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ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için Kurut 

3 Aylıj'ı 450 
6 850 

12 1500 
Ecııebi memlelı.etler ıçıı 

12 aylığ ı 27011 

Sayısı 5 K ur uş 

Günü geçen nushalar 

20 kuruıtur. 

SALI 
• 
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HERGÜN ÇIKAR İKTiSADi. MALI. TİCARi VE ZİRA[ 

Umum Tücca.rların ve müteahhit erin 
---

Ekonomik Haberler 
Ticaret Vekilinin r~uhim Beyanatı · 

Evvelki gün şehriroize gelen 
l'icaret Vekili Nazmi Topçoğlu 
diin sabal1 Ticnret Vekaleti Baş 
kontrolörlüğinde ithalat birlik 
ltrj müme11illerini kabul ederek 
ktndilerile ayrı ayrı ithalat va:ı:i
Yli etrafında a-irütmütlür. Bil ahara 
)' Qınurla İthalat Birliğinden bir 
btyet Vı· kili ziyaret ederek Türk 
l'iearet Bankasının İtalyaya ya
Pılan yumurta ihracatından mü 
tevellid Ticaret Vekaleti emrile 
Ve Merkez Bankasının açtığı 

lr•di üzerinden verdiji bütün 
kredilere aia bonoları protealo 
tderek bedelioi istedi(ini Ve 
kile ltildirmiııtir. 

Nazmi Topçoğlu, Vekaletin 
tQırile açılan bu kredinin böy
~tce protesto edilerek yumurta 
1~racat tacirlerinin müııkül vaı.i
l'ete düşürülmesi işiııi ebeınmi· 
~~tle tetkik edeceğini vadetmit· 

Vekil saat 15 de Taku Li
ltıited tirketini ~iyaretle şirket 
ltıildürü ile iÖrÜşmüş ve dünya 
ticaretinin aldığı vaziyet kartı · 
•1nda harici ticaretimiz etrafında 
direktifler vermittir. 

Vekil bundan sonra belediye
de vısli ve belediye rciıi Lütfi 
l\ırdarı ziyaretle uzun müddet 
torüımüttür. 

'ticaret Vekili muhtelif iktl
İ'di meseleler hakkında ezcüm
t funlım töylemittir: 

"Akdeniz deki vaziyet dolayı-
ı'l 1 e bundllıı sonra bir takım 

'-ıallar ielmiyecek diye fiayt te 
!tffülerindeo şikayet ediliyor. 
~ ·r -d- - d b • icıuet umum wu uru e u 
'-bab a-eldi. Milli koru:ıma ka- 1 
111lrıu mucibiuce teşkil edilmit 

Olan fiat mürakebe komisyon· ı 
1•rite yeni tesiıı edılecelc fiıtl 
tetkik bürolarının teşkil tarzı 
lı,kk ında buradaki ıtl.ikalı ma· 
laıularla temaaıta bulunacaktır. 
MılH korunma kauuuu muci

biıace her vilayette birer fiat 
"2ürakebe komiıyonları teşkil 
~di11ıniş buluu~aktadır. Bnndan 
~ll(a lzmir, lstanbul, Ankımı. 

~1bi büyük pi~aaa me~kez~erin
lt ayrıca üç fıat tetkık buroıu 
llrulacaktır. Yukarıda söyledi

~İQı fiat mürakebe komiııyonla
tı d, bu tetkilatla irtibat tesis 
~tcelderdir. 
Gıda maddeleri ve kir 

payları 

d Fia_t würakebes~n~e aı~a mad-
tlerınin en muhıwlerıle pa-
~llldu ve yüıılüden halk ihliya 
~'tıı kartılıyacak kıııınlarla bazı 
~lidai sanayi maddelerinin top· 

il ve perakende fiatları tetkik 
~1ltııektedir. Her ıın ıf tacirin 
'r Payları fiat mürakebe ko 
~~Yonu tarafından teabit edil
> t~tedir. Bu kar pryları taay 
} Gıı ettikten sonra bu nevi eş 
~tıırı perakende fiatı da kendi 
~111diue meydana çıkmıt ola-

