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Umum Tüccarların ve üteahhitlerin mesleki Organıdır 

Kanunlar, 
. Ticaret 

Kararnameler 
uahedeleri 

2458 sayılı kanunun izahnamesindeki formalitenin beş 
llıaraya kadar olan kaskam ipliklerine tatbikine lüzum 
adığı hakkında Maliye Vekiletioin Tamimi No: 23236/1 

21,7.1936 tarih ve 23251 3-214İ5 
lı umumi tebliğe ektir: 
273 ı numaralı kanunun 2 ci 
desinin 4 cü fıkrasıııda vergi· 
istiıaa edilen halı iplikler inin 

tı mamulatta kullanılanlardan 

•uretle ayırt edileceğinin Mali
•e iktisad Vekaletince müşte
tn teıbit edileceği yaıılı bu
uğundan ıazü geçen kanunla 
i muafiyeti bahşedilmiş olan 
ipliklerinin diğer işlerde ısar
tıan ipliklerden tefriki için 
lıa 2458 ıayılı kanunun sureti 
~İkını glSıtereo izahnamenin 12 
•ahifeıiode kabul olunan uıul· 

'ıı tatbikına dı:Vdm olunması 
afık görüldüğü yukarıda tarih 
llumarası yazılı umumi yazı i
tanıim edilmişti. 
"'hiren yapılan tetkikat netice
e bet numaraya kadar olan 

(5 numara hariç) kaakam iplikle· 
rinin halı İmalinden başka bir sa· 
hai istimali mevcud bulunmadığı 

anlaşıldığından mezkür ipliklerin 
istihlak vergisinden muafiyetleri 
hususunda yukarıda ruevzuubahs 
izabnamcde zikredilen formalite
lerin tatbikına lüzum kalmamıştır. 
Ancak nuınaraıı 5 ve daha yuknrı 
olan kaskaw ipliklerinin halı ima
linden başka sahalarda da kulla
nılması mümkün bulundutu cihet 
le bu ipliklere ait istihlak resmini 
usulen tahakkuk eltirilwesi ve 
mezkür ipliklerin halı iınaliı d~ 

kullanıldığı İLabnamedeki kayıt ve 
şartlar d "iresiııdc tevsik edildiği 
lakdirde vergilerin terkini cihetine 
gidılmesi icab::der. 

Keyfiyetin bu yolda alakcı.dar 

malmemurlarına tebliği rica olu-
nur. 

kerestesi haric - inşaatı bütün malzemesile talibine ihale 
edilmek üzere eksiltmeye konulmuştur. 

Kapı ve çerçeve imaliyesi dahil olmak üzere inşaatın 
muhammen bedeli 30068 lira 85 kuruştur. 

İhale kapalı zarf usulile 1.7.939 günü saat 15 te Uzun· 
köprü isk4n dairesinde müteşekkil komisyon huzurunda ya• 
pılacaktır. 

Talihlerin teklif mektublnrile % 7,5 teminat akçelerini 
yatırdıklarına dair makbuz veya teminat mektublarını ve 
şimdiye kadar taahhüd ettiği işlere aid bonservislerini muay
yen saatten bir saat evvel komisyona vermeleri lazımdır. 

Bu işe aid şartname ve keşifnamelerin Uzunköprü iskAn 
memurluğunda görülmesi kabildir. 

İlmir Belediyesinden : 

Kdfşıyaka 1717 ve 1843 sayılı caddelerde yapılacak p.ır

ke ve kesme döşeme jşi baş mühendislik teki keşif v~ şart na· 
mel)i veçhile kapalı zarfh eksiltmeye konulmıı~tur. i\.luhamm-en 
bedeli 22.383 Jıra 34 kuruştur. ihalesi 30 6.939 cuma günü 
snat 17 eledir. 2490 sayılı kanunun ıarifatı dahilinde hazırlan
mış teklif mektupları ihale giinü nzami saat 16 ya kadıır en
cümeude riyasete vnılir. Muvakkat temiıınll 1679 liradır. Ôğ
ledt.:ıı soııra kapalı olma~rna binaen öğleden evvel iş barıkasına 
yatırılır. 

Çanakkale Mst Mvk. Satınalma Komisyonundan: 

Teklif mektubları 3.7.939 pazartesi günü saat 1~ e ka
dar Kadıköy Vakıflar Müdürliiğü komisyon reisliğine makbuz 
mukabilinde verilmiş bulunacaktır. 

Kapalı zarfların ihzıırında, teklif mektubunun yazıh~ında 
ve bu zarfların tevdiindıa, posta ile gö!ld ~rilmesinde talihlerin 
2490 sayılı kanunun 32,33,34 üncü maddelerine hartiyyen rıa· 

yet etmeleri lüı:u mu ilan olunur. 

Aydın Su işleri Dördüncü Şube Miidürllliünden: 

Eksiltmeye konulan iş : 
Horsunlu - Nazilli sulama kanalının 23+400-26+400 

kilometreleri arasındaki sınai imalat noksanlarının itmamı 
olup bedeli keşfi 22039 lira 66 kuruştur. 

Eksiltme kapalı zad usuliledir. 
Eksiltme günü t0.7:939 tarihine tesadüf eden pazar

tesi günü saat 16,30 da Aydın su işleri dördüncü şube mii· 
dürlügünde yapılacaktır. 

İstekliler şartname proje ve merbutatını Aydın su iş
leri müdüriyetinde görebilirler. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2490 numaralı 
kanun hükümlerine göre 1652 lira 97 kuruşluk muvakkat 
teminat vermeleri ve ihaleden 8 gün evvel ehliyet vesikası 
almak üzere Aydın Vilayetine müracaat etmeleri şarttır. 

Teklif mektuplarıoın eksiltme gününde tesbit edilen 
saatten bir saat evvel su işleri dördüncü şube müdürlüğüne 
teşekkül etmiş olan komisyona verilmiş olması lbımdır. 

':::::======================-, Çanakkale müstahke-u mevkiine inşa ettirilecek bir 

Ş"IRKET HAREKETLERi• il hastahane binası kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
* • • Eksiltmeye konulan iş: 
Horsunlu · Nazilli sulama kanalının 26+400-36-t-OSO 

kilometreleri arasındaki sınai imalat inşaatı olup bedeli 
keşfi 48752 lira 17 kuruştur, 

İhalesi 3.7.939 pazartesi günü saat 11 de Çanakkale 

---========-' müstahkem mevki satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
4- Vukubulan istifaya binaen Hastahane binasmrn keşif bedeli 70931 lira 52 kuruş Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 

yeni meclisi idare azalıklarma Is- olup muvakkat teminatı 4796 lira 60 kuruştur. 
l939 ıeneıi niıan ayının 1 ci tanbul Şu~esi Müdilrü Bay Meh· Hastahane binasına ait hususi ve fenni şartnamelerle 

Yerli Orunlar T. A. ş. Eksiltme 1O.7 .939 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 
!4,30 da Aydın su işleri dördüncü şube müdürlüğünde ya· 
pılacaktır. '-ıa günü fevkalade olarak top- med Ali, ikinci Müdür Hamit Pek· projeler Ankarada M. M. V. emakin inşaat şubesinde gö-

n hissedarlar umumi heyetinin H- · K l l • · İsteklilerin şartname proje ve merbutatını Aydın su 

işleri müdürlüğünde görebilirler. 

can ve useyın ava a ı nın se-
1 

rülebilir. Ve bir de İstanbul Izmir levazım amirlikleri sa 
diti kararlar : l ı d J 

ı çi me erine air veri en takrir o-
1 
tınalma komisyonlarında görülür. Mezkür şartnameler ve 

• Eaas mukavelanemenin 5 inci kundu ve teklif aynen kabul o-
ddeıi •tatıdaki tekilde tadil ·e- lundu. projeler Çanakkale müstahkem mevki inşaat ko. da 350 
di: -·~ kuruş mukabilinde alınabilir. 

