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,~ ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için Kurut 

3 Ayhtı 450 
6 850 

12 .. \500 
Ecneb: nıemleketler için 
12 eylıt ı 'ı700 

Sayısı 5 Ku r uş 

Günü geçen nuıhalar 

20 kuruıtur. 

CUMARTESİ 

HER GÜN ÇIK AR İKTiSADi. MALI. TİCARi VE ZİRAi 

GAZETESİ 

15 Haziran 1940 

İDAREHANE 
Galata, Eski Gümrük Cad. 

No. 52 
HUSUSi DAiRE 

iLAN ŞARTLARJ 

İrlarehanemizde görüıülür 

Telefon: 49442 

Poıta kutuıu No. 1261 

Umum Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 
!2221 

Ekonomik Haberler 
Fıyatlar arttırılmıyacak 

Ticaret Vekaletinin bu husus· 
taki tebliği : 

1 8 haziran tarihli resmi 

' ticaret şubesinde mutat olmıyan 
müteaddit ellerden geçirilmesi 
auretile de fiat artmıt olabilir. 
Bu takdirde araya gireıı yabancı 

eller milli korunma kanunun 32 ıuetede neşredilmit olan 29 
numaralı Milli Korunma karar- inci maddesinde IÖzÜ geçen zin· 

cirleme ticaret suçunu işlem i~ 
llanıeıi ile bütün vilayet mer· 
ı olurlar. Bunun cezası 59 uncu lltzlerine birer a: Fiat müraka-
be komiıyonu:o ibdu edilmiıtir. maddede yazılıdır. 

Kararnamenin neşrini mütea- Zincirleme ti c a r e t suçunun 
lcip, Ankara, İstanbul ve İzmir vukuu için mutlaka bir ticaret 
lroıniıyonlarının tetkilitı ikmal şubesin~e ~aba~cı kimselerin 
tdilıniş ve diğer viliyetlerde 1 araya gırmesı de ıcabet!Jlez. Ay· 

d '- · 'k' • adde ni ticaret ıubesinde çalışan ta· e, Kararnamenın ı ıncı m • 1 • 
•inin dördüncü fıkrasında yazılı 1 ctrler araıında malın mutaddan 
tabıs\ar arasından seçimleri ya· fazla ~evretmesi de ayni wahi

J>ılan aza ile, komiıyonların ku· yettedır. 
rul · ı · t • ş·ımdiye Bir malı müteahhit devirler, 

ınasına ıeçı mış ır. 

kadar 30 vilayetin komisyon yaptıktan so~r~ satıı~ al~.ş olan 
te,kilatı ikmal edilmiş olup bir •.onuncu tac.ırın vazıyehne ge· 
ilti gün zarfında tliterlerinin lınce, bu tacır, o malı kaça al· 
de kurulmall nibayetlenmİf ola· mıt iıe bunun üzerine normal 
~ktır. kirını ilave ederek aabş yapan 

- Bu komisyonlarla müteva• hüsnüniyetli bir tacir vaziyetin
liyen, filen fiat mürakabeaini de girünebilir. Hakikat böyle 
Yapacak olan fiat kontrolörlerin· detildir. Her ta c i r, pi!asada 
den mürekkep olmak üzere An· ınetıul oldutu maddelerıo e1&· 
icara lstanbul ve İzmirde birer 11na müıtenit olan hakiki fiatını 
fiat :Oürakabe bürosu da mey· bilir. Binaenaleyh, elli kurut 
dana getirilmiştir. Diter Vilayet değdiğiııi bilditi bir malı, balkın 
lbtrltezlerinde fili mürakabe iş· zararına olarak, yüz .. kuruşıt aa
leri bizzat valinin tavsif edeceği tın almaya ve ona gore 1&tmıya 
tnemurlar tarafından ifa edile- rıza ıöıteren tacir de z incirleme 
~ldir. ticaret hudutları içine girmiş 

Bu suretle fiat mürakabe tef· olur. 
kUatımız meydana getirilmiş ol- Bütüu bu hallerde milli korun· 
!balı.tadır: ma konununun 32 inci maddesi 
3 - Bu teıkilita verilen talimat· deliletile 59 ncu maddesindeki 

la bilhassa şu noktalar üzerinde müeyyideler tatbik edilecektir. 
d11rulmuıtur. Murakabe teşkili.boa vt:rilen 

Bir malan fiatı muayyen bir talimat meyanında tüccarlarımızın 
•eviye arzetmekte iken, talebin 

1

. bilmesini lüzumlu ifÖrdütümüz 
artınuı, wal mevcudunun azal · bir nokta tudur: 
lbaıı, ithal imkanlarının daral- Avrupada veya sair ınenıe 
lbaıı veya külliyen kapanması memleketlerinde bir malın fia
tibi maliyet unıurlarına taallUk tının artmakta olması dolayısile \ 
tlıniyen ıebeplerle fiatlarm yük- memleketimizde de o mal fiat

lelmeai tecviz edilemez. Bu gibi larının otomatik surette arttırıl · ., 
lebeblerl ileri s6rerek fiatlarını matı kabul edilmez. liöyle bir 
•rttıranlar milli korunma ka· mal daha pahalı olarak filen 

ıı11nunun 32 ve 59 uncu mıdde- memlekete ithal edilmedikçe mf 
ltrine tevfikan derhal cumhuriyet menşe memleketlerde kurlarıo 
llJQddeiumumiliklerine tevdi edi- yükıelmesi ıebebi ileri sürüle· 
ltceklerdir. rek bizim fiatlarımızın da art· 

Fiatların yükaeltilmeıini anaak 
llJaliyet unsurlarınan artmuı 

lllttru kılabilir. Fakat maliyetin 
her arhtı da satıf fiatini yüksel 
t111ek için m ubik sebep teşkil 
etınez. Bir malın muayyen bir 

BORSA 
ÇEKLER 

14 . 6 • 1940 
lorıdra 5.24 
~evyorlı . \45.-
Paris 2.9675 
~ilin o 7. 'l275 
C-evre 29.2725 
8rü&ısel 2.96875 
l\tiua 0.9975 
~a 1.7350 
Madrid 13.10 
8udapeşte 25. 7250 
!61treı 0.625 
uelgrad 3.36 
\' okobama 34.8075 
Stokholm 3 ı .005 

ESHAM VE 'fAHVıLAT 
E:rgao i 19. -
Sıvu -Erzurum 5 19.35 

" " 6 19.35 
193~ % 5 Haz. tahvili 48.25 

BORSA HARICt Al TIN FİATLARI 
Lira Kr. 

liamidiye, Re .. diye 24 65 
!<.alın Betibirlik 107 
24 ayar kOlçe altın ırama 2 75 

tmlmaıı, bahsi ıreçen 32 inci 
ve 59 uncu maddelerin fÜmulü 
dahiline girer. 

Tüccarlarımızın bu noktalar 

üzerine ılikkat baltımını çekeriz . 

ltalyan bankaları avansları kes
mediler 

İtalyan bankalarınm bundan 
böyle mal mukabili tüccarları
mıza avans vermiyecekleri gibi 
evvelce vermiş oldukları avans· 
)arı da tahıile l.aıladıklarından 

bazı tüccarların bu yüzden müı
kül vaziyete düttüğÜ yazılmış 

isede bu havadisin yanlış oldu
ğu anlaşılmıştır. italyan banka . 
ları timdilik eskisi gibi muame· 
lelerine devam etmektedirler· 
Son vaziyet üzerine henüz biç 
bir tedbir alınmamıştır. 

TAKAS PRİMLERİ 
Takasın nev'i lthal5t 

Enter,anjabl s1 
ınfiltere 51 
Belçika 51 
Hollanda 51 
.. veç 51 
Franu 51 

ıeviçre 51 

ihracat 
Haı.ır Al ıvre 

4S 44 
40 39 
40 39 
40 39 
41 46 
40 39 

40 39 

İhracat primleri o/o 100 kıymet Üs.erinden 
beH" edilmlıtir. 

Müteahhitlerin Takvim 

17. 6. 9~0 ta YAPILACAK İHALELER 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü: 
Şem•İpa şe işl•tm e ve bakım ııvi lokenlB· 

ıı {No 1448) 
Bira şişP.ai kopaiilü (No 1431) 
Bira fıçı• • mıontarı (No 1431) 
Elektrik mııl~emeai (No 1437) 
Makine şeridi (No 1437) 
Atölye ve teı'Htı mal~cnı.,si (No 1437) 

i n peynir v.ı . (No 1437) 

Tophaııe Lvz. SAK. : 
Yumurta (No 1437) 
Kantarma (Nn 1437) 

: Mehmuı (Nu 1437) 

: Maarif Vekilliği Ank.: 
: El .. J.:trojen grubu (No 143'/) 

Ç a nak. Mst. Mvk. S AK: 
D. D. Y alla rı : Bulgur ve nohut (No 1449) 

Seyyar motör jeneratör t .. nvir grubu , Zonguldak Vilaye ti: 
(No 14-07) : Şo.se inş. (No 143 ) 

Lıiatik hortum (No 1426) De vlet Limonları İ şlet . Müd : 
Lokomotif yedekleri (No 1429) 
Adı takım çelıği (No 1433) Gazele kAA"ıdı ve mürekkep (No 1437) • 

Vaıon cam ı (No 1434) İzmir Belediyesi: 
Çimento künk (No 1436) ı Hela çukurla rı tııhlıye cihazı ve nraha 
Sofit duyu ( Nu 1444). l (No 1438) 

