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EMLEKET a) MUNA A ALAR kuruş bedeli keşifli parke kaldırım inşasına talip zuhur 
etmediğinden bir ay içinde pazarlıkla ihalesi encümen ka
rarı iktizasmdandır. 

HABERLERi İnşaat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita Pazarlık 5,6.939 pazartesi günü saat 15 te Belediye 
Dairesinde Encümen huzurunda yapılacakbr . 

• 

' 8ankasının Londra 
~e lskenderlye 

~ 'ubelerl 
\t ~•.nka.ının Lorıdra şubesi· 
•ııınden 1&rfınazar edildiği 

t •lınmıthr. Londra tubesi 
. lütüne tayin edilmiş olan 
: Selik Londradan tehrimize 
Uı ve Ankaraya gitmiştir. 

tıadit' . .. b k ·ı ımıze gore, an anın s-
' tiye t•beai de kaldırılacak· 
\~aı:nhurg şubesi faaliyetine 

edecektir. 

~ --------'••r çar,ısı Meselesi 
~1•ır çartısının yardımcı hal o
' kullanılması karan karıısııı· 
\~ı unafı tarafından Bele· 
\ t bir istida verilmiş, bedii 
\:'bbt esbabı mücbire olma· 
' Belediyenin istimlak yap
~l' aalahiyeli olmadığı bildirıl· 
\;it, Bu istida Belediye Fen 

ttiııe göoderilmiştir. 

it.. -- --.... ~~--~ 

bubat, kuru sebzeler 
~ YaDh tohumlar 

Ya hububat rekolteleri 
Q· 
~ ır taraftan ekilen aahanın f nz• 
~ •e diter taraftan iyi bir 
~illan dolayııile rekoltesi en 

ı:!'.. ıeyiyeye vasıl olmuştur. 
~ V\J0-1939 rekolte tahminleri, 
~~ ay tahminlerine oiıbetle u· 
~ •zı tehavvüller göstermekle 
t,~~~r heyeti umumiye itibarile 
~ rada mahsus bir değişiklik 

•tlbektedir. 
~"-~art 939 tahminlerine göre 
'~· •kalar itibarile dünya rekolte 
1t1

1

1hti, a-eçen sene ile mukaye· 
'larak a9aiJdaki cetvelde gös 

•ktedir : 
937-38 938-39 
milyon milyon 

~. kental kental 
~ 111pa 423 501,9 
~ •li Amerika 231 352,2 
~ ll~ht ,, 67 103,5 
~ )a 16 185,3 
~ita 35 37,2 

)aı:a11sya 53 41,3 
--- ---

1,037 1221,4 

~I) Şubat 939 tahminleri 1221 mil
~ kentil oldutuoa nazaran, 
~ 939 tahminlerinde ancak 0,4 
~OQ kentil kadar bir fazlalık 

••ur edilmektedir. 

' ·--•• BuDday zerlyat 
vaziyeti 

~rupada Mart ayının ilk haf-

tası ile Şubat ayı zarfında meteo
rolojik şerait umumiyetle müsaid 
geçmiş ve heman hemaıı bütün 
Avrupada hububat vaziyetinin iyi 
olduğu müşahede olunmuıtur. 

Fransa ve lielçikadada güzlük 
buğdaylar dondan müteessir olmuş 
isede bu iibi buğday tarlalarının 

tekrar ekilmesi mümkün bulun· 
maktadır. Avrupada buğday ekim 
sahası geçen senenin ekim sahası 
nisbetindedir. İlkbaharlıklarıo tar· 
la hazırlıkları için müsaid şartlar 
mevcuddur. 

İlkbahar zarfında Avrupada 
yatan karların mezruatı kötü iİ· 
den havalardan koruduğu tahmin 
olunmakta ve alınan bazı haber· 
lere nazaran Suriye ve Rusyanın 

cenup mıntakalanndan ınezruatın 

güz: kuraklığı ile son zamanlarda· 
ki şiddetli hararet tebedülatından 
müteessir olduğu anlaşılmaktadır. 

Birleşik Amerikada Misisipinin 
şarkıuda ve Bahrımuhilikebir sa· 
hillerinde mezruatın iyi bir halde 
bulunduğu, Kanzasta yağan kar· 
lann mez:ruatm vaziyetiui kısmen 

ıslah ettiği ve bu mıntakanın gar
bile Okluhamada vaziyetin vasat 
derecede oldutu bildirilmektedir. 
Yapılan bir ankette ilk bahar 
mez:ruatıoın mahsus bir nisbette 
azalacağı anlaşılıyor. Azahşm ie· 
çen yıla nazaran" 1.6 milyon 
hektar ve geçen beş yıl vasatisıne 
nazaran 1,2 milyon hektar kadar 
olacağı tahmin ediliyor, Blı leşik 

Amerıkada güzlük ve batıarlık 
bui'day sahasının 938 yılının 34,d 
933-37 vaaatiainin 28,8 milyon 
hektarına mukabil 939 yılında 

26,6 milyon hektar olacağı bildi
rilmektedir. 

Hındistanda rekolte vazıyeti 

normal _olmakla beraber geçen 
yıla oisbetle daha düşük olacağı, 

Mısırda geçen yıla nısbetle daha 
fazla olan ekim sahasında mezrua· 
bn müsaid bir tarzda neşvünema 

bulduğu görülmektedir. 
Cenubi nısıf kürrede Arjantin 

ve Avurstralyada mebzul ve umu· 
mi yaj'an yağmurlar dolayısile 

toprak vaziyeti müsaid bir halde
dir. 

Diğer bazı hububat rekolteleri : 
Arpa, çavdar ve yulaf dünya 

rekolteleri geçen ıenc: ıle muka
yesesi olarak aşağıdaki cedvelde 
gösterilmiştir : 

Milyon kental olarak 
937 -939 938-936 

Arpa 329 
Çavdar 226 
Yulaf 477 

360 
270 
503 

w 

l(anunlar, 
Ticaret 

Kararnameler 
Muahedeleri 

~' .. •rname No: 10887 

ı. 2.ls. 1938 tarih •• 2 '88.1ıl aayı· 
~nameye ektir : 

-.. 2385 aayılı Kazanç Vergiıi Ka• 
"\lrıa ek 2729 ıayalı kanupun 5 

inci maddeıi mucibince fabrika ve 
matbaalann 1938 mali yılı içinde 
tibi oldukları asgari mükellefiyet 
nisbetlerioi gösterir ilişik cetvelin 
1939 mal.i yılı içinde de aynen 
tatbiki; lktııat Vekaletinin muva• 

G. Anteb Vakıflar Müdürliiğünden : 

Kilis Vakıflar idaresine aid Cumhuriyet caddeı:;indeki es· 
ki kulüb binası arsası üzerine yeniden yaptuılacacak kazino, 
garaj ve şotör odaları iıışaatı kapalı zarf u ulile ve vahidi fıat 
esası iızerine ek ıltmiyc çıkarılmıştır. 

