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ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için Kuruı 
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5 yısı o ı'\l u~ 

Günü geçen nushalar 
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PAZARTESi 

HER GÜN CIK AR İKTİSADI. MALI. TİCARi VE ZİRAi 
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İDAREHANE 
Galata, Eski Gümrük Cad. 

No. 52 
HUSUSi DAİRE 

iLAN ŞARTLARJ 

ldarehnı emizde görüvülür 

Telefon: 49442 

Posta kutuıu No. 1261 

Umum Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 
--~-----' 

Ekonomik Haberler _____ __. __ 
Evvelki günkü ihracat 

ihracat gittikçe azalmaktadır 
~vvelki günkü aatışler 8-9 bin 
lira arasındadır. Bunlar da Çek- l 
1•ya 65 parça halı, Romanyaya 
73 fıçı zeytin ve Bulgaristana 
92 çuval çirozdan ib .. rellir. İç 
Piyasalarda da canlı ıAtışlar ol 
lllıaınışhr. Piyasamıza 5780 ton 
i.uğday, 336 ton arpa, 2338 ton 
Slvdar, 385 ton mısır getirilmit· 
lir, Hububat satıı vaziyeti ııor
!aıaldır. Yalnız arpa fiyatlarıııda 
dütüklük olmaktadır. Pirinçler 
İçin piyasa isteksiz ve işsizdir. 
Mal fazladır. Fiyatlarda ciıısle· 
~oe göre üç kuruş kadartenez· 
l\il elmuflur ---lsvıçre bizden yumurta satın 

almak istiyor 
Jıviçre hükClmeti bizden y•· 

lbQrta satın almak için teşebbü 
le giritmittir. İıviçreliler küçük 
"ndıklı yumurta almak iıte
.._elttedirler. Beher klçük san· 
dılcta 720 adet yumurta bulun- I 
-•Is.tadır. 

addilP mukavelelerin feshini ıs

rarla istemişlerdir. Ticaret Ve· 
kili Nazmi Topçoafo bu mühim 
mesele ile meşa-ul olınaktadır. 

Romanyadan mazot ve bengin 
geldi 

Romanyadan 11lınacak nıübim 
miktarda mıtzet benzin veaair 
mayi mahrukattan ilk parti a-el
miştir. Bu suretle piyasada ma
zot buhranı kalmamıttır. Re. 
manyaya gönderilecek yapak ve 
tiftikler mukabilinde aifnderil· 
mesiue baş'anılan mayi nıahru

katın miktarı bu bııftadan itiba· 
reu artacaktır. Cenup vilayetle 
riuin ihtiyacı için piyaaıu:::uz.den 

on bet vagon benzin, mazot ve 
motörin yola 91karılmıttır. 

Türkiye - lsviçre ticaret ve tediye 
aı !aşması 

Haziran 1!)10 tarihin~en iti· 
beren n eriyet mevkiiııe giren 
Türkiye · İh içre ticaret ve te· 
diye nnlatınası mucibince iki 
memleket araııııdaki tediyeler, 

Fiyat Tesbit ve murakabe 
Komisyonu 

bundan sonr nıürıhuırun takas 
ı uıulile yapılac ıktır. • 

_o ı ş ı i c R Fiyat tesbit ve murakabe ko· 
ltıiıyonu bugün toplaııacakhr. 1 

l\o!l)iıyon kalay ve nitadır tüc 
CatJarile temasldr yaparak bu 
ltıaddelerin ıııtışlarında azami 
~ir nisbetleriııi teıbit edecektir. 
ff.fta içinde de hırdavat, wani
f,tQra, züccaciye, çuval, kana· 
•içe gibi eıyalara ait fiyatların 
~r niıbetlerini cedvelleri tas· ı 
dık ve ilin edeceldir Fiyat 
'-\lrakabeai için ıehrimizde ku
''-lacak üç büronun faaliyete 
hçıneai için yeni karama menin 
t.bliti beklenmektedir. Karar 
118rnenin teblitine kadar ticaret 
.._iidürlüğü tetkilatı murak"bc 
••ıifeıini ifa edecektir 

Kliring Hes:ıpl lrı B ıldl'_eleri 
ve Kredilı ithalu , Ait Taah 

hütler 

Türkiye Cumhuriyet Meıkt z Ban
kasından alıııan lıes11p hülii alnrınn 
göre 15 6 1 ':/40 t rılıindcki ki iri ıg 
hesapları bakiyeleri. 

CETVEL: l 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban· 

knsınd ,ki klirinır hesapları borçlu 
bakiyeleri: 

Memleket: ~~iiktar T.L. 

Almanya 
A hesaplarındaki 
borcumuz 14.157.2 ıo 

- -
Almanya 
B hesaplarındaki 

Takas isleri 
alacağımız 3.191.000 10.966 20U 

AYrupa harbi dol11yısile iktı Belçika 646 8 o 
'tdJ vaziyet çok karışık bir 'le.- Estonya 
~il alınış olduğuudan harici ti Finlandiya 
Cttetimizde takasla yapılan mR· Hollanda 
'lllelelerin bu günkü şartlar i- lspt:nya 
füıde devam ve yürütülmesinıie isvcç 
~ k B D Hesaplarınd k ı 

' çok müıkülit çı wıftır u borcumuz 2.459.900 
'-'ilfkülat üzerinde rörütülmek A hesnplarındnk i 
~t alınacak tedbirlerin teabiti alacatımız 126 000 
~İıı cumartesi günü Ticaret o- lıviçre 
~•tında ilr.i mühim içtima yapıl- Lehistan 
~1ttır. Devlet namına takH iş- Letonya 
~tile meşgul elan Taku Limi· Macarıstan 
~ Şirketi bu a-ünün icabahna Norveç 
Mre, durmuf olan takas wua· Romanya: 

' 

565 10) 
384.5 ıo 
279.30J 

2 333.900 
ı2a.ııo 

417.500 
33.60U 

476.JOO 
215 700 

1" ı Borcumuz : 
~ e elerinin tasfiyeaini mümkün JS Hususi hcs. 342.

900 lltrıak için jerek ithalatçı, je 
--~. 'h t ı d bl b Y l!ni hes. 1.998.500 2.34 l.4C.O e ı raca çı ar an rer e. (J7) husu i 16.900 >-aıname istemittir. Verilen ka- Muvakke.t 26.000 
~ta göre yapılan ihracata mu Eski turizm 

bil ithal edilecek eşyanın be- hesabı 25.000 67 900 
~leri malı• ibrac olu11dutu S .S.C.ı. 
-.tınleketin milli bankalarıoa Yugoslavya 
>-t l b Yunaniıhın ıı •rı mış iae u lceyfiyet vesaik 

2.273 500 
31.200 

173.800 
550 900 

'it \enik olunabilirse o ihracat- CE.TVEL: 2 
~r istihkakları olan taksa Muhtelif memleketlerin Merkez 
-~"-1 · 1 b l ki d' E l Banlwlarında tutulan ldiring he· 'a erıni a a 1 ece rr ır. vve - saplarındaki a•aoaklarımız: 
•~ ~nkü toplantılarda ihracat 
~ 1 Memleket Miktar T. L. ~ lr eri Alr.tlenizin kapanmaaı ı----
~ lıarlt vaziyeti dolayısile ya- Çekoslovakya 
to}•n iltracatıo primlerinden iı· A. be. alac. T.L. 525.400 
11'•d B. be bor. T.L. 13.000 512 400 -.:_, e edememekten tikiyet et- E t 2.500 
~erdir. Buna mukabil ithalat sı:ı:: 
ht r, evvelce aldıkları taksa 1 A.be. alac. T.L. ı 884 000 
~lerile ıiparişlerin ıetirilme- B. he. bor. 1.305.600 3.189 600 

•ıadea dolayı eaubı mOebire I Litvao1a 48.700 

M ü t e a h h i t 1 e r n Ta k v i nl ı 

YARIN 25. 6. H.J(J ta Y APiLACAK iHALELER 

D. O. Yolları : Afyon Belediyesi : 
Husıızi forma kömü Ü (No 1428) 1 Arpa (No 1450) 

P.ombaj n {No 1442) Antukya Cezaevi ~ üd 
Çimento kii:ık (No 1442) Elemek (No 1450) 
Dö emelık derı (Nı> 1446) 
fi feneri (No 1443) Edirne Piyade J. Okul Alayı: 

Ankara Elektrik T A Ş Ek"Delclık buQ-day un• ya~. (flıo 14 O) 

Elektrik me ıe .. (No !437) SüJJerbnıık Birleşık Dokuma 
Mardin Ask ASK: Fabr.: 

K. ot (No 1441) Çul (No 145 ) • 

Odun (No 1441) Tophane Lvz SAK. : 
Trabzon İran Trans t Yolu f rab· Ç ha (No 1457) 
zoıı Mıntakn Müd. : Pa1atuı (No 1456) 

Şo•e ta111 • j (Nu •442) Kundura r. ak"n •İ lN(J 1456) 

D h D M lb liasküı (No 1456) 
arp ane ve nmg.ı a aası 

1 

K .
1 

h' 
1 

B _d 
M''d . onya n ısar ar aşmu : 

K . ul '• d k" . .. N 
44

.,) lııh urlar n nınuliitı nakli (No 1456) 
r.p e ma an o uru ( o 1 ~ 

Kayseri İskan fl.ıüd.: M. M. V. SAK : 
Göçmeıı evi ri inş. (N..ı ı444) Üstupü (No 1456) 

Adnııa Belediyesi : lfanisıı Askeri SAK 
Enalc ve maden L:öm ..U (N 1453) Sıt r vo keçi atı (No 1454) 
Yol inı (No 1446) • (No U51) 
İlaç ve tıbbi ma :r.emo (No 1453) Er f t ni (No 1458) 
Nal ~i (No 145~) Küıuklü!.: (No 1458) 

Kütahya Vilaıeti. inhisarlar Umun Mi\ıltirlütü: 
Yulaf (No 1445) Tuz çuvalı (No 1454ı 

Edirne Aılc SAK: Çorum Küçük Sıhhat Memur 
Koyun "tı (No 1446) 

İzmir Lvz. SAK: 
lan Mektebi 

Erzak (No 1454) 

Seln:a (Nn 1447) 

Bıılıkes;r Askeri SAK. : 
Toprak Mahsul Of si Ank 

Anbar ve idare bir•• İnf (No 1453) 

Siv~ı inhisarlar Müd.: 
lnh"aarlar nıamu iitı nalcı. (No 1452) 

Tıı:ıe bakın •<>A'an (No 1447) 
Kırhlareli Ask. SAK: 

Ask mı ıerr.o nak i (!'<o 1447) 
Ask. Fabr. U. 1\ üd. 