Eksiltmeye girebilmek içın isteklilerin 2490 numaralı 
kanun hükümlerine göre 3656 lira 41 kuruşluk muvakkat 
teminat vermeleri ve ihaleden 8 gün evvel ehliyet vesi· 
kası almak üzere Aydın vilayetine müracaat etme:leri şarttır. 

L. "Madde 5 - Şirketin Merkezi Mahdut meaullyetll lstanbul 
~nbul olacak, gerek Türkiyede 
' gerek ecnebi memleketlerde Liman Kooperatif Şirketi Sa!ıhli Bcltdiye Riyasetinden : 
llaı aörüldükçe meclisi idare Şirketin 2.6.939 cuma giinü 
lllından heyeti umumiyeye ar- toplanan fevkalade hissedarlar he- I Çarşı ~a~.ilin?eki. zahire ~~rnc~sının batı kısmına sek~z. ~
dilmek şartile 9ubeler açılabile· yeti umumiyesinde, ekseriyet ni- ded sebzecı dukkanı ıle bu dukkaaların arka kısmıııa bııışık 
k ve keyfiyet lktısad Vekaleti· sabı hasıl olamadığından zikri ge· I ve boylarınca açık ya~ ve peynir satı~ mahalli iu~aalı açık ek· 

Teklif mektublarının eksiltme gününde tesbit edilen 
saatten bir saat evvel su işleri müdüriyetinde teıekknl et
miş olan komisyona verilmesi lazımdır. 

~ ihbar ve gazetelerle ilin edi- çen fevkalade umumi heyet top· siltmeye çıkarılmışıır. 
cektir,,. lantı 12.7.939 çarş~mba .gü~ü. ıaat İhale güaü 2.7.939 perşembe olduğundan müşterilerin Sa· İlaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lev. 

~ .2 - 24 cü madde de •u ıuretle on altı buçuğa talik cdılınıştır 1 lihli belediyesine müracaatları ilB.n olunur. 
dıl edildi: Uuzııanıe: ı Mılli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komiıyonundao: 

~ "Madde 24 - Şirketin umuru f 1 - Deni7.bank Kooperatif tir- I . . Hepsine tahmin edilen fiatı 195,000 lira olan yüz elli tane 
••tdarlnr araaından heyeti umu- ketıne iltihakı lemin için şirketin Malkara Beledıyesmden: 1 b l't d l k - t- •- ı ' 1 yeri veya ya ancı mamu a ın an o ma uzere ıeyyar e uv aı.apa ı 

~ece intihab olunacak üç aza- feshile tasfiyesine karar itası. 1 200 hektar tahmiu oluaan ve hektarı 18 lira bedel zarfla satın alınııcak•ır. ilk teminat 11,000 lira tartnameıi 975 ku-
mürek~ep bir mecliıi idare .. 2- Şirket esas m~kavele~~me· muhammenli Malkara knsabasının l/2000 1/5000 1/10000 ruşa Anknrada M. M. V. Satınalma Komisyonundan alınır. Evvelce 

~alından ıdare olunurn• sının 40 ncı madde.&ı mucıbınce , . . A bedeli mukabilinde şartname almış olanlar komiıyona müracaatla 
'ı 3 - Eıki mecliai idare aıalıın- en az üç ortakdan mürekkep ol- mıkyals5ın6da93h9ah b~zh~r dharıt·a· vbe müs2t0akb_el pla_ndladrınlın kyapıll- şartnamede tadil edilen kısımları ÖQ'renebilirler. Ekıiltme 3.8.939 

il i.tlfanameıi c.ıkunarak kabul 

1 

mak üzere tasfiye heyetinin teş- ması · · tarı ın en ıtı aren gun mu et e apa ı b " " t 11 de Ankarada M. M. v. Satınalnıa Komıa' • "ti · İ · . . . . perşem e gunu saa 
ldi. kil ve ücretlerinin tayini. eksıltmeye konmuştur. stekhler temınatlarıle bırhkte 5. 1. · onunda yapılacaktır. 

939 tarihinde saat 14 de kadar Malkara Belediyesine müra- Y 

..._ a) M~NA A ... ALAR _ 
~faat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

Silifke Belediye Riyaeetiııden : 

218 lira 64 kuruo bedeli keşifli bir mahalle m~nfozi beton 
ı• 'trne ile yapllrılmak üzere 26.6.9:{9 tarihinden itibaren 20 

•an müddetle eksiltmeye konulmuştur. 
lbale 3.7.939 pazartt!Eİ gürü saat 15 dedir. 
Muvakkat teminat 16 lira 39 kuruştur. Talip olanların o 

~tı ve o saatte belediye encümeninde hazır bulunmaları ilin 
•lunur. 

UzunköprU lsk4n Memurluğundan : 

939 mali senesi için kaza merkezinde 42, Hamidli kö
>Gnde 17, Kavacık köyUnde 43 ve Kiremidci Salih köyünde 
d, 23 ki ce'man 125 aded Tip IX muhacir evinin - yalnız 

caatları il4n olunur. Aıkeri Fabrikalar U. MüdQrlilğü Sahoalma Komiıyoauadan : 

Kadıköy Vakıflar Dırektörlüğündeu : 
I Tahmin ediltn bedeli 4300 lira olan 2 ton dlfenellmin aakerl 
f abrilralar Umum Müdürlüğü Merkez Satın.ima Komiıyonunca 

A]emdağmda Taşdelen mevkiinde yeniden inoıı olunacak 1 4.7.939 salı güoil saat 15,30 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartna
ve keşifleri yekunu 12701 lira 44 kuru~ olan müdür, maki- me paraaız olarak Komiıyoaıdan vuilir. Muvakkat teminat 322 lira 

nist, ·revir ve müstahdemin binaları in~aatı ınaıı müştemilat 

1

50 kuruştur. 
toptan götürü olarak kapalı ıarf usul ile 17.6.939 tarihinden ,.. • • Tahmin edilen bedeli 9150 Hra olan 3 ton Akardit ulıert 
3.7.939 tarihine kadar eksiltmeye konmuştur. fabrikalar U. Müdürlüğü Merkez Satıaalma Komiıyonunca 4.7 939 

Bu inşaata aid projeler, fenni ve hu usi şartoame ile ek- anlı ııünü sa~t 16 da pa~a.r:ıkla ihale edilec.ektir. Şartna.me parasız 
siltme şaı tnamesi ve mukavele projesi parnsız olarak lstanhul- eılarak Komıayondaa venlır. Muval&kat t~mınat 686,25 lıradır. 
da Vakıtlar Başmımarhğından alınabilir. 1 • 

Eksiltme 3.7.939 tarihine rastlıyan pazartesi günü Hat Mensucat-Elbıse-Kundura-Çamaşır v. s. 

Maili Müdafaa Vekaleti Sahnalma Komisyonundan : 
14 te Kadıköy V ukıflar Müdürlüğü binası dahilinde komisyon
da yapılacaktır. Muvakkat temiuat 952 lira 83 kuruştur. 

