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Ekonomik Haberler 
Almanyaya zeytinyağı gönderi· 

liyor 
Almanya ile yavılan rnuvak

lıat ticaret anlatması mucibince 
Alnıanyaya zeytinyağı gönderi
liyor, Zeytin yağları Sirkecide 
•ago11lara yü"lenmektedir. Biz
deki vagonlar kaf ı gelmediğin
d~n Bulgaristandan bu malları 
'1ıtıa k üzere sarınç!ı vngonlar 
ltlrni,tir. 

Bazı yerler için itdallt takasları 
yeniden tenzil effildi 

Hali hazır vaziyet dolayısile 
lÖrüleıı luzum üzerioe İngilte
re, Fransa ve aramızda •doğru

dan doğruya ticaret ırnlaşması 
olnıadıfıından enterşanjabl takas 
lbQaınelesi ya pılan müstenıle\.e 
•t memleketlerle yapılan ticare
tiıniz.de ithalat takasları yeniden 
len:ıil edilmittir. Şimdiye kadar 
btı üç taku primi de diğer mem· 
leketlere nazaran en faz.la ola 

' '•k yüzde 56 idi. Şim~i bütün 
btı ithalat takaaları primleri yüz
de 51 e indirilmiştir. 

ithalat birliklerinin- idare heyet
J leri intihabatı 

Bu kerre teıekkül eden itlıa. 
lat birliklerinin idore heyeti ve 
~Urökıb aeçitıılerine başlanması 
1Çin alakadar makamlara emir 
telınit olduğündan intibahlara 
lalı günü baflanacaktır. Demir 
"'e demir malzeme itholat birli
tile manifatura ithalat birliğine 
~laıni ıekiz, diğer birliklere altı 
ıdare beydi ve birer murakıb 
•tçilecektir. 

ithalat birliti kurulan bir züm· 
rede bütün ithalat tacirleri bu 
birliğe girmefre mecburdur. Aksi 
takdirde bu tacirler ithalat yapa· 

ı namelori red eder ve red esbıı
~ hını alakadara bildirir, Takas 

1 
Limited Şirketinin red kararına 
kartı alakadar Vel<alete müra· 
caatla itirazdl\ bulunabilir. Ve-
kalete möracatıtla itirazda bulu
nabilir. Vekaletin karım kafi
dir 

Madde lO - Takaslarda ih· 
racatın F.O.B kıymetile ithala
tın C İ F. kıymeti denkleşt:rilir. 

Madde l l - Takas yolile ih
rac edilen her mal için ihracat
tan evvel ~eri mevzuat dahi
linde alakadar Ticaret Odasın· 
dan menşe şehadetnamesi alınır. 

ihraç malının k~rşı memle
kete bilfiil ithal olunduğu Türk 
menşe şehadetnamesinin ithalat· 
cı memleket gümrük idaresince 

1 
damgalı "B,, nushası f ıili ilıracat 

tarihinden en geç bir ıene zar· 
fında Takas Limited Şirketine 

tevdi edilir. 
İşbu memleketler gümrük i· 

darelerinin malın kendi ülkele
rine bilfiil ithal edilditi hakkın
da Türk menşe şehadetnamele-

1 rine meşruhat verecek yede bu 
h~suıu wübeyyin olmak üzere , 
lan:zim ettikleri ve damgalı ve
saik Ticaret Vekaletince tasvib 

edilmek ıarl ile menşe şehadet• 
name•İ "B,,nu•ha•ı yeriue kaim 
olur. 

Bu takdirae menşe şehadet

namesinin "B,, nushaıı da iptal 
edilmek ü:zerı mezkur vesaik ile 
birlikte Takas Limited Şirketine 
tevdi olunur. 

Ancak ihrac edilen mallara 
aid mente tehadetnaweıi " B ,, 
nuihası getirilemediti takdirde 
bu baptaki imkanıızlık ve;a es· 
babı mücbire, evrakı müsbiteaile 
birlikte 1 ~aret Vekaletioe iÖn· 

•ıııyacaklardır. Bundan dolayı bir
liklere rirmek için müraccat e· 
clenler çoktur. 

derilir ..,e Vekaletce tasdik cdil
difri takdirde mezkur"B,. 11uıba-
11oı . ibrazı mecburiyeti tecil 

edilir. -~-
Devlet fabrikaları manıulatmın 

bir elden satılması 

Milli fabrikalar mamulat ve 
lbasnualınm toptan ve peraken 
de ıatıtlarile Sümerbank Yerli 
~allar pazarlarının bütün mem
leket piyasasında nazım rolünü 
oynamak ve bn suretle hRyat 
~abalalıtma meydan verilmemek 
•çhı hazırlanan proje üzerinde 
teQ)ular yapmak üzere bir haf· 
tlldanberi Ankarada bulunan 
Yerli Mallar pazarları müdürü 
Ahıned Ankaradan tayyare ile 
telırimiı.e dönmüttür, Ôğrendi
iiıni:ze röre bu vadide geniş 
rikyuta tatbi ı.ata derhal giriti
ecektir. --
2 12669 sayılı kararnamenih 2 inci 
maddesinin tatbikine aid ikinci 

talimatname 
(Dünkü sayıdan devam) 

'f akas Limited Şirketi bu ta. 
ltpnameleri 3 ve 6 ıncı madde
lerde yazılı evrakı temamen ih
tiva edib etmeditini tetkik e · 
dtrek tamam olanlarını müra· 
C•at tarihleri sırasile te1cil eder, 
he>k1an olanlarını itmam edil
lbtk fizere alakadarlara iade e
der. Bu suretle itmam o!unaoak 
evrak yeni müracaat telakki e· 
ıli\ir. Talepnamelerin poıtaya 
dtlldıtı riln müracaat tarihi ad· 
edilir. -
Tak~ı Limited Şirk.etinin tes. 

Cilleriue imkia iÖrmediti talep· 

Madde 12 - Takas tetkik 
Heyetlerine tescil ettirilerek bı.ş

lamıf' bulunan bilumum taka1 
muameleleri 2 8099 sayılı karar· 
namenin ı. 3. ve 4üncü ~adde
lerinio tatbikine mütedair ta· 
limatnawe hüküwleri dairesinde 
bu talimatnawenin neşri tari~ 

binden itibaren bir sene zarfın· 
da tekemmiil ve intac ettirilmek . . 
suretile tasfiye edilir. 

Madde 13 - Takas Limited 
Şirketine te1cil ettirilecek ihrac 
elunan ~ir malın mücbir sebeb
ler yüzünden lıı.liring veya ahdi 
takaslı veya 217005 aayılı karar· 
namenin 4 üuçü maddeıine tabi 
olub ·döviz takyidalı vazetmemiş 
bulunan memleketlerden birine 
ihracına zaruret basıl olwası 
gibi hallerde talebname iptal 
olur ve keyfiyet Türkiye Cüm-
buriyet merkez Bankasına bildi
rilir. 

Maide ı:ı - Anmızda Ti· 
caret ve Tediye veya Takas' an· 
laş~atı olan veya 2. 7005 1ayılı 
G l.R. kararname.inin 4 Üncü 
maddesine tabi olult döviz tak· 
yidatı vazetmemit bulunan mem
leketlere vaki ihracat bilahare 
birinci maddede yazılı memle
ketlere· ıevk:dilemez. 

Madde 15 - Bu talimatname 
Resmi Gu.ete ile netri tarihin
den müteberdir. 

(Bitti) 

Müt e ahh i tl e rin T ak vim i 
-YARIN 4. 6. 9-10 ta YAPILAC AK İHALELER 

D. D. Y ofları: 
Kartnn bit Ümft (No 14:.?0) 
Demir el ntahuı (No 1435) 

Adana Belediyesi : 
Yol inş. (No 1422) 

İst. Komut. SAK: 
Kobak ve tu.e fasulye (Nu 1422) 

Nafıa Vekaleti: 
Çivi (No 1422) 

İst. Elektrik Tramvay ve Tünel 
İtletıneleri : 

Beldeme yerleri inş. (No 14.!3) 

Afyon Hast. Bnştab. : 
Euak ve mahrukat (No 1432) 

İzmir inhisarlar Bıışm üd 
lnhieıı.rlar mamulatı rıakl ı (Nu 1·125) 

Malatya Bele diyeıi: 
1 Et nakli (No 14~'1) 

A rpo v e ııamon (No 1433} 

İst. Liseler SAK: 
Fl•mek, a 1b .ın . zeytinyağ tcreyarr et şe

ker peyn;r, seb:ze ııüt v.11 (Nr 1434) 

Tophane Lvz SAK: 
Tahta kar}ola (No 1434) 
Ka fea •:ındık (No 1434) • 

Ça nak. Bt lediyesi: 
Sömikok (No 1435) 
Mawt (Nu 1436) 
M. M. V. SAK : 

Otomı.bil bonv.ıni (No 1436) 

Ankara Belediyeai: 
: Yağ tasfiye cilnızı ( No 1436) 

: Turgutlu Relediyesi: Edirne Ask. SAK 
Salı ıL kabalc ve Ayşe kadın 

iN.., 1425) 

..... 1 G J • t· 1 f faıulye . a vısnız ı ... ıı }(lru•u va t .. erıuafı 

Deniz Lvz. SAK: 
Üıtüpii (No 1432) 

Çorlu Belediyeıi : 
Moılir in, mak ine yağı ve rnongal kömii

rü (No 1435) 
Bolu Memleket Hast.: 

' (No 14'18) 
Etüv ve kur~un boru (Nn 14:'8)• 

Bolu
1 

Hnsusi Muhasebe Müd. 
Kirer.ıit (No 1438) , 

H&miş : 1 ] Tırn ıık iç ne alı nmı ş nu· 

r• ar a lar, i'ın tı .. ı.:ı 811} l ı ıru.etede "e''" 
' oldutumı göatıırir. 