~tır 

~ .. tr~kendede dahi o fiatların 
\~le.inde ıatıtlar olursa milli 
ıııfitı.ın111a kanununun ihtikar 
t 'ddeıinin tatbiki hareketine 
~~~İltcektir. Şimdiye kadar daha 
ı-/flde toptan fiatlarla meşgul 
,1~llştuk. Halbuki müstehliki 
~ tn asıl perakende fiatlıardır. 
~ ~,l•ncıyı murakabe altında 
~1'-ııdurup .la perakende fiatı 

serbest bırakmak müıtehlike 

faydA vermiyecetinden peraken· 
de fiatlıuı da tayin ve tespit e· 
derek aza ıni fiatları ili o etmeK-i 
muvafık bulduk. Fiat tayini üze· 
rine ellerindeki malı ııııkl amak 
ve yahud el altından ticaret yap· 
mak iıteyenler bplunursa bun
lar hakkında da milli korunma 
kanunu ahkamı dahilinde hare 
kete geçeceğiz. Halkın bu kabil 
hadiseleri derhal alakadarlara 
haber vermesi memleketin men· 
faali namına faydalı olacaktır. 

Gıda maddeleri itibarile mem· 
leketimiz hiç bir eksiklik çek
memektedir. Her.eyi mebzulen 
memleketimizden tedarik ediyo · 
ruz. Bu pyanı şiliraııdır. Yal
nız milnbasıran ithalat suretile 
temin edilen bazı maddeler 
dünkü !.adar tewin edilmemek 
tedir. Bu vaziyet karıısında hal
kımızdan beklenen memleket 
vazifesi hiç olmazsa fU buhranlı 

zamanların ıeçmesine intizaren 
bu kabil malları taleb etmemek 
ve yahud büyük bir tasarrufla 
kullanmaktır. Gıda ibtiyacluı· 

mızı aldılitan ıenra diğer ihtiyaç· 
larınızı buhranın izalesine kadar 
tahdid zaruretinde olduğumuzu 

lıerkesin t luiir etmeai li7ıın 
gelİT. Bununla beraber elımi~
deki vesaitle bunuıı izalesine 
çalışıyoruz. Bilha11a milli fabri
kalarda normal vaziyetten çok 
fazla imalat yapılabilmesi ıçın 

mevcud ekipleri iki, üç misli 
fazlasına çıkardık . 

Harici ticaret vaziyetimiz 
Buiünkü Akdeniz. vaziyeti 

bP.zı memleketlerle ticari müna· 
sebetimizin normal tekilde ya 
pılmasına manidir. Buna muka
bil Tuna yolile ilaraent yapabili
yoruz. Hiç şüphesiz ki gerek 
merkezi Avrupa devletlerinden 
bir kııırnı, rerek H.ilknnların 
iptidai maddeleri bizim ınemle-

ketiaıiz.d l! ll tedarik edilir. Bugün 
bu memleketlere yağ istihsıtl e 
dile•ı susam gıbi nebati madde
leri pnınuk, tiftik, yapağı ve 
diğer ba71 mevaddı bizden al
mak zaruretindedirler. Eıu iti
barile Akdeııizin kapnıunış ol
ması normal ticaretimiz üzerine 
tesir edecek h ide dej'ildir. 

Almanya ile yapılan 
anlaıma 

Almanya ile bır prensip an
latması yapıldı Teferruatı tet · 
kik edilmektedir Rurnaııyadaıı 

takriben 6 aylık ihtiyacımızı 

kartılayacak petrol ve müşlekkatı 
temin edilmiş ve l 1 ,000 toııluk 

ilk parti a-ehnitlir. Dilfer bau 
ihtiyacımızı karşılayac_!lk sellü· 
loz, maden direği ve saire gibi 
maddelerin teminini istihdaf e
den müzakerenin de bu b fta 
zarfuıda intac edileceğini umu
yoruz. 

Şehrin buğday ihtiyacı 
lstanbul şehrinin buiday ve 

un ihtiyacı işile tabiidir ki eht!m
miyetle meşgult\z . Son zaman
larda lstaııbulda bazı sebeplerle 
un stokları tenakus etmişti. Bu 
oun için Toprak Mahsulleri Ofi
sinin bergün verdiği mikdardan 
hariç olarak munzam butday 
vereceğiz Bu buğ"daydan yapıla-
cak un Belediye emrinde dura 
caktır. İcap ederse yeniden buğ 
day vereceğiz. Ofisin elinde de 
daima lstanbulda 1,:> aylak but 
day vardır. 

• 

Müteahhitl e rin Takvimi 

YARIN 19. 6. 9~0 ta Y APlLACAK İHALELER 

Teki:rdnğ Nafıa ı\'tüd.; 1 Sinek ldiğıdı (No 1451) 

Şoee inş. (No 1436) \ M. M. V. SAK: 
D. D. Yolları : Bino t amiri (No 1453) 
M~den pnılat ıcı roayi ( No 1437) 1 Ask. Fabr. U. Müd. 
El ııkırik malu me.i ( No 14371 1 Yazlık 11ryt el b .se•İ (No 1453) 

Yülut-k Mühendis Mektebi SAK: I Seyhan Ormaıı Müd.: 
Sa.d tty it yo~ar' peyn~ v e (No l•l lH) l Ankn odııı u (No 1448) • 

ht Vakıfür Mud : Gaziantep Belediyesi : 
Makarna •otan a n yumurta v • (No 1438) Çinko k., reste demir v.• ( No 1449) ,. 

iıt. Belediyesi : D. D. Yolları Balıkesir : 
Yol ioş. (No 1440) Müstnınel lralcı iir ( No 1450) • 

Kırklareli İıkiin Müd.: Kızılay Cemiyeti U Mrk. 
Göçmen ev!eri inş . (No 1440) Bardak ve olora (No 1450) 

Edirne C. Müddeium : Kırıkkale Nahiyesi İhtiyar He-
Elı:mak (No 1443) yeti: 

Çorlu Kor SAK: Yangın tulu ın baaı (No 1451) 
Slit ''•yoğurt (No 1442) Havuz in, . ( l\o 1451J 

Çanak. Orman Müd : Kandill i Lisesi SAK: 
Çu.ı kabuğu (No 1447) • Yotuı t vıı ıey tin (No 1451) 

Kütahya Belediyesi : Tophane Lvz. SAK. : 
Makine ve ail indir yağı nı aıot v • Sebze (No 1453) 

(No 1445) 

İnhisarlar Umum Müdürlü;ü: 
Harniş : [ ] 1 ırnak içıne ıı lınmıf ı -

nıııı alar, ışin bangı H } ılı ı;ueı.,de n ş 

Galva ,,, tel ııa ı dık ve kaaa çemberi o JuA-unu ~ Ö8' eıir. 

(No 1448) ( J Souunda yıldıı işa et i hul ı:ı unı• iş ler 
Eleklrik ma ı.emui (No 1449) miıa; ~deye aitti r. 

1
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/I UN AKASALA 
İnşaat -1 amirat- Nafıa işleri - ıl'laJzeme-tf arita - -- ... - - --- -- --. _,__ ___ _ 

Ankara Valiliğinden : 
Stadyum ve hipodromda yapılacak dorenaj ışı 20.6 1940 p e r

şembe günü saat 15 buçukla vilayet daiwi encümeninde ihalesi ya 
pılmak üzere pazarlığa konulwu ştur. 

1 Keşif bedel i 459 lircı. 45 kuruş ve tewiRatı ru uvakkatesi 34 lira 
46 kuruştan ibarettir. 

1 İsteklılerin teminat mektup veya ıuakbuziyle ticaret odnsı vesi-
kası ve bu işe ait nafıa müdürlüğünden nlecakları ehliyet ves ıkala 
riyle birlikte •ÖLÜ geçen gün ve saatle dnıwi eııcümene gelmeleri ! Huna ait keşif ve şartnameyi her gün nafıa müdürlüğünde gö· 
rebilecekleri. 

1 

Y ozgad iskan Müdürlüğünden : 
Yozgada şose ıle bağlı 35 kilometre mesafede Sorgun kazası 

tı1erkezinde ZU ve bu ka.L&ya aid olup kaza merkezine 15 kilometre 
mesafede baluııan Sarıhamzalı köyünde ( 148) ki topu ( 168) göçwe n 
evi toptan veya ~rup halinde kapalı zarf usulile eı<sıltmcye kon· 
muştur. ! İskan dairesi elinde mevcut bulunan HH metre mikap muhtelif 
ebadda mamul çam keresteyi eY batına birer birer metre mikap 

l hesabilc ve ıha)e bedeli üzuiudeıı tutarını düşmek farlile inşaat 
ınahallinde müteahhide defaten lesliw edecektır.Mütebak i kereste ve 

ı bilumum malzewei inşa iyc mevcut fenni şartname ve malzeme cet 
veliııe iÖre kullanılmak şarlile iıışaat aualıtar teslimi müteahhide 

1 aiddir. 
1 Beher evin keşif bedeli iskinca ve rilecek bir aıetre mikab ke· 
! reste bedeli dütmeden 60~ lira 64 kuruttur. 
1 Bu evlerden Sorıun kazası merkezinde yapılacak 20 ev bir 
j grup ve Sarıhamzalıda yapılacak 148 ev de 60, 48, 40 olarak in
' iaatm tamamı dört grupa ayrılmıştır. 
1 Uwumi keşif tutarı Sora-undaki 20 ev için 12092 lira 80 kuruş , 
• Sarıba .ıızalıda yapılacaklardan 40 ev için 24183 lira 60 kuruş, 48 ev 
' için w '/:/. lira n kuruş, tiu ev için 36278 lira 40 kuruş ki topu 

10157:) lira 52 kuruttur. 
) üz.de 7,5 besabile ilk teminat akçesi 20 ev için 906 lira 96 

kuruş, 40 ev için 1813 lira 92 kuruş, 48 ev için 2176 lira 70 kuruş, 
60 ev için de 27 LO lira 8~ kurut olnp topu 7618 lim 46 kuruştur. 

t:.ks ıltıne 1.7 .941> pazartesi günü ıaat 15 te Yozgnd İskan Mü. 
dürlü(üııde müteşekkil ~omisyonca yapılacaktır. 

Eksiltme ve fe11ni şartname ile plan 525 kuruş ıuukabilınde İs· 
kan Müdürlüğünden alınır. 

l Te ,,.lif mektupları eksiltme saatiuin bir saat evveli olan saat 