1 d l 'f' Beher metresine tahmin edilen fiah 370 kuruş olan 15000 met·· Hu eksiltmeye girrcek o an mimar ve nıüheıı is er ıca- . . k' k k , f 1.1 ü k k ı . _ .. .. .. . . re e1bıselık ha ı şaya apaıı zar usu ı e m na asaya onu aıuş· 
ret Od., sı. vesı.kas1~ Naf.a MucJurlu~undcn almınış on hın 1ıra- tur. ihalesi 5.7.939 çarşamba günü saat 1 ı dedir. tik teminatı 4025 
lık tek Lır hına ınşaatını ynpmış ve muvakkat olmuş oldu- liradır. Evsaf ve şartnamesi 278 k.urut mukabilinde M. M. Sahaal· 
ğunu bildiren yapı mütcahhidliği vesikslarını gö::>termesi Hlzım· ma Ko. dan alınır. 
dır. ı • • • Beher metresine tahmin edilen fiah 6() kurut olan bir 



Munakasa Gazeteıl 

Bu gün ilan o unan münakasa ve müzayedeler Listesi 
Ciaıi Şekli Mubm . bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

A) Müıiakasalar 
inşaat, Tamirat, Nafia ı,ıeri, f.Jlalzeme Harita ----- -
Betonarme menfez inş. 
Bina inş. 
Sıvas-Erzincan yolunun arasında blokaj ve 

kırma taş fer.şile silindiraj işi 

Çanak. bast. binası inş. (şart. 350 k.) 

Kapalı 
Paz. 

Kapalı 

218 64 
ll. 13581 42 

12430 56 

z. 70931 52 

Matbaa lşlerl - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Tahsil Şubelerile kontrol heyetinin vazife- Paz. 
lerini gösteren talimatnameleri tab'ı işi 

Mahrukat, Benzin, Maklneyağları v.s. 

Gaz: 3 t. 
Sömikok: 45 t. 
Sömikok: 15 t. 
Kok kömürü: 200 t.-odun: 40 t. 

Erzak, Zahire Et, ve Sebze· 

Aç. ekı. 
,, 
,, 
,, 

K. fasulye: 2 t. - tuz 120J k.-pirioc: 7 t. Aç. ekı. 

patates: 4 t. -sabun: 1,8 t.-makarna, 
arpa, nohut, sadeyağ v.s. 

Sadeyağ, pirine, şeker, koyun t:ti, sa
bun, patates, salça, nohut 

,, 

Sadeyağ, şeker, patates, çay, nohut et v.s. Aç. eks. 
Yeşil salata : 4,6 t. - praıa : 3,5 t. - 5 t. Aç. ekı. 

ispanak : 3,5 - 5 t. - havuç : 1 t. - la-
hana 3,5 t. - kök kereviz : 1 t. - pat 
bcan : 11 t. • taze bamye : 700 k. - do-
mates : 3,5 t. • ıamizotu : 1 t. · t. balda : 
1 t. - biber : 70J k. - fasulye ayşe, ça-
lı ve barbunya : 2,6 t. - t. bez.elya : 
200 k. - enginar : 4 . . t. - b. kabak : 1,5 
t. - karnabahar : 700 k. • hıyar : 1,8 t. 
• ı. yaprak: 300 k. - y. soğan : 700 
k. - maydanoz : 700 k. • dereotu : 2 t. 
- nane : 300 k. • aarmısak : 100 k. • 
pancar : 300 k. • kr. turp : 700 k. • 
marul 4000 ad. • ebegümeci 200 k. 
yer elması : 200 k. 

Ekmek : 40-50 t. ,, 
Dağlıç eti: 15 t. • karaman eti : 5 t. ku· Kapalı z. 

zu eti: 3 t. 
Sadeyağ : 4,5 t. 
Tavuk eti : 2,5 • 3 t. • hindi ~ti 700 - IOOO k. 
Pirinç: 4,5 t. • nohut: 112 t. - kaşar : 

peynir: l 15 t. ·beyaz peynir 1,5 t. - li
mon : 12000 ad. 

Ayva: 700 k. • elma: 3 t. • vişne : 1,5 t. -
kavun • 1,5 t. - karpuz : 1,5 t. - ç. ÜzÜ· 

mü : 1 ,5 t. • porto kal : 700() ad. • k. 
kayıi: 200 k. • kiraz: 700 k. - çilek 
300 k. • taze erik: 180 k. armut: 300. 

Yumurta: 40000 ad. - k. fasulya: 2 t. • 
k. bamya: 80 k. • k. barbunye: 600 
k. • k. ıoğan : 4 t. ·tuz: 15 t. • sirke : 
1 t. - zeytin : 1,5 t. • sabun : 2 t. • 
mercimek: 300 k. • salça: 150 k. -
patateı: 5 t. 

ZeytinyaA-ı: 2 t.-toz şeker: 6 t.-Un: 3 t . 
pirinç; 100 k . makarna: 1400 k.-şeh· 
riye: 150 k.-irmik: 200 k. 

Süt: 4 t. - yoğurt: 40UO kase - kaymak: 60 
k.-tereyağı: 200 k.-silivri yoğurt: 4 t. 

(B Müzayedeler 

Maaa ve aandalya: 17 parça 
Bina ankazları 

Hurda demir: 8 t. 

Aç. eks. 
,, 
" 

" 

" 

, " 

,, 

Paz. 
Aç. art. 

379 -

200 -
t. 35 -
t. 35 -
423~ -

4750 -
12040 -

k. 1 -
2500 -
4605 -

4531 25 

4990 -

4993 50 

2360 -

8 30 
65 -

milyon ilo bir milyon dört yüz bin metre yatlık elbiselik bez ka· 
palı l:arf usulile eksiltmaye konulmuştur. İbnlesi 6.7.939 pcr~embe 
günü saat 11 dedir. İlk teminatı 373 >0 liradır. Evsaf ve şartnamesi 
42 liu mukabilinde M. M V. Satınalına Ko. dan alınır. 

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levazıını 

Molenz kağıdı ile hurufat alınacaktır : Bak İnhisarlar 
U. Müd. ilAnlarına. 

~---..----=-~ .... -=-~-------------------------------------
Nakliyat-Boşaltma-Yükletme 

'H.ı 1 İ) e l)nnir ve Çelık Fabrikaları Müeısuesi MLdiirli.ığünden : 

Bahkısık istasyonuna takriben sekiz kilometre mP.safedt: 
gö•terikc'!k yerden 10 bin ton çakmak ta§ıntn ihracı şartna· 
mrsi veçlıile kırılması Balıkısık istasyonuna nakli ve vagona 
t11hınili i~i bir müteahhide verılccektir. İhale L6.6.939 pazartesi 
günü saat 15 de. KnrahLk1c l\lüesst se Mildürlüğünde y•pıla
oak llr. Talip olanların tekJif mektuplarını 2 bin liralık nıuvak· 

. kat teminat ekçelerile birlikte ihale günü olan saat 14 e ka
dar muhaberat 5erviwimize teslim etmeleri ılau olunur. . 

Bu husmstaki şartname br§ lira mukabiJinde müessese
mizden temin olunabilir. 

Müeıseae bu iai dilediği talibe vermekte serbesttir. 

16 39 
IOl8 61 
939 29 

4796 60 

Silifke Belediyeıi 
Sıvaıı Vakıflar Direk. 

,, Nafıa Müd. 

Çanak. Mat. Mvk. SAK. 

28 43 iıt. Belediyesi 

Konya Memleket Hast. 
,, Doğum ve Çocuk Bakımevi 
,, K<Sy Ebe mektebi 

317 40 Teknik Okulu SAK Gümüşsuyu 

Konya memleket Hastaoeıi 

Konya Doğum Çocuk Bakımevi 

,, Ebe Mektebi Müd. 
319 20 Teknik Okulu SAK. Gümüşsuyu 

356 25 ,, ,, 
" 903 - " 

375 - ,, ,, ,, 
187 50 " 

,, ,, 
360 37 ,, ,, 

" 

339 84 
" " 

,, 

374 25 ,, ,, 
" 

374 51 " " 

177-
" " 

iıt. Defterdarlığı 
. ,, 
iz.mir Denizbank Müd. 

