alaaneak timendüfer iskelesine yanaşan 
vapurların yükleme boşaltma işleri 

İır:ınir liwanında kereste boşaltma işleri 

paz. 

kapalı z. 

kapalı z. 

n 

Mahrukat, Benzin, Makine yağlan v. s. 

Beoır:io: 13600 litre 
Bcnı:in: 3 t.•vakum yatı : 300 k. 

,, : J400 litre 

Mazot: 161 t . 

Müteferrik 

Büyük kürek kılıfı : 184 ad.·k çük kürek 
kılıfı: 30 ad.·makes kılıfı: 76 ad.-knz
ma kılıfı: 80 ad. 

Otomobil malzemesi 
Şaplı kösele, toka, halka, deri , balık ya· 

I• ve katran 
Tıı, kireç, tuğla, kiremit çivi kereste 
Amyant: 12000 ad. 
Boru: 30() m. (temd.) 
ııpirto tulumbaları: 50 ad. 
Çimento künk: 7500 ad. 
Metopo1Lp 

~ re:el<, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Yulaf: 300 t.-k. ot: 200 t .-arpa: 200 t. 
Un: 282 t. 
Pirinç: 82 t.·nohut: 50 t. (tashih) 
Sı~ır eti: 200 t. 

• Arpa: 452 t. 
Sabun: 15 t. 
Pirinç: 74 t. 
3.4.40 da alınacağı ilan olunan 963600 k.· 

ekmeğiıa görtilen Ilı.uma binaen müna
kaaaıından sarfıoaz.ar olunmuıtur. 

B M U 7 a y e d e 1 er _, 
incir hurdaıı, pamuk çekirdeği palamut de· 

mir, cember 
Hiz.met otomobili 
J'oa tal t: 450-500 çuval 
Islak kesme teker: 7282 k. 
Muaveneti Milliye torpitosa 
Nümunei Hamiyet torpitoa 
Sinibiaar torpitosu 
Sultanhisar torpitoıu 
Yanuı 

İclali1e ır:ırbl111 
Mecmi Şevket 
Klçük ıabıb havuz: 
Galata yatı 
Ariyel motosiklet parçalar 
Bina nkaı:ı 

Kilit zincir 
Yaotk makine yağları 2.4 t. 

a9. ekı. 
paz. 

" 

aç · cks. 

paz. 

" 
n 

aç. eks 

paz . 
kapalı :ı:. 

aç. ekı. 

paz. 

" 
" 
kapalı z. 

n 

" ,, 

aç. art. 

" paz. 
aç. art. 

n 

n 
,. 

" 
" ,, 
" 
" 
" 

" 
" 

28500 

111. 3 25 

5000 -

6000 -

2488 -

23670 -

659 

400 -
1160 -

4000 -
2360 -
1365 -
600 -

14125 -
800 -

39480 -
21930 -
500!)0 -
27120 :.._ 
5400 -

23680 -

272 75 

225 -

182..l -
1108 -
1108 -

171 -
171 -
288 -

4080 -
3690 -
1700 -

125 -
100 -

15 so 
70 -

240 -

342 15 
663 -
56 25 
16 70 
89 20 

126 -
1153 -
2625 -

763 8! 

3139 21 
1179 50 
3418 50 

18b7 -

668 71 

49 31 

5625 -
1950 -

J4 o -

-4275 -
4500 -

375 -

450 -

1775 25 

56 -

81 30 

300-
177 -
103 -
45 -

1059 38 

5922 -
3289 5() 

J750 -
2034 -

405 -
177G -

7 so 
1 50 
i-
li -

üzayedeler List • 
Si 

içel Nafıa Müd. 
İst. P T. T. Müd. 
Çamalh Tuzla11 Müd. 
Balıkesir Aık. SAK 

n Nafıa Müd. 

İzmir ,, 
in isarlar Umum Müdürlütl 
İst. Nafıa Müd. 
O.O.Yolları Ank. ve Sirkeci 

İst. Belediyesi 

------

11-4-40 10 -
17-4-40 15 45 
15 4·40 14 -
5-4-40 11 -

16·4·40 15 -

16-440 11 -
17·4·40 14 30 
19·4-40 15 -
18·4-48 16 -

15-440 15 -

Samsun Belediyeıi 2-5-40 15 -
Toprak Mahsulleri Ofiıi Ank. n iat. 12-4·40 15 -

" 
Ank. Beled. İmar MGd. 

Kenya Nafıa MGd. 
n Belediyesi 

" 
Villyeti 

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

12-4-40 15 -

19:4 40 18 -

11-4-40 
9.4.40 

15 -
15 -

15·4 46 15 -

17-4-48 11 -
8-4-40 14 -

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikalara 15 4·40 15 -
Müessesesi Müd. 

M.M.V. Hava SAK 8-4·40 il 
Jand rma Gen. Komut. Ank. SAK 18-4·40 10 

Devlet Limanları İşlet. U. M. İzmir 18·4·40 15 
Şubesi 

" n 

D. D. Y elları 8 ei İ et. İzmir 
Balıkesir Ask. SAK . . 
Nafıa Vek Su lıleri 3 dl Şube MI· 

bend, Malatya 
Askeri Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

Çorlu Kor SAK 

" Balıkesir Ask SAK 

" lamir e .. ldiyeai 
Mersinli Fidanlıjı Müd. izmir 
inhisarlar Umum MüdürlüAü 
D.D. Yollara Haydarpat• 
Konya Vilayeti 

Vize Ask. SAK 
Muğla ,, 
Diyarbakır Lvs. SAK 
Edremit Ask. SAK 
Edirne Ask. SAK 

,, 
,, 

Deniz Lvz. SAK Kasımpaşa 

D.D. Yolları 8 ci İşletıne İzmir 

Tekirdağ Vilayeti 
İnhi1er1ar Umum Müdürlüiii 
İst. Cilmrükleri Başmtld. 
Kocaeli Defterdarlığı 

,. 
,, 
" 
" ,, 
,. 
,, 
,, 

İst. Def terdarlağı 

" 
" Lüleburıu Elektrik Mild. 