14 te Komisyon Riyasetine tevdi edilmiş bulunmalıdır. 

1 Ta liplerin ehliyet vesikalarile müracaatleri. 

İzmir Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 

1 
İzm ir Mst. Mv. ve merkezde gösterilecek yerde beheri 430 lira 

bedel keşifli hepsinin tutarı 860 lira olan iki aded furun pazarlıkla ı 

' tamir ettirilecektir. . 1 
} Pazarlık 20.6.940 perşembe günü saat 10 da kışlada lzmir ı~. 

\

• amirliti aatınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Teminat katiye akçası 129 liradır. 

l Şartnamesi v~ k~şifnamesi her g~n ko~isyon~a. görülebilir. 
t istekliler bellı gun ve saatte temıoatlarıyle bırlıkte komisyona 

· müracaatları. 
t 1 

18 Haziran 1940 

'
-~~~

İDAREHANE 
Galata, Eski Gümrük Cad. 

No. 52 
HUSUSi DAİRE 

iLAN ŞARTLARI 
ldarehanemizdc görü§ülür 

Telefon: 49442 

Posta kutusu rfo. 1261 

esleki Organıdır 

lstnnhul Beledlyeıfnden : 
Süleymaniyede Evkaf Müzesinin altındaki eksi Kervan Sarayın 

tamiri 2490 numaralı kanunun 46 ucı maddesinin L fıkrasına tev· 
fiken pazarlıkla yaptırılacaktır. Keşif bedeli 14686 lira ~ kurut ve 
teminatı 2202 lira 94 kuruştur. Keşif ve şartname Zabıt ve 
Muamelat Müdürlüğü Kalemindn görülecektir. İhale 21.6.940 <'Uma 
günü saa t 14 te Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin teminat 
mak buz veya mektupları, ihale gününden 3 gün evvel Fen İtleri 
Müdürlügüne müracoatle alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına aid 
Ticaret Odası vesikalarile ihale güııü muayyen saatte Daimi Encü
mende bulunmaları 

,., * * Va li Konağı bodrum katında yaptıralacak tamirat 2490 nu· 
maralı kanunun 46 ııcı maddesinin L fıkrasına tevfikan pazarlıta 

konulmuştur. Keşif bedeli 3937 lira 93 kuruş ve teminatı 590 lira 
68 kuruştur. Keşif ve şartname Zabıt ve Muamelat Müdürlütü Ka
leminde görülecektir. 

İhale 21.6.940 cuma günü aaat l 4 te Daimi Encümende yapıla
cnktır. Ta lip lerin teıniuat makbuz veyn mektupları, ibale tarihinden 3 
ııün evvel Fen i,teri Müdürlüğüne ruüracaatle alacalı.ları fenni ehliyet 
ve 940 yılına aid Ticaret Odası veıiW:alarile ihale a-ünü muayyen 
aoatte 1'aimi Encümende bulunmaları. 

İs tanbul Levazım Amirliği Satınalma Koyisyonundan : 
iııtanbulda Salıpazarında eşya ve techizat anbarının tamir ve 

iııtası pazarlığı 2 1.6.940 cuma günü saat 14 te Tophanede İstanbul 
Lv. imirliti satınalma komisyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 
28579 lirn 60 kuruş, ilk teminatı 2143 lira 5'J kuruştur Keşif ve 
talnamesi komisyonda iÖrülür. İsteklilerin kanuni nsikalarile belli 
1&atte komiııyona gelmeleri. 

il ~çlar, ~l!!i_~ v~-_..,.._,ls __ -pe-n-çi-ya_r_i a-ıa-· t-, -Ha-s-ta-h-an-e--L-v-z.-
Bolu Memleket Haıtahaneıinden : 

Hastahanewizia yıllık muu)ece ibtiyEAcı 2.7.940 salı guııu saat 
15 de ihalesi yapılmak üzere 20 iÜn müddetle açık eksiltmete ko. 
nulmuthır 

İliiç miktarı 170 kalem olarak tesbit edilmiştir. Muhammen be
deli 15 6 lira 52 kuruştur. 

Şnrtname ve ilaç muhteviyatım görmek iıteyen istekliler her 
gün da imi encüwene ve hastahaneye müracaat edebilirler. 

İsteklilerin ihale gününde % 7.5 nkçalarile vii ııyet daimi encü
meninde hazır buluıımaları ilan olunur. 

---~- .....,_--~..--------------

Elekt 11ik, H~gaz~ Ka~if~!. (Tesisa~ ve _Ma~z._2 
M.· M. Vekaleti Ha va Sahnalma Komisyonundan : 

18 15 metre yernltı kablosu ve teferrüetı par.arlıkla satın nlına· 
caktır . Muhnmroen bedeli 7603 lirn olup kati teminat miktarı l 140 
liradır Pa:ı:arlıwı 2 1.R 940 cuma günü s ıat 11 de bnva satııı alma 
komisyonunda yapılacaktır. İdari ve fenni şartname her gün öile
deıı sonra ınezkür koıniıyonda a-orülebilir İsteklilerin muayyen giin 
ve sa ııtte kati taminat ve kanuni belgeleriyle komiı;yonda bulun
maları. 

İzmir Belediyesinden : . 
Gü..nrük önündeki otobüs durak }'erine ele ktrik tesisatı yaptı

rılınası yazı i~leri müdürlüğündeki şartnamesi mucibince açık eksilt
meye konulmuştur. Muhammen bedeli 5~ lira muvakt.at teminatı 4 
lir.s 15 kuru~lur . Taliplerin tem inatı öğleden evvel iş bankasına ya
tırarak makbuzlariyle ihale tarihi olaa l 7.940 pazartesi günü saat 
16 da encümene müracaa t la rı . 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma 
Komisyonundan : 

Şı.rluamesindeki değişiklik dolayısife tahmin edilen bedeli .'.\2.400 
lira olen bir adet buhur kazanı ile 1 adet Turbo - Generatör Askeri 
Fa brikalar Umum Müdürlüğü merke1. sııtınıılma komisyonunca 3 
temmu7. 940 çarşamba günü sunt 15 de kapalı zarfla ihale edile
cektir. Şartname l lira 62 kuru~ ıuuka bilin de komisyondan verilir. 
Tıı liplerin muvakkat terniııat olan 2430 l irayı havi teklif mektupla
rrnı mezkur gü nde aeat 14 de it dnr komisyona vermeleri ve ken· 
dilerinin ıle 2490 numaralı kanunun 2 ve 4 Üncü maddeleriudeki 
vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu i şle alakadar tüccardan 
olduklarınn dair Ticaret Odaaı vesikasile mezkur gün ve saatte ko· 
wisyon n müracaatları. 

Mobilya, Büro ve Ev esyasi, Muşamb~ ves. 
lst anbul Levazım Amrliği Satmalma Komisyonundan : 

Beheri dört kişilik 83 adet tahta karyola alın&.!aktır. Müteahhit 
naın ve hesabına pazarlıkla eksiltmesi 21 -6·9-I ) cuma günü saat 
14,30 da Tophanede Lv. Amirli~i Satınalma Komisyonunda yapıla 
caktır. Tahmin bedeli 1909 lira ilk teminatı 143 lira 17 kuru ştur. 
Şartname ve nümuneıi komisyonda a-örülür. İsteklilerin Lelli saatte 
komisyona gelmeleri 

~- --..-.. - ---------------Nakliyat -Yükleme - B~altma 
Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan 

15000 toıt vagonlardan tahmil tabliye pazarlığında talip çıkma· 
dığından tekrar pazarlıkla eluiltınesi 20.6.940 sant 15 de Ankara 
Lvz. Amirliği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır· 

Muhammen bedeli 5250 lira ilk teminata 393 lira 75 kuruıtur. 

Şartnamesi komiıyenda a-örülür. 



2 M0NAKASA GAZETESi 

~: u gün ilan olunan Münakasa ve_u_·z_a~y_e_d_e_le_r_L_i_s_te_s~i 
Cinsi Şekli Muhm. bed. T emlnat Müracaat yeri Günü Saat 

~----~----~~~~~~~~~~-~~ 

A) l\1ünakasalar 

1 nşaat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme, Harit~ 

Fırın tamiri; 2 ad. paz. 860 -
Zoniuldaktu amele birliti hast. binasının 

zemin katının poliklinik haline ıfrağl 
(lemd.) 

kapalı z. 27166 63 

Harbiyede yedek subay okulu ioündeki 
bahçe duvarıuın ıeri çekilerek yeni· 
den inş. 

lst Salıpazar eşya ve techizat ambarı ta-
mir ve İnf. 

Koza boğum evi inş. 

aç. eks. 2409 64 

paz. 28579 60 

470 -

Elektrik-Havagazı-Kalorifer(tesisat ve malzemesi) 

Gümrük önündeki otobüs durak yerine aç. ekı, 55 -
elektrik tesisatı 

Buhar kazaDL: l ad ·lurbo generatör: 1 ad. kapalı z. 32400 -
(şar~. 162 kr.) 

Yeraltı kablosu: 1815 m. paz. 

Mobilya, ve ev bUro eşyası Muşamba, 

Sandalye Taksim bahçesi için: 45 ad. paz. 
Tahta karyola 4 kişilik: 83 ad. ·(müteahhit ,, 

nam ve hesabına) 

Nakliyat Boşaltma YUkletme 

Erzak nakli: 4000 6000 t. paz • 

Mahrukat Benzin, Makine yağlan v. s. 

Makine yatı: 2;)0 teneke (temd.) 
Benzin: lOO teneke (temd.) 
Odun: 10.5 t . 
Motörin: iOO t. (şart. 163 kr) 
Makine ynğı: 1 t.-mazot: 13 t. ince mnki 