Eaalc mohrnkat kefenlik H • lfl ve tül- [4 ] Socunda yı !dıı. •taret i hu'unan i:le 
bent bez.i (No 1435 ) 1 müı.a) edoye aitt ir. 
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Çay1rdere Gümüfpınar Büyük Çavuılu ve Seğ~en 

Muhtarlığından : 
·Bu ıene yıııptırılacak• köy mektebleri iıışaah 2 lıı. ~. irnıı 940 ta· 

rihiuden itibaren 15 güıı müddetle eksiltmeye lrnnulwuşlur. İs•ekl i- : 
lerin şeraiti aıılawak üz.ere Silivri KaywakRmlıtınu veya Sinekli 
Nabiye Mndürlüğüne müracaatleri 

İhale l2.6.9te tarihine raıtlayan çarşamba günü 11at 1ahahleyin 
l fl da Malatya Ziraat Müdürlüğünde yapılacaktır. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık 1,1eri renel, hususi, fenni prt
nameleri, proje, keşif balisası ile buna milteferri diter evrak her 
gün Malatya Kaysi istasyonu Müdürlüğünde göriileltilir, 

Muvakl<at teıniııat 6(i lira 80 kuruttur. -
Eksiltmeye g irebilmek i~in Nafıa · Müdürlütüuden ve Ticaret 

Odasındıın alınacak vesikalara hamilen ihale Komisyonuna müra· 
caatları ilan olunur. 

ll~çlar. Klinik ~ispençiyari aıat , Hastahane LvZ.-
...... - - ·- -----~-------------

Etlikte Veteriner Bakteryoloji ve Seroloji Müa ıeıesi 
Direktöklüğünden : 

Mütealıb it nam ve hesabına müe11ese ihtiyacı için 61 kalem ecza 
ve mevaddı mülevvene ve analiz madıleler açık eksiltmeye konul- , 
muştıır. • 

Tahmin edilen bedeli 2119 lira 90 kuruştur. 

Mu vak kat teminab 159 lira olup banka mektubu veya vezne 
wa kbuzu ve Devletçe kabule şayan hazine tahvili teminııt olarak 
kabul olunur. Ta1ıvillerio de hazineye tetlimi şarttır. 

ihalesi 15.6 9~10 cuwarteıi günü saat 11 dedir. Şartnamesi müeı· 
seseden bedelsiz olarak verilir. 

2490 sayılı kanunda yazıla şartları haiz olan iıteklilerin tayin 
edilen g ün ve saatle Ziraat Vekaleti muhasebe Müdürlüğünde mü. 
teşekkıl Sııtınalma Komisyonuna müraeaat etmeleri. 

ensucat-=-ı:.ibisa -Kundura - ~amaş1r !: !: 
Adana lilelediye Riyaıetindıen : 

Temizlik işleri :\mir ve memurlarile amelelerine yaptırılacak 

126 takım 1yazlık elbise açık olarak ekıiltmeye konulmuttur. 
Beher takım elbiıenin muhammen bedeli 5,5 liradır. 
Muvakkat teminatı 52 lira 80 kuruştur. 
Şartname ve kumaş nümunesi yazı i'leri müdürliltündedir. İ•

teyeııler orada ıörebilirler. 
İhalesi haziranın 18 inct9.alı ıünü ıaat 14 de beleıliye encüme· 

ninde yapılacaktır. İ.teklilerin o gün muvakkat le01inatlariyle bir
likte muayyen 1aatte belediye encümeoiae müracaatları ilan olunur. 

Deniz Levazım 5atınalma Komisyonundan 
T. Bedeli Teminat 

Miktarı Cinıi Lira K. Lira Kr. Eksiltme G. ve S. 
Sivas Nafıa Müdürlüğünden: 50,vOO metre Amerikan be:zi 13,250 993 75 7.6 940 cuma 11 

Eksiltmeye konulan iş: Sivas-Erzincaıı yoiunun 104+000- 15,l'ÜU kilo yün... 13,816 50 I035 24 7.6 940 " 14,30 
l09+500 .kilometreleri arasında 5.:ıüU metre tulunda esaslı şose ta- 10,00u metre Brımda bui 13,350 1001 2j 7.6.940 " 15 
wiratıdır. Bu i.şin keşif bedeli 21491) lıra 39 kuruttur. ı Kap.lı zarfla, yapalau münakasalarına talip çıkmayaıı yukarda 

Eksiltuıe 13.6 940 tarihine tesadüf eden perşeaıbe g ünü saat 15 1 cins, miktar, tahmin aedeli, ilk teminatı ve eksiltme gün ve saat· 
~e vilayet d~iıni eucüuıeninde kapaiı zarf usuli ile yapıl 1&caldır . il leri yazılı olan eşyalar pazarlıkla elınacaktır. 

~u işe ait evrdk n111lardar: Keşif hulasası, metraj ce tveli, fiat lsteklileriu 2 190 sayılı kauunda ya"L ılı vesai de ve teminat mak• 
Kasımpat_ııda 

l 
silsilesi, grafik, tesviyei turabiye , \·e şose köprüler ve kıirgir inşaat 1 buz veya mektuplarile birlik te belli güu ve saatlerde 
fenni şartnamui bayındırlık işleri genel şartnamesi , eksiltme şart· i bulunan Komisyona müracaatları . 
namesi ve mukavele sureti. 1 • • • Tahmin edilen bedeli 10,851 lira olan 2000 me"tre talebe 

Eksiltmeye girebilmek ıçıo taliplerin 16 11 lira 78 kuruş mu· şayak kumaşın 18 baxiran 940 taribioe raslayan salı gilnü saat 11 

1 
vakkat temiuat vermeleri ve vılayet makamrndaıı alınmış ehliye t de kapalı :zarfla münak&1ası yapılacaktır. 
vesikası ile ticaret odaaına kayıtlı olduklarına dair tescili hüviyet İlk teminatı 813 lira 83 kuruş olup prtname•i her gün Komiı-
varakası ibraz edecek lerdir. yondan parası• olarak alınabilir. 

• Talipler teklif mektuplarını eksiltme yapılocatı ı; aatten b ir snat İııteklilerin 249J sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede-
evvel encümen riyasetine verwiş ıııukabılinde makbuz a lmaları şart· cekleri kapalı tezlif mektuplarına belli gün ve saatte n bir saat ev• 
tır. veline kadar Kasımpaşıtaa bul tınan Koıniıyona makbuz muka bilinde 

ı isteklilerin elıliyet veıikdSı alabilmeleri için eksiltme gününden ver weleri. 
, en az 8 gün evvel istida ile vilayet makamına müracaat etmeleri ---- -------------- - --
: lazımdır. Matbaa iş1eri, kırtasire va yazıhane Lvz. 
• * • t.luiltmeye l\ouulan iş: Si vı.s - Erzincan yolunun 96+ 30.) 103 
+885 kilometreleri arasında 7514 metre tul üzerinde mevcut tu,uı 
ferşi ve siliııdirajı işi lı:apalı zıuf usulü Üe eksiltmeye çıkarılmıştır. 

i Bu i ş:o keşif bedeli 133 ı 7 lira 59 kuruştur. ' 
l Ekt.iltnıe l.:>.tJ 940 taribiue müsadif perşembe güuü ·saat 15 te 

vilayd daimi encümeninde yapılacaktır. 
! Elislltme· şartn'amesi ve buna müteferri evrak her gün nafıa 

müdürll:iünde görülebilir. 
E~siltrueye girmek isteyenler 998 lira 82 kuruş mvvnkhat te ıu i

;;at vt:ruıell!ı·i .. ve bu gibi !şleıi yapabileceklerine dair vilayet ma
kammdan alınmı' ehliyet vesikaları ile ticaret odaiıııa knyıtlı ol
duklarına dllir tescili hüviyet varakaları ibraz eylemeleri lazım

dır . i~tcklilerin teklif mektuplarrnı yukarıda yazılı vakitten bir 
18~t evveline kadar makbuz mukabilinde vilayet daimi encüaıeniııe 
vermeleri Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

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

Miktarı 

425 cilt 
145 cilt 

850ll adet 
123 adet 

9193 

Sivas Belediye Riyasetinden : 
Tahmin bedeli ' 

lira kr. 
212 50 mu htelif makbuzlar 
75 50 

152 50 
218 75 )) 

659 25 yekün 

irsaliyeler 
cedveller 
defterler 

Yu'rnrıda miktarı yazılı evrakı matbua açık eksiltme ile satın 
alrnacaktır, 

Bu husustak i şartname beleJ iye muhasebesinden bedelsiz alınır. 
Bu işe talip ola nların ) Üzde 7,5, kuruş teminat pa raları ile 

6. 7. 94l} tarihine teııııdüf eden cuına günü saat 14 de belediye en· 
cümenine mürııccıatlara ilan olunur. 

