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GAZETESi 

Umum Tü ;carlar n ve Aü ahhitlerin mesleki Organıdır 

a) MUNAK .A 
... 2-- ....... r. .... TP'-- -..~----------··-------·---

inşaat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

Ankaıa Valiliğinden : 

Ankara hükumet konağının ıamırı ışı 7.8.939 psrzartesi 
günü saat 15 ne hükumet biııasında Nafıa Müdürlüğünde 
trıplı.nacak Nafrı Komisyonunda ihalt>si yapılmak üzere ka· 
Palı zart u~ulivlf' t>hiltmeye konulmuştur. 

K~şif hedcli 14999 liıa 63 kuruştur. 
Muvakkat terniııatı 1124 lirn 98 kuruştur. 
lst( klilerin muvakkat teminatı mektııp vep. rırnkbuzla 

riyJe, Tıcaret Odası veı;ika3ıın ve Nııfıa Müdürliiğürıden ala
cakları fenni ehliyet vesikalariyle birlikte yııkarıdR adı l!f'Çen 
{!.Ünde saat 14 de kadar teklif mekıupJarmı Komisyon Rei:;. 
liğiae vermeleri. 

Hu işe ait keşif ve şartnameyi her gün Naha Müdürlü
ğünde görebılecekleri. 

Osmaniye Belediyesinden : 

Sıvas Nafıa Müdürlüğünden: 

Eksiltmeye konulan iş Sivas merkezinde yapılacak Me· 
teoroloji istasyon binasıdır. Bu işin keşif bedeli 65S4 lira 
olup 32UO lirası 9 ~9 senesinde geri kalan kısmıda 940 sene
sinde tediye edilecektir. 

Eksiltme 3l.7 939 pazartesi günü saat 15 de Nafıa Mü
dürlüğü Odasında Komisyonu huzurundq açık olarak yapıla
caktır. 

Taliplerin eksiltmeye iştirak. edebilmeleri için 491 lira 
55 kuruş muvakkat teminat vermeleri ve bu işi yapabile· 
ceklerine dair Vilayet makamından nlm1~ oldukları ehliyet 
vesikasının ibraz eylemeleri lazımdır. 

İstekliler bu işe ait keşif ve ilişiği evrakları her zaman 
Nafıa Nüdürlüğünde görebilirler. 

lst. P. T. T. Müdürliiğünd:m : 

19 7.936 Çarşamba Mat 15,80 da açık eksiltmesi yapıla

ı;ıığl iltıa edilmi~ Eyüp P. T. T. merkezi binası bir kısım tami
rat işi için muayyen gün ve saatte toplanmış komisyona hrr 

hangı bir talib müracaat etmedi~inden hu habdaki eksılımP. 10 
gün mtıJd~tle uzatılmışur Ek,.,iltnıe 2.R.939 çar~&ıııha aat 15,'~0 

Kasabanın Nafıa VekAletinden musaddak su projesi- da B. Postaha e hiı ası hiriııcı kalla l")t..ırıbul P. T. T. Müdür. 
nin 1272 lira 85 kuruşluk kaptaj 4931 lira 26 kuruş isale f lüğu odasında toplaııncak alım Satım koınisy munda yapıla-
17024 20 kuruşluk su deposu inşaatının eksiltmesinin 20 gün c~ktJr. 
uzatıldığı halde yine talip zuhur etmediğiaden 13.7.939 gü· KPşif bedeli 617 lira 54 kuru~, muvakbı tPminat 47 li
nlinden itibaren on gün müddetle arttırma eksiltme kanu- radır. lsteklılt•rin oltıahdaki kı·~ıf y,.. şartnam !erini görmek ve 

nun umuın maddeleri dahilinde pazarlık suretiyle verileceği muvakkat tP-nıiııatiarı ıı vatırmıık üzere çalışma ~iinlerındt:! mP.Z· 

ilan olunur. kfir müdı.idük idari kal;m levazım kısmrna, ekt!!iltrııe gün ve 

Matbaa işleri - I<ırtasiye Yazıhane Levazımı. 

