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SA YlSl 5 KURUŞ 

Günü geçen nushnlar 
20 kuruştur 

Umum Tüccarların 

EKONOMiK HABERLER 
Piyasa kontrol edilmediğin
den birçok maddeler fazla 

fiyatla satılıyor 
Ticaret vekaleti kontrol teşki

latı tarafından yakalanan altı li
mon satıcısı muayyen fiyattan 
fazla satmak suretile ihtikar yap
tıkları iddiasile adli yeye veril

mişlerdir. 
Birçok maddeler hala fiyat ınü

rakabe komisyonu tarafından tes
pit edilen fiyatlardan yükseğe 
satılmaktadır. Bu vaziyet yalnız 
~atış fiyatının tespiti ile ihtikara 
m:ıni olumımıyacağını göstermek
tedir. Piyasanın sıkı ve d:ıiıni şe
kilde kontrolüne ihtiyaç \•ard1r. 
Bugünkü kontrol tekilii.tı da bıına 
kafi gelmemektedir. Çok geniş 
kadrolu bir kontrol teşkilatı kur

mak zaruri görülmektedir. 

Mal istiyorlar 
lzmirden bildirildiğine göre Lit

vany:ıdan bir firma zeytinyağ'ı 

susam yağı satın almak istediği

ni, Hamburgt:ı bir firma tıbbi ve 
kokulu nebatlar \'e defne yaprağı 
ihracatçılariyle rnünasebat:ı giriş
mek istediğini, Budapeşte<le bir 
firma zeytinyağı, palamut ve va
leks tiiccarlariyle iş yapmnk iste
diğini İzmir ticaret odasına bil

dirmiştir. 

İhtikar işleri 
Mıntaka Ticaret Müdürlüğü teş

kilatı tarafından yapı1-n kontrol
lar neticesinde yüksek fiyatla li
mon satarken yakalanan altı li-
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moncu adliyeye ,·erilmi.,.tir. Mın
laka Ticaret Müdürlüğü, elde ıne,·

<'ud kontrolörlerle "ehrin her ta
rafında limon fiyatlarını kontrol 
ettirmektedir. Me,·cud kontrolör
ler bu işe kfı.fi gelmediğinden 
kar nispetleri ilan c.lilmiş olan 
diğer gıda maddelerinin kantrol
ları yapılamamakta ve hntta bun
ların Iiatları eskisine nazaran 
yükselmiş bulunmakt:ıdır. Diğer 
taraftan limon kontrolunun ba~la
masile heraber birdenbire bakkal
larda limon ortadan kalkmıştır. 
Buna mukabil çarşıda, pazarda 
ve malı;ıllc aralarında falıi~ fial

larla limon satan perakendeciler 
peyda olmıı .. lnr. Bunları takib 
etmek ise mümkiin olmamaktadır. 

Nümunelik kömür ihracı 
Ankııradan bildirildiğine göre 

Vekiller heyeti, mevcut veya dı
şandaıı getirilecek ınııkiııeler i41·in 
nümunelik olarak kömür ihracına 
müsaade edilmemesini 

mic:tir. 

tasvip et-

İktisat Vekaletince 
iktisadi faydaları kabul 

olunan müesseseler 
Te.,.,·iki sanayi kanunu muci

bince ikinci sınıf muafiyet ruhsai
nanıesini haiz bulunan \'eya ileri
de bu suretle ruhsatname alacak 
olan kamyon, kamyonet ve oto
büs karoserisi imalathanelerinden 
karoseri ışinin tahla, demir, saç, 
boya, dö,.eme ve buna müteferıi 

bütün imalatım tam olarak yapan 
müesseselerin iktisadi faydalan 
İktisat Vekaletince kabul edil

miştir. 

MÜNAKA SA L A R 
----~------------------------~-------------------------

inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita ---
lzmir lnhisarlnr I3aşmüdürlüğ'ünden : 

Dolma mevkiindeki tuz depomuz avlu kısmının çatı ile örtiilme 

i~i açık eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 5500 muvakkat teminatı 412.60 liradır. 
Keşif proje ve şartnamesi levazım şubemize görülebilir. 
lsteklileriıı 11.7 .9•!0 günü saat 15 de haşmihliiı liiğünıüzdcl..i l..o-

tnisyon:ı gelmeleri iliin olunur. 

M.M. Vekaleti Salıııalına Komisyonundan : 

Keşif beJeli 16,•!23 lira 17 kuruş olan Aııkarada üç adet depo 
·n~aatı kapalı zarfla eksiltmeye könmııştur. İhalesi 15-7-940 pazartesi 

ünü saat 11 dedir. llk teminatı 1232 liradır. Şartnamesi 83 kuruşa 
omisyondan alınır. Taliplerin ihale saatinden bir saat evveline k:ıdar 

_ rflannı Ankarada M.M.V. Satınalma komisyonuna vermeleri 

Hatay Vilftyetinden : 
Vilayet yollannm muhtelif kilomr.trelerinde 250 bin m2 bir kat 

folt kaplama ve yine 15 bin m2 blokajlı şosa inş:ıatı ile iki kat as

ıl. kaplama Antakya, İskenderun, Kırıkhan şehirleri dahilinde 40610 
. :ı şosa inşaatı ile üç kat asfalt kaplama i~i kap.tlı :r.arf ur.nlile ikin

'. defa olarak münakasaya konulmuştur. 
Eksiltme 24 Temmuz 94ü çarşamba giiııü sant 15 de Antakyıı 

.ıfıa müdürlüğü odasında müteşekkil komisyonca yapılacaktır. 
isteyenler fenni ve hususi şartnamelerle evrakı kesfiyeyi 468 kıı-

• . bedel mukabilinde nafıa müdürlüğünde alabilirler. 
• 3u işin keşif bedeli 93640 lira 81 kuruştur. 

:•,fovakkat teminat 5932 lira 9 kuruştur. 
f aliplerin ihaleden en az sekiz gün evvel bu işe benzer inşaatı 

. ardıklarına dair evakı ınüsbitclerile birlikte viayele müracaat ede
: alacakları ehliyet vesikasını 2490 sayılı kanuna uygun olnrak ha

.. ıacaklan teklif mektuplarıınn \"e bunlarla birlikle teminat mektup 
• 1 makbuzlarını ve ticaret odası vesik?~ını ihale giinü s~at 14 de 

: .. r komisyon riyastine makbuz mukubılıııde vere~eklcrdı. 
• ostada olan gecikmeler kabul edilme7.. 

* İskenderun' Arsuz yolunda 30 uncu kiloınctreılcl-i köprü ile Ak
:öprilsündc ve Antaky:ı-Topboğazınııı 6 neı kilometı esindeki men

, de yapılacak ra(lyo in~ası Beylandaki istinat dııvaı ının tamiri ls-
run Beylan yolunun 4-5 ııci km. siııdeki lıenıleğiıı tahl.imi, lskeıı

,1 Beylan yoluııdaki :uııele kliilıesiniıı tamiri i~leri açık eksiltmeye 

• ..,: Jlmuştur. 

PAZAR 

HER GÜN ÇIKAR iKTiSADi, E ALi, TİCARİ VE ZiRAİ 

' Si 
ve m ·· t ahhitlerin 

Keşif bedeli 2144 l;ra 66 kuru 1hır. 
Bu i~lerc dair evr.ıkı keşfi ye nafıa dairesinde görülebilir. 
Eksiltme 12 temmuz 940 cuma günıı saat l.:> de Antakya hükumet 

kona~mda daimi enciiıııen od.ıc;ıııd:ı yapıla<."aktır. 
M wakkat teminat 160 lira 85 kurıı.,tur. 1 

T Jliplerin li(•aret odasıııda k:ıyıtlı buluııdu'darın:ı dnir vesika ile .1 
muvakkat teminatı tediye ettiUerini gösterir evrakı müsbitc ve ehli-' 
yet \'esik ısrnı ibraz e tnıeleri l:izımdıı. 

Ankara Valiliğinden : 

Stadyum etrafıııa kum dö,..cmc i_.i 11.7.1940 perşembe gunu saat 
onbei buç·ıkta daimi encümende ihalesi yapılpı:ık üzere açık c!.silt
meye konulmu~tur. 

Ke ~if bedeli 8288 lira 28 kuru-1 muvakkat teminatı 621 lira 62 
kuru~tur. 

istekliler mın,akkat teminat mektup veya makbuzu ticaret odası 
vesikalariyle birlikte sözü geçen gün ve s:ıntta d.ıimi encümene gel
meleri buna ail keşif \'C şartnameyi lıet gün Naha rnüdürliiğ'ündc gö

rebilecekleri. 

* * * A~ağıda isimleri yuzılı oknllnrın tamirleri :ıyn ~Yl'"l açık ek
siltme suretiyle yap1!ac.1ktır. 

L..teklilcriıı şartname ve kcşifnamel ·rini görmek üzere her gün ma
arif müdiirlüğüne \ e ih:ıle günü ol:ın 15. vıı. 940 pazarte.oi günü 
saat 15,30 da ve 'o 7,5 temiıınt akçe ini hususi muh sebe miidiirlüğü 
vcınesine yatırarak \·il.iyet tl.ıimi enciı.nenine miir:ıc:ıatl:ın ilan olunur. 