114-40 11 

15-4-41 11 
6·4-40 11 

11-4--40 11 

8·-4·40 14 30 

15·4-40 15 -

5440 15 -
5-4·40 15 -

4-4-40 
15 4.40 

8-4-40 
17-4-40 
184 40 
18·4·40 

3-4-40 
22·4·40 
16+40 
22-4-40 
25-4--40 
25-4-40 
26-4-40 

15 -
18 -
15 -
14 -
15 -
15 -

14 us 
15 -
11 -
10 -
il -
18 -
11 -

10-4-40 15 -

5.4.40 
17-4-40 
2·4-40 

18-4-40 
18--4-40 
18-4-40 
18-4-40 
18-4-40 
18-4-40 
18-4-40 
li-4-40 
18-4-40 
18-4--40 
18·4-40 
18-4-40 
22-4-40 

15 -
16 -
13 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
11 -
15 -
15 -
15 -· 
14 -
14 -
14 -
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Çamaltı Tuzlası Müdürlüğünden : 
Tuzlamızda mevcut sofra tuzu fabrikasının dahili kısmında çi· 

mento harçlı 11vanması pazarlığa )·onmuştur . •f 
Beher metre murabbanın muhammen bedeli 114 kuruştan keşı 

tutarr 750 lira 12 kuruştur, 
Muvakkat teminatı 56 lira 25 kuruştur. 
Şartnamesi ber po müdürlüğümüzde ve İzmir baımödürlil ll· 

müzde görülebilir. 
İsieklilerin bu gibi işle:i yaptıklarımı dair vesikalıırile birlikte 

15 Nisan 940 pazartesi günü saat 14 de komisyonumuzda hazır bıı· 
lunmaları. 

İzmir Nafıa Müdürlüğünden : 
Camburiyet kız enstitüsü binasının 1 ve 2 nci kat tuj'la dı\'11'1 

inıaatı 5554 lira 63 kuruş keşif bedelile ve 15 gün müddette 11çılı 
eksiltmeye koııulduğundan isteklilerin nmüdürlükteki ketif ve şartns· 
mesiui tetkik ederek 2490 sayıla yasa hükümlerine tevfikan baıır
lıyaeakları teminat mektuplarile birlikte 16.Nisan 940 salı günü ss· 
at 11 de Nafıa müdürlüğünde müteşekkil komisyona baş vuroıalsrı 

İstanbul p. r. T. üdiirlüğünden : 
Omaaiye ve YeşilkC5y telıiz istasyonları etrafının dikenli telle 
'l . 'h t d · · k k ·ı · 1 l Eksilt· çevrı mest ve ı a a uvarı ışı açı e sı tmıye wnu muıtur, . 

me 17.4.940 çarşamba saat 15,45 de B. Postahane bina ı biriııc• 
katta P. T. T. Mildürlütü odasında toplRnacak müdürlük alıaı sııtı:. 
komisyonunda yapılacaktır Keşif bedeli 8837 lira 98 kuruş Dlu\'ll .. 
kat temioat 663 liradır. İateklilerin olbaptaki keşif ve şartııaaıel~'1• 
ni görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere çalışma go~ıı 
leriode mezkur müdörlült idari kelem levaı:ım kısmına eksiltaıe 111,f 
Ye saatinde de en a:ı bir teahhüde 51ıOO liralık bu i;ıe benzer J 

yaptıfına dair idart'lerindeo almış olduğu vesikalara istinaden ls~eıı; 
bul vilayetine müracaaUe eksiltme tarihinden 8 gün evvel alanmıf ebh1e 
ve 940 yılına aid ticaret odası vesikası ile komisyona müracaatfıır•• 

••• 
Şemsipatn Bakııuevi paratener teıisatı. Bak : İnhisarlar uaıııOl 

Müd. ilanlarına. 

--::----------------._ ______ ~----------------__,.,,, 
~çlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Ly~: 

M. M. Vekaleti Satmalma Komisyonundan : t· 
Beher metresine tahmin edilen fiah 15 kuruş olan 500.000 ıııv. 

ro ga:ı: idrofil 17.4.940 cuma günü saat 11 de Ankarada M. M· •
11 · kl'lcrı Satınalma komisyonunda kapalı zarfla satın alınacaktır. iste 1 • 

5625 liralık ilk taminatlarile birlikte teklif mektuplarını eksiltaıe ~. 
ati11den bir aaat evveline kadar mezkur komisyon Bşk na veraıele 
Şartnamesi 375 kuruıa komisyoad&D alınır. 

Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez SatınnirtıtJ 
Komisyonundan: rı· 

Tahmin edilen bedeli 26.000 lira olan 100 ton bamazı aı:ot ~e' 
teahhit nam ve lıesabına askeri fabrikalar umum müdürlüj'Ü ıııer . 
satınalma komisyonunca 8 nisan 9~0 pazartesi günü saat 14 de ::. 
zarlakla ihale edileeektir. Şartname l lira 3U kuruş mukabilinde .;e 
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1950 fitll il' 

2490 numaralı kanunun 2 ve 3 . maddelerindeki vesaikle koıııi•!0t1. 
cu olmadıklarına ve bu itle alakadar tüccardan olduklarına daı~,rı 
caret odası vcıikasile mezkur gün ve satte komisyona müra~ 

Elektrik. HavaJ!azı, alorifer (Tesisat~ Ma~z.) 
'f ürkiye Demir ve r.elik Fabrikaları Müessesesi 

Müdürlüğünden : t)· 
Tilrkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdüriyet6ta,.a 

boratuar, Garaj ve Kantin binalara kal6rifer tesisatı toptan 1 
olarak kapah zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

İşbu tesisatın muhammen keşif bedelı 63,867,20 liradır. .,,ıı· 
Eksiltme evrakı. 3 lira mukabilinde Ankarad"\ SümerJıtall~,.~ıe 

amelit şubesinden, lstanbulda Sümerbak şubesinden ve Kar• " 
Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinden alınabilir .. 1'İfe 

Eksiltme 15.4.940 pazartesi günü saat 15 de Karabükte ft.11 

Dem?r ve Çelik Fabrikaları müessesesinde yapılacaktır. ıdıı~· 
lstekliJer teklif evrakı meyanına şimdiye kadar yapın•Ş 0 ,ır 

lan bu kabil işlere, bunların bedellerine, hangi bankalarla nı"11ııı;~· 
de bulunduklarıııa, ticaret odasında kayıtlı elduklarma ddir .;el 

!arını ko7acaklardır. 