Bolu Ask. SAI:: 
Ot ıı,11 Ş •:r >le D h (No 1453) • 

ak ne aınmış 

' f j ıın u .. ı:t 

\'e Tü el c 

i~ıetmeleri • n ı• •ş .,r 
Bet ı pak vı• k •k ımıı ı (No 1-l 9) rru "ıtdt>ye a'tlir 

AR 
at 1 a, aı a~eıfıa ışle ·i - ~alzemJ-lictrİlıi 

Zonguldak Daimi Encüuıenindeıı . 
Vilayet dahilınde olup l.iriııci eks'ltmede talip :rnhur et niyeı 

ve nş ğıd ı g i1ergah, mulıarııuıen keşif bedeli; muvııkk ıt tem ı at 
ve ib ıle gün ve ~uti y11zılı iki yolda Ydj)ll cak tesv İ)•ei turabıye, 
yeııi ve gırvyc şose, iıtıkşaf ve Aınai iwaliit ışi vahidi fmt uu:• 

rinden kdpalı zıırf usulile eksıltmeye koııulmutlur. 
İhale Daimi Encüın nde yapıl caktır 
Ekıiltme şartıınmeai ve air müteferri evrakı Zoııguldıık N .. fı 

\1üdüriyetiııde ve Daimi Encümen kaleıniııde görüle' ilir 
İsteklıler ht r ikı ) ola birden veyu birıne talip ol hı lirler 
Eksiltmeye girmek isteyenler ih:ıle tarihindeı seldz güıı evvel 

Vılayete müracaatle bu işe ait alacakları ehliyet vesikasile 9-10 
yılına m .hsus Ticaret Odası ve muvakkat teminat makbuLu veya 
baıı!rn mektubu ve teklifine aid mektubunu muhtevi 2190 .ırnyılı 

kalllı l hükümlerine röre hazırlanacak kapalı zurflarıııı muayye 1 

ibal saatinden bir saıtl evveline kadar Daimi Encümen Reisliğine 
vermeleri ilan olunur. 

YOL 

Dev ek Tefen 

Muham. Muvakkat Bedelinin 
bed. keşif teminat ihftle tarihi saati sureti 

tediyeıi 
Lira K. Lira K. 

17589~,64 9995,00 8 7 9to Pazartc i 11 94 ,9.t 1 

Beycu .a Çaycuma 28 620,00 15 ll5,00 8-7 940 
Kokak u·Bartın 

bütı;elerinden 
Pazartesi ı ı 9rn,o.t ı, 

942 bütçesinden 

Milli Saray]nr Müdürlüğünden : 
D lrn bahçe aarayıııın saat lcu lesi cibetiııdeki ltüyük me~lııal ka. 

pısı ile iç ve yan taraflarındaki duvarların ve müdüriyet dııireıile 
müteııazırındaki diğer binanın harici sıva, badaua ve yatlı boya ta· 
mir~tı rıçık eksiltmeye konulmuştur. 

Y .apılacak tamiratın tahmini bedeli '4417 lira 7 kuruştur. 
Bu tamirata müteallik birinci keşif cetveli ile şartnamelerin bi

rer suretleri pazardan başka her gün Dolmabahçe milli saraylar 
müdürlüğü kaleminden alınabilir. 

Eksiltlme temmuzun 11 İnci perşembe günü saat 15 de milli 
saraylar müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 332 liradır. Bu paranın ekıiltmenin ynpılaca
tı vakitten bir ıant evveline kadar malsaııdığına yatırılmıt olmt1sı 
liz.ımdırr 

Eluiltmeye girecek olanlar ticaret odasına kayıtlı bulunacaklar 
ve timdiye kadar b•şka yerlerde yaptıkları tamirat itlerine dair elde 

ettiği vesikalarla bu vesikaları göıtermek ıuretile eksiltme gunun 
den evvd milli saraylar minıarlığından ayrıca alacalcları fenni ikti· 
dar şabadetııame.9İni ve teıııinet pernsı; makbuzu mu.ıyyen zamandan 
yarım ust evveline kadar eksiltme heyetine tevdi edeceklerdir. 

* • * 
TesviyPi türaı iye ameliyesi Bnk: İnhiıarlar U Müd. 

ilanlarına. 

••• 
1500 m9 iki tabahhur abdanı inıaıı. Bak: inhisarlar U. 

Müd. ilanlarına. 

- llaçıa~ Klinik vq ispençiyari atat-:Hastah-anelvi"-
~ - -- ............. :--.. -

Ankara Nümune Hastanesi Baıtabihliğinden : 
Tutarı Mvk. tem. 

Miktarı lira lira kr. 

1 Röntien filmi 
2 » > 

3 ) » 

4 Jl 

5 Diş filmi (küçük) 
6 Diş filmi (hüyük) 
Cam 10x15 
İzhar banyoıu 

Tespit 

13x18 
18x24 
24x30 
30x40 

Fotograf kağıdı 30x40 

200 düzine 
250 , 
300 > 

500 » 
60 , 
20 > 

) 
) 
) 
) 
) 
) 

20 kutu ) 
150 > bir ) 125558 
kutusu 9 litre) 

au için ) 
180 » > ) 

25 paket ) 

Film diyapozitif 9x12 
Film çerçevesi 4llx 15 
Raııforııater 40x 15 çift 
Film şasesi 40xl5 

beheri 1 O adetlik) 
10 eüzine ) 
6 aded ) 
6 )1 ) 

6 » ) 

941 8S 

İhalesi kapalı zarfla 8. 7. 940 saat 14,30-da yapılacaktır. 

Ankara nüwuııe haatRneıinin 1940 mıtli yılı film ihtiyacı •tın 

eksiltmıye konulan yukarıda yazılı 14 kalem film vesaire kapalı 

zarf usulile eksiltmeye konulmuftur. İsteklilerin yeni yıl Ticaret O· 
dası vesikasile teminat mektubu veya makbuzu ve ticaret .. ane na
mına hareket edenlerin noterlikten taatikli vekiletnamelerile birlikte 
2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlayacakları mühürlü tek
lif meldu\larını belli günde yazılı saattan bir saat evveline kadar 
Ankara nümune baataneıinde müteıekkil komisyona vermeleri. 

Filmler Kodak, llfort ve Agfa marka olacaktır. 
Şartnameleri görmek isteyenler hastahane i.lareaine ve İstanbul

tla İstanbul Sıhhat müdürlütüne müracaat etmeleri ilin olunur. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

375 kutu komprime Degenan alınacaktır. Pazarlıkla ek· 
sıltmeıi 27·6 940 perıembe eünü saat 15 de Tophanede Le· 
vazım Amirliği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Tah· 
min bedeli 2362 lira 50 kuruf, kati teminatı 3f\4 lira. 38 
kuruıtur. isteklilerin belli saatte Komisyona gelmeleri. 

M. M. Vekaleti Hava Satmalma Komisyonundan: 
Verilen fiyat haddi layık görülmeditinden 5 adet Hyyar etüv 

yeniden pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen bedeli 11.750 
lira olup kati teminat miktarı 1763 liradır. Pazarlığı 3-7-940 çar· 
şaınba günü saat 11 de hava ıatın al'Da komisyonunda yRpılacak
tır. İdari ;ıe fenni şartname her gün itleden sonra mezkür konıis· 
yonda g~rillebilir. İıteklilerin muayyen gün ve saatte kati teminat 
ve ka11uni belıeleriyle komisyonda bulunmaları 

.E~~-Ha\:!~' Kalorifer (Tesisat ve Melz.) 
Devlet Demiryolları ve Limanları 1ıletme U. İdaresinden : 

Muhammen bedeli 1350 lira olan bir adet elektrik ıııotörlü de
mirci ocatı vaııtilitörü, bir aded elektrik motirlü çift taılı zımpara 
tezrabı, bir aded ayak k11mından kayıt transmiıyonlu ruakkap tez· 
gahı 10.7.1940 çarıambe günü saat 15 de Haydarpafada gar binaaı 

dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf uıulile utın alınacaktır. 
Bu işe girmek iıtiyeulerin 101 lira 25 lturuıluk muv

1

akkat te
minat kanunun tayin ettiti vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını 
ayni gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan par&11a olarak dağıtılmak
tadır. 