Hu i;in muhanımen bedeH 17593 lira 53 kuruştur. 
htekliler bu i;;c aıd şartname vesair cvrdkı G Antcb Va

kıflar Müdürlüğü ıle Kilis Vakıflar Meıuurlnğundau parasız o· 
larak alabilirler. -

Ek.sıltıne 25.5.939 tarihine milsadif pazartesi günü 
den ı:ıonra saat 15 te G. Arıteb Vakıflar Müdürliiğiiııde 
uacak Eksıltınc Komi::yonu taraf1ndan yapılacakur. 

öğlc

topla-

Eksıltmiye girı·bilnıek için İı:;teklılnrin aşoğıda yazılı temi· 
nat ve vesaiki ayni -günde ~aat 14 te Komisyon Reisliğine tes
lım etmiş olacaktır 

2490 sayılı kanun ahka.rnma uygun olarak 1319 lira 51 
kuruş muvakkat teminat. 

Bu kanunun ta)İn elliği ve,.,ikalar. 
Mektubla bu işe girnwk i tıyen ler mekı ubları iadeli taab· 

hiıdlü olarak p,öndermt>Sİ lazımdır. 
Bu iş hakkında fı.ızla izahat alnı.ık istiyenl •rin G. Anteb 

ve Kilis Vakıflıır İdare~irıe müracaat etınelnı iktiza c<ler • 

Besni Belediye Reisliğinden : 

Besni Yenişehrine tahminen 4 kilometre Kavak bağı 
mevkiinden getirilecek içme suyunun yalnız şehre isalesi 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

İşin muhammen bedeli 23792,33 liradır. 
İstekliler bu işe ait şartname proje vesair evrak1 mec• 

canen Besni Belediye.sinden alabilirler. 
Eksiltme 29.5.39 tarihinine müsadif Pazartesi günü sa

at 16 da Besni belediye encümeninde yepılacal<tır. 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin a~ağıda yazılı 

teminat ve vesaiki o gün saat 13 e kadar Encümene tes· 
lim elmiş olmaları lazımdır. 

2490 sayılı kanunun 16 ve 17 maddelerine uygun 
l 784,42 lira muvakkat teminat. 

Taliplerin bu işe ait keşif varakasile hususi ve umumi 
şartnameyi vesair evrakı Belediye Fen Dairesinden parasız 
olarak alabilirler. 

Muvakkat teminat 2202 liradır. 
Pazarlığa iştirak edebilmek icin kanuni evaaf ve ı•· 

raiti hai:ı bulunmak lizımdır. 

Çorlu Kor Satmalma Komisyonundan : 

Çorluda iki adet anbar yaptırılacaktır. Her ikisinin- keoiJ 
bedeli 42643 lira 30 kuruştur. 

İhalesi ı - mavı~ 939 çarşamba günü saat 17 d~ Çorluda 
Kor Satmalma komisyonunda pazarlılda yapılacaktır. 

Bu i~ hakkında malOmat edinmek şartname ve projelerini 
görmek isteyenlerin Çorluda Kor S!ltınalma komisyonuna mü
racaatları. 

M. M. Vekaleti Satmalma Komisyonundan : 

Çorluda yaptırılacak F tipi bir hangarın şartnamesinde 
tadilat yapıldığından yeniden kapalı zarfla eksiltmeye ko· 
nulmuştur. Keşif bedeli 172009 lira 32 kuruştur. İlk temi· 
natı 9855 liradır. İhalesi 31.5.939 Çarşamba günü saat 11 
de Ankarada M. M. V. Satınalma Ko.da, yapılacaktır. 
Şartname, proje ve resimleri 8 lira 65 kurut mukabilinde 
Ankarada Ka. dan alınabilir. isteklilerin kanunun 2, 3 üncü 
maddelerinde gösterilen vesikalarla birlikte ilk teminat ve 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline ka
dar Aukarada M. M. V. Satmalma Komisyonuna vermeleri. 

Kastamonu Nafıa Müdürlüğünden : 

Kargı kazası merkezinde projesi mucibince yeniden 
inşa edilmekte olan hükümet binasının 939 ydı içinde ik· 
mal edilecek l 7223 lira 83 kuruş keşif bedelli kısmının ev· 
rakı keşfiyesine göre inşaatı kapalı zarf usulile ve bir ay 
müddetle evvelce münakasaya çıkarılmıt ve yapılan illn 
neticesinde talip çıkmadığından 2490 sayılı kanunun 40 ın· 
cı maddesine tevfikan komisyonu tarafından mezkur intaat 
bir ay müddetle eksiltmesi pazarlıkla yapılmasına karar ve· Kanunun tayin ettiği vesikalar 

Kanunun 4 cü maddesi mucibince eksiltmeye 
bir mani bulunmadığına dair imzalı bir mektup. 

gırmeye rilmiştir. 
İhalesi 29 mayıs 939 pazartesi günü saat 15 te Kasta• 

Malatya Vilayeti Nafıa Başmühendisliğinden 
saya girmek için alacakları vesika. 

münaka· monu Nafıa daireı=inde toplanacak komisyonu tarafından 
yapılacaktır. 

İstenilen bu işe ait evrakı keşfiye ve fenniyelerin su· 
retlerini Ankara, İstanbul ve Kastamonu Nafıa Müdlirlilk· 
!erinde görebilirler. 

Teklif mektupları ihale günü saat 13 e kadar makbuz 
mukabilinde Besni Belediyesine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mektublarımn iadeli taah
hüdlü olması ve nihayet bu saate kadar encümene gelmiş Talip olanlar ihale gününden bir hafta evvel bulunduk

ları vilayete resmen mQracaat ederek bu iş! yapabilecek· bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkın<lafazla izahat almak 
belediyesine müracaat etmeleri. 

ia.teyenlerin Besni lerine dair vilayet makamından bir ehliyet vesikası alma· 
ları ve % 7,5 tan 1314 l ira 88 kuruıluk muvak-

ra- kat teminatının bulundukları villyet Ziraat bankasına ya· 
Müteahhit inşaat bedelini istihkak rapou aldıkça 

por muhteviyatını Belediyeler Bankasından alacaktır. 
tırılarak makbuzunun Kastamonu Nafıa müdürlüğü adresin 
gönderilme .. i ve 939 Ticaret Odasınca tescil edilmiı vesika· 
larile teklif mektuplarının ihale zamanına kadar komisyo
na posi:a ile gelmiş bulunması ıarttır. Çanakkale Belediyesinden : 

Postaların gecikmesinden dolayı zamanında gelmiyen 
teklif mektupları ve evrakı müsbiteler nazarı itibara alın· 

I mıyarak sahiplerine redolunur. 

Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan 29358 lira 91 

Hiiif 

fakatına atfen Maliye Vekilliğinin 
25.4. 1939 tarih ve 22177, 11352 sa· 
yılı tezkeruile yapılan teklifi ü
zerine icra Vekılleri Heyetince 
29.4. l939 tarihinde onanmışhr. 

Maktu Mutehavvil Nishi 
Sınıfı vergisi vergisi vE>rgisi 

--- --- ---
Teşviki Sanayi Ka· 100 3 
nunu ile birinci sı-
nıf sayılan mÜe1Se-

' ıeler. 

Teşviki Sanayi Ka
nunn ile ikinci İı
nıf ıayılan müeıse-

1tltr. 

