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Trakya milli mahsulat koo
peratifi teşkili 

Trakya Umumi Müfettişi G<!nc

ral Kazım Dirik Trnkyada mer
kezi Edinıede olmak üzere bir 
Milli mahsulat kooperatifi,. kur
ma:ta karnr ~.?rmi.;tir. Bu koope
r ıtifin nizamname:;ini ve mesai 
"eklini te;bit etmek üzere E.dir
ncıle bir komisyon toplırnını~hr. 

1 İhraç edilecek yumurtalar 
Ankaradan lıild:ıilJig-iııl' naza-

! 
raıı Dcai:~ yolunun kapaunı.ısı ,·e 
k;ır.• yolu nal..liyatınııı nıe._ buri 
olması üı.eı ine, lsviçrcye ~önue
ı ilen anıbalııjlanla bir deği"iklik 
yapılacak. ikınci nevi konsen·a 
ve sannyie mahsus yumurtalar 
1440 lık büyiik sandıklarla se\·
kedilmeyip, 720 lik lüçük san
dıklarla ilırac: edilecektir. 

Limon satışları halde yapı
lacak 

Bn günden itilxırcı\ limonların 
toptan olarak yalnız lıfılde s.ıtıl
masına ba:şlanacaktır. Hariçte li
mon sablmıyacal-. ve sat.mlar hak-
kında takibat y.ıpılacaktır. Limo
nun yü~: ye yüz on paraya satıl
ması k,ı,·ar altınn :ılıııını,..tır. 

,,MÜNAKASA" 
Özel Matbaasında çıkıyor 

.,MÜNAKASA GAZETESi'' bu gUnden ilib.3ren 
kendi mah olan ,,Münakasa Matbaası"nda basalma
ğa başlandığını bütUn dost ve okurlaranaza rr.üj
delemekle bahtiyarız. 

Tertip ve basğı hususlarında ötedenbcri vaki 
ufak tefek kusu:rlar:n bundan böyle zail o!acağını 
te;nin. saym okurlarımıza daha temiz ve daha iti- " 
nah taı·zda ihzar edilmiş bir gazete takdim ede
bilmek imkanı husule gelmiştir. 

Bu rna:ıhariyet; aziz okurlarımızla, resmi ma· 
kamların teveccUh ve itim adı eser i olduğundan 

kendilerhıe karşı şükran borcuw.uzu alenen eda 
etmeği vaıdfe biliyoruz. 

.. MÜNAKASA GAZETESi" 

M Ü T E A H H i T l E R 1 N T A K :i"M 'f 

General Kazım Dirik bu komis
yona lstanbul belediyesi memu
rin kooperatifini de d:ı\•et etmiş

tir. Komisyonda kooperatifin ni
zamnamesi ve çalışma !iCkli tes
bit edilmi"tir. Ayni zamand.ı mil
li mahsulfı.t kooperatifinin beledi
ye memurin kooperatifi ile te"
riki mesaisi imkanları aranmı"tır. 
General Kazım Dirik bu hu;u~

da belediye iktısad müdü:-lü~ü 
ile de istişare edecekt iı·. 

--- cm• _......,.__,..._.,_ --

}.7,940 DA YAPII.ACAK İHALELER -

italyaya limon siparişi 
Şehirde bir nıüdclettenberi li

mon ihtikarı yapıldıi{ı ve limo
nun b~heri 5 - 7 kuruşd'ln şabl
dığı için ala'.adar mıka:ııl.ır bu 
vaziyetin önüne geçmek için ted
birler almlğ.ı bl~lamı~larJu. llk 
olarak ltaly.ıya külliydli miktar
da limon şipariş edilmiştir. Bu 
limonlar kara tarikile vagonlarla 
gelecek ve derhal piyasay.ı çı

karılacaktır. 

Bu limonların tevziinden son
ra esnaf malın mebzul olması 

sebt!bile limonların çiirüınek teh
likesine kar1l1 saklıy.ımıyacaklann
dan fiy.ıtlanıı nor:nal bir hale dü
şeceği ümid edilmektedir. 

Manifatura fiatları 
tesbit olundu 

Fiat murakabe komisyonu 1 
F.ylul 939 dan evvel gelmi" bütün 
manifatura çeşitlerine ayrı ayıı 

satış fiatl.m tcsbit etmiştir. Bıı 
fiatları gösteren liste bütiin 1111· 

R-azalardıı teşhir edilecektir. Ay
rıt•.ı her ı.~eşidiıı bia'r ııiinıuııesi 
hazırlan .. c .ık \ e üzerleı İne satı,.. 
fi atı konarak miişteı ilcı e gösie· 
rilecektir. Halk bununla alııc-ağı 
malın fiatıııı öğrenecektir. Bu 

l d ·1 . s;ıtış fiallarıııa peraK<'ll c<:ı erın 

semtine göre karlar ilave edile
cektir. Mesela Beyoğfondaki bir 
mağazaya lstanbuldakinden daha 
fazla kar kabul edilece~dir. 

Harp ba~ladıktan sonı a gelmiş 
ve gelecek mallar da döı t sınıfa 
ayrılmış ve bunlara yüzde 10, lS, 
yirmi ve 25 kar kabul edilınişliı·. 

Vapurcular birliği faaliyette 
Deniz nakliyatının te'.~ elden 

idare edilmesi için Münakalat 
Vekaletinin bu işi milli vapurcıı
lar birliğine bırakması üzerine 
deniz nakliyatı info..ama girmiştir. 
Evvelce bir çok vapurlar Zon
guldak ve Ereğlide kömür almak 
için beklemekte iken yeni vaziyet 
üzerine yapurcular birliği kömür 
nakliyatı yapacak şilepleri ayır

mıştır. Vapurcular birliği devlet 
deniı.yollarının 100 bin ton ve 
Devlet Demiryollarının da 500 
bin tondan fazla kömiirünü nak
letmeği taahhüt etmiı ve nakli
yat birliğe ihale edilmiştir, 

A 1 tın fi yatı 
Altın düıı 22.SO kuruştan mua· 

mele görmiiştür.Alıcılar pek azdır. 

Sümer Bank fabrikaları için 
yapak mubayaalı 

Siime:-bı.rnk fabtikaları namına 
Trakyada yapa~ı mubayaa etmek
te olan eksperlerden ba7.1laı ı şeh-
rimi?.e dönmü.;lür. Haber alıııclı
~ına göre "imdiye kadar bu fa
b. ikalar hesabına Trakya<lan 300 
tondan fazla yapak mubay.ıa eJil
miştir. Memleketin her tarafında 
b:ı ınad<le için lalebler aı tıııış 
oldııg-untlan ınü:;tahsilin elinde 
bulunan mallar değer fiyalb.rla 
satılmaktadır. 

İstanbul fiyat murakabe ko
misyonundan : 

Kalay v e nişad1r fiyatlar1 

2 numaralı iliiıı: 

Kalayın maliyt!t fi ya hna top
tancılar tarafından azami gayri 
safi "o ıs, perakendeciler tarafın-
dan fı.zami gayr ijafi 0 o 10, ka
lıp ııişadır için toptancılar ta
raf ınJan azami gayri sa!i 
' .. 25 toz nişadır için azami 
gayri s:ıfi 0 ıı 20 ve lıcr iki
si ı,ın perakendeciler tara
fından azamı gayı i ~afi 0 

u 20 
ka< ~~ammmın kl ınisyoııurnuzca 
muhik g0rüle<:eği ve bn madctc-
ler<lc toptancı ile pcra! cn<lc.:i 
arasıııda mutavassıt için kir payı 
kub,ıl cdilııı iycceği ilan olunur. 

ithalat ve ihracatcılara bir 
teklifte bulunuyor 

Ajağıdaki firma Estoııy.ı ıçın 
yegane mümessillik deruhte etmek 

için alakadar Türk ithalat ve ih-
racatçılara bir teklifle bulunu
yor. 

Firma Alered F. Kruse Export- , 
lmport-Rc-Export-Gommi"sion 

TALLlNN ESTONY A 

iSTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 
28. 6. 940 

FlATLAR 

AŞACl YUKARI 
CİNS! K. P. K. P. 

Buğılay yumuşak 6 
sert 
l...ııılcll 

5 20 5 30 
,. 6 

Mı~ır sıtrı çııvalsız 

Keten tohumu 
Tiftik mel 

3 20 
16 20 

125 
!Hl 
100 

tlerili 
,. deri 

Bcynz peyııir 
Pnııııık yııjiı 

27 
38 20 

GELEN 
878 Koza 

43,75 Bulgur 
104 Mı,.r 

15 Fıısııly<' 

Bıı~clny 
Tiftik 
Yop:ık 

sıı~aın 

Un 30,25 Çnvdur 

K..tl'rılolııırııu 

Kepek 
Susam 

G 1 U EN 

32 
43 10 

8,75 
19,25 

60 
10,S 

55 
240 
451.SO 

Nafıa V ekfılel i : 
lşletme binjlaı ı inş. 1441 
Ediı ne As~eri SAK. : 

Sadeyağ 1433 
Sinop C. Müddciıım.: 

Ekmek 1448 
lstanbul Belediyt•si ; 

Kamyon knroseri~i 1448 
Sokak v~ bpı levhası 145ı 
Hortum tamiri 145 l 
Mangal kömürü ve odun 1451 
Projektör 1451 
Bakırköy'Kazlıçeimc yolunun ta

miri 145ı 
Amonyak 14Sl 
Minare anbzı 1464 * 

Erzincan Tümen SAK. : 

Sı~ır eti 1449 
EJirnc Beden Tcı biyesi Bölgc:.ıi 

Ba"k.: 
Spor klübü binası inş. ı449 

Karacabey Harası Yeti~tirme 

Çiftliği : 
Mcıirıos y.ıpağı 1450 * 
Kırkağaç Belediye.;i : 

Linyit kömiirü, silindir y.ığı ma
kine y.ığı vt• iistiipü 1451 
M. M. Vekaleti: 

Yün battaniye 1451 
Çama1ır 1451 
fhltaniye 1463 
Astaılık be7. ve kilim 1463 
Güdeti ben-.in siizmeğe mahsus 
ı463 

Çamaşır <likliı itmesi 1462 
lst. Vakıflar Müd. : 

Seb-.e 14S1 
Pirinç, tereyağ, un, peynir, 
ker v .~. 1461 

Karaköse Askeri SAK. : 
Tezek 14Sl 

Ank. Lvz. SAK.: 
Buğday öğütme~i ı4Sl 

Kony.1 Harası Müd. : 
lnek ahırı inş. 14S 1 

Asl,eri Fabrikalar U. Miid. : 

Çuha ı-151 
D. D. Yolları lzmir : 

~e-

Palamut, arpa, pamuk fasulya v.s. 

