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Unıurn Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 

Ekonomik Haberler 
ihracat işlerimiz 

1• Akdenizdek i vaziyet dolayısıle 
111ıanımıza arhk vapur gelme-
"'ekte olduğundan İalanbul li
"'•nında timdiye kadar görül
lllaeınit bir durgunluk vardır.Ev 
•elki gün limanımızda yük bo
"ltan yalnız bir tek yabancı 
~~Pur vardı. Amerikan Eksport 
.._.yu kumpanyaaana menaub 

min ettiklerine göre fiili müba 
deleyi mütealuh memleketimizde 
muayyen ban maddelerden baş· ' 
ka alelumum ithalat maddeleri 
darlığı süratl ı: zail olacaktır 

·--------~ -- -
İ 'lşaat -Ta ı nirat- N ıfı:• işleı· i ~ ~alz1 n1-1arita 

İstanbul Beledi~den -;--
Bakırköy Ktı zlıçe, • ue yolu nu esaslı as falt tamiratı açı k eksilt-

meye k oııulmutlur. Keşif bedeli 7787 lira 67 l<urut ve ilk tem inatı 
58-t lira 8 kuruştur. Kt"şif ve Şa rtname Zabıt ve Muıı oıelat Mü dü r
lüı;ü kalemi de görülece kt ir İhale 1 -7-9~ Pazarlesi güııü S'.lat 14 
de dai mi e ncü mende yapı laca ktır Tafiplerin ilk te minat mak buz 
veya mektupları, ihale ta rilı iııden 8 gü n ev \•el Nafıa Müdürlüğüne 

müracaatla alacakları fe ııııi ehliyet ve 940 yılına ıı t t icare t odası 
vesikalarile ihale güııü ıııuayyen ıaatte daimi eııcürnende bulunmaları 

olan Eksemur isimli bu vapur 
d&11 limanımızdan hareket etmek 
•aere Akdeniz limanları ve A · 
4'ıerilca için mal almıthr 
limanımıza bundan sonra ge 
~k vapurlarııı Amerika,Bulgar 
J.iacar vapurlarına inhiıar ede 
~eti aulaşılmaktadır 

Evvelki gün Rumanya , Ame 
~·lra, Yugoalııvya ve Almanya 
'çi11 50,0llO liralık mal satıl rnişhr. 
811 ıatıtların mühim bir kıamı 
Petin döviıledir . 

Akdeniz için aigorta yapıl 
llıaıııakta oldutu aöylenmektedir 
l(•radeoiz nakliyatında ıigorla 
)&pılwaktadır. 

lOrk - Alm;;- ticaret anlaşması 
imzalandı ve piyasamızda 

alaka ile karşılandı 

Türk - Aluıan ticaret ihzari 
'11laşuıa11 hakkında dün Anlu
t•dan alınan haber şudur : 

~ir kaç aydanberi Türkiye ile 
~ltuanya arasında bir ticaret 
'11la,aıa11 ıakdi zıumında mü
~kcreler cereyıtn etme"te bu-
111ıı rluau aı alüwdür. İıtihbar•tı-
1111•ıa nazaran bu kere bu mü· 
~kereler neticeıinde bir ihzari 
•rıta,maya vüsiil kabil olmuı ve 
lllıetioler düıı tarafeynce imza 
tclilwi,tir, Eau itıbarile bir ta· 
t•ftan bir takıuı mallarımızın 
~l.rc ,:atını temin eden ve diğer 

taftan Almanyadan, evvelce 

Gümrüklerde bekleyen eşyalar 

çıkarılıyor 
Hol11ııda , Belçika ve Norveç 

gibi Alman itgali altında bulu 
nan memleketlerden gelen ve 
harp vaziyeti dolayısile konuş 
me n t o 1 a r ı göoderilemiyerek 
gümrükten çekilemiyen bazı e' 
nın sahipleri tarafından Ticaret 
Vekaletine vaki müracaatlar n ,. 

zarı itibare alınarak Vek aldçe 
bu huıuıta bazı luırarlıır veril-
miştir. Bu "arara fÖre bu mal· 
ların S9hipleri Lia,an İdareıine 
teminat vererek ordiııo almakta 
ve bu ıuretle gümrükten malı 
çekmektf'dirler. Bu uaule göre 
konitmentosuz mallıır gümrükte 
fazla bekletuıiyerek derhal çe· 
kilmektedir. 

Akdeniıdeki son harp vaziyeti 
üzerine iÜmrü"lerdeki ı l halat ve 
ihracat bistedilir dere.:ede azal· 
mı,hr. Düıı gf!len İngili z bandı 
ralı Volo va puru ile kimyevi 
ecza, yüıı ıneıısuc11l, çiııko levh.t 
otomobil aluıımı V "'sııir makine 
aksamı gdıniştir. 

0TSTICA-RETIMIZ 
-- ·--
Kltring Hesapları Baki.r_eleri 
ve Kredili ithalata Ait Ta h · 

hütler 
Tür kiye Cü ınlıuriy e t Mcı kez Ban

kasından ıı lınan lıcsnp hülasalarına 
göre 8 -6 · 1940 ta rihindekı kliring 
hesapları balciyeleri. 

CE.TVEL: 1 
Türkiye Cümhuriyet Meıkez Bn n· 

kasındaki ldiıing hesapları boı çlu 
bak.iyeleri: 

Memleket : Mil tar T .L. 
A.lıuanyııya yapılmış ıiparişleri-
1111' d Almanya 
•~den bir kıamı da ahil olmak A h d G eııapl nrın aki 

, lere, memleketimize ithalat boıcumıız 14.281. i ıo 
1'-lltanıoı vereu bn anlatma çer- Alı:nanyn 
~Veıi içinde viki olacak emtia B hesaplarındnki 
llııiibadeleai bu buıuıta açılacak alaca ğımız .~.101 900 11.179.200 
'-llayyeo bir buab üıerinden Belçika 046 . 71 O 
'te bu beaabta bir terakümü F.stonya 
~ııaleyecek ve böylece ithalat Finlandiya 
~lllt.bıli ihracatı müemmen kı- Hollanda 
°'t•k bir şekilde cereyan ede· lıpanya 
~tlrtir. Eaaa anlatma içiu müza- İsveç 
"'!relere devam edilecektir. [l Hesaplarındaki 

C>ün bu haber piyaaada bü- bvrcuınuz ~ 4J I .900 
)~k A hr· saplarındak i 

565 30 ) 
384.800 
279.30 ! 

Aske ri f abrik a lar Umum Müdürlüğü M t'r lc e z Satmnlnıa 
Komisyo:ıund,m : 

Ankara 'd ıı g öat.erilecek mahalde yaptırılaca k betonarme inşaa t : 
Keşif b.:del i 58 lr) ı : ra 0

1 ı ıı yukarııh ya zılı inşaat osl<eri fabri
kııl ıı r uıuum mü1lürlüı.ı ü sıı tı ııa l ıııR kouıi~yoıııı ıı en 29 f j 9rn tıı rihind t:' 
cu .nartesi güııü saat 1 1 de açı lı eksil tme ile ihale edilecektir. Şart 
name 29 kurut nıulmbilinde kooıi syoııd ım verilir. Ta liplerin ıuu 
vakkıtt tf'mİııal ol.ın 4.h lira ve 2490 ıı uruo ra l ı kan unu n 2 v e ,; 

maddeleriııdeki ves ı İ d e wuayyı• n gün ve uatte kom ııyonu ın Ürii · 
caa t ları. 

İnhisarlar Ça malti Tuzlası Müdürlüğünden : 
Tuda ın • Z lokırn tn b i ıı asmdı- yapı lacak bııca teş k ı l at ı , buletı k 

tekneai ve ıu depoau i nşaat ı P• zıı rlıga konulmutlur . 
Muh nı ı en bedel .i5 ı .04 lira muvakk&t te D..ı iı a l akçesi 2u ,~.t 

liradır ... ~şif ve şartu naıesi her g ün müdürlütü!lı üzde ve İ zuı r baş
müdürlüı: ü le va11 m şubesinde göriı lebilir. İs teklile ri ı ıuuvukkR t te
minııılariy le birlikte ~9.tUHO tarih ne rn ii sadif cu wo rteai günü saat 
14 te müJürlütünıÜlde müte,dcki l komisyona müraca li tları. 

İzmir Beled iyesinden : 

Doktor Belıçet Uz bulv rı ııda .!40 ve Necalı bey cadd c.-siııde 281) 
me tre bo} da ve Hoiı.l er projesine uygun kanali zıııyo n yaptu ıl ncıs ı, 
fen i .şleri nıü dürlügündc.- ki keşıf ve ' ar na uesi veçlııle aç ı k eks ilt 
rueğc.- konulmuştur K eşi f bedc l ı 43Ulı, muvakkat teaı ina t ı 3!2 lira 
5 1! kuru,tur, l'alipl~rin tewın at ı öğleden ev vel it ba ıık ıı sıııa ydh ra
rak ıuakbu:alariyle ihale ta rihi olan 28.6.040 cu ma gü ıı u lia&t 16 da 
encümene müracaatları . 

• • • Altay mahalleıinde 574 sayılı sokıığan lok.nacı ba~ı kıs
mında ve 977,987 sıı.yılı sokaklarda kıınalızasyon yaptırılm sı , fen 

, işleri müdürlüğüıı deki kefıf ve şartnamesi veçhile açık t•ksi lttoeğe 
konulıu uş iur. K.eşıf bedeli 1850 muvakkat teınin ıı tı 139 l i radır. Ta
lıplerin temiııatı iş baııkasına öğieden evvel yatırarak nıukbuıla

riyle ihale hrih" olan 4!8.H.9 ıo cuma güııü saat 16 da encÜmt ne 
müracaatla rı. 