••• 
43700 metre mücerrlt tel Ve kordon telleri alına\!aktır. 

Bak: ist Elektrik, Tramvay ve Tünel lılet U. Müd. ilanla· 
rına. -----
Mensucat - Elbisa - l<undura -Çamaş•r '. s. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 
Beher çiftine tahınin edilen fiyatı 25 kuruş olan 12.0rıo çift tire 

çorap açık eksiltme .9Uretiyle münakasaya konmuttur. İhaleıi 8-7-940 
pazartesi günü ıaat on bird<'dir. İlk teminatı 225 liradır. Evıaf ve 
ıartnamesi M M. V. satın alma komisyonun.la görülebilir. İsteklile
rin kanunun emrettiti belgelerle muayyen vakitte komiıyonıla bu· 
lunmaları. 
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f nşaal, Tamirat, Naha itleri, Mat2'8me, Harita 

Den~k ·Tefen yolunun arasında toıe İnf. kapalı z. 175898 64 
(temd.) 

8e1cama·Çaycu111a·Kokaksu·Bartın yelu· 
auo ar&11oda ıose iof. 

" 

Dolmabahçe sarayın saat kulesi cihetinde· aç. eks. 
ki büyük methal kapısı ile iç ve yan 
tuaflarındaki duvarların ve müdiiriyet 
daireıile mntenazmndaki diter binanın 
harici ııva, badana ve yağlı boya tamiri 

Uıak·Güre yolunun arasında tat ihzarı 
Dıvar int 
Edirne-Kırklareli yolunun araaındn yap. 

tamirat 

" 
n 

" 

281620 -

•417 07 

2549 7G 
399 23 

9782 98 

Doktor Behçet Uz cad. yol inş paz. 10740 60 
Maarif Vekilliti binası tamiri ,, 1377 76 

il açlar, l:_!inik ve ispençiyarL!11At, Hastahane Lvz. 
l'too!fen. filmi v s.: 14 kalem (Filimler Ko· kapalı z. 12558 -

d.ak, Hfort ve Agfa markalı olacaktır) 
Kompriıoe Degenan: 375 kutu pu. 2362 50 
Ecı:al tıbbiye ve malzomei sıhhiye • 2500 -
Etüv: 5 ad. (temd) • 11750 -
Kük6rt X 99,5 ıafiyette : 50 t. kapalı ~. 12900 -

Elektrik-Ha\ agazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 
Elektrik metl>rlü demirci ocrıtı vantilitörö kapalı z. 1350 -

elektrik motCSrlü zımpara tezıihı, mak· 
kap teaıihı v. s. 

f..1ensucat, E. lbise,_ Kundura, Çamaşır v.s. 
Kıtlık elbise: 1250 hk. kapalı z. l 187$ 
Yazlık elbiıc: 1000 tak. ,, 5000 -
Peıtal: 1200 çift ,, 7680 -
Deri eldiven: 6500 çift " çifti 1 50 
Yatak örUlaü: 25000 ad. ,, beh. 4 5o 
Yb laulusu: 1200 ad. " ,, 9 32 
Yazlık elbise: 7 tak. aç. ekı. beh. 15 -
Kefenlik bez: 8000 m ,, m. O '29 
Tire fOrap: 12000 çift n çifti Q 25 

M•tbaa işleri - Kırtasxe-Yazıhane Lev~zımı 

Dunr afiıi bast.: 88UUO a.l. beyanname: 
2~1000 ad. 

Ker••t•, tahta ve saire 
KoDtrplaktan nııdık yap.: 3500 ad 

KalH: 1683 ad. 

Nakliyat Boşaltma Yükletme 

Pesta nakli 

kapalı z 

aç. ekı. 

paz. 

paz. 
,, Eıya Hkli: 15GO ton. (teaıd) 

Mahrukat Benzin, Makine yağlan v. s. 

.Beaain: 100 t~neke 
Makine ya{:ı: ~. l t. 
Siliatllr yatı: 2 t. 
Meltileil B.B.: 300 k. 
Mazot: 20 t. 
Vakum: 400 k.-edun: 120 t. (temd} 

Müteferrik 

)lala1: l t. 
Parafin: 10 t. 
Mulatelif ciYata ve semualarla, çarık ve 

kapak :ı.incirlertlen ibaret mabeme: 
14 kalem 

Medel malzemesi 
Tutkal: e t . 
Hertum v ·•· malzeme: 10 kalem 
Motopoıap ltüyük: l ad.-küçük: 3 ad. 
Oteltüı liıt ıtı 
Beyu boru 3;8 lık: 800 m .3,4 lük: ~on m. 

I~ lık: 300 m.·l lık: 100 m. 

llrz~k, Zahire, Et, Sebze v.s. 
Çıt ılt: 50 t. 
Kızıl karaman eti: 30 t. 
K. Qı;üm, kayun, uryonı eriği ve zerdalı 
Sıtır eti: 123 t. 
Yulaf. 1320 t. 
K. ot: 960 t. 
~kmek: 8 t.·koyun eti: 3 t .·teker. 900 k 

1&1leyat: 500 k (temd.) 
lt.kmek cezaevi için (temd.) 
Keyun, keçi veya 11tır eti: 38 t. 

.. n 90 t, 
Sacle7a{{: 250 t. 

" 156 t. 
Cıt ve paıtorize süt 
Sade ye tereyatı 
Beya:ı. karaman eti 
Kuru erzak 
Ekmek ouaevi için ( 1 ıeııelik) 
Sadeyat: 130 t. (şart. 747 kr.) 
Katar peyııiri; 3,6 t. 
Koyun eti: 3 t. 
Kab•k: 55 t.-taze fasu1ye: 55 t. (temd ) 
Saman: 360 t· 
Kabak: 83 t taH fasulye: 9450 k. 
S.bı.e: 8 kalem 

B. M U 7 a y e d a 1 er 
Kuıu çam odunu: 6000 kental 
Zeytin ataı;lım 
Boş benzin lenek~ıi: 315 ad. 
Köhne fotin: 150 çift 
Wane tfyaaı 

Bot teneke: 872 ad· 
Hur4a demir akıa1111: 15·20 t. 

Kayık ankHı 

ijurd•lar (temd) 

aç. ekı. 

n 

" 
" 
n 

paz. 

paz. 
kapalı z. 

n 

n 

" 
paz. 

n 

aç. ekı. 

n 

kapalı z. 
n 

aç eka 
kapalı z. 

n 

" 
pu. 

" 
kapalı z. 

" ,, 

n 

" 
" 
n 

paz. 

" aç ekı. 

paz. 
n 

aç. eks 

" n 

paz. 
nç. art. 
paz. 

aç. art. 

paz. 

pas. 

• 

~450 

2.'59 20 
5250 -

beh. 4 ~5 
396 -
588 -
126 -

•·ıoo -

4250 -
1000 -
5922 IQ 

10000 -
4500 -
7130 -

12 00 

840 -

6000 -
15009 -
3630 -

27060 -
56lOI -
38400 -

312500 -
195000 -
22107 50 
16884 -
44775 -
15i68 75 

&49590 -
2520 -

4500 -
2016 -
4148 -

156 96 

9995 -

15015 -

332 -

111 2~ 
30 

806 -
ıoa -

141 85 

354 38 

1763 -
967 50 

ıoı -

890 62 
375 -
576 -
731 25 
843 75 
288 -
8-

174 -

~25 -

184 -

8() 65 
393 7~ 

29 70 
4.t IO 
9 45 

385 

838 -
400 
444 li 

337 50 
1066 50 
1800 -

63 -
83 -

450 . 
1125 -
272 25 

2029 5fl 
4207 50 
2889 -

16250 
11000 -
1658 07 
1266 30 
3358 13 
1190 16 
9 o -

8725 -
189 -

337 50 
152 -
311 Ol 
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Zonruldak Vili7etl 

n 

Milli Saraylar Müd. 

Kütahya ViJiyeti 

n ., 
Edirne 

" 
İzmir Belediyesi 
Maarif Vekileti A•k. 

i-7-40 11 

11-7 40 lj -

2-7-40 15 -
2·7-40 15 -
5.7.40 15 -

8-7-40 li -
8-7-40 IO -

Ank. Nümune Hast. Baıtab. ve 8·7-10 14 3(} 

ist. Sıhhat Mud. 
Tophane Ln. SAK 27-6-40 
Orman Koruma Gen Komut. Ank.SAK 24-8-40 

15 -
10 -
ll M.M.V. Hava SAK 3-7-40 

Aık. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 8-7-40 il -

D.D. Yolları Haydarpafa 

n 

" M.M.V. SAK 

n 

,., 
Adana BelediyHl 

" 
M.M.V SAK 

Kızılay Cemiy•ti Umumi Mrk. 

Batvek&let istatistik Mild. lst Vil. 

lııtaaa•I Komut. SAK Fındıklı 

Edirne P T.T. Mild. 
Ank. Ln. SAK. 

KCltahya Viliyeti 
n Beled. 
n n 

n " 

,, " 
Bolu Memleket Hut. 

