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ono aı r er 
I\1 uamele Vergisi Hakkında 

Buzı sıırni müesseseleriı in. Mua
Q t'f• Vergisinden r uaf tutulaca· 

i'ına, l imlerin dt>fter tulr<'ağmn 
\re defterlt'ri ne zamana ksdar 
tasdik ettireceğine ve beyanna
lnclerin ne vakit verilecegioe 
\reıaireye dair İstanbul Defter 
darlığmııı ilanını aynen şsğıdPL 
Yazıyoruz : 
İstanbul D fterd rlı ~ -:lan : 

1) Muharrik kuvveti iki bey 
iiri ve işçi sayısı müessese sa
hibi ile birli te beşi geçmiyen 
\re yal111z bir müıteri hesabına 

İınalit ya pouy n sn ni wüessr'
•eler yeni kanun mucibince Mu· 
•ınele Vergisinden n.uaftır. Bi
naenaleyh bu mükellefler nan11· [ 

~a, yeni lıanun mer'iyet mevki- ı 
hıe girmeden evvel 19-10 mali 
Yıla için tarhedilmiş olnn vergi· 
ler terkin olunacaktır. 

2) Yukarld fıkrada yazılı şart
ları haiz olsalcır dahi amilinin 
\reya sahibinin markasını havi 
Şıfe, Kutu vesair ambalaj mad
deleri içinde satış çıkarıl 11 

tnamullerİ yapan .sınai mfies .. e· 
•eler, T r i kolu j, Mücevherat, 
Plastik e ... ya, lastik ı.yakkabı, 
kundura k lıbı, ökçe, çaw şır 
Qıan .. alı ımul eden, her ne iTİ 
tnadcn kaplaması, oyama apre, 
L l •~ ı ~asarlama iş er yapan, sun ı 
\reya tabii ipek, ıpck mensucut, 
İpek çorap, kese kıiğıdı, lıarbon 
kağıdı, terazi ba1kül imal eden 
•ırıai oıüesseseler ve deh gat 
llı\ie51eıelerı y e n i kunuııdaki 

llıuafiyetten istıfade edmeı.. 
Bunlardan yeni knuunuıı mer' • 

iyete girdiii tarihten enci 3.i35 
•ayılı kanunla maktu vergiye 
tabi tutulmuş olanlarııı 1940 
Mali yılı vergileri,yeni kanunun 
llıuvakkat beşinci maddesi mu
•ibiııee, yine maktu olarak alı· 
nacaktır. Yeni kanunun~ 27 inci 
lııaddeıi hükmüne göre bu mÜ· 
eaaeseler hakkında mnktuiyet u· 
•ulij tatbik edılemiyeceğındeıı 

1941 Mali yılındaa itibaren bun· 
1-rın imalat ve muamele defteri 
lutOJaları ve vergileriı.i aylık 
beyannamelere ınü.ıı ten iden öde
ı.eleri lazımdır ve bunun için 
de 1 Haı.iran 1941 tc:rilıine ka. 
dar defterlerini tasdik ettırmeleri 
İcap eder. 
3) - Yukarıki 1 ve 2 No da 

Yazılı olanlar haricinde kalıp ta 

vergiyi kabul ederlerse iki 't ı\dıuı 
evvel talep erinden döne ııeder. 
İki senenin hıtammda maktui 
yet en çıltmak istiyenler,istekle
rini aynı suretle ve ildnci Mııli 
yılı ı hululünden evvel gelen 
tek11im yılı başına l rıdar } apmn· 
1 rı lazımdır. Yapwn7.larsa uıüte· 
nkıp ilci yıl için maktuiyeti ka· 
bul etmiş sayılırlar. 

~l K ~nunuevvel 1940 tarihine 
kadar runktciyeti istedikler ni 
bildirmiyenler Hazirnn 1941 ta
rihinden itibaren defter tu\mağa 
ve lıer ny yııptıklııra ırıuanıdeleri 
beyanname ile bilrlirmek sure· 
tiyle vergileri ödt:meğe mecbur
durlar. 

4) Muharrik kuvveti beş bey· 
iiri ve işçi sayısı o o geçme· 
mekle beraber şimdıye kadar 
beyaunanıc usulıle vergiye tabi 
olan) r yukıırki ikinci fıkrada 

yıızılı snııntları yapmıyorlarsa, 

bunla< da yeni kanun lıültümüne 
göre maktııiyet U•ulünü istemPk 
hakkıııı hııi1.dirJcr. Bö.>le bir ta· 
leple buluıımıık isti.> eııler, key· 
fiycti JI Kii.ı uııuevvel 19~0 ta· 
rihine kad r werltez Tahakkuk 
Şubesi e.fJi0 ine istida ile b'ldir· 
melıdirler. Bu suretle talepte 
bulunanlar 1<141 Mali yılından 

itibaren iki sene nıüddetle mak
tu vergiye tabi tutulurlar. Bu 
surete talepte bulunanlar torh· 
edilecek maktu veriİYİ kabul 
ederler he iki .) ıldan evvel ta
lepleriııden dönemezler. İki yı· 
lrn &onunda beyonııame usulüne 
dönmek istiyeııler, keyfiyeti i
kinci mali yılın hululünden ev· 
vel gelen takvim yılı başına ka
dar bildirerek defterlerini tas 
dik ettirmeğe mecburdurlar. 

Bu fıl<rada yazılı mükeJlcfler; 
oııtkluiyet usulünü istemezler ise 
şimdiye kadar olduğu gibi def· 
ter tutmak ve her ay beyanna· 
me vermek suretile vergi öde· 
mekle devam ederler. Maktuiyet 
usnlüııü istediklerini 31 kanunu, 
evvel 194U tarihine kaddar bil· 
dirirlerse 1941 meli yılından iti
baren maktuiyet usulüne tabi 
olacaklardan o tarihe kadar yine 
defter tutoıaktn ve beyanname 
vermekte devaru edeceklerdir 

Al.ikadarlarcn bilinmek üzere 
iliin olunur. 

ı:tıuhanik kuvveti beş beygiri ve İlt atat vo ıhracat fealiyetımiz 
itçi sayısı müessese sahibi ile azaldı 
birlıkte onu geçmiyen sınai mü· Al<deııiz vazizeti üzerine baş· 
eıse elerden,yeni kanunun meri· gösteren ihruc t ve ithalatımız· 
Yete girdiği tarihe knd..,r mak· daki durgunluk devam etmekte 
hıiyet usulünde verıi vere.ılerin dir Türk tütun limitet şirketi 
194u Mali yJlı vergileri kezalik tarııf nıdau Mncaristana 70 bin 
)'eni kanunun muvakkat beşinci kilo mıklaruıde 95 bin liralık 
lıı•ddeai mu~ibince, yine maktu yaprak tütün satışı yapılmıttır. 
olarak ulmacaktır. Bunlardan 1 Bu tütünler kı.ra yolile ıevk-
19,ı l ı\1ali 'yılında da maktuiyet edilecektir. Diğer taraftan Ma
'1ıuhinde veri'i vermek istiyeu- carlıırm yaptığı tiftik ve yııpak 
ler, yeııi b;anuoun 't.7 inci mad. talepleri de kcıbul edilmiştir. Bu 
deai mucibince 3 l Kanunuevvel memlekete nümuııeler gönderi-
1940 tarihiue kadar bu istekle· lccektir. Uuııdeıı ba,ka muhtelif 
tini iıtida ıle Muamele H lstilı· memleketlere bir günde yapılnn 
li.k V crgileri Me;rkeı Şubesi ibrncahmız ise ancnk 20 bin lira 
l'alıakkuk ŞeCligine bildirwek kadardır. 
'-leclıuriyetindedirler. Mt)zkiir ta- Akdeniz v .. ziyeti ceııup vila· 
tibe kadar bu iıteklcrini bildi· yetlerimiz ve şark ınıntakalnrilc 
tenler 1941 Mali yılından itiba· şehrimiz arnsındaki nakliyatı da 
ten iki aene müddetle maktu güçleştirwiştır. Treııle yapılmıya 
\rerıiye tabi tutulurlar.Bu suretle başlanan nakliyat deniz yolundan 

t.lepte bulunanlar tarhedilen pahalıya mal olmaktadır. 

