
Be,ınct Sene No· 1414 

ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için Kurut 

3 Aylıtı .SO 
6 .. 8.50 

12 " 1500 
Ecnebi rnemlelcetl~r için 
ll aylığı 'l700 

Sayısı 5 Kuruş 

Günü .reçen nuıhalar 

20 kuruıtur. 

ra-1 

CUMA 

HERGÜN ÇIKAR İKTİSADI. MALI. TiCARi VE ZİRAi 

GAZE ' 

28 Haziran l 940 

İDAREHANE 
Galata, Eakl Gümrük Cad. 

No. 52 
HUSUSi DAiRE 

iLAN ŞARTLARI 

fdarehanemizde gôrüıülür 

Telefon: 49442 

Posta kutusu No. 1261 

Umum Tüccarların ve rnüteahhitl rln mesleki Organıdır 
....... 

Ekonomik Haberler 
Bugünden itibaren cari yeni ben- 1 

zin f iystları 
Bu· buıuıl ki Ticaret Ve kale· 

linin tebliti : 
1 - 21 Niıeodaoberi cari 

beıızin, srazyağı ve motario fi · 
htları, mezllilr tuibteo ıonra 

~•manyaduı relen molların fi
Y•tlarınan daha yik1ek elmaaına l 
bin en, mukta:r.i zamlar yapıl· 
ıtıak ıuretile 2i ıayılı milli ko· l 
tunma karııroamel.İne iıtioadeıı 

)•niden teebit edilmiş ve 2& 
lia:r.iran cuma rilniia.len itiba· 
'•n meriyet mevkiine kenuluıut· 
hır. 

Benzin, sra:r.y•t• ve motörinin 
lttanbul, lzmir ve İıkenderun 
depe uu fiyatları fUnlardır. 

Kvrnf 
a .... in, dikme lc.iloeu sı. ıs 
Beıızia, dllcııae litresi 22.74 
Beıa.in çift büyüle tenekede ' i65.85 
GhyıQ'ı, dökmtı, kiloH li.:14 
~tyıtı 9ift bü)iik tenekede 6215 ıs 
Lıotirin, dökme, kil eu J0.83 
lıtotöriıı, çift ltüyi" tenelı:ede 412 00 

2 - Benzin ve ıazyağıoın 

.\ııkara, İıtHlt•l, ve İzwirde 
d61lme olarak bamt utıt fiyat-
1.rı şunlartlır. 

Benzin 
lilreıi 

kur at kurut 

.\nkara 27.50 
lıtanbul 25.- 19.55 
lııı ir 25 05 19 70 

3 - Ankan İıtanbul ve lz
lbirde tenekeli benzin ve raz 
Ya~ı azaaıi aatı, fiyatları tun-
1•rdır: 

~rıkara 
~tarıltul 
lııııir 

Benzin Gaz yatı 
çlft büyilk çift ltüyük 
tenekede teneke.le 

1005 775 
925 M 
9l5 670 
Gaz yatı 

tek bUçük 
tenekede 

(nkara 113 

ıat•nbul 97 
~~ir ıoo 

4 - Diter yerler.le ıazyatı 

mahalli rüıumun, tirket ltı.kiye· 
lt:rinine verilen klrın ve listesi 
Vekllete tevdi edilen yerlerde 
iıe perakende ıatıcı iıkontonun 
iliveei ıuretile tayin ve tesbit 
olunur. 

5 - Her yer.le balen diri •o· 
torin hami 1atış fintlarına 3828 
ıayılı kaouula şimu.lifer nakli
yatına yapılan zamdan hatka, 

Dökme kile ltatına 1.01 ku· 
ru' Çift büylk temeke batına 
43.81 karnt illve edilmittir. 

6 - Bu fiyatlar şirketlerin ha· 
yileri bulunan maballenleki en 
biiyik mülkiye mem•runa, fiat 
m Ü r a k a be kemiıyenlarına ve 
mıntaka tlcaret ve iktiıd mü· 
dürlüklerioe tclırafla teltlit eti.il· 
mittir. 

\re hezoioin iaami eatıt fiatları, 1
------ hrh ·~ 

Yukarıtl.a bir aumara altında 1 S T A N 1 U L 

toaterilen depo eaaı Hatlarına TiCARET VE ZAHiftE IOftSASI 
11•\lliye ve teılim •asraflarının 
'-- ...-..--..- ....o --- • 

loıı.&ra 
""~,.ork 
~ ... 