70 2 

%5 

%4 

Teşviki Sanayi Ka
nunu ile 3 üncü ıı· 
oıf sayılan müesse· 
seler. 

60 1 ,5 % J Bu inşaata dair fazla tafsilat · isti yenler bir mektupla l Kastamonu Nafıa Müdürlüiünden sorabilecekleri ilin o-l lunur. 

50 0,75% 2 
mf sayılan müesse· Maraş Belediyesinden 

Teşviki Sanayı Ka· 
nunu ile 4 üncü ıı· 

ıel~rle bundan a· Dahiliye V ckaleti Belediyeler imar heyeti Fen ŞefJiği ta• 
şağt olanlar. f d · d'l k 1 l .. 

T 
.k. S . ~· t' d ra 111 an tanzım e ı en §artname ve mu ave ıname ere gore 

eşvı t anayı muaııye ın en . ~ . .. .. . . . . , 
müstefit olmıyan müesseselerde j Maraşııı ımar planı 20 gun muddetle ve aıağıda bıldırılditi 
IU55 numaralı Teşviki Sanayi Ka- tarıda pazarlıkla münakasaya konulmuıtur. 
nununun 2 inci maddeı.indeki hü· ı M h k · 7500 ı· d u ammen ıymetı ıra ır. 

kümlere nazaran tasnife tabi tu· . . · 
tularak yukarıda yazılı tasniflere Kanunı muvakkat temınat 562.5 hradır. 
ıöre aıiari verii ile teklif edilirler, l Taliplerin bu i~e }&pabilecekl rine ait olduğu vekiletteu 



Münakasa Gazeteal 

Bu gün ilan olunan münakasa ve müzayedeler Listesi 
Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

A) Münakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme Harita 

Kandilli-Fener yolundaki kaldır l mın tamiri 
Amasya Parti ve Halkevi bi ası inşaatı 

(temd.) 

Paz. 

" 

470 12 70 52 İst. Belediyesi 16-5-39 14 30 
Amasya C.H.P. İlyönkurul Başkan. 2!-5-39 15 -

IUiçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lev. 

Ec:ıayı tıbbiye: 67 kalem Aç. ekı. 533 46 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Lastik çizme: 840 çift Aç eki. 479.t -

Matbaa lşlerl - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Yazı makinesi, cedvd ve yazı ı şlerine el· Paz. 
veri~li 

Müteferrik 

Sicim: 500 k. 
Yumuşak çelik demir: 4596 k. 
Talim ve terbiye ve bakım malzemesi: 

22 kalem 
Kazma, kürek v.s. 14 kalem 
Havagazı ayar ıatasyonu için alat ve 

malzeme 

Erzak,v.s Zahire Et, Sebze. 

Ekmek: 4,8 t. 
,, 150 t. 

Mua-la ceza. evi için: 98320 k. 

(B Müzayedeler 

Dilkkan ankazları 

Paz. 
,, 

" 

" eks. Aç. 

Aç. eks. 
Kapalı z. 

" 

Paz . . 

alınmış ehliyetnameyi hamıl olması şarttır . 

25 ... a -

425 -

2800 -

576 -
11250 -

250 -

Pdzarlık per~tmlıe günü sa<1 t 10 da ve 1.6.939 tarihiude 
ve Manf~ta Encümen huzurunda yapılacaktır. 

Mukavele ve şartname surederi belediyeler imar 
fen ~etliğioden verıldiği gıbi Maraş belediyesinden dt! 
oluııahilir. 

heyt!ti 
talep 

imar planını bP.lediyeler imar heyeti ten şr.tli~i yaptıraca
ğından mufassal iz hat o makamdan alınabılir. 

İlaçlar, Klinik ve İspençiyari alat, Hastane lev. 

67 kalem eczayı tıbbıye alınacaktı". Bak : İ lhisırlar U. Müd. 
ilaolanaa. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

İstanbul P. T. T Müdürlüğünden : 

ldare pasta çantaları imalinde kullanılmak üzere 4 tro 
metre bez alımı kapalı zarf usulile eksiltmeye konul
muştur. 

Eksiltme 26.5.939 cuma saat 15 te İstanbulda B. Pos· 
tabane binası alt katta müfettişlik odasında toplanacak a
lım satım komisyonuilda yakılacaktır. 

Muhammen bedel 5125 lira muvakkat teminat 384 lira 
38 kuruştur. 

Taliplerin olbabdaki şartname-ini görmek ve muvak
kat teminatlarını yatırmak üzere çalışma günlerinde mez 
kur Müdürlük idari kalem levazım kısmına eksiltme saatı 
olan 15 ten bir saat evveline kadar kanunun tarifatı dahi
linde hazırlanmış teklif mektublarını yeni sene için mute· 
ber Ticaret Odası vesıkası, muvakkat teminat makbuzunu 
havi olarak yukarıda :;özü geçen komisyon ba7kanlığına 
No.lu makbuz mukabilinde tevdi. eylemeleri. 

Mılli Müdafaa Vektıleti Satmalma Komisyonundan : 

Yerli Fabrikalar mamulatından ve beher adedine tahmin 
Pdilen fiyatı 14 lira 93 kuruş olan 7500 tane yün battaniye 1 
Haziran 939 Perşemhe günü saat 11 de kapalı zaıf usulile satın 
alınacaktır. İlk teminat 6850 lira olup şartnamesi 560 kuruş 
mukabilinde Aakarnda M. M. Vekaleti Sntınalma Komisyonun· 
dan alınır. Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayı

lı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı ve bu gibi işler· 
le meşğul ticarethane veya fabrika sahibi olduklarına dair ve· 
saikle birlikte teklif mektupların• eksiltme eaatinden behe· 
mehal bir saat evveline kadar Ankarada M. M. Vekaleti sa
tınalma komit1yonuna vermeleri, 

40 - inhiasrlar U. Müd. 

359 55 inhisarlar U. Müd. 

38 25 

31 88 

210 -

41 20 
843 75 
750-

İst. Belediyesi 

İst. P. T. T. Müd. 
fıt. Komut. SAK. 

" 
,, 

" lzmir Beled. " 

Sorgun C. Müddeiumumiliği 
Adana Ceza Evi Müd. 
Muğla C. Müddeium. 

37 50 İst. Belediyesi 

• • • 

30-0.39 16 -

30-5-39 16 30 

16-5-39 14 30 

17-5-39 15 30 
15 5-39 11 -
18-5 39 ll -

18-5-39 JJ -
26-5-39 16 -

23-5-39 ıo -
30-5.39 11 -
.29-5-39 15 -

16-5-39 14 30 

840 cift lastik çizme ahnacaktır. Bak : İnhisarlar Umum Müd. 
ilanlarına. 

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Gireson Belediye Reisliğinden : 

Belediye dairesinin 939 mali yılı matbu evrak ihtiyacı 
bulunan 58 kalem defter, makbuz vesaire 17 .5.939 per
şembe günü saat 15 te ihale edilmek üzere 15 gün müd· 
detle açık eksiltmeye çıkarılmıştır, Muhaoımen bedeli 386 
lira 20 kuruştur. Taliplerin nümunelerini görmek ve ek
siltmeye iştirak etmek üzere yüzde 7.5 teminatlarile ilele
diye Riyasetine müracaatları ilan olunur. 