1 -. -- - • • - - - ----

1 llaçJar, ! lınık ve lspeııçiyarı aıaı, Bastalıane Lvz. . --
1.5 t amonyak a l ınacaktır. Yak: 

ilauıua. 
wütd. sütüılunda. İat. :Beled 

1 ~kir]!<, Havagali, .,ciiorıfer (~si sat ve-IVtaiz. 2 
M M v. So.tınalma Komisyonundan : 

Beher adediue ta hm 111 edilen fiyatı 6 lira ola n 5 biıı çift ark 

yatırarak alacakları makbuzlarla birlikte belli giln ve ıaatte 

komisyonda hazır bulunmaları ilin olunur. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma 
Komisyonundan 

Tahmin edilen bedeli 4~00 lira olan 31JO metre çuha Aa\cer 
Fabrilrnl ıı r umum müdürlüğü merkez sahnalma komiayonuuca 
1 .7 !Uo pazartf'sİ günü saat 14 te açık ekailtme ile ihale edilecek· 
tir. Şartname p ara111 olarak komiıyondan verilir. Taliplerin mu

vakkat teminat olan 3..'.\7 lira 50 kurut ve 2t90 numaralı kanunun 
2 ve 3 ru Addeleri ndetd veaaikle komiayoncu olmadıklarına ve bu 
işle alakt.d11r tüccard ıı n olduklarına dair Ticaret Odası veaikaaiyle 
mezkur gün ve saatte komiayona müracaatları. 

-~-- ~--~------------------
Na_k~ y_~! : J ü~le~~ - Boşaltma 

Erzurum Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
Te mmuz 940 başındı. birincikarıun 940 sonuna kadar I0,000 

ton efya nakliyıı h kapalı 711rflıı el• ıiltmeye konmuştur • . fhaleıi 
27 .6.94U perşembe günü aaat 16 dltdır Muhammen bedeli 280.000 
lıra ilk temi ıı atı 21.0t O l i radır Şıı rln ıı mesi Ankara, İıtanbul Lv. A
mirlikleri ve Erzurum da Kor aatınaluıa komisyoolarmda görülebilir. 
istel, lilerin muaneıı günde ihale aaatindrn bir ıaat ev11 eline kadu 
te klif zarflanııı En.uruaıda LY. Awirliti satın ıı lma komiayonuna 
vermd( ri 

Ank ara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan 
Aııkaradan Boluya nakledilecek 500 ton un kapalı zarfla 

11iltoıeıi 29 6.9ıO saat 11 de Ankara levazım amirliği aatınalma 
wiıyonunda yapılacaktır, 

ek
ko-

.!uha mmen bedeli beher ton kilometresi 10 kuruştan 11 .000 
lırn ilk teıni 11atı 825 liradır. Şartnaıueıi komi11yoııda görülür için
de k .ı 11u 11 i ve bu itlerle utraştıtı ıı a dair vesikalar da buluna n tek
lif mekt uplarınııı saat 1 O a kadar komiayona verilmesi. 

İutanbul Levazım Amırlifi Satınalma Komisyonundan : 
İ:ıtanbuldan Çanakkalı•ye 20,29:> kilo nakl:yat yaptırılacaktır. 

Paz rlıkla eksiltmesi 7.H.9~0 pazartesi günü aaa t 1 l de Tophane
de le va71 m Amirliği Satınalm a komisyonunda yapılacaktır. İtbu 
nak l iyat ı elveritli motörü o loııhrın wotörü ıı bu hi7.nıete aalih ol
duğunıı dair vesika ve teın i ııa t l ıril e belli saatte kom İ•Jo ııa gelme 
leri 

D. D . Yolları ve Limanları İıletme Umum Müdürlüğünden 
mı~cik deposuna bir sene l8rf ı nda gelecek olan takriben 10000 

ton kömürün vagorıl11rd rrn yere ind irilmesi ve ıoyııi miktar kömü
rün de makine veya vagoıılan yü l<leme itleri 8 7 9fü tari lı iııe müsa
dif puzaatesi g ünü saat 15 te H . Patada g ar binasında biri nci işletme 
koıniayonu tarafından açık u'< ıltme uaulile ihalesi yapılacaktır. Mu· 
hıımmen bedeli: 

Beher ton köınürü vagonda yere indiriluıHi için 7 kr. ve beher 
toıı köwürüu yerden makine veya vaj'oııa yüklemel için de 12 ku
ruştur. 

Eksi ltmeye g irmek iatiyenler kauunun tayin ettiği ve,aikle 142,5 
lıralık muva k kat te.ninatlarile birlikle e 1uiltmeye ttıyiu edilen gün 
ve saatle komisyona müracaat etmeleri lazımdır. 

Bu iıe ait fBrlnameler komi9yon ve ılecik depoau taraf ıııdan 
parasız. olarak verilmektedir. 

~aıırukat. Senzııı, !l1alcina yagl ~rı v. s. 
.. - - ---- -

Kırkağaç Belediyeıind\!n : 
t il bir alaka ile karşılaumıt· alacnğ-ımı:ı 145 9! O 
u" Her oe kadar bu anlatma lsviçrc 
' Almanyadan ithal edılecek Lehi~tan 

~•llarııı cinai ve buna mukabil Letonya 
~'•ç edilecek maddeler hakkın· Macaristan 
ı( he nüz kat'i mıılümat mevcut Norveç 

2 316.001 
122.9ll0 
417.500 

35.2 10 
715 900 

216 700 

· kömürleri pazalıkla ıatın alııu.caktır. Pu.arlığı 22. 6. 9411 cumartesi 
jÜnÜ sa at 11 dedir. k ati teminatı 4500 liradır . Şartnamesi 150 ku 
rufa ko ıı.ıi syondu u alınır T&likleriu muayyen vakitte Ankıı rnd a M. 

1 

Belediye elektrik aantnlıı. ın 940 mali yılı ih t iyac ı için .atatıda 

ı mi kter \'e tahmini bedeleri yazılı linyit maden kömürü, ıilindi r ya• 
M. V. satınıılma komisyonunda bulu omaları, 

1 "' • "' 

k~Ailae de bunların ötedenberi Romanya : 
"'Gtıli mutad ve buıün piyaaıtnın Borcumuz : 
~ tiyade ihtiyacı olan madde- 38 Hususi hes. 333.300 
't tL olduğu tahmin edilmektedir. E.s lı:i hes. 5.400 

1Qbt ve kiymevi müılahzarat Yeni hes. 2.040 700 2.379 4ro 
"' •ıuai yedek parçalar bunlar (37) hu~u)i 17 000 
lllıe Muvakkat 26.t.K)() 
~Yanında zikrolunmaktadır. A- E.ı,ki turizm 

•darlar daha şimdiden Al- hesabı :'O IOO ı.:\ 400 
~•llyadan ithal edilmesi mutad S 5 C "I. . .1. 

il ve bir müddettenberi pıya Yuj.'ı slavya 
'-da bulunmadıtı ileri sürülen Yunnnh.t11n 

2.306 000 
95.000 

175 300 
561 000 

~'ddelerin gizli ıtoklarını elle· CETVEL. 2 
,!'de buluııduranların bunları fi- M h ı · f 1 '-etl · a.t ı_ 
"'l "t u te ı mem Clll erın ıv cncz 
h 1 balAta kadar elden çıkarm~- l Bankalarında tutulan ltliring he
) ~htacaklarını ve bunu11 pı 1 saplarındaki alauklınmız: 
~~da mevcud bazı maddeler M 1 '- t M"'- T L 
'"'-l . • b.ld' ı em eaı;e ıdar . 
ıııı._ •tını inle edeceğını ı ır· 

1
- ._ l ._ 

.,~tedirler. Çe&oa ovam;ya 
L. '1'1tad ihracat etya.larıuda 11e A. he. alac. T.L. 537.300 
"'ııal . 1 · • · ı· - 8 . be bor. T.L. 13.000 524 300 t... arın cını eranın ı anıuı mu- t:'-t 90 .,_, ı:.ıı onya 1. O 
'•ıp biuolunur bir hararet ltalya 
"-\ile ıelecetine intizar edil- ! A .he. alac. TL. 1.974 800 
lla~ledir. Piyaaa ile yakından 8. be. bor. l 236 800 3.21 l 600 
.,._,, .. ,, bulunan kim1eleria le· Litnn7a 48.700 

1 
1 2 .ı det projektör alı n acaktır. B:.k: ıııütef 

ilanmö. 
d 1

• "' l tı, makine Ylli •, tuz ve üıtübü 15 iÜn müddetle açık ekıil tmeye s ütünun a. st. Be ed. ' 

1 - -- ... - _...,. - ------ ------------
Mtt ıl'5 1ca1 - f:tbise · Kundura · Gam sır v. s. 

J -- -...- .... ,_ .. ' - ....... • .._.__. • 

j Gümrük ve İnhisarlar Vekaletinden : 
! Gü ı rükler için 56! adet muhtelif boy Milli ve gü ın rük bayrağı i 
&çık c . ailtme ile dikt i rıleceklir. 