BORSA 
ÇEKU'.R 

'l:l . 1 . 1946 
5.24 

140.
ı.H76 

~o 
~evre 29.4376 
~tOk.el 2.9il75 
~. 0.917~ 
~- 1.73 
~ 13.9725 

~~~apeştc 26.8T7S 
~ret 0.625 
~·d 3.3575 

•l&ohama 34.-
~olm 31.005 

FôHAM VF. TAHV•LAT 

~ IQJ8 Y. 5 ikramiyeli 19.-
'-tk detirmenleri 0.7tl 

'<ıRsA HARICi AL TIN FIATLARI 
l.ı Lira Kr. 
;.!'~idiye, lt8f&diye 21 80 
"\Uıa Befibirlik 95 50 
~ •7ar ktllfe altıa pamı 3 M 

27 • 6 • 940 FİATl AR 

Aııtı Yakarı 
K. P, K. P. 

lutdıy Hrt 
• kır.ılae 

• y11maıak 
tiftılı: otlık 

• ••Rmal 
ltıtentolıwınu 

Kııar peynir 
Çnd1r 
Zeytinyıtı ekı. ekı. 

• 1. yemıklik 
Yapık Anı~el 

Mıe.r 11rı dökme 
Peynir beyu 

G E L 

Ton 
BuQdıy 80 
tfft\k 42 
Çn~1r 

Yapak 63 
Un S0.25 

G t f) 

E 

5 32 
5 32 

ısı -
ıso -

60 -
53 -
63 -
3 20 

28 7 

N 

Mercilllek 
Kıt ar 
Yulıf 

Arpa 
B. pııynir 

! N 
SuHm - 1 Kepek 
Fındık içi - 1 Z. yıQı 

BIŞ FlATLAlt 
Butday ı Liverpul 

• : S.1rııe 
• ı Vinlpelı: 

Keten T.: Londrıa 

M11ır : • 

' 5 

112 
54 -
65 -

32 14 

Ton 

J5 
tl,5 
30 

59,5 
14,25 

= !& 121 4 ELSS == Si :SS:!ilZ! 

Müteahhitlerin T kvimi 
Y Aft.iN 29. 6. 940 ta - YAPILACA '( iHALELER 

Kırklareli Ask. SAK: - - Sey .. au Orırıan Mü~.: 
Koyun eli (No 1444) 

Edirne Aık. ASK: 
Sı~ır eti ıNo 1446) 

Kayın oıforıu iN 1452) • 
1 Sultıuısuyu Harası !Viüd.: 

lıt Komut. SAK . 
Sit Ye yo{t'urt (No 144B) 
Kı~rın hltlo (No 1463) 

M. M. V. SAK: 
Ecu depoluı ve rd yap. (No 1448) 
Yıt .. k luhflı,Cı"ı bu (Ne J45ll) 
Blltarıl7e (No 1459) 
Y 11lık .. n,.selik beı. (No 146S) 
Arlı:e 91nlalılı: uı ltni (No 1463) 

~iyarbalur Vilayeti: 
Goç•o nleri in<J (No 1449) 

Marat Aılıeri SAK 
Sıtır veyı keçi eti {No 144Q) 

Aakara Beled.: 
Sina ulı:11l1rı (No 1451) • 

Gimrilk ve fnhis. Vekaleti: 
Elbi11lik kumıı (No 1451) 
ioyrıll diktirilmHl (No H51) 

Ant.. Lvz SAK: 
Un n1kli (Ne 1451) 
Aık. Fal.r. U. Mftd. 

Betonor mı İnf (No H51) 
lı.mir Ln:. SA.K· 

K: fualya, k. iitüıa ;. ıu lıut (No 1452) 

lnhilllrlar Çamaltı l uzlaaı Müd : 
Depo İııJ, (Ne ı452) 

• 

• UNAK 
in 

Bulıur, nd .. yıi, tuz ;ek r vn 

(No 1454) 
Gn yatı (~o 1454) 

Samsun Ask. SAK : 
Süt ve y<ıtu•t (No 14561 

8. . YoM :rı: 
Külçe kurt (No 1456) 
!$ergaıan b ruau (No 1462) 

Çanak. Mst. Mvk. SAK: 
Pirinç esdey•t bulgur ve mon: nıek 

(No 1458) 
Koytın eh (No 1461) 

Takird ğ C. Müddaium,: 
Ekmek (No 1461) 

Balıkesir Ker SAK.: 
Sırı n siyah ealtunlu kiıele (N., 146"1) 

8eniJL Lvz SAK: 
Hıat j a2ı (No 1463) 
Mlihtelif ma u111e ve kıı:r.an tutj&al 
(Ne 14,3) 

Harnfıı : ( ] Tırnak içıne ılMMD.1' m • 
manlnr, • n hancı .. y.lı r11.ettıde ııaf" 

G
1dut1Jn11 ır's'erir . 
(*j :!iouan9a yddn ııaret bu ntııın işier 
miııu}ed~e ıi~h-. 

Kayseri 8ele.liye Riyasetinden : 
Kayıeri şehrinin lıalihuır haritasının ikmal işi yapılan teklif 1 

haddi layık rörülsü Ü takdirde 14.6.940 cuma ıünü saat 14 te lrn
palı z.arf uıulile ekıiltmeye koııulmuf ise de talilt zuhur etmediğin. 
den arttırma, ekıiltme ve ihıılf\ kanununun 40 ncı maddesi mucibin· 
c~ bitiş tarihinden itibaren bir ay •uddetle paZc&rlığa keaulınasına 
karar veriliiğinden taliltlerin 14.7.940 tarihine kadar Beltdiye En 
cümeoine •Üra~aatleri ve şartnameyi iıtaobul Belediyeai Fen Heyeti 
ve Ankara Belediyeıi İmar Heyeti Fen Şefi ğinde görebilecekleri 
ilin olunur. 

lstanbul Belediyesinden : 

malzeme ve bütlo itçilij'i miteabbi4iae aid olmak lzere Bergama· 
nın Zeytindag nahiye i merkeı:in.le 15, SıtaHıköyilnde 28, Dündarlı 
klyünde 40 ve Dikili merkez kazasında 80 ki cemao 111 evin İn· 
flill hakkında evvelce kapalı zarf uaulile yapılan m6nakaıaya talib 
uhur et edi(indcn 2'490 aayılı kanua hüktimlerine ılre bu evlerin 
inıası 23.6 940 tarihiudea itiltaren 15 gün müdtietle apk ekıiltmeye 
koırnlw ttur. 

Y ptırılacnk evler X No.lı kargir tipte olup lteberinin ketif 
lıtı:deli 475 lira 78 kuruştan cem'an 52811 lira 58 kuruıtur. 

Bu evlerden Düııdarlıdaki 40 evin llı.7.9•0 gönü uat IO da H 

Sıtancıdaki 26 evin yni ıüucie saat 15 te ve Zeytiudıj'daki 1§ evin 
l l. 7.940 günü saat IO da ve Dikili merkezindeki 30 evin ayni gla· 
de saat I.> te ibateleri İzmir lıkan Müdftrllğ6nde mütetekkil Ko· 
milyon terafından yapılacaktır. 

isteklileri• % 7,5 tan munkkat terııioatlarile 2490 ıayılı kaau
nuııa ıöre icı.b ~den vesikaları hamilen muayye11 gOn Ye aaatlerde 
Kemisyon Reiılitine müracaatleri. 

İı•u inşaata aiti plin ve evrakı aalre her ıtn lzmir lakin MI· 
dürlüğinde rirllebileoeği ilin oluaur . 

Balıkesir Valiliğinden : 
Ayvalık-Biirlaaniye yel11oda Karıncaclere Köprlılnün tamiri 

J5 a-iin müddetle açık eluiltmeye konmuftur. 
Keşif badeli 53ii lira •Uvakkat temiaat da .WQ liradır. 
Buna ait evrak 11afıa •ltlürlütlnde flrilei:tllir. 
İhalesi 8 temmıu 940 paııarteıi fÜııÜ saat 16 da nafıa .laireıin

.le müteşekkil komiıyea önün.le yapılacıatıııdan iıteklileriu muvak
kat teminatlımıu yahrciıklarına .lair maki.uz veya hu miktar.la ta· 
yanı kabııl banka mekbıplariyle ekıiltme ıöuftndoa ltir hafta evvel 
Yiliyete müracaatla nafıa tl.airealııden alacakları ehliye• uaikaaiyle 
l.irlikte iştiraklıırı illn olunr • 

Seyhan Vilayeti Daimi Encümeninden : 
Adana-Tarsuı yolunun 2+900 8+480 kilometreleri araaın4aki 

muhtelif k111mlarının teeviyet turabiye ve toae intaah keşif tutarı 

olan 2 911 lira 87 kuruşla n kapalı :ı.erf uıulü ile ekıiltmeye ko· 
nulmu§lur. 

Ekıiltue 11. 7. 940 leriblne müsadif pertembe ıünü saat onda 
Vil'ıyct daimi encümeninde yapılacaktır. 

İıteyenlcr ba İt• ait ketifname veaair urakı ıirmek i~ia Sey· 
ban nafıa mldürlüğilne müracaat edebilir. 

İsteklilerin 1568 lira lira 39 kurut muvakkat teminat vermeleri 
ve yukarıda yazılı gilnden ackiz aün evvel bu derecedt~ iş 
yaptıtına iıbat etmek ü:tere vilayete müracaatla ehliyet vesikası al
maları lazımdır. Poıta ile gönderilecek tekliflerin dıt zarfı mühür 
mumu ile iyice kapatılacaktır. Postw.lıı olacak ıecikıneler kabul e· 
dilme:ı.. 

llatlir, Kliaik va ls,.ıçiyari lıat, Hastahane Lvz. 
.-a-,;: - ... .-- =-.. -- ... -

Deniz Levazım Satınalma Komisyonun.lan : 
29 Haziran 940 cumarteıi a-ünA ıaat 12 pazarlıkla biot yatı 

olınacaktır. İı;teklilerin laer ıün Kasımpaşada buluaao komiıyona 
nümune ve vasıflarile müraoaatları . 

İzmir Belediyesinden : 
9t0 yılı teybir ilitları eatın almmaaı yazı itleri müdftrlütiindeki 

şartnamesi veçbile ltir ay pazarlıta bırakılmıştır. Muhammen bedeli 
1321 lira 50 kurut muvakkat teoıinatı 100 liradır. Taliplerin temi· 
nah öjleden enel iş baokuına yatırarak makltuzlarile ihale tarihi 
olan 15.7.949 pazartesi ıi•Ci ıaat il 4a encümene miiracaatları. 

M. M. V eklletl Satı11ahna Kealsyenun.lan : 
Ke,if İlk 
bedeli teminatı 

90287,15 5764,36 

Keşif 
ve şart· 

name lıte· 
deli 
4,52 

Hepsine talamin edilen fiyatı 32~0 lira elaa ve miteablait aam 
ve hesaltına afık eksiltme ıuretiyle ıatıo alıoacatı ilin edilen 69 