Kızılay Cemiyeti U. Mrk. ! Otobüs yedek parçnlnrı ( No 1438) 
Afıı ve 'beyanname l..:ut ırılmuı (No 1448)' Otomubil (No 1438) • 

İst. Elektrik Tramvay ve Tünel 1 Dıvar fnş. (No 1438) 
i ) t l · ! Kadı fe ke1H nde guin n• n ikma l ı inş. 
ş e me erı : ı (N 1440) 

Mücerrit tel kablo ve kordon telleri 0 

(No 1410) Benzin depoııo in,. (No 1440) 

E k . h' V' I ~ t• 
1 

Kana izu yon ve men fc., kolları yap 
s _ışe ar ı aye ı : (No 1440) 

Şose ı nş. (No 1425) l L' k k t k (N 1450) : c.. .e e ve erıa o 
Akhisar Belediyesi: ! Mersin inhisarl ar Müd.: 

Temızlık i~i (No 1429) i t h' 1 ı· ki' (N l440) 
Ed• A k SAK • ı o ı•Jr ar mamu atı ne ı o 

ırne s • · 
1 

Adana Ask . SAK: 
Arpa ve nde,>at (No 1429) İ Koyun eti ııüt ve yoğurt {No 1441) 

M. M. V. SAK : Odun (No 1441) 

Gu idrofil (No 1430) İst. Hava Aktarma Ambn rı D ir . 
Bir ha ngarın kalorifer ıı u te lefon elekı rik . Branda (No l447) 

ve tazyıkli havıı teaiıatı (No 1436) 1 p ·f d (N 1450 
1 • ortatı ı;a ır o > 
Nı klıya arabu ı (No 1449) I ş· l B l d " , 

S V·ı · ·. ı e e e ıyes ı : 
amsun ı ayetı. M d ı.·· •• - (N ı •A 

1 ı a en .. omuru o ,.., 1) 
Tabıblerin ve hHlo a rırı memleket haıt. j U f B l d• • 

nakli (No 1448) ' r a c e ıyes ı : 
Techi:r. va t•kfın iif (No l 4'1B] { Su ı ... ıııatı iı:ın malzeme No 1442 

A k L SAK T . H. K. lst. Şubesi: n • vz. : 
Beyaz. peynir (No 1432j Katıt rozet yap. No 1443 

Bolu Nafıa üd.: 1 Niğde Memleket Haat. Baştab : 
Kereıte (No 1433) 1 Erzak No 1443 

Adana Doj"um ve Çocuk Ba· 
kımevi Müd.: 

Devlet Denizyoları İşlet. lJm. 
Mudür: Yiyecıek ve yakacak No 1443 

Çıra! hat ı l ve l ambalı keruıe (No 1433) Sivas Belediyesi: 
İsparta Askeri SAK 1 Ka e ı rmağının bendi yap. No 1444 

Sadeyağ (No t4J3) Harta Genel Direk .: 
K . faaulye ve udeyaQ' (No 1439) ı Madeni dolab No 1446 

Kütahya Topçu Alayı SAK: ! Afyon Hast. Baştab. : 
S ığır eti (No 14.'13) ,En:ak "f C mahrukat No 1445 

Manisa Askeri S AK. : İ Milli Saraylar Müd : 
YoAurt (No 1447) 1 Yalo d b" · N 1448 
i G - .. kl . B _d , va a ma ınş. o 
ıt. umru erı Bfwu .; İ Silifl J d Ok l K . 

Y .. d • k ' . . i ce an r. u omut .. un menıucat emır t roı rııa ıneaı ıem ı · S N 
. , . (N 1435) • 1

1 ıQu eti o 1450 
zınc1rı v , ı. o 
Yozgat Nafıa Müd: Ank. Telefon Müd.: 

Hükumet konaR'ı inş . (No 1435) Telefon rehberi butırılmuı No 1439 
Edremit Tümen SAK. Deniz Lvz.. SAK 

Odnn (No 1435) 
lıt. Univeuitesi A E.P. Komiı. : 

Birınci şirürji asansör ve deıenfekaiyon 

tuiutı (No 1436) 

İstanbul Vakıflar Müd : 
Sade)•t te • eya~ toz şeker p ı inç yumur· . 

Muhtelıf malzeme No 1450 . 

H•miı : ( ) Tırnak ıçıne • ı nmıı nu· 
meralar, işin hangi H) ılı gu tttedo neşıl' 
oldu~unu ı;:Ö•l ı rir . 

ı•J Souunda yıldız ı;ar eti lıulnua n lılor 
mÜ•ay~deye aittir. 

ML1N A KASALAR 
inşaat -Tamirat- Naha işleri - Malzeme-Harita 

Diyarbakır Vilayetinden : 
Kazası Köyü Ev Tip Ketfi % 7 ,5 ihale Saati 

adedi bedeli teminatı tarihi 

Plan, ,artname ve tafaiat resimlerini gömek isteyenler l 
İskan daireıine müracaatle izahat alabilirler. Talibleriıı bu 
:urfında müracaatleri lüzumu ilan olunur. 

T. C Ziraat Bankası Trabzon Şubesinden : 
Bankawt7. mal depoda ketifname mucibi 3000 liralık 

yaptırı lacağı odan taliplerin teklif mektuplarile müracaatları 
nur. 

Kırıkkale Nahiyesi İhtiyar Heyetinden: 

•Ün 
' det 

tamirat 
ilan olu-

Kırıkkalede itfaiye teşkilli.h için 340 lira muhammen bedeli olan 
bir havuz i ıışa sı 4.6.940 tarihinden itibaren t5 gün müddetle eksilt· 
meye konulmuştur . T aliplerin % 7,5 depozito akçasiyle ve kanuna 
uygun vesikelnr iyle birlikte 19.6.940 çarşamba günü Kırıkkalede ih
tiyar Heyetinde müteıekkil Komisyona müracaatları ilin olunur. 

ilaçlar. Klinikve - ispençiyari aıat. Hastahane Lvz. ----- --------~-~~~--~~~~~-~ 
İstanbul Belediyesinden : 

iıtaubul, Beyoğlu ve Üıküdar Sari Hastalıklar mücadele mer· 
kezler için lüzumu olan l l kalem ecza, 2400 numaralı kanunun 46 
ncı maddesinin L fıkra1ına tevfikan pazarlıkla satın alınacaktır. 

Tahmin bedeli 2891 lira 50 kuruş ve teminatı 433 lira 73 kuruıtur . 

Şartname Zabıt ve Muamelat MüdürJügü kaleminde görülecektir. 
ihale 18 6 940 salı günü aaat 14 te Daimi Encümende yapalacakhr. 

' Taliblerin te minat makbuz veya mektubları ve 940 yılına aid Tica
ret Oduı veıik.ı larile ihale günü muayyen saatte daimi encümende 
bulunmaları 

Elektrik, Hav~gazı, Kalorifer (Tesisat ve Ma!z.) 
M. M. v. Satınalma Komisyonundan: 

İcabında seyyar bir bale geçecek tarzda kliriag veya talı.as uıu
lü ile 5 : 6 beygir takatinde müstakil tablolu , Türkiyede mevcut 
muhtelif şehir ceryanlarına göre ayar edilebilen neviden 50 : 75 a· 
det ve benzin motörü ile mücehhez neviden 50 : 75 adet elektro 
motö r dinamo gurubu alınacaktır. Talip olanların mufa11al şartna· 
meleri ile beraber mufaual tekliflerini 30 haziran 940 tarihine ka
dar A nkarada M. M. V . Harbiye dairesine vermeleri. 

ffiansucat -Elbise -Kundura - Çamaşır v. s. 
D. D . Yolları ve Limanları İıletme U. İdaresinden : 

Muhammen bedeli 3650 Jira olan amele için 1500 adet mutamba 
cake t (sarı r ente) 700 adet muşamba pautalou (1arı renkte) 2.7.940 
sal ı günü saat 15 de Haydarpaşada gar binası dahilindeki komiı
yon tarafından kapalı zarf uıulile satın alınacaktır. 

Bu i şe girmek istiyenlerin 648 lira 75 kuruıluk muvakkat te· 
mioat, kanunun tayin ettiti vesikalarla tekliflerini muhtevi :aarfla· 
rını ayni gün saat 14 e kadar komiıyon reisliğine vermeleri lazım· 

dır. 

Bu ite ait şartnameler komisyondan parasız olarak datıtılmak
tadır. 

M.M.Vekaletl Satınalma Komisyonundan: 
Heherine tahmin edilen fiatı 950 kuruı olan 5000 aded yün 

battaniye 1.7.940 Pazartesi güııü saat 11 de Ankarada M. M. V. 
Satınalma Komisyonunda kapalı zarfla satın alınacaktır. isteklilerin 
3562 lira 50 kuruıluk kat'i teminallarile birlikte teklif mektupla· 
rını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar komiııyona vermeleri. 

• * * Beher takımına 120 kuruş fiat tahmin edilen 30,000 takım ça· 
maşır satın alınacaktır. Beher takımı bir don ve bir gömlekten 
ibaret olan bu çamaşırların kapalı zarfla eksiltmeıi l.7.9ıu Pazar• 
tesi günü nat 11 de Ankarada M. M. V. Satınalıua komisyonunda 
yapılacaktır. İsteklilerin 2700 liralak teminatlarile birlikte teklif 
mektuplarını eksiltme saatinden bebemebal bir saat evveline kadar 
mezkür komisyona vermeleri . Şartnamesi 180 kurut• komisyondan 
alınır. 

