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Türkiye için Kuruı 
3 Aylıtı 450 
6 .. 850 

12 1500 
E<'nebı memleketler için 
1'2 nyl ı2°ı 27Hll 

Sayısı 5 Kuruş 

Günü geçen nuıhalar 

20 kuruıtur. ıı 

~~--------~~ 
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• 

17 Haziran 1940 

iDAREHANE 

Galata, Eakt Gümrük Cad. 
No. 52 

HUSUSi DAİRE 

iLAN ŞARTLARI 

ldarehanemizde görüıülür 

Telefon: 49442 

Poıta kutusu No. 1261 
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Umum Tüccarların ve ·rnüte hhitle in rnesleki Organıdır 

Ekonomik Haberler 
Türkiye • Romanya yeni ticaret 
anlaşması bükreşde imzalanıyor 

Uzun zamaudanberi Romanya 
lıüldimatile bugünkü tsrtlara 
uygun yeni bir anlaşma yapıl· 
!!lası içiıı Bükreşte devam eden 
ıtıiızakerelerde prensip aıılat· 
!!lası haaıl olmuş, fakat kat'i an· 
laşma henüz imzalanaınamıştır. 

Elyevııı teferruat Gzerindeki 
görüşmeler devam etmektedir 
liatta şimdiden Ruıııanyadan 
bazı siparişler verilmefre batlan· 
llııttır. Bükreşteki heyetimizin 
reiıi, Dıt Ticaret Dairesi Reisi 
Servet Berkin Ticaret Vekaleti· 
rıe bir haLer göııdermittir. Ru 
ıtıanya hükumetinin bu ay 5onu
lla kadar teıliııı edilmek şartile 
ıtıemlekc:timizden 1150 ton ya· 
pak ve 600 ton da tiftik ıılmak 
iıtediğini bildirmiştir. Bu mallar 
bir parti halinde gönderilecek 
\'e bunu yeni siparitler takip 
edecektir. Bu haber iyi teıir 

easesestnın Balkanlar mümessili 
Kakurata şehrimize gelmitlir. 

Kakurata, Balkanlarda yaptı;ı 
temuların iyi netice verdiğini 
ve müessesenin, Türkiyeve her 
nevi kumaş ibrac edebilecek va· 
ziyette bulunduğunu söylemiş 

tir. 

Ereğli kömürlerinin devletleşti· 
rilmesi 

Ankaradan bildirildiğine göre 
Ereğli kömürlerinin Devlet tara· 
fıodan i~letilmeı.i hakkındaki ka
nunun tatbikatına başlanmak Ü· 

7eredir Havzada mevcut ve Dev· 
let itletmesine devredilecek ma· 
deıılerı tesbitle metgul olan Zoıı· 
guldalı ta ki İktiıat Vekaleti he
yeti vazıfesini bitirmek üzere 
dir. Bu heyet ra.porunu iktisat 
Vekaletin• verdikten ıonra ma
den ocaklarının mübayaasıııa 
başlanacaktır. ..---

Evvelki günkü ihracat 
yapmı,tır: Enelki gün şehirimizdeo 61 bin 

Ticaret Vekaleti Standardius· liralık ihracat yapılmıştir.Avrupa 
Yon müdürü Faruk Ankaradan harbinin en şiddetli :zamanında 
şebrimiı.e gelerek tiftik ve ya· bulunmaı;ından dolayı düuya ik
P•iı tüccarlarını Ticaret Oda- tisadi vniyetinin umumi lıarp
ıında toplamış ve keudilerile denberi görülmemiş derecede 
bu siparitin takıimi üzerinde durgun olduju ve Akdeuiz yo· 
görütmüttür. Vakit olmadığın· tunun hemen heıuen kapaiı bu 
dan bu ilk parti elleriııde hazır lunduğu şu aıradtt gene ihracat 
ınalla'rı bulunan tüccarlar tara- yapılabilmesi piyasada iyi tesir 
fıudan karşılanacaktır. Teıliın yapmaktadır. Bilhassa ihracat ve 
ıııüddetinin uzatılması için de rekolte ıenesi ıonu dolayısile 
Bükreşe müracaat edilecektir. elde ihraç olunacak stoklar da 
Ancak, mal satacak tüccarlar mevcut değildir. 
bir kılo tiftikle beraber iki kilo . 
Yapağı vermeğe mecbur tutula· 1 YUNANiSTAN: 
caldardır. Böylelikle tiftik tüc· Yunanistana ithal edilen canlı 
carlara malları sahııak için piya· hayvanlardan muyene ücreti alı · 
•adan yapak aatın alacaklar ve nacak. 
bu maddenin fiyatları da paha· Yunaniıtana ithal edilen ve 
lılanacaktır. öteden beri baytari muayenesine 
Buırün Galatada İhracab tef· tabi tutulmakta olan canlı bay

ltilaUandırma dairesinde bir top· vanlardan, inşa edilecek hayvan 
lantı daha yapılacak ve tüccar· karantina mahalline karşılık ol 
lar arasında Rumanyaya göııde mak iizere aşağıda gösterilen 
rilecek mallar taksim edilecek- muayeue ücretlerinin alınma11 
tir. Tiftikler Vekaletiu tesbit et- husuıunu, Finanı ve Tarım Ba
liği ve yapaklar da Ziraat Ban· kanları müştereken kararlaşhr · 
ka11nı11 mübayaatla bulunduğu mıılardır : 
fiyatlar üzerinden satılacaktır 

Buğday, arpa vı fa su iye fiyatları 
düşüyor 

Drahwi 
l!eber koyun ve keçi<len 5 -

» danadan 25 -
ö · ü:ı, waııda ve 
ineklerden 

domuzdan 
30-
10 -

Müteahhitlerin Takvin, 

YARIN ıs. 6. 940 ta YAPILACAK İHALELElt 

Ank. Belediyesi: 
Motopomp (No 1407) 
Boş benzin tenekui (No 1451) • 
Hurtam v.a. (No 1451) 

D. O. Y otları : 
1 Külçe kurşun {No 1435) 

Hava çeli~ı (No 1436) 
Bekçi kontrol anati (No 1436) 
Mazot (No 1445) 

Yükıek Mühendis Melctehi SAK: 
Ekmek, zeytinya~ı, tın, yuınurto, aut 

yoturt v.• (No 1438) 

Başvekilet İstatistik U. Müd. 
A.E.K: 

Sayım defleri, ı•tatistik "ecınuıılon ''C 

İttatialik yıllık' arı butırı ması (No 1439) 

Adana Belediyesi: 
Yazlık elb"ae (No 11~9) 
Kefen ile bez (f'io 1441) 

Eskişehir C. Müddeiuw.: 
Ekmtılc (Nu 1439) 

Mudanya Belediyesi : 
Makine yaf:'ı, ıilındır yıı!rı gıız v s. 

(No 1440) 

Çatulca Tümen SAK 
Sığır •ti (No 1440) 

İıt. Elektrik Tramvay ve Tüuel 
İşletmeleri : 

Cuıuf toğluı imali (No 1441) 
Be,iktaş İcra Memurluğu: 

Singer diki~ mıılı:ineai (No 1444) • 

1 
Aksaray Memleket Hast.: 

Ekmek, ko,>on eti, ı;Üt, )r.~ıırt, tereyofı', 
pirirç, btılgur ve ıo on (N 1443) 

M. M. V.SAK: 
Ecza et ket tabı (No 144!!) 
Naklıye orabuı (No 1449) 

Tophane Lvz.. SAK. : 
Nokli,>e ve motö.lu birlik.er okulu elek· 

trık teıı 11 tı (No 1448) 
Tere.>of: (No 1448) 
Seyyod ro. orköıü makine ve güverhı111 

tamiıi (No 1450) 
Odıın (No 1451) 

Harta Genel Direk.: 
B na ınşaın (No 1449) 

Trabzon Belediyesi : 
Liı~ım toşı n beton orıuo kııpal!'ı (No l 4<;UJ 
Beyoğlu Vakıflar Mfırl 

Hurda çinko (No 1449) • 

Deni:t. Lvz SAK: 
Şay11k No. 1439 
Branda bui (No 1450) 

Kızılay Cemiyeti U Mrk. 
Fanila, do, ve peçete (No 1450) 

İst. Belediyesi : 
Eczo lNo 1451) 

Ha ·i~ : ( ] Tır nlı: ıçina alınmıç nu· 

marnlar, ı~in bangı Sil.) lı •uıilede ne~ 

o do"'unu gÖs erir. 
l •J Soaunda yıldıı 'arelı im noa 

mü.ayedeye aittir 
işlor 
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lir. İsteklilerin tı.rtuameyi görmek üzere her iÜn ötleden sonra 
Komisyona müracaatları. İsteklilerin muayyen gün ve aaatte kati 
teminat ve knııuui belgeleriylı Komisyonda bulunmaları. 

V nn Valiliğinden : 
Van meoıleket hastanesi için lethis ve tedaviye elveritli tefer· 

rüatile beraber bir adet rontgen cihazı alı.nmak Üzere kapalı zarf 
usulile eksiltmeye 1<0nulmuıtur. 

Taliplerin I0.6.940 tan 10 temmuz 940 tarihine kadar bir ay 
zarfında teklif mektuplarını katoglariyle beraber l\netini tetkik 
edilmek üzere sıhhat vekaletine göodermderi lazımdır. Mezkur ve
kaletçe yapıl cak tetkikRtın neticeıi alındıktan sonra 3 l temmuz 
940 salı günü saat 10 da vilayet encumenince ibaleıi icra ve tebliğ 
olunacahtır. 

Muhammen bedeli 7 iln 9 bin liradır. 

Muvakkat temiııat 675 liradır. 
Röntgen cihazı Vaııdn teslim edilmek, nakliye masrafı müle

alıhidı ait olmak ve röntıene ait müstakil bir motör bulundurula
rak müteahhit tarafından Vanda montaj işi yapılıp itletildikten soıı· 
ra üç gün z;ufında parası verilmek tarttır. 

Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının yukarıda yazılı tarihe 
kadar sıhhat vekıletiııe ve Van vilayetine gelmiş bulunması li:.ıım· 

dır. Postada olacak ıecikmeler muteber değildir. 

onsucaİ_:!lhise - Kundura - Çamaşır v. s. 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma 

Komisyonundan 
Dört boy üzerine 50 l takım yazlık erat elbisesi pazarlıkla satın 

ı alıııacaktır. Taliplerin 19 haziran 940 çarşamba günü ıaat 14 te 
askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez satınalma komis}'onuna 
müracaatları. 

Bolu Vilayetinden : ı 

Konya Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
20,000 lira dııbilinde er kundura eski mütehhidi nRm ve hesa

bına paz.arlıkla satın alınacaktır. Evs.ıf ve hususi şartlkrı Ankara, 
fstanbul, Konya Lv. Amirliliteri Sntın:ılwa Komisyonlarında görüle
bilir. Kati teminatı 3UOO liradır. Pazarlığı 18.6. 9~0 günü saat 1 O da 
K o.ıynda Aıkeri Satın alma Komiıyonunda yapılnc.lktır İsteklilerin 
komisyona gelmeleri. 

Yeniçağa · Zonguldak yoluırnn O+ 000 - 35 + 950 kilooıetrelu 
1 arasıııda 2325') metre uzunluğunda şosl! inşa edilecektir 

Kapalı zarf usulile 48174 lira 45 kurut ketif bedeli üzerinden 
ekıiltmeye çıkarılan bu inşaat 2.7.940 tarihinde salı günü saat 15 de 
vilayet daimi encümeniııde ihale edilecektir. 

r. ,atbaa iş~e~ k1rtasiya ve yazı~na Lvz. 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinden : 

Eksiltme şartnamesi, mukavele, genel ve feııni, hususi şertna. Muktaı.i kağıdı ve kaplık ka~ıdı Vekalete ait olmak üzere 
me, metraj ve ketif hulasası cetvelleri Bulu nııfıa mddürlüğüııdeıı 1940 mali yılı içinde beher s yısı 8 • 12 forwa hes biyle I02, l02, 
2 lira 40 kurut bedelle alınacaktır. ı 103 l 4,1 15,106, sayılı sıhhiye ıvecmualımııın tabı işi açık ek&iltweye 

İstekliler ticaret odası ve ehliyet vesikalarını mektuplarına . konulmutlur. 
koyacaklardır. Muvakkat teminat 3614 liradır. ı Bu mecmuaların muhammen baskı bt deli klişeleriyle birlihte 

2,0v~ lira ve muvakkat teminat miktarı da 150 liradır. 
Konya Harasa Müdürlüğünden : t ~hale 2.7.1940 sah günü saat 15 de vekalette müteşekkil hususi 

Keoif bedeli 20458 lira 83 kuruı olan inek ahır inşaatı lcomıııyonda yapılacaktır. 
15.6.~40 tarihinden itibaren on beş gün müddetle ve kapalı Şartname her gün komisyonda görülebilir. 
zarf usulile eksiltmeye konulmuıtur. 1 Nakit olarak teminat vermek istiyenleriııde dahıı evvel müracaat 

Muvakkat teminatı 1534 lira 41 kuru§ olup Hara vezne· ederek parayı vezneye yatırmaları ve ma' buz.unu komisyona tevdi 
• sine yatırılacak ve eksiltme 1. 7 ·940 tarihinde pazartesi &"Ünü eylemeleri lb.ımdır. 
1 ıaat 15,30 da Konya Hara Merkezinde müteşekkil inoaat f 

Komisyouunda yapılacaktır· Proje ve şnrtnamtleri Hara Mü· 
dürlüiünden ve Konya Vilnyet Veteriner Müdürlüğünden 
bir lira bedelle verilir. 

lsteklılerin teklif zarflarını ve 2490 sayılı kanunun 2,3 
üncü maddelerile ıartnamede yazılı vesaiki eksiltme saatin 
den bir saat evvel Komisyona vermeleri, belli gün ve saatte 
Hara merkezinde hazır bulunmaları . 

Gümrük ve inhisarlar Vekaletinden : 

Ahdi tarife adlı kurs kit. bından 10 forma ve iki forma· 
lık ta cetvel olacağı tahmin edilen 300 adedinin bastırılması 
pazarlığa konulmu§tur. 

Pazarlık 26.6.94) çarıamba günü saat 15 de Vekalet Le
vazım Müdürlüğünde kurulu Satınalma Komisyonunda ya· 
pılac!\ktır. Menim dolayıaile Anadolu ve 

T rakyadan fa:ıla miktarda yeni 
t:nahıul buğday ielmesi ıehri· 
ınizde buğday fiyatlarını düşür· 
ıneğe başlamıttır. 

» kümes hayvanı ve 
tavşandan 0,50 M M v. Satınalma Komisyonundan : 

Bu if i9in 260 lira bedel tahmin edilmlo olup muvakkat 
teminatı 19 lira 50 kuruıtur. 

Şartnameler her gün Vekalet Levazım Müdürlüğünde 
görülebilir. 

Geçen hafta 10 para kadar 
olan dütüklükten soura bu hafta 
da 7-8 para kadar daha bir le· 
ne:ızül kaydedilmiftir. Son hafta 
İçinde Trakya ve Aoadoludan 

5646 ton butday ielmiş ve hepsi 
ııttıl m ııtır. 

Arpa fiyatları • da dütmekte 
dir. Buna yeni mahıullerin pi
Yaaaya çıkmağa baılamuı ve ih. 
racat yapılamamar.ı sebep olmak· 
tadır. 

Son zamanlarda en fazla ihraç 
olunan iıda maddelerimizden 
hiri olan faaulye harp vaziyeti 
dolayııilc bazı memleketlere ib
taç edilememektedir. Bu ıebeple 
fiyatlar dilfmete baılamııtır. 

Bir Japon ticaret mümessili 
şehrimize geldi 

Dünyanın her tarafında letki
litı olan bir Japon kumaf mü· 

T d 
.. 1 k I . B k t Kt:tif bedeli 571 lira olan tamirat pazerlıkla yaptırılacaktır 

e avu e çı arı an yer.ı an no lar p 1 • 19 6 g ı r1 b .. ·· t 11 d d" K • · ~ 
T

- . 1 aza.r ıgı .. ·t çarşaaı a gunu saa e ır. atı temıoatı 8a 
urkıye Merkez Bankaaından: · ı· 6 k l k 'f K · ond ·· ·· ı·· 1· ı· l · 

I:;; 6 940 k ·t·b .1 b ıra > uruş o up eşı oınısy a goru ur. o ıp erın muayyen .,. • a şamı ı ı arı e an· , . · d b 
"not emisyonunun va:ı;iyeti fU· vakıtlt: M. M. Satınalma Komısyoıı n ulunmaları. 
dur: il 

Bankanın açılışında Toprak Mahıullerl Ofisinden : 
banka kanunu mucıbin· d 1 k b b b ce deruhte ediien mlk- ı Fakılı istasyonun a yapı aca an ar, idare inasile una müte 
tar 
Banlcıa kanununun 6-8 

158. 748,563 lira ferri işler götürü olarak kapalı zarf usulile eksilmeye konulmuştur. 
Ketif bedelı 73983 lira 50 kuruflur. 

f.ksillme evrakı 5 lira mukabilinde ofis umum müdürlüğünden 
alınabılir · 

madde!erine tedikan 
hazine tarafından vaki 
tediyat qlup tedavül· 
den ırer• çekilmit ol· 
datundan bundan ten· 
zil olunan 

1 Eksiltme ,25.6:940 tarihinde saat 1.5 de Ankarada ofis binasında 1 
yapılacaktır. f eklıf mektuplarmı havı zarflar makbuz mukabilinde 
ofisin mubaberat servisine teılim edilecektir. 

Bu miktara banka ka· 
nonu mucibince altın 
mukabili yapılan emi
ıiyon 
ile reeakont mukabili 
yapılan emiayon 

19.310. 186 lira 
139.438 . .367 lira 

17 .000 000 lira 

195.500.000 lira 
351.938,367 lira 

lıave olununca 15.6.940 taribindaki le· 
davüliin umum yekunu 551.9'38.367 
liraya balit olmaktadır. 

Bu yekunun 316.115.805 liraaı yeni harf 
li banknotlardan mütebaki 35.822,562 li· 
raaı da e1ki harfli banknotlardan müta• 
ııkkil4ir, 

t 
Muvakkat teminat miktarı 4949.17 liradır. 
İstekliler teklif evrakı ıneyanma ekıiltmeye girebilınek için ihale 

tarihinden nihayet iki gün evvel ofisten alacakları ehliyet vesikası· 
ı oı koyacaklardır. 

M· M. Vekaleti Hava Sntınalma Komisyonundan: 

~ı - ilaçlar, Klinik ve lsp~çiy~ri aı~ Hastahane Lvz. 

5 adet seyyar etüv pazarlıkla yaptırılacaktır. Muhammen bedeli 
12,000 lira olup kati teminat miktarı 1800 liradır. Pazarlığı 20.6.40 1 
perşembe iÜnÜ ıaat 11 de Hava Satınalma Komiıyonunda görülebi- 1 

' 

Ka•hırıi V.\Btflar.\ haiz olanların muvakkat teminatlarını 
Vekalet ve7.neıine yatırarak belli gün ve saatte Satınnlma 
Komi6yonunda hazır bulunmaları ilan olunur. 

• • * Tarife tatbikatı adlı kurs kıtobından 10 forma tahmin edi
len IOO adedinin bastırılması pazarlığa konulmuştur. 

Pazarlık 26.6 940 çartamba ıünü saat 15 de vekalet levazım 

müdürlüğünde kurulu satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Bu iş içio 200 lira bedel tahmin edilmiş olup muvakkat temi· 

nah 15 liradır. 
Şartnameler her gün vekalet levazım müdürlüğünde görülebilir. 
Kauuııi vaaıflara haiz olanların muvakkat teruiuatlarını vekalet· 

veznesine yatırarak belli ırün ve saatte satıııalmn komisyonunda ha
zır bulunmaları ilin olunur. 

Kereste, Tahta ve saire 
D. D- Y ~Harı ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden : 

Metre mikabı muhammen bedeli 50 lira olan takriben 3.5 O 
metre mikabı çam kereate 2.7.1940 salı günü aaat 15.30 da kopalı 

urf uıulü ile Aııkarada idare binasında aatııı alınacaktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin l 0.000 liralık muvakkat teminat ile 

kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklifleriui ayoi gün ıaat 14.30 
a kadar komisyon reiılitine vermeleri lazımdır, 
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Cinai 

A) l\1Unakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme, Harita 

Eıki Kervan sarayı taıniri 
Vali konağı tamiri 

paz 14686 25 
,, 3937 93 

Yeniçata-Zoııguldak yelunun aruında şose 
İnf.;. 23250 m. 

kapalı z. 48 174 45 

Kitap satışı mağazaamda yap. tesisat paz. 

Sorgun kazasında göçmen evleri inş.: 20 ad. kapalı z. 
Sarıhamzalıda " : 40 ad. ,, 

(tart. 525 kr.) 
Bina tamiri 

,, : 48 ev 
: 60 ev 

Fakılı istasyonunda yap. ambarlar idare 
binasile buna müteferri işler (şart. 5 L.) 

" ,, 

paz. 
kapulı z. 

1350 -

12092 80 
24185 60 
29022 72 
32278 40 

571 -
73983 50 

Stadyum ve hipodromda yap. drenaj işi paz. 459 45 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari aıat, Hastahane Lvz. - ---
Muhtelif iliiç: 10 kalem aç. ekı. 3084 -
Seyyar etüv: 5 ad. paz. 12000 -
Rontgen cihazı teferrüatile beraber kapalı '7.. 7000 -
ilaç ve tıbbi wal:ı~me aç. eks. 
M ualece: 170 kalem " 1~06 52 

Elf:.ktrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) . 
Buşon minyon 2 amperl.k: 225 ad.-25 am· 

perlik: 100 ad. -20 amperlik: 125 ad.-
15 amperlik: 150 ad.-10 amperlik: 200 
ad.·makinato: 1 ad.·linjerit kağıdı: 1 ad 
kAyış raptiyesi: 2 kutu \temd.) 

" ' E '1Sucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. ----·----___ .,..,...~ --------.--
Er lr.unduraaı (temd.) paz 20000 -
Y a:ılık erat elbisesi: 500 tak. ,, 

l./ obilya, ve ev büro eşya~Muşamba, Halı, v.s. 
Tabure iskemlesi yap.: 100 ad . paz. 350 -

f\I atbaa iş l eri - Kır tasye-Yazıhnne Levazımı ____ _.,__ ~..........---- __,_ ~ ___.., 

Sıhhiye mecmuıısı tabı iti aç. eks. 2000 -
Tarif.-: tatbikatı adlı kursu kitabın bastı p8:l. 200 -

rılması: 100 ad. 
Cetvel bastırılması: 3'l0 ad. 

Kereste, tahta va~_s_a_i_r_e ___ _ 
Ç;; kereste · 3 5UO m 1 (tart. 875 kr) 

fJakliyat Boşa ltma Yükletme 

Lavemarin kömürü nakli: 9300 t. 
Eşya nakliyesi 

,, 

kapalı z. 

kapıılı z. 
aç eks . 

260 -

m11 50 -

16110 -

Eşya ııaldi: 1500 > t . ttemd.) paz. 5250 ~ 

10200 -Ma.len kömürü tahmil ve tabliye i'i: 30000 t.kapalı z. 

rıJ ahrukat Benzin, Makine yağları v . s . 

Odun: 2000 t. kapalı z. 
Meşe kamürü: 2r o t. ,, 
Mazot: 100 teneke benzin: 2000 teneke 
Motörin : 80 t .dizel silindir yağı: 2 t .·gaz ya· 

n 

" 

211 00 -
12000 -

9375 -
10600 -

jı: 1 t. (şart 53 kr.) 
Mazut: 250 t · benzin: 15 t ·gaz: 15 t. vakum 

yatı: 6 t. 
,, 

Odun: 60 t. 
,, : 1000 t . 
,, : 1650 t. 

Odun: 315 t. 
" : 1274 t. 
" ; 1725 t. 

Gaz yağı: 2 t. (temd.) 
Benzin: 2400 2900 teneke 
Me.den kömürü: 30·35 t. 
ince yajı; 3.5 t.·silindir yağı: 1850 k.·so · 

tuk ıu sabunu: 25 k. (temd.) 

Müteferrik 

Tirfoıı anahtarı T şeklinde 500 ad. 
Çiuko levha: 15 t. 
Baııdaj demiri 
Çelik kürek: 2000 ad.-kuma: 145) ad. 
Kazma kürek ve çekiç sapı 
Bezli zımpara katıdı, cam kağıdı ve zım· 

para tozları: 9 kalem 
Kapıül: 259200 ad. 
Elektrolit tutya: 170 t. (tart. 553 kr.) 
Elektrolit bakır: 500 t . (şart . 25 L.) 
Eter sabunu: 10· 15 t. 
Ambalaj nınlzeme.ti: 9 kalem 
Nal kayar iti (temd.) 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Çalı fasulye: 15,8 t.·aytekadın fasulye: 
37.8 t.·barltuoye fuulye: 63.5 t.-kabak· 
56 t.·hıyar: 17 8 t . 

Satır eti: 33 t . 
Ekmek: 35 t. 
K. fasulye 1.5 t -şeker: 2 5 t.·tuz l .2 t.• 

nohut: 1 t.·mercimek: 1 t.·makarna: 
1.5 t -arpa: 2 t. 

Süt bir senelik: 20 t . 
Erzak Darülaceze için (temd.) 
Ekmek cezaevi için (temd.) 
Butday ötüttürülmeıi : 100 t: 
Taze fuulye. 9.8 t. 
Kıbak: 9.8 t. 
K. ot: 393 t. 

pa:ı. 

kapalı z. 17500 -
,, 37950 -

paz. 5355 -
kapalı z. 22932 -

,, 29050 -
paz. 520 -
kapalı z . tenek . 3 50 
aç. eks. tonu 28 -

aç. ekı 
kapalı z. 
paz. 
aç. ekı. 

n 
kapalı z. 

aç, eks 
lcapalı z 

,, 
,, 

pıız. 

aç ekı. 

paz. 

paz. 
,, 

aç. ekı. 

" 

paz. 
,, 

" kapılı z. 

1450 -
8400 -

462 50 
3430 -
820 -

5590 -

897 -
110500 -
500000 -

7500 -

12135 25 

12!16 -
3250 -

980 -
687 -

19650 -

2202 94 
390 68 

3614 -

202 50 

906 00 
1813 92 
2176 70 
2720 88 

85 65 
4949 17 

34 46 

2.11 30 
1800 -
675 -

75 -

3flOO -

M0NAKASA GAZETESi 

Müracaat yeri Günü Saat 
---~-------

İst. Belediyeıi 
., 

Bolu Vilayeti 

Maarif Vek Kitap Depoları ve ya· 
yım evleri Müd. 

Y ozgad İıkan Müd. 

.. 
" 
" 

M.M.V. SAK 
Toprak Mahsulleri Ofisi Ank. 

Ank. Valiliği 

D.D. Yolları Haydarpaşa 
M.M.V. Hava SAK 
Van Valiliti 
Adana Belediyesi 
Bolu Memleket Hut. 

Bolu Belediyesi 

Konya Ank. iıt. Lvz. SAK 
Aıkeri Fabr. U. Müd. SAK Aok. 

21·6 40 14 -
21-6 40 14 -
2 .7.40 15 -

17·6-40 15 

ı-7·4o 15 
1·7 40 15 -
1-7-40 l!l -
1.740 15 

19 6-40 J 1 
25-6·40 15 

20-6-40 15 30 

27-6-40 IO 45 
20-6-40 11 -
30.7.40 a kadar 
25-6·40 15 -
2-7-40 15 -

21·6·40 15 -

18 6-40 10 -
19-6·40 14 -

53 - Ank lvz. SAK 17 6-40 14 -

150 -
15 -

19 50 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vek. Ank. 2-7-40 15 -
Gümrük ve İnhisarlar Yek Ank 26·6-40 15 -

,, 26640 15 -

IO'lOO - D.D.Y. Aok. ve Haydarpata Vezneleri 2·7 40 15 30 

1360 13 İıt. Aık. Fabr. SAK Salıpazar 2-7-40 14 
120 - Maliye Vek. Beşiktaş Hayrettin İ•ke · 2t 6·40 14 

leıi Cad. Kırtasiye deposu 
393 75 Ank LVl SAK 
765 - O D. Yolları 6 ıocı İşletme Adana 

1575 -
900 -
703 15 

Sarıkamı t Ask. SAK 
Aak. Fabr. U. Müd. SAK Aok. 
Ank. Valiliği 

20-6·40 w -
1-7-40 11 -

Bandırmıt Beled. Elek. ve Su İşlet. Müd 

3 7.40 
2·7·40 
4.7 40 
5.7 .40 

14 -
16 -
15 30 
16 --

3712 50 

1312 50 
2846 25 

80-1 -
1720 -
3679 -

774 -
63 -

108 75 
630 -

3-l 70 
257 25 

61 50 
419 25 

67 28 
6175 -

23750 -
562 50 
45 -
46 88 

9IO 14 

1532 -

150 -

147 -
103-

1474 -

Çukurova Haraıı Müd. 

iıtanbul Komut. SAK fındıklı 
Erzincan Tümen SAK 
Sivaa Tümen SAK 
Rclirne Aık . SAK 

,, 
,, 

Konya Mamleket Hut. 
Adana Belediyesi 

n 

Bolu Beleyiyesi 

D.D. Yolları Haydarpafa 
,, 

Ank. Valiliti 
,, 

" Aık. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

Ank. 8elediyeıi 
Aak. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

,, 
1\1.M. V. SAK 

., 
Adana Belediyesi 

Tophane Lvz. SAK 

İğnece Ask. SAK 
Konya Memleket Hut. 

,, 

,, 
Adana Belediyeıi 
Bolu Cezaevi Müd. 
Etlirne Aıkerl SAK 

,, 
" 
" 

1-7-40 13 

17-6-40 11 
8-7 40 15 -
4-7-40 15 -

17 6 ·40 9 30 
11-7 40 11 -
12·7-40 11 -
20·6 40 15 -

2-7·40 15 -
'25-6-40 15 -
21-6-40 15 -

5.7.40 
5 7.40 

20-6-40 
4-7-40 
1·7·40 

31-7-40 

2-7-40 
1 8·40 
1·8 -40 
2.7.40 

17·6 ·40 
25 6 °40 

10 30 
15 -
15 30 
15 30 
15 30 
t5 -

10 30 
lG -
15 -
il -
il -
15 -

19-6-40 14 -

18-6·40 15 -
20-6-40 14 -
20·6 ·40 15 -

1-7·40 15 -
25-6·40 15 -
10.7.40 14 -
17-6·40 10 -
20-6-40 11 -
20-6-40 10 -
11·7·40 16 -

Şartnameler 875 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vezneieriJI "i 
satılmakt adar. tj .. 

___,,.-~-~~~~---~.--/ q 

Nakliyat - 1_ü_kle ~ne : Boşaltma 
Ankara Levazım Amirl iği Satınalma Komisyonundan: 
Ankara silolarından alınarak gösterilecek değirmene nakl~ le 

cek 5800 ton buğdayın nakliye açık eksiltmesi 28·6 940 &aat 15 4t 
A nkara Lv. am irliğ i satıu alma kom· yonun da yapılacaktır. la 

Muhammen bedeli 4640 lira ilk teminatı 348 liradır. Şartn• ...... 
komiıyonda görülür. İsteklilerin kanuni \ esikalarla belli vakitti il 

komisyonda bulunmaları . 

fstanbul Aske ri Fabrika lar Satınalma Komfsyoundan : I' 
Ereğli ve Zonguld nktan Bakır köyüne 9300 ton LavemarİP ~ 

mürünün taşıttırılması kapalı zarfla 2 temmuz 940 salı günü ,,; 
14 de İstanbulda Salı pazarında askeri fabrikalar yollamasındaki; 
hna1ma komisyonunda ihale edilecektir Beher tonuna tahmin d 
len fiat 193 kuruştur. İste1<liler ilk teminatı olan 1390.13 lir:: ~ 
mahandığı makbu1u veya banka teminat zarflarını aynı gün 
13 e kadar vermeleri, şartname ber gün komisyonda görüleb~ 

~~~;__!enziı~ M~ltin~J_<ı_ijlan v. s.:.... 
Karaköse Askeri Sahnalma Komisyonundan : 

1 
Aşagıda yazılı mevad hizalarında yazılı gün ve S88tlerde k•P' 

zarfla Karaköse de csl.ı: eri sa tıııalma komisyonunda sa tın alınacalı1~; 
İıteklilerin ihale saatinden bir saat evveline ltador kanuni ve"' 
ve teklif mektuplarını komisyona vermeleri. 

Karaköse 
Iğdır 
Kağızman 

Odun kilo Tahmin bedeli İlk tem. 
617.6 25 15.441 11 58.50 
062.700 23.293 1747 

1.694.500 38.127 1860 

• f. 
ihale srün ft 5 

3 7.940 1 
. , 

Bayındır Belediyesinden : 
Belediyemizin elektrik motörüne muktezi 26 ton mazot ve i~ 

ton dört sıfır mak ine yağının kapalı zarf usuliyle münakuay• ~ 
karılmıştır. Talip olanların 20 6 940 suat 17 ye kadar belediyeııııı 
daimi eııcümeniııe müracaatları. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalın• 
Komisyonundan : 

Tahmin edılen bedeli 12.000 Jira olan 2 O ton meşe uı11aP 
Askeri Fabrikalar Uumum Müdürlütü Merkez Satın Alma KoOJ~ 
yonunca 2 7.940 sıılı günü saat 16 da kapalı zarfla ıhale edilecekti' 
Şarlnauıe parasız olarak komisyondan \'erilir. Taliplerin wuva~ 
teoıiııat olan 9fü) l irayı havi teklif ınektuplıtrıııı mezkür Künde ~ 
15 şe kadar komisyona vermeleri ve keııdile rinin de 2490 ouııJ•'' 
kanunun 2 ve J . maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarııı' 
ve bu işle alakadar tüccardan olduklarına dair ticaret oduı veıilJ" 
siyle mezkür gün ve saatte koınisyona würacaatları. 

Çukurova Harası Müdürlüğünden: ,_ 
Müeuesemizin bir senelik ihtiyacı bulunan iki yüı ~ 

bin kilo mazutun beher kilosu on beı kuruıtan ve on 11"' 

bin kilo benzinin beher kıloıu otuz dort kuruı ve keza ~ 
bet b in kılo gazın kilosu yirmi iki kuruı ve altı bin kilo~~ 
kum yağının kilosu aHmıı kuruıtan tutarı elan 49500 ~ 
bedeli muhammeııle 11 6 940 gününden itibaren yirmi , ... 
müddetle kapalı zarf usulile ekailtmeye çakarılmııtır. •-"' 

Talip olanların 2490 sayılı kanunun :t ve üncü madCIP".\ 
rinde yazılı veıaikle yüzde yedi buçuk teminatı muvakb 
olan 3712 lira 50 kuruıluk teminatla birlikle teklif mekt.., 
larmı ihale gününd ra&layan ı.7 .940 pazarteıi ıiinü aaat 1 
kadar Hara Merkezindeki Komiıyonu mahıaıuna verdi 
ve dcıha ziyade malumat almak iıteyenlerin de Hara 
dürlüğüne müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. - - - ----Mütefer.r.ik 

....._.İzmir Belediyeıiodeo : 
Belediye otobüılerine 17 kalem muhtelif yedek parp 

alınmaıı, yazı işleri müdürlüğündeki ıartoameai mucibiace açık 
ıiltmeye koı. ulmuştur . Muhammen bedeli 3340 lira muvakka~ -"" 
nah 251 liradır. Taliplerin teminatı Öğleden evvel it bao~.a 
yatırarak makbuzlariyle ihale tarihi olan 28.ö.940 c:uma poil ,,,-
16 da encümene müracaattleri. 

Ankara Belediyeıinden : 
İtfaye için IO kalem hortum veaair malzeme pazarlıkla alıaac• .... 
Muhammen bedeli 7130 liradır. 
Teminat 1060,5 lıradır. 
Şartnamesini srörmek İlteyenler her .ÜD encümen kalemill• _. 

iıtekliler de 18.6 .940 ıalı günü saat I0.30 belediye encümenine .., 
racaatları. 

Karaköse Askeri Satmalma Komiıyonundan : 
Mukaveleye batlanmak suretiyle Htın ahaacak Karak~ 

4.000.000 ve ltdırın 2.500.000 kilo tezej'i kapalı zarfla ekıU;..ı' 
çıkarılmıttır. ,,,1 

Karaköıe tezeğine tahmin edilen bedel 34000 lira ilk teraİ ,JI 
2550 liradır lğdırın tahmin bedeli 25000 lira ilk teminat 1875 lir:~ 

Eksiltme 1 temmuz 940 pazartesi günü saat 11 de Tiimeo ~ 
alma komiıyonunda yapılacaktır İatelr.liler teklif mektaplanaı 
10 • kadar komisyona teslim elmiş olmaları 18rttır. 

Şartnaoıe evaaf 175 kuruş mukabilinde görülebilir. 

Ankara Valilifinden : 
Nafıa garajıııda döküm işleri için alınacak bandaj demir 1() lı' 

zıran 940 perıembe günü saat 15 buçukta vilayet daimi encfl 
de ihalesi yapalmak üzere pazarlığa koııulmuıtur. fi 

Keşif bedeli 462 lira 50 kuruı muvakkat teminata 34 uı
kuruştur. 

lıteklilerin teminat mektup veya makbuzu ticaret oduı ~...lı 
ıiyle birlikte aözü geçen gün ve Aatte daimi eocilmeoe l'eı......-,.;. 

Buna ait keşif ve şartnameyi her gün nafıa müdürUltG11d• 
re bilecekleri. 

D. o. Yolları ve Limanları İıletme U. İdareııindeo: 
Muhammen bedeli 1450 lira olan 500 adet dört klıe T. re.ptf_ 

de dik tirfon anahtarı 5 7. Hf40 cuma günü aaat 10,30 da Ha".'~ 
paıada gar binaaı dahilindeki komiıyoa tarafından aıık ektill""' : 
uıulile ıatın ahnacaktır. 

Q 

1 



17 Haziran 1940 

Bu işe girmek iıtiyenleriu IOS lira 75 kuruşluk muvakkat te
ltıinat ve kanunun tayin ettiği veaaikle birlikte eksiltme günü saa-

Uııe kadar komiıyona müracaatlara lazımdır. f 
Bu işe ait şartnameler komiıyondan parasız olarak daiahlmak

t•dır. 
• • * Muhammen bedeli 8400 lira olan muhtelif ebadda üç ka· 

ltınden ibaret 15000 Kg. çinko levha 5.7 19.tO cuma günü ıaat 15 
de Haydarpaşada Gar binaıa dahilindeki komisyon tarafından kapalı 
l•rf usulile sahn alınacaktır. 

Bu ite girmek iıtcyenleriu 630 liralık muvakkat teminat ve ka- 1 
ııunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarına ayni r 
iÜn saat 14 de kadar komisyon reislitine vermeleri lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak datahlmak
t•dar. 

Ankara Belediyesinden : 
Belediye gazoz ve soda fabrikaları için alınacak olan 18 san · 1 

~ılcda 259,200 adet kapsül on beş gün müddetle açık ekıiltmeye 
1( ı "\ 
Onulmuştur. i 

Muhammen bedeli 897 liradır. l 
Teminat 67,28 liradır. •ı 
Şartname ve nümunesini görmek istiyenlerin her i'Ün encümen 

kalemine ve i.teklilerin de 2.7.940 ıalı günü ıaat 10,30 da belediye 
tııcümenine müracaatları. j 

Erzak, Zahir.e, Et. Sebze v. s. ~ =-- 1 

Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan : 

MÜNAKASA GAZETESi 

Zeytin yağı: 1 O t . 
Sığır efi: 462 t. 
K. •otan: 180 t. 
Buğday iğütmeai: 1290 t. 
Koyun eti: 35 t 
Sı§u eti: 644 t. 
Koyun eti: 54 t. (temd.) 

B. M O 7 a y e d e l e r --.-
Tepsi çatal biçak köstelı. küpe İj'ue agraf 

v.ı. eşya 

Kapak tahtaları 

Ambalaj kağıda 
Ke1ik çember 
Hurda sandık ve tahta 
Katar: 1 baş 
Çıralı kalas 

Elektrik avizesi, likör ve tatlı takımı 
Yün iplik: 295 k. 
Otebüs Şevrole marka 

paz. 
Kap. z . 

" ,, 

" 
" ,, 

aç. art. 

aç. art. 

" ,, 
" 

aç. art. 

,, 
ll 

" 

5200 -
83160 -
15300 -
25800 -
a5750 -

16200 -

1500 -

1000 -
600 -
400 -

400 -

aoo -
6237 -
1148 -
1935 -
1181 23 

1215 -

112 50 

75 -
43 -
31J -

30 -

Aak. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 
Sarıkamıt Ask. SAK 

. ,, 
lzmir Lvz. SAK 
Balıkeıir Kor SAK 
Liileburraz Ask. SAK 
Erzurum Lvz • SAK 

2-7-40 
3-7 40 
3.7 40 
3-7-40 
3.7-40 

26-6-40 
5-7-40 

T.C. Mrk. Bank Ank. Belediye Me· 20-6·40 
zat Salonu 

Maliye Vek. Beşiktaş Hayrettin İı· 
keleıi Kırtaaiye Oepoıu 

" 
" ,, 

M.M.V. SAK 
İst. lci İcra Unkapanı Fener Cad. 

N. 31 

24·6-40 

24-6-40 
24-6-40 
24-6-40 
17-6-40 

19,21-6·40 

İıt. 2ci İcra İ.t. Sandal Bedesteni 17,20 6·40 
,, 3cü ,, Bahçekapı Ayniye Han 17,20·6-40 
Bolu Nafıa Müd. 25-6-40 

3 

15 -
9-

16 30 
16 -
il -
11 -
16 -

14 

14 -
14 -
14 -
il -
15 -

13 -
9-
15 -

Kapalı zorfla 22 ton sadeyağı alınacaktır 8.7.940 pazartesi rü· . 
ııü saat 11 de Edirnede eıki müşiriyet daireıinde aatınalma lıomis- { 
Yonuuda yapılacaktır. Tahmin edilen bedeli 27,500 lira teminatı 
2063 liradır Evsaf ve tartnawesi hergün komisyonda görülür. İstek· 
lilerin sözü geçen ihale saatinden bir anot evveline kadar teltlif 
taıektuplarını komisyona vermeleri. 

1 
1 - 2ll0,1 OLl adet ıinek katıdı müte hhidi ııaw ve hesabına ı 

pazarlıkla utan alınacaktır. 
il - Pazarlık 19 Vl.940 çarşamba günü saat 14,30 da Kabataşda 

Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıl acakhr. 
ili - Pazarlıj'a i~tirak edeceklerin kendi nünıunelerile birlikte ı 

tayin olunan iÜn vo saatte teklif edecel.Ieri fiat üzerinden % 7,5 1 
rüveome paralarile mezkür Komisyona würacaatldrı ilaıı olunur. i 

(4945) 3-4 

Muhammen bedeli (Jl.O ) )) lira olan &fağıda ya~ıh iki kalem 
döşemelik d_eri 25.6.19-10 Sala günü 1aat 15 de kapalı zarf uıulü ile 
Ankaradu idare binasında satan alınacaklar. 

Midyat Askeri Satınalma Komisyonundan 

Bu işe girmek isteyenlerin (2475) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı güu ıaat 14 e 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

*** Şartnameler (165) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
Midyat birliklerinin bir seaelik ihtiyacı olan 15,000 kilo sade· 1 

Y•A-ınm aş ğıdıt yazılı şekil ve zamanda ihaleıi icrft edilecektir. 1 - Şartname ve nümuııesi mucibince birıı fıçılarının termimin· 
utılmaktadır . (4779) 4-4 

400 000 Des. ıı Ditemelik deri yeşil 
200.000 ,, n ,. kırmızı Taliplerin 2490 sayıla kanunun bu husus için istedıti şeraitte 1 de kullamlan neviden 5000 kilo reçina pazarlıkla satın alınncaktır. j 

~e ihale aaatinden bir uot evet ZHrflarını Midyat satın alma komis- 1 il Pazarlık 28. vı. 940 cuma günü aaat 14 de Kabataıda 
Yonuna verınit bulunmaları ! Levazım ve Mııbayıı at Şubesindeki Ahuı Komisyonunda yı..pılacaktar. r -

APARTIMAN VE Ev 
- ~ 

Mikdarı Eksiltme Teminatı M.bedeli İhale T. Saati · 111 - Pazarlığa iflirnk etmelı: isteyen firmalar nünrnnelerini Fe-
Cinı Kilo Şekil Lira K. Lira Kr 1 riköy b'ra fabrikasmn vererek locrübe ettirmeleri ve pazarlığa işti · 

Sadeyağı 15.000 K. zarf 1125 00 15000 \ O 5 7.40 cuma 10 rak için vesika almaları lazımdır. 
1 IV Şartııawe ve nfımune sözü geçen Şubeden parasız. alınrı· 

Erzincan Tümen Satına.ima Komisyonundan: bilir . 
120.000 kilo sığır etinin kaJ.>ıı lı zarfla ekı.iltmesi 1.7.940 pazar· 1 V İsteklilerin pazarlık için tıı}in oluııa n gün ve saatle % 7,5 

teıl güııü saat 15 de Erzincan Tümeu sahnalwa kom11yo:ıuııdıı ya. gyveume paral ıırile birlikle mezkur t' omisyona müracaatları 
Pılacaktır. Muhammen bedeli 3') 000 lira, ilk tern =nııt 225 ı liradır. i (48H7) 2 4 

Şartnamui komiıyonda a-örülür Teklif mektublımnın eksiltme saa· Vükse'i( Mu··hendis MektebiSatınalma i{omisyonundan : 
liııden bir saat evveline kadar komisyona verilmesi. 

D. D. Yolları ve Limanları .fletme Umum idaresinden : 
Muhammen bedeli 425 lira olen 51100 kalıp (takriben 1250 Kg) 

beyaz sabun 24 6.940 pazartesi günü saat l0.45 ou kırk beşte 
liaydarpatada Gar binası dahilindeki komisyon tarafındnıı açık ek· 

ı 

W.elı:tebimize kapnlı zarf usulile "30000" kilo dathç ve kuzu 
eti atanacaktır. Beher kiloıunuo bedeli "50" kuru' ve ilk teminatı 
"1125" liradır Eksiltmesi 24.6.940 S&lat 16 do mektepte yapılacaktır. 

(4674) 3-4 

AHIPLERINE: 
SIÔINAKLARINIZIN KAPI VE PEN

CERELERiNi YAPMAKTA 

iSTiCAL EDiNiZ. 

TIP GM - 1 DEMiRDEN 

TIP GH - 1. 91MIRDEN 

TIP H 'l . TAHTADAN 

Fobrikamııda yapılan yuka rdaki tiplerdeki 
Kapı ve Pencerelerin nümuneleri 

Villyet Seferberlik Müdüriyetinde mncuttur 
Gidip görebilirsinlı. 

Müracaat Mahalli ı 

MDNiP HERSEK 

•iltme usulile aatıu alınacaktır. ! 
Bu iıe girwek iıtiyenleriu 31 lira 88 kuruşluk muvakkat temi· ı 

hat ve kanunun toyin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü uatine 

lmtiyaz Sahibi ve Y ıızı işleri Direktörü: İsmail Girit 
Ouıldıfı yer: Alııo Baaımevi İ.t.oubul 

1 Galata Ömerahit Hanı yanında , Çanakçılı Han, Sci kat 

leı=:============N=o==3=1=-==3=2.::::::T=e=le=fo=n==ı=4=3=7=3=9==·========::::::=::•I 

tadar komisyona miracaatları lazımdır. 1 
Bu ite aid şartnameler komiıyoodan paruız olarak datıtılmak· 

tadır, 

Karaköıe Askeri Satınalma Komisyonundan : 
Mukaveleye bağlanmak bUretiyle satın alınacak Karakösenin 

135 Sürbehanın 190 ltdırın 160 Kağızmanın 125 Beyazıdan 44 ton •ı 
•ıtır eti kapıtla zarfla eluiltmeye çıkarılmıştır. 

Karaköıe etiııiu tahmin edilen bedeli 21600 lira ilk teminatı 

162u liradır. Sürbebaııın 33250 lira ilk teminata 2494 liradır. ltdırıu ı 
28oco lira ilk teminata 2100 lira. Kağazmanın 21875 lira ilk teminata 
1641 liradır. ı 

Ekıiltmeıi 17 lewmuz 940 paı.arteıi gÜ•Ü ıaat 15 le tümen 
lfllaoalma komis7ooundıt yapılacaktır. İıteldilerin teklif mektupların 1 

••at 14 e kadar kooıiıyooa -ermİf olmaları t•rttır. 1 
Evıaf ve ıartnanıe esasları kolordunun tekmil garniı.onlarında j 

~evcuttur. Sürbehaoı~ i7ll ve ltdmn 140 kuruş mukabilinde ve 1 

dıter ıarnizonlaraodakı de paraaız olarak her zaman görebilir. 1 

Balıkesir Askeri Satınalma Komisyonuadan : 
Erzakuı Mikda'ra Munkkat Ekıiltmenin Ekliltmenin yapıl. 

ciuıi kf· teminıth nevi günü ve ıaati 

Ekmek 90 00 742 50 kapala ;ıarf 'l6 6.940 10 
Sadeyat 3ö00 951 açık ekıiltme » 11 

SZqytiuyatı 3000 1 l'l 50 » > 11,30 
&bun 5000 135 ll > 14 
~Qru fuulye 90UU 135 > » 15 
•ox teker 6000 166 50 ;ıı .ıı 15,30 
.c\rpa 11500 58 32 ;ıı > 16.30 

Çanakkale l..>z. K. ihtiyacı olan cinı ve miktarı yukarıda yazalı 
trzak hizalaraoda yazıla güıı ve sııatlerde ihaleleri kapulı ve açık 
tkıiltwc ile yapılıu.:aktır 

Taliplerio muvakkat teminatlıuile birlikte ihale gün ve aaattin-
de Çanakkale deniz komutanlığı aatınalma komiıyonunda bulun 
~ıllıdır. i 

Kapala zarfla yapılacak ihalelerde iç ve dış zarfları kırmızı bal 
1 

bQmu ile mühürlenmiş olarak ihale ıaatinden bir ıaat evvel mak- ' 
Qz mukabilinde komiıyona verilnıit olmalıdır. 1 

Poıtada vaki ıecikmeler muteber olamaz, • 
. Evıaf ve t•rtnameler her ıün Çanakkale Dz. komutanlığı SAK 

1 

ıle İıt. Lvz Komutanhta aatınalma komisyonunda görülebilir. -Lüleburgaz Askeri Satınalma Komisyonundan : 
. Mikdarlara 45050, 4180, 6.JS t kilodan ibaret olaıak Üzere göste· 
tılecek dört wahal için cemau 644000 kilo ııtır eti kapalı hrf ile 
ekıUtmeye konulmuştur. 
ı· 45 bin kilo ıığır eti tahwiu bedeli 15750 lira, ilk teminatı 1181 
ita 25 kuruş. 54 bin kilo 11ğır etinin tahmin bedeli 18400 lira ilk 
lt11Jint1tı 1407 lira 50 kuruş 186 bin kilo sığır etinin tahmin bedeli 
65100 lira, ilk teminan 4505 lira 350 bin kilo ıığır etinin tahmin 
bedeli '22500 lira ilk teminatı 7375 liradır. 

İhaleleri 26 haziran 940 çartamba güuO saat l 1 de Lüleburi'az 
••keri ıatınalma komiıyonunda ayrı ayrı veya aym 1aatte yapıla
kıctar. 

1 

ı 

Tra vaux d'lmprimerie -Paeeterio - Fourniture de 
lmpreısi n re\'ues sanilnires Puhlique 20l O • 
im pressi on livre intitule « Applications Tarifs Gre a gre 200 -

100 p. 
lmpressioıı lableaux: 3')0 p n ?60 -

~is de C_o~s!!~ion, Planches._f_!'_~!~te 
Bois de c,1nstr. en sapin: 3,5rı•o m11 (cah eh 

p 875) 
Pli cach le mıı ~O 

TransE_ort-Chargement .:_Dechargment 
Transport chnrbon: 9300 t. Pli cach 
Transport effets Publique 1600 -

, 15001l t. (aj) 

Trav chargement et declıargcment clıarbon 
de lerre: 30000 t. 

Gre ia gre 
Pli cach 

5250 -
10200 -

C ombustible - Carburant-Huiles 

Benzine: 2400 2900 bidons 
Cbnrbon de terre: 3 1.35 t. 
Motorine: 80 t.-huile cylindre Diesel: 'l. t. -

petrole: 1 t. (cah eh :>3 PJ 
Mezout: 250 t.-benıine: ıs t.·petrole: 15 t. 
Bois: 60 t 

,, 1000 t. 
)) 1650 " 
" 201•0 )1 

Huile fine: 3,5 t.·id . pr. cylindre: 1850 k. -
snvon pr. l'eau froide: ~5 k. (aj) 

B ıi s: 3t5 t. 

" 1274 " 
1 1725 « 

Pc tr9le: 2 t. (nj) 
Clınrbon de bois de clıcne: 200 t. 
M:ızoul! 100 bidons · benıine: 2000 Üidons 

Oivers 
Tııe ·fonds en fornıe de T: 500 p . 
Tôle en zinc: J 5 t. 
F r.r pr bandor.e 
Pelle en acier: 2000 p .-pioches: 1450 p. 
Monches pr. pioches, pclles et martenux 
f'apier emcri entoile, papier pr. \'Crrc et poud 

re d'cmeri: 9 lots 
Cap•ules: 259200 p. 
Zinc eleclrolite: 170 t . (c"h eh 553 P) 
Cuivrc :ıı 500 ,, ,, » 25 L) 
Savon pr. hnrn~is: 10-15 t. 
Mnteriel pr. emballage: 9 Jots 
Fer a cheval ete. (ai) 

Pli cach le bidon 3 50 
Publique le t. 28 -
Pli cach 10600 -

lı 

Gre a gre 
Pli cach 

) 

" 

Gre iı gre 
Pli cnch 

l) 

Gre iı gre 
Pli cııcb 

)) 

Publique 
Pli cncb 
Gre iı gre 
Publique 

Pli cach 

Publique 
Pli cnch 

" ,, 
Gre iı gre 

Publique 

17500 
37950 -
2 1 ı oo 

5355 
22932 -
29050 -

520 -
12000 
9375 -

1450 -
8400 -
462 50 

3430 -
820 -

5590 -

897 -
110500 -
500000 

75(10 -

Bureaux 
150 Min . Hyg-. et Assist Soc Ankara 
15 - ,, Douancs et Monopoles ,, 

19 50 

10000 

1360 13 
ıw 

393 75 
765 -

" " 

Adm. Gen. Ch. de fer Etat Ankara 
Cnisses H . paşa 

Com. Adı Fab. Mil. bt. iı Salıpaıı:ıır 

Ministere Finances Beş:ktaş, Hay· 
rettin l~kelesi Caddesi 

Com. Ach . ln1 end Ankara 
6me Expl. Ch. de fer Etaı Adana 

Municipalite Adana 

2-7-40 15 -
26·6·40 15 -

26-6-40 ıs -

2-7 40 15 30 

2-7·40 14 -
24 ·6 40 14 -

20 6-40 15 
t.7-40 11 

2-7-40 ıs -774 -
63 

n " 
Municip. Bandırma Dir. 

25-6-40 15 -
f.xploit. Electr. 5·7-40 16 -

3712 50 

13 1l 50 
2846 15 
l'\75 

80-t 
ı :no -
3679 -

900 
703 15 

)08 75 
630 -
34 70 

257 ~5 
6l 50 

419 25 

67 28 
6775 -

23750 -
562 50 
45 -
46 88 

et Eau 
Dir. Etable Çukurova 
Com Ach. ColDm Mil Jst. F ındıltlı 

Div. Erzincan 

" > Sivas 
" Mıl Saııkamış 

Municipalile Bolu 

Com. Ach. Mil. Edirne 
., 
"' " 

Hôpital Rcgional Konya 
C. A Dir. Gen. Fabr. Mil. Ankara 
Vilayet Ankara 

lcr Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 

" Vilayet Ankara 

" 
" " Com. Ach. Dir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 

Municipnlite An~ara 
Com Ach. Oir. Gen. Fab. Mil. Ank. 

" ' n 
Com Ach. Min. Def. Nat. Ankara 

n n 
Municipalite Adana 

•·1·40 
l 7-6-40 
8-7·40 
4-7·40 
3-7-40 

21-6 40 

17-6-40 
ı 1-7-40 
l '.:!- 7-40 
20 ·6 40 

2. 7.4(1 

4-i-40 

5-7-40 
5.7.40 

20-6-~0 
4.7.40 
1-7-40 

31-7·40 

2-7-40 
1-8-40 
1-8-40 
2-7-40 

17-6-40 
25·6-40 

13 -
ll -
15 -
15 -
14 
15 -

9 Jo 
1 1 
ll -
ıs -
)6 -
15 30 

10 30 
15-
15 30 
ı5 30 
t5 30 
ıs -

10 30 
16 -
ıs -
il 
11 
15 ---c....c 
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Quotldien des Adjudlcat:ions 

ADMINISTRA TION ABONNEMENTS 
V ille et Province 
3 mola Ptrs 450 
6 fl50 

12 1500 
Etrnngı-r : 1 ~ mois Ptrs 2700 

Le No. Ptrs 6 
GAZETESİ 

(&lata, Eski Gümrük Cad. 

No. 5:.. 

l eleplıoue: 49442 

Pour la Publictte ı'adresser 
a l'Administration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etaı Bofte Poatale No. 1261 

Ta bleau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
------ ---- · ---M~de -Prix ~ Cautfôo~-·- Lieuxd';djudicatioo et du 

Objet de ı' adjudication J Heureı d'ıtdjudicat. eıtimatif proviaoire Cabier deı Chargeı oun 
------------~---~~----~~--~~~ ~~~~-

A c!judicatiolis au Rabai~ 
Cor:shl• ttıcra . f€r«ıcıtıer.E·lrcv. f':'._blics- ateriel de Construction-Cartographie 

Conıtr. Palais Eski Kervan 
Rep . konak Vnli 
Gonatr. chauısee s,route Yeniçağa-Zonguldak : 

232: 0 m. 
Conı.tr. maisons pr. immigres: 168 P (cah eh 

p 52;) 

Gre a gre 

" Pli cach 

Repar. bit. Gre a gre 
Constr. hanıars et bit. Aaministr. iı in Sta- Pli cııch 

tion de Fakili (cah eh 5 L) 

14686 25 
3937 93 

48174 45 

101579 52 

571 -
73983 50 

2202 94 
590 68 

3614 -

7618 46 

85 65 
4949 17 

Com. Perm. Municip. lstanbul 

" " Vilayet Bolu 

Dir. Etablissement lmmia-res Yozgat 

Com. Ach. Min Der. Nat. Ankara 
Office Cereııles Ankaı ıı 

21-6-40 14 -
21.6-40 14 

2-7-40 15 

ı-1.40 ıs 

19-6-40 1 ı -
25·6 40 15 -

Trav. drainaıe au Stadium et l'hyppodrome Gre iı gre 459 45 34 46 Vilayet Ankara 20-G-40 15 30 

Produits Chim igues et Fharmaceu_t!ques-lnstrume'!!s Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 

Div · medicaments: 1 O lots 
Etuve ambulant: S p. 
Appareil Roeııtgen avcc acccss. 
Produits pharmaceut. et ıırficles aaııit · 

Publique 
Grc a grc 
Pli cnch 
Publique 

3084 -
12000 -
:ooo -

Medicaments: 170 lots ,, t 5( 6 5'2 

231 30 
1800 -

675 -
75 -

El.ec,tricite-aaz-Chauffage Central (lf!slal~ation et Materiel 

Bouchon mİiDOn de diver~es ampl:res: 800 p.· 
machinette: l p. ete. (nj) 

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

ler Expl. Ch. de fer Etat H . pıtŞa 

C. A. Min Def. Nnt. Dep. Aviat. 
Vilay«>t Van 
Municipalite Adana 
Hôpital Regionnl Bolu 

Municipalite Bolu 

').7-ö-40 10 45 
20 6-40 11 -

Jusqu'nu 311.7.40 
25·6-40 15 -

2-7-40 15 --

21-6 40 15 -

Clıaussures pr. soldats (aj) Grc a gre 20000 -- 3000 - C. A. lnt. Konya, Ank. et ht. 18 6·40 10 -
Habita d' ete pr. soldats: 500 complets ,, Com. Ach. Dir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 19·6-40 14 -

Ameublement ,EOUr Hebitation et Bureaux-Ta~~rie ete. 

Fabrication tabouret: H10 p Gre a gre 350 - 53 - Com. Ach. fnt. Ankara 17-6-40 14 -

(Lire la suite en 3me page) 
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Memento des Fournisseurs ,,., 
LES ADJUDICATlONS QUl AURONT LIEU DEMAIN J8.6.9JO 

Muolcip. Ankara : 
Metopompe (No 1407] 
Billoııı vide1 de benzine (No 1451] • 
Trompe ete. [No 1451] 

Chemioı de Fer Etat : 
Plomlt en l'ngot (No 1435] 
Acier (No 1436) 
Montre de contrôle de gardienı 

(No 14%] 
Mu.out [N-> 1445] 

Com. Ach. Ecole Sup. lnge 
nieuu: 

Paia , huile d'holive1, farine, !ait, yo· 
ghourt ete. [No 14381 
Dir. Gen. Stcttiıtiqueı Ank. 

lmpreıaion ngiıtreı, reTUH ete. 
[No 1439] 
Municip. Adana : 

Habitı d'eıe (No 1439) 
Toile pour linceul LNo 1441) 

Procureur Gen. Eskişehir : 
Pain [No 1439) 

Munidp. Mudanya : 
Huile pour machin ... huile pour eylındre, 

petrole ete. LNo 1440] 
Com. Ach. Divisiou Milit. 
Çıttalca: 

Viande de boeuf [No 14401 
Dir. Gen. Exploit. Electr. Tramı 
et Tuooel lıtaobul : 

Fabrication briqae1 evce poudre de 
charbon [No 1441) 
H6pital Regional Aksaray: 

Pain, viande da mouton, !ait, yoghourt, 

• • 

beurre, riı., ble concuae et oigroıı' 
(No 1433) 

Com. Ach. Miniıt. Def. Nal· 
Ankara: 

1 . d'". t 'd. ııı•tl mpreHıon ctıquel u pour mc ıc• 

(No 1448) 
Voiture& de tr•:ı•port [No 1449] . 

t' 
Coıu. Ach. lnt. Mil. Toph•11 

fnıtal lntion eleetr. ecole des unite• d• 
transport (No 1448) 

Beurre (No 1448] 1' 
Repar. ma:ıhine et poııt remorqueur 5ı 

yad [No 14501 
Boiı [No 1451] 

Dir. Gen. Cartographie Apk•: 
Conetruction bi.tiue [No 1449) 

Municip. Trabzon : . fi 
Pierrea et couverclu en beton arın• ~ 

cnnali111tion [No 1449] 

Dir. Vakoufa Beyotlu : 
Ziııc camclote (No 1449] • 

Cor:o. Ach. lal Maritiaıe : 
Toıle bınnda (No 1450) 
Serı:• No 1-'39. 

Comite Central CToiu. Rouf 
Flanellu, caleçonı et aerv' etlel 

[No 1450) 

Municip. lstanbul : 
Produitı pharmaoeutiquu (No 1451) 

--ı;R>TES • Leı Nıııneroı eııtre r•1
•:; 

thhea ıont reux de notre foum• d• 
laqael l'nie a panı. 

(•) Leı affaireı ıaiviu d'une •'~ 
riıqı:ıe :• rapportent • du vente•P' 
adjadicatinn ii la ııırenchcra. 

MUZA YEDELER 
Askeri Fabrikalar Tekaüt Sandığı Reiıliğinden : ııl 

Kırıkkale askeri fabrikalar tekaüt ıandıtma ait ve mah 11 
11 

istimalleri olmıyau üstleri linoleomlu yemek uıaaası ile 130 1t11d ., 
1 yerli heuran yemek ıandalyası müıayede ile ıahlocaktır. Taliplft1 

28 haziran 9411 tarihinde Kırıkkalede müteşekkil heyete müracaat 1 

En müşkülpesentleri de dahil olduğu halde her sınıf tütün tiryakisini mem· 

nun etmek arzusunda bulunan 

iNHiSARLAR 1 DARESI 
bu kerre piyasaya arzettiği uçlu ve uçsuz GELiNCiK 

siğarasile, içimi tatla ve kokulu olmakla beraber mev 

cut nevilerden daha ince bir siğara arayan tiryaki 

zümresini tatmine çahşmıştlr. 

Bu evsaf, bilhassa bayanlar tarafından aranaldıGı için 

aynı zamanda onların da siSjarası olacaktlr. 

Fiyatı 16 1 2 kuruş 
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