
111111111111111111111111111111111111111111111111 - -§ ABONE ŞARTLARI ----... --------... ----------------

Tiirkive için 
3 AYLIGI 
6 " 

12 

Kuruş 

450 
850 

1300 
Ecnebi memleketler için 
12 aylığı 270 l ----- -- - -- -- ·- -- -- -- - -
Szyıss 5 kuruş ---- ------- -.--.- -- ------ ---

He.:ıımi makbuz mukabili olına
ynn tediyat makbul değıldir. 

-----E9 --
--
----.. , ----------- -111111111111111111111111111111111111111111111111 

PAZARTRSI 

Her gün çıkar iktisadi, mali, ticari ve zirai 
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Umum Tüccarların ve .üt 

atış 

mu? 
Pazarlıksız 

Oluyor 
Yazan: LÜTFİ ARİF KENBER 

Perakende eşya salışlarrnda pazal'lık yapıl-
11ıcısı kanunen yasak edılmişlır. lJu yasuk biilıi11 

1i.irkıy · Jıali.ı, 'I'ıirk ve ecnebi içın lııirmt'i Nlılmesi 
ltızım gelen bir vecibe olduyıı Jıalde bıı vecibeye 
/ıalklaıı ve salıcıdrm bazı kııııscla lıiirmcllc kusur 
etmektedirler. LJıı gibileri kamwa aykırı ol<m Jıa
reketlere. se11l•eden flmiller 11elerdır '! ı\'iç111 bu yasa
ya bir kısmımız tabi olmak isfemıyoru: ? 

Bütün medeni memleketlerde bir nisbette dir. Bilh ssa ecnebi
kende satışlar daima maktu ler bu fiyatı görünce ucuzluğuna 
yapılmaktadır Hiç bir ~ağa· tama ederek, mağazaya girerler 

a) MU AL R 
,._ =- -

İnşaat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

Tüık Hava Kurumu Genel Merkez Haşkanlığından: 

Etime ğııt'ta Tiırkkuşu nhrnmda yaptırılacak Hava Müs
teşarlığı fecrübe ve muaycue koınısyonuııa ait laboratuvar hi
naı:ıı inşaatı Kapalı zari u::ıuhy le ek"::>ıltıne} e çıkarılmı~tır. 

Bu ırışantın muhammen b~deli 81.4 >Ü lira 70 kuruştur. 

istekliler bu işe tnt şartname keşıf ve saıreyd eıt evrakı 
furk Hava Kurumu G D l merkezınden 4 !ıra 20 kuruş mu
kabılinde alabıhrler. 

Eksiltml:' 26.6.939 p zart i günü sııııt 16 da furk Hava 
Kurumu Genl.. ınc:ı b..ı...undt: toplanacak ko.:.nıı:ı) O.J taıafındaa 
yapılacaktıı. 

teminııt miktarı 8737 liradır. Kapalı zarfla eksiltmesi 30.6.39 
cuma günü saat 15 de vekillet satınalma ko. rta yapılacaktrr. 
Şartname ve reJmler 75Q kuruş muknbilinde ko. dan alınabi

lir. İhaleye iştirak etmek iwin bir hafta evvel hava mllste§&r· 
lığı inşaet şubesinden veaika almak şarttır. 

• • • 12.6.939 günü saat 11 de kapalı zarfta eksiltmesi ya
pılacağı ilin edilen 161,804 liı a 82 kuru~ ke§if bedelli A11· 
karada Muhafız alayı hayvanatı için iki ahır in~aat ~artnamc
sinin teslim ve tediye şartlarında drği~iklik yapıldığından ev
velce yapılan Hanlar hükümsüz addedilerek yeniden kapalı 

zartla eksiltmeye konulmuştllr. Ve eksiltme günü olarak 27 
haziran 939 salı günü srat 11,30 da teshil edı]miştir. İlk temi
nat 9340 lira 24 kuruş sartnamesi ve sair evrakı 810 kuruşa 

adı geçeıı Ko. dan alınır. 
• • • 

Bakım evi i f&ab. Bak, lnhiHrlar U. Müd. il&nlarana. 
l pazarlık usulü yoktur. J~ne· ye aynını satın alırlar. Ancak alı 
İplite, düğmeden kumafa ve nan mal, desen, renk ş~kil itibari~ 

il ekmej"e kadar tabirlerile şü- le aynıdır. fakat kalitesi başkadır. 
Uendirilen bütün eşyaların sa- Bu yolda hileler maalesef bizim 
tında (Prix - Fixe) kaydı ile de mağazalarımıza girmişdiL Vil· · 

Ek~nhmeye girebılrnrk ıçin iste.idıh rııı teklıf mektublarıy· 
ı~ bırlıkte aşıtğıda yuzılı teıl.ııı t ve ve~a1ki aynı gun saat 15 
e kat!ar ko nıııyoıı ı e.ııılığı..ıe :t vdi etoıiş o~ınaJarı Jazımdıı. 

Mu vakhut Lt'ırıın.ıl mı Latı ~ 3.l2 lırı:ı ~3 km u~tur. 
l!.k"::>iltuıeye g•rmek ıstıyenler 2490 ımmarab kanundaki 

ıartları hınz olduktan bn~ka t n az 60.000 liral k müaıasıl bir 
bina inşaatım ıouvıılf ıkıy tle Ld 11ardıkbrına daır vesika ibraz 
etmelcrı lazımdır. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lev. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 
•anele yapılmaktadır. Hatta bun· rinlerde gördüğünüzü mağazan111 

dolayıdır ki, halk kendilerinin içinde ya bulama:z:aınız veya : vit-
1.ılınayacağım bilerek pazarlık rindekini çıkarın .. onu verin .. der· 
llııak gibi bir hareketi içtimai senız, sıze o satılmış dır. Sahibi 
iyeye muhalif görür. gelip alacak veyi\ kusurlu dur si
Fransada bütün perakende eş- 1.e yaramaz cevabım verirler .. A
aın üzerinde etiket vardır. Eti- sıl iş burada değil... mesele pa· 
b:. hiç bir e'ya ıatılamu. Hat- zarlıksız mal almak noktasında-

t ranıız frar.gıoın muhtelif si- dır. 
ve iktısadi sebeplerle deva- Kanunun bu maddesi için bu 

olmau sıralarında bile etiket- güne kadar mürakabe ve kontrol 
lcaldırılmamıştır. yapılmamıfdır. Kanun çıkar çık-
~llcak Franıız. frangının kıymeti maz bir ticari rekabet başlayacak 
tütü zamanlarda Cfya fi:ıtlarını ve ucuz veren tez satacaktır 1 
ınak için derhal etiketleri üı:e· zan edilmişti. Halbuki iş tamamilc 
yüzde bet, on, ilah. ne kadar aksi olmuttur. Kanun meriyet 

ıtıak li\zım ise o kadar bir zam· mevkiine gırmeden evvel peraken· 
t6ıteren bir damga vururlar. d~ciler yüz kuruşluk mallarına l 111 
•uretle müfteri alacağı malın kuruşluk etiketler hazırlatmıştır. 

ltı est..i, hem yeni kıymetini - Bir taraf dan burada pa:r.arlık ya· 
ttnQı ve anlamış olur. pılmaz ·levhaları aıılırkeu,diğer ta
lıııilterede, Belçıkada da böy- raftan fiyatları yükseltilmiş mal

~ir. Yalnız Almanya ve İtalya· lann kutuları üzerine fiat zamları 
liıerinde maktu fiat yazılı mal- kaydedılmi.ştir. 
il icabında pazarlıkla daha ucu- Kanundan 2-.3 gün evvel alııı· 

alınabildiği sık sık vakidir. mış e'yalardan, vıtrinlerde bulu
tta italyada Almanyadan daha nan ayni kaliteli olanlarının üze
•dc pazarlık yapılmaktadır. riııdcki etiket fiatı 5-~0 kuruş da
Uınumi harbe kadar Almanya- ha fazla olmuştu. Hele giyim 
da pazarlık usülü yoktu. Fakat eşyası derhal yükselmiştır. Ku-

t\ ~aısa ıon on ıene içinde en bü- maşlar, kunduralar, çorap, kravat, 
it Alman mağazalarında bile göwlek gibi mallarm hepı,;inde 
rlık yapılmakta ve guya - yüz- güya bu mallar aynı fabrikadan 

bir miktar iskonto ederiz - kay- çıkmış, aynı toptancı terafındaıı 
il .. e,ya satılmaktadır. bütün mağazalara muayyen ve dc
Garülüyor ki, içtimai terbiye- ğişmcz bir fiatla verilmış gibi bu· 

iktisadi ahlakın bozukluğu tün mağazalarda ayııı fıattır. Yerlı 
"'tıpa memleketlerinde de ken· ve ecnebi malı biribirioden ayrıl
i aöıtermektedir. Bunun batlı- mayacak bir şekilde saıılmaktadır. 
•cbebi : lktiıadi vaziyetin bu Pazarlık yapmak islemeyen vatan
lblek~tlcrde bozulmuş olması daflar fiah yüksek görünce bir 