Müteahhitlerin Takvimi -- -
24. 6. H40 ta YAPILACAK İHALELER 

O. D. Y ollnrı : 
Gre• yağı (No 1429) 
Sa1rnutra nmyantlı (No 1440) 
Motopomp (No 1445) 

1 lzmir 2elediyeıi: 
1 Mermer (No 1446) • 
j Ben1io (No 1456) 
1 Süt lcoyun eti ve ekm .. k (No 1454) 

Muhtcliı eş} a (Nn 1446) • 
B•ynı. aııbun (No 1452) 

Hatay Vilô} eti 
Menfez ve ıo•I' r ş (No 1434) 

1 

Yaılılc elb ae ve fotin (No 1447) 

Türkiye Demir ve Çelik Fabr. 
1 Müessesesi: 

Su tui•atı (N , 1446) 
ıst. Gümrükleri Baımüd.: K ki ı· N f I\• d ır nrc ı a ıa ·ıü .: 

Tovaleı frrçuı ıbajurlabak V·•· (N 1435)*. - - . (N 11 6) 

i : "opru ın~. o 
~evlet Deniı.yoları şlet Um. ' Çanak Btlediyesi : 
Mudür: 

Gülremat ı.npııru (No 14'i7) • 
Edremit Ask SAK: 

Rıhtım inş (No 1447) 

İzmir Lv1 .. SAK: 
Sebu• (Nn 144'/) K. ot (No 1438) 

İspRrta Askeri SAi' 
Sarlayafr (No 14J9) 

lıt. Elektril< f romvay ve Tünel 

1 

İşletmeleri . 
K. faeulye (N > 14 •q) 
Saman Ye a:ıdr•.tı~ ıN 114fi) 

Sivaı Nafıa • üd.: 
Şosr ta irı, la~ fe o v • ~.lındıraj 

(No 1440) 
Mardin Ask SAK· 

Sad pil" voı ~•ıtır el (No 1441) 

Sawsuıı Belediyesi 
Yol lr.ş. (No 1443) 
Kaldı ın in • (Ncı 1456) 

lst. Belediyesi : 
Dıvnr i ş (No 1443) 
Man ve bına ankazı ("lo 1444) • 
Kereste (No 1457) 

Sultan ç ft'ıği ku u (N • 1449) 

1 Emniyet S nclığı: 
j Otômob 1 (Nu 144lj • 

işi i Sümerbaıık Birleşik Yiin İpliği 
j Dolrnwa Fabr.: 
ı Sandık (No 1451) • 

Kayseri İnhisarlar Müd.: l lnhru er ma nu iıı nıklı (No 145l) 

Maliye Vekaleti: 
j Eşya nakli (No 1453) 
' Kapak tehtolorı nnıbalAj kliğıdı ktı1i. 
l 'emb .. r ve hordıı eandılt (No 1453) • 

i Çorum Küçük Sıhhat Memur 
1 ları Mektebi 

Ka'dtı ya (Nu 1455) 
Bornov Askeri SAK.: Enak ve n ahrukat (No 1454) 

Seyyar mıııfak (No 1443) ! Çorum Beletiiyes· : 
inhisarlar Umum Müdiirlütü: ! Otoıncbil (No 1454) ,. 

ile! ,1 i ve :ı.,,. pa u ıa~ı (No H43) ! iz.mir Memleket Hast.: 
Hangar inş (No 1444) : Süt yo~urt malcarııa, ıııhun v •· (No 1455) 

Yüluek Mülıendis-ıvlektebi SAK: Roııt~en fi ni No 1455 

Dağlıç va kur:u elr (No 1443) 

Tophane Lvz SAK. : 
Sebze (No 1454) 
Limon {No 1443) 
Yu~af (No 1455) 

Darph ne \1.ttbaosı l\ıtüd.: 
.Sömikuk (No 1441) 

Kayseri İıl«in Müd.: 
Göçmen evleri ioş (No 1444) 

M. M. V. SAK: 
Sıhhi ecza eandıjl'ı (No 1444) 
A~ır s lırn tel fon kabloatı (No 1456) 
Bılyal yatak (No 14'ı5) 

Amperıneıtrn kı fı (Nn 1457) 

! Evrakı matbua No 1455 

İ Devlet Umonlura i~let. Müd : 
ı1 Defler ve avrakı cıatbua bastırı maaı 

No 1455 

Vize Ask. SA!~ : 
S.ğır eıı şelc .. r, lnkla zeyti ı tnneıi 

1 

bal: va. No 1456 
Arpo ve un noklı fi<:> t4S7 

Nitdc Ask. SAK: 
1 Fuu ye sofran ve bak1n o 1456 

Aıık. Ln SAi<: 
1 Beyo:ı. !le.) ır No 1456 
1 

Lüleburgaz l\.epir 
Eııslitüsü Müd : 

1 «'pe 

lı:a-

Köy 

Batvektilet Evrak ve Lvz. 
bao~in (No 14461 

Müd.: Arte'lyeıı de nıtı No t45tı 
ı Edirne Aık· SAK: 

Hariciye Vekaleti. Siit No 1457 
Bent.İn (No 1446) 

İst P T.T. Müd.: 
Yolca işareti (No 1446) 

Ask. Fcbr. U. IVü•I. 

1:-lamiş . ( ] Tırnak ıç ne a1ınmıt nu· 
marıo'or, işin hanı:ı H) •lı gar.ııtf!de ne•r 
o1du~unu tös e•İr 

( • J Souuntla )Ildız ş• "" ııl ua işler 
mü a rdeyo a ttir. Üetüpü (No 1446) 

GN /:. KP SALA~ 
İnşaat -1 ah~irat- Jaha işleri - Malzema-~arita --- . . -- ~ .... .......-

izmir Belediyesinden : 
Kokluca aari meurlığııım dere tarafına, duvar yapılması ve tel 

çeLı.ilıuesi itiı fen işi ri müdürlüğündeki keşif ve şartnamesi veçhıle 
28.6 !J l 1 cuma günü aaat t6 ya uzalılmııtır Keşif bedeli 1787 lira 
60 kuruş, muvakkat teminatı 134 lira 7 Lı.uru,tur. Taliplerin temi
natı ö.1)eden evvel it bankasına yatırarak ihale tarihi olan i'Ün ve 
saatinde encümene müracaatları 

Ankara Valiliiinden : 
Sey Hptoıı hasara utrıyan Ankara İstanbul yolunun 126t179 in 

} ci kilometresindeki Çayırhan köprüsünün tamir işi 8 7.1940 pnar
tesi gü ü saat on beş bu~ukta daimi encümende ilıalt'Si yapılmak 
ü:rere nçık eksiltmeye çıkerıhcışlır. 1 

Keşif bedeli 6747 lira 74 kurut nıuv•kkat teminatı 508 lira 98 1 
kuru~tur , 

İsteklilerin lem inat ı ektup veya ınakbuzi le ticaret odası vesi· 1 
kası ve eksiltweniıı yapılacaj'ı günden en az kiz gün evvel vilayet 
mRkamına müracaat ederek alacakları ehliyet vesikalariyle birlikte 

yul,arıdll ıözü geçeıı fÜn ve saatte. daiaıt encümene ielmeleri. ı' 
Bu işe ait keşif ve tıırlnaoıeyı her gün nafıa müdürlüğünde 

görebılecekleri. 

fstanbul Belediyesinden : 
'fakıim Gazinoıu veıtiyerinin tevsii ile mutfak bankolarıuın 

çinke kaplanması için 24~0 numaralı kanunun 46 ıncı maddesinin' 
B fıkrasma tevfikan paz.arlıkla ihale edilecckiir. / Tahmin bedeli 
1576 lira 2 kurut ve teminatı 236 lira 40 kuruştur. Şartname Za· 
bıt ve Muamelat Müdürlüğö kaleminde ıöriilecektir. ihale 26.6.940 

rin teminat makbu1. veya mektuplarile Fen itleri müdilrlütlınden 
alacakları fenni ehliyet vesika11 ve 940 yılma ait Ticaret Odası ve· 
sikalarile ihale, günü mucıyyen saatte Daimi encümende ltulunma· 
ları. 

Bolu Vilayeti Nafıa Müdürlüğünden : 
Düzde • Hendek yolunun 4 + 650 - 12 + 350 kilometreleri 

arasında 3660 metre ınikabı ocak taşı ocaktan ihrac, nakil ve kırı 

lornk istif edilecektir. 
Kapalı zarf usulile 13432 lira 20 kuruş ke,if bedeli üzerinden 

eksıltme)e çıkar} n bu iş 9.7.940 tarihinde salı günü saat on betdc 
Vilayet Daimi Encümeniııde ihale edilecektir. 

Eksiltme şartnamesi, mukavele ve hususi ve fenni şartname ve 
metraj ve keşif hulasa cetvelleri Bolu Nafıa müdürütünden 70 kuruş 
bedelle alınacaktır. 

İstekliler ticaret odası ve ebliyel vesikalarını mektuplarına ko· 
yacaklardır. Muvakkat teminat 1008 lira.lır. Nafıa müdürlüğilne mü. 
racaatları. 

* • • OüLce ·Akçakoca yolunun J + 716 - 27 + 350 kilomet· 
releri arasında 20755 metre uzunlutund.a şose inşıı edilecektir. 

Kapalı ı.urf uıulilc 55122 lira 46 kuruş keşif bedeli üzerinden 
el,siltıncye çıkarılan bu İnfaat 9.7.940 tarihinde salı günü 11tat 15 
de vilaye daimi encümeninde ihale edilecektir. 

Ek&lltmc şıutnameıi, mukavele Ye fenni ve hususi şartname 

metraj ve keşif hulasası cetvelleri Bolu nafıa müdürlüğündea 2 lira 
76 kuruş bedelle ı.lıuacaktır • 

İstekliler ticaret odası ve ehliyet vesikalarını mektuplarına ko
yacaklardır. Muvakkat teminat 4135 liradır. Nafıa müdürlüjüue mü· 
rncaatları. 
·--~ .. ~ 4W u~ .-.. 

El_::.!l~rlk, H vagazı, ~{aloriier ..C!~.~i~at ve "81z.) 
D. o. Yolları ve Limanları İıletme Umum Müdürlwğünden: 

Muhammen bedeli 15680 lira olan 3 kalem vagon akümülatör 
plakları ti 8.1940 sclı günü ıaat 15 tc kapalı ı.arf usulile Anlı.arada 

İdare binasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek iıteyenlcrio l ı 76 liralık muvakkat teminatla ka

nuııun tayin ettiti vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 c ka· 
dar Komisyon Reiıliiine vermeleri lazımdır. 

Şarhıameler parasız. olarak Ankara Malzeme Dairesinden, Hay· 
darpatıada Tesellüm ve Sevk Şcfli~iuden datıtılacaktır. 

