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Umum Tüccarların ve ü e~hhitlerin meslt)ki Organıdır 

EMLEKET 
HABERLERi 

• • * Keşif hede!i 13119 lira 71 kuruş olaıı b:urbagalıdert· da yapılacaktır Evkaf ve ıartnamesi 240 kuruıa alınabilir. 
kcm.ırında yapılacak f'o :septıklerle mevcut ınerralı.iı ın ıslah ve Ve nümunesi g-örülebilir. İsteklilerin kanunun 2,3 cil matl
turniri işi kapalı ıaıfla eksiltmeye knnıılmuşıur. Eksiltme delerinde yazılı vesaikle birlikte ilk teminat ve teklif mek-
23 5.939 Salı giirıiı <:aat J5 de Daimi Encümı nde yapılacak· tublarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Aaka· 
tır. Şartname i Levazım Müdürlüğüodt görülı·bilir. İstekliler rada Komisyona vermeleri. 
2490 Qayıh kanunda yazılı ve:sikadar ha~ka eksiltnıeden evvel -----=,,_ __________________ _ 

r, 
~ Nleyva ve Sebze 
~ Peratlfleri Birliği 

Yeni Amerikan Ticaret 
Anlaşması Dün Merlyet 

Mevkiine Cirdi 

Mecari Şu.besinde.o alacakları 3hliyet vesik~site 983 lira 98 Kereste tahta ve saire 
kuruşluk ılk temıaat makbuz veya me. tubıle beraber tekhf -----'--------
mektuplarını havi kapalı zarflarını yu"'Jr la ) Jzılı günde saat İnhi'tiarlar -Çanıaltı Tuzlası Münürlüğünden : 

~"cat emtiamız arasında en 
l!ıevki alan mahsullerı 

ttınek ve bu suretle it
~ \'e ihracat müvaz.enemi-
~ Cet lehine çevirmek mak
~~ .. tayesile İktisat Vekaletinde 

ili eden ihracatı teşkilat
a bürosu, maksadına dahil 
İçin, merkezi İstanbul ol· 
İiıere yaş meyva ve 

ttljl(~oper atifleri Birliği vücü
e{ılıniş ve bu birlıği muk· 
~!tre tevdi etmiştir. 
~ 1k, ilk iş olarak Almanya· 
"\ruo gönderdiği gibi bil· 
Dörtyol portakallannı Al· 

Yeni Türk - Amerikan ticaret 
anlaşması dünden itibaren mer'i
yet mcvkiine girmiş bulunmakta
dır. Yeni anlaşma klering ve ta
kas kibi usullere istinad etmeyip, 
serbest döviz esasına istinad et· 
mektedir. 

Yeni anlaşma mucibince mem
leketimizden ihraç edilecek emtia
nın bedeli Amerika tarafmdao 
derhal dövizle ödenecektir. Bun~ 
mukabil Amerikadan memleketi
mize idhal edilecek emtianın be· 
dellerı de, bütün memleketlerden 
vuku .bulan ithalatımızın yüzde l 1 
ine kadar olan miktarı keza ser
best dövizle ödenecektir. Bir kı-

~'da çok müsait şartlarla sat
e leıtim etbği portakallar da 

1ki ila ü,. fira vermek su-
" T sım emtiamızın fiatları dünya pi· 
~._, ıneyva ve sebze ihracat yasalarına nazaran daha yüksek 
~de bir rekor kazanmışbr. olduğundan, bunların Amerikaya 
~~ •. k .Hamburgtaki Türk Qfi. ithalinı kolaylaştırmak için Ameri· 

•ıun resmi beyanab Ye ge· kagümrük resimlerinde birer mik
'-'Gtteri Alman ihracatcı fir· tar tenzilat yapılmıştır. 
· lehimize olan işarab bize Yapılan tenzilat tütün librcıin· 

14 e kadar Daimi Encümene vermelidirler. lfo ~aatten sonra 
verilecek zarflar kabul olunmaz. 

l tanbul Komutanlığı Satmalma Komısyonuııdnn : 

Ayazağada Süvari Binicilik okulunda ot ve saman amba
rı tamir ettirilecektir. Açık eksıltme ile ihalesi 22 mayıs 939 
pazarte i günü saat ll de yapılacaktır. Muhammen keşif bede
li 2067 !ıra 7 .. l kuıuli'tur. lık teminat 156 liradır. Şartnamesi 
ve keşif cetveli ve sairesi b ·deli mukabilinde komutanlık in
şaat şubesinden verilebilir. isteklilerinin ilk Uıminat makbuzu 
veya ınektublarıle :li90 ::;ayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rinde yazıJı vesikalarile Vılılyet Nafıa Fı n müdürlüklerinden 

ihaleden sekiz gün evvel alacı · ları vesika!arile beraber belli 
gün ve saatte f'mdıkhda Komutanlık S.ıtınalmn Komisyonuna 
gel ıneleı i. 

Çorlu Kor Satınalmn Komisyonundan : 

Çorluda ıki adet anb.ır yaptırılacaktır. Her iki:sinin 
bedeli 42643 lira 30 kuruştur. 

Kor 

Moralya 4 X 7 X 100 sm. 14400 adet 40.320 M.J . 
Tuzlamız içın yukarıda cin3' miktan yaıılı kereste ekailt· 

meye konmuştur. 
Beher metre mikibıuın l>edeli 42 lira muva•kat teminat& 

147 liradır. 
Şartnamesi her gün müdürlüğümüzdell alınabilir. 
Taliplerin ekS'i)tme günü olan 22.5.939 pazartesi 

saat 14 de teminat akçelt3rile birlikte müdürlüğümüzde 
nacak komiı3yona müra aatları. 

ıilni 
topla· 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonundan: 
2650 adet lata, 6 l 72 adet anbalaj lık tahta alınacaktır. Her 

birinin .ayrı ayrı pazarlıkla eksiltmesi 9.5.939 sah gllnl ıaat 
14,30 da Tophanede İstanbul levazım Amirliği ıabnalma 
Komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin kati teminatlarile 
beraber belli saatte komisyona gelmeleri. 

• • • 
Kontrplak alınacaktır. Bıık Müteferrik sütununda TGrk· 

kuşu Gen. Direk. ilanına. 