Dedet DerniryoJları ve Limanları işletmesi U. İdaresinden : 

Muhammen bedeli 2755 lira olan ve idaremiz matbaası
nın bir senelik ihtiyacı bulunan 9 kalem muhtelif cins klişe 
29.7 .939 cumartesi giinü Aaat on buçukta Haydarpaşada gar 
binasındaki komisyon tıuafından açık eksiltme suretile satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 206 lira 63 kuruşluk muvakkat 
teminat ve kanuııun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme gönü 
saatine kadar komisyona mür ı.c3atJarı lbımdır 

Bu işe aid ~artnameler komisyondan parasız olarak dağı· 
tılrn:ıktadır. 

Bedeli 
Lira krş. 

84 -
54 -

520 -
221 -
56 -

520 -
~8() -
21 -

2CO -
21 -

İstanbul Defterdarlığından 

Beher cildin Cild 
mub. be. adedi Eb' adı 
Lira krş. 

1 40 
1 40 
1 30 
1 50 
1 40 
1 30 
1 40 

70 
50 
70 

60 
40 

400 
150 
40 

400 
200 
30 

saatinde d~ bu tarihten en l'Z sı·kiz glin evvel İstarılrnl vilaye· 
14 -Siird Defterdarlığlndan : 1 ıinden 500 liralıjc hu işı- benzer iş yaptıkıarına dair alacakla-
14 

_ 
Eksittmeye konulan iş: Kurdalan Hükumet Konağı be- rı ehlıyPt ~e~ikaın 

1

9 ~9. yılına ~id Ticar~:t O lıhı vesikası mu- l I 
25 

70 
70 
45 
45 

400 
30 
20 
ıo 

37X50 
26X\3 
34X4t 
31X58 
49X ı3 
33X :tı,5 
49X'3 
31 X45 
33X\7 
3JX45 
3~X44 
28X43 
33Xi7 
2sx.ıo 

deli keşfi 23156 lira olan bu konak inıaahnın tamamı 939- vakkat temıııat nıar.buzıle ko nıayona n,urac atları. 
45 

_ 
940 mali yıllarında ikmal edilecek ve bedeli ödenecektir. --==· ~ __ _ 

25 
100 

Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 2061 25 1915 

Eksiltme ıartnamesi - ı Yukarda eb'adları yazılı 1915 cild defterin teclidi hiza-M k l · · Nafıa Vekaletinden : 
u ave e proıesı lumdaki muhammen bedelleri üzerinden açık eksiltmeye Bayındırlık işleri genel şartnamesi . 1 Eksiltmeve konulan iş: Ankarada yaptırılmakta olan konulmuştur. İhale 7.8.939 pazartesi günU saat 14 tedir. 

Yapı işleri umumi ve fenni şartname~ı _ ,. Atatürk lisesi ytıpı ve imar işleri kaloıiftr ve elektrik Taliplerin % 1,5 pey akçderioi vakti muayyeninden evvel 
Vahidi fiat listesi, hususi şartname, keşıf hulasası cetveıı , tesisatı i.laoı. . . ı yatırarak mezkür gün ve saatte Defterdarlık Milli Eml4k 

Projeler Keşıf bede ı IS4425 Jıra 11 huruştur. Müdürlüğündeki Komisyona müracaatleri. 
istekliler ihale gününe kadar Siird D•fterdarlık ve Na- Eksiltm-e 1 l.8.939 cuına günü saat 15 te N3fıa vekdleti c ::::ı 

fıa Müdürlük Dairelerinde ve Nafıa Vekaletinde bu evra- yapı ve imar işleri reis 1 iği eksiltme komisyonu odasında M h k B 
kı cıörebilirler. : kapalı zarf usulile yapılac?.ktır. a ru at, enzin, Makina yağları v. s. 