. \ti bc~aber aynı. zaman~a h~kiki çok _mağazaları dolaşın~k mecbu· 
daı maddelerın yenne kımya riyetınde kalmakta ve oıhayet yoı· 
yii ile elde C'dilen suni bir gun ve bitap bır halde çaresız ola-

~ı. ın yeni maddelerin ikame edil-
1 

rak n.übayaa ıaruretinde kaldıkları 
._, bulunmasıdır. Bu vaziyet bir 1 eşyayı pahalıya almaktadırlar. 
~ llıamül ve masnu eşya üze- ı Şurası muhakkak ki, pazarlık

c iki türlü iatibsal fiah husu- sız satış kaydı memul edildiği gi· 
tetirmektedir. bi mallar ü.1.eriııde bir ucuzluk ve 

~ liakiki ipek bir mendıl ile ay· 
1 satıcılar arasında beldt:nebilecel,; 

\.. dcıen ve tekilde ıuni ipekten 1 bir rekabet levlid edememiştir. 
ı~ul bir ıaendil, bir kıravat, 1 Nazariye itibarile çok yerinde 

ıamlek, kama,, çamaşırlık. bir düşünce olan rekabet ucuzlu 
ap, köıele ve derılerin cinıle- ğu, tatbikatta müsbet bir netice 

göre aynı formada ayakkabı, vermemestir. Bunun biricik sebe· 
h.ı ita ve air giyim ve yatak eş- bi iklıs".di ahlak mefhumunun bu 
~oda kalite farkı itibarile fiat yolda bir ticaret hayatına gnmiş 
~ mevcuddur. Bu mamulit o 1 olanlarca henüz anlaşılmamış olma 
~I r b~ri. birine benzer ki, ay~r.a-1 ııdır. Bununla beraber mağazaların 
~ "1ek ıçın çok ıorluk çekılır. hemen hepsinde pazarlık yapıl
" lbınyada, Avusturyada, bir ma· maktadır. 
~~.•un vitrininde eyi cins mallar Kumaşçılar, kunduracılar, ha;ır 

~ır edilirken ü~erine konulan elbise ve saire 1atanlar, yiyecek 
>llt malın ucuduğunu iÖıterecek •atanlar, bakkallarda, kasaplarda 

B nı H ' d yt iııdt·n : 

29. ~1ayıs 939 tarıhin<le ilınle::ıi mukarrer Besni 
yuna talip çıkmarlığıııd rn 9 huziran pazart•'Sİ günü 
dilmek uze c .!O gün ı rdd tl,.. t ·mdit ediloıı~tır. 

M. M. VekaJ,.ti Satnıalıııa Komisyonundan : 

ıçme su· 
ihale e· 

l 2.6.9'~9 <fa tap ılı z ı fl.1 rk ıltnw--i '11 la cağı ilan rdilPn 
80,902 Jira 41 kuruş keıJİi Lt d ·ili A.ıkarada Pıyud~ Ahırı ha)
vanlnrı ahırı iıışaatına ı l idaı i ş • rtnaıLe ıuin t oıye ve teslını 
artlarında da d ğışikh~ } apıld ğırıdan evv .. Jce ynpılnn ianlar 

hukumsuz adJedılt'rt k yeniden eKsiltırıeye konuımuştur. Ek· 
siltmcsi 27.6.939 salı giıııü ~ant il du Arıksrada M. M. Veki· 
leti atmalıua Koınıbyoıınodn y.ıpıl caktır. İlk teminat 5295 
lir.ı 12 kuruş olup ~artunmesi vesuir evrakı 405 kuru~a adı 
geçen komiı;yoııdan alıuabilır. 

* • • Kaybtride bir montaj hangarı kapalı zarf usu Jile } a
pılacaklır. Muhammeıı l,edelı 149,732 Jıra 89 l..uru~ olup ılk 

basılı hemen bütün - pazarlık ya· syonun ilk işi de perakende satı· 
pılamaz - levhasını takmış olan lan yerli malların toptan fiatlarını 
mağaznlardn gerçi pazarlık yapıl- fabrika ve imalathanelerinden ala-
mayor amma onun yerme : ~ize rak tesbit etmek, bu fiat üzerine 
beş, on kuruş bir ikram veya bir komisyon, ve perakende satış için 
iskonto yaparız! deyenlerin mik- makul ve meşru bir kazanç koy· 
tarı pek çoktur. duktan sonra fiat tesbit etmek ol-

Şu yolda .} apılaıı teklifler eti- malıd.r. Perakende fiat tebeddül
ket f ıatlamıın malın ha~iki kıy· leri için fabrika fiatlarını da esaa 
metiııi göstdmediğine en kuvvetli tutmak zaruridir. Ecnebi malları 
delillerdir. Kanunu tamamen tatbik için de gümrük faturaları esas tu· 
etmek için her malı:ı fabrika fatu- tutmalıdır. 
rasıoı tetkik ederek ve perakende Bu suretle her malın toptan 
kıymetiuı hesap ederek fıat koy- fiatı ve masrafları ile perakende 
durmak usulünü de tatbikat saba- satışlar ıçin makul karlı hesap edi
sınn ulaştırmak liizımgelir. İstanbul lebilir. Fazla fiatlar ihtikar telak.
gibi büyük bir şehirde bu işi ya· ki edilerek ağır cezalar tertip edil
pabitmek için çok uğraşmak icap, mek laz.ımdır. Pazarlıkla satış ya• 
edecektir. Fakat başka türlü ka- paıılara verilecek en kuvvetli ahlak 
nuııu~ hükümlerini tatbik etti· ve kanuna hürmet dersi ancak bu 
rebılmek imkanı yoktur. suretle verilmİf olabilir. Yoksa bir 

Bu mühim mesele için yeni bir mağazada ahbap ve doıt için olan 
teşkilat kurmak ister. İş tamamen bir fi11t diğer vatandaşlar için de 
iktısadi mahiyette bulunduğu için aynı olmak. gerektir. 
bunu polis ve belediye memurla- Ne pazarlıkla mal alan bir 
rile tetkik ve mürakabe ettirmek müşteri ne de satan mağaza sahi
doğru değildir. Ticaret ve iktisat bi satılan ma ııı pazarlıkla satıldı
Mi!dürlükleri teşkilıı.tı ile Ticaret ğını söylemez. Çüııkü her ikisinin 
Od .. ıı te~kihitı bu mür..kabeyi menfaati sükutu müstelzemdir. 
yapabilec k geniş kadrolara malik 1 Bu itibarla kanunun tatbikatı 
değildirler. Bu olsa olsa peraken· iç.in en kuvvetli müeyyide halkın 
de satışları kontrol ve mürakabe aldatılmasına meydan vermeyecek 
heyeti namile teşkil olunacak bir ve sahcılan da daima kanuna hür· 
komısyon ve bu komiı;yonun 10 12 mele mecbur edecek kuvvetli bir 
müfettişi ile yapılabilir. Bu komi· mürakabe ve kontroldur. 

1 

5 adet Otoklav pazarlık suretiyle satın alınacaktır. Mu
hammen bedeli 950 lira olup ilk teminat miktarı 71 lira 
25 kuruştur. 

Pazarhğı 17.6.939 cumartesi günü saat 11 de vekllet 
Satıııalma Komisyonunda yapılacaktır. 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi DirektörlülOnden 

Merkez hıfzıssıhha müessesesi çiçek aıısı ıubealne bir 
milyon adet bir kişilik ve sekiz yüz bin adet on kiıilik aıı 
Uipü 28.6.939 çarşamba günü saat 11 de açık ekıiltme ile 
satm alınacuktır. 