Bat vekalet İstatistik Uınu'""m Müdürlüiü Eksiltme ve ih·aıe 

A 'k k ş Komisyonundan : 
n ara Elektri irketinden ; 

ıtol ' ·t ' k H · ı_ ti • . . d h' l' d , Açık eksiltme ve ihale uı'1lile 1939 senesi ikinci, üçüncü ve Ankara ı;. eK rı ve avagaz şırlle erı a ra:zı sı a ı ııı f' yap. arı- . . . . 

l 
._ b t ı - t b kk d l k - - - " I dördüncü lusıoı harici tıcaret ııtatıslık yıllıklarından 750 nüsha bu· 

acaa ıw ar ve o eye rnşaa ı a ın a, pazar ı gu •ıu goru eu l ı. t 

3 
h . . _ _ d 

13 
b . tırı acaıs. ır. 

lü:zu ı:.u üzerine !'1ıran pazartesı guııun en azıraıı perşembe 1 60 f rma ve 16 1&bifclik beher forması için 35 lira tabmiıı olu-
. gününe talik ve ilirııo ?iğer şeraiti ipka edilmiş olduğu alakadar- . nan bu :ıerler için yüzde 7 ,5 hesabile 158 liralık muvakkat temi· 

lara ilin olunur. nat vesikası verilmek lizı~dır. 

• 

. İb•le 1940 senesi haziran ayının 18 nci salı günü 1aat 15,30 da 
Malatya Kaysı istasyonu Müdürlüğünden~ . omu"m müdürlü k binasında topla:ıacak olan komiıyeoda açılacaktır. 

891 lira lO kurut ke~if bedeli havi ' Malatya Kaysi İstasyonu I Nü~~ne dairede sıörülür ve ı•rtname komisyo~ kitiblitınden iste. 

binalarına getirilecek ıu teıisatı 28.5.B40 tarihinden itiberen 15 gün t nebıhr. 
müddetle açık ekıiltmeye konulmuıtur. l * • • Kapalı zarf usulile eksiltme ve ihalesi yapalacak olan 353 

! 

.. 



2 MO'NAKASA GAZETESi 
, 

3 Haziran 1940 

i -n ol nan yedeler Listesi Ek~ltme 17.6.940 tarihine raslııyan pazarteai günü saat 15 d .. 

Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Günü Saatı 
---------~----~ --~--~-~~~~~~~--~~~~-~~~------_...~~. 

Ctnsi 

Ankara Telefon Müdürlügünde toplanacak sstınalma koaıisyonuuda 
yapılacaktır. 

1 İsleklilerin eksiltme saatmdan bir saat evveline kadar mu vakkııt 
1 teminatlarını t elefon müdürlilğü wuhasebecili2'ine yatırmaları ve 
1 2490 numaralı kanunda yazılı vesaikleriyle birlikte eksiltrue saatin· 

tünakasalar 
inşaat, 1 amirat,ı Natıa işleri, Malzeme, f-!!!:_~ta 

Köy mektebleri iriş. 

Sivas-Erzincan yolunun crasında şose ta· kapah z. 21490 39 
- miri: 5500 w. 
Sivııs-Erzincon yolunun arasında taş fersi ,, 

ve silindire jı işi 

Malatya Kaysi istasyonu binalarına su tesisatı nç eks. 
Ambar \ e :el ye binası iuş (temd.) 
KQ.pya·Kaşınhan yolunun arasında yap. ta- paz. 

mirat: 850 m. 

13317 59 

891 10 

9966 50 

(taçlar, Klinik ve ispençiyari aıat, Hastahane Lvz. 
... • - ~~:wı.ıııt:... ~- ....__ı 

Ecza ve mevaddı mülevvene ve analiz aç. eks. 2119 90 
maddeleri 

(JI c-nsuc(jt, E_lbise~ Kundura, ~amaşır V.s. 
Amerikan bezi: 50000 ın 

Branda bezi: 10 00 m. 
Şayak: 2000 m. 
Yazlık elbise: 128 takım 

paz. . ,, 
kapalı z. 
nç. eka 

13250 -
13350 -
I0851 -

Beh. 5 50 

Matbaa iş!eri _ --l~t~sy -Yazıhanelevazımı 

' 

Evrakı matbua ' aç. eks. 
Sayıc1 defteri bastırılması: 274000 ad. " 
Harici ticaret istatistik ınecmuaları bastı- kıı palı z. 

rılması 

1939 senesi 2 ci 3 cü çe 4 cü kısım ha
rici istatistik yıllıklarıudan 750 nüsha 
bastırılması 

Ank. telefon rehberi b1tsılm~s1: 7000 ad. 

Nakliyat Boşaltma YU~letme 

İnhisarlar mamulatı ırnkl i (teıud.) 

" 

aç. eks 

., 

aç. eks. 
,, 

MQhrukat Benzin, Makine yağlan v. s. 

Odun: 50 t 

r.~ U t e f e r r i k 

Parke taşı: 45000 ad. 
Yün: 15 t. 
iki ağızlı somun anahtarı: 12 kaleuı 

İngiliz fransız v.s anahtarlar: 18 kalı• m 
Bilyalı yatak: 3360 a~ 
Aritmetik kitabı yazılması müsabakası 
Tarih ,, 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s --------------
Ekmeklik un: 300 t. 
Sadeyağ 15 t . 
Bulgur: 40 t. 
Un: 60 t. 
Toz şeker: 1.6 t. 
Çay: 50 k. 
K. üzüm: 1 t. 
Bulgur: 18 t 
K. fasulye: 14 t. 
Nohut: 5UOO k . 
Tuz: 5 t. 
Sadeyat: 3250 k. 
K. fasulye: l 1 t. 
Arpa: 40.5 t. 
K. fasulye: 5 t. 
Sadeyağ: 1.1 t. 
Arpa ve yulaf: 113250 k. 
Ekmek 
Sebze: 12 kalem 

B. ıt. U 1' a y e d e 1 ar 
LZLts wa~...-.-.--

Mngnazit: .. 500 t. (t«',md.) 
Köhne kundura: 387 'ift 
Köhne e~ya: 190 kalem 
Ev enkazı 
Çam tomruğu: 741.668 aı11 

Dikili çam ağacı: 1279 m8 

Gübre: ıoo t. 
Köhne fotin: 3220 çift 
Mıkr fon oparlör ve R.C.A. marka Ko~

plifikatör 
Hurda demir çerçeve kapu v.s. 
Ev eşyası ve radyo makinesi • 

Teneke: 872 ad. (temd.) 

, aç. ekı. 

aç. eks. 
paz. 
kapalı z. 

" ,, 

aç. elu 
,, 
,, 

paz. 
aç. eks. 

" ,, 
,, 
n 

" ,, 
paz. 

" 
" 
" 
11 

aç. eks. 
kapalı z. 
paz. 

paı 

" aç. art. 

" ,, 

kapalı z. 
paz. 

n 
aç. lll't 

n 

,, 

,, 

659 25 
5000 -

3220 -

1000 -

ı : 1s -
13816 50 
7000 -

5000 -
ı ıono -

45000 -
19500 ...! 

650t• -

608 -
250 -
200 -

1200 -
2940 -
500 -
300 -

3575 -
1980 -
1822 -
800 -

1210 -
5662 50 

çifti o 15 
1684 65 

90 -

5116 
120 -
644 -
3 o -

156 96 

for~a tahmin edilen 10 aylık harici ticaret istatistik mecmualara 
bastırılacaktır. 

. 16 ı~hifelık beher form~sına 30 lira f int tahmin edilmiştir. Ek-
sıltmeye ıştırak edu1;:ekler yuzde 7,5 hesabile 795 liralık muvakkat 
teminat v~ıikası vermeleri Jazimdır. 

Eksiltme haziran 1940 ayının 18 nci salı günü saat 15 te ista
tistik umum müdürlüğü binasıuda toplanocak olan komisyonda ya
pılacaktır. Eksiltmenin açılmasından bir "saat evvel zarfların komis
yon reisliğine verilmesi lazımdır. Bu babdaki tartaıame komisyon 
kitibliğinden istenebilir. 

• • • Açık eksiltme ve ihale usulile 1940 senesi umumi 'nüfuz 
sayımı için 25-200 sahifelik 68x 100 1 16 eb'adanda 274600 aded 
sayım defteri bastırılacaktır. 

Tahmin olunan bedel 5 bin liradır. Muvakkat teminat olarak 

Çayırdere Gümuıpınar Büyük Ça· 2·6·4n itib. 15 gün 
vuşlu ve Seğmen Mub. 

161 l 78 Sivu Nafıa Müd, 13·6-40 15 -

998 82 • " • 13-6 40 15 -

66 80 . " 

de kgmisyonda bulunmaları ilan olunur. - --- --------

J 

~kliyal -i::~~~~:~is~:ı::l~~üdürlügünden: · 
Edirne şehir istasyoı unda Edirne, Havu, Süleoğluna ve Uzuıı' 

köprü istasyonundan nıezkür kasaba ile Meriç, Keşıı.n İr ola inhİ 

1 
sarlar idaresine yapılacuk '!akliyat işlerı 28 ve 3ll.5.040 güııleriııde 
ihale edilmek üzere eksiltmeğt! koııulıııuşlur. • 

d 
Q 

Malatya Kaysi istasyonu Müd. 
Ank. Elektrik T.A Ş 

747 50 Konya Nafıa Müd. 

12·6·40 10 -
13 6-40 
10·6·40 15 -

Her iki mıntakaya da talip zuhur etmediğinden onar gün oıüd• 
detle temdit edılmiş olup ihale günü 10.6.94U pazarle i saat 15 şe 
talik edilmiştir. 

t 
f 

159 - ,Eltikte Veteriner 81&kteriyoloji Se· 15-6-40 1 l -

993 75 
1001 25 
813 83 
52 80 

375 

795 

158 -

' 

roloji Mües esi Direk. 