ne yağı : 2 t.-beyaz gaz: 2 t .· ben:ıin: 

500 k.·lstüpü: 100 k . 
Gaz yafrl: 4 t. 
Meie odunu: 10 t. ·çam odunu: 5 t.·ruaden 

kömürü: 60 t. 
Mazut: 345 (temd.) 
Kriple maden kömürü: 500 t. 

Müteferrik 

Beyaz üstüpü: 200 k. (temd.) 
Çıwento: 750 torba 
Tuz çuvalı IOO kiloluk 
BakırkiSy temizlik memurluğu ve Emniyet 

a mirliğindeki 2 ad.-yaııgın tulumbası

nın tamiri 
Elektrolit baklr: 118673 k. tart 4 l6 kr · ) 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Ekmek: 90 t.·sadeyat: 3 6 t .• zeytinyat: 3 
t.·sabun, 5 t. k. fuulye: 9 t.·toz teker : 
6 t.·arpa: 115 t. (tashih) 

Sıiır eti: 360 t . (tart . 558 kr) (temd.) 
Ekmek: 145 t. (temd.) 
Ekmek, et, aadeyat, sabun v,ı 
Zeytin yağı, çay, k . ıoj'an, nohut, yumur-

ta ıiit v.ı. 

inek ıütü: 7 t. (temd ) 
Koyun eti: 2520 k.-dalak: 1800 ad . (temd., 
Ekmek 1 ci nevi: 9 t . (temd.) 
Taze yooca: 155 t. 

,, : 90 t. 
Sıtır ve keçi eti: 16 t. 
Sıtır eti: 100 t. 
Sadeysj': 33300 k. (temd ) 
Saman: 360 t . 
Patates: 12 t. 
Bulgur: lO t. 
Sadeyağ: 1.5 t. 
Toz teker: 1.5 t. 
Sebze meyve v.ı, 

paz. 

.. 
aç. elu. 
kapalı ı .. 
aç. eks. 

,, 
n 

paz. 
kapalı z. 

paz. 
aç. ekı 
paz. 

" 

kapalı z. 

paz, 
kapolı z. 
aç. eks. 

" 

aç. ekı 

" 
" kapalı z. 

paz. 
kapalı z. 
aç. ekı. 

" 
" 
" 
" Taze fasulye: 1050 k.·palhcan: 1050 k. do· ,, 

malcı: 750 k.-biber; 600 k .-kabak: 300 
k,·bamya: 50·:> K,·ıalatalık: 1000 ad . 

Ekmek: 19035 k.·un; 300 k. 
" Süt: 750 k.·yogurt: 750 k.·yumurta: 7500 ad. ,, 

Koyun eli: 2 t .. keçi eti: 3 t. ,, 
Şeker, makarna, 1alça üzüm, nohut, tuz v ı. " 
Patlıean: 120 t.· bamya: 35 t. -kırmızı doma· paz. 

tes: 7.6 t.·dolmalık biber: 9.6 t.-mayda
nez: 800U demet 

Ekwek: 2 I0240 k. 
Beyaz karaman eti: 13·15 t 

Sebze 

Sadeyat: 115 t. (tart. 748 kr.) 

B. M U 7 a y e d e 1 er 
Otomobil Şevrole ınarka 
Ahşap ev anka:ıı 
Jilet imaline mahsuı alat ve edevat 

Elektrik motörü 60 beyıirlik kompreıör 
ve eıki kondanıör 

Ev etyuı 

kapalı z. 

" 
aç. eks. 

paz. 

aç. art 
paz. 
aç. art. 

" 

" 

7600 -

Hah, v.s. 
40 50 

1909 -

20400 

1125 -
347 50 
157 50 

326!0 -
3000 -

H 40 -
1125 -

41000 -
7000 -

100 -
847 50 

195 27 

83071 10 

11 llOO -

700 -
900 -
900 

2325 -
1350 -
40 o 

25000 -
29294 -
5400 -
1200 -
1000 -
1350 -

630 -
3991 50 
456 25 

1942 50 
262 50 

1500 -
2597 -

2I024 -

149500 -

140 -

129 -
2038 -

180 72 

2143 50 

İzmir Lvz. SAK 
Zonguldak Amele Birliği 

lıt. Belediyesi 

Tophane Lvz. SAK 

20-6·40 1(\ 

1-7-40 16 -

3.7.40 14 -

21·6·40 14 -

55 50 Ank. Vilayeti 1-7·40 15 30 

4 15 lzmir Belediyesi 1-7-40 l6 -

2430 - Aık. Fabr. U. Müd , SAK Ank. J .7.40 15 -

1140 - M.M.V. Hava SAK 21-6-40 11 -

3 oı 
143 17 

İst. Belediyeıi 
Tophane Lvz. SAK 

20·6·40 14 -
21-6·40 14 30 

3060 - Çorlu Kor SAK 20-6 40 lG -

85 -
26 -
il 81 

2445 75 

3075 -
525 -

7 50 
64 -

14 65 

5403 56 

6830 -
978 75 

52 50 
67 50 
bi 50 

174 40 
101 25 
300 -

1875 -
2948 -

405 -
90 -

34 22 

1-45 79 
19 71 

112 50 
194 77 

1576 80 
750 -

8725 -

Çanak. Belediyesi 5.7.40 
. " 5-7-40 
Isparta Maarif Müd 27·6·40 
D.D.Y. Ank. ve Haydarpaşa Vezneleri 2-7 40 
Menemen Belediyesi 28 6-40 

15 -
15 -
14 - · 
15 -
15 -

Sultanıuyu Harası Mlid 29-6·40 11 -
Çorum Küçük Sıhhat Memurlar Müd. 24·6·4l) 10 -

Samsun Belediyesi 
;ıtaabul Belediyeıi 

11-7 40 15 -
3 7.40 15 -

Çanak. Belediyesi 
İzmir Belediyeıi 
İnhisarlar Umum MüeürlüA-ü 
İst. Belediyesi 

Aıkeri Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

5-7-40 
1-7 -40 

25 6-40 
206 40 

1·8·40 

15 -
16 -
14 -
14 -

14 -

Çanak. v~ İst. Deniz Komut. SAK 26-6-40 16 -

Ank. Lvz . SAK 19·6·40 
Çerum C. Müddeium. 27-6-40 
Çorum Küçük Sıhhat Memurlar Müd. 24-6-40 

,, 

İzmir lelediyeıi 

" 
" K ayıeri Aık. SAK 
., 

Manisa Tümen SAK 

" İzmir Ln SAK. 
Söke Ask. SAK 

" Sultansuyu Harasl Müd. 

" ,, 
Bolu Orman Okulu Müd. 
İıparta Maarif Müd. 

" ,, 

" 
il 

T ophaııe Lvz, SAK 

25-6·40 

24 5.40 
24·6-40 
24·6 40 
28·6-40 
28-6 40 
~-6--iO 
25-6-40 
18·6-40 
4-7-40 
4 .7 48 

29 6-40 
29-6-40 
29·& 40 
27 6-40 
21·6-40 

27·6 40 
27.(j 40 
27-6-40 
27 6-40 
24-6-40 

15 -
il -
10 -
10 -

16 -
16 -
16 -
15 -
16 -
10 -
10 -
10 -
11 -
10 -
il 
11 -
il -
15 
14 -

14 -
14 -
14 -
ı.ı -
14 30 

Burta C. Müddeium. 10-7-40 16 -
Yedikule Türk-Ermeni Hast. Çak· 28-6·40 a kadar 

makçılar Büyük Yeni Han 
Oarütsafaka Müd. Nuruoıwaniye Türk 1-7-40 15 -

Okutma Kurumu 
Ank. Lvz. SAK. 21-6-40 15 -

Çorum Belediye1i 
Kı.dıköy Vakıflar Direk. 
İst. 3 cü İcra Beyoj'lu Kumbaracı 

Y okutu .\~ 22 

24·6-40 
2-7-40 

18.21·6·40 

lıt. 4 cü İcra Tahtakalede .\: 1 20-6 ve 1-7-40 

İıt. 5 ci İcra Şitli Oımaobey Ahmet 22·6-40 
Sok, İkbal Apr. 

10 
9-

12-

il -
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-----.... --·-·-=-.... --·· ..... 
Tahmin 

bedeli 

40 50 
195 27 

lstanbul Belediyesinden : 
Teminat 

3 04 Taksim bahçesi için alınacak 45 adet sandalya 
14 65 Bakırköy temizlik memurlufıu ve Emniyet 

Amirliğinde bulunan 2 adet yangın tulum· 
basının tamiri. 

Tahmin bedelleri ile temina t mikdarları yukarıda yazılı işler 

ayrı ayrı pazarlığa konulmuştur. Şartnameler Zabıt ve Mua· 
111elit Müdürlüğü kaleminrle a-örülecektir. İhale 20.6 940 per· 
t•mbe ıünü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır Ta 
lipleriu teminat wnkhuz veya mektublarile ihale güuü muay· 
yen 1&atte Daimi Encümende bulunmaları. 

------~._...----~--Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan: 
Tekirdağındaki anbardan Muratlı anbarına 4000-601}0 ton erzak 

nakletirilecektir Paznrlıgı 20.6 94') perşembe gü nü saat 16 da ya· ! pılacaktar. Mu lam men bedeli 20,400 lira kati teminatı 3060 liradLr· 
1 isteklilerin belli gün ve saatte Çorluda Kor Satınnlma Komisyonu· 

na müracaatları. 

1 Mahrukat, Benzin, Malcina yağları v. s. . -.........~~-....-.----.---..-·~-- . . ~ -· 
Adann Belediye Riyasetind~n : 

Belediyenin yıllık beıı:ıin ihtiyacı olan 1600- 19 O teneke ben· 
:ıinle kanaraııın yıllık ihti.yacı olan 800 - 1000 teneke benzin kapalı 
zarf uıulile ıatın alınacaktır. 

Beher teneke benzinin muhammen bedeli 350 kuruştur. 
Muvakkat teminatı 774 liradır. 

Şartnameler belediye yazı işleri müdürlüğündedir. İsteyenler 
orada görebilirler. 

İhalesi temmuz.un 2 inci salı günü saat onbeşte belediye encii
meninde fdpılnc ktır, 

Taliplerin usulü dairesinde hanrlanmış teklif mektuplarile bir 
likte Ticaret Odası vesikasını ihal e günü saat on dörde kadar be· 

~ lediye riyasdiııe vermeleri ilan olunur. 

l Ankara Valiliğinden: 
ı Keşif bedeli 9.\75 lira 295 ıantiınden i bıuel bulunan 2000 tene· 
, ke benzin ve 100 teneke mazot mübayaa işi 4.7.91 l perşembe gii· 

nü saat 011 beş buçukta ihalesi yapılmak üzere kapalı zarfla ek" 
ı ıiltmeye konulmuştur. İsteklilerin teklif mektupları 703 lira 15 
I kuruşluk muvakkat teminat mektup veya oıekbuzu, tidaret oda•~ 

\ vesikasiyle birlikte sözü geçen ı:-ünde s&Rt 14 buçuğa kadar daio>1 

' encümen rei sliğine \'erilmesi lazımdır 
İ İstekliler keşif ve şartnameyi her gün nafıa müdürlüğünde gö· 
: rebilecektir. 
ı 