Kereste, tahta ve saire 

Mersin Limnn İtleri İnhisara Türk Anonim Şirketi Milbayaa 
Komisyonundan : 

Şirket Atölyesinde tamir edilecek 3 mavuna için muktui ve 
aşdğıda mik Lar ve ebada yazılı kere"te saha alan"caktır. 

Ebadı Adet 
800x25x23 4 
soox2Jx ıo 10 
600x24x20 54 
500x35x22 ı 
500x2jxu5 9 
300x2 ı xLO l 
40J x 2 ' x 12 20 
Dut eğri 200x25x~ 17 
Bodoslama 4 
Pıraçol 2 

M3 
1.840 
1.840 

15.552 
0.385 
0.563 
0.120 
2.300 
2.125 

Bu keresteleri Atölyede teslim etmek şartiyle itaya talip o
lanlarııı 15.5.9J9 tarihine kadar Şırket Mubayaa Komisyonuna tek
liflerini ve f ıatlarım mektupla bildirmelerini lü:ıumu ilan olunur. 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. 

Mılli M iıdataa Vekaleti Satınalına Konıiıtyonundan : 

1500 t n Mazota istekli çıkmadığından yeniden kapalı 
zarlla eksıltı ıey~ konuldu. Muhammen bedeli otuz ,bın lira o
lup ilk temıuatı 225 J liradcr. Kapah zarfla eksıltmesi 1.6.939 
Perşembe günü satit 15 de Vekalet Satıualuıa komisyonunda 
yapılacaktır. Şartnamesi 150 kuruş mukabilinde alınabilir. İs
teklilerin ilk teminat ve teklif mektuplarıtJı ihale saatinden bir 
saat evveline kadar Ankarada M. M. VekAleti Satınalma Ko
misyonuna \'ermeleri. 

••• 
1200 ton sömikok alınacaktır. Bak: Erzak ıütununda Ank. 

Numune Ha1t. ilinuıa. 

inşaat Malzemesi 

lstanbul Piyasası Toptan Flyatıar• 

Alçı yerli 50 kt.lık torba .. 

• ,, 40 • " 
,, alman 50 ,, ,, 

Asfalt yerli kiloıu 
,, ecnebi ,, 

Çimento yerli 50 kg. çuvala 

" 
ecnebi 50 

" n 
Çini (mozaikten) tane.i 

,, (çimentodan) ,, 
Fayanı ecnebi ,, 

,, ,, (aksamı) ,, 
Kireç (su) tona 

,, (toz) ,, 
,, (tafl ,, 

1 
Kiremit (Bakıköy) teneai 

,, (Eıkitehir) ,, 
" (Kütahya) ,, 
,, (Büyükdere) ,, 

' 300 - fJ -' 375 - "" -ıl 

11 - -8.5 - "" - 1 
5 - • - 1 
515- ı• 
6 50 .... ıll-" 

800 - tJ - 1 600 
o 75 - ı• 

-
- ' -.... ,; 

- 3 
- f 

j~ . 

Künk (çimento) .. ntimi 
,, (toprbk) numara11 4 

l7 
19 

- 18 ~ 

,, (dökme boru) • kiloıu 
n (ecnebi) ,, 

Mermer (yerli itlenmiş) metre mikabı 
Tuğla (Büyükdel'e prese) bini 

,, (Feriköy deliksiz) ,, 
,, (Kağıthane delikli) ,, 
,, ( ,, deliluiz) ,, 
,, (atef, yerli) tanesi 
,, ( ,, ecnebi) ,, 
,, (franaiz prese) ,, 

Kere•te (döşemelik köknar) metre mikibı 
,, (çıralı, lambalı) .. 
,, (tavanhk köknar kordonlu ,, 
,, (kaplamalık çıralı) ,, 
,, (ııvadibi köknar) ,, 
,, (penazhk köknar) ,, 

1800 
1800 

20 
3900 
4200 
4200 
4200 
4500 
4500 

- rJ 
- ;J: 
:~ 
-!~ 
~~ 
.... ıJ -

:~ 
İstanbul Belediyesinde~ 'ı; 

Hepsine 250 lira bedel tahmin edilen Eminl5o4~ ti 
Çelebi mabaUeainin Helvacı ıokatında eaki 9-1 l y•0

-' 

13-13/1 numaralı dükkıin.laran ankazı satılmak ü~r~ ~ı,t·~ ' 
konulmuştur. Şartname11 Eııcümen kaleminde gorııl•11 ~.-~ ~ 
tekliler 37 Jira 50 kuruşluk teminat makbuz veya 111'0_, l 

beraber 16.5.939 sah günü ıaat 14 buçukta Daiaıi ~c 
bulunmalıdırlar. • (.. 

Ketif b~deli 470 lira 12• k:ruı olan Kandilli·f~ 
lundaki kaldıramın tamiri pazarlıta konulmuıtur. 1'et1 ~ 
Eacümen kaleminde görülebilir. lıtekliler 70 lira 52 ~ 
teminat makbuz nya mektubile beraber 16.5.939 " 
saat 14,30 da Daimi Encümende bulunmabdırlar· 

• 

~~ 

' \ı~' • • 'il( 

Kar.uğaç Müesııesab Müdürlüğüne lüzumu ol•~ıl' ~ 
vo ya:ıı itlerine elveriş\i bir tane yazı makineıi paS•~ 
nulmuştur. Buna 255 lira be~el tahmin edilmiıtir.6•'~1 " 11 

men kaleminde göı ülebilir. istekliler 38 )ıra 25 kurur;o 
inat ma1'bu:ı veya mektubile beraber l6.5.D39 ıalı 1 
14 buçukta Daimi Encümende bulunmahdarlar. 

Müteferrik 
Sıvas Belediyesi Elektrik MildürlüğiindeD : f 
Cinsi Aded Beherinin tulü metre ~ıB 

Duble demir potrel 90 9,00 1J 

80 "' 14 
22 
23 
15 
8 
2 
8 
4 

; 
~ _, 
~ ,, 
~ ' ; 
8 ~)l 

U demiri Y ekim tul 450,00 ;J 
Yukarıda müfredatı yazılı cem'an ve takribe0 ~O 

demirin Sıvas istasyonunda vagonda teslimi 15 gliO 
le ve kapalı zarf usulile münakasaya konulmuıtut• 

İşin muhammen bedeli beher kiloıu 10,i 1" 
Cümrük rüsumu Belediyeye aittir. 

Muvakkat teminat 629 lira 48 kuruıtur. ~ 
Taahhüd bedelinin ~/l i mukavelenin imzat• . 

teminat m~ktubu mukabilinde peıinen ve bakiyetJ ~ti'' 
lerin Sıvas istasyonunda teslimi mukabilinde 6deO~' 
· Talipler arttırma ve eksiltme kanununun hükOOll~ 1 
tezası vesaiki teklifnamelerine eklemek mecbutlf 

1 
dirler. ,1.' 