• 
Deniz Lvz. SAK Kasımpaıa 

" 
" Adana Belediyesi 

Sivas Belediyesi 
Başvekalet İ~tatistik U. 'tüd. Eksilt· 

ıne \ e İbale K o mis. ı 
.. 

241 50 A nk. Telefon Müd. 

7-6-40 
7-6-40 

18·6 40 
18-fi-40 

11 -
15 -
il -
14 -

6-7-40 14 -
18·6-40 14 3) 

18·6-40 15 -

18-6-40 15 30 

17 6-40 15 -

Talip olanlarıu uıezkür günde Edirne ve Uzunköprü iohisrırlııt 
idarelerine müracaatlrırı ilin olunur. 

Malatya İnhir:ırlar Ba§müdürlüğünden : 
Malatya İnhisarlar Ba,..müdürlüğil merlıez ve oıülhakatumı 940 

mali senesi içiııde yapılacak naldiyat işleri eşoğıda yazıldığı veçbile 
açık eksiltme) e kouulwuşlur. . 

MuhammPn miktarı 250!>000 kiloda 250Ô lira' olan Malatya İS' 
tasyonu veya ]ütün Fabrikası ile Başmüdürlük a~barları arası. 

Muhammen wikhrı 4000 kiloda 6) lirn olan pertek ve 4000 
kiloda 80 lira olan Aı apkir ile Malatya istasyonu veya Tütün falY 
rikası arası, . 

Muhammen miktarı 50 (O kiloda 250 lira olan Akçadağ idare•• 
ve 201100 kiloda 480 Jira olan Darende ile Akçadağ istasyonu arııtı•• 

Muhammen mil tarı 40ü O kiloda 264 lira olan Buğıştaş istaıy<>" 
nu ile Kemaliye arası, 

Muhammen miktarı 300000 kiloda 240 lira olan Elazığ islasyoııtl 
jle idare ambarları arası, 

J Muhammen miktarı 20000 kiloda 160 lira olan Pertek, 25ooO 
kıloda 360 lira olan Hoı:at, 10000 kiloda 180 lira olun Geben, 15 ()() 
kiloda ı70 ltra olan Çeaıişkezek, 2\l,000 kiloda 434 lira olan Maı· 
girt, 1 IO{)) kiJoda 352 lira olan Nazmiye', 25:>00 kiloda 438 lir• O 

olan Palu, idareleri ile Elazı istasyonu veya id11re ambarları arası• ~ 

75 -

( 18 12 
1036 24 
525 -

Edirne lnhiaarlnr Başmüd. 
Malatya İnhisarlar Müd 

Kayseri Aık. SAK 

D.D Yolları 7 ci İşlet. Afyon 
Deniz Lvz. SAK Kaaımpafa 
D. D. Yolları Ank. Haydarpu• 

10-6-tO 1:) -
10-6 41l 15 -

15-6-40 
1·6-40 

Srik 18·7-40 

14 -

11 -
14 30 
15 30 

Mnhamwen miktarı 50 00 kiloda 55~ lira olan Gölb şı istas)'O" 
nu ile Adıyama idare ambarı ve 16000 kiloda 320 lira olan Adıyır 
man idare aaıban ile Kahta arasıdır. 

Münakas 10 Haziran 940 pazartesi günü saat 15 de Başıııİİ' 
dürlükte müteşekkil komisyon huzurunda açık olarak yapılııc.ı ktır. 

Şarlnaıneler yukarula isioıleri geçen idarelerde wavcuttur. Art." 
edenler •artnameleri gördükten sonra muayyen gün ve saatinde 

fi yüzde yedi buçuk muvakkat teminat paraları ile birlikte komisy<Y 
na müracaat etmeıi ilan olunur. 

1 ----------------------~ 
ı Mutetorl'ik 

375 -
825 -

Şefliği 
,, 18-7-40 15 30 

18-7-40 15 -
D. D. Yolları ve Limanları l§letme Umum Müdiirlüğünden: dl 

Muhammcıi be.leli 11 bin lira olan 3360 adet bilyalı yatak ıS 
temmuz 1940 pı:tfembe günü sa l 15 de kapalı zarf usulü ile Art' 
karada idare binasıuda satan alınacaktır. 

" 
Maarif Vekaleti • 

" 

3375 -- Bayramiç Jandr. 2 ci Alay SAK 
1463 - ,, 
450 - " 
562 50 Adana Ask. SAK 
45 60 Kayseri 
18 75 
15 -

n 

" 
" 
" 

• 
7-6·40 14 --

10-6·40 14 -
10-6·40 14 -
5-6-40' 10 -

Bu ise ıı-irmek isteyenlerin 825 liralık muvakkat teminatı ile kB' 

nunun tayin ettiği \lesikalara ve teklifleriııi'oyni gün saat 14 de k6' 

dar komiıyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız oJarıık Aıık..rada malzeme dairesinde" 

Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 

• • • Muhammen bedelleri ile isimleri aşağıda yazılı iki liste 
muhteviyatı muhtelif anahtarlar 18 7.940 perşembe günü saat 15,30 
dan itibaren ayrı ayrı sıra ile kapcılı zarf usulü ile Aaık rada idllre 
binaııuda aahn alınacaktır. 

135 -
220 56 

" 37 50 " 
22 50 ,, 

268 13 \ spartıı Ask. SAK 

11 ·6·40 
1 l-6 ·40 
ı 1-6-40 
12·6·40 
12-6-4Ô 
12-6-40 
14·6-40 
24-6 40 
24-6-40 
20-6-40 
J7 6-40 
17-6·40 
14-6-40 
)8·6 40 

14 -
15 -
16 -
14 -
15 -
16 -
15 -
14 -
15 30 
10 30 
10 30 
11 -
15 -
16 - • 

Bu işe girmek istiyenlerin her listenin hizalar111da yuılı IJJıı: 
vabkat teminat ile kanunun tayin ettıği vesikaları ve tekliflerİt11 

1 

aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lj• ~ 
zımdır. t 

, I Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinclellı 

143 50 • 
136 72 
60-
90 75 

424 69 
486 -

,, 
" ., . ,, 
" 

Eskişehir C. Müdddum. 
Auk. Lvz. SAK 3-i 40 12 -

Haydarpaşada teıellüm ve sevk şefliğinden dotıtılacaktır 
Muliammen Muvakk•t 

,---
1 
2 

bedel teminat 
Lira Lira İsmi Kalem ____ ,,,, 

---------------
12 İki ağızlı somun oııııhtarı 7000 
18 İna-iliz, Fransız ve sair anahtarlar 5000 

525 
375 

ti 

Fethiye Malmüd. 
Tophane Lvz. SAK 

15-6-4<1' 
5-640 

20-6-40 
4 -6-40 

12·6·40 

10 -
15 -

.'5 -
ıa ~ 
15 _.3 

D · o. Yedinci İıletme Müdürlüğünden : ~ 
(dıuemiz llitiyacı için mubayaş. edilecek olan 4300) n let parı.e 58 05 

252 69 

383 70 
ıs -
97 -

13 78 

lıt. Vakıflar Direk. 
Beyoğlu Vakıflar Direk. 
Durııunbey De.let Orman İşlet Re
. vir Amir. 
Samıuu Orman Çe virge Müd. 
Ank. Lvz. SAK 

,, 

12-6-40 
3-6·'\0 
3.()40 

Ank. 3 cü İcra Ank. Belediye Satış 
Salonu 

13·14-6 .ıo 

Konya Belediyesi 
Bursa l ci İcra Mem. Bursa At 

Pazarı 

Ank. Belediyesi 

12·6·40 
7-I0-6-40 

7-6-40 

14 -
14 30 
15 -
il 

14 

10 30 

ı 
tatı Koca\epe, Tınaztepe, Soudıklı istasyonlarında vagon üzeriudt 
teıliın prtile eksiltmeye konmuştur. 

Açık eksiltme 15.6.940 cumartesi günü saat 10 da Afyonda yt 

lı dinci itletme müdürlüğü binasındaki işletme komisyonuuda icra ed• ~ 
i~ 

lccektir. ~ .,, ı 

~ 
Muhammen bedel 1575 lira olup muvakknt teminat 118 Jı ~ 

12,5 kuruttur, . ,1 
\. isteklilerin muayyen ,ıü_n ve saatte oıuvakkat temın.at!arıııı ~o 
Jj ttır ıt olarak işletme veı.nesınden alacakları makbulla bırlıkte I> • 

1
: ımisyoııa müracaat~ara. ~~ _taliplilerin ş ırlırnıııeleri K<?ıninyondan P

1 

ıra sız alahileceklerı bıldırılır . 