* • • Muhammen bedeli 6159 lira 40 kuruş olaa 5 kalemden 
ibL ret muhtelif eb'attn 92 00 metre bakır iz.ole tel NGA 8.7.940 
pazartesi günü saat 15 de Haydarpaşada gar binuı dahilindeki ko
misyon tarafından kapela zarf usulile ııatın alınacaktır 

Bu işe rirmek istiyeıılerin 461 lira 96 kuruşluk muvakkat te· 
minat kanunun tayin ettiği vesikalarla tckl.flcrini muhtevi :r.arlları

ıı\ ayni gün saat 14 tle kadar komisyon reisliiiııe vermeleri lazım

dır. 
Bu ite ait tartnamclcr komisyondan parasız olarak dajıtılmak. 

tadır. 

M. M. V. Satınalma Komisyonundan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı : 7785 lira olan 10 adet beşlik 15 

adet 16 lık 15 adet 10 luk 7 adet 20 lik mauyato aantral pazarlık· 
la satın alınacaktır. Pazarlığı : 27.6.94u perşembe günü saat 14 de· 
dir. Kati teminatı : 1167 lira 75 kuruş olup şartnamesi komisyonda 
göriilür. Taliplerin muayyen vakitte M. M. V. Sa. Al. Ko. da bu· 
lunmaları. 

••• 
45 adet yüksek tevettür sigortalarile siper &!lika alınacaklar. 

Bıık: lst Elektrik Tramvay ve Tünel İtlet U. Müd. ilanlarına. 
* • • 

13 kalem elektrik ve telefon malzemesi alınacaktır. Bak 
inhisarlar u. Müd. iliinlarma. 

~dnsucat - Elbisa - :{undura ·Çamaşır v. s. ------ --- ~· -
M M. v. Hava Satınalma Komisyonundan 

35V) ila 40JO çift er fotmi pnarlıkla ıahn alınacaktır Mu ham· 
men bedeli 26 bin lira kati teminatı 3900 liradır. Puzarlıtı 25 6,940 
salı günü ı at 11 de Aukcırada M. M V. hava &ıı.tınalma koıniıyo· 
ııunda yapıl •caktır E• uf ve tartıı::ıııesi 130 kuruşa komiıyondan 

alınır. İsteklilerin belli gün ve ı .atte kati tewiuat ve kanuni belge· 
!erile komisyoı1a gelmeleri. 

Kızılay Cemiyeti Umumi Merltezinden: 
Nünıunesi evıııfıııdan lül10 takım fanila don ve ııömlek 3000 

metre tela 
Münakasa ıurelile satın alıuacaktır. 
Nümuncsi ve tartnawesi içi ı alakadarlarrn lıergüıı 

tane civarında Kızılay Satış deposu direktörlütüne 
ilan olunur. 

. 
Büyük pos· 
müracaatları 

IOLO takım fanila don ve gömleğin ihalesi 26.6.940 çaıtamba 
günü saat 10 da ve 3000 wetre telanın ihaleıi ayni günde uat 11 
de icra edilecektir. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüiü Meı·kez Satınalına 
Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 80.000 lira olan 20000 metre torbalık bez 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlütü Merkez Sabualaıa Koaıiıyo· ~ çartamba pnü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliple· . ' 
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u gün ilin olunan Münaf<asa ve Müzayedeler Listesi 
Ctnt1 Şekli Mubm. bed. Tem inat 

----~--~~--~~~~~----------
A' MUnakasalar 
i~şaat, Tamirat, Nafıa işleriJ Mal~eme, Harita 

Kokluca asri mezarlıgrnııı dere tarafına du- 1787 60 
var yap. ve tel çekilmesi i•i (temd ) 

Azapkapı çöp iskelesinin tamiri paz. 221 -
Harbiye-Taksim nrııs111dald kannlizastoıı kapala z 40136 77 

inş. (•art. 206 kr.) 
Kayseri istasyonunda yap. ambar ve ida-

re binasile buna müleı1ferri i.,,lı r (prt. 3 L.) 
" 

41615 05 

Eh:ktrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 
Siperi saika muhtelif yüksek tevettür si· kapalı z. 

gortnle rile: 45 ed. 
Telefon, elel<trik malzemesi· 13 kalem (temd). -
Yolcu vagonu akümülatör plaka: 3 kalem kapala z 

Manyeto santral beşlik IO ad.-altılak: 15 
ad.·20 lık: 7 ı:d 

Bakır izole tel N.G.A.: 92000 m. 

paz. 

kapalı z. 

15680 -

7785 -
. 

6159 40 

Mensucat, [ lbise, ~{undu,.a, 
----------~---~ ~ 

Çamaşır .v.s. 
Sargılık be:ı kefen ve ııargılık bezi 
Er fotini: 3500-4000 çift (şart. 130 kr) 
Torbalık bez: 200000 m, (•art. 4 L.) 
Fanila don ve gömlek: 1000 tak. 
Tela: 3000 m. 

aç. eks. 
paz. 
kapalı z. 

26000 -
80000 -

Yatak kılıflığı bez; 20000 m. paz. m. O 39 

fv' obilya, ve ev büro eşyası Muşamba,_ Halı, v.s. 
Mobilya: 240 pnrça kapalı z. 12933 50 

Matbaa işleri - t<ırtasy._!-~!.~~e Levazımı 
Gazete kitıdı: 160 top aç. eks. 

Nakliyat Boşaltma Yükletme 

Erzak ve muhiwmat nakli: 10000 t 

Kara nakliyatı: 100-400 t. 
aç. ekıı. 

" Ask. eşya nakli: 700 t. 

fV ahrukat Benzin, Makine 
paz. 

yağlan v. s. 

Meşe oduna: 20 t kömür: 10 t. ·gaz yağı nç. eks . 
600 k. 

Benzin: 1 t. 
Odun: 3000 t (şart. 3 L). 
Fırm odunu: 918 t. 

rv. u t t: 1 e r r i k 

Emaye tauk: 4 nd. 
Malzeme karoseri için 
Galvaniz boru v .s. 
Araba: 10» ad (müteahhit nam ve hesabına) 
Ytik arabası çift atlı kotumlu ve 4 tekerlekli 
Balast: 6000 m 3 

,, : 120t0 m 11 

,, 
,, 

: 6000 m8 

: 6000 m1 

,, : 10000 m8 

Keten iplik 60 3: 19.5 t.-19 4-18 4 ve 25'3 
,,!: 39.3 t. (şart. 50 L.) 

Kütüklük: 500 tak 
Boya ve temizlik malzemesi 
F ototraf malı.e rneıi 

Erzak, .2.ahire, Et, Sebze v.s. 

Sıtır eti: 480 t . (şart. 933 kr.) 
,, 144 t. 
,, : 120 t. 

Makarna: 50 t. 1abun: 20 t.-şebrlye: 20 t.
bwlgur: 20 t. 

Pirinç: IO t.-sadeyağ: 20 t.-buJl'ur: 20 t.· 
k. mercimek: 30 t. 

Un: 2l5 t. 
Yeğurt: 20 t. (temd.) 
Erı:ak: 45 kalem 
SiHvri yoğurdu 
Keçel ve bal 
Kuru yemiş 
K . ot: 800 t. 
Sığır eti: 40 t. 
Y otur!: 83.1 t. 

" : 12950 k . 
" : 21.5 t. 

Çalı fuulyeıi : J5.8 t.-ayşekadan fasulyeıi: 
37.8 t -barbanya f&1ulyesi: 63.5 t.-ta:ıe 
kabak: 5.6 t.-hiyar: 17800 ad. 

Çay: 2 t. 
Taze faıulya: 15 t. 
KRbak; 26 t. 
Fasulya: 14 t. (temd.) 

Sade yatı: 550· 720 k . -birinci nevi ekmek: 
3·35(}0 k.-ikinci nevi ekmek: 8· IOOO k.· 
taze 1ebze ve domate.: 3-5000 k. (temd.) 

Q.MU7ayedeler 

Demirbaı efya: 335 ad. 

p&L. 

kHpelı z. 

kapalı z. 
paz. 

" 
oç. eks. 
paz. 
kapalı z. 

,, 
" 
n 
,, 
,, 

paı:. 

pu. 

kapalı z. 

n 

n 

pu. 

.. 
kapalı z . 
aç. eks 

,, 
,, 

" ,, 
kapela z. 
pa:ı. 

kapala z. 

" ,, 
paz. 

,, 
aç. eks. 

,, 
paz. 
,, 

aç. art. 

18800 -
1200 -

342 -
k. o 02 

11475 

15000 -
133 27 
120 -

16350 -

7500 -
16200 -
7500 -
7200 -

12000 -

:·nso 
873 34 

k . o 16 
,, o 15 
,, o 14 

27000 -
3000 -

38000 -
o 32 

16620 -
2590 -
4300 -

12876 25 

11500 -
2000 -
1040 -
294'0 -

212 75 

13-1 07 

16 5i 
3010 26 

3121 13 

300 -

1176 -

1 lb7 75 

461 96 

3900 -
5250 -

1050 -

970 02 

138Z 50 
90 -

4500 
860 62 

10 -
9-

1226 25 

562 50 
ıı15 -
562 50 
540 -
goo -

67457 50 

394 -

5050 -
1620 -

12660 -

2025 -
225-

150-
112 -
96 -

3562 50 

1246 50 
194 25 
322 50 
965 72 

1725 -
150 -
78 -

220 50 

Müracaat yeri Giinü Saatı 
..-.-.--.~-__,,, ____ _ 

İzmir Belediyesi 

i.t. Belediyesi 
lst. Belediyesi 

Toprak Mahsulleri Ofili Ank. 