İhale 1939 mayısının 27 inci cumarteai gilnli 1 
de Sıvas Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktıt•-" 
mektublarının bundan bir ıaat evvelisi Belediye fıif 
tevdi edilmiı ve posta ile vucl olmuı bulunaı.,ı ı1J 



,,,, 

&.. husustaki şartname Elektrik Müdürlüğünden para
'1ıııabildiği gibi 12 kuruşluk posta pulu gönderen her 

t.hbndlü olarak gönderilir. 

Zonguldak Belediyesinden : 

Belediyemizce alınacak bir arazöı pompasile bir dt!polu 
Presore teklit yapılmak için müddet 23.5.939 tarihine ka
llıatrlmıştır. 

1 
' Törkkuou Genel Direktörlüğünden : 

1 .\telye için 10.5.1939 da ihalesi yapılacak olan bakır ve 
~ ç malzeme eksiltmesine istekli çıkmadığından ihale 
.919 cuma günü saat 15 e bırakılmıştır. 
llalıemenin muhammen bedeli 2400 ve muvaklf.at temi-
180 liraya çıkarılmı§tır. 
~er oartlar önceki gibidir. 

be lllba fazla bilgi almak isteyenler Tk. Satınalma ıiuıirliği
,,, IVura bilirler. 

• •,. Türkkuıu atelyesi için (Takım çeliği) alınacaktır. 
'tubammen bedeli 1950 ve muvakkat teminatı 146,25 
ır, 

lelhaıesi açık eksiltme uıuliyle 26.5.939 cuma günü saat 
'I'ürkkuşu genel direktörlüğünde yapılacaktır. 
Ş~rtnamesi parasız olarak isteyenlere Tk. Satııı alma imir

n verilecektir. 
isteklilerin yazılı gün ve saatte nıuvakb.at temiuatlariyle 
tte Törkkuıu (pnel direktörlttgüae g'1lmoleri ve Ticaret ve

l'lnı da berabarJerinde getirm~lert ilin olunur. 

l.t.nbul: Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 
4596 kilo muhtelif eh' ~dda yumuıak çelik demir satın 

ktır. Pazarlığı 15.5.939 Pazartesi günü saat il de 
taktır. isteklilerinin belli gün ve saatte F tndıklıda 

lltanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

• • • 22 kalem talim ve terbiye ve bakım malzemesi sa·· 
'1ıııacaktır. 18.5.939 perıembe günü saat 11 de yapıla
t. İıteklilerinin belli gün ve saatte Fındıklıda Komu
Satınalma Komiıyonuna gelmeleri. 

,•,. Kazma kürek ve aaireden ibaret 14 kalem mal
••hn alınacaktır. Pazarlığı 18.5.939 perşembe günü 

lO da yapllacaktır. İsteklilerinin belli gün ve saatte 
ıda Komutanhk satınalma komisyonuna gelmeleri. 

lzmir Belediyesinden; 
&.ıediye havagazı fabrikasında tesis edilecek havagazı 

ti ayar istasyonu için ıatın alınacak alet malzeme ve 
~ •tı baıkitiplikteki ıartnamesi veçhilt: açık eksiltme· 
~ ll11lmuştur. Muhammen bedeli 2,800 Jira olup ihalesi 

-939 cuma günü saat 16 dadır. lıtirc1k edecekler 210 li
teıninat makbuzi!e encümene gelirler. 

M... ••• • '°"" kilo sicim alınacaktır. Bak: l.t. P. T. T. Müd. ilinlarıaa. 

Zahire, et ve Sebze : 

Tarım C. M. Umumiliğinden; 

· ~lrıua ceza evindeki mahkum ve mevkufların 1.6.939 
en 31 Mayıs 94U mali senesi iayeıine kadar bir yıl· 

'-lllıammen o.lan IUS 12 ki!o ekmeğın l Mayıs 9JQ tari· 
itibaren l ay müddetle arttırma ve eksiltme kanu

--~ibince münakasaya konmuıtur. 
~lliplerin 998 lira 04 kuruıun. % 7,5 hesabiyle 74 lira 
:'~ı muvakkat teminat makbu.ıtarını ihale günü olan 

Perıembe gunu saat 15 de Tarsus C. M. U. !iği 
lllda toplanacak olan komisyona ibraz etmeleri· 

v'rilecek ekm.k 4 yıldız undaıa mamul olup 960 gram 
Pitirilecektir. 

tlc11aek hergiin azami saat 14 de müteahhit tarafından 
'•iııe teslim edilmiı bulunacaktır. 
~'cailtmeden müteveUit biltımum rüsum ve ilin ücret
' bilumum masraflar mütaahhide aittir. 
~bıame hakkında fazla izahat almak isteyenlerin 
t6a C. M. U. Hiine müracaatları ilin olunur. 

Gıreson Memleket Hastanesinden : 

trtakın Cinıi 
""-. , .. ---
ı1~lnci Ekmek 
~•tıci 
~· " tt 
ltltin9 Tosya 

t:;ıne Şeker 

Stıt 
~ 'l' °turt 
u~ 

'turu u" il 
8 z m 

'11day UDU 

Miktarı 

1000 
6COO 
1300 
500 

5 
2000 
1500 
200 
100 
60 

Münakasa Uazetesı 14 Mayı• 19-19 
·~----------------------------------~----------------------~~.;;;.;;;!.,;,;;;..._;.;.;:,,;_ 

Makarna 200 
Kuru Bamya 10 
Sabun 400 
Sade yağı 400 
Bulgur 150 
Zeytin yağı 50 
Zeytin 100 
Kuru yassı Fasulya 150 
Patates 1000 
Soğan 750 
Koyun P.ti 4000 
Salça 80 
Piriııci uıııı 40 
Nişasta 25 
Nohut 150 
Mercimek 150 
Yukarki listede: cins ve mık tarları yazılı Haslaııeuiu 939 

yılına ait 26 Kalf'!m iaşesi 22 5.939 tarihine tesadüf eden paıarte
si gunu Eııaı on beste isteklilerine ihale edilmek üzere 20 
gün müddetle Eksiltmeye çıkarılmıştır. l~teklılcrin 314 lira 47 
kuruş muvakkat teminatile birJikte ve gö:ıterilen günde Daimt 
Encümende hazır bulunmaları ilao olunur. 

Ş. Karahisar C. Müddei U mumiliğinden : 

Kazamız Cezaevi ekmek ve e§yasının bıı s<·neki münaka
sa ve ihalesi 20 mayıs 939 cumarte ı günü merkozi kazada 
icra kılınacağından taliplerin yevmü mezkerda depozito akçe
leri ile memuriyetimize würacaat etmeleri ilan olunur. 

Samsun C. Müddeimumiliğinden ; 

Samsun merkez ceza evinde bulunan mahkum ve mev
kuflar için halis buğday unundan yapılacak üçüncü nevi ek· 
ıoek ihtiyacı 100 bin kilodan ibaret olup 7.5.939 tarihinden 
itibaren 15 gün müddetle ve kapalı zarf usulile aıağıdaki 
şartlar mucibince münakasaya konulmuştur. 

Teklif edilen fiat muvafık görüldüğü takdirde ~2.5.939 
pazartesi giınü saat 15 de Samsun C. M. U. 1iği makamın· 
da toplanacak komisyon marifetile ihalesi yapılacaktır. 