Eksiltme 21.8.939 pazartesi günü saat 17 de Siird Def·' Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 1 lira; 
tcrdarlığında müteşekkil Komisyonda yapılacaktır. 72 lrnruş bedd mukabilinde yapı ve imar işleri reisliğinden . Adap zarı Ortaokul Direktörlüğünden: 

~~~!!:~y:agp7:~b~~;e~•u:~~: ~=i.,'!~i~:~i~r. bedeli keşfin : alınai~!~İtmeye girebilmek için isteklilerin 8971 lira 26 ku- Beher tonu 27 !iradın 15 tonu yerli EÖ'11İkok kömflrü o-
t/ k b kulda tu:lim edılınPk iizere açık f'ktiltrniye konmuqtur. /o 7,5 u olan 1736 lira 70 lrnruşluk teminat me tu veya ru~luk muvakknt teminat vermeleri ve nafıa vekAletinden -s 

llıakbuzu ve bundan başka aşağıdaki vesikalarını kapalı z~rf bu işe girebileceklerine dair alınmış ehliyet vesikası ibraz ~ksihmesi 18. 7 939 salı f!Ünü saat 14 te olacağı ilin e-
Usulii veçbile zarflara koyması lazımdır. etmeleri lazımdır. dildiği. halde istekli bulunmadığından eksiltmenin 29.7.939 cu-

s .. d v· . ı· d b . . . l hl' t vesikası B 'k L 'it . l v .. d k' martesı saat 12 de yapılmasına karar verilmiştir. ur ılaye ın en u ış ıçıo a ınmış e ıye u vesı a eKsı menın yap1 acagı gun en en az se ız l . ı.l·ı 
0 

. . . 11\39 1" · 'd T' t Od ·
1
- .. ı · t"d ·ı · t kl'l · f k"l · .. 1 1 :;le11. ı er 0

/o 7.5 tenıınat akP-esını Maliyeye yatırıp alacak· u ma ı senesıne aı ıcare aı-:ı vesıKası. gun evvc ıs ı a ı e ıs e ı erın na ıa ve a etme muracaat a I b /o • "' , 

Ehliyet vesikası talebinde bulunanlar ihale gününden ve dilekçelerine en az bir kalemde 40 bin liralık kalorifer ~fi 0_>~k uzla veya mıllı banka itibar mektubJari!e eksiltmiye 
en az sekiz gün evvel istida ile Vilayete müracaat edecek- j ve elektrik tesisatı işi yaptıklarına dair işi yaptıran idare-

1 
g•relıtrler.' . 

lerdir. Bu zaman zarfında vesika talebinde bulunamıyanlar terden alınmış vesika raptetmeleri muktazidir. Bu müddet . strklılerın Okul Mubayaa Komisyonundan oartnamesini 
ekıiltıniye giremiyeceklerdir. Bu vesika talebinde bulunan- zarfında vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye giremi- alabılırJcr. 
lar o zamana kadar yapmış oldukları işlere dair vesaiki lef yece~lerdir. 1 

edeceklerdir. istekliler teklif mektublarım ihale günü olan 11.8.39 M. M. Vek!leti Satınalma Komisyonundan : 
Teklif mektubları yukarıda "yazılı saatten bir cuma günü saüt 14 e kadar eksiltme komisyonu reisliğine Od iht'} .,. 9000 k"f b · 

225 
k"f k 

saat evveline kadar Komisyon riyasetine getirilerek makbuz mukabilinde teslim edeceklerdir. 
1 

• r u . 1 a~ı }~Jn 1 0 enzıo, 1 o va um, 90 