----------------------------------------Yor ki memleketimizin mah· d 30 f d k 8 · · d 3 fı 
' İyj le•kilitlaııdırıldıkı tak· e ' ın 1 ta ' ıncır e ' 5 

ı.ı Y 5 tıkta, 2,5, halının beher ayak mu· 
e~lllnuniyeti mucip neticeler rabbaında 30 seııt (bir aent elli 

lbalej 8 5.919 pa,.arl ~i guuü saat 15 te Çorluda 
Satınıılıncl Ko:nı~yo'lun li µat..ırlıkla yapıhıcakıır. 

projele· Mobilya, ve Büro Eşya, Muşamba, Halı v.s. Bu ı~ lı kkıııd.ı &nlilıntl edinmek ve şartname ve 
rini görmek iı:;tiyeıılerın ku ı1isyonumuza müracaatları. ~ tbilecektir. para) palamut hülisasında yüzde 

k bu ibracat işlerinde do- beş, meyankökünde yüzde J 1 nis
. de ehemmiyet vermiş ve belindedir. Memleketimize Ameri· 
~peratiflerini geniş mik· kadan yapılan itlialihn gümrük 
0ınates ekmeğe teşvik et-&· resimlerin.fo de, radyoda yüzde 

' ırtik Kooperatiflerin mal- 70, yedek parçalarında SS, otomo-
~lınak ve onlara dış pa· bil, Kamyon ve yedek parçaların-

ı.... leniş mabreçler bulmak da 60, yarı mamul derilerde 40, 
. "'1•klc.ül etmiş bir müessese 

11 boru makinelerile f ıijiderlerde yüz 
d' nazaran bu gün kavunu de 12 nisbetinde tenzilat yapıl

•..ı 0taıatui, yaş üı.ümü ve yaş mıştır. 
~ •rı ihraç edebilecek tedbir· Anlaşma muvakkat mahiyette 
~.~ır. b 
'lılll, er, ziyade ambalaja e• olup, bu yeni şekıl ir müddet 
f'ıt hl verdiği için portakalla- tatbik edildikten sanra mütekabil 'f; "trm emesinde temin ettiti ticaretin inkişafında pratik netice
ıe,•ltı.Yeti diğer yaş meyYala- ler görülemediği takdirde, bunla
)l)ldltıd ederse ve istikbalde rın izalesi imkanları görüşülecek· 
İçi il gider•e muvaffak olma· tir. 
~ rı hiç bir aebep yoktur. Dün ilk defa olarak ve yeni 
-:: Almanlara beş vagon pı· esaslara göre Amerikaya bir parti 
· ltıağa mu~affak olan Koo· halanın ihraç muamelesi y.spılmış· 

8irr .ı;• il - l · · · tır. 

Dahıı.iye Vekaletinden : 

Kırklareli k..ı~ab.l~ının 320 hektarlık kısmının halihaz ı r 
hartalanlt.! bunu muhat 8) hektarlık kısım ile 400 hektara 
varan sııhanın yalnıt l /400J nıikyash ınünhanili hartaaının 

yeaiden alımı i~i kdp;.ılı zırf u.,ulile eksiltmeye çıkarılmıştır . 
İşin maktu b ·Jeli 530) lıradı'r. 
Eksılt ne 22 m1y1:ı 939 pazrrtesi gü ıü ::saat 15 te Kırk· 

lareli Belediye dairesinde B...lediye eksiltme komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

Muvalkat le nhat 412,5 liradır Ş ırtn n ler para-;ız o
larak Ankarada B :lcdıy ·ler lmı:ır H~yeti Feu Şefıi~in Jen vak· 
tinde iştirak \"e;:,ik.a:sı alınıları v~ bu vesikayı t ·klıf mektup· 
larına koymaları lazımdır 

Tekliflerin tayin cjilen günde saat 14 e kad1r Kırklareli 
Belediyesine vermi~ olması veya po:ıta ile bu saate kadar gön· 
dermiş olmaları lizı mdır. 

111 ti 'a
1
' yaı ~ul mk erımdııı, İthalat ve ihracat firmaları an· 

le. illa anmızı, çı e ve o· l h"k" 1 . . t tb.k' k 1 ı f V S K . d "'?1izi Avrupa pıyasalannda I aş~~ u um :rı?ın a 1 1 şe 1 • Mılli Mu da aa ek aleti atına ima omısyonun an : 
, •çin hiç bir müşkülat ler,uıkm pek musaıd ol~uğunu ve 1 Eskişehirde yapılacak hava hastane .. j kapalı zarfla ek-

tı. ~ ~. d' ta bı atta verecek netıceler hali· 'f b d I' O ı· O k 
oıı~. L ~nkne ıyoruz. k d . d"d b' t b . :\ at siltmeye konulmuştur. Keşı e e ı 52 427 ıra 3 uruş o· • .qu ümetimiziıı bu hayırlı ın a şım ı en ır a mın yvr - . . . . . 

1 ~tiQıli teşebbüsden dolayJ mek mümkün 0 madığ'ını v~ yal- lup ılk temınatı 24567 lıra IÜ kurı.1ştur. Ih lesı 5.5 939 per-
ilbiz memnuniyeti zikre· nız Amerikaya ihracat yapmak İm· şembe günü saat 15 de vekalet satınalma ko. da yapılacak-

" lbüstahsillerimizin yüzünü kanlarını temin eylediği takdırde tır. Şartname ve projesi 26 lira 5 kuruş mukabilinde alınır. 
~t;ek muvaffakıyetler temin ithalat eşyası üz.erinde mühim u- 1 Eksiltmeye gireceklerin kanunun 2 ve 3 maddelerinde 
~ de Birliği idare edenler· c~zlu~a -i~tizar k~t~~~ lazım gel- 1 yazıh vesaikle birlikte ilk teminat ve teklif mektuplarını i· 

tııni ederiz. dığinı soy eme e ır er. hale saatinden bir saat evveline kadar ko. na vermeleri. 

