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ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için Kurut 

3 Aylıtı 450 
6 850 

12 " 1500 
Ecnebi memleket ler ıçm 

12 ııylığ ı '.:!7110 

~.J 

Sayısı 5 Kuruş 

Günü geçen nuıhalar 

l 20 kuruıtur. ı 

~------------------------- ............ 

ÇARŞAMBA 

HERGÜN ÇIKAR İKTİSADI. MALI. TİCARi VE ZİRAi 

' S i 

f 

12 Haziran 1940 

İDAREHANE 
Galata, Eaki Gümrük Cad. 

No. 52 
HUSUSi DAİRE 

iLAN ŞARTLARl 
ldarehanemizd e görü~ülür 

Telefon: 49442 

1 
Posta kutusu rfo. 1261 

,~ ............... ~~-------
Umum Tüccarların v e mütea hhitleri n m esi eki Organıdır 

Ekonomik Haberler Müteahhitl e rin T akv im i 

YARIN 13. 6. 9.tO ta YAPILACAK İHALELER 
f leMrik. Havagazı , Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 
w m w M.M.vekiı;ttS;tınalma Komisyonundan: · -

Müteahhitler hakkmda 
yeni bir. karar 

j husus bakında Heyeti Vekileye 
• müracaııt etmi,tir Verilecek o

lan bu 50 ton İstanbul değirmen
lerinde öğütüldükten sonra ka
zalara dağıtılacaktır. 

Diyarbakır V liiyeti : 1 İzmir Me mleket Hast. : 
Hepsine tahmin edile n fiya tı 20 O lira olan dört kalem otoma

tik telefon ve malzemesi 14 ha1.iran 940 cuma günü aaat 11 de An· 
karada M. M. V. satına lma Ko da pazarlıkla satın alınacağından 

isteklilerin 3CO liralık kati teminatları ile birlikte pazarlık gün ve 
saatinde mezkur Ko da bulunmaları . 

Q An\caradan bildirildiğine göre 
••vekalet müteahhitler hakkın· 

dı Vekaletlere aıağıdaki tamimi 
Nndermiştir: 

Devletler taahhüde girişmit 
olırı müteahhitlerin kendi ku
"'ları olmaksızuı umumi ahval· 
~11 DJÜtevellit .ebepler tahtında 
, Yük . zararlara düşmemeleri 
lçİıı bunlar hakkında mukavele 
"e farhıame bükümleri mahfuz 
tıat11loıak suretiyle adilane bir su
tette muamele yapılmuı lazım 
ttl11:ıektedir. 
. t.lüteahhitlerin mücbir sebep 
iddialarının çürük ve istinat et
titi Vesikaların noksan bulun· 
~•ıı dolayısiyle alakalı daire
/et doğrudan doğruya redde-
il11:1iyerek hazine hukuk mü
'-•irliğinin veya Devlet Şuraaı
~ı, 111ütalaaaı alınmalı ve bu 
'-retle muamele yapılmalıdır. 

Kuru yemiş talebi 
Aıatıdaki f irma memleketi

~İıden kuru yemiş, bilha11a fın· 
ık (sivri), badem, iııcir, kuru Ü· 

•Gıtı ithal etmek istiyor: 

John D. Roupas Trading 
Co. Ltd. 

12, Franch Street 
Alexandrie (Egypte) 

80ınrokteki kahve bugün çıkarılacak 
l'lcaret Ve~ileti, 9ehrimizde 

~Unan alakadarlara sıönderdiği t e111irde, ay batında ithal e-
ilQıesi lizım gel:rkeu çıkartıl
~1Y•n kırk bin çuval kahvenin 
itlaatini bildirmittir. Kahveler, 
teete ceste çıkıuılacaktır. 

latanbula 50 ton fazla buğday 
verilecek 

l.tanbul belediyesinin tetebbü· 

~.~ı.erine Topra~ Mahsulleri 
1•1, kazaların ibtıyacına kar· 

~ılc olmak üzere, iıtanbula ve
lbekte olan sıünlük butday 

-.·ı_ 1•tarıuı 300 toııdan 350 tona 
tltar11:111tır. Ancak bunun için 
~Yeti Vekileden karar çıkması 

11lıdır. Ticaret Vekaleti bu 

~=---~----
BORSA 

ÇEKLER 
lo il - 6 • 1940 
~dra .1.24 
~-..,ork 150.-
... ~_ia 2.9647 
~no 7.2!75 
~ ııevre 29.2725 
~la 0.9975 
~· 1.7475 
il rid 14.4;}5 
~kael 2.96875 
~ dapeşte 25.8775 
~kre1 0.625 
\' ~ad 3.425 
~lcobama .i7. l475 

ldıolm 31.005 

~ E8HAM VE TAHVaLAT 

1 
ıani 19.-
t~ °!o 5 Hu. tah•ili 47. -
l93s % 5 ikramiyeli 19.-

tlrk Borcu 1 Peıin 18.60 

6oRs4 HARiCİ AL TIN FIATLARI 
ita Lira Kr. 
ita llıidiye, Reıadiye 23 50 
~ lın Betibirlik 106 

'Yar kWçe alhn ırama 2 72 

ltalyanın harbe girmesile deniz 
yolu büsbütün kapandı ve piya
samızda mühim bir tesir yaptı 

İtalyanrn harbe girııı esi piya· 
samızda mühim bir tesir yap· 
mıttır. İtalya ile iş yapan bir 
çok tacirler husule gelen nakliye 
mü.külah kar'iısında bu memle
kete evvelce yaptıkları sipariş

lerden ümidlerini kesuıişlerdi. 

balyanın harp ilan etmeaiyle 
Akdenizdeki kontrol İtalyaya da 
tatbik edilmeğe başlanmıt oldu
ğundan arlık mal mübadelesine 
imkan kalmamıştır. Mamafih 
Balkanlar \'e Karadeniz yollarile 
iş yapılabileceği ümid ve zanne
dilmektedir. 

Anadoluda bazı müesseıeler 
namına mal satın almakta olan 
bazı müeaseıeler müLayaatlarauı 

keıınek mecburiyetinde kalmıı
lardır. 

İtalyanın da harbe gimesiyle 
liretin düşmesi bek lenme 1ttedir. 
Fakat Parit borsasının bRtka bir 
mahalle nakli sebebiyle dün geç 
vakte kadar piyasada hiç bir 
haber ahnamamıttır. Bu buıus
taki rakkamlar bir iki güne ka
dar ötrenilecektir. Dolar tekrar 
yükselme~e baılamıthr. Dün 
akıam bu tereffüüo 154 kuruşa 
kadar olduğu anlatılmıştı. 
Son aylar zarfında müb im mik · 
tarda azalmıt olan ihracatın İtal· 
7anıo harbe girmeıiyle daha 
ziyade düteceti zannedilmekte
dir. Dün ruubtelif memleketler
den ancak 43 bin liralık ihracat 
muamelesi kaydedilmittir. Bu 
ilaracat meyanında İtalyaya yu· 
murta, İngiltereye kendir, Ro· 
manyaya pamuk gönderilmiştir. 
İttalya klringinde Türkiyenin 

teraküm etmit olan 3,5 milyon 
liralık alacağının bu günlerde 
tasfiye edilmeıi beklenmektedir. 