Muvakkat teminat miktarı 3,450 liradır. .. il ,.,ı 
Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak i ale JU" e1'~ 

14 e kadar Karabükte Türkiye Demir ve Çelik Fabrikalara Mie•~,ıt' 
muamelat şubesine makbuz mukabilinde teslim edilecektir· 1''4'' 
İle gönderilen tekliflerin ihale saatiodeo bir saat evvelİllC tel° 
gelmif ve zarfların kanuni tekilde kapatılmış olması Jizıaıd,''' t ~-· 
tada viki olabilecek gecikmelerden dolayı müe.ıısese mes'11h.Ye 
b~e~mu. ti 

Bu tesisatı müessese taliplerden diledij'ine vermek veyabıı 
nakasayı lıükü_mıüz saymakta tamamen serbesttir. ____,/ 

Mensucat -Elbise - Kundura -9amaşı~ ~ 
M· M. Vek ~ letl Ha va Satınalma Komisyonundan : ,l 

3DOO aded battaniytı vazarlı!da satın alınacaktır. Muhllıııııı'~ 
l.edeli 28.500 lira kati teminatı 4275 liradır. Pazarlığı ,4.940 J';ıf 
tesi günü saat 11 de Ankarada M. M. V. Hava satıııalauı ~0~114 ~ 
nunda yapılacaktır. Evsaf ve ıartnamesi 143 k ruıa koıJJ 15~1ıı•~ 
alınır. lsleklilerio muayyen gün ve saatte katl teminat ve 
veıikalarile komisyonda bulunmaları. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara SatınalP1ş 
Komi yonundan : ,, 

,ıf 1 
Bir metresine üç 1ü:r. yirmi beş kuruş kıymet biçilell ";

6
, eti 

lrnetioe uyauo en beı bin metreden yirmi bin metreye kB ı.ııl 
kışlık elbiselik kumaşı 18.4.940 perşembe günü uat oPd11 ~ 
aarf u1&1lile salın alınacaktır. .

1 
ı:'~ 

Şartoumesi 325 kuruv kartılığında komisyondan alınab• :ııı'~ 
ekaütmeye girmek isteyenlerin 4500 liralık ilk teminat ve fil a ,. 
de yaz.ılı bc:lgeleri mulatevi teklif mektuplarını eksiltme giıı 
dokusa kadar komisyona vvaüı olmaları. 

Ci 
ç, 

lefl 

llıil 

l>ıl 
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Seyhan p. T. T. Müdürlüğünden: 
Cinai Uzunluğu (m.) Tepe muhiti (s.m.) Diğer mubit (a.m Mik. A) 
ÇıraL çam 6 40 5() 480 

,, T 40 55 450 
n 8 40 60 600 
" 9 40 65 160 

k . Boı.anbnın Fındıklıköyü yakınıoda Elma Sekisi ~rmaulıırll'dan 
cıılip Bozantı istasyonunda tu\im edilmek şartiyle. ldarenmin 94 ) 

~nesi ihtiyacı için yukarıda adet ebad ve evsnfı yazılı 16tU adc:t 
1iraf direği alıoacaktır. Beher diretin tahmin bedeli 401 kur•ttur. 

Şartnameler paraııa elarak laer rün (mesai dahilinde ı müdlrUik 
" 1Htinde verilir. 

.. Eksiltme 8. 4. 940 pazartesi ğünü s?at 15 de Seyhan P. T. T · 
ltıul dürlüğü binasında müteşekkil komisyonda kapalı zarf uıulile ya
llı aeaktır 

Muvakkat teminat miktarı 498 liradır. 
Talipler teklif mekhıbları ve 1 icaret Odasında kayıtlı oldukları· 

Ql d • o 
tı aır vesikayı ve teminat akça makbuzlarını 249 Ne. la kanunu-
h 1111 tarifatı veçbile 8.4.940 pazartesi günü saat 14 de kadar mak· 
t lll ınukubilende komiıyen reisliğine vermeleri lazımdır. Postadaki 
~e kab11l edilmez. 

Makli at - Yükleme - eo,altma 
---~~ 

Devlet Limanları i,letme Umum Müdürlüğü İzmir 
Şubesi Miidürlüğünden : 

111 19~0 yılı haziran ayının birinci ginünden 1941 yılı mayıs ayı
,} •on gününe kadar şartnamede istisna edilenlerden maada İz-
""'r 1· • 
ıt.k· 1ına111nn ielecek Devlet Denizyolları l~letmeaine ait vapurlar-
ı\k 1 haınulcyi şartnamedeki esaslar dahilinde yekleme, boşattma. 

tarnııı işleri kapalı z.arf uıulile eksiltmeye konulmu~tur. 
2() ()İş Şekilleri şarlnamededir. Bu şekillere göre muhammen bedeli 

' 00 lira, muvakkat teminat 1500 liradır. 
dQ 1_Şe.rtnameler Devlet Limanlara İşletme U. M. İzmir şubesi mü

r Utü den bilabedel alınır. 
ltıca·E.kailtme 16 nisan aalı günü saat 15 de Devlet limanları itlet
~ı:ı 1

1 
lı11:1ir tubesinde yapılacaktır. Teklif mektuplarını havi zarflar 

11

1
1 olarak meakür güu saat 14 de verilmiş bulunacacaktır. 

"-r •lelditer kanuni vesikaları ve teminatlaları ile birlikte eksiltme 
'~de h zır bulunmaları lazımdır. 

14 d 0ıtada ile gönderilen tekliflerin nihayet eksiltme günü saat 
Jl01t c gclıniş ve zarfların kanuni şekilde kapatılmış olması lazımdır. 
tt .... '*da vaki olabilecek gecikmelerden dolayı idare mesuliyet kabul 

... ,it 

~ -------·-----
~at, Benzin, Makina yağları v. s. 

N -~ın Vekaleti Su İşleri 3 üncü Şube Mühendisliğinden : 
I> aıarlakla 3400 litre benzin alınacaktır. 