3-7-39 15 -
30-6·39 15 -

8-6·39 itib. 1 ay 

7-7-39 11 

21-6-39 14 30 

3-7-39 15 -
30-6-39 10 -
30-6-.19 10 -
7-7-39 16 -

3-7-39 15 -

30-6-39 10 -

30-6-39 10 -
7-7-39 10 -

7-7-39 10 30 
7-7-39 11 

7.7.39 11 15 
7.7.39 11 45 
7-7-39 14 -

7-7-39 14 -

7-7-39 15 -

7-7-39 15 30 

7-7-39 15 45 

26-6-39 14 -
22-6-39 14 -
19-6-39 16 -

1 
Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. 

15 ton ıömikok alınacaktır. Bak, uzak ıülununda Konya Kl>y 
Ebe mektebi Müd. ilinına . 

• • • 
3 ton gaz yağı ahuııcaktır. Bak, erzak sütununda Kooya Mem

leket Hıtıt ilanına. 
• • • 

70 t. l:ok kömür6 alınacaktır. Bak, Erzak ıütununda lzmir 
Emrazı Sariye Haat. ilarana. 

-
Müteferrik 

Aı~eri Fabrikalar U. MildürUilil Satanalma Komiıyonundaa: 

Tahmin edilen bedeli 3250 Urn olan 5 ton Şarjör yaylığı çe• 
lik Aıkeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Merkez Sahnalma Komiıyo• 1 
nunca 6.7.939 perşembe günü 1ant 14,30 da pazarlıkla ihale edile· 
cektir. Şartname paruız olarak Komiıyondan verilir. Muvakkat 
teminat 243,75 liradır. 

• * • Tahmin edilen bedeli 850 lira olan 17 kalem ıu tesisi.lı mal· 
zemeai A•keri Fabrikalar U. Müdürlüğü Merkez Satıoalma Komis• 
yonuoca 3 8.939 perşembe günü r;aat 14 te açık eksiltme ile ihale 
edilecf'ktir. Şartname paruız olarak Komisyondan verilir. Talıple· 
rin muvakkat teminat olan 63 lira 75 kuruş ve 2490 u,ılı kauunun 
2 ve 3 maddelerindeki vesaikle komiıyoncu olmadıklarına ve bu 
işle alakadar tüccardan olduklarına dııir Ticaret oduı vesikasiyle 
mezkur aün n aaatte Komtıyooa müracaatları. 

İstanbul Belediyesinden: 
Tah~il şubelerile Kontrol Hey 'etinin vazifelerini aöstert' 

hılimatnamelerin tab'ı işi pazaılılda eksiltmeye konuloıufol' 
Muhammen bedel 379 lirııdır. Şartname Zabıt ve Muaıııe!jl 
Müdürlağünde görül bilir. İsteklilerin teminata ait 28 lir• Ü 
kuruşluk u.akbuz veya melttubile pazarlık için tayin otuıı,-
21.6 939 çarşamba günü saat 14,30 da Daimi Encümene dit 
racaatları. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresiod 

Muhammen bedeli 1263 lira ~3 kuruş olan oıult 
cins ve eb'attn kilit, menteşe kapı sürmesi, sürgii 'I 

gibi 61 kalem malzeme 6.7.939 perşembe günü saat 1 
da Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafı 
açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 

B ı işe girmek isteyenlerin 94 ° lira 75 kuruşluk aııJ'. 
kat teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte e 
me günü saatine kadar komisyona müracaatları lizıoıdır· 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olar•~ 
ğıtılmaktadır. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komiıyonundan : 

3 bin adet uçuş elbisesi cilasına muayyen günde t• 
çıkmadığından yeniden 1 O gün müddetle açık eksilt~' 
konulmuştur. Muhammen bedeli 2550 lira olup ilk teJ111 

mıktan 191 lira 25 kuruştur. 

Açık eksiltmesi 22.6JJ39 perşembe günü saat t 1 de 
kıilet satın alma komisyonunda yapılacaktır. . 

Şartname ve nümune her gün komisyonda göriileb• 

Kayseri Devl t- t Denıiryolları 4·ilncü İşletme Müdürliiğündt 
939 mali ıenesi işletmemiz ihtiyacı olan keşif bedeli 

miktar ve me'\ikilcri aşada yazılı hıılunan 8 ocaktan 39600 
remik§.p balast ihıar ve teslimi kapalı zarf usulile eksiltlll 
konulmuştur. 

Eksiltme 29.6.939 pcrşc nıLc günü saat 15 Kayseride d 
düııcü işleıuıe chiluuc, arıtırına komisyonunca yapılacaktır• 

Bu işe g irnı~ k i::ıtiyeHJeriıı 3744 lira ilk teminat verOI 
ri ve kanunun tayin ettiği vesika ve ek'3iltmeye girmeye ro. 
kanuni bir lı rıli bulunmadığlna dair beyannamelerle birlı 
teklif mektuplarıni eksiltme günü muayyen olan saattaP 
ııaat evveline kadar komİS) on reisliğine vcrmeleıi Jizırtl 
Po::ıta<la olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Bu i~e ait ~arleame ve mukavelename projeleri Ka! d 
de 4 neti ı~lctme müdürlii~iıııden, Ankan~da yol reisliğtO 
Sıvas, Sam~un istusyon şefliklerinden parasız olarak dıı~'tı 
maktadır. 

Kc~if Muhammen 
beddi bedeli 

Ocak Km. K. L. 
--- --

484,000 l?O 18000 
636,000 140 5600 
680,000 120 720 
96,000 120 2400 

133,0UO 120 2400 
260,000 120 4800 
60,000 120 9600 

6,500 160 6400 

--
49920 

frzak, Zahire, et ve Sebze: 
Konya Memleket Hutanui Baştabibliğinden : 

Ciıııi 

Kuru fasulye 
Tuz çekilmiş 
Ankara pirinci 
Kış patateıi 
K:eame şeku ) 

Miktari Muhammen bedel 
kilo Lira 
2000 2~0 

l'.WO 60 
7000 1960 
4000 280 

Toz şeker ) 2500 
Kış soğanı 2000 200 
Gaz 3005 600 
Tornate1 salça111 250 75 
(Has) binnci ney'i ekmek 35000 3150 
Erkek koyun eti 15000 4950 
Mercimek 1000 110 
Kırılmış arpa 8000 350 
Kuru DOhut 1000 100 
Erimit nde yağı 2000 2000 
Birinci nn'i makarna 1500 450 
Çekirdekıiz koyu kır. özüm 1000 250 
Sabun birinci cins 1800 720 el" 
Konya memleket haalanesinin 939 mali yılına alt yukarıd•d,d' 

ve müfredntları yazılı on sekiz kalem erzak yirmi ıün aılld rl" 
açık ekıiltmeye çıktırılmışhr. Taliplerin % 7,5 bedeli mub•dl ,JI' 
üzerinden teminatı muvakkate mektupları Ticaret odası yeıilr dl 
rile 3.7.939 pazarteıi günü ıaat 15 te Vilayet Encümen od•,ı~f 
hazır bulunmaları ve feraiti öğrenblek iıteyenlerin de haıt•P' 
baştabibine müracaatları ilin olunur:. 

imtiyaz sahibi n yau itleri Direktilrü : l•mall Girit 

Ba11ldıtı r•r : Merkeı Ba8lmnl, Galata 

' 
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Uskiidar C. Müddeiumumiliğindrn : 
Üsküdar cez!levi mahkum ve ınevkuflanuın mali haziran 

0.39 tarihinden .) 1.5.939 tarihine kadar bir seııe zarfırıda vc.ıri 
lecek ikinci neviden azami 175200 kilo ekmeğin kapa 11 zarfla 
14.6.939 günü yapılan eksiltmesinde tıılibler tarafından vaki 
teklif koınisyouca muvafık görülmediğinden tP.krar 15 gün müd
detle eksiltmeye könulmuştur. 

