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iDAREHANE 
Galata, Etki Gümriik Cad. 

No. 52 
HUSUSi DAİRE 

lLAN ŞARTLARI 

f dareha nemizde görütülür 

Telefon: 49442 

Posta kutusu No. 1261 

Umum Tüccarların ve müteahhitleri n mesleki Organıdır 
z: .. su:ıs: ı ç 991 F?ll • !!!! • 

Ekonomik Haberler 
~rk • Rtımın ticaret ınlasmaaı· 
n imzalanması 11Jyua~ı mım· 

nunlyetla karşı tandı 

l'ilrki1• · Ruınanya ticaret mi 
ele•iaio daha müHit tartlar
İ•kiıafıaı teain için yapılan 

ili aalatm• piyuamızlia fev · 
ilde memnuniyetle karşılRn
tır. Rumaayatlaa bir heyet 

ltıDda şelairimiH ıelecektir. 
au beyelin ltir eluperi ıeb· 
~e ıelerek temaelarına lı.at · 
•thr Celecek laeyet tiftik 
Y•ıt•k mukavelelerini imza 
cek ve evvelee alınmasına 

ar yerilen yapak ve tiftikle~ 
il lı.aşka ayrıca lı.üyük lı.ir par· 
lllaal almak için birlik ile ııö· 

cektir. Birlik bu it için lı.u 
tekrar teplanacakhr. 

,l\.\laıaayaya zeytin, zeytinyatı, 
İaııı, lı.ahk, yapak ve tiftik, 
~ aebze ve meyvalar rinde· 

ktir. Rnmanyaya itballtı· 
1ta mukalı.il klrl•ı beaaltile 

111ele yapılarak memleketi· 
İte 90 itin ton petrel verilmesi 
ltarrilr etıaitfü. Bunun ilk par
. •lan 10 bin ten limaaımıza 
İrilmit n Petrel Limited tir

tinin emrine nrilmiştir. 
• tn mülaim nokta bunların ti 
~İoden çok liaba mGaait tart· 
'• ithali lemin eaılmit olma 
ır. Rumaaya pl1ua11alia Jtel 
fiaUarı, bundan ilç dlrt ay 

"eline niabetle % 40 kadar 
selmif ~olmamaktadır. 

lt,unenler araaaki, fiyat far
.... % 75 kadar teuilltla 

•l aatmıya auvafakat etmiş· 
.ıir. llumealer memleketimiı· 

ıerek ltumen, ıerek Türk piyasa· 
laran41a çok iyi kartılaamıttır. 

BilbaHa Rumen plyaaalaranın 
ilk defa alılıtı tiftikleriıniı.le 
Jltumen faltrik alarında '9ir kaç 
ıün itiatle yapılan kuma' nü·. 
maneleri çok betenilmış, ltun-
ların lnriliz kuaaıları derece· 
•inde yükHk oldutu ve piya· 
sada tutulacatı a&ılatılmıttır. 

ihracatımız dımlryolilı yıpılmıOı 

vı gittikte inkifıf ıhnıOe ~•ılıdı 
Akdeniz yolunun kapanm&11 

Üıı;eriae bir aralık aurmut elan 
ilaracat faaliyetimiz bu kerre 
demiryelile inkişaf etmete ~atla· 
liı. ihracat tacirleri muhtelif şekil 
ve v&1ıtalardao iatifade ederek 
muhtelif memleketlere ellerinde 
bulunan malları •atmak yolunu 
bulmaktadırlar. Dan de i•tanbul
dan llemiryolile Finlandiya n ' 
Macari•tana aevkeclilmek lıere 

tltilı• , Bulgari .. an, Amerikaya 
çeşitlli maddelerden \00,000 lira
lık mal uh4ı yaJtılmıtlır. 
Buıün Ak.len iz.de bulunan bir 

Ameı ikan vapuru limanımıaa 

ıelecek ve ayın ~9 unda hareket 
edecektir. Fakat bu vapurun 
limanımı:r.a ıelecek ıon A•erika 
vapuru olduau Miylenmekteliir 
Şimdi limanımızdan en ıı;iyade 

İl yapan vapurlar Macarlara• 
Tunaya itleyen ••purlnile ka
raaalarını takiben büUia ıarki 
Akieoizlle aefer yapan Yunan 
vaıturlarıdar. 

Şimendiferi• nakliyat Hkiıiae 
naz.arau memn11Diyetle kar,ıla· 
nacak ltir tekilde artmıthr. 

Çorap flatıarı da teabit olunacak 
Fiat teabit ve kontrol komiı· 

yonu ııd~ maaaelerinden •onra 
diğer maddelerin ae fiatlarını 

.... -==-~&il 

Müt8ahhitle ri n Takvi r -- --- -
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g, D. Yolları : 
Ray krikHu (No 1416) 
Civalı a .. pul (No 1446) 
Toa 1abun (No 1446) 

1 K. et (N.:ı 1451 ) 

11 lıı:mir Ln. SAK: 

1 
Ekmek ve et ( No 1452) 

Malıt e lif iliç (Ne 144B) 
lial .. t (No H48 .1 

İaparta Aak. SAK: 
Pirint (No 1433) 

Konya C. MGddeium.: 
Elımek (No 1433) 

Akbiıar Belediyesi : 
Kö0tlr Ye yat (No 1440) 
laton yel inf . lNo 1440) 

Eakitehir Kor SAK.: 
Yatakhane iaş. (No 144b) 

Miliyat Aakeri SAK.: 
Fabrika unu (No 1446) 

Kırklareli A•k. SAK : 
K . ı.. t (No !44S) 

A•k. Fa•r. U. Müd. 
Tubin koku (No 1447) 
Çam vaya me t• kue•lo (No 1447) 

Erzurum Valiliti : 
Park. İnf . (Ne 14.f 7) 

lat. Elektrik Tramv~y ve Tftnel 
l~&.tmeleri : 

YükHlc ve alçak tevettür 
(Ne 1447) 

lnııir Cnaevl MGd. : 
lk•ek (No 14.f7) 

Çanak &leaiyNi : 
"arita tıı.nsiai (Nu H.f8 ) 

M. M. V. SAK: 
Tranıfo rmatör yaQ'ı (No l 4bl) 
Boş a'llpul (No 1418) 

iıolatlı l 

Yatak kılıfı ve elblH torbHı diktirilm.,ıi 
(No 144°'i) 

Manyeto aantral (No 14SS} 
Üıtipl ( No 1457) 

1.t. Relodiyeai: 
Kamyon ŞHHi (No 1448) 
iina a ııkaııları No 1461 • 

Ankara Valiliti : 

İıt. Üniveraiteai SAK. 
Ou enfeluyo1> t .. ıeatı (No 1456) 

Edirne P T.T Müd .: 
Po• ta rıak ı i (No 1460) 

Topı.ane Lvz. SAK. : 
Pilu hk ve çer !.alık piriR9 (No 1461) 
Komprime tlegonan ( No 1460) 
Maaar tekn .. i ve tablası ( No 1457) 

Maniaa A•k. ASK: 
Yuturt ( No 14SS) 

Tekirdat Aak · 
Sıtır eti (No 1"58) 

Şile Beled.: 

SAK: 

Kriple maden kön Üı Ü ( Nu 1457) 

!dirae Askeri SAK 
Fırıa i nş . (No 1457) 

S .. ııua inhisarlar Müd.: 
lnhıaarl ar mamıılJı ı nakli (No 1456) 

Turiutlu Beleaiyeai : 
Dırek (No 1456) 
Elektrik nı alzemu ı (Ne 14S6) 

Adana D<>tum Çocuk Makımevi : 
!.ru k n ınabnıkat (No 1456) 

lalaisarlar U••m Miililrllfi: 
E lek trik. ma1Hmui ( No 14S6) 

Adaoa Villyeti: 
For t otomobili (No 14SS) • 

Gaziantep Trahom Mucı. Hut.: 
i ruk ve mahrukat (No 14S5) 

Gaziantep Vilayeti : 
S~t V e cuak {No 145S) 

Çorum C. Müddeium,: 
Ekınelc (No 1454) 

İıparta Maarif Müd.: 
lı ı..lc va ma hrukat (fl:o 1'4S4) 

Bolu Orman Mad.: 
S !.ı e {f'o HS4ı 

Balakuir A•k. SAK.: 
Depo int . (No 1461) 

• e * •lser kilo .. na lalam in edilen fiyata 18 lira elan 500 kilo 
Piramid•n 12.7 ff.fO cuma ıftnü saat 11 de Ankara.la M. M. V. n
tı .. lma komi•yenunda pazarlıkla aatın alınacaktır. lıteklilerin 2100 
liralık kati teminatlarile birlikte Ankaralia komiıyentla bulunmalara . 

lıtanhul Levazım Amirlifi Satınalma Komisyonundan: 
20.000 kile oksijenli •u alın:.calıtır. Pazarlıkla ek•iltmeıi 3 7 • .f6 

çnr4amba ııiiıatl ıaat '4 de Teıthaneae lıtaabul Lenaını Amirliti 
Satınala" Kom;syonunaa yapılaeakhr. Talimin beaeli l7,e80 lira ilk 
teru iaatı 1275 lira.lir, Şartaamesi kemi•yoDda ıörüllr. f•teklilerin 
kanuni vHikalarile belli •aatte kemiıyena ıelmeleri. 

• Kilo Kilo • • 2000 Safr. 2009 Talk. 
1000 Oluit dl zenk, 

Yukarıdn miktarı yazılı üç kalem ecza alanacaktır. Pazarlıkla 
ekıiltmesi 3 .7 .94-0 çartamba ıünil sut 14,30 aa Toplaanede Levazım 
Amirliti Satanalma kemiayonunda yapılacaktır. Tahmia lı.edeli 2700 
lira, ilk teaıinah 212 lira 58 kuruttur Şartnameai kemiayoaaa ııö
rülür. İsteklilerin belli •aatte komisyona ıelmeleri. ~=-__ ....., ____________ ._._ ______ ._.....,_... ________ _ 

Elaktrlk, Havqaıı, K~~ifır (T11lsat YI ~lı..2 
~ ........... -

M. M. Veklleti Satınalma Kemisyonunclan: 
Ketif bedeli 25572 lira i2 kurut olan Koııya &ikimevi elektrik 

tuiuta kapalı zarfla ekıiltaıeye keoulautlur. ikıiltmeai 11 temmuz 
9-'0 perşembe rüuü nal ı 1,5 tleair. ilk tealnah 1917 lira 9i kurut 
ol•p şartoameai 12i kurui• Ko .dan alınır. Talipleria auayyen va
kiltan lı.ir uat evveline kadar zarflaraaı Ankarada M. M. V. aatıın 
alma Ko.na vermeleri. 