Okulun adı Keşif Ol.ulun adı Keşif 

lira kr. lira kr. 
~lerkez Yenihayat 741 O·~ Merkez Ulus 413 20 
Nallıhan merkez 8-J2 08 Ayaş merkez, GüJül 555 50 
ÇııhLık merkc:~ l 117 50 K ılecik merkez okulları 1632 87 
Kızılcahamam P.ız:ır na- 499 60 B~·yp;:ı:ı:arı Merkez Kara- 500 

lıiycsi okul ~ar okulu 
Beypazarı Gel{'ğra okulu. 200 

lzmir Belediyesinden : 
De~innl·ndnğı 334 sayılı so:c..ı\...i.ı 100 ve 3')7 sayılı sokakta 60 

metre ki ceman 160 metre boyJa kanalizasyon yaptırılması, fen iş

leri müdürlüğündeki keşif ve şartn:ırnes; Vl.'t;hile a•.;ık ek<;iitmeye ko
nulmuştur. Ke:;if bedeli 840 lira muvakkat teminatı 63 liradır. Talip
lerin teminatı öğleden en•el i ~ ban 1.asına y:ıtırarak ınakbuzlarile ihale 
tarihi olan 10.7 .940 çarşamba günü sa t 16 da encümene müracaat
lan. 

İzmir iskan Miıdüri yetir den : 

Vilayetimizin Urla kaz:ısı merkc:.:inde 100 ve Bergama k:ız:ısının 
Kınık nahiye merkezinde 40 evin kerestesi isküıı <lnire~ınden verilmek 
\'e diğer malzeme ve i'lç.iliği müteahhide ait olmak üzere inşasının 

kapalı zarfla yapılan ihalesinde ke~if be:leli iizeriııden yapılan tenzi
lat lfıyık hadde görülmediğinden mezkiir evlerin inşası 28-6-940 tari
hinden itibaren :ıçık eksiltmeye konulmu1tur. 

Yaptırılacak evler 10 N. lu kiirgir tiptir. Urladaki evlerin muham
men ke-1if bedeli beheri 599 liı ıı 48 kuruştan cermın 59948 lira ve 
Kınık nahiyesindekilerin behefİ 475 liıa 78 kuruşt:ın cemaıı 19031 
lira 20 kuru~tur. 

ihale 13-7-940 giinü s:ıat oııda İzmir i:ıkfın müdürlüğünde müteşek
kil komisyoıı larafmılaıı yapılacaktır. 

lstcl.lilı.:riıı yüzde 7,5 tan Uıla için '496 lira 10 kuru~ ve Kı ıık 
için de 1427 lira '.:H kuruş ıııuv:ıkkrıt temiııatlannı y:ıtırdıklarıııa drıir 
nMkhıızl:ı w 2190 sayılı bııuıı lıükiımleri.ıc göre ic:ıp eden ves.ıikle
riııi lı,ınıilcıı ıniirac:ı:ıtlnrı. 

Bu inşaata :ıit pl:ın ve .mır e\•r.ı' her gu.ı lzınir iskiin müdüı lü
ğünde görülebil:r. 

---- .L ... ı:.. -· ---
Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) . ........_._..._ 

o. o. Yolları ve Linumları lşletrnc Umum idaresinden 
Mulıamıncıı bedeli 549 lira olan 10 aded 1000 lik ve 10 . aded 

2000 lik civalı ampul 8.7.940 pnzarte.:.i günü saat 10.50 de Haydar
paşadd Gar binası <lahilindcki ko.ni.syun t.ıraf ındnn açık eksiltme ıısu
lile satın alınac:ıktıı . 

Bu i'le girmek istiyenlerin 41 lira 18 kuru,..luk muv:ıkkat teminat 
ve kanunun tayin etliği vcsaiklc birli:~tc eksiltme güııü saatine kadar 

kom:syona müracaatları lfızımdir. 
Bu işe aid şartnameler komisyo.ıdan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

m. m. v. Sabnalma omisyonundan: 
Hepsine tahmin ed:teıı fiyatı: 5670 lira olan 10 :ıdet beşl;k '.22 

adet altılık 12 adet sekizlik. 12 adet onluk :ı :ıdet 5 adet on ikilik 
ve 2 :ıdel yirmilik manyolo sanlral p ı.a lıkla satın alınacaklır. Pa
z:ırlığı: 3.7.940 çar'iamb:ı günü saat 11 uediı-. Kati teminatı: 850,5 
lira olup şartnamesi komisyonda goriılür. Taliplerin muayyen vakitte 
M. M. V. Sa. Al. Ko.da bulun:ll'ılan . 

M.M. Vekaleti Hava Sat na!ma Komisyonundan : 
1815 metre yeraltı kablosu ,.e tefe, ruııtı pazarlıkla ı;atın alınacak

tır. Muhammen bedeli 740u lir:ı olup, bti teminat mil.darı 1110 lira
dır. l'azarlığı 1-7-9 .O p:ızartesi gunü s .... at 10,30 da hava satın alma 

komi,,yonunda yapılacaktır. idari ve fo.111i ş.ırtname her gün öğleden 
sonr;ı komisyonda gorülcbilir. lstekhlerin muayyen gün ve saatte 
kati teminat ve k:ıııuni belgeleriyle komiı;yo.1da bulunmal,ıı ı.a 

.SO Ha z'n: n 1 C'LQ 
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İDAREHANE ve MATBAA 

Galata, E"ki Gümrük Caddesi, 

No. 52 Hususi Daire 

iLAN ŞARTLARI 

ldarehanemizde görüşülür 

Telefon: 49442 

Posta kutusu No. 1261 

m es 1 g anı ı r 

D. D. Yolları ve Limanları işletme U. idaresinden : 
Mııhamm~n bedel: 3650 lira ol n 2 kalen Autr:ıcriyeıı :ımpull~r 

13. 8. 940 s:ılı güııU sa:ıt J5 d(' l.:ıpalı zarf usıılıı ile Anh.arad:ı idare 
bina ınd:ı ":tlın alınac:-:ıl..tır. 

Bu i,..e girme1, istiyenlerin 273,75 liralık muv:ıl.1.at teminat ile l.a
ıııınıın t:ıyirı ettiği \ c i1.al.ırı ve tt'k]:flerini ayni giın ı;e:ıt 15 e kııdar 
komi;;yoıı rei lıgine uerm"leri lazımdır. 

Şartnameler par.1sız oforal. Anbıada malzeme dai ,.inden, Hay

darpa~ada tesellüm ve s.:wk 'iefli~indcn d:ığıtılacal.tır. 

* * * 
Elektr:k m:ıb:em"si alınu.:?aktır. Bak: lnlıisarlar U. Mud. il~nların:ı. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 
M.M. Vekaleti S:ılınal na Komi .yonundnn: 

Apğıda y:ızılı b z \ c l.umaş'ar paz !ıkla satın alınacaktır. T:ılip

lerın An karada M.M.V. S •ın.ılma komisyonun:ı gelmeleri. 

Beher Knti Şartname 
Cin;.i metre i teminatı Miktan h"deli lh. günü ve s .. ati 

K. S. Lira Metre K ırıı~ 
Kı,.lık t>ibi,elik kumaş 29,) 19,l)uO 60,uuO 870 2-7-Q10 15 
Y,ızlık bez 133 7u 11,859 70,000 470 3 " ,, 15 
Kı,lık. ,. kumaş 2~0 11,200 30,000 430 2 ,. " 10.~o 

.. " 290 2 ~;>.)l) 75,000 10'.M 1 ., " 15 
" ., 2)0 63,9i)0 200,000 2?0() l " .. 10,30 

* "'* Be1.er t:ıl.ımırıa rnh: ı cailen f:yaıı 415 kuruş ola ı 500 takım ve 
beher takımı uç parç.ıdan ib:ıret hamam takımı 5 temmuz 9 to cuına 

gii ıü s:ı.ıt !O da Ankarada M. M. V. satınnlına komisyonuııd::ı p:ı~ar

lıkl.ı s.:ıtııı al•nııcağmdan isle .!ilerin :.H2 li alık k:ıti teminatları ı e 
birlikte p ı~arlık gün ve s ~tında ko:ni yond:ı bulunınalaı ı. 

GUmri.ık ,,,,uhafo:.:a Gene1 (omuC.anhğı istanbul c..evazım 
~miriiği Satmaln1a Komisyonunı:lan : 

15 Temmuz 940 p"za .e i g(nu s .. at 11 <le 1050 lira mu~ummen 
bedelle ve -;ık e",iltm~ ıle '.:,)l)O çift p:ıımık çorap :ılın:ıcaktır. llk 

teminatı 78 lira 75 kr. Şa name ' evsafil(' nümune,,i komi .yonda 
hr.rgiin göı ..ılebiliı. Is eklilerin kanuni \ edl.alarile G:ılatada Mumhane 
caddesi ıJe İbrahim Rıfat hanınd:ıki komi ,yona gelın<>leri. 

rJ?. •. Vekaleti Hava SatEnohna Komisyonundan: 
20 bin mintan p zarlıı..Ja cıii-tirilecektir. Muhammen b deli 3 bin 

lira olup I..nti teminat miktarı 50 lira.:i1r. Pazarlı h 6. 7. 9-10 cumar
tesi günu saat 11 de hava atınalma l.oıniı;yonunJa yapılacal.tır. ld:ı
ri ş:ırtnu.n ve nümıınesi her O'Ü,ı ö rle len so.ıra komisyonda gi.iru
lebilir. isteklilerin muayyen gün \ e ~ırntte kali tcmi.1 t ve kaounJn 
belgele. iyle birlikie l.omisıonda bulun mal ı. 