-
Maarif V eknletinden : . 1~ 

2259 sayıla kanunun tatbikine dair olan talimatnameye göre J il 

yü7de 7,5 kuruş hesabile 375 lir alık banl<a mektubu vey4 hazine i ok~lların j üncü v~ 5 ind sınıfları için iki ciltten müteşekkil b 
makbmu verilmesi la1.ımdır. ' ,ç;Aritmetik » kitabı yazılması müsabakaya konulmuştur. 1 

İhale 940 haziran ayının 18 nci ııılı günü saat 14,30 da istatis• 1 Müsııbaka müddeti 1.7.940 dan başlnmak \'e 28 2.194: eofl' 
tik umum müdürlüğü binasında toplanacak olan komiıyonda yapı- · fÜB.Ü alışıımı -bilmek üzere sekiz aydır . . .. sr 
lacnktır. Nümune ve şartname bedelsiz olarak komisyon katibliğin- • Müsabaka iştirake karur verenler 31,11 9t0 cumartesı guno O 
den istenebilir. . l~ e adar bir istida ile maarif vekilliğine müracaat ederek bu ~ı 

s ialaya girecekler defterine adlaranı yazdırarak bir numara 

Ankara Telefon Müdüdüğünd:e:r» : ca~lan:lır. . . . . . . • • . " " • ""' 
7000 adet Ankara Telefon RehbQri balllmaı" 8 ,.1k k ·ıt · •ğ Müsabakada i>ırıncılığı kazanan kıtap serası uç yıl sureıle 0 11~ 

,, Y e " uıı. e f h l . . b" ı· t l'f bll" konulmuştur. t larrda okutulacak ve müelli ine er yı ıçın ınerı ıra e ı .,ı 
. . k k' . • . b" d f 111•h' 

Muhammen bedeli 3220 lira ve m~ıvakkat teminata 241 lira 50 VfıTilecektir. lkincı çı an · ıtap serısmı yaz na ır e aya t16' 
kuru,tur. 1 ol pıak ij7 ere birincinin müellifine verilenin bir yıllığı,.. üçüncü, .. et' 

Bu işe ait eksiltme• ve fe~ni şartnameler ~Dkara telefon cnG'~ dü;ncil ve betinoi çıkanlara da birer defoya mahsuı olmak ııı 
dürlütü kaleminden parasız olarak a"'nabilir. döırfier yü:ı lira mük~fat verilecektir. 



~azlran 1940 

Müsabakaya gireceklerin eserlerini üçer nüıba olmak üzere 
~•kioe ile ve kağıtların yalnız birer yüzüne yazılmış olarak Maarif 

MÜNAKASA GAZETESi 

Bayramiç Jandarma ikinci Alay .Satınalma Komisyonu 
Başkanlığından : 

:killiğl Neşriyat mildürlütünc makbuz mukabilinde vermeleri veya 
ioııderıneleri lazımdır Kitaba konulacak resim, şekil, grafikler ve Cinsi Kilosu Tutarı teminat Günü Saati Şekli 
liirenio asıllarının yalnız bu nüshalardan birinde ve yerlerine ko- Ekmeklik un 30( 000 45000 3375 7.6.940 14 A.çıt• eks. 

Muvakkat ihaleıı i ıı 

Q~lıı.ıuş olarak bulunması lıifidir Müsabekaya basılınıt bir kitapla Sade yağ 15000 19500 •46 l 10.6.940 14 .» 
tlleııler de kitabın üç nüshasını verecek •eya göndereceklerdir. · Bulgur 40000 6500 450 > :1 ıı 

Müsobakuya girenlerin eser müıveddeleriyle birlikte, eserleri Bayramiç Jandarma ikinci alny erahı\ın ihtiyacları olan yulrnrı-
kshuı edildi~i takdirde eserlerini ilan edilen telif lıakı wukabilinde da cins ve miktarları yazılı üç kalem erzak ihale günlerı nde talih
te her türlü tııaarruf hakkmdan vazgeçerek Maatif Vekillitine üç lerin verdikleri fıat ı:nuvafık görülmedi~i11den bir ay tem~id edilerek 
tıllık bir devre için terkettiklerini ve kitabın o devre içindeki her pazarlığa çevrılmiştir. 
baıılışının son tashihlerinin kendileri veya kendi mesuliyetleri altın · Pazarlıkları hizalarında yazıla gün ve saatlerde Bayramiç Aske· 
dt tayin edecekleri diğer bir ıat tarafmdan yapılacr.ğım gösterir ri Kazinosund 111tıı1Rlma komisyonu tnrafındnn yapıl acAktır. 
'
0
terlikten tasdikli bir taahhüt senedi vermeleri de lb.ımdır. Şartnameler .kowisyoııda prırasız veriltllektedir. 

.. Kitnplardn bulunması lazım gelen pedagojik ve teknik vusıfl&r · Talihler konunun ~ - 3 üncü maddesindeki şartlar dairesinde 
toateren şartname ile noterliğe tasdik ettirilecek taahhüt senedinin muvakkat temiııatlarile beraber lwmiıyonumuzn müracaatleri ilfiıı 
!0rınulü Maarif Vekilliği nefriyat müdürlüğünden alınabilir. M~ldupla olunur. 
~tiYenlcrin 6 kuruşluk bir posta pulunu da birlikte iÖndermeleri • 
~lflıdır. ' 

Manisa C. Müddei Umumiliğinden 
Maniıa ceza evinin l haziran 940 tınihinden 3 l mnyıı 94 l 

• • • 2259 sayılı kanunun tatbikine dair olan talimalllJl· tarihine kadar olal\o bir senelik ekmek ihtiyacı kupalı zarf usu· 
llıey, göre ilk okulların 4 üncü ve 5 inci sınıfları için 2 cilt· liyle eloıiltmeJ e konulmuştur. 
len rnüteıekkil bir "Tarih., kitabı yazılması müsabakftya ko· Ekmeğin beher ııdedi 960 groın üzeriuden olmak üzere senelık 
llıılrnuıtur. ihtiyaç 158000 adetten ibarettir. 

Müsabaka müddeti J.7 40 dan bAtlamak ve 28 2.41 cu- Muhammen bedel beher ekm k 8 kuruş 16 santim hesabiyle 
ll:\a Rünü akıamı bitmek üzere 8 aydır. l2892 lira 80 kuruş ve muvakkat teminat miktarı da 966 1ira 96 

.. Müsabakaya ittirake karar verenler 30.11.40 cumartesi 
1 Ru l f k 11 .... - kuruftur. 

nü öğleye kadar bir iıt.ida i e maari ~e i igine muracaat Bu işe ait şartnameler ınüddelumumilik kalelll inden, bedelsiz 
tderck bu müsabakaya gırecekler defterıne adlarını yazdı· . 

1 
k 

1 
bT ı 

t'r k b' l kl d I o ara a ına ı ır. .. _ _ . . 
a ır numara a aca ar ır. , İhale 7 lıRziran 940'Cuma gunu saat 15 de C. muddeıumuını-

il Müsabakada birinciliği kaz~na~. kitap seris~ .3 ~ıl s~re liği ıırnlrnmında toplanacak olan komisyon huzuriyl-: yapılac ktır. 
lee· okullarda okutula~ak v_e ~uelhfıne .her yıl ıçın bıner lıra : Taliplerill muvakkat temi~atlar.iyle teklif 1arfları'.1ın. 2490. sa-

1 b lıf hakkı verilecektır· lkı_?cı çık~~ ~·~ap ~erlsini yaz~na yıla kanuııuu 32 iuci oıaddesınde~ı u~ul ve tarif daıres111de ıhzar 
~t defaya mahsus olmak uzere bırmcının muellifine verıle- d ek ihale saatinden en az bır saat evveliııe knd r makbuz 
llın bit yıllığtı ÜÇÜnCÜ, dördüncü Ve befincİ çıkanlara da bi· e e~abilinde • cumhuriyet uıüddeiuınuwiliğ'İne Vtrılmesi ve isteltJi 
ter d l k ·· 4 .. l' .. k • f t mu • tı eraya mahıuı o ma uzerc er yuz ıra mu a a ve· lerin muayyen gün ve saatte komisyonda ha:tır bulunmalarının 

lecekur. lazım galditi ilin oluııur. 
Müsabakaya &ireceklerih eserlerini 3er nüı.ha olmak ü , 

ıete makine ile ve kağıtların yalnız birer yüzüne yazılmıı 
klilr~k maarif vekilliğı ne~_riyat müd~rl~ğüne 111a~buz mu· 
abınde vermeleri veya gondermelerı lazımdır· K.ıtaba ko· 
b~lacak resim, barata, grafıkler v_esaireuin asıllaranm yalnız 
q nüshalardan birinde ve yerlerme konulmuı olarak bu- ı 

:~~ ...... kühdır. Mü•abakaya baıılmıı bfr • kitapla ıı_irenler i 
e kitabın uç nüıtıaaını verecek veya &onaereceklerdır· 

1 
I Müsabakaya airenlerin eser müıveddelerıle birli~~e eser- I 
l!ti kabul edıldiii takdirde eıerlermi ilan edilen telif hakkı 
l.lıqkabilinde ve her türlü tasarruf hakkından vazaeçerek ! 
l.lıtar1f vekilliğine 3 yıllık bir devre için cerketti~le~ı. ve ki· ı· 
~tn o devre içindeki her baııhıımn ıon ~aıhihıerınuı . ken· 
Ueri veya kendi mesuliyetleri altında tayın ecleceklerı di- , 

t~r bir zat tarafından yapılacağını gösterir noterlikten taıı· 1 

liikli bir taahhüt senedi vermeleri de lazımdır· 
Kitaplarda bulunması lazım gelen pedaaojik ve teknik 