~) MUNAKASALAR 

at-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

İstanbul Belediyesinden : 

~~~if bedeli 2300 lira olan Kadıköyünde Kurbağ~lıdere-
ltııalenmesi işi açık eksiltmeye konulmuştur. K~şıf evra

~l'trıamesi levazım Müdürlüğünde görülebilir. istekliler 
~~'Ydı kanunda yazılı vesikadan başka Mecari Şube~inden 
t llrı fen ehliyet vesikası ve ı 12 lira 50 kuruşluk ılk te
l lbakbuz ven mektubile beraber 23.5.939 Salı güoü 
~.30 da Dai~i Encümende bu~unmahd ırlar. 

İzmir Denizbank MüdürlUğiinden : 
Konak iskelesinin 615.50 lira keşif bedelli tamiratının 

eksiltmesi 9.5.939 salı günü saat 15 te Denizbank binasın· 
da yapılacaktır. İsteklilerin yüzde 7,5 teminat akçesile mü· 
racaatları ilin olunur. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan 

10000 çift fotin alınacaktır. Tahmin bedeli 48000 bin 
lira ilk teminatı 3600 liradır. Kapalı zarfla eksiltmesi 25.5.939 
perıembe günü saat 11 de Ankaraaa M.M.V. Satıaalma Ko. 

Ankara Mektepler Satınalma Komisyonundan: 

Ankara birinci orta okul için 60 adet deraaİıe ııruı 
20 adet çöp kutusu, 3 adet yazıhane koltuğu, 2 adet ıan· 
dalye, l adet masa yaptırılacaktn;. 

Her sıranın tahmini fiyatı 1530 kuruı1 katulann 500 
koltukları 3800, sandalyelerin 1900, masanın 4600 kurut· 
tur. Muvakkat teminatı 80 liradır. 

Şartname ve resimleri görmek istiyen)er her ıtın bi· 
rinci orta okul direktörlüğüne müracaat edebilirler. 

Eksiltmesi 20 mayıs 39 cumarteai gllaii ıaat 10 da mek· 
tepler muhasebeciliğinde toplanacak okullar satınalma ko· 
misyonunda yapılacak ve ihale edilecektir. 

h;teklllerin muvakkat teminatı eksiltmeden enel mek· 
tepler muhasebeciliği vezneciliğine yatırılıp alacaiı mak• 
buzu alıp komisyona verecektir. 

Selimiye A keri Satnalma Komisyonundan : 

Solimıye tümen birlikleri için 50 adet yemek masaıile 80 •· 
det yemek sırası §Brlnameye göre satın alınacaktır. PazarlıRl 
10 mayıs 939 çarşamba günii saat 14 te yapılacaktır. Yemek: 
ma:ıalı1rın 400 ve yemek sıraların mubammt>n kıymeti 240 
liradar. 1 teklilerin pazarlık için tayin edilen gün -Ye saatte 
kat'i teminat p:ıralarile birlikte Selimiyedeki Tümen satınalma 
komisyonuna gelmeleri. 

İstanbul Belediyesinden : 
Fen İşleri Müdürlüğü için liizumu olan ve hepsine 990 

lira 50 kuruş bedel tahmin edilen Acme sistem d6rt tane 
dosya dolabı ile 6500 tane acme Briıtol kart açık eksiltme• 
ye konulmu7tur. Şartnamesi Leyaz1m Müdlirlüğünde g&rtlle
bilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 74 lira 
96 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
22.5.939 Pazartesi günü saat 14,30 da Daimi Encilmende 

bulunmalıdırlar. 

Nakliyat-Boşaltma-Yükletme 

Samsun İnhisarlar Baı MüdürlOlğünden : 

Haziran 1939 iptidasından mayıı 1940 soo•nı kadar biı 



T Mayıı 1939 !'ı!ünakaea Gueteal 

Bu gün ilan olunan münakasa ve müzayedeler Listesi 

Cinıi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

A) Münakasalar 

lnfaat, Tamirat, Nafia lflerl, Malzeme Harita 

Konak lı"elesi tamiri 
Eskitehir hava but. inş. (şart. 26,05L.) 

615 50 
Kapalı s. 520427 30 

Mensucat, Elbise, Kundura, ÇamaŞır v.s. 

Fotiıı: 10000 çift (tart. 240 kr.) Kapalı z. 48000 -

Kereste, Tahta ve saire 

Lata: 2850 ad. - ambalajlık tahta: 6172 ad. Paz. 

Nakliyat Botaltma- ·Yükletme __ 
inhisarlar mamulatı nakil 
Mevaddı iohisariyenin nakli 
K6mür nakli: 198.50 t. 

Aç. elu. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Benzin: 500 teneke 

Müteferrik 

1675 -

Çimento: 195 t. 7312 50 
Demir: 15 t Aç. ekı. 2250 -
Normal parko tatı: 50000 ad. (temd.) 
Çelik kGrek: 1300 ad. Aç. ekı. beh O 65 
9-5·39 da alınacatı ilin edilen 17 kalem 

aliminyum kutu alınma11ndan sarfına· 

zar edildi 
Yanırın ıu hortumu: 300 m.-otomatik re· Paz. 

kor: 12 ad. v.ı. yangın malzemesi: 6 
kalem 

MGbOr ka.arıanu: 1 t.-çiYi: 4,5 t.-çem· 
ber: 10 t.-çember toka11: 67000 ad. 

Dizel denb moU.Sril: ~0-55 beyıirlik 
Mot6rl0 veya motaraaz mavuna 80-100 

tonluk 
MoUJrlü veya nıotlSrıilz. mavuna 
Ambalajlık kanaviçe: 33-333 m. 
Slklop çemberi: 120 t. 
Binek mekkan ve top koşumu hayvanı 
Yem torbuı a~ır beygir için: lllıO ad.-

hafif için: 400 ad. gebre: 1150 ad. 

B) MOzayedeler 

n 

" 
n 

,, 
n 

Kapalı z. 

Paz. 

Reao marka kamyonet Şevrole marka oto• Paı. 

mobil 
Teneke, ~uval ıabun, ıandak, kavanoı, 

fit• 
KGıele kırpınbsı: 9 t 

n 

MOO-
4000 -
. 
4500 -

14760 -

100-

245 -

540-

ıene müddetle inhisarlar idaresi namına Samsuna gelecPk ve 
miktarı a1ahp çoğalabilir. Yüz bin kilo miktarındaki m!mftl 
tütün, içki, ispirto, suma, barut emtiaın, levazım ve sairenin 
oehir dahilindeki nakliyatı açık eksiltmeye konulmuştur. Mu· 
hammt'!n nakliye bedeli 540 lıradır. 

ihale 8 mayıs 939 pazarte!i günü saat 14 de Başmüdür
lük komisyonunda ve inhisarlar Umum Müdürlüğünün kahu· 
lüne talikan muvakkate yapılır. 

Muvakkaten teminat akçesi 40 liradır. 
Bu babdaki oartnameyi istekliteri her gün Başmüdür· 

lükteki komisyona müracaatla görebilecekleri. 
isteklilerin tayin edilen gün ve saate komisyonda ha?.ır 

bul nmaları Hin olunur. 

* • • Haziran 939 iptidasından mayıs 1940 sonuna ka
dar bır ııene müddetle ve deniz yolHe idar~miz namına gele· 
cek ve miktarı azalıp çoğalabilir üç bin ton tuzun i keleln· 
den tuz ambarlarına rıakli açık eksıltmeye konulmuştur. Mu· 
bammen nakliye bedeli 900 liradır. 

lbale 8 ma• ıs 939 pazartesi saat 15 te Baş müdürlük ko· 
misyonunda ve inhisarlar Umum Müdürlüğünün kabulüne 