Mobilya, Büro ve ev eşyası, Muşamba, Halı v. s. 

Yüksek ıübendis Me de~Ji Satınn1ma Komisyonunda.1 
Meki:t~bimiz iı.;in 1750 lir:ı k yn .... tinde muhtelif cins tahta e~ya. 

yaphnhcakhr. İlk temin:ıtı 132 lira olup eıcsıltme.si 17.7.940 sa:ıt 15 
le yapılacaktır. Fazla tafsilat için mektep müchir;yclinc miirac.:ı.ıt. 

~~atbaa işleri, ~<ırtasiye ve )1azıhane Lvz. 

M. M. Vc\..:tl tı Sıtınılm Komi.voıundın: 

Be"' la.ıe 28 c;an i 'l1 snı yolu yaffı na' in ası 3 lt.:oımıız 910 çnr ,..am
ba günu saat 15 <l• Ank.:ıı·a .ı M.:\ı1.V . ., tınalnn komi .yonunda p-
z. rlı l.ı s ılı ı alın-en 'tından i eklile İn verec .. kleri makinad:ın birer 
nümu:ıe ve 150 liralık te ııina 1 r-ı ile birlikte mez ür s:ıntte ko'tli
syonda bnlunm.ıla ı. 

* ~ 
500 a<lei: y.ızı ıını<İne ;i /eridi alın'lcaklır : Bı.k İn~İs'I. l.ır U. Mjd, 

ilanlarına. 

Kereste, Tahta ve saire 
Ank..:ıra V.ılıli inden : 

Vil.J:yet yollan iizcrin le mev • ıt büyük köprülerin tamiratı esna
sı ıda geçit temb. etmek için müb y.ıa ma lu:, ım gorulen 4 .26 lira 50 
kuru, mıhamne.ı beie1li kere,te i~i 15.7.19-10 pazı te,i günü saat on 
be~ b:ıı.;.ıkta ihale eailme,.. iı ere :ıçık eksiltmeye onulmuı1,ur. 

Muvakkat teminatı 332 liradır. 

İsteklilerin muvakkat te.nin:ıt me .. tup vcy;ı. m.ı!-.buzu ve ti.!uet o
dası ve~ik:ıı: iyle bi li .te sö~ı.i geAen ~ün ve saatte d imi encü ıene 
gelmeleri bu i e ait keşif ve : ı tna neyi her gun N ıfıa ınüdiırlüğünc:le 
görebilirler. 

M. M. V. Sabnolme Komisyor.undan: 
Aş:ıt"•ıda ebadı y ızılı ve t.ıhmi wn 63 metre mi' .ibı çı alı çam tah

Lsı 5.7.9 .O cuma ~iinü s ıat 14 de Ank .. , :ıd-ı M.M.V. Sa.ın ılm-ı Ko. 
da pa· l hkhı satın nlınn •aorrndan isteldilcrin mu'ıamm n beJeli ol:ın 

3150 liranı'! kati leminah olı:ırak 472,5 liralı'. ternhatlan ile bı lil.te 
ın z! ur t:ııihtc ko. dl bulunm'll:ın. 

1000 adet 2x0,25ıc4 
500 :ıdet 2x0,10x4 

500 adet 0,05x0,08x4 

1000 adel 2x0,20x1 
1000 adet l ,5x0,25x-t 
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Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi Nakliyat-Yükleme-Boşaltma 

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

Asfalt yol yap.: 40610 m2 (şart: 468 kr.) (temd.) kapalı z. 
Menfez ve şose inş. (temd.) aç. eks. 
Köprü tamiri (temd.) 
Göçmen evleri inş. (temd.) aç. eks. 
Parke kaldırım inş: 40 m. » 

93641 81 
2144 66 
6242 59 

883 -

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari allt, Hastahane Lvz. 

ilaç, mualece ve alatı tıbbiye (temd.) 4060 -

Elektrik - Havagazı ·Kalorifer (Tesisat ve Malzemesi) 

Elektrik malzemesi: 37 kalem 
Eleldrik levazımı (Bak müteferrik sütununa) 
Antraeriyen ampulleri: 2 kalem 

Telli lastik hortum içi ve dışı helezoni 240 ad. 

paz. 
aç. eks. 
kapalı z. 

il 

Büyük kazan: 40ad. küçük kazan: 20 ad.-saplı tas: 100 paz. 
ad·-kevgir: 100 ad.-süzgeç: 150 ad. 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v. s. 

3650 -

14400 -

Kaputluk kumaş: 30000 m. (şart. S25 kr.) 
Yastık kılıfı: 2S.000 ad.-yastık yüzü: 25000 ad. 
Pamuk çorap: 3000 çift 

kapalı z. lOSOOO -
paz. Beh. O 42 ve O 28 
aç. eks. 1050 -

~baa işleri - Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 

Yazı makinesi şeridi: 5000 ad. (temd.) 

Nakliyat, Boşaltma, YUkle~ 

Yulaf nakli: 380 t.-arpa: 80 t. 
Kömür nakli: 20000 t. 

p:ız. 

paz. 
kapalı z. 7000 -

Mahrukat, Benzin, Makine yatları v. s. 

Mazot: 500 t. (şart. 275 kr.) 
Meşe odunu: 130 t. 
Odun: 1140 t. (temd.) 
Taş kömürü: 20 t.-meşe odunu: 25 t.-mazot: 300 

k.-gaz yağı: 400 k. 
Kok kömürü: 40 t.-gaz: 30 teneke:benzin: 10 teneke 

MUteferrlk 

Hırdavat ve elektrik levazımı: 59 kalem 
Kova: 1121 ad. 
Saraç heybesi: 500-600 ad. (şart. 135 kr.) 
Çağ torbası: 15-20000 ad. (şart. 250 kr.) 
Seyyar mutfak: 52 ad. 
Paluska takımı (kemer çift kütük süngülük) 
Çayır biçtirilmesi ve balya yap. işi 
Balast: 6000 m3 

» : 12000 m3 
,. : 6000 m3 
11 : 6000 m3 
» : 10000 m3 
,. : 6000 m3 
» : 11000 m3 

Fener mumu: 1000 düzüne 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Yulaf: 82S t. 
Sadeyağ: 60 t. 
K. ot: 4104 t. 

JI : 481 t. 
» : 32S t. 
)) : 32S t. 
,, : 1521 t. 

Saman: 481 t. 
• : 1S21 t. 
» : 325 t. 
D : J2S t. 

K. ot: 5037336 k. 
Arpa: 1260 t. 
K. ot: 840 t. 
Sığ'lr eti: 40 t. 
Sadeyağ: 72 t. 
K. ot: 528 t. 

« : 528 t. 
Sığır eti: S4 t. (temd.) 
Nohut: 20 t. 
Zeytinyağı: 8 t. 
Kabak: 20.7 t.-fasulya: 41,4 t.-bamya: 13,8 t.- pat-

lıcan: 46 t.-domates: 19,3SO k.-biber: 1S740 k. 
Ekmek, un, seker, sabun, zeytin yağı, yoğurt v.s. 
Koyun eti: 30 t. 
Sığır eti: 52S t. 
Beyaz peynir: 2SO k. 
Yiyecek ihtiyacı: 30 kalem 
içecek ve yiyecek (temd) 
Süt: 26.1 t. (tashih) 

B) Müzayedeler 

Beyaz ham üstüpü: 4S t. 
Müstamel otomobil 
Demir çubuk ve çember demir: 65 t. 

Dıvar basmalar 

Servis otomobili F ort markalı 
Mermer 
Çam kereste: 770 m3 
Çam tomruğu: 180 m3 

paz. 55000 -
1820 -)) 

D 

aç, eks. 

aç. eks. 3954 75 
paz. 896 80 

» Beh. 4S -
kapalı z. >ı 1 50 
paz. 18460 -

)) 5000 -
)1 

kapalı z. 7500 -
)1 16200 ~ 
)) 7500 -
)) 7200 -
)1 12000 -
)) 8520 -
)) 1S9SO -

paz. Beh. O 2S 

kapalı z. 577SO -
)1 75000 -
)) 

D 27417 -
)) 18525 -
)) 18688 -
)) 86697 -
)) 8418 -
)1 26617 -
)) 6500 -
1) 5688 -
)1 297035 -

)1 75600 -
)) 44100 -
)) k. o 40 
.. )} 1 22 
}) 21120 -
)) 21120 -

paz. 18900 -
D 

» 
kapalı z. 12763 -

aç. eks. 
1650 -

kapalı z. k. O 33 
paz. 
aç. eks. 

aç. eks. 3393 -

aç. art. 
)) 

» 

D 

» 
.. 

)) 

587 50 

Teminat Müracaat yeri 

5932 09 Hatay Vilayeti 
160 8S » 

Kırklareli Nafıa Müd. 
İzmir iskan Müd. 

66 22 Osmaniy~ Beled. 