14S2 * 
Yozgat lskan Müd. ; 

Göçmen evleıi in~. 1453 
Ankara Valiliği: 

Kjzına, kürek ve çekiç s:ıpı 14S3 
Elbise ve tulum 1462 

Koza boğum evi in,.. 145t 
D. D. Yollaı ı Adana : 

Kömür nakli ı453 
Çukurova Harası Müd. : 

~la::ot, benzin, gaz ve 
1453 

Konya Memleket Hast. : 
Siit 1453 

vakum 

Gire..;on Devll't Orman l)et. : 

Me .. e tomruğu 1463 * 
·r. Şi~e 'e Cam Fabrikası : 

Ambalaj otu 1463 
Bergama Belediyesi : 

Silindir yağı üstüpü v.s. 1463 
Çanak. Mst. Mvk. : 

Ton balığı ve zeytin yağlı ya
prak dolma 1463 
lst. Komut. SAK. : 

Bem:in varili galvanize ettirilmesi 
1•163 
B.ılık.esir Kor SAK. : 

Nakliye arabası 1463 
Devlet Orman l~!et. Çoruh Re-

vir Am.: 
Tomruk 1462 * 

lzmir Hususi Muhasebe 
Zeytin ağaçları 1460 * 

Kozan Memleket Hast. : 
Erza!... ve malııukat 14S8 

ln:1;J:11 lnr U. Müd. : 

Müd.: 

Telefon ve dektrik malzemesi 
1458 
Toprak Mahsulleri Ofisi : 

Kayscride ambar ve idaı-c binası 

in~. 1458 
Fal...ıh istasyonunda ambar ve ida
re binası inş. 1464 

lzmir Gümrükleri Ba!imüd.: 
Demir kilit galvanizli demir saç 

v.s. ı457 * 
D. D. Yolları: 

Elektrik malzemesi 14S7 
Kütahya Topçu Alayı: 

Saman 14S7 
Samsuıı Vilayeti ; 

Kaldırım in~. 1456 
Ank. lnhis:ıı lar Başmüd. : 

Benzin 14S6 
l::mir Bele<liye:;i : 

Çimento 1454 
Elektrik tes;sah 14S4 
Darü"~afakı Müd. : 

Sebze 14S4 
Zon~uldak Amele Birliği: 
l last. binası tamiri 145'1 

İnşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Mal~eme-Ha~~~ 
Toprak Malısullerı Ofisinden: 

Fakılı istasyonunda y..ıpıl.ıcak ambarlar, idare binasile bnna mü
teferıi işler götürü olarak kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 73983,SU lirauır. 

Eksiltme t•vr:ıkı S lira ınut...:.ıb:lilllk Ofü umum miidiirlü~ünden a
lınabilir. 

f.k:;iltme 1.7 .940 tar ihiııde saat 15 te An karada Ofis binasında 

yapılal'aktır. Te!dif mektublannı havi zarflar makbuz mukabilinde Ofi
sin muhaberat servisine teslim edilecektir. 

Muvakkat teminat miktarı 49-19,17 liradır. 

istekliler teklif e\•rakı meyanına eksiltmeye girebilmek için ihale 
taı ihinden nihayet :ki gün evvel Ofi,,ten :ılacal-.ları ehliyet vesikasını 
koy:ıcaklar,lır. 

İstanbul Belediyesinden : 
Taksi:n kı.tla sahasın111 meydana nazır kısmının tanzimi i;ıi kapalı 

zarf usulilc eksiltmeye konulınu~tur. Ke~if bedeli 56100 lira 51 ku· 
ru; ve ilk teminatı 4035 lird 2 kuruzlu:-. Kc ;if, ş:ırtname, proje hu· 
liisasile buna mü tef er.: di~er evrak 280 kuruş mukabilinde fen i~leri 
müdtirlüğ'ünden wriie::ektir. llıale 13.7.940 cumaıtesi günü Sjat 12 de 
D:ıinıi Encümende y ıpıl lt":ıktır. Talihlerin ilk tcmiınt makbu: ve· 
ya ınektubları, ilı.ıle tarihinden 8 gün evvd fen i~leri müdürlüg-üne 
mürac;ntle alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına aid Ticaret Od:ısı 

vesikaiarile 2490 numaralı kanunun tarifatı çevresinde hazırhyakları 

teklif nıektublarmı ihale günü saat 11 e kadar Daimi Encümene ver· 
meleri. 

Siirt Belediyesinden: 
Açık eksiltmeye konulup talib z:ıhur elmiyen arleziyen kuyul:ırı 

lS.6.910 tarihinden itib:ırf"n bir ay müddetle p:ızarlığa konulmuştur. 

Şartnjnıeyi g0rmek istiyenlerin Ankara lsl:ınbul ve Siirt Belediyelerine 
nıüı :ı.~aatbrı ;Jıi.ı olunur. 

Kayseri lskan Müdürlüğ-ü.ıden : 

Pınarb:ı,ı kazasının Potuklu köyünde yaptırılacak beheri 832 lir:ı 

40 kuru~ bedeli ke~ifli tip 8 den 44 tek ve Boran köyünde ayni tip 
ve bedeli ke~ifli SO tek karğ'İı' evleı i:l kapalı zarfla ihalesinde talih 
zuhur etmediğinden 2490 sayılı eksiltme k:ınunun 40 ıııcı ma<lde.;ine 
tevfikan bir ay zarfında pazarlıkla yeniden eksiltmeye konulmuştur. 

İhaleleri 940 yılı temmuzunun 1.8.25.22 nci günlerine musadif p:ızar
tesi sa:ıt ıs te lskan daire;;inde te~ekkül edecek komisyon tarafından 
yapılac:ıktır. Talihlerin ihale gf!nün<le yüzde yedi buçuk teminat mek
tub veya makbuzl:ırile komisyona ınüral.'aı:ıt etmeleri ilfın olunur. 

lzmir Belediyesinde.ı: 

Kültür m:ıhalle,;i 1379 sayılı sohğın, 1382 inci soka'.<tan Va.;ıf 
Çınar caddesine kadar uzanan iki taraf111a 20() metre boyJa yeniden 
kesme korJoa çe:-:ilmesi, fen i ,.leri müdürlüğünde:Ci ke1if ve şartna
m~;i ve~hile açı'.,: e'ı.:ıiltmeye koaulmu 1tur. Ke,if beloli 425 lira m:ı
vah.kat te:ninatı 32 liradır. Taliplerin temi:utı ög-leden evvel i, b:ın· 
kasına y.ıtır.uak makb.ızlarile ihille tarihleri olan 10.7 .940 ı;arş:unb:ı 
günü saat ı6 da encümene müracaatları. 

Burs:ı Belediyesinden : 

Büyük bir kısmı gayri me:;kıln arazi olmak üı.ere, Bursa şehrinin 
Şark ve Garbında takriben 250 hektarlık arazinin topoğrafik haritası
nın y.ıpılması i,..i, kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Beher 
hektannın muhammen bedeli ıs lira olup muv.tlckat teminat 282 
liradır. Eksiltme işi 8-7-9-!0 pazartesi günü saat 16 da Bursa Bele
diyesinde y.ıpılacaktır. Şartname örneği istiyenlere bedel~iz gönde
rilir. Şartname aslını görmek için her ii günü ve saatinde belediye 
muh.ısebe;ine nıüı·ac::ıat edilme ;İ ve kap.ılı z.ırfların 2490 sayılı kanuna 
ve şartnameye! uy,r.ın olarak eksiltme ~aatinde belediye daimi encü· 
meninde hazır bulunmaları ilan olunur. 

İlaçlar, Klinik ve İspençiyari alat, Hastahane Lvz. 
Çorum Vilayeti Daimi En.:ümeninden ; 

Çonım Vilayet haslane:;ine aid 1928 lir:ı 15 kuru, muh3m· 
men bedeli 80 kalem ecza ve levazımı tıbbiye temmuzunlO uncu çar
şamba günü saat ı5 te ihale edilecektir, Alıcıların şeraiti ö~rc!n
mek \'e teminatını yatırmak üzere İstanbul, Ankara Sıhhnt müdürlüğü
ne \'e ihale gününe kadar Çorum Daimi Encü.ıt!ni riyasetine mur:ı
e:-aalleri ilan olunur. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komi~yonundan ; 
Kilo 
100 Tatlı badem yağı. 
ıoo Terpin. 
ıs Klor al 
5 Karabon telra klorür. 
5 Atofan Sinonim. 

Yukarıda yazılı be,l kalem ilaç alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
10.7.940 çar"amba günü saat 14,30 da Tophanede Levazım Amirliği 
Satınalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin be.Jeli 900 lira, kati 
teminatı 13S liradır. isteklilerin kanuni vesikalarile komisyona gel
meleı i. 

* * * On adet Bülit mar~a tansiyon ölçme aleti alına.::aktır. Pazar· 
!ıkla eksiltme;;i 10.7.9·10 çar-iamba günü s:ıat 15 de Tophanede Leva
zım Amirliği Satınalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
300 lira, kati teminatı 45 liradır. isteklilerin belli saatte komisyona 
gelmeleri. 

lstanbul Belediyesinden : 
Sarı hastahh.lar mücadele merkezleri için lüzumu olan 1 SOO kilo 

Krezil açık eksiltmeyı! konulmu'ltıır. Tahmin bedeli 67S lira ve ilk 
teminatı 50 lira 63 kunı~tur, Şartname Zabıt ve Muamelat Müdürlü
ğü kaleminde görülecektir. lhnle 15.7.940 p:ızartesi günü saat 14 de 
Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat ınakbıız veya 
mektupbrı ve 940 yılınj ait Tic:ıret Odası \'esikalarile ih:ıle günü 

muayyen saatle Daimi E.ncümende bulunmaları. 



2 MÜNAKASA GAZETESi 

Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
--------~;:;;:;..----------------~----------------------~------~------------~--~--~~.--- -------- ~---

Cinsi Şekli Muham. bed. Teminat Günü Saah 

A) Münakasalar 
inşaat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme, Harita 

Hela tamiri 
Kesme kordon çekilmesi 
Kanalizasyon yap. 
Tuz deposu tamiri 
Ank. depo inş: 3 ad. 
Taksim kazinosuna bitişik salon tavanının tezyini 

» salonun döşeme inş. 
Merkez yenihayat okulu tamiri 
Merkez Ulus Okulu tamiri 
Mallıhan Mrk. okul tamiri 
Ayaş Mrk. Güdül okulu tamiri 
Çubuk Mrk. okulu tamiri 
Kızılcahıımam pazar nahiyesi okulu tamiri 
Beypazarı Mrk. Karaşar okulu tamiri 
Beypazan Geleğra okulu tamiri 
Stadyum etrafına kum döieme işi 

Vakıf Aprl. tamiri 

paz. 
aç. eks. 