M M.V. Han SAK 
Aık. Fabr. U Müd. SAK Aok. 

n n 

87-40 
8-7-40 
8 7-40 
8-7·40 
9.7.40 
9.7.40 
5 7.40 
2-7 40 
g.7 40 

15 -

15 
15 -
l~ 
1(\ 30 
ıo 30 
11 
11 
11 
11 

28 6 40 10 -

10-7-40 15 

2~·1·49 11 

2'7-6·40 15 
25-6·40 15 

2-T-40 1~ -
26 6-40 
286-40 
26-6 -40 
26-6·40 

l ay sarfında 

28-6 40 11 -
8·7-40 18 -
T-1 .tO l!i -

T.H.K. Havacılık Daireıi G•o. f)irek. 8·7-40 I~ -
14 -
10 JU 
10 30 
15 

Askeri Faltr. U. Mtd. SAK Ank. 9-7·40 
A11k. Belediyesi 28·6·40 

., 
Trabzon Belediyesi 
Boroeva " 

İıt. Belediyesi 
n 

n 
Niğde Tüınen SAK 
Adana Ask. SAK 

,, 

28-6 4n 
25-6-40 
i-7-40 

8-7-40 
8-7-40 
g.7.40 

10 7-40 
l 1 7-40 
11-7-40 

16 -

15 -
15 -
14 -
16 
10 • 
16 -

Bolu Memleket Hast. 1 ay zarfında 

Bolu Ceı.aevi Mfld. 
Aydın Aak. SAK 

i.uuir Ank." ve İıt. Ln:. SAK 
Çanak. Mıt. MYk. SAK 
lstaobul Beledi1esi 

,. 

" 
" Afyon C. Müddeium. 

T opbane Lvı.. SAK 
Ank LVL .. SAK 
1tt. Komut. SAK Fındıklı 

,, 
Lalapaşa Aık. SAK 

İıparta Ask. SAK 

10·7-40 
9-7-40 
9-7-40 

12-7-40 
l ı . 1-•o 
97.40 
9.7.40 
9.7 40 
9.7.40 
9.7.40 

28-640 
8 7-40 

26-6-40 
25-6-40 

8-7-40 
8 7.40 
8-7-40 

14 -
15 -

" -16 -
11 
15 
15 
I~ 
15 -
14 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
lO -
l l 

Adana Orman Çevirge Mftd. 1 ay müddetle 
lzmir Husuai Muhasebe Müd. 1-7-40 11 
Trabzon Belediyeıi Salı ve euma 
Orman Kor. Gen. Komut. Ank. SAK 24·6·40 14 -
lst. 3cü İcra Yerebatan cad. Tamer 16,27-6-40 12 -

Aprt. No 12 
27 55 Ankara Belediyesi 78·6-40 10 30 

Ank Yüksek Ziraat Enstitilsn iktisadi 5·7-40 
l~lt. Telefon 1145 

Devlet Limanları İşit. U. Mtd. 28·6·40 13 -
,, Oeaizyollırı İflt. Mftd. 11·7-40 15 -

Tahmin 
bedeli 

6900,00 
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İstanbul Belediyesinden : 
ilk 

teminatı 

45J,OO Darülacezenin yıllık ihtiyacı için alrna~ak 

50,000 kilo çi~ aüt. 
1500fl,OO 1125,00 Darülacezenin yıllık ihtiyacı ıçın alınacak 

11875,00 80U,62 

5000.00 ~75,00 

7680,00 576,00 

30,000 kilo kızıl luıraman eti. 
Temizlik ameleai için yaptırılacak 1250 ta· 
lum kıflık elbi ... 
Temizlik ameleıi için yaptırıl cak 1000 ta· 
lum yazlık elbiıe. 
Temizlik amelesi içiıı yaptırılacak 12ıJ0 ta· 
kım postal. 

Tamin bedellerile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler 

ayrı ayrı kapalı zarf uHlile ekailtmeye konulmu,tur. Şartnameler 

zabıt ve muamelat müdürlütü kaleminde görülecektir. ihale 8.7.940 
pnartesi günii ıaat 15 de daiıuf endhneııde yapılrıcaktır. Talipleriı:ı 

ilk teminat makbuz veya ınektupları ve 40 yılma ait ticaret odası 
Yeaikalarile 2490 numaralı kmıunun tarifııtı çevresinde hıızırlıyacaklar 
teklif mektuplarını ihale günü satıl 14 e kadar cavlimone vermeleri 
la•ımdır 

M. M. V. Satın.dm Komisyonundan : 
Beherine tahmin edilen fiyatı 450 kuruş olan 2 500 adet yatak 

~rtüsl kapalı zarfla münakasaya konmuştur lbal si 9.7.940 ıalı 
ıünü saat I0.30 dadır. İll.t teminatı 843,75 liradır. Evaaf \'C şartrıa· 
me1İ M. M. V. SutıDolma Kowişyonuodn görülebilir. lı<teklilerin 
kanunun emretti~i belıelcrle en n ihale ~ruıtinden bir 111at evve· 
line kadar teklif mektuplarını Komiıyona verıneleri. 

• • • Bebcrine tahmin edilen fiyatı 32 ku..-uş olan 12.0( O adet 
71:1 havluıu açık eluiltme sueliyle münakasaya konmuftur. ihalesi 
9.7.940 salı a-ünü snıııt on birdedir. İlk tcmiuatı 288 liradır. Evaaf 
ve ıartnemesi M. M. V. Sahnalma Komiıyonunda ıörülebilir. İstek 
!ilerin kanunun erurettiti bela-elerle muayyen gön ve saatte Komi•· 

• yenda bulunmalttrı. 

ı * • • Beher çiftine tahmin edilen fiyatı 150 yüz elli kuruş olan 
: 6 500 çift deri eldiven kapalı zarfla mfinakosaya konmuttur. İhalesi 

l 8.7.940 pazartesi günü saat I0,3( dır. İlk lewioatı 731,25 lirodır. 
~vsaf ve ıartnamesi M. M. V. ntınalmn koıniıyouuı.de görüleb'lir. 

· lsteklilerın konunun emrettiti belgelerle ihale saatinden en az bir 
sut evellne kod r teklif mektuplarını komisyona vermeleri. 

Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezinden : 
88 000 dunr afişile ~J.000 beyauııame bastırılacaktır. 
Kızılay haftıııı için bastırılacak dört nevi renkli luhalarla iki 

kıt'a beyaıın11menh kapalı zarf usnJile 111üııahasası 28.6.940 taribinO 
muııadif cuma ıünG Kızılay satıt deposu direktörlütünde saııt 10 
d icra edilecektir. Talihlerin nümuneleri rörmek üzere her ıtiıı 
clepe direktörlü~ftne müracaatleri ilan olunur. 

Kereste, Tahta ve saire 
~-----~~~~~--~---

İstanbul Komutanlığı Satınnlma Komisyonundan : 
Kemutanlık birlikleri için 25.6.940 gdııü sut 11 de 1683 kalııf 

pazarlıkla satın alınacaktır Şartnameıi her güu komisyonda görü· 
lebilir. lıtek1ilerin belli güu ve ııuıtte Fındıklıda keoıutaıılık satırı 
alma komisyonuna gelmeleri. 

Baıvekilet İstatillik Umum Müdürli\ifü Eksiltme ArttırmB 
ve İhale Komisyonundan : 

Açık eksiltme ve ihale uıulile 1940 senesi umumi nöfuı sayıaıt 
evrakı matbunsının sevki için dııtan dıta 56,5 X 18 X 28 eb'adındtt 
3500 aded kontrplaktan sandık yaptırılııeaktır. 

Tah:niu olunan bedel 2450 liradır, % 7,5 besabile 184 liralılı 
muvakkat teminat verilmesi lazımdır. 

ihale t940 seuesi temmuz ayının 10 uncü çarşamba 1nnil ,,. 
at 15 de iılıtfütik umuru müdürlütü binasında toplanacak olan ko' 
miıyonda yapllacakhr. 

Nümuoe komisyonda görülür ve bu bap'aki şartuamc komiıyoP 
katipliğinden istenebilir. Nümuııe fıtanbul Yiliyeti nüfuı müdürlü· 
tünde de iÖrülebilir. 

Mütefer.r.ik 
T.H.K· Havacılık Dairesi Genel Dlrektörlüfünden: 

Muhammen bedeli 10,000 lıra olan muhtelif model malzemeıi 
kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Mavakkat teminatı 75U lira olup ihalesi 8 temmuz 940 tarihine 
rastlayan pazartesi günü saat 15 te Türk Hava Kurumu renel 
merkez binasında renel direktclrlük levnım ,ubesinde yapılacaktır• 

Şartnameai her gün komisyondan parasız olaralı verilir. 

isteklilerin kanunun 2 ve 3 Üncü maddelerinde yaı11lı nııi"' 
ve teminatlarını havi kapılı zarflarını belli rün ve saatten bir ıa•t 
evveline kadar komisyona vermeleri 

M M. V. Hava Satınalma Komisyonundan : 
Bin kilo kalay pazarlıkla &~tın alınacaktır. Muhammef1 

bedeli 4250 lira olup lcnti tcınlnat miktarı 638 liradır. fa• 
zarhiı 28 · 6.40 curna günü saat 1 1 de h va &atınalma ko' 
misyonunda yapılacaktır. İdari ıartname ve nümunesi bet t 
ıün öğleden sonra komisyonda görülebilir· İsteklilerin muay· 
yen j'Ün ve s atte kati teminat ve kanuni belgelerile 1to• 
misyonda bulunmaları· 

Ankıır Belediyesinden : 
İtfaiye i9i11 10 kalem hortum veuir malzeme Jilazarlıkla alıP•' 

eaktır. 
Muhammen bedeli 7130 liradır. 
Teminat 1066,5 liradır. 
Şartnamesini rörmc ~ istiyenlerin her gün encümen kalemiP1 

n isteklileri• de 28 6 940 cu a ıünü saat 10,30 :in belediye enet 
menine miracaatları. 