~i ",larlak 11.4.940 tarihine müaadif perşembe ıünü s at l 1 de 
:: da su itleri daıresinde toplanan komisyonda yapılacaktır. 
a:ı.arlıQ-a girebilmek için : 

~~~lıl\) 51 lira teminat yatırmalnrı ve mukabilinde wslsnndığı mak
fi~lııı.ıfarı veya banka teminat ınektubu ibraz etmeleri. 

ltıtJ, . 940 aenesine ait Ticaret odasından alınmış veııikn ibraz. et· 
tı lıtı.ıındır. 

~k~ri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınnlma 
l Komisyonundan : 

ti~•la:btnin edilen bedeli 23670 lira olan 150 ton maıot askeri fab
~ p unının müdürlüğü merkea aatıoalma komisyonunca 8 nisan 
~l,tttk"~rtesi ırünü saat 14,30 da ihale edilecektir. Şartname parasız 
tt, 25 °nıiıyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1775 
~it k kuruı ve 2490 sayalı kanunun 2 ve 3 mndielerindeki veMa· 
~•tıtt ~llı~ıyoncu olmadıklar111a ve bu işle alakadar tüccardan olduk. 
>,ıı. aır Ticaret Odası \'esikaaile mez:kur aün ve aaatte komis· 

ltıilre.caatları. 

1(
0

,. ~~hkesir Aıkcri Satmalma Komiıyonundan : 
'-tıtı 

111 
•hlıyıtci için 3 ton benzin ve 300 kilo vakum yağı pazarlıkla 

İb •nataktır. 
t, ttleai 6 4 9 . " " lltıllıi • • 40 cumarlesı runu &aat 1 1 de kor aatınalma komiı· 

't,1~ :Yapılacaktır. 
"'tltti .

1f1erin mez.kür gün ve saatte komisyonumuza müracant et 
~ 1. 

1 
ln olunur. 

~laf ___ -

~ 
t l(tt Çorlu Kor Sntınalma Komisyonundan: 
,~G •~tııYonlar için 400 liralık otomobil malzemesi 5.4.9.tO cuma 
' "<lftl 15 d • '-att e pa1arlıkla satan alınacaktır. lstelılılerin belli güa 

t Çorluda Kor aahnalma komisyonuna ielmeleri. 

'i\Ot a~lı_kesir Askeri Satınalma Komisyonundan : 
'tı p ıhtıyacı için şaplı kösele, toka, halka, deri, balık yatı, 

~, Pille ll~arhkla satın alınacaktır. 
ıııı.,0 r •ğı 5.4.940 cuma fiinü saat 15 de Balıkesir kor satınalma 

l,
1 
l{llh llunda yapılacaktır. 
'ttıtr'ttıaıen bedeli 1160 lira olup muvakkat teminatı 86 lira 30 

't' ş,tt~ 
ijltlc lltneıioi görmek isliyenler her gün komisyonumuzda göl' t, 

ltt 'liptc • 
İ il~ıı l'in oıezkür gün ve saatte komisyonumuza müracaat et· 

\ '\ f< olunur. 
l h~ Or nakliye taburu içn tat, kireç, tutla, kiremit, çivi, ke. 

'' ~'~-~r~1'la satın alınacaktır. 
~ k,fı:ıi~ 4.4.940 perşembe güuü saat 15 de Balıkesir kor sahn
'4~~ Yonunda yapılacaktır. 

\. ~ bıtnen kefif bedeli 4000 lira olup muvakkat teminatı 300 
ı~d- "ltı 
~ •tnc,,i .. k · t' 1 h - · • d k ~ ~ ~Öte}/. gorwe ıs ıyen er er sı-un ıf saatın e omisyonu· 

ti\ ~lıl>l . ılırler. 
tı · tr10 ıtt.ı l ıııez.kur aün ve aaalte komiıyonumuza müracaat et· 

0 \lnur. 

'~~iltı.ı l\tersinli Fidanlığı Mudftrlüiünden: 
~ tıı~i l~ IUretiyle 28 3 940 perşembe ıünü 1365 lira bedeli ::ın
lt.iiı~ •nı kutrunda 300 metre boruya talip zuhur etmemiftir. 

t 10 fÜn u~tılarak ilaalo 8. 4. 940 pazartesi fiini 11at 

15 te fidanlıkta teşekkül edecek komisyonda icra edileoektir . 
Taliplerin 103 lira muvakkat teminatı mnl undığına yatırarak 

makbuzlariyle fidanlığa müracaatları. 

Konya Vilayeti Daimi Encümeninden : 
Alınacak 800 lira muhammen bedelli motopomp 15 rün müd

detle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Eksiltme muamelesi 18.4.940 perıembe pnü saat 15 de Kon· 

ya vilayet daimi eucümeniııde yapılacaktır 
Motopomp ait şnrtnnme İstanbulda Nafıa müdiirlilğünde, Kon· 

yada daimi encümen kaleminde çalışma Hallerinde her po fÖrüfe· 
bilir. 

Ç orlu Kor S tıonlma Komisyonundan : 
Atağıda ~inıı ve mlktım yazıla malzeıne öÇIİıt eksiltme ıuetile 

yapılacaktır. ihalesi 15. 4. 940 pazarteıi günü aaat 15 de Çorluda 
kor satınalmo koıoisyonunda yaptlacaktır . Muhammen bedeli 659 
lira 66 kuruş. ilk teminab 50 liradır Evaııf ve nümuneleri her gön 
komisyonda görülür. 

Alınacak malzeme: 

184 adet büyük kürek kılıfı 
30 adet küçük " ,, 
76 makas kılıfı 
80 kazma ,, 

İzmir Belediyesinden : 
Havaga1.1 fenerlerine 35 numaradan 2000 adet ve 36 numa

radan 40[)0 ve 37 numaradan 0000 adet ki camen 12000 
adet amyanat sahn alınması, yuzı i:ıleri müdürlüğündeki şartnamesi 
veçhile açık eksiltaıeğe konulmuştur Muhammen bedeli 2360 lira 
olup ihalesi 15.4 940 pazartesi günü saat 16 dadır. İştirak edecek· 
ler 177 liralık teminatı iş bankasına yatırarak maltbu:aile enciimene 
a-elirler. 

• • • 
7500 adet çimento künk alınaeaktır. Bak: D. D. Yolları ilanla· 

rına. 

• • * 
50 adet İ!lpirto tulumbaları alınacaktır. Bak: İnhisarlar Umum 