JSTANBUL 
TiCARET VE ZAHiRE BORSASI 

t l • 6 . 940 
C in•i 

Butday yumuıalı: 

" ••rt 
kıı.ılca 

Arpa Anadol dö kme 
Zeyıinyağı E~ • . Ek • • 

1 yeınekli lı: 

ıı . 

aabıınl nk 

FIATLAR 
Aıatı Yukarı 
K. P. K. P. 
6 7,5 6 15 
5 ıo 6 2,5 

4 10 4 12,5 
60 - 62 -
50 - 52 -
48 -
42 -

Göçmen ııv eri inş (Nu 1421) 

İzmit Tümeıı S AK: 
Sığır eli (No 1431) 

Me rsin Aske ri S AK 
Un , et ve odıın (No 1432) 

D. D. Y oltan : 
Mahruti çadır ( No 1433) 
Beye% saln:n (No 1433) 
Petrol {No 1442) 
Köı ür nnlı:li (No 1458) 

Manisa Val i liği: 
, Muhtelif erulc (No 143i) 

Yüksek Ziraat Enstitüsü: 
Erı.nk ve 11eb7.e (Nu 1434) 

Kızılay Cemiyeti U. Mrk. 
Tel: at lı nrıbo koşurıııı (Ncı 1441) 

Bornova Belediyesi: 
Font boru (No 1440) 

Ask. Fabr. U. Mürl. 
İ~pit v e lıaşlık ( No 1435) 

Gümrük ve İnhisarlar Vek : 
Genel buyrukları baat . (No 1435) 

. -
• 

S udey ~" makarna, çoy v" 
( No 1436) 

Evrakı nıatLua (No 1436) 
1 Yerli kaput b .. ıj (N 1436) 

Turgutlu Belediyesi : 
E.lektrık mah:erras (No 14'*') 
Çam d irek (No 1438) 

Gaziantep Vilayeti: 
Fr1.11k ve mahrukat (No 1442) 

Seyhan Vilayeti : 
Fort ot mob i (No 1446) • 

Babaeski Askeri S AK. : 
Hayvan (No 1446) • 

Mudurnu Cezaevi Mücl.: 
81rmek (No 144i) 

Hbun 

Hamiş : [ ] Tırnak itine alınmı' ou-

marıı!ar, ışin h• ngi oe~ lı ııu.ııtedf! n"'r 

o'dn~unu gös•e rir. 

rJ Sonunda yıld .% işareti lıulnuan i~ler 

rnüıay~deye aittir. 

- ws 

1 İ nşaat -1 amiral- Nt 'ıa işleri - ~alzema-Harita ,- - -

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
Nakliye ve motörlü birlikler okulunun elektrik tesisatı 18.6.94-0 

s3lı gü nü s nt 14,30 da Tophanede Levazım Amirliği Satınalma Ko
m isyonunda pazarlıkla yaptırılacaktır. Keşif bedeli 1991 lira 30 ku· 
ruş ilk tcm.inatı 149 li ra 35 kuruıtur. Şartname ve keşfi komisyon· 
da görülür. lstekliluin belli saatte komisyona gelmeleri. 

• • e 

Ampermetre, voltmetre, yazıcı voltmetre, makisgraf yazıcı11 
rereyan redük lerü alınacaktır. Bıık: ht. Elektrik Tramvay ve Tünel 
İşletmeleri U. Müd. ilanlarına. 

8 adet elek trik motör ve teferruatı alınacaktır, Bak: 
sütununda Tophanede Deniz Yollama Müd. ilanına. 

~nsucat- Elb~ -Kundura - Çamaşır v. s. 
Malatya Vilayet Makamından : 

Müteferrik 

Memleket hastanesi için muktazi 4000 metre tülbent ile 3000 
metre be z için on günlük eksiltme temdit müddeti zarfında da is· 
teklisi çıkmndıj'ından 2.6 '40 tarihinden itibaren bir ay zarfanda 
pazarlı k islekl iıinden alınacaktır. Taliplerin vilayet daimi encüme
nine müracaatları ilan olunur. 

ı Bolu Çarıamba Nahiye Müdürlüğünden : 
1 . Nahiyemizde yaphrılııcak ola n mezbahanın bu yıl yalnız kesim i M M. v. Satınalma Komisyonundan: 
yerı yaptırılııcak ve ke .. im yerini ıı h afriyatı yaptırılmış taş ku ın k i· Bütün malzemesi Vekaletçe verilmek ve A nk orada umum 
reç ihtiyacı ihzar ettirılm i ş ve oıııe e ıfİ J{öy rüye a it tiulunmuş V t' sıhhiye deposunda giSsterifecek malıalde dikilmek üzere 22 000 tane 

· bu hususlar bedeli ke~f i 011111 319j lira 38 kuruştan tenzil edilereh fit illi yatak kılıfı ile 7000 adet e lbise torbası diktirilecektir . Hep· 
: eksiltm eye konulmuş ol duğunda n taliplilerin pey nkça\ariyla ıııü ra sine tahmin edilen fiyııtı 1275 liradır. İsteklilerin 96 liralık ilk te. 
caatları. 

1 
• minatlıı rı ile bi rlikte açılt eksiltme günü olan 27 hazira n 940 per· 

l llanat Üzerine yine talipler çıkmadığ ı takdirde yalı.n7. kesim şembe günü saat 9,30 da An karada M. M. V. satınalma Ko.da bu
l kısuıının taş d ivarları usta ücreti pazarlıkla yaptırılmak üıere be· lunınala rı. 
j her metre mi kabının doksan kuruttıın tenziline yapılmasına taliple ---. ___ ....._ ____ _ 

. r:n müracaatları. 1 Mobılya , Büro ve ev eşyası , Muşamba Hah v.s. 
j Fazla izahat almak isleyenlerin nahiye müdürlüğüne ve Bolu ~ -· '" - ... ' --

ı köycülük bürosuna baş vurmaları ilan olunur. ı M. M. V. Satmalma Komısyonundan: 
__ Keşif bedeli 3495 lira olan Ankarada umum sıhhiye deposunda l Samsun Belediyesinden : ecza depoları ile raf yaptırılacaktır Keşif ve prtna.mesi her gün 

Samsuııda yenidt!n yaptırılacak olan asri ve fenni oıezhahn bi· ~ğlede~ sonra .M. M. _v. s~tı.nalma Ko.da. görülü~. _ lııteklilerin .261 
1 nası iki defa kapulı zarf usuliyle müııakasaya çıkarı l l!l ıŞ ise de ta- lıralık ılk te~ın~tl~r ıle b ı rlıkte açık ek sıltme gunu olan 29 hazıran ! lip zuhur etmediğınden pazarlıkla talibine ihalesine karar ve ril a1iştir. 9 10 cumartesı gunu saat 10 da Ankarada M. M. V. satınalma Ko. 