Bu bayraklar için .!451 l.r a 35 kurui bedel te hwin cdılwiş olup 1 
muva ... kat lemiııah 184 lira 15 kuruş ur. 

lim.lara ait tartııawe h . r gün vekalet levazım müdürlütünde 

görül~bilir. 
İhale 29.6.9 tO cumartesi günü saat IOda vekalet levazıaı mü· 

dürlüğünde kurulu sııtınal ıııı. koınisyonunda yı.pıla('atınd ıı n kaııuaıi İ 

ı vasıflt rı haiz iıteklıleriıı muvakkat. t~mioatla~ın~ vekalet vezııeaiııc l 
ya!ırar.1 ~ alacakları makbuzlarla bırlıkte bdlı iUn ve sıu.ı tte kowi4-

• yondıı hazır bulnomaları ilan ol•nur. 

t • Vekalet kolcu ve müatahdemlerı için 680 metre elbiselik 1 • * 
kumaş açık ekailtoı e ile alınacakt ı r 

İ Bu kuma.,lar için 3740 lıra bedel ta hrni11 e dilmi' olup ıuuvakket 
t teminatı ıım lira 50 kuruştur. • _ 
i Bu ite ait şı.ı rtno LDe her gün vekalet levazım müdürlüfründe gö• I 
J rülebilir. 1 
l ihale 29.6.940 cuwarletıi günü saat IOdn vekalet levazıın oıü-

dürlügünde kurulu aatuıalma kocıisyonunda yapılacağından kanuni 
va11fları baiz isteklilerin muvakkat teminatlarını vekalet vezneıiııe 

ye kom !muştur, 
İhalesi l.7 9t0 paz.arteı1i günü saat 15 de belediye encümeninde 

yapılacökhr. 
İğrd i temiuat mu.kür me\·addın atafıda cinaleri hizalarında 

yazılı ta h~ini bedelleri üzerinden °~ 7,5 tudur. 
Şartlarını vesair h uıuııtını ötreomek iıtiyenler her gü11 beledi 

yeye mür .cıı 11tla Öğrent: bilirler . 
Talıp olıuıların ihale gününde belediye daireıinde huır bulun 

maları ilau olunur. 
Cinsi 

Pıtrça lınyil kömürü 
~ilindir yağı 

Makine yağı 
Tuz 
Ostübü 

Miktarı 

200 ton 
6t~O kilo 
1200 ı. 
20Uv :ıı 

50 » 

Tah!Dini fi. 
700 

45 
32 
5 

60 

Adliye Vekaletinden 

Tutarı 

1400,00 
270,00 
384,00 
lOU,ılO 
30,00 

% 7,:i teminatı 
105,00 
2 1,25 
28,~\.) 
7,50 
2,25 

V t:kilet ihtiyacı için alanac .. k 450 ili 500 t t'neke benzinin 
10.6.94 tarihinde yapılacatı ilin edilmit ise de mezkur pode ta
lip zuhur etmediğinden 249J aayılı kaııuııuo 43 Üncü maddeıi mu 
cibınce eksiltme 10 güıı uzatılmış •Je ihale 20.6.940 tarihine teudüf 
edeo perşembe gfınü saat 15 de vekalet levazım ve daire aıüdilrlü
pnde toplanan komiıyonda yapılftcağı kararla,tmlmış olmakla ta
liplerin mezkür gün ve aaatte nkilet biııuında toplanan elı:ailtme 
komisyonuna müracaatlara ilin olu o ur .. 
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Cinsi Muhm. bed. T emlnat 

A' ~1Unakasalar 

1 n şaat, Tam irat, Nafıa işleri, Malzeme, Harita 

Kanalizasyon yap. 
Altay mahallesinde kanalizasyon yap. 
Lokanta binasında yap. baca teşkilitt 

laşık tekneıi ve su deposu inf. 
İka~etgab binası inş. temd.) 

bu · 

Sivaa Niksar yolunun arasında ferşiyat ve 
silindiraj işi: 4380 m. 

aç. eks. 

" paz. 

" 

431)0 -
1850 -
310 04 

6080 46 

f lektrik-H avaga:u-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Ark kö mürleri: 5000 çift (şart. 150 kr.) paz. Beb. 6 

Mrtbaa içle ri - Kı!_!!lsye .. Yaz~hane ':_evazımı 
Evrakı matbua (temd.} 659 25 

r akliyat Boşaltma Yükletme 

İnhisarlar mıımulah nakli aç. ekı. 

,, n 

l\ı ahrukat Benzin, Makine yağlan v. s. 

Mazot: 26 t -makiue yağı : 2 t 

Odun: 165 1 t. 
Odun: 617.625 k. 

,, : 862 7 t. 
n : 1694.5 t. 

Benı.iıı 140 t. (şart 245 kr.) 

Müteforrih 

Otobüs için yedek parça: 17 kalem 
Seyyar fırın: 100 ad. (tart 235 kr.) 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Beyaz sabun: 1250 k. 
Sıtır eti l .i5 t. 

,, 190 t. (şut. 
,, 160 t. (şart, 
,, 125 t. 

Ekmek: 90 t. 
Sadeyağ: 3 6 t 
ZeytiuyaQ'ı: 3 t . 
Sabun: 5 t 
K. fasulye 9 t. 
Toz 'eker: 6 t. 
Arpa: l • .5 t . 
K. ot. 70 t. 
Çubuk makarna 6 5 t 
Sığar eti: 450 t. 

" 
: 44 t. 

Sad~yağ : 22 t. 
Ekmek: HO t 

170 kr.) 
• .ıo kr.) 

Sıtır eti: 5 t.-koyun 
Sadeyağ: 2 t . 
Zeytinyağ: 1250 k. 

eli: 4 t. ·kurn eti: 1 t 

Pirinç: 5 t . 
K. f uulye: 3 t. 
K üzüm; 1250 k. 
Nohut: 2 t . 
Sabun: 2 t 
Yemek tuzu: 60 t. 
Koyun eti: 54 t. 
Sıtır eti: 33 t. 

B. M U 7 a y a d a ı er 
Bi~nkazı 
Çam odunu 
Yat yonca 
Kayın odunu: 388 m3 

Palamut, arpa, k . fasulye pamuk vs 
Çaw diregi 125 ıo3 

Radyo makinesi 

kapalı z, 
,, 
,, 
,, 
,, 

paz. 

aç eks . 
paz. 

aç. eks 
kapalı z. 

" 

" 
" 

aç. eks. 

.. 
,, 
n 

" ,, 
pa:ı. 

" 

37950 -
15441 -
23293 -
38127 -
490'10 -

33.tO -
Beh . .t7l.I -

425 -
216\1() -
32250 -
28000 -
21875 -

273 ı 

kapalı z. 160500 -

n 

kapalı z. 
,, 

aç. c!<1. 

.. 
" 
" ,, 

" 
" paz. 

kapalı z. 
pa;r. 

aç. art. 
,, 
,, 
n 

" .. 
n 

27.)t'O 
69110 -
35JO -
2360 -

525 -
150ll -
600 -
l75 . 
220 -
620 -

16200 -
12210 -

100 -

970 -
l69 50 

Maarif Vekaletinden: 

322 50 
139 -
26 25 

456 03 

4500 -

2846 25 
l 158 50 
1747 -
1860 -
7350 -

251 
7050 

31 8~ 
1620 -
2494 -
21 00 -
1641 -
742 50 
951 -
112 50 
135 -
135 -
166 50 
58 32 

205 

9575 

2063 
517 !50 
2fJ2 50 
177 -
39 38 

112 50 
45 -
13 13 
16 50 
40 50 

121:i 
1832 -

7 50 

12 71 

M0NAKASA GAZETESi 

Müracaat yeri Günü Saat ---- . ---------

İT.mir Belediyesi 

İnbi sarlıır Çamaltı Tuzlası Müd. 

Sivaa 8t"lediyeıi 
Sivas Nıı f ıa Müd. 

M.M.V. SAK 

Sivas Belediyesi 

Sivaa inhisarlar Başmüd. 
Kayıeri n 

Bayındtr Belediyesi 
Sivas Tümen SAK 
Karaköse Ask. SAK 

" ,, 
M.M V. SAK 

İLmir Belediyeıi 
M.M.V. SAK 

D.D. Yollnrı Haydarpafa 
Karaköse Ask SAK 

,, 

Balıkesi r ,, 

" ., 
.. 
.. 
" Bornova Tümen SAK 

" 
İst. Koınut. SAK Fındıklı 
Karaköse Ask SAK 
E4trne As · SAK 
İzmir Lvz. SAK 

" .. 
,, 

" ,, 
" ,, 
,, 

Vize Ask. SAK 
Erzurum Lvz . SAK 
Kırklareli Aık. SAK 

İzmir Belediyeıi 
Sivaı Orman Çevirıre Müd. 

,, 
Seyhan Orman Müd. 
D.D. Yelları 8 ci İflet. İzmir 
Kütahya Orman Çevirre Müd. 
Konya Hallaevi Müd. 

. "' . 

28-6 40 
28·ti 40 
29-6 40 

17·6 40 
206 40 

22-6·40 

17-6-40 

25·6 40 
24-6 4U 

16-
16 -
14 

15 -
15 

il -

14 -

14 -
15 -

20 6-40 17 
4 7-40 15 
3-7-40 15 -

15 3-7 40 
3 .7.40 

20 6·40 

28 6-40 
d-6-lO 

24 6 4 11 

17-7-40 
17.7 ·40 
17-7 40 
17-7 40 
26 6 -40 
26 6-4'1 
26·6 40 
26·6 40 
26640 
26·6 40 
26 6 40 
17640 
17·6 tO 
4-7-40 

11.7 40 
8 7 40 

27-6 40 
·~7-6-40 

28-6 40 
21-6 40 
28·6·40 
29-6-40 
29-6 40 
29-6-40 
29 6-40 
17 6-40 
5-7-40 

18·6 40 

28 6 ·40 
22-6-40 
26 6-40 
29-6-40 

1-7-40 
26 6-40 
28.S-40 

15 
11 --

16 -
il 

10 45 
15 -
15 -
15 -
15 
10 -
il -
l l 30 
14 --
15 -
15 3() 
16 -
11 -
10 -
16 -
15 -
11 --
16 -

10 -
9-
9 30 

l tl -
9 --
9 3U 

10 
10 
15 
16 
15 -

16 -
10 
15 -
15 -
13 -
14 -
16 -

16 Haziran 1940 

Dış Piyasalar 
ARPA Maytor 

Toµlanmış döküntüler " 36 
Londra Borsası 

(4.6.940) 
Kanada (No .• l) Mayıs 39 3 Torna döküntüleri ,, 30 

LapJata ,, 36 • Çinko : 

• 

(Fiatlar 400 libresi Şilin) 

Vinipeg Borsası 

Temmuz Ruşeli sent 

Y erıi kesikler ., 
Qıı 

19 str j. 