• Ketif belieli h2712 lira 25 kuruı elan Kay•eri Diklmevi 
* • elektrik lc•iutı kapalı zı.rfla eksiltmeye ko•ulmuttur. Ekıiltmeıi 

10 t emmu• 940 çarp•bll ıtınü •aat 10,5 tlaliır İlk teminata 2.f53 
lira 47 kurut tıırtııamesi 164 kuruta Ko dan aluıır. Talipleri• ihale 
aaabnJan bir aaat en·eliııe kadar zarflarını Alllıııarada M. M. V , Sa. 
hnalaı.a Ko.na vermeleri. 

• Ketif ltedeli alf184 lira 87 kurut elan A•kara Dikimevi • • 
elektrik teıi•ah kapıtlı zarfla ckailtmeye konmuıtlur. Ek•iltmeai 
1 .6 940 çartamba ıünü ••at 11 dedir. }lk teminatı wı lira 37 
kuruş olup şartnamesi 156 lturuta Ko aan aluur . . Talitıleria ihale 
91atınılan lı.ir Hat ev.eline kadar zarflarını Ankarada M M. V. 

' Satıoalma Ko.•a ver'Jleleri. 
Muhto!lf erzak (No 1441) 
Boy• ve temiı.li lc malaeaui ( No 14'8) 

Ti .. ret Vekaleti: 

lst Keaut. S AK. : : 
Yiik karoHriıi ve n l enkı yap (N., 1461) 

1 
Deniz Lvz. RAK. ı 
Koreete (No 141>1) 

1 7alaız tiftik ve rapak i•tib· 
ltaaızın içte birini almakla 
lQaıyaeaklar, ıteytinyat veaair 
baulleriaıize ratbet JÖ•tere 
~lerdir. 

teabit için tetkiklerine devam et"*- 1 
melr.tedir. Manifatura etJasıaın l 

lnfor.,Hyen bülteni talu (Nu 14.f9) 

İzmir Tüh'ln Fa•r. Müd.: 
1,çi lolca • tacılıtı (No 14~) 
Sike Bclutyui : 

Hamiş : ! ] Tırıı ak i~' "" al ıanı.t nu• 
rn ara{aı, i~in hanaı .. yıl ı ırntıt ed e ntı~r 
o'dıı {ıu nu ııi•• arir . 

Devlet Limanları iıletme Umum Müdürlüiünden : 

hletmo ibtiyaoı içlıı on •eyıirlik dizel molörlü bir vinç açık 
ek•iltme ıuretile •Klın alınauktır. Muhammen belicli 1600 lira Ye 
muvakkat teminat 120 liradır. 

lhalHi l 1 .7.140 tarihine rulıyH perşembe ıünü saat 15 de 
Galata rıbtımıatlaki umum midlrlük binuıoda toplanacak sahnalma 

~\IDlara kartılık pi7uamıaıa 
~ muhtaç ola•ıu, kitıt, ael 

fiat tetkikleri ikmal eliil•ek 1 

Gzeredir. Bundan •enra çerap 
fiatlara ve klr nisbetleri teabit 
olunauktır. Mevcud tetkikler 

Mu~ot, malı i ne y•t• o ılun ve •mr ul 
(No 14SO) 

Sıhhat ve İçtimai Muav. Vek: 

[•j SouundR yıl d ı7 ışarıı t i hıı lıııı a ı şlrr 
ınha~tdeye aittir, 

c---- ---· 
• komisyonunda yapılacaktır. 

Şartname her iÜn •Öı.I ııeçea komi•yonlla ıir6lebilir. 

loz, kereate naair bazı maci· 
•r lt•aanyatlan tetlarik ecli· 
ktir. Göriifmeleıde iki ta· 
ta çok ıenit bir tloıtluk ve 

"ıamiyd ile hareket etmiş, 
"1 füıarl bir :ıilaniyetle çalıt 1 la 
~ iki memleketin menfaatleri· 
•n uyıun anlatmaya varıl. 

't l.ulunliutunliau ltu vaziyet ._ ___ ______ _ 
lSTANBUL 

lltARET VE ZAHiRE SORSASI 

25 • ' • 940 

Toa 

FIATLAR 
Aıatı Yukarı 

K P , K. P . 
5 20 5 35 
(, 15 

4 ıs 6 17 
1541 -

11 ıo 

46 .20 62 -
4 25 .J -

40 -

ı• -
41 - 57 -
l!6 11 32 37 

E N 
Ton 

465 1 7.eyttny•t• 
44,75 Kaıar 12,25 

15 
~9,S 

ıs 

42,5 Yulaf 
43,75 Arpı 

HU,25 Meraimak 

'91DEN 

ve kanaat memleketimizde çorap 
ye bllhaua katlan 90ralı.1 imal 
n tieareti kadar lairlı lı.ir işin 
ender oldutu netieuine Yarmak· 
tatlar. Maliyeti 10 kuraıtan ya· 
karı olmıyau bir ipek kadın 
çorabı fabrikatör tarafından 
perakendeciye 110 120 kuruştan 
verilmekte ve 170 ·ıGO kuruş 
aruında satılmaktadır. 

Loncira 
Ne•yorlı 
Pariı 
MDlno 

BOR SA 
ÇEKLER 

25 - 8 . lfi40 
5.24 

14~.58 
2.9675 

Ceoevre ~.4375 
Brük1el 2 .96875 
Ati na 0.9975 
Sofya 1.73 
Madrid 13.1725 
Buda peşte ~.8175 
llOkret 0.625 
Belgrad 3.3575 
Y okobama 34.2721) 
Stolıbolm 31.00' 

ESHAM VE TAHVıLA T 

1938 % 5 ikramiyeli 19.-
Türk Borcu 1 Petin 18.50 
Türk U. Tiyatro 32,25 

- 1 Katen tol.umu 

1 

Aılan Eakibiaar çimen . O -

- 1 IORSA HARiCİ ALTIN FIATL~RI 
- , Lira Kr. 

~ :; 
1 

Hamiliiye, Jlt•diye 21 85 
i Kalıa Befiltirlik 92 50 

; J 1 51 24 a1ar lıı.llte altua pamı 2 t7 

MUNAKASALAR M. M. Vekaleti Hava Satınalma Komtıyonundan : 

İ ıı~aat -1 amirat- ı~afıa iştıri - allelm '!j· Haru:-ı - - - -..-. ----- ~ 

6 Kalem elektrik ölçü aletleri pazarlıkla Htıu alınaeaktır. Mu
llammen bedeli 1700 lira ol•Jt kati teminat miktarı 255 liradır. Pa
urlıtı 2.7.940 salı ıünl saat 10 da bava aatınalma kemiıyeııôıılia 

M M . Vekaleti Satın Alma Komiıoyonundan : ı yapılacaktır. İdari ve fenııi tartname ile liste her iÜD ötleden ıea· 
J Ketif 9edeli 26323 lira -44 kuru:f eln iki Jtıı vyen kapal ı zarfla İ ra kemiıyeoda i6rftlelı.ilir. lateklil.:rio muayyen iÜn ve saatte kati 

eksiltmeye koıı•lm•ttur. ilcıiltmeıi 1 t.7.940 µcr.şenlte ıüni .aat 11 teminat ve kaııuni lı.ela-eleriy:e_k_o_•iıyentla~~ııları . __ 

dedir İlk teainalı 1974 lira 30 kurut olup 9artaameai 132 kur11ıa I 
1 Ke daıı alınır. Tallpleriıı ihale aıaabndan bir ınat evveline kadar 
L zarflara•ı Ankara.la M. M. V. aatıaalma Ke.ııa vermeleri. 

ı Çorlu Kor Satınalma Komisyonun.lan : ! İ k i aaet banıar kapalı urfla yaıttırılacaktır. iııaleai ı 5.7.94o 
: pnar it1i J'ÖnÖ. aaat iti tla Çorlu.la Kor aabaalma koaiıyoııunda 
yapıln cakhr. Ketif bedeli 18$.535 lira 46 kuut ilk teminata 10.528 
liratiır. Keşıf ve 9artnamui 827 kur•fA k.omiayontla• alınır. İstekli 
leriıı kanuauu 2 n 3 dncü malilielerinde yazılı belrelerile b irlikte 
9elli ~ün ve aaattcn bir saat evvel teklif ıuektuplımnı komisyoııa 

j veroıderi. 

1 j -j st a nl.ul Leva:tım Amirlifi Satınalma Komisyonumılan : 
j İsian .. ulda Salıpazarın-'a eıya ve t eçhizat anbarının tamir 

Mtmsooat -Eibise -Kundura - ~Rl&flr v. s. 
__. --- -~ ~--

M M. Vekaleti Satınalna Komlsyenundan : 

Bl·herine tahmin edile. fi1ata lf5 kurut elH 17.600 atlet freok 
ıömle2'i kaıtalı urfla ekıilt•eye konmuştur. lı.aleai 11.7.940 per· 
t embe rl•Ü ... t 11 lietlir. ilk teaiaatı ~3 10 liradır. inaf ve tart· 
namesi 155 kuruta komiıyondan alınır. btcklilerin 1'antanun eınret
titi belzclerle ilıaale saatinden en aa bir saat evveline kadar teklif 
mektuplarını Ankuada M. M. V. satınalma komi•yoouoa vermeleri. 