alikan muvakkatan yapılır. 

Muvakkat tenıinat Akçesi 68 liradır. 
Bu baptaki §artnameyi ieıeklilain hergün Ba~müdürlük· 

teki komisyona n ürac atla görebilecekleri. 
lsteklılerin tayın edilen gün ve saatte komisyonda hazır 

bulunmaları ilan oJudur; 

Konya inhisarlar Bat Müdürlüğünden : 

Gilindir iskelesinden ve Mersinden Ermenf'ğe ve Ermenek· 
;ten bu mahallere geri göııdcrilecek bilumum mevaddı İnhi· 
sariyenin bir sene müddetle nakli yirmi üç gün müddelte açık 
ekıiltmeye konulmuştur. 

Bu işe ait şartnameyi görmek istiyenlerin Konya ve Er· 
menek idarelerine müracaat eylemeleri. 

İhale 23 mayıs 939 pazarte!iİ günü saat on beote Konya 
inhiıarlar ba§müdürlüğü odasında yapılacaktır. 

Eksiltmeye girmek için taliplerin 2t>7 lira muvakkat te• 
minat vermeleri oartıır. 

İzmir Denizbank Müd. 
24567 10 M. M. V. SAK. 

3600 - M. M. V. SAK. 

Tophane Lvz. SAK. 

Konya İohi1arlar Batmild. 

9-5-39 15 -
25-5 39 15 -

2.5-5-39 11 -

9-5-39 14 30 

267-
11 -

268 -
,, ,, 

O. D. Y. 4 cü lılelme Kayıeri 

23-:J-39 J 5 -
23-5-39 15 -
22-5-39 15 -

126 - Diyarbakır Vilayeti 

548 50 
160 -

~3-

Diyarbakır Vilayeti 

" " Sıvaı Belediyui 
,, Nafıa MGd. 

M. M. V. SAK. 

- - Tophane Lvz, SAK. 

.. " 
600 - ,, ,, 
675 - it ,, 

750 - . " ,, 
,, ,, 

ll07 - İnhisarlar U. Müd. 
Çorlu Kor SAK. 

225- Lüleburaaz Tümen SAK. 

Balıkeair Vil. 

36 7~ Tophane Lvz. SAK. 

81 - n n 

• 

l 1·5-39 10 -

11-5-39 ıo -
11-5-39 10 
8-5-39 14 -

12-5-39 15 -

9-5-39 14 -

9-5-39 ıs -

10-5-39 15 55 
1~5-J9 15 30 

10.5-39 1 ~ 45 
9-5-39 15 30 

29-5-39 15 -
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• • • 1 - Karaman istasyonundan Karaman inhisarlar 
ambarına ve Karaman istasyonuna geri gönderilecek bil· 

I umum mevaddı inhisariyenin bir sene müddetle nakli 23 
gün için açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait şartnameyi görmek isteyenlerin Konya 
lnhiaarlar başmüdilrlüğQ ile Karaman baş memurlüğtina mG· 
racaat eylemeleri. 

3 - İhale 23 mayıı 939 pazartesi günti saat 18 to Ko· 
nya inhisarlar Başmüdilrlilğü odasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girmek için taliplerin 11 lira teminatı 
muvakkate vermeleri ıarttır. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Toprak mahsulleri ofisinden un fabrikasına 800 ton 
buğday pazarlıkla· taşıttırılacaktır. 

Taliplerin 72 liralık. teminatlariyle birlikte 8.5.39 pa
zartesi günü saat 10 da Ankara levazım amirliği ıatınalma 
komiıyonuna gelmeleri. 

Kayseri D. D. Yolları 4 İşletme MüdllrlOğOndeo : 

Sivas deposuna mali sene zarfında gelecek olan tahmi· 
nen J 9850 ton kömürün boşalma ve yükleme ve makinele
rin bırakacakları pisliklerin temizlenmesi ve buna mukubil 
pislikler içinden çıkacak kok kömürler müteahhide ait ol
mak üzere beher ton kömürün muhammen yükleme ve ak
tırma bedeli 1 o ve boıaltma bedeli 8 kurul olmak nıere bir 
ıene mllddetle açık ekıiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 22.b.939 tarihine rastlayan pazarteıi gftnll 
saat 15 de Kayıeride d6rdünc0 itleme komisyonunca yapı
lacakbr. 

isteklilerin ilk teminat olarak 268 lira vermeleri ve ka· 
nunun tayin ettiği vesikalarile birlikte aynı glln ve saatte 
dördüncü işletme komisyonuna müracaat etmeleri lazımdır. 

Bu işe ait ıartname ve mukavele projesi Sivas depo 
müdürlüğü ile 4 iıletme müdürlüğünden paraıız olarak da· 
i •tılmaktadır. 

~-~ukat, Benzin, Makina yağları v. _!.:.., 
İstanbul Belediyesinden : 1 

Karaağaç Müessesatına lüzumu olan ve hepıiot .~ 
lira bedel tahmin edilen 60 ton laye Maden KB111°1~' 
eksiltmeye konulmuııtur. Şartnamesi leTazım oındBt ~ 
de görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yaııl;;.J,il' tı 
ve 56 lira 25 kuruşluk ilk teminat makbuz veye 111._.ı ı- Üe 
beraber 22.5.939 pazartesi günü saat 14,30 da D•1 · t 
cümende bulunmalıdırlar. ~S 

~r 

Bandırma Belediyesi Elektrik işletme İdaresiodeP; el to 
Fabrikanın bir senelik ihtiyacı için 4960 lira ın11b•::ıı1 4 

bedtlinde 64 ton motorin açık eksiltmt ıuetile aho• 
Buna nit şartname parasıı olarak idareden verilir. ~f 

İhale 26.5.939 cuma günü saat 15 de idare ıo ,~· g.3 
nunda icra edilecektir. Eksiltme) e iştirak için 3-2 lir• 111" 

kat tP. ıninat yatacmak mecburidir. Keyfiyet istekli ol 
bilirıuıek üzere il4n olunur. f 

• * • Fabı ikanın bir senelik ihtiyacı için 1200 Jira rJJll~ 
men bedelinde 4 ton makine yağı açık eksiltme surıtil• • 
caktır. 

ihale 26.5.939 cuma günö aat 15 de idare 
ca icra edilecektir. 

Buna ait şartname bedelsiz olarak idareden verilir· 
Ek~iltmeye iştirrk için % 7,5 muvakkat tenıiuat 1~~6' 

mecburidir. Keyfiyet istekli olanlarca bilinmek üzere J 

luour. 

Müteferrik 
İnhisarlar U. Müdürlüiünden : ~ 

Listesi mucibince 7 4 kalem demir malzemesi ,çı 
siltme usulile mubayaa olunacaktır. ~ 

Muhammen bedeli 475 lira, muvakkat teminatı 
radır. 

Eksiletme 22.5.939 pazartesi günü ıaat 16,30 Ol. 
bataŞda Levazım Şubesi Müdüriyetindeki Alım " 
nunda yapılacaktır . ; 

Listeler her gün sözü geçen Şubeden paraııı al ~ 
istekliler in eksiltme için tayin edilen günde 

güvenme paralarile mezkur Komisyona ielmeleri· 

Sivas Nafıa Miidürlüğünden . ~ 
Eksiltmeye konulan iı : Dairede mevcut 0011111 ~ 

hile beheri 65 kuruştan 1200 kiloluk 1300 adet çıl 
mubayaası. 

ihale 12.5.939 cuma günü saat 15 de VilAyet 
ninde yapılacakbr. 

Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 63 lir~ı 