D. D· Yolları ve Limanları İtletme U. İdaresinden: 
Muhammen bedel 32610 lira olan 30!') to ıı motorin 2-7 -940 salı 

' günü saat 15 de kapalı :zarf usulile Ankarada idare binasınde ıahfl 
' alınacaktır. 

j Bu işe iirmek istiye1>lerin 2445,75 liralık muvkkat taıniont ile 
1 kanunun tayiıı ettiği veıika' arı ve tekliflerini aynı gün saat 14 de 
! kadar komi•yon rei•liğine vermeleri laz.ımdır. 
f Şartnameler 163 kuruşa An icara ve Haydarpaşa vezııeleriude sıı 
tılmaktadır. 

Sıvat Askeri Satınalma Komisyonundan : 
1650 tou odun kapah zarfla eksiltmeye konmuştur. Muhamllleıı 

, bedeli 37,950 lira ilk temiııatı 2846 lira 25 kuruştur . İhalesi 4.7.940 
1 pertembe a-ünü aaat 15 de SLvas askeri sahnalma komisyonund11 
1 • t 
yapılacaktır. isteklilerin teklif ınektuplarıoa ihale saatinden bir sa•. 

' evveliııe kadar komisyona verilmesi. Şartııamesi İst. Lv. AmirliJ1 

1 sahnalma komisyonunda iÖrulür. 

Erzincan Askeri Satmalma Komisyonundan : 
ı Bayburda teıHm tartile bir mityoa kilo odun kapah zarfla ek: 

1 
ıiltmeıi 8 teaımuL 940 puarteıi ıüuü saat 15 de Erzincan ukerl 

, aatmaluıa Ko.da yapılacaktu. 1ahmiu edilen bedeli 17500 lira illı 
! teminatı 131t lira 50 kuruştur. Şartnamesi bergün Ko.da görülebi· 

lir. Teklif mektuplarının eksiltme saatinden bir saat evvel l(o.P11 

ı verilmesi. 

1 
İstanbul Belediyesinden : 

Darülaceze müeueıeıi için lüzumu olan 500 ton kriple 
' maden kömürü kanalı zarf uıuUle eksiltmiye konulmufuır· 

ı• Tahmin bedeli 7000 lira ve ilk temhuıta 525 liradır Şarl~a: 
me Zabıt ve Muamelat Müdürlüiü kal~minde aörülecektır· 

t İhale 3·7 940 çarsamba günü saat 15 -tle Daimi Encümende 
l yapılacabr· Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplar• 
! ve 940 yılına alt Ticaret Odası veıikalarile 2490 numaralı 
1 1 • 
. kanunua la.rifatı çevre.Jinde hazırlıyacakları teklif mektup •. 
ı rını ihale günü saat 14 de kadar Daimi Encümene verınele · 

ri· 
ı -----------
1 Mü tefe r. r. i k 
ı , Askeri Falıırikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satmatına 
İ Komisyonundan 

1 Tahmin edilen bedeli 83071, 10 lira olan 118673 kilo elektrolit 
bakır müteahhit nam ve hcsabıııa askeri fabrikalar umum müdürl~ 
iü merkez satıııalma komisyonunca l.S.940 perşembe iÜııÜ ,aat 1• 

1 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 4 lirn 16 kuruş wııiı' 
! bilinde komisyondan verılir. Taliplerin uıuvakkut teminat ol•; 
: 5403 lira 56 kuruşu havi teklif mektuplurnı me:ıkür ifÜnde ıaat 1, 
l e kadar kowiıyona vermeleri ve kendil ıo rinin tle 2490 11um11ralı Jıll 
I ounun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikie komisyencu olmadıkların•;: 

ı bu itle alakadar tüccardan olduklarına dair ticaret odası veıik•11 

mezkur ıün ve saatte komiıyona müracaatları. 
1 1 
1 * * • Tahmin edilen bedeli l I0.5Uı.J lıra olan 170 ton Elektr~ 11 • 

tutya Aıkeri Fabrikalar Umuıo Müdürlüğü Merkez Sdınalma ~ ~ 
miıyonunca 1.8.940 perşembe iÜuÜ saat 16 da knpala zarfla ib• 

· edilecektir. Şartname 5 lira 53 kuruş ıuukabilinde komisyo11d11~ 
1 verilir. Taliplerin muvakkat temiuat olan 6775 lirayL havi teıı.I j 
. mektuplarını mezkür aüude aaat 15 şe kadar kowiıyoııa veroıele'. 
1 ve kendiler~nin de 2400 sayıla kanunun 2 ve 3 maddeleriudeki "j 

saikle komuıyoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüocardaı> , 
1 duklarına dair Ticaret odası veaikaaile me.1kür ıriln ve saatte JıO 
l 

i 
b 

• 

t 

' t 
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... 
1•1ona müracaatları. 

~ • • * Tahmin edilen bedeli 500.000 lira olan 500 ton elektrolit 
•kır Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma Ko· 

1111İaYonunca 1.8.940 perşembe ıünü sut 15 te kapalı zarfla ihale 
~ilecektir. Şartname 25 lira mukabilinde komiıyoodan verilir. Ta-
Plerin muvakkat teminat olan 23.750 lirayı bavi teklif mektupla

;~llİ lllezkiir günde 1aat 14 e kadar ko~iıyona vermeleri ve ken 
I ilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve1aik
~ ls.oıniıyoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccardan olduk· 

MÜNAKASA GAZETESi 

rada Lvz. Amirliği Satınalma Ko. da yapılacaktır. Muhammen be· 
deli 111600 lira ilk teminatı 6830 liradır. Şartnamesi 558 kuruş mu. 
kabilinde Ko . dan alıııır. Kanuni ve ticaret Odası vesikalarile belli I 
saatte Ko da bulunmaları. 

Bursa C. Müddeiumumiliğinden : 

1'1ba dair Ticaret Odası vesika1ile mezkur ıün ve aaatte komis · 
'

011
• müracaatları . 

Bursa Cezavinin 10 Temmuz 940 tarihinden 1 Haziran 
941 tarihine kadar 210,240 kilo ekmek ihtiyacı 10 Haziran 
940 tarihinden 10 Temmuz 940 tarihine kadar 30 gün müd· 
detle ve kap:ıla zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır . 

1 İhale 10·7·940 tarihine rastlıyan Çarıamba günü saat 16 da ı 
• • • Tahmin edilen bedeli 5590 lira olan 9 kalem bezli zımpara Bursa Cümhuriyet Müddeiumumiliğinde icra P.dilecektir. Talip 

~itıdı, cam kağıdı ve zımpara tozları müteahhit nam ve hesabına olanların muhammen bedeli olan 21024 li ranın yüı:de 7,5 ' 
lalteri fabrikalar umum müdürlütü merkez satın alma komiıyo yüzde yedibuçuk hesablle 1576 lira 80 kuruşluk teminatları . 

111111ca 31.7.940 çarşamba iÜnÜ ıaat 15 de kapalı zarfla ibale edile. ile birlikte teklif mektuplarını 10·7 940 Çarıamba günü saat ' 
Ctlttir. Şartname para11z olarak komiıyondan verilir. Taliplerin 15 de Müddeiumu·uilikte teşekkül edecek kom is yon riyase· 
-ııvakkat teminat olan 419 lira 25 kurutu havi teklif mektuplarını tine vermeleri ve eksiltmeye çıkarılan maddenin ıartnamesi· 
~tllu'.ir a-ünde uat 14 de kadar kemiıyona vermeleri ve kendile- ni görmek isteyenleri yevmi mezkurdan evvel Cümhurivet 
'

111in de 2490 aayılı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki veaaikle ko· Müddeiumumiliğine müracaatları ilan olunur. 
llıiıyoncu olmadıklarına ve bu itle alakadar tüccardan olduldarıoa : 
tltir ticaret oda11 veıikuiyle mezkur ıün ve saatte komiıyooa mil· : 
t'C.•tları. 

Ankara V alililinden : 

Manisa Askeri Satınalma Komisyonundan : 
Maniaa tümen merkez birliklerinin ihtiyacı olan yüz bin kilo 

ıığır ve keçi eti mukaveleye bağlanacaktır. 

Kapalı zarfla ibaleıi 25.6.940 1alı giinü saat ondadır. 

JSTANBUL 

TiCARET VE ZAHiRE BORSASI 

17 • 6 . 940 
Ciıuıi 

Bo~dey yumaşalı: 

" ••rt 
kıı.ılc:a 

Arpo yemlilı: c:uv. 
Yulaf 
Mıs r earı çuv. 

• " dök . 
Ka~ar peyn ir 
Çavdar 

Susam 

FIATl.AR 
At•A'• Yulı:arı 
K. P, !(. P . 

5 32 
6 -

4 30 s 4 
5 -
5 :ı 

4 10 
47 - 51 -
4 30 

16 S5 

3 

'BERLITZ 
LiSAN OKULU 

294, iSTiKLAL CADDESİ 

BÜTÜN YAZ AÇIKTIR 
Fransızca, İngilizce. Al· 

manca Lisan kurıları 

Haftada 3 dera, ayda 4 lira 

Pamuk yo~ı 
Pey nir beyıu: 40 - 41 - ~--------·-28 ~3 32 S7 e·- - e 
Yapak Anatlol 63 eıs -

G E L E N 
Ton 

Bukd•y 718 
Susam 245,25 
Un 196 
Yapak 19() 1 
Mısır 100 1 

1 

Z•ylİR.)BA°ı 
Pamulı: 

Çavdur 

Yulaf 
Arpa 

Toa 
62 

2:!8,S 
75 
71 
61 

Napolitano ve Ladövez 
Terzi Akademilerinden 

Mezun 

T E R Z İ 

M. N. KOVUNO~LU 
~ Nafıa tamiratı uıütemadiye işlerinde kullanılacak olan lcazma, 
Grek ve çekiç ıapı mübayaa işi t.7.940 pazarteıi rünü uat 15,30 