37 l 8 Eski çinko 
Eyhil " 
1 Kanun ,, 

l8 1 Beyaz Madenler : 

Marailya Borsası 
(27.5 940) 

% '19 lr.urşunculukta 

Cezayir 0/o 4Emb.prompt 123 122,50 
Tunus ,, ,, - -
Faı ,, ,, 117 117,50 
Fiatlar ı Marıilya Rıhtımı 100 kilo•u Frank 

BAKLA 

kullaııılnn ticari kay
nak madeni 
% 43 kalaycılıkla 
kullnııılan ı;cnı i 
kayn11k madeni 
Beyaz kılny 
Sılon üstleı i 

Marsilya Borsaaa l Alüminyom : 

1 (27.5.940) ----
i Türkiye 0 

0 4 pronıpt Levh11 kcsıkleıi 
Cezair ,, 167-167-50 Eski lnhııka hnl ııde 

str 

., 

" 
" 

ıs 

85 str 

112 ,, 
193 
161 

( Qı 

Suriye ,, 155.5 l56 - Toı ıııı dökünlüleıı (ti 
(Fiatları: 100 Kilosu Frank) cari) . Mnğ'ııezyomsuz str 24 str 26 t 

8 A L M U M U 1 Manivela kovanları ,, 44 ""' 
Piston » 47 ""' \> 

; 
~ 
t 

Marailya Borsası Hastahane yaprakları " 21\ ""' 
(27.5.94(1) l <Proce•s• n 84 ""' li 

1 Madagaskar 
r Fas 

Fr. Fr. 2325 
1 

1 
28 10 Düralüminyom : 
2800 -:--- ----
3050 Keııkler " 53 

f Eski tabaka halinde ,, 40 

l " Tunus ,, 
l Anadolu ,, 

l Torna döküntiilf'ri ,,30 str. 32 ...... 

1 Ni~~: 

İ (Fiatlar ı<ıo kilo açın 
1 Marsilya antreposu) 

1 Londra Borsası 
( 16 .5 .Y40) 

Türki.-itibari Nisan-Vı ay11 
Kalkütta 

145 
_ Yeni kesikler 

145 _ Aııod hurdaları 

J) 168 

,, 160 

ı 

1 
1 

" " 
Fiatlar : 50 kilo 800gramlık l Kadmiyom : 

ingiliı ölçüsü üzerine Şilin olarak) --- - --

BUGDAY 
Hurda 

j Londra Banası 
Kurşun: 

ı (4.6.940) Hurda 

I Manitoba(No.l ) may11 3l 3 % 12 knlay 
1 Manitoba (No.2) ,, 30 5 % 2 kalny 
j Roıafe - ı - -
1 Cenubi ve Gar.Avuıtralya - ; HAM O ERİ 

str 7'2 
J) 23 

" 23 

1

1 
{Fiatları : 48D Libresi Şilin : (27.5.040 

. Şikago Borsası ( Ma-nilya Borsası 

1 
Temmuz Buşeli Sont 82-1 8 82~ Cezayir Koyun derisi 1200 1 

: Eyli'il 11 ,. 82 l 2 82 1 4 Keçi derisi 20 
l 1 Kinun ,, ,, 83 - 83 7 8 Kuzu, deriıi 22 

! Vinipek Borsaıı Otlak deriıi Hl 
Temmuz 75 3 8 Koyun barsatı 
Eylul 77 5 8 (Fiatlar : fr. h•11~ 
l Kanun 

(FiaUarı : Bu~eli Kanada Seııt) 
: Rozario Boraaıı 
il Mayıs 10 k. Pezo 

Haziran ,, 
l Bounes Aires BoraaH 
! Mayıı 100 k. Pezo 

1 Haziran ,, 
j Temmuz ,, 
! 

ÇAVDAR 
Vinipeg Bonaaı 

8.90 

8.67 
8.80 , 

KETEN TOHUMU 

Laplata 
Kalküta 
Howbay 

Londra Borsası 
(16 5.Y40) 

uisan .. .. 
,, " 

(Fiatlar tonu sterlin) 

KUŞ YEMİ 
Londra Borsası 

( 16.5.940) Temmuz 
Fylul 

' 50 l 21 
48 l 8 ı~ Spot 

Birinci kinuo (Fiatlar : C W. T. 
(Fiatlar : Butcli Kanada Sentİ) Anvers Borsası 

Laplata diıponible ~ 

Vekillik ına!,arn ı binek otomobiline alınacak benzin için 6 7.940 
tarihinde açıl a n ınüııakaaaya talip çıkmadığından cksıltme kanunu · 
nun 43 ucü ınaddeıi mucibince pu.arlık suretiyle 310 teneke bf:n · 
ziu u lanacaktır. 

Odun ve mangal kömürü alınacaktır. liak: mütef. 
iıt lieled ilauına . 

sütununda 
Hurda Madenleri 

İngilıere Borsası 
Bakır: 

(Fintlar : 100 kı. Belcikll 

- ---.. -- ---------------
Mü tefe r. r. i k 
------·--·--•r---İstanbul Belediyesinden: 

İlk Tahmin 
teminat bedeli 

Tel No. 1 (Yumak baliıı· 

' deki teller d~ dahıldir) 
lel No i. 

Tonu 

str. 57 ıos 

MADENLER 

Londra Borsası 
Bakır 

(23.5.940) 
Elektro Steri. 62 • fl'° 

İııtiyenler i n ihale günü olAn ~4.6.940 pazlirteai ,günü saat 15 te 
llll liralık malıandıtı teminat aandığı veya banka mektubu ile le 
vazım müdürlütünde toplanak komiıyona müraca.ıtları. 

lıtanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
165,00 U00,00 Üsküdu ve Bakırk5y itfaiye Gurupları için 2 ; Atar 

" 55 lüs 1 

,. 56 !Os 
Tufiye ed ıl mış • 6:? • ~ 
T ufiye edilmış <•J<> 99,7 • 61 -1~ 
Taafiye edilmış O/o 99,2 • 60 -1 

35 ton odun ı>lınacaktır. Pazarlıkla eksiltaıesi 18.6 9-10 aalı ' 337,50 
rünü ıaat 15,3LJ da Tophanede Levuım Amirliği Satuuılwa komis-
yonuııda yapılacaktır . Evsafı 1 om iııyonda görülür. lıteklileriD te- 150,00 
minetlarile belli saatte komiıyona gelweler ı . 

adet projt-klör. 
4500,ltO Karaa~aç bu.ı: fabrikaıı ve sotuk hava mab

~enleri için alınacak 1500 kilo amonyak.· 
2• 00,00 itfaiye bortumlarıoda 01ay11 9tl ıonuna kadar 

zuhur edecek deliklerin kaynak yapılmak ıu
retile yamanması. 

M M. v. Satmalma Komisyonundan : ~ 198,75 2650,00 Sokak ve binalara konulmak üzere yaptırıle 
t cak 10,000 adet sokak ve 150 , adet kapı .\! 

Hepsine tahmin edilen fiyata 49.lO' lira olen tenekelerile birlikte levhası. 

140 ton benzin pazarlıkla satın alınacaktır Pazarhtı 20.6 940 per· ) 56,25 75 ı,o l Darülaceze için almaciik 5000 kilo kuilmewiş 
tembe ıüoü snat 11 dedir. Kati temiııata 7.150 liradır. Şartname ve gürgen odun ve 5000 kilo ruanıal kÖUlilrü. 
evaafı 245 kuruşa komisyonda alınır. Taliplerin muayyen vakitte j Tahmin bedelleri ile ilk te.ııinat miktarları yukarda ya:ı.ılı itler· 
Ankara da M M. V. sııtınalıııa kowisyoııuııda bulunmaları. j ayrı ayrı açık ekıilt ıoeye konulmuştur . Şartnameler Zıtbıt ve Mua-

.. _ . . - • . j mel.it Müdürlüiü kaleminde görülecektir. İhale 1.7.940 pazarteıi 
Gumruk ve lnhıaarlar Vekaletınden \ günü ıaat 14 Je Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk te. 

Vekilet makam otomobiliyle motoıikleti için 940 mali yılı için· minat makbuı. vt.'ya mektupları ve 9-10 yılına ıtit Ticaret Odaaı ve. 
de 45110 lıtre benzin açık ekıiltme usuliyle ıılmacaldır. 1 ıikıtlarile ihale ırüııü muayyen saatte Daimi Encümende bulunma· 

Heber litre benzin için 25 kuruş fiyat tahmin edılmit olup oıu- ları 
vakkat taminah 84 lira 37 kuruttur. j 

Bu i•e ait şartuame her gün Vekalet levazım müdürlüj'ünde gö- l 
rülebilir. 

M.M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
Seherine tahmin edilen fiyatı 470 lira olan 100 adet ıeyyar fırın 

paı.arlılcla münakasayıt kona.uştur. ıbaleıi 21 6.940 cuma günü saat 
11 dt'dir Knti teıniııatı 7050 liradır. Evsıtf ve ŞRrtnamt-si 2J5 kuruta 
kow isyoıı dan alınır. İsteklilerin kanunun emrettiai belgelerle ihale 
gün ve uatiııde An karada M. M. V. aatmalma komiıyonuna ıel· 

İhale 26-6 940 çartamba günü saat 15 de lt:vazım müdürlüğünde 
kurulu setın alma komisyonaudıt yapılacafımdan kanuni vasıfları h11-
iz iateklilerin muvakkat teminwtlarını Vekalet vezneıine yatırarak ı 
alacakları makbuzlarla belli gün ve ıaatte komiıyonda hazır bulun
maları ilin olunur. l meleri. 

~ 

• 

Hafı{ 

Torna döküntüleı i 
Ocak 
{eni levha kesikleri 
Kazancı lık bakırı 

Pirinç: 

.. 55 
,, 

" .. 