vakkat teminat vermeleri ve ticaret odasında ~· 
duklarına dair sicil varakası ibraz eylemeleri lAı• 

Sivas Belediyesinden ; t 
Beheri 7 kuruş bedeli muhamminli 50000 ad• 

parke taşının birinci ihalesinde talip ç1kmad1ğınd.•~ 
tarihine teıadüf eden pazarteai günü saat 14 de ib 
mek üzere IO gün müddetle temdid edildi. Talip 

0 

yevmi mezkürda teminat paralarile birlikte ıııOt 
ilan olunur. 

Diyarbakır Vilayet Daimi Encümeninde~ j 
Nafıa dairesinin eksiltme suretile 195 ton çıdl 

ton demir .ve 500 teneke benzin alınacaktır. d 
Çimentonun tahmin bedeli 7312 lira 50 kur~f 

2250 Hra ve benzinin 1675 1iradır. İlk teminat ç~ ·. 
~8 lira 50 kuruş, demirin 160 lira ve benıinin ~-ıi)/ 
ihale 11.5.939 perşembe günü .saat 10 dadır. lıtev 
imi encümene müracaatları ilan olunur. 
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Türkkuşu Genel Uirektörlilğttnden: .ıı il~u 
l
. ~P'" 

Türkkuşu merkez deposu için vida, çivi yer~ lO 
gibi muhtelit malzeme alınacaktır. Bu malzeoıtPlfJ r Ş, 
men bedeli 10500 ve muvakkat teminatı 787.S lir•d• ~~ '4e 

İhale 17.5.9'.\9 çarşamba günü saat 15,30 kapah 
liyle Türkkuşu genel direktörlüğünde yapılacaktır. / 

Malzemenin miktar ve evıaf listeleri Tk. Satı 
mirliğinden i::ıti~enlere r>arasız verilir. fi 

Türkkuşu ıle henüz münasebete giren mileset8 ~· 
lardan aranacak belgeler : ticaret vesikaları ve sirk.61 o1 

isteklilerin arttırma eksitme kanundaki 0artıara JP 
larak kapatılmış zarflarını ihale günü aaat 14,30 k• 
nalına A · irliğine vermeleri icap eder. ; 

• * * Atelyemiz için 2.5. 1939 da ihalesi yapıl• 
letlerile tesviyeci takımlarına teklif edilen tiyat Jayı1' -~~ 
lıımadığından eksiltmesi 17.5.939 per§embe günü ıs' ,V'., 
bırakılmıştır Te lim müddeti altı aya çıkarılmı~tı'üJ1' 
tlar önceki gibidir. İsteklilerin 202.5 liralık teoıi~ 11 ~ 
likte yazılı gün ve saatte Tk. Genel Direktörlulil 
maları ilan olunur. 



Müaakua Uaıet.:!J~!------------·----~-------------------------------------------1~11-•~JU ____ llll __ ~ 
Çorlu Kor Satı•alma Komiıyenundan : 

~111ek, ınckkari 'fe top koşumu hayvanı satın alınacaktır. 
~er Mayıs 939 nihayetine kadar her gün Çorluda teşek-

11 Ha~ van Satınalma komisyonuna müaacaatlan. 

__ .. ___ .., __ -.-.....,. _ __..~. ·- ·- .. --._._..._.... - -. . . .. . . . -........ M. M. Vekaleti Satına ima Komisyonundan: r 
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liradır. 

Açık eksiltmesi l l.S.939 perşembe günü sast 15 de. Ve

ltıh-burgaz Tümtn Satınalmıı. Komi yonundan : 

~~adet ağır beygir1c:r ve 400 adet hafitler için yem tor-
1 l 15() adet g~bre pazarlıkla satın ahnacaktır. Tahmin 
~lor~ılar için üı!tÜite 93 ve ge1treler 20 kuruştur. Temi· 

kalet Satmalma komisyonunda yapılacakı ır. 
lstekhleriıı m ua' yen aatfe l lk temi ı•at me~. tu p veya mak

buzlariyle komisyona gf'lmeleri. 

S lıradır. ihalesi 15.5.939 pazartesi ~ünü saat 11 de 
l 'Kazda Tüm Satınalma Komisyonunda yapılacakt.ır. Ev-
0ıtıiayonda ve ilAn edilen mevkilerin Satınalma komia-
4• görülebilir. 

• • • 
Acme Brıstol Kart alıDacaktır : Bak. Mobilya :;;ütuııunda 

lst. BeJed. ilanına. 

• • • 
120 ton siklop cenbni alınacaktır: Hak lnhisıı.rJar U. Müd. 

ılAnJarına. 
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M. M. V. Satınalma Komisyonundan : 

~.939 sah gttnü saat 11 de Ank.arada M. M. Veklleıi 

1
1rlt Komısyonunca ka,alı ıaıtla satın almacaRı ilin e 
7 kalem alerninyum kutuaun alınmasından vazgeçil-

Erzak, Zahire, et ve Sebze : 

Gireson Saunalma K•misyonundan : 

Girf'son garnizonunun ihtiyacı olan 3200 kilo sadeyağı a· 

Levanm Amirliği Satınalma Komisyonundan ; 
120 tonluk motörln veya motörsnz bir adet 

çık eksiltme ile münakasaya çıkarılrnı§ttr. 

alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 10,5.939 çarıamba 
'tat 15.45:de Tophanede Amirlik Satınalma ko. da ya· 
. ır. Şartnameıi ko. da görülebilir. Tahmin bedeli 
ıl4 4990 liradır. Kati teminatı 750 liradır. isteklilerin 
~•tte Ko. na gelmeleri. 
' • 80 ilA 100 tonluk motörlti veya motörsüz bir adet 

alınacaktır. Pazıarhlda eksiltmesi ı<\5.939 çarşamba 
'-at l 5.30 da Tophanede Amirlik aatınalma ko. da 
, lrtır. Şartnamesi ko. da görüıebilir. Tahmin bedeli 
ll( 4500 liradır. Kati teminatı 675 liradır. İsteklilerin 
~•tte ko. na gelmeleri. 
' • 00 ili 55 beygir kavvetinde bir adet deniz Dizel 
·~ 10.5.939 çarıamba gllnü saat 15.55 de Tophanede 
~tınalma ko, da pazarlıkla alınacaktır. Tahmin be· 
L ili 4000 liradir. Kati teminatı 600 liradır. lstekli-
11tUi saatte ko. na gelmeleri. 
• • ' 33.333 metre anbalajlık kanaviçe alınacaktır. Pa-
L tluiltmeıi 9 5.939 salı gfinü saat 15,30 da Topha· 
k"nbul Levazım imirhği satınalma komisyonunda ya· 
t. tı~. Nümuneai komisyonda görülebilir. isteklilerin 
, lllıııatıarile belli saatte ko. da bulunmaları. 

' • 300 metre yangın eu hortumu, 12 adet otamstı1' r\!· 
~irc ceman 6 kale:n yangın malzemesi 9 5.939 sah gü
~~ 14 de Tophanede İstanbul Levazım Amirliği Satma}. 
~iıyonunda pazarlıkla ahnar.akur. Nümuneleri Komis· 
~IÖrülebilir. lateldilerin kati teminatlarile beraber belli 
0rni11ona ğelmeleri. 

1 • ' • 1000 Kilo Mühür kurşunu 
4.400 ,, Çivi 

10()()() ,, Çen ber 
~ 67000 ,, Çenber tokası 

"-all~arıda yazılı dört kalem anhaJaj malzemeıi 9.5.939 sa
'tı stat 15 de tophaııede Levazım Amirliği Satınalma Ko· 
~~~da pararlıkla almaraktır. Nümuntlni Komisyonda 
bıhr. İsteklilerin kati teminatlarile beraber belli saatte 
Ytnı gelmt.lcıri, 