• • • Mlteabhit ııam ve beaabıaa b~bcr metreaine tahmin edilen 
fiyatı 95 kurut elan 1.049.429 wetre 90 santim portatif çadır bezi 
açıl< e !:tillwe auretile miaakaaaya koıımutlur . lhalui 12.7 940 ctama 
ıüııü ıaat 11 dedir. llk teminatı 74 771 lira 90. kuuştur. iuaf ve 
prtnameai 4985 kur114a komi•yendan alınır . isteklilerin kantanun 
emrettiğ i belielerle ibale ıün ve aaatinde Ankarada M. M. V. 18• 

tınalına ke•iqyenun.la !ı.alunmaları . 
ve inşaıı pa:ıarlıiı ıS . 6.940 c:um& ıünü saat 14 le Topha n ede 

l İstanbul LeYazım Amirliil Satınalma Komisyonun.la yapıla· 
·ı cak lııi" Keıif lııetleli Jirmi sekiz bin bet yüz ye tmit dok uz M. M. V . Ha.va Satınalma Komisyonundan 

lira altmıt kurut, ilk teminatı 2143 lira 50 kurU§lur. Ket lf 60.000 metre yazhk elbiselik kum•t pazarlıkla Htın alana· 
ve ıarlnamesi Komisyon.la rörülür . İsteklilerin k a nuni vesi- eakhr Muhammen belieli 48.608 lira \cati teıninab 72fJO liradır. Pa· 
kalarile belli saatte Kemiıyona selmeleri. ı:arlı ft'ı 4.7 .940 ıtertembe ıünü a&at 11 de A•karada M. M. V bava 

-IJ&nlar. l(linik ve ispençiyari A!at. Hastahane-Lvz. aatınatma komiıyoaunt1a 1apaıauktar lt1ari şartn::••, enat ve aü· 
~ __ - - ~ __ .,. munesi berıü• komiıyeada 240 kuruşa alıınır . i.te"lileria muayyen 

M. M . V eklleti Satınalma K.o•iıyenuntlan : iÜn ye aaatte kati teminat Ye kaaaal belııeluile birlikte kemiıyon-
Beber ldlosuııa tahmin etlilea fiyata JtO l.:uruı elan 25.000 kilo da bulunmaları . 

iarofil pamuk 12 temmuz 940 cum a ıünü saat 15 te A•karada M. • *• 3.HO takım elbiıe pazarlıkla i•Al ettirilec:ektir. Mubamaen 
M. V. satı•alma ko.da pa:ıarlıkla Htıın alınacatındaa iateklilerin ftedeli 3600 lira olup kati teminat mikdara 5.f'1 liradır. Paaarlıtı 
1750 liralık kati temİaatlarile J.irlikte pazarlık fÜD ve saatinde 2.7.940 aala iÜDÜ saat 11 ae hava ıalınalma komilfODUDda yapıla• 
aıeaklr Ke . .ta ltulunmaları. caktar. ltiarl f&rtaa•• ve nQmuneai her JI• öfleden IOnra komiı· 

1 



2 

• 
Pavyon inı.: 2 ati· (tart. 132 krf.) 
Hangar int.: 2 ad. (şart. 927 luı.) 
Köprü baıı köprüıünüıı kt-nar ayatı Ye 

ahşap kumanın yeniden yap. iti 
Atatürk Bulvarı beton şoıe inş (temd.) 
lakırköy taş iıkeleııi tamiri (temd ) 
Yozgat hükumet konağının ikmali in9. 

(temel.) 
Zonıultiak-Kozlu demir yolunun İnf. 

(tart. ~o L.) 
Depo inş,: 2 ati (fart. 2 L.) 
Salıpazar eıya ve tepıiz ııt anbarının ta · 

miri ve İnf. 

kapalı z. 

:n 

aç. elu. 

aç. ekı . 

paz. 

" 
kapalı z. 
paz, 

26323 44 
185535 46 
~178 13 

21111 -
4430 • 

131805 a1 

1800000 

39991 i8 
28579 60 

l .:..l a....:ç~I a,._r-=1~K.:..-~ı i_n_i k_v_e_~is....:.p_e_n çiy ~i a I_!.!?_ Hastahane l vz. 
İdrofil pamuk: 25 t paz k. 1 69 
Piramiden: 500 k. ,, k. 28 -
Tuz rubu: 50 damacana 
Oksijenli su: 20 t. paz. 17000 -
Sufr: 2 t. talk: 2 t . • eluit dö zenk: l t ,, 2700 -
lıe t tr ik-t a~ a gazı-Kalorifor (tesisat ve malzemesi) 

Aak: dikimevinde elektrik teıiaah (tart. kapalı • · 31084 87 
156 krt) 

Kayıeri diklmevi elektrik tesiaatı (şart. 

164 krf .) 
Konya tiiki•evi elektrik tesisatı (fart. 

128 krş.) 
n 

Elektrik ölçü aletleri: 6 kalem paz. 
Dizel ruotörlü vinç: 10 beygirlik aç. ekı 
Kıılorifer teıi.atı için •alzeme ,, 

32712 25 

2557Z 32 

1700 -
llOO -
816 -

r.r ensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v .s. 
Paltoluk kumaıkoyu gri

0

~e;kt";~ 2500 o;:--kap~I~. 
Yemeni: 5000 çift paz. 
Yazlık elbi .. lik kumaş: 60000 m. (tart. > 

240 krş.) 
Portatif çadır bezi: 1049429 m. 90 aautim kapalı z . 

(müteah' nam ve hesabına) (şart 49.85 L.) 
Frenk gömleti: 17600 ad. (şart, 115 krt .) 
Elbiıe: 5 tak.·tulum: 20 ad. 
ElbiH tiilıtirilme1i: 3000 tak. paz 
Çam&flr diktirilmeıi: 20000 ad. n 

" 

~..2!.ilya,~!v ev büro eşyası Muşamba, 
Karyola tamiri : 190 ad. paz. 
Nakliyat Boşaltma Yükletme 

Tabiblerin ve lıestaların memleket Haata 
nesine otemobil ile nakilleri 

48000 -

m. O 15 

beh. 1 75 
270 -

3600 -
3000 -

Hah, v.s. 
2280 -

1200 -

qya nakli: l OOl O t. kapalı z. 280000 
KlSmGr tahmil ve tabliyeıi: 40000 t. n 20400 -

M ahrukat 8 enzin, Makine yağlan v. s. 

Odun: 5 t. 

n 1044 t. 
Lavemarin kömGril: 50 t ·gürgen o.luııu 

3 t.-makine ya"ı: 250 k ·potu: 50 k. 
(btüpü: 50 k.·gaz: 35 k . 

Müteferrik 

Marangoı. alatı: 50 tak . 
Boya malzemesi 
Çivi ve poyra 
Cin ta 
Kılavuz, makkap, rayba destere v.ı. alil: 

222 kalem 
Bileme makineıi, zımpara tatı: 300 ati. 

(temd.) 

paz. 
kapalı z. 
aç. elu. 

paz. 
,, 
:n 

kapalı z. 

Demir ve ffalvanize gaz boruıu teferruatı aç. ekı. 
Bergman boruıu ve teferruatı: 1 kalem µaz 
Demir malzeme: 16 kalem kapalı z. 
Nikel: 25 t. (fart 407 krt.) ,, 
Fert kamyonunun şaaeai tamiri paz. 
Büyük demir ıikke:2000 ad. küçük: 4000 ad. " 
Güderi benzin ıü:ımeğe mahıuı; 500 ad. " 
Üıtüpü: 500 k.·basır ıüpurge: IOQ ad.-kaol: 10 k. -
Mahruti ç .. dır tamiri paz. 

Ernk, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Zeytin: ~ t. 
Sadeyat: 68.6 t. 
K. ot: 600 t. 
Sığır eti: 293 t. 
Saıieyag: 70 t. 
Sığır eti: 1440 t. 
K . ot· 540 t . 
lkıı.ıek: 180 t. (temd.) 
Arap aalıunu: 800 k.-ıoda: 50 k. 
5.7.40 ta kapalı zarfla eksiltmesi yapılaca · 

ğı ilia edilea 50 t. arap sabununun a 
lınmuınıian aarfınazar edildi 

Sadeyaf: 15 t. 
Un: 280 t. 
Sıfır eti: 70 t. 
Patlıcan: 12 t .. baınya: 35 t.-k . domatH: 

71 t.· .lolmalık biber: 9,6 t.-maydaaoz: 
7486 demet 

Limon: 156420 ad. 
Sığır eti: 346 t · ( .. rt. 606 kr ) 
Koyun eli: 318•00 k (tart. 716 kr, .) 
Arpa, uman, ot ve kepek 
Sauıaa ; 400 t. 
Çay: 80 k. 

!J. M O 7 • y e il • 1 er 
Kııılatai tomrutu: 269 ad . 
Ka~uklu Kızılataç tomruğu: 709 ad. 
Demirbaş etya: l35 ad. 
Sinrer dikit makinesi 
Tabaklar, konıol v.ı. e91a 

paz. 
kapalı z. 

" 
n 

" 
" 
" 

paz. 
kapalı z · 

" 
paıt. 

,, 
kapalı z. 

:n 

aç. ekı. 

kapala z. 
paz. 

aç. art . 

:n 

aç. art. 

" 

2~ -
l 1484 -
1188 45 

487 7~ 
410 -
490 

1112 -
1860 -

2t507 55 
81 250 1 

44110 
3000 -

k •• 19 
82329 -
30000 -

103550 -
94500 -

511200 -
27000 -

17185 50 
280 u -
16100 

4692 60 
121310 -
143291 25 

3075 -
11000 -

400 -

212 75 

1974 -
10528 -

388 38 

2183 32 
332 25 

7840 -

67750 -

30i0 -
2143 50 

8750 -
2100 -

1275 -
201 50 

2331 a1 

2453 47 

1917 98 

255 -
120-
il 20 

900 -

7200 -

74771 90 

2310 -

540 
-!5t 

171 -

90 -

14950 -
1530 -

861 30 
87 67 

38 58 
36 -
36 75 

250 

120 90 
279 --

1538 07 
5312 50 

330 -
450 -

5368 -
2250 -
6427 50 
597~ -

3ı340 -
2025 -
693 75 

1288 92 
2100 -
1215 -

351 15 
7315 50 
8414 56 

230 1.3 
125 -
30 -

95 l4 
174 18 

M0NAKASA[ GAZ&TE51 

M.M.V • .5AK 
Çorlu Kor SAK 
Samıun Viliyeti 

11.7.40 11 -
15-7-40 16 -
a 7-40 ıs -

Gaziantep Seletiiyeai 
lst. Beleli. 