Muhammen bedel 77784 lira 16 kuruştur. da bulanmaları. 
Muvakkat teminatı 5139 lira 21 kuru.tur. Matbaa işleri, k1rtasiye ve yazıhane Lvz. 
Bu işe ait evrak ıunlardır. ~--- - ,..__ _ ____ .,. ____ _ 

A Eksiltme şarlnameıi hususi ve umumi şartnameler. M. M. V. Satınalma Komisyonundan: 
B Mukavele projesi Hepsine tahmin edilen fiyatı 1000 lira olan ve kağıdı Vekilet-

1 C Keşif ve ketif hulasası çe verilmek üzern 4.600.000 adet ecza etiketi tabettiriıecekt i r. İr 
ı İstakliler bu evrakı Samıun belediyesi başmühendisli{ıinden 389 teklilerin 150 l"ralık kati teminatları ile birlikte pazarlık günü olan 

kurut mukabilinde satın alabilirler. ( 18 haziran 940 uh günü saat lO da Ankarada M. M. V. salınalma 
1 İhale 2490 sayılı kanun hükümlerine göre ve 3 6.940 t arihinden Ko.da bulunmaları . 

1 
4.7.940 perfembe gününe kadar bir ay müdde tle encümenin top

! laodığı pazartesi perşembe günleri saat 15 de daimi encümen hu
\ zuruııda yapılacacaktır. 
1 • • * Yolcu iıkeleıinin bozuk klsımlarınm tamirine karar veril-

i 
mittir. 

Muhammen bedel 193 liradır. 
1 Muvakkat teminat 14 lira 48 kuruştur. 
1 İh ale 2490 aayılı kanunun hükümlerine göre ve 20.6.940 per-

fembe günü saat 15 de daimi encümen huzurunda açık eksiltme 
ile yapılacaktır. 

1 D.ıha fazla malumat almak iıtiyenler belediye eneüoıeıı kale -
mine müracaat etmelidirler. 

Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezinden : 
"'{1, ~ıOO duvar afi,i ile 2.}0,000 beyanname bastır ılacaktır. 

Ttlay haftası için baatırılacak dört nevi renkli levhalarla iki 
kıt'a bc:yf!nnamenin kapalı ZRrf usulile mtloakaaaaı 17.6.940 tarih:ne 
müsadif pazarteıi günü Kıınlay sattı deposu direktörlüğünde saat 
IO da icra edilecektir. Taliplerin nümuneleri görmek üzere her gün 
depo direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Gümrük ve inhisarlar Vekaletinden : 
20 forma tahmin edilen gimrük tarife repertuvaranın vekaletten 

verilecek nüruuueye uygun olmak ve en çok 25.5.941.gününde teslim 
edilmek şartile Ankarada bastırılması açık eksiltmeye konulmuştur. 

Çavdu 
Susam 

4 25 - - • 
17 5 

~cıçlar. l<l inii<Vi_kııenç~l~Ei!ıat. Hast~anecvz.· i 
1 M M. v. Satmalma Komisyonundan: 

İşin tahmin edilen bedeli 1360 lira olup muvak kat teminatı 
102 lirad ır. Açık ekıiltme 26.6.940 çarşamba günü saat 15 te Ankarada 
gümrük ve inhisarlar vehaletinde kurulu ıatınalma komisyonuııda 

yapı1acıığından kanuni vasıfları h ıt iz iıteklilerin vekalet veznesine 
yatıracakları teminatlarına ait makbuzlarla birlikte bell ı:&'üıı ve saatte 
komisyona müracaatları. 

50 -Kaşar peynir 
Peynir beyaı. 
Panıak yafe ı 

27 6 31 4 
38 :!O 40 20 

Hepsine tahmin edilen fiyatı 200{) lira olan 250 00 ) adet boş 
ampul 27 haziran 940 perşembe günü saat l l de A nltarada M. M. 
V. s ııtınalma Ko.da pazarlıkla satın alınacağından istelt lilerin 31 O 1 

Ton liralık kati teminatları ile birlikte pazarlık gün ve saatinde mezkur 

Butday 
Çavdar 
Tiftik 
Yapak 
Mısır 

G E L E N 

Ton 
~40 Zeytin) ağı 

15 Beyu peynir 
1 Un 

8,25 Kaşar 

30 Arpa 

G 1 D E N 

Susam 2:?0 I Tift ik 

Fınd ık içi 15 1 Knş.> e mi 

DIŞ FİATLAR 

Buğday ı Liverpul 

• Şik•go 
,, ı Vinipek 

Mıaır Londra 

Koda bulunmaları . Ampullerin yüzde bin tanesi bir yüz bini iki 
19 ı ve 50 itini de 5 Cc. lik olacaktır. 
91 -

Bu işe ait örnek ve şartnameler her gün vekalet levazım mü· 
dürlüğünde görülebilir, 

Kereste, Tahta ve saire 
~~ İ D D · Yolları ve Limanları İtletme U. İdaresinden : 

Muhammen bedeli 3084 lira olan 10 kalem muhtelif ilaç 27. Huiran Bolu Nafıa Müdürlüğünden: 
! 940 perşembe günü aaat 10,45 te Haydarpaşa.da iar binası da hili n- Göynük - Nallıhan yolu köprüleri için Orman Müdürlüğünce 

deki Komisyo n ta rafından açık ekıiltoıe usulile satın alın acaktır. j gösterilecek Göynük orn1anlnrından muhtelif eb'adda 330 metre 
ı Bu i şe girme k isteyenlerin 231 lira 30 lt.uruş1uk muvakkat te- mikkap mamul ve kotra n 1 annıış çam kerestesi köprüler batında 

3 73 
minat ve ko nunun tayin ettiği vesaik.le birlikte eksiltme günü sra- ve bak iyesi Göynük anbarında şartnamesi veçhile teslim edilmek 

4 30 
tiııe kadar Komisyona müracnatleri lazımdır. tartiyle ve 7425 lira keşif bedelile 2490 say ılı kanunun 40 ıncı mad· 

3 90 Bu işe aid şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmak- desi mucibince ilan tarihinden itibaren bir ay içinde pazarlıkla U• 

l >4 
1 

tadır. ı tın alınacaktır. 
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A) Münakasalar 

inşaat, Tamir~t, Nafıa işleri, Malzeme, Harita 

Asri ve fenni mezbaha binası (şart . 389 kr.) paz. 77784 16 
Yolcu iskelesi tamiri aç. eks. 193 -
Beyoğlu Malmüd. ve Maliye ~ubesi binası paz. 81533 05 

İnf. (şart. 408 kr.) (temd) 
,, 23403 50 Yalova kaplıcalarında Riyaseticümhur ka

tibi umumilik binası inş (şart. 250 
k.) (temd.) 

Siirt-Bitlis yolunun arasında tesviyei tü· kapalı z. 80031 l 80 
rabiye sınai imalat ve şose inş . (şnrt. 
40 L.) 

Floryada yeni kazinonun etrafile methalı· paz. 1347 51 
nın ynp. 