~Devamı 4ncü sayfada) 

ZL r-- l! 

İstanbul Jandarma Satınalma Komısyonundan: 
Miktıuı ve Cinıi Tahmin B. İlk teminatı 

Lira Kr. Lira Kr • . 
Altı milyon metre kurıuni makara ipliti 2256 00 

Yedi milyon metre beyaz makara ipliti 2590 00 

4846 00 3ö.i 45 

l - Ciaıi, Mık.tarı, Tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarlda ya 
z.ıh 6.00u.000 metre kurfuni ve 7.UU0.0lı0 metre beyaz makara ipli~i 
15 mayıa 939 pazarteaı ~ünü 1aat l:> de latanbul üedii'pafadaki Jan· 
dıuma Satıualma Komııyonunca açık ekııltme ile Htıa• ahnac•ktır. 

2 - Şartname, evsaf ve numune her ırün adı aeçen komıayon
da ıörülebılır, yeya ıartname bedelaiı. aldırılabıhr. 

3 - 2400 1ayılı kanunun farllauoı haız iıteklileriu belli ıüa 
ve 1aatte vesika v• ilk temınat!ıuıle Komııyouda bulunmaları. 

(2Y4l) 4-4 

İstanbul P.T.T. Müdürlüğünden 
İdare bendıy• ibtıyac:ı i~in 500 kilo ııcim alımı pazarlıia ko-• 11ulmuştur. P&zıulık l7.5.~J9 çuf"mba ııuat 15,30 da ti. pollahaoe 

bıua.ı alt katta müfetLıtlık oda•ıoda toplaoacak a1ım ıalım komı· 
5yonuuda yapılacaktır. 

Muhammen becıeı 425 lira muvakkat teminat 31 lira 88 kuruştur. 
Talipluin şartname ve mühürlü liİcİm uumunı:ıioi ıörmek ve 

muvakkat temiuallarıua yalırm .. k ÜJ.ere ç•hfm& aüoleriode me1.kür 
müdürlük idari kalem levazım kıımıaa, pazarlık aüo ve 1aatınde 
de .komi9yona müracaatları (3316) 

Cinai Mikdarı Muhaw. be. % 7 ,5 te. Eksiltme 
lira krş. lira krş. Şekli Saati 

----------· -- -----
Eczayı tıbbiye 67 kal. 533 46 40 - aç. eks. 16 
Lastik çizme 84U çift 4794 - 359 55 ,, 16,30 

1 - Liste ve şartnamesi mucibince yukarda cins ve 
mikdarı yazılı 2 kalem malzeme açık eksiltme usuliyle sa
tın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli, muvakkat teminatl~rı, eksilt
me saatleri hizalarında gösterılmiştir. 

ili - Eksıltme JU. V .9J9 Sah aiinü Kabataşda Levazım 
Müdüriyetindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Liste ve şartnameior her gün parasız, sözü ge· 
çen Şubeden alınabilir. 

V - Listik çizmeye iştirak edecekler fiyatsız teklif
lerinin münaka.sa gününden üç gün evveline kadar fuz Fen 
Şubesine vermeleri lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve 
saatlerde % 7,5 güvenme paralariyle mezkür Komisyona 
aelmeleri. (3379) 1-4 

1 - Şartname ve numunesi mucibince 120 ton siklop 
çemberi (Kapalı zarf usulile) eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli beher tonun sif İstanbul 123 
lira hesabile 14760 lira, muvakkat teminah 1107 liradır. 

ili - Eksiltme 29.5.939 pazartesi günü saat 15 de Ka
bataşda Levazım Şubesi Müdüriyetindeki Alım Komiıyo· 
nunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve niımune her gön ıiS:ıii geçen fU• 
beden parasız alınabilir. 

V - İstekliler mühürlü teklif mektubunu kanuni ve· 
saikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfları ihale saatinden bir 
saat evveline kadar Komisyon Başkanlığma makbuz mu· 
kabilinde vermeleri lazımdır. (3166) 2-4 

• • • 
I - Çamaltı tuzlası için ıartnameıi mucibince 160.000 

Kg. ağır dizel yağı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuıtur. 
il - Muhammen bedeli 11200 muvakkat teminah 840 

liradır. 

111 - Eksiltme 25.5.939 perşembe güntı saat 14 de 
Kabataşta Levazım Şubesi Müdiiriyetindeki Alım Komis• 
yonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her giin ıözil geçen Şubeden paraaız 
alınabilir. 

v - isteklilerin kanuni vesaikle % 7,5 gtıyenme pa· 
rası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek 
kapalı zarflarm ihale saatinden bir saat evveline kadar mez
kür Komisyon Baıkanlığına makbuz mukabilinde yerme
leri lizındır. (3203) 2-4 

.. - • •• • ,.. c -"' 

Cinsi Mikdarı Muh. be. % 7,5 te. eksiltme aaat 
lira kr. lira kr. ıekli 

Çıralı kalas Tt: 32,426 m3 1459, 17 109.43 aç. elu. 16,30 
,, tahta 

I - Yukarda miktarı yazılı kereste açık eka iltmeye 
konmuştur. 

il - Muhammen bedeli, muvakkat teminatı eksiltme 
saati hizasında gösterilmiştir. 

111 - Eksiltme 18. V .9 ~9 perşembe günü Kabatafda 
Levazım Şubesi Müdüriyetindeki Alım Komisyonunda yapı• 
lacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden para
sız alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gtin ve aa
atte % 7,<f> güvenme paralarile mezkür komisyonuna gel-
meleri. \3243) 3-4 

• • • 
Cinsi Miktarı Saat 
----- ---
Çivili kayış kalın Ekselsiyor 50 metre ) 

" " " 
Rap it 250 

" 
) 14 

" " 
ıoce 

" 420 
" 

) 

720 
1 - Yukarda cins ve miktarı yazılı malzeme mllteah

hit hesabına pazarlıkla eksiltmeye konmuıtur. 
11 - Eksiltme 22. V .939 puarteai gllnO Kabatatda Le

vazım Şubesi Müdüriyetindeki Alım Komisyonunda yapıla· 
caktır . 

111 Şartname ve nümuneler her giln ıözti geçen Şube· 
den parasız alınabilir. (3097) 3-4 

• •• ""\ . 
1 - 19.IV.939 tarihinde ihale edilemeyen 25000 Top 

siğara kağıdı şartname ve nümuneleri mucibince ataiı· 
daki izahat dairesinde yeniden ve kapalı zarf usulile ek
siltmeye konmuştur. 

il - Siğara kağıdı toplan 30 tefrikli ve 660X700 eh' 
adında olacaktır. Bu eb'adda veremeyenler kısmen 528X700 
veya 352X700 eb'adında verebilirler. 

111 - Alınacak siğara kAğıdlaranın muhammen bedeli 
600X700 eh ad üzerinden sif İstanbul 192 kuruı heaabile 
48000 lira olup % 7,n muvakkat teminatı 3600 liradır. Yu· 
karda yazılı diğer iki eb'adda kAğıt vermek istiyenler dahi 
600X700 eb'adı esas olmak üzere fiat teklif edecekler Ye 
her eb'addan ne kadar miktar kAğıt vereceklerini mektup· 
larında kayıd ve tasrih edeceklerdir. Bu takdirde fula it
çilik farkına karşı olmak üzere teklif olunan fiat)ardan 
528X700 eb'adı kağıtlar için % 1,5 ve 352X700 eb'adh ki· 
ğıtlar için % 3 nisbetinde ayrıca tenzilAt yapılacaktır. 

iV - Eksiltme 15.V.939 tarihinde pazartesi g6ntl ıa· 
at 16 da Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubeıindeki A
lım Komisyonunda yapılacaktır. 

V - Şartname ve nümune her gün s6zü geçen Şube
den ve İzmir, Ankara Baımüd6rlllklerinden 240 karuı mu• 
kabilinde alınabilir. 

VI - Eksiltmeye iştirak edecekler mllhtlrltı teklif mek· 
tubunu ve % 7,5 teminat parası makbuzu veya banka te
minat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfları ihale saatin
den bir ıaat evveline kadar mezktlr Komiıyon Baıkanlı
tına makbuz mukabilinde Termit olmalıdırlar. (2768) 4.-4 
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ABONNEMENTS 
Ville et ProvincP. 
3 MUIS Ptrs 450 
o " 850 

12 ~ ı:oo 
Etranger: 12 mois Ptrs 2700 

--- -..- -- -- -- ----------
L No. Pars 5 
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DIMANCHE 

Quotidien des Adjuclicatiohs 
ADMJNISTRATION 

Y oghourtchou Han 
l er Ettıge, N. ~4 

Ga!ata, PerchPmbe Baz:ır 

IJoite Postale N. 1261 

a l · Administration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Tell~phone : 49442 _,,,,; 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Repar. pave s/route Knndilli-Fener 
Conıtr. bitiase Maison Peuple et Pcuti a 

Amasyıa (aj.) 

Mode 

d'adjudicat. 

Gre a gre 
,, 

Prix 

estimatif 

470 12 

Caution. 

provisoire 

Lieu d'adjudication et du 

Cahier des Charges 

70 52 Com. Perm. Municip. Iıt. 
Pıesid. P.R.P. Amasya 

Jour~ Heures 

16-5-39 14 30 
22-5-39 15 -

Prodult• Chlmlquee et Pharmaceutlques·lnstrum,.nts Sanlbılr s-Fournlture pour Hopltau:ı:_ 

Produitı pharmaceutiques : 67 lofı Publique 

Hablllemttnt - Ch,.ussures - Tls•us - Culrs 

Botteı en caoutchouc : 840 paires 

Travaux d'tmprlmerle - Papeterle 

Machl.ne a ecrire de. lettreı et tableaux 

Dlvers 

Ficelle : 500 k 
Fer en acier mou: 4596 k. 
Articlu de ıport : 22 lotı 
Pioche1, pelles ete. : 14 lot 
Materiel et inıtrumenb pour ıtation pre· 

cision gaz a air 

Provlalona 

Publique 

Gr' ıi gre 

Gre a gre 

" 
" 
" Publique 

Tbe : 2 t. Pli cach. 
Pain : 48 t. Publique 

,, 150 t. Pli cach. 
Pains pour les peoitenciera de "du~la: 98820 k. ,, 

B) Adjudications a la surenchere 

Bouee en fer 
Huile de machioe et e1Sence de roıe 
Articlea d•ioventaires : 537 lobı 

,, " camelote 
Dechet de cuir : 9 t. 
Lltı en fer, couvertureı en laine et ma-

cbine iı ecrire : 26 lotı 
Mıııchine de benzine camelote : 2 p. 
Concaueur de fer camelcle 
Boiı de 1apin : 2324 m3 
Machine·outil a t?ur modele aoglaiı 

Publique 

n 

Gre i gre 

n 

n 
Publiqıie 

Pli cach. 

" 

533 46 

4794 -

255 -

425 -

2800 -

6100 -
576 -

ı 1250° -

1406 86 
180 96 
258 43 
540 -
160 30 

40 -

Camion et camionnette 
Auto u1age 

Grc a gre 130 -
600 -
90 70 Dıvera articleı : 411 lots 

Decombrea de boutıques Gre a gre 250 -

(3 ncü sayfadan devam) 

% 7,5 nisbetinde 543 lira 75 kuruşluk teminatı mu
vekkete alınacaktır. 

Şartname parasız olarak ceza evi müdürlüğilnden ve
rilecektir. 

Teklif mektupları ibale günü olan 22.5.939 pazartesi 
günü saat 14 de kadar kabu edilecektir. 

Ankara Nüıııunc: Hustant sı B ~tahib ığiııden: 

Mıktan Muvakkat İhale 
Cinsi Kilo Tutarı ıeıııinat şekli İhale tarihi 

Lira Lira K. 
Karaman eti 10r:l00 2 l 2Ll0 159 >O lK ıpalı 30.) 939 s ıh saat 13,30

1 
Kuzu eti 2000 900 6 7 ~o ,, . ,, ,, ,, ,, 
Sömikok 1200 tou 31200 2340 00 ,, ,. ,, ,, 1 l 

Ankara Nünıuu<' hıı tane inın 19:~9 mai yllıııa aıd et ve 
kömür miktıırlııril,... tutarı ve muvakkat gtlıaııtısi ve ıhale tarih 
ve saati yukarıda g<.ıat"rilmiştir. I~teıdil~rin l~90 s yılı kımu
nun taritatı dairesin<l~ hnırlıyacakları teklif mekıublarını beJli 
gün ve saatten bir saat evveline karlar Ankara Nümune hasta·· 
ne5İnde müieşekkil komi yona vermeleri. 

Şartnamef<'rİ görmek istiyenJer her gün Ankarada Nümu· 
ne hastanesi İdaresinde, lsıanbulda Sıhhui ve içtimai Muave
net Müdürlüğünde görebılirJer. 

40 - Com Ach. Econ. Monop. Kabatache 30-5-39 16 -

359 55 Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 30-5-39 16 30 

38 25 Com. Perm. Municip. lst. 16-5-39 14 30 

31 88 

210 -

457 -
41 20 

843 75 
750 -

--
81 
24 os 

6-
15') -
854 07 

9 15 

37 50 

Dir. P.T.T. lst. 17-5-39 
Com. Ach. Comm. Milit. lıt. Fındıklı 15-5-~9 

" " 
18-5-39 

n " 
18!5-39 

Municip. lzmir 26-5-39 

Com Ach Int Marit. Minist. Def. Nat. 29-5-39 
Procureur Gen. Sorgun 23-5-39 
Dir. Maison Penale Adana 30-5-39 
Procurcur Gen. Muğla 29-5 39 

Oir. Deniz.bank lzmir 15-5-39 
Dir. Vente3 Douaneı Iat. 15-5-39 

n " 
15-5-39 

" " 
15-5-39 

Com. Ach. lnt. Tophane lll-5-39 
Com. Acb. Office Sanit. Po rt lst 16-5-39 

" 16-5-39 
Viley~t Kocaeli 29-5-39 
Dir. Foret Vil. Antalya 29.5.39 
3enıe Bur. Executif lıt. Galata Arab 15-5-39 