~ vilayet daimi encümeninde ibaai yapılmak üzere açık eksiltmeye 
0nulanıttur. 

Hepıinin tutarı 25 bin lira olup ilk teminatı 1875 liradır. • Pamalı: _, SuHm 

İs~kl ilerin ilk teminat mektup veya rnakbu7lariyle 2~90 sayılı Zeytin>•~· ı Kuşyemi 

G D E N 

20 
Diploma derecesi : 

Ketif bedeli 820 l.ra muvakltat teminatı 61 lira 50 k\lruştur. 
. iıteklılerin teminat melıtup veya makbuzla ticaret oduı veaika · 
'lylc birlikte ıözii geçen gün ve aaatte daimi encümenine gelmeleri· 

Buna ait keşif ve şartnameyi ber iÜn ııaf ıa mi1dürlütüııde gö
ttbilecekleri. 

1. • • • Nafıa daireıi için alınacak olan 1450 kuma ve 2 bin çe· 
1~ kürek mübayaa ifi 4 7.940 perşembe günü aaat 15,30 da ihalui 
''Pıla:ıak ü:ı.ere açık ekıiltmeye konulmuttur 
1 Ketlf bedeli 3430 lira muvakkat teminatı 257 lira 25 kuruştur. 
~_ltldiluin teminat mektup veya makbuz, ticaret odası vesikalariyle 
ıtlikte sözü geçen gün ve saatte daimi encümene gelmeleri. 

Buna ait keşif ve tartna111eyi her gün nafıa müdürlütünde gö-
1tbilecek leri 

M M. v. Satınalma Komisyonundan: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 7.500 lira olan W.000 : 15.000 kilo 

thr ıabunu kapalı zarfla satın alınacaktır, Eksiltmesi : 2-7-940 ulı 
t6hij saat 11 dedir. İlk teminatı: 562,5 lira olup ııümuue, evsaf ve 
kttname komisyonda görülür. Taliplerin muayyen vakilteu bir saai 
t•tline kadar zarflarını M M. V. Sa. Al. Ko, na vermeleri. 

İzmir Belediyesinden : 
Fen heyeti depoıuna teılim 750 torba çimento ıatın alınması 

''tı işleri müdürlütündeki şartnamesi veçbile açık ekıiltmeye ko· 
'11lıtıuttur. Keşif bedeli 847 lira 50 kuruf muvakkat teminatı 64 li· 
b'dır. Taliplerin leminatı ö~leden evvel İf bankHaı a yatıraralıı mak-
lltl&riyle ıhale tarihi olan 1 7 940 pazartesi günü ıaat 16 da encü-

1111tne müracaatları. 
•• * 

·ı. 100 kiloluk tuz çuvalı alınacaktır. Bak : 
I~ lllarına 

İnbisarlu U. Müd. 

t = - --o=-=-:---

~k, Zahir-e, Et, Sebze v. s. 
"•keri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satmalma 

Komiıyonundan : 

1 Tahmin edilen bedeli 520U lira olan 10 ton zeytinyatı askeri 

2'btikalar umum müdürlüAü merkez satın alma komisyonunca 
.7. l!ıt40 ,alı iÜnÜ ıaat 15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartoa· 

llıe P<1rasız oiarak komiıyondao verilir. Taliplerin munlckat taminat 
~lQ -!90 lirayı bavi teklif mektuplarını mezkur günde ıaat 14 e 

d,, komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanu· 
~'-il. 2 ve 3. maddelerindeki veaaikle komiıyoncu olmadıklarına ve 

11 lfle alikadar tüccardan olduklarına dair ticaret odaaı veıikasiyle 
'-ttltur iÜD ve ıaalte komiıyona müracaatları. 

Erı.uruın Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
. 50.COO kilo koyun eti senelik mukaveleye batlanacağındau ek
'iltltıcai kapalı zarf uıulüoe h :vfikan 5.7.940 cuma günl Hat 16 da 
>lpılacaktır. 

loplu tutarı 1620l.I lira ve ilk teminatı 1215 liradır. 
Şartnameler koıniıyondtı mevcuttur. 

ı· lhctleye itlirak edecekler muayyen gün ve ııtalteıı bir aaat eve
ltıc kadar teklif urflımnı Erzurum Lv. imirlitı ıatın alına kom is· 

'
011una vermeleri. 

Ç,llakkale Müstahkem M~vki Satmalma Komiayonundan : 
' Aaağıda yazılı 11tır etleri hizala~ında ya:ıılı gün ve 1aatlerde 
~~Palı :zarfla ekıiltmeye konmuttur. lıteklilerin ihale ıaatlerindeo 
~t •ıat evveline kadar kanuni vesaik ve teklif mektuplarını Ça· 

lckale askeri aalınalma komisyonuna vtrmeleri. 
Miktarı Tutarı Teminatı İble iÜnÜ 

Kilo Lira Lira 
130,000 3.3,800 2535 
60,000 15,600 1170 

200,000 56,000 4050 
80,000 21,600 1620 

2.7 940 
2 7.940 
3 7 .940 
3.7.940 

Saati 

11 
'6 
il 
16 

"nkara Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan : 
~ 58 too butday öfiitmeıi kapalı zarfla eksiltmeye konmuttur, 
~-~tai 1.7.940 iÜnÜ aaat 15 de An karada Lv. amirliği aatınalma 
~isyonunda yapılacaktır. Mulaammen bedeli 87000 liradır. İlk 
~ıııat 5600 liradır. Şartnameai 435 k.uru'a komiıyondan alınır . 
tı ıie kanuni ye tiuret oda11 nsikaları bulunan teklif mektupla-
llın aeat 14 e kadar komiıyona verilmeai 

' ~' J&l ton 11ğır etinin pa:ı.arlıtıoda teklif edilen fiyat pahalı gö· 
dGtanden t~krar pazarlıkla ekailtmeai 19.6.040 aaat 15 de Anka· 

kanunun 2.3 üçüncü maddeleriude yazılı vesikıılariyle ihale günü , D I Ş F 1 A r L A R 
Manisa tümen aatınalma komisyonuna ielmeleri. 1 

Altın Şeref Medaıyısı 

* * • Salihlide bulunan birliklerin senelik ihtiyac ı olan 16 bin 1 
kilo sığır ve keçi eti mukaveleye bağlanacaktır. 

Açık eksiltme suretiyle ihalesi 25.6.940 aalı günü saııt ondadır. 1 
Hepsinin tutarı 4 bin lira olup ilk teminatı 300 liradır. 
İstekliluin ilk teminat •ıakbuz veya ıneklupl a riyle 2490 sayılı 1 

kanunun 2 ve 3 üncü waddelerinde yaLılı vesiluılariyle ihıtle günü 
Manisa tümen satıualnıa koıııisyonuııa gelmeleri. 

Bornova Askeri Satınalma Komisyonundan 
Birlik ihtiyacı için 12 ton patates açık ektiltme sureti)•le m üna· 

kasaya konmuştur. 
İhalesi 4 temmuz 940 perşembe günü saat onda yapılacaktır. 
Umuru tahmin tutarı 1200 lira olup ilk teminatı 90 liradır. 

Şartnamesi her gün Sökede askeri sRtınalma komisyonunda gö 

1 

rülürl; kl'l · k d b'ld' 'I k · d ' 1 ') b" J'Lt 1 ate ı erın yu arı a ı ırı en va tın e temınal arı ı e ır '" e 
Sökede askeri satınalnıa komisyonuna gelmeleri. 

Sarıkamıı Askeri Satınalma Komisyonundan: 
Aşatıda yazılı mevad kapalı zarfla eksiltmeye konmuftur. İha· 

lesi 3.7.940 çarfamba günü hizalarında yazılı saatlerde Sarakomıfla 
askeri aatınalma komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin kanuni ve · I 
ıikalarile teklif mektuplarını ibale saatlerinden bir 111at evveline lca· 
dar komisyona vermeleri. Şartnameıi Ankara, istanbul Leva21ın ! 
Amirlikleri satınalma komisyonlarında görülür. 

Cinıi Miktarı Tutarı Teminatı 

kilo lira lira 
Sıfır eti 462.000 83.160 8237 
Odun 2•000.000 21.100 1575 
K . ıoj'an 180.000 15.300 1148 

İhale 1aati 

9 
14 
16.30 

İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
1,290,000 kilo buğday Öğütmesi kapalı zarfla eksiltmeye kon· 1 

muştur. İbaleai 3.7.9~0 çarşamba günü saat 16 da İzmir Lv. Amir
liği 1Stıııalma komiıyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 25.800 lira 
ilk teminatı 1935 li!adır. Şartnaweıi lıergün komisyonda görülür. 
İıteklilerin ticaret odasında kayıdlı olduklarına dair \'eıika göstermek 
mecburiyetindedirler İsteklilerin kanuni vesikalarile teklif mektup
larını ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona vumt- leıi 

Balıkesir Kor Satınalma Komisyonundan : 
35.000 kilo lıoyun eti kapalı urEla eksiltmeye konmutlur. lha· 

lesi 3 7.940 çartamba iÜııÜ saat 16 da Balıkesirde Kor ıatınalma 
komisyonunda yapılacaktır. Ev.af ve tartları komisyonda görülür. 
Muhammen bedeli 15,750 lira rauvakkat teminatı 1181 lira 25 ku· 

' ruftur. İste klilerin kanuni vesikalarile bera ber teklif mektuplarını 
ihale Jaatinden bir 1aat evveline kadar komisyona vermeleri . 

lzmir Belediyesinden : 
Çocuk yuvuına ıenelik 7000 kilo inok ıütü satın alınması işi 