J) 

kapalı z. 
paz. 

aç. eks. 
)) 

J) 

)1 

)) 

)1 

>) 

» 

284 74 
425 -
840 -

5500 -

1999 -
1953 -
741 04 
413 20 
892 08 
555 50 

1117 50 
499 60 
500 -
200 -

8288 28 
345 05 

2ı 36 lst. Belediyesi 
32 - lzmir Belediyesi 
63 - » 

4ı2 60 İzmir inhisarlar Başmüd. 
1232 - M.M.V. SAK 
299 85 lst. Belediyesi 
292 95 )) 

Ank. Valiliği 
)) 

)) 

)1 

)} 

)l 

621 61 » 

V:ıbfbr U. MuJ. 

ı-7-40 14 -
ıo-7-40 ı6 -
10-7-40 ı6 -
11-7-40 1S -
ı5-7-40 11 -
2-7-40 ı4 -
2-7-40 14 -

lS-7-40 15 30 
15-7-40 15 30 
ıs-7-40 ıs 30 
15-7-40 15 30 
15-7-40 1S 30 
ıs-7-40 ı5 30 
15-7-40 15 30 
15-7-40 15 30 
ı 1-7-40 15 30 
29·6-40 1 o -

Elektrik - Havagazı - Kalorifer (Tesisat ve Malzemesi) 

Hususi forma kömürü: 4700 ad. kapalı z. 
Motör muhtelif volt kilovat ve devir 
Civalı ampul ıOOO lik: 10 ad.-2000 lik: 10 ad. aç. eks. 
Yeraltı kablosu ve teferruatı: 1815 m. paz. 
Maniyeto santral beşlik: 10 ad.-6 lık: 22 ad.-8 lik: » 

12 ad.-ıo luk: 12 ad.-2 lik: S ad.-20 lik: 2 ad. 

Mensucat, Elbise. Kundura, Çamatpır v. s. 

Kışlık elbiselik kumaş: 60000 m. (şart. 870 kr.) 
Yazlık elbiselik bez: 70000 m. (şart. 470 kr.) 
Kışlık elbiselik kumaş: 30000 m. (şart. 430 kr.) 

» : 75000 m. (şart. 1090 kr.) 
ıı : 200000 m. (şart. 29 L.) 

Yazlık elbiselik kumaş: 60000 m. (şart. 240 kr.) 
Mintan diktirilmesi: 20000 ad. 
Hamam takımı: 500 tak. 

paz. 

)l 

)l 

6616 50 

549 -
7400 -
5670 -

496 24 O.O.Yolları Haydarpaşa 
Kızılay Cemiyeti U. Mrk. 

41 18 D.D. Yolları Haydarpaşa 
1110 - M.M.V. Hava SAK 

850 50 M.M.V. SAK 

m. 2 90 19900 - M.M.V. SAK 
ll ı 33 70 118:>9 - " 
» 2 90 11200 -
J) 2 90 242SO - )) 
)) 2 90 53900 - )) 

48000 - 7200 - M.M.V. Hava SAK 
3000 - 4SO - )1 

Beh. 4 ıs 312 - M.M.V. SAK 

16-1-40 ıs -
3-7-40 10 -
8·7·40 10 50 
1-7-40 10 30 
3-7-40 11 -

2-1-40 ıs -
3·7-40 15 -
2-7-40 10 30 
1-7-40 15 -
1-7-40 10 30 
4-7-40 11 -
6-7-40 11 -
5-7-40 10 -

Mobilya, ve ev büro e tpyası Muşamba. Hah, v. s. 

Muhtelif cins tahta eşya yap. 

Matbaa işleri - Kırtasiye - Yazıhane Levazım ı 

Yazı makinesi 28 santim şaryolu: S ad. paz. 

Kereste, Tahta vesaire 

Kereste köprü tamiri için aç. eks. 
Çıralı çam tahta: 63 m3 paz. 

Nak liyat, Boşaltma, YUkl~e 

Kömür nakli: 120000 t. 
Eşya nakli: 15000 t. (temd) paz. 

Mahrukat , Benzin, M akine yatları v. •· 

Mangal kömürü: 38.S t. 
Motörin: 250 t.-be.nzin: 5 t.-gaz: 5 t. 
Benzin: 1200 teneke (teırıd.) 
Gaz yağı: 35 t. 
Kok kömürü: 20 t. 
Odun: 2S t. 
Odun kömürü: ı t. 
Gaz yağı: 1 O teneke 
Gaz, benzin, mazot gres ve makine yağı 
Odun: 12S-150 t. 

MUtefer r ik 

Mahruti çadır: 300 ad. (şart. 128 kr.) 
Hava şahmerdanı ve kompresörü: 1 ad. 

Karavana tamiri: 430 ad.-çaydanlık tamiri: 143 ad.
büyük kazan tamiri ve dip geçmesi: 3 ad.-hcl
vane tamiri: 5 ad. 

Mahruti çadır: SS ad. 
Civat:ı, perçin ve gupilya: 67 kalem 
Yular başlığı: 1000 ad. 
Emaye k:ıdeh: 1000 ad. 
Yangın tulumbası: 1 ad. (müteahhit nam ve hesabına) 
Bakır kapları kalaylatırılması 

Ham mağnezit: 1200 t. 
Güm1iş kumu: 60 t. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Yaş seb7.e hast. için 
Sabun, soda, zeytin yağı ve zeytin tanesi 
Taze sebze 
Koyun ve sığır eti 
Arap sabunu: 45 t. 
Toz sabun: l.S t. 
Zeytin yağı: 17750 k. 
Sabun: 14550 k. 
Ekmek: 75 t. 
Tavuk: 9200 ad.-piliç: 2400 ad. 
inek sütü 
Yaş sebze: 38 kalem 
Taze fasulya: 3.3 t.-patlıcan 3.3 t.-k. domates: 3321 

k.-bamya: 1320 k.-t. biber: 288 k. (temd.) 
Beyaz s:ıbıın: 1250 k. (SOOO kalıp) 
K. ot: 384 t. 
Şehriye pirinç unu, salça, çay k. soğan sabun tu7., 

süt, makarna, pirinç, bulgur Y.s. (t.emd.) 
Sebze: 20 kalem 
Ekmek l ci nevi: 9 t. 
İnek sütü: 7 t. 
Koyun eti: 2520 k.·d:ılak: 1800 :ıd. (temd.) 
Yoğurt: 31.200 k. 

aç. eks. 
paz. 

J) 

kapalı z. 
aç. eks. 

)) 

» 
,, 

paz. 
kapalı z. 

paz. 

,. 
kapalı z. 

paz. 
» 
)) 

kapalı z. 
aç. eks. 

kapalı z. 
il 

aç. eks. 
lt 

kapalı z. 
aç. eks. 
kapalı z. 

)1 

il 

» 

kapalı z. 

paz. 
kapalı z. 

aç. eks. 
p:ız. 

lı 

)1 

17SO -

4426 so 
31SO -

5250 -

k. o os 

4230 -
ıoı50 -

6SO -
250 -

30 -
30 -

798 72 

2SSOO -
16000 -

beh. O 3S 
365 -

ı2000 -
3600 -

ı3647 50 
6ı90 -
3830 -
1900 -

15750 -
330-

k. o 63 
k. o 40 
k. o 10 25 
8ıoo -

698 so 

425 -
18240 -

900-
700 -
900 -

132 - Yüksek Mühendis Mektebi SAK 

ıso - M.M.V. SAK 

332 - Ank. Valiliği 
472 50 M.M.V. SAK 

ı7-7-40 15 -

3-7-40 15 -

ı5-7-40 ıs 30 
5-7-40 14 -

169SO - lst. Elek. Tramvay ve Tünel İşlet. U. Müd. 3-7-40 ı2 -
393 75 Ank. Lvz. SAK 7-7-40 lS -

14S - İst. Liseler SAK 
Devlet Limanları İşlet. U. Müd. 

317 2S İzmir Belediyesi 
761 25 Erzincan Tümen SAK 
48 i 5 lçel Vilayeti 
18 75 )1 

2 25 )1 

2 25 )1 

Ank. Valiliği 

Çocuk Esirgeme Kurumu Ank. 

19-7-40 15 30 
6-7-40 a kadar 

24-7-40 ı6 -
15-7-40 ıs -
1-7-40 9 -
1-7-40 9 -
1-7-40 9 -
1-7-40 9 -

11-7-40 15 30 
8-7-40 10 -

3825 - M. M. V. Hava SAK 
1200 - D. D. Yollan Ank. ve 

Şefliği 

4-7-40 11 -
H. paşa Sevk 13-8-40 15 30 

- - Tophane Lvz. SAK 

372 - Harita Gen. Direk. SAK Ankara 
450 - lst. Elektr. Tram\·ay ,.e Tünel İşlet. 

M. M. V. SAK 
52 50 

" 55 - Ankara Lvz. SAK 

" 900 - A :k. Fabrikalar U. Mü<l. SAK Ank. 
270 -

1023 56 
464 25 
287 2S 
142 50 

" ,, 

İst. Belediyesi 
}) 

)) 

» 

1181 2S Ask. Fabr. U. Müd. SAK Arık, 
24 75 D. D. Y ollası Hay<larpaş:ı 

839 50 lst. Liseler SAK 

4-7-40 ıs 30 

5-7-40 10 -
16-7-40 17 -
29-6·40 11 -

5-7-40 11 -
2-7-40 15 -
1-7-40 ı5 30 

15-7-40 16 -
ıs-7-40 14 -

15-7-40 
8-7-40 

lS-7-40 
15-7-40 
lS-7-40 
8-7-40 

19-7-40 
436 50 
577 -
607 50 

» 19-7-40 

ı5 -
15 -
14 -
14 -
15 -
10 40 
14 30 
ı4 45 
ı5 -
ı2 -
ıo -
ıs ıs 

16 -

S38 -
52 40 

» 19-7-40 
lst. Komut. SAK Fındıklı 13-7-40 
Çocuk Esirgeme Kurumu Gen. Mrk. Ank. 8-7-40 
lst. Liseler SAK 19-7-40 
lzmir Lvz. SAK S-7-40 

63 76 D.D. Yolları Haydarpaşa 1-7·40 10 45 
1368 - Maraş Ask. SAK Ank. ve İst. Lvz. SAK 13-7-40 11 -

lçel Vilayeti 1-7-40 9 -

"' 
67 50 lzmir Belediyesi 
52 50 )1 

67 50 )1 

351 - lzmir Lvz. SAK 

20-7-40 9 -
24-7·40 16 -
24-7-40 16 -
24-7-·10 16 -
12-7-40 15 -

29 Ha:::iran ı940 , 

İstanbul Belediyesinden: 
h tr Floryadcı muhtelif ma allerde bulunan umumi Helaların 

miri pazarlık suretile yaptırılacaktır. Keşif bedeli 284 lira 74 ku· 
ruş ve teminatı 21 lira 36 kuruştur. Keşif ve şartname Zabıt ,e 
Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülecektir. ihale 1. 7. 940 pa· 
zartesi günü saat saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. 'fa· 
liplcrin teminat makbuz veya mektuplarile ihale günü muay)'en 
saatle Daimi Encümende bulunmaları 

~ --------------------"f"'- çı~ 
* * *Cerrahpaşa hastanesi için alınacak 1000 kilo idrofil pamuğu 8 

96 eksiltmeye konulmu~tur. Tahmin bedeli 1280 lira ve ilk teminatı . 
liradır. Şartname zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde görülecek~~ 
ihale ıs.7.940 pazartesi günü saat ı4 te Daimi Encümende yaptl3C r· 
tır. Talihlerin teminat makbu7. veya mektubları ve 940 yılına ai d ~ 
caret Odası vesikal:ıri\e ihale günü muayyen saatte Daimi Encüınenı1 
bulunmaları. 