Muhammen bedeli 4900 liradır. Muvakkat teminatı 367 
lira 50 kuruştur. 

Şartname ve nilmune 
lebilir. 

her gün müesseseden temin edi· 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz.) ---
5.000 adet tek 1&fhah cereyan 1ayıc111 alınacaktır. Bak, 

Elektrik işleri Um Müd. illnlarana. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

M M. Vekaleti Satınalma Komisyoııundan : 

lıt 

4000 adt•t yemeni ahnacaktır. Muhammen bedeli 7400 li· 
ra oJup ilk teminat uıiktarı 555 liradır. 

K f'ah zarHa ıbalesi 28.6.939 ç.ırşamba günü saat 16 da 
ve.Kalet satın a!ma kollli::ıyonunda yapılacaktır. 

Şartname ve ntimunesi her gün komisyonda görülebilir. 

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levamııı 

Sıhhat ve İçtimnl Muavenet Vekaletinden : 

Halk sağlık propagandası için ntimuneleri V ekilette 
mevcud 10 cins renkli afişin beherinden onar bin adet ol
mak üzere cem'an 100,000 adedinin bastırılması kapalı zarf 
us•ılile eksiltmiye konulmuştur. 

Bu iş için tahmin edilen fiat 7,500 liradır. 
ihale Sıhhat ve içtimai Muavenet Veklletinde teşekldU 

eden hususi komisyon marifeti le ve 28.6.939 çnrıamba gtl· 
nü saat 15 te yapılacaktır. 

Teminat muvakkate miktarı 562 lira 50 koruıhır. Te· 
minatı muvakkate nakden veya tahYil olarak kemiayonca 
alınmıyacağmdan bunun daha evvel vezneye yabrılmış ol• 
mast ve makbuıun zarfla konulması llıımdır. 

Şartnameler bedelsiz olarak Ankarada Sılıbat ve içti· 
mai Muavenet Vekaleti Sağlık Propaiandası ve Tıbbi lata· 
tistik Umum Müdürlüğünde ve lstanbulda Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Müdürlüğünde göralebilir. 

Zarflar 28.6.939 günü saat J 4 e Komisyona vcrilmiı 
olmalıdır. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul edilmiye
ceği gibi kanunun tarifi dairesinde hazırlanmamış •• mı .. 
lııürlenmemiı ola• zarflar da kab•l edilaeı. 



12 Haziran 1939 

Bu gün ilan o unan mün~kasa ve müzaye eler • 

Cinıi Şekli Muhm. :.ed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

---~-----.. -
A) Münakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafta işleri, aalzeme Hari a 
------------~ --~- --oco.=--~ 
Besni içme suyu inş. (temd.) Besni Belediye.ııi 19-6-39 
Kay.seride bir montaj hangarı inş. (şart. Kapalı z. 149732 89 8737 - M.M. V. SAK 30-6-.'i9 15 -

750 krş.) 

Ahır iuş. ,şart. 810 krş. (temd.) n 161804 82 9340 24 n n 2~-6-39 il 30 

n n n 405 n n n 80902 41 5295 12 
" n 27.0-39 1 1 

Laboratuvar binası inş. (şart. 4'20 krş.) 
" 

81450 70 5322 53 T. H. K. Gen. Ank. 26-6-39 16 -
Gediz apor aahasmm tesviyesi J ç. eks. 942 72 Gediz Kavmakamlığı 16-6-39 17-
Mezbaha kapılan yap. " 

47 - !<ütahy:ı Belediyesi 14-6-39 14 -
Kültürparkta hali inşası " 

2245 32 170 - Jzmır Enternasyonal Fuarı Reisliği 14-6-39 16-

llftçlar, Klinlk ve ispençiyari ala~ Hastane Lvz. 

Otoklav: 5 ad. 
A,ı tüpü bir kişilik: 1000000 ad.- 10 ki

'ilik 800000 ad. 
Otoklav ve ameliyat masası (temd.) 

Paz. 
Aç. eks. 

950 -
4900 -

2230 -

71 25 
367 50 

M. M. V. SAK. 17-6 39 11 
Ank. Mrk. Hıfzıssıhha Müesa SAK. 28-6-39 11 

- - • Kütahya Vilayeti 13-6-39 15 --

Elektrik·Havagazı-Kalorifer tesisatve malzemesi) 
-.-....~ --
Tek safhalı cereyan sayıcısı: 50{)0 ad. 
Küttürpark Maarıf Müzesi elektrik tesisah 

Kapalı z. 
Aç. eks. 

IJOOO -
835 47 

Mensucat, Elblsb, Kundura, Çama,ır v.s. 
-----------------------------~----=----~-
Yemeni: 4000 çift Kapalı z. 7400 -

Matbaa ı,ıerl - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Renkli afiş baatınlınaıı: IOOOOO ad. Kapalı z. 7500 -

Mobilya bUro ve .!!yası, Mu,amba -Hah v.s. 

Kanape imalı ve yerine konması (fart. 
15 krt.) 

Nakliyat Bofalima - Yükletme 

Mersin limanına gelecek vapurların yükle
leme ve botaltmaaında deuiz amele
liti İfi 

Aç. elu. 3076 25 

Mahrukat, Benzin, Maklneyağları v.s. 

L8Yemarin kömürü: 156 t. 
Odun: 360 t. 
Benzin: 14000 litre 
ff'lete odunu kuru ve kea.ilmit: 450 t. 

(temd.) 

MUtaferrlk 

Parke taıı: 100000 ad. 
Balv.at: 42000 m3 
Sap arabası: 475 ad. 
Keten kanat ipi ti: 4 kalem 
Şeffaf cetvel 100 ad. - 'effaf pılan mü,eri: 

100 ad.-şeffaf minkale ve hedef mu
rabbaları levbuı: 100 ad. 

Eter aabunu: 16,5-17,5 t. (temd.) 
Meşe maden direti: 2000 ad. (lemd.) 
Kültürpark Maarif Müzeıi yangın ı6ndür-

me tesiaatı 

Ekmek pifirilmesi 
Normal parke taıı: 60000 adet (tcmd.) 
Zımpara taşları 

Mekanotrapi aletleri: 32 kalem 
Batdadilik kafes teli: 5000 m 2 

Erzak, Zahire Et, ve Sebze· 

Sığır ve} a keçi eti: 144 t. 
Kuru ot: 276 t. 
Ekmek: 10,8 t.--sığır eti: 3,3 t.-yemeklik 

arpa: 2,5 t.-k. ıofan: 500 k. 
Ekmek: 250 t. 
Et; 55 t. 
Haa ekwek: 37 t. 
Koyun eti: 6,5 t.-kuzu eti: 1,5 t.-sıtır 

eti: 1 t. ıığır ve koyun karacığeri: 
400 k.-böbrek yatı 250 k. 

Yumurta: 12010 ad.-limon: 5000 ad.
ıirke: 150 k.-Süt: 1,5 t.-yoğurt: 2 t. 

K. tomateı: 2,5 t. - taze fasulye: 4 t.-pat
hcan: 4,5 t.-sakız: kabağı 4 t. - sabun: 
4,ı t. 

(B MUzayedelar 

Yapak ve koç yünil 
Hurda demir ve döküm parçalan 

I 

l-lizmet otomobili (temd:) 
E..kl ve yeni saç kötebend v.ı. demir ve 

çelik parçaları 
Bina ankazı 
Elektrikçilik, fotografçılığa ve tunlete ait 

her nevi emval 
Hane etya11 

Çam •tacı: 799 m 3 

Paz. 
Aç. eks. 

Kapalı ıt. 

n 

n 
Aç. ekı. 

n 

" 

Aç. eks. 

n 
Paz. 
Kapalı z. 

n 
Aç. ek2. 

Kapalı z. 

n 
Paz. 

Kapalı z.. 
n 

Aç. eks. 

n 

n 

n 

Kapalı ır:. 

Paz. 

,., 
Aç. art. 

" 
n 

n 

n 

2184 -
4320 -
2478 -

11000 -
51000 -
34675 -
2400 

10000 ·-
2200 -
339 82 

337 50 
beh. O 09 

7088 -
13000 -

1900 

22320 -
11700 -

2.i850 -
17ö00 -

3550 -

86.l 75 

2454 ~ 

2000 -

350 -

3000 -

m 3 4 90 

ı 125 -
63-

555 

İst. Elektrik İşi ri U. Müd. 
İz.mir Enternasyonal Fuorı Re'sliği 

M. M. V. SAK. 

10-7-39 15 -
14-6-39 16 -

28-6-39 16 - -

562 50 Sıhhat ve İçtimai Muavenet Veka· ıS-6-39 15 -
leli Aıık. ve İst. 

230 72 İst. Belediyesi 26-6-39 15 -

163 80 
3:.?4 -
185 85 
337 50 

825 -
38.ıO -

180 -
150 -

750 -
165 -
26-

25 31 
405 
531 60 
975 -
142 50 

1674 
sn so 

1788 15 
142Q -
2i7 50 
266 25 

65 -

183 10 

27i5 -

26 25 

225-

294-

Merıin Liman İşleri T. A. Ş. 

Orman Kor. Geu. Kom. Ank. ve İıt. 
Meraio Ask. SAK. 
İktisat Vekaleti Aak. 
O. D. Y. Kaynri 

İıt. Daimi Encümeni 
D. O. Y. i inci işletmesi Afyon 
Ank. f ıt. Esi< şehir Bursa Ziraat Müd 
M 1\2. V. SAK. 

" ,, 

n " 
O. D. Y. Kayseri 
izmir Enternasyonal Fuar Reislij'i 

Kayseri Tayyare Fabrikası SAK. 
Sivas Beled. 
O. O. Y. Ank. ve Haydarpaşa 
M. M. V. SAK. 
O. O. Y. Haydarpa'a 

M rsiıı Ask. SAK. 

,, " 
Orman Koruın..ı Gen. Komut. Sir-

keci Demirkapu 

14-6 39 15 -

16-6-39 14 -
23-6-39 15 -
26-6-39 10 -
16-6-39 10 

26-6-3U 
26-6-39 
29-6-39 
29-6-39 
26-7-39 

15 -
il -
15 -
15 -
il -

26-6-39 l 1 -
15-6-39 
14-6-39 16 -

23-6-39 13 -
26-6-39 a kadar 
28-7-39 15 30 
26-7-39 11 -
27-6-39 1 o 30 

27-6-39 15 -
27 6-39 15 -
12639 14 -

Orwan Kor. Gen. Kom. An;. ve İıt. 27-6-'39 

" " n n 27-6-39 
Jl -
14-
15 -
15 -

Bolu Orman Okulu Dirdr.. 23-6-39 

n " n n 27-6-39 

n ,, n n 27-6-39 15 -

27-6-39 9 13 Kütahya Garnizonu SAK. 

Karacabey Merinos Yetiştirme Çiftliği 27-6-39 
Yük1ek Ziraai Entitüsil İktisadi iş- 22-~19 

15 -
IO-

letmeler Amirliği 
Kırklareli Vilayeti 
İst. Denizbank SAK. 

lst. Daimi Encümen 
lat. 4 cü İcra Çarşıkapu Yenişehir 

Cad. No. 93 95 
lıt. 4cü İcra Beyoj'lu Sıraaerviler 

No 91 
i~el Ormam Çevirge Müd. 

5-7-39 15 -
30 6-39 14 -

26-6-39 14 30 
29-6-39 12 -

20,23·6·39 9 -

26-6-39 11 -

Mobilya, ve Büro Eşya, Muşamba, Halı~ 

İstanbul Belediyesinden: 
26.6 39 tarih pazartesi glinü saat 15 de lstanbal 

lcniye ncümeni odasmda 3076 lira 25 kuruş keşif beO 
Taksim babçesi için kanape imal ve yerine konması i 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, husu•i 
fenni şartnamelerin, proje keşif hulasasile buna mötef 
diğer evrak 15 kuruş mukabiJinde Fen İ. müdürlü. 
Görülecektir. 

Muvakkat teminat 230 lira 72 kuruştur. 
İsteklilerin telılıf mektubları ve bu işe benzer if 

tığına dair idarelerinden almış olduğu ve.:1ikalara isti11• 
İstanbul Belediyesi fen işleri müdürlüğünden eksiltme 
rihinden 8 gün evvel dHekçe ile alınmış ehliyet ve 9a9 
lına ait ticaret odası vesikaları ve muvakkat teminat 
buzu veya mektubu ile beraber usulü dairesinde ihzar 
cekleri teklif mektublarını havi kapalı zarflarını 26': 
pazartesi günü saat 14 e kadar daimi encümen riya5' 
vermeleri-gelmeleri lazımdır. 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. 
--~--- ---h- _ _.,. 

. Orman KJruma Geneı Komut ... nlığından : 
I~tunbul Zeytinburnunda Ormaıı Koruma T alimgabı 

tiyacı için 15b ton Lavamerin kömilru 16.6.939 buına ı'_ 
saat ı 4 te Ankara Yem şehirde Orman Koruma Genel 
mutanhk Satınalma Komisyonunda pazarlıkla satın alın• 
tır. Muhammen bedeli 2184 lira olup ilk temiuatı 163 
80 kuruştur. 

Bu işe aid şartname İstanbul Galata Alemdar hanında 
man Koruma ::>atınalma Komisyonu ile Ank .. rada G 
Komutanhk Satınalma Komisyonundadır. Taliblerin oJ11 

yen gün ve saatte pazarlık için Komisyonaa bulunma 
• •• 

Gaz, odun ve maden kömürü alınacaktır. Bak, eruk ıl 
da Edirne Viliyeti ilanına. 

Müteferrik 
Uevlet De&ıiryolları İtletme U. Müdörlftiünden : 

Mulıurıımeu bcddı 1900 lira olttn 5000 m~ bağ 
kafes ten 27.6.9.S9 salı günü saac 10,30 da Haydarpaıad• 
binası dalıılındekı komısyoıı tarafından açık eksiltme 
satın alınacaktır. 

Bu işe gırnıek isteyenlcrm 142 lira 50 k.uruıluk 
kat ttminat ve kanuaun layuı ':!ttiği vesaik.le birlikte e 
gunu saatine kadar komisyona müracaatları Jazımdır. 

Bu işe aid şartnameler komiıyondan paraaız olarak 
tılmlktadır. 

• • * Mubauımon bedeli 7088 lira ohm muhtelif ı 
taşlau :l8.7.939 cuma günu saat l&,30 da kapalı ~urf 
Ankarada İdare bınasında satın alınacaktır. 

fü.1 I§e gırmek ısıiyenlerin 531,60 liralık mavakkat t 
ıle kanunun tayın ettiğı vesik:aları ve tekliflerini aynı gılD 
14,30 a kadar komisyon reishğine vermeleri l8zımdır. 

Şartnameler patasız olarak Anı..;arada malzeme dal 
den Haydarpa§a Tesellüm ve sevk Şefliğinden dağıtılacak11'' 

Ankara Vilayetinden: 
Vıliyeıiıniz çiftliklerine dağıtılmak üzere 475 

araba:;ı kapalı zad usulile satm alınacaktır. 
Araiıa!tırııı mulıawmen bed~li 3467S lıradır. 
ihale 29.6.939 perşembe gunü saat IS de Vıl!yet 

encümeni tarafından yapılacaktır. 
Şartırnınelerı Ankara, lstaubul, Eskişehir, Bursa, 

ve Adapazarı Ziraat Müdür ve Muatlimliklerind~ görülebilir• 
E iltuı 'Y ı~ti ak edecek o.an tatibler muhammen 

% 7,5 tuhH ı oıau meblağa aid banka mektubu veya h 
m ulJa:ır :.rn veznesıo · yatu ılan dcpozıtu ak!tesı nıokbuzıle 

ıil~n gü de 5aat 15 .d "Vilfı}et l!.nciımenine gelmeleri il,_ 
]uııur. 

Devlet Denuryolları Yedinci İıletme Müdürliıtüoden : 
Aş ğıda yerleri, mitdarlaıı, muhammen bcdolleri ve 111&1 

teminat miktarları yazılı balut 2490 ıayılı kanuna tevfikaD 
zarf usulile ayrı ayn ekailtmiye çıkarılmıştır. 

Eksiltme 26.6 .:S!:) tarıhınde pazartesi ıüaü aaat 11 de /Jf 
rahis .. rda 7 ci işletrne bıoaaıodakı ekıillme komiıyon•ada 11 

caktır. 

İıteklıler 2490 sayılı kanunda ve ekıiltme ıartaameaiad~ 
ve.ikalarla muvakkat teminat, baaka mektab veya makbuıl J1 
teklif ı:ıektublarıoı havi zarfları 2490 ıayılı kanun•a 32 ~· 
cil maddea;iudeki tarifat veçhile hazırlayarak ilııale ıilDÜ ol-' 
karıda yazılı ııüode 1aat 10 da Afyonkuabiaar itletme bi . 
ekıillme komısyoau reiıine makbuz mukabilinde te1lim etıo•f 
lanmaları lazımdır. 

İ.teklılor bu huıuıtalu ıartoanae ve mukaYelename prO 
Afyorıkarah11arda işl•taıe yol ba,mfifettifliti:ıdea paraaıs alab 

Balaat ocakınıo İhale edilec. MQdd. Malaalll• 
buluadutu yer Kilome· miktarı M3 ay bed. t1I ~ 

lreai Ura 
Çay - İsh.ıklı aruı 227 10000 10 20000 
Pıaarbafl • Meydan ara· 395-397 ]()()()() ıo 12000 

ıında Bozdııj' ocatı 

Afyon-Balmabmud 40().4()1 16000 10 19200 
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tur İlk teminatı 428 lira 42 l.uruştur. Ş rtnnrnesi Ko. <la gö· Zahire, et ve Sebze : ____ .., 
rült• 

Edirne Vilayet Daimi Eucameninden : 

Mikdarı % 7 ,5 depozito Cinsi 

Lira Kilo Lira kş. 

1295 14000 97 12 ekm\!;k 

1000 4000 120 koyuo eli 

600 2000 45 ıığır eti 

600 5000 45 ıüt 

600 5000 45 yoğurt 

800 300 60 ıı:ı.dırılmış sade yağ 

120 200 9 zeytin yağ 

375 1500 28 12 pirinç 

20 ıoo 1 50 mercimek 

280 1000 21 makarna 10 gılüten 

70 250 5 25 şehriye 10 gılülcn 
960 1600 72 şeker 

140 40 10 50 çay 

50 200 3 75 pirinç ucu 

25 100 l 88 ciıasta 

11 50 - 83 irmik 

30 25 2 25 Amasya bamyası 

45 150 3 38 kuru üzüm 

60 400 4 50 un 

70 200 5 25 peyoir 

30 500 2 25 tuz 

30 50 2 25 kaşar 

75 5000 5 63 yurnuria 

22 150 1 68 nohut 

200 500 15 aabun beyaz 

120 400 9 ,, yeşil 

70 700 5 25 aoda 

102 600 8 65 ga.z 

1400 100000 105 odun 

1000 100000 75 maden kömürü Uzunköprü 

Sdirne memleket Hastahuouiouı 1939 mali yılı ihtiyacı olan 
•rıda cins ve mikdıırı y.uılı lO kalen erzal.u açık ekııllmeye 

•~ılınıflır. 
lateklil~rin nümuoe ve şartnameleri görmek ve 11çık ekıiltmeye 
lk etmek Oaere % 7,5 teminat makbuzluile 21.6 939 çaışamba 
• ıaat 15 de Vilayet Daimi Eııcümenine würacnatlıuı 

--
İbtanbul Koıııulımlığı Satınalma Komic;yonuodan : 

1 tanl ul koıuutnnl:ğımo birlikleri içm 2 bin liıalık 
'ıehrıycsi sntııı alınacaktır. Pazarlı~ı 1•1.6.933 çıırşsmbu gu
saat 10 da yapılaeaktır. 

• • * lstanbul komutanlığına bağlı uidiklcr için oeraıt ve 
lafı dahiJindP. 5 bin liralık pi'Avlık pirinç satın alınacaktır. 
~rlığı ] 4.6.939 çarşamba güı ü saat 10 da yapılacaktır. 

• • • İstanbul Komutanlığı birlikleri için ii'erait ..,.~ evsafı 
ilinde 2 bin liralık kırmızı ıoercimt:k. ı;:.&tıu alıuacakm. Pa

lıAı i4.6 9;iSJ çarıamba ~ünü saat 14,30 da yapılacaktır. 

• Istaıılıul Komulaııhğı Lirliklcri için ~eıait \ e cv::.a1J • • bilinde 4 Lin lir alık maktlrna salın alıııacaktıı~. Pazarlığı 
.tı.939 çareamba günü ııaat 10,30 da yapıl.ıcaktır. 

• • • İstanbul komutanlığına bağlı birlikler hayvaoatl için 
ait v~ evaafı dahilinde 5 bin liralık yulaf satın abnacaktır. 

tıirhğı J ı.6.939 Pazartesı §ltirıü saat 15 dı.ı yapıl ıcaktır. 

• • • İstanbul koınutanhğı birlikleri için şerait ve r.vsah 
hilinde 4 bin liralık bulgur sat11ı alınacaktır. Pa.zarlığı 14.6.939 
t~amba günü sual 14 de yapılacaktır. 

• • • İstanbul komutanlığı birlikleri içiıı şernit ve evsafı 
bilinde 5 bin liralık nohud satan alınacaktır. Pazadığı 12.6.939 
•ıar tesi gi.ınü saat 15.30 da yapılucak tır. 

Ankara D<>tum ve Çocuk Bakım evi Baştabipliğinden : 

Tahmini Miktarı Tutarı Muvakkat teminatı 
Fiah Kilo L. Kr. L. Kr. 

- ----;:;;=c- ;;iii; 

YEOEL~R 

Yüksek Ziraat Enstitüsü iktisadi İşlet neler 

Amirliğinden : 

Yüksek Ziraat E"l titüsü mütedavil sermayesinde me-v· 
cut hurda demir ve döküm parçaları 22 haziran 1939 
perşembe ~nü saat 1 () da Eı:ıki Ziraat mektebinde Satış 
Komisyo;:ıu ta ·afınJan p· zar'ık suretiyl s.ıHacnktır. 

İlite. ;1,. in ruohl"mmf'n l,1v"leti ofon 2coo lh·n üzerin· 
den % 7,5 teminat akçesiyle satış Başkanlığına müracaatlar. 

İstanbul Daimi Dencümeninden : 

Bedeli mubammeni 5926 lira olan Taksim bahçesinin 
sahne, Amerikan barı. salon, bar kısmile halalar, mutfak 
ve ahşab çardak kısımlarının enkaz,a kapnh zarf usulile ar· 
tırmtya konulmuştur Buna aid şartname her gün Zabıt V<"' 

Muamelat Müdürlüğü kalemine müracaatle görülebilir. 
İbalb 23.6 939 günü s at 15 de yap.Jac'1ktır. T liplerin 

444 lira 60 kuruşl ık teminat makbuz veya mektubile bu 
babtaki teklifleri havi zarfları yevmi mukurda saat 14 e 
kadar daimi encümene teslim etmeleri lüzumu ilAn olunur. 

Antalya Orman Çevirge Müdürlüğünden : 

Antnlyanın Alanya kazasına bağlı Söğüt Devlet Or· 
.nanından bir sene müddetle satılığa çıkarılan 1408 metre 
ı nikab gayrimamul çam ağacına verilen bedel haddi layık 
·~örülmediğinden 20 gün miiddetle ve kapalı zakf usulile 
ı ekrar arttırm1ya konulmuştur. 

Satış 21.6.939 tarihine müsadif çarşamba günü 16 da 
Antalya Orman idaresinde yapılacaktır. 

Muhammen bedel çamm beher gayrimamul metre mi
kabı 490 kuru~tur 

Muval~kat teminat % 7,5 hesabile 517 lira 44 kuruştur. 
Teklif mektubları 21.6.939 günü saat 15 e kadar be· 

bemehal Antalya Orman Müdürlüğünde müteşekkil Komis· 
yon Rei.sliğine verilmelidir. 

Şartname ve mukavele~nmeyi görmek istiyenlerin An
karada Orman Umum Müdürlüğüne ve Antalya Orman 
Çevirge Müdürlüğüne müracaatleri • 

Ankara Belediyesinden : 
Su işleri anbarmda bulunan 2608 adet müstamel çi

mento ve musaik telisi çuvallarına talip çıkmadığından art· 
tırma on gün uzatılmıştır. 

Muhammen bedeli 521,60 liradır. 
Muvakkat teminat 40 liradır. 
Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün encümen ka· 

lemine ve isteklilerin de 20.6.939 salı günü saat on buçuk
ta belediye encümenine gelmeleri. 

İstanbul Defterdarlığından : 
• 

Dolmabahçede miilga İstabiamir e binasında 
mevcut 497 kalem esya. 

Av vergileri Müdürlüğünde mevcut iki av tü
feği 12 boş ve dolu fişek ile bir fişeklik. 

(Ruhsatnameyi haiz zevata verilir.) 
Defterdarlık Merkez dairesinde mevcut 20 ta
ban halısı üç seccade bir kilim. 

Küçükpazar Maliye şubesinde mevcut ı 7 ka-

Muham. be. 
lira krş. 

629 7fi 

20 35 

655 -

'-ci nevi ekmek I0.25 9J00 973 75 73 03 eşya 8 30 
Müeıseseı in 1939 mali yıla ihtiyacı olan yukarda wiklan yazılı Beylerbeyi saraymm esH eczahane binası te

'-ıtte 6.6.939 günü talip z.uhur etwedığinden on gün wiı11delle ferrüatmcan kayıkhane enkaz,. 
it ekıiltmeye konulmustur. İ alesi HJ39 yılı Haı.iranın on doku- Küçükmu..,tafapaşa c:ıdd sinde 7 4 sayılı fırın 

500 -

ile~ paz.arteıi günü saat on üçte Eksiltmeye koDul caktır. da mevcut 45 çuval un beher çuval 5 liradan. 225 -
lıteklilerin 2490 ıayılı kanunun 2,3 üncü maddelerinde iııtenileıı Yukarıda mevki ve cinsleri yazılı eşya enkaz ve av tü-

'••iki haiz olanlar şartnamesini görmek üz.ere her gun Işıklar cad- · 
fekleri açık artırma ile satılacktır. ihale 29.6.939 günü olup 

İnde Doğuınevi Çocuk Bakımevi Baştabipligiue müracantlara. 
Yukarda ıöz.ü geçen ihale aaatinden evvel muvakkut teminatla- bedelleri nakden ve peşindir. Taliplerin % 1,5 pey akçe-
Ankara defterdarlık vezneıine yatırılarak alınacak makbuz ile lerini vakti muayyeninden evvel yabr•p mezkur gün ve 

ilde ihale günü müessesede teşkil olunacak komisyona gelmeleri. snatte Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünde müteşekkil 
, komisyona müracaatları. 

Dört7ol Alayı Satınalwa Komisyonundan: 

Alay hayvanatınm ihtiyecı olan !i>0-1000 kilo ot kapalı z.· rf 
'ııtetıJe uıiinaknıo:ayrı çıkarılmı~tır. llı:.ılc Dürl}ulda: 0.0.939 eu· 
'gii•ıü ~uat l5 de yııpılııc ıktır. MuvaKkıH lPnııııat 1 U4 ıını· 
t. Bu tı uımal kauundal-.i ahh.3ırı dabiliruJP- vakH z ımırnhı nıa-
Yeye yatır.lar. k b r eaat evvel komisyona teınfr•nt ve t••kl fm 
11tılmeıi lizıındır. Şarh awe lıer gfin Alay Levazımın da isteyPn-
te verilir. ' 

l~tanbul Levv:ıım Amirliği SatanaJma Komi ... yonundsn : 

Rumeli cihetinde bulunan müesst""seler için 346,200 adt.t 
~trıurtanın kapalı zarfla eksiltmesi 26.6.939 pazant si günü 

~'' l5,30 dn Tophanede İstanbul LP.vazım Amirliğı Satınnlnıa 
0rtıisyonunda yapılncaktır. Tahmin bedeli 5712 lira 30 kurıı~-

(Devamı 4 lincü sayfada) 

Çop nakliyatı içiıı kiralanması lazım gelen kamyoolar için a
çık eksiltme yapılacakhr. Bir senelik kira tahmin bedeli üç bin li
radır. Şartnamesi Zabıt ve Muamelat Müdürlüğünde görülebilir. Ta
liplerin 225 liralık ilk teminat me dup veya makbuzu ile ihale gü
nü olan 27.6.939 sah günü ıaat 14 de Daimi encümene gelmeleri 
lüzumu ilin olunur. (4147) 

imtiyaz sahibi ve yaza itleri Direktörü : famaU Girit 

Bualdıtı yer : Merkez Baaı meYi, Galata 

İşin nevı Keşif bedeli % 7,5 te. 
lira krş. lira krş. 

eksiltme 
tekli saatı 

---------- --------- -----
Gerze bakım evi in· 78.815, 49 5911, 16 K. zarf tO 
şaatı 

Gümüş Hacıköy ba· 81.157, S:S 6086, 83 
kım evi inşaatı. " " 11,30 

1 - Şartname, plan ve keşifnameleri mucibinde yukar
da yazılı Gı;..rze ve Gümüş Hacıköy bakımevlerinin inşaatı 
kapalı zarf usolile ek•iltmeye konmuştur. 

U - Keşif bedeli muvakkat teminatları eksiltme ta

atleri hizalarında gösterilmiştir. 
111 - Eksiltme 27.Vl.939 sah günü Kabataşda Leva

zım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla
caktır. 

iV - Keşif ve şartnameler her gün sözü geçen Şube
den (:194 ve 405) kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - İsteklilerin yüksek mühendis veya mimar olma
ları olmadıkları takdirde aynı evsafı haiz bir mütehassısı 
inşaab sonuna kadar daimi olarak iş başında bulunduracak· 
larmı noterlikten mosaddak bir teahhüt kağıdı ile temin 
etmeleri ve (70.000) liralık bu gibi inşaatı muvaffakiyetle 
yapmış olduklarına ait vesika vermeleri IAzımdır. Münaka
saya iştirak edecekler yukarda yazılı vesaiki 8 gün evve
line kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü inşaat şubesine ib
raz etmeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın vesika 
almaları lazımdır. 

Vl - Mühürlü teklif mektubunu ve beşinci maddede 
yazılı kanuni vesaikle % 1,5 güvenme parası makbuzu veya 
banka teminat mektubunu ihtiva edecek, olan kapalı zarflar 
eksiltme günü ihale saatlerinden birer saat evveline kadar 
) ukarda adı geçen Komisyon Başkanlığına makbuz muka· 
bilinde vermeleri IAzımdır. (4033) 1-4 

• • • 
l - Şartname ve nümuoesi mucibince 75000 adet 45 

kolt tabanca fişeği açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 
il - Muhammen bedeli sif 3435, muvakkat teminatı 

257.63 liradır. 
ili - Eksiltme 19.VI.939 pazartesi günü saat 10,30 da 

Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komi&· 
yonuoda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve nümuneler her gün sözü geçen ıu
beden parasız alınabilir. 

V - İsteklilerin eksıltme için tayin edilen gilnde % 
7,5 giivenme paralarile mezkür Komisyona gelmeleri. 

(3739) 4-4 

İstanbul Jandarma Satın alma Komisyonundan : 

Tahmin bed. İlk teminatı 
Miktarı ve cinıi Lira kt. Lira kf. 

Altı bin beş yüz metre \ranta şeridi 503 75 37 78 

1 - Cinsi, miktarı, tahmio bedeli ve ilk teminatı yukarıda 

yazılı l6500) metı e tranta şeridi 19 haziran 939 pazarteıi günü saat 
15 de açık eksiltme ile iıtanbııl Gedikpaşa Jandarma Satınalma 
Komisyonumuzca satın alınacaktır. 

2 Şartname ve numune her gün adı geçen Komiıyoada ıö-
rülcbilir, veya şaıtnanıe bedelıiz aldınlabilir. 

3 - İııteklilerin 2490 sayıla kanuna aöre ibrazı lizım Hılka 
v~ ilk teminat mektdp veya makbuzlarile K.omiıyona gelmeleri. 

(3878) 3-4 

Muhammen bedeli 10o"7ı ,80 lıra olan 14 kalem karo fayans 
ve seıamikler 21.7 1939 cuma 1rünü Hat 15.30 da kQpah zarf usulü 
ile ADkarada idare binasında aabn ahoaeaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (800,39) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin elliği vesikaları ve teklıflerini aynı gün ıaat 14,30 
a kadar Kom~ayon Reiılitini vermeleri lazımdır. 

Şartnameler paruız olarak Ankarada Malzeme Daire1inden 
Haydarpafada Teıellüm ve ıevk Şeflitinden datıtılacaktar. 

(3993) 4-4 

l\1ünakalat Vekaleti 

fstanbul.Elektrik İşleri Umum Müdürlüğünden: 
1 - Muhammen bedeli 15000 on bet bin lira tutan 5000 adet 

tek safhalı cereyan sayıcısı kapalı ı.arf uıulile satın alınacacaktır. 
2 - Muvakkat teminat 1125 bin yüz. yirmibeş liradır. 
3 - Eksiltme I0.7.939 pazartesi güoü, saat 15 de metro han 

binasının beşinci katında toplanacak olan arthrma ve eksiltme ko
oıisyonunda yapılacaktır. 

4 - Bu işe aid ıartnameler idarenin Levazım Müdürlüğünden 
parasız. tedarik ediİebilir. 

5 Teklif mektuplarının ıarlnamedeki tarifat dairesinde ha
zırlanarak saat 14 de kadar 7 inci kattaki komisyon kitipliQ'ine im• 
za mukabilinde verilmif bulunaı-.. lazımdır. (4111) 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudication 
Mode Prix 

d'ndjudicat. cstimalH 

A) Adjudications au Rabais 

~nlltructlons - R6parations Trav. PubUcs-MRt6rlel d 

CLnıtr. pr. adduction eau potnble (11j) 
Conatr. un hangar montııge İl Kayseri 

(rah eh 750 PJ 
Constr. eeuric (cah eh P 810) (aj) 

" " " " " 405 n 
,, batiue laboratoire (eah eh 420 P) 

Trav lerraucmezıt place r;port Gedız 
Constr. p'>rles abattoir 

" W C il Kültürpark 

Pli cach 

., 
n 

" 
Publiquc 

" 
" 

149732 89 

161804 82 
80902 41 
814:'i0 70 

942 72 
47 -

2245 32 

Caution. 

proviıoire 

8737 -

9340 24 
5295 12 
5322 53 

170 -

Lieu d'adjudication et du 

Cabier des Charges 

Muoic p. Besni 
Cum. Acb Miniıt. Def. Nat. Aok. 

., ,. 

" " 

Jours Heures 

19-6-39 
30-ti-34 15 -

\omıte Cent. Ligue Aviation Ank. 

• 7-6-39 
27-6 39 
26·6·3q 
16 6-39 
14-6-39 
14-6-39 

it 30 
il -
16 -
17 -
14 -
16 -

Kaymakam t Gedız 
Muoicıp Kütahya 
Preıid. Foire lcternat. lzmir 

Produlta Chlmlque• et Pharmeceullque•·lnstruments Sunltalr -Fo~ rn tL1re pc•Jr Hopltau• 
•m -

Autoclaves: 5 p. Gre iı gre 95) - 71 25 Com. Ach. Min st. Def. Not. Ank. 17-6-39 1 l -
28·6·39 1 J Tubeı de v.:ıcc·n pr • ı le peraontıe: Publique 4900 - 367 50 Com. eh. Etablıss. Hyg. Ank. 

IOOOOOO p.·id. pr. 10 personoes: 800000 p. 
Autoclave et table d'operation (aj) 2230 -

~lectrlclt6·Gaz Cbautl .. t Central (fn taUatlon E>t lllaterlel) 

Compteur elect. a aiwple phase: 5000 p. f 1 cach 
la.tali. electr. Musce Culture a Kültürpark Publıquc 

HablHemont - Chaussures - Tlaaua - Culrs 

15000 -
835 47 

Jl25 -
63 -

Vilayet Kütahya 

Dır. Gen. Electricite Iııt. 

Pr~s. Foire lntero. Izmır 

• 

13 6-39 15 -

10-7 .:>9 
14-6-39 

15 -
16 -

Paatouffles: 4000 pairt:ı Pli cach 7400 - 555 - Com. Ach. Miu. Def. Nat. Ank. 28-6-39 16 -
Ameublament pour Habltntlon et Oureaux - Taplsseria ete. 

Fabrication et ıoıtall. canapes au jardin Publique 3076 2j 
Taxlm (cah eh P 15) 

Travaux d'lmprlmerle - Papaterle 

lmprHaion affichea coloreea: 100000 p. Plı cach 1500 -

Combu•tlble Carburant - Hu ite• 

Cha.-bon lave marin: 156 t Gre iı. gr6 2184 

Boia: 360 t. 
Benzine: 14000 litre• 
Boiı de ebene ıec et coupe: 4:>0 t. (aj) 

oı...-s 

Pierre1 pavh: IOOOOO p. 
Ballut: 42001 m3 
Voiture pr. transport tigea: 475 p. 
Fil en lin pr. avions: 4 lots 
R~ıle tranaparente: 100 p.·indicateur trans· 

pannt de plan: ıoo p.·plaques carrees 
et transpareotes pr. cible 100 p. 

Savon pr. harnaia: 16,5-17 5 t. (aj) 

Pierru emeri 

lnsb urnenl• mecnnotrapie: 32 lots 

Publique 
,, 

Plı cach 

" 
" 

Publique 

n 

n 
Pli cach 

lnıtall extiııction iacendie au Musee Cul· Publique 
ture a Kültürpark 

4320 -
2478 -

11000-
51000 -
3 b75 -
2400 -

ıo oo 
7088 -

13000 -
339 82 

Fabrication pain " 337 50 
Pıerre parquet normale: 60000 p. (ııj) Gr~ ıi gre la p. O 09 
Poteliux en boi:ı de ebene pr. mine: 2000 p.(aj) - 2200 -
Fil de fer pr. cage: 5COD m2 Publtque 19JO -

Provlalons 

Viande de boeuf ou de chevre: 144 t 
Foin: 276 t. 
Paia: 250 t. 
Vinnd : 55 t. 

Pli cach 

" 
" .. 

Pain: 37 t. Publique 
Viande de mouton: 6,5 t.·id. d'aıneau: 1,5 

t.·id. de boeuf: 1 t.· fole de boeuf et 
de mouton: 400 k -grai1&c de rognon: 250 k. 

Oeufa: 12000 p -citrons: 5000 p.·vioaigre: 
150 k.-lait: l,~ t.-yoghourt: 2 t. 

Tomatea roua-es: 2,5 t.·haricob verlı: 4 t. 
aubera-ine1: 4,5 t -courges: 4 t.-aavon: 4,2 t. 

n 

• 

n 

B) Adjudications a la surenchere 

Aeier, fer corniere, de. 
Dicombrea bat. 
Boia de 1apin: 799 m3 
Mohair et laine 

P•hlique 

n 

·" 
Pil cscb 

22320 -
11700 -
23850 -
17600 -

3550 -

863 75 

2454 -

3000 -
le r..ı3 4 90 

Pihea de fer et de fonte camelotH 
A•to•ebile de senice (aj) 

Gre a gre 2000 -
350 -" 

1# ZZZWEE 3iK ra::z TYım7Z 

230 72 

562 50 

163 80 

3'4 -
185 8"> 
337 50 

~25 -
3840 -

180 -
15 -

750 -
531 60 

9i5 -
26 -

25 31 
405 -
165 -
142 50 

1674 -
877 50 

1788 75 
1420 -
277 50 
26H 25 

65 -

183 10 

225 -
294 -

2775 -

26 26 

Com. Perm. Municip. lst. 26-6-39 15 

Mıni . Hyg. et A sist. Soc. Ank. lst. 2. -6 3B 1=1 

Com Ach. Comm. Gen. Prot. For~tı 16-6-39 14 -
Ank et lst 

Com. Ach Mılit. Mersin 
Mınistere Ecooomie Ank. 
4eme Expl Ch. fer Etat Kayseri 

• 

23-6-39 11 -
26-6-39 10 -
J 6-6-39 IO -

Com. Perm. Municip. lst. 26-6-39 15 -
7eme Expl. Ch. fer Etat Afyon 26-6-39 11 -
Vil. Aok. Dır. Agr.İst Eskişehir, Bursa 29-6-39 15 -
Com Ach. Min. Def. Nnt. Aok. 29-6-39 I.:> -

1' ,, 26-7-39 11 -

,, ,, 
Ad ı Gel· C!ı. de Fer Etal Aok. 

Bur. Expcd. H. puşa 
Coru. Ach Micist. Def. Nat. Ank. 
Preıid. Foire lnternat. lznıir 

26-6·39 11 -
2:i-7-39 1;.> 30 

26-7-39 11 -
14-6-39 16 -

Com. Ach Febr. Aviation Kayseri 23-6-39 l:J -
Municip. Sıvas Juıqu 'ou 2f>.6-39 
4eme Expl. Ch. fer Etat Knya ri l:i-6-39 
1 ere Eıcpl. Ch. fer Etat Haydarpaşa 27- ı-39 ı O 30 

Com. Acb. Milit. Mersin 27-6-39 15 -

n n 21·6-39 15 -
Command. Gen Prot. Forets Ank. lst. 27-6-39 l l -

n n 27-6-30 14 -
Dir E ole Foreıtiere Bolu 23 6-39 15 -

,, n 27-6·39 15 -

,, ,, 27-6·39 15 -

Com. Acb. Garniaon Kütahya 27-6 39 9-13 

Com. Ach Denizbank lst. 30-6-39 14 -
Com. Pam. Municip. İst . 26-6-39 1-1 30 
Dir. Forets içe! 26-6-69 il -
Dir. Ferme Elev. Merinos Karacnbey 27-6 39 15 -
Prep. E:ı:pl Econ. de l'inst. Sup. Agr. 26-6-39 16 -
Vılayel Kırklareli 5 7.39 15 -

'Z?' Zs77T577m ar 

--
Müteahhitlerin 

Salı 13.6.939 

Yuvıııriak demir, yassı ve köşe demirleri miitekkel demir, lefil' 
kazan saçları (O. O. Y. Ankara) No 1042 

Buğday tahmil ve tabliyeısi (Toprak Mabııulleri Offisi 
janıı) No 1060 

Erzak vcı mnbrukat (Afyon .Memleket Hast.) No 1067 f10 
Genel buyrukları baslırılmaaı (Gümrük ve İnbis. Yek.) No l 
Sebze ve meyva hali ioş. (İzmir Bcled.) No 1070 
Döşrme inş. " " No 1070 
Elektrıkl! lı:otar h n:ket sinyalı (D. D. Y. H. paıa) No J071 
Baş ipi (inhisarlar U. Müd.) No 1071 
İlk okul binası ikmali icş, (Erzerum Vil.) No 1072 
Ekmek (Edirne C. Müddeium.J No l072 
Mııden kömürü tahmil ve tabliycai (D. f). Y. Ank.) No 1072 
Mshrukat ve erzak (Kütnhya Vil.) No 10i3 
Odun, kömür, kok ve gazyağı (Sinop Vil.) No I074 
Soda, sabun, yoğurt, süt v.s. ,. " No 1074 
• Köknar toınruğu (Devlet Orman İtletm. Karabük 

No 1075 
Formol kristalize, hüliürt v.ı. İzmir Beled.) No 1078 
• Kuış . .uı (Edırne Vakıflar Müd.) No 1080 
• Karışık kömür (İzmir Orman Müd.) No 1080 
K myon (Tr ... bzoo Bcled.) No 1080 
• Karaşık meşe odunu (Dörtyol Orman Şefliği) No 1081 
Kuru üzilm, ,ehriyc, makRroa, mercımek, nohut (Ormaa 

Gen .. ~o-mut) No I082 l 
Maııgal komuru, meş-: odunu v.ı. (Balıkla Rum Hastanesi) No 
Evrak tabettırilmesı tlst. B~led.) No 1084 

Memento des Fournisseur• 
Mardi 13.6.939 

Fer rood, id plat, id carre, id monte et tôlea 
cbaudi~rc (Ch. Fer Etat Ank.) No 1042 

Charg muıt et decb. ble (Offıc~ Cerealea Aktebir) No ı()IO 
Prov sio s, coınbustible (Hôp. Regıonel Afyon) No 1067 
lmprc11aion ci culaireı (Mi1Jİst Doue.neı et Monop.) No 1070 
Coutr. plcıncher (Municip. lzmir) No 1070 
Constr. hplle. legumea fruits (M.ınicip. lzmir) No 1070 

1 
Signaux depart traın electr. {Cb. Fer Etat H. P•ta) No 1011 
Corde pr. bache (Dır. Gen. Monop.) No 1071 07f 
Achevement eonatr. batiHe ecole prim. {Vil. Erzeram) No 1 
Paın (Procureur Gen. Edirne) No 1072 l 
Cbargemeot et dech. charbon de terre (Cb. Fer Etat Aok.) N° 
Provirıion et combu&tible lVıl. Kütahya) No 1073 
Boi.11, chsrbon, cokc et petro?e (Vil. Siuop) No 1074 
Soude, sa,;oo, yogbourt, 1 it ete. " " No 1074 
• Tronc de pin Chef Revir Expl. Foreta Karabilk) No 1015 
F ormolc criatalliae, •oufre ete. (Muo· cip. lzmir) No 1078 
• P!oınb (Dir. Yakoufa Edirne) No 1080 
• Char bon mUanJıe (Dir. Foretı lzmir) No 1080 
Camioo (Municip. lrabzoo} No 1080 
• Boi• de ebene mdange (Prepoıe Foreta Dörtyol) No 
Ra;sin 11ec, vermicelleıs, ınac roDİı, leotillee, poiı·chiche (Colll 

Gen. Prot. Foı e s) No 1032 
Charbon de boıs, boi de ebene ete. (Hôp. 
lmprimes (Munıcip. lat.) No 1084 

• 

(3 üncü sayfadan devam) 

İ:>t otıul Ücfterdarlığmdan : 
lı' 

B.ıkırköyünd ubil.J,.n t ıhminen 250J metre açıkt• 
nıı~ ol u Pekngider} gH u· otunun parçaJıuıur k deoizdell 
kıuılaı ~ı i~i her m.ı"rall ve çıkacak eslaha vesair milli tO 
frnyıı dvı::r ~lı eşya, c phırne ile bakır, pirinç ve aleıtl111dl 
Vf'">lllr gıbı kıymet ı m.ı ienlt' le rıı<>zkulcat ve <'Vrakı ua~ fP 
hukfimet aıd olmak ve inalt; tJrıhindt>u ıtibaren i~t: başl• ,r 
şartılP mukaddı r kıyınr.ti ol.ın 1462,5 lira üzerinden aÇJ~I 
tırnıı)a konulmıı~tıır. llıal 22.6 939 saat 14 tedir. lste1'11 

% 7,5 tı mınut akçe'eı iııi \'akti ınuayyeoinden cvvt-l yatı~ 
mezkur sa tt Mılll emlak Müdiirlüğtiude milte~ekkil l(oıOI 
m: 111uracaaıleri. ~ 

* • • MuhammııO 

SuJtanahıo He : , fotriık adliye bm:ısı bah-
Lira ~ 

6 
Çt> inde ı mevcut c viz kütüğü 7' 

Horapa a ınal ıye Şl'lhe inde mevcut (67) 48 
parça eşya. ~ 

Yuktırıdıı him ve mevkileri yazılı e~ya ve ceviı kütill~ 
zalarınd gö ''ril<>n bede!J ... ri ıizerınden 6.7.939 tarihine. jl' 
pazaılıkla ı;atılacaktıı. B dellcri nakden ve peşindir. 'fahP.-ı 
% 7.5 ak.çalarını vakti ınuuyyenırnfon uvvel yatırarak bll j 
det ı.ırfında pazan !H ve peışPmb gunleri deiterdarlık )liilf 
lak müdüriyeLiudekı komiayona mürıcaıtJarı. 