28640 

24-6-40 
8·7-40 

1-7-40 

16 -

14 -
15 

15 

lst. Elek. Tramvay Tünel İılet. U. Müd. 17·7-40 15 -

İnhiıarlar Umum Müdürlüğü 
D. O. Y otları Ank. Haydal'P"•a 

Şefli ti 
M.M.V. SAK 

O D. Y oJları Haydarpafa 

Koan Mf'mleket H&1t. 
M.M.V. Hava SAK 

1-7 40 15 -
Sevk 6·8 40 I~ -

27-6-40 14 -

8·7-40 15 -

1-7-40 17 30 
25-6-40 11 

Askeri Fabr. U. Müd. SAK Ank. 
Kızalay Cemiyeti U. Mrk. 

8·1·4'0 15 
26-6·40 10 
26·6-40 11 ,, 

M.M.V. SAK 

Nafıa Vekaleti Maheme Müd. 

Kayseri Vilayeti 

Kayseri Ask. SAK 
İoıwir Lvz. SAK 
Tophane Lvz. SAK 

Kozan Memleket Hast. Bttştab 

İlllanİtul Komut. SAK Fındıklı 
Kara Ask. SAK 
Tophane Lvz. SAK 

lnbiurlar Umum Mödürlütü 
lıt. Belediyeıi 

" 
Kayseri Aık SAK 

,, 
D D. Yollıırı 7 ci lılet. 

n 

,, 
n 

M.M.V. SAK 

M.M.V. Hava SAK 
An.it. Valiliti 
Maarif Vekilliği Ank, 

Kara Aık. SAK 
,, 
,, 

Çanak. Mıt. Mvk. SAK 

n 

29 6 40 10 -

8-7-·tO 16 

2.7.4ıı - -

3-7-40 
5-7-40 

2-t-6-40 

16 -
15 
15 30 

1-7 40 17 30 

24-6·40 11 -
10·7 40 15 -
8-7-40 15 30 

6 8·40 15 
24 6-40 14 
24-6-40 14 

8·7-40 16 -
her gün 

9.7.40 9 -
9.7.40 10 -
9-7-40 14 -

10-1.•o 9 -
10 7.40 10 
7-8·40 11 -

25-6-40 10 -
'l7 6-40 15 30 
24 6-40 11 -

ıo. 7-40 
10-7-4'0 
10-7·40 
28 6-40 

29 6-40 

14 -
15 30 
16 -

Adana Ask . SAK lıt. Ank. Lvz. SAK 8·7 -tO 9-
10 -
17 30 
11 

Manisa Aık. SAK 'l7 6 40 
Kozan Memleket Hut. Baştab. 1-7-40 
Yükıek Mübendiı Mektebi SAK 2·7-40 

n 

Kenya Ln. SAK 
Tekirdağ Aak SAK 
T opbane Lvz. SAK 

,, 
,, 
,, 

M M.V. Hava SAK 
Kayseri Ask, SAK 

,, 
,, 

2·7-40 
3 7.40 
8·7·40 

27·8 40 
8-7-40 
8 7-4'0 
s .1.40 

24 6 ·40 

26-6 40 
3·7-40 
3-7-4'0 

24-6-40 

il 15 
11 
il 
il 
15 -
15 -
16 -
11 -

il -
15 -
15 -
15 -

Kayıeri Vilayeti 1 ay zarfmda 

İst. Gümrükleri Başmüd. 4.7.40 13 -
~--------------~--------~~--------~~-

nunca 8.7 940 pazartesi sıünü 1Rat 15 te kapah zarfla ihale edile . Mobilya Büro YI Ev esya11 M11şamba ves 
cektir. Şartname 4 lira mukabilinde komisyondan verilir. • -- ' - - - __ J - - - ----· 

l 

22 Haziran 1940 

lstanbul Belediyesinden : 
Tahmin Teminat 

bedeli 

133 27 10 00 Mecari şubesine ait kamyon fasiıi üzcrio• 
yapılaca k karo1eri için almacak malzeme 

120 00 9 00 itfaiye Revir dıtires'ne yapılRc k hava gazı 
teı'satı için alınacak galvaniz boru veıaire 

Keş.i!._!~ 
221 00 16 58 Aupknpı çöp iskelesinin tamiri. 

Tahmin bedelleri ile teminat mikdarhn yukarıda yazılı i•ler 
ayn ayrı pazarlığa konulmuştur. Şartnameler Zabıt ve Mua· 
melit Müdürlütü k ılemiııtle görülecektir. İhale 24.6 940 pa 
zarieıi günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır Ta· 

tiplerin ilk teminat makbuz veya mektublıırile ihııle riinü muay· 
yen saatte Oıi ni Encümende bulunmaları. j • ~- www_..._... _____ _ 

{ ~uvakkat temiııot 970 lira 02 kuruştur. 
! isteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve ıartname· 
j sinde ya7.ılı vesaik iltt birlıkte ayni gün ve saat 5 e ka lar mezkur 
, komisyona makbuz muknbilinde vermeleri la:ııwdır. 
1 i Mdıaa J.~eri, kırt~siy .. o ve yazıhane Lvz. 
: Kayseri Encümeni Vilayetten : 
! Vilayet matbaası için muktezi 160 top gazete katıda açık ek· 
ıiltmeye çıkanlmış ve 2.7 94 1 salı günü ihıtlesinin icrası mukarrer 
ltuluamuştur. T~ip}erin terait~lam!!_~er~layete müracaatları· 

Nakli~:._YU~deme - ~şaltma 
İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
Tophanede Merkez K. Binasınan arkasından almarak Salıpaza

randa yollama Md. rıhhmıua 7t)0 ton kadar aske ri eşya naklettirile· 
1 

cektir. Pazarlaklo. eksil tmesi 24 6.940 pdZartesi günü nat 15,30 da 
Tophanede Levazım Amirliği Satıualma Komisyonun.la yapılacaktar. 

' İsteklilerin kati teminatlarilc belli saatte kowisyona gelmeleri· 

Konya İnhisarlar Baomüdürlüfünden : 
Karaman idaremize bir ıene zarfmda gelecek tahminen 140U00 

kilo miktarmda ve 1860 lira muhammen u11kliye bedelli ıuamulıtl 
ve saireoin istasyondaıı idare anb&rlarma ve Karaman traniıtile 

Ermenek idaremize nakli 15 gün müddetle açık eluiltmeye konul 
muttur. 

1 
Muvakkat teminat akçası 139 lira 50 kuruşlar. 
İhale 25.6.!>40 sttlı günü saat 16 Karaman idareıinde yapılacak· 

1 tır, 
1 İsteklilerin şartnameyi her gün mezkur idareden a-örebileeekleri 

ilin olunur. 

İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
İzmir Mst.Mv. merkez birliklerin in ugari 100 azami 400 ten 

, kara nakliyatı açık eksiltme suretiyle münakasaya konmuştur. 

l Ekıiltıneıi 5 temmuz 940 cuma günü sut 15 de kışlada İzmir 
levazım amirlifti otan alma komisyonunda yapılacaktır . 

l Tahmin edilen tutarı 1200 liradır. 
Teminat ınuvakkate akça11 90 liradır. 
Şartnamesi her gün kooıisyonda görülebilir. 

j İstekliler ticaret odaunda kayıtlı olduklarana dair vesika göt· 
termek mecburiyetindedirler. 

ı Ekıiltmete iştirak edecekler 249~ sayıla kaaunun iki ve üçün· 
cü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı veıikaları ve teminat mu• 

'. vakkateleriyle birlikte ihale saatandan evvel kemiıyoııa müracaat 
t ları. 

1 
ı Kayseri Askeri Satınalma Komisyonundan : 
I ~u mali ıeneai nihayetine kadar lOOOO ton miktarındaki Kay· 
' aeri ıarnizonu dabiliDde yapılacak erzak ve mühimmat nakliyatı 
1 

açık eksiltme aurelile talibine verilecektir. 

1 
Muhammen ltetleli 18800 lira olup ilk teminalı 1372 lira 50 

kuruştur. 

Şartnamesi her ıün komisyonda ıörülebilir, 
İhale.i 3.7.940 çarşamba fÜoÜ saat iti da yapılacaktar. 
İıteklilerio belli giin ve ıaatında teminatile birlikte kOmiıyona 

müracaatlara. 

1 ------- ----.---------------: MaJıruk~t, Benım, Makin~ y~ğ~~!.:._S_:_ 
1 
1 

İıtaııbul Komutanlığı Satınalma Komiıyonundan : 
İıtanltul Merku Komutaalıtı cezaevi otoıu için bin kilo ben· 

zin 24.6.940 ıünü ıaat ou birde pazarlıkla utan alanacakhr. Mu· 
bammen bedeli üç yüz kırk iki liradır. Şartnameıini görmek üzere 
her gün ve paı:arlağa ittirak için de belli iÜu ve saatte Fmdıkhda 

Komutanlak Satınalma Komiıyonuoa müracaatları. 

İstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan : 
918,000 kilo fmn odunu alınacaktır. Kavala zarfla ekıiltmui 

8.7.940 pazartelİ a-ünü ıHt 15,30 da Tophanede Levazım Amirliti 
Satınalma komiıyonunda yapılac11ktır. Tabwiıı bedeli 1 ı',475 lira ilk 
teminata 860 lira 6~ kuruştur. Şartnameıi kowiayonda iÖrülür. Is· 

' teklilerio kanuni vesikalarHe beraber teklif mektuplar anı ekıiltme 
1aatinden bir uat evvel komiıyona vermeleri. 
~~~~~~~~~~-~--~~~~~-------

Mü t ı fer. r i k 
Kayıeri Askeri Satınalma Komisyonundan : 

Müteahhit nam ve hesabına beher adediae tahmin edilen fiyat 
150 liradan 109 araba açık ekıiltwe suretile alınacakhr. 

Muhammen bedeli 16350 lira olup ilk teminata 1226 lira 25 ku• 
ruştur. 

ı İhalesi 8,7.940 pa:ıarteai güuü saat 16 d.ı Kay1eri ukerl 'aatıo 
1 alma llomiıyonunda yapılacaklar. 
; Şartnameıi İstanbul, Ye Kay1eri, Ni;de, Adana aatanalma kr 
misyonlarında a-örülebilir. 

1 İıteklilerin kanunun 2,3 maddelerindeki yazılı veaaik ve ilk tr 
minatla birlikte belli gün ve aaatmda komisyona müracaatları. 

• ,..* Çift atlı koşumlu ve dört tekuleidİ yük araba11 pazarlı ki• 
satın alınacaktır. İsteklilerin her ıün ko ..nisyona ıuüracaatları. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 5Z50 lirayı havi teklif mek· Nafıa Vekaletinden : 
tuplarını mezkür sıünde saat 14 de kadar komiıyona vermeleri ve 8.7.940 pazartesı ginü saat 16 4la Ankarada nafıa vekaleti bi 
kendilerinin de 2490 numarala kanunun 2 ve 3 maddeloriudek i ve· n111ı içinde malzeme müdürlügii odaaındıa toplanırn malzeo ıe, eksilt-

Maarif V ektlliğinden : 
Vekillik Nefrİyat Müdürlüğü Fotoğraf atölyeai için pazarlakÜ 

muhtelif fototraf malı.emesi ıatnı ülınac.ığıııdan, pazı.ulağa iştiri1' 
edeceklerin 24. 6 . 940 pazarteai günü 11 de Vekillik Levazım Mil• 
dürlüğüode bulunmaları ve malzeme listesini görmek için de Net 
riya\ Müdürlü;üae müracaatlara ilan olunur. 

me komisyonunda 12933,50 lira mubawmen bedelli 240 parça mo· 
saikle komiııyoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccardan ol· bilyanın kapalı ıarf uıulile ekıiltmeıi yapılaeakhr. 
duklarına dair Ticaret Oda11 vesikuile mezkür gün ve saatte ko- Ekıiltme tartnameıi ve teferrüat;J bedelıiz olarak malzeme mü· 
miıyona müracaatları . dürlüiü•den alınabilir. 

'ı' 



M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
.._~her kilosuna tahmin edilen fiyatı 51 lira 50 kurut olan 
~ kilo 6013 numaralı ve beber kiloıuna tabmia edilen fiyatı 20 

olan 39300 kilo 1614 18ı3 ve 2513 numaralı keten ipliti kapah 
~ milnakasaya konmuıtur. Yukarıda zikredilen numaralardan 
~ngi b~riıi için 1000 kiledan aşatı olmamak şartile t.eklifle~ ka· 
t edilir. ihalesi 7.8.940 çarşamba gönü ~at 11. dedir. llk.temıuatı 

457 lira 50 kuruıtur Evsaf ve ıartnameaı 50 lıraya komısyondan 
"-•r. İ.teklilerin kanunun emrettiği belgelerle ibale saatiaden en 
it bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Ankarı:da M. M. V. 
~alma komiıyonuna vermeleri. 

D . O. 8 inci lıletme Komisyonundan : 
Muhammen bedeli 6QOO lira olaa KLM: 3x600 civarında alına· 

~ 40f0 metre mikabı toplama ve kırma balastın 5.7.940 cuma 
11.ıt saat 16 da Alırıncakta işletme ltin&1ında komiıyonumuzca 
"1eıi yapılmak üzere kapalı zarf uıuliyle ekıiltmeye konulmuştur. 

Taliplerin 450 liralık muvakkat teminat makbuzları ile teklif 
~ilhıplarınan havi zarflarını aynı a-ün saat 15 e kadar komisyon 
'~ine vermeleri lazımdır Şartnameıi ifletme kaleminden alına· 

"'• • İtletmemiz ihtiyacı için mevki, mikdarı ve muhammen be· 
ielle,i ile muvakkat teminatları aıatıda hizalarında göıterileu top· 

l ve kırma bala1tın ıartname ve mukayele projeıine uygun ıe· 
e ihzarı eçık eksiltmeye konulmuştur. ihaleleri 8.7 940 pazartesi 

11\i ıaat 15 te Alsancakta itletaıe binaauıda koıuisyonumuıca ayrı 
ı 11raaiyle yapılacaklar 
Taliplerin mavakkat teminat nıakbuzları ile UJuayyeıı vakitte 

.. lbiıyona gelmeleri lazımdır. Şartnameleri itletme kalenıioden alı
'-~ı· IL. .. ır. 

~l ve 
"'•kii 

-~emen •zı 

~ke kemeri 
•alek 

KLM. Mikdım 

50 55 ..ıoo ı 

113 3000 
207 400ü 

Muh. M:1ııın 

bedeli •. . 
Kuruş 

125 

125 
p-~a 

••• 

Muh. 
bedeli 

Lira 
5000 

3750 
:;ouo 

M. Teminat 

Lira Krş. 
375 

,81 2j 
375 

""4 adet emaye tank alınaeaktlJ'. Bak: İnhiıarlar U. Müd. 
~larında. 

~ak, Zahi~e, Et, Sebze v. s. 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaletinden: 

Vekilclimiz 1940 mali yılı ihtiyacı için 750 damacana Çene ıu· 
~11 Pazarlıkla satın alınacaktır. 
ltarlık 26 6.9 ıo çarşamba j'ÜnÜ ıaat 14 le yapılacttktır. 

} Muh~mmeıı bedel 967 lira 511 kuruş olup muvakkat teminatı 

2 lira 56 kuruttur. 
İstekliler g-ün vekalet levazım ıoüdürlüğüııde şurtııaınesiııi g-i· 

._bilirler 
Taliplerin belli g-ün ve ıutte Vekalette kurulu ıatıu 1< l1Ra ko

\iaYonuna müracaatları ilin olunur. 

lıparla Maarif Müdürlüiündcn : 
Er7akın nevi 

~l'up ve cinıi 
1 Toz teker 

Keame teker 
Gaz. 
Zeytin yatı 
Zeytin taneıi 
Tuz 
Karabiber 
Çay 
Sabun 
Pirinç (Toıya) 
Bulgur 
Nohut 
Kuru faaulya 
Mercimek 
Kuru ıotan 
Erimif aadeyatı 
Edirne peyniri 
Çelıirdelıaiz kuru 
Makarna 
Şehriye 

irmik 
Salça 

Birinci grup erzakıo 
Koyu1J eti 

2 Erkek eti 

Miktarı lieherinin Tutarı 

kilo 
600 
300 
300 
350 
250 
350 

5 
15 

350 
875 
750 
750 
250 
125 
500 
600 
350 

üzilm 250 
500 
75 

200 
50 

kr. 
39 
43 
23 
61 
31 

6 5 
135 

5 
42 
36 
13 
13 
20 
13 
5 5 

100 
46 
21 
27 
27 
17 5 
30 

tutar bedeli ve teminat 
2000 36 
3000 26 

lira kr. 
234 
129 
69 

213 50 
11 5o 
22 75 
.6 75 

75 
147 
315 
97 50 
97 50 
50 
16 25 
27 50 

800 
161 
52 50 

135 
20 2j 
~5 

15 

2597 00 
720 
780 

2 ci rrup erzakın bedel ve teminat tutarları 1500 
SGt 750 12 90 

3 Yoturt 750 13 97 50 
Yumurta 7500 1 75 

Teın. tut. 
lira kr. 

194 77 

112 50 

.c:=-.,,....,..--
Oçfincil grup erzakıo bedel ve teminattutarı 262 50 19 7t 
Ekmek (ikinci nevi) 19035 10 1903 50 
Un (birinci nevi) 300 13 39 

4 DCSrdGncil grup eraıkın bedel ve tem.tutarı 1942~5()-145 79-
Taze faa (Aytekadın) 1050 10 105 
Patlıcan 1050 10 105 
Domateı 750 7.5 56 25 
Taze biber 600 10 60 

5 Taze kabak 300 5 15 
Bamya 
Patateı 

Salatalık 

400 10 40 
500 10 50 

1000 ı det 2,5 25 

5ioci ırup erzakın bedel ve teminat tutarı 456 25 34 22 
8 Odun 105lJO 1,5 157 50 11 81 

İhaleJıi 27.6.940 ıaat 14 te yapılacaktır. 
Gönen etitmenler yetiıtirme kursunun 5 aylık erzak ihtiyacı için 

tla!c1:rıda 6 ırrup halinde cinai ve u.ıiktarları ynzılı 38 kalew erzak 