l kırldareJi Tttmen Satınalma Komisyonundan : 

; •det Dı§ 19 adet İç Fayriaton veya Gndyer marka kam
ı.~: tank lbtiği pazarlıkla eatıo alınacaktır. Taliplerin 
'ı 9 Oartamha günü saat 16 cia Kırklareliade Tüm Sa· 
• ltomisyo•una gelmeleri. 

~ t>erııiryolları ve; Limlnları I,letmesi Uruunı İdaresinden : 
1;bammen bedeli 496, 100 lira ola_n 6! ~alem bakır lo
lı ocak!arı ve teferruatı 20 Hazmın 1939 Salı günü 
'i. de kapalı ıarf usulü ile Ankarada İddre binasında sa
&11''-ktır. 
ıı~11 İte ıirmek iııtiyenJerin 23594 liralık muvakkat temi· 
lO kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflrrini ayni giin 
ş a kadar komisyon reisli~İlıe vermeleıi lAzımdır. 
•rtnaıneler 2480 karuoa Ankara ve Haydıırpaşa vezne
'8.tılınsktadır. 

~e~ . 
llık Okulu Satınalma Komisyonu Baıkanlığmdan : 

~ Talimini bedeli İlk teminat 
~ ~alem Lira Lira 

~ '-odeJJrri 10 - 800 60 --
·;ı~~ik ok ulu ihtiyacı olan yukarda cins, miktar, tahmin 
~ ılk teminatı yazılı Jeoloji modellerinin ihalesi yapıl· 
t~ e 22.6.939 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 14 
~ ti~8uyunda Ytiksek Mühendiı Mektebinde toplanacak 
~~Yonumuzda. açık ek~iJtmeye konulmuıtur. lstekliler!n 
" ty~ görmek ve ıJk temınatlarını yatırmak üzere eksıl-
~l hır gtin evveline kadar Yıldızda bulunan Okulumuza 
·,~ille günıl prtoamede yazılı belgeleriyle Yükıek Mü

•ktebine ıılmeleri. 

Tahmin bedeli 3200 muvakkat teminatı 240 liradır. 
Şı:;rtnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin muvakkat teminat akçalarile birlikte ihale ta· 

rihimiz olan 24 mayıs 938 çarşamba gilnü saat 14 de alay Sa
tınalma Komisyonuna müracatları ilAn olunur. 

lsttınbul Levazım Amirliğı Satınalnıa Komiıyomından : 
124230 kilo süt 22.5.939 pazartesi g\hıü !aat 15 le Tep· 

hanede İsı. Lv. Am. Satır alma Komisyonunda kspalı zarfla 
lınacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 13665 lira 30 kuruş, ilk 
teminatı 1024 lira 90 kuruştur. Şartnamesi Ko.da görülebilir. 
isteklilerin kanuni vesikalarile beraber beJli saatten bir saat 
evvel teklif mektuplarını Ko. na vermelPrİ. 

Giimnik Muhafaza Gen. Komut. S. A. Kouıisyonuudan : 
Nümune ve evsatına göre satın alınacak 550 kilo çayın 

8.5.939 pazartesi günü saat 15 te pazarlığı yapılöcaktır. 
Tahmiui tutarı 1837 lira ve ilk teminatı da 138 liradır. 
Nümune ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve 

nuni veıikalarile Galata eski ithalit gümriiğü binasındaki 

misyona gelmeleri. , 

Bornova Aıkeri Sabnalma Komityonandan : 

8f'ber kilo. hk 

ka· 
ko· 

Miktarı tab. fiatı teminatı ihalelerin 
Cimsi Mahalli teılim ton Kr. S. Lira taribl Te aaah 

Ekmeklik un Gaziemir 18 
Ekmeklik un Aydın 20 
Ekmeklik un Tire 10 
Ekmeklik un Kuşadası Söke 20 

12 -
12 25 
12 25 
12 25 

162 
186 
92 

184 

8.~.939 9-
8.5.939 9,30 
8.5.939 10-
8.5.936 10,30 

1 - Tüme birliklerini ihtiyacı İçin ayrı ayrı pazak şartname· 
lerile yukarıda miktu, mahalli tealim, beher kilolarınıo tahmin 
fiyatı, ilk teminat ve ihalelerinin hiin ve aaatı yazllı ekmeklik un 
pazarlık ıuretiyle salıo alınacaktır. 

2 - Bunlara alt tartnameler her gün komiıyooda tltrülebllir. 

(Devamı 4 Uuoü sayfada) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan : 

Nümune haıtaneleri içi~ lazım olan 3000 kilo birinci nevi 
tıbbi pamuk açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - E!uilt~e 13.5.939 cumartesi günü saat 11,30 de Cağalot
lunda Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğü binumda kurulu Ko
misyonda yapılacaktır, 

2 - Muhammen fiat : Kiloıu 110 kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti : 237 lira 50 kuruıtur. 
4 - İsiekliler ıartnameyi her gün Komlıyondan alabilirler. 
5 - lıtekliler cari &eneye aid Ticaret Odası ve1ikaıile 2490 

ıayılı kanunda yazılı veıikalar ve bu İfe yeter muvakkat ıaranti 
makbuz veya banka mektubu ile birlikte belli gün ve aaatte ko· 
miıyona gelmeleri. (2932) 

·---
~- ---- ....... 

Taklit hiç bir zaman 
aslının yerini tutamaz 

MU NA KASA 
OAZETESI 
Rakipsizdir 

.-._...._....... Çocuk Hekimi._._.._.. ..... 

Dr. Ahmed Akkoyunlu 
Taksim Tallmhane Palas No. 4 

Pazardan maada her iÜn ıaat 15 ten ıoora --... 

I - Şartname Ye numunesi mucibince 120 ton ıiklop 
çemberi (Kapalı zarf usulile) eksiltmeye konmuıtur. 

il - Muhammen bedeli beher tonun ıif lıtanbul 113 
lira hesabile 14760 lira, muvakkat teminab 1107 liradır. 

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

iV - Şartname ve nümane her gün ı6ıli ıeç•D fU• 
beden parasız alınabilir. 

V - istekliler mühörln teklif mektubunu kanuni Ye· 
saikle % 7,5 gilvenme parası makbuıu Teya banka teminat 
mektubunu ihtiya edecek kapalı zarfları ihale •••tinden bir 
ıaat evveline kadar Komiıyon Batkanlıiına makbuz ••· 
kabilinde vermeleri llıımdır. (3188) 1-4 

••• 
Cinsi · Miktarı Muh. % 7.5 

bedeli tem. 
Ekıiltme flnl 

tekli aata 
Lira Ura 

-----------
Mazot (ağır dizel yağı) 24 ton 1680 126 18.5.39 açık ek. il 
S. K. F. (T. j. 3) mar-1200 adet 4800 360 23.5.39 ,, • 14 
ka bilyah lastik te-
kerlek 

1 - Yukarıda cins ve miktarı yaııh 2 kalem malı••• 
hizalarında g8sterilen usullerle ıatın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, m11Yakkat teminatları, ek· 
siltme gün ve saatleri hizalannda göıterilmiıtir. 

ili - Eksiltme Kabataıta Levazım Şubeıi MOdtlriye• 
tindeki alım Komisyonunda yapılacakbr. 

iV - Şartnameler her glln ıözli geçen Şubeden pa• 
rasıı alınabilir. 

V - LAstik tekerlek eksiltmesine gireceklerin fiataı. 
teklif ve kataloğlarmı münakasa glnftnden bir hafta eYT .. 

line kadar tütnn fabrikalar Şubesine vermeleri lhımdır. 
VI - isteklilerin tayin olunan ailn ve ıaalte Y. T ,1 

gnvenme paralarile mezkur Komisyona i'elmeleri • 
(3033) 2--4 

••• 
1 - 26.IV.939 tarihinde ihale edilemiyen 

adında \20) milyon mantar yeniden pazarlıkla 
konmuştur. 

20X26 el»' 
eluiltm•J• 

il - Muhammen bedeli (T 4.000) muYakkat temiaatı 
(5550) liradır. 

III - Pazarlık 10.V.939 çarıamba gtlnll ıaat 14 de Ka• 
bata,da Levazım Şube1i Mild8riyetindeki AJ,m Ko..Uyo• 
nunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gUn ıaztı geçen Şabedea (JTO) 
kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gtlade Y. 
7,5 gfivenme paralarile mezkQr Komiıyona gelmeleri. 