yazı işleri müdürlü~ündeki şartnamesi veçihile 24 6-940 pazartesi 
günü saat 16 ya uzatılwııtır. Muhamı.neıı bedeli 700 lira muvakkat 
teminatı 52 Hra 50 kuruştur, Talpilerin teminatı öğleden evvel ıt 
bankasına yatırarak makbu:ı.lariyle encümene müracaatları. 

,., • • Çocuk yuvasına ııenelik 2520 kilo koyun eti ve 1800 adet 
dalak utın alınma11 işi yo:ı.ı işleri müdürJüj'ündeki tartnamesi veç· 
bile 24.6.940 pazartesi günü saat 16 ya uzatılmıştır. Muhammen be · ı 
deli 9• lJ lira muvakkat teminatı 67 lira 50 kuruştur, Taliplerin te
minatı öğle.den evvel it bankasıııa yatırarak makbuzlariyle encümene 
müracıuıtları 

* * • Çocuk yuvasına aenelik 9000 kilo birinci nevi ekwek ıatııı 
alınma~• iti yaıı işleri müdürlüğündeki şartnameıi veçhile 24.6.940 
pazartesi ıünü uat 16 ya kadar uzahl'llıştır. Muhammen bedeli 900 
lira muvakkat teminatı 67 lira 50 kuruştur. Taliplerin teminatı Öl· 
leden evvel it bankaaına yatırarak makbuzlarile encümene müra· 
racaatları. ----· 

1 

EN iYl GIDA MAKARNADIR 

1 K A M ... 
MAKARNA FABRIKASI 

MAMULA TlNl TERCiH EDİNiZ ---- -
ADRES: Galata, Kara köy, Tünel yanıoda Perçemli sok .. ~· 21 • 23 

Taşra siparişler:i derhal icra olunur-. 

Buğday ı Liverpul 

Şikago 

• : Vinipek 

3 6S 
4 25 
s 85 

-o-

Kett'n 1.: L ondra 
Mıs r 

Beyotlu, Tünel karşısında 
Tünel Puajı ,,; 7 

·=-~:~-~~~:~liiC:~~ı 

1 - Mevcut fenol t•rtnamesi veya taliplerin teklif edecekleri 
nümuneler mucibince 100 kiloluk tuz çuvalı pazarltkla satın alına• 
caktır. 

il - Pazarlık 25 VI. 940 aalı günü ıaat 14 de iatanbulda Ka
batatda Levazım ve Mubayaat Şubeıindeki Alım Kowiıyonunda 
yapılacaktır. 

111 - Taliplerin pazarlık için tayin olunan gün ve ıaatte teklif 
edecekleri fiyat üı.erindeu Y. 7,5 güvenme paralarile ve nümunele
rile birlikte mezkür Komisyona müracaatları ilan olunur. 

(4946) 1-4 ..... 
Muh. bed. %7,5 tem. Ekıiltmenin 

Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. fekli saati 

Galvaniz tel 500 kg. ) 
Sandık çemberi 20 top ) 640 00 48 00 açık eks. 14 
Kasa » 5 ~ ) 
1 - Nümuneleri mucibince yu!:arda cins ve miktarı yazılı mal 

zeme açık eksiltme uıulile satın alınacaktır. 
il - Multammen bedeli, muvakkat teminatı ekıiltme aaati bi· 

usında yazılıdır. 

111 - Ekıiltme 19. Vl.940 çarıanba iÜnÜ Kabatatta Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV - Nümuııeler sözü geçen şubede görülebilir. 
V - İıteklilerin ekıiltme için tayin olunan gün ve saatte % 

7,5 güvenme paralarile birlikte mezkür Komiıyooa müracaatları. 
(4853) 4-4 

• •• 
1 - Keşif ve şartnamesi mucibince İdaremizin Paşalimanı Ba· 

kım evi ahşap döşemelerinin tamiri iti açık eksiltme usulile ihale 
olunacaktır. 

il - Keşif bedeli ,,2475" lira muvakkat teminata ,, 185,62" liradır· 
ili - Ekıiltme 26. vı. 940 çarşamba iÜnü aaat 14 de Kabataş. 

da Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla 

caktır. 

iV - Şartnameler her iÜn ıözü geçen Levazım Şubeıi vezne· 
sinden 6 • kuru• mukabilinde alınabilir. " . ... 

V - isteklilerin eluiltme için tayin olunan gün ve saatte tartname-
ıioin ,,F" fıkrasında yuılı vesaik ve % 7,5 güvenme paralarile bir· 
likt~ mezkür Komiıyona müracaatları. (481U) 4-4 

* • • 
2 JO,l Oll adet sinek lcifıdı müteabbid i nam ve hesabına 

pazarlıkla satın alınacaktır. 

11 - Pazarlık 19 Vl.9t0 çarşamba iÜnÜ saat 14 30 da Kabatatda 
Levazım v• Mubayaat Şubeaind e ki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ili - Puarlıta işt . rak edeceklerin kendi nömunelerile birlikte 
tayiu olunan gün ve saatte teklif edecekleri fiat ü:ı.erinden % 7,5 
güvenme paralarile mukür Komisyona müracaatları ilin olunur. 

(4945) 4-4 

••• 
Cinsi Miktarı Muh. Bedeli % 7,5 teminatı Eakıiltme 

Bel ipi I0.000 kg. 
Bileme makinesi 300 adet 
zımpara ta••· 

Lira Lira Kr9. 

1500 112 50 

tekli aaati 

Pu. 14 
Aç. ekı. l!i 

1 - Şartname ve numuneleri mucibince yukarda cina ve mik
darı yazılı iki kalem eşya bi:ıalarında yazılı usullerle ulın alına

caktır. 

il - Zımpara tatı muhammen bedeli muvakkat teminata ekıilt· 
me ıaatleri hizalarında yazılıdır. 

111 - Eksiltme ve pazarlık 24. Vl.940 Paıartesi günü Kabataş
da Levazım ve Mubayaat Şubeıindeki Alım Komiıyonunda yapıla· 

caktır. 
iV - Şartname ve nümune'ler IÖzü ieçen Şubeden para11z alı· 

nahilir. 
V - İsteklilerin tayin olunan gün ve saatlerde % 7,5 güvenme 

paralarile birlikte meıkür Koaıiıyona müracaatları. (4710) 4-4 
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C crı sh ı elit r ~-fer< r c ti•n~-1 r c\I. f ublics-.., ateriel de Construction-Cartograptıie 

Repar four: '2 p. Gre a gre 860 - 1'29 - Com. Ach . lnt. lzmir 
Tran!>ferm. en polyclinique du rez-de·chawssôe Pli cach 27166 63 2038 - Union des Ouvriers a Zonguldak 

do la bat. d'hôpıtal de l'Union dcs ouv-
riers a Zonıuldak (aj) 

Reconstr. mur du jardin sis devant l'ecole dcs offi- 2409 64 180 72 Com. Perm. Mun. lstanbul 
ciers de reı;erves a Harbiye 

Repar. et constr. depôt equipement milit lst. Gre a gre 28579 60 2143 50 Com. Ach. Int. Tophane 
a Salıpazar 

Comtr. mnison ıericicu\ture 740 - 5S 50 Vilayet Ankara 

E ıectricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel 

lnstall. electr. au lieu d'Rttente des autobus Publique 55 - 4 15 Municipalite lzmir 
devant la Douane 

20 6 40 10 
1-7-40 16 

3.7 40 14 

21·6'40 14 

1-7-40 15 30 

1-7-40 16 

Chaudiere a vapeur: 1 p. turbo-generateur: 
p. (cah eh 162 P) 

Pli cach 32400 - 2430 - Com. Ach . Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 3-7-40 15 

Cible ıoutnitrain: 1815 m. Publique 7600 - 1140 - C. A. Min. Def. Nat. Dep. Aviat. 21-6-40 il 

A meublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 

Cbaiıe pr. le jardin de Taxim: 45 p . Gre a gre 40 SO 3 04 Conı. Perm. Municip. lstanbul 
Com. Acb lnt Tophane 

?.0-6 40 14 ·-
21 ·6 ·40 14 30 Lits en bobı: 83 p. (au nom et pr. compte du » 1909 - 143 17 

fourniueur) 

Transport-Chargement - Dechargment 

Transport provisions: 4000 6000 t. Gre a gre 20400 -

Comilustible - Carxburant-Huiles 

Motorine: 300 t (cah eh 163 P) Pli cach 

Huile pr · macbine: 1 t.·mazl)ut: 13 t.-huile fine Publique 
pr. machine: 2 t .·petrole blanc: 2 t. ben-
zine: 500 k.-etoupe: 100 k. 

Bois: 10,5 t. 
Petrole: 4 t. 
Boiı de chene: 10 t.·id. en sapin: 5 t.·char-

bon de terre: 60 t. 
Huile pr. machine: 250 bidons (aj) 
Ben2ine: 100 bidons 
Mazout: 34S t. (ai) 
Cbarbon crible: 500 t. 

Divers 

Sac pr. ıel de 100 k . 
Repıır. pompe a incendie: 2 p. 
Dechet de coton: 200 k. (ai) 
Cimont : 750 sac• 
Cuh:re electrolite: 118673 k. (c. eh P 416) 

Provisl ons 

" 
" 

Gre a gre 

Gre a gre 
Pli cach 

Gre a gre 

" 
j) 

Publique 
Pli r.aclı 

Leıumcs: 5 lots Gre a gre 
Viande de boeuf: 360 t. (cah eh 558 P) (aj) » 

Legumes, fruits ete. Puhlique 
Haricots fraiı: 10050 k.-aubcrgines: 10050 k.· ,, 

tomateı: 750 k.·poivre: 600 k.-couı geı: 
300 k.·combeaux: SOO k.·concombres: 
1000 p. 

Paln: 19035 k..farine: 300 k. 
Lait: 750 le: •• yoghourt: 750 k.·oeufs: 750LI p. 
Viande de mouton: 2 t. id. de chevre: 3 t. 
Sucre, macaronis, sauce, raisin, pois·chicbe, 

sel, ete . 