• • * Belediye itfaiyesine lüz..ımw olan biri bOyük ve üç acled k4' 
çük olmak Gaere dört aded wetopomp pazarlıkla alınacaktır. 

Muhammen kıymeti 12,000 liradır. 
Tomiaa• 1100 liradır. 
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. Şarlnameıiııi göraek istiycnlerin her rüu enciimen kalemine 
ı1teldilerin de 28.6 940 cu1Da güoQ saat 10,30 da belediye eacüınene 
llıiirrcaalları 

Bornova Belediyesinden : 

Su abeneleri için aıatıda yazılı malzeme açık eksiltme ile satın 
•lına~akhr. 

Eluiltme 5.7.940 cuma rünü saat 16 da Bornovn belediyesinde 
1•pılncaktır. 

Muvakkat teminat 83 liradır. 
Eşyanın cinıi 

3 8 lik lıteyaz b•ru 
3 4 .. :ıı 

12 ll » 

Miktarı 

800 M•tre 
300 l> 

300 > 

ıoo .. 

Beheriain 
63 Kuruş 
90 l> 

75 ,, 
125 

fiatı 

Devlet Demiryolları Yedinci İıletme Müdürlüğnden : 

M0NAKASA GAZETESi 

İstanbul Komutanlıiı Satınalma Komisyonundan: 
Gümüşsuyu hastaneıi için 26.6.940 ~ünü saat 15 te pazarlıkla 

üç bin kilo koyan eti satın alınacaktır· lıteklileriıı belli gün ve sa· 
atte Fındıklıda komutanlık aetınalma komisyonuna müracaatları. 

• "'* Münakasa günü talibinin vermit oldutu fiyat komutıınlıkçn 
pahalı görüldüğün en komutanlık birlikleri ihtiy cı içiıı elli beş 
bin kilo t. abak elli bef bin kilo taze fasulye pazarlıkla s tın alına· 
caktır. Münakasoım 25.6.940 gtiuü ı&el 15 te başlanacaktır. İıtck · 
lileri11 lııelli a-ün ve saatte Fındıklıda komutaDlık satıualwıı komis· 

; yonunda relmeleri. 

İstanbul Levazım Amirlf ği Satınalma Komisyonundan: 
130 ton aadeyrıtı alınacaktır. Pazarlıkla ckıiltmcai 28 6.640 cuma 

1 ıünü u:ıat 15 de Tophanede İstanbul Levazım Amirliği Satıuslma 
Koı.oisyonund" yapılacaktır. Tahnıin bedeli yüz kırk dokuz bin beı 
yüz lirn, ilk teminatı 8725 liradır. Şartnamesi 747 kuruşrt Koffii&· 
yondan alınır. İateklileriu kanuni veıikale.rile beraber belli saatte 
Kemiıyona relmeleri Aşetıda oins, miktar, muhammen bedel, muvakkat teminat, 

'-iiiddet ve mahallerile eksiltme ıün \'C saatlerini ıösterir cetvel da· 
~ilindeki beı mıntaka bala.tının ocaklardan çıkacak tatların kırıl- · 
'-1111 ıuretile ihzar ve temini, kapalı zarf usulilt· ayrı ayrı ekıilt

'-ıeye koumuştur. 

• • 
Süt ve karaman eti alınacaktır Bak: Mensucat situnun• 

da lıt Belediye i ilanına· 
(Devamı 4 üncü sayfada) Taliplerin cetvrlde röıterileu eksiltme saatinden bir nat evvel 

lıklif mektuplarını knpalı ve mühürlü zarfla iıletme komisyon reiı· 
litine müracaatla te\•di etınİf olm ıları veyahud posta ile en geç 
tksiltme s atinden bir unt evvel göoduUJif olmal ırı lazımdır. 

Taliplerin tartııame ve muluvele projelerini itletrue konıis· 

'Onundan parası& alabilecekleri bildirilir 

C>cak yeri Mvk teaı . Müddet Elrıiltme 

Yt kim Miktarı Tutarı lira kr. ay fÜn ve 11111ti 

Çöğürleri 6000 7.500 562 50 9 9. 7.~-10 saat 9 da 
t>Öfler 
9o - 95 
ç.y - İıhak ---- -- ----- -
_!ı, 227 12000 __ 1_6_20~~--12~ -
)(&dınhan 
S•rayöııü 

359 

lloa:daj 
695 
~ 

.\fyon • 
8alaıahmud 

400-40' 100(10 

7500 562 5•ı 

72!10 540 

J2ı)Qn 900 

9 !t 7.940 saat 10 da 

9 9.7 940 saat 14 de 

9 1 
• 7.940 1&at 9 da 

D i0.7.,4 . 1aat 10 da 

Aıkert Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez S!ltınııl ma 
Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 4500 lira olan 6 to'l tutkal a skeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez satınalma komisyonun· 
ta 9.'/.40 salı günü sııat 14 de kapalı zarf ile ihale edile· 
CtkUr. Şartname parasız olarnk komil!:ondan verilir. Talip· 
ltrjn muvakkat teminat olan 337 lira !;O kuru~ ve 2490 nu 
~a.rnlı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle komisyon· 
cu olmadıklarına ve bu itle alakadar tüccard ın olduklarına 
dair ticaret odası vesikasile mezkur a-ün ve sa tte komisyo· 
!la. rn üracaallHı· 

'* * Tahmin edilen bedeli 6000 lira olan 10 ton p rafiu ukeri 
fabrikalar UD.lUD• müdürleğü merkez salın alma komil.)Onuııcn t) 

tem. 1940 pazartesi aünü Babt 16 da kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şırtneme paraaız <ılarıık lıomisyoııdvn vuilır, Talipleri• ruuvalı.kat 
ltıniııat olan 450 lirayı havi teklif mektuplarınl mezkur günde uat 
15 te kadıır komisyona vermeleri ve kendilerir.in de 2490 sayılı 
~•nunun 2 ve 3. maddelerindeki •csailı.le komisyoncu olmadıklarına 
"~ bu işle alakadar tüccardan olduklarına dair ticaret oda11 vesika 
111lc me.ıkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

• • • Tahmin edilen bedeli 5922 lira 50 kurut olan muhtelif cı· 
"•ta ve somunlarla çarık ve kapak ziıa:irlerinden ibaret 14 kalem 
liılılzcme aakeri fabrikalıu umum müdürlütü merkez 1ah• alma ko· 
'-ıiıyonunca 7.8 940 çarıaıoba ıünil ıaat 15 de kapalı urfla ihale 
tdilecektir Şartname pııruız. olarak lıomiıyondan Yerilir. Tııliplerin 
"11.ıvbkkat teminat olan 444 lira 19 kuruşu havi teklif mektuplarııı 
~tı.kur ıünde saat 14 e kadar l<ooıisyona vermeleri ve kendileri~ 
'•tı de 2-490 numaralı konunun 2 ve 3 oıaddelcrindeki veaailde ko. 
'-ıiıyoncu olmadıklıırııın ve bu itle alakadar tüccardan olduklarına 
d11ir ticaret odaaı veıikuiyle mezkur ıün ve Hatte komiıyona mü. 
tıtaatları 

••• 
.\. Çamaılr yıkama iti· Bak: Yükıek Mühendis Mektebi S. 
.• : K.. ilanlarıraa· 

Ploryndo kain e1ki ahırlıırın hedim YC tabassül edecek enkazı

nın (taş hariç olarak Ü7Cre) satışı açılc crltırmaya konulruuttur. 
Tahmin bedeli 861 lirn 45 kuruş ve ilk teminatı 61 lira 60 kuruf· 
tur. Şartname Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü lLalenıinde 11rörülecek
tir. İlıale 26.6 940 ıartamba ıünü saat 11 d Daimi Encütneııde yn· 

ı pılacsklır Taliplerin ilk temiııut ın.:kbuz veya rnektublarile ihale 
iÜ11Ü muayyen snatta Daimi Eucüınende buluııı.oaları. (4819) 

Yüksık ~lüilendts Mektebi Satınalma l{omisyonundan 
Mek'ebimİ:lİıı çamafır yıkama işi kapalı zarf uıulile ekıiltmeye 

konulmuştur. İlk temİDatı (405) liradır. Eluiltme 11-7.940 ıaat (1 l) 
de yapıh.~aktır. 

Fazla wıılumat almıık için rueklep müdtıriyetiııe mi1racaat 
(5181) 1-4 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünal işletmeleri 
Uınum Müdürlüğünden : 

17.6 940 Pazarteıi rfiııü cenıan 43700 metre müeerrit tel 
Ye kordon telleri eksiltmesine talip zuhur ctmeditinden ekıiltme 
2 .7.lJiO sulı günü saat 15 e talilt cdil aıiştir. 