Halkalı-Nallnndçeşme · Hodımköy kalem dıt malıemeıine ekıiltme ıünl istekli tıkma.lıtındaa ekıilt· 
iltisak 7olu inı;aatı. meıi 2 temmuz '40 1ah rüai saat 11 de A•kara'da M.M.V. salın 

2193'3,22 1641,97 1,10 Topkapı·Maltepe·Halkalı yoluaun ı alwa Ke. da yapılacatından iıteklilcria 23Q liralık ilk teminatları 
eaaslı tamiri. ( ile ltirlikte ekıilt•e ıün ve ıaatinde Ke. da bulunmaları 

Ketif bedcller:le ilk teminat miktarları yukarıda yazılı 2 parf• ••• 
701 inşaat ve tamiratı ayrı ayrı kapalı urf uıulile ekıiltmeye ko· l 59 kalem eczayı tıbbiye alınacaktır Bak: İııhiaarlar Um. Müd. 
oulmuştur. Mukavele, ekıiltme, lta7ın4ırlık işleri renel, buıusi ve ılaıılarına. 
fenııi şartnameleri proje, ke,if hulaaasile buna aüteferri ditcr enıık * • * 
bizalarıntl.a ıır<hterilen bedeller ü:ı.orioion Nafıa Mldiirlütünde11 n· Tuz ruhu alınacaktır. Bak: Müteferrik sütununda Ankara Elek• 
rilecektir. İhale 12 7-949 euma gün& ıaat 15 tc İıtaabul Belediyesi trik T. A Ş ilanına. 
Daimi EnoimH edaaın.la yapılacaktır. Talihlerin ilk teminat mak· -.. -1 ... -J,,,._i.,..~'""""'H _____ f(a_ ... l _if __ (T-.-l ._t __ U..._ ...... I_•_ ,--
buz \'cya mektubları, ihale taribindeo 8 ıln evvel Nafıa Müdürlü 11! _.~, , GY!_I~- ~ .. !!° M sa YI "!":_l....L 
tüoe miiracaatle alacakldrt fenni ehliyet Ye 940 yılına aid Ticaret· lıtan9ul Belecliyeılnclen: 
Odaaı vHlkalari.lc 24'0 numaralı. kanun an tarif ah çevreıinde ba~ır 1 Beyetlu H111taneıi için alınacak 2 atlet elektrik itfisü açık ek· 
laya~altları teklıf ~·~tuplarını ıhale ıftnl saat 14 e kadar Daıuıi siltmeye ken ıl•uttur, Tahmia be.leli Sto lira ve ilk teminatı 44 li· 
!.n<:u 11 e11e vermeler• lazımdır. 1 ra 25 kuruttur Şartname Zabıt ve Muamelat Mü4tirlüiü kalemiu4e 

Edi Vil~ E - . D . i d girülecektir. İhale 12.7.9'8 cuma ıüni 1aat 14 te 4aimi enelmende 
rne ayeti ncumenı aım sin en : 1 k ı· · 'lk · ı_ı. . _ . . yapı ua tır. Ta ıplerıo ı temınat ma ... uz Yeya mektupları ve '40 

E~}'°~ Kı~klarelı yel~nun 1l~150· ~3+2oö ~ılo~etrelerı nr~sın- yılına uit Tiearet Odası nıikalarile il.ale ıünü muayyen ıaatte elai· 
na 97ö2 lıra 98 kurut keşıf ltedellı tamırah ea&llJHI açık eksıltwe mi eneÜ•entle ltulunmaları. 
suretile yaptırılacaktır. İıteklilerin ıartname Ye ketifnameıioi fll$r- ı 
mek ve ekıiltmeye iştirak etmek üzere % 7,5 te•İnat makbuzlarile I lstanlaul Kemutaalıfı Satınalml\ Komisyonundan : 
5.7.940 cuma ıilnü saat 15 de Vilayet .laimi ucıüaaenioe milracaıı.l· ı Kemutaıılık kıtaları i9in 704 metre bet kutu lıa .. ran kahle 
ları. 129.1.940 ıüaü saat 11 de pazarlıkla satın alınaeaktır. 

isteklilerin tartna•cyi ıir•ek için herıin ve paaarlıta ittirak 
İzmir lakin Mtıdürlüğündea: etmek içi• de belli rin ve aaatte Fın4ıklula kemutanlık satıaalma 

Viliyet daı.lliadı kereıtHİ lskia caireıinden verilmek ve1air komiıyenuna gelmeleri. 

A 



2 

itleri, Mat.me, Hari.~ 

Karıacaıılere köprüaü tamiri aç· eks. ~335 -
AıılaDa ·Tarauı yolunun araauula ıoıe ioş. 
Fakılı 1atuyonuada yap. amearlar ve idare 

kapalı 20911 87 
,, 73983 50 

bioaıile buoa müteferri işler (şart. 5 L.) 
Glçmen evleri inş. (temd) paz. 
Taksim kııla sahaa1Dın meydana nazır kıs· kapalı z. 56100 51 

onn tanzimi iti (tart. 280 kr.) 
Artezyen kuyuları (temd) paz . 

ll~!!ar, Ki ini~ ve__!!_P_!!1_9l~!:!_ al!.!_,.,,..,Has .. tahane Lvz. 

Dit malzemeai: 69 kalem {müteabbid nam 3200 -
ve hesabına) 

Eczayı tıbbiye: 59 kalem aç. ekı. 
Taıısyon ölçme aleti Bülit marka: 10 ad. paz. 
Tıbbi ecLn Haseki but. için: 2'l l kalem 
Tıbbi ecza Cerrahpaıa hast . için 
İclrofil pamutu: 1 t. 
Krezil: 1.5 t. 
Ecza ve levazımı tıbbiye: 80 kalem 

,, 
,, 

aç. eka. 
,, 

Badem yatı: 100 k..terpio: 100 k. • kloral: paz. 
25 k.-karboo tetra klorür: 5 k. • atofan 
ıinonin: 5 k. 

549 -
300 -

5019 -
10310 so 

1280 -
i75 -

1928 ıs 
900 -

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tealaat ve malzemesi) 

Voltmetre: 100 ad paz· 
Zis kamyon akimülatörü: 200 ad. " Elektrik malzemesi: 2 kalem aç. ekı. 

Motopomp (elektrikle müteharrik yat tu- kapalı z. 
lumbuı) · 2 ati. 

Elektrik projesi yap. ıu kuvvetinden iıti. aç. ekı 
fade etmek ıuretile 

beb. 16 -
n 41 -

442 50 
2~-

350 -

M ensucııt, Elbise, Kundura,_Ç_amaŞ_!!:_! .s. 
Yatak çarıafı: 151JOO ad. pa:ı. 28$DO -

Mellilya, ve ev·buro efyası Muı!.m~a, Hah, v. s. 

Kitab dolabı:60 ad.-elbise ıardrobu:ı2 ad. aç. ekı. 

Nakliyat Boşaltma Yükletme 

Keşan.lan lJzunköprüye yiyecek nakli: 35 t. paz. 3 15 
Maden kömürü nakli: 20000 t. kapalı z. 

Mahrukat lienzin, Makine yağlan v. s. 

Ben2in: 15000 litre {temd) 
Mazot: 5 t. 
Benzin: 70 teDeke 
Kek ı.ömlrü: 110 t. 
Karabük kok köınürü: 400 t. 
Tutufturma odunu: 10( O t. 
Benzin: 6500 litre 

Mütefer r ik 

Tavla h•latı: 30 ad .·keçe belleme: 500 ad. 
yem torbaaı: 1200 nd. 

Tavla halatı: 100 11ııl. 

Otobüılerin kaoape kılıflarının senelik yı

kanma ve ütülenmeıi (temd) 
Binek ve araba koıumu hayvan 
5.7.940 da alınacağı ilan edilen robereıt ve 

macunu alınmasından aarfınazar edildi 
Fitilli ıerit: 1 l 000 m. dQz ıerit: 46000 m. 

şerit: 28300 m. 
Çelik ve font boruları (temd) 

•r•k, Zahire, Et, Sebze v.s . 

Sığır eti: 27,5 t. 
Yulaf: 720 t. 
Yataklık k ot: 47455 k. 
Yemlik k. et: 75 t. 
T. faaulye: 1.8 t ·-pathcan: 1.8 t.-bamya: 

720 k.-k. domateı: 1845 k .. t. lııiber: 

180 k (temd) 
T. faaulye: 'l.4 t.•patlıcan: 2.4 t.-t. ba

mya: 860 k.·k. domateı: 2849 k. - t. 
biber: 240 k. (temd) 

Ekmek: 15 t. 
Koyun eti: 1 .5 t. 
SU: 7.5 t. 
Pirinç: 4 t. 
Sadeyat: l t. 
Muhtelif erzak çoeuk yuvası için: 21 kalem 

(temli) 
Ekmek: 25 t.-ıadeyat: 1,2 t · pirine: 2 .7 t.-

makarna;~.5 t.-beyıız aabun; 1,2 t .(tem.IJ 
Koyun eti: 716~ k. 
yoğurt: 1 og,5 t. 
Süt; 91250 k. 
Taze faaulye: 2.1 t .. patlıcan 2. 1 t · lııamya: 

840 k.-k. liomates: 2460 k .• t . bülııer: 

216 k, ltemd.) 
Patateı: 10 l. 
Koyun eti: 35 t. 
Ekmek: 135-172 t. francala: 31-44.5 t, 

" 
20 t 

Datlıç eti: 1 t. 
Salieyat Urfa: 1 .8 t.·zeytio yağ: 500 k. 
Süt: 1000 litre yoğurt : 1.8 t. · i<aymak: 70 k. 

ekmek kadayifi:IO k.-tel kadayifi: 75 k. 
yanı kaıiayifi: 40 k. 

Sofan, patatH, pirinç, makarna, un, pey· 
nir, il. ü:ıilm v • erzak vo ıebze 

_il. M U 7 • y • d e 1 er 
Minare enkaat. 
Ev eayaaı 

" " 
Tahta parçaları, kapı, çerçeve v. ı. 
Mermer tqları 

3750 -
aç. elu 

,, teaekesi 4 20 

" paz. 
kapalı z. 
aç. ekı. 

paı 

,, 

paz. 

3025 --: 
t l800 -
12200 -

1314 -

paz. 20494 -

" 

kapalı z. 

a~ ekı. 

" 
" 
" ,, 

paz. 
kapalı z. 

" 

JJaz. 
kapklı z• 
paz. 
aç. elu. 

" 
" 
" 

" 

pa:ı. 

aç. art. 

,, 

paz. 
aç. art. 

6600 -
41400 -

391 62 

518 25 

1575 -
42750 -

975 -
1360 -
1%59 -
4480 ·-

42l57 50 
17520 
11401 25 

319 i2 

157~0 -

59 37 

100 -
960 -

400 -
1568 39 
4149 17 

4055 02 

230 -

41 17 
45 -

752 85 
154' 54 

95 -
59 -

135 -

240-
146t -
~3 18 

165 -

25 25 

2137 50 

123 -

48 -
693 75 

281 25 

23 -
226 88 
885 -
815 -