Çanak. kasabasının halihazır haritası tanzimi kapalı 7. 5500 -

l ıaçlar, Klinik ve ispençiyari alat,~astahane lvz. 
Muhtelif ilô.ç: 10 kalem aç. eks. 3084 -
Boş ampul: 250000 ad. paz. 2000 -

~trik- avagazı-Kalorifer(tesisat ve malzemesi) 

Atelye elektrik m tör ve teferrüatı: 8 ad. paz. 16500 -

Ampt:rmetre: 159 ad .• voltmetre: 37 ad.-ya· 
zıcı voltmetre: 4 adet makisgraf yRzı· 
cuıı 2 ad. 

Ceryan redüktörü: l{ı5 ad. tevettür trans· 
formotörü: 5 ad. 

Otomatik telefon ve malzemesi: 4 kalem 
Nakliye ve motörlü birlikler okulunun 

elektrik tesisatı 

kapalı z. 

,, 

paz. 
,, 

_!Jte~sucat,~~~~='-~undura, Çamaşır v.s. 
Elbise maa kasket: 47 tak.·iş elbisesi: 13 aç. eks. 

tak.-erkek paltoıu: 13 ııd.-kadııı man-
tosu: 6 ad.-kostüm tayyör: 6 tak. baş 
örtüsü: 6 ad boy muşamba: 4 ad. 

Fitili ya tok kılıfı diktirılmesi: 2200 ) ad.·el
bise torba ı: 7000 ad 

,, 

2000 -
1991 30 

1700 -

1275 -

gbilya, ve ev büro eşyası Muşamba, 
A'~k. uo;um sıhhiye deposunda ecza de- aç. eks. 

poları ile raf yap. 

Hah, v.s. 
3495 -

rv atbaa işleri - l'ırtasye-Yazch nelevazımı 
- ._. - 2 - "7 

Duvar afışı bastırılması 88GOO ad.·heyan kapalı z . 
name: 250000 ad . 

Eczn etiketi tebetlirilmeıi: 4600 ıoo ad. 
Gümrük tarife repertuvarı bastırılma11: 

20 for a 

Kereste, tahta ve 5aire ____ ...,_________ ~ .... ~~ı-----

paz. 
aç. eks. 

Çıralı çam tahtası: 3000 m 8 6 kalem (tart. kapalı z. 
750 l;r.) 

Nakliyat Boşaltma YUkletme 

TabiLlerin ve hastalarııı memleket hast. nakli aç eks. 
inhisarlar mamulatı nakli ,, 
TuL nakli: 600 t . ,, 
E,ya nakli: 10000 t. kapalı z. 
İstanbuldan Çanakkaleye 11 toıı nakliyat yap. paz. 
Şehir çöplerinin mavunalarla denize dökül · kapalı z. 

mesi iii (şart l03 kr.) 

Mahrukat Benzin, Makine yağlan v. s. 

Zonguldak maden kömürü: 175 t. 
Gaz. yağı: 100 teneke 
Benzin: 7000 litre 

Benzin: 5800 litre 

Mütef rrik 

Yataklık pamuk: 50 t. (şart, 138 kr.) 
Kaynak makinesi: 2 ad. 

Otomobil Rekmifiye tesil!lh 
l\!aranı•z atelyeıi için maiıtine ve teferrua

tı: 3 ad. 

paz. 
,, 

aç. eks. 

kapalı z. 
paz. 

,, 
,, 

Demirci atelyesi için makine ve teferruatı: ,, 
8 ad. 

inhisarlar İdaresinin Üıküdar depolar iru· -
bunun Şemşipa,adaki işleme ve bakım 
evi lokantası 

Galvaniz tel: 500 :kg.·sandık çemberi: 20 aç. eks . 
top-kasa çemberi: 5 top 

Techiz tekfin ve tedfin işi ,, 
Vinç tamiri ,, 
Motörlü kamyon şasesi: 14 ad. 2 tonluk kapalı z. 

uzun ve 2 ad.·1.5 tonluk kısa (tart . 
171 kr.) 

Kamyon karoserisi: 14 ad. uzun ve 6 ad.· 
kısa (şnrt. 48 kr.) 

,, 

Sedye yap. bezi ve kolları Vekaletçe ve· paz. 
rilmek üzere: IOOO ad. 

Sedye yap. yalnız bezi • Vekaletçe veril· kapalı z. 
mek üzere: 4000 ad. 

Tat düıeltme elma ı: 170 ad. 
Balast: 15000 mıı 

n : 4200 m8 

Komple pulveriz.atör: l Oo ad. 

6rzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Koyun eti: 45 t. 
Koyun eti 92 t. 
Siit: 70 t. 
Y oğ'urt: 60 t. 
Ekmek: 365000 ad. (temd.) 

aç elu. 
kapah z 

,, 
aç. ekı. 

kapalı z. 
,, 
,, 
,, 
,, 

1000 -
1360 -

12 o -
800 -

280000 -

41000 -

2800 -
305 -

1750 
1250 -

k. o 55 
5000 -

3000 -
5000 -

18000 -

640 -

500 -
152 20 

68200 -

19000 -

Beh. 2 25 

,, 3 25 

5000 -
27000 -
6930 -
1600 -

21600 -
46000 -
10500 -
16500 -
33306 -

4139 21 
14 48 

5327 -

1755 27 

35263 -

202 13 

4!2 50 

uı 30 
300 -

1387 50 

300 -
149 35 

127 50 

96 -

26l -

150 -
102 -

8750 -

90 -

21000 -

3075 -

210 -
22 87 

131 85 
93 75 

2062 50 
375 

225 -
375 -

1350 -

48 -

37 50 
11 42 

4660 -

1425 -

338 -

975 -

375 -
2025 -
519 75 
120 -

1620 -
3450 -
787 50 

1237 50 
2500 -

M0NAKASA GAZETESi 

Samıuo Belediyesi 
,, 

İst. Defterdarlığı 

4·7-40 a kadar 
20 6·40 15 

pazartesi perşembe l·l 

Milli Saraylar Müd. 176·40 15 -

Nafıa Vek· Şose ve Köprüler Reis. 28-6·40 15 -

İst. Belediyesi 

Çanak. Belediyesi 

D.D. Yolları Haydarpa'a 
M.M.V. SAK 

15·6 40 11 -

27 6 40 15 -

27 6·40 10 45 
27-&·40 11 -

Tophanede Deniz Yollama Müd. Bi· 15-6-40 10 -
naaında Tahkim Komut. İrtibat 
Subaylıkı 

lst. Elek. Tramvay Tünel itlet. U. Müd 29-7-40 15 -

,, 

M.M.V. SAK 
Tophane Lvz. SAK 

Münakalat Vekaleti 

M.M.V. SAK 

M.M.V. SAK 

Ktzılay Cemiyeti U. Mrk. 

M.M.V. SAK. 
Güa:ırük ve İnhi1arlar Vek. Ank. 

Aık. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

Samıuu Vilayeti 
Samsun lubiaarlar Başmüd. 

,, 
Erzurum Lvz. SAK 
Tophane Lvz. SAK 
İst. Belediyesi 

Samıun Vil!yeti 
,, 

İktisat Vek. Aok. 
Dahiliye Vek. Ank. 