-, iate maddeleri dairemiz salınalmıı komiayonu tarafından açık 
~kıiltweye konulıuuı, her grup azıtııı teminı.t akçaları tutarı ile 
İll•le tarihleri ve ihale yeri cetvelede t&hıiı edilen sütunlarda g-iı
'-til mittir. 

MÜNAKASA GAZETESi 

Şartuame ve azıkların evaafları maarif dairesindedir İstekliler 
tarafından ıörülüp okunabilir . 

Eksiltmeye iştirak edeceklerin temir.Rtlarımn maliye veznesine 
yatırıp ihale zams ıııııdan evvel makbuılarını komisyona ibraz etme
leri lazımdır. 

Kayseri Askeri Satınalma Komisyonundan 
Aşağıda mi dar, muh~mıuen bedeli, ihale gü ı ve tarihi yazılı 

yaf sebze açık eksiltme ~uretile alınac ktır ~artnamesi her gün 
komisyonda görülebilir lıteklilerin belli a-ün ve saatında teminatilc 
birlikte komisyona müracaatları. 

Cinsi 
Taze fasulya 
Kabab 

Miktarı 

kilo 
25000 
26000 

Muhıımnıen 

bedeli İlk teminat 
Ura 
2000 
1040 

Lira 
15) 
78 

İhale gün ve saııtı 
3.7.9t 1 Çarşın. 15 
~ 15 

• • • 14l00 kilo fasulyanm 12.6 940 çarşanba günü s.ınt 15 de 
eksiltmesine iıtekli çıkmııdıtıııdan pazarlığı 24 6.940 pazıırteıi iÜnÜ 
saat 15 de yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 2940 lira ilk teminatı 220 lira 50 1 uruştur . 

İsteklilerin belli gün ve saatında ilk teminatla birlikte komis· 
yona müracaatları 

Ankara Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan : 
23000 kilo beyaz peynirin kapalı zarfla eksiltmesi intaç edile. 

mediğinden pazarlıkla ekıiltwesi 24·6 940 saat 14 de Ankara Lv. 
amirliği satın alma komisyonunda yopılacaktır. 

Muhammen bedeli 10350 lira ilk teminatı 776 lira 25 kuruştur 
Şartnameıi kooıiıyonda görülür. Kanuııi ve ticaret oduı vesikolariy
le belli vakitte komisyonda bulunuloıaıı. 

Gaziantep Fıstık Üretme istasyonu Müdürlüğünden: 
Beber kileıu 2 kuruş 50 santim kıymeti muhammeneli 7300 ki

lo saman ve beber kiloıu 3 kuruı 50 santim kıymeti muhamm ue· 
li 5840 kilo arpa 13.6.940 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık 
ekıiltmeye koııulmuıhar . Talip olanların 28.6.940 tnribine müsadif 
cuma ı-üııü ıaat IO da belediye dairesinde mütcfekkil ihale lı:omis 
yenuna mürıtcaat edilmesi ve şeraiti anla'llalı isteyeni riıı her giln 

' fıstık iıtasyona mldürlü~üne ~elıncleri lüzumu ilan olırnur. 

İzmir Levazım Amirliği Salınalma 
5000 Kilo Kesilmiş sıtır eti 
4000 Kilo koyun eti 
1000 Kilo kuz.u eti 

Komisyonundan: 

İzmir deııiz kowutoıılıa-ı birliklerinin yukarıda cins ve mikt tarı 
yazılı fi~ kalem et ihliy,;cı açık eksiltme suretiyle oıüııak SS)'A kon· 
muştur. 

İhaleıi 27 haziran 940 perşembe günü saat onda kıtl ıdo lzm·r 
levazım amirliği aatıııelma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin edilen tutarı 3509 liradır. 
Teminatı muvakkat akçası 262 lira 50 kuruıtur. 
Şutuawesi ber gün komiıyoııda görülebilir. 
latekliler ticaret od111ıııda kayıtlı olduklarına dqir vesika göşter 

me" wacburiyetiudedirler. 
f.ksiltrneye ittirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 

ıoaddeleriııde ve ıartnaoıesinde yazılı vesikaları ve tewinat muvnk
kabaları ile birlılı-te lhule saııtınelaıı evvel komisyona nıOracaatları. 

Muhanımen bedeli 2607 lira 25 kuruş olan 25 ltalem muhtelif 
ilaç 5 7. IH4ll Cuma günü saat (il) on birde Haydnrpa.,ada Gar bi· 
nası dahilindeki Komisyon tarafıudan açık eksiltme usul ile satın alı 
nacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 195 lira 55 kuruıluk muvakkat te
miııat ve kanunun tayiıı ettiği vesaikle birlikte eksiltme ~ünü saa 
tine kadar t ... omiıyona müracaatleri lizııudır. 

Bu ite ait ıartnaıııeler Komiıyondan parasız. olarak dagıtıl mak. 
tadır. (508..ı) 2-4 

--1::1:.. • t 
İSTANBUL 

TİCARET VE ZAHiRE BORSASI 
21 • 6 • 940 F1A11 AR A! 

Cınaı 

Butday Mrt 
• k111lca 
» )Dmuşak 

tift ık oğlak 

• Ar.amal 
Yapak Anadul 
Kaıar p*'ynır 

Çavdar 
Suaam 
Keten )ııtı 
Fuu•.)• haıbuny• 
Mısır eıı. • dök. 
Peyniı Leyar. 

Butday 
tiftik 
Fıudık •Ç• 
Yapak 
Mıaır 

G E 
l'on 

1765 
ıo 

32,5 

L E 

K P, 
5 30 
5 35 
6 20 

p R AT i K L~ 
r İLTRE lt 

~ 
165 - iti ( Su süzgeci ) lt 
ızs ~o 150 - ~ 
57 - •3 ~ '~ 
45 - 52 1 Tazyiki hllfif. t 
4 32,5 - tı lettirir, hızını keser, suyu ber •A 

~~ ~ t~1 raldaştırar ve aıçralıi.JttZ. ~ 
l~ Bu filtre, mutfaklarda, mus· ,T.ı 

1! 2~ 4 10 W luklarda ' e evlerin bütün su W 
29 ıs sı 19 1 cihazlarında kgllanılır. i 
N [tl Satıt tubeleri : İstanbulda • 

Zeytinyağı 

Kaşar 

Ton~~ Orizdibak müe11esesi, Bey- [~ 
35,75 \ oğlunda Şark Pazarı, Pastel-
8, 75 ~ laa ve Porselen mağazaları, 
ıS,751.l! Taksimde : Ankara Pazım. Peynır Lı•.)aı. 

Arp. 
Un 

6
•:

5 ~ Perakende tıatı 
GIL>EN • 

··-~~ Pamak ı Mıkıt 
P'ındılı. ıçı - 1 Z. yaDı 

DIŞ FİAfLAR 
Bu(lday • Liv.rpul 

1 Napolitano ve Ladövez 

3 61 il Terzi Akademilerinden 
4 n3W Mezun • Şikago 

• Vinipek 
Keten 1 , : Londra 
Mıaır 

3 96 llJ 

~ 

iŞ ARIYOR~ 

T E R Z t 
M. N. KOYUNOGLU 

Diploma derecesi : 

Altın Şeref Medalyası 

- o 

17 • 18 )'•tında okur yaıar na· i 
mualu ltir renç yazıhanelerde ve· .~ 
ya ticarethanelerde ebven tart- ,• 
larla büro g-araonlufıu veya ruü 
m~ıil işlerde çalıtm~k isliyor ~ Bey~~.u, Tünel. ka~şısıııda 
M. F. rumuzu ile ldarehanemize lı l unel Pasajı .\ 1 

müracaat. e.iiJiiiiiSiiıııiiı:liwt. e.r-;w&iıW":iE:iiiSIE ~ 

3 

Jile 
Şartnameıi mucibince 4 adet emaye tank kapalı zarf uıu· 

s.ı tın alınacaktır. 

ll - Muhammen bedeli .sif İstanbul 15 oro lira muvakkat temi· 
nalı lll..ı liradır. 

ili - Eksiltme 6. Vlll 940 sah 2ünü saat 15 de Kabataıda Let 
v ızıın "'e Mubayaat Şubemizin Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname sözü geçen Şubeden par&11z alınabilir. 
V t. ünakasayn girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanu· 

ni vesaikle ~o 7,5 giivenme parası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların ihale günü ekıiltme saa• 
tinden bir saat evveline kad1tr mezkür Komisyoıı Baıkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (5190) 1 - 4 

• * • 
19. vı 940 tarihinde 13 kalem telefon, elektrik malzemeıi· 

ne talip zuhur etmedıtinden eksiltmesi ıeraiti sabıka daireıinde on 
gün temdit edilmi§tir. 

il Eksiltıııenin l.Vll,940 Pazartesi 
Le\•azım ve Mubayaat Şubesindeki Alım 

ilan olunur 

günü ıaat 15 de Kabataşda 
Komisyonunda yapılacağı 

(5191) 
* •• 

I Keşif şartname ve plfiııı mucibince idaremizin An kar ıı 
Umum müdürlü'< binJsı bahçesinin }Olları ve tesisatı iti kapalı urf 
usulile eksiltmeye konmuftur. 

il - Keşif bedeli 11019.30 lira muvakkat teminatı 826,45 Ji. 
rn~~ . 