Merkez Şamami 1 IO 9 77960,30 5848 3 7.940 11 Hava birlikler i için bezi ambar tarafından verilmek ıuretile 
,, Tavuklu 110 9 81522, ı O 6114 4.7.940 il 

Is tan bul Ha va Aktarma An barı Direktörlüğünden : 

87 7850 takım er çamaşırı diktirilecektir. 
Biımil Çöltepe 15 9 10 9,95 819 5.7.940 11 

.» Altıok 25 9 17718,25 1329 6 7.940 11 Paznrlıkla ihalesi 17.6.940 pazartesi günü saat 15 de Yeşilköy 
» Holan 26 9 15141,62 1135 8.7.940 11 bava aktarma ambuı satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Merkez Yeniköy 40 9 22194,00 16fö 9.7.940 11 İsteklilerin nümuııe ve tarlnameyi görmek üzere her gün p a• 
» Kabi 20 9 I0446,60 785 Hl.7.940 11 zarlığa gireceklerin mezkur günde 75 lira muvakkat teminatlarile 
İkınci parti olarak D. Bakır vilayetinin Merkez ve Bismil ka- komisyo na müracaatları 

zalarıııda yaptırılacak 346 ıöçmen evinin yalnız kerestesi aynen - --·---------------
verilmek ve diğer bütün itçilik vesairesi müteahliidine aid olmak Nakliyat - Yükleme - Boşaltma 
ve an1tbtıtr teslim edilmek tartile yukarıda yazıla yedi merkezdeki __,,_ _____ • -----

1zmir İnhiıarlar Baımüdürlügw ünden : ev adedleri ve bedeli ketif!erile ihale günü ve saatleri yazılan işbu 
intaatıo 13.6.940 tarihinden itibaren kapalı zarf usulile ihale için Batınüdürlüğümüz merkezindeki mıutakalar ve İzmirle civar 
münakasaya çıkarılmıttır. kazalar arasında 940 mı&li yılında yaptlacak ispirto auma ve içkilerle 

İhale günü olarak tayin edilen gün ve ıaatlerde işbu ihaleler D. , infilak maddeleri nakliyatı 25.6.94U güuü saat 15 de ihale edilmek 
Bakır lakin Mildiriyetiode müteıekkil Komisyonca yapılacaktır ı üzere kapah zarf usuliyle ekıiltmeye konulmuıtur. 

Talihlerin o güne kadar ihale kanununda muayyen ve kabule Muhammen nakliye ücreti 6502.3j muvakkat teminatı 987.68 
şayan olan % 7,5 taminatlarile teklıf mektublarıoın ayrı ayrı zarf· 1 liradır. 
lar içine koyarak üçüncü bir tek mazrufla ' bilumum teraiti okuya· \ Şartnameıi levazım ıubemizde görüh:bilir. isteklilerin 2490 sa· 
ralt % şu kadar tenzilatla kabul etliğinh yazı ve rakamla yazara.k 1 yılı kanunun hükümlerine göre bazırlıyacakları teklif mektuplarını 
imzası mukabilinde Komiıyon reisine saat ona kadar tevdi etmesi ve muktazı veaaik muvakkat teminat uakit makbuz veya banka 
ve adreslerinin gayet açık ve ıarib olarak yazması ve bak ve silinti teminat mektuplariyle 25.6 °940 günü aaat 14 de kadar batmüdürlü· 
bulunmaması lazımdır. fıümüzdeki komiıyoaa vermeleri ilia olnnur. 

ı 
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Cinıl Şekli Muhm· bed. T emlnat 
·-----~----~--~--~~----~_;..--~ 

A) MUnakas alar 

1 nşaat, Tamira~, Nafıa işleri, Malzeme, Harita 

Kırıkkalede bir havuz inş. 
inek ahırı inş. r,art. ı t.) kapalı z. 
Balurköy·Kazlıçeşme yolunun eıaslı tamiri aç. eks. 
Aok. gösterilecek mahalde yap. betonar-

me İnf, (tart. 29 kr.) 
" 

340 -
20458 83 
7787 67 
5800 -

l ıaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastahane Lvz. 
·--=--~-----l"'---- ... 
Alatı cerrahiye ustuncu: 9 ad. paz · 
Sıhhiye çantası: 20 ad . ,, 
Ec78: 11 kalem ,, 2891 50 
Amonyak: 1.5 t. aç. eks. 4500 -

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Elektro motör dinamo grubu: 50.75 ad. 
Projektör: 2 ad. aç. eks. 2200 -

Mensucat, Elbise,~undura, Çamaş11· v.s. 

Yün battaniye: 5000 ad. 
Çamaşır; 30.000 tak. 
Er çamaşırı diktirilmesi: 7850 t k. 
Elbiselik kumaş: 680 m. 
Bayrak diktirilmesi: 562 ad. 
Çuha: 300 m. 
Muşamba caket (sarı renkle) 700 ad.·mu-

ıamba pantalon: 700 ad. 

Nakliyat Boşaltma Yükletme 

İspirto, suma ve içkilerle infilak maddeleri 
nakliyatı 

Tuz nakli: 500 t. 
Butday nakli 5800 t. 
Kamyon kiralanmBlı 30 gün ıçın 
İst. Çauak. 20290 k. nakliyat yap. 
Kömür nakli: 10000 t. 
Uo nakli: 500 t. 

kapah z. 

.. 
aç. eks 

" .. 
kapalı z.. 

kopalı z. 

aç. ekı. 
,, 

paz. 
,, 

aç. ekı. 
kapalı z. 

Mahrukat Benzin, Makine yağları v. s. _________________ ..__. 

Mangal kömürü: 5 t.·gürgen odun: 5 t. 
Parça linyit kömürü: 200 t. 
Silindir yatı: 600 k. 
Makine yağı: 1200 k. 
Üıtilpü: 50 k 
Odun: 35 t. 
Benzin: 4500 litre 

,, : 450·500 teneke (temd.) 
,, : 350 teneke (temd.) 

Müteferrik 

aç. eks 
,, 
,, 
,, 
,, 

paz. 
aç. eks. 

paz. 

Beb. 9 50 
,, l 2ll 

3740 -
2455 3.1 
4500 -
8650 -

6502 35 

4640 -
480 

1 ıooo -

750 -
l400 -
270 
384 -
30 -

Beh. o 25 

Buharlı yol ıHiodiri: l ad. kapalı z. 7500 ~ 
Huta nakliye araba11: 100 tane paz. Beh. 310 -
Otobüı için yedek parça: 28 kalem (temd.) ,, 14713 -
Yangın tulumbası 350 -
Yemek ocatı vagon için: 3 ad· -bakır ka· paz. Beh. 6 ve 2 

zan: t2 ad. 
aç. ekı. Çelik: 1247 k. 250 gr. 

Ambalaj sicimi: 1. l t.-bilet sicimi: 500 yu· paz.. 
mak-ingliz. ıicimi: 650 k.-kalafat: 1.5 t . 

iSnek kağıdı: 200000 ad. (müteahhit nam ,, 
ve hesabına) 

Pal& bezi: 60 ad.·atef küreği: 1 ad .. porta· ,, 
tif tezgaha: 50 ad.-pasa tahtaıı: 60 ad.
gam• kutusu. 2 ad.·seyyar fırın: 2 ad.
ekmek küreti: 2 ad.-kazıyacak: 2 ad.
hamur teknesi. 2 ad.-terazi 1 ad. · ızlan· 

ka: l ad. 
Sokak levbaaa: 10000 ad.-kapı .:\~ levba~ı: aç. eks. 

1500 ad. 

" İtfaiye hortumlarında may11 941 sonuna ka· 
dar zuhur edecek deliklerin kaynak 
yap. suretile yamanmalı 

Burgatalık çelik tel halllt: 2230 k. roda 3.5 paz. 
burgatalık çelik halat: 1740 k.·uskunlu 
galvanizli kilit: 126 ad.-çekiç: 20 ad.-
çelik nokta: 46 ad. 

Yağ temizleıoe makineei: l ad. 
Kamyon: 4 ad. (temd.) 
Hortum v.ı.: IU kalem 
Tezek: 4000 t. 

" : 2500 t. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Sığır eti: 50 t . 
SıA-ır ve keçi eti: 80 t. 

,, : 80 t. 

Sadeyağ: l 5 t. 
Yetil yonca: 60 t. 

aç. eks. 
paz. 

,, 
kapalı :ı. 

" 

kapalı z. 
,, 

" 
" aç. ekı. 

3893 85 
4350 -

2650 -

2000 -

13ı76 lO 

1300 -
14000 -
7130 -

34000 -
25000 -

11000 -
20000 -
20000 -
15000 -

1800 -

Buğday öğütmeıi: 5800 t. (tart. 435 lu.) 
Sığır eti: 130 t. 

kapalı z. 87000 -

" : 60 t. 
" : 200 t. 
,, ~ 80 t . 

Arpa: 88· 100 t. 
Saman: 90·100 t. 
Yoğurt: 2000 k. 
Zeytin: 750 k. 
Sebze ve meyve: 35 kalem 
Tuz: 2 t. 
K. ot: 160 t. 

Prasa: 5 5 t ·lahana: 5.5 t. ııpanak: 4 t.
~ erevi:ı: 2 t. havuç: 770 k.-taze bak
la: 1.5 t.·kabak: 7 t.-bamya: 600 ki· 
patlıcan: 3500 ad.·enrinar v. ı. 

,, 
" ,, 
,, 

paz. 
,, 

.. 
,, 

aç. eks. 
kapalı z. 

aç. eks. 