- - Mersin Vilayeti 

Günü Saah 

24-7-40 lS -
12-1-40 ıs -

4-7-40 14 -
13-7-40 10 -

9-7-40 10 -

1-7-40 9 -

inhisarlar Umum Müdürlüğü 
D 

273 75 D. D. Yolları Ank. ve H. 

16-7-40 14 -
16-7-40 15 -

paşa Sevk 13-8-40 IS -
Şefliği 

1080 - D.D.Yolları Haydarpaşa 

lst. Komut. SAK Fındıklı 

6500 - Jandr. Gen. Komut. Ank. ve lst. 
2588 - M.M.V. SAK 

16-7-40 15 30 
3-7-40 11 

78 7S Gümr. Muh. Gen. Komut. lst. SAK 

16-7-40 ıs -
9-7-40 11 -

15-7-40 11 -

lnh isarlar U. Müdürlüğü 

Edirne J\sk. SAK 
520 - D.D.Yolları S ci lşlelınc Malatya 

82SO - M.M.V. Hava SJ\K 
273 - Kırklareli Ask. SAK 

1254 - Mersin >> 

Keşan Memleket Hast. 

lçel Vilayeti 

296 60 inhisarlar U. Müdürlüğü 
77 26 )1 

4050 - M.M.V. SAK 
2250 - )l 

1384 50 Afyon Kor SAK 
750 - Edirne Ask. SAK 

il 

562 SO D.D. Yollan 7 ci İşlet. Afyon 
1215 - >) 

562 50 )) 
540 - )) 
900 - » 
639 - D.D. Yolları 5 cı işletme Malatya 

1197 - )) 
38 - M.M.V. SAK 

4137 SO Kütahya Ask. SAK 
5625 - Balıkesir Kor SAK 

Vize Ask. SAK 
2S7 -

1390 -
1402 -
6503 -

632 -
1997 -
488-
427 -

Kırklareli İğnecede Ask. SAK 
)1 

)1 

» 

" 
)l 

)) 

Edirnede Lalapaşa Ask. SAK 
Elazığ Ask. SAK 

)) 

16-7-40 14 30 

4-7-40 ıs -
10-6-40 11 -

5-7-40 11 
4-7-40 14 
3-7-40 11 

16-7-40 10 -

1-7-40 

16-7-40 
16-7-40 

4-7-•10 
16-7-40 

2-7-40 
4-7-40 
4-7-40 
9-7-40 
9-7-40 
9-7-40 

10-7-40 
10-7-40 
18-7-40 
19-7-40 

1-7-40 

25-7-40 
19-7-40 

18.19-7-40 
. 17-7-40 

17-7-40 
17-7-40 
17-7-40 
18-7-40 
18-7-40 
18-7-40 
18-7-40 
22-7-40 
15-7-40 
IS-7-40 

9-

15 -
15 30 
14-
11 -
10-
11 -
11 -
9-

10 -
14 -
10 -
10 -
10 -
11 -
10 -

16 -
16 -
16 -
11 30 
11 -
ıs -
15 30 
10 so 
11 -
15 -
ıs 30 
15 -
10-

15364 50 
S670 -
3308 -
1200 - Çorlu Kor SAK Ank. ve lzmir 

Tekirdağ Ask. SAK 
Lvz. 16-7-40 

20-7-40 
22-7-40 
22-7-40 
11-7-40 

9-
16 -
10 -
10 -
16 -
10 -
15 -
16 -
16 -

1584 - Edremit » 

1S84 - )1 

1417 SO Lüleburgaz ıı 

lst. Kom. SAK Fındıklı 
,, 

958 - Kırklarelinde lğnecede Ask. SAK 

Keşan Memleket Hast. 
248 - Edirne Askeri SAK 

Tekirdağ )> 

Edirne • 
lçel Vilayeti 

)) 

2S4 48 İzmir Lvz. SAK 

)) 

Malatya Bez ve lplik Fabr. T.J\.Ş. 

1-7-40 
1-7-40 

19-7-40 

16-7-40 
1-7-40 

10-7-40 
4-7-40 

20-7-40 
1-7-40 

12-7-40 

lst. 4 cü icra Aksarayda Mrk. Garaj 4-7-40 
lst. 3 cü icra Balıkpazar Şarap İskelesi 9-11-7-40 

10 -
15 -
10 -
10-
9-
9-

lS 30 

9-
16 -

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : ~ 
15 bin ton vagonlardan tahmil tahliye pazarlığında talip çıkına

d1ğından tekrar pazarlıkla eksiltmesi 7.7.940 saat 15 de Ankara leva
zım amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli S250 lira ilk teminatı 393 lira 75 kuruştur. 

Şartnamesi komisyondan göriiliir. 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve TUnel işletmeleri 
Umum mUdUrlUğUnden 

120.000 ton kömürün bir sene .zarfında Havzadan İstanbul Silih
tarağa elektrik fabrikası \•İncinin bakraclanna kadar nakli mektubla 
fiat istemek suretile yaptınlacaktır. 

Muvakkat teminat 16950 liradır. 
Talipler hazırlanan mukavele projesini idare levazım müdürlüğünde 

tetkik edebilirler. 
Tekliflerin en geç 3-7-940 çarşamba giinü saat 12 ye kadar imz:ı 

mukabilinde idare levazım müdürlüğüne verilmiş olması lazımdır. 

Mahru kat, Benzin, Makina yağları v. s. 
Ankara Valiliğinden : 

Muhammen bedeli 798 lira 72 kuruştan ibaret bulunan gaz, ben· 
zin, mazot, gres \'e makina yağl:ırı alınacaktır. Şartnamesini her gün 
Stadyum müdürlüğünde görebilirler. 

Taliplerin 11.7.940 perşembe günii saat lS.30 da vilayet daimi 
encümenine müracaatları. 

Devlet Limanları işletme Umum mUdUrlU§Unden 
Tophanedeki Ford antTeposunda mevcut idaremize ait tanklara 

dökme suretiyle teslim şartile p:ızarlıkla 250 ton motorinle beşer ton 
benzin ve gaz satın alınacaktır. isteklilerin bu husustaki tekliflerini 
nihayet 6.7.940 tarihine kadar umum müdürlük satın alma komisyo-
nuna bildirmeleri ilan olunur. 

Müteferrik 
Abon Kor Sabn Alma Komisyonundan 

S2 adet seyyar mutfak satın alınacaktır. 2 temmu:ı: 940 günü s:ıat 
10 da pazarlık suretile eksiltmesi yapılacaktır. Seyyar mutfaklann 

muhammen bedeli 18460 lira olup ilk teminatı 1384 lira 50 kuruştur. 
İsteklilerin şeraiti Öğrenmek üzere hergün eksiltmeye iştirak edecek· 
lerin de tcminatlarile muayyen gün \"e saatte Afyon Kor satınalına 
komisyonuna müracaatları. 

Harita Umum MUdürlü§U Sabnalma Komisyonundan: 
Harita Genel Direktörliığii için komisyonda mevcud nümunesin~ 

göre p:ı:ı:arlıkla 55 aded mahruti çadır alınacaktır. Muhammen bedeh 
4950 liradır. 

İhalesi S temmuz 940 cuma günü saat 10 da Cebecide Harita 
Genel Direktörlüğü Sahnalma Komisyonunda yapıl:ıcakhr. 

Talihlerin 372 liralık muvakkat teminat makbuzlarile Komisyona 
müracaatleri. 

Afyon Kor Satınalma Komisyonundan : 

52 adet seyyar mutfak satın alınacaktır. 2 temmuz 940 günü saat 
10 da pazarlık surelile eksiltmesi yapılacaktır. Seyyar mutfaklann 
muhammen bedeli 18460 lira olup ilk teminatı 1384 lira 50 kuruştur. 
isteklilerin şeraiti öğrenmek üzere hergün eksrltmeye iştirak edecekle
rin de teminatlarile muayyen gün ve saatte Afyon kor satınalma ko
misyonuna müracaatları. 

lstanbul Komutanhöı sabnalma komisyonundan : 
Komutanlık anbarı için pazarlıkla 3-7-940 günü saat 11 de aşağıda 

miktar ve cinsleri yazılı bakır edevatı satın alınacaktır. isteklilerin 
şartnameyi görmek üzere hergün ve münakasaya iştirak için de belli 
gün ve saatte Fındıklıda komutanlık satinalma komisyonuna gelmeleri· 

Miktarı 

adet 
40 
20 

100 
100 
50 

Cinsi 

Biiyük ka:ı:an 

Küçük kazan 
Saplı tas 
Kevgir 
Siizgeç 

o. o. Yolları yedinci işletme müdUrlUiiUnden 
Aşağıda cins, miktar, muhammen bedel, muvakkat teminat müd

det ve mahalleriyle eksiltme gün ve saatlerini gösterir cetvel halin· 
deki beş mıntıka balastrnm ocaklardan çıkacak taşlann kırılması su· 
retile ihzar ve temini, kapalı zarf usuliyle ayn ayn eksiltmeye kon· 
muştur. 

Taliplerin cedvelde gösterilen eksiltme saatinden bir saat evvel 
teklif mektuplarını ve muvakkat teminat olarak nakit veya banka 
mektuplarını kapalı ve mühürlü zarfla işletme komisyon reisliğine 
müracaatla tevdi etmiş olmaları veyahut posta ile en geç eksiltoıe 

saatine bir $aat evvel göndermiş olmaları lazımdır. 
Taliplerin şartname ve mukavele projelerini işletme komisyonun

dan parasız. alabilecekleri bildirilir. 