Camı, Rue Makaracılar No 29 
Dir. P.T.T ht. 17-5-39 
Dir. Biene Nat. Ist. 29.s-a9 

" " 29-5-39 
Com. Perm. Municip. l.t. 16-5-39 

15 30 
Jl 
il -
11 -
16 -

16 -
10-
11 -
15 -

11 -
13 -
10-
10-
15 30 
15 -

15 -
15 -
16 -
9 30 

' 15 -
14-
14 -
14 30 

Mıığla Ask<>ri Satınalma Komisyonundan : ı 

Muğla garnizonu için 85000 kilo ve Milli.:, Küllük gar
niıonlan için 75000 kilo ki ceman l60.000 kilo sığır eti kıı-1 
palı z:ırfla ek iltmt:ye konulmuşıur. ihaleleri 28.5.939 pazarte- ' 
si günü aat 1 · d~ yupdacakur. Muğla garnizonuna ait olanın 1 

tutdrı 19350 lira ilk temin tı 1467 liradır. Milas, KülJük gar
n zonla ıııa ait olnnı.ı tut rı 17l50 lira iJk teminatı 1294 1ıra
dır. Teklit rneklupları ıhale ~autinden bir saat evvel verilme
lidir. Şartnameleri Muğlada Ko. da görülebilir. Kanuni vesli
ki haiz olanların Muğlada As. Sa. Al. Ko. na müracatları. 

Vize Tümen Satınalma Komiıyooundan : . 
Tümen birlikleri için 45 ton Barbunya fasulyesi aatın alana• 

caktır İstek!ilerin lfl.5.939 pazartesi günü Vizede Tüm. Sahoalma 
Komi•yonun ı müracaatları. 

M M. V. Deuiz Merkez Lvz. Satmalma Komisyonundan: 

1 - Tahmin edilen kıymeti 6, 100 lira olan 2,000 kilo 
çayın kapalı zarfla müoakasası 29.5.939 tarihine rastlayan 
pazartesi günü saat 16 da Vekalet binasında müteşekkil 
Komisyonumuzda icra edilecektir. 

2 - Şartnamesini almak isteyenlerin her gün Komis
yona müracaatları. 

3 - Münakasaya girmek isteyenlerin 457,50 liralık ilk 

~·:/ı 
pi J. 

teminat ve 1'anuni belgelerini havi kapalı ıarfJ~rı 1;11 
günde münakasa saatinden en geç bir saat evveb~~j. f' 
makbuz mukabilinda Komisyon Başkanlığına verıııe 
tada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Silifke Jandarma Okulu Komutanlıfından : 
j&al• 

Miktarı Beher kilosu 
Erzakın cı'nı'ı k' I ı.. a 'A11l ı o ~· s • fı"''P' 

Erimış aade yağı 1600 82 50 zz.5 ~ l 
Sığır eti 10000 12 - 22-5~ _.l 
Beyaz peynir EOO 53 50 5!1-" 
f uçu zeytini 800 3.1 50 ~·5.~ fe 
Çapa' marka makarna 1500 23 50 ız·6-~ S 
Arpa 1800 4 25 tJ.5-'fl' 
Sa111an 1800 l el~ 

Silifke J. Okahıou dört aylık ihtiyacı olan yukarıd• ıtı .1 
mikdarı yazılı yedi kalem me·ndda ia,eei 8.5.939 gilouııdeııol'~rı 
15 sıuo müddetle açık eksiltme •ur~tile e.kıiltmeye "?"te , J 
Taliplilerin ° ~ 7.5 tenıınat muvakkat& paralarile biri•"~• r, 

. rol"" 
muayyeninde okul karertabında teşekkül edecek Ko1J1ı• 
caatları ilan olunur. 

d .,: 
Bursa Askeri Satınalma Komisyonu Reiıliğ'İf1 ; d• 
30 bin kılo süt 24.5.939 çar~amba günü saat 1 tıD 

aa Tümen Satınalma komiıyonunda eksiltme ile 11 

nacaktır. 

İlk teminatı 247,5 liradır. l bifit 
Şartnamesi her gün mezktir komisyonda görO e ~ 

: ' ' Muğla Cumhuriyet Müddeiumomiliğiodell ·bi#4 ~ ~: 
Muğla ceza evinin 1 .6·39 tarihinden 1.6.40 tar\ ~,4 "'i 

dar bir senelik tahminen 98820 kilo ekmek ihtir•;.,,,--~. 
zarf usulile olbabdaki şartnamesi mucibince ıııu \ı 1 

çıkarılmıştır. 6 ~e 
29.5.39 tarihine müaadif pazartesi günl\ saat 1 eli 

le edileceğinden talihlerin muvakkat teminat ,1'~,. 
750 liralık banka mektubu veya nakid ve şartnaııı d~ 
kıymetler üzerinden istikrazı dahili veya Ergani ııı• ~o 
viJi yatırarak yevmi mezkurda dairemiz mi.\bsy•• e<I 
nuna ve şartnamesini görmek istiyenlerin de ceı• 
dürlüğüne müracaatları ilAn olunur. 

b) uz 

ve 

İııtanbul P. T. T. Müdürlüğünden : bd ' 
. e 
idare nakil vasıtaları arasında olup bu ker ve 

·ıe çıkarılan Benz marka 2 tonluk bir kamyonet 1 ,ı ~' 
marka 3 tonluk bir kamyonun talibine satıl~'te ~ \ 
lığa konulmuştur. Pazarlık 17.5.939 günü saat 1 c'~ t 

tane binası alt katta müfettişlik odasında topl•11~J~ ~U 
satım komisyonunda yapılacaktır. Muhammen 
lira muvakkat teminat 9 lira 75 kuruştur. ere ~ 

Taliberin sözü geçen kamyonları görmek lij ;~Jl 
cide idare garajına veya müdürlük ambarı bahç~ ~ ~· 
nameyi görmek ve muvakkat teminatı yatırJJl• ~ ıJ . 
çalı~ma günierinde mezkur müdürlük idari Kale 

9
, ~ t, 

kısmına ve pazarlık gün ve saatinde kooıi•1° ~~ 
caatleri. ' 

: '~ İzmir Orman Çevirge MüdürlllğündeJJ ılı' \ 
İzmir merkezinin Tırazlı köyü civarında b;I ~ 

viz alanı Devlet ormanından 408 kental P1~ tl' ~IJ 
11.5.939 tarihinden itibaren on beş gün mil~ eıt'.,~ ~i 
artırma ile satışa çıkarılmıştır. Beher kentslinJJJ1'~ ~ 
bedeli 36 kuruş teminatı muvakkatesi t 1 lira 2 14 JI ~t 
hale 26.5.93\) tarihine müsaclif cuma günü ıaat 

1 
f \~, 

çevirge müdürlüğü binasında yapılacaktır. faı 1 ~ ~ 
almak isteyenlerin orman çevirge müdürlü~iiJJ' 
ları ilin olunur. el ~ 

imtiyaz sahibi ve yazı işleri Direktörü : fıpııail 
Ba1ıldatı r•r: Merkea BaıımeYi, Galata 