25-7·40 15 -

14-6-40 11 -
18·6·40 14 30 

5.7.40 10 -

27·6·-10 9 3) 

29 6·40 10 -

17-6·40 

18-6-40 
26·6-40 

28-6.40 

17·6·40 
15·6·40 
15 6-40 
27-6..fO 
13-6·40 
27.5.40 

10 

10 
15 -

15 -

15 -

16 -
14 -
15 -

4-6 40 itib. l ay 

27-6 40 10 -
27-6 40 15 -

M.M.V. SAK 2 -6·40 l l -
Tophanede Deniz Yollama Müd. Bi· 15 6.4ll 10 -

naaında Tahkim Komut. İrtibat 
Subay Oaireai 

,, 
,, 

,, 

İnhiaarlar Umum Müdürlütü 

,, 

Samıun Vilayeti 
Samsun Belediyeai 
İıt. Belediyeıi 

,, 

M.M.V. SAK 

n 

Aslı.eri Fabr. U. Müd. SAK Aıık. 
D.D. Yolları 9 cü İşlet. Sirkeci 

,, 
D.D. Yolları Haydarpaşa 

lıt. Komut. SAK Fındıklı 

" 
,, 

Slqop C. Mtlddeium. 

l5·6-40 tO -
15-6·48 10 -

15·6·40 10 -

17 6 40 

19-6-40 14 -

17-6·40 15 -
20-6 40 15 -
27·6·40 15 -

1-7 40 15 -

28-6-40 10 -

28-6-40 

26·6 40 
27-6-40 
27-6 40 
28·6-40 

28-8-40 
28·6-40 
29.5.40 
29·6·40 

1·7-40 

il -

14 -
11 
11 
il 

11 -
16 -
12 -
12 -
14 -

12 Haziran 1940 

% 7,5 muvakkat teminat miktarı 557 liradır, pazarlık ihaletİ 
Bolu Nafıa Müdürlüğü odasında ihale komisyonu tarafından yapıl•· 
caktır. 

ı Evrakı keşfiye ve şartnameyi görmek istiyenlerin Bolu Nsfı• 
1 Müdürlüğüne müracaat eylemeleri ve pazarlık ihalesi gününden eıı 

az sekis iÜn evvel Vilayete müracaatla ehliyet vesikası alıp koıni•· 
yona g-österilmesi ilan olunur. 
~ - ----i Nakliyat - Yükleme - Boşaltma 

! Çanakkale Mü tahkem Mevki Sahnaltna Komisyonundan: 
j Çanakkale MüstuhkFm mevkie bağlı harici garnizonlar arasııı· 
! da er, Cfya, erzak ve uıühimmaho nakliyelerile gene Mst. M\flt• 

1 
kas~ba ~ahilindeki ciheti askeriye enbnrlnrına ve hastane bayırı~· 
dakı dafı tayyare tabur pn\fyoıılarına taşınacak eşya, erzak ve wu· 

1 himmatın nakliyeleri 31.5.941 tarihine kadar mukaveleye bağlao· 
j mak. ~bere kapalı zarfla eksiltmeye konulmuftur. 
ı ihaleleri 20 6.940 perşembe günü hizalarında gösterile• saatler· 

i
. tıle ~anakkalede Mst. Mvk. Satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
, lıteklilerin 2490 sayıh kanunun 2 ve J maddelerindeki vesailı 

ve teminatı nıuvakkateleri olan 500 lira ile birlikte ihale santıııdıO 
bir saat evvel komiıyona müracaatları ilin olunur. 

Cinsi İhale saatleri 
Harici naldiyat saa\ 11 de 
Dahili nakliyat saat 15 de 

• *• Çanakkale Mst. Mvk. hesabına gelecek eşya, erzak ve ınii· 
bimmatıo vapurdan iskeleye, iıkeleden gümrük anbnrına, gümrÜ~ 
anbarından anbar önünde bekleyen nakliye vasıtalarına yükleııoıe•1 

açık ekıiltmeye konulmuştur. 
İhalesi 20. 6. 940 perıembe günü saat 16,30 da Çanakkaledt: 

Mst. Mvk. sahnalma komisyonunda yapılacaktır. 
Hamaliye bir ıeneli{fine mu1(aveleye batlanacaktır. 

Me~kur hamaliyeuin teoıinntı muvakkatesi 210 liradır . 

Tııliplerin yukarıda yazılı tarihte komisyona ticaret vesikalarile 
birlikte müracaatları ilan olunur 

J 

1 Samsun İnhisarlar Ba§müdürlüğünden : 
1 6.940 tarihinden 31 ınayıs 941 t rihine kadar bir sene müd· 

detle Ayancak İnhisarlar idaresine gelecek tahrninen 600 ton tu~uıı 
iskeleden idare aıı1tarlıırıııa kadar hamaliye ücretleri 25.5.940 tari· 
binden 15 6.940 tarihine kadar 20 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. Keyfiyet ilan olunur. 

rh°hrukat, -Beiıziıı, akina xağlari v. s. 
Bolu Belediyesinden : 

j Elektrik santıralmıo 940 mahrukat ihtiyacından münakasay• 
konan Zonguldak maden kömürüne uzatma müddeti içindede talip 

1 çıkmamaaından artırma ve eksiltme kanununa tevfikan bir ey miid• 
detle pazarlıkla ihalesi takarrür etmiş olduğundan pazarlık müdde
tinin 14 haziran 940 cuma günü hitam bulduğu ve bu müddet içiıı• 
de taliplerin belediyeye müracaatları ilan olunur. 

Yedikule Türk - Ermeni Hastanesi İdaresinden : 
-~--Kuru me'e odunu 400 çeki 

Kuru gürıen odunu 400 çeki 
Maden kömürü kriple veya marin lnve 200 ton 

Hahıanemi:ı.e lazım olacak ve müfredatı yukarıda yazılı bir ıe· 
1 nelik eduo ve kömürü eksiltme suretile satın alınacağından talible-

rio eu muvafık tartlar mı bildiren kapalı zarfla haziran 21 cuııı• 

: günü aktamına kadar Çakmakçılar, Büyük· Yeni Han No. 50. Törlı 
! Ermeni laaataneıi idare heyetine müracaatleri, 
1 
1 Mütefenr.ik 
1 Tophanede Deniz Yollama Müdürlü~ünden : 
1 Aşağıda müfredatı yaztlı 6 kalem malzeme ve makine teferrLi· 
, ah pazarlıkla ıatın alınacaktır. Tahmin bede( ve teminatları hizal•· 

1 
randa yazılıdır. Şartnameai k? isyonda ıörülür. Pazarlık 15.6.940 
cumarteıi güaü aafit 10 da lıtanLulda Tophanede Deniz yollall111 

ı Md. binaaında Tahkim komutanlıiı irtibat subayı dairesinde müte· 
'ekkil komiıyonda yapılacaktır. İsteklilerin kanuni vesikalarile va"· 

1 

ti.nde komisyona gelmeleri. 
ilk tem. Tutarı 

Lira Lira 
1 375 5000 2 aded kaynak makinesi . 
1 225 3000 Otomobil rekmifiye tesisatı. 
1 275 5000 3 aded marangoz atelyesi için makine ve tef errüıtı 

1 
3175 29,000 6 udod kamyon. 
1387,50 16,500 8 adet atelye elektrik motör ve tefcrrüah. 
1360 18,ı 00 8 demiroi atelyeıi için makine ve teferrüah 

Samıun Belediyesinden : 
Yük iıkeleıiode mevcul küçük vincin tamir ettirilmesine ·karıı' 

verilmittir. 
Mnhammen bedel 152 lira 20 kuru'itur, 
Muvakkat teminat 11 lira 42 kuruştur. 
İhale 2490 sayth kanunun hükümlerine göre ve 20.6.940 per• 

tcmbe ıünü saat 15 de daimi encümen huzurunda açık ekıiltıııe 
ile yapılacaktır. 