111 - Eksiltme 5.7.940 cuma günü saat 15 te lstanbulda Kaba· 
taşd Levazım ve ifobayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla-
caktır. . 

iV - Şartname IK:Szü geçen levazım fubesi veznesinden ve lz
mir, Ankıtra b şmüdürlükleriııden 55 kuruşa alınabilır. 

V - I:.lünakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını ka· 
nuni vesaikle ~o 7.5 aüveııme parası makbuzu veya !tanka temi 
nat mektubunu ve şartnamesinin. (F) fıkrasında yazılı veıaiki ihtiva 
etfecek lrnpalı 7. uflarını ihale günü ekıiltme saatinden bir saat ev· 
veli11e kadar (saat 14 de kadar) mezkür Komisyon Başkanlıtıoa mak· 
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. (4975) 2 - 4 

• • $ 

l - Mevcut fenni 9artuameai ve1a taliplerin teklif edecekleri 
nümuneler mucibince 100 kileluk tuz çuvalı pazarlıkla salın alma· 
caktır. 

il - Pazarlık 25. vı. 840 salı j'ÜDÜ saat 
bataşda Levaı.ıw ve Mubayaat Ş•beıindeki 

yapılacaktır. • 

14 de İstanbulda Ka
Alııu Komiıyonunda 

Hl - Taliplerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatle teldif 
edeceklerı fjyat üzerinden % 7,5 güvenme paralarile ve nümuııele· 
rile birlikte mezkür Komisyona müracaatları ilan olunur. 

(494ti) 3-4 

Yüksek MUhendisMektebf-satmalma Kon1isyonundan: 
J\•ektebimize kapalı zarf uaulile "3tl000" kilo datlıç ve ku:ıu 

eti alınacaktır. Beher kilosunun bedeli "50" kuruı ve ilk teminatı 
"1125" liradır. El<siltıneııi 24.6.940 sut 16 da mektepte yapılac11ktır. 

(4674) 4-4 

Cinsi -- -
Pırasa 

Lahana 
Ispanak 
l<ök kereviz 
Havuç 
Taze Bakla 

> kabak 
:ıı bamya 
» fasulya 

Semizotu 
Dolmalık biber 
Sivri biber 
Domates 
Enginar 
Karnabahar 
Patlıcall 

Miktarı 

5500 Kilo 
5500 l> 

4000 'J) 

2000 » 

750 > 

1500 
" 

7000 > 

600 )) 

6000 • 
1500 

500 ,. 
300 'J) 

3000 .ıı 

300 adet 
ıoo l> 

35000 

Muhamwe ı 13edeli İlk teminat 
----- - - -----

4 Kurut 
4 J) 50 s 
5 » 

6 , 
5 )) 

8 
7 > 

15 1l 

14 » 285 Lira 90 Kuruş 

5 
12 » 
6 » 
7 ll 

7 » 
13 > 

3 J) 

Gur b.ı hastahanesinin 940 ıeııe11 ıçın lüzumu olan yukarıda 

ciııs ve miktarları yazılı sebzeler aıçık eksiltmeye kc;,nulmuştur. 

ihalesi 1 7.940 Pazarteıi günü aaat onbeşte İstanbul Vakıflar üaş
müdürlüğü binasında toplanau Komisyonda yapılacaktır Şartnamesi 
her gün Le\azım Kaleminde görülür. (4921) 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel işletmeleri 
Umum Müdürlüğünden : 

l - Muhtelıf yüksek tevettür .sigortal rile 45 adet ıiperi saika 
kapalı mektupla fiat iıtemek •uretile satın alınacaktır. 

2 - Şartnameler İdareniıı Levazım Müdürlütüudeıı paruız te
d ırik edilebilir. 

3 - Muvaklc&t teminat mnl. tuan 30 liradır· 
4 - Teklif mektuplarıııın şartnamedeki tarifatı daireıinde ha

zırlııııarak 17.7.1940 çarıaoıba günü aaat 15 e kadar 4 Üncü kattaki 
Levazım Meı:ııurluğuna imza mukabilinde verilmit olması liı.ımdır. 

(5193) 
~.:;:u:~1JD1c~ı;.-un~ıcm:ar.ı1Cı1ıaıı:ı-.at::.ililıo::.:;;:a~:mı111D1;..;::aıaıiıı~ 

SER ılAYEDAR ·e MJŞTERI ARANIYOR 
Yedimizde mevcut kurulwuf, tam tetkilitlı, ıon ıiıtem mü· 

ceddcd takımlı bır marangoz atölyesinin çalıı;tırılma11 için bu 

İflerle alakadar sermayedar bir mütea .. hide ihtiyacımız vardır. 

UCUZ DEVREN SATILACAKTIR 
Taliblerin Sirkecide, Bali Kötkü Caddesi Emirname 

felefoııla 21860 a müracaatları. 
ookak , : 10 1 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de ,' adjudication 
Mode Prlx-C;;;ıio;,-- ·-u~';°djudication et du 

d'adjudicat. e1timatif provisoire Cııbier de• Cbarıre• 

~ < jı c1icatir ıs fili Rabai~ 

C onstructions-Reparatiens-Trav. Pub!ics-tJ~teriel de Construction-Cartographie 

Constr. mur et clôture en fil de fer au cime· 
tıere moderne <le Kokluca (aj) 

Rcpar. cebelle or<lures a Azap Kapı Gre iı gre 
Tnıv. constr canalisation entre Taxim Harbiye Pli cacb 

(cah eh 206 P) 
Constı. bnngnr et bat. Adm. a la Station de " Kayseri (cah eh 3 L) 

1787 60 

221 -
40136 77 

41615 05 

134 07 

16 58 
3010 ')6 

3121 J3 

El~ctricite-Gaz-Chauffage Central (lnsta~~n et Materiel 

Parııtllnncrre nvec divers coupe·circuit de 
haute lension: 45 p. 

Articleıı telepbones et elertr.: 13 loıs (al) 
Plaques pr nccumulnteur de voiture a voya· 

geurs: 3 lots 
Fil en cuivre isole N G /\. : 92000 m. 

Pli cach 

Pli cadı l56t'O -

l'li cach 6159 40 
Magnelto centınl de cincıı: 1(l p.-id. de ıix: Gre iı gı-e 7785 -

15 p.-id. de dix: 15 p. id. de 'ingt: 7 p. 

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs . 
Chaussures pr. soldats: 3500 4000 paiıes (cah Gre a g-re 2,POOO 

eh P 130) 
Toile pr. linceul et bandage Publique 
Toile pr. sac: 200000 ru. (cah eh 4 L) Pli cadı 80000 -
Flanelle, caleçon et ehem ise: l 000 comp!cts 
T t:IR: 3000 m. 

300 

1176 -

461 96 
1167 75 

3900 -

5250 -

Toile pr. housse de lit: 200v0 m. Gre iı gre le m. O 39 1050 -

-~rrıeublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 

Municipıl!ite Jzmir 

Com. Perm. Mun. lstanbul 
,, 

OHice Cereales Ankara 

Oir . Gen. Expi. E.lectr. Tr. et T. lst. 

Com. Ach. E.con. Monop. Kabatache 
Adm. Gen. Ch. de fer Etat Aııkara 

Bur. Exped. H · paşa 
l er Expl. Ch. de fer Etat H. pısşa 
Com. Ach. Min. Def. Nat . Ankara 

C. A Min. Def. Nat. Dep. Aviat. 

Hipital Regional Kozan 
C. A . Dir. Gen. Fabr. Mil. Ankara 
Comite Central Croissant Rouge 

" " Com. Ach. Min. Del. Nat. Ankara 

Meuble: 240 p. Pli er.eh 12933 50 970 02 Minis· Trııv. Pub. Dep. Materiaux 

Trav.ıtux d'lmprimerie -Papeterie - Fourniture de Bureaux 

Papier de journal: 160 rameı Publique 

Transport-Chargement - Dechargment 

Transport cffet: 100-400 t. Publique 1200 -
» provisions et munitions: 10 t. > 18800 -

T ransporl effets milit.: 700 t. Gre a gre 

C ombuştible - Carj>urant-Huiles 

Boiı pr. four: 918 t. 
Bois de chene: 20 t charbon: 1 O t.·petrole: 

600 k. 
Benzine: 1 t . 
Bois: 3000 t. (cah eh 3 L) 

Divers 

Ballasl: 6000 m9 

" 12000 1) 

" 6000 » 
ll 6000 » 

ll 10000 > 
Fil en lin de 60/3: 19,5 t.·id. de 19/14-18 3 

et 25/3: 39,5 t, (cab eh L 50) 
Tank emaille: 4 p. 
Mntfaiel pr. fabr. carrosserie de cnmion 
Tuyau galvanhe ete. 
Voiture: 109 p. (au ııom et pr. comple <lu 

fourniucur) 
Voiture de charge it 4 roues et a 2 chevaux 
Peinture et articles pr. service de voierie 
Aıticles photogr. 

P.r,qvisl ons 

Bcurre: 5 t. 
Pain: 50 t. 
Poules: 3 t. dindes: i t . 
Yoghourt, lait, ereme et beurre 
Haricots ayche kadın: 10 t . 
Fives fraicbes: 10 t . 
Oig-nons frais: 2 t. 
Y oghourt: 40 t. (aj) 
Lait pastoriıe: 40 t . 

,, cru: 20 t . 
Poule: 200"1 p. 
Poulet: 1000 p. 