Ocak yeri m. 3. Muh. 
ve kim Mikdıırt bed. kr. 
Çoğürler Döğer 6000 125 
Çay İshaklı 12000 135 
Kadınhan saray 6000 125 

önü 

Tutan 
7500 

16200 
7500 

Mvk. te. Müd. Eksiltme 
lira kr. ay 
562 50 9 

121S - 9 
562 50 9 

ğün ve s•· 
9.7.940 9 

• ıo 
» 14 

Kardeşim Sokak No 50 1 
lst. 3 cü icra Büyük Çarşı Divrik 3

_
5

_
740 16 

_ Bozdağ 6000 
Afyon Balmahmut 10000 

120 
120 

7200 
12000 

540 
900 

9 10.7.940 10 
9 » ıo 

Sokak No 46 
T.C. Ziraat Bankası Tarsus Şubesi 10-7-40 

44 - lzmir Belediyesi 5-7-40 

170 -

Şeyban Orman Müd. 11-7-40 
Dursunbey Devlet Orman İşl{'t.Revir.Ank.3-7-40 

10 -
16 
11 
lS 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
Mıiteahhit nam ve hesabına bir adet yanğm tulumbası pazarlık(• 

2. 7. 940 saat lS de Aııknrada Levazım fımirliğ-i satınalma komisyo
nunda alınacaktır. 

Muhammen bedeli 36S lira kati teminati 55 liradır. Şartnamesi 
komisyonda görülilr. 

i> 
de 
Si 
lst 

b. 

s 
g 
t 

n 
s 

d 
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lstanbul Levazım Amirli§i Satınaima Komisyonundan I 
Adet Adet 

430 Karavana tamiri. 134 Ç:ıydanlık kımiri 

3 Büyük ka7.ana tamiri ve dip geçmesi 5 Helvane tamiri 
Yukarıda yazılı dört knlem bakır malzemesi lamir ettirilecektir. 

Pazarlıkla eksiltmesi 4.7.940 perşembe günü saat 15,30 da Tophane· 
de Levazım Amirliği Satına.ima Komisyonunda yapılacaktır. Bakırlar 
Sirkecide Demirkapıda Levazım Amirliği yiyecek anbannda goriiliir. 
isteklilerin teminatlarile belli saatte komisyona gelmeleri. 

M. M. V. Sabnalma Komisyonundan: 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı 35 kuruş olan 1000 tane sırlı 

dereceli emaye kadeh 5.7.940 cuma günü saat 11 de Ankarada M. 
M. V. Sahnalma Ko. da pazarlıkla satın alınacağından isteklilerin 
52,s liralık kati teminatları ile birlikte pazarlık gün 'c saatında Ko. 
ela bulunmaları. 

lst:ınbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Metre 
11000 27 milimetre fitilli şerit 
26000 21 milimetre düz şerit 
İ200 80 milimetre şerit 

Metre 
20000 27 ıniliınelre düz şerit 
21100 50 metrelik şerit 

Yukarıda miktarı yazılı beş kalem şerit alınal•aklır. Pazarlıkla ek
siltmesi 4. 7. 940 perşembe günü saat 15 de Tophanede lstanbul Le
vazım amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin 
bedeli 20494 lira, ilk teminatı 1537 lira 5 kuruştur. Nümune \•e şart
namesi komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni vcsikalarile belli sa
atte komisyona gelmeleri. 

Askeri Fabrikalar U. MUd. Merkez Sabnalma 
Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 12000 lira ohı.n 1200 ton ham mağnezit 
Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü merke1. s:ıtınalma komisyonunca 
15. 7. 940 pazartesi günü saat 16 <la kapalı zarfla ihnle edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muv:ıkk:ıt 
teminat olan 900 lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 
15 şe kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı 

kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklanna ve 
bu işle alakadar tüccardan olduklanna dair Ticaret Odası vesikasiyfe 
mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

•** Tahmin edilen bedeli 3600 lira olan 60 ton gümüş kumu 
askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez satınalma komisyonunca 
15. 7. 940 pazartesi günü saat 14 te açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan 270 lira \"e 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 maddelerindeki vesaikle komisyocu olmadıklarına ve hu işle alaka
dar tüccnrdan olduklarına dair Ticaret Oda~ı \'esikasile mezkur gün 

Ve saatte komisyona müracaatları. 

b. D. Yolları ve Limanlara İşletme Umum idaresinden 
Muhammen bedeli 14400 lira olan 240 adet yolcu vrıgonlarına 

su vermek için İçi ve dışı helezoni telli lastik hortum 16.7.940 salı 
günü saat 15,30 da Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon 
tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1080 liralık muvakkat teminat, kanu
nun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını aynı gün 
saat 14,30 kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmakta
dır. 

ISTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 
29. 6. 940 

FlATLAR 

CiNSİ 

Butday sert 
" kızılca 

Arpa yemlik ~uv. 

-----
AŞAÖI YUKARI 

K. P. K. P. 
5 25 
s 20 
4 10 4 20 
4 ·-

ıc E N Y O 
LOKANTA VE BiRAHANESİ 

M R.ALKANİDARE~NDE 
Nefis kuzu döneri ve leziz 
yemekler mutedil fiatlarla 
Yeni Atlres: Galata, Hovyar Man ar
lı:uında, Yemi4çi Hasan Sokak No. 11 

TELEFON : 49374 

Mıaır sarı çuvo. 
l<eten tohumu 
l'lftik anamal 125 -- iii::=..=• 

" derili 
deri 

Beyaz peynir 
Pamuk yağı 
'f apak Auorlolu tıS 

GELEN 

Buğday 
Arpa 
Tiftik 
Yapak 
Susam 
Uıı 

197 
29 50 

75 25 

45,25 

Tiftik 
Yulaf 
Bulgar 
Çavdar 
Mısır 

Kaşar 

GiDEN 
'ICetentohumu 
l<epck 
Susam 

DIŞ FIATLARI 

&utdoy: Şikogo 
,. Vinipck 
Mısır: Londra 

65 

20 50 
15 -· 
ıs -· 

30 ·-

5 So 

t 

BE-KAl: 
' PRATİK~ 

FİLTRE t 
,~, 

m ( Su süzgeci) ~ 
~ . 
.-i Tazyiki hafif- : 

!ettirir, hızını keser, suyu ber· 
~ ; 

ra klaştırır \'e sıçratmaz. , 
JJ Bu filtre, mutfııldıırdıı, mus· l' 

~ luklardtt ve evlerin bütün su 
, cihazlarında kullanılır. ru • 
+ Satış şubeleri : lstnııbulda lt 
} Ori:ıdibak oıüeuesesi, fü·y- ~ 
·ı oğlunda Şark Pazarı, Pastel· ~ 
~ las ve Porselen ruağaı:ııları, f 
tı Taksimde : Ankarn Pazarı. 

• ~ Perakende fiatı 60 kuruş. 

'~~~~~~= 

Müteahhitlerin Dikkat 
Nazarına 

,,GÜVEN" EL ARABALARI 
Ziraat itlerlnde ; t•ıe inıaatıoda ; ta,, kireç ve çimento 

ocaklarında, tuğla barmanlannda Te her nevi inşaatta kulla
nılır, dayanıklı ve ber işe elveri,lidir. 

Adres: Beyoğlu, lıtiklil Cad. ·'~ 20/22 

,, GÜVEN * TÜRK ANTRASiT SA l iŞ YERİ 

SiPARiŞLER DERHAL iCRA OLUNUR 1 

MÜNAKASA GAZF.TF..S l 

Cinsi 

Elektrik mdzemesi 
Yazı makinesi şeridi 
Hırdavat ve elektrik 

levazımı 

Miktarı 

Muh. bed. 
lir.:ı lr. 

37 kalem 
5000 adet 

59 kalem 39~4 15 

o 7,5 tem. Ek ıltme 
lira kr. ş<'kli s .ıti 

2~o 60 

pazarlık 14 
1 •,30 

açık ek. 15 

Kova 1121 adet 8 6 80 77 26 pa:ı: rlık 15,30 
1 - Müfredat listcleı i şartname \ e niımunele ı mucıbincc } uı..a

rıda cins , e miktarlnrı yazıh 4 kalem eşya ni:ımlarında. go terilen u

sullerle satın alınacaktır. 
11 - Muhammen bedelleri, mu\ .:Hdrnt teminatları eks ·ıtme ş kli 'e 

santleı i hizalarında yazılıdır. 
111 - Eksiltme 16. VJI. 940 salı gunü hizal:ınnda yazılı saatlerde 

Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Kom_ısyoııunda 
yapılacaktır. 

iV - Şartname ve müfredat listeleri :.ôzii geçen Şubeden parnsız 
alınabiliı. 

V - lsteklilerin eksiltme ıçın tayin olunan gün ve aatlcrdc 
o 7,5 güvenme pnralnrile birlikte m<'7kur Komisyona müra aatl.ırı. 