15 -
14 -

Y oı.g•t Nafıa Miti . 1 ay müd. 

Nafıa Vekaleti Demiryol. lnt Daireai 1 l 7 -40 16 -

M.M.V. Hava SAK 
Tepbane Lv:ı . SAK 

8-7 40 11 -
2i·6 ·40 14 -

M.M.V. SAK 

" Ank. Elektrik S. A.Ş. 

Tophane Ln SAK. 

M.M.V. SAK 

" 

" 
M.M.V. Hava SAK 
Devlet Limanları İfletme U. Müti. 
lıt. •lediyeai 

12.7.40 
12-7-40 
8-7-40 
3.7.40 
3.7-40 

10.7.40 

10 7-40 

11-7 40 

2-7-40 
l 1-7-40 
il 7.41 

15 -
ll -
15 -
14 -
14 30 

11 -

10 39 

11 .30 

10 
15 
14 

İıt. Elek. Tramvay Tünel itlet. U. Miıd . 8·7·40 14 
Kayseri Aık . SAK 26-8-40 15 
M.M.V. Hava SAK "4·7 40 1 l 

M.M.V. SAK 

" Ankara Valiliti 
M.M.V. Hava SAK 

" 

Tepbane Lvz. SAK 

Samıun Viliyeti 

12-7-40 

l l-7-4U 
1-7-40 
2-7-40 
ı .1 •o 

.3.7.40 

27-6 40 

il 

ll 
15 -
11 -
il -

15 -

15 -

Erzurum Aık. SAK 11-7-40 16 -
B D. Yollorı8.ftlet. izmirve H. p•f• 16·7·40 16 -

latanbul Komut. SAK Fındıklı 
Samsun Aıkerl SAK 
M.M.V. SAK 

26-6·40 11 -
l t 7-40 10 -
l 1-7·40 t 1 -

l1t. Komut. SAK Fındıklı 5.7.40 
lıt. Belediyeai 28·6 ·40 

" ~~~ 
" 28~4' 

(ıt. Elek. Tramvay Tünel ftlet . U. MQd. 12-7-40 

lnbiıarlar Umum Müdürlütü 

O.O. Yolları Haytiarpaıa 
O O. Yolları Haydarpafa 
Aıkerl Faar. U. Ml4' . SAK Ank. 

n " 
Tophane Lvz. SAK 

" M.M.M. SAK 
Anb. Elektrik T.A.Ş. 
Ank. Lvz.. SAK. 

Tekirdat Aıkerl SAK 
Lüleburgaz ,, ,, 
Kütalaya Topçu Alayı SAK 
Lalapaşa Aıkeri SAK 

" " " Edirne ,, ,, 
Elazıt Tümen SAK 
Saa11un C · Müddei um. 
Ank. Elektrik T.A.Ş. 
Aık. f aar. U. Müti. SAK Ank. 

Deniz Lvz. SAK Kasımpatıı. 
Kütahya Tayyare Birliği SAK 

" Tophane Lvz. SAK 

" 
" 
" İıt. ielediyeai 

" ., 

4.7.40 

2.7.40 
2~6-40 

10·8·•0 
12-8-40 
27-6·40 
3.7.40 
1-7·40 
8·7·40 

2'-t·4t 

28-6-40 
12-7-40 

·~ 7-40 
15-7-40 
15-7 40 
15-7 ... 0 
11-7-40 
28·6 40 
s.1.40 

2.7.40 
12-7-40 
12-7-40 
4.7.40 

4-7-40 
1a.7.40 
12-7-40 
1 l ·T-40 
11-7-48 
28-1·40 

Devlet Orman İtlet.Çorub Revir Amir. 1-7-40 
., 1-7-40 

İıt, Glmr~lderi Ba~m(ld. 4-7-40 
Betlktat icra Mem.lst.Sandal Beıleıt, 10·7-&0 
lıt. 2 ci icra Beyotlu lıtiklil 28-i H 2-7-40 

Cad. "'~ i.19 

14 
14 -
il -
15 -

.. -
10 4~ 
11 -
it -
16 -
14 30 
10 30 
10 -
15 -
14 -

ıo -
il -
lfl -
15 -
16 30 
15 -
9 30 
15-
15 -

l1 -

' 1 -
15 -
14 30 

14 -
15 30 
l!ı 30 
14 -
15 -
14 -

13 -
13 -
16 -
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lstanbul Belediyesinden : 
Talamio Teminat 
ltetieli 

400 08 
487 75 

480 00 

30 00 Haıeki hostaaesi için alına cak 80 kilo çay. 
36 58 Balat atölyesinde imal edilecek orabnlar için 

aoya mab:ewesi . 
36 00 Belat atölyesinde imal edilecek arabalar için 

çivi ve 19oyra. 
490 00 3G 75 Balat atölyesinde imil edilecek arabalar için 

muhtelif civ1:ıta. 

Tahwia bedelleri ile teminat mik darları yukarıda yaz ılı çay 
ve levazım ayrı ayrı pazarlık sureti le a tın alı nacaktır. ihale 
28.6 840 cuma rinü saat 14 de Daimi E ncümende yapılacalttır 

Taliplerin teminat makbn veya mektublerile ilı ıı le rünü muay· 
yen saatte Daimi Encümende bulunmaları. 

youda görftlebilir. İıtekl i lerin muayyen gün ve ıaatte kati temiaat 
ve kanuni belgeleriyle birlil te l<omiıyo!\da bulunmaları . 

* • • 20 000 çama ~ır pazarlıkla diktirilecektir. Muhammen bedeli 
3.000 lira olu p kati teminat mikdarı 450 liradır. Paurlıtı l 7.940 
pazartesi günü ıaai 1 l de hava uhnolma komiıyonuuda yapıla· 

caktır. İdari f&rlname ve nümunesi her rün öğleden sonra komiı• 
yonda göriilebilir. iıteklilerin muayyen g6n ve saatte kati teminat 
ve karıuni belıeleriyle komiıyouda ltulunmaları . 

Kayseri Kor Satanalma Komisyonundan : 
5000 çift yemeni 26 6 .940 çarşamba ıünü saat 15 de pazarlıkla 

.atın alınacaktır isteklilerin 9elli gün ve aaatte Kayseride Ker Sa· 
tınalma komiıyonuna relmeleri . 

Ankara Valiliğinden : 
Villyet damızlık ayıır deposunda seyisler ıçın tutarı 270 lir• 

olan 5 takım elbiıe ile 20 adet tulum yaptırılacatındnn iıteldileriıı 

ihale ffÜnÜ olan 1 7·940 pazarteıi günl saat 15 te vilayet tiaiaıl 
encümeninde bulunmaları ve tartoameyi ~örmek üzere viliyet ve 
teriner wüdürlütüne mürac..atları ilin olunur. 

• • • 
2500 ın· koyu gri renkte paltoluk kumaı almacaktır. Bak 

lıt. Elektrik. Tramvay ve_ Tü~~!tl!!:._~· Mid. ilanlarına. 

Mobilya, Büro vı _E~ ~iyaıı, Muşamba ves. 
İstanltul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

UP adet karyola tamir ettirilecektir. Pazarlıkla ekıillmesi 3 7.940 
9artamlta günü ıaat 15 de Topbanede Lv. amirliği aatınalrua komi•· 
yoaunda yapılacaklar. Karyolalar Beylerbeyinde ııbbıye tranıit de· 
poıunda girülür. Tahmin aedeli 2~80 lira, i lk teminatı 171 liradır. 
Şartnameıi komisyonda görülür. isteklilerin belli aaatte komlıyon• 