112 

99 -

1537 05 

495 
350Q 

24 68 

38 95 

1 il 13 
320 63 

73 13 
102 -
13 71 

337 -

3123 -
1316 -
858 -
29 31 

1181 25 

158 -
305 -
200 -
49 -

4 48 

71-
72 -

MINAKASA GAZETIS& 

Balıkesir V aliliti 
Seyhan Viliyeti 
Toprak Mahıulleri Ofüi Ank. 

Kayseri iıkan Müd 
İst. Belediyeıi 

8 ·7-40 16 -
11-7-40 10 -
1-7-40 15 

13-7 40 12 -

Siirt Ankara ve İıt. Belediyeleri 15-6 40 itib . 1 ııy 

M.M.V. SAK 

inhisarlar Umum Müdürlü~ü 
Tophane Lvz. SAK 
İst . Belediyeıi 

" ., 

" 

2-7-40 11 -

2-7 40 
10-7-40 
3.7.40 
3-7-40 

15.7.40 
15-7-40 

16 
15 
14 

Çorum VU. İst ve Ank. Sıhhat Müd. 10-7-40 

14 -
14 -
14 -
15 -
14 JO Tephane Lvz SAK 10-7~ 

M.M.V. SAK 
,, 

İoblsarlar Umum Müdürlütü 
D. D. Yolları Haydarpaıa 

Saray İlçesi Uray Batk. 

Tophane Lvz. SAK 

Ormn Fakültesi SAK Bilyükdere 

!dirne Askeri SAK 
D. D. Yollları 9 cu lılet. Sirkeci 

Başvekllet Evrak ve Lvz. Mü.l. 
Torbalı Belediy .. i 
BorooYa ., 
İzmir Emrazı Sariye Hut. 
Deniz Ln. SAK. Kaamıpafa 
Teplaane Lvz. SAK 
Orman Fakültesi SAK Büyükdere 

Balıkesir Ask. SAK 

lııtaalıı•l Komut. SAK Fındılllı 
lı:mir Belediyesi 

KayHri Aık. SAK 
Aıkerl Falıır. U. Mili . SAK Aok. 

Tophane Ln. SAK. 

2-7-49 14 -
2-7-40 11 -
2-7-40 16 30 

15-7-40 15 

9.7 40 15 

10-7-40 14 -

12 7 .411 13 30 

28-6·40 15 -
13-7-40 11 -

6-7-40 
17-40 

10 7.40 
11.7.40 
4-7-48 

15-7-40 
12·7-40 

29-6-40 

lO -
il -
ti -
ıo -
it -
15 30 
13 30 

10 -

2-7-40 11 -
22-7-40 18 -

4.7.40 15 -

Siirt, Ank. ve lıt. Beled. 15-1-40 itib. 1 ay 

Söke Aıkeri SAK. 

" 1.t. Kemut. SAK Fındıklı 

" İzmir Lvz. Müd. 

,, 

izmir Bmruı Sariye Hut. 

" ,, 

" 
" İzmir Beled. 

lzmir Efrafpaıa Hut. 

idirne Aıkeri SAK 

" 
• 

İzmir Lv:ı. SAK 

Balıkeair Aık . .SAK 
,, 

İıt. Sıbbi Mileaseıeler SAK 
Orman Fakülteıi SAK Biyük4ere 

,, 
,, 
• 

" 

lat. Belediyeai 
lıt 4 cu icra Betiktaı Sereocebey 

Yokutu ,,; 8 
İıt. 2 ci icra Beyotla Aynalı Çeıme 

!ınio Cami Sok. Abdullah Aprt. 
l.t. ·Def terıiarl ıtı 
l:ımir leleıl, 

19·7-40 
20-7-40 
29-6·40 
29-6·40 
5-7-40 

~-7-40 

t 1·7-40 
l 1-7-40 
11-7-40 
11-7-40 
ıt-7-40 

22-7-40 

8-7-40 

5-7·40 
20-7·40 
20·7-40 

5-7-40 

21-MO 
3.7.40 
3-7-40 

12-7-40 
12-7-40 
12-7-40 
12-7-40 

ti -
11 -
10 30 
10 -

18 -

lO -
10 -
10 -
10 -
10 -
16 -

12 -

10 -
10 -
it 3i 
15 -

li -
18 -
14 30 
13 30 
U30 
13 30 
13 30 

12-7·4t 13 30 

1-7--10 14 -
9.4.7.40 9 -

s.ıft-1.40 15 -

4.7 .... 14 -
22-7-41 16 -
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lstanbul Belediyesinden : 
Fındıklı ile Taksim aranndaki ı<azaacı yoku,undo bulunan 

Kazancı camii minaresinin enkazı puarlıkla satılacaktır. Tah· 
•in bedeli 59 lira "ST kurut V•' teminatı 4 lira -46 kuruştur. 

Şartname Zabıt ve Muamelat MüdüdürUltü kalemiude ıörüle· 

cektir. haele 1. 7. 940 pazartesi gÜ !ı Ü saat 14 de Daimi EncÜ· 
meoııle yapılacaktır. Taliplerin teminat makbuz veya mektubla· 
rile ihale güniı muayyen ısaııtta Daimi Encümende bulunmaları . 

zırı--.-- aım• --. .. 
M. M. Vekaleti Satınalmn Kemisyonundan : 

-

Jielaeriae tohmin edilen fiyatı 48 lira SU kurut olan 200 adet 
Zia ka•yoD akimülitörü pazarlıkla sı tın alınacaktır Pazarlıtı 2.7.940 
salı güoi'i ıaat 11 decir. Kati teminatı, 14{)4 lira olup şertuamesi 
komiıyenda ılrüUir Tal iplerin muayyen va!.ille r.t M. V. Sa. Al· 
Ke lııulunmaları. 

•*• Seher adedine tahmin eclllen fiyatı: 16 lira olan 100 adet 
voltme•re pazarlıkla SBhn alınacaktır. Puarlıtı: 2.7.9-tO ııılı günü 
aaat 14 dedir. Ka\i teıninatı: 240 lira olup ıartnameıi komisyon~• 
ılrülilr. Taliplerin 111ua71en vakitte M. M. V. Sn Al. Ke.da ltulu•· 

aları. 
m * • • 

Kalorifer teaiaatı için malzeme alınacaktır. Bak: erzak ıütuaun• 
.la İıt. Beleli. ilhına . 

• • * 
2 kalem elektrik malzemesi alınacaktır. Bak : İnhisarlar Umuıtı 

Müd. iliolarına. 
~------

MeBIUClt- E 8 - t\undura - {;amaş-1r v. s. 
Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satmalma 

Komisyonundan : 
Tahmin eclilen bedeli 124,000 lira olan 40 00 wetre ipek kum•t 

askeri fabrikalar 111aum ruüdürltiğü merkez satın alma komiıyonuıı· 
ca 12 7 940 euma günü ıaat 15 te kapalı zarfla ihale edilecektir· 
Şartname 1 lira 20 kurut mulcabilintle komisyondan verilir. 

Taliplerin munkkat tc inat olan 7450 lirayı havi teklif ınek· 
tuplarını mezkür ıüııde ıeat 14 de komiıyona vermeleri •c kendi
lerinin ıie 2490 n• aıaralı kanunun 2 ve 3 ıoadıılelerindeki vesaikle 
kowiıyoncu olmadıklarına ve bu i4le alakadar tic;:card;m olduklarU18 

dair tioaret odaıı vesiku ' le mezkur gün ve aaatte komiıyen• 
müracaatları 

İatanbul Seledlyesinden : 
Cerrabpaıa , Beyotlu ve Zührevi hastalıklar butaaedle Zey

aelıı Kimil dotumevi ve Eyült ıılispanseri için alınacak dimi, patis
ka, yatak yüzü, Amerikan bezi, pamuk, havlu, karyola vesaire k•• 
palı zarf usulile ekıiltmeye konul•uıtur. Mt:cmuunuıı tahmin bedeli 
969ö lira 8 ) kuruı ve ilk teminatı 727 lira 26 kuru~tur. ihale 
12 7.940 cuma fÖDÜ saat 15 de claiml encümende yapılacaldır. 'f•• 
liplerin ilk teminat maklııuz veya mektupları ye 9;&0 yılına aid ti
earet edası vesikalarHe 2490 numaulı kanunun tarifatı ~evreainde 
hazırlıyacacakları teklif mektuplarını ihale günü sant 14 e kad•1 

' dai•İ encümene vermeleri. 

Nakliyat -JE_kLe_me - ~~~a 
D. o. Y. 8 inci lıletme Komisyonundan : 

Mubamwen beıieli 20400 liradan ibaret AIHncak ve Halkapıoııf 
depolarına bir ıenede gelec~k tahminen 4000-:) ton kömürün ıart· 

nameai veçlaile tabmil ve tahliyesi kapalı zarf uıulile ekıiltmeye 

konulmuıtur. 

lbaleai li.7.1-40 .. ı. ainü saat 16 da Alsancakta İşletme bin• 
ıın.la kemisyenumuzoa 1apılacaktır 

İıteklilerin 1530 liralık M. teminat maltbuzlarile teklif mektup• 
larıaı a7ni guu ıaat 15 e kadar Komisyon Keiılitine vermeleri la 

1 
aım.lır. 

: Şartnamesi lzmirde 8 , Ankarada 2 ve lıtımbul.la 1 inci lşletın• 
1 
kaleuıinıien bedelıiz alınır. 

Mahruk~~m~!:ızfo, Viacina_ı~~n v. s. 
Kilit Beleciye Reiıliğinden : 

600 ten odun kapalı zarf uıulilc tekrar ek.iltmeğe çıkarılmııtır• 
E\ı:ıiltıne 4.7.94U p erşembe ıinü ıaat 16 da belediye encümeııi 

' huzurunda yapılaeaktır. 
Muhammen beıılel 7500 lira, mYvakkat teminat 562 lira 50 ku• 

ruştur. Şartnamesi belediye ıiaireıiode ıörülebilir ve iıteyenlere bll• 
be.lel röoderilir. 

İtinde ticaret oduı ve kanuni veai"aları bulunan kanuaa uygun 
teklif mektupları 1&at enhcte kadar kabul edilir. 

Bornova &elediyesinden : 
Mezbaha kamyon• i9io 7etmiş teneke benzin açık artırma ile 

ıatın alınacaktır. 
Eksiltme 10.7.941 çarıamlııa rünü ... t OD altıda Bornoya bele', 

diyetinde yapılacaktır. 
Beher tenekeıinin aubammeo fiy .. h 420 kuruttur. 
Depozito akçe1i 23 liradır. 

Ter balı Belecliye Riyasetinden : 
Bele.liyembln 948 yılı llatiyacı olan 5 ton mazot 15.6 940 

tarihinden itibaren 20 ıün müd~letle açık eksiltmeye konul· 
muıtur· 