. * * (5513) 1-4 
1 - idaremizin Si\'811 B şmüdürlüğüııe bağlı (Hargıın) fuıla 

sıııda 170 metre tulünde olan ve üzerine dcko, il ruyı cföşenecck 

olan kısmın tesviyei turııb ye amelıyesi oçık eksiltmeye konmuş 
tur. 

il - Bu nuıeliyenin muhammen bedeli 4019, 12 liradır. 
111 - Eksıltme evrakı İstanbulda, Gala tada } olcu salonu kar

şısında lnhisarlıır Umum Müdürlüğü Tuz Fen Şubesinde \'C Sivosla 
İnhisarlar Başmüdiirlüğüııde görülebilir. 

iV - Eksiltme IU Temmuz 940 çıırşaınba günü öğleden ıonra 

ıaat on beşte Sivasta inhisarlar Başmüdürlüğü bin. Silndn wütc~ek-, 
kil Komisyonda yapılacaktır. 

V - İsteklilerin bu k bil işlerle meşgul olduldorıııa ve Ticaret 
Odasına kııyıtlı bulunduklarına dair v~sikn ibrn:ı etn.eleri lazımdır. 

vı - Muvakkat teminatı yüLde yedı buçuk besabile 302 Jira· 
dır. Teminat içiıı Milli Baııkalııırdan alıoLcak mektup ile Borsa 
rayiç fiatlarındaıı yüzde onbeş nolısnnile Miıli E lınrn lu.bul edilir. 

VII - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin yukardr> l<aydedi
len gün ve snnlte malıallinde hazır buluı mal rı ilan olunur. (a142 

* * * 3 4 
I - idaremizin Ankara Boşırıüclürlüğüne b ğ ı (Alibaba) tuzla 

sanda ( 15Li0) metre mural,baı sathındR (2J adet tabahbur abdaııının 
İnşası kapalı zarf uıulile eksıltmeye konmuştur. 

il - İnşa edilecek obdanların nıuhamnıcn bedeli 10329 84 Ji. 
radır. 

lll - Eksiltme evrakı Ankaradn İnhiaarlnr Başmüdürlüğünde ve 
lıtanbulda Gnlatada yolcu solonu karşısında lnlı s rlı.r Umum Mü 
dürlüğü merkeziııde Tuz Fen Şubesinde görülebilir. 

iV - Eksiltme 10. VIUJ40 Çnrşambn günü sual on beşde An. 
karada İnhisarlar Başmüdürlüğünde nıüte.çekkil Koaıısyoııdn yopılıı 
caktır. · . 

V - lıteklilerin, teklif evrakı meyanına şimdiye lrndor yapmış 
oldukları bu kabil işlere ve Ticnret Odasıııda kayıtlı bulunduklarına 
dair vesikalarını da koyacaklardır. 

VI - Muvakkat teminat miktarı :yür.de yedi buçuk hesabile 
(775) liradır. Teminat için Milli bankalardan alıııacak melttup ile 
borsa rayiç fintıııdan yüzde on beş ııoksaaıile Milli esham kabul 
edilir 

Vll - Teklif mektuplarının ve diğer evr kı havi 7arflar usu· 
ilne gCSre mühürlendikten sonra ih.ıle saatinden bir saı t ev\·eliııe 
kadar Ankttra İnhisıırlar Bnşmüdürluğüne makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile gönderilecek tekliflerin yine ihale saatinden 
bir saat evvelıne kndnı Komisyona gelmii olmaııı lazımdır Postada 
vaki olabilecek gecikmelerden dolayı bir güııa uıesuliyet kabul edi 
lenıe:t. 

Vlll - Bu hususda fazla tafıilat alwnk 
dede yazılı yerlere müracaat etmeleri. 

istiyeulerin (3) ncü mnd 

Cinsi Miktarı 

* * * 
Muham
men B. 
Lira K. 

~~ 7,5 
temiııatı 

Lira K. 

(5143) J-4 

Eksiltmenin 
şeklı sa atı 

Ec7ayı Tıbbiye 59 Kolenı 549 00 41 17 Açık ek. 16 
Elektrik malzemesi 2 ,, 44l 50 33 8 ,, " 16,30 

l - Müfredat listeleri muciuince yukarda cins ve miktarı yazılı 
iki kalem eşya hizalarıııda gösterilen usuHerle s tın nlınncnl<lır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saat
leri biıalarındn yuı.ılıdır. 

111 - Eksiltaıe 2. Vll.910 salı günü Kabııfoşt.ı levn71nı 'e 
Müb.iynat Şubesindeki Alını Kowisyoııuııdıı yapılıtcnktır. 

1 V - Listeler sözü g~çcıı şubede tetkik edilebilir. 

V - İsteklilerin tayin olunan gün ve saatlerde % 7,5 güvenme 
poralarile.birlikte .. mezkur_,Komisyooa müracd, tları (5428) 3 4 

Teknik Okulu Satınalma l{omisyonu Başkanlığından: 
Cinsi 

Dıığlıç eti 
Kuıu e i 

Patates 
Kuru Soğan 
Nohut 
Toz Şeker 
Kurıı Üzüm 
Mercimek (Yeşil) 
Kuru Fasulye (Çrılı) 

Yumurta (Adet) 
Ku,u B:ırbunya 
Sirke 
Tuz 
Salça 
Limon (Adet) 
Gaz (Litr. ) 
Çny 
Y ııı.sı Kadayıf 
Ekmek Kada}'ıf (Çift) 
Tel Kadayıf 

KaşH Peynir 
Beyaz Peynir 
Un 
Pirinç unu 
Şehriye 

irmik 
Malcarnn 
Zeytin 
Zeytin ynğ 
Sabun 
Pirinç 

Mikt rı 

20000 
3000 

7000 
6000 
1500 
8000 
looo 
2000 
3000 

50000 
1500 
1500 
2000 
1200 

20000 
.~oo 

loo 
300 
250 
500 

2000 
2000 
4000 

5o 
500 
300 

2500 
2000 
2000 
1500 
föoo 

Çamaşır yıkama {PMça) 70000 
Yeşil Salata ( \det) 6000 
Pırasa 5000 
Ispanak 5000 
Hn\uç l:.>oo 
Lnh~na Üooo 
Patlıcan (Adet) 
Taze Bam}a 
Domates 
Semizotu 
Kııbak (Sakı7) 

Taze Bakla 
Biber (Dolmalı•) 
Fasul;·a lT. Ay.,e) 
Enginar (Adet) 
Fasulye T. Çalı 
Fasulye T. B11rbunJ e 
Kern.ıbahar (Adet) 
Soğan T (Demet) 
Maydano7. (Dea1et) 
Dereotu (Demet) 
Nane (Demet) 
Sarmusak. Kuru 

Sade yağ 
Ekmek 
Tavuk (Kilo) 
Hindi 

Yoğurt (Silivri) 
Yoğurt lf,a:;e) 
Süt 
Kaymak 
Tere yağ 

20000 
looo 

5000 
1500 
3000 
1 00 
15or1 
2:-00 
Oooo 
1500 

1500 
1500 

Joooo 
15000 
5000 
1500 

150 

5000 
50000 
~000 

1000 

6000 
-looo 
5000 

loo 
300 

Fiatı : Kr 

59 
56 

9 
8 
18 
36,5 
30 
19 
26 
2,5 

18 
ili 
6 

28 
3 

18 
600 

25 
28 
25 

i5 
45 
ıs 

24 
26 
Hl 
26 
37 
65 
36 
3! 

6 
1,5 
4 
5 
4 
4 
3,5 

2o 
7 
5 

to 
5 

1() 

14 
8 

13 
lo 
lo 

1,5 
1 

3o 

125 
lo,25 
60 
5o 

18 
5 

12 
120 
125 

Tutarı: L. 

ı 1800 
16t>o 

13480 
(j3) 

480 
270 

2920 
300 
3~o 

780 
12lo 
270 
150 
120 
.~36 

600 
5~ 

Goo 
75 
70 

125 
94 ı ) 
l:loo 
900 
720 
36 

13 l 
57 

föo 
740 

1300 
5fo 

2080 

86>3 
4200 

90 
2 o 
2fo 

6 
2fo 
700 
200 
350 

75 
300 

75 
150 
3 o 
4 o 
195 
ı, o 

150 
150 
l!io 
5o 
15 
45 

44'l5 
6250 
5121 
1800 
500 

2300 
1080 
200 
(foo 
120 
375 

2375 
Dağlıç eti ve kuzu eti 101 l, 18 kalem huru erzak 705,75 11 

kalew kuru erı.nk 6~8,H3 Ç ı ıoşır yık ma 315 22 1<.ılem sebze 
,}31,88 Sade y ğ 6i,75 Ekmek ,b.ı,j'i Tavuk Hindi 172,iO Yo urt 
ve saire 178, 12 Lira ilk temınatlıdırlar. 

Yıldızda buluııaıı feknik Okulunun 19-tU M ıli yılı ihtiy cı olan 
yukarda ciııs ve miktorıyle tnlııııiıı beddi ve ilk teminatları }'ll7ılı 

dokuı. kalem erı.uk ve uireııin do' uz ayrı şartnarueleriııe göre 
5.7.940 tarıhiııe r stlay ıı Cuwa günü, Et S at tO,J ), Kuru erı: ık 

Muhammen bedeli 2607 lira 2.> kur ış olan 25 kalem ınuhteli 

iliiç 5 7.194} Cumn günii saat (il) on birde Haydıırpaşada Gar bif 
nası dahilindeki Komisyon tarııfındaıı açık eksiltıue usulile satırı ah· 
nacaktır. 