nıakbuz mukabilinde verilecektir. Postada vukua gelecek Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. . k.110 v~l\'a]ın, 22:> kılo B. B. ya~ı 285 kilo gaz yağı. Açık ek-
l•cikıneler kabul edı"lmez. ,. 1 

- .sılrme ıle 811 ın alınac ıktır. Hepsıne tahmin edilen fiyat 2600 lira 
z 2 Hı! Ut Wif?ZXa§i§iii!i k 'J • 7 8 919 

e sı tmesı . . " pazartesi günü saat 11 de M.M. V. Satınalma 
Çorum Nafıa Müdürlüğünden: 

31.7.939 tarih pazartesi günü saat 15 de vilayet daimi 
encUnıeni eksiltme komisyonu odasında 3 bin lira keşif be
delli vilAyet merkezinde yapılacak halk okuma evi inşaatı 
•çık eksiltme usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve 
fenni fartnameleri, proje keşif hulasasile buna müteferri 
diğer evrak nafıa Müdürlüğünden parasız verilecektir. 

Muvakkat teminat 225 liradır. 
. isteklilerin Çorum nafıa müdürlüğünden eksiltme tari

lunden 8 gün evvel almıt ehliyet ve 939 yılına ait ticaret 
oduı veıikıları ibraz etmeleri lazımdır. 

Kereste, tahta ve saire komisyonunda yapılacaktır. 
· · İ ı · 1 h" T" k . ş· . Mu\'akkat teminatı 195 liradır Mersın Lıman ş erı n ısarı ur Anonım ırketı / Ş . h M · 

Mübayaa Komisyonundan: ı ... 
1 

ba~·1t.namesı rr gün M. V. Satınslma komisyonunda 
goru P ı ır. 

~irketimiz_ Atöl~esi inşaa.t _ve tamirat i~lerinde kullanıl-, T8 liplerin helli giin ve ~antte teminat ve 2490 sayılı ka-
mak uzer.e aşag~dn cm~ ve mık~arı yazılı agaçl~r sattn ah· nıında yazılı vesikalariyle vP. hu ~ibi işlui yaptıklarına dıiir Ti-
nacaktır ışbu agaçları ıtaya talı.p olanların teklıf mektupla- caret Od:ısı tezkerPsiyle birlikte M M V S t l k · • 

b . h f f d ş· k f U M""d" I" v.. t dl • . • a ına ma omısyo rını ır a ta zar ın a ır e ımız mum u ur ugune ev nuncia bulunmalarını ilin olunur. 
etmeleri ilan olunur. 

Mikdarı 

15 
60 

500 

Adet 

" 

Cinsi 
Bodo~Iama 
Praçol 
Eğri 

BaşvekAlet Devlet Meteoroloji işleri Umum 
Müdürlüğünden : 

Umum mQdürlilillmlbQa kıtlık ihtiyacı için 100 ton 



23 Temmuz 1939 Münakatıa liazeteaı 

• 

Bu gün ilan olunan münakasa ve müzayedeler Listesi 
---------------------------------------------------------~----~---- ~-------~----------------------------------

Cinıi Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

A) Münakasalar 

ın,aat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme Harita 

Eyüp P. T. T. binası tamiri (temd.) 
Çorumda halk okuma evi inıası 
Vali konatı kanal inşaatı 
Sivasta Meteoroloji iıılasyon binası inşası 

Aç. eks. 
,, 
,, 

617 54 
3000 -
1212 61 
6554 -

47 -
225 -

491 55 

İst. P. T. T. Müd. 
Çorum Nafıa Müd. 
Yozgat Vil. 
Sivas Nafıa Müd. 

2-S-39 
31-7-39 
31-7-39 
31-7·39 

15 30 
15 -
14 -
15 -

lllçlar, Kllnlk ve lspençlyart Hastane allt, Lvz. 