33800 -
15600 -
56000 -
21600 -
k. o 04 
,, O Ot 75 

Beb. k . O 20 
,, "025 

100 -
8800 -

1534 41 
584 08 
435 ··-

433 73 
337 50 

165 -

3562 50 
2700 -

• 

75 -
280 50 
184 15 
337 50 
648 75 

487 68 

199 -
348 -
36 -

142 50 
825 -

56 25 
105 -
20 25 
28 80 
2 25 

84 37 

120 -

562 50 
4650 -
1104 -

396 -

292 04 
652 50 

198 75 

150-

2021 42 

'iri 50 
1050 -
l066 50 
2550 -
1875 -

825 -
1500 -
1500 -
1125 -

135 -

5600 -
2535 -
1170 -
4050 -
1620 -
412 -
161 -
60 -
28 25 

7 50 
660-

285 90 

MÜNAKASA GAZETESi 

Müracaat yeri Günü Saat ________ ._.. __ _ 

Kırıkkale Nabiyeıi ihtiyar Heyeti 
Konya Harası Müd. 
lst. Belediyesi 
Aık. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

M.M.V. Hava SAK 

" 
İıt. Belediyeıi 

" 

M.M.V. SAK 
lıtaabul Belediyeıi 

19 6 40 
1·7·40 
1 7.40 

29-6.40 

15-6-40 
15-6-40 
18-6·40 
1-7-40 

15 30 
J4 -
ll -

10 -
il -
14 -
14 -

30·6-40 a kadıır 
1-7-40 14 -

M.M.V. SAK 1-7-40 11 -
11 -
15 

,, ·~~ 
Hava Aktarma Ambarı Dir. Yetilköy 17 6-40 
Gümrük ve İnbiaarlar Vek. Ank. 29.5.40 10 -

10 -
14 " Aıkeri Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

O. D. Yolları Haydarpaıa 

İzmir İnbiurlar Başaıüd. 

Adana İnhisarlar Batmüd. 
Aok Ln SAK 
İst. Belediyesi 
Tophane Lvz. SAK 
D.D. Yolları Haydarpaıa 
Ank. Lvz . SAK 

lst. Belediyesi 
Kırkataç Belediyeıi 

,, 
" 
" 

Tophane Lvz. SAK 
Gümrük ve lnhiıarlar Vek, Ank. 
Adliye Vek. Ank. 
Maarif Vek. Ank. 

Aık. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 
M.M.V. SAK 
İzmir Belediyeei 
Kırıkkale Nahiyesi ihtiyar Heyeti 
M.M.V. SAK 

O.O. Yolları Haydarpaşa 

" 
Jnbiıarlar Umum Müdürlütü 

Balıkeıir Aık. SAK 

İst. Belediyeıi 

,, 

Deniz Lvz. Sı\.K Ka1ımpafa 

O.O. Yolları HaydarpafB 
Ank. Valiliği peurtesi 
Ank. Beledi1eıi 
Karaköse Ask SAK 

,, 

Erzin can Aık. SAK 
Manin Tüm~n SAK 

" Midyat Ask. SAK 
Etlikte Veteriner Bakteriyoloji ve 

Seroloji Müeue1esi Direk. 
Ank. Lvz SAK. 
Çanak. Mııt. Mvk. Sı\.K 

,, 

" ,, 
Adana Belediye1i 

" Kandilli Liıeıi SAK 
,, 

Ank. Lvz. SAK. 
Kırkağaç Belediyeıi 

29 6-40 
1-7-40 

2-7 40 

25 6-40 

26640 
28 6-40 
'7·6·40 
17-6 40 
8·7·40 

29·6·40 

1-7-40 
1-7-40 
1-7-40 
1.7 40 
1-7 40 

li-6-40 
26·0 40 
20 6-40 
24 6·40 

29-7-40 
22-6-40 

5-7-40 
19-6-40 
17-6-40 

2-7-40 
2-7 40 

19 6-40 

15 

15 -

16 -
15 -
14 -
11 
15 
1 t 

14 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 30 
15 -
15 -
15 -

15 -
il -
16 -

11 -

10 30 
11 -

14 30 

17·6·40 10 -

1-7·40 14 -

t-7-40 14 -

2().6.40 11 -

3·7-40 
pertembe 

18-6-40 
l ·7·40 
1-7-40 

2-7-40 
25-6-40 
25.s.40 
5-7-40 

28 6·40 

1-7-40 
2-7-40 
2-7-40 
3·7-40 
3.7 40 

21-6-40 
21·6 40 
19·6-40 
19-6·40 
15-6·40 

10 30 
15 30 
ın 30 
il 
11 

15 -
10 -
ıo -
ıo -
14 -

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vek Mrk. 

t-7·40 
Z7640 

15 -
il -
16 -
il -
16 -
15 -
15 -
15 -
15 15 
IU 30 
15 -
11 -

H1fz1111bha Müeueseei 
İlt. Vakıflar Dirett . 1-7-40 15 -

15 Haziran 1940 

lstanbul Beledlyeslnden : 
Yollar Şubesi emrinde 30 yevmiye mikdnrıuda çalıştırılmak 

üzere pazarlıkla kamyon kiralanacaktır. Tahmin bedeli 480 lira 
ve teminatı 36 liradır. Şartname Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü i kaleminde görülecektir. ihale 17. 6. 940 pazartesi günü saat 14 
de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat mak· 

1 
buz veya mektuplarile ihale günü muayyen saatte Dııimi En· \ 
cümende bulunmaları . _______ ... _______ • 71""""" 

İstanbul Belediyesinden : 
Şehir çöplerinin mavunalarlıı. denize dökülmesi işi mayıs 94l 

sonuna kadar devam edecek müddet için kapalı z.erf usuliyle e~· 
siltmeye konulmuştur. Se~elik tahmin bedeli 41 bin lira ve ilk te· 
minab 3075 liradır. 

Şartname 103 kuruş mukabilinde temizlik işleri uıüdürlüğüode0 

alınacaktır. İhale 27.6.940 perşembe günü saat 15 de daimi encii· 
mende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupl•'' 
ve 940 yılına ait ticaret oda&ı vesikalarile 2490 numaralı kaouııu0 

ı tarifatı çevresinde hıızırlıyacakları teklif mektuplarını ihale güııii 
ıaat 14 de kadar daimi encümene vermeleri lazımdır. 

l Mahrukat. Benzin, rllakina yağları v. s. _ __.,. 
~ -....-- ·- _.. 

D D· Y otları ve Limanları lıletme U. idaresinden : 
Muhammen bedeli 1140 lira olan (3000) kg. Traosformatör yağ• 

21.6.940 ouma günü snat 11 de Hayd&rpaşada gnr binası dahiliııd ~i 
komisyon taraflndon açık ek iltaıe usuli)e satın alınacaktır. 

Bu i'e girmek istiyenlerin 85 lira 5[) kuruşluk muvakkat tt' 

minat ile kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü •••· 
' tine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 
! Bu i'e ait şartnameler komisyondan parasız olnrok dağıtılın•"' 
· adır. 

Münakalat Vekaletinden: 
Vekalet otomobilleri için 2250 lira uıuhnmıneıı bedelli 9(100 

litre benzinin 8 7.940 pıızarteıi günü saat 10 da Vekalet Levaı1111 

müdürlüğünde eksiltmesi yapılacaktır. 
Muvakkat tenıinot miktarı 168 lira 75 kuruştur. 

. Şartnamesi parasız ol arak levuım müdürlüğfüıden ıılınabilir• 
1 

isteklilerin kanuni vesikalarile mo::zkür gün ve saatte bulunınaltt'1' 
l -
j Greson Belediye Reisliğinden : 
! 15 gQn müddetle ve kopalı zarf usulile eksiltmefre çıkarılaO 

elektrik fabrikasının 940 mali yılı a;uımi ihtiyacı bulunan 14()()00 
kg. motorine müddet hitam bulduğo alde talip çıkmadığından el« 
ıiltme kanununun 40 ıncı maddesine tevfikan çıkacak talibine ibsle 
edilmek üzere 1.6.940 tarihinden itibaren bir y pazarlığa bırs1'•1' 
mıştır. 

Muhammen bedeli 19600 liradır. ilk teminat bunun % yedi bil' 
. çutudur. Şartnamesini görmek ve daha faı.lıt malumat almak iste 
1 yenlerin lıer rün belediyeye müracaatlar iliiıı olunur 

l Kô: __ 
1 

25000 
2500 

1 25000 

Adet 

Söke Belediyesinden: 
Cinsi Bedeli muhammerıİ ________ ,..... 
Mazot 12 Kr,. 

Makine yağı 32 krş. 
Odun kömürü 4 krş. 

1500 Ampul 30 luş. 

1 
Elektrik fabrikaıının 940 senesi için yukarıda yazılı malzedle 

ı münakasa ile alınacaktır. İhale 27.6.940 perşembe günüdür. Taliple' 
1 riu o gün U<lt 15 de belediye encümenine müracaatları ilan oluııu' 

İnhisarlar Çamalta Tuzlası Müdürlüğünden : 
Tuzlamız ihtiyacı için lüzumlu olan 10 ton meşe kimürü0' 

1 
talip zuhur etmeditinden münakasa IO gün müddetle temdit edil• 
mittir. 

ı Muhammen bedel 500 lira muvakkat teminat 37.5 liradır. 
ı Taliplerin ihale günü olan 22.6.940 cumarteıi günü aaat 11 dt 

müdüriyetimizde müteşekkil komisyona müracaatları . 