Ekıiltme 5.7.941 cuma eünü saa t 11 de Torbalı belediY' 
daireıinde icra elunacaktır. 

M· M. Vekaleti Satınalna Komisyonundan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı : l lli8 lira 4) kuraş olan 50 t•" 

lavamariıı kömürü, 3 ton gürıen o.lunu, 250 kilo makine yaj"ı, 5!1 
kilo potu, 50 kilo lıtüpii, 35 kilo gu yağı açık ekıiltmeye k~11' 
muıtur. Ekıiltmeıi : 11 7-940 çar.şam•a rünü saat 11 d•dir. 111' 
teminatı : 81 lira 67 kuruı olup şnrtııa111esi lı.omiıyonda görüllf· 
Taliplerin muayyen vakitte M.M. V. Sa Al Ko. da bulunmaları. 

Sergama Peleciye Riyaıetinden: . 
Açık ekıiltmeye lıemıalan bin sekiz yüz kilo kuru ltubar siliı~clı' 

yatı, iki lııio kilo aıalıine yaflama yıı.gı, kırk ıekiz .kilo üstüpU)'~ 
talilıı çıkmamuıudan ekıiltme en gin tcmdic edilerek ibalele': 

l 
t 7.i40 tarihina raalıyaa p11Zarteai günü ıaat 15 te :lelediye dair• 
ıinde 7apalaoaktır. 
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Al.; . _c::ık ltu aalluın mubam•ea ltetlelleri iki bin ıekiz lira, 
lbuvakkat teminat miktarı yb elli lair liradır $artnameleri lele•iye 
lcalemindea parasız. alınır. 

Talihlerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 lncü ma4'delerind~ yazılı 
~esikaları hamilen mezkur ıün Ye saatte Belediye Riyasetine mü· 
racaatları 

---~--------~-----~~~---~-----~ 
Mutefer.rik 

latanbul Komutanlafı Satanalma· Komisyonundan : 
Komutanlıkta &ulunan 488 adet benzin varili me•cut şartname· 

•ine göre içi ve dıtı ralvanize ettirilecektir. Panrlıtı l 7 fl4n günü 
ıaat 11.ele Fındıklı4'a komutanlık satınalma komisyonunda yapıla · 
caktır. isteklilerin &elli riin ve saatte mezkur kemiıyona ıelmeleri. 

D. D. Yolları ve Limanları İtletnıe Umum Müdürliğünden: 
Muhammen bede-li 1250 lira elan makas el ili ve yatakları için 

S060 kilo plombajin taahhiidünl ifn edemiyen mütealalait nam ve 
hesabına 6 7 1940 cumartesi ıüal ıaat I0,30 io. Haydarıtıışada Gar 
binaaı dabllindekl kemiıyon tarafından açık eksiltme usulü ile satın 
•lınacakhr. 

Bu işe 1irı11ek isteyenlerin 9.3 lira 75 kuru~luk munkkat temi
nat ve kanunun tayin eltili vesaikle birlikte eksiltme günü aaatine 
lcadar komisyona mtlracaatları llzımdır. 

Bu ite ait tartnameler koıniıyendan parasız olarak dağıtılmak· 
tadır. 

İıtaa'-ul ICemutanlıiı Satınalma Komiayenundan: 
Koınutenlık birlikleri İ'in 2.7.940 ~ünü 1&at 11 de pnarlıkla 

IOO adet tavla halatı ıAtın alınacaktır. İsteklilerin şartnameyi ıör
tnek için hergüa pazarlık içinde belli gün Ye saatte Fındıklıda 
komutanlık ıatınalma komisyonuna müracaatları. 

Gaziantep Vilayet Enciimeninden: 
Gaziantep-Nizip yolunda açık eksiltme ile yaptırılacak olan 

152,75 lira bedeli 4'7 adet kilometre taşının ekıiltme mfiddet 011 

iln temdit edilmiştir. 
Taliplern 4.7 940 perşembe J"iintl saat 10 da 11 lira 46 kuruş

lnk muvakkat teminatı hamilen vili7et encümenine müracaatları 
İlin elunur. 

D. D. Yollara ve Limanları İıletme Umum idaresinden : 
Mubaauneu bedeli 3400 lira olan wııhtelif e9'atta 20'!0 adet 

timento künk 8.7.1941 c:uma rünl saat 10,45 dP. Haydarp•11•«a gar 
liinası dahilindeki komiıyen tarafından açık ekıiltme usulile satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek iıtiyenlerin 250 liralık muvakkat teminat ve ka
tıqnun tayin ettiği veaaikle birlikte ekıiltme günil Haline kııdar 
tomiıyena müracaatları lazımdır. 

Bu ite ait şartnameler komisyenda11 parasız olarak datıtılmak· 
tadır. . 

Ankara Elektrik T. A Şirketinden : 
50 Damaca• a Tuz.ruhu takribi ve safi kiloıu 3250 
500 Kilo Beyaz taranmıt tbtüpü 
800 Kilo Arap ıabunu 
100 Adet İyi cins haaır süpürge 
50 Kilo Soda 
10 Kilo Kaol 25'1 'er gramlak kutularda 

Yukarıda yazılı temizlik malzemesine ihtiyııç vardır. Taliplerin 
8 tem'llUZ 19411 pazartesi gilııü saat 15 e kad"r teklif mektuplarını 
tirketimize tevdi etmeleri ilin olunur. 

Kızılay Cemiyeti Umumi M~rkezinden : 
2:'i adet 28.5 X 46 X 37 25 atlet 18.5 X 31 X 25 5 !b'adıuda ·, 

Cem'an 50 adet grafit döküm pataaı'nın 
finakua ıuretrle satın alınacağı ve ihalesinin .2 7.940 tarih 

MIHAKASA GAZ!TESI 

* 

• * • Kemutaalik kıtaları için 29.6.,49 günl aaat 11 da pazar· 
lıkla T5 ton yemlik kuru ot satın alıaaQaktır. İıtektilerin !telli ründo 
Fıudıklufa komutanlık ıatınalma komisyonuna relmeleri 

Tahmin İll< 
İs tanbul Belediyesind •n: 

bedeli teminat 
3075 ( o 23 1 63 Haseki, Cerrahp , , , Zührevi Hastalık! r hasta 

hanuile Zeynep Kamil DoK"unıevi ye sari 
hastalıklar mücadele oıerkezleri için lüzumu 
olan nrpa, Jııınan, ot ve kepek. 

818 00 61 20 itfaiye revir binasına yapılacak kalorifer teıi-
utı için lüz11mu olan malzeıne. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mikdarları yukarıda y ıızılı ar
pa, aamnıı, ol, kepek ve kalorifer malzemesi satın alw ok Üt.ere ayrı 
ayrı ı çık eksiltmeye konulmuftur. 

~artnameler za\tıt ve muamelat müdürlütü kalewi0ie görüle• 
cektir. lbale 11.7.940 perşeaıbe günfi saat 14 de daimi encümende 
ynpılaoaklır. Talihlerin ilk teminat makbuz veya mektubları ve 940 
yılına aid Ticaret Odası vesikalarile iha'e ıilnü muayyen saatte dai 
mi encümende bulunmaları 

İstanbul Levazam Amirlifi Satınalmn Komisyonundan : 
Rumeli eiheti Anadolu ciheti 
80,000 kilo 40,000 Patlıcan 

23,000 " 12,000 Bamya 
5:!,UOO " 24,0 IJ~ Kırmızı domııteıs 

B,000 ,, 36()0 Dolmalık biber 
6,000 demet 1,400 Maydonoz. 

Yu1tarıda cins ve miktarı yazılı ~ kalem sebze alı11llcaktır. pa· 
zarlıkla eksilt::nesi 4.7.940 per~embe günü saat 14,30 da Tophanede 
Lv. amirliği ıatınalma koıniıyonuoda yapılacaktır. Rumeli cihetinin 
ilk teminfttı 638 lira 34 kurut, Anadolu cihetinin ilk teminatı 2'6 
lira 23 kuru,tur. isteklilerin kanuni veıikalarile belli saatte kemiı
yona gelmeleri. 

* • * 156,420 adet lia .. n alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmeıi 4.7 '4() 
per,e•be ıünü saat 14 de Toplaanede Levazım Amirliği Satın· 
almc. komiıyonundıı yapılacaktır Tabnait1 bedeli 4'592 lıra 60 kuruş. 
ill< temiuatı .i5 I lira 95 kuruştur. Şartnamesi komisyonda rörüU1r. 
isteklilerin ltelli saatle komisyona gelmeleri. 

• • • Üç ylL on sekiz bia dört yüz yirmi bet kilo lıoyun et 
alınacaktır· Ko.palı zarfla eksiltuı_e~i 12.7.930 cum11 gönü aaat 15,30 
dıı Tophanede lstrrnbul Levazım Auıirlif?i Satınalma Komisyonuııdo 
yapılacaktır. Tahmin beJeli yüz kırk üç bin iki yüz doksan bir 
1 ra yirmi beş kuruş, ilk teminatı 8U4 lira 56 kuruştur. Şartnaweıi 
716 kuru'a konıiıyendan alınır İsteklılerin kanuni veıikalarile 
beraber teklif ınektupluını eksiltme ı .. atinden b'r .uat evvel lto 
misyou ı1 vermeleri 

* • • Üç yüL kırk altı bin altı yiz &de sığır eti alınacaktır, Ka· 
palı zarfla ek11iltmeıi l :!. 7.940 cuma günü saat 15,3!) ela Tophanede 
İstanbul Leva:ıım Amirliii Satıııal•a komiıyonuıııla yapılacaktır. 
Tahmiıı bedeli yü:ı yirmi bir bin iiç yüz on lira, ilk teminatı n 15 
lira 50 kuruştur, Şartnamesi 6ll6 kuru~a komiıyoııdan alınır. İstek