Daha fazla malümat almak ve gerekli evrakı görmek istiyeule 
belediye encümeni kalemine müracaat etmelidirler. 

• • • Galvaniz tel, ıandık ve kaaa çemberi alınacaktır. Bak: İnhis•' 
lar U. Müd. ilanlarına. 

Erzak, Zahirıe, Et, Sebze v. s. 
Mudurnu Cezaevinden : 

Mudurnu Cezaevlerin 1.6.940 tarilıiuden itibaren 31.5.9~1 t;ırİ· 
bine kadar bir senelik ikinci nevi ekınek ihtiyacı 15 gün müddetle 
açık cksiltmeğe konulmuştur. 

Taliplerin şartnameyi öğrenmek üzere Mudıırnu C. M. U. liği 11~ 
ve ihale günü olan 13.6.940 Hat 10 da yüzde yedıbuçuk kurut teıJJ1 

nal para11 ile birlikte komisyona müracaat eylemeleri ilan olunur• 

lzmir Levazım Amirlifi Satınalma Komisyonundan : 
Miktarı 

Kilo 
1800 Ta:ıe fuulye 
1800 Patlıcan 

720 Taze bamya 
1845 Kırmızı demateı 

180 Taze büber. 
İzmir Mıt. Mv. hariç birliklerin yukarıda cioı ve miktarl-'

1 
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k· o 80 
3382 50 

17963 -
l 1787 60 

7204 13 
J 1058 75 

1992 75 

1430 63 

37l4 50 

2689 50 

534 38 

6921 76 

2455 50 

1551 35 

702 -
253 69 

1347 2ı 
884 06 

MÜNAKASA GAZETESi 

Çanak. Mst. Mvk. SAK 

İst. Sıhhi Müessueler SAK 
., 

,, 

" 

" 

,, 

" 

,, 

,, 

" ist. Aık. Fabrikalar SAK Salıpazar 
Tephaoe Lvz. SAK 

" 

.. 
" 
" ,, 
" 

4 

" 
" ,, 

" 

" ,, 
,, 

12-6·40 - -

26 6 40 15 
26-6 40 15 30 

28·6 40 15 -

28-6·40 15 30 

3 7 40 15 -

3 7.40 15 30 

3-7-40 16 -

5-7-40 16 -

5.7.40 15 -

10-7-40 

10-7 40 
28 640 
18·6-40 
14 6-40 

27 6-40 
14 6·40 
l4 .6 40 
14-6-40 
14-6 40 
14 6-40 
14·6-40 
14-6-40 
14·6·40 
14-6 40 
14 6 40 
14·6-40 
14-6-40 
14 6-40 
14·6 40 

15 -

15 30 
14 -
14 -
15 30 

15 30 
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 
15 -
15 -
15 ~ 
15 -
15 -
15 -
15 -

3 

u:ııı~Md.eııımooıınmtd!l:ı·''3 
~ - --- -

Mub. bed. %7,5 tem. Eksiltmenia 

Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. tekli saati 
- ---- ---

Galvaniz tel 500 kır. ) 
Sandık çemberi 20 top ) 640 00 48 00 açık ekı. 14 

Kasa :ı> 5 ,. ) 
1 l - Nümuneleri mucibince yu~arda cins ve miktarı yazılı mal 
1 zeme açık eksiltme usulile satın ahnacaktır. 
\ il - Muhammen bedeli, m.vakkat teminata eksiltme aaati hi. 

zasında yazılıdır. 
ili - Eksiltme 19. Vl.940 çarpnba günü Kabatatta Levazım ve 

l Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
lV - Nümu ııeler sözü geçen şubede ıörülebilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve H&tte % 

1 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkYr KGmisyona müracaatları . 
1 (4853) 1-4 

••• 
l - Şartnamesi mucibince 5000 kilo haıaratı öldüren mayi Filit 

pazarlıkla satın alınacaktır. 
il - Pazarlık 20. Vl.940 Perşembe günü saat 14 de Kabataşta 

Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
lll - Filit, Vız, Fayda ve Kliset marka olacaktır. Bunların ev

safında mal vermek iıtiyenlerin nümunelerini pazarlık pnünden 
evvel Maltepede Ziraat Enstitümüze vererek tecrübe ettirmeleri ve 
pazarlıta iştirak için vesika almaları lazımdır. 

lV - Şartname sözü ıeçen Şubeden parasız alınabilir. 
V - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan ıün ve saatte % 7,5 

güvenme parası ve pazarhta iştirak vesikası ile birlikte mezkur Ko· 
misyona müracaatları. (4648) 3-4 

•• * 
1 - İdaremizin Feriköy bira faltrikasıoda haziran 940 tarihinden 

mayıs 941 sonuna kadar srüncle 500 kilo üzerinden bir sene zarfın· 
dn birikecek takriben 180 ton kömür curufu pazarlıkla satılacaktır. 

il - Pazarlık 15.Vl.9.tO cumartesi günü saat 10 da Kaltataşda 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Satış Komisyonunda yapı 
lacaktır. 

ili - Nümane .özü sreçen fabrikada görülebilir. 
iV - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan iÜn ve ıaatte tek· 

lif edecekleri fiat üzerinden % 15 teminat paralarile birlikte mez· 
kur Komiıyona müracaatları ilin eluour. (4573) 4-4 

- Muh;mmen bedeli (33.00ü) lira olan aşağıda.., yaııh iki kalem 
döşemelik deri 25.6. 1940 Salı günü aaat 15 de kapalı zarf usulü ile 
Anlıı:aracl& İdare biaıatıında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (2475) liralık muvıtkkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün uat 14 e 
kadar Komisyon Reiıligioe vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (165) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veı.nelerinde 
satılmaktadır, (4779) 2-4 

400.000 Oea. ' Diıemelik deri yeşil 
' 200.000 ,, n " kırmızı 

- ··~·- ~ ... 
~ -..,.J· ,4.:.,,_ • .. .; ... - .. .,, • .4 ·.:.. • 
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:o 
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Pour la Publicite ı'adre11er 
iı l'Adminfstration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etaı Boite Postale No. 1261 