----~~---------~--·--------~--~--------------__...,, 
Mütefer.ı~ik 

1 

O. O. Yolları ve Limanları İıletme Umum İdaresinden : 
Muhammen bedeli 1300 lira olan bir adet yağ temiz.leme il'~· 

kineıi 3.7.1940 çarşamba günü saat 10,30 da Haydarpaşada Gar b•' 
1 nuı dahilindeki komiıyon tarafından açık eksiltme usulile satııı •1" 

1 

nacaktır. . 
Bu işe girmek iıtiyenlerin 97 lira 50 kuruşluk muvakkat teıJll' 

nal ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saeti11
' 

' kadar komisyona müracaatları lazımdır . 
j Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılB1 11~· 
tadır. 

1 • • • Muhammen bedeli 4350 lira olan 1100 kilo muhtelif eb'ıtt: 
ambalajı sicimi, 500 yumak 0,5 m/m lik bilet sicimi, 650 kilo p>ıJ a 

! telif eb'atta ingili7. sicimi 1500 kilo kalafat ipi 2. 7. 1940 salı gü0
• 

1 ıaat 11 de Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon taraf•~., 
dan pazarlık usulile satın alıoacaktır. Bu işe girmek isteyeııl~r;, 
652 lira 50 kuruşluk kati teminat ve kanunun tayin ettiği ve••'" . 
birlikte pazarhk günü saatine kadar komisyona müracaatları laı•~, 
dır. Bu işe ait tartoameler kowiıyonden parasız olarak dağıtılııı• 
tadır. 

1 • * • Muhammen bedeli 3893 lira 85 kuruş olan muhtelif cini ": 
1 eb'at 37 kalemden ibaret ceman 1247 kilo 250 gram çelik.'2 Teınııl~i 
ı 1940 salı günü saat I0,30 da Haydarpeşada Gar binasa dahiliııde 
. komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaklar. İ' 
1 Bu ite girmek iıtiyenlerin 292 lira 4 kuruşluk muvakkat teııl e 
1 nat ve kanunun tayiu ettiği veeaikle birlikte ekıiltme günü saatlll 
! kadar komiıyona müracaatları lazımdır. ır 
ı Bu işe ait ıtartnameler komisyondan parasız olarak dağıtıloı' 
tadır . 

1 
j M. M. v. Sntmalma Komisyonundan : . ill 

Seherine tahmin edilen fiyatı 6UO lira olan 3 tane vagon ıf ~· 
yemek ocağı ile bu ocaklar için beher kilosuna 200 kuruş f~yal ~JD 

. min edilen on iki tene muhtelif ebattn balur kazan 17 haz.ıra 11 fı 
1 pazarteıi günü 1aat l 1 de pazarlık suretiyle 118hn alınacaktı~· ti 

teklilerin 396 liralık kati teminatları ile birlikte pazarlık guı>11,,. 
ıaatında Ankarada M. M. V. eatınalma komiıyonunda bulunoı• 

li 
b 



15 Haziran 1940 

!.:._ M U 7 a y a d e 1 er 
Ytrli hezaran yemek ıandalyası: 130 ad. 

~~•raler Emperyal marka otomobil 
~tıek otomobil Oekapotabl marka 
Q· f benzin tenekeıi: 872 ad. 
ıııa ankazları 

A " ~ iır binek hayvanı: l baş 
1/ •ıaıyonet Enternasyonal marka 
S.trnildi boya: 1200 k. 

ııdık: 200 ad. 

i:ı Yanık ve rütübetli 5 t. 
'fyuı 

aç. art. 
,, 

paz. 
aç art. 

,, 
paz. 
aç. art. 

n 

n 

n 

n 

1500 
750 -
t:i6 96 
50 

200 -
601 20 

27 55 

165 -

165 -

,. MÜNAKASA GAZETESi 

Aık. Fabr. Tekaüt Sandığı Reisliği 28-6-40 
Kırıkkale 

T · C. Zirnat Bankası Müd. Ank. 26 6-40 
.. 26-6 40 

Ank. Belediyesi 18 6 40 
,, 29-6-40 

Adana Belediyesi 21 ·6 40 
Tophane Topçular Atpazarı 19-6·40 
lıt. Defterdarlığı 21-6 40 
f.t. Gümrükleri Batmüd 17·6·40 
Sümer Bank Birleşik Yün İpliği Do- 24-6 40 

kuma Fabr. Müesseıesi 
,, 25-6 40 

Beşiktaş İcra Mem. Kadıköy Kır- 19.27-6 40 
bağalıdere 

15 -
15 -
10 30 
11 -
15 -
10-
14 -
ıa -
14 

14 
13 -

....._----~~~~~~~~--~~~~~~~~~~--~--·~~-------~----- ----- -- --------~-------~~-:---~------
İzmir Belediyesinden : Vi:ıede askeri satınalma komisyonunda görülür. İsteklilerin Vizede 

ı.. Otobüılere 28 kalem muhtelif yedek parça 18tın alınması işine a1keri satınalma komisyonuna müracaatları. 
lıp çıkmadığından biz ay müddetle pazarlığa bırakılmıştır. 

~ Muhammen bedeli 14713, muvakkat teminatı 1104 liradır. 
, Pltrin temioatlariyle 5.7.940 cuma günü saat 16 da Eocümeoe 
•caatıarı. 

Ta· 
mü-

l:>evlet Demiryolları ve Limanları iıletme U. İdaresinden : 
Muhammen 

bedel 
MuvakkRt 

teminat 

~lltatlıda Sırtköy ocağından 15001) m3 27000 2025 
kilonıetre 27 ocağıodao 4200 m11 6930 519,75 

9 İşletme ihtiyacı için Muratlıda Sırtköy ocaklarından 15,000 
te kilometre Z7 deki Taşocağından 420ll metre mikabı balast ayrı 
'trı olmak üzere kapalı zarf uıulile 1&hn alınacaktır. 
~ Münakasalar 27.6 940 pertembe günü saat 11 de Sirkecide 9 
li etıne binasında A.E. komiıyonu tarafından sırasile yapılacaktır. 
d ''birinin muhammen bedelile muvakkat teminatı aşağıda yazılı· 
ıt, Taliplerin teminat ve kanuni vesaiki ihtiva edecek olan kapalı 
~rflarını ayni gün saat ona kader komisyona vermeleri lazımdır. 

8
?1000 metre mikıibına ait olan tartnameler 27 kuruş mukabilinde 
~lrkeci vezne.inden ve 4200 metre mikibma ait olanlar bilabedel 
0ınisyoadan verilecektir. 

M. M. V. Satmalma Komisyonundan : 
Seherine tahmin edilen fiah 310 lira olan 100 tane hasta 

11•ldiye arabası 22 6.940 Cumarteıi günü saat 11 de Ankarada M. 
~· V. Satmalma Komiıyonunda pazarlıkla ıatın alınacaktır İıtek
blerin 4650 liralık lcat'i teminatlarile birlikte mezkur komisyonda 
lll1ı1nmaları. Şertuawesi 155 kuruşa komisyondan alınır. 

Kırıkkale Nahiyesi İhtiyar Heyetinden : 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez 
Satınalma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 3200 lira olan 8 ton beyaz sabun askeri 
1 fabrikalar umum müdürlüğü merkez satın alma komisyonunca 
1 28-6-1940 cuma günü saat 14 te açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olaralt komisyondıın verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (240) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddele· 
riııdeki veaaikle komisyoncu olmadıklarıııa ve bu işle alakadar tüc· 
cardan olduklarına dair ticaret odnsı vesikasiyle mezkur gün ve sa· 
atte komisyona müracaaiları. 

• • • 11 000 kilo Patates 
8000 ,, Taze bakla 

18000 ,. Taze kabak 
2000 ., Domates 
1000 ,, Bamya 

1500 kilo Kuru soğan 
10000 ., Taze fnsulya 
ısro ,, Taze biber 

12000 n Patlıcan 

Tahmio edilen bedeli 6650 lira olan cins ve miktarı yukıırdn ya1. ıl 
9 kalem seb7.e Askeri Fabrikalar Kırıkkale Gurup ınüdürlüğü binasın 
da müteşekkil Satın11lma komisyonunca 25.6 9-10 salı günü saat 15 
te kapalı zarfJa ihale edilecektir · Sebzeler defaten alınmayıp ikin
ci teşrin 1940 sonuna kader ve şartnamesine göre ulınacoktır. Şart
oame, parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvııl· kat te
minat olan 498 lira 75 kuruşu havi teklif mektuplarını me:ıkur gün
de saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numarala kanuııun 2 ve 3 maddelerindeki veı;aikle mezkur gün ve 
saatte komisyona mürı.caatları 

• * * Unu İdarece verilmek şartiyle 195.000 kilo ekmek pişirme 
iti Kırıkluıle grup müdürlüğü binasında müteşekkil Satııınlma ko
miıyonunca 25.6.940 salı günü saat 16 da açık eksiltme ile ihale 

1 

edilecektir. Tahmin edilen bedeli 3900 liradır. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olen 2H2 

Kırıkkale nalaiyeıinin itfaiye tetkilihna bir adet emme basma 1 ı· -0 k 2 t9') , ı ka 2 3 dd 1 · d 1 · 'k t1J 1_ O ıra a urut ve -. ' sayı ı nuının ve ma e erm e u vesaı -
1 e -.abili nakil yaogın tulumbası alınacaktır. Muhammen bedeli 35 • 1 k. - tte kom'ısy - ti 
İt d e mez ur gun ve saa ona muracaa arı. 
• ır. Taliplerin yüzde 7,5 depozito akçeıiyle birlikte 19.6.940 

~ttamba günü Kıkıkkale İhtiyar Heyetinde müteşekkil Komiıyona 
llııGraceatları ilin olunur. 