\ı'•ıfları aösteren ııarlname ile noterliğe tasdik ettiriJ,.cek 
~hhüt senedinin formülü maarif vekilliği neırıyat müdür
Gilinden alınabilir. Mektubla isleyenlerin 6 kur~ıluk bir 
~Olta. pulunu da birlikte &öndermeleri lazımdır· 
~~~~-----~~~~~ 
~k, Zahirıe, Et, Sebze v. s. 

Ödemiı Cümhuriyet Müddeiumumiliğinden : 
Ödemiş Ceza evinin U40 mali yılı için bır aenelik ekmek ihti

>~cı kaµalı zarf uıulile 1.5.940 tarihinden itibaren 15 a-ün müddetle 
tk•iltınttye konulwuşn da ihale tarihi olan 16.5.94U perşembe gü· 
llG ıoat ı:; ,c kadar talip çıkgıadıicı yeniden e.kıilt~eye vazedil~i
>t.rek pazarlık ıuretile bir ay içinde ihale e~ı~m~aıne .karar _ verıl· 
il'ııttir. Beheri 960 gram olmak üzere günde ıkıncı nevıden 2a7-280 
-dtl ekmek verilecektir. İstekliler her gün meıai aaatleriude şart
ı~'llıeyi müddeiumumilik ve ceza evi daireıine mürac tla görebi
!tler, 

1 Muvakkat teminat miktarı 663 lira olnp teıbit edilen 960 gram· 
ık tkn:ıe~in rayici 8 kuruı 64 santiadir. 
~ İı~klılerin gösterilen ~iktar üzeriudeı1 bir ıenelik. ~k~ek teah
Gdiinü ifa edebileceklerine dair ticaret odasındau veaıka ıbraz ede

ttklcrdir. 

, İhale tarihi 15 ba:ıiran 940 cumartesi saat 13 te elup 
tıll o günü vaktinden evvel Ödeoıit adliye&i cÜolhuriyet 
~Cl:ılı&uilik dairesi önüude hazır bulunmaları ilan olunur. 

isteklile· 
müddei-

Adana Askeri Satıoalma Komlayonundan: 
~ Dörtyol garnizonu için 60 ton un pu.arlıkla alanacaktır. Mu· 
· '~lben bedeli ' 75'10 liradır. Muvakkat teminatı 562 lira 50 kuruş
;ııt, Po.arlığı 5.6.9~0 çarşamba günü saat onda Adana Askeri Ss
~llalnıa Komiayonunda yapılacaktır. Taliplerin teminat mektuplari-

ltıüracaatları. 

Kayseri Askeri Satınalma Komisyonundan: 
Aıağıda cinsi ve miktar, muhammen bedel muvakkat teminat 

•t ihale ırün ve aaatlara yazılı iaşe D:Ulddeleri açık ekıiltoıe ile ah-
~tktır, 1 

Şartnamesi bıer gün komiayonda a-örülebilir. ~ 
} lıtekliler m.avakkal tenıinatlarile belli gün ve ııaatıııda kowi~· 
0ıın müracaııtları. 

Muhammen 
Miktar bedel , Muvakkat teminat 

Cinsi Kilo Lira Lira Kr. İhalesi Santı ...... ----- --------- ---t --- ---
~t şeker 1600 608 45 60 l l.6.940 14 
~ }' ® 250 18 75 

" 15 
& ' liıüm IOOO 200 15 ,, 16 
~ lıliur 18000 1200 135 12 6.9.tO 14 
~· fasulya 140t)() 2940 220 50 

" 15 
C>hut 5000 500 37 50 ,, 16 ~dtı11 50000 1000 75 14.6.940 14 
tıı 5000 300 22 50 ,, 15 

Edirne Askeri Sntinalma Komisyonundan 
Aşaa"ıda yazılı süt ve yoğurt ~apalı zarfla Edirnede eski muşı

riyet dairesir:de Satınn!ma Komisyo'!unda ihale edilecektir. EvBE:f 
ve prtnameai komisyond11 görülü~. lsteklilt>rin i h~Je soatiuden bir 
saat evvel teklif mektublarmı komısyona \•ermel~rı. 

Cinıi Miktarı Tc-miııntı Tutarı llıale günü ve S'l!tti 
Kilo Lira Lira 

Yoğurt 

Süt 
ıtı9,5 O 1316 17 ,520 24.6.940 pazartesi 11 

91,250 856 11,406,25 )1 < 16 

o 1 s T i c AR ET 1 MI z . 
· - -- YENi ADRESiMiZE 

Kliring Hesaplar.ı Ba~iyeleri 
ve Kredili ithalata Aıt Taah 

hütler 

Türkiye Cümhuriyct Merkez Ban· 
kasından :ılınan hesap hülasnlarına 
göre 25·5·1940 tnrihiı.deki klııin& 
lıcs:ıp !arı baki)cleri. 

CE.TVE.L: l 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban

ltasındaki kliring hesapları borçlu 
bakiyeleri: 

Memleket: Miktar 'f .L. 

Almanya 
A ht>saplımııdakı 
borcuuıuz 14.401.7110 
Almanya 
8 hesaplaı ındaki 

alacıığıwız 2.992 600 .. l 1.4 ı 9. 100 
ilelçika 639.9' O 
Estcmya - -

DiK AT 
GalatnJa. Fermeneciler 

Caddesinde, Kenber hn-
mnda kain idnrehanemizi 

bu kerre nıağıdahi adre e 

nakletmiş olduğumuzu bil
umum abone ve resmi de· 

vairin malumu olmak üze
re ilan ederiz. 

Galata, Eski GUmrülc cad. 
No. 52 (Hususı Daire] 
Telefon : 49442 
Posta Kutusu ~ 1261 

Finlandiya 635. 40') 
Hollanda 385.ooo goooooooıoıpooooooog 
l5panya 279

•
30

) 
0 H A S T A L A R g 8 o 

İsveç 
D Hesaplarındaki 
borcumuz 2.457.500 
A hcsaplarındııki 
alacağımız 145.900 
lsviçre 
Letonyn 
Lehishın 
Macar iı.tıın 
Norveç 
Romnııya: 

I3orcun; uz : 
l-iususi bcs, 300.300 
f.ski lıe:.. 5.400 
Yeni hes. 2 007.000 
Muvakkat 26.200 

O Artık ilaç şişelerini kırınız ve O 8 Suları: kals:yumlu, kükürtlü, g 
O çelikli, hepsinin fevkinde Rad O 2.31 l.600 o o 

126.500 O yo - Aktivıteli olduğu için mut O 
28.40·J O lak surette şifalı olan O 

417.500 00 o 
121

·
600 0 ARMUTLU 2lü 800 g g 

o KAP L 1 C A LA R 1 NA o 
8 GİDİNİZ g o o 
0 MADANY A POSTALARININ 0 

2.3i2.4U0 0 ARMUTLUYA uC
1
R AYAN g 

0 SEFERLER O 
Eski tı r zw 
hesabı : 0.400 
s.s.c ı. 
Yugoalavya 

8 lstanbuldnn Armutludan O 
56 600 2.2.'i5 800 8 Hereket Hareket g 

93 500 O Saati Saati O 

Yunani:.tan 
178.20H O Pazartesi 9,20 O 
56l 9'l0 o o 

CETVEL: 2 
Muhtelif memleketlerin .Merkez 

Bankalarında tutıılnn lcliring he· 
saplarındaki alaca~larımız: 

Memleket Miktar T. L 

Çekoslovak' a 
A. be. alac, T.L. 585.200 
B. he bor. T.L. 13 000 572 200 
Estonya 6.400 

lto.lya 
• A.be. alac. T.L. t.930.500 

B. be. bor. 1.109. 100 3.039 600 
Litvanya • 70.800 

O 9,50 Salı O 
O Çarşamba 9,20 O o o o 16,00 Perşembe O 
O Cuma 9,20 O g 14,00 Cumartesi g 
O 8,30 Pazar 9,20 ve 19,20 O 

80000000101000000008 

ÇOCUK HEKİMİ 

Dr.. Ahmed Ak koyunlu 
Taksim-Talimhane Palas .:\! 4 
Pazardan maada hergün saat 
15 ten sonra Telefon ~\! 40127 

fmtiyu Sahibi ve Y nı lfleri Direktörü: · İsme il Girit 

Buıldıtı yer~ Akın Buımevi latanbul 

.. 

• 

3 

Muhammen bedeli 24000 lira olan 300 adet mahruti ç.adar 
13.6. 1910 Perşembe günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankara 
du İdare binasında satın alınacaklar. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1800 liralık muvaklrnt teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 e 
kadar Komisyon Reisliğine veTmeleTi lazımdır 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
Haydurpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dnğıhlacaktır. (4337) 

4-4 
••• 

Muhammen bedeli (1248) lira olan 520 adet 400 m/m lik çimen
le kiink ( 17.6.1940) pazartesi günü saat ( 10.45) onu kırk beşte Hay
darpafada gar binnH dahilindeki Komisyon tarafmdan pazarlıkla 
Htıu alınacaktır . 

Bu iıe girmek isteyenlerin (lb'7) lira (20) kurufluk kat'i temi
nnt ve konunun ta) in ettiği vesaikle birlikte pazarlık günü saatine 
kadar Komisyona müracaatları lbımdır. 

Bu i"e ait şıırlnanıeler Komisyondan parasız olarak dağıtılmak· 
tadır. (4532) 2-4 

1 - idaremizin Cibali fabrikasu: da mevcut 670 kilo tömbeki 
derisi pazarlıkla s tılacaktır. 

il - Muhammen bedeli 162,47 lira % 15 muvakkat teminatı 
24,37 liradır. 