Adju1icafio1ıs au Rabais -
C c r f f ı t c t ı u f: f e Ji ar~ t ic rs-i r av. f u blics· f\f at er iel de Construction-Cartographie 

·~----------------...;.--------------------------------~~----~~--~------- ------
Constr. nbnttoir (cah eh P 389) (aj) Gre a grc 
Rcp. echelle Publique 

77784 16 5139 21 Municipalite Samrnn Jusqu'au 4-7 40 
20-6-40 15 

Constr. bat. Bur Fisc Beyoğlu (c. eh 408 P) Gre a gre 
193 - J 4 48 ,, " 

81533 05 5327 - Dcfterdar:ıt Istanhul Les hındi et jeudi 14 
17-6-40 JS > » Secretnriat Gen. Prcsid. Rcpub. » 23403 50 1755 27 Oir. Pıılais Nationaux 

aux bains thermııux de Yalova (cah eh 
250 P) (nj) 

Trnv. terrassement et constr. chaussce nvec Pli cach 800311 80 
trnv. d'nrb s route Siirt-Bitlis (c. eh 40 L) 

Trııv. constı. autour et a l'entrce du nouveau Gre iı gre 1347 51 
casino iı Floryn 

35263 -

I02 13 

Ministeıe Trav. Pub. Depıut. Ponts 
et Chaussces 

Com • Perm. Municip. Istanbul 

28·6·40 15 

1 J 

Dressement cnrte ctat nctuel ville Çanakkale Pli cach 5500 - 412 SU Municipalite Çanakkale ?7-6-40 15 -

Produits Chimiques et Fharmaceutiques-lnstr uments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux -- --·--- ·------
Divers medicnments: 10 lots Publique 3084 - 231 30 lcr Expl Clı. de fer Etnt H. p&şn 
Ampoules vides: 250 00 p. Grc iı gre 2000 - 300 - Com. Ach. Min. Def. Nat Ankara 

?7 6-40 ıo 45 
27-6-40 11 -

Electricite-Gaz-Chauth~ge Cenh c:ıl (lnctallation et Materieı 

Moteur elcctr. nvec access. pr ntclier Gre iı gıe 

Amperimetre: 159 p -voltmeire: 37 p.-indica· Pli cach 
teur de voltmetre: 4 p.-id . de machis-
graphe: 2 p. 

Reducteur de courant: 105 p.·transfon•atcur :ı. 
de tension: 5 p 

Telephone automatique avec access.: 4 Iots Gre a gre 
lnstall. clcctr. ecole unites de trnnsport et de » 

mitrailleuses 

16500 

2000 
1991 30 

tJ billement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

1387 50 

300 -
149 35 

Officier de Linison du Comınand. de 15·6 40 10 -
Fortificat. a l'lrıtend. Marit. iı Tophane 

Dir. Gen. E.xpl. Elet• Tram. el T. l ı. 29-7-40 15 -

" " 
2S·7-40 ıs 

Com. Ach. Min. Def. Naı. Ankarn 14-6 40 11 

Com. Ach . lnt Tophane 18-640 14 30 

Habits avec cnsquettes: 47 compl.·habıts de Publique l 7(l0 - J 27 50 Ministere Communication'.I 5 7-40 10 -
trnvnil: 13 compl .. paletot pr. hommc: 13 
p.-mantcau pr. dame: o p. costume tıııllr.ur: 
6 compl.-capuchon: 6 p.·impermenble: 4 p. 

_ AIJleuble'!'_~our Habitation et ~u!..~~~~:!a..e!!!!.ri ete. 

Fabricat. depôts et etageres pr. medicamcnts Publique 
au Depôt du Sce snnit. Ankara 

3495 - 761 Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 29-6-40 10 -

Travaux d'lmprimerie -Papeterie - ~ourniture de Bureaux 

lmpression nffiches pr. mur: 88000 p.·İmpreuion Pli cach 
declnrntions: 250000 p . 

Impression etiqucttes pr. medicam.: 4600000 p. Gre a gre 1000 -
,, rcpertoire tarifs dounniers: 20 form. Publique 1360 

Bois de Construction, Planches, Charpente 
.... ._...__---=-- -- -

Plnnche en sapin resincux: 3000 m3 (6 lots) Pli cnch 
(cah eh 750 P) 

Transport-Chargement - Dechargment ______ ._..-:~--~ 
Transport malades et medecins Publique 

ll article$ monopoliseı ll 

" sel: 600 t. > 

" effets: 10000 t. Pli cach 

C onı bustible - Carburanl-f-iuilE s 
..-:..--

Ghnrbon Zonguldak: 175 t. 
Petrole: 100 bidons 
Benzine: 7000 litres 

" 
51100 l> 

Q!vers 
Coton pr. matelas: 50 t. (cah eh 138 P) 
Machine de soudure: 2 p. 

ln~tall. rectificalion automobile 
Machine nvec nc<>ess. pr. l'atelier de menui· 

serie: 3 P· 
Machine nvec access. pr. l'atelier de forge: 8 p. 
Le clroit d'ouvrir un restnurant n in mnison 

de manipulation <le tabacs de Şemsipaşn 
a Üsküdar 

Fil galvanise: 500 k.·cerceaux de caisses: 20 
roulenux·id · de coffre·foıt: 5 rouleaux 

Trav. de funernilles et d'enlerrement 
Repar. grue 
Fabric. brancardıı: 1000 p. 

" " 4000 " 
Diııment pr. polir la pierre: 170 p. 
Ballası: 1 5000 mu 

l> 4200 m3 

Pulverisnteur complet: 100 p. 
Cha sis de camion iı moteur: 14 p. de 2 t. 

long- et 2 p. de 11 S ı. court (cah eh 
171 P) 

Carrosserie de camion: t4 p. longues et 6 p. 
courtes (cah eh 48 P) 

Gre a gre 
ll 

Publique 

Pli cnch 
Gre a gıe 

]) 

,, 

" 

Publique 

> 
J) 

Grc 8 gre 
Pli cnch 
Publique 
Pli caclı 

" Publique 
Pli cach 

:ıı 

1200 -
800 -

280000 -

2800 -
305 -

1750 -
1250 -

le k. O 55 
5000 -

3000 -
5000 -

18000 -

640 -

500 -
152 20 

la p. 2 25 

" 3 25 
5000 -

27000 -
6930 -
1600 -

68200 -

19000 -

150 -
102 -

8750 -

90 -

21000 -

210 -
22 87 

131 85 
93 75 

2062 50 
375 -y 

225 -
375 -

1350 -

48 -

37 50 
t ı '12 

338 -
975 -
375 -

?025 -
519 75 
120 -

4660 -

1425 -

Comite Central Croissanl Rouge 17-6·40 10 -

Com. Ach. Min, Def. Nat. Ankara 18·6-40 10 -
Minis. Douanes et Monopoles Ankara 26·6·40 15 -

C. A Dir. Gen. Fabr. Mil. Ankara 28 6 40 ıs -

Vilayet Samsun 17·6-40 15 -
Dir. Monopoles Samsun 15-6-40 

" " 
15·6 40 

Com. Ach, Int. Erzurum 27·6·40 16 -

Vilayet Samsun mois a partir 4·6-40 

" " " " 
Ministere f.conomie Ankara 27-6-40 10 -

" 
lnterieur ,, 27 6·40 15 -

Coın.Ach. Min. Def. Nat. Ank. 28·6·40 11 -
Olfider de Liaison du Command · de 15 6 40 10 -

Fortific. a l'lntend. Marit. iı Tophane 

" " 
15-6·40 10 -

" " 
15·6-40 10 -

,, 
" 

ı 5.6·40 10 -
C(\m. Ach. Econom. Monop. Kabatache 17·6-40 

" " " 
19-6·40 14 -

Vilayet Samsun 17 6-40 15 -

Municip J) 20-6-40 ıs -
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 2i·6·40 10 -

" 
> 28-6-40 11-

Com. Ach. Dir. Gen. Fabr. Mil. An"· 26·6-40 14 -
Qme Expl. Ch. de fer Etat Sirkeci 27·6·40 11 -
. 27-6 40 11 -,, " 
ler E.xpl. Ch de fer Etat H . paşa 28-6-40 11 -
Com. Pen:n. Mun. lıtanbul 27·6 40 15 

1-7-40 ıs -,, 
" 

AVIS OFFICIELS 
• 

De l'Administration Generale deg 
Chemins de Fer et: des Ports 

de l'Etat: Turc 

1 200 tonnes de dechet de coton colorie ou blanc d'unt 
valeur estimative de Ltqs. 70-000 seront nchetees par voi~ 

, d'adjudication sous pli cachete le Vendredi 21 Juin 1490' 

1
15,30 h, au local de l'Administration Generale a Ankara· 

, Ceux qui desirent r prendre part doivent remettre a lı 
l Presidence de la Commission le jour de l'adjudicntion jos l qu'a 14,30 h. leurs offres une garantie provisoire de LtQ5 

i 4.750 et les certificats exiges par la loi· 
; Les cahiers des cha.rges sont en vente au prix de Ptr5 

! 350 aux Cnisses d' Ankara et de Haydarpacha. (4645) 4 4 . ______ ..... ....... ...-- -- -rv'iernento des Fournisseurs 

LES ADjUDICATIONS QUI /. URONT LIEU DEMAIN LF. 13.6.9'fll 

Vilayet Diyarbakır : ~-Minist. Douanes et Monopoles : 
Constr. uı•·~onı iı ııı"'ligre' {No 1423) lmpre111 ion Ordre" Genereoux (No 14S5J 

Com. Ach. Oivision lzmit: Hôpital Regional iz.mir : 
Vıando dı boeuf [No 1431] Beurre, mec:uoniı, riz, the et ıavon 

Com. Ach. Milit Mersin : (No 14361 
lınprimes [No 1436) Farine, viandc et boiı l1432) 

Chemins de Fer Etat: 
Tent• cônıque [No 1433] 
Savon blanc [No 1433) 
Petrole [No 1442) 
Tranıport charbı:ın (No 1438) 

Vil. Mnııisa : 
Diversu provisionıı [No 1433] 

lnstitut Sup. Agricole : 
ProYiıionı et legumeıı (No 1434] 

Comite Centrale Croiss Rouge: 
Attelaıre voitur,, a ı:n chevol [No 1441) 

Municip. Bornova : 
Tuyauıı: eıı fonte [No 1440) 

Dir. Gen. Fabr. Milit. Ankara : 
ArticlH pour vııilııre• [No 1435] 

Tcile indıgoneıo pour capoutea [No 1436) 
Municip. Turgutlu : 

Article• elccır. [No 1438) 
Potl!&UX en Hpin [No 1438] 

Vil. Gaziantep : 
Provisionı et comLuıtible [No 1442) 

Vil. Seyhan : 
Autoınobile Ford [No 1445) • 

Com. Acb. Milit. Babaeıki : 
Anhnaax [No 1446) • 

Nül ES • L .. a Numcroı er.he par• • 
tb~ıH a::ınt ceuıı: de notro journal d•ll1 

lequel r avia a paru. 
(•) Lea affaıret ıuıvieı d'une ı•lt" 

riıquı IO rapportent lı <lH venteıp•' 
adjud icetion i le nrencbbrı. 

• • • 
(3 üncü sayfadan devam) 

Miktarı 
2400 Kilo taze fasulye 
2400 Kilo patlıcan 
960 Kilo taze bamya 

2849 Kilo kırmızı domateı 
240 Kilo taze büber 

İzmir Mıt. Mv. hariç birliklerinin yulrarıda cins ve uıiktarlst• 
yazılı beş kalem sebze ihtiyacı açık eksiltme suretiyle münakasa1' 
konmuıtur. 

İbaleıi 24 haziran 940 pazartesi günü saat 14,30 da kışlada jı• 
mir levazım amirliği aatıoalma komiıyoouoda yapılacaktır. 

Tahmin edilen tutarı 519 lira 25 kuruıtur. 
Teminat muvakkate akçası 3i lira 95 kuruştur. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
İstekliler ticaret odaaında kayıdlı olduklarına dair vesika göster• 

mek mecburiyetindedirler. a 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2,3 ürıC 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı veıikaları ve teminat muvak' 
katlariyle birlikte ihale saatinden evvel komisyona miirecaatl rı. 

•*• Miktarı 
Kilo 
2100 Teze fasulye 
2100 Taze patlıcan 
840 Taze bamya 

2460 Kırmız.ı domates 
216 Taze büber 

İzmir Mst. Mv. birliklerinin yukarıda cins ve miktarları yaı•1 ' 
bet kaleın sebze ihtiyacı açık eksiltme suretiyle münakasaya koıı' 
muştur. 

• k l d İı""'İ' lhaleıi 24 haziran 940 pazartesi günü saat 14 te ış n a ~ 

levazım amirliği ııatınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin edılen tutarı 391 lira 62 kuruştur. 
Teminat ruuvakkate akçası 29 lira 38 kuruştur. 
Şartnamesi her güo görülebilir. 

aôl' İstekliler ticaret oduıodu kayıdlı olduklarına dair vesika ,, 
termek mecburiyetindedirler. .. 

Eksiltmeye ittirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2,3 ü11cil 
maddelerinde ve şartnameaiııde yazılı vesikaları ve teminat muvak' 
katalariyle birlikte ihale saatinden evvel koı11isyona müracaatla~ 
~----::......-------~~~~--~~--• • 

MUZA YEDELER __,, 
Seyhan Orman Çevirge Müdürlüğünden : 

24 -5.940 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık arttırıııtıf~ 
çıkarılan Osmaniye kazasının Elmalıesik ormanından 6tl00 ke11t'. 
kuru çam enkaz odununa sürülen pey haddi liiyık görülmemiş old~. 
ğu11dan 2490 aayılı arbrma ve eksiltme knnuııunun 43 üncü 11111 

deıi mucibince 19.6.910 tarihinde aaat l 1 de ihalesi yapılmak aıete 
lO a-üo müddetle temdidine karar verilmiştir 