52 --
57 IOs 
57 -
5 ı lOa 

1' 5' 
• 65 - ıoı: Tel çuhwldor 

4 16 

MISlR 

Londra Borsaıı 
Laplnta yeni mıh•ul hu iran 

J\ğır 

Hııfif 

Cenubi Afrika(N.2) Haz.Tecn· 
str 10 str 4 .,

4 1 
,, 11 ,, 4) şubat 

Tıtbıı kn h:ılinde 

Çubuk uçlnı t ve 
"fişek,, 
Kesikler 
7tl/30 mermi kovanı 

~ .l • •J6 t' ( ) 
4 1 

,, ,, ,) satıcı 
1 

" " 
43 

(Fiatlar: 480 Libresi Şı 
.. 38 ıos' ~uenoı·Ayres Borsa•• ~ 

44 str 46 ' Temmuz. .f. 
" Eylul J 

1 Kaııu n . ' . • eı' 
( Fiatlar : 100 kılosu P (tül ek mcrınisi madeni r 49 

Temiz çubuk « Swaıb ,, 34 llts 

"Unsweated" Radiyı.- • 36 str 38 

Bronz ıert ve adisi : 

Dişli tt:kerlekler 
Amirallık sert bıonzu 
% 3 kur~un 
Keza % ı.o 

Ticari ıert bronz 

5tr 73 slr 75 

,, 
D f'.7 
> 59/ ıtr 6 l 

Kalay 
(13.5.940) q 

Standard p .. şin 269 ıp-26 1 
3 ay vadelı 2611/l•2b

1 
2 

l ııgılı'Z lıca ayı Liverp(){)I 

Kurıun 
Yumuşu ham Ecnebı ı,imrüklii O' 

Steri. 25 • ,} 

(Devamı 3 üncü ,ayf •el 
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Balıkesir Askeri Satınalma Komisyonundan : 
Adet Cinsi Adet Cinsi 
60 Pasa bezi 2 Ekmek küreği 

1 Ateş kürt ği 2 Kazıyacak 

50 Portatif tezgah 2 Hamur tekneııi 
60 Pasa tahtası T erui 
2 Gama kutusu İzlıtnka 
2 Seyyar furun 

Kolordu ihtiyacı için iki edct seyyar furun ve portatif malze. 

llıl'si pazarlıkla satın alacaktır 
İhalesi 17-6-940 pazartt>S! günü saat IO da kor ~atın alma ko · 

~ıyouunda yapılacaktır. 
- Numune ve evsafını görmek isteyenler kor furununda görebilir

ler 
Taliplerin muayyen olan sRatte komisyona müracaat etmeleri i 

liıı olunur. 

~rzak~ Zahir-e. Et, S"bze v s ...___ -
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Merkez Hıfzıssıhha 

Müessesesi Satmalma Komisyonundan : 
Merkez hıfzıssıhha .1üeueses hayvanlarının 160000 kilo kuru 

ot ihtiyacı kapalı zarf usulile 15,6.940 tarihinden itibıtren eksiltmeye 

~onulmuıtur. 
Tahmin edilen bedel 880(} lir.ı muvakkat teminat 66 ) liradır. 
Şartname Ankarada Merkez Hıfı.ıssıhht1 Müessesesi satıııaloıa 

f<ouıisyoııundan parasız alınır. 
Eksiltme 27,6.940 perseınbe günü saıtt l de Müessesede müte · 

ftkkil :ııatınalma Komhyor.unda yapılacaktır. 
Teklif melıı.tubları muayyen günde saat 10 a kadar I" omisyorıa 

~trilmiş olmalıdır. MektublllT mühür muınile mühürlü olacaktır. 
Muvakkat teminat mukabili nakit uıahiyetiodeki evrakın Ma

liye Vekaleti Merkez Muhasebeciliği veznesine yatırılması için t&lib· 
ltrin d11 ha evvel Koıniıyona würacaatle birer irsaliye a\nıllları la
liındır. 

Diyarbakır Kor Satınalma Komisyonundan : 

İki defada alınacak olan kırk beter bın kilo askeri Evsafhı 
•ade yatı Kor satınalma komiıyonuuca ayrı ayrı pazarlığa konmuş· 

lıır. İhalesi 28.6.940 cum!l ve 29.6 . 9·ıü cumartesi günleri saat 10 dn 
Yllpılaoaktır. Her p ırtinin tahmin bedeli 49 500 lira, teminatı 7425 
1irı;d 1r. Bir ay zarfında teslimi şart olan ydtlıır için istekliler:11 Dı· 
Yarbakırda kor ıatınalu•a koıuisyonuna müracaathrı. 

Üsküdar C. Müddeiumumiliğinden: 
Üıküdar Cezaevi mtihküw ve mevkuflarınm 1,6.941 tarihine 

kadar bir ırnelik ekmek ihtiyacı olarak 90,0 J:..) kilo tahmin ~dilen 
birinci nevi elıınek için 10.6.940 tarihinde yapılan e!uiltmede teklif 
'dilen bedel Ko ıniıyonca haddi layıkıud!l görülınedigindeıı yeniden 
kapalı :ıarf usulıle t-luiltwcye konulwuştur. 

llıale 28 6.94U günü saat 15 le Üsküdar C.M.U. liti makamında 
Yapılacaktır 

Ş .. rtname Üsküdar Cezaevi \1üdürlügüııdeo parasız verilir. 
T .. t.blerin o güıı saat 14 e k udRr teklif ınek lublarını ya bizzat 

'ttya posta ile trahlıüdlü olnrak Üsküdar C. MüdtleiunH.ıoıiliğine 
~trıneleri veya göndermeleri lazımdır. 

lh111eye i,.t' rak ede ·e~ler.ıı 6~ 1 lirn 87 kuru,tan ibaret ınuvak
~at t ~-minat ruakbuLlarilc sirkülerini, teklif mektublıtrını bttğlaoıa
lıırı 'iıırttır 

Kırklareli Askeri Satınalma Komisyonundan: 
Aşatıd ı< miktarları yazılı sade y ığları. vlı nacııktır. KRpnlı zarflfl 

tksilto.nui 28.H.9-tO cuma güııü Kırklardi linccede askeri s~tınalınn 
kottıisyoııunda ynpılacakıır. Şartname ve evsafı komisyonda goru 
lür. İsteldileriu kıı.ııuni vesiknlarlle ihale güııü ihal~ suatindrıı en 
ieç bir saat evveli ne kadıu teklif mektublaruıı komiıyoırn verme 
ltra. • 
l'tıiltdarı Tutarı 

Kilo Lira 
78 o 9594 
7800 9594 
7800 9.)94 

Temiııatı 

Lira 
72lJ 
72ü 
720 

İhale saah 

il 
ı 1,30 
15 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden : 
Miktarı Muh bed . Miktarı ~\'uh. bed. 

Cinsi kilo kr . sn Cinsi kilo kr 
l>ıra11t 5500 4 Taı.e fasul ya 6000 14 
labann 5500 4 5o Semizotu 1500 5 
lıpaııak 4000 5 Dolmalık biber 500 12 
~ik kere-.ıiz 'Jooo 6 Sivri biber ,ioo fi 
qhuç 7jo 5 DoIDııtes Jooo 7 
'taıe bakla 1500 8 Engınar 3oo adet 7 
'taze kaltak 7000 1 Karnabahar loo " 13 

:. bamya 600 15 Patlıcan .'35000 3 
lık teminata 285 lira 9 1 kuruştur. 
Gureba hestane~ i ııe !ı4ll senesi için IÜ7umu olaıı yu l..uıda cins 

'tc uııktarlı.rı yazılı sebıeler açık eluiltmeye kouulmu,tur İhale5i 
1.7.940 pazartesi giıııü .saat 15 de İstanbul Vakıflar bı~müdürlütü 
bi11a11ndıt toplanan komisyonda yapılacaktır Şartnan. esi her gün 
ltvazıuı kıılemiııde görülür. 

Maraı Askeri Satınalma Komisyonundan: 
219 ll(l0 kilo .satır veya keçi eti "apalı zarfla eksiltmeye kon

ltıuftur. Haı.giıi ucuz olursa o ei ihale edilecektir 1 abru in bedeli 
45,9",J lira ilk t~minatı 3 l '9 lira .n kuruştur. Şarlnameai Aoltaru , 
İıtarıbul Lv. Amirlikleri ve Mııraştıı askeri aalıııalıııa l<omiıyonunda 
törülür. İbıılesi 29.6.!Hll cumartesi ııüııü S lat 11 de Maratta askeri 
~•lınalma komisyonunda pıpılacaktır. İsteklilerin teklif mektublarını 
•bale saatinden bir saı. t evveline kadar komııyona \!ermeleri. 

İstanbul Komutanlığı Satmalma Komisyonundan : 

Komutanlık birlikleri senelii< ihtiyacı içiaı dört yüz elli bin kilo 
•1tır eti kapalı zarf usulü eksiltme ile 1.atın alınacaktır. Eksiltme ı 
!e111nıuz 940 günü saut 16 dadır. Muhamn en bedeli 166500 lira olup 
'1k teminatı 9575 liradır. Şartname her iş a-ünü Ankara ve 
ı~lllir levazım imirliklerile lstaubul komunlaıılak sabnalnıa koıuis 
ronundu görülebilir. İsteklilerin te\ I f mektuplarını belli günde 
1 ~•1e saatinden bir saat evveline kadar 2490 111yılı kanunun iıtedigi 
Vesikalarla b:rlikte Fmdıkhdıt kooıutaulık 1ıtlınalroa koınisyo11un• 

~lkbua kartılıtı teılim etmeleri. 

MÜNAKASA GAZETESi 

Sinob C . Müddeiumumiliğinden : 
İhalesi 3.6 940 güııünde sııat 14 de td:arrür eden Siııob umumi 

cezaev indeki wahküm ve o·evkuflara ~ 10 mali yılı içirıde verilecek 
2i5,000 ila 365 000 adt-d ekmek yevmi wezkurda talib olmadıY,ndau 
10 6.940 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve kapa la zarf u
ıulile yeııiden ekıiltmeye çıluırılmışlır. 

Yevmiye 70ll ili 1000 ek!Tlek verilecektir. 
Bedeli muhammen 33,3 6 lira olup, teminatı muvakkate 2j00 li 

radar. 
İhale 1 7 940 pa:ı:artı-si günü saat 14 de Sinop C. müddciumu 

miligi daire~'nde yapılııcııktır. 

Şartname tatil günlerinde maada her gün Siuop C müddei
unıumiliği kaleminde görülebileceği ılan oluuur. 

Ankara V a.liliğinden : 
Etioıesgut yatı okulunun bir yıllık ihtiyacı olen muhtelif ernık 

az: .. ıni 11776 lira 75 kuruş, ug.ıri 7066 lıra 5 kuruş muhammen be· 
delle eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin şartnRmeyi görmek Ü7.ere 
her g-ün Maarif müdürlüğüne ve ihale günü olau 27. Vl 19.tO per
'embe günü saat 15, ~O dan bir satıl önce kanuııt şartlarına göre 
tanzim edile~ek luıpalı teklif mektuplarını vilayet daimi encümenine 
tevdi etmeleri ilan eluour. 

Balıkesir Memleket Hastanesi Başhekimleğiuden : 

Cinsi eruk 
Ekme'. 
Kuzu eti 
Koyun eti 
Dana di 
Süt 
Yo~urt 
Pirinç 
Tere yatı 
Zeytin yağı 
Sotan 
Tuz 
Kuru fH\ulye 
Mok11rııa 

Nohut 

A21 

kilo 
'l2ooo 

4000 
3500 
3000 
ti5oo 

6500 
4000 
1200 

2ao 
1600 
600 
500 
500 
400 

Çoğu 

kilo 
25000 
4joo 
4000 

7500 
7500 
·l5oo 
1500 
350 

2000 
750 
600 
noo 
500 

A:zı Çotu 
Cinsi e•uk lıilo kilo 
Pirinç unu 200 250 
Şeker 1500 2000 
Un 500 600 
Beyu peynir 15o 200 
Yuaıurh• 5000 adet Hooo 
Çekirdeksiz k.ü:ı:. 250 300 
Salça 250 300 
Sabun 1500 2000 
Patatu 2500 3000 
Çay lo 15 
Arpa 500 600 
Kepek 500 700 
Kol< kömürü loo toıı loo 
Linit kömürü 6o 60 

Mercimek (kıruıı ) 2jo oo Odun 5o 5o 
Bula-ur 400 500 Gaz yatı 1 oo t~nek 120 
Şehriye 3oo 350 Beııziıı loo l 'lo 

Açık t'ksiltmeye ko:ıutaıı iş Balıkesır wemleket hastaha11esi ıçııı 
mübayaıt edilecek yukarıda ci:ıs ve miktarı yuılı Jt kalem erzak 

vesairedir. 
İhllle 21 bazirlln 910 tffrihiı .e raslıyan cuma günü saat i5 d~ 

vilayet makamında u.üteşelıı.kil Eııcüweııi duimi lıurnruııda icra kılı 
ııacı:tıııdaıl ıs~klıler }ukarıda ) aulı gün ve saal e ~ 0 yedi buçu' 
nisbetıııde muvakkat ıeoıi11atları yatırdıklarına dair makbuz -.ıeya 
banka ınektuplarile encümeni d ... iu ay~ şeru:ti ötreno.ek ve şıırtııa· 
meleri görwe!.. istiyenlerin Balıkuir memleket bostahaııe5İne müra
cuatlttrı ilan olunur 

İzmir Levazun Amirliği SalınalmR Komhıyonundan: 
İzmir Mı;t. M V· nı rkez. birlikleri hayvan,ıtmın açık ek· 

siltme suretiyle münakasada bulunan 197500 kilo saman ıh· 
tiyncına talip çıkmadığından eksiltmesi on gün uzatılarak 
ihalcı;i 21 haziran cuma günü saat 15 de kıılada İzmir Lv. 
amirliği satınalma komisyonunda yapıiacaktır. 

Tahmin edilen tutarı 3950 liradır. 
Temin11t muvakkate akçaıı 296 lira 25 kuruıtur. 
Şartnamesi her giin komisyonda görülebılir 
istekliler ticrlret odasında kayıdlt olduklarma dair vesika 

gôstermek m ecburiyetindedirler. 
E ksıltmeye ittirak edecekler 2490 sayılı kan nun 2,3 

üncü maddelerinde ve ıartn4mesinde yazılı vesikalara ve te 
minat muvakkatalariyle birlıkle ih.ıl~ saatinden evvel lw 
misyona müracaatl&rı. 

------ ----
D ı ş Piyasalar 

( 2 ııci sayfadan devam ) 

O E M İ R ve Ç E L 1 K Buenos Ayres Borsası 

Londra Bot5ası 
( l l.4.940) 

Hem atıl, ııı~iliz Nu. 1 
şark:, ga p uhilı mnlı. lalr.nç 

Şefild 

Birınin~""" 
G al 

Döl, ü mhane 
No. 3 G1evlıu d dikünı demirı 

b 7 • 
b 13 o 
6 19.0 
6. 3 o 

G'evlK d ınıntakuı ıu:iıai ııter. 5.11 ,0 
foaf,., u 0,5 olu - 0,75 v/u 6. O (ı 

. . o.ı ulo 0,5 o/o 6 y o 
l.luıç ı ıikümhenraı 5 1 l! b 

Man ul demir ve çelik 
Levhıı '\'/P, ve daha yııkaı eı iı;in 12 2 6 
S. ç .ı 6 ve daha a'aQ'11 ıçın 13.00 
1<rıan .ı., .,j,j 13 12 b 

Da ge ı Jenı r levha l'/4 Ye .)U• 

kar"' ıçııı 14 2 6 
Kö~eb·. d Yfl voııe' l :! 2 () 
Profıl .ı,. nir •rı T ,(.,ın .ıi 4' ve 

aşa{ eı için l '3. l! 6 
o:uklu ılaınır 3' Yll aşaAuı için 1:ı . 9.0 
p .. ,çin ı;ubuk'arı 

v .... ı;nboklar 5· geni, va aşa-

lı"•• Ç D },. 9 0 
Yuvaı .. ı: ve murnbba 3' ve a· 

••t•• 13. 2 6 
Ray, 60 Lba ve )tıkar aı iç 10 10,0 
Çelık ~" nb•r 

Çut.uk 12 150 

YULAF 
Lonrda Bor!<all 

Lap lata 
Kanada Ma~· ıs 
(Fiatlar : 320 lngiliz L bresi Şilin 

MRyll . . • . 4 98 
(Fiatlar : H10 kilo içiu Buenos· 
Ayres teslimi pezodur) 

Ş ka go Borsası 

· Temmuz. 33 1 4 
Eylül 31 3 4 

( Fiatlıır : 32 Libresi Şikago 
teılimi Sent) 

Vinlpek BorsıUıı 
Te ınmu~ Bu"eli Scnt 32 1 8 
Eylül ,, ,, 30 1 4 

s 

YUMURTA 
Berlin BorMsı 
A 8 c D 

65deıı o0-65 55-60 50-55 45-50 
yukarı ' 

ıı•e11 gram R'•.,, gıorıı gr•ın 

Türkiye 
lamtaze Fiyat yo:.:tur 
(G. l.tamtaze) 
Yugo. 
.lavya ta ıntaze 
Bulgaristan 

ZEYTİN YAGI 
Marsilya Piyasası 

(.'.\.6.94 ) 
Cezair 1205 1210 
Yunan , 

{Fiıttlar : C. 1. F. l O kilosu 
frank olarak ) 

Nevyork Piyl\sası 
(6 5.940) 

Tağy:r edilm't 0 .96 - 0,49 
Yemeklik 1.85 - 1.95 

(Fiatlar : Loco, galonu dolar) 

3 

Kırklareli Askeri Satınalma Komisyonundan: 
33,000 kilo sıtır eti ahnacaktır Puarlı!da eksillmeıi 18.6.940 

ıalı günü saat 15 de Kırklarelinde lğnecede askeri sahnalrua koıuis· 
yonunda yapılacaktır. Şartname ve evsafı .komisyonda görülür. Mu· 
hammen kıymeti 12,210 liradır. Teminatı 1832 liradır. lsteklileriu 
belli günde kanuni Yesikalarile komisyona relmeleri. 

(Devamı 4 üncü ı yfada) 

2 0,000 adet ıinek katıdı müteahhidi nam ve he1&bllla 
J>&z.arlılda satın almacaktır. 

il - Pazarltk 19 Vl.940 çarşamba günü saat 14.30 da KabatafM 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

Hl - Pnzarlıj'a i'itırak edeceklerin kendi nünıunelerile birlikte 
tayin olunan gü ı ve saatte teklif edecekleri fiat üzerinden % 7 .5 
güvenme paralıırile mukür Komisyona müracaatları ilan olunur. 

(4945) 2-4 
•• * 

Muh. bed. %7,5 tem. Ekıiltmenin 
Cinsi Miktarı lira kr lira kr. tekli 1&ati 

Galvaniz tel 500 kg. ) 
Sandık çemberi 211 top ) &10 00 48 00 açık eks. l.t 
Kasa ıı 5 > ) 

Nümuııeleri mucibince yu!~arda ciııı ve miktarı yazılı mal 
zeme açık <> ksiltaıe uıulile S:otın alınacaktır . 

il - Muhamınen Ledeli, muvakkat teminatı ekıiltme saati hi
zasında yaıılıdır. 

111 - Ek11ltme 19. Vl.9-1!1 çarşanba günü Kabataıta Levazım ve 
Mobilya ı t Şubesindeki Alım Koıoisyoııunda yapılacııktır. 

lV - Nümuııeler sözü geçen şubede ııörülebilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte % 

7,5 güvenme p.ıralarile birlikte mezkur Komiıyona müracaatları 
(4853) 3-4 

••• 
1 - Şartnamesi mucibince 5000 kilo hataratı öldüren mayi Filit 

pnzarhkla satın alınacaklar. 
il - Paz.orlık 20. Vl.940 Perliembe günü saat 14 de:: Kabııtaşta 

Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alııu Komisyonunda yapılacaktır 
111 - Filit, Vıı., Fayda ve Kliset war.ka olacaktır . Bunların ev• 

safınd1t runl \ermek istiyenlerin ııüwunelerini pazarlık ııününden 

evvel Maltepede Ziraat Enstitümüze vererek tecrübe ettirmeleri ve 
pazarlıta işti rak için veıika al.ııııları lazımdır. 

lV - Şartname sözü ııeçen Şubeden parasız alınabiHr. 
V - İsteklilerin paza rlık için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 

güvenıne parası ve pazarlıfra i"tirak vesikası ıle birlikte mezkür Ko-
wisyoııa müracutları (4648) 4 4 

* * * 
l - Mevcut müfredat listesi mucibince 13 kalem elektrik mal-

7.~ uesi açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 
il - Muhaıowen bedeli 717, L5 muvctkkat temiııJtı 53,78 liradır. 
lll - Eksiltme IH. VI. 940 çartımba günu saat 15 de Kabatatda 

Leva;ııuı ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
1 V - Lishıı ı;ÖzÜ geçen Şubede görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve uatıe % 7,5 
güvenme paralarile birlikte mezkür ı<omisyoııct müracaatları. 

••• 
\4866) 4-4 

l - Şartnamesi mucibince 12 i çift lastik çiz:ıue açık eksiltme 
usulile satın alınncaktır. 

il - Muhaoıaıeıı bedeli 893,7.5 lira muvakkat teminatı 67 li
radır. 

111 - Eksiltme 20 VJ.tJ40 perşembe günü saat 15 le Kabatafta 
Levazıuı ve Mub.ıy tat Şubesindeki Alım Koıniııyoııuııd"' yc1pıl11caktır. 

iV Şarlıınuıc SÖLÜ geçen Şubeden parasız alınabilir. 
V - Eksıltuıeye iştirc1k edecek firınalar şartnaweııin 9 uncu 

maddesinde yazılı şeraiti eksillaıe gününden üç gün evvel iııe kadar 
tu.ı feıı Şubesine vermeleri ve teklıfleriniu kabulünü mutazammın 

vesika almcıl rı, toyiıı olunıın gün ve 1aatte % 7,5 güvenme para-
1 lar.Ie birlikte mezkür Komisyona müracaatları. (4tH9) 4-4 

i
l ••• 

\ 

Keşif ve şurtnamesi mucibince İdaremizin Paşalimanı Ba· 
kım evi ahş. p döşemeleriııin tamiri işi açık eksiltı ıe usulile ihale 
olııııncaktır 

il Keşif bedeli .,2475" lira muvaldo.t teminata .. 185,()'2 4 liradır . 

ili - Eksiltme 2d. VI. 940 ç11rfamb11 günü saat 14 de Kabataş 
da Levazım ve \viubaynat Şubesindeki Alım Komisyoııuncla yapıla· 
cakt ır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Levll7.tıu Şubesi vezne· 
sinde l .,6· kuruş ruu'<abiliııde alınabilir. 

V İı.teklilnin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte 'artn&me-
siııiıı .,F" fı kr..ıııııdu yot1.ılı vesaik ve 0 

0 7,J güven'lle pııralarile b:r-
Jikte mezkür Komiı;yona mÜrc•c.tatları. (48IO) 3 - 4 

--o 1 Ş DEPOSU -=-

M. lbrahin Berkmen 1 
TÜRKlYENİN EN ZENGİN ÇEŞİTLiSi 

ve en ASRI DİŞ DEPO~UDUR 

Daimı bir ser.giye maliktir 
İstanbul, Makulyan han No. 2, 3, 4, 5. ______ , ________ -

IC E N Y O 

l LOKANTA VE BİRAHANESi 
M R.ALKANIDARE~NDE 
Nefis kuzu döneri ve leziz 
yemekler mutedil fintlarll\ 
Yeni Adr,.ıı: Galaı.. Hıv)Dr Han ar· 
kuında, Yemişçi Has• ı Sol.:ak No. 11 

TELEFON : 49374 

Kiralık 
1 ve 2 odah 

A P AR T't M A N,.. 
Kalorifer. banyo, Bide, hava 
gazı, elektrik , terkos , her 
gün sıcak su. parke, bütün 
konforu haiz, iyi manze.rah 
'e havadar, ehven fiatla ki· 
rahktJr Beyoğlu, Karlmrtn 
karıısında, e ıı ki Polonya, 

y e n i Nuru Ziya ııokağı, 
No· 29. 
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lJUOtldlen des AdJudicatıonv 

ADMINISTRA TION ..\BONNEMENTS 
Vıue et Province 
3 moi& Ptn 450 
6 850 

12 1500 
1~tranger : 12 mois Ptrıı 2700 

Le No Ptrs 5 
~KASA GAZETES~ '40 5 

111. fsl i Cf.n ıül< CSH! 

1 eleplıoııe: 49442 

P our la Publlcite ı' adre11er 
8. l' Adminiıtration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Boite Postale No. 1261 

Tableau SynoptiQue des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

flbjet clt> .'ııdjudication 
Modf! Prix-- Caution. Lieux"' d'adjudka~t du 

d'tıdjudicat. eatimatif provisoire Cuhier dea Chargeı 

ı c'jı rio 1 u ~ cı Rabai!_ 
l <t ~ ", ı , ı ~ ı t ' ., c 1 it r ~. ı re'. F l l lic f ·fi. ate r iel de Construction-Cartographie 

Trav. canalisation Publique 43!>0 - 322 50 Municipalite Izmir 
,, ., au quartier Altay 185tl - 139 - ., " 

Comtr. cheminee, ıe~ervoir a eau ete. a la Gre a gre 350 04 26 25 Dir. Sahne Monopoles Çamaltı 
b.it. du restaurant 

Comtr. bat. logement (aj) 
" nıule et trav. cylindısge entre Sivas· 6080 46 456 03 

Niksar: 4380 m. 

l ! E (; tr 1 c it E . ( e 2 . c tı c u f1 • t f r f f tı • 1 ( 1 r f tc il c ti(> rı b t w e ter i e ı 

Municipallı e Sivas 
Dir. Trsv Pub. Sivııs 

Carbon Arc.: SUlO pairts (cah eh 150 P) Gre iı gre la p 6 - 4500 - Com Ach. Min. Def. Nat Ankara 

Travaux d'lmprimerie -Papetef'ie - ~ourniture de Bur&aux 

lmprimes (aj) 

Transport-Chargement - O~chargment 
---'--~._,.._.... .. ~ 

Transport articles monopolises Publique 

JI " 
lonllt1 ı l1E -Cırtlrcrl·tlıilı! 

Mazout: 26 t .·huile pr. ma< hine: 2 t. 
Bois: 1 650 t 

Bois: 617625 k· 
,, 802,7 t. 
" 1694,5 t. 

Benzine: 140 t. (cah eh 2~5 PJ 

Oivers 

Pıect:s de rechangt> pr. autobu!I: 17 lı b 
Four ambulant: 100 p · {cah eh 2·ıs P) 

Provlsi on. 

Qrge: 88· 100 t 

Paille: 90-100 t. 
Yogbourt: 2000 k. 
OliVf'S: 7 50 it 
Sel: 'J. t. 
Foin: 16'1 l · 
Legumes: 16 lots 
Viande de boeuf: 350 t. 
Courges: 12 t. 

Pli cach 

" 
" 
n 

n 

" 

17950 
15441 
23293 
38127 
49000 -

Pııblique 3340 -
Gre a gre lap 470 -

Grc iı gre le k O 04 

" 
) 

.. 
Publique 
Pli cnclı 
Publique 
Pli cach 
f>ublique 

" 
" 

» o lıt,75 
.. o 20 
» o 25 

tOO 
8800 

ınsoo 

?846 25 
1t58 50 
1747 
lc60 
7350 

251 -
7950 -

412 -
161 -
60 -
28 25 

7 50 
660 -
285 90 

7375 -
67 50 
75 -
18 75 

Municipıılıle Srus 

Dır. Pr Monopoles Sivaı 
,, Kay eri 

Municipnlıte Bsyindır 

Com. Aclı. Div. Sivas 

" Mil KarakÖı.e 

,, , 

" " 
Com. Ach. Min. Def. Net. Ankara 

Municipalile lzmir 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 

Municipalıle Adana 

" " Com. Ach Lycee Kandilli 

.. " 
Municipal le Kırkağaç 
Mini,, Hyg. et Assist. Soc. 
Dir. Vakoufıı lstanbul 
Com. Ach. Mil. Lüleburgaz 

» ,, Balıkesir 

n " 
,, " 

Ankara 

Joun Heurt!t 

28 6 4tl 16 

28 6-40 16 
29-6-40 14 

17-6-40 15 
20-6-40 15 

22-6 40 

17 6 40 14 -

25·6-.JO 
'24-6 40 

20-6 40 
4 7 40 
3-7-40 
3.7.40 

3-7-40 
211.6 40 

28 6 411 
2 l-11 40 

2l.6-40 
21-6-40 
19·6-40 
19.fj·40 

1 7-40 
27-6-40 

1 7-40 

14 
1 s 

17 -
15 -
15 -
15-
15 
i l -

16 
1 ı 

ıs 

5 
i5 
15 15 
15 -
ı 1 

ıs 

26 6-40 ı 1 
25-6-40 1 ı 

25·6-40 1 ı 
'.l5 ().40 11 

Üignons frais: 20 t . 
FCves fraiche<ı: 1 O t. 
Pain: 29 t. Gıc iı. gre 3045 

7000 -
135 -
725 
350 -
194 -

177 -
180 -

228 37 
525 -

10 32 
54 37 
'.26 25 
14 55 
13 27 
13 51 

Vilayet Samsun mois İl parlir 31-5 40 
Viande de moulon: 10,9 t. 
Huile d'olivcs: 2ı0 k. 
Ri~: 2·3 t. 
Bleı concasscı: 2-8 t. 

Maearoniı.: 970 le. 
Haricots secs: 1180 it. 
The: 34 k. 
Abricotı secı: 130 k. 
Veımicelle: 260 it. 
Farine de riz: 156 it. 
Oeufs: 62 O P• 
Sucre: 3650 k. 
Sel: ı t. 
Savon: 1, 5 t. 
Soude: 10711 k. 
Oeuf: ısooo p.-id. frais: 2550 o p. 
Olives: 10250 lt.·ıavon blanc: '..M,4 t. id. vert: 

l l 550 k. (cab eh P HSO) 
Beurre: 4250 k.·abricots: 2-3 t.·haricots 5ecı: 

13,4 t.-haricots o.Horoz•: 13,4 t.·pois
cbicbe: ·ıs,3 t.·ıiz: 35 t. 

Riz: 48,2 l ·lentilleıı verte~: l, 4 t. ·i<l. rOUf'e: 
11050 k.·raiıoin ıecs: 12, l t.·haricots bar
bunye: 18,6 t.·Oİinons: 3.nOO k.-pomme 
de terre •battal-: 40 t. id . .ıltabu: 48 t. 
blc concasse: 42,5 t.-soude: 19,J l.·ıauce 
de toaıates: 2550 k.·sel: :25,5 t. (cah eh 
p 462) 

Sucre: 64, 5 t.·id. en cubc: 4 t. (c. eh P 163) 
Macaroois, vermicelles, farine ete. 
Fromage beher et blanc 
Savon blanc: 1250 k. 
Viande de boeuf: 135 t. 

" , " 
" 

" " Pain: 90 t. 

n 

n 

" 

190 ,, (cab cb 170 P) 
l60 n J n 140 P 

125 " 

" 

ll 

ll 

" 
JI 

" 

" 
" 
" 
" Pli each 

.» 

,, 

• 
.ıı 

.. 
Publique 
Pli cacb 

" ... 
n &;; 

" 

78 -

!>2 -
39 -

108 su 
1460 -

50 -
562 su 

74 90 

425 -
216UO -
32250 -
28000 -
21875 

5 85 
3 90 
3 
8 15 

109 50 
3 75 

42 20 
5 62 

1430 63 
2689 50 

534 38 

li92 I 76 

'2455 5U 
lSSl .'.>3 
70~ -
31 88 

1620 -
2494 -
210U -
1641 -
742 50 

" ,, 
ı. 

" 
n 

,, 
,, 
,, 
" 

" 
> 

" 

p 

n 

,, 

" » 

" • 
" 
ll 

.. 
" 
" 
:ıı 

, 

.. 
• 
,, 
> 

n , 
, 

" u " 

" 
I > 

> 

" ,, 
'.il 

4·6-40 

n , 

" 
> 

" , 

" Dir. Hyg . et Ass"ist. Soc. Cafııloflu 28-6-40 15 10 

" " 

" 
,, 

" .. 

.. 
" " 
" " ter E.xpl. Ch. de fer E.tat H. paşa 

Com Ach Mil. Karaköse 

.. 
,, 
> 

" 
" 
n 

Mil. Balıkesir 

3.7.40 ıs 30 

3-7-40 16 -

5-i 40 16 -

5-7-40 15 -
10·7 4ll 15 -
10-1.40 ıs 30 
24 6-40 11) 45 
17.7 40 15 -
17-7-40 15 -
17·7·40 15 -
17-7-40 15 -
26·6-40 10 -

(3 üncü sayfadan devam) 

Çanakkale Mst. Mv. Satınalma Komisyonundan : 
Aıağıda yazılı erzaklar hizalarında yazılı gün ve saat 

lerde pazarlıkla satın alınacaktır· İsteklilerin belli günlerde 
Ça nakkalede askeri satınalma komisyouund l gelmeleri 

Cinsi Kilo İhale günü ve aanii 
K. mercimek 14,000 15 6.940 9 
Kuru üzüm 8.000 15 6.940 9,30 
Şehriye 8 000 ıs.tJ.940 1 1 

Makarna ı · ,oou 15·6 940 ıo 
Sabun 6,U(lO 1 ~.6 940 1 O,.:W 
Bulgur 15,000 17.6.940 16 
Nohut 15,1 00 17 5 .940 17 

Erzincan Askeri 5atmalma Komisyonundan : 
Pülömer teıliwi şartile 50 OOJ kilo sığır etinin kapalı zarfl• 

ekıiltmeıi 2.7.940 Sıılı günü saat 15 de Erzincanda A•keri Satınslııı' 
Komisyoııundrı yapıl Eı caktır Muhammen bedeli 11,000 lira, ilk ı; 

' minatı 825 liradır. Şarııarnesi her gün komisyonda görülür Telılı 
mektuplarının eksiltme saatinden bir sAat evveline kadar Erz.ıncaııd• 
komisyona verilıneııi. 

Erzurum Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan : 
5~.000 kilo koyun eti kapalı zarfla 5 7 9t0 cuma günü ıaat 16 

da ekıiltweye konmuştur. Tutarı 16,200 lira ilk teminatı l l 15 lır•· 
dır. Şartnamesi komisyonda görülür. İhaleye iştirak edecel..ler oı"' 
ayyeo gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif mektuı.;lar•111 

Erzurum Lv. Amirliği satınalma komisyonunavera eleri. 

Vize Askeri S.atınalma Komisyonundan : 
60 ton yewek tuLunuo pazarlığı 17.6.940 pazutesi günü •••

1 

15 de ya;,ılacaktır. Vermeye t1tlip olanla rın tewinatlarile birli1'1' 

mezkur ~ünde _v_iz_e~s-ke_r~~~ma korui11yoııuııa gelmeler~ l . . 
Ml_lZA YEDELER 

Ankara Belediyesinden : 
Depoda bulunan 590 adet boş benzin ve 282 adet adi ki cclfl811 

872 teneke pazarlıkla satılacaktır. 
Muhammen kıymeti 156 lira 96 kuruttur 
Teminat 27 lira 55 kuruştur. 
Şartnawesiııi görmek istiyenlerio her gün ~ııcümen l.aleoıi 11' 

ve iıteklileriıı de 18 6 940 ıalı güııü saat IU,3 ı belediye eııcümeni11' 
müracaatları. 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 
M M markalı biliırnmeralt 1200 kilo saf aıkletinde 601 lıra 20 

kurus değeri11de vernikli Loya 17.6.940 t&rilıinde aııat 13 de Sir:e. 
cide Retadiye caddeıiudc Halı aııtreposuııdaki güınrük satış müdtıt" 
lüğünde 1519 sayılı kanunun hükmüne tevfikan ve 2490 ıııyılı aıı· 
nunda yaz.ılı usuller dahilinde açık arttırma ıurctile satılacaktır. 

lateklilerin 2490 sayılı kanunda yaz.ılı vesikalurı ibraz edere~ 
yüzde 7,5 pey akçelerini saat '2 ye kadar vezneye yatırmış oloı•· 
ları. 

İstanbul Emniyet Sandığından: 
937 model Master Dölüks Şevrole markalı ancak 32,000 kiloa>eıre 
yapmış temiz işler vaziyette bir otomobil acık arttırma suretile ~~ 
blacaktır. Arttırma 24 haziran 940 tarihine düşen pa:ıarteıi güııil 
saat 14 te Sandık binasında satıf salonunda yapılacaktır . 

Otomobil arttırma güuüue kader Nişıtntaşında Şairoigar ıokeğ111~ 
da Türk ıarajında heriÜD görülebilir. Sı.tıt günü otomobil Sandı 
binası önüne a-etirilecektir. Müzayedeye iştirak içiıı 150 lira pef 
verilmesi ve bedelin, derhal peşio ödenmesi şarttır. 

İıteklilerin satıt güoüude Sd.udık binasındaki aatış aalonunda b•' 
zır bulunmaları. 

Karacabey Merinos Y etiflirme Çiftliği Müdürlüğünden: 
Müe11esemizin 940 ıeuesi kırkımıııd ıı istihsrııl edilen 3470 kil~ 

kıvırcık, 27000 kılo saf ve yıtrımkaıı Merinos yapağısı kapalı ı11' 
uıulile arttırmaya çıkarılmıştır. , 

Saf kanları beher kilosuna 140, yarın kanları beher kilosuna 12' 
ve kıvırcıklarıu beher kilosuua 75 kuruş fıat takdir edilwittir. rJıı: 
vakkat teminat 3031 liradır. Arttırma 1 temwuı. 94U tarihioe te~ 
düf eden pazartesi günü saat 15 te çiftlik müdürlüğü binasında içtı• 

• •• ma e~ecek ı~hf ~o°:1iıyoouoea ya_pılacaklır. lst~yt:nler ~at~ş ıart00• 
meainı her ırun çıftlık muhaaebeııiıle Hurset ,\lerınos yetışhrme "'.,, 
fettitli;inde ve yapatıları çıftlik merkezıııdeki ambarında görebıh 
ler . 

İsteklilerin ihale gününde 2490 sayılı kaııun hükümleri dabilİ;.f 
de ihale saatinden bir saat evvel tewinallanoı vezneye ve telı 
mektublarıoı aatıt komiayoııuna vermeleri ilan olunur. 

~------~----_.,.,,, 
imtiyaz Sahibi ve Yazı itleri Direktörü: İsmail Girit 

Baaıldıtı yer: Aluo Uaaıwevi İıtaubul 