lilerin kaııuııi vesikalarile lteraber teklif mektuplarını ekailtwe 
aaatinden bir saat evyel komiıyona vermeleri 

• • • 
Arap sabunu ve ıeda alınacaktır. Bak : Müteferrik sütununda 

Ankara Elelctr ik T. A. Ş ilanıntt. 

(Oevnmı 4 üncü sayfadn) 
!alı günü saat onda yeni postane civarında Kızılay lıtanbul SRtı' • -
Deposu Direktörlüj'ünde icra edileceği ilin olunur. ı ı 

- --- - -- -
EN i y İ 

Balıkesir Aıkerl Satmalma Komisyonundan : 

GIDA MAKAltNADI 

M 1 
MAKARNA 

K A 
FABftiKASI Adet Cinsi ı 1 

30 TulR halatı ! , 
.500 Büyük bey keçe bellerue 
60H Kadana yern terbası MAMULATINI TERCİM EDİNİZ 
580 Mekkiri yem torbası 1 .____;__ 

Yukllrıda cins ve miktarı yazılı mutabiye pazurlılda satın alına- 1 1 ADftES: Galata, Karaluly, Tüuel yaaıoda l'er9e111li ıek. ~! 21 . 23 
Cakttr. ı -- - I 

İhalesi 29.6.940 cumartesi ~nü saat 10 da Bahkeıir kor uhn- 1 Taşra *İ,arişle1ri derhal icra olunur-. 1 
•lıaıa komisyonunda yapılacaktır. • _ - - ---· __ ~ _____ • 

Nuwunesiai görmek isteyenler her gün satınalwa komisyeııun· 
da görebilirler. 
. Taliplerin muayyen olan saatte koıniıyena müracarıt etmeleri 
ılaıı olun ur. 

lstanbul Sıhhi Müeaseselwr Arttır. ve Eks Komisyonundan : 1 
Müteahhitlerin Dikkat 

Nazarına 
,,GÜVEN" EL ARABALARI 

Mulaam- Ye 7,5 
Ciaıi Miktarı mea 1. teminatı 

Ekıiltmeaia 

tekli ıaatı 

Lira K. Lira K. - --- ----- -----
Ecaayı Tıbltiye 59 Kalem 549 00 41 17 Atık ek. 16 
Elektrik malzemHİ 2 ,, 442 50 33 18 ,, ,, 16,30 

1 - Müfredat liıteleri mucibinee y•karda ciuı ve miktarı yuılı 
iki kalem eşya lııizalarında göıterilen usuBe-rle satın alınacaktır. 

ll - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, ekılltme saat
leri biuılarında yazılıdır. 

III - Eksiltme 2. Vll.940 salı riinü Kabataıta Levazım ve 
Mübayaat Şu9esindeki Ahm Komiıyouuuda yapılacaktır. 

ıv - Liıteler sizi reçen fubede tetkik eiilebilir. 

V İıteL:lilerin tayin olunan rün ve ıaatlerde % 1,5 pnnme 
paralarile birlikte mezkur Komisyona müracaatları (5428) 1-4 

• • • 
Muh. bed. %7,5 tem. Eluiltmeıi 

Cinsi Miktarı lira lır · lira lıı:r. şekli saati 

Likör ve tarap 
etiketi 

398,000 takım - - paz. 19.Vll.940 14 

Bira çekme makinesi 60 atlet 6000 00 450 00 k . zarf 15 
Sarı tırtıklı ali 28,000 tabak11. sif 

minyum kltıdı 176 kı. 3i7 00 2' 00 •tık ek. I~ > 14 
l - Şartname ve n6muneleri mucibince yukarıda cins ve mik 

tarı yazılı ÜÇ kalcıo efya hizalarında fisterilen usullerle Hhn alı· 
nacaktır. 

il - Muhammen 9edelleri, muvakkat teminatları ekıiltme aün 
ve saatleri hiı:alarmda yazılıdır. 

111 - !ksiltme .hiaalarınia yazılı ıi1n ve saatlerde Kabatafda 
Levazım ve Mubayaat Şuheıintleki Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartııaaıeler söı.ü geçen Şubeden parasız rıılınabileceti gi
bi nümuueler de görülebilir. 

V - llira çekme makinesi münakaauıua girecekler mlhürl6 
teklif me~hıblarının han1111i \enikle Yo 7,5 güvenme parası mak
buzu veya lnnka teminat mektubuau ihtiva edecek kapalı zarfları· 
nı i hole aünü ekıilhue aaatinden !tir saat evveliae kadar mezkur 
Komisyon Batk ıınlıtına makbuz muka9ilinde v~ro::eleri lazımdır. 

Diğer ekıillmclere ı:ireceklerin ~~ i ,5 fÜvanme paralarile ltirlikte 
adı ıe~eu Komiıyona müracaatları. (5291) 2-.f 

••• 
1 - İdaremizin Erzurum lst MtdlrlfitGne b•tlı • Ak > tuzla

sında c66» adet aölün lnfatl kapalı zarf u:ıulile ekıilimeye kon
muflur. 

il - İıbu intıatın ıaubammeıı bedeli 25.8t0, l 1 liradır. 
UI - E'uiltwe evrakı 13'.l kur.ış bedel muka.ilioie Oalatada 

yolcu 11&lonu kartısınd~ İubiHrlar Uwum Müdürlütü Tuz Fen Şube· 
sinden ve Erzururoda inhisarlar laı Müd6rlü;üıı4'en alınabilir. 

iV - ~kıiltme 10 Temmu7. 940 Çarşamba günü Hat on bett• 
Erzuruında lnhiıarhr Baf Mildürlüzü Binasındaki Komiırendıt ya
pılacaktır. 

V - İstekliler telıtlif evrakı m .. yanına 4imdiye kadar yapn.ıt 
oldukları bu kabil İtlere ve Tıoaret Oda.sına kayıtlı olduı.larına aid 
olım vesikaları da ko7ncaktır. 

VI - Ekıiltmeye iıtirak etleceklerin ya diplomalı mühendis ve 
mimar olı.oalorı ve bunu ınüeyıet vesilcalarııu teklif evrakı meya· 
nıııa ilAve etmeleri veyahut. intaatın deYamı miitldetinoe itin ba
tında ya ltir mlbendis veya aivelman itlerinde meleke keıltetmiş 
bir fen memuru iıti .. iam etm•leri farttır. 

Vll - Muvakkat temioal miktarı yü•de yedi butuk hesabile 
1938 liradır. I'eminat için Milli •ankalar mektuplarile BorH fiyat
lıırıodan yüz•e en ltet neksanile MilU ealum aa ka•ul edilebilir. 

Vlll - Teklif mektuplarını ve di;er evrakı .. avi urfJar ihale 
ıönü saat c 14> tle kainr Erzurumcia İnhisarlar Bat Mltlürlütüne 
mııkbuz mukabilinde verilir. Posta ile gö11ier.len tekliflerin ihale 
aaatinden !tir aaat oYveline kadar ıelmiş elmaaı ve zarfın kanuni 
şekilde kapatılmış ltulunmuı lbımdır. 

lX - Peıtada v.aki ela9ilecek ıecikmeden tlolayı idareml:ı bir 
ıuua mes'uliyet kabul etmez. Bu huıuıta tla .. a fazla tafıilit almak 
iıteyenlerin 3 ünoü raaddede ya•ıh yerlere mGracaatları. (5018) 3-4 

••• 
Mubam · beıi. %7,5 tem. Ekıiltmeoia 

Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. tekli ıaati 

Siklop çembe,.i 60 ton ,,mdteahbidi namına .. pazulık 14 
Rakı mantarı 3, 186,000 adet ,, ., ., 15 

1 - Şarlııame ve nümuneleri mucibince yukarıda cins ve mik· 
tarı yazılı n2" kalem malzeme müteahhitleri nam vo besaltına pa• 

\ zarlıkla satın alınacaktır. Leyi! tıp. ~alelt~ !~rdunun 231300 pa~9a. çamafırlarının yıkattı 
rılıp ütulettırılme11 ıtı kapalı zarfla ekaıltınıye konulınuştur . 

E'ııiltme 111.7 940 çartamba günü saat 16 da Cataloflunda 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürliigü binasında kurulu komiıy011 • 
lia yapılacaktır. 

! il - Paı.arlık 12. Vll . ~40 cuma ıünü hizalarında yazılı saat· 
Ziraat itleriacie ; f•H İnaaatmda ; laf, kireç ve çimente lerele Kaltatatda Leuzım ve Mubayaat Şulteıindeki Alım Komiı· 

ocaklarıntla, tutla laar111anl1&rıntla Ye iter aevi intaalta kulla· yoııuoda yapılacaktır. 

Muhammen fiatı 10,268 lira 74 kuruttur. 
MuVBkkat teminat: 770 lira 16 kuruttur. 
İaıtekliler şartnameyi her gün Jcomiıyoudan alabilirler. 
istekliler 1940 yılı Ticaret Odası vesiknsile 249tl 19yılı kenuııdıı 

hı.ılı veıikıılar ve bu işe yeter ~uvakkat teminat mektup veya 
tbakbuLunu laaYi teklif zarflarını ihale saatinden bır ıaat eyvel 
lalakbua mukabiliotle komisyona vermeleri. 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonundan: 
Tabı:nin edilen ltedeli 8287.50 lira olan 1300 taııe kazan tutya· 

•ının 29.6 940 tarihine rastlayan cuı.oarteıi günü 1aat 11,30 da Ka
•ınıpaf&tla buluna• eleni:a levazım aahnalma komisyonunda pazar· 
lıkla ekıilt111esi yapılacaktır. 

Kati teminatı 1243.13 lira olup şartnamesi her gün iı; saati da
~ilinie mu.kür komiıyendaıı bedeJıiz alınabilir. 

isteklilerin '.!490 sayılı kanunun istediği ve1Bikle birlikte edı 
l'~çen kemisyona müracaatları. 