*** Tah. ilk 
bedeli teminat 

5019,00 752.85 Haseki hastanesi için alınacak 221 kalem tıbbi ecı'· 
10310,30 1546,54 Ccrrahpaşa hastanesi için alınacak tıbbi ect.:t• lr 

Tahmin bcdellerile teminat miktarları yukarıda yazılı 2 parç:ı tı 
bi ecza 2490 numaralı kanunun 46 ıııcı ınaddcsirıiıı L fıkrasına göre 
pazarlık suretile s:ıtın alın:ıc:ıkbr. Şartnameler !t:ıbıt \ ' C muıırnel.il 
müdürlüğ-ü k:ıleminde görülecektir. lhale 3.7.940 ç:ırşamb:ı günü S'

31 

14 de Daimi eneümende yapılacaktır. Talihlerin teminat makbuz vtY~ 
mcktubları ve 940 yılına aid Ticaret Odası vesikalarilc ihale giin" 
muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. ~ 

......__ --- --· ....-.--... ~ ~/ 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 
--- ı..aa-w 

D. D. Yollaı ı ve Limanlan işletme Umum idaresinden ; 

Muhammen bedeli 2200 lira olan 2 adet Motopomp Elektrıkle ıııD· 
teharrik yağ tulumbası 15 .7.ı940 pazartesi günü s:ıat 15 de Hayda'. 
paşada G:ır binası d,ılıiliııdcki ko nisyvn t:ır.ıfındnn kapalı z:ırf usul•· 
le satın alınac:ıklır. 

Bu işe girmek istiyenleriıı 165 liralık mu\•:ıkkat teminat k:ınuıııııt 
tayin ettiği vcsikal.ırla Lekliflerini mulılevi zarflarını aynı gün s''

1 

14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Bu işe ait şartnameler komisyondan par:ısız olarak dağıtılmal..tııdıt· 

Saray ilçesi Uray Başkanlığından: 
Saray kasab:ısında su ku He tinden istifade etmek suretile ve ş,rl· 

namesine göre yapılacak maa rapor elektrik projesi açık eksiıtınef 
konulmuştur. 

Bu işin muhammen bedeli 350 lir:ı<lır. 

Eksiltme 9. 7 .940 tarihinde sant ı5 te Belediye dairesinde yapılı· 
caktır. 

Muvakkat teminat 25 lira 25 kuru~Lur. 

D. D. Yolları ve Limanları l.,.lelıne Umum ldaıesinden : 

Mnhammen bedeli 6616 lira SO knruş olan kaynak işleri için :ıll1 
kalemden ibaret muhtelif ekil ve eb'adda 4700 aded Hususi f orııı' 
Kömürü 16.7.1940 salı günü saat 15 de Haydarpaş:ıda Gar binası d$' 
hilindeki komisyon tarafından kapalı zarf u;ulile satın alınacakhr· 

Bıı işe girmek isteyenlerin 496 lira 24 kuruşluk mu\•akkat teınin31 
kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni~ 
saat 14 de kadar komisyon reisliğine yermeleri lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan pıı.rnsız olarak dağıtılmaktııd1'' 

Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezinden : 

Aşağıda evsafı yazılı 18 aded ınotör'iin münakasa sureti le satı 
alınacağı ve ihalesinin 3 7 9110 çarşamba günü saat onda Kııtl'( 
lstaııbul Satış Deposu Direktörlüğünde icra edileceği ilan olunur. 

Aded Devir Kilovat Volt 
3 1400 1, 1 220 380 
1 945 7 220 380 
1 2750 l 220 380 
1 2880 7 220 380 
1 2900 13.5 220 380 
1 1400 2.2 220 380 
2 1420 1.5 220 380 
1 1450 2.5 220 380 
1 710 1.8 220 380 
1 2800 0.074 220 380 
1 1445 3.3 220 380 
3 2820 0.75 220 380 

,= _ ı ~a---== _ 9-to_ .LEL- 2.2 22~ 3~ 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 
M.M. Vekaleti Hava Satın Alına Komisyonundan : 

60.000 metre ynzlık elbiselik kumaş pazarlıkla satın alınacaktı' 
Muhammen bedeli 48.000 lira kati teminatı 7200 liradır. Pazarlıl' 
4-7-9·10 persembe günü saat 11 de Ankarada M.M.V. Hava Satınalııı' 
Komisyonunda yapıiacaktır. idari şartname, C\'Saf ve miınunesi herf1 
komisyonda 240 kuruşa alınır. lsteklilerin muayyen gün ve saa1 

kati teminat ve kanuni belg~erile birlikte komisyonda bulunmalııfl· 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalm:ı Komisyonundan : 

Ün beş bin :ıdeL yalak çarşafı alınac:ıktır. Pazarlıkla eksiltıtl 
10.7.9·10 çarşamba günü saat 14 de Tophanede İstanbul Levazıırı ~ 

miı liği Sa!ınalma komisyonunda y:ıpılacak'iır. Tahmin bedeli yirıni 5( 

k;z bin be,l yüz lira, ilk teminatı 2137 lira 50 kuru~tıır. Nümune '
1 

"artnamc.si komisyonda görülür. İsteldilerin kanuni vesikalarile ı,el 
saatte korrİisy~na gelmeleri. 

~liyat-Yükleme-Boşaltma 

D. D. Yolları ve Liman lan İşletme Umum İdaresinden : 
Dokuzuncu işletmenin Sirkeci rıhtımına bir sene zarfında geleC 

tahmin edilen 21.000 ton maden kömürürı<len Sirkeci deposuna fi' 

reltep olanlarının vagondan yere tahliyesile istifi ve tahminen 20· 
ton kömürün ayııi depodan vagon veya m:ıkineleı e tnlıınili işi ı;af" 
7.aı f usul ile rııiinakasnya çıkar ılınıştır. Beher ton kömiirün t:ıhlii 
25 ve lalırııili 20 kuruş muhammen bedelidir. Münakasa 13.7.940 ' 

t . ~ .. t 11 J s· k . j 9 . • .tO~ :n:ır e ... ı guııu sna c c , ır et'll e uncu ışletme A. E. Komısı 

Yoğurt: '26.100 k. 
Sıtır eti: 8, 12 t. 

aç. eks. 
)1 

» 

4680 -
339'.3 -
4'200 -

2S4 48 it 

315 - Harita U. Müd. SAK Ank. 
12-7-40 15 3( 1 
15-7-40 10 -

:ar:ıfın,lı:ıı y:ıpıl:u·a:..tır. lı..tc-!.lilerin 693,i5 liıa teminat ,e k:ıınuıi' 
,aiki ilıtiva t"det·.,:,. ol:ııı L.p:ılı zaı fl:nını aynı giiıı ı:;:ı:ıt JU a ~:ı 
:.omisyon:ı veı ıneleı i l:'ızııııc:ıı. Ş:ırtnaıııeler parasız olarak lwmi>i 
ılan veı ilnıe!<.tedir. 
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Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. 

Deniz Levazım Satınnlın.ı Kemi yonundan : 

Tahmin edilen bedeli 11800 lira olan 400 ton Knı abük ko, kö
mürüniın k:ıp:ılı zarfla yapıl:ın eksiltme.,ine talip \'tkın. mı, olduğundan 
4 temmuz 940 tarihine ra:ıthyan p"r"cmb" glıniı ·, •• t 11 de p~z:ıı lıl.
la alınacaktır. 

ilk teminatı 885 lira olup şartname<;İ her gün k.omi yandan para
sız olarak alınabilir. 

!ste!.lilerin 2490 sayılı kanund:ı ya7ılı ve i .alarile birli!.te ve bnlli 
gün ve saatte Kasım paşada bulunan komisyona müraca:ıtlaı ı. 

Erzincan Tümen Satınalma Komisyonundan : 

35,000 kilo gazyağının k:ıp:ılı .zarfla eksiltm ,,; J 5·7·940 paz:ıı tesi 
günü saat 15 de Erzine:ında Tümen Satın:ılma f,omisyonund..ı ) apıla
cakhr. Muhammen bedeli 10, 150 liı a ili, teminatı 761 lira 25 k.uru~
tur. Şarteamcsi Komisyonda göriılur. Teklif mel hıplnrının ek<;iltmc 
saatinden bir saat ev\•eline kadar Konıisyo ln verilmr~i. 

lstanbul Lev.:ızıııı Amirliği S ıtınal na Komic.:yonund:m: 

1000 ton tulıı~lurın:ı odunu nlın:ıı• ıktır. Kıp.ılı •. drfl.l ı-hiltme·i 
15.7.940 p.ı~nı lt'si giınü s.ınt b.JO d.ı Toph ınede L •vn.t.ıın Ami ı;p-i 
Satına ima Komisyonunda yapıh1'•aktıı. Tahmin hı d li 1",200 li .ı. il.,. 
teminatı 915 liradır. Şarln.ınıesi komisyonda görulür. İo.;tt•klilt•rin l..l
nuııi \ c->ikalarile beraber tcklıf meltuplaı mı c 1 r ilt ne saatinden bir 
s::ınt ev\·eline knd.ır komisyona \'ermeleri. 