IIJ - P87.arlık 5. Vl.940 çarşamba günü saat 16,30 da Kaba
tnşcla Levazım ve Mubayeat Şubesindeki Alım Satış Komiıyonunda 
yapılacaktır. . • 

iV - Nümune sözü geçen fabrikada görülebilir. 
V -•isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 15 

nıi ~:tarıodaki teminat pııralari!e birlikte mezkur Komisyona müra· 
catıtları. (4572) 3-4 

• • * 
1 - idaremizin Ankara bira fabrikasında mevcot 256 hin adet 

su kapsülü pazarlıkla snt:Iacaktar. 
ll - Mahammen bedeli beher bini 270 kuruştan 691,20 lira 

% 15 muvakkat teminatı 103,CiS liradır. 
111 - Pazarlık IO.Vl.940 Pazarteıi günü snat 14 de Kabataşta 

Levazıw ve Mubayaat Şubesindeki Satış Komisyouun~a yapılacaktır. 
iV - Nüınuııe söı.ü geçen Şubede görülebileceti gibi mezkur 

fabrikadun da para&ız 14{1ııabilir. 

V İsteklilerin pazarlık içiu tayin olunan gün ve saatte % 15 
miktarındaki teminat paralarile birlikte yukanda adı geçen Komis-
ona gelmeleri ilıın olunar. • (4254) 3-4 

• • • 
1 -· 940 mali senesinde Diyarb kırdan kaz.alarmdaki ve ar• 

din . Urfa, Siirt, Bitlis vilayetlerindeki inhisarlar ıdarelerine gönde
rilecek bilumum nakliy tı on beş gün müddetle ve ltapah ı.nrf usu· 
Jile eksiltmeye konulmuştur. 

il - Nakledilecek eşya miktarı tahminen bir milyon kilodur. 
Muhammen bedeli •20> bin, muvakkat teminatı 1500 liradır. 

Uf - Muvakkat iholesi 12. Vl.940 tarihine müsadif çarfanıba 
günü s ıuıt t..t de Diyarbakır İnhisarlar Başmüdürlüğünde müteşekkil • 
Komisyon tarafından yapıl caktır. 

iV - Şartnamesi Ankara, İzmir, 'Siirt, Mardin, .Urfa, G8l.iantep 
Elazığ, Bitlis, Diyarbakır iahisarlar idarelerind.f ve lstanbul Kabataş 
LeYa:ııw ve Mubayaut Şubesinde mevcuttur. 

l - 940 muli senesinde Diyarbakırdaıı kazalarındaki ve Mardin 
ile mülhakatıııdııki iııhisarlı.r idarelerine gönderilecek tuzların nak
liyatı on beş gün müddetle ve knpala zarf usulile ekıiltmeye ko· 
aıulmuştur. 

ll - Nakledilecek tu1.ların miktarı tahminen 800 bin kilodur. 
Muhammen bedeli oo bin, muvakkat teminatı yedi yüz elli li· 

radır. 

ili - Muvakkat ihalesi 12. Vl.940 tarihine müsadif Çarşamba 
günü saat 011 ikide Diyarb kır İnhisarlar Batmüdürlüğünde teşekkül 
eden Komisyon tarafıııdıuı yapılacaktır. 

iV - Şartnamesi Aukara, lzmir, Siirt, Mardin, Urfa, Gazian
tep Elazığ, Malatya, Bitlis ve Oiya;bakır inhisarlar idarelerinde ve ... 
İstanbul Kabataş Levazıw ve Mubayaat Şubesinde mevcuttur. 

(4495) 2-4 

13. 6. 940 perşembe güoü saat 16 da Ankaradn Nafıa Veka· 
leti biunsı içinde malzeme ~üdürlütü odasında toplanan malzeme 
eksiltme Komisyonunda 1400 lira muham:nen bedelli 200 çift liı 

tik çiz.meııin açık eksiltme usulü ile eksiltmesi yapılacaklar . 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı bedelsiz olarak walzc-me Mü· 
düdüğünden alınabili r. 

Muvakkat teuıinal 105 liradır. 
İsteklileTİıı muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesaik 

ile birlikle aynı gün aaat 16 da mezkur Komisyonda huır bulunma-
ları la:umdır. (252ô) (4387) 3-4 

ÇUHA ve KAZMIR TiCARETHANESi 

N. B. BROD 
VE 

MAHTUMLARI 
- o -

ıst'anbul, Sultan Hamam. TELEFON: 21677 

TOPTAN ve PERAKENDE SATIŞ -- ---------- -

• 
• 



• 

CINQUIEME ANNEE No. 1439 
• cıs 

ABONNEMENTS 
Ville et Province 
3 mois Ptrs 450 
fi .. • 850 
ı .. " 1500 

Etrange r : 12 mois Ptrı; 2700 

Le No. Ptrs 5 

• 

a::zs 

LUNDI 3 JUIN 1940 
~ 

ouot:idien des· AdJudicat:ıons 
ADMINISTRATION 

1 ,lata, Eski Gümrük Cnd· 

No 52 

, 
T elephone: 49442 

Pour la Publiclte •'adresse .. 
a l.' Adminiıtration Journal Professionnei des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Boite Poatale No. 1261 

Tableau SynoptiQue ~es Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
------:- d- . d . --·--- M~d;--~~Pr~ --Ca;ti~~ --Lie~·;J)~ication ~t du 

Objet de • a Ju lcatıon d' d" d" t 1• t"f • • c h" d Ch Jo~ra a JU ıca • ea ıma ı prov11oare a ıer eı argeı 
Heures 

-....A~dJ~. l-.-.tli,_ca-t~io-ns-a·-u-==R~abal ___ s ____ - ------

C t r f hl c t ı c ns -r tıc ri!Uvnt-1r~v. fub!ics-W-z;ieriel de Construction-Cartographie 

Constr. bat. ccoles primaires • 
Rep:ır. chaussee s route Sivns-E.ı'zincnn: 5500 m. Pli cach 
Pose pierres et trav. cylindragc slroute Sivas· 

21490 39 
13317 59 

1611 78 
998 82 

Kaymokamat Silivri 
Dir. Trnv. Pub · Sivas 

" " 

15 jours a partir du 2 6- rn 
13-6-40 15 
13-6-40 15 

' Erzinonn , 
Install . enu bat. Station Abricots Malatya Publique 891 10 66 80 Dir. Station Abricots Malatya 12-6 40 ıo 
Conıılr. bat . hnngar et atelier (nJ) S .A.1'. d'f.lectricile Ankara 13-G-40 
Rcp. sıroute Konya-Knşınhan: 850 m. Gre iı gre 9966 50 7117 Sil D ir. Trnv. Pub. Konya 10-6-4fl 15 

f 

Pr9duits Chimiques et Pharm~uti~es-~~ı~~~~ Sanitaires-fcurniture pour Ho~ 

Pı oduits phnrmaceutiques·matiires colorees et Publique 2119 90 İ59 - lJir. E.t:ıblissem. de Bacteriologie et de 15·6-'-W• 11 -
Scroloııie <le V eterinaire iı Etlik <l'analyse • 

H.pbillom nt - Chaussures - Tissus - Cuirs - --- --~- . 
Toile nmericnine: 50000 m. • Gre iı gre 13250 
Toile Brnndn: 10000 m. " 133'0 - -
Seıgc: 2000 m. Pli cach 10851 -
Habits d'ete: 123 compl. Publique le cost. 5 50 

Travaux d'lmprimerie -Pape!!t.:!_7 - Fourniture de 

lmprimes Publique 

lmpreıısion registres ,, 
11 revues stntidi4ue commerce exterieur Pli cach 
> •750 exemplnires des statistiqueı Publique 

exter. des ?.me, 3me et 4me pnrties de 
l'E1'ercice 1939 

lmpression guidc telephon. Ank.: 7000 exempi. ,, 

Tn:msport-Chargement - Dechargment 
--~:..-.-~-,-->-.. w ...._ 

Tranıport nrticles monopolises (ni) Publique 

" " 
, 

Co.miustibte - C8rEurant-Huile:! • 

Bois: 50 t· 

Divors 
• 

Pierreı ~rnrquets: 45000 p. 
Laine: 15 t. 
Clef d'ecrou a deux bouches~12 lots 

• 
» angfoises, françaises e\c. : 18 lots 

Coussinets a billes: 3360 p. 
Concours pr. l'edition d'un livre d•nrithmetique 

" " » " n d'histoire 

Provisi ons 

Farine: 300 t. 
Beurre: 15 t . 
Bles ceneaıses: 40 t. 
Oeufs: 554630 p. 
Pain pr. maison pcrıale pendanl 
Farine: 60 t. 

Sucre: 1,6 t. 
Tlıe: 50 k. 
Raisin sec: 1 t. 
Ble concassc: 18 t. 
Haricots secs: 14 t. 
Pois-chiche: 5000 k. 
Sel: 5 t. 
Pomme de tene: 2 1 t. 
Sııuce: 2 t. 
Vermicelles: 1 t.-macatonis: 2 t. 
Oignons: 10,S t. 
Soude: 3 t. 
Son: 2,5 t. 
Paille: 3 t. 
Orge: 4200 k. 
Oeufı: 75000 p. 
Amidon: 600 k. 
Farine de rbı: 2 t. 
P'arine: 1,2 t. 

annce 

Adjudio ations a la. surenchere 
Buff et a 4 portes 

Bois resineux: 2241 quint. 
Etuve (aj) 
Tuyaux en plomb (ai) 
Aut o 

Publique 

Publique 
Gre a grc 
Pli cııch 

il 

n 