Ekıiltme ve ihale 3.7.939 pazarlı!si günü .saat 15 ıl 1 • Uı
küdar C. MüdcleiunıumiJiği dairesiade toplaıwcak konıı:syonda 

Japılııcaktır. 

lsıanhul L~v ızım Amirlıği Satınalma Komisyonundan : 

Maltepe piyade atış okulu için 10,000 kilo koyun eti a
lmacıkllr. Paz,ulıkla eksiltmesi 20.6 939 sah günü sııat 15 de 
Toph 1<Jede Amirlik Satmalma Komisyonunda yapılac sk tır . 
Şartııamesi komisyondıı görülebilir. lsteklilerin kamı i v~ ika· 
larit • ve kati temin.ıtlarile b~r thJr belli s<.ıatte kooıi3yon11 gd· 
mel eri. 

Teklifler kapalı zarfla o gün saat 14 de 
Verilecek ve bn saattt"n sonra vukubulacak 
lunmıyacaktır. 

Mardin Askeri Satınıılm11 Komisyonundan : 

Marrlin Je sekizi 1ci Ti 1. Tb. için 28 hızirıın 9 ·~9 çarşam· 
kadar komisyona 
teklifler kahııl o· ha güuü saıı t onda Mardiod • nıevkı satın alm'l komisyonu 

tarafından 1K1 ) Hl ı:ıokseu lvH ~kmeklık u.ı v~ li)Dl birlik 
için aynı günde s.ıat on Lirde yetmiş iki lou sığır VC)a keçi 
eti kapalı zıı r f usuli)·le ı-ılın ıc.!ktır. 

Muhammen bedel 17520 lira olup Yo 7,5 u hesabilc mu· 
Vakkat teminat 1314 liradır. 

Arzu edenlerin tatil gün it rindtm maada h~rgiin 
ltlerinde Usküdar cezaevi müdürlü~üne müracaatlc 
•ini görebilecekleri i!An olunur. 

Koııya Köy Ebe Mektebi Müdürlüğünden : 

mesai sa· 
şartname· 

Bedeli muhammen 
Cinı Kilo Fiat 

Sade y•t• 400 85 
Ankara pirinci 800 23 
Kare şeker 350 32 
Erkek koyun eti 3000 30 
Hu ekmek 7000 9 
Öınui Mubarem 111buou 250 35 
Kuru fasulye (Baıa) 300 10 
Patotu 700 5 

Unun muvakkat teminatı 1945, sığır etinin l l88, keçi 
etinin de 141U Jinıdır. 

Ankara Levazım Amirliği Satıııalrna Komisyonundan : 

7.6.9i9 giüıii oO ton patatese talip çıkmadığından yeniden 
paz~rl·kln satın alınacaktır. 

Pazarlığı 26.6.939 pnıırtesi giiııli sant 10 da yapılac!tktır. 
Taliplerin teminntlariyle birlikte belli gün ve saatte Anka

ra Lvz. aın. satınalma komisyonıın:ı müracaatları. 

• *.. Ankara garnizon birlik ve müesseseleri ihtiyacı için 
600 ton huğdııy öğütülmesi kapalı zarfJn ekbiitmeye konul· 
muştur . 

Sömikok l5 ton 3500 
Sotan 300 5 
Salça ıoo 25 

Tahmin bedeli 9000 lira olup muvakkat teminstr 675 Ji· 
ı radır. 

Nohut 400 5 
Edirne peyniri 250 40 
Zeytin aiyab 250 25 
Çay harman 20 350 
Bulgur 500 9 
Köy Ebe mektebin yukarıda yazılı 16 kalem erzakı 16.6.939 

t.rıbiııden itibaren açık eksiltmeye konulmuıtur. Talıplerin 30.6.939 
'Jına gün& saat 10 da Yo 7 ~5 üzerinden bminatı muvakkate mek· 
t11pıarile birlikte Dotum evinde teşekkül edecek Kcmisyona gel· 
-elui ve ıeraiti anlamak iıteyenlerin Baştababete müracaatları 
11ln olunur. 

Samsun Tümen S..ıttnalma Kuınisyoııundan : 

Samsun garnizonu ihtiyacı olan 40,000 kilo sade ya~ı 

~palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Parası 37,600 lira ilk ll:

,stf '-linab 2820 linıdır. lhal~s\ 4.7.939 salı gürıü saat 10 da Tü
od ~en binasındaki komisyon<ia yapılacakt1r. 
gıtl 

Çocull Esirgeme Kurumu Genel Merkezinden: 

Süt damlası müessesemizin 1.7.939 tarihinden itibaren bir 
'trıe müddetle günde asgari 50 azami 100 kilo süt ihtiyacı 
'çık eksiltmeye konmu~tur. İhalesi 28.6.939 çar~nmba günü 
'-at 10 da g~nel merkez binasında yapılacaktır. Şartnamesini 
t6rınek iatiyenlerin kurum h<'sap jşlerine müracaat etmeleri. 

Erzerum Askert Satınalma Komi~yonundsn : 

120.000 kilo sığır eti kapah zarfla eksiltmeye konulmuş· 
~t. Tahmfo bedeli 22,500 lira ilk tenıinutı 1687 lira 50 kuruş· 
~t. Eksiltıneai 7.7.939 cuma günü saat 15 de Erzurumda As
ttı Satıoalma komieyonuuda yapılal.!11klır. Şartnam~ ve evsafı 

t gün görülebılir. 

Balıkesir Kor Satıoalma Komisyonundan: 

33 ton l!ade yağı kapalı rnrfla eksiltmeye konuloıu4lur. 
'hmin edilen hedefi 34,650 liradır. Muvakkat temioafl 2598 
ta 75 kurnştur. İhale 4.7.939 salt günü saat 11 de B:ılıkesir 

l' Satınalmıı komisyonu binasında yııpılacııktır. Evsaf ve şar
lltrıt.si her gün komisyonda ve (İstanbulrla ve Ankaradl\ M. 
· V. Lv. Amirlikleri Satınalma Komisyonlarındn da görü
bitir. 

İzm.ir Emrazı Sariye Hastanesi Başhekimliğiıı<len : 

Hastahanenin 939 mali yılı yevmi ihtiyacından gşa~ıda 
~llı eızak ve sairesi açık rk~:iltmcye konmuştur. Şartnameleri 
iane baş hekimliğinde her gün görülebilir. Elsiıtıne 30 6.939 

ltıa günü saat onda Tepecikte emraıı ~ariye ha&lanf!ainde 
'.~kkiil eden komisyon huzurunda yapılacaktır. Muvakkat te-
1bat olaıak para veya para mahiyetinden evrak komisyonca 
~ e.ınıyacağından isteklilerin ihale gününden evvel teminatla· 

ı İzmir mal sandığına yatırmaları. 
Miktarı Tutarı 
Kilo Kuruş 

12000 120000 
6500 260000 
5500 55000 
3500 49000 
3000 72000 
700 63000 

1500 39750 
70000 164500 

600 17400 

Muvak. temi. 
Kuruş 

9000 
19500 
4125 
3675 
5400 
4725 
2982 

123375 
1305 

Eksiltmesi 30.6.939 cuma giinü saat 15 dedir. 