gelmeleri. 
~~~~-~--~-~------~~~~--~-~-----~-----------
Nakliya~w-_1üklıme ~ i~~~a 

Erzurum Levazım Amirlifi Satınalma Kgmisyonundan : 
10.0 O ten etya nakliyatı kapalı zarfla eksiltmeye konwuıtur 

lbaleai 11 7.940 ııüni ıaat 16 da yapılacaktır. Muhammen bedeli 
28'1.000 lira ilk teminatı 14.950 liraıılır Şartnameai Ankara Jıtanbul 
Lv. Amirlikleri ve Erzurumda Kor aatınalma komisyonunda rörüle· 
~ilir. lıteklilerin muayyen günde ihale ıaatinden l.ir ıaat evveline 
kadar teklif zarflarını irzurumdııı Lv. Awirliti ıatınalma kemiıyO" 
uuna yermeleri, 
----~---------------------- _.,..,-

~~hruka_t,_Benzin, _!~kina ıağları v. _!;_ 
1 Gelibolu Belediyesinden : 

Bedeli % 7,5 

1 
Ciuıi Miktarı Mulıaammeni Teminatı 

ı Lira Lira 
Laveınarin kömürü 200 ton 3400 255 
Makine yatı 1700 kilo 391 2i',Jt 
Silindir yatı 'lOO :ıı 150 ~.26 

Gelibelu elektrik santralınm bir ıenelık ihtiyacı elan yukarıd• 
cinı ve •iktarı yazılı üç kalem eşya 20 ıün müddetle açık ekıilt" 
meye konulmuıtur. 

Ekıiltme 16·7-940 tarihi:ıe raatlayau ıalı günü ıaat 16 da Geli
bolu belediye encümeni huzurunda yapılacaktır. 

Taliplerin tayin edilen ıüıı ve aaatte belediye daireıinıie bul••'" 
1 maları ılefatle malumat almak iıteyenlerin Gelibelu belediye ri1•• 
; ıetine milracaatları ilin olunur. 

M.M. Vekaleti Hava Satın Alma Komlıyonundan 
! 3 ton trıııusforıaatir yatı pazarlıkla aatın ahoacaktır. Mubadt' 

men betieli 1500 lira elup kati teminatı miktarı 225 liradır. Pazar 
1 

lata 27·6-940 pertem~e ginü ıaat 11 de hava aatan alma kemiı,r 
1 nunda yapılacaktır . idari ve fenaı~ farluame her JÜn atleden IOD,. 

mt:zkur komisyonda ~örüle9ilir. lateklilerin muayyen rin ve aaa~ 
kati teminat ve kanuni belreleriyle ko.miıyonda bulunmaları . 

! ı· u t ı f e I? r. i k 
.-

1 Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlüi~ Merkez Satınalma 
1 Komiıyonundan : 
! Tahmin edileu bedeli 205U7 lira 55 kuruı olan 16 kalem deıoit 
1 malzeme aakeri fabrikalar u•um müdürlüaü merkez aatınalma k• 
' •iıyouunaa I0.8.40 cu ınarteıi ıüail nat il de kapalı zarfla ilaıle .. 
1 

tiilecektir. Şartnameıi paraaız olarak kom iıyentian verilir. Talipl .. 

1 
rio muvakkat teminat olan 1.538 lira 7 kuruıu havi teklif 111ektu"° 
larııu me&kür ffil•d• aaat ona kadar keıuiıyona vermeleri ve k••-

1 ıtileriain de 2490 uyılı kanunu• 2 Ye J waddeleri•tleki ._ .. iki' 
komiıyoocna olmadıklarına ve bu itle ııılika1lar tl<:cartlan oltluklarr 
aa dair Uoaret ocla11 veıikaaile mezkür gün ve aaatte ko•iıy•-' 
mlra<:aatları. 

• • • Tabmi• edi(eo bedeli 81,25U lira olan 25 toa alkel ask•,I 
fabrikalar umum müclürlütü merkez aatıualma komiıyonuae' 
12.8.940 puarteai göuü ıaat 16 da kapalı zarfla ihale edilecekdt 
Şartaame 4 lira 7 kuruf mukabilinde komisyondan verilir. Talipl~ 

1 rio muvakkat temluat olan 5312 lira 50 kuruıu havi teklif mekblr 
1 )arını mezk6r ffÜnde ıaat 15 e kadar komiıyona vermeleri ve k•"' 

1 
dileriai• de 2400 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki v.,.i~ 
kemiı1enou olmadıklarına ve bu itle alikadar Ulc<:ardan oltlukları-' 

t 
dair tioaret odaaı vealkaaile mu.kur pa ve aaatte komiı7eaa ,.t 
racıaatları. 

l 

.. 
' ~ 
" t 
• • 
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M ;.ı. Vekaleti Ha•a Satınalma Komiıyonundan: 
500 adet benzin ııüznıete walısuı güderi pazarlıkla salın 

•lınacaktır. Muhammen bedeli 3 itin lira olup kati teminat miktarı 
450 liratlır. Pazarlıiı 1.7.940 paz:arteıi güoi Hat 10 da bava 1&hn· 
•lo:ıa komisyonunda yapilacaktır. idari ve fenni priaame her a-üo 
aıleden sonra komiıyonda görftlebilir. İsteklilerin muayyen gdn n 
S.atte kanuni belge ve kati temiuatloriyle komiıyoııda ltulunmaları 

MONAKASA GAZETESi 

İstanbul Vakıflar Direktörllfönden : 
Miktarı Muit. bed İlk teminat 

Cinsi kilo kurut lira kr. Pazarlık 
Pirine 2 t OllO 28 44 t 
Tereyağı 15000 1 l!i 12! 37 
Un 1200 15 13 50 
Nitastıt 600 18 8 10 

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

3 

.. .-.· ·, . .:: ..... : .... : •. : 

1 - 24.6.940 tarihinde (300) aılet bileme makinesi a:ımpara ta· 
şına teklif olunan fiyatlar haddi liyik ırörülmeditinden eksiltmeıi 

şeraiti sabıka dairesinde ( IO) gün temdit edil mittir. Kuru ü:ıüıu 250 ı 22 41 25 
İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: Toz teker 12000 36 324 ı n dil L- E.luiltmeoMln b4. Vltl.Ş94b0 ~erdtek~be güni saat 14 de Kaba-

A ieyaz peynir IOflO 45 3J 75 Ulf a uuım ve u ayaa u eıın e ı Alım Komiıyonunda yapı-
Y ollamada mevcut F ort kamyonunun ıaaeıi tamir ettirl } . . lacağı ilan elunur. (5338) 

l,cektlr· Pazarlıkla eksiltmesi ?7.6.940 perıembe ıünü ıaat Gu~eba hastan.eıılc _ımaretlere lüzamu .olan y.ukarıda cinsleri 1 ••• 
15,30 da Tophanede Levazım Amirlifi 5atınalma Kemisyo· yauh yıyeceklere 11!ekh çrkmadığından ekııltruelerı on gfin u:.r.atıl 
llunda yapılncakbr· isteklilerin teminatlarile belli saatte ko· mışhr: İhrıleıi 1.7 940 tarihine musadif pe:r.ortesi günü saat on bette 1 - Ketif ıartname ve plinı mt1cibince idare•izin Ankara 
tllisyona ıelmeleri. i.tanbul Vakıflar batınüdürlüğü binasında toplanan komisyonda ya· Umum müdürlük lııina11 babçuinin yolları ve te1iuh iti kapalı nrf 

pılacaktır. uıulile ekıiltmeye konmuıtur. 
• ** Adet Adet Şartnameler her gün levazım kaleminde göröl•bllir il - Ketif bedeli 110 i9.30 lira muvakkat teminatı 126,45 il· 

2000 Büyük demlr ıikke· 4000 Küçük demir ılkke, 1 radır. 
Yukarıda miktarı yazılı 6000 adet demir ıikke alına- 1 111 - Eksiltme 5.7.940 cuma ıünil ıaat 15 te i.taoltulda Kaba-

caktır· Pazarlıkla eksiltmesi 3. 7.940 çarıamba (Ünü saat Aydın Askeri Satmalma Komisyonundan : 

1 

taşda Levazım v~· Mubayaat Şuheıindeki Alım Komiıyonunda yapıla· 
15,30 da Tophanede Levazım Amırliii satınalma komisyo 1 Aşağıda yazılı etler kapalı zarfla ekıiltmayc konmuıtur İhalesi caktır. 
tıunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 4400 lira ilk teminatı 9.7 940 1alı güııtl bizalarıııda yazılı saatlerde Aydında ukeri ıatın- I iV - Şartname ııizü geçen levaznn ıubeıi vezneıinden ve lz.-
33() liradır· Ntimunelerl komisyonda görülür. Talipler de nü· alma komiıyonunda yapılacaldır. lıteklilerin konun! veıikalarile uıir, Ankara başmüdürlüklerinden 55 kuruşa alınalııilir. 
tnune getirebilirler· İıteklilerin kanuni vesi kal" rile ber&ber teklif mektuplarıaı ihale saatlerinden bir sant evveline in dar ke- ' V - Münaknsaya iirecekler mühürlü teklif mektuplarını ka· 
belli saatte komisyona relmeleri. ı miıyona vermeleri. Şartnameleri Ankara, lstnbul Lv. Amirlikleri nuni vesaikle X 7 5 ıüvenme parası makbuzu veya banka temi 

1 1&l11talma kemiıyonlarında J'Örülür. nat mektubunu ve ıarlnaı.oeıinin. (F) fıkrasında yaz.ılı ve1aiki ihtiva 
b. D. Yolları ve Limanları İti etme Umum Müdürliiiünden : Tahmin laedeli hk tenainatı e.lecek kapalı zarflarını ihale rünü ekliltme saati.den bir saat ev-

Muhamaen bedeli 1860 lira olan 8 kalen berıman borusu ve 
1 Miktarı koyun sıtır keçi eti koyuıı 11ğır keçi eti ihale sRatleri veline kadar (saat 14 de kadar) meakur Kouıiıyon Saşkanlıtına mak• 

ltferrQatı 291 1940 cumarleıi fÜnÜ Hal 11 de Haydarpaıacfa iar Kilo Lr. Lr. Lr. Lr Kr. Lr. Kr. Lr Kr. buz. mukabilinde vermeleri lazımdır. (4971) 4-4 