Ba;:vekalet Evrak ve L. va:zım Mii<liirlüğünden: 
füış\·ck:ılct otomobilleri için 8.6. 940 ta ;hinden ılib:ırcn b gün 

müddetle açık eksiltmeye konul..ın 15.0uD litıe ben. ine t ıp çu .. n • .ı
dığındnn eksiltme 0.1 gün dah:ı uz:ıtılmı~tıı. 

Muhammen bedeli 3750 lir.ıdı •. 
Eksiltme 6.7.940 eıımıırtcsi günii ..... at 10 d.ı B..ı 11\ c:...ıilct S.ıtınalma 

Komisyonunda yapılacaktır. 

Muvakbt teminat nkç:ıc;ı 281 lir.ı 2j l..unı~t.ır. Bu par.uım cks;ı. 
tmcden bir giin cvvd m:ıliye merkez muha-;ebcciliı:ri vezııl•sıne y.ıtı· 
rılmnsı ve alınnı.:ak makbm:l:ı birlil.k c ',t,iltmey<.· i ,tirak eJiln l''>İ l,ı
zımdır. 

Eksiltme şarbı:ıınesi Başvekalet Evra\ ve le, azım muduı ltığünde 
her giin görülebilir. 

İzmir Belediyesindcı1: 

Mezbaha idaresinin senelik ihtiyacı olan 1200 teneke benzin satın 
alınması işi, yazı işleri müdürlüğündeki şaı tnamesi Hçhilc, b;r ay 
müddetle pazarlığa bırakılnnştır. ihalesi 24.7.940 çar,.amba günü ., .. a~ 
16 dadır. Muhammen bedeli 4230 lira, muvakkat teminatı 317 !ıra 
25 kuruştur. Taliplerin temindı öğleden evvel i,. bank.ısına yAtmmı!... 
makbuzlarile t:ıyin edilen giiıı \'C saatlt> eıwürııene miirncaatlan. 

Müteferrik 
Siirt Bc!eQiyesinden: 

Su tesisatı için eksiltmeye çıkanlmış olnıı çeli,, Ye font borulara 

talip çıkm:ıdığından 15.6.940 tarihinden itibaıen pazarlığa 1-oııulnıu"'
tur. Taliplerin Ank:ıra, İstanbul \ c Sıirt Belediyelerine müracaatla 
şartnameyi görmeleri ilnn olunuı. 

lzmir Beledi) esi nelen: 

Otobüslerin k:ınape kılıflarının senelik yıkanma ve ütülenmesi i
1
i, 

yazı i,..leri müdürlüğündeki şartname.,i veçhi le 22.7.940 puarle .! gunü 
saat 16 ya uzatılmıştır. Muh:ımmen bedc-li 1314 lira ınıı\'a .. kat temi· 
natı 99 liradır. T:ıliplerin teminatı öğleden CV\'Cl iş baııknsma yatı
rarak ın:ıkbuzlariyle tayin edilen gün ve saatle cııciimcne rııiiracaal· 
ları. 

M. M. Vekaleti Hava Satınalma Koınh:yonundan : 
300 adet nı:ıhruti çadır pazarlıkla satın alınarnl.tır. Muh:ımmPn 

bedeli 25,500 lira kati teminatı 3825 liradır. Pa.ı:arlığı 4-7-?-iO per
şembe günü sa:ıt 11 de Ani.arada M.M.V. Hav:ı Satınalm.ı Komis
yönunda yapılacnktır. Şartname.;i 128 kuruşa lomisyoııdan alıııır. 1:.
tcklilerin belli gün ve saatle knti teminat 'c 1 .muni ve! ;kalaı ile 
l:omisyoıın gclrnelcri. 

* * * 
1 adet hava <;ahme:-danı ve k nıprcsörü :ılııw.1.. ktır. Bak D. 

D. Yollan i!Iınlaı ına. 

* * 
67 k:ılcm civata perçin ,.c gupilya alı'laeaktır. B:ık: lslc1nbııl E

lektrik Tnıınvııy ve Tünel İşlet. U. !Vlüd. ilanlarına. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Çanakkale Mustnhkem Mev!.i Satınalma Komi yonmdan: 

A~ağıda yazılı konsen·eler p:ır.:ırlıl-la satın alınn('aktu. llrnl .;i 1 
temmuz 9<i0 pllzartesi günü sant 10 dn Çanalkalede miist h1,em me\ .i 
satınalın:ı 1 omi...yonund:ı yapıl:ıc :ıktır. lsteklilerin 2~b lira tcminatl:ırile 
komisyon:ı gelmeleri. 

Cin .. i 
Ton balığı 

Z. yağlı y .. prak dolma 

Mi!.t .. rı 

kutıı 

10000 
10000 

Tul:ın 

kr. 

15 
23 

ll' te'Tlin .tı 
Liın 1 r. 
112 )Ü 
17'2 50 

285 00 

Diy:ırbnkır Kor Satınolma Komisyonundan: 
68000 kilo sadey gı kapalı zaı Ha eksiltmeye l onmn-1tu . ihale i 

15.7.40 paznrlc'"i günü saat 11 de yapılaca.dır. Muh.ımrncn tutarı 68000 
lira ilk teminatı 4650 liradır. Şnr.n:ım ,;i Ankarn vo lshnbnl Lv. fımi -

likleri satınalm:ı J...omisyonlann<l görülür. Taliplerin lnklif m l.tupb· 
rına eksiltme s:ıatindon bir saat ev' l'line k:ıılnı Diyathakıı Kor sat n· 
alma komisyonuna vermeleri. 

Ağrı A"keri S.ıtınnlma Komi ,yonuııdnn : 
Müte..ıhhit n.1m ve hccıal:ınn 160 to km k1i un .,ahn ·,l ıı:ı( ~k.-

tır. T.ıhmiıı edilen bedeli -!.>.SOJ lira il teminatı 3 H2 fi a ~>0 ı urıış
tur. llıalc i 15.7.940 p.ıznı lesi günu c:.ı:ıt J 1 ti AP,-m a tü le.ı !>:tlınal
m ı komisyonunda y.ıpılacaktır. E\•saf ve l:ırln.ııııl'si 2'..:!8 l.uı u,..a ko· 
misyondan alınır. 

MUNAKAS.\ GAZETE'> l 

L'lıİr f.JT11 :ı. ı S:ır·y • Ha<;l.ıhnnec;İ B ., 1e'·imli il ' 

M;klaıı Tutnrı 
Cin. i Kilo !~ • .,_.. 

Biı inci ekmek 
Koyun eti 
Süt 
Yoğuı t 

15000 
9500 
7)u0 
oao 
'000 
1000 

157500 
427)00 

97!>00 
60000 
13600J 
125000 
30?500· 

11813 
32·)o3 
7 L> 
'.C::11) 

P;rinç h )0 
Sadey.ı ı 

Kok komii ii 110000 
r:_,75 

22688 

lst.ınbul Sıhhi M Jl'.,l'-. !er A .L,·ın:ı 'e E!-. .iltm~ Kom: > vııu.ıJ n: 

El...me\ Franc.ıl.ı 
A~.ı Çovu A • Çol';-u Kıt'• t •nin.t 

Çocuk lıa<.bhant ·.i J5000 ·1 )00) 
Heybeli ıd ,.ınatoı }'On 25000 :hOOO 
Num ınc h !>t n:ı <' i 4')000 55000 
S.-riı .. ha taharıe ı 2 000 30000 
Kud~u· muess" 10 00 12000 

1001) 
:2..>000 

SOJO 

1. OJ 
. "ı00J 
800J 

--- ---- --- ---
13JOUO 172vi.JO J OOJ 4 ~01 

o d 
1 r 
10'>) 
•'ul 

ısı 

16 
<» 
{ı'ı 

26 
50 

c ı' ' H .yJarp:ı n Nu.nua I H y ~ rp ~!\ s~r·y ~ h-ı l h~n(\• 
.ıa.oryom ı ve KuJ •z Ted, 'i • hit• s , iı in c ııe, 

:ı!nrı 2 )0 s ) ılı r.an •n ın 40 ın. ı m.ıdd i mu~ ib · rıcc p ı '1r· 
lıı.h e:, i!tme ı e 1 o.ml.ıııı-1t tı. 

Pa: il lık 3. i.C: 10 çar :ı nb:ı günii s1 ıl 11.30 d ı G.ı·'- ıh)~luııd..ı Sıh
hat ve içtimaı Mu:n l'net Miiouı lıiğü bıııa5ıııd 1 lıır ıhı 1-.omis} ...ırıd:ı 
y..ıp l ı(•aktır. 

Muh..ım Jl<' ı Ii; .. ıt c mc, 10,25 fr ırıc.ıla 1:> kur ı,..lur. 
is.t' ...tiler a t,11 "lE.' ini lll' giirı ko.nisyonda g0r bili. lt•r. 

1 te1 lıl '• 19-hl yılı Ti :ırc. OJası \ · ::...a,ıl 2190 s:ıyılı k.ın:.ınd.:ı 
y •. zıh ve ,ik ıl:ır v b ı ile yeteı t 'mİn ıt mal.bu· vey:ı banb ın°ktubu 
ıı., birli ,te bcı ı gu.1 \ e .ı ıttC' komisyona gclmelerı. 

Kiit:ı!ıy.ı T ıy ı.ıre Birliği Satınalma Komi } on ından : 
Kütahya T }Y ıe Birl:k eri İçin mayıs 9 1 sonun. kadar a.ağ"ıda 

tahmini miktnr \ c tu• arl.ın vazılı b;ı inci ııC'vİ ekmek ve sıl7ır et· . ~ 

ek .iltm") c konulmu~tuı. 

E siltme 12 h•mmuı; 9!0 c.ım:ı günü Kilt:ıhyı Meıl...cz Kon~tanlı
ğındaki IComisyorıumm~da y<ıpılclc.ıkhr. 

E 1,siltmc kap~lı z:ırf u~uliledir. 

Birinci llC\'İ l'kmc İn m.ıvnkk ıt l~ ninıt. 2100 li ı \c sıll-ır etinin 
1215 lir dır. 

Ştt tnanıclc. · gôrmek i ley rıle he ~ ı Komi .yona müı .1c.1ıt ede
biliı le.. 

Eksiltmeye i"tiı..ıl, cdc~ek olanla 1.nnu .. 1un ic.ab etti Jig-i ve :ıık 
ıne\ cud olmak şart ile tc\l"f meU ıplan }\ 12 le mm ı •. C)ılQ c ilm günü 

ekmek için sa ıt oııda, sığ11 eti i;in s lıt o.ı tlö,Je kadıır mlkbuz 
mukabilinde Komi yon Ba,.kanlığına \'eree:.ekl~.ıir. 