2 Bu i~e aid ,artnameler İdarenin LevHım Müdürlüffüıdcıı 
paruız tedıırik edilebilir. 

3 - El<1iltme Metro ban binasının 5 inci katında toplanacak 
olan arttırma \'e eksiltme Komisyoııund yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat maktuan 400 liradır 
5 - iate:.Iılı:riu kanuni vesikaları ve muvakk l teminatları ile 

il.in edilen iÜıı ve santte Komis} onda b.ızır bulunmaları. (5235) 

1 - İdaremizin Sıvaı Başmüdürlüaüoe baalı (Hargun) Tuzla 
ııuda 170 metre tulüııde olan ve üıcrioe dekovil nıyı dötenccek 
elan kıımın tHviyei turab·ye amelıyeai açık eLııiltmeye konmuı 

tur. 
il - Bu ameliyenin muhammen bedeli 4019, 12 liradır. 
111 - Ekıiltme evrakı iatenbuldo, G~latocl )Olcu sAlonu kar· 

şısındn l ıhiaarlar Umum Müdürlüğü Tuz Fen Şubesinde ve Siv stcı 
inhisarlar Ba;müdürUiğünde ıörülebilir. 

iV - Ekıiltme 1 ti Temmuz 940 çar,amba günü ötledea ıonr 
saat on bette Sivasta İnhi11rlnr Başmüdürlilğü binaııocla mute,ck· 
kil l' oıniıı7onda yapılacaktır. 

V - İsteklilerin bn kabil itleri~ mefgul olduklarına ve Ticaret 
Odasına kayıtlı bulunduklarına dair vesika ibraz etmeleri lazımdır. 

Vl Muvakkat teminatı yüzde yedi buçuk lıesabile 302 lira-
dır. Teminat için Milli Bankal rden alınııcak mektup ile Borsa 
rayiç fiatlarından yüzde onbeş noksanile i\1illi Esham kabul edilir . 

~, iahir.c~Ers t.zs ü. s.- - ·-
Edirne Vilayeti Encümeni Daimiıinden . 1 

Edirne memleket haatahane1ioio 1940 mali yılı ihtiyacı olan 30 
kelem erzak 13.7.940 cumartesi günü saat l l de ilaale edilmek ü
~te açık eksiltmeye çıkarılmıştır. Taliplerin açık eksiltmeye iştirak 
'tQıck ve bu babtaki tartnamelerle erzak uümuneye Jiıteleriııi fÖr. 
llıtk üzere Vilayet daimi encümenine müracaatlara. 

Vll - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin yukarda kaydedi. 
len gün ve aaatte mahalliude hazır bulunmaları ilin olunur. (5142) 

1- 4 

Mantıa Levazım Amirlili Satınalma Komilyonundan: 

I - İdaremizin . .ı\nkara Bafmüdfirlüğüne ba~lı (Alibaba) tuzla· 
sında ( 1500) metre murabbaı 11athında (2) adet tabablıur nbdaııuıın 
intası kapalı zarf usulile ekıiltmeye konmuıtur. 

il - İnta edilecek abdanların muhammen bedeli 10329 84 li· 
radır. . 

Manisada bulunan tümen hnstahaneıini11 ihtiy11cı için açık eksilt· 
• '-tic konulan 20 bin kilo yoturdun ihale ıünü istekli çıkmadığm· 

'-n ihaleıi 10 giJn uzatılarak açık ckıiltme ile 27.6.94u pertembe 
r tGna ll\at 10 da yapılacaktır 

1II - Eksiltme evrakı Ankarada lnhiıarlar Başmiıdilrlüiünde ve 
İıtanbulda Galatada yolcu 1alonu kartısında İnhisarlar Uaıum Mil· 
diirlüğü merkezinde Tuz Fen Şube>lnde görülebilir. 

iV - Ele1iltmc 10. Vll.940 Çnrfumba günü aaat on beşde An· 
karadı İnhiurlar Bafmüdürlütüucle müteıe~kil Komisyonda yapıla· 
caktır. 

•• 

Muhammen tutara olan 3 bin ve ilk teminat 223 liradır. 
latcklileria ilk teminat makbuz veya mektuplariyle 2t90 uyılı 

~•nunun 2. 3. maddeleri mucibince vesikalari7le birlikte ihale ıü
-~ ve ıaatiode Maniıada tümea utınalma komiıyonu riyuetine ıel· 
'-t leri. 
-----·----~----~-~...-~~-----------------------------

iş ARI YOR MADENIYAT HURDACISI 

1. LO D R IK 17 - 18 yatında okur·yuar oa· 
1 llıuıtu bir •euç yazıbaııelerde Ye· DEMİR. SAÇ, SARI, TENEKE, KA· 
t • LAY, ÇİNKO, YUVARLAK DEMiR, 

h ticarethanelerde ehven şart · fEL. LEVHA 'Ye PARÇA SAÇLAR 
1
•rla büro ı•nonluğu veya mü· ALIM SATIMI 
"-•ıil işlerde çalıtmak 

0

iıtiyor . Galata Yükıek Kaldırım, 
~ Yonca Sokak .\"! 9 

• F. rumuzu ile ldarehaoea:ıize [] TELEFON : 49235 ] 

lilııGracaat. •·ı:c::::~cı.::::::r.: ...... =c::c::c:c:ııeı::c:ccı:::::ı:::ı::::Ji 

V - lıteldilerin, teklif evrakı meyanına timdiye kadar yapmıt 
oldckları bu kabil işlere ve Ticaret Oduında kayıtlı hulunduklarııın 
dair , eıikalarını da koyacaklardır. 

VI - Muvakkat teminat uıiktarı yi1zde yedi buçuk besabile 
(775) liradır. Teminat için Milli bankalardan alınacak mektup ile 
bona rayiç fiatından yüzde ou beş noluanile Milli e!llıam kabul 
edilir 

Vll - Teklif m.ektuplerınıa ve diter evrakı hevi zarflar uau
llne göre mühdrleudikten sonra lhııle aaatinden bir ıaet evveline 
kadar Ankıua İnhisarlar Baımüdürlütüııe tııakbuz mukabilinde 
verilecektir. Poıta ile ıönderilecek tekliflerin yine ibale eaatinden 
bir 1&at evveline kader Komiıyonn gelmiş olmtııı lazımdır Poıtada 

vaki olabilecek gecikmclertleu dolayı bir ıilna mesuli7et ka&ul edi· 
lemez. 

Vlll - Bu huuada fazla taf•ilit almak iıtiyenlerin (3) acü mad· 
dede ya:ııb yerlere müracaat etmeleri. (5143) 1--i 

3 

1 - Keıif tartname ve planı mucibince idareai:ı.İD Ankara 
Umum müdürlük binası bahçesinin yolları ve teıi1ah iti kapalı zarf 
usulile ekıiltmeye konmuştur. 

il - Ketif bedeli 11019.30 lira muvakkat teminah 828,45 Ji. 
radır. 

111 - Ekıiltme 5.7.940 cuma rünü uat 15 te İatanhulda Kaba· 
ta d Levazım ve Mubayaat Şube1indeki Alım Komiıyoounda yapıla· 
caklır. 

l V - Şartname slzü geçeD levuım tuiteıi vezne1inden ve İ•· 
mir, A ııkara başmüdürlüklerinden 55 kuruşa ahnaltilir 

V Münakasaya ıirecekler mühürlü teklif mektuplarını ka· 
1 

ouai vesaikle % 7.5 rüvenme paraıı makbuzu ve7a lıtaoka temi 
nal mektubunu ve farlnamesinin. (F) fıkra11nda yaz.ılı ve1aiki ihtiva 
edecek kapalı zarflarını ihale ıünü ekıiltme saatinden bir aaat ev· 
veline kadar (111at 14 de kndar) mezkür Komiıyon Baıkanlıtıoa mak· 
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. (-4971) 3 4 

... . . 
l - · İdaremizi o Erzurum Bat Müdiirlütfine b•tlı • Ak > tuzla

sında c66ı> adet rölün inşası kapalı zarf uıulile ekıilimeye ken
muıtur. 

il - İtbu inıııntın mubammen bedeli 25.840, l 1 liradır. 
IIJ - Eksiltme evrakı 130 kuruf bedel mukaltiliıule Galatada 

yolcu salonu karşmnda İnhiıarlar Umum Müdürlütü Tuıı: Fen Şube
sinden ve Erıuruoıda İnhisarlar Bat Müdürlüffintlen alınabilir. 

iV Eksiltme 10 Temmuz 940 Çarşamba ıüoü saat on be,tc 
Erzuru•udıı lnhisıırlur B ş ı tüdürlüğü Binuıodaki Komiıyonda ya· 
pılucaktır. 

V - İstekliler teklif evrakl meyanına şimdiye kadar yapa.•• 
oldukları bu kabil işlere ve Ticaret Odasına kayıtlı olduklarına aid 
oJıın veıikalerı da koyacaktır. 

VI - Eksiltmeye i.tirak edece\derio ya diplomalı mübendiı ve 
mimar olınııları ve bunu müeyyet vesikaJarmı teklif evrakı meya
nına ilave etmeleri veyahut. inşaatın devamı mütidetince itin ba 
şında ya bir milıendiı veya n:velman iılerindc meleke keıbetmiş 
bir fen memuru istihdam elmtleri f&rtlır. 

Vll - Muvakkat teminat miktarı yüzde yedi bu9uk he1abile 
1938 liradır. l"eminat için Milli Bankal•r mektuplarile Bona fiyat
larındıan yüı.cle oıı beş neksanile Milli eıham da kaltul edilebilir. 

Vlll Teklif mektuplarını ve diter evralu havi zarflar ibale 
ıiinü ıaat ' 14> de kadar Erzurumda İnhisarlar Bat M6dürlütüne 
makbuz mukabilinde verilir. Posta ile gönderilen tekliflerin ihale 
1aatiuden bir saat evveline kadar relmiş olmaıı ve zarfln kanuni 
şekilde kapatılmıt bulunma11 lazımdır. 