(3096) 2-4 

lstan bul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan : 

Dotum ve Çocuk bakım evleri için 2000 kilo ltlltllci aewi 
bbbt pamuk açık ekslltme7e lconulmuıtur. 

1 - Eksiltme 13.5.939 cumutui ıtlnl ... t 12 de Catalotlua• 
da Sıhhat ve içtimai Muavenet MOdürUltG blnuında kunıla koml
ıiyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat : Kilosu 110 kuruftur. 
3 ·- Muvakkat garanti : 159 liradır, 
4 - İstekliler ıartnameyi her gün komiıyondan alabilirler. 
5 - istekliler yılı 1939 Ticaret Odası veıikallle ll480 •Jdı 

kanunda yazılı ve1ikalar ve, bu işe yeter muvakkat praati 
makbuz veya banka mektubu ile birlikte belli (Ün n 1Utte ko-
misyona gelmeleri (2Ul) 

Posta Telgraf ve Telefon F abrikuı 
Müdürlüğünden 

Fabrika ambannda mevcut tahminen 3.158 kilo rrafit apk ut• 
tırma ile ıablacaktır. 

Beher kilosunun muhammen bedeli 10 kuruı ve temamınıa 
muvakkat teminatı 2.5, 17 liradır. Arttırma 8.5.939 tarihlae rutla7aa 
pazartesi güoil aaat 15 de yaplacaktır. isteklilerin prt11ameyi ıa.. 
mek için her (Ün artbrmaya airmek için de muayyea flD ve autle 
Fabrikada mOteıekkil Komiıyona mGracaatlan. 

(2774) ·-· 
lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttrma ve 

Eksiltme Komisyonundan : 
Muayene ve tedavi evlerine llıım olan 2000 kilo blrlacl 

aevi tıbbi pamuk açık ekıiltmeye konulmuıtur. 
1 -Eksiltme 13.5.939 cumartui rnnn aaat 12 de Catalotluacla 

Sıhhat ve içtimai Muavenet MOdürlütü binHında kMrulu ko..Uyoacla 
yapılacakbr. 

2 - Muhammen fiat : Kiloıu l 1 O kunlf*ur, 
3 - Muvakkat garanti : 159 liradır. 
4 - fıtekliler şartnameıini ber pn komiıyoadan alabilirler. 
5 - iıtekliler cari ıeneyo aid Ticaret oclaa veliballe 2481 

aayılı kanunda yazılı veıikalar ve bu ife yeter mun.kkat paati 
makbuz veya banka mektubu Ue birlikte belli filu ve aatte k .. 
•1'1oaa plmıl•ri· ~ 
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DIMANCHE 

Quotidien des Adjudications 
AD H "ISTRATION 

• Y oghouı tchou ifan 
1 er ttıJJJP T 3-4 r--, t • 
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• 
Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Mode Prix Caution. U u d1ndjudication et du 

Cahier des Charges 
Jours Hem t s Objet de l'adjudication · d'adjudicat. esümatif provisoire 

A) Adjudications au Rabais 
Constructlon• - R6parations - Trav. PubUcs-Mat6rlel de Conatr Jctlon-Cartu~ra]Jhi e 

Repar. echetle konak 
Cooıtr. bôp. aviation a Eıkişehir (Cah. 

oh. 26,05 L) 

615 50 
Pli cach. 520.ı27 30 

Hablllement - Chaussures - Tlssus - Culrs 

Bottineı : 10000 paires (Cah. eh. 240 P.) Pli caeb. 48000 -

Bol• de Conslrucllon, Planch s, Poteaux ete. 

Latte : 2650 p. - plancbe pour amballage Gre a gre 
6172 p. 

!ranapo..!.!..:_chargement • d6charg meni 

Tranıport d'articleı monopolilea 
,, ,, " ,, cbnrbon : 19850 k. 

Combuatlble - Carburant- Hulle 

Benzine : 500 bidonı 

Dl ver• 

Ciment : 195 t. 

Pablique, 

n 

n 

Publique 

267 -

1675 -

7312 50 
Pierres pavb : 50000 p. (aj.) 
Pellu en acier: 1300 p. 
Troa>pe pour eau d'iocendie : 300 m. • rac· 

cord automatique : 12 p. • autrea ar
ticlea d'incendie : 6 lota 

Publique la p. O 65 
Gre a gri 

Plomb pour eıtampillage : 1 t. - c1ouı : 
.ıl,5 t. · cercea~: 10 t. - boucle de cer
ceau : 67000 P• 

Moteur maritime Dieael de 50-55 c v. 
Mahone 1 moteur ou aanı moteur de 80 

ou 100 t 
Mabone i moteur ou ıan• moteur 
Canevaa pour emballage : 3.~333 m. 
Cercuu pour cyclope: 120 t· 
Animaux de ınonture, de transport et 

d'artıllerie 
Sacı a fourrage pour chevaux : 1100 p 

id. pour chnaux legera : 400 p. • 8'antı 
pour etrier : 1150 p~ 

L'acijudicatıoa qui devait avoir Ueu le 
~5-39 pour l'achat de 17 lota d·aıumi
nium a 6t6 annulee. 

Provlalona 

ProYİIİOD pour h6pital reg 
Sucre en poudre : 4890 k. 
F ariae : 18 t. 

,. 20 t. 
,, tO t. 

" 
2ıı t. 

Lait: 124230 k. 
Eau pour ulioe Çamalll 
Tbe: 550 k. 

,, 

" 
" 
n 

" Pli. cach. 

Gre i gre 

Publique 
Gre a gre 

" 
" 
n 

" Pli cach. 
Publique 
Gre ıi gre 

B) Adjudications .. la surenchere a 
Camionnette marque Rono et auto mar- Gre a ire 

qae Cbevrolet 
Bidon, ıac, ıavon, caisıe, vaıe en verre ,, 
Decbet de cuir : 9 t. " 
Decombrea bit. en boiı Publique 
Auto • 

(3 ncü sayfadan devam) 

3500 -
40ll0 -

4500 -

14760 -

1233 44 
le k. O 12 

" 
o 1 !,50 

,, o 12,50 

" 
o 12,50 

13665 30 
2930 -
1837 -

10() -

245 -
540 -
30 -

3 - İıteklllerin yukarıda her kalemin hııalarında glSlterilen 
riln ve saatlerinde ilk teminatlariyle birlikte Bornovada aıkeri 
Satıaalrna Komiıyouuna gelmeleri ilin olunur. 

Konya İnhisarlar BaşmlldlirlOğünden : 
- Cihanbeyli kazasındaki Yavşan Tuzlasında 939 

haziran iptidasından 940 mayıs nihayetine kadar 12 ay 
2930 lira muhammen bedelli içme suyu açık eksiltme usul· 
ile münakasaya konulmuştur. 

2 - Bu işe ait evrak bir şartnameden ibarettir. istek
liler şartnameyi Konya İnhisarlar Baımüdürlüiü Muhasebe 

Dir. Denizb ank a lzmir 
24567 1U Com. Ach. Minist. Def. Nat. Anlr. 