Bı. inci nevi undan e1,mek 

Sıgıı eti 

Mı .taı ı 

280,000 
Kilo 

70,000 
I ilo 

Mulı:ımeı 
bec!eli 

23 000 
Lira 

16, 100 
Li. :ı 

Ek.,;Itme 

Gıi•ı Saati 
12 temmuz 940 11 

12 lcmmuz 910 15 

Niğde Tiim S:ıtınalınıı Komi•) onundan : 

Cinsi Kilosu M. bed li ltı1. teminatı ihale günii s.ıati 
Sı~r eti 123000 27060 Lı., 202) Lr. 50 kr. 10.7.9-10 16 da 

ihalenin sekli ihalenin yeni 
bp lı zarf Niğde Tüm ; ı<:atın alına komi ,yomı 

l<:k1 lilc. i ,ar!n-ım y; ter .. n n komisyonda o ... uy.ıbilir \ e para ız 
olar k al bili lcr. 

T:ı.l;p!<' in ıll. tc•nin:ı laı ı ve h klif mck pl.ı ı ile ihale sa. ı ıdc l 
bir sa:ı.t <'\.-el 1-Jig-ue liirııen s ı ı ı.ıl .ı:ı 1 o nİ.,)011 b.ı,kaıılıı;uı::ı mürn ... .ı· 
ati ın lazımdıı. 

D. D. Yollal1 ve Limıınlan 1 ,let n Umum ld-ı e i11lfo ı : 

Muhamm ıı bedeli 425 lir:ı o 11n 500 ' . .ıl p takı iı,"n 1 'J~O KTr. 
b•yaz ı:abuı 1.7.940 p ~ rte; l"nü•a.l 10,ı5 ,e H::ıyu:ırp .. da G r 
binn~ı d ıhi!indc' i l.onıi yon ı. rafından p. ,1. rbı, u ulilc &n ın alıı•a .... k
hr. 

Bu i"o iı ınek i te} nlerin 63 lir" 76 l.uru.I ı, kati te.ni:ı:ı.t ve 
kanu'n.ın l:ıyin e ~i~i ve i,,J b ". !~ .t paz.ırlıh. giı.1ü :ılir.e 1 a !aı ko-
mi.. yona m ıı c •• ıtlaı ı l.'.':· tmu .. 

B:ı i,e .ıiJ , .. rtnamel•r ı..oıni yon'lan i> ra ı.lolınn d mlma,ta<lır. 

1 
• E f 1 

' • B b" ı· . J ı .'Ilır ·-. • p ı<: 1:ı a.ıaııesı :ı-l~.ı ıp ı ııı en : 

lzmir E, efp ı.,:ı lıast.ıh ıne•,i 9 O mı'ı \ılı ihti>.ı< ı İı.;İn alın .• cll. 
olan 2!> 1 in kilo bııi ıci n<"'Wİ <'

1 m , 1 )uO kilo s c.ey.1 ı, 2iu0 kı o 
pirinç, 2500 k;}o m, l .ı "'1 ıl<' 1 ı) l.'lo b~ .ı;.. ı:.1bıın 15 giln ınu<lı...etle 
ek ilt n..:} e ç k:ı ıl 11 k talıJı ı' • etm • n ol 1u und~n 26-6-910 t.ıı ;. 
hine.en ibbııen 10 f'Ün mJc.actle tcı 1 ıi. en ycııi<lcn ckı:.iltmcye çıka· 
rılmıştır. Tnliplerin ,..aı tıı.ımcle. im goı ~c'k ve t.'v ... :ıfl:nını ~nlamak 
Ü.lere her gün lıııst:ıhanc heyeti ia "e~;nc müıac:aallaı ı ve ih.ılc günü 
ohın 8-7-940 pazartesi giinü doku.:dan 12 )'e kadar 'ilayct daimi 
encümenine müı .t(, alları ilan olunuı. 

Sıhhat ve lc;limai mu:ı ı<>t Müduı hır•ü Sa ın:ıltn:ı Kom is) onun.fan : 

Cin~i A.ı Çoğu Mu:ı.ımnıcn 1·. Muv-.kk:ıl Tt- ııinalı 
Kilo Kılo K lll., S. Li 1 Ku ıı 

Bi in i Ol'\ ı 15.QOO 2?.000 10 50 17_, 25 
e 1tmck 

Koyun eti 1.500 
Dana eti 1 .200 
Sadey:ı~ı Uıf a 1.200 

~.000 

1.400 
1.500 

·15 00 
3~ 00 

110 00 

135 
36 

123 

Ol 
75 
75 

S1ll"ır <li!~ı:r. ve 111 ·• llllll'' es:.> enin 9 .O mali yı ı i ılİ}' cı olan 
yıık:ı.ı h y. 7.ı 1 ı d")ıl l. ıll'11 <' •. :ı 1, (uln.ıme .i Vl\'lıi'e açı~ .ır,ırnı:ıy.1 
konıılmu .. ~u:-. 

ihalesi 10 lcrıımu:r. 9'10 ı;ar.:ıınb..ı günü s:ıal lç tc Sıhh:ıt V.-! içli
m:ıi ınu .. v~nct ıniidiiı lüğünde mütc11ekkil komisyonunuz huzurunda 

3 

tcminnt m'lr.blzla ı ile b:fli'...te 
olu.ı ı •. 

· • l mı 11 ü ltığ'ıi S ı•:.ı ' n Ko.,1i •) mı R •i ;li~i lden : 

l ı cıl•. n·•:ı i u,O)J a:ı:.ıni 12 
~ •. 1 ... n ık •v !er b:ı ~l:ırı!l-ıktır. 

p ı ~.r' ~. ıGnu s.:::ı. 10 da Cebe..::de 
I ı.ck • ltt' ~a ı ı'cı .. Ko ,j )•l:'lU1Ua )Cpılac:aktır. 

!1;1 ı ı ı nrne ı t .. t ı ı 4,10v lı n ol ıp m.ı ·akkal t~:n:na.ı 315 lira ... ı:-. 
ı a ıp erın ) k ı. ı la y ınlı gi.ın ve ta:ıtte 2 !9,) sayılı ka:ıuıı ın 2 3 

l;ü m ı.ncle il i .. c. ilen vesaik 'c le"llha·Lııile müıac:1nt!a. ı. 

i ~mi Le\•a ·ı '?l Aıniı li5 i Sahnalm 1 Korııi:.ycnundnn ; 
İzmir .. s a'ıke:n m'-' .i a, <.". i I.:ı ,hlı:ınesi.ıin 26] 00 kilo sjt ih

t;y.ıu •. ç .... t'k il..mc ,J.l •·• l... munakas .ya .onnl'ı,t ı .. 
E. ı.•nıc ı 1' t~ ı ıı z J.:O ..- 'll:l gu .u sa:ıt 15,30 da kı:.lnd:ı iz. 

mir le\', -ım .imi li Jtın,ılıll.ı omi:.yonaııd:ı yapılal'nktır. 
1 ahmi.ı e.ıi!e l ıtırı 3 l)J lir.ıc.ıı . 

Temin:ıtı mU\·ak -.ıt akçası 254 lira 48 kuru,..tur. 
Ş.:ırtn-ıme,i her giln l.:omisyond.:ı gorüleb:lir. 

ısk .-l"leı" t ;" .ıı et tıd:ısmd.ı !.ayıtlı oldul.l:ırma dair 'esika gösterınt•k 
m ~bu. ıye ;11.ıc •• i lf'r. 

t~ .itmeye ı.lı • .ık eı:t· ... el. .. lcr 2'fQ0 sayılı bnunun 1 ı ve uçun. Ü 

tc nın tı ın.ıv.ı\..

mür.ı.:.:ıat:a. ı. 

ı:ıuJe c i i:n:ı 11 :.İnu y..ı"ılı \ e i:....ılaı ı 
ı . ıl! -. ı tın ... a.ı C\ d kom; y uı:J 

mır Bclcdi;e .. ;n.ıE.'.1 : 

Ço-. J~ ) .ıv \ ına " n li. 2520 k.lo koyun eli ve ı. )0 aded d:ıl.ık 
.,,ı..n u!ınn • .ı ı i,, y.ı::ı i.,.le.ı rni.ı i:.lu. ı.ır. ... c!..i ... ~utnnmcsi \•cçnile, bir 
ay m.ıade,, p.ı u 1 ,a bır.ı ılmı,tır. İhalesi 21.7.940 çar,..amb3 günü 
0.l a Ll alı, t~ı ıl. lCn .>eueli 9v l li ', nl.J\'1!.~k!t temin"lı 07 !ita 
5,, ku J L • r ! 1 ı! .• n enıinalı Oğle ... C ı C\'\•el ı .. ban\.ıs:.id yallfil&<l:.. 
m kb.ı . .l ı i c \ ı 1 i.ı cJ;t ı gu.1 \ e ntte en ii nene mu .ıe.t.ıtl;ı.ı. 

Çoc ! ) ••· .ııı ... t' 1klıl '.?1 1 ' m mu::telif l"ızak s.ıtın nlın
ma,ı. i, yı·ı i '~ · rıııidıııliiğ.111dcki ~ı,tıı.ıml•si \'<'çlıilc 22.7,Qi() p:ı
;..n'ic i gii.1iı .,, t J y.ı uz:ı ılmı,. tır. Muh:ıınıne.ı beddi '1 lSO lira 50 
k ı. ıı 1 , ınuv,•kkal lem;n ılı 337 lirndJ1. T.ıliple·in temin~tı öğleden ev
' el •-1 b . .mk.:ı ına ).ıtı ..ıra' m.ıl.:bu l.ı. iylı.! l.ı) İn e<lilcn gün 'e s:ıalte 
c ıeumc,e mür.ıca1tlnr .. 

~.1J a,.. A~' c 1 S:ılı.1 Alma Korri )CnunJnn: 
33-1 O;)J lilo l.u u ot knp. lı z:ı Ha e\..siltme) c ;..onm:.ı,..tur. Ş:ınnn

mesi lstanb:.ıl, Anka a Lev:ızıın Am;ı li,.le i v M:ıra.,.ja AsJ...cri Satın
dm:ı ... omisyonl rınd:ı götüliır. Muhammen tutan 18,2!0 liı:ı il· teıni
n~.ı 1..>68 liı:ıC:ı . Ebıltmt»i e-7·910 cum. rtc~i günü !.ant 11 eledir. 
Is ... '.,lib, in te:...lıf nı ktupl ırını ı 'ıalc s:ı:üind~n en a~ bir• sııat c :\•eline 
: Jdar Maı :ı-.tn AsJ..c.1 Snt.nalma Komis1onuna verme le. i. 