* • • Ta .. mio edilen bedeli 5600 lira olan bir adet kaırıyonun 2 
le .. 111ua 940 tarihine raatlıyan sah günl saat 11,30 da pazarlıkla 
•1'ıiltmesi yapılacaktır. 

Kati teminatı 840 lıra olup tartnameıi her gün komisyoudnn 
-lı•a~ilir. 

isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı veaaikle birlikte belli fÜıı 
•e •autte Kaaııııpatada bulunan kemiıyooa milraeaatları. 

fu_-1<, Zahinı, Et, Sebze v. ~ - _ _ ,,__,, _ _, 
lıtanbul Komutanlığı Satmalma Komisyonundan: 

Kom•tanlık lutaları için 2t.i.9~U ıinü ıaat 10,30 da 47455 kilo 
htakhk kuu ot satı• alınacaktır.)ıteklilerin belli ründe Fıoclıklıda 
'-tanalma kemiıyenuna ıelmtleri, 

nılır, dayanıklı .. iter işe elveritlidir. 1 111 - .Şartnameler sözü ıeçeu Şubetlen para11z alınabileceti rtbi 

"GÜVEN• 10.RK ANTRASiT SATIŞ YERİ IV - İsteklilerin pazarlık için tayin elunan ıün ve saatte teklif 
Atlreı: aeyetlu, lııtiklil Cai .• \! ~/22 1 nümuı ı eler ele rörülebilir. 

SIPARl$LER DERHAL iCRA OLUNUR edeceklui fiyat üurinclen Y. 7,5 güvenme paralarile birlikte meı.· 

•ı:mmıı:!ll~ınmm••••••••••••••Iİ kur Komisyona müracaatları. (5204) ı-4 
Türkiye 

Cam Fabrikası t 

J 
l 

• 
ıse ve ... 

ANONİM SOSYETESİNDEN : 

1 Saim alrn~a~I". ~a~b~.io ~'~ ~c~n7 ~ö~n•c~ ~ ~"lan Öğ· ı: 
reıınıek üzere en ıe.ç 1.7.940 akşaoı saat 17 ye kadar Gelatacla 

J Per,eınbepazarında it hanındaki Büromuza müracaatleri. 
~ . 

1 - ldare111i1 ihtiyaeı için 309 kilo aaf bakır paıı:arlıkla saını 
alınacaktır. 

il - Pazarlık 21 .. Vl.940 euınartesi rünü saat 10 tla Kahataıda 
Levaımıa v~ Mubayaat ŞubHiııtleki Alılll Kemisyonunda yapılacaktır. 

ili - isteklilerin pazarlık içiu tayin elunen giin ve Halle tel,. 
lif etlecekleri fiat üzerinden Y. 7,5 güvenme paralarile birlikte mu. 
kür Komiıyoaa ı•lmeleri ilia •l.uur. (5j94) 4-4 

• * "' 
Cinsi Miktarı lkıiltme tekli Saati 

---- ---- -----
iO kiloluk tuı. çuvalı 150,000 adet pazarlık (mGteah .. illeri) 14 

namına 

1 - Şartnamesi muci9ince 150,000 adet 50 kilel .. k tuz. çuvnlı 
wüteahlıitleri nam ve he1abıaa paı:arlıkla satın alıııscaktır. 

il - Pazarlık 5. Vll. '40 cu•a ıiail Kaltatatela Levar.ım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyenunda yapılacaklar. 

lll - Şartnamesi IÖZÜ ıefen Şubede fÖrÜlebillr, 
iV - İıteklilerin pazarlık için tayin eluaao riln ve saatte teklif 

edecekleri fiat ve mikdar laerindeo X 7,5 ıilvenwe paraıile bir· 
likte meı.kir Komiıyena müracaatları. (50.54} 4-4 

• •• 
l - Sinop civarında kuaya utrayao Kızılırmak vapurund ıki 

iclaremiıe ait 20060 çuval tua ve 2000 adet boş çuvalıo çıkartılması 
lıi şortnıuaesi mueibince puarlıkla ihale olunacaktır. 

II - Pazarlık .5. Vll.,40 euaa ıünl ıaat 16 tla Kaltataıia Le
vazım ve Mubayaat ŞulteaiAdeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111 - Şartname ılz.I ıeçen t•beien par&11z alınaltilir. 
iV - lsteklilerio paurlık itin tayin oluoan ıUn ve aaatte tek· 

lif edecekler fial lıerioden x 7,.5 rilvenme paralarile birlikte mez .• 
kGr Komisyona miiracaatları . (5097) 3 4 

- ~ti;;; Sahibi ve Yazı ifİeri Direkleri: lamail Girit -
Baaılclatı yer: Akıa Buamni l.taab•I 
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ABONNEMENTS 
V ille et Province 
2 mols Ptra '450 

VEN8REaJ 

Quot:ldlen des AdJudicat:lonv 

28 JUIN 1940 

ADMINISTRA TION 

6 850 
12 1500 

E.trange r : lL. ınois Ptrs 2700 - .,,_ 
" .. 

Le No. Ptrs 5 

Gal h , Eski Gümrük Cad . 

GAZETESi Nu 5' 

Rsdi:as:- 1 •mm· 

l'clephoıı e: 49442 

Pour la Publicite ı' adreııser 
a l'Adminlatratlon Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepraneurs de l'Etat Boite Po.tale No. 1261 

Tableau Synoptique des 
- Mödc 

Adjudication.s Ouvertes Aujourd'hul 

Obiet de ı'adiudication 
Prtx c;ütien. --Lieax tl"~~~afton eflu 

Joura Heureı d'adjudicat. eatimatif proviaoirc Cabier dea Char.eı 

-------------------------------'~--~-~---------
Adj udications 'u Rabai~ 
C onstructions-fi epa ı atiens-lr av. Puhlics-rv ateriel de Construction-Carto.uraphie 
------------~-----------_ .. ------

Rcp. pont Karıneadere Publique 
Pli eaeh 

5335 - 4UO - Vilayet Balıkeıir 8-7·40 16 -
11 .7.40 ıo -

1-7·40 15 -

Constr. chaussee ı/route Adana-Tarsus 20911 87 1568 39 • Seyhan 
> hangars et bat. Adm. (cah eh 5 L) ,, 73983 50 4949 17 Office Cercales Ankara 
,, mııisons immigrcs (aj) 

Arrangement façade caserne Taxim en face 
de la Plaee (cah eh 280 PJ 

Grc iı gre 
Pli each 56100 51 405S 02 

Oir. Etablissement lmmigrcs Kayseri 
Co111. Perm. Munieip. lstanbul 13-7-40 12 -

Trav. puits aıtesiens (aj) Gre iı gre Mun. Siirt, Ank. et lst . t mois a partir du 15·6·40 

Produits Chimiques et Phnrmacoutiques-lnstruments Sanitaires-fourniture pour Hopital!..x 
---~---~~----~----"'-~-~~~------------~~---~~~--~- ~ ------

Produits phnrmaeeut.: 59 lots Publique 549 4 \ 17 Com. Aeh Econ. Monof> . Kabataş 2-7-40 
2-7-40 

16 -
Articles dentaircs: 69 lots (au nom et pr. 

compte d11 fournisseur) 
.. 3200 230 Com. Aeh Min. Def Nat. Ankara 11 -

lnıtrument pr. mesurcr la tension, marque Bu· Grc iı. gre 
lit: JO p. 

Produits pharmaccut. pr. l'h6p. Haseki: 221 lots " 
:e , 

• 
Coton hydrophile: ı t. 
Cresil: 1,5 t. 

H Cemıhpaşa ,, 
Publique 

:e 
Produih pharmac . et arlieles medicnux: 80 loıs -
Huile d'amandc: 100 k. terpine: 100 k.-ehlo· Gre iı. gre 

ral: 25 k.-carbon tetrachlorure: 5 k.·ato· 
phane synonine: 5 k. 

300 

5()19 
10310 10 

1?80 -
675 -

1928 15 
900 -

4::ı -

752 8 
1546 54 

96 -
50 

i35 -

Ele,çtri.c\te-Gaz-Chauffage CentralilflSlallation et Materieı 

Voltmetre: 100 p. 
Aeeumalateur pr. eamion Zıss; 2( O p. 
Articleı electr.: 2 lots 
Motopompe (pomµe iı l'huile fonetionnant a 

l' electrieite): 2 p. 
Drcuement profet eJeetricite a obtenir de la 

foree d'eau 

Grc n fr<l lap. 16 -
, ,, 48 -

Publique 442 50 
Pli eaeh 2200 -

Publique 3 50 

Habillement - Chaussures - Tissus - Cu1rs 

240 -
146·1 -

3,J 18 
165 -

25 25 

Coın. Ach. lnt. Tophane 

Com. Perm. Municip. Istanbul 

" ,, 
" .. 

Vil. Çorum et Dir. Hyg ht. et Ank. 
Com. Aeh. lnt Tophane 

Com. Aeh. Min Def. Nat, Ankara 

" 
Com. Aeh Econom. Monop. Kabııtachc 
l ~r Expl. Ch. de feı Etat H . paşa 

Presid. Munieip Kaymakam. Sarny 

10·7·40 15 -

3.7.40 14 -
3.7.40 14 -

10-7-40 14 -
15-7-40 1.f -
J0-7-40 15 -
10.7.40 14 30 

2-7-40 
2-7-40 
2-7 40 

15-7-40 

9.7.40 

14 -
11 -
16 30 
15 

15 

Orap de lit: 15000 p. Gre a gre 28500 2137 50 Com. Aeh. Jnt. Tophane 10-7-40 14 -

Ameublemenf pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 

Bibliothequc: 60 p.-i'aule·robes: 22 p Publique 123 - C A . Faeul. Forestiere Büytikdere 12-7·40 13 30 
Bola de Construction, Planches, Charpente 

Fabr. caiueı en eontre·plaque d'une dim. de Publique 
36 ,5 X 18 X 28 (reetif .) 

Tra'°'~ıor-~C~argament - Dechargme'!!_ 

Transport arUcles monopoliseı (aj) 
Transport eharbon de terre: 20000 t . 