binıuı .labilindeki Komisyen tarafından pııı.arlıkla 1atın alınacaktır. i6.000 14.400 9360 900Q 1080 702 675 15 * • * 

Bu ite ıirmek iıteyenlerin 279 liralık kati teminat ve kanunun . 90 000 36 000 22.500 22.500 2538 1617 !50 1687 50 11 l - İdaremiz ihtiyacı için 306 kilo ıaf bakır pazarlıkla aatıu 
t.yın ettiti ve1aikle birliete pazarlık günü saatine kadar Komisyona 

1 la:ılracaatleri lbımdır. 
Bu it• aid şartnameler Komiıyondan parasız olarak ılatıtıl· 

la:ıaktadır. 

İatanbul Komutanhft Satınalma Komisyonundan: 
Bir takımı iki ıandık içind• elmak Az.ere 50 takım maranrez 

laltımı alınacaktır. NümunHi Fenerbabçe Aktarma Aobarında a-ö· 
tfllebilir. İsteklilerin beller takımı kaça yapabileceklerine tlair teklif 
ı..ektuplarıoı 5.7.940 tarihine katlar Fı•dıklı.la Komutanlık Satınal

ltı• Ko•iıyeouna vermeleri 

M. M. V. Satmalma Komiıyonuudan : 
Seherine tahmin edilen fiatı 18 lira olan 50J add tavla halatı 

Paurlıkla münakasaya konmuştur. İlaaleıi 28.6.9-40 cuma günü 1aat 
ln,30 dadır . Kati leminatı 1350 liradır. Evsıı.f ve prrtnameıi M. 
M. V. aatmalma komiıyonunda garülebilir. 

lıteklilerio kııounun emrettiti belgelerle ihale 1aatında komiı· 

1ona ıelmeleri. 

• • • Beheriııe tahmin edilen fiyatı 2~ lira olan 500 adet tavla 
balata pazarlıkla müoakuay .. kooruuttur. lbale.i 28 8 940 cuma ıünü 
•a.an 11 dedir. Kati teminatı 1500 liradır. ev1af ve şurtnameai M. 
M. V satınalma komiıyonunda görüleb lir. 

isteklilerin kanunun emrdtiti bclj'elerle ibıtle saatında .M. M. 
'I. 1&tınalma komiıyonuna ıelmeleri. 

Devlet Demfryolları ve Limanları lıletme U. İdaresinden : 
Muhammen bedeli 1612 lira olan muhtelif cinı ebat n mik

tarda iç tapa, mıunelon, T. Flanç, dirsek, redükıyon ıibi 30 kalem 
~eınir ve ıalnoiı:e fit& beruıu teferruatı 2-7-1940 aalı ıüoü saat 
I0,45 te Haydarpaıa Gar binan .labilindeki komiıyen tarafından 
•tık eluiltme uı•lile .. tın alınacaktır. 

Bu ite ıirmek isteyenlerin l20 lira 90 kuraıluk munkkat te· 
'-linat ve kanunun tayin ettiti ve1aikle birlikte ekılltme günü saatine 
kadar komiıyona müracaatları lazımdır. 

lu işe ait prtuameler kemiıyonllan parasız olarak datıtılmak· 
lttlır. .... 

222 kalem kılavuz, makkap, rayba destere v s 
llacl\ktır. Bak. lst· Elektrik, Tramvay fünel ve lıtet· 
lli.nlarına . 

• • • 

alat ah· 
u. Müd. 

300 adet bileme makinesi zım,ara taıı altnacaktır. Bak : 
lnhiıarlar u. Müd. ilaıılarma. 
---------~-------------------------------
Erzak, Zahilfe, Et, Sebza v. s. -
Çanakkale Müıtahkem Mevki Satmalma Komiıyonundan : 

Çanakkale müstalakem mevki ltirlikleri için 156000 kilo ıade· • 
ht kapalı zarfla salın alınacaktır. 

Saaeyaiıom beher ldloıu 125 kuruttıtn 19j000 lira biçilmittir· 
İlaaleıi ı l.7.9~0 pertembe gün6 .. at 11 de Çanakkale müıtah· 

lrc111 meTki aatınalma komiıyonunıia yapılacaktır. 
l.teklilcrin ilaaieden ltir saat nvel teminat akçeleri olan 1 liOO 

lirayı ve ihale kananunun 2 ve 3 oü maddelerinaeki ve1aik ile ltir· 
lillte kemiıyona ailracut etmeleri. 

Sadeyatıoa ait eV1af ve f&rtnamHl Ankara, İstanbul, İzmir le- ' 
•ızım imirlikleri satınalma komiıyenuoda ile Diyarbakır Kor ve 
Çanakkıle mlıta .. kem mnki 1atınalma komiıyonunda iÖrCUür. 

Afyon C. Müddeiumumtliğindon: 
Afyen cuaeTimizin bir tenelik ekmek ihtiyacı için 15 haziran 

a~o tarl .. inde yapılan ekıiltmetle lteher 960 ıram ekmetin on ku
~lı. yetmit 1antim tlurin.len m•vakkat ihalesi yapılmııtı. Bu fiat 
~Clediye rayicine fÖre haddi llyık ffr61aaeditiaıieo pazarlık IUfe• 
tiyle tedarikine karar verilmittir. 

Teminatı •uvakkate 900 liratlır. ·ralipleria 9 temmuz 940 tari· 
bine mibaıllf ıalı ıtnn ıaat 14 ,.ıe Komiıyouumuu evrakı mibbite-
1,rlyl• mlracaatları ilan oluaur. 

İıtanbul C. Müddeiumumiltiinden: 
lıtanbul ceza Te tevkif evi itin bir sene zarfınııla •tık ekıiltme 

''retile alıuacak 371\0 kilo etin ibale.i i~in tayin edil•n ,.tade talip 
ttılau etm•tlitinden ihale en ıün mitldetle uzatılmıttır. !tin mu· 
~•ınmen lteıieli 1875 lir" ve 111unkkat teminatı 1-48 lira 85 kurut· 
ltır. Elıuiltme 1.7.940 nmarteıl ıil11ü saat 12 de Aaliye Levuım 
l)•iresinde yapılacaktır. Bu lauıu.taki ıartaame tatil ıtnlerinden 
~•ada laer riln meakılr dairede ıörüleltilir. lı&a tereli mGtealtbide 
'ittir. 

Ankara Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan : 
36011 kilo kaşar peyuiriniıı açık eksiltmesi 8.7.940 1aat 15 te 

Ankara Lv. amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Muhammen bedeli 2520 lira ilk teminatı 18H liradır. Şartnamesi 

komiıyonda görülür. Kanuni vesika ve tewinRlla belli \•akitte ko· 
miıyenda bulunması. 

Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan : 
t.4rn.ooo kile sıtır eti kopalı zarfla e t1'ltmeye koıımuttur 

İhale9İ 15-7·940 pazartesi iÜııÜ •~ot 15 te yapılacaktır. Mulaammen 
bedeli 511,200 lira ilk teminatı 38,340 liradır. EY1af ve ıartaamesi 
kemiıyonda J'Örülür. İsteklilerin kanuni veıaik ve temin tlarile 
teklif nıektuplarıııı ihale saatinden bir saat •vveline kadar E<l irııede 
ıanayi kıtlaaında askeri satınalmn komiıyonuna vermeleri 

Elazığ Tümen Satınalnıa Komiıyonundan: 
340 ton .kuru ot kapalı zarfla nlıııacal.ı lır. ~ ıuhıımweu ltecfeli 

27.0UO lira ilk teminatı 2025 liradır. İlıııleıi 11·7 940 pertemlte glnü 
ıaat 9,30 da Elbıt limen sslınulma kemiıyonunda yapıl cııklır. 

lst•kli.lerin belli ıtn ve saatte bir uat evveline kadar kanunun 
i:ıablıırı ciabiliodc tanzim odceelderi teklif mektuplarını kowlsyona 
vermel'!ri. Şartnaı•CIİ Ankara, İıtanbul Lv. Aınirlikleri ve Elbıt 
tüıııen 1atınalma komiıyonlarıoda görülür. 

Lbpaıa Askeri Satınalma Komisyonundan : 
Atağıda yazılı •e\•ad 15.7.940 pazartesi günü biularıııda yazılı 

uatlerde kapalı zarfla satın ıılıııacaktır . Evsaf \'e ıartııameıi komis
yonda ıirülür. İıt•klilerin teklif mektuplarını ihaleden en l'eç bir 
1aat evveline kadar Edirnede Lapı:ı fada 111keri ıatınalwa kowiıyo. 

nuoa vermeleri. 
CiHi Miktarı Tutarı İlk teminatı ihale 1&ati 

Sıtır eti 
Sadeyağı 

kile 
293.000 

70 000 

lira 
103.550 
94.500 

lira Kr. 
6427 50 
5975 

15 
16,30 

Lüleburgaz Askeri Satınalma Komisyonundan 
37.000-7400 9400-7400 7400 kilolardan ibaret olmak Ü7ere 

beş ırrup halinde eeman 68.6 JO kilo udeyarı k1tpalı zarfla ekııilt

meye koamu4tur. Hepsinin tahmin bedeli 1:)2.320 lira ilk teminatı 
5366 liradır. Gruplar ayrı ayrı da ihale edilebilecektir. Eks.ltmeleri 
12.7 940 cama ıünü sut l l de Lülcburgaıda a1kert 1atınalma ko
mi,yoııuoda yapılacaktır. Şutnaaıeıi her iÜn komisyonda iirillür. 
Teklif mektupları belli gün ve saatten bir ıaat evveline kadar ko· 
misyona verilmeıi. 

Cizre Hudut Taburu Satm Alma Komisyonundan : 
Ciı.re Hudut Taburu için 200 ton un 80 ten koyun veya keçi 

veyn ıığır ett kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Unun 
muva1<k;ıt teminatı 2jj'), koyuu etiııio 1560, keçi etiniu 1260, sığır 
etinin ise 1140 lira.dır. İhaleleri 23 temmuz 9:1'1 sı-önü uat 9 ve IO 
dur. Tnlipleriniu belli gün ve saatte teklif ve tcmiııatlariyle hudut 
taburu satın alma komisyonuna müracaatları. 

Kütahya Topçu Alayı Satınalma Komisyonundan : 
Knpalı ZRrtla balye halinde 600 ton kuru ot alınacaktır. Mu· 