Publique 

" 
" Pıi cn<:h 

" 
Gre iı. gre 
Publique , 

" 
" 
" 
" » 
» 

Publique 

" 
" 
" 
" 
" 
n 

" 
" ,, 
,, 
n 

Publique 

n 

Publique 

659 25 
5000 -

3220 -

1000 -· 

1575 -
13816 50 
7000 

5000 
11000 -

45000 
19500 -
6500 -
9706 02 

608 -
250 -
200 -

1200 -
2940 ·-

580 -
300 -

le k. O 08,50 

" o 25 
" o 28 
" o 06,50 

, n O 05 

" o 05 
,, o 06 

" o 07 
la p. O 01,60 
le k. O 18 

» .o 21 
n O 15 

700 -

1300 -

993 75 Com. Ach. lnt. Mıırit. Kasımpnşa 

1 o 11 ?.5 ,, " 
8ı3 83 .. ,, 

52 80 Municipalitt! Adıınıı 

Bureaux 

7-6-40 11 
7-6-40 15 

18·6·40 11 
18-6-40 14 -

375 ;_ 
795 -
158 -

Municipalıte Sivas · 6-7-40 
Com. Arlj. Dir. Gen. Statis. Ankara 18.6-40 

14 -
14 30 

15 -
15 30 

24 1 50 

75 

118 12 
1036 24 
525 -

375 -
825 -

3375 -
1463 -
450 -

1379 70 
562 50 

45 60 
18 75 

15 -
1.'.l5 -
220 50 
37 50 
22 50 

133 87 
37 50 
6J -
51 l9 
11 25 
9 37 

13 50 
13 50 
90 -
8 10 

3t 50 
13 50_ 

... - -
53 78 

97 50 

n " ,, " 

Dir. Tclephones Ankara 

Dir. Pr. Monopoles Edirne 

" ,, " Malatya 

Com• Ach. Milit. Kayseri 

7me f.xploit . Ch. de fer Etat Afyon 
Com. Ach. lnt. Marat. Ka&ımpaşa 
Adm. Gen. Ch. de ft:r F.tat Ankara 

Bur. Exped. H. paşa 

" n 

·" " Ministere lnstruction Pub. Ankarn 

" n 

, 
C. ~. 2me Batail. Gendr. Bayramiç 

" " 
" n 

Com. Ach lnt. Tophane 
Dir. Maison Correctionnelle Ankara 
Com Ach. Milit. Adana 

' 

" Mil. Knyseri 

" " ,, 
" ,, 
" 

,, 
" 
" ]) 

,, ,, 
Dir. Vakoufs lstanbul 

, 

" 
" 
" J) 

]) 

,, 
> 

> 

" 

" 
' 

" 
" 
" 

,, 

" ,, 

18·6-40 
18·6-40 

17 6-40 15 -

10-6-40 15 
10-6-40 1 s 

14·6-40 14 -

15-6·40 1u -
7-6-40 14 30 

18-7-40 15 30 

18-7-40 15 30 
18-7-40 15 -

7-6-40 
10-6-40 
10-6·40 
17-6-~0 

2!-6-40 
5-6-40 
11-6-40 
11-6 40 

11·6·40 
12·6 40 
12-6-40 
12-6-40 
14-6-40 
19·6 40 
19-6-40 
19·0·40 
19-6 40 

19-6·4'' 
19-6-40 
19-6-40 
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Dir. Forcts Balıkesir 
Municipalite Turgutlu 
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l> 
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4·6-40 11 
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17·6-40 16 
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lou 
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Ministere des 
Trava x P blicS i 

1 

L'adjudicntion publique, au nom et pour c ompte du fotır' a· 
nisseur . de 250 vrilles m nrque Robel d'u e valeur estiJ'11 
tive de 773 livres, nura liEu, le Mardi 2. 7. 940 iı 16 heures 
par devnnt la Comrnisslon d'adjudications de materfıll\ 
siegeant dans la chambre de la Direction de MaterinuX 

1111 

local du Ministere des Trava ux Publics a Ankara. ı 
Le cahier des charges d'adj l'dication et detnils peuvefl 

• ı.J\' 

etre obtenuı gratuitement de la dite Direction de Materia 
Le cautionnement provisoire est de 58 livres et 13 pfastrtı5' 
Les soumiss1onnaires doivent se presenter a la su~d~: 

Commission le meme jour jusqu'a la meme heure munıs it 
cautionnement provisoire et des certificats prescrits daP11 

i cahier des Charges· (2280) (3999) 4 _.!, ... 
1 Memento des Fournisseurs 

ı -LF.S ADJUP!CATlONS QUl AU;ON1 -LIEU Of.MAiN U~ 4.6.~ 

Iİ Chemins de Fer Etat : ._.._ Municipnlite Malatya : 
Carton bitunc {No 1420] Tnnsport de viande [No 1433) 
Brouette ea fer [No L435J Orie et paille [No 1433) 

İ Municip . Adana : Com. Acb. Lycee lst. : """ 
, Con•tr. route [N• 144!2} Pain, nvon. buile d'elivu, lıeurr•• 111 

i
l Ceın . Ach. Comm. Milit. lst. : anıle , sucre, freınage, legume•• ' 

Courııe1 et haricotı fraİ• [No 1422] ete (No ı 4.34] 
İ Miniıtr. Trav. Publ. : Com. Ach. lnt. Tophane : 

1 
Cleu• [No 1422) Lit en boiı [No 1434] 

Dir. Gen. Exploit. Elcctr. Tramı. Municip. Çanakkale : 
! et "funnel lstaubul : Semi-coke (No 14SS) 

Con•tr . lıeııx d'a tlente (No 1423] Mazout [No 1436] 

Medecin en Cbef Hôpital Afyorı Minist. Def. Nat. Oepart. 
Pro-.i•İonı et combuıtible [No 1432] t Avi 'llİon: 

Dir. Princip. Monop. lzmir: BenT.ine pour automobile (No 1436) 
Tranıport arti1ılu monopolitti• (No 1425] 

Com. Acb. Milit. Edirne : Munioipalite Ankara : ,e 
CourıH et haricot• oyche kadın (No 1425] Appareil pour purıfier l' huile [No 

14 

Com Aob. lnteu. Maritime : Municip. Turgutlu : 
Etoup• LNo 143'..l) ~ fuyıı.u d' <: DU ıroıvanl e [No t438] 

NO l"ES • Lea Numeroa entre p•;:~: 
theseı •ont ceu:ı de not re ıotırı,.1 

Municip. Çorlu : 
Motorine. huile pour macbine et char· 

bon de b.ıiı [No 1433] 

Hopital Regional Bolu: 
Provieion•, combu•tible, toile poıır lin· 

ceul bandaıı• et tulle [No 1435] 

l >ıquıı l l 'av iı o paru. • ,ıt' 
{•) L.e• afl:ıırea •uiviea d'une •pi 

riıque H rappotlent iı det Vlnte• 
ııdjud i cat ıon i la eurenchere. __/ 

••• MUZA YEDt::.LER_/ 
İstanbul İkinci İcra Dairesind n : 1 tı,J 

Bir borçtan dolayı 40/ 1461 numaralı dosya ile tnhtı haciz~ a ~~ 
bir adet 4 kapılı Ondüle Büfe 7.6.40 tarihine müsadif cumn giinil ; 
12 den 13,30 a kllJ,iar Beyoğlu Hıımmalbnşı Yeniyol KelyonciY8"iiı 
partımanı 6 numarada satılocııktır. o gün muhammen kıymetin 1 n~' 
75 ini bulmaZ5a ikinci arttırma 11.6.40 tarihine müsadif salı i~1µ 
ayni mahal ve saatte icra olunarak en son artırnnn ihale edilece 1.3 
Taliplerin satıf z.amıuıında mahallinde bulunavak memuruna Yo 
pey akçesilc müracaatlar~ ilin olunur. 

Bahkesir Orman Müdürlüğünden:• 
Cinsi Kental 
Çıra 2241 ıl 
Balıkesir vilayetioin Edremit kazası dnhilinde hudutları f'~~ 

mede yazıla Kazandere devlet ormanından sataşa çıkarılan "l 
kental çıraya nıüddcti zarfında talip çıkmadıj"ından arttırma oıı 
müddetle uzatılmıştır. ı ~ 

Artt:rma &.6. l 94ll tarihine müsadif cumartesi günü sarıl 1 

• Balıkeıir orman müdürlüğünde yapılacaktır. 
Beher kentalin muhammen bedeli 32 kuruştur. 
Muvakkat teminatı 53 lira 78 kuruştur. • ,V 
Şartname ve mukavele projeleri Bıılakesir Edrelllİl Orın1J11 

relerinde görülebilir. 

İzmir Belediyesinden . • . .1/ 
702 plaka numaralı Şevrole marka 193~ modeli iş otoııı0"'rıııf 

aatalma.ı, elektrik mühendisliğindeki şartnamesi veçhile açık 1\~ı 
1 

maya konulmuftur. Muhammen bedeli 1300 lira muvakkat te"',i 
97 lira 50 kuruştur. Taliplerin teminntı iş baııknama yatırııralı l 
buzlariyle ihale tarihi olan 17.6.940 pauırtesi günü saat 16 da 

cümene müracaatları. •. 
• l Bolu Huhuıi M1:1hasebe Müdürlüğünden : . 4 ıf 
1 Huıuıi muhasebeye ait 180~ 20000 adet eıki kiremitler•11 

/ 

ı 
ziran 1940 salı günü ihaleıi yapılmak üzere açık arttırmaya )ı 
dutu Hin olunur. 

I 

.. 