• • * Kapalı zarfla eksiltmeye konulan 10 bin kilo tavu· 
ğıı wrilen fiyat makamca gali görüldüğünden yeniden kapalı 
zaı fla eksiltmeye konmuştur. 

Tahmin bedeli 6000 lira olup muvakkat teminatı 450 Ji. 
radır. 

Eksiltmesi 29.6.939 perşembe günü saat 11 dedir. 

Kütahya Garoizo_nu Satıoelma Komisyonundan : 

Kütahya tayyare birlikleri için aşağıda tahmini miktar ve tu
tarları yazıh zebze ve aabun eksiltmeye konulmu,tur. 

Eksiltme 27.6.939 ıalı günu Kütahya Merkez Komutanhğır..-
daki Komisyonumuzda yapılacaktır. 

Eksiltme açık olacaktır. 
Muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 

lıtekli olanlar şartnamele,ini görmek üzere her gün ve eksilt
meye girecek olanlar da kanunun icap ettirdiği vesaik ve temina 
mektuplarile ihale günü muayyen ıaalte Komiıyoııumuzda bulun 
maları. 

Tahmin Muvakkat 
Miktarı bedeli teminata 

Cinıi kilo Lira L. kı,ı Ekıiltme, gün aaat 

Kırmızı domateı 2500 125 9 40 27.6.939 ulı 9 
Taze fasulye 4000 280 20 ,, ,, 9,45 
Patlıcan 4500 315 23 65 ,, ,, 10,30 
Sakız kabatı 40Cı0 180 13 50 ,, ,, il 
Sabun 4200 1554 116 55 ,, ,, 13 

lstanbul Liseler Alım Satın Komisyonu Başkıınlığından : 

Nev'i Kilo İlk teminat 
Kuruş Lira Kr. 

Zeytin yağı 1-450 SO 1007 18 
Sabun 4704 32 
lstanbulda pansiyonlu yatılı liselerin 1939 mali yılına ait 

ihtiyeclan olnıı miktar ve muhammen fiatlarıle ilk teminatı yu
karıda yazılı zeytiııyıığı ve sabunun 8 tPmmuz 1939 puzarıesi 

günii saat lıl te Beyoğlu istiklal caddesi 319 No. da Liseler A
lım, Satım Komisyonunda kapalı zaıtla eksiltmesi yapılacaktır. 

İstektilerirı yeni ) ıl Ticaret Odası vesikası ve ilk tP.minnt 
makbuzu ve ticanthane namına harekf't edenlerin noterlıkten 

tasdikli veklletnamelerile birlikte 2490 sayılı arttırma ve (>k· 
eiltme kanununun taıifatı daire inde hazırlıyat:akları teklif mek· 
tublarmı belli gün ve saatten bir saat evveline kııdar ~özü gP· 
çen Komisyon Başkonliğıne makbuz mukabilinde veımeleri 

şartnameyi görmek ve Liseler Muhasebeciliği veznesine yatıra

cakJarı teminat tc-zkeresini almak için Galatasaray Liııcsine 

nıüracııatlan. 

İstanbul Komutanlığı Sabnalma Komisyonundan : 

Çatalca müstahkem mevki birliklcıiuiıı ihtiyacı olan 
164000 kilo ı;ığır rnya keçi etlerinden hangisinin fıatı ma5aid 
olursa o cins et şerait ve evsafı dahiliııde satın alınacaktır. 
Kapalı zarfla ihalesi 3.7 .39 pazartesi gün il saat 15.30 da yapı· 

lacaktır. Muhammen tutarları sığır etinin ·14280 keçi etinin 
37720 liradır. İlk tcrııinatları keçi etinin 2829 sı~ır etinin 3321 
lira<lır. Şartnamesi bedeli mukabilinde verilebilir. 

Kütahya Garnizonu Satınalma Komisyonundan : 
Kütahyada tayyare birlikleri için mayıs 940 ıonuna 

kadar aşağıda tahmini µıiktar ve tutarları yazılı ekmek ve 
sığır eti eksiltmiye konulmuştur. 

Ekıiltme 29.6.939 perıembe günü Kiitahyada Merkez 

Komutanlığındaki Komisyonumuzda yapılacaktır. 
Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 
Ekmeğin muvakkat teminatı 1282 lira 50 kuruş sığır e· 

tinin 937 lira 50 kuruştur. 
Şartnameleri görmek istiyenler her gün Komisyona 

müracaat edebilirler. 
Ekıiltmiye i~tirak edecek olanlar kanunun ic h ettir

diği vesaik mevcnd olmak şartile teklif mektublarını 29.6.39 
perşembe günü (Ekmek için saat 10, et için snat 14) e 
kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vere· 
ceklerdir. 
Cinsi Miktarı Muh. be. 

kilo lira Glin 
Birinci nevi undan ekmek 180000 17100 29 6.939 
Sığır eti 50000 12500 ,, 

Eksıltme 
SJatı 

il 
15 

Cinsi Mikdarı Muhammen 
bedeli 

Lira Kr. 

% 7.5 te
minatı 

Lira Kr. 

Eksiltmenin 
şekli Saati 

82Xt 14 eba· 50 to. takri. t 160.
dında mo· 4000 Kg. 
lenz kladı 

Perçin mücel· 6 takım 445.
lit hurufatı 
ve teferruat 

87 .- A. Eksilt ne 14 

3337 ,, ıs 

1 - Nümune ve listesi mucibince yukarda cins ve mik
darı yazdı 2 kalem malzeme hizalarmda gösterilen usuller
le satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri muvakkat teminatlnrı eksiltme 
şekil ve saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

111 - Eksiltme 4.Vll.939 sah günü Kabataşta Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV - Şartname ve listeler her gün sözü geçen Şubeden 
parasız alınabilir. 

V - İstekliler eksiltme için tayin edilen gün ve saat
lerde Yo 7,5 güvenıne paralariyle birlikte mezkur Komisyo· 
na gelmeleri ilan olunur. (4329) 1-4 

Naklolu
nacak 
tuz mik· 
tarı ton Sevk mmtakaları 

• • • 
Ton başı
na nakli-
ye ücreti M be. Teminatı 
kuruş lira lira 

- ---------- ----··--
18.000 
12.000 
10.000 

Karadeniz mıntakaları 
Akdenız ,, 
Marmara denizi 

350 
300 
150 

63.000 
36.000 
15.000 

40.000 ı 14.000 

4.725 
2.700 
1.125 

1 - 939 mali senesi zarfmda Çamaltı ve Foça tuzla
larından Karadeniz, Akdeniz ve Marmara denizi limanla
rına ceman 40.000 ton tuzun nakli işi 5.VI.939 tarihinde 
ihale edilmediğinden yeniden pazarlık suretile eksiltmeye 
konmuştur. 

il - Her mıntıkaya naklolunacak miktar ve muham· 
men bedellerile teminatları yukarda yazılıdır. 

ili - Pazarlık 30.VI 939 günü saat 15 de Kabataşda 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya
pılacaktır. • 

iV - Şartnameler her gün Levazım Şubesi veznesin
den ve İzmir Ankara Başmüdürlüklerinden 570 kuruş mu
kabilinde alınabilir. • 

V - Talipler gerek üç mıntaka ıçın birden ve gerek 
l veya 2 mmtaka için teklifntta bulunabilirler. Bu takdirde 
verecekleri teminat akçası teklif edecekleri mıntakaya ait 
miktarlarda olmalıdır. Fiatlar haddi layık görüldüğü takdir
de 3 mıntaka için birden yapılan teklif tercih edi lir. 