Cin.i Mil...t.ıı ı 

Muh b .. d. 
li. :ı kr. 

o, 7,5 tem. 
lir:ı kr. 

E:... ... iltm ... nin 
,..e~li saati 

E Zu) ı fıbbir 5) 1 • .ıl. ul 519 00 41 17 Aı;ı1' e~. lö 
Ele'.ı i .... malzemesi 2 /> t.!42 50 :~3 18 » 16,30 

1 - MufreJ:ıt li tele.i mucibine:e yu:...arıJ:ı e:ns \'e mi .• taıı yazılı. 
i:...; :.~lem c.,.} h;znlarında gö~terileıı usullcı le salın alınacaktır. 

il - Muhammen b~d<'ll"T i, mm. L'..at teminatl:ın, eksiltme S3atle
ri hi:..al.Hıfül:ı y::ızılıdıı. 

111 - E ... siltme 2. VII. 9'!0 ~ :ılt günii Kabat .,.d:ı Lev:ızını ve 
M.ıb:ıırnt Şube inaeki Alım Kom; yonunc:a y pılaenkhr. 

iV - !.isteler so:-ü geı;en Şuheue telli,, edilebilir. 
V - Lte1 lilerin t. yin olun~n gün ve .1.aatlcrde 'ıı 7,5 güHnnıe 

par.ıb.rile biı li~te mez!.Or Koıniı.~ ona müıncaatlaıı (542&) 2-4 
*** • 

1 - Ş:ıı tnnme.,i mul;ibinee 1 ad•t s:ıntı ifüj tulumb:ı müteahhidi 
nam ve h _,nbın. pını !ıkla S.1hn alın.:ı ... a ,tır. 

il - Muhnnmrn bt'deli sif 9}0 li.a muvakk.il temi.rntı 74,25 
liraaır. 

111 - P:ı· ılı 1 • 1~-Vll-0 '0 p-ı~a tesi günü !.nat 15 (!c ı·ahata 1da 
Lev ım \e Mub }.tat Şube inucki Alım Kon,i yon ındn yap~l ıcaktır. 

iV - Ş-ıı tn ırııe so. ü geçca1 "i.lbedr. gS, ülchiJi ... 
V - istekli le. iıı pu:zıı lık için tayin olunan gün \'C saatte o 7,5 

gih t.':ıme p'.lı a-.;!e bi. lıktc rnezk i. Kom;<:fOna rnilı ıt...:.ıı:ıtlaı ı. (52 '0) 2-4 
**"' 

Yüksek Mürendis Mektebi Satır.alma Komisyonundan: 
~l<.k. bimi.:;n çam.ı-ıı' yık ma i,i kupJ!ı za.f u .ılile ck)illmeye 

ko. ulmu.,t.ı .. llk temin:ılı (10.)) li.adır. Ek .. ilt!!lc 11-7-9-iO aa• (11) de 
y.ıpıl:ıcakcı . 

Fa..:la m::lümal nl nak ;çin mck.ep mi.ı::n.ı iy~tinc ınürac.ınt. 
(5188) 2-1 

Mııh. mmerı be~ li • '5.0JO lira olan l:;r n et h:ı\'il ı;'lamr, d"m v • 
kompre ("rJ 13. 8. 0 !O .. lı gilııu f':!at 15,:::0 da kapalı zm f ınulü ile 
Ankar,,ca l<l:ır<' bi ın ında s:ıt.n <"lınac.ıkhr. 

Bu i.,. girm k i ... •eyl."nlcı in (1200) lir:ılı!, muva\...bt lcmiıı:ıt ile 
kan• nun t yin etliği \e;İ alaıı ve te~lifleıini :ıym gün raat 14,30 
a 1' d r Komi • O"l R i .li ine 'e, m"'le.i la::ımdıı. 

Şartn .m in p:ıı n .ı~ ol. rn:... An· a • d:ı M lzenc D:ıirt- !nden, Hay· 
d:ırp . .,.adn T llum \ e S \ .... S fli inden d:ı. ıtıbc:ıktır. (5 :.'.Xl) 1-1 

İstar.bul Ele~ trik Tr am\ray ~ e T[r.el işletmderi 
Umum tlüdiirlüğünden: 

1 - Gi, ata p • çİıı ve gupily.ı l.:bi 67 Lal~:n m .. I !C n bpalı 
mc1.tupl ı te!..lif vı-rın<>'. u e~ilt' . .ıtın almae~ktır. 

2 - • !m ak' ::ıt t mi.l:ıl m ı'.tu.uı 450 lır.ıdır. 
J - 1\: l li 'lcrıı p 11. ı~ tcd.ı ı. c,J;ıt>~", .,.nrtnıımcl<'• de i hrifat 

d . .'ı si J h:ı ·ır1 ın ır k lo. 7. 9 :cı s.ılı giinii slat 17 y;! k ıdar Me~ro 

h1 .ırın 4 un u k ıtırıd.ı"-i Lcv.ızı·n Müdürlüğüne ıım. mu'.,abilinde 
erilmiş olması lnzımdır. (54?7) 
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.. " 
., Ulus 

.. a Nallıhan 

Pli (':ıch 

Gre a grc 284 74 
>I 

)) 

Publique 
)1 

)) 

1999 -

1953 -
741 o~ 
413 20 
892 08 

.. " ccole Güdü a Ayaş >I 555 50 
,. ,, a Çubuk » 1117 SO 

.. 

Carbon format spccial: 4700 p. 

,, ,, au Nahiye Pazar de Kızılc:ı Hamam " 499 60 
,. ,. Karaşar de Beypazar >> SOO -
,. ,, a Gelekra de Beypazar » 200 -

Pose sable autour du Stadium 1
' 8288 28 

Repar. appart. Vakoufs 345 05 
Electrlcite·Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel _________ .. ____________ .... ____ .. __ 

Pli cach. 6616 50 

Moteur de diff. 'llOlt, kilowatt et perioJes 
Ampoules a mercure de 1000: 10 p.-id. de 2Ô00:10 p. Publique 
Cable souterrain avec access. : 1815 m. Gre : gre 

549 -
7400 -
5670 -Magnetto central de 5: 10 p.-id. de 6: 22 p.-id. de » 

8: 1'2 p.-id. de 10: 12 p.-id. de 2: 5 p.-id. de 

20: 2 p. 
H abillement-Chaussures-Tissus-Cuirs ---------- ~ -*"""·-··---

Etoffe pour habit d'hiver: 60000 m. (cah. eh. 870 P.) Gre a gre le m. 2 90 
Toile pour habits d'etc; 70000 m. (cah. eh. 470 P. >> » 1 33,70 
Etoffe pour habits d'hiver: 30000 m. (cah. eh. 430 P.) ı• )1 2 90 

ıı » ıı ıı 7SOOO m. (cah. eh. 10.90 L. » ıı 2 90 
ıı » » •• 200000 m. (cah. eh. 29 L.) » » 2 90 
ıt ,, ıı d'ete: 60000 m. (cah. eh. 240 P. » 48000 -

Necessaire pr. bain: 500 complets » la p . 4 15 
Confection blouse 20000 p. » 3000 -

Ameublement pour Habitatlon et Bureaux-Tapisserie ete. 

O iff . .sortes de meubles en bois 17SO -
Travaux d'lmprimerie-Papeterie-Fourniture de Bureaux -------

Machine a ecrire a chariot de 28 c.m. : 5 p. Gre a gre 
Bois de Constructlon, Planches, Charpente 

Bois de constr. pour repar. ponts 
Planche en sapin resineux: 63 m3 

Transport-Chargement·Dechargement 

Transport charbon: 120000 t. 
Transport effets: 15000 t. (aj) 

Combustible • Carburant - Huiles 

Benzine: ı200 bidons (aj) 
Petrole: 35 t. 
Coke: 20 t. 

Bois: 25 t. 
Ch:ırbon de bois: 1 t. 
Petrole: 10 bidoııs 
Motorine: 2SO t.-benzine: S t.-pı~trole: 5 t. 

Charbon de bois: 38.S t. 
Petrole, benzine, ın:ızout, graisse et lıuile pr. machine 

Bois: 125-150 t. 

Div ers 

Boulons, clous ri vcs et goupitles: 67 lots 
Tente côniqııe: 300 p. (cah eh 128 P) 
Pilon et compı esseur d'air: 1 p. 

Repar. gamelles: 430-rcpar. theiere: 143 p.-rep . gran-
de chaudiere: 3 p.-repar. gr. chau<lı on: 5 p. 

Tente cônique: SS t. 
Brides: 1000 p. 
Verre cmnille: 1000 p. 
Pompe a incendie: 1 p. (au nom el pr. compte du 

fournisseur) 
Etamage rccipients en cui vre 
Magnesite brut: 12000 t. 
sable d'argent: 60 t. 

Prov l sion s 

Foin: 600 t. 
Avoine: 825 t. 
Paille: 450 t. 
Legumes: 6 lots 
Foin: 190850 k. 
Viande de boeuf: 4SO t. 
Beurre: 50 t. 
Pain: 15 t. 
Viande de moulon: 3,5 t. 

>> ıı veaıı: 1,2 l. 

Beurre: 1.2 t. 
Provisions: 16 l ot~ (aj) 
Pain: 75 t. 

Publique 
Gre a gre 

Gre a gre 

Grc a gre 
Pli cach 
Pııbliqııe 

» 

)) 

Gre a gre 
Publique 

Pli cach 
Gre a gre 
Pli cach 

Gre a grc 

11 

4426 50 
3150 -

5250 -

4230 -
10150 -

650 -
250 -
30 -
30 -

le k. O 05 
798 72 

2SSOO -
16000 -

Grc a gre la p. O 3S 
)1 365 -

)) 

Pli ca~h 
Publique 

Pli cac:h. 
)) 

Publique 
il 

Pli caclı. 
ıı 

)l 

Publique 
)1 

» 

» 

Gre a gre 
» 

12000 -
3600 -

30000 -
57750 -
7200 -
1199 -
8111 13 

101880 -
S5000 -

le k. O 10,50 
;ı o 45 
)1 o 35 

" 1 10 

ı232 - Com. Adı. Min. Dff. Nat. Ankar:ı 
21 36 Coın. P erm. Munit·ip.Islanbul 

299 85 )1 

292 9S ;, )) 

Vilayet Ankara 
)l )) 

» )) 

)) )1 

)t » 

)) ıl 

)} )1 

» )) 

621 62 » » 

Dir. Gen. Vakoufs 

496 24 lere E.xpl. Ch. de Fer Etat H. pach:ı 

Comite Central Croissant Rouge 
41 18 ler E.xpl. Ch. de fer Etat H. paşa 

1110 - C. A. Min. Def. Nat. Dcp. Aviat. 
850 50 Coın . Ach. Min. Def. Nat. Ankara 

19900 - Com. Ach. Minist. Def. Nat. Ank. 
11859 - • 'il 

11200 - » » 

24250 - )) )1 

53900 - )1 » 

7200 - )) )) 
312 - » Dep. Aviat. 
450 - Com. Ach. Minis. Def. Nat. Ankara 

132 - C. A. Ecole Sup. lngenieur 

lSO - Corn. Aclı. Min. Dt•f. Nat. Ankara 

332 - Vilayet Ankara 
472 50 Com. Ach. Minist. Def. Nat. Ank. 