y ot: 100 k. 

Kereste. tahta ve saire 

Bodoılama: 15 ad.·praçol: 60 ad.·etri: 
500 ad. 

Aç. ekı. 780 -

Matbaa lflerl- Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Muhtelif cins klişe: 9 kalem (temd.) Aç. eks. 2755 -

Mahrukat, Benzin, Makine yaiJları v.s. 

Odun, ve sömikok 
Maden kömürü: 100 t. (temd.) 
K. odun: 10 t. (temd.) 

MUteferrlk 

Techiz ve tekfin mal:ıemesi 
Mubtel.f boy çivi: 5 t. 

Erzak, Zahire Et, ve Sebze· 

Sabun: 40320 k. (temd.) 
T. faıulye: 8400 k.-patlacan: 8400 k.-bam

ya: 3360 k.·domateı: 10080 k.-t. biber: 
673 k. (temd.) 

Nohut: 3 t.-patateı: 4 t •makarna: 1,5 t. -
ıirke: 300 k. 

Keıilmiş ıatır eti: 27 t. (temd ) 
K. ot: 35.ı,5 t. (temd.) 
T. fuulye: 9 t. ·patlıcan 9 t.·bamya: 3,6 t. 

domateı: I0,8 t.-t. biber: 720 k. (temd.) 
Koyan eti, dana eti, sadeyağı ve şeker ,, 

Aç. ekı. 

Paı. 

Kapalı z. 

Paz. 
,, 

,, 

" ,, 
,, 

Datlaç eti: 1800-2000 k. (temd.J Paz. 
Nohut: 89800 k. Kapalı z. 
Ekmek, et, pirinç, 1&deya~., zeytin dane , i, Aç. eks. 

zeyüayatı, ıüt, yoturt, arpa, 1&man, v.ı. 

Sadeyat: 9,4 t. llemd.) Paz. 
Toıya pirinci, tuz, k. ıotan ve salça 

Kemikliz 11tır eti: 1800-2200 k. 
1 

Ekmek: 7-7,8 t. 
Yulaf: 100 t.·yataklık sap: IOll t. 

1t i0-80 t.·yataklık 1&p: 60-70 t. 

• 30 t. 
Çayır otu: 30 t. 
Yat, tuz, 'ehriye, makarna, nohut, şeker, 

ıabun, ıoda, çay, v . ı. (temd.) 
Toz teker: 10 t.·k. mercimek: 5 t.·yetil 

mercimek: 10 t.·zeytin: 5 t. (tea:d.) 

Aç. eks. 

it 

" ,, 

88 62 
7000 -

12499 20 
1918 62 

6480 -
13293 75 
1890 -

10776 -

495 -
663 

6000 -
4650 -
k. o 03,28 
k. o 03 

yerli sömikok kömürü açık eksiltme ıuretiyle satın alına- ı 

caktar. 
Eksiltme 5.8.39 cumartesi günü saat 1 O da Ankara 

Yenişehir, Kızılırmak sokak No. 30 da Devlet Meteoroloji 
iıleri umum müdürlüğünde toplanacak satın alma komisyo· ı 
nunda yapılacaktır. 

Tahmin edilen bedeli 2450 lira olup ilk teminata 183 
lira 75 kuruştur. 

İlk teminat banka mektubundan gayri nakit veya na
kit yerine kaim tahvilat olduğu takdirde bunlar komisyonca 
kabul edilemiyeceğinden bunların eksiltmeden evvel mer· 
kez muhasebesine veya mal sandığma yatırı larak alınacak 

mkbuzun komisyona ibrazı lazımdır. 
Şartnamesi bedelsiz olarak levazım Ş Müdürlüğünden 

temin edilebilir. 
Ekailtmey~ gireceklerin 2490 numaralı kanunun 2,3 cü 

maddelerinde yazılı belgeleriyle birlikte mezkur gün ve ıa- ı 
atte komisyona baı vurmaları ilin olunu'". 

• • • 
Odun ve ı5mikok alınacaktır. Bak erzak sutununda 

Sıyaı Öğretmen Ok ulu Direk. illnına. 

Müteferrik 

M. M. Veklleti Satınalma Komisyonundan : 

Muhte1if ordu hizmetleri için pazarl ı kla hizmet hoyvam 