Müd. ilanlarına. 

Erzak, Zahire. Et. Sebze v. s. -Afyon Kor Satınalma. Komisyonundan: 
3250 ton buğday öğütmesinin ihalesi kapalı zarfla 15 4.940 pa· 

ıarteıi günü saat 15 de yapılacaktır. Muhammen bedeli 48,750 lira 
muvakkat teminatı .3656 lira 25 kuru,tur. Şartnamesi her fiin ko· 
misyonda görülür. isteklilerin muayyen gün ve saatten bir saat ev· 
veliııe kadar teklif mektuplarını Afyonda Kor satınalma komiıyo· 
nuna vermeleri. 

Edirne Aı;keri Satınalma Komisyonundan : 
Kolordu Birliklerinin Ağustos nihayetine kadar ekmeklik Un 

ibtiyaçlım içıı 31)0~ ton buğdayın Öğütülmesi kapalı rarf uıulile ek
siltnıey~ konmuştur. Muh n men bedeli 49,5 IU liradır. İlk teminata 
3723 liradır. 

Evsı.f ';e şeraitini öğreııuıek isteyeııler iş saatlarında her gün 
Edir'!ede Sanayi kışlnsıııdaki suhnalma komi11yoııunda görebilirler. 

lhnlesi 22.Nisan.940 pazartesi günü saat 1 l dedir. isteklileri bel
li gün ve saatten en az bir saat evvelsi resmi ~vesikalnrile birlikte 
teminat mektuplarının satınalwa komisyonuna vumeleri. 

• * • Edinıede eski müşiriyet dairesinde Hhnalma komisyonunda 
pazarlıkla 20 ton ııobut ve 16 ton pirinç alınacaktır. Pirincin pa
zarlığı 4.4.940 saat 15 de nohutun ayni gün saat J7 dedir. Pirinein 
tahmin tutarı 5120 ve tcıninah 768 lira nohutun tutarı 2800 ve te• 
miı.atı 420 liradır. Evsaf ve tartları herıüo komiayen.la görülebilir. 
f.teklilı:riu aıöaü ıeçen günde komisyona gelmeleri. 

Muğla Askeri Satınalma Komisyonundan : 
Aşağıda yazılı cem'an 282000 kilo un pazarlıkla aahn alına• 

caktır. İhalesi 22.4.40 pazartesi iÜnÜ saat 15 te Muğluda yavılacak
hr. Muhammen bedel 39480 lira, kat'i teminata 592l liradır. Şart· 

namesi komisyonda görülür. Kanuni veıaiki haiz isteklilerin Mut. 
lada askeri satınalma kemi yonuna müracaatları. 

Muğla l 11000 kilo, Marmaris 24000 kilo, Mili.ı 99000 kile, 
Bodruın 24000 kilo, KGllilk 24000 kilo. 

Vize Askeri Satınalma Komisyonundan: 
300 ton yulaf, 200 ton kuru ot 200 ton nrpa pazarhkla 

salın alınacaktır· Puzarhiı 3.4.940 günü saat 14 ten 16 ya 
kadardır· Vermiye talip olanların mezkur iÜn ve saatte te· 
ınlnatlarile birlikte Vizede Askeri Satınalma Komisyonuna 
gelmeleri. 

Edremit Askeri Satanalma Komisyonundan 
200 ton sığır eti satın alınacaktır. Tahmin bedeli 50,000 lira 

ilk teminatı 3750 liradır. Eksiltmesi 2l.4.940 pazartesi günü saat 
10 da Edremitte askeri sahnalma komisyonunda kapalı zarfla ya· 
pılllcaktır. Teklif .mekupları saat 10 a kadar komisyon reislitine 
verilmiş olacaktır. isteklilerin ticaret odasında kayıtlı olmaları tarttır 

Muhammen bedeli 14, 125 lira olan muhtelif eb'atta 7500 adet 
çimento künk 18. 4· 940 perşembe günü aaat (15) ea bette Hay. 
darpaşada gar binası dahilindeki Komisyon tarafından kapalı zarf 
uıulile sabo alınacaktır. 

Bn işe girmek isteyenlerin 1059 lira 38 kuruşluk munkkat te
minat, kan•ııun tayin ettiti vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarıni 
aynı gin saat (14) On dörde kadar Komiıyon Reisliğine vermeleri 
la:ıımdır. 

Bu işe ait şartnameler Kemiayondan paraıı~ elarak datıtılmak· 
tadır. (2552) 1-4 

3 

Keıif ve 
m•h. bed. X7,5 tem. Eluiltmeniu 

Ciusi Miktarı lira kr. lira kr. ıekli aaab 

İspirto tulambaları 50 adet 600 - 4fi - puarlık 14 
Şern»iı aşa Bakım evi para· 

toner tesisatı 1674 43 126 - nçık eks. l4,3U 
1 - Ketif ve tartnameai mucibince idaremizin Şemsipaıa Bakım· 

evi paratoner tesisatı işi açık eksiltme 50 adet tulumba şartname vo 
krokisi mucibinM paaarlık u&ulile ibnle oluaaoaktır • 

il - K .. if ve mahammen bedelleri muvakkat teıninatları ek· 
siltme saatleri hinlarında yazılıdır. 

111 - Eluiltme 17. iV. 940 çarşamba fiinü Knbataşda Levazım 
j ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Tesisat t•rtnameıi her gün Levazım Şubesi ve:aneıinden 
(8) kurut mukabilinde ve tulumba şartnameıi paraaıa ah•abilir. 

V - Paratoner tesisatı itine gireceklerin prtnameıinln (F') fıkra· 
sında yaz.ılı vesaik.le ve ber iki it için % 7,5 ıüvenme paralarile 
birlikte mezk4r Komisyona mürac:aatlerı. (2585) 1-4 

• . " 
1 - Cibali fabrikuında !tir sene ;ıarfında n450 ill 500" 9uval 

kadar çıkac:ağı tahmin edilen inee tez talaş pazarlılıla ıatılaaaktır. 

il - Paaarlık 17. iV 940 çarşamba güııü saat 16 da Kabataş. 
da Levazım ve Mubayaat Şubesi Salıf Komisyonunda yapılacaktır. 