IX - Poıtada vaki olabilecek ıecikmeden dolayı idaremiz bir 
ruııa mes'uliyet kabul etmez. Bu huıuıta daha fazla taf.ilit almak 
isteyenlerin 3 üncü maddede yazılı yerlere müracaatları. (5018) 2-4 

Cinsi 

5'.) kiloluk tuı çuvıılı 

• • • 
Miktarı Ekıiltme ıekli 

150,000 adet pazarlık (müteahlaitleri) 
namına 

Saati 

14 

1 - ŞarlnamHi mucib'nce 150,000 adet 50 kilolıııık tuz çuvalı 
uıütealıhitleri ııam ve hesabına puarlıkla Hho alınacaktır. 

il - Pazarlık 5. Vll. 940 cuma rünü Kaltataşda Levazım ve 
Mubayaet Şubesindeki Alım Komiıyouunda yapılacaktır. 

ili - Şartnamesi ıöı.ü geçen Şubede rörülebilir. 
lV - İsteklilerin p zarlık için tayiu olunan ıün ve ıaatte teklif 

edecekleri fiat ve mikdar üı.erinden % 7,5 rilvenme paraaile bir 
likte mezkGr Komiıyona müracaatları. (5054) l-4 

* • * 
1 - Mevcut feuol ıartoame1i veya talipleri• teklif etieeekleri 

nümuoeler mucilıtioce 100 kileluk tuz çuvalı pazarlıkla utan alına· 
cakl•r. 

il Pnarlık 25. vı. !UO s1tlı günü ıut 14 de İıtaııbulda Ka
bataşda Levazım ve ,\iubayaal Ş111beaindeki Alım Koaıiıyenuntla 

yapılacaktır. 

ili - Taliplerin pazarlık için tayin olunan ıün ve 1aatte teklif 
edecekleri fiyat üzerinden ~~ 7,5 rüve•me paralarile ve nüaunele
rilc birlikte meı.kılr Komisyona müracaatları iliıı olunur. 

. "' . (4946) 4-4 

1 - Sinop civarında kasaya utrayan Kızılırmak vapurundaki 
idaremize ait 20060 çuval tuı. ve 200u adet boş çuvalın çıkartılmau 
ifi şartnamesi mucibince pazarlıkla ihale olunacaktır. 

il Pazarlık 5. Vll.940 cuma günü ıaat 16 da Kabatatda Le· 
v zım ve Mub yaat Şubeıindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır . 

111 - ŞartnAme tözü geçen şubeden par&1lZ alıoahilir . 
iV - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve 1aatte tek· 

lif edecekler fiat ilzerioden Y. 7 ,5 ıüvenme paralarile birlikte mez. 
kür Komiıyona müracaatları (5097) 2 4 

SER ~,~AYC:DAR ve MJŞTERI ARANIYOR 
Yediwiı.de mevcut kUrul.ııuı, taw tet!tilith, MD ıiııtem mÜ· 

ceclded takımlı b'r mu ııgoz atölyeıinio çalııtmlmaaı için bu 

itlerle nlaludu ser.nayodar b:r aıüteıılahi.:le ihtiyacımlz Yardır. 

UCUZ DEVREN SATILACAK.TIR 

Sirkecide, Bali Köıkü Caddesi Emirname ıokak ,\; 10 
Telefonla 218;)0 a müracaatları, 

'P' --1üteahhitlerin Dikkat 
Nazarına 

,,GÜVEN" EL ARABALARI 
Ziraat iılerinde ; 'oıe inuatında ; taf, kireç ve çimento 

ocaklarında, tuğla harmanlarında ve her nevi İnfaatta kulla· 
nılır, dayanıklı ve her işe elveriılidir. 

Adreı: Beyotlu, iııtildil Cacl S! 20122 
,, GÜVEN '" TÔRK ANTRASiT SATIŞ YERi 

SiPARiŞLER DERHAL iCRA OLUNUR 1 
... C!:m!lllllm!!lilm~IE3l .. IP.!!.tl111Blta ............ lmlllli 

imtiyaz Sahibi ve Yau lfleriDirektörG: lımail Girit 
Buıldıta yer: Akıa Buamevi l.taabal 
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CINQUIEME ANNEE No. 1460 

far 

ABONNEMENTS 
V ille et Province 
3 moi!ı Ptrı 450 
6 ~~(' 

12 lf'OO 
n: r ois P rıı ~/00 

L.e No Ptrs 5 

LUNDI 

~uotidien des Adjudicat:ions 

24 JUIN 1940 

ADMINISTRA TION 

( 1 . Esl<i Gün rük ( d. 

o. 5 

T elephoı e ~9-142 

Pour la Publicite s'adreııser 
a l' Admrniatration 1ournal Professionn 1 des Fournisseurs at des Entrepreneurs de l'Etat Boite Poıt le No. 1261 

1 ableau SynoptiQue des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Mode Prix 

d' kdjudicat. eıtimatif Objel de ı'adjudication 
• Caution. 
pro\•İıoire 

l ieux d 'ad jmlicııtion et du 
Cahier dea Chıırgeı Joun ilet a 

~----

t c ju'ıclıfic r s ı ı Ra~ais 
_.__.._... -- ---- -

Constr uct cnf -Rt~ crrıtions-Trav. Publ ics-1\- 2ierıel de Cc.nc tr uc ıon-Cartographıc 
~ ..... _..._.-- -

Constr. chaussee s1route Devrek-Tefen (aj) 
" » Beycumn-Çaycuma· 
Kokaksu·Bartın (aj) 

Repar. enduit, badıgeonnage et peinture iı 

l'huile de in po.te d'entree du Palnis de 
Dolmabnhçe du côte de la tour d'hor· 
loge, des murs ete. 

Pli cach 175898 64 9995 - Vılayet Zonguldak 
, 281620 ~ 15015 n n 

Publique 4417 07 332 Dır Pala s Nntionnux 

8-7-40 11 
8 7 40 11 

11-7-40 '"' 

Fourniture pierres s route Uşak-Güre D 2549 76 191 2 \ ıl ft'l Kütahya ?-7-40 
Constr. mur > 399 23 30 - " 2 7 40 5 

15 
16 

Repar. s/route Edirne-Kırklareli > 9782 98 ,, Ed•rne 5-7 40 
Conıtr. route sur Cadde Or Behcet Us Gre a grc 10740 60 806 - Municıp lite lzmir 8-7-40 
Rep. bit. Minis. lnstruc. Pub Ankara ,, 1377 i6 1 "3 Minis. lnstructions "ub. J\nkıırıı 8-7-4 l 1) -

Pr oduits Chim iques et Pharm<~~uti~es-.lnstr '!ments Sanitaires-fournitu!:! pour Hopitaux 

Films Roentgen mıırque Kodak, llfort et Ag- Pli cach 125'-8 - 91 t 85 Med e Chef Hôp Modele An kam 8-7-40 14 30 
fa ete. : 14 lots et Uir. Hygıene lstanbul 

Cemprimeı Dcgenan: 375 boites Gre a grc 2362 50 338 - Com. Ach. lnt. Tophane 
Produits phnrmnceut et nrticles sanıt. n ?500 - Command. Gen. Prot. Fnıcts Ankara 
Etuvc: 5 p. (aj) n 11750 - 176~ - C. A Mın Def. Nnt. Ocp. Aviat. 
Soufre pur de 99,5 pr ccrt: 50 t. Pli cııch 1290"1 - 967 50 Com. Ach. Dir Gen Fabr. Mil. Ank. 

Electricite-Gtız- hauffage Central (lnstalli<Uon et Materiel 

Ventillnteur de foyer de forge iı moteur clec· Pli cnch 
trique, machine-outil a aiguiser et machi· 

1350 -

ne outil İı perforer iı m'lteur electr. 

Habillernent - ChaussureE - Tissus - Cuirs 

Costumes d'hi•er: 1250 compl 
:ıı d'ete: 1000 compl. 

Chaussureı: l 200 pnires 
Gonts en peau: 6500 poires 
Cou\'erture de lit: 2500 p. 
Esauie·main: 12oro p. 
Hnbits d'ete: 7 compl. 
Toile pr. linceul: 801JO m. 
Chaussettes en coton: 12000 pııires 

Pli cach 11875 
ı;coo -
76RO -" 

1> la prı r 1 50 
" la p. 4 50 

Publıque • C' 12 
:ıı le coı.t 15 -
:ıı le m. O 29 

" 
la paire O 25 

Travaux d'lmprimeri!.:_~peteri 

lmpresııion ııfficheı pr. mur: 88000 p -impression Pli cach 
declııration: 25 H 00 p. 

Bois de Construction, Planchos, Charpente 

1 Ol - 1 er Expl. Ch de fer Et at H. p&şıı 

890 62 
375 
576 -
731 25 
84 J 75 
18 -

8 
174 -
225 -

Com. Pc m Municip l!>tnnb 1 

,, " 
., 

Com. Ach. Min. flef Nnt. Ankarn 

n n 

Municip 1 tc Adıına 

n " 
Con1. Acı. Mın. Ocf. Nat Anknrıı 

Bureaux 

Comite Ceııtrnl Crosuant Rouge 

27-6 40 
?4·6·40 

1-7-40 
8-7-40 

15 -
10 -
1 1 
11 -

10.7 40 15 -

8·7-40 
8 7-10 
8 7-40 
8·7·40 
9-7-40 
9-7-40 
5 7-40 

15 -
15 -
ıs -
10 30 
10 30 
11 
11 

2-7 40 11 
8-7·40 1 1 

28·6-40 10 -

Fabric. oaisses en contre plaque: 3500 p. Publique 2~50 

Madrier: 1683 p. Gre iı gre 
81 Dir Gen. Stıı ı. Ank. et Vıl. 1 lanbul 10 7 40 15 

C om Ach. Comm. '\1il. lst Fındıklı 'lS-6 40 l I 

Transport-Chargement - Dechargment 
w -

Tr:ınspoıt effets: l 5000 t. (nj) 
Tn,nsport postaux 

Gre a gre 
.» 