9-5-39 15 -
25-5-39 15 -

3830 - C~m. Ach. Min Def. Nat. Ank. 25-5-d9 11 

- - Com. Acb. lnt. Tophane 9-5-39 14 30 

268 -

126-

548 50 

63-

600 -
675 -

750 -

1107 -

225-

93 -
162 -
l1'14 -
92 -

18-l -
1024 90 
220 -
138 -

36 75 
81 -

2 25 

Dir. Monop. Konya 

.. " 
4eme Expl. Ch. Fer Etat K nyseri 

Vil. Diyarbakır 

Vilayet Diynrbnkır 
Municip. Sıvaa 

Dir. Trav, Pub. Sivas 
Corıı· Ach. Int. Tophane 

" " 

,, " 
" " 

23-5-39 15 -
23-5-39 15 -
22-5-39 15 -

11-5-39 IO -

11-5-39 10 -
8-5-39 14 -

12-5-39 15 -
9-5-39 14 -

P-5-39 15 -

10-5-39 15 55 
IO.S-39 15 30 

" " 10-5-39 J 5 45 
" " 9-5-39 15 30 

Cam. Adı. Econ. Monop. Kabatache 29-5-39 15 -
Com. Ach. Corps Armee Çorlu jusqu"a fıo Mai 

Com. Ach. Div. Lüleburgaz 15-5-39 l l -

Com. Aclı. Minist. 06f. Nat. Ank. 

Vilayet Seyhan 18..S..39 ıı -
Cam. Ach. Surveil. Douan. İtt. 8-5-39 15 30 
Com. Ach Mı l. Bornova 

' 
8-5-39 9-

" " 
8-5-~9 9 30 

" 
,, 8-5-39 .g 30 

" " 
8-5-39 ıo 30 

Com. Ach. lnt. Tophane 22-5-.19 15 -
Dir. Monop. Konya 12-5-39 14 -
Com. Ach. Surveil. Douan. İıt. 8-5-39 15 -

Vilayet Balikeair 15-5-39 10 -

Com. Acb. Int. Tophane 12-5-39 14 30 

n " 
10-5-39 15 -

Municip. Ankara 22-5-39 15 -
2emeBur.Exec.İat. TaximGarageFiat 12, 19-5-39 14 -

Şubesinde ve Cihanbeyli, Koçhisar İnhisarlar memurlukla
rile Yavşan tazla.ıın Müdürlüğünde görebilirler. 

3 - İhale 12 mayıs 939 cuma günü saat 14 te Konya 
İnhisarlar Başmüdürlüğü odasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 220 lira mu· 
vakkat teminat vermeleri mecburidir. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Satınalmn 
Komisyonundan : 

1 - Nümune ve evsafına göre satın alınacak 4890 kilo 
toz şekerin 8.5.939 pazartesi günü saat 15,30 da pazarlığı 

yapılacaktır. 

2 - Tahmini tutarı 1233 lira 44 kuruş ve ilk teıll 
da 93 Jiradır. ı,iJil 

3 - Nümunc ve evsaf Komis •ondadır. Göriile 
4 - İsteklilerin giln ve saatin-de ilk teminat ~ 

ları v? kanuni vesikalarile Galntade eski ftbalit r 
binac; 1naaki Komisyona gelmeleri. 

Seyhan Vilayeti Daimi Encümeninden: 

Adana memleket hastanesinin 939 haziraıtı00'~ 
mayısı sanuna kadar ihtiyacı olan bir senelik erz•k fe 

rukatı açık eksiltmeye konulmuştur. 
Açılc eksiltme 939 mayısının 18-iaci perşeıtlbe 

saat 14 de Seyhan vilJ.yeti daimi encümeninde yo.P'1ı' 
dan isteklilerin evvelce pey akçalarım yatırılmış bU ııı 
larl halde ayni gün ve saatte encümene ve şartıı' 
görmek üzere de her gün hastaneye uğramaları. 

b) uz 
Balıkesir Vilayet Daimi Encümeninden: 

Balıkesir Memleket H stabanesinde me\fcut 1 
marka k ımyonet He Şevr.:>le marka otomobil açı~ 
suretile ve pazarlıkla srtıhğa ç1 !~arılmıştır. · 

Kamyonet muhammen s.ıtış bedeli, 25 lira şe' 
muhammen bedeli 75 liradu. 

~ 

. tel' 
lhale 15 Mayıs 939 tarihine rrıstlıyan pazs.r i 

saat 10 da Vilayet makamında miiteşekkil Da11" 
men huzurunda yapılacağından i'>teklilerin muaYYe; 
te muvakkat teminatlarını malsandığma yatır 
dair makbuz veya banka mektuplarile Dairni f.O 
würacaatları ilan olunur. 

Be} oğlu Vakıfl r Direktörlüğünden : 

Lira 
60 Bedeli tahmin 1,11' 

Şişli .Eruıeni Katolık mezarhğında yetişen ) ıış ol çı 
çilrnesi ve nakledılmesi alıcıya ait olmak üzere ::ıat 1~5 01 
dığı 28.4.9:-'9 günü bedeli muhnmrnini buJurıa~' e 
3.S 939 tnıih inden itibaren b\r hafta ıoüddetle t ·xnd1

' 

tir. s 
Taliplerınin görmek üzere her gi.ıu mahallin 1 ~al 

pnnırtesi günü ihale olunacağından saat 14 te yuzd~ ı~ 
çu k pey ak~P.sile Levaıım Me nurluğuna müracaatlıı'' 
ıu ur. 

Edirne Milli Emlak Müdürlüğüden: 

Tunca,· Arda, Meri ç, nehirlerile kara k•'~~ llt 

Do!ran. gölle:inin 3 senelik . bahk saydiye rusuı1J~j#ıl' \ı~tQ 
tezıme ıhalesı aç1k arttırma ıle 20 gün müddetle 111 ~~· 
çıkardmışhr. ~ lı 

t - Bedeli ihale üç seneliği 750 liradır. ~~' ''
1 

2 - Muvnkkat teminat akçesi 56 lira 25 ku~,ılJ 
3 - Arttırma ve ihale ı 7 5.939 tarihine nıO pi 

şamba günü saat 15 de Edirne Defterdarlığında tO 
Komisyon mahsusunda yapılacaktır. j 

11d 
4 - Arttırmaya girebilmek için taliplerin ib~,, ~ \~~t 

leri teminat ve vesaik ayni gün saat J 4 de k8 'il G 
yon Reisliğine teslim edilmiş bulunmalıdır. _, 'ı ~ 

5 - Bu işe ait Şartnameyi görmek ve faıl' ~~ )olı 
almak isteyenlerin Edirne Defterdarlığı Milli 6 \l \1 
dürliiğüne müracaatları. \ 'U 

t\ 

,~ "~" 
Ankara Belediyesinden : r'.~~ b, 

Muham. be· V ~ 
Cinsi Mahallesi Ada Parsel Lira krŞ· f ~~,G~ 
Ahşap hane Duatepe 285 J 9 30 00 /. •li ~ 

Yukarda muhammen bedeli yazılı ahşap b•
9 

''-i 
zı arttırma suretile satılacaktır. ihalesi . 22. v.93 d0 
günü saat 15 de yapılacaktır. Taliplerin imar oıU 
müteşekkil komisyona müral'aatları. 

- # 
lmtiyıız sahihi ve yazı işl~ri Direktörü : i1112•il 

Baaıldıtı yer : Merkez Buımevi, Galat• 