Aıkert Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma 
Komisyonundan: 

lahmin edilen bedeli 7500 lira olan 1 adet buharlı yol sUindiri 
~~eri fabrikalar umum müdürlütü merkez satınalıııa komisyonunca 
Ş. 7.1940 pazartesi günü saat 15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. 
lt ttnawe para11z olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 

'-linat olan 562 lira 50 kuruıu havi teklif mektuplarını mezkur 
:Dde uat 14 de kadar komiıyona vermeleri ve kendilerinin de 

90 1ayıh kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle komiıyoncu 
~taıadıklarma ve bu itle alakadar tüccardan olduklarıoa dair ticaret 
'd•ıı vesikuiylc mezkur gün ve 11ıtte komisyona müracaatları. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan : 

3 Roda 4 burgatalık çelik tel halat 
3 Roda 3,5 burgatalık çelik tel balat 

47 Roda 2 burgatalık çelik tel halat 
126 adet uskurlu galvanizli kilit 
20 adet l 2 kiloluk çekiç 
46 adet çelik nokta. 

Takribi kilosu 
2230 
1740 
9229 

Yukarıda çi111 ve miktarı yazılı 6 kalem malzemenin tahmin 
tdilen bedeli 13476, 10 lira olup 20 heziran 940 tarihine rastlayan 
~rfembe günü saat 11 de pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

Kati teminatı 2021 ljra 42 kuruş olup şartnaıresi her gü11 ko
la:ıiayondan alınabilir, 

iıteklilerio 2490 sayılı kanunda yazılı vesaikle ve kati teminat 
la:ıtktup veya makbuılariyle birlikte Kaaımpaşada bulunan komiı
>'Ona müracaatları. 

Ankara Vnliiinden : 
el 14 bin lira tahmin bedelli nafıa daireıi için alıoacaLı. olan 4 a· 
tl kamyon kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılarak vakti muayyeniııde 

~11 lııur eden talibin mu~abil teklif dermeyan etmesine binaen 2490 
'-Yılı kanunun 40 ucı maddeıinin ıon fıkruına tevfikan bir ay 
"'1ddetle pazarlıta konulmuştur. 

İstekliler 1050 liralık teminat mektup veya makbuziyle birlikte 
r'ı.rtesi ve perşembe günleri saat 15,5 ta daimi encümene gelme
tti, 

l Buna ait tartnameyi her po nafıa müdürlüğünde ırörebilccck-
tri, 

••• 
iı~ 200,000 adet sinek kitıdı alınacaktır. Bak: lobiıarlar U. Müd. 
~larına. 

Karacabey Harası Müdürlüğünden: 
Hara ihtiyacı için ild bin beş JÜ~ kilo toz ekeri, bin üç yüz 

kilo 1&bun, sekiz bin beş yüz kilo zeytinynğı beş bin kilo sadeye· 
tı, dokuz yüz kilo kırmızı biber, iki bin kilo mnkarna ile üç yüz 
kilo arpa 'ehri yesi kapalı zarf usulile 1&tın alınacaktır. 

Şekerin kilosuna otuz yedi , sabunun kilosuffa otuz beş, zeytin· 
yatının kilosuna elli, ıııdeyağuıın kilosuna yüz on beş, kırmızı bi . , 
berin kilosuna otuz, makarnanıo kilosuna yirmi ve şehriyenin ki· 
loıuna yirmi üç kurut fiat tahmin olunmuttur. 

Bütün bunların muvakkat teminatı dokuz yüz on liradır. 

Ekıiltme 2 temmuz 94U tarihine raslıyan salı günü saat on 
altıdır. 

Eksiltme mahalli Karacabey Harası Merkezinde Müdüriyet oda-
~~ ! 

Şartnamesi görmek isteyenlerin Bursa Veteriuer Müdürlüğü ile 
Hara Muhasebesine müracaatleri. 

Zarfların saat on bete kadar Komiıyona verilmesi mecburidir. 
Poıtada vaki gecikmelerin sayılmayacağı ilan olunur. 

Afyon Belediye Riyasetinden : 
Tanzifat hayvanat ihtiyacı için mübayaa edilecek olan 50000 

bin kilo arpa beher kilosu 4 kuruş muhammen bedel üzerinden 15 
gün müddetle müoaka1aya konmuştur. İhalesi 25.6.940 snlı gürıü 
ıaat 1-t de belediye encümenince icra kılınacaktır. Etreti teminat 
muhammen bedelin yüzde yedi buçuğudur. Şartlarını ve sair husu· 
satıuı ötrenmek isteyenler her iÜn belediyeye müracaatla öğrene 
bilirler isteklilerin belli gün ve saatte beleQiyeye müracaatları. 

İzmir Ceza ve tevkif Evi Müdürlüğünden : 
İzmir Ceza evinin 27 Haziran 940 gününden Mayıs 941 sonuna 

kadar 339 günlük ekmek ihtiyacı olaıı beheri 96'1 gram itibariyle 
ıartnamede yazılı şartlar dahilinde 2inci nevi olarak 20 gün müd. 
delk ve kapalı zarf uıuliyle münakasaya çıkarılmıştır. 

İhale 27 Hairan 9411 gününe rastlıyan pertembe günü saat 15 
İı.wir ceza ve tevkif evi müdürlüğü dairesinde toplanan komisyon
da yapılacaktır. 

İst~kliler 14501J lira muhammen bedelin yüzde yedi buçuk hesa· 
biy!e 1087 lira 50 kuruş muvakkaten teminat verecektir. Tahmin 
edilen 338 günlük ekmek mikdarı 175000 kilodur. 

Te~lif mektupları 27 Haziran 940 perşembe fiinü saat 14 de 
kadar sıra No. lı makbuz mukabilinde 2 inci maddede yazılı yerde 
toplanan komisyon reiıine vereceklerdir. 

Şartnameyi görmek ve fazla iz.abat almak isteyenler mesai saat
lericde Bahribaba civarındaki ceza evi müdürlüğüne müracaatları 
ilan olunur. 

İstanbul Aakeri Fabrikalar Satınalma Komisyonundan: 

3 

Etlikte Veteriner Bakteriyoloji ve Seroloji Müessesesi 

Direktörlüğünden : 
Müessesede mevcut tecrübe hayvanları ile serom bey~irleri için 

50 000 ili 60.000 kilo yetil yonca açık eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmin edilen bedeli 1800 liradır. 
Muvakkat teminatı 135 lira olup banka mektubu veya vezne 

makbuzu ve devletçe kabule şayao hazine tahvili teminat olarak 
kabul olunur. 

İhalesi 28.6.940 cuma günü saat 14 tedir. Buna ait şartname 
müesseseden bedelsiz. olarak verilir. 

2490 sayılı kanunda yazılı ıartları caiz olan isteklilerin muayyen 
gün ve saatte Ziraat Vekaleti muhasebe direktörlüğünde toplanacsk 
olan satın alma komisyonuna müracaat etmeleri. 

•• * 
2 ton yoğurt ve 750 kilo zeytin alınacaktır. Bak Kandilli Lisesi 

SAK ilanlarına . 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

2C O,ı.oo adet sinek kağıdı müteahhidi nam ve hesabına 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

il - Pazarlık 19 Vl.940 çarşamba günü saat 14.30 da Kabataşda 
Levaz.ıın ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111 - Pazarlığa iştirak edeceklerin kendi nümunelerile birlikte 
tayin olunan gün ve saatte teklif edecekleri fiat üzerinden % 7 .5 
güvenme paralarile mezkur Komisyona mürncnatları ililn olunur. 

• • • 
(4945) 1-4 

l - Mevcut müfredat listeıi mucibince 13 kalem elektrik mal
zemesi açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

il - Muhammeu bedeli 717, l5 muvakkat teminatı 53,78 liradır. 

111 - Eluiltme 19. VI. 940 çarşamba güniı saat 15 de Kabateşda 
Levazım ve Mubayaal Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacakhr. 

iV - Liste sözü geçen Şubede görülebilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte %7,5 

güvenme paralarile birlikte mezkür Komiıyona müracaatları. 
(4866) 3--4 

* • $ 

1 - Keşif, f&rtname ve planı mucibince İdaremizin Maltepe tü
tün enstitüsünde yaptıracağı tütün kurutma hangarı inşaata işi pa
zarlıkla ihale olunacaktır. 

11 Keşif bedeli 2056,47 lira muv::kkat teminatı 154,23 liradır. 
ili Pazarlık 24. VI. 940 pnzartesi gfinü ıoaat 16 da Kabatafda 

Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
lV - Şartname sözü geçen Şube veznesinden IO kuruş muka

bilinde alınabilir. 
V - İsleklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte ıart

namesinin ,,F" fıkrasında yazılı vesaik ve % 1,5 güvenme parasile 
birlikte mezkur Komiıyoııa müracaatları ilan olunnr. (4730) 4-4 

l{andilli Lisesi Satın Alma Komisyonu Reisliğinden: 

Beher kilo tahmin Mikdarı Kal'i tem, 
Pazarlığın 

yapılacağı 

gün ve saati Cinsi fiyatı 

-- - -----
Yoğurt 20 kr. 

kilo 
- ----

2000 

lira kr. 
- -- --

60 -- 19. VI. 940 
çarıamba güııü 

ıaat 15 d~ 

Zeytin 25 750 28 25 ,, 15, 15 de --
Kandill i Lisesinin mayıs 1941 sonuna kadar ihtiyaçları olan yu-

karıda yaulı yiyeceklerin hizalarında gösterilen güıı ve netlerde 
pazarlık usulile eksiltmesi yapılacaktır . 

Eksiltme İstanbul Beyotlu istiklal caddesi No~ 349 dıı Liıeler 
Muhasebeciliğinde toplanan Okul Komisyonunca yapılacaktır. 

İstekliler kat'i teminat makbuzu ve 1940 yılı Ticaret Odası ve· 
sikasile birlikte belli gün ve 1&attc ıözü geçen Komisyonda bulun
maları. 

Şartnameleri görmek isteyenler Kandilli 
müracaat etmeleri. 

Kız Lisesi idaresine 
(4886) 

~ .. 
ı APARTIMAN VE Ev SAHiPLERiNE: • 

T E R Z İ 

SICINAKLARlNlZIN KAPI VE PEN

CERELER!Nl YAPMAKTA 

lSTlCAL EDiNiZ 

TIP GM 1. DEMiRDEN 

TlP GH - 1. 91MiRDEN 
TİP H - 2. TAHT ADAN 

Fabrikanıııda yapılan yukardaki tiplerdeki 
Kapı ve Pencerelerin nümuoeleri 

VilAyet Seferberlik Müdüriyetinde mevcuttur 
Gidip gôrebilirsioiı.. 

Müracaat Mahalliı 

LİSA~J OKULU 

M. N. KOYUNoaLu 
tı.ık, Zahine, Et, Sebze v. s. 

Vize Askeri Satınalma Komisyenundan 
1.2711,UOO kilo ııtır eti ayrı ayrı ihalesi yapılmak uzore parça• 

'-1•trak kapalı ı;arfla ekı.iltmeye konmuştur. Her partinin muvakkat 
ltıııinatı 2875 ve 2i88 lira araıındadır. Eluitlme günü iki ve üç 
l'tQıuz 940 Salı ve Çarşamba günleri 1aat IOdaıı 17 ye kudardır.Bu 
tUtrc talib olacaklar mezkur gün ve 1aatlerden bir uat evvel te
klif nıektablımoı komisyona vermeleri lazımdır. Şartnameler hergün 

Tahmin edilen bedeli 3382,5 lira olan 33000 kilo ekmek Top
hane Salıpa:ıarı Aıkeri Fabrikalar yollamaıundaki satınalma komİı· +J 
yonunca 28.6 940 cuma iÜnÜ 1&at 14 de açık eksiltme İle ihale e• m 
dilecektir. Taliplerin ilk teminatı olan 258 lira 69 kuruşa herlıangi + 
bir mal müdürlüğüne yatırarak alacakları wakbuz ve 2490 sayılı f t 
kanunun 2 ve 3 üncü waddeleriııdeki vesaikle birlikle aıezkür gün .~ 
ve saatte kowisyooda bulunmaları ilan olunur. Şartname her gün ı · 
komisyonda ıörülebilir. 

Diploma derecesi : 

Altın Şeref Medaıyası 

- o -

Beyoğlu, Tünel karşısında 
Tünel Pasajı .:\: 7 

YAZ AÇIKTIR 
Fransızca, lngilizce Al

manca Lisan kursları 

Haftadıı 3 ders, ayda 4 lira 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de ı'ndjudication 
Mode Prix C~o;:---u;.;i-d';djudication ıet du 

Joura d'ıadjudicat. e1timatif proviıoire Cnhier deı Cbargeı 

Adjudicatio11s au Rabai!_ 
( c' ! tr l'( 1 i { r l · f € ~ i 1 f1İC f'lf. ı ti\'. r ublics-~ ateriel de Construction-Cartographie 

Constri d'un bassin a Kırıkkale 

ıı ceurie pr. vache (cah eh l L) 
Repar. fondem . route Bakırköy-Kazlıçeşme 
Trnv. constr. en beton armc a Ank. (cnh eh 

29 P> 

Pli cach 
Publique 

,, 

340 -

20458 83 
7787 67 
5800 -

1534 41 
584 08 
435 -

Conseil des Anciens du Nabiye de 19-6 40 
Kırıkkale 

Dir. Etable Konya 1-7-40 15 30 
Com. Perm. Mun. lstanbul 1-7-40 14 
Com. Ach. Dir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 29·6·40 11 -

P r c duits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 

Trousse d'instruments de chirurgie: 9 p. Gre a gre 
Sac pr. service sonit.: 20 p. " 
Produits pharmaceut.: 11 lots " 2891 50 433 73 
Ammoniae: 1,5 t · Publique 4500 - 337 sn 

Ele ctr icite-G e:z-C hauff agc C E ~ tr s ı rınstallation at Materiel 

Groupe dynamo electro moteur: 50-75 p. 
Projeeteur: 2 p. Publique 2200 -

t-19bi.l1ement - Chausaures - Tissus -...2uirs 

Couverture en laine: 5000 p. 
Linge: 30000 complets 
Confeetion linge: 7850 complets 

Pli cach 

" 

Jaquette en impermeablc jaune: 700 p. panta · Pli cach 
lon en impermeable: 700 p. 

Etolfe pr. habits: 680 m. Publique 

Confection drapeaux: 562 p. " 
Drap: 300 m. > 

Tra nsport-Char gement - Oechargment 

Tıanıp. alcool, boisıons el matieıes explosible 

,, sel 
,, ble: 5800 t. 

Pli cach 

Publique 
il 

in p. 9 50 
ll 1 20 

8650 

3740 
2455 35 
4500 -

650 35 

Location eamion pr. 30 jours 
Transport d'lst. a Çanakkale: 

Gre iı gre 
4640 -
480 -

20290 le. " 
» farine: 500 t. Pli cach 

Con.bustible - Carbur ant·Huiies 

Charbon de bois: 5 t.-boiıı d' orme: 5 t. 
:a lignite en morceaux: 200 t. 

Huile pr. cylindre: 600 k. 
:o ,, machine: 1200 k • 

Etoupe: 50 k. 
Bois: 35 t. 

Publique 
J) 

" 

Gıe a gre 

11000 -

750 -
1400 -
270 -
384 -

30 -

Benzine: 4500 lit res Publique le litr. O 25 
Benzine: 450-500 bidons (ai) 

> 350 ,, ll Gre a gre 

pivers 
Cylindre n vapcur de route: 1 p. 
Voiture pr. transport malades: 100 p. 
Pieces de recbange pr. nutobus (ai) 
Pompe iı incendie 

Pli cach 
Gıcagıe 

1500 -
lap. 310 -

14713 
350 

Foyer cuisine pr. vagon:
0

3 p.·chnucliere en Gre iı gre la p, 6-2 
cuivre: 12 p. 

Acler: 1247 k. 250 gr. Publique 3893 85 
Ficelle d'embl\llage: 1,1 t.-id. pr. billet: 500 Gre iı gre 4350 -

pelotes-ficelle anglaiıe: 650 k.·corde de 
calfeutrage: 1,5 t. 

Pelle pr. feu: 1 p.-etabli portatif: 50 p.·four Gre a gre 
ambulant: 2 p.-pelle de boulangerie ete. 

Papier tue·mouches: 200000 p. (au nom et pr. 
compte du fournisseur) 

Plaque pr. rue: 10000 p.·plnque pr. No de Publique 
porte: 1500 p. 

Rapieçage nvee soudure des trompes des sa· 
peurs pompiers pendant une annee 

2650 -

2000 

Corde en acier: 2230 lc.-corde en ar.ier Roda: Gre a gre 13476 10 
1740 k.-cadenas: 126 p.-marteau: 20 p. ete. 

Machine de nettoyaıe d'huile: l p. · Publique 13!10 -
Camion: 4 p (aj) Gre iı grc 14000 -
Trompe ete. : 10 lots .:o 

Fumier de vache: 4000 t • Pli cach 
,, ,, » 2500 • ll 

P.aı>vlsl ons 

Pain: 705 t.-frangeole: 31 t. (c eh P 480) 
Viande de karaman: 82,5 t.-id. daghlitch: 61 

t .-id. d'agneu: 8,9 t -id. de boeuf: 68 t. 
(cab eh P 738) 

La it: 159 t.-yoghourt: 10500 tasses-yoghourt: 
14 t. (cah eh P 133) 

Pli eoch 
,, 

n 

7130 -
34000 
25000 -

165 

3562 50 
2700 -

75 -
648 75 

280 50 
184 ıs 
337 50 

487 68 
199 
348 -
36 -

825 -

56 25 
105 -
20 25 
28 80 

2 25 

84 37 

120 -

562 50 
4650 
1104 -

~96-

292 04 
652 50 

198 75 

150 -

2021 42 

97 50 
1050 -
1066 50 
2550 -
1875 -

7204 13 
11058 75 

1992 75 

C. A . Min . Def. Nnt. Dt;p. Avint. 

n " 
Com. Pcrm. Municip lstımbul 

,, " 

Cnm. Ach. Min Def. Nat . Ankara 
Com. Perm, Municip. lstanbul 

Com . Ach. Min. Def. Nat. Ankara 

" ,, 
Dir. Hangar Aviation lı.t. a Yeşilköy 
ler Expl. Ch. de fer Etııl H. paşa 

15-6-~0 10 
15·6-40 11 
18-6-40 14 

t-7-40 14 

Jusqu'au 30-6 40 
1-7·40 14 -

1-7·40 11 
1 7-40 11 

17-6·40 15 
2-7-40 15 

Ministere Douanes et Monop. Ankara 29-6-40 10 

,, " 29·6-40 10 
Com. Aclı. Dir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 1·7-.tO 14 

Dir. Pr. Monopoles Jzmir 

> " Adana 
Com. Ach. Int. Ankara 
Com • Perm. Municip . l:.tanbul 
Com. A!!h. lnt. Tophane 

,. » Ankara 

Com. Perm. Municip. lı.tanbul 
Municipalite Kırkağaç 

" ,, 
" 

,, 

" 
> 

Com. Ach. lnt. Tophane 
Minis. Douanes et Monop. Ankara 
Ministeıe Justice Ankara 

» lnstruc. Pub. Ankara 

C. A Dir. Gen. Fabr. Mil. Ankara 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 
Municipalile lzmir 
Cons. des Ancienıı du Nahiye Kırıkkale 
Com. Ach. Min. Def. Nal. Ankara 

ler Expl. Cb. de fer Etat H paşa 
,., ,, 

Com. Ach. Milit. Balıkesir 

25·6-40 
26-6-40 
28·6·40 
17-6-40 
17·6-40 
29-6-40 

1-7-40 
1 7-40 
1-7·40 
1-7 40 
1-7-40 

18·6·40 
26-6·40 
20·6·40 
24·6·•l0 

29-7-40 
22-6-40 

5-7-40 
19·6·40 
17-6·40 

2.7.4() 

2-7-40 

15 -
16 -
15 -
14 
11 
11 

14 
15 
15 
15 -
15 -
15 30 
15 -
15 
15 -

15 -
1 ı -
16 -

11 -

10 30 
11 -

17-6 40 10 -

Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 19-6-40 14 30 

Com. Perm. Municip. htanbui ı.7.40 14 

" " 
1-7-40 14 

Com. Ach. lnt. Maril. Kasımpaşa 20-6 40 1 l 

ler Expl. Ch. de fer Etat H. 
Vilayet Ankara 
Municip. ,, 
Com. Ach. Milit. Karaköse 

., " 

paşs 3-7-40 10 30 
Le lundi et jeudi 15,30 

18-6-40 10 30 
1-7-40 11 
1.7-40 11 -

Dir. Hyg. et Asssiı;t. Soc. Ca2aloilu 26-6-40 15 

,, ,, 26·6-40 ıs 30 

,, 28·6-40 15 -

Memento des Fournisseurs 

LES ADJUDlCATIONS QUI AURONT LIEÜ LE 17.6.940 

Dir. Gen. Monopoleı : 
Reatauraut maiıon ıwanipulatioa Şemııipa· 

t• [No 1448) 
Capıuı ... de buuteille1 de Licre [Nol431] 
Bouchonı " • ,. (No 14l1) 
Articlu ölectr. (No 14371 
Ruban pour ınachine (No 1437] 
Matcriel peur atelier et ıon irıttnllation 

(No 1437] 
Cheminı de Fer Etat : 

Croupe tl'eclnirage de moteur gcnerateı:ır 

ambulant (No 1407) 
Trompe en caoulchouc [No 1426) 
Piece• de rechange de locomotiveıı 

[No 1429) 
Acier ordinaire d'out illnge (No 1433) 
Vitre de lafoD [No 1434) 
Tuyauı: en ciment [No 1436) 
Douillu Sofit (No 1444] 

Comile Central Croiss Rouge: 
lmprea'.on affichu et dedaıationa 

(No 1448) 
Dir. Gen. Exploit. Electr. Trams, 
et Tunnel lıtanbul : 

Fil iıo e et f ılıı de cable• et de cordon 
[No 1410] 
Vil · Eskişehir : 

Conııtr. cbaunee (No 1425] 
olcip. Akhiııır : 

Service de proprele [No 1429) 
Com. Ach Milit. Edirne : 

Orııe et beurre [No 1429) 
Com. Ach. Miniıt. Def. Nnt.: 

Gaza hydrophile [No 1430] 
lnıtall. chaoffage centrala, eaa, tölephon• 

elcctr ... t preuion d'air d'un lıangar 

(Nu H36) 
Voiture d11 traMport [No 1449] 

Vil. Samıun : 

Dir. Trav. Publ. Yozgat: ,.shl 
Comıtr, konolc ııouvıuncmental [No l 

Com. Acb Divisiou Edreıııit: 
8 0°11 [No 143S] 

Com. Ach. Univer.site : 
Insıall. aacenııeur et deııinfection 

[No 1433) 

Dir. V akoufs lst. : 
71 Ben rre. sucr•, riz, oeufıt ete. (No 14' 

Com. Ach. lnt. Topbnne: 
Oeufs [No 1437] 
Licou [l'lo 1437) 
Eperon• [No 1437) 

Minist. lnstruction Bublique: 
Groupe • c'ectrogene (No 1437] ~ 

Com. Acb. Pince Forte Çao: 
Bir concuıeo et p t>ia-chichc (No 144 J 

Vil. Zonguldak : 
Constr chauuce [No 1437] 

Municip lzmir : ,si 
Voiture et appareil pr. fofıc (No 14 

4
,s 

Piccea de rechangcs pr. autobuı Na 1 
Auto [No 14381 • 
Conıtr, mur _(No 1438] 

cafe Kadife {No 1440] 
u dcpot (No 1440) 

Trn. canaliHtion [No 1440) 
Pain, viande et proviıion [No t4SOJ 

Dir. Monop. Mersin: ~] 
:'raıııport articleı mo:ıopolisC. (No 14 

Com. Acb. Milit. Adana: 
Vi•ndıı do mouton, lait, )Oihort ot ııoıl 

[No 1441] 
Oir. Hangar Aviation : 

Branda [No 1441] 
Confectıon de tente [No 1450] 

Municip. Şile: 
Charbon de terre [No 1441] 

Muu.icip. Urfa : .f1 
Tran•port des medıcins et mala<les a Matcriel pr. adduction d'uu [No 14 

l'h&p. reıı· [No 1448) Ligue Aviatioıı T. Suc. lst. : 
Service furıeraillea et enterrement fabrıc. rl8ette en papior {No 1443~ dl• 

(No 1448] Cbef Med. Hôpital ~cg. Nıg 
Com. Acb. lnten. Mil. Ankara: Provıaion (No 1443] 

Fromaııe bine [No 1432] Cbeche Adana: 
Dir Trav. Publ. Bolu : Provisioı:ı et combu•tible [No 1443) 

Boia de cwnstruııtion [No 1433) Municip. Sivas : 
Dir. Gen. Exploit Voieı Ma- Conalr. digue [No 1444) 
ritimes Etat: Dir. Gen. Cartographie: 

Bois de con.tr. realneo:ı: [No 1433) Armoiro metıılrque lNo 1446) 
Com. Ach . Milit Isparta: Cbef. Medecin Hôpital Af10" 

Beurre [No 14331 Provision et cnnıbll8tıble [No 1445] 
Dir Palaiı Nat. ffaricutı He• et beurre [No 1439) 

Conıtr. bit lt Yalova (No 1448] . ı.~: 
Com. Ach. Bataillon Artillerie 5 J fı-~ Comwand. Ecole Gendr. i ı 
Kutabya : Vıande de boeuf (No 1450] 

Viande de hoeuf [No 1433] C A b ı· t M •t om. c • n . arı .: 
Com. Ach. Milit. Manisa : Div. Articleı (No. 1450) 

Yoghurt [No 1447) NOTES ı Leıı Nuıncroa eotre r•r'~ 
Oir. Venle• Douaneı fit. : 

1 
tbeııu •,ont. ceUI de notre journ• ıJ•ıı' 

Ti11u• en coton chainea ete. [No 1435) • lıquel 1 nıa • paru. t' 

o· T 1 h A k . \ (•) Le• aflairt18 •uıvİe• d'une "'\, 
ır. e ep ones n . riıque H rapportent A d.. veute•P 

lmpreeaion ıruidc• telepboniqnH [No1439) adjudiutıon i la ııurencbere . 

--~--~--~----------~-----------------~---__,/ 
(3 üncü sayfadan devam) . 

Edirne Piyade J. Okul Alayı Satınalma Komi&yonundarı ·., 
J. okul alayı ihtiyacı için 100 ton ekmeklik buğday 01150 

kapalı zarf usulile ıatm alınacağından talip olanlarm 16
10 

lira teminatlariyle birlikte 25 haziran 940 sah günü saat 1 
1 da merkez muhaaebe müdürlüğünde müteıekkil komitY0 fl 

1 teklif mektuplarını vermiı olmaları ilan olunur· 
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MUZAYEDEL R_./ 
T. C. Ziraat Bankası Uşak Şubesinden: il 

Hali hazır kıymeti 300 lira olan 929 nıodel 6 silindirli Ş~vrOt 
marka açık bir tenenüb otomobili müzayede ve peşin para ıie 1 
haziran 940 cuma ıüoü saat 15 de Uşakta banka binaımda satıl~ıı· 
ğmdan ıürülen peyler baddt layıkında görüldüğü takdirde aynı g 
de aahf ikmal edilecektir. ıe 

'f Görmek ve pey sürmek isteyenlerin yüzde 7,5 depozito)li'' 
bankamıza müracaatları ilan olunur 

Devlet Demiryolları 3 İfletme Müdürlüğünden: .. ti 

Sahipleri bulunmıyan muhtelif eşya ile Fordson marka ~"',, 
mel bir traktör 19.6.940 çarfamba günü saat 10 da Balıkesir ,,t 
yonu ambarında açık artırma suretile satılacaktır, o' 

Talipler yukarıda tayin edilen gün ve saatte Balıkesir j,taf1 

nunda teıekkül edecek ıatıf komisyonuna ıuüracaat elmelidirlet• ~' 
Arzu edenler satılacak etyayı meaai saatleri zarfında aıııb•' 

görebilirler. _/ 

imtiyaz Sahibi ve Yazı itleri Direktörü: iımail Girit 
Ba11ldıtı yer: Akıa Buımevi i.tubul 