16950 - Dir. Gen. Expl. Elec. Tr. et T. lst. 
393 75 Com. Ach. lnt. Ankara 

:-l17 25 
761 2S 

•18 75 
18 7S 
2 2S 
2 2S 

Municipnlil'' l:r.ınir 
Com. Aclı. Div. Er:r.iııc:ın 

Vilayet lçel 
)) 

ıı 

)) 

ı-7-40 14 -
2-7-40 14 -

2-7-40 14 -
lS-7-40 ıs 30 
15-7-40 15 30 
15-7-40 ıs 30 
lS-7-40 15 30 
15-7-40 15 30 
15-7-40 15 30 
ıs-7-40 ı5 30 
15-7-40 ıs 30 
11-7-40 15 30 
29-6-40 10 -

16-7-40 ıs -
3-7-40 10 -
8-7-40 10 50 
1-7-40 10 30 
3-7-40 11 -

2-7-40 15 -
3-7-40 lS -
2-7-40 10 30 
1-7-40 15 -
1-7-40 ıo 30 
4-7-40 11 -
5-7-40 10 -
6-7-40 11 -

17-7-40 ıs -

3-7--to ıs -

15-7-40 15 30 
S-7-40 14 -

3-7-40 12 -
7-7-40 15 -

24-7-10 
lS-7-40 

1-7-40 
1-7-40 
ı-7-40 

1-7-40 

16 -
15 -
9-
9-
9-
9-

Dir. Geıı. Expl. Ports Etat 
Conı. Aclı. Lycccs lstanbul 
Vilayet Ankara 

Jusq'au 6-'/-'10 
145 -

Ligue Protection Eııfance Ank:ıra 

4SO - Dir. Gen. Expl. Tr. et T. Ist. 
382S - C. A. Min. Def. Nat. Dep. A\-. 
ı200 - Adm. G en. Ch. de fer E.tat Ankara 

Bur. Expcd. H. paşa 
Com. Ach. lnt. Tophane 

ı9-7-40 ıs 30 
11-7-40 ıs 30 
8-7-40 11 -

16:7-40 17 -
4-7-40 11 -

13-8-40 ıs 30 

4-7-40 15 30 

372 - Com. Ach. Dir. Gen. Cartogr:ıhieAnk. 5-7-40 10 -
Com. Adı. Min. Od. Naı. Ank. 29-6-40 11 -

52 50 )J )) 5-7-40 11 -
55 - Com. Ach. lnt. Ankara 2-7-40 15 -

900 -
270 -

22SO -
4137 so 

540 -
90 -

608 34 
764ı -
4425 -

173 2S 
135 -
:lt'i 7S 

123 75 

>I )\ ı-7-40 15 30 
)) Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. lS-7-40 16 -
)) .. lS-7-·10 i4 -

Com. Ach. Batal. Infanlerie Kütahya 
11 )l 

» )) 

Com. Ach. ini. lzmir 
)) )) 

Com. Adı . Mil. Muğla 
» Kayseri 

Dir. Hyg. et Assist. Sot•. lznıir 

)1 )) 

3-7-40 
5-7-40 
1-7-40 
S-7-40 
4-7-30 

10-7-40 

93 90 Hupital R~gional Giresoıı 

8-7-40 
10-7-40 
10-7-40 
10-7-40 
10-7-40 
30·6-40 
30-6-40 

lS -
ıs -
lS -
10 -
ı6 -
ıs -
ıs -
ıs -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -63 59 » )1 

~---------

ME M E N TO DES F OURNISSEURS 
LF.S ADJUDICATIOS QUI AURONT LIEU LE 1.7.910 

Minist. Trav. Publics: 
Constr. batisses Administr. ı441 

Com. Aclı. Milil. Edirne: 
Bt>ıırre 1433 
Procureıır Gc·ıı. Siııop 

Pain 1448 
Municip. lstanbul : 

Carrosserie de c:ımion 1448 
Plaques pour rues et portes 14S 1 
Rt!pı:r. trompes ı451 
Bois et charbon de boi:; 1451 
Projecteur 1451 
Rcp. route Bakırköy - Kazlıçeşıne 

1451 
Ammoniac 1451 
Com. Ach. Di,·ision Milit. Er-
zıncan : 

Viande de boeuf 14-19 
Ligue Sportive Edirne: 

Constr. halisse clnb sport 1449 
Municip. Kırkağaç : 

Huile pour mnchine, pour cylin
dre, lignite et etoupe 1451 
Com. Ach. Miııist. Def. Nat. : 

Couverlure en laine 1451 
Linge 1451 
Couverture en laine 1463 
Toile pour doublure et tapis 1463 
Peau de chamoi pour filtrer la 

benzine 1463 
Confeclion liııge ı462 

Oir. Vakoufs lst. : 
Legumes 1451 

Com. Ach. Milit. Karaköse: 
Fumier de vache 14Sı 

Com. Ach. lnt. Ankara: 
F abrication farine de ble 14Sl 
Dir. Etable Konya: 

Constr. ecurie pour vache 1451 
Dir. Gen. Fab. Milit. Ankara 

Ornp 14Sl 
Dir. Etablissement lınmigres 

Yo::gat: 

.==o sa; 

Constr. maison immigres 14S3 
Vil. Ankara : 

M:ınches pour pİol•hes, pelles el 
m:ırle:mx 1453 

Habib; et touloums 1462 
Constr. maison sericiculture 1454 

Chemins de Fer Etat Adana : 
Transport chardon 1453 
Dir. Etable Çukurova : 

Mazout, benzine, petrole et ,.:ı· 

couın 1453 
Hôpital Reg'İonal Kony:ı : 

L:ıit 1453 
Municip. Bergama : 

Huile poıır cylindre, etoupe ett'· 

ı463 

Com. Ach. Comınad. Mil. (sl· :
3 

Gah·anisation b:ırils a benzine t4b 
Com. Ach. Corps Armce Bıılı· 
kesir: 

Voiture de transport H63 
Dir. Gen. Monopoles : -~ 

Articles clectr. et tclephone 14" 
Office Cereales Ankara : 

Conslr. hangars b3tisse Adın· 1 

Kayseri 1458 
Constr. hangar et batisse Adın· ıı 

Fakili 1464 
Chemins de Fer Etat: 

Articles electriques 14S7 
Regiment Artillerie Kütahya : 

Paille 14S7 
Vil. Samsum : 

Constr. pave 1456 
Dir. Pr. Monop. Ankara 

Benzine 1456 
Municip. Izmir : 

Ciment 1454 
lnstall. electr. 1454 
Dir. Darüşşafaka : 

Legumes 1454 
Union Ouvriere Zonğuldak : 

Rep:ır. batisse hôpital 1454 

/ 
( ÜÇÜNCÜ SAYFADAN DEVAM ) 

. Balıkesir Askeri Sat~n .A}ma Komisyonundan : ~ 
B:ılıkesı r merkez hastahanesı ıçııı 3S ton koyun eti kapalı ııı 

usulile ihaleye konmuştur. 
lhalesi 3-7-940 çarşamba günü saat 16 da Balıkesir kor salın al111ş 

komisyonunda yapılacaktır. 
Evsaf ve şartlarını görmek isteyenler her gün i~ s:ıatında kotJljc

yonumuzda görebilirler. 
z~ 

Mulıaııımc11 bedeli 15750 lira olup muvakkat temin:ıtı 1181 lira 
kuruştur. 

ihaleye iştirak edeceklerin kanuni vcs;ıiklerile birlikte ihale saııtill' 
daıı bir saat evvel tel-lif mektuplarını ve temiııat makbuzbnnı kotJli•' 
yona ınakbuz mukabili vermeleri şarttır 

Postada vaki gecikmeler muteber olamaz. 

lzmir Belediyesinden : 

Ç~c.uk yu~asın.a s~nc:_li~. 9_ bin ~ilo birinci. nevi ~kmek satın al~~: 
ması ışı yazı ıslerı mudurluğundekı. şartnamesı veçhıle, bir ay ıflil ı6 
detle pazarlığa bırakılmıştır. lhalesı 24.7.940 Çarşamba günü sant . 
dadır. Muhammen bedeli 900 lira, muvakkat teminatı 67 lira 50 ~1' 
nı~tur. Taliplerin teminatı öğleden evvel iş bankasına yatırarak 111ıı~· 
buzlarile tayin edilen gün ve saalta encümene müracaatlan. 

* * * Çocuk yuvasına senelik 7000 kilo İnek sütü satın alıntJI~ 
i şi, yazı işleri müdürlüğündeki şartnamesi veçhile, bir ny müddei e 
p.:ızarlığ:ı bırakılmıştır. ihalesi 24.7.940 çarşamba günü saat 16 d:ıdıf· 
Muhammen bedeli 700 lir-a muvakkat teminatı 52 lira 50 kuruş!~:, 
Taliplerin teminatı öğleden evvel i~ bankasına yatırarak makbu:ılııfl 
tayin edilen gün ve saatte encümene müracaatları. 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : ,.ı 
İzmir Müstahkem Mevki Askeri hastahanesinin 31200 kilo yo~ıı 

ihtiyacı açık eksiltme suretiyle münakasaya konmuştur. ., 
Eksilt~ıe 12 temmuz 940 cuma günü saat on beşte kışlada fıJll 

Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonunda ynpılac:ıktır. 
Tahmin edilen tutarı 4680 liradır. 

Teminat muvakkata akçası 35ı liradır. 

Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
istekliler ticaret odasında ka)'lllı olduklarına dair vesik~ gosıer 

mck mccburiydin<ledirler. ~ c~ 

Eksiltmeye iştirak cJecekler 2490 s:ıyılı kanunun iki ve iit:1111 ~· 
maddelerinde ve şarlnanwsinde yazılı vesikaları ve teminat Jllıı'' 

~~:ı ile ~r~:te ,ilıal: ~~=-=-=-=~~n~r:c~~ 
imtiyaz Sahibi ve Yazı işleri Direktörü: 1SMAIL GiRiT 

Bnsıldığ·ı yer: u Münakasa» Basımevi lstanbul 