satın alınacaktır. Satılık hayvanı olanl arın 7.8.939 pazartesin
den itiharen her gün io saatlerinde ha~van la rı ile birlikte An· 
kara'da M. M. V. Satınalma Ko. na müracaatları. 

58 50 İnhisarlar U. Müd. 8-8-39 15 -

Mersin Limanı işleri İnhisar T.A.Ş. 1 hafta zarfında 

206 63 D. D. Y. Haydarpata 29-7-39 10 .iO 

14 -
14 -

6 65 
525 -

937 44 
143 90 

486 -
997 04 
14 1 75 

808 20 

740 25 

37 13 
49 73 

83 25 
67 50 

Sıvas Erkek Ögref. Okulu Direk. 
Tekirdağ Vilayeti 

28-7-39 14 -
26-7-39 15 -
2ö-7-39 15 -

İıt. Be lediyeıi 
i ohisarlar U. Müd. 

İzmir Levazım SAK. 
,, 

" 

Bornova Aık. ,, 

İzmir Lvz. 
" ,, ,, ,, 

,, " ,, 

7-8·39 14 -
8-.8-39 16 -

21-7-39 15 3 
25-7-39 15 -

24·7-39 10 -

26-7-39 15 30 
25.7.39 15 -
26-7-39 15 -

fzmir Lise ve Orta Okulu SAK. 31-7-39 15 -
Beyoalu V.ı kıflar Direk. 1 ay zarfında (tuhih) 
Lüleburgaz Tümen SAK. 26-7-39 11 -
Savas Erkek Öğretmen Okulu Direk. 28-7-.~9 14 -

Balıkesir Ask. SAK. 25-7-39 11 -
Çorum Doğum ve Çocuk Balumevi 31-7-39 14 -

Başbckimliti 

Sivas Aygır Drpoıu Müd. 

. ,, . ,, 
inanlı inekhane ve Aygır Depoıu 

,, ,, 
T ekirdat Vil. 

" " ,, .. 

25.7.39 
~5-7-39 

Müd. 11-8-39 
17-8-39 
31-7-39 
31-7-39 
26-7-39 

Edirne Piyade Jandr. Alaya Kom. 3 8-39 

10 -
14 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -

••• 4 kalem 225 adetten ibaret ilaç oişesi pazarlı k lu sa
tııı alınacaktır. 

l\luhummeu bedel i 122 lira 50 kuruş olup ilk teminat 
miktarı 9-ı9 kuruştu r. 

Paza~lığı 8.9.939 cuma günü saat il de Vekalı>t S:ı. tınal
ma komisyonunda yopılacaktır. 

Şartnameler her gün komisyonunda görülebili r. 
isteklilerin kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yaz ı lı ve

saikleriyle birlikte teminat mt ktup veya makbuziarde muayyen 
saatte komisyona müracaatları. 

• • • 17 çeş i t aJeminyüm ilaç kurusu pazarl ık la ~atın ah· 
naca ktır. 

Muhammen b~dd ı 750 lira olup ilk temina t miktarı (56 
lira 25 kuruştu ". 

Pnzarlığı 8.9.939 cu.na günü saat 15 de Vekalet Stt llnal· 
ma komisyonunda yapılacakt ı r. 

Şartnııın< .. si lı ı• r gün lw ınisyonda göriilebilir. 
isteklilerin kanunun 2 ve 3 ınaddf'lerinde ynzılı vesaikle bir

lıkte ilk teminat mekıup veya makbuzlariyle komisyona müra
caatları • 

Maarit Vekaletinden : 

Vekalet ih tiya cı için vekillet l evazım Müdiirlüğünde mev
cut nümunesi vrçhil r ve l.apalı zarf usuliyle 43 adet çelik dosya 
dolabl satın alınacaktır. 

Mubamaıt:n bedeli 4945 muvakk.at teminatı 371 liradır. 
ihalesi 4.8.939 cuma günü saat 16 da vekalet levazım dai· 

resinde toplanan mubayaa komisyonunca yapılacaktır. 