4,4,), Ç waşır yıkama 1 . s~bze 4, J, S le,- ığ l t,3 ı E nclt 14,45 
fnvıık -.:e Hıııdi 15, Sut vesiire s ı t 1) da Gü ııü'lsuyund;ı Yü sek 
tı..uı.c::ndıs e .tebi \ uh ebe ı .de to,,la.ıacısk ol ıı Ko ııısyonıı ırnzd ı 
Ekmek, it, !)ııde y ğ, !\.uru Eu tk kapalı ı.arf ve li ~t!rlerı uçık ek
siltn.e u~ulu ile ıhJlt.:liı yapıl:ıı .. k Üzere e •siltmcyc lıo.:ıul uıış lardır. 

İsteklıleı .ıı ş ır ı. uıeleri goraıek \ e dk temın lı y •lır n .k Üz.ere eıc; 
s .tın dcıı hır guo e~ 'diue k u r lie-,tıkt ş -YıldıL1 uııluu ı ı )lcu 
lumuın ve c sılt oe guniı cıı: '\ u.<sı k unendis • e t Liı e g 1 rıe· 
len. ı ı.:aret Od .. ı ve.sık l.ıriyle \'e 't:~~) ı s •yılı ıının ile ş ını t1 ı ·le 
yaıılı belgel ·ri ilıtıvu edece! olıın te ,Jjf mektup! rı eksiltmedt"ıı bir 
snot evveliııe k .dıır ı nk uz muıuıbilıııde l\.O nısyoıı B ı.,k ıılığ un 
verilmi buluıımtılı Post&d.ı viı<i ol c k gecikmeler kabul edıle neL. . 

(5 51) 3 .ı 

Bu işe girmek isteyenlerin 195 lira 55 kuruşluk muvnkknt te
minat ve kanunun tnyiu etti~i vesnilde birlikte eksıltwe günü s a
tine kadar Kouıi yona müracaatleri lii.ı.ıındır. 

Bu işe ait ş rtnameler Kowisyoudan pnrasız olarak doğılılmak· 
tadır. (5085) 4 4 

Muhammen bedeli (1700) lira olan bir ndet hidrolik karo pres 
(12. 7. 1940) ~uma güııü saat (11) on birde Haydıırpıı ada gur binası 
dahilindeki Komisyon torafındııo nçık eksiltwe uımlilc :;atın ıılına
caktır 

Bu işe girmek isteyenlerin (127) lira (50) kuruşlulı nıuvakka 

leminat ve kanunun tııyin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü sa· 
ıttine kader Komisyoıın müracll8tları laı:ımclır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan parası:t. olarak dağıtılmak· 
tadır, (5376) 2-4 

oıs DEPOSU • 

. i r hi r 
TÜRKIYENIN EN ZENGiN ÇEŞiTLİSi 

ve en ASRİ DıŞ DEPOSUDUR 

Daimi bir sergiye malik,iı· 
İstanbul, Makuly.m hnn No 2, 3, 4, S. 

lmtiynı- Sahibi ve Yazı İşleri Direktörü: ISMAlL Gll<lT 

Brısıldığı yer: «Munakasan Bıısımevi İstanbul 
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~---------~- -~ 
ABONNEMENT QUOTIDIEN DES ADJUDICATIONS 

ADMINISTRATION 

Ville et Provi nce 
3 mois Ptrs. 450 
6 » )) 850 

Etranger: 12 mois Ptra. 2700 

Le No. Ptrs 5 AKASA GAZETESi 
Galata, Eski Gümrük Cad. 

No. 52 

Telephone: 49442 , 
Pour la Publicite s' adresser 

a l' Administration 
Journal Professionnel des Fournisse urs et des Entrepreneurs de l 'Etat Boite Postale No. 1261 

~-------~ 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
----------------~~~---~~~--~~~------~-~~~----~ 

Ob jet de l'adjudication 
Mode 

d' adj udic:ı. t. 
Prix 

estimatif 
Caution. 

provisoire 
Lieux d'adjudication et <lu 

Cahier des Charges Jours Heures 

Adjudication au Rabais ----
Constructions-Reparation-Trav. Publics-Materiel de Construction- Cartographie 

Constr. roule en asphalte: 40610 m2 (c. eh 468 P) (ai) Pli cach 93641 81 5932 09 Vilayet Hatay 
» aqueduc et chaussee (ai) Publique 2144 66 160 85 11 

Repar. pont (aj) 6242 S9 Dir. Trav. Pub. Kırklareli 
Constr. maisons immigrcs (ai) Publique Dir. Etablissement lmmigres lzmir 

Prodults Chimiques et Pharmaceutiques·lntsruments Samitarires-Fourniture pour Hopitaux 

Medicaments et instruments medicaux (ai) 4060 -

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materie• 

Articles electr.: 37 lots 
» » (Voir Divers) 

Ampoules Autraerien: 2 lots 

Habillement·Chaussures-Tissus-Cu irs 

Gre a gre 
Publique 
Pli cach 3650 -

- - Vilayet Mersin 

Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 
)1 )) 

273 75 Adm. Gen. Ch. de fer Elat Ankara 
Bur. Expcd. H. paşa 

24-7-40 15 -
12-7-30 15 -
4-7-40 14 -

13-7-40 10 -

1-7-40 9 -

16-7-40 14 -
16-7-40 15 -
13-8-40 15 -

Etoffe pr. capotes: 30000 m. (cah eh 525 P) Pli cach 105000 - 6SOO - Cornm. Gen. Gendr. Ankara et Ist. 16-7-40 15 -
Housse pr. oreiller: 5500 p,-taic d'oreiller: 25000 p. Gre a gre la p. 0,42-0,28 2S88 - Conı. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 9-7-40 11 
Chaussettes en coton: 3000 paires Publique 1050 - 78 75 C. A. Comm. Gen. Surv. Douan. lst. 15-7-40 11 -

Travaux d'I mprimerie·Papeterie-Fourniture de Bureau x 

Ruban pr. machine a ecrire: 5000 p. (aj) Gre a grı! 

Transport-Chargement·Dechargement 

Transport avoine! 380 t.-orge: 80 t. Grt! a ğrc 

Combustible - Carburant - Huiles 

Mazout: 500 t. (cah eh 275 P) Gre a gre 5SOOO -
1820 -Bois de ehime; 130 t. ıı 

Bois: 1140 t. » 

Charbon de terre; 20 t -bois de chene: 25 t.-mazout: Publique 
300 k.-petrole 400 k. 

Cok.e: 40 t.-pelrole: 30 bidons-benzine: 10 bidons » 

Divers 

Articles de quincaillerie et d'electr.: 59 lots 
Seau: 1121 p. 
Besace de sellerie: 500-600 p. (cah eh 13S P) 
Sac a fourrage: lS000-20000 p. (cah eh 250 P) 
Cuisine ambulante: 52 p. 
Trompe en caoutchouc avec fil de fer en spiral in

terieurement et exterieurement 
Chaudiere: 40 p.-chaudron: 20 p.-tasse a manche: 

100 p.-passoire: 150 p. 
Ceinture milit. 
f auchage et emballage prairie 
Ballast: 6000 m3 

,, 12000 )1 

)) 6000 )1 

» 6000 » 

)) 10000 )) 

Provlslons 

Aubergines: 12 t.-comheaux' 35 t.-tomates: 76 t.
poivre pr. dolmns: 9,6 t.-persil: 7400 faiseeaux 

Citron: 156420 p. 
Viande de boeuf: 346 t. ( cah eh 606 P) 

,, ,, mouton! 318400 k. (cah eh 716 P) 
Orge, paille, foin et son 
Paille: 400 t. 
Beurre: 15 t. 
F arinc: 280 t. 
Viande de boeuf: 75 t. 
Savon noir: 800 k.-soude: 50 k. 
L'adiudication qui devnit avoir lieu le 5.7.40 pr. 

l'achat de 30 t. de savon noir a ete annulee 
Avoine: 200 t. 
Beurre: 130 t. 
Viande de boeuf: 46 t. 
L'adiudication qui devait avoir lieu le 28.6.40 pr. 

l'achal de 130 t. de beurre a ete annulee 
Foin pr. emballage: 80 t. 
Pain de lre qual.: 9 t. 
Lait de vache: 7 t. 
Viande de mouton~ 2520 k.-rate: 1800 p. (aj) 
Yoghourt: 31200 k. 
Lait 26100 k. 
Viande de bocuf: 8-12 t. 
Haricots frais: 3,3 t.-aubergines: 3,3 t.-loınntes: 3321 

k.-coınhcaux: 1320 k.-poivrc frais: 288 k. (aj) 
Savan blanc: 1250 k. 
Foin: 384 t. 