111 - Nümune her gün söaü geçen fabrikada görülebilir, 
iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte Y. 15 

teminat paralarile birlikte yukarıda adı geıen Komisyona müraca-
atları. (2566) 1-4 

• •• 
1 - Yeaiden tanaim olunan keşif ve şartnamesi muclbinee İda· 

remizin Kabataf inhisarlar binaları önüne trotuvar inıaa11 iti puar• 
lık aıalile yaptırılacaktır. 

il - Keşif bedeli 1246,02 lira muvakkat teminatı 93,45 lira•ır. 
ili - Eksiltme 3. iV. 940 çarşamba günü saat 14,4j de Kaba

taşda Levaaım ve Mubayaat Şubeıindeki Alım Komiıyonunda yapı· 
laeaktır. 

iV - Şartnameler Levazım Şubesi veıı:nesioden 3 kurut maka· 
ltilinde alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen fiin ve saatte Y. T,i 
rivenm• paralarile birlikte ve şartnamesinin F fıkrasında yazılı ve· 
saikle mezkur Kemisyona müracaatları. (2368) 4-4 

* * * 
Ci•si Miktarı Mubam. Bed. Y. 7,5 teminat !kıilt. t•kli 

lira lira krı. s-in aaatı 

Kllıe kurtan 4000 kr. 
Seda 8006 > 

1400 
380 

105 - açık eks. 5 IV.940 15 
28 50 » 8. lV .940 1 

1 - Şartnameleri mucibince yukarda yn~ıh 2 kalem malzcmo 
a~ık ekıiltme uıulile satın alınacaktır. 

il -- Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme p• 
Ye saatleri .hizalarmia yazılıdır. 

ili - Eksiltme bi:ı.alarında yazılı pnlerde Kabalatda Levası 

ve Mubayaal Şubesindeki Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 
iV - Şartnameler aözü geçen Şubeden parasız alınabilir. 
V - iıteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve uatte }. 7,i 

,-venme paralarile birlikle mezkl\r Kowisyoı.a müraoaatlım 
(ı290) l-4 

• • • 
ip. .. v'i Mikiart Keti,_ bed. X 7,5 t... !kıiltm• 

lira lnş. lira kr4. fekli M&ti 

Tept&fı &kuanüule Jll& 'J7 271 Ji Aflk ek. l.f 
yapıla•k tamirat İfİ 

Kalay SOO kr· Panrlık 15 
l - Keşif n t•rlaameai mucibince İdarowiziu Toptaıı akı-

uıevinde yapılaealt tamirat iti ile yine şartnameai mucibiuce 500 
kilo kalay hizalarında ı~sterHen uwllerle ihale ohmacakhr. 

11 - Eksiltme ve pazarlık 4.IV.940 Perıembe günü Kabalufta 
Lnu:ım ve Mubayaat Ş"b ... iodeki Alım Korııisyonunda yapılacııktır. 

111 -- Tamirat itine aid prluameler her fÜn Levazım Şubesi 

Ye&nesiaden o:9~ kur11şa; kalay ıartnamesi de parasız. alınabilir. 

iV - Tamirat itine ıirecekler fartnameıinin F fıkraaında ya2.1h 
vesaikle ve her iki it için isteklilerin % 7,5 pvenme pnralariyle 
birlikte meı.kdr Komiıyonıa müra"atları. (2171) 4-4 

lstanbıl Hayvan Bor.ıııı Dlr.I Satıf Ffatlattı 
- 30. 3. 940 -

Ç-.ff .Say111 Afıırlıtı Parası 

in qağı • yakarı Orta 
Kş. s. Kt· s. Kt. 

Beyas Karaman 61 2809 30 31 50 30 
Kızıl Kıuamam 258 15000 29 75 29 75 29 
Datl&ç 19ıi 7319 25 27 26 
Kıvırcık 132 4278 20 28 24 
Karayaka --
K•ıu 
Sat Kazuıu 1565 21040 18 50 31 25 

~..::_.......,_,_...._. ----Tiftik 
Keçi 
Oj-lak 

Şark Ök1bl 
Öküz 20 7120 10 li ı.ı 

inek 
Daaa 74 13 lJ IJ 
Bota 
Maada 45 11718 9 16 12 
Malak 6 682 12 ·~ 12 

imtiyaz Sahibi ve Yazı itleri Direktörü : ısmail Girit 
Budclıtı yer: Akın Baamevi l.tubul 

s. 
83 
75 
73 
~4 
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57 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de ı'adjudication 
------ Mode Prix 

d 'adjudicat. eıtimatif 

Cautio-;:---L"'irud'adjudication et du 
provisoire Calıier dea Cbarges Joun Heureıı 

Adjudications au Rabai~ 

Constructions-Reparntions-Tr v. Publics-rvıateriel de Construction-Cartographie 

Rep. s route Mersin-Tarsus Publique 
Constr. mur de soutainement ete. ,, 
Rcp. bat. fabrique de sel Gre a gre 
Rcp. dcpôt eorrespodanee et hôp. animnux ,, 
lnıtall. pnratonnerre a la maison manipulntion Publique 

de taba.es de Şe:nsipaşa 
Constr. mur en brique 
Constr. iı l'ccole sup. d'ıngenieur!\ 

,, canalisatic.n et chaussee entre in route 
de l'hyppodrome a la Stı tion d' An kam 
et in route nllant nux mrıisons nvec jar· 
dins (cah eh J 75 P) 

Conıtr, pave en parquets et mur au local 
. d' nttente de boeufs a 1' ab:ıttoir 

Gon tr. nouvel nbnttoir (cah eh 389 P) 
,. hnnırar et bat. Adm. a Kırklareli 
n n n t• ,, ,, la Stntıon de 
Çardak (c. eh pr • les 2 groupes 3 L) 

Trav. de mir et de repcre dam vılle Ank 
Repar. buse et dnlot 

Pli c eh 
,, 

" 

Pli cnch 

" 

" 
Trav. terrassement et montage parnpets nu ci- Publique 

meti ·re Pir Esnl 
Constr. canalisation en pierres de 120 m de· 

vant hôp. Regional 
Trav. fermeture avec perre des parties côni· 

ques des ponts de Y ahyaköy et Karndere 

» 

4858 79 
8837 98 

750 12 
222 58 

1674 43 

55c;4 63 
15173 t4 
35000 -

10174 43 

7778 ı 16 
1572< 55 
45580 20 

24893 32 
8916 13 

473 97 

658 91 

ı 189 15 

342 ıs 
663 -

56 25 
16 70 

126 -

1153 -
2625 -

763 82 

5139 11 
l'i9 50 
3418 50 

1867 -
668 71 

49 35 

89 20 

Dir. Trnv. Pub. !çel 
Dir. P.T.T. lst. 
Dir. Sal ine Çamaltı 
Com. Ach. Milit Balıkesir 

Com. Ach. Econom, Monop. Kabatache 

Oir. Trnv. Pub. lzmir 
" ., Is tan bul 

Adın. Gen. Ch. de fer Etat Ankara 
et caisse Sirkeci 

Com. Perm, Municip. lstanbul 

Municipalitc Samsun 
Off ıce Cercaks Ankara et lstnnbul 

,, 
" 

Municipalite Ankara Oir. Restauration 
Dir. Trav. Pub. Konya 
Municipalite Konya 

Vilayet " 

Oir. Trav. Pub. Balıkesir 

11-4-40 
17-4-40 
15.4.40 

5.4.40 
17.4.40 

10 -
15 45 
14 -
11 -
14 30 

16-4-40 15 -
19-4-40 15 -
18-4-40 16 -

15-4-40 15 -

2-5·40 15 -
12.4.40 ıs -
12.4.40 ıs -

19·4·40 18 -
J 1-4 40 15 -
9-4-40 15 

15·4-40 15 

16-4-40 15 -

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 

Gu hydrophile: 500 00 m. 
Acide azotique: 100 t. (cnh eh 130 P) 

E lectr·icite-G sz-C lrnd c:c 

Pli cach 
Gre iı gre 

lnstall. chau(fage central aux bat. de ln Dir. Pli each 
des Fnb. de Fer et Acier de Turquie, 
de laboratoire, garage et cantine 

le m. O 15 
60 l -

63867 20 

Habi llement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Couverture en laine: 3000 p. (cah eh P 143) Gre a gre 28500 
[toffe pr. habits d'hiver: 15-20000 m (cah Pli each le m· 3 25 

eh J25 P) 

Trensport-Chargement - Oechargment 

Trav. chargement et dechargemenl et trans· Pli cach 
bordement des bnteaux arrivant dans port 
b.mir (cnh eh 350 P) 

Trav. chnrgement, dechargement et trnnsbor
dem nt des chargcs des bntenux arrivant 
pr. l'Exploit. des Voies Marit, de l'Etnt 

" 

Trav. chargement et dechargement des bateaux > 
accostant a l'echelle de Ch. fer iı Alsnncak 

Trav. dechargem. bois constr. nu port d'lzmir 
" 

Gombustible - Carburant-Huiles 

Benzine: 3 t.·vacoum: 300 k. 

" 
3400 litres 

,, 13 00 litres 
Mazout: 150 t. 

O ivers 

Tuyauıı: en ciment: 7500 p. 
Pompe a alcool: 50 p. 
Tuyaux: 300 m. (nj) 
Amiante pr. bec de gaz.: 12000 p. 
Pierres, ebnux, tuile, clous et charpente 
Geud"on, boucleı, euir ete. 
li.tui pr. pelle gr.: 184 p.·id. pr · pelle petite: 

30 p.-id. pr. ciseau: 76 p.·id. pr. pioche: 
80 p. 

Materiel pr. auto 
Motopompe 

Provisl ons 

L' adjudieation qui deva it avoir lieu le 3.4.40 
pr. l'achat de 963600 k. de pain 8 ete 
annulee 

Viı.nti• de boe f: 22 t. 

" • " 1 » 
Fabric. farine: 3250 t. de ble 

" » 3000 " " ,, 

Gre i'ı gre 

" 
Pubiique 

Pli cach 
Gre a gre 

Publique 
Gre iı rre 

Publique 

Gre a gre 
Publique 

Publique 
,, 

Pli cneh 
> 

140000 -

2000 -

5000 -

6000 -

24 8 80 
23670 -

14125 -
603 -

1365 -
2360 -
4000 -
1160 -
659 66 

400 -
800 -

44l0 -

48750 
49500 -

5625 -
1950 

ateriel 

Com. AcJı. Min. Def Nat. Ankara 17·4·40 11 -
Com. Ach Oır. Gen. Fabr. Mil. Ank. 8·4-40 14 ...:.. 

3450 - Dir. Fnb Fer et Acier de Turquie l '>-4-40 15 -

4275 
4500 -

8250 -

1500 -

375 -

450 -

186 60 
1775 25 

1059 38 
4'5 -

103 -
177 -
300 -

86 30 
50 -

330 -

3656 25 
3723 -

C. A. Min. Def. Nnt. Ank. Dep. Aviat. 8-4-40 
C. A. Command. Gen. Gendr. Ank. 18·4-40 

il -
10 _. 

Oir. Gen. Expl. Ports Etat Suc. lzmir 16-4-40 11 -

" n 16-4-40 t s -

" 
18-4-'10 15 -

" 
18-4-40 11 -

Com. Ach. Milit. Balıkesir 6·4·40 11 
3me Section Hydraulique a Malatya 11·4·40 11 
8me Expl. Ch. de fer Etat lzmir 15-4-40 1 t 
Com. Ach. Dir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 8·4·40 14 30 

ler Exploit. Ch. de fer Etnt H. paşa 
Com Ach. Econ. Monop. Knbntache 
Dir. Pepiniere Mersinli a lzmir 
Municipalite Izmir 
Com. Ach. Mil. Balıkesir 

> , 

" 
Corps Armce Çorlu 

" Vilayet Konya 

Com. Aeh. lnt. Marit. Kuımpaşa 

.. 
, 

Milit. Çertım 

Corps Armec Afyon 
Milit. Edirne 

18-4·41) 
17-4-41 

8-4-40 
15.4.40 
4-4-40 
5-4-40 

15-4-40 

15 -
14 -
15 -
16 -
15 -
15 -
15 -

5-4-40 15 -
18·4-40 15 -

1-4-•H» 14 -
S-4-40 14 -

15·4-40 15 -
22-4-40 11 -

Memento des Fourn isseurs ~ 
_L_ES_A_D_j-UD-ICATIONS QUl AURONT LIEU DEMAIN 3.4.940 

Com. Acb. Milit. Edirne; Dir· Etable Sultansuyu : 
Repar. cui•ine [No 1376] 1 Con•tr four [No 1S71] 
Orge [No 1359) Municipalite Gaziantep : 
Fabrication voitare [No 1376) Cbarbon de boiıı [No 1871) e: 

Dir. Trav. Pub. Çanakkale : Com. Ach. lnt. Milit. Toplı811 

Conetr. bitine lıôpital [No 1359] Picces rechange inııtrumentıı rnu•iq0 ' 

Com. Ach. Corps Armee Balı· [N• 1372) ı:;7Z1 
kesir : Roseauıt pour banda mıı•ique 1 N• 

Cou•tr. etable et hangar [No 1361) Rcpar. coqu• [No 1372] 

Hôp. Malad. Contag. lzmir : Capsules pelıtea (No 1373] Er-
ln•tall. cıbauf centrol !No 1362] Cooı Ach. Corps Araıee 
R6par. pa•illon (No 1363) :z.urum: 
ln•tall. e ectr. et •onııerıcı lNo 1363) Haricots •eCI LN· 1375] 

Dir. Gen. Monopole•: Bearre (No 1374) 
Ruban et bracelet en caoutchouc(No 1363)1 Com. Ach. Minist. Def. Nat : 
Conııtr. trottoir [No 1371] p 1 [N l 173L , • neu.ı: pour cam on• n • ,. ,ı 

Chemını de Fer Etat. Chambrcı A air ot pneaır pour aııtol 
Verreıı A lampe et lanterneı [No 1S63] M l t lN 1374) , • • otocyc et ea o 
Municıpalıte Ankara: Com. Ach. Dlr. G 0 , fabt• 

Dceombrn biti5se (No 1364] • 
Municipalite Hayrabolu : 

Pomp• a m in pour uıcendie [No 1365) 
Com. Ach. lnt. lzmir : 

Conatr. ecurıe (No 1366] 
Dir. Ecole Second. Nitde : 

Pain et viande [No 1368) 
Direction P.T.T. lstanbul: 

Beeace et ne pour facleur (No 1369] 

Cem, Ach. Milit. Kayseri: 
Epınaıd• cıt ııel (Na 1370) 

• • 

UZA 

Milit. Ankara : !ıi"ı-
1 b ' cı.p Graphite. tô e, tuyaux. ouc eı, ~) 

lamıne et ltande ıııoıee [Ne 137· 
Com. Ach. lnt. Ankara: 7111 

Coton et fabricatıon raneeo (No ı5 ... ~· 
NOTES ı Le• Numero• entr" P cl•ııf 

d . o•I 
tb~ses sont ceu:ı: • notre ıour 
lequel l'avıa o paru. 1 t' 

(*) Le. affaıreı fil vic• d'unet : p,ı 
risque .., rapportenl A deı veıı '" 
adjudication li la ııurench~re. _.-/" 

Adana Orman Müdürlüğünden : 
Cinsi Hacmi Mikdarı 

Ms D' Ster Kental 
Çam odunu 1288 ıılı 

Seyhan vilayetinin K. İsalı knznsı dahilinde şartnnmede )';ro' 
ormanında numaralanmış 1288 kental muadili çam odunu ~at~~ıaJa' 
• 1 • " k 't' · 1 k · · ınuclu f ıe erı gorme ve şeraı mı an ama · ıçm orman umum ı2 ' 
Seyhan çcvirge müdürlüğü, Karaisalı orman B. ŞefliğindeP.. .,.,aıl' 
içerisinde çıkarılmak üzere 25.3 940 tarihinden itibaren 15 gurı 
detle açık artırmaya konulmu11tur. 15 ıe 

Artırma 10.4.940 tarihine müsad f çarşamba günü saııt 
yapılacaktır. 

Beher kentalin muhammen bedeli 12 kuruştur. 
Muvakkat teminat 1 l lira 63 kuruştur. 
Şartname ve mukavele projeleri şeraiti de görülebilir. jsf'o 
Teklif mektupları 10.4.940 s-ünü ıaat 14 de kadar ı;oııı 

reisliğine verilmesi lizımdir. 

Tekirdağ Vilayetinden : 
225 Lira muhama'ıen bedelle Vilayet eski hizmet 

5.4.940 cuma günü saat 15 le ihale edilmek üzere açık 
,ıı 

konmuttur. \'i 
Tekerrür edecek ihale bedeli bir 1ıene iç.inde ve mütesa 

taksitte ödenecektir. r 
Talip olanların Daimi Encümene müracaatları ilan oluPU · 

Babaeski Askeri Satınalmn Komisyonundan : •• tıl'' 
.. iİ ..... 

Çü~üğe çıkarılan 14 adet hay~an 4.4.940 perşembe gurı tlsfl' 
caktar. isteklilerin Babaeski ıatınalma komisyonuna müracaa 

Çanakkale Orman Müdürlüğünden : ,i' 
Çanakkale vilayetinin Biga kazası dahilinde hudutları şs~:ı ~ 

yazıla Bıçkıdere Devlet ormanından numaralanma§ 3{)0 &<erı ·ti1" 
nın altı ay içerisinde çıkarılmak üzere 19.3.940 tarihinden 

1 

15 aün müddetle arttırmaya konulmuştur. t ı' 
Arttırma 4.4.940 tarihine müsadif perşembe günü 888 

Bigadn yapılacaktır. 
Beher kentalin muhammen bedeli 25 kuruştur. 
Muvakkat teminat 5 lira 63 kuruştur. 
Şartname ve mukavele projeleri Bigada ıörülebiJir. 

Tahmin 
bedeli 

3300,00 

1200,00 

İstanbul Belediyesinden : 
hk ~ 

teminat 1111' 

247,50 Bebekte Rumelibisarı caddesinde J<ıl'~ ; 
namile maruf 1·1 No. lu bina eok'ıııııı'' 

90,00 Botaziçinde Emirgan caddesinde 36 11 ~ 
bina enkazı. 11ıı1 1 ~ 

Tahmin bedlleri ile ilk teminat mikdarları yukarıdıı {
1
,., ~~ 

parçn bina enkazı ayrı ayrı açık arttırma suretile satılscalı ııtı'' fi' 
nameler zabıt ve muamelat müdürlüğü k leminde görülece "tıf• f# 
le 9.4.940 salı günü saat 14 de daimi encümende yapıla~ ııı"'! 
!iplerin ilk teminat makbuz veya mektuplarile ihale güPU 
aaatte daimi encümende bulunmaları. l' 

•• $ ·ı;ıı" 
lnH teır: talaşı aatalaeaktar. Bak : lnlli1arlar U. Müd• 

1 

f 