Huile d'olives: 10 t. 
Vinnde de boeuf: 200 t. 

J) 

> 

,, 
:ıı 

" 
" » ]) » 

80 > 
60 " 

130 .J) 

Pain pr. maison correctionnelle (aj) 
Haricots fraiı;: 9,8 t. 
Courıeı: 9,8 t. 
Foin: 393 t. 
Paiıı: 35 t. 
Haricots secs: 1,S t.·sucre: 2,S t.·,el : 1, 2 t-· 

poiı·chiche: 1 t.·lentilles: 1 t.·macaroniı: 
1,5 l"orge: 2 t. 

Viande de boeuf: 50 t. 

" 
,, > et de cbevre: 80 t. 

" " » " ,, ,, 80 ~ 

Beurre: 15 t. 
Tr~fle verte: 60 t. 

n 

" 
Gre a gre 
Pli cacb 

> 
,, 
> 

Gre a gre 
» 

Pli cach 
Grc a grc 

,, 

Pli cach 
,, 

" 
" Publique 

Fabric. farine de ble: 580G t. (e. eh 43S P) Pli eaeb 

3'2610 

3000 

157 50 
1040 -
1125 

1125 
347 50 

41000 
7000 -

195 27 
100 -
847 50 

83071 10 

12135 25 
11600 -
3991 50 

456 25 

1942 so 
26~ sn 

1500 
259i 

5200 
56000 
21600 
15600 
33800 -

980 -
686 -

19650 -
3250 -

11000 -
20000 
20000 -
15000 -

1800 -

87000 -

30;.o - Com. Ach Corps Armee Çorlu 

244S 7S Adm. Gen. Cb. de fer E.tat Anknra 
Cai.,ses H. paşa 

Municipalite MenemPn 

20·6-40 16 -

2.7.40 ıs -

28-'l-40 1 5 -

11 81 Dir. Fisc Isparta 27·6·40 14 ·-

85 
26 -

307S 
S25 -

14 65 
7 50 

64 -
S403 56 

<110 14 
68~0 -

34 22 

145 79 
19 71 

112 50 
194 77 

390 -
4050 -
ıaıo -
1170 -
2535 -

147 -
103 -

1474 -

82S -
1500 -
1500 -
112S -
135 -

5600 -

Dir. Etable Sultansuyu 20-6-40 11 -
Dir. Ecole Fonctionnaire S..nit. Çorum 24-6-40 lO -

~1unicipalite Çanakkale 

" ,, 
Municipalite Samsun 
Com. Perm. Municip. lslanbul 

Com. Ach. Fcon. Monop. Kabafache 
Com. Pcrm. Municip. lstanbui 
Municipalite Çanakkale 

» lzmir 
C. A Dir. Gen. Fabr. Mil. Ankara 

Com. Acb. lnt. Tophane 
11 ,, Ankara 

Dir. Ecolc Forestiere Bolu 
Dir. lnstruction Pul>. Isparta 

., 
" » 

" 

) 

,, 
,, 

Com. Ach. Dir. Gerl. Fabr. Mil. Ank. 
Com. Ach . Place Foı te Çanakkale 

" 
> 

,, 
" ,, 

Oir. Maison Correctionı'lelle Çorum 
Com. Ach. Mil. E.dirneı 

" n 

" " Hôpital Regional Konya 

,, " 

Com. Acb. Mil. Er2incan 

" 
Div. Manisa 

" " .. Mil. Midyat 
Dir. Etabliss. de Bacter •. et de 5erof> 

a Etlik 
Com. Ach. lnt. Ankara 

5-7-40 
5-7-40 

ı 1-7·40 
3·7-40 

ıs -
ıs -
15 -
ıs -

25-6-40 14 
20 6 40 14 
5-7·40 15 
l-7-40 16 
1-8 4ll 14 

19·6·40 14 -
19-6-40 15 
'J.7 6-40 15 
27·6 .. to 14 

27-6·40 14 
27·6·411 14 
27·6-40 14 
ı;;.6-40 14 

2-7·40 
3-7-40 
3.7.40 
2-7-40 
2-7-40 

10.7-40 
20-6-40 
2().6-40 
11-7 40 
20·6·40 
'20-6·40 

2·7-40 
2S-6-40 
25-6-40 
5.7.40 

26·6-40 

15 -
11-
16-
16 -
11 -
14 -
11 -
10-
16 -
14 -
15 -

15 -
10 -
10 -
10 -
14 -

1-1-40 ıs -

-------------------------------------------~~------~----~------~. w· " •~----------~~ 

Memento des Fournis&eurs 
L_F..S_A_D_J_U_D_ICATIONS QUl AURONT LIEU DEMAlN -19.6.940 

Dir. Trav. Publ. Tekirdağ ; 
Con•&r. chawuce [No 1436] 
Cheminı de Fer Etat : 

1 Dir. Gen . Monepoles : 

1 
Liıııuide pour falre hriller le metal 

[No 14'7] 
Articlu electr. [Nu 1437] 

Ecole Sup. lngenieura : 
Beurrr., yoı,ılıuurt, fromoge r.tc. (No 1438) 

Dir. Vakoufs lst : 
Macaronia, oi~nonı, farine, oeufı ete. 

[No 1438] 

Municip. lstanbul : 
Conıtr. rout~ (No 1440) 

Dir. Etnblissemeııt lmmigrcs 
Kırklareli: 

Conııtr. maiıonı immigreı [No 1440) 

Procureur Gen. Edirne: 
Pain (No 144:-\] 

Com Ach. Corps Armt!e Çorlu: 
Lait et Yoıılıourt (N..ı 14421 

Municip. Kutahya : 
Huile pour nıachine et pour cylindre, 

maı.oqt ete (No 1445J 

Fil galvaniac e1 cerceauıı: pour coiuııf 
[No 1448] 

Articlea electr. {No 1449] 
Papier tue·ı:ıouche [No 1451) 
C<ımite Central Croiu. Rouge: 

Verrea li eau ııt uuurdn {No 1450) 

Conıeil des A uciens du Nahiye 
Kırıkkale: 

Pompe a incendie LNo 1451) 
Conııtr. banin [No 1451) 

Com. Ach. Lycee Kandilli : 
Yoghourt et olivea [No 1451] 

Com. Ach. Minist. Def. Nat. 
Repar. bitiue [No 1453] 

Dir. Gen. Fabr. Milit. Ank. : 
Hııbitı d'ete pour ııolclaıı [No 1453) 

NOTE:S • Le• Numeroa entra paran• 
ıh~es ıont reıı:r de notuı jonrnal ılın• 
leqıuıl l'ınll• a paru. 

(•) Le• affaıres eu vieı d'une ute· 
riıque ae npportent iı deıı vente•p•• 
adjudication a in ııurenebere. 

(3 üncü sayfadan devam) 
Söke Askeri Satınalma Komisyonundan : 

Ordu hayvanatı ihtiyacı için 360 tou saman kapalı urfla wü· 
naka1aya konmuıtur. 

İhalesi 4 temmuz 940 )Jerşembe günü saat on birde yapılacak· 
hr. 

Umum tahmin tutarı 5400 lira olup ilk teminatı 405 liradır. 
Şartnamesi her gün Sökede askeri ıatınalma komiayonund• 

görülebilir. 
İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve üçüncü maddelerinde ya· 

zılı vesikelariyle gene bu kanunun tarifatı daireıinde teklif ve te· 
minat mektuplarını ihale saatından bir saat evveline kadar Sökede 
askeri satınalma komisyon riyasetine makbuz kerşılığıııda vermeleri 
ilan olunur 

• • 

MUZP YEDE.Lt=R 
Karacabey Harası Müdürlüğünden : 

Haranın 31 mayıs 1941 tarihine kadar istihsal edeceği tehminerı 
üç yüz ell ı bin litre inek on beş bin litre manda sütleri kapalı zarf 
uıulile satılacaktır 

Arttırma ıünü 2 temmuz 1940 tarihine rulıyan ıalı günü ıatlt 
en be.ıtir. 

Arttırma mahalli Karacabey Hara Merkezi bina11drr. 
inek sütünün litresiue dört kurut ve manda sütünün litresine 

yedi kuruf fiat tahmiu olunmuftur. 
Bu iş için bin yüz otuz lira muvakkat teminat alınacaktır. 
İıteklilerin şartnamesini ıörmek için Bursa Veteriner Müdürlii• 

söne ve Hard Muhasebesine müracaatleri. 
Zarfların saat an dörde kadar Komiıyona verilmesi mecburidir• 

Postada vaki ıecikmeleriu ıayılmıyacai'ı ilan olunur 

Sümer Bank Birletik Yün İpliği ve Dokuma Fabrikaları 
Müessesesinden ; 

Defterdar fttbrikuııula mevcut ve müzayede tarihinden itilıtare0 

bir ay a:arfında çıkacak Sandıklar da dahli olm k özcıe tahmint11 

2000 adet bot iplik Sandıiı. 
Mikdarı beş ton kadar tahmin edilen kıımen yanık ve rutubet· 

li çullar. 
Açık arttırma ile Defterdar Fabrikasında satılacaktır. 
Sandıklar 2.t.6.940 pazartesi aünü saat 14. 
Çullar 25 6.940 ıah günü saat 14 de satılacaktır. . 
Arttırmrya iştirak edeceklerin ilk teminat olarak sandıklar içıı:ı 

165 ve çullar için de 50 lirayı Katırcıofclu h ııındaki müessese,e 
veznHine veya Defterdar Fabrikası veznesiııe arttırma başlamada" 
evvel yatırdıklarına dair makbuıı: ibraz etme.eri laı.ımdır 

latan bul Defterdarlığından : 
Cinsi Markası Modeli Plaka No. Muhammen kıyınelİ 

Kamyonet Enternasyenal 928 3774 200 lira 
Vera-i borcundan ötürü tahıili emval kanunu bükümleri d tt ir': 

ıinde haciz edilen yukarıda cinsi, markAsı, medel ve plaka nuıı>• 
ra11 yazılı bir aded kamyonet 2&.6.940 cuına aünü saat 14 le şu~ 
binası ön'1nde açık arttırma ıuretile ve peşin para ile aatılaca;ırı 
dan almak iıteyenlerin % 7 ,5 pey akçeler ile satış ıünü ve saatiocle 
Kilçtikpazar Şubeıine müracaat etmeleri, 

İstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 
Bir baş atır binek hayvanı llltılacaktır . Pazarlıtı 19.6.940 ç•': 

famba aünü saat lO da Topç•larda Atpazarında yapılacaktır. iste 
klilerin mezkur ıaatte satış memuruna müracaatları. 

• imtiyaz Sahibi ve Yazı itleri Direktörü: l~mail Girit 
Buıldıtı yer: Alna Ba11wevi lllanbul 