'faliplerin teklıf mektuplarını ihaleden bir saat evvel Ko

misyona vermiş bulunmaları i)An olunur. 

• • • 
1 adet saç tekue almacaı..tır: Bak İnhisarlar U. Müd. ı-

linlarına. 

İstanbul Belediyesinden: 
Mezarlıklar Müdüı lüA"ü için lüzumu olan Techiz ve Te 

fio malzemesi pazarhkla mubayaa edılecektir. İhale 7.8. 
pazartesi günü uat 14 de Daimi Erıcümende yapılacaktır. T 
mia bedeli BM lira 62 kur ut ve ilk teminatı 6 lıra 65 kur 
tur. Şartname Zabıt veMuamellt MüdürlütG kıslemlnde g 
lebilir. Ta lı plerın ilk teminat makbuz veya mektupları 
ihale gürıü muayyen Hatta Daimi Encümende bulunmaları• 

Erzak, Zahire, et ve Sebze : 

İzmir Lise ve Ortaokulları Satınalmıı Komisyonunda• 

İzmir liselerinin kamp ihtiyacından açık eksiltmeye 
nuian ekmek, koyun eti, sade yağı ve tekere 19.7.939 
istekli çıkmadığmdan eksiltmesi on g ün uzatıl mıştır. Is 
leria 31.7.939 pazartesi günü saat 15 de Kültür direkt 
ğünde toplanacak o lan komisyonumuza müracaatları il 
lunur. 

Lüleburgaz Tüm n Satıoalma Komisyonundan: 

Müotahkenı mevki Ki lilbahir ve Ezine garnizonları ib 
cı ıç in kapal ı zartla Lksıh ıııeye konu lan sığır etl~rine ıaJip 

ııı u<l ığ ından hir ay müddetle pazarlığa bırakılmı§tır. 
Sığır etlerinin ihala lt: ri, mikta rları, muhhanımen ve aııl 

kat teminatları aşa~ıda hızal rmda yazılıd ı r. Her on güodl 
§Srtname Komisyonda görülebilir. 

Muham. bed. Tutarı Muham. & 

Kıtası Cinsi Ki lo Kuru§ 
Kil ithahir sığır eti 80.000 30 
Ezine 

" 
64,500 30 

Müracaat tarihleri : 

Lira 

24.000 
19,350 

27.7.939 pnşembe ak§amına kadar. 
7 .8 939 pazartesi saat 1 1 ve 17 e kadar. 

ı. 

Edirne Piyade Jandarma Alay Komutanlığından : 

Piyade Jandarma alayaoın açık eksiltmeye ko 
10000 kilo Toz şekerle 50UU kilo kırmızı, IUOUO kilo 
mercimek ile 5UOO kilo zeytin tanesine verilen fiyatlar 
sek görülmesioden on gün temdıd edilmiştir. T.alip o 
rın 3.8.939 Perşembe günü öğleden evvel muhasebe 
lüğü odasında Satınalma komisyonuna müracaatları 
lueur. 

Sav&1 Erkek Ötretmen Okulu Direktlirlüj'ilnden: 

Tutarı Miktan Fiata % 7,5 1' 
Lira Kr. Kilo Ad. Ton Kr. S Cinıi Lira 

1500 l5000 10 Birinci nevi ekmek 112 
1500 5000 30 Erkek koyun eti 112 
1500 1500 100 Sade yatı (okulda 112 

erinecek 
450 1500 30 To-ya pirinci 3.1 

90 600 15 Kalaycık bulguru 6 
150 60J 25 Anapa kuru faıulya 11 
98 70 ) 14 8ırind ne ~ i ua 7 

200 400 50 Edirne peyuiri 15 
160 4tı0 40 Zeytin daneıi 12 
120 300 60 Ayvalak zeytin yatı 9 
450 löOO 30 Kesme teker 33 
120 12000 1 Yumurta 9 
65 1300 5 Kuru ıoğan ' 75 300 2j Salça 5 
8 ') 200 40 12 numara iımir üzOmü 6 
40 100 40 T ohalotlu kay111 ku-3 

ruıu 

64 800 8 Süt 4 