VI - İstekliler % 7.5 güvenme paralarile birlikte pa
zarlık için tayin edilen gün ve saatte Yo 7,5 güvenme pa
ralarile birlikte yukarda adı geçen Komisyona gelmeleri. 

(4182) 2-4 
• • • 

1 - Şartnamesi mucibince (1) adet Siğarn paket ma
ldnası kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedel sif (10.000) muvakkat teminatı 
(750) liradır. 

111 - Eksiltme 3.Vll.939 pazartesi günü sant 10,30 da 
Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesi MüdUriyetindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler lıer gün sözü geçen Şubeden para· 
sız olarak alınabilir. 

V - Münakasaya iştirak etmek isteyen firmalar fiat
sız fenni tekliflerini münnkasadan ( 15) gün evvel tetkik 
edilmek üzere tütün fabrikalar şubesine vermeleri ve tek
liflerinin kabulünü mutnzammın vesika almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesnik ile % 
7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mel tu· 
bunu ihtiva edecek kapalı zarfları münakasa günü ihale 
saatinden bir saat evveiine kadar Komisyon Başkanhğma 

makbuz mukabilinde verilmelidir. (3475) 4-4 
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Jours Heures 

d'adjudicat. eılimatif proviıoire 

A) Adjudications au Rabais 
Conetructlon• - R6paretlons -Trav. Publlcs-Mat6rlel da Cbnatructlon·Cartographl• 

- ~----~-----------------------~ 
Coaıtr. dalots eo b6ton arme 

• halisse 
Tuv. blocage, poıe pierreı caueeı et trav 

cylindrage s roule Sivas-Erzincan 
Coost. bitiase b6p. iı Çanakkale (cab eh 

350 P) 

Travaux d'lmprlmarle - Pepeterle 

218 64 
PH cach 13581 42 
Gre a gre 12430 56 

Pli cach 70931 52 

lmpre1Sioo loıbuction des Bur. Fiıc. et de1 Gre iı gre 379 -
Com. de Contrôle 

Combuatlble Carburant- Hullaa 

Petrole: 3 t. 
Semi·coke: 45 t, 

" • 15 " 
Coke: 200 t.-boiı: 40 t. 

Provl•lona 

Publique 
,, 
" 
" 

200 -
la t. 35 -

" 35 -
4232 -

Haricots ucs, pommes de ture, aavoo, ma- Publiquc 
caronia, poiı chiche, beurre ete. 

Beurre, riz, ıucre, pain, pommea de terr~, 
lait, oignoDı 

Div. pr.>viıionı 
Proviıiou pr. ecole Eıimeıgut: 91 lot. 
Pain: 175.2 t. (a j) 

" 
.. 

Pli cach 11123 55 
" 17520 -

16 39 
10•8 61 
932 29 

4796 60 

Municip. Silifke 
Dir. Vakoufs S ivu 

,, Tr:ıv. Pub. Sıvas 

3.7.39 15 -
30-6-39 15 -

l moiı a parlir du.,8·6-39 

Com. Aeb. Plac~ Forte Çaoakkale 7-7-39 11 -

28 43 Com. Pernı. Municip. lst. 21-6-39 14 3l) 

317 40 

1314 -

Hôpital Reg. Konya 
Dir. Creche ,, 

,, Ecole Sage·femme Konya 
Com. Ach. Ecole log. Gümüşıuyu 

Hôpital Reg. Konya 

Dir. Creche Konya 

Dir. Ecole Sage-femme Konya 
Vılayet Ank. 
Procu rcur Gen. Üsküdar 

J..7-39 
30-6-39 
30·6-39 
7-7-: 9 

3.7.39 

30-6-39 

30 5.39 
3 7-39 
3-7-39 

15 -
10 -
10 ·-
ıa -

15 -

10-

10 -
15 -
15 -

Viaode de mouton: 3300 k.-p:ıin: 11 t. Gre a gre le k. 0,32-0 09,50 Com. Aclı. Comm. G. Prot Foret lııt. 19-6-3~ 14 -
,. ,, datlitch: 1,8-2 t. Publique ,, O 58,50 

Legumu: 33 lotı 
Pain: 40-50 t. 
Viande datlıç: Hi t.·id. karaman: 5 t.•id. 

d"agoeau: 3 t. 

" 
" Pli cach 

4256 -
4750 -
120.ıo -

Beurre: 4-5 t Publique le k. 1 -
Viande de poule: 2,5-3 t.·id. de dinde: 

700-l(J()() k. " 
Riz: 4.5 t.·poiı cbicbe: 1·2 t.-fromage ka· ,, 

cber: 1,5 t.-id. blanc: 1,5 t.-cit.ron: 12000 p. 
Fruitı: 13 lota 
Oeufı: 40000 p.·haricotı 5eca: 2 t.-combeaui: 

ıecı: 80 k. harieots bnrbounia: 600 k.· 
olgoonı: 4 t.- ıel: 1,5 t.·vinaigre: l t.
olivea: 1,5 t.-savon: 2 t. ·leotillea: 300 k. 
uuce: 150 k.·pomn:e de terre: 5 t. 

Huile d ·ol ive: 2 t.-ıucre: 6 t.-farine: a t.·fa· 
rine de riı: 100 k.-macaroniı: 1400 k.· 
vermicelleı: 150 k.·ıemoule: 200 k. 

" 
" 

,, 

Lait: 4 t.·yoahourt: 4000 ta11es-creme: 60 k. 
beurre: 200 k.-yogbourt ıilivri: 4 t. 

,, 

B) Adjudications a la surenchere 
Macbioe rotative a imprimer (aj) 

Bidooı vldea 
Decombrea bit. 
Automobile marque Ford 

Tapiı, buffet, table, armoire, blbliotUque, 
lit en fer ~le. 

Cbarboo: 28349 k. 
Sact 
Com;>enntion de Su~de 

Gre a gr6 

• 
Publique 

" 

" 

Bidona vide• de bf!n&İl e: 1400 p. Publique 
Table, cbaiıe, fauteuilı et autonıobile Buick ,, 
Boiı de conatr. en Hpio-charbon de boiı Gre a rr' 

de cUne: 14420 k.·planche ete. ,, 
Table et chaiıe: 17 p. 
D'combrea de bitiıH 
Fer camelote: 8 t. 
czs 

Gr' 1 ,.,, 
PubUque 

2500 -

4805 -

4531 25 
4990 -

4993 50 

?360 -

f 150 -
140 -
783 85 

8 30 
65 -

b) IVIUZAVEDELER 
İstanbul Kom • tanl ığı Sıtına!.ma Komisyonandan : 

Rami Davudpaoa ve Ta§kı§lada mevcud olan bo~ benzin 
tenekeleri satılacaktır. PazarJığı 19.6 939 Pazarteei günü saat 
10 da yapılacaktır. lst<"klilerin belli gün ve saatte Fındıklıda 
Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelme}Pri. 

lstanbul Belediyesinden : 

V t1aiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciı 

Dir. Vakoufıı Beyoğlu 3-7-39 14 -
319 20 Com. Acb. Ecole lng. Gümüşıuyu 7·7-39 10 -
356 25 " " 7-7-39 10 30 
903 - " " 7-7-39 1 1 

375 - " " 7-7-39 11 15 
187 50 

" " 7-7-39 il 45 

36 ı) 37 
" ,, 7.7.39 14 -

339 84 " " 7-7-:-\9 14 30 
374 2j 

" " 7-7 39 15 -

374 51 7.7.39 15 ao 

177-
" " 

7-7-39 15 45 

S. A. T. d ' lmprimerie lal Yeni Cami 4-7-39 10-
Cad. iş Han No 2 

Com. Ach. Comm. Milit. Fındıklı 19-6-39 10 -
70 - Municip. Aok. 27-6·30 

Com. Perm. Municip. lıt. Taxim, 19-S.39 14 -
Milli Garage 

5eme Bur. Ede. lst. Aprt. Laleli 17, 20-6-3U 9-

~8 15 Dir. For~tı lzmir 30-6-39 1• -
Dır Monop. Saline Çamallı 19-6·39 14 -
Office Cerealeı lıt. lQ..6-39 

10 50 Com. Ach. Dir. G~n. Fab. Milit. Ank. 29-6-39 15 -
Oir. Bieoa Nat. ltt. 3.7.39 14 -

" 
For~ta Vil. Aok. 7-7-39 15 -

Dir. Bienı Nat ı.t. 26-6·39 14 -

" " 
22-6-39 14 -

Oir Deoizbank bmir 19-6-39 16 -

altına alınan Ford markalı ve eski 2577 plAkalı ve 100 lira 
kıymet takdir edilen taksi otomobili 19.6.939 pazartesi gtl
nil saat 14 de Taksimde Milli garajda açık arttırma ile satı· 
lacağı ilAn olununr. 

İnhisarlar Çamaltı Müdlirlüğilnden : 
Tuzlamız çuval anbarında mevcud olup 19.6.939 tarihin

de müzayede yolu ile Tuzlada taliplerine ihale edileceği İ· 
lln olunan çuvallar Tuzlanın ıehre ve ticaret piyasasına 
uzak olması dolayısiyle 19.6 939 tarihinde saat 14 te müza
yede yolu ile İzmir inhisarlar baş müdürlüğünde satılacaktır. 

Çuvallar her gün baı müdürlükte aörülebilir. lıtekli· 

........ _ ........... _... .... 
Memento des Fournisseurs 

Luodl 19.6.939 

Pierru kilometriques (Vil. Ank.) No 1089 
Huile minerale (Fab. Mil) No I076 
Plerre e:neri ,, • No 1082 
Soulier. de boxc (lnt. Taphanı:) No 1076 
Ruban traota (Commaod. Geodr. Ist.) No 1076 
Fer (D,r. Gen. Electr. ı.t.) No 1076 
Viande de mouton (lot. Aok.) No 1076 
Toıle pr. havrcsac lnt. Tophane) No 1077 
* Ceinhıre en lin et cartouchi~re, r~pertoire relie, jaquette mil· eti 

(Dir. Douane ht.) No 1077 
Viande de mouton (Com. Ach. Mil. Mutia) No 1077 
lostalJ . calorifero lycee Kütahya (Dir. Lych Kütahya) No 1078 
• Decombreı au pare de Gülbane (Munlcip. llt.) No 1079 
Lessivage (Faculte Droit Ank.) No 1079 
Coke ,, ,, ,, No 1079 
Paio, vİRnde, hturıe et provisio.:ıs (Fac. Droit Ank.) No 1079 
Trav. caplage cau Gümütlü (Municip. Polatlı) No 1079 
Paotoufles (~in . Def. Nat.) No 1079 
Tranıport sel (Dir. Monop. Samsun) No I080 
lmprimes (Vıl. Gaziantep) No lO>il 
• Decoıobr.:ı batissea (Defter lal.) No 1081 
Pıoviaioos, viandı:, paioe, lalt e:tr. (Muaicip. lımir) No 1084 
• Auton.obilu uaagb ,, ,, No 1084 
Medicanıenb ,, ,, No 1084 
Psln (Crtcbc Auk.) No 108-' 
Regiıtreı et inıprimeeı; (Conıptab. Part. lzmir) No 1084 
Add\lction c.au potnble Buni (\lunicip. Be1ni) No 108S 
Savon blnoc et •ucro (Hôp. Regional lzmir) No IC.85 
Toile pr. capotes ,, ,, ,, No 1085 
App;ıreilı Roeotgen ,, ,, ,, No 1085 
Aooeau de fil de ı.uspenıion galvaoiıeı, bi.)ulonı, cumpOPt 

vette, vis ete (Dir. Teleph. lıt.) No 1046 
Crampon et boulon de l~le de tuyaux, fer de coude de la tJtl" 

de diıtribulion de (Dir. Telepb. Ist.) No 1046 
lnıtaH. hydroelectrique (Muoicip. Mutia) No 1063 
Char1eemeot et dechargement ble (Office Cerealea Konya) N• 1 
Trav. irrigation et d'art• rivieıe Suaıgırlık (Min. Trav. Pub.) 

No IC61 
Cooıtr. regulateur et trav. irrigatioa Ahmetli (Mia. Trn. PuiJ.) 

)l(o 1061 

Chargement et dechargemeııt · ble (Office Cer4ale• Saray'5oil) 
No 1057 

Achevement eo1ıstr. bati11e ciae (Com. Re.tauration ErzeraOI) 
No I069 

Cureaux brillants et mat' (Ch. Fer Etat H. P•t•) No 1070 
Tuyau en Jaiton pr. chaud .. iere condenıee (Cb. Fer Etat H. p•f') 

No 1070 
Baode de montre de coatrôle de viteue Cb. Fer Etat H. 

No I070 
Cartoucb .. s de pi.tolet (Dir Gen. Monop.) No 1071 
Tronc de noyu (Fab. Mil. Ankara) No 1071 
Pain, viünde, beurre, provisions et l_egumea (Vil. Aak.) No ıa73 
• Bıdooı galvaniıh vieux (Lf8ue Aviation lıt.) No 1074 
Sacı de raiıln (Dir. Gea. Monop.) No 1074 
Pain, ıucre, riz, yo2hourt, olives de. (Eeole Sup. lugbieur1) f'ılo I) 
Constr. gufait • g-:.rdlens et ııoldats a Kırıkkale (Fab. Mil ..... ~. 

No 1076 
Boltiau <le mootagae et de grimpage (lat. Tophane) No 1018 
• MoıcefUX d~ pain et reste de repu fEcole Metierı ht.) N• I 
Viande de bceuf (Div. Lüleburg .. ı) No 1087 
Y o~lıuurt et lait (Di v. Samıun) No h 87 
Pı oviıiooı pr. aıile dea pauvr, ı (Murıiıip. lzmir) No 1090 

lerin yevmi mezkurda inhisalar İzmir baş müdürlüğGDd• 
teıekkil komisyona müracaatları lüzumu ilan olunur. 

lstanbul Defterdarlığından : 

Mubam111•0 

bedeli 
Lira Kr· 

Muamele ve İstihlAk MtıdnrlüğUnden mndev· 168 86 
ver Defterdarlık binasında m"vcut 267 par- t 
ça sandalye, masa ve saire 

Defterdarlık binasında mevcut mllıtamcl san 18 00 
dalye ve koltuk 14 parça 

Defterdarlık binasında mevcut Buik binek o- 600 00 
tomobili. 
Yukarıda yazılı eşya ve otomobil hizalarında I 

len muhammen bedelleri üzerinden açık artırma il• 
caktır. ihale 3.7.939 pazartesi günil saat 14 de yapı1' 
Satış bedelleri nakden ve peşindir. Taliplerin % f,6 
nat akçelerini yatırarak mezkur glln ve ıaatte d 
lık Milli Emlak Müdürlüğündeki komisyona milr• 