Corr buslibtc - Carburant-Huiles 
~---~~----~~~~~-~~~~--

5250 -
259 20 

Benııine: 100 bidom 
Huilc pr. mnchino: ~' . I t. 
Huile pr. cylindre: 2 t. 

Mobiloil B.B. : 300 k. 
Mazout: 20 t. 

Publiquc le bid. 4 55 

Vacoum: 400 k.·bois: 120 t. (oj) 

Oivers 

Materiel pr. modelage 
Etain: l t. 
Paraffine: 10 t . 
Materiel tel que boulons, ecrous, chaines ete : 

14 lots 
F'neux pr. autobus 
Tuyau l.ılanc de 318: 8(l0 m.·id. de 3ı4 : .100 

m.·id. de 1;2: 300 m ·id. de 1: ICO m. 
Colle: 6 t. 
Trompe et autres mater.: 10 loh 
Motopompe: 1 p. gr. et 3 p. petits 

Prrgvisi ons 

Lait: 50 t. 
Viande karaman: 30 t. 
Raisin& secs, prunes et abricots 
Lait cru et pastorise 
Beurre 
Viande de mouton blnnc de hramnn 
Proviiions 
Viande de boeuf: 123 t. 

> 3,6 -
,, 
n 
,, 

Grc iı grc 

Pli cnch 
Grc iı grc 
Pli cach 

n 

Publique 

n 

Pli cach 
Gre iı gre 

::ıı 

Pli cach 

Publique 
Pli cac:h 

,, 
n 

n 
> 

588 -
1'?6 -

4200 -

10000 -
4250 -
6000 -
5922 5() 

840 -

4500 -
7130 -

12000 -

6000 -
• 15000 -

3630 -
22107 50 
16884 -
44775 
15868 75 
27060 -

393 7"'ı rom. Ach lnt Ank~ra 

80 65 Dir P T. T Edirne 

25-6-40 15 
27-6·40 15 

29 70 
44 10 

9 45 
365 -

638 
450 
444 19 

63 -
83 

337 50 
1066 50 
1800 -

450 -
1125 -

272 25 
1658 07 
1266 30 
3358 13 
1190 16 
2029 50 

V ılnyct Kütahya 
lVunicip. ,, 

n 

n " 
., " 

Hôpital Regionnl Bolu 

2-7-40 15 
26-6-40 
26 6·40 
24-6 40 
26-6-40 

Dans 1 mois 

Dir. Gtn. Ligue Aviation Turque 8-7-40 15 -
C. A. Mın Def. Nat Ank. Dep. Av. 28 6 40 11 -
C. A Dir. Gen. Fabr. Mıl. Ankarn ~-7-40 16 

,, 

Municipıılite Trabzon 
.ıı Bornova 

Com Ach Oir. Gen. Fnb. Mil. Ank. 
Municipnlile Ankıırn 

n n 

Com. Perm. Municip. Ishınbul 

n ,, 

" " 
n ,, 
,, > 

" ,, 
Com. Ach. Mil. Nitde 

7-8·40 15 

25-6-40 15 
5-7-40 16 -

9-7-40 14 -
28·6-40 10 30 
i>8·6-40 10 30 

8·7·40 15 
8-7-40 15 
8-7-40 14 
9-7-40 15 -
9-7-40 15 -
9.7.40 · 15 -
9 7-40 15 -

10·7·40 16 -

1 F c LS 
D l'Adminis1:rat·on Generale des 

Ch inC'! e Fer e des Ports 
de l'E at Turc 

Trois arttcles de plnques pour accumulnteur de voiture 
a voyageurs d'une valeur estimatlve de Ltqs. 15.680 seront 
achetes par voie d'cdjudication sous pli cachete le M rdi 
6.8.1940 iı 15 h au local de l'Administration Generale a An· 
kara· 

Ceux qui desirent y prendre part doivent remettre a la 

1 

Preddence de la Commission le meme jour leurs offres, une 
garantie provisoire de Ltqs. 1 176 et les certificats exiges 
par la loi, jusqu'iı 14 heures. 

Les cahiers <les chnrgea sont distribues gratuilement a 
Ankara par le Service des appro. isionnements et a Haydar-
paşa par le Bureau de Reception· (5052) 2-4 

---------
Memento des Fournisseurs 

LES ADJUDICATIONS ouı AURONl LIEU DEMAIN 25.6.940 

Chcmiııs de Fer Etat: 
Carbon format ııpccial {No 1428) 
Plombegine [No 1442) 
Tayaax c:ı cimer.t [No 1442) 
Penu pour tapiuerie [No 1446] 
Lanterne n mein [No 14431 

S .A.T. d'Electr Ankara : 
Oiv. artıcles c ecir. [No 14371 

Cooı Acb. Milit. Mardin : 
F"oin et boiıı (No 1441] 

Dir. Zone Route Trabzon lran 
Transit: 

Rep. chauasee (No 1442] 

Dir. Hotel Monnaie: 
Chnrbon de terre crıblc (No 1443) 

Dir. Etablissemeııt im mi gres 
Kayseri: 

Conatr. maison• immigrc.s [No 1444) 

Municip Adaııa : 
Proviı'on et chnrhon de terre LNo 1433) 
Conatr. routc (il.o 1446) 
,\\edicıııııente a ticleıı unitoire11 [No 1453) 
Fer iı cheval (No 1453] 

Vil. Kütahya : 
Avoine [No 1445) 

Com Ach Milit. Edirne 
Vınnde de mouton {No 1446) 

Com. Adı lııt. lzmir : 
Legumc.s [No 1447) 

Com Ach. Mil. Balıkesir : 
F8ve et oignonı [No 1447] 

Com. Ach. Mil. Kırldareli : 
Transport eff~ta mi itoıres (No 1447] 

Com. Ach. Dir. Gen Fabr. 
Milit. Ank : 

Cuiuc.n pnın et legunıN• LNo 14491 

Dir. Pr. Moııopoles İzmir : 
Transport articles monop. [No 1449) 

/ Dir. Gen. Exploit. Electr. Trams 
et Tunnel lstaııbul: 

1 
Fabrication plaque et tuynuz en beton 
[No 1449) 

1 Municip. Afyon : 

1 
Orge (No 1450] 

1 Dir. Maison Correct. Antakya : 
Pain INo 1450] 

Regiment Ecole Gendr Edirne: 
Fabricet ion farinc de blc pow p:ıin 

[No 1450] 

Conı . Ach. lnt. Tophane: 
Draıı [No 1457] 
p, m u de tcrre {Ncı 1456) 
Mııchi e iı coudre de• chauuureıı 
(No 1456) 
Bascu e (No 1456) 

Dir p,. l\lonop Konya : 
Tıansp rt ıırtıcle• monopolıııeıı [No 1456] 
Coaı. Ach Minist Def. Nat. 

Etoupe ll'ıo 1456) 
Bottrnes pc..ur aoldatıı (No 14581 

Com Aclı Milit. Manisa : 
Vıande dıı boeuf el de chevre {No 1454] 
Viande de boeuf (No 1451] 

Dir Gen. Monop : 
Sacs de ııel [No 1454/ 

Offices Cereales Ankara : 
Co111tr. hangar et bat , adminiıtret f 
(No 14531 

Dir Princ Moııop. Siva : 
Trn.aport ıırtıcln mon poıi•c• (No 1452] 

t-IOTES ı Lu Numcroa ontre per.,ı· 
theaH aont ceuz de notre journal d•n• 
leque l'av a R porı,ı 

(•) 1.eı affnıre& -uıvies d'une nate· 

nıq • ee reppıırh•ııt fi deı ven it ı p:ı• 

adjudiution 6 la aurenl"hcre , 

(3 üncü sayfadan devam) 

SiYas Askeri Satmalma Komisyonundan : 
180 bin k ' lo sıau eti kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur• 

lhıılesi 9.7.940 salı günü soat 15 te Sivastn tıslı.eri sııtınalma kooıi· 
syonunda yapılacaktır. Muhammen bedt!li :16.666 lira mnvakkal te· 
minatı 2750 liradır. Şartn mesi komisyonda hergiln görülür. istek· 
lılcrin belli gün ve saatten bir saat evvelıııe kadar kanuni dairesin· 
deki kapalı zarflınını komisyonıı vermeleri. 

• • 

MUZ Yt:~DELER 
Devl;t Denizyolla;; İşletme .Müdürlüğünden : 

Kapalı zarf usulile satılacağı ilan olunan Fab· 
rika, Havuzlar ve lstinye Dok sahalarındaki müterakim hur
dalara talip çıkmadığından 11 Temmuz 1940 perşembe günü 
saat 15 le p•ızarlıkla satıldcaktır 

İsteklilerin şartnameyi görmek üzere Satınalma Komis• 
yonuna müracaatları 

Devlet Limanları ivletme Umum Müdürlüğünden: 
Balat atelyesinde mevcut bir orta kayık enkazı pazar" 

lakla satılacaktır. İsteklil~rin 28.6.940 tarihine rastlayan cuma 
ııünü ıaat 13 te İdare Levazım Şubesine müracatları· 