Publique 
Pli cach 

C 9:f1Jjwflible • CarJ>urant-Huiles 

Benzine: 15000 litrcs (aj) 
Mazout: 5 t. 
Benzine: 70 bidons 
Coke: 110 t. 
Coke de Karab6k: 400 t. 
lois d'allumage: 1000 t. 
Benzine: 6500 litres 

lllı •!' 8 

Publique 
» 
,, 

Gre iı gre 
Pli eaclı 
Publique 

Corde pr. etablc: 30 p.-eouvcrture en fcutre: Gre a gre 
500 p.·sae a fourrai'c: l 200 P· 

Corde pr. etable: 100 p. , 

3750 -

1025 -
11800 -
12200 -

Leuivage et repauagc pendant unc nnnec des 1314 
houues des canapes des autobuıı (aj) 

Animaux de monture et d'attelage de voiture Gre iı gre 
L'odjudieation qui dcvait avoir lieu le 5-7·40 

pr. l'nebat de roberroit pate a ete annulec 
Ruban a mhhe: 11000 m.-ruban simplc: Grc i rre 20494 

46000 m,•ruban: 28300 "'· 
Tuyaux en acier et en fonte (aj) 

Previsl ona 
f'arine pr. pain: 260 t. (eah eh 228 P) 

,, 

45500 -
(au nom et pr. comptc du fournisseur) 

Thon: 10000 boite" dolma a l'huile: 10000 bottes 
Beurrc: 68 t. 

Gre iı grc la boite O, t "-O, 23 

Orge: 600 t. 
Pain: 135-17'2 t.-frangeole: 31--44,5 t. 
Pain: 20 t.·viande de claglitch: 7 t ·bcurre: 1,8 

t.-lait, yoghourt et diverş autreı legumeı 
et fruita 

Pli cach 68000 -

» 
Gre iı gre 
Publique 

36750 -

184 -

693 75 

281 25 

23 -
226 88 
885 -
915 -
112 -

9'J -

1537 05 

3412 50 

285 -
4650 -

2756 25 

Dir. Gen. Statiıtiquc Ankara 

Dir. Pr. Monopoles Diyarbakır 
9me Expl. Clı. de fer Etat Sirkeci 

l(q.40 15 -

Dans 1 O jours 
13-7-40 11 -

Dir. Eeon. et Arehives Pres. Conseil 6 ·7 40 10 -
Muııieipalite Torbali 5·7-'40 l l -

» Bornova 10-7-40 16 -
Chef Med. Hôp Malad. Contai'. Izmiı- l 1·7·40 10 -
Com. Aclı . lnt • Marit. Kasımpaşa 4.7.40 1 J - -
Com. Ach. lnt· Tophane 15-7-40 l 5 30 

,, Facul. l'ores. BilyUkdere 12-7-40 13 30 

Com. Aeh. Mil. Balıkesir 29-8-40 10 -

Com. Ach. Comm. Mil, Ist. Fındıklı 2-7·40 11 
Munieipalitc lzmir 22·7·40 18 

Com, Ach. Mil. Kayseri 
Com. Aeh. Dir. Gen. Fabr. Mil. Anlc:. 

Com. Aeh. lnt. Tophane 4 -7-40 15 -

Mun. Siirt, Ank. et lst. 1 mois iı partir du 15-8-40 

Com. Aeh. Mil. Afrı 

Com. Ach. Place Forte Çanakkale 
Com. Aeh. Corps Armee Diyarbakır 

et lnt. Ankara et lıtanbul 
Com. Aeh. Div. Elazıg 
Dir. Hyg. et As~ıist. Soe. CaR-aloğlu 
Dir. Ecole Foreıtiere Btyilkdere 

15-7-40 1 l -

1-7-40 10 -
15·7-40 11 -

12-7-40 9 30 
3-7-40 14 ~o 

12-7-40 13 30 

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

m zw• 

AVIS OFFICIELS 
D• l'Adminlst:rat:ion General• des 

Chemlns de Fer et des Ports 
d• l'Et:at Turc 

Troiı artfcleı de plaques pour accumulateur de volture 
a voyageurs d'une va\eur eıllmative de Ltqı 15.680 ıeront 
acheteı par vofe d'adjudicalion souı pli cachete le Mardi 
i.1.1940 a 15 h au local de l'Adminiıtration Generale a An· 

ı kara· 
! Ceux qui desirent y prendre part doivent remettre i. la 

Presidence de la Commission le meme jour leura offreı, un• 
ıarantie provisoire de Ltqs. 1 176 et leı "Certificatı exlıet 

par la loi, juıqu'iı 14 heures. 
Lea cahiers des charges aont diatrlhueı ıratultement a 

~ Ankara par le Service aes approviıionnementt et a Hay.tar 
paıa par le Bureau de Reception· (5052) 4 - 4 

Memento des Fournisseurs 
LES A DJUüICA 1 IONS QUI AUl<ONT LlEU DEM-AIN 29.6.940 

Com. Aeb. Milit Kırklareli : 
Vianıle ıle mouton (No 1444J 

Com. Ach. Milit. E.liroe :. 
Vıaaıle ıle baenf (No 1446] 

Com, Ach. Ceınman.l. Milit. lst. : 
Lait at yeılı:ıut (No 1448) 
Cadra• et eible (Ne 1463] 

Cem. Ach. Miuist. Def. Nat : 
P'a .. ricıatie ıı placarıl et armoiru p.:ıur mC-

dioıunenl• Lf'lo 1448) 
Teile pour lıouue (No M.SSJ 
CoaverturH H laine (No 1459} 
Teiie p11ar eHt•mea ıl 'eıe LNo 1463) 

• • bavrHıc fNo 1463) 

Vil. Diyarbakir ; 
Cenatr. maiaıma pr. iınmiıre• [No 1449) 

Co•. Ach. Mil. Maraı : 
Vianıle tle boeuf eu de chhre {No 1449) 

Mioiat. DeuanH et Menepelea: 
l.toffe pr. eoatumu (No 1451] 
Coafecli.a drapuuı; [Ne 1451] 

Cem. Acb. lnten. Ankara: 
Tran•port farine [No 1451] 

ltir . Gen Fab Mil. Ankara 
Cenatr. eıı behın arın' [N• 1451) 

Cem. Acb. lnt. lzmir : 
Haric ta, paiı clılche et re eını HU 

(No 145l] .. 

Oir. Saline Çamalh : 
Coa.tr. dep6t (No 1452) 

Dir. Hara Sultanauyu : 
Sucre, leıumea et petrole !No 1454) 

Com Ach. Mil. Sam•n: 
Lait et yoghourt (No 1456] 

OLemina de Fer Etat: 
Plomb en lingot [No 14.S6J 
Tuyaıu Berım•n [No 1462) 

Com. Ach. Corp• Armee Ba· 
likc•İr; 

Cair jaııne et noır Hvo• neuı /No 146.3) 

Com. Acb. lnt. Maritime: 
H•ile de ricin (No 1463) 
Div. articlu et ~ ncı de cbaudi~re 

[No 1463) 

NOTES ı l.es Nıımeı o• •ııtre r •ı•n· 
tbbH 90nt ceıu de notre i'>urna dan• 
lequel l' n ie • pa ru 

1 (4
) ı. ... affe iree •uiviee d'•ne aet8-

riaqııe H rapportent • clH vente•p•• 
adfudicatioa i le eur«ıdılre. • 

(l üncü sayfadan devam) 
Bahkeıir Kültir Direkt6rlüfün.len: 

Savaştepe Köy enıtitüıü ve etitmen kuraunun 1 temmuz 1940 
tan 1 haziran 1941 kadar en ltir aylık eruk ihtiyacı 20 hazirall 
1140 .lan itibaren oıı beş gün müddetle açık ekailtmeye keaul· 
m•ıtur. 

Alınacak er:ıakın adları azami ve ua-ari miktarlara qatıcla ya• 
z.alulır. · 

Açık ckıiltme Ye ihale 8 temmaz 940 pnarteai ıüni saat 15,5 
ta kiltür .lirektörlltln.lo yapılacaktır . 

En.akın f&rtnameleri ve nümuneleri Kültür .&irektörUitl ..... P 
lşyarmıla elup, iateyenlerin her jlln iileden aonra J'irolailecekler.&ir. 

Azami Aııari Azami A.,.rl 
miktar miktar miktar miktar 

Brzalua cİHİ kile kilo Erzakın cinai kil• kile 
lkmok 32CO 211)00 Fiyanko makar11a 406 258 
Keyuo eti 
Kuzu eti 
Dana eti 
Pirinç 
Zeyti• yatı 
Kuru fiı:ilm 

İnce tuz 
ıraik 
Sa.le ya; 
Te z ıeker 
Şe .. riye 

aaoo 1200 Çub•k ••kar•• 400 -
3500 120~ Çorltahk mercimek 400 20f 
~ 1200 Kabukı. mercimek 100 100 
liot iOO Nebat 800 MO 
IOO 350 Faaulya 1208 880 
31U 240 8ulpr 1580 900 

1000 800 Odun 100000 70000 
120 100 Saltuo 1100 850 

1800 12QO Un 770 480 
l lOO 801) Gaz yajı 800 600 
250 100 

İıtanl.ul Levazım Amirllii Satmalma Komisyonundan : 
201 t•• yulaf almanaktır. Paııırlıkla ekailtmHİ 2.7.940 ıalı rl· 

nö aaat 15,30 da Tephanede L.-. iwirligi Hahna1111a kemiayoauatl• 
yapılaeakhr. Nü•uaeıi ko•İsyonda gclrülür. isteklilerin kanuni ve
sikalarilo beralter belli aaatte keıuisyooa gelmeleri. 

• • • 130 ton sade yağı alınakaktır. Kapalı zarfla ekailtmetl 
15 7.940 pazartui i'lnü ıaat 15 de Toplaanede Lv. imirliti •llael-
111a komiayon•nia yapılacaktır. Tahmin bedeli 149,500 lira ilk te
miııah 8725 liradır. şarhıamcai 747 kuruşa koD1iayondan ahnar. ~ 
teklileriu kanuni veaikalarile heralter teklif mektuplannı olı8ilt•• 
aaatin.len ltir saat ev•cline kadar komisyona vermeleri. 

• • • 46 bin kilo •ıtır eti alaoacaktır. Pazarlıkla ekailtmelİ 
2.T.940 aala rüaü aaat il da Tophancde' l.t. Lv .l•irliti aabaalma ke• 
miayoaunda yapılacaktır. fıteklilerin teminat ve kaaaal HIİk•• 
larile belli aaatto komiayona müracaatları. 