240 3000 8 Yoğurt 18 
120 2000 6 Ispanak 9 
100 1000 6 Pır&1a 7 
180 1800 lO Patateı 13 

2250 100000 2 25 Odun 168 
1155 35 3300 Sömikok klimürü 86 
2<ı0 400 50 Antep ıabunu 15 
200 5000 4 Arpa 15 
30 2000 1 50 Saman 2 

Okulumuzun yatılı talebui için alınma11 zaruri olao 
cinı ve miktarile tutarlan yazalı 26 kalem erzak ve aai,. 
dan itibaren açık ekıiltmeye kooulmuıtur. ihaleli 28.7 
günü uat 14 de Kültür Direktörlüğünde yapalacatındao 
% 7,5 teminat akçalarıyle birlikte Kültür Direktörlüjüne 
ve bu bu1U1ta izahat almak iıteyenlerio Okul Direktörl 
racaatlan ilan oluour. 

D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan : 

6000 kilo kesme tekerle 4000 kilo toz teker 3,S. 
tembe günü saat 15,30 da açık ekıiltme ile Ankarada 
aında utan alınacaktır. 

Kesme tekerin beher kilosuna 31,~ kurut ve toa 
bar kilosuna 27,5 kuruf bedeli tahmin edılmif .İr. 

Bu işe girmek iıteyeulerın 224,25 liralalc muvakkat 
kanunun tayin ettiği ve~ikaları hamilen aynı gün 
komisyona müracaatlan liz.ımdır • 

Şartnameler paraaız olarak Ankarada malzeme 
tatılacaktar. 

Sa 
Si 



(Devamı 4 üncü sayfada) 

Polis Eıı:ıtitü:,Ü MüdurJiığündcn : 

Münakasa Gazetesi 

kat teminatı 555 lıra 75 kuruştur. 
Eksıltırıe 4.8.9 {9 tarıhint> r t ) n cuma p; ııiı nat l S 

te Selimiye Tı.ımen Satınalıııa Komi yoeunda yapılacaktır. 

23 Temmuz HJ39 

n: Polis en8tİtÜ!ÜnÜn 939 senesi ihtiyacı için açık Pk iltme 
lınacak 40 bin kilo t>kmegin rksıltmesi tar~hi o~an 12.7_9?9 

Te~ Bınba ızünü ~nal 14 de kombyonumııza ısteklı gPln <>dı~ın· 
7.8.~ 2490 nyılı kallunuıı 43 üı cii maddesi mucibince on gun 

'iı!ot . detle uzatılo ı~tu. l tt:kljleriu 25.7.939 snlı günii at 14 

1 
glSrl' (J7 baçuk lirnlık teminat makbuzu ve)a banka mek ubu ve 

ları ılt Unuu ~. 3 üncü ma<ldtlerinde yazı 1 ı belgt'lerle hernber po-

Ş rtname her gün komisyonumuzds görüh:bihr. 

Beyoğlu Vakıf ar Dırektörlü~ünden: 

Sürk Agop h'lst lı Of' i için lı.iz ırnu olnn 1800 - 2000 
kilo biriııcı n<'vi burınn da~lıç etinin miinakusa"-rnda talıbi 
çıkmadığından 3 Temmuzdan itibaren on güo müı.Jdetle tem 
dıd edı!mi)iti. 

1 - Parlayıcı ve patlayıcı maddeler naklinde kulla
nılmak üzere münakasaya konmuş olup 16 Vl.939 tarihinde 
ihale olunamayan ( 1) adet saç tekne yeniden kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konmuştur. 

il - Keşif bedeli ( 16.442,64), muvakkat teminatı 
( t 233 t9) liradır. 

enstııüsü hinawıda müteşekkil Satmnlma Komisyonunda 
Unnıaları. 1 1 emdiden yapılan t'ksiltmede da hl t ıh hın t<>k!ıfi ha~d~ in 

ı yık gö ulnı«!dığinden, kanunun 43 üncü 11 d leı::ı mucıbrnce 

111 - Eksiltme 7.VIII.939 pazartesