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lacr gün ,ltleden sonra komisyonda alinabilir. İsteklilerin muayyen 
gün ve saatte kati teminat ve liaııuni belgeleriyle birlikte komis· 
yonda bulunmaları. 

Madde 15 - Ziraat Vekaleti 1 milyon liradan kuruma faizile 
ltıcınurlarandan raporla müsaade birlikte iade edilir. , 
llınrnadıl<ça hiç bir kimse bu Bu kan u n un mer'i yetinden . 1 
kanuna •· d ·· k k ı Önce Devlet Ziraat Jşıetmeleri 

D. D. Yolları : 
Rontgen cibuı (No 1S39) 
Yerli çımeoto (No 1369) 
Çinko levha (No 1369) 
Demir boru, moloz taşı ile kapı ve pen• 

cere imalı (No 1381) 

! İsparta Orman Müd. : 
~am odunu (No 1375) • 

Konya Belediyesi : 
Toprak teaviyeııi (No 13n) 

Kamlık kiy Öğretmen Okulu : 

* * * 
Tanen alkol, terden füzüvar ve anitrit sülfürü alınacak

lir· Bak: inhisarlar U · Müd. ilanlarına. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve MalzJ gore yar ım gorere u K f d - d tulan . . .. urumu tara ın an zurra an a· 
I{· Ç y bahçelerını sokeııfez. hnmış olan taahhüdnameler bü-
ı· •lafı harekette bulunanlar IOO tün hak ve vecibelerile Ziraat 
ltadan 5 O liraya kadar ağır Vekaletine intikal eder. 
Para ceza ile ceznlandırılır. Madde 16 - Bu kanun neşri 
ı. Prtuvakkat Madde - 19ö9 ma· tarMihiıdıdden 7mutebBerdkir. h-
q ae . . · . a e 1 - - u anunun u· 
1\ nesınde Zıraat lşletmelerı kümlerini icraya Adliye, Dahili· 
llruoıı d b • · · - • ın an u ış ıçın zurraa ye Gümrük ve inhisarlar Ma· :;ans olarak verilen para Zira- liye, Ticaret ve Ziraat Vekille
Bankasından verilecek bir ri memurdur. 20.3.940 (Bitti) 

l'ft• 1 ık .ve yapağı balyalarına konulacak marka ve işaretler hakkında 
Ticaret Vekaletinin tebllği 

Ilı (l'İftik ve yapağı ihracatının 
I lltakabesine dair nizamname· 
~r hükümlerine g0re, balyala
rtJ ıı Üzerine konulacak resmi 
~ lrk ve i aretlerin, şekil, renk 
~ cb' dı il balyaların ne tarz· 
tir llıiibürleııecegi teshil edilmiş· 

1 nisan 1940 tarihinden son· 

ra ihraç olunacak tiftik ve ya· 
pağı balyalarının, tesbit edilen 
şekilde markalanmış ve mühür· 
lenmiş olması lazımdır. Ala
kadarların Vekaletimize veya 
Mıntaka Ticaret Müdürlüklerine 
mürncaaU izahat alabilecekleri 
tebliğ olunur) • 

o Haberler 
licaret vekili nln beyanatı düşmüştür. Maamafih yakında 
lrı ·1 1 vaziyetin aydınlanacağı ve yu-ttt 1 tere ile Fransenm ta ep 

t· 1 
• eri tütü ler hakkında tü- murta ihracalımn yine devamh 

G~ ıhr catçıl rı ile görüşmek surette tekrar başlayacntı mu· 
tt:t~ Şı>hrimizde bulunan Tica- hakkak görülmektedir. 

tıııt Vekili yapmış oUuğu beya- Kliring Hesapları Bakiı_eleri 
~· şu. ıl rı öyle.lliştir : ve Kredili ithalata Ait Taah• 
~n hütler ~ııt ı m ol rda ltalyııya ilıra-

ı.a111tııı, ith l hmızd ıı fazladır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban· 
'lq c k kasından alınan hesnp hülnsalarına 
l,~kll liria g he<1aplar1ndan a· göre 30·i·1940 tarihindeki kliring 
d~ ~ı vaziyetle bulunduğumuz- hesapları bakiyeleri. 
ltıe~ ltalyan ithalıit eşyası getir· CETViL: J 
iı111 ltolaylaşmıştır Bu itibarla, Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban· 
dt }' il ınüesseselerile temas e- kıısındnki kliring hesapları bortfu 
a,tn bazı ithalat tücirlerinin mal bakiyeleri: 
lıt;ıı allllnk hususunda güçlüğe Memleket : 
ıııa •dıkları iddiasını varit gör- - Al~an-;; 

Miktar T.L. 

tirı Y<>rutn. Mal bedellerinin kli· A hesaplarındaki 
dt ~ lolile normal müddet için- borcumuz 14.997.800 
ııı,;dennıesine hiçbir mani ol- Almanya 
ltaı 1k1nn göre, bu tacirlerin B hesaplarındaki 
dtl~a~ _nıüesseselerine mal be- nlncağımız J.790.200 11.207.600 

&et Belçika 6I0.500 
iq'ias~~ın vaktinde verilmediği Finlandiya 7HS.300 
~ ) 1 ~ iş yapılamadığıı11 işaa Fransa - -
~le Ctı doğru değildir. Memle· Hollanda J52.900 
~\ı hallıenfaatlerine aykırı olan İngiltere 
~ t rcketin bazı mal fiyatları- lspanyn 
'-ı,~•İr etmek gibi hususi bir i İsn, 
ıı~ aUa yapılmış olduğunu zan· j D Hesaplarındaki 

ttiın. borcumuz 2.507.eoo 
~ __ A hesnplnrındaki 

· ~ırıurta iluacatı azaldı ve fi-
1 
İ~~C:!ımız 153·700 

S yatlar dlştü · Lehistan 
on . Macaristan 

llıı:ı 8UrJlerde yumurta ıhracab· N 
1ı a~al _ . orveç 
11t14~ • tn sı uzerıne yumurta Romanya: 
ltı~ Pıyasasana bir durgunluk Borcumuz : 
~d 01ınuş ve yumurta fialları · Alacağımız : 

2.353.300 
. ıss. ıoo 
436.900 
785.600 
224 100 

dG4 tııbire ehemmiyetli şekilde Hnsusi hes. 211.800 
hı ~tgc b 1 · Eski hes. 4.800 
~Utt ~ amışbr. Bu halden : Yeni hes. t.491.000 1.707.600 

tıı._11 a tacırleriniu ve bizzat ' Muvakkat T.L. 178.300 
ıı~ ~a müstahsili olan köylü· Eski turizm 
'1.t~,~0•terdiği telaş ve endişe, 1 hesabı S0.400 208.700 
~tli ar llıaknwları da harekete ., 5.S.C.ı. 
llıL tıı:ıi, ~e d h hk' Yunanistan 

1.498.900 
119.800 
647.500 

~,1 er al hı ıknt ya- ı CETVEL· 2 -\bliıl~,~=~~r:icaret Vekaleti• M.11 .. lif meml~eri• Merkaz 
.. il• Raahelanada hlt-ulnn kHrin• he· .,ı.: .. b .... l ~ t .. b ö 
Lı ,..)ttin .... a uma a gor!!• u saplarıudaki alacaklanmız: 
L'tiıı .. başlıca sebebi, ltalyan Mtmılekct Mlctu T. L. 
~ L

0
11111n 1,5 milyon lira ka· 

ı. " r~ı Çekoslovakya 
'~ •le.r,ıtu ~aziyette olduğu yan· A. he. alac. T. L. l96.200 
,. •tııte. 1§ae edilmesi ve bu B. he bor. T.L. ll.300 382.900 

1 ~ b;ı. lcJapılan neşriyat üzerine lhtonya 22.500 

)~Cıılt_ n nın İtalyaya ihrac olu· A lbrolynl T L 614 500 
-ı.. l'lıınu t 1 • • 1 . e. a ac. . • . 

,ı;ttı&lt . r a ar ıçın muame e 8. he. alac. 361.600 976 IOO 
~tı lliy ıatcaıemesidir. Hassa,s Litvanya g7.200 

'-•i ~ada bu vaziyetin der- ! Letonya ae.SOO 
'

1 &ÖriilDJilş, ve fiatlar da I YIJfOliaTy& 13'.400 

Edirne Ask. SAK: 
To:ı. şelı:er (No 1359) 
Er kunıiuruı (No 1380) 

M. M. Vekaleti: 

Kereste oluklu aaç ve çıvi (No 1378) 
jzmit Tümen SAK : 

Un {No 1378) 

Tophane Lvz. SAK: 

Elektrik malzemesi alınacaktır· Bak: Müteferrik 
nunda Askeri Fabrikalar U. Müd. SAk. ilanına· 

sötu· 

Siyah volcete (No 11JSI) 

~~:01b::~:~Y!e~~ı~~7~~0 1363
) Bakır tel çivi (N• 1379) M. M. Vekaleti Hava Satınalma Komisyonundan 

İst. Üniversitesi SAK : Kösele ve vaketa (No 
1379) 1000 metre habi renkte yazlık elbiselik kumaş pazarlıkla satın 

Makine tamiri (No 1380) 

Mensucat - Elbise -Kundura - Çamaşır v. s. 

Boz dolabı (No 1365) Çınko levha (No 1380) alınacaktır. Muhammen bedeli 800 lira olup kati teminat miktarı 
İst. Belediyesi: Orman Koruma Gen. Komut. : 120 liradır. Pazarlığı 9.4.1940 salı günü saat 10 da bava ııaboalma 

Tıbbi eeza (No 1369) Yazlık elbise (No 13BO) komisyctnunda yapılacaktır. İdari tıırtname ve nümunesi her gün 
Makine yatı (No l'.W:l) Ankara Belediyesi : ağleien sonra komisyonda görülebilir. İsteklilerin muayyen gün ve 
Bina ankıızı (No 1369) • b d b l l 

Bıız lııoyiliğl (No 1380) • saatte kati teminat ve kanuni elgeleriy)e komisyon a u unıua nrı. 
SıA-ınak inş. (No 

1369
) Mama&: taıı (N1> 1380 1 • 20 000 h · lb" )"k b l ki l 

Otobüs işletmesi (No JS 4) / • * , metre ava rengi ış e ıse ı ez pazar ı a sabn a ına· 
Bina enku.ı (No J374) • Hortum ve araba (N• lSSI) caktır. Mulaammen bedeli 10,000 lira olup kati teminat miktarı 1500 

1 Kurşun mühür, r.ımba makınesi ve tırtıllı Jandarma Gen. Komut. Ank.: liradır. Pazarlığı ı 1.4.940 perşembe günü saat 11 de Hava Salınal· 
1 (N 1375) Çağ torbası (No 1380) • 

te 
0 

ma Komisyenunda yapılacaktır. idari •ıırtname evsaf ve nümwoesi Ab b 1 k b t · Balıkesir Askeri SAK : "' ~·P o nıe ma tep ınuı amırı ve her o-ün aırleden sonra Komisyondan alınabilir. İsteklilerin muayyen 
m.cır (No 1382) I B"ne\: efru takımı (No 1381) a A 

1. l U d Y•laf (No 1381) •iin ve saatte kati teminat ve kanuni belıeleriyle Komisyenda nhisar ar . Mü .: • 
Pulathane tütun bakımevi tamiri (No 1369) --- bulunmaları. 

Hamiş : _l 1 Tır~ak içme 'alınmış nu• ••• 8000 ili 10,000 metre portatif çadır bezi pazarlıkla satın Nafıa Vekaleti : nıaralıµ-, ~·n bangı nyılı gn.etede neır· . . • • "k 
Kil1>metro ta~ları (No 1369) 'd ,,.. ·· t • l ahnacaktır. M11hammen bcdelı 11,700 lıra olup katı tcmmat mı tarı v o u.,~nu gos "nr. 
Çamlıca Kız Lisesi Dir.: rl Sonunda yıldız işareti boloaan itler 1755 liradır. Pazarlığı 11 4.940 perşembe günü saat 10 da Hava 

Bulaşıkhare ve muıfak tamiri (No 1370) ınür.ayedeye aittir. 1 Satınalma Komisyonunda yapılacoktır. idari şartname evs_nf ve nü-

• • muneıi her iÖn öğleden ıonra Komisyondan alınabilir isteklilerin 

SA LA R maayyen gün ve saatte kati teminat ve kanuni belgeleriyle Komis· 
yenda ltulun•aları. 

_i~~t.- (~~nirat- afr~i - Malzeme-Harita 
İzmit Tümen Sntınalma Komisyonundan: 

İzmitte bir pavyona şnrtnamesine göre su i'etirttirilecektir. Açık 
eksiltme pazarlığı 24.4.940 günü saat 15 te yapılacaktır. Keşifna· 
mesine göre tahmin finh 3941 lira 80 kuruş, muvakkat teminatı 300 
liradır. İsteklilerin belli gün ve saatte İzmitte Tümen Satınalma Ke· 

1 • l 1 . 1 mısyonuna ge me erı. 

Hakkari Nafıa Mwdürlüğünden l 
Kapalı zarf ysulile eksiltmeye konulan iş: Hakkari merkezinde 

1 112490 lira 16 kuruşluk keşif bedelli Hükumet konağıdır. 
Bu işe aid evrak şunlardır: 
A - Proje 
B - Hulasai keşfiye 
C - Elektrik tesisat keşfi 
D - O.içme cetveli 
E - ihzarat ve imalat (seri döpri) bordoroları 
F - Mahal listesi 
G - Dahili elektrik ve sıhhi tesisat umumi ve fenni şartname· 

leri: 
H - Hususi şartname, bayındırlık işleri genel ve yapı işleri 

fenni şartnameleri. 
ı - Eksiltme şartnamesi 
J - Mukuele projesi. 

Bu evrak ilanı yapılan mahallerin Nafıa Müdürlüklerinde görüle· 
bilir• 

Eksiltme 15.5.940 çarşamba giinü saat 15 te Hakkari Deker 
darlığında müteşekkil Komisyonda yapılacaktır. 

J 
Eksiltmeye gireceklerin 6874 lira 51 kuruş muvakkat teminat 

akçesi vermesi ve bu işe mahsus olmak üzere eksiltmenin yapıla· 

1 cağı günden ıekiz gün Önce Hakkari Vilayeti ehliyet vesika komis
i yonundan alacağı ehliyet vesikasını ibraz edeceklerdir. 
1 Teıdif mektubları yukarıda yazılı saatten bir saat önceıine 

kadar komisyona vermiş olacaktır. Posta ile gönderilecek mektub· 
!arın } ukarıda yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın 
mühür mumile iyice kapatılmış olması şarttır. Postadaki geoikmeler 
kabul edilmez. 

-ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane L~ 
M. M. V. Satmalma Komisyonundan: 

Beher metresine tahmin edilen fiyatı on bet kuruı olan beş 
. yüz bin metre ıaz idrofil 17 mayıs 940 cuma günü ıaat 11 de An. 

karada M. M. V. Satınalma Komisyonunda kapalı zarf usulile satın 
alıoacağmdan isteklilerin 5625 liralık ilk teminatlııriyle birlikte tek· 
lif mektuplarını eksiltme ~aatinden bir saat evveline kadar mezkftr 

ı Komisyon Buşkanlığına vermeleri. Şartnamesi 37i kuruş mukabilinde 
M. M. V. Sntınalma Komisyondan alınır. 

1 • 

M. M. v. Hava Satınalma Komisyonundan; 
65 kalem ecza ve malzemeyi tıbbiye paurlıkla satın alınaeaktır. 

Muhammen bedeli 2340 lira olup kati teminat miktarı 351 liradır. 
Pazarhğı 15.4.940 pazartesi günü saat 11 de hava aatınalma kemis-
7onuncla yapılacakbr. idari ve prtna111e ve liıte ve ıair malAmat 

* • • 15,000 metre beyaz aııtarlık bez pazarlıkla sabo alınacak
tır. Muhammen bedeli 3300 lira olup kati teminat miktarı 49i lira. 
dır. Pazarlıfı 10.4·9~0 çarşamba günü saat 11 de Hava Satınalma 
Komisyonunda yapılacaktır. İdari şartname ve evsafı her gün ögle. 
den sonra Kemisyondan alınabilir. İsteklilerin muayyen g n ve saat· 
te kati teminat ve kanuni belgeleriyle Komisyonda bulunmaları. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma 
Komisyonundan : 

Vasıf ve irneklerine uygun ve bir metresine üç yüz elli bir 
kurut kıymet biçilen on dört bin metre erat kaputluk kumaş ve 
bir tanesine bin kırk sekiz kuruş kıymet biçilen beş biıı battaniye 
ile bir tanesine üç yüz altmış beş kuruş kıymet kesilen dört bin 
kilim hizalarında göıterileo gün ve saatle kapalı zarf usuliyle satın 
alınacaktır. 

Battaniye şartnameıi 245 kaputluk kumaş şartnamesi 262 ku· 
ruş karşılığmda ve kilim şertnamssi de parasız olarak komisyondan 
alınabilir. 

Her üç eksiltmeye girmek istiycnlerin hizalarında gösterilen ilk 
teminat makbuz veya banka melı.tubu ile şartnamede yazılı belge· 
lerini en geç eksiltme vaktinden bir saat evvel komisyona ve.rmit 
olmaları. 

Cinsi 
Kaputluk kumat 
Battaniye 
Kilim 

İlk Teminat İhale rün ve saati 
3686 25.4.940 Perşembe IO 
3870 25.4.940 :» 14,30 
I095 25 4. 940 lı 16 

Mobilya, Büro ve ev eşyası, Muşamba, Hah v.s. 
----~----~----~------- ~ 

Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma Komisyonundan 
Beherine tahmin edilen fiatı 325 kuruş olan 50,000 adet kilim 

kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. İhalesi 24.4.940 çarfamba 
günü saat 11 dedir. İlk teminat. 9375 lirııdır. Evsaf ve şartnamesi 
815 kuru§a komisyondan alınır. isteklilerin kanunun emrettiği bel· 
gelerile ihale saatinden en az bir saat evveline kadar Ankarada 
M. M. V. Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

Ankara Dördüncü Ortaokul Müdürlüğünden : 
Okulumuz jimnastik salonu için 3 m. m. kalınlıfında 402 metre 

murabbaı linolyum alınacaktır. Yapıştırma dahil mulaaınmen bedel 
beher metre kare için 350 kuruştur. Muvakkat teminat 105 liraciır. 
Şartnameyi iÖrmek istiyeulerin 4 üncü ortnokul müdürlüğüne mü
racaatlıırı ilan olunur . 

Açık eksiltme 20.4.940 cumartesi günü snat l 1 de mektepler 
muhasebeciliğinde yabılacaktır . 

• * • 
Mobilya alınacakhr· Bak: Orman Fakültesi Alim Satım 

Komisyonu ilanlarına· • • • 
4000 adet kilim alınacaktır. Bak: Mensucat sütununda 

Jandarma Genel· Komutanlık SAK. ilanına. 

Matbaa işleri, kırtasiye ve yazıhane Lvz. 
Maarif Matbaası Müdürlüğünden: 

5.IV.1940 cuma günü saat 15 te yapılacak olan açık eksiltme 
ıine istekli çıkmayan evıefı ıartnRmesir.de yazılı 45 lira X 7,5 mu· 
vakkat p17 akçeli 2000 tane 70 X 100 paıparto kijıdının açık ek. 
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A) M Un kasalar 

HGkumet konağı inş. kapalı z. 112490 16 
Harp okulu ahırları beton arme direkleri paz. 682 44 

ahşap kaplaması 

Harp okulu nlaırları grobeton tamirleri 
Şehir stadyom ve hipodromu dahilinde

ki drenaj bacalarının yükseltilmesi i
le ahşap birer kapak ilavesi 

Niğde orta okul binası tamiri 
Kezan Memleket hast. tamiri 
Başmüd. binası ve işleme evinde yap. he· 

lfı tesiııatı v.s. tamirat işleri 

,, 

" 

,, 
aç. eks. 

,, 

Umumi müfettişlik konağında camekan ve paz. 
pencere çerçevelerinin tamiri 

Gölbaşı jand. karakol tamiri 
Ank.-İııt. yolunun arasında yap tamirat 

aç. ekıı. 

kapnh :ı. 

385 75 
757 98 

873 68 
948 65 

2988 16 

467 86 
23707 72 

6874 51 
102 45 

58 -
56 85 

65 52 
71 15 

224 1l 

35 10 
1770 58 

Hakkirı Nafıa Müd. 
M M.V. SAK 

,, 
Ank. V oliliği 

Niğde Orta Okul Direk. 
Adana Kozan Memleket Hast 
Edirne İnhisarlar Başınüd. 

l!~iroe Milli Emlak Müd. 

Çankaya Kaymakamlığı 
Aok. Valiliği 

15·5-40 15 -
l0-4-40 14 -

10·4·40 14 -
11.4.40 15 -

11·4-40 14 -
17-4-40 17 -
20-4·40 10 30 

17·4·40 15 

15-4·40 15 -
25-4·40 15 -

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastahane Lvz. 
-.-...- ~ ._... ...... --------

Ecza ve malzemeyi tıbbiye: 65 kalem paz. 2340 -

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v..:=. 

Kaputluk kumaş: 4000 m. (şart. 262 kr.) 
Battaniye: 5000 ad. (şart. 245 kr.) 
Çamaşır (don ve gömlek): 4000 tak. 
Tire çoro.p: 5000 çift 

kapalı z. m. 3 51 

" pnz. 
,, 

Yulak elbiselik kumaş baki renkte: 100 m. ,, 
Fetin: 500 çift aç. eks. 
Kembiae:ı:on ve ba,lık: 500 tak. 
Fanila don: 1000 ad.-fanila gömlek: 1000 

ad.-mendil: 1000 ad.-tire çorap: 1000 
çift-1ün eldiven: 500 çift-pijama: 
500 tak. 

,, 
,, 

Beh. 10 48 
Beh. 1 25 
çifti o 26 

800 -
3250 -
2500 -
39 o -

Sedyelik bez: 9000 m. pa:ı. 

Mobilya, bUro ve ev eşyası Muşamba! 

m l IO 

Hah, v.s. 

Kilim: 4000 ad. 
Linolyum 400 m' 3 m m 

kapalı z. Beh. 3 65 
m9 3 50 

Matbaa işleri - Kırtasye-Yazıhane !e'!azımı 

Pasparto kağıdı: 2000 ad. (temd.) aç. eks. 
Duruk kağıd: 500tı00 tabaka-gaz.ete kiiğıdı: kapalı z. 

500000 tabaka 
Be1az ku'e karton: 10000 ad. n 

,, mukavva: 4000 ad. ,, 
Mukava: 710 ad. paz. 

Nakliyat Boşaltma Yükletme 

Kereıte nakli aç. eks. 

Yem nakli: 1300 t. paz. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağlan v. 

Benzin: 1.5 t.-makine yağı: 1750 k.-gres: 
400 k.-~az yatı: 875 k. 

paz. 

Kok kömürü: 100 t. 

MUteferrik 

Demir konsol: 500 ad.-mubaf aza borusu: 
900 ad.-plaka: 100 ad. 

,, 

Aluminyum erkekli dişili büyük kapsül: paz. 
480000 ad. 

Perçiu 9ivisi: 6 X 12: 700 O ad. 
Büyük per~in pulu: 184000 ad •• 
Köprülü m meli çeni"elli toka: 85000 ad. 
Dilli to a 2 sautim: 1240 00 ad. 
Avrupa linters pamuğu: 50 t. 
Muhtelif eğe: 418 kalem 
Hassaıı küçük torna tezgahı: 10 ad . 
F erro krom: 1 t. 
Beyaz küç k kopça: 356498 ad. 
Siyah büyük kopça: 360000 ad. 
Mahmuz: 30 O çift 
Büz: 590 ad. 
T •l tasfiye cihazı 
jelatin: 600 k. (tashih) 

Er~ak. Zahir , Et, Sebze v.s. 

Bul.ı.ır: 30 t 
K. faı;ulye: 28 k. 
Tuz: 50000 it. 
Ba da7 karma iııi: 300 t. 

B_ U 'i' a y e d e 1 e r 
Yazıhane: 1 ad.-koltuk: 2 ad.-S3ndalya 

ad.-ufak yazı makinesi Olimbiya marka: 
1 ad.-barsak tezgahı: 1 ad.-kanape: 1 
ad.-boya kazanı: 1 ad.-bubar kazanı: 1 
acl.-kıthk fanila kumaş: 6 top 

Otomobil Şevrole marka: 1 ad. 
Otomebil Fert marka: 1 ad. 

n n : 1 acl. 
Motoıiklet B. M. V.: 1 ad. 
Ahşap bane enkazı 
Dükkan enkaz.ı 
Ardiye enkazı 
Tuğla: 20000 ad. 

KaYalı oduau çalı v. s. 
Gli~re 

Çam afacı: 217 m1 

,, : ıou m 1 

Kiiıue horu, kGrek, !:azma demir parmak· 
lık Y,ı. 

n 

" ,, 
,, 
" .. 
" ,, 
n 

.. 
" aç. eks. 
,, 
,, 

aç. eks · 
kapalı z. 
paz. 

aç. art. 

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

paz. 
aç. art. 

,, 
" 
,, 

9300 -

2200 -
625 -
159 75 

5138 54 

13000 -

5000 -

3200 -

9600 -· 

2310 -
644 

3400 -
24800 -
22500 -
18609 -
15700 -
l 000 -
1069 49 
1008 -
1320 -
1455 -
1100 -
840 -

4050 -
6020 -
3000 -

275 -
300 -
300 -

20 -

100 67 

351-

3686 -
J870 -
375 -
97 50 

120 -
234 75 
187 50 
292 50 

1485 -

1095 -
105 -

697 50 

165 -
46 88 
12 -

1950 -

750 -

240-

M.M. V. Hava SAK 

Jandarma Gen. Komut. Ank. SAK 
.. 

Aıh:. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

" M.M.V. Hava SAit 
Türkkuşu Gen. Direk. Ank. 

,, 
,, 

M.M.V. SAK 

Jan~r. Gen. K•mut. Ank. SAK 
Ank. 4 cü Ortaokul Müd. 

Maarif Matbaası Müd. 
O.O.Yolları Haydarpaşa 

.. 
n 

Tophane Lvz. SAK 

ist. Orman i,ıet. Aband-Keremali 
Revir Amir. 

Edirne Ask. ~AK 

M.M.V. SAK 

Mersin Gümrük Muhafaza Komut. 

15-4.40 11 -

25-4·40 10 
25-4-40 l 4 30 
13·4-40 11 
13 4-40 l 1 ·-
9-4·40 10 -

22-4-40 10 -
24-4-40 15 -
19-4 40 16 -

10-4-4ll ' 1 -

25·4-40 16 -
20-4 40 11 -

17-4-40 15 -
10 5.40 15 -

I0-5·40 15 15 
10·5·40 15 30 
J 1-4·40 15 -

17-4-40 14 ~ 

12-4-40 11 

12·4·40 11 

204-40 10 -

250 - İst. Elek. Tramvay Tünel İflet. U.MQd. 24-4-40 15 -

720 

172 25 
48 3U 

255 -
1860 -
1687 50 
1395 68 
1177 50 
1350 -

8 21 
75 60 

198 -
109 13 
82 50 
63-

~3 75 
451 50 
450 --

ıı -
22 50 
22 50 

25 -
5-

27 -

7 50 

75 -
70 -

Tophane Lvz. SAK 

" ,, 
n 

,, 
Askeri Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

" ,, 
Tophane Lvz. SAK 

,, 
" Ank. Belediyesi 

,, 
inhisarlar Umum Mü.lürlütü 

Niğde Ask. SAK 
,, 

Edirne Aık. SAK 
Çorum Ask. SAK 

12-4·40 14 -

J2-4-4u 14 -
12 4-40 14 -
12·4·40 14 -
12-4-40 13 -
15-4 40 10 -
15-4·40 J 1 -
15·4-40 15 30 
15·4-40 10 30 
11-4-40 15 -
11·4-40 15 -
12-4-4Q 15 -
23-4-40 1 o 30 
23-4 40 10 30 
26·4·40 15 -

l 1·4-40 15 -
10·4-40 15 -
11-4-40 15 -
J 1-4-40 14 -

lst. 4 üncü İcra Mem. Muhmutpafn 9. l0·4·40 16 30 
Hoca Han 

Ankara Defterdarlığı 

n 
,, 
,, 

Ankara Belediyesi İmar Müd. 

n 

" Feriköy Maliye Şubesi Zincirlil\uyu 
Maılak Mevkiinde 

Edirne Orman Çevirıe Müd. 
Edirne Ask SAK 
İçel Ormao Çevirıe Mid. 

,, 
Kırklareli Vakıflar Müd. 

Çubuk Hava Kurum• Şubeai 

22.4 40 14 -
22-4-40 14 -
22·4-40 .14 -
22 ,,-40 14 -
20-4-40 11 
20-1-40 11 -
20-4·40 11 -
10-4-40 14 -

17·4·4U 15 -
t 1-4-40 ıo -
23-4-40 15 -
22-4-40 15 -
28-4-40 15 -

12·4-40 14 -
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i ailtmeai 17.IV.1940 çarşamba günü saat 15 e bırakılmıştır. . Şa~ 
isteyenler pey akçelerile birlikte Komisyona müracaatleri 

name parasız elarak Müdürlükten tedarik edilecektir. 

D. D· Y ollnrı ve Limanları Umum Müdürlüğünden : 
Muhammen bedellerile miktar ve evsafları aşağıda yazılı 3 gro; 

malzeme her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 10.5 940 cuaıa gıl· 
nü hizalarında gösterilen saatlerde Haydarpaş do gar binası dahilıll' 
deki komisyon tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. t 

Bu ite girmek istiyenlerin her grup biz.asında yazılı mu\ak~•. 
teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme saatlerııı 
den birer ıaat evveline kadar tekliflerini muhtevi kapalı zarflarıııı 
komiıyon reisliğine vermeleri lazımdır. ~· 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılınll 
tadır. 

Muhammen 
Malın ismi 
Duruk kağıd 
Gazete ıı 

Beyaz kute 
karton 

Miktarı bedeli 
50 000 tabaka 9300 L. 
500000 il 

10300 aded 2200 L. 

Muvakat 
teminatı 

967,50 L 

165 L. 

Eksiltıııe 
saııti 
ıs de 

15.15 

15,30 

·•ad· 
Beyaz mukava 4000 625 L. 46 88 L. 

• • * 
Parıömen kağıdı alınacaktır. Bak: İnhisarlar u. j\'J 

ilanlarına . ~~~~~~~~~----__,,,.. 
ahrukat.:.J!_enz~ akina yağları v. s. 
Türk Hava Kurumu Türkku§U Genel OirektörlüğündeJ1:. 

,_iıılr 

Beher kiloı;una 33 kuruş fiyat biçilen 300 ton tayyare beP 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur 

Muhammen bedeli 99,000 muvakkat teminatı 620J liradır. 
fenni ve idari şartnameleri Komisyonda srorülebilir. f..11' 
ihalesi ·?2 nisan 94 ı pazartesi günil saat Hl d Türk Hovtı 

rumu binasında müteşekkil Komisyonda yapılacaktır. C' 

İıteklilerin, kanunun ikinci ve üçüncü maddelerinde yoıılı 'rı. 
ıikalarile birlikte muayyen gün ve ıaatte Komisyona müracaat!• 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan: . ., 
Hepsine tahmin edilen fiatı 28.811 lira olan 53 O(ll) kilo beııı',. 

11,000 kilo makine yağı, 3620 kilo gres, 3054 kilo. gaz yağı v·~~f· 
lıkl~ ıatı~ alınaeaktı~. Pazarlığı 12.4.940 cuıne günü sa t 1 1 de~ 
Kaü te.mınatı 3571 lıra 65 kuruş olup şartnamesi komisyoudıt I 1 

rülür. isteklilerin muayyen vakitte Ankarada M. M. V. SııtıP• dl 

Komisyonuna gelmeleri. / 
-~~~--~~--~~~~~~~-----~-

Mü tefe r r i k ---·---
Çorlu Kor Satmalma Komisyonundan t• 

1500 kilo Adana pamuj"u 10.4.940 Çarşamba günü saat 1~11, 
Çorluda Kor Satınalma Komisyonunda pazarlıkla satın al111aeS 
İsteklilerin belli gün ve aaatte komisyona gelmeleri 

D. D. Yolları ve Limo.nları İfl«1tme U. İdaresinden: ,·· 
Muhammen bedeli 1500 lira olan bir aded Sertlik muayeoe. ~P 

hazı 21.5.940 ıalı günü aaat 15 on beşte Haydarpaşada Gtır b;~ıı · 
dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usulile ısatın 11 

caktır. t( 

Bu işe girmek istiyenlerin l 12 lira 50 kurntluk m!-lvakk0~1,rı 
minat, kan•nun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini mubtevi ıa ıııt 
aı ayai gün saat 14 on dörde kadaj komisyon Reisliğine verttlt 

llaımdır. ıııı•~' 
Bu işe aid şartnameler komisyondan parasıı olarak dağıta 

tadır. 

İzmir Belediyesinden : \• 
Belediye otobüs atelyesine pres makinesile pil1ct Aleti ç~eJ' 

yatotı aleti ıatın alınması, yazı işleri münürlüğQodeki şart1111 ~" 
veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 3645 ~lt1 
olup ihalesi 19.4.940 cuma günü saat 16 dedir. Jştirttk cd•ce f 
274 liralık teminatı if bankısına yatırarak makbuz.ile encüıııeııe 
lirler. 

Edirne Askeri Satınıllma Ko nisyonundon : ~al 
Aşatıda yazılı malzemelere evsaf ve nümunelerine göre ~,ıı" 

leden kılıf diktirilecıddir. Pazarlığı Ed'rncde eski Müşiriy"t 15 ıf 
sinde Satınalma Komisyonunda 10.4 940 çarşamba günü saııt lg.; 
dir. Tnbmin edilen tutarı 12,905 lira 85 kuruştur. Teaıi11atı 
lirad~r. Şartnamesi ve 11lmuneleri komisyonda görülür. 

Cinsi Aded 
İstihkam ~odell kaz:ma kılıfı 1525 
İstihkam modeli kürek kılıfı 2084 
istihkam "modeli büyük balta kılıfı ı4S 
İatibkam modeli küçük balta kılıfı 694 
Portatif piyada modeli kazma kılıfı 621 
Kürek kılıfı 5732 
Kazmalı balta kılıfı t585 
Çapalı kuma kılıfı 1061 ff 

ktır· f • * • 500 aded bakır karavana pazarlıkla satın alınoca "fjrl 
zarlıtı 13 .4.940 cumarteai günü saat 10 da Edirnede eski r.;o O t' 
dairesinde Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Tutarı 1:. f 
teminat 263 liradır. Evsaf, tartname ve nümunesi komis7oı:ı 
rülür. 

ııdıtll ~ 
Çanakkale Müstahkem Mevki Satınalma Komisyoııll lb''' 1 

Atağıda yazılı saplar açık eksiltme ile satın alınacakt1r· ,,l~. 
22.4.940 pazart~ıi ıünü aaat 11 de Çanakkale wistah~eı:n ttJ.,,ı; 
Satınalma Komııyonunda yapılacaktır· Taliblerin ifÖsterıleıı ilf° &' 
kat teminatları ve yeni ıeııe ticaret vesikularile birlikte k0~ııı11 
müracaa!leri. Şartnamesi İstanbul, İzmir Amirlikleri ve çaııs 
Satınalma Komisyenlarında iÖrllür. ..,,tı 

Cinsi Aded Fiatı İlk teı:ıı• 

İs. Med. kürek ıapı 
İa. Mod. kazma aapı 
Adi kürek sapı 
A41 kaz•a ıapı 

2000 
2000 
8000 
8000 

Kuruş Lira 
25 
25 
15 
15 

lıtanbul Belediyesinden : u ol'' 
Adalar nuntakaaıodaki yollarda kullanılmak üzere Hi•u"'ol-'_. 

250 metre mikabı~ Kapanca kumu açık ekıiltoıey• ]ıoll 

.. 

lı 

•i 
2 

ttı 

• 
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' ur, Tahwin bedeli 750 lira ve ilk teminatı 56 lira U kur•ştur. 
Şartname zabıt ve muamelat müdürlüğii kaleminde görülecektir 
ilıa.ıe 22.4.940 pazartesi günü saat 14 de daimi edcamende yapıla. 
taktır. Taliplerin ilk ter:ıinat makbuz veya wektuplarile ihale günü 
ıtıı..ıeyyen ıaatte daimi enclmende bulunmaları. 

Edirne Askeri Satıaal a Koaiıyeau dan 
00 aded bakır küçük kazan pa.ı.arlıkla satın alınac ktır. Pazar· 

l~gı 12.4.940 cuİnn gilnü saat 10 dn Edirnede eski Mü iriyet d~ire· 
•tQde Satınalma KomisyonundR vapılacakhr. Tutarı 1600 ve temına ı 
2~0 lir dır. Ev uf, şartname ve nümunesi komisyonda görül ... r, 

MOn+n• Gu.eteai 

saatlerde Askeri Fabrikalar Umum Müdilrlüğü Merkez Satınalma 

Komisyonunca pazarlıkla ihale edileceklerdir. Şartnameleri parasız 
olnrak KomİS} o odan verilir. Taliplerin hiznlarmdaki mu\ ak kat te 
minstln 2490 sa} lı 1· nunuı 2 ve 3 maddelerindel..i vec; ikle ko 
misyancu olm dıkl rı ~ ve u işle ı lcikadar tüccardan olduk\ rı n 
dair Ticaret Odası vesiknsiyie mezkur gün ve s atte ho ıi•youa 
müracaatları. 

• • ıır Tahmin edileıı bedeli 18 609 lira olan 418 kalem muhtelif 
Eğe vesaire müteahhit nam ve hesabına Askeri Fabrikalar Umur~ 
Müdürliiğiı M rke:ı Satıııalma Kamisyonunu. 15 4.19:10 paıar esı 
günü saat 11 de pazarlıkla ib•:ıle edilecektir. Şartname p •rasız ola· 
rak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1395 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma lira 68 lc•· ru .. ve '>401) seyı'· b"tınun 2 v .. 3 madde1er:ndeki veıa· 
Komisyonundan: ilde ko ir.y~ncu ol adıklnrma \ e bu işle nlikac:lın üccardnu ol-

Tabmin edilen bedeli 9000 lira alım 4 kalem ve ceman 20 ta· duklarma d ir iıuırd Odası ves kası ile mrfl ur giin ve saatte 
kırn h dde silindiri müteahhit nnm ve hesabına Askeri Fabrikalar komisyona müracaatları. 
ll~uaı müdürlüğü merkez satıral1?1n komİ$yonunca 12.4 940 cuma * • • Tahınin edilen bedeli ISOU ' lira olan 18 ton ferro lcrom 
iünü saat 14.30 da pa7.arlıkla ihale edilecektir. Şartname parasız müteahhit nam ve hesabına askeri · fabrikalar umum müdürlüğü 
~larak komisyondan ,; erilir. Taliplerio muvddrnt teminat ohu 675 merkez satınnlma komisyonunca 15 4.40 pa:rnrtesi günü saat 10,30 
l ra ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesnikle ko- dn pazarhkla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak l.omisyon· 
Qıiıyoncu olmadıklarına ve bu işle alakndar tüccardan olduklarına dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1350 lira ve 2490 
dllir Ticaret Odası vesikasiyle mazkür gün ve saatte komisyona numaralı kaııunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle komisyoncu ol-

laıiiracaatları. 1 madıklarma ue bu iıle alakadar tüccardan olduklarına dair ticaret 
• * Tahmin edilen bedeli 5390 lira olan 9 kalem bezli zımpara odası vesikasile me7.kür gün ve saatte komisyona müracaatları. k&f!ıdı S cam kağıdı ve :umpara tozldn mütcmlıhit nam ve hesabına 1 

Aıkcri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez satınalma komisyonunca ı İzmir D. D. Y. 1 nci J~Ietmesinden: 
l2.4.1940cuma günü sant 16,3J da paznrhkla ihale edilece ctir. Şartname I İdaremiz için iki adet pistonlu sabit Tulumba - Dizel tahrik 
~.raiız olarak komisyonda11 verilir. Taliplerin muvakkat teminat motörile beraber acık eksiltme suretile satın alınacaktır. İhalesi 
~~n 419 lira -.5 kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 3 ~adde- 13 4.940 cumartesi günü saat 10 da Alsancakta itletmewiz binasın· 
_rındeki vesaikle kemisyoncu olmadıklarına ve bu ışle alakadar dıı yapılacaktır. 

tllccardan olduldnrma dair Ticaret Odası vesikasıyJe mezkür gün Beherinin wuhamme11 bedeii 2300 lira olup isteklilerin 345 li-
•t &aatt..: kowisyona müracaatları. ralık M. teminat makbuzlarile tayin olunan vakitte komisyona gel-
•\ Malzemeninin Mub. bed. Mvlc. te. Şart. bed. ihale meleri lazımdır. Şartnamesi işletme kaleminde görülebilir. 

cinai ve miktarı lira lira lira kr. tarıhi saati 
25 ton nikel 12.500 4375 3 13 16.4.940 lO İstanbul Maarif Müdürlüğünden: 
2.5 l.:alem çelik 56.000 4050 2 '80 » il ,30 Maarif Vekilliği Köy Ötretmen okulJarı için aşağıda cinsi ve 7
5 kalem imalat ~eliği 42.000 3150 2 10 > 11 miktarı yazılı bakır takımları pazarlıkla satrn alınacaktır. Tahmin 

: a:let kokil ve bntlığı 17.910 1275 75 > 14 edilen bedeli 3555 lira ve teminatı i33 lira 25 kuruıtar. İsteklilerin 
<> kalem muhtelif elek- 39.000 2925 l 95 > 14,30 bu bakır takımlarma aid şartnameyi Maarif Müdürlfij'ü Yardirek· 

trik malzemesi ı törlüğünde görebilirler. 
Cins ve mi~tarları muhammen bedelleri yukarıda yezıla malze- Pazarlık 10 nisan 1940 perşembe günü saat 15 te Maarif Mü-

llııt llıüteahhitleri nam ve hesııbına hizalarında gösterilen gün ve dürlüğünde toplanacak ko isyon marifetile yapılacağı ilan olunur. 
'-atıcrda askeri fabrikalur umum müdürlüğü merkez sa. al. ko. da Eşyanııı cinsi Miktarı Beherinin fiatı Yekü n 
~i.larlıkla ihale ediJecektir. BunJardan 60 adet kokil ve başlığının Kuruş Lira 
flrtııanıesi parasız ve diğerlerinin şartnameleri hizalarındaki bedel Askeri çamaşır kazana 30 6000 !~~~ 
"'"kabilinde komisyondan verilir. Taliplerin yukarıda yuılı temi- Helvacı kazanı 30 5850 

~tlarJa 2490 numaralı kaounun 2 '11e 3 maddelerindeki vesaikle ko- Yekun l555 

~'Yo~cu olmad•klann~ ·~ bu ;şle .•18
k.'.'dar tüccardan ?lduklaru~a • • • Maar;f Vel ;Hiği Kay Öğretmen okulları ;çin •ı•fıda ciosi 

r l'ıcaret Odası vesıkasıle mezkur gun ve saatte komısyona mu- l 
t'c ve miktarı yazılı bakır takım arı pazarhkla satın alınacaktır. Tal.ı· llaUarı. min edilen bedeli 4246 lira ve teıninnh 636 lira 90 kuruttur. isıek-
1 "• • Tahmin edilen bedeli ~0.400 lira olan 6 1 ton 1 5 mm. ka· liler bu bakır takımlarma aid şartnameyi Maarif Müdürlüğü Yardi-~1!1nda ve normal ebatta demir ~r.ç levha Aske~i Fabrikalar U. rektörlüğünde görebilirler. 

\t ~Urlüğü Merkez Satınalma Komısyonunca 15 Nısan ı 94o pazar- Pnzaı·lık 10 nisan perşembe günü saat 15 te Maarif Müdürlü-
-ı:1 gUnij saat 15 te pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname parasız ğünde toplanacak komisyon marifetile yapılacağı ilan olunur. 
1· tak komisyondan Vt"rilir. Taliplerin muvnklcat teminat olan 1530 Beherin fiab Yekun 
~'' ve 2490 uumnralı kanunun 2 ve 3 moddelerindeki \'csaikle Eşyanın cinsi Miktarı kuruş lira 
~.Qıiıyoucu olmadıklarına ~e bu işle alakadar tüccardan olduklarma IJörek tepsisi 100 aded 9 45 945 

ır liearet Odası vesikasile mezkür gün ve saatte Komisyona Bakır çay ve su güyümü 23 ,, 3 70 851 
"'Gt•caatları. Bakır karavana 10•)0 ,, 2 45 2450 ,• 
• ıoo Kg. Japon Lak 

ıoo K1. Asfalt lak 
30 Kg. Kırmızı vernik 
30 Kg Siyah vernik 

4< O Kg. Flatin vernik 
300 Kg. Sekatif vernik 

30 Kg. Mavi vernik 
200 Kg. Kırmızı lak 

5 O Kg. Gomelfik 
) 1'ahmin edilen bedeli 2.390 lira olan cins ve mıktnrı yukarıda 
f~'!• 9 kalem bola mallemcsi müteahlıit nam ve hesabımı· askeri 
~ tıkalar umum müdürlüğü merkez s:ıtınalma komisyonunca 10.4.940 
r/ 

11 '>ıı günü s at il da pazarlıkla ihale edilecektir, şarfııııme pa· 
17:l olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
t ~İra 25 lturuş ve 2190 sayıla kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
~~1kle ko i yoncu olwadıklarma ve bu işle alakadar tüceardan 
Ilı' '-kl.ırın dair ticaret odası vesikasile mezkur gün ve saatte ko-

1110na tnüracaatları 
ıı. •"' • Tahmin edilen bedeli 12.009 lıra olan 10 adet Toleı.ıl de
lJ •tı \'e teferruatı müteahhit nam ve beıabıua Askeri Fabrıkalar 
.::lln:ı Müdürlü~ü S tınnlma komısyonunca 12 -l.940 cuma ıüuü 
~ot. ı.ı de p.ızarlıkla ihale edilecektir Şartname parasız olarak 
~191.tıııyondan '\erilir. Taliplerin muvakkat temi ı t olan 900 lira ve 
"ı lll.ıtnaralı kanunun 2 'e 3 maddelc:rindcki vesaikle komisyon
'-t 

01tı:ıadıldarına \•e bu i1le nlakadar tüccardan olduklnrma dair Ti
~t c: Odaıı vesikasiyle mezkur gün ve saatte Komisyona müracaat-ı. 

~t • • • Tal.min edilen bedeli 22.500 lira olan fiO ton Avrupa Lin· 
~Q~~anıuau müteahhit nam ve besabıua Askeri Fabrikalar Umum 
~ .. Urlilğü Merhez Sntınalma Komisyonunca 15 4.1940 pazartesi 
~tll~ saat 10 da paznlıkla ihale edilecektir, Şartname parasız o· 
lit, kon:ıisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1687 
~t~?rı kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
~d ıkle lıomisyoncu olmı.dıklanna ve bu işle alakadar tüccardan 
~'-l~klarına dair Ticaret Odası vesikaaile mezkur gün ve saatte 11

Y0 na oıüraeaatları. 
~tıı • \ Tahmin edilen bedeli 15700 lira olan IO adet hassas küçük 
._.Qd~ leı.gabı müteahhit nam ve hesabına askeri fabrikalar umum 't ~tl(iiü ınerkez satınulma komisyonunca 15 4.940 pazartesi fiiııü 
~oQı S,30 du pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak 
Si) k

11

hııJ1111 veril:r. fa.li}'lerin .ruuvakkat teminat olan 1177 lira 
~ k llru, ve 249D numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaik· 
'-rt11°tl:ıiıyoncu olmadıklanna ve bu işle alakadar tüccardan olduk 
~llt' dair ticaret odası vesikasile mezkür gün ve saatte komisyona 

•c:atları. 
" "' Cina ve miktarı Muham. Muvakl at İhale tarihi 

bedeli teminatı 
1~ Lira Lira Kr. ~•det 
c; •d rtıakkap tezgahı 6500 487 50 12.4.941 saat 10 da 
~ -~,~t torna tezgahı . l 3000 975 ,, n 10,30 da 

C· llıaaa makkap tezgahı 1000 75 ,, n 11 de 
~r ltı~tıı ve nıiktarlarile muhammen bedelleri yukarda yazılı tezgah. 

ttahlıitleri nam ve he1ab1aa }ıizalarıada (Ölltrilea fÜU Ve 

YekOn 
* • • ~1aarif Vekilliği köy öğretmen okulları için aşağıda cinsi ve 
miktarı yazılı bakır takımları pazarlıkla satın alına«:aktır. Tahmin 
eailen bedeli l ıso lira ve teminatı 477 liradır. İstekliler bu bakır 
takımlarına aid şartnameyi Maarif Müdürlüğü Yardirektörlüfünde 
ıörebilirler. 

Pazarlık 10 11is n 94G perçembe günü saat 15 te Maarif Miidir
lügünde toplanacak komiı;yon marifetile yapılacatı illin olunur . 

Eşyanın cinsi 
Bakır düz tabak 
Bakır çukur tabak 
Bakır matraba 

Miktarı 

4001 aded 

2000 " 
20UI ,, 

Beherinin fiatı Yektin 
lira kr. lira 

- 40 1600 
- 49 800 
- l9 180 

YekOn 3180 

Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma Komisyonundan: 
Aşağıda eb'ad miktar ve beherine tahmin edilen fiatlnrla te· 

mi11at miktarları gösterilen kamyon, otomobil ve motosıklet lastik
leri pezarlıldn satın alınacaktır. Hepsinin ihaleleri 11.4.940 perşem· 
be gün~ saat 10, 10,5, 11, 11,5 da sıraıile ayrı ayrı yapılacaktır. 
Taliplerin muayyen vakitte Ankarada M. M. V. satınalma komis
yoııuna gelmeleri. 

• Miktan 
Eb'ad . aded 

19 400 1040 : 1060 

Tahmin bed. 

dıf 
iç 
dıf 
iç 
dıt 
iç 
dıt 

lira 
~4 

Kat'ı tem. Şart. b, 
lira kr. kunıı 

2(47 : 2060 
20 230 55 : 6i 

115 : 12i 
21 .... 600 200 : 320 

IU75 : 115& 
18 )' 600 301 320 

641 : 661.l iç 

••• 

4 
148 
14 
14 
ıu 
79 

i 

4'12 50 161 

1482 50 betlelıi.ı. 

4132 50 131 

44i2 50 148 

Demir konsol, muhafaza borusu ve plaka alınacaktır 
Bak: İst· Elektrik, Tramvay ve Tür.el fşletmeleri U. Müd . 
ilanlarına. 

• * * 
60Cı kilo jelatin alınacaktır. 

ilanlarına. 

trzak. Zahire, Et. Sebze v. s. 

Bak: İnhisarlar U. Müd. 

Diyarbakır Kor Satınalma Komisyonundan: 
Kor birlıkleri için alınacak olan 62.000 kilo pirinçle 50.0i() kilo 

nohut Kor Satınalwa Komisyonunca pazarlığa konulmuıtur. 
Pazarlığı 16.4,940 sala i'Ünü saat 11 de yapılacaktır. 
Muhammen tutarı 21930 lira olup teminatı 3289 lira iO kuruştur. 
Şartnamesi her gün iş zamamanında Komisyonda görülebilir. 
Taliplerin ticaret odasından kayıtlı olduklarına dair vesika ve. 

teminatlariyle birlikte tayin edilen .ı.amanda Komisyona relmeleri 
ilin olunur, 

(Devamı 4 iincü aayfada) 

3 

Ciı Si Miktarı Mubam. °!o 7,5 
bedel teminat 

Ekıiltme Şekli 

Saatı 
Lira Kr. Lira Kr. 

Tanen , lkol 900 Kg. 2250 - 169 
fer .eı ı iizüvar 100 ,, 148 -
jelatin 600 " 840 -
Anidrit Sülfürü 1250 ,, IOOO 
Parı ömen kağıdı 40 top 320 -
59 x92 Eb'adıncfa 

IJ 
63 
75 
24 

IO 
A. Ekıiltme 
Pazarlık 

A. Eksiltme 
,, 
" 

t4 
14,30 
15 
15,30 
16 

1 - Şartnameleri ve parıömen kiğıdı nümuneıi mucibince yu
karda cins ve miktarları yazılı 5 kalem malzeme bizalarmda gcil· 
terilen usullerle satın olıııacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, ekıiltme aaat
leri hizalarında ya:ıılıdır. 

111 - lksilt,.e 26,IV.940 cuma günü Kabataşda Levazım ve Mu· 
bayaat Şubesindeki Alıın Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - ŞRrtnaıneler sözü geçen Şubeden parasız alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatlerde Y. 

7,5 rüveııme paralarile birlikte mezkür Komisyona müracaatları. 
(2727) 1-4 

• • • 

Cinsi Miktarı 
Mub. bed. 
lira kr. 

%f ,5 tem. •kıiltm• 
lira kr. tekli saati 

J K. Marka Iskarta bi~ağı 300 adet (Müteahhidi namıma) paı;. 14 
Aspiratör zincir 125 metre " n n 14,H 
Bidon sehpası iOO ,, ,, ,, " li 
.5iklop çemberi 60 ton ,, n n li,Je 
Dişli ıskarta bıçağı 200 adet l24 24 30 a. ek. US 
Mul.telif zincir 8 kalem 3071 - 249 - ,, " 16,JO 

1 - Şartname, niınuneleri mucibince yukarıda yazılı ti kalem 
eşya hizalarında yazılı usullerle satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları eksiltme saat
leri hizalarında yazılıdır. 

ili - Eksiltme 11. iV. 940 perşembe günü Kalıtataşda Levazım 
ye Mulıtayaat Şubesindeki Alııo Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sör.Ü geçen Şubeden paramız alına· 
itilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gin ve 1aatlerde 
% 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkir Komiıyona miracaatları. 

o (2.~44) 4-4 
••• 

1 - Nümunesi mucibince 100 adet rezistans açık eksiltme UN· 

lile s:atın alınacaktır. 
il - Muhammen bedeli 365 lira muvakkat teminatı 27,37 liratiır. 

111 - Eksiltme ıO. iV. 9.tO çarşamba günü saat 16,30 da Kal:ta
taşda Levazım ve Mubııyaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya. 
p ılac:aktır. 

iV - Nümunc lıcr ıün sözü geçen Şubede görülebilir. 
V - İs•tıklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve 1aatte ~ .i ,5 

güvenme paralarıle birlikte mezkur Komiıyona mürac:antlan. 

• • • (272i) 3-4 

1 - İdaremize ait soi"lk hava dolapları kiraya verilecektir. 
il Fazla tafsılat almak ve şeraiti öğrenmek isteyenlerin Kn

ltataşda Levazım ve Mubayaat Şubesi Müdüriyetine müracaatları iliu 
elunur. (2729) 2 3 

ısta1tbul Elekt11ik, Tr.amvay ve ruileliffetmeleri 
Umum Müdürliigünden: 

1 - İdare ihtiyaca için 500 adet demir koıısol, 90J adet .. uba
faza borusu ile IOO adet plaka satın alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminat maktuan 250 liradır, 
3 - Pazarlık 24 4.940 çarşamba günü saat 15 de \'tetro han bi· 

ııasının beıinci katında teplanacak olan Arttırma ve Eksiltme Ko-
misyenumla yapılacaktır. . 

4 - Bu işe aid şartnameler idarenin Levazım Müdürlüğünden 
paruız tedarik edilebilir. 

5 - Teklif mektublarınm 24.4 19.tO saat 15 e kadar 4 üncü k t
taki Komisyon katipliğine imza mukabilinde verilmiş olması lazım· 
dır. 

6 - isteklilerin kaııuııi vesikaları ve muvakkat temindları 
ilan edilen gün ve saatte Komisyonda hazır bulunmaları. ('2767) 

Orman Fakültesi Alim Satım Komisyonu 
Başkanhğmdan · 

Miktarı 

34 Parça 

Cinsi Muhamme• tutarları ____ ., ____ _ 
M11btelif cinı Mobilya 
İlk teminatı : 323 liradır. 
20 4. 940 cumartesi saat : 11 de 

4300 lira 

ile 

İhale : 

il Parça Muhtelif cinı Mobilya ~----------------

İhale : 
İlk teminatı : 227 liradır: 
20. 4. 940 cumarkıi saat: 11,30 da 

4355 lira 

1 .:_ Büyükde-;;-Bahçeköyde bulunan Or;;.an Fakülte1i yeni bi
na enstitüleri için yukarıda müfredatları yazılı mobilyalar (!) tart
name ile açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Ekıiltme İıtanbul Beyetlu Maliye Vekaleti Liseler Mua
ıebeciliği daireıinde 20.4.940 cumartesi günü saat il de toplanacak 
olan fakülte Alım Satım Komisyonu huzurunda yapılacak. 

3 - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin muvakkat teminat· 
ları Maliye veznesine yatırdığına dair makbuzla şimdiye kader reımi 
bir müesseseye en az 5000 liralık mobilya işi yaptıklarına dair tu

dikli vesikayı hamil olmaları ve 2490 sayılı kanundaki evaafla yeni 
yıl ticaret oda11 kayd makbuzunu ibraz etmeleri lazımdır. 

4 - Şarlnameleri ve yapılacak işin resimlerini nümane ve sa
ir hususahnı görmek ve Öğrenmek isteyenler tatil günleri hariç ber 
gün Büyükdere Babçeköydeki orman fakültesine müracaatları. 

(2637) 

imtiyaz Sabibi ve Yazı itleri Direktörü : lımail Girit 
Bı11ldıtı yer; Aluu Buımevi iataubw 
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Pour la Publicite s'adresser 
a 1' Adminiıtration Journ 1 Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Boitc Poatale No. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de •'adjudicatfon 

c!judications au Rabai~ 

Mode 
d'adjudicat. 

Prix Cautiô;;.' • Lieux d':-a-:-dJ:-.u-:cl:":"ic-a-:-:ti='"'o_n_e_t.~d:-u---------

Cahier des Charge J ours Heure5 eatimatif provisoire 

C onstructions-Reparatlons-Trav. Publics-Materiel de Construction-Cartographie 

Constr. konak gouvernemental Pli cncb 112490 16 
Couverture en bois des eolonnes en beton Gre iı. gre 682 44 

nrme de I' ecole de guerre 
Rep. gros beton des ecuries de l'ec. de guerre " 
Trav. elevntio des foyers de .dreinage dans 

stadium et hyppodrome de la ville et 
mise d'un couvercle sur chaquc foyer 

R ·pnr. Ecole Second. Niğde 
" hôp. Reıional Kozan 

Trnv. repar., install. W.C. ete. a lıı bat. 

"' 

" Publique 

d' Adm. et a Ja maison de manipul. de tabncs 
Rep. vitrine et ehassis de fcnltrcs du konak Grc a gre 

de l'lmıpecteur Gen. 

385 75 
757 98 

873 68 
948 65 

2988 16 

6874 51 
102 45 

58 -
56 85 

5 52 
71 15 

224 11 

Dir. Trnv. Pub. Hakkn.i 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 

" " Vilayet Ankara 

Dir. Ecole Second. Nigdc 
Hôp. Regional de Kozan d'Adnnn 
Dir. Pr. Monopoles Edirne 

Oir. Biens Nııt. Edirne 

15-5-40 15 -
10-4-40 14 -

10-4-40 14 -
ı1-4 40 ıs -

11-4-40 14 -
17-4-40 17 -
20-4-40 10 30 

17 4-40 15 -

ftipar. corps de gnrde de gendr, de Gölbaşı Publique 167 86 35 10 Kaymakamat Çankaya 15 4-40 15 -
» s route Ankarn·lstnnbul Pli cach 23607 72 1770 58 Vilayet Anknra 25·4·40 15 -

Produits Chimique et Pharmac~utiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 

Mtidicaments et ıırticles sanit.: 65 lots Gre a gre 2340 -

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Etoffe pr. capotes: 40 O m. (cnh eh P 26?) 
Couverture en laine: 50 O p. (cob eh P 245) 

toffe c0ul. haki pr habits d'ctc: IGCO m 
ttines: 500 paires 

Com inaison et capuchon: 5 lO complets 
Caleıon en flanelle: 1000 p ·chemise en fla

nelle: 1000 p.·mouchoir: 101 O p.-chau
ssettcs en coton: 1000 pairc ·gants en 
laine: 500 paires pyjama: Sl: com Jet s 

Toile pr. brancard: 9000 m. 
Linge (ealeçon et chemise): 40 O complets 
Chaussette n coton: 5000 paires 

Pli cncb le m. 3 51 
in p. 16 48 

Grc a gre 8 
Publique 3250 -

" 
2509 
3900 -

Gre iı g c J m ı 1 O 
la p. 1 25 

la pairc 2b 

351 

3686 -
37 -

120 -
234 75 
187 50 
292 50 

4 .) 
3,5 -
97 50 

C. A. Min. D~f. Nat. Dep. Aviation 15-4-40 11 -

C. A. Commnnd. Gen. Gendr. Ank . 25-4-40 l O -
" " 25·4-40 14 30 

C. A. Min Def. Nat. Ank. Dep. Aviat. 9440 10 -
Dir. Gen T rklcuşu Ankara 22-4·40 l O -

" " 24·4·40 1S -
" " 19·4-49 16 -

Com Ach. Mınıs. Def. Nnt. Anknrn 10-4-49 11 -
i)ir. Gım. Fnbr. Mil. Ank. ı3.4.4r) l 1 

" , " " 13·4-40 11 -

Amoublemont pour Habitation et 8ureaux-Ta isserie ete. 

Kili s: 4000 P· 
Linoleuın de 3 m m: 400 m2 

Pli c eh la p. 365 -
le m9 3 50 

1095 -
105 

C. A. Comm. Gen. Gendnr. Ankara 
Dir. 4me Ecole Secondııire Ankara 

25-4-40 16 -
20-4-40 l l -

Travaux d'lmprimerie • Papeteri - Fourniture de ureaux 

Pnpier passe·partout: 2000 feuilles (aj) 
Papi r: 50 000 feuillcs·id, pr. joumnux: 

500 00 f euilles 

Publıque 

Plı cach 

Carton eouchc blnnc: 10000 p. ,, 
Carten blanc: 4000 p. > 

arton: 7 lO p. Gre iı ıre 

Tr n port-Chargement - Dechargment 

Transport bois 

D ive rs 

R ·servoir pr. tollol nvec access : 10 p. (au 
nom et pr. ccımpte du fournisseur) 

Macbine-outil a perforer: 12 p 
,, ,, tours: 2 p. 
,, ,, table iı porf orer: 2 p. 

linc X• 19: 20 t. 
Diverııes limeıı: 149 lots 
.5able de Kapanca: 250 m3 

Conıole en fer: SOO p.·tuyau de protection: 
900 p.-plnqae: ıı O p . 

Capsules gr. en aluminium: 480000 p. 
Clous rives de 6X12: 700 ıı p. 
Rondelles pr. rivets gr. : 184000 p. 
Bo\lcles iı pont, bec et crochet: 85000 p. 

,, de 2 c.m. : 1240000 p. 
Coten Linters d'Europe: 50 t. 
DinrljH limes: 418 lots 
Mac ine·outil a tours sensible et petite: 10 p. 
Ferro-cnreme: 18 t. 

Aıratf s blnnches et petıtes: 35649 p. 
,. noir s et grande: 360 00 p. 

perens: 3000 paires 
B ı : 590 p. 
Appareil pr. purifier l'huile 

rovisl ons 

e de bo uf: 137259 it. 
» ,, > 137250 ~ 

> " " 171562 " 

Publique 

Gre iı gre 

,, 

" 
" 
" 

Publique 

Gr ' a gre 

" > 

" 
" 
" 
" 
> 

" 
" , 

PubliqHe 

" 

Pli • eh 

" 

9360 

720 -
6?5 -
159 75 

5138 S4 

12000 -

6500 -
13000 -
1000 -
7000 -

12000 -
750 -

96 o -
::!310 -

644 -
340f.l -

24&00 -
22500 -
18609 -
1S700 -
1 00 -

1069 49 
Hı08 -
1320 -
1455 -
1100 -

3013 -
34313 -
4l 91 -
126 5 -

97 50 

165 -
46 ~8 

12 -

Dir. lmprimerie Maarif 
ler Expl. Cb. fer Etııt H. paşa 

" " 
" " C m Açb. lnt. Tcphııne 

Dir. ixploit. Fortts lstanbul 

17-4-40 15 -
10.5.40 ıs -

10-5-40 15 15 
10-5-49 15 30 
11-4-4 15 -

17-4-40 14 -

900 - Com. Ach. Dir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 12-4-40 14 -

487 5 
97S -
75 -

525 -
~~o -

56 25 
250 -

720 -
172 25 

48 30 
255 -

1860 -
16i7 50 
1395 68 
1177 50 
1350 -

io 21 
75 60 

198 -

" " 
,, n 

" " 
" " 
n " 

Com. Perm. Municip. Istanbul 
Dir. Gen. Expl. Elee. Tram. etT. lııt. 

Com. Acb. Int. Tophane 

" , 
> 

" 

" 
n 
> 

> 
Com. Ach. Oir. Gen. Fnbr. Mil, 

" " 
" " , 

Com. Ach. lnt. Tephanc 
,, " ,, .. 

12-4·40 10 -
12-4-40 10 30 
12-4-4f1 11 -
12-4-40 15 - • 
12·4·40 16 -
22-4-40 14 -
24.4.40 15 -

12-4-40 
12-4·40 
12-4-iO 
12-4-40 
12-4-40 

109 13 • Municipalite Ankara 

Ank.. 15-4-40 
15·'4·•to 
15·4-40 
15·4·40 
11-4-40 
11-4·40 
12-4-40 
23-4-10 
2.i-4·40 

14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
10 -
11 -
ıs 30 
10 30 
ıs -
15 -
15 -
10 30 
10 30 82 50 

2574 -
l574 -
3217 -
2402 -

" " 

€om. Ach. Mllit. E.dirne 

n " 

" " 

22-4 46 14 -
22·4·40 15 -
22·4-49 15 30 

> > 22-4-40 16 -• ,. ,, 120,l t. 
Avoine: 20 t. Gre a ~e __________ , __ ..,,, __ M_i_Iil_._n_lı_k_es_ir __ _, ____ 9_-4_·4_0 __ 15_-_ 

Memento des Fournisseurs 
- ... 4940 
LF.S ADJUDlCATlONS QUI AURONT LlEU DE.MAiN LE 9. · 

Chemins de Fer Etat: 
Appıreil lteentgen (No 1339] 
Ciment inıUgltne [No 1369) 
Zlaı en plaque (No 1369) 
Tayaux an fer, pierre et fabrieation porte 

et f~netre [No 1381] 
Com. Ach. Milit. Edirne: 

Sura [No 13591 
Chauuure poar aoldaııı [1388] 

Com. Ach. Minist. Def. Nat. : 
Piltcea reclaange1 mote.r Disel (No 1363] 
Co•varture ea laine [No 1378] 

Com. Acb. Univer ite lst. ; 
Armoire frigorifique (No 1365] 

Municipalite lstanbul : 
Produits pharmııceutiqur.s (No 1369] 
Hıııle pour machinc (No 1.'l69] 
Decombrcs bltine (No 1369J • 
Coııstr. abri contre le gaz [No_. 1369) 
Eq>loitation autoho• [No 1374] 
Decombru batiue [No 1374] • 
Plomb poıır •celler, compoeienr et fil 

barbele [No 1375] 
Coastr. divis'on chnmbr11 et rcpar. bitisse 

ccole. t•ile en lin et p<ıtıdra dtı char
bon [Ne 1382] 

Dir. Gen. Mouopoleı : 
Repar. mni•on manipolation Pulathane 

(No 13691 
Ministcr Trov. Publiea: 

Pierru ki.ometriquu (No 1369] 
Dir. Lyde Jeanes Filles Çam
lıca : 

R•p•r cuisın e (No 1370] 

Dir. Foret İsparta : 
Boi• de rnpin (No 1375] • 

Muııicipalite Konya : 
Tıav. terrnuem•nt (1377] 

Com. Ach. Ecole Normale 
Kamlık köy: 

Bois de constr. tô 11 •ndulce et clou9 

(No 1378) 

Com. Acb. Division lmaıit : 
Farıne [No 137\)1 

Com. Ach. lnt. Tophane : 
Clou• en cuivre [No 1 'i7'1J 
C11ir et vachett [No 1 /9] 
Rfpar. machme [No 1380] 
l 'nc: en plaque 'k'illl 
Vnehett• noıre [No ıti81 J 

Commande meııt Gen. Prot· 
Forets Ank ra : 

Hahit11 d'ctc [N 13...'6) 
Municipalite Ankara 

Pıerres de Manıek [l'-ıo l Bfı] 
Trompe et voilı e [f\c ' 11 , 

Command. Gen. Gendaraıerıe 
Ankara: 

Sac iı fourrage (No 1380) 
Com. Ach. Milit. Balıkesir : 

Selle (No 13811 

rar• • 
N01 ES • Lee Numeros e t e d•°' 

th~ell eont cııox de notre jou nıı 
laqoeı l'nv • n pnru aftt" 

(•) Leı affnirea ıulvie1 d'upe P'' 
risqua ee rapporteııt 6 dnıı v11ııte' 
adjudıcatio12 n lıı aureııcb~re. 

(8 neft saifeden devam) 

Edirne A keri Satınalma Komisyonundan : 
11
,f 

Aşağıda teslim yerleri gösterilen birliklere ayrı ayrı kapalı. 1ga· 
la evsaf ve şartname dahilinde sığır eti alımı 22.4.940 pazartesı ıı:ıi( 
nü hi1.alarında yazılı saatlerde Süloğlunda askeri satınolına kO g6' 
yonun~a yupılncaktır. Evsaf ve şartnamesi her gün komiıyond~tuP' 
rülür. isteklilerin kanuni ve ticaret vesikalarını havi teklif ro~ 011s 
larım ihale saatinden en geç bir saat evveline kadar kouııs.1 
vermiş olmaları. 

Teslim yeri 

Yağcılar 
Sarı Danişment 
Süloğlu 
Hasköy 

Miktarı 

Kilo 
137,250 
137.250 
171,562 
128,100 

Tutarı 

Lira 
34,314 
34,313 
42,891 
32,025 

Teminata 
Lira 
2574 
2574 
3217 
2402 

İhale 
Saati 

il 
ta 
15,30 
t6 

Çorlu Kor Satanalma Komisyonundan : 4,9.fl 
Tekirdağına teslim şartile yeııi çuvallı 300 ton arpra ıOd pi 

prıamba günü saat 11 de Çorluda kor satıoalm komiıyonuP ,9,.Jı/• 

1 
zarlıkla ıatın alınacaktır. Tutarı 19,500 lira, teminatı 1473 lı~ıı:ı•' 
l!vıafı komisyonda gorülür. fsteklilerio belli gün ve ınatte i-

l yona gelmeleri . 
4 

g.tJ 
j • • • Tekirdatında teslim şartile yeni çuvallı 300 ton yulaf 1~0ıı.ıif' 

' 

çarşamba ~ünü saat 11 de pazarlıkla Çorluda kor sntmala r -~·' 
yonunda satın alınacaktır. Tutarı 21,000 lira, teminatı 1575 

1
'1111tte 

Evsafı her gün kemisyonda görülür. İsteklilerin belli gün ve 
5 

komisyona gelmeleri. ~ 

Nevi 

• • 

UZA YED 
Ankara Defterdarlığından : 

Markası Motör No. 
Muhammen 

bedeli 
Lira Kr. 

Otomobil Şevrole 569059 275 
> F ort 263699 300 
, Fort 791661 300 

R 

Motosiklet B. M. v. 20 si 11' 

Yukarda evsafı yazılı otomobillerin ayrı ayrı ıhalc 
, pılmak üzere açık artırma usulü ile satıoa konulmuttı1'~0pl11' 

ihale 22.4.940 tarihinde saat 14 de Deftırdarlı (tO. 

naca k ıatıı Komisyonunda yapılacaktır. 1~sl~ 
ihaleye i§tirak edecekler muvakkat teminatların• 1 I' 

gününden bir ıün evveline kadar yatırını§ bulunr:nnlııt 
zımdır. ı; ır 

Otomobilleri ve ıartnameyi görmek ve izahat a~:,,,r 
tiyenlerin Defterdarl•k Milli Emlak Müdürlüğüne ın°' 
ları· 

i eriköy Maliye Şubesi Tahsil Şefliğinden: Jdııı 
Ş ıııseı> \ı 

937-Q38 seneleri kazanç veıisislnden borçlu e ııı"'~ 
Kaiıthaneköyü Zlncirlikuyu Maslak mevkiinde 3 pil fıtfl' e 
harmanda haciz olunan 20000 adet tuğla 1 o.4.g40 ç~ ıııtı0 , 
günü saat 14 te aleni müzayede ve pevin para ile Ş1.1 eı11ıııJ1 
ıatılacajından taliplerin Şubemize müracaatları ilan ° 

ı, 

•ı 