Viande de boeuf: 576 t. 
Paille: 7 ,3 t.·orge: 5840 k. 

Pli cach 
Publique 

Gre a gre 
Pli cach 

Pli cach 
,, 
> 

)) 

» 

" 

Grc iı gıe 
> 

Publique 

Gre a gre 

Gre a gıe 

Pli cach 
'il 

Publique 
ll 

Publique 
.» 
fi 

Pli cacb 

" ,, 
n 

" » 
Publique 

Pain: 72 t.·beurre: 450 k.·riz: 900 k.·ble con- Gre a gre 
casse: 1 t.·pomme de terre: 500 k.·oirnons: 
500 k.·ıel: 400 ~· the: 10 k. ete. (al) 

11475 -

342 
le k. O 02 

7500 -
16200 -
7500 -
7200 -

12000 -

15000 -
133 '27 
120 -

16.'l50 -

873 J~ 

6250 -
5125 -
2300 -
2375 -
900 -
300 -
60 -

sr.oo -
10000 -
3000 -
1500 -
500 -

97920 

Vilayet Kl'lytcri 

90 - Com. Acb . lnt. lzmir 
1372 50 ,, Mil. Kayseri 

860 62 

4500 -

562 50 
1215 -
562 50 
540 -
900 

67457 50 

10 
9 

1226 25 

468 75 
384 38 
172 50 
178 12 
67 50 
22 50 

4 50 
600 -
750 -
225 -
112 50 
37 54 

7344 

Com. Ach lnt · T opbane 

Com. Ach. lnt. Tophane 
Hôp. Regional Kozan 

Com. Acb. Comm. Mil. lst. Fındıklı 

" Mil. Kars 

7me E.xpl. Cb. de fer E.tat Afyon 
,, 

" 
n " 

" 
" " Com. Acb. Min Def. Nat Ankara 

Com. Ach. Econ. Monop. Kabatacbe 
Com • Perm. Municip . Istanbu! 

,, ,, 
Coııı. Ach. Milıt. ı...:ayseri 

" " Vilayet Ankara 
Miniı. 1.nstructions Pub, Ankara 

Com. Ach . Ecole Technique lstanbul 
., > 

" ., " 
Com. Ach. Mıl. Niğde 

" ,, 
.. " 

Com. Ach. Comm. Mil. lııt . Fındıklı 

" .. .. ,, 
,, .. 
,, ., 

Com. Acb. lnt. Erzurum 
Dir. Station Elevation Pistaches 

Gaziantep 
Hôp. Lutte Trahomeı Gaziantep 

Jours Heureı 

28·6·40 16 

24-6·40 14 
8-7-40 15 -

1-7-40 

17-7-411 

1-7-40 
6·8·40 

15 -

15 

ı s 

15 -

8-7 40 15 -
27·6·40 14 -

25-6-40 11 -

l 7-40 17 30 
8·7-40 15 -

26-6-40 ] ti -

26 6-40 11 
20·6 40 10 -

8-7-40 16 -

2-1..ıo - -

5-7-40 15 -
3-7-40 16 -

24·6·40 ı 5 30 

8-7-40 15 30 
1-7-40 17 30 

24-6-40 11 
10 7.40 15 

9-7-40 9 -
9.7.40 ıo 

9.7.40 14 
10·7-40 9 
10-7-40 ıo 
1.s.40 ı 1 

6-8·40 15 
24·6·40 14 
24 6-40 
8-7-40 

14 

16 -

Tous les jourıı 

27-6-40 15 30 
24 ·6·.:tO 11 -

5.7 40 14 30 
5.7.40 14 45 
5-7-40 15 -
5-7-40 t<i -

24-6-40 15 -
24-S.40 16 -
24 6-40 15 30 

6·7-40 1 ı 
6·7 40 11 
6-7-40 11 
6-7-40 11 
6 ·7 40 ıı 

10-7-40 16 -
28·6 40 10 -

27·8·40 8 -

AVIS OFFICIELS 
... 

De l'Administ:rat:ion Generale de• 
Chemins de Fer et: des Ports 

de l'Et:at: Turc 
! Trois artfcles de plaques pour nccumulateur de voitute 
I il voyageurs d'une valeur cstimative de Ltqs 15.680 aeroot 

achetes par voie d'adjudication sous pli cachete le Mardl 
6.8.1940 a 15 h au local de l'Administration Generale i. Aır 

kara· 
Ceux qui desirent y prendre part doivent remettre a la 

Presidence de la Commission le meme jour leurs offreı, un• 
. garantie provisoire de Ltqs. 1 176 et les certificata extget 
1 

par la )oj, jusqu' iı 14 heures. 
Les cahiers des chnges sont distribues gratuitement i 

Ankara par le Service des approvisionnemenh et il Haydar· 
pafa par le Bureau de Reception· (5052) 1 4 

1 ..--... ............... ~~-------=.-~----

1 Memento des Fournisseurs 

LF..S ADJUDICATIONS QUI AURONT LIE.U 24.6.940 
·~,,,-~~· 

Cheminı de Fer Etat~ 
GraiıH (No 14291 
Bourro l anıiante [No 1440) 
Motopompe (No 1445] 
Savon blanc (No 1452] 

Vil. Hatay : 
Conıtr, ııqu~dac et chıuuce [No t434] 

Cem Ach Milit. Edremit : 
Foia [No 1438] 

Com. Ach. Mil. Isparta 
Bııırre (No 1439) 
Haricotı ıocı [No 1439] 
Paillı et beurro (No 1446) 

Dir. Trav. Publ . Sivars: 
Rcpar. chauHee, po1e pierrH et trav. 

cylıotlrage (No 1440] 

Com. Ach. Milit. Mardin : 
Beurre ot -.iande de .. oeuf (No 1't41] 

Muoicip. Samsun : 

1 Com. Ach. Oir, Gen Fabr. 
Milit. Ank. : 

ı Etcupo [No 1446] 
Municip. lzmir: 

Benı.ine [No 1456) 
Lait, viande Je ınoutoo ot paın (Not45'J 
Habib d'i,ıe et l..uttinea [No 1447] 

'. Etabliısewent Fab. Fer et Acier 
de Turquie: 

lnıtall. oau (No 1446) 

1 Dir. Trav. Pub · Kırklareli: 
ı Con•tr, pont (No 1446] 

1 
Municip. Çanakkale : 

Conatr quai (No 1447) 

Com. Ach. Milit lzmir : 
Legume1 (No 1447] 

Dir. Geo. Exploit. Eleetr. Tra111" 
et Tunnel lıtanbul : 

Sable ele Sultan Çıftlık [No 1449] 

Oir Mooop. Kayıeri : 
Constr. route [No 1443] 

pave [No 1456] 
Municip. lstanbul : Tranaport articloa monopc•liaea (No t452] 

Gonatr. mur [No 1443) 1 Minll., Financeı : 
Decombr11 han et bitine (Nu 1444) • Tranaport eHeta (No 1453] 
Boia de conıtr. [No 1455] Ecoleı Age-ntı Service Sanitair• 

Com. Ach. Mil. Bornova: Çorum : 
Cuiaine auıbulanta [No 1443] Provisiona de combuetibloa (No 145-4) 

Dir. Gea. Mooopoleı : Hôpital Reg. lzmir : 
Conatr. hangar (No 1444] ı Lait, yoı:hourt, macaroais, HYon ete'. 
Cordo et pierre i aiguiser (No 1443) (No 145SJ 

Com. Acb. Ecole lngenieur Sup.: Filme Roent2en [Ne 1455) 
Viande dı dıghlitche et d'aııneau lmprimC. [No 1455) 

/No 1443) Dir. Gen. Exploit. Pert. Etat : 
Com. Acb. lnt. Milit. Tophane: lmprouion reııi•tr11 ıt imprimea (No145S) 

Citron [No 1443] Com. Ach. Mil. Vize : 
Avoine [No 1455) 1 Viando dı boouf, aucro, flYOa, olive•, 
Usrııme1 (No 1454] coarııea ete. [No 1456) 

Dir. Hôtel Monnais: ı Tranaport orge et ~arino .(No 1457) 
Sami-colce (No 1443] Com. Ach. Mıl. Nıtde: 

Dir. Etablissemeııt lmmigreı Harieote, oignona et fhoe (No 145') 
KayMri : Com. Acb. lntend Mil. Ank.: 

Conıtr. maiaona immigrC. (No 1444) Fronıago blanc (No 1456) 

Com. Ach . Miniat. Def. Nat. , Oir. lnıtitut Village Kepir Tepe 
Caines ponr produita pharmaceuliqu•s I de Luleburgaz : 

(No t444J , 
C'bl .ı ·ı• h .ı [N 45 J Trav. artC. "'" (No 1456) • •• le ep on• •e compagne ol 6 • • , 
Coaa1inet• a bille1 INo 1455] · Conı Ach. Mılat. Edırne 
Etui d' amperim~tre (No 1~57) 

Dir. Archiveı et lntend. Preıid. 
Conıeil ~ 

Benzieo (1446) 
Mioistere Affaireı Etrangereı : 

Benzine [No 1446] 

Dir. PTT. lstanbul : 
Signe p~ur cel (No 1446] 

. " 

NOTES • Lea Numero• antre paran• 
tbeH• eont r.eu'I de notre joarnal doM 
lıquel I' nlı a paru 

ıisquı H npportont A doa 

adjııdication i la •uronclı~ro. 

D. D. Yolları 8 inci İıletme Komisyonundan : 
Aydın istasyonunda 4 ton ağırlı~ıııda 8 atlet ceviz ldltütl 

29-6-9-10 cumartesi günü ıaat Aydın istaayonunda teşekkül edecek 
komi•yoıı marifetiyle acık arttırma ile s"tuacaktır. 

Muhammen bedel 60 liradır. İsteklilerin 4.5 liralık M. temiaat 
makbu:dari1le mwayyen vakitte mahnllincleld komiayonda bulunmalarl 
lazımdır. Şartnamesi itletıne kaleminde ve Aydın İ•la1yon tefliJİll' 
de &'Örülebilir. 

imtiyaz Sahibi ve Yazı itleri Direktörü: ba.ıail Girit 
Buıldıtı yer: Akıa Buımeri lataabal 