bam men bedeli ,itl.000 lira ilk teminatı 2251J liradır. İhaleıi 16. 7.94U 
paı.arteıi günü saat 16 ela Kütahyada Top. A. aatınalma komisye· 
nundıı yapılacaktır . feklif mektuplarının ihaleden bir sact evveline 
kadar mu.kür komisyona verilmesi. Şartnıtmeıi kemiıyoııda görü
lür. 

Tekirdağ Askeri Satınalma Komisyonundan : 
20 ton zeytin paurlıkla satın &lınacaktır. Muhammen iiyotı 19 

kuruıtur . Pazarlığı 28 6.MO cuma günü ıanl 10 da Tekirdağında 

aı!<eri satınnlma komiıyonundn yapılllcaktır. 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
İzmir MSTMV. hariç birliklerinin 169000 kilo kuru ot il.tiyacı 

kapalı zarf uıuliyle ekıiltme~e konulmuştur. 

ihaleli 4 T••mu:ı. 940 per,embe rünü Hat 16,30 da 
kıtlada İ:a:air Levazım Amirliti satın alına lrnmiıyonunda 
nktır. 

Tah•in edilen hıları 7112 lira elli lcurutlur, 
T•minnt muvakkate akçuı 538 lira 69 kuruşhtr . 

(Devamı 4 üncü ıayf ada) 

·- lmttyaz Sahibi ve Yazı ltleriDireklarl: lamall Girit 
Ba11lclıta yar: Akıa luamm l.taabal 

İzmirde 
yapıla· 

alınacaktır. 

ll - Paurlık 29.Vl.940 eumarte1i ıünü saat 10 da Kabatatda 
Levazım ve Mubayaat ŞubHintleki Alım Kemiıyommda yapılacaktır. 

ili - İıteklilerin pazarlık için tayin olunan fiia ve 1aatte tek· 
lif edecekleri fiat ÜLerinden Yo 7,5 güvenme paralarile birlikte mez.· 
kür Komiıyooa gel neleri ilan ol11nur. (5294) 2-4 

Muhammen bedeli 2607 lira 25 kuruş olan 25 kalem muhtelif 
ilaç 5 7.1940 Cuma günü saat (il) on birde Haydarpaşada Gar bi• 
nası dnhilindeki Komiıyon tarafından açık e1uillme usulile satın alı
nacaktır. 

Bu işe girmek iıteyenleriıı 195 lira 55 kurutluk muvakkat te
minat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme ıDnü Ha· 
tine kadar Komiıyona müracaatleri laı.ımdır. 

Du iıe ait tartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmak· 
tadır. (5085) 3-4 

e 

b 

lstanbÜI Ele1ttrik,- Tramvay ve TUnıl işletmeleri 
Umum MUdUrlUglln~en : 

Muvakkat 
teminat 

Zarfların tevtli 
Mı. 17.emenin adı Miktarı günü saati 

Kılav~z., makkap rayba 
deıtere ve 1aire gibi 
muhtelif allt 222 kalem 250 maktuan 12.7.940 15 
Koyu ıri renkte pslto 
luk kumaf 2500 m. 900 > 8.7.940 14 

l - Yukarıda yazılı ber iki kalem maheme kapalı mektupla 
fiy t istenmek suretile satıu alınacaktır. 

2 - Şartnameler İdarenin Levaz.~m Müdürlüpnden parasız te
durik edileltilir. 

3 - Teklif mektuplarının şartnamedeki tarifat daireıinde ha· 
2ırlanarak yukarıdaki gün \ e saatl~re lcader 4 üucü 1'attaki leva
zım Memurluğuııa imza mukabilinde verilmiı olması lazımdır. 

(5342) 

DIS DEPOSU 1 • t 

M. lbrahim erkmen l 
TÜRKlYENIN EN ZENGiN ÇEŞİTLiSi 

ve en ASRI DİŞ DEPOSUDUR 

Daimi bir sergiye malikttr 
lstanbul, Makulyırn haa No 2, 3, 4, S. 

üteahhitlerin Dikkat 
Nazarına 

,,GÜVEN" EL ARABALARI 
Ziraat itlerinde ; fOH inıaatında ; taı, kireç ve çimento 

ocr.klıtrında , tutla laarmanlarında H ber nevi iutsath kulla
nılır, dayanıklı ve her işe ekeriflidir. 

-
Atlrea: eyotlu, lııtiklil Catl. .;\! 20122 

,, GÜVEN " 10RK ANTRASiT SATIŞ YERİ 
SiPARiŞLER DERHAL iCRA OLUNUR 

Kiralık 

1 
le E N Y O 

LOKANTA VE BiRAHANESi 
M R.ALKANiDAftE~NDE 
Nefis kuzu döneri ve leziz 
yemekler mutedil ftatlarla 
Yeni Aılru: Gılıtı, H:ıvyar Haa ar• 
kımnılı, Y•m İfÇİ H11ın Sok.k No 11 

1 ve 2 odalı 
f t!IU" A P A R T 1 M A N .._. 
1 

Kalorifer. banyo, Bide, hava 
f razı, elektrik • terkos ' her 

TlLEPON : 49374 

gün ıncak ıu. parke, bütün 
i konforu haiz, iyi manzaralı 
i ve havadar, ehven fiatla ki· 

\ 

kalıktır Beyof lu, Karlman 
rarıısında, e ı k i Polonya, 

-;.....-------·----- y e n t Nuru Ziya ıokafı, 
No· 29. 
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Quotldlen des AdJudicatıonv 
ADMINISTRA TION ABONNEMENTS 

Ville et Province 
3 mob Ptrs 450 
6 850 

12 1500 
Etrırnger : l ~ mois Ptrs 270 

Le No. Ptrs 5 
GAZETESi 

C.alata., Eski Gümrük Cad. 

No 5.l 

1 elephoııe: 494~2 

P our la Publicite a' adresser 
a l'Adminlatration Journal Professionnel des Fournisseurs et das Entrepreneurs de l'Etat Boite Po.tale No. 1261 

Tableau SynoptiQue des Adjudications Ouvertes Aujourd'huı 

Obiet ele /adiudication 
-~ Mode- - Pri;---c;;tioo. ---Lieux -d' adj~on et du 

d'adjudicat. eatimatif provi.oire Cnhier de. Cbarıeı 

C onstructiorıs-f< epe r atiens-T rav. f ubl ics- · ateriel de Constr uction-Cartographie 

Constr. pavillon: 2 p. {eah eh 132 P) Pli cach 76323 44 1974 - Com. Aeh. Min. Def. Nat. Ankara 
,, hangar: ?. p. > ,, 927 ,, » 1855)5 46 10528 - Com. Aeh. Corps Armee Çorlu 

Rep. pont Publique 5 l 78 53 388 38 Vilayet Samsun 
Constr. ehausıee en beton au boule,·ard 29111 - 2183 32 Municipalite Gaziantep 

P ıatürk (aj) 
Repar. eehelle Taşiskeleıi a Bakırköy (aj) 
Aebev. constr. konak gouver. Yozgat (aj) 
Comtr. voie ferree Zonguldak-Kozlu (eah eh 

50 L) 
Rep. et constr. lıangars equipement milit. a 

Salı pazar 

Publique 4430 -
Gre n rıe 131805 81 
Pli eaeh 1800000 -

Gre a gre 28579 60 

332 25 
7840 -

67750 -

2143 50 

Com. Perm. Municip. lstan9ul 
Dir. Trav. Pub. Yozgat 
Minis Trav. Publics Oepart. Constr 

Voies Ferrees 
Coın. Ach. lnt. Tophane 

Joura Heurcı 

l 1-7-40 tı -
ıs 7.40 l6 
8-7·40 15 

22-7-40 15 

8·7-40 
Danı 1 

1 ı 7-40 

'.l8 6-40 

14 
mois 

16 -

14 

Constr. d6pot: 2 p. (cah .... h 2 L) Pli each 39991 68 30fO - C. A. Min. Def. Nııt Ank. Dcp. Av 8-7 40 

_P_r_o_d_u_i_ts __ C_h_i_n_ı i_.q._u_e_s_e_t_P_h_a_r_m_a_c_e_u_ti ~e s-1 nstr uments S ~n ita ires-Four!1itu re pou r Hopit.aux 

Coton hydrophile: 25 
Piramidon: 500 k . 
Eau oxyienee: 20 t 

Gre iı. gre le k. 1 60 6750 C. A. Min. Def. Nnt. Ankara 12·7-40 15 -

il -
14 -
14 30 
15 -

" " 28 - 2100 " " 12· 7 40 
,, l700l.I 1275 Coru. Aeh. lnt. Tephane 3-7-40 

Soufre: 2 t -talc: 2 t . -oxyde de 
Ammoniac: 50 damejeannes 

zinc: l t. > 2700 - 202 50 "' " 3-7-40 
S A.T. Eleetricite Ankara 8-7 40 

~lt;Ç,tricite-Gaz-Lhauffage Central (lrl~tallation et Materiel 

lnstall. eleetr. maiıon couture d' Ank. (cah eh Pli caeh 
156 P) 

lnstall. electr. maison eouture Kayseri (cah 
eh 164 P) 

lnıtall. eleetr. maison couture Konya (cah 
eh 128 P) 

,, 

" 

31084 87 

.32712 25 

25572 32 

Grue a moteur Oiesel de 1 O C V. Publique 1600 
lnstruments de meswre electr ~ 6 lots Gre a srre ı 700 -

Hpbillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Chausıureı: 5 00 paircs Gre iı gri 
Etoffe pr. habits d'ete: 600CO m. (c. eh 240 P) ,, 480!)() 
Toile pr. tente portative: 1049429 m. 90 e m. Pli cnclı le m. O 95 

(au nom el pr. eompte du fournisseur) 
(eah eh 49,85 L) 

Chemisc de jour: 17600 p. (eah eh 155 P) 
Etoffe gris fonee pr. paletols: 2500 ın . 

Habits: 5 compl.·touloum: 20 p 
Confeoton habits: 300U eompl. 

> linie: 20000 p · 
Gre a gre 

,, 

la p. t 7S 

270 -
36GO -
3000 -

2331 37 Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 10-7-40 1 J -

2453 47 

1917 99 

120 -
255 

7200 -
74771 ~o 

2318 -
900 -

540 -
450 -

,, 10-7-40 1 o 30 

" 11-7-40 11 30 

Dir. Gen Expl. Ports Etat 11-7 -40 15 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Dep. Aviat. 2·7-40 10 

Com. Ach Mil. Kayseri 2S·6·40 15 -
C. A. M:n Def. Nat. Ank. fJep Av. 4.7 40 11 
Com. J\ch Min. Def. Nat. Ankara 12-7-40 11 -

" ,. 
Dir. Gen lxpl. 

Vilayet Ankarn 
Com. Aeh. Min. 

,. 

Eleclr. Tr. et T. lıt. 

Def. Nat. Dep. Av. 

11-7-40 11 
8-7-40 14 
l-7-~0 15 
2-7-40 11 
1-7-40 11 

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 

Repar. lit: 190 p. Gre a gre 2280 -

Transpor17Chargement - Dechargment 

Transport effet: 10000 t. Pli each 
en auto des medeeins et malades 

iı. l'hôpital Riiional 
Ch1rgem. et dechargem. charb•n: 40000 t. Pli each 

C. om W'ptible - CBrburant-Huile!J 

Bois: 1044 t. 

" 5 t. 
Clıorbon lavemarin: 50 t. boiı d'orme: 3 t. • 

huile pr. machiı.t: 250 lc .·potuse: 50 k.· 
etoupe: 50 k.·petrole: 35 t. 

QJ.!tera 
Articleı de peinture 
Clou et moyeu de roue 
Boulons 

Pli eaclı 
Gre n grc 
Publique 

Gre a gre 
l> 

> 

Pcıforateur seie et autreı outils: 222 loh Pli cach 
Pierre emeri de mnchine outil i; aiguiser: 300 

P• (aj) 
Outilll\ge de menuiıerie: 50 complets 
Aceess. pr. tuyau iı gaz. en fer et galv11nise Publique 
Penu de chimois pr. filtrer la benzine: 500 p . Gre 8 gre 
Etoupe: 500 lc.-balaiı en jonc: 100 p.·caol: 1 O k. 
Repar. tcnteı côniques Gı e 8 gre 
Tuyaux Bergman avce aceess : 8 lots ,, 
Materiel en fer: 16 lots Pli each 
Nickel: 25 t. (eııh eh 407 P) ,, 

Repar. ehiuiı de camion Ford Gre it grc 

Previsi ons 

Pain pr. maison correctionnelle (aj) 
Viande de mouton ou de bocuf ou bien de 

cbevre: 36 t. 

Viande de mouton ou de boeuf ou bien de 

cbivre: 90 t. 

Gre iı gre 
Pli eaeh 

280000 -
1200 -

20400 -

11484 -
225 -

1168 45 

487 75 

480 -
490 -

1612 -
3000 

1860 -
20507 55 
81250 -

171 - Com. Aeh. lnt. Tophane 

14,50 -
90 -

Com. Ach. Milit. Erzurum 
Vilnyet Samsun 

3.7.40 15 -

l 1-7-40 
27-6·40 

Hi -
15 -

1530 - 8me Exp. Ch de feı Etat lzmir et H.paşa 16-7-40 16 -

861 30 

87 67 

36 58 

36 -
36 75 

250 

120 se 
450 -

279 -
1538 07 
5312 50 

Com. Aclı. Mil. Samsun 

Com Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı 
Com Ach. Min . Def. Nat. Ankara 

Com. Perm. Municip. lıtanbul 

,, " 
,, " 

Oir. Gen. Eıı:pl. Elee. Trams et T. Isı. 

Com. Ach Eeon. Monop. Kabataş 

Com. Aeh. Comm. Mil. lst. Fındıklı 
1 er E.xpl. Ch. de fer Etat H. p&şa 
Com. Ach Min. Def. Nat. Dep. Av. 
S.A.T. Elcctrioite Ankara 
Com. Ach. lnt. Ankara 

ler Expl. Ch. de feı Etat H. paşa 
C. A . Dir. Gen. Fabr. Mil. Ankara 

" ,, 
Com. Aeh. lnt Tophane 

Dir. Malson Corr~ctionnelle Bolu 
Com. Ach . Mil. Aytiın 

,, ,, 

11-7-40 10 -
26·6·4ü 1 l 
11-7-40 1 l -

28-6-40 14 
28-6-40 14 
28 6-40 14 
12-7-40 15 
4.7.40 14 

5-7-40 
2·7·40 
1-7-40 
8 7-40 

28 6-40 
29-6-40 
10·8 40 
12-8--tO 

27·6·40 

10 45 

10 -
15 -
14 -

11 -
11 -
16 -
ıs 30 

10-7-40 14 -
9 7.40 15 -

9-7-40 11 -

AVI OFFICIELS 
D• l'Adminlst:rat:ion General• de• 
Chemıns de Fer et: des Ports 

d• l'Etat: Turc 
Trois nrtfcles de plaques pour accumulatE-ur de voiture 

a voyageura d'une , aleur estlmntive de Ltqı 15.680 ıeront 
achetea par voie d'adjudication souı pli cacbete le Mardl 
i.8. 1940 a 15 h au local de l' Adminiatration Generale i. An· 
kara. 

Ceux qut desirent y prendre part dotvent remettre a la 
Presidence tle la Commission le meme jour leura offrea, une 

ıara ntie provi6oire de Ltqs. 1 176 et lea certiflcata exlıeı 
par ln loi, jusqu'a 14 heurea· 

Leı cahiers des clıarges sont dtatribueı ıratuitement a 
Ankara par le Service des approviıtonnemenh et a Hayclar-
pafa par le Bureau de Reception· (5052) 3 -4 

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

LES ADJUDICATIONS QUl AURONT LIEU DEMAIN 27.6.940 

Clıemioı de Fer Etat: Dir. Fab. Tabacı lzmir: 
Cric pour rail (No 1416] Cattıııe peer ounier• (No 1450] 

Ampoulee a merc:ure INo 1446] Miout. Hygi,ne et Auiıt. Soc. 
Savon en poudre (No 1446) Ankara : 
Diver• medicamenta (No 1448) , Fcıin lNo 1451] 
BıllHt [No 1448) ; Cem. Ach lnt. lzmir : 
Com . Ach. Milit. lıparta : Poin et viınde [1452] 

Riz (No 1433] Com. Ach. Univerait~ llt. : 
Proeureur Gen. Konya: In1ıal. duinfectionı [No 1456) 

Paın (~o. 1433) . 1 Dir. PTT. Edirne: 
Munıcap. Akhıaar : I Tranaporta poalaux [No 1-460) 

Charbon et hui!e pr. macb1ne (No 1440Jı· Com. Acb. lot. Tophane: 
Conalr. ıoute en beton 1440] C . • D t LN 1460) 

ı omprımea •ı~aın o 
Com. Acb. Corpı Armee Eakİ· ıı1 Petrin" et planchee (No 1457] 
şehir: Com. Acb. Milit. Mani• : 

Conatr. dort!lİr [Nu 1446) 1 Yoııhoı:rt (No 1458] 
Com. Ach Milit. Midyat Com. Acb. Milit. Teldrliat: 

Farine de minoterie [No 1446) Viande de ltoeuf [No 1458] 
Cem. Acb. Mil. Kırklareli : Municip. Şile : 

Foin (Nu 1445) Charbon de tene crible (No 14S7] 
Dir. Gen. Fab Mil. Ankara Com. Acb. Mil. Edirne : 

' Coke pour chıuflaae (No 1447) Constr. four [No 1457) 
Boia de aonııtr en 11piu ou en ı:h~ııe Dır. Monepoleı Samıun : 

(No 1447) Tı anıport art:cle1 monopoli~• (No 14561 

il Vil. Erı.urum : Muoicip. Turıutlu : 
Conatr. route en puqueta [No 1447) 1 Pııteıu.1 [No 14561 

1 Dir. Gen. Exploit. El~ctr. Tramı Articlaa electrique [No 1456) 
~ T 1 ı b ı 1 Creche Adana : 
1 et unne atan u : p . . t b t'bl (N 1456) l'OYlllOn• • eom IU 1 e o 

l l•olateura de hautl' et bııHe ten alon D' G. M . 
(No 1447] ır .en. enop • 
. . C . l Articlea eleclr, [No 1456] 

1 

Dır. Ma11on orrectıonııel e H" 't le L tt T h G • 
lzmir : opa • u e rac omee au-

aotep: 
Pıia (No 1447) Proviaionı et combuıtible [14S5J 

ı Mu ı loip. Çanakkale: Vil. Gaziantep: 
1 Dr!'•Hmeat cute LNo 1448) Lait et proviıion• [No 1455) 

il Com. Aeh Miniıt. Def. Nat Procureur Gen. Çorum : 
Huile tranformateıır [No 1461] Pain (No 1454] 

j Ampoule• vidH [Nıı 1448] Dir. lnatr. Pub. lıparta: 
Couture hou•te• pour lita et He• pcıur Proviıionı et coınbuıtible [No 1454) 

hıbit• [No 1448) Ecele Fore1tiere Belu : 
Magnetto ceııtrıl LNe 1458) Ugumu [Ne 1454) 
Etou,. [No 1457) Com. Aob. Mllit. lalsl,eıir: 

Municip. lstanbul : 
ClıiHiı pr. cııniH [No 1448] 

Vil. Ankara : 
Diveıaea provlaion• /No 1448) 
Materiel de peintuıe (No 1458) 

Mioiıtere de Com•erce : 
lmpreas•on Bulletln d'informıtiona 

(No 1449] 

Munieip. Söke : 
Muout, hulle pear ıtııc:hioe, lıoiı et 
ampı ulH (No 1450) 

Con1tr. dep&t [No 1461) 
Com Ach. Comm. Milit. 111.: 

1 Falırication •arroHerie de c:lıarıı ı• taak 
1 p~r eau [No 1461) 

Com. Ach. lat. Maritime: 
Chupente [f'lo 1461) 

NOTES • Leı Nıımeroa entre raren• 
tbe11H aont reuı de notre jounaa dan. 
lequel r uiı • puu 

(•) LH lffıırH Hivle1 d'ane -1tlı
riıque H rapportent • dH veat .. p1r 

ı edfudiution i la ııarenc:h~re. ______________________ _,,,_,, ______ _.......-..-~ ---
(3 üncü sayfadan devam) 

Şartname1i l.er ıün Kemiıyonclıt görillebilir. 

istekliler ticaret odaaıoda kayatlı olduklarma dair veıika ılı• 
termek mecburiyetindedirler. 

•*• İzmir Mıt. Mv. hariç ~irlikleri bayvanatıoın 190850 kilo kuru 
ot ilatiyaeı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuftur. 

İbalHİ 4 Temmu:& 9-10 per .. mbe güoti saat 16 .la lutla~a la•ir 
Levazım Amirliti Satınalına Komlıyenuoda yaptlacaktır. 

Tahmin dilen tutarı 8111 lira 13 kurutlur. 

T•minatı munkkate akpıı 608 lira 34 kuruftur 
Şartoame1i iter rin Kemiıyonda rörfUeltllir. 
lıtekliler ticaret ellaaıalla kayıtlı oldakluıaa dair Yeıika .... 

termek maelturiyetiadelllrler. 
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