Oignons, savon, sel, vermicclles, farinc de riz, sauce 
the, lait. macarorıis, riz, blc concasse ete. (ai) 

Publique 
Gre a gre 

» 

Pli cach 
Gre a gre 
Pli cach 

Grc a gre 

)) 

)) 

Publiquc 
)) 

)) 

» 

Gre a gre 

1ı 

3954 75 
896 80 

la p. 45 
la p. 1 50 
18460 -
14400 -

5000 -

7500 -
16200 -

7SOO -
7200 -

12000 -

4692 60 
Pli cach 121310 -

Publique 
Pli caclı 

. 143291 25 
3075 -

11000 -
Gre a gre 17185 50 
Pli cach 28000 -

16100 -

Gre a gre 
Pli cach 149jOO -
Gre a gre 

Gre n grc 900 -
)) 700 -
,, 900 -

Publique 4680 -
)) 3393 -

)) 4200 -
698 50 

Grc a grc 425 -
Pli cach 18240 -

- - Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 16-7'40 14 3o 

- - Coın. Ach. Mil. Edirne 

8250 - C. A. Min. Def. Nat. Dep. Av. 
273 - Com. Ach. Mil. Kırklareli 

12S4 - » >• Mersin 

296 60 
77 26 

40S8 -
2250 -
ı384 50 
1080 -

750 -

562 50 
1215 -

S62 50 
540 -
900 -

351 95 
7315 50 
8414 56 

230 63 
825 -

1288 92 
2100 -
1215 -

8725 -

67 50 
52 50 
67 50 

3Sl -
254 48 
315 -

52 40 

Hôpital Regional Keşan 

Vilayet içe! 

Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 
)) 

Com. Aclı. Minist. Def. Nat. Ank. 
)) » 

» Corps Armee Afyon 
ler Expl. Ch. de fer Elat H. paşa 

Com. Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı 

» Mil. Edirne 
» )) 

7eme Expl. Ch. de Fer Etat Afyon 
)) - )1 

)) )) 

)) )) 

» D 

Com. Aclı. lnt. Tophane 

)) 

» 
)) 

Com. Perm. Municip. lstanbul 
» 

Com. Ach. lnt. Marit. Kasımpaşa 
>ı Union Avialion Kütahy:ı 
» » 

S.A.T. Electricite Ankara 
Com. Ach. Dir. Gen. Fnb. Mil. Arık. 

Com. Aclı. lnl. Tophane 
» )) 

)) )) 

)) )) 

S.A.T. de Fabr. de Verreric 
Municipalite lzmir 

1ı 

., 
Com. Ach. lnt. hınir 

)1 .., 

Com. Aclı. Dir. Gen. Cartogr. Ank. 
>' Int. lzıııir 

4-7-40 15 -

5-7-40 11 -
4-7-40 14 -
3-7-40 11 -

16-7-40 10 -

1-7-40 9 -

16-7-40 15 -
16-7-40 ıs 30 
4-7-40 ı4 -

16-7-40 11 -
2-7-40 10 -

16-7-40 15 30 

3-7-40 11 

4-7-40 
4-7-40 
9-7-40 
9-7-40 
9-7-40 

10-7-40 
10-7-40 

11 
11 -
9-

10 -
14 -
10 -
10 -

4-7-40 1-4 30 

4-7-40 
12-7-40 
12-7-40 
11-7-40 
11-7-40 
2-7-40 

12-7-40 
12-7-40 

8-7-40 

ı4 -
ıs 30 
15 30 
14 -
ı5 -
11 -
11 -
15 -
15 -

~-7-40 lS 30 
1s-1-4o ıs -

2-7-40 ı6 -

1-7-40 
24-7-40 
'24-7-40 
24-7-40 
12-7-40 
12-7-40 
lS-7-40 

5-7-4(} 

17 -
16-
16 -
16 -
ıs -
ıs 30 
10 -
16 -

63 76 ler Expl. Clı. de fer Etat 11. paşa 1-7-40 10 4S 
1368 - Coın. Adı. Mil. Maraş et lnl. Aııbra 13-7-40 11 -

et lstanlml 
Vil:ıyct lçcl l-7·40 9 -

~---------

* * * 
Hırdavat levazımı ve ko\·a almacaklır : Bak İnhisarlar l 

ilanların. 
r 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 
Edirne Askeri Sattnalma Komisyonundan 

5.037 .336 kilo kuru ot kapalı zarfla eksiltmeye kan muştur 
22-7-940 günü saat lS te Edirnede Lalapaşada Askeri S2 
Komisyonunda yapılacaktır. Evsaf ve ş rtnamesi komisyonda 
isteklilerin kanuni vesikalarile teklif mektuplarını ihale saatir 
saat evveline kadar komisyona vermeleri. Tahmin bedeli 297. 
SO kuruş ilk teminatı 15.364 lira SO kuruştur. 

Elazığ Askeri Satınalma Komisyonundan 
1260 ton arpa kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. ihalesi 

pazartesi günü saat 10 da E.lfızığda Askeri Sahnalma Komis 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 75.600 lira ilk teminatı 5670 lira<: 
namesi komisyonda görülür. isteklilerin belli günde saat 9 
kanuni vesikalarile teklif mektuplarını komisyona vermeleri. 

* * * 840 •on kuru ot kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
bedeli 41.100 lira ilk teminatı 3308 liradır. ihalesi ı5-7-940 ı 
günü saat 9 da Eliizığd:ı. Askeri Satmalma Komisyonunda yı 
hr. Şartn:ı.mcsi Komisyonda görülür. isteklilerin belli günde 
kadar teklif mekluplarını komisyona vermeleri. 

Kütahya Askeri Satan Alma Komisyonundı 
Kapalı zarfla 825 ton yubf mevzuatile birlikte satın al 

Muhammen bedeli S7,750 lira ilk teminatı 4ı37 lira 50 
ihalesi 2S-7-940 perşembe günü saat 16 da Kütahyada aske 
alına komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin teklif mektuplan 
den bir saat evvele kad:ır komisyon:ı vermeleri. Evsaf ve şı 

komisyonda görülür. Taliplerin kanunun emrettiği vesikalar 
olmaları. 

Bahkesir Kor Satan Alma Komisyonundaı 
60 ton sadeyağı kimyevi ve hikemi evsaf dahilinde kapal 

eksiltmesi 19-7-940 cuma günü saat 16 da Balıkesir Kor ! 

komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 75.000 lira ilk 
S625 liradır. Evsaf ve şartnamesi komisyonda gorülür. Talipl 
le saatinden bir saat evvel teminat ve kanuni vesikalarile ti 
tuplarını komisyona vermeleri. 

Karklareli Askeri Sattnalma Komisyonundı 
Aşağıda yazılı saman ve kuru ot hizalarında yazılı gün 

!erde kapalı ?.arfla satın alınacaktır. İsteklilerin kanuni Vil' 

teklif mektuplarını ihale saatlerinden bir saat evveline kadu 
eli İğnecede askeri satınalma komisyonuna vermeleri. 

T- hmin bed. Teminatı ihale 
Miktarı 

481000 kuru ot 
325000 kuru ot 
32SOOO kuru ot 

1521000 kuru ot 
481000 saman 

1S21000 saman 
32SOOO şaman 
325000 saman 

lira 
27417 
18S25 
18688 
86697 

8418 
26617 

6500 
S688 

lira 
2057 
1390 
ı402 

6503 
632 

1997 
488 
427 

gün ve 
17.7.940 

)1 

)) 

18.7.940 
)) 

J) 

)) 

lstanbul Komutanhğı Sattnalma Komisyonu 
Haydarpaşa hastanesi senelik ihtiyacı için 9200 tavuk v( 

liç knpalı zarf usulile satın alınacaktır. Münakasası 13. 7. 
saat 12 dedir. Muhammen bedeli sekiz bin yüz liradır. llk 
altı yüz yedi lira elli kuruştur. Şartnamesi her gün Fındıl 
mutanlık satınalma komisyonunda görülebilir. isteklilerin rr 
iştirak için belli günde saat 11 e kadar teklif mektupların 

karşılığı komisyona vermeleri. 

o. D. Yolları işletme U. idaresinden 
Muhammen bedeli 330 lira olan lSOO Kg. toz sabun 8 

zartesi günü saat 10.40 ta Haydarpaşada gar binası dahiline 
yon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 24 lira 75 kuruşluk muvnkk 
ve kanunun tayin ettigi vesaikle birlikle eksiltme günü sa 
komisyona müracaatlerı Hizımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak da~l 

Elazığ Tümen Satınalma Komisyonundan: 
600 bin kilo arpa kapalı zarfla satın alınacaktır. Muha 

36750 lir;ı ilk teminatı 2756 lira 25 kuruştur. Eksiltmesi 1' 
günii saat 9,30 da yapılacaktır. Şartnamesi komisyonda go 
lilerin belli günde eksiltme saatinden bir saat evvel kanur 
dahilinde teklif mektuplarını Elazığda tiimen sahnalma 

vermeleri. 

Vize Askeri Sattnalma KQmlsyonund• 
4104 kilo kuru ot kapalı zarfla eksiltmeye konmuln 

partinin muvakkat teminatı 2475 ve 1436 liradır. E.ksiltmf 
ve 19.7.940 perşembe ve cuma saal 10 <lnrı 17 ye kndırJ 
rı verme~e talip olacaklar ınezkOr gün ve sn:ıtteıı gir s~ 
kadar teklif mektuplarını Vizede nskeri satııı:ılnıa kom· 
meleri. Ş:ırtıınnıesi komişyonda görülür . 

• 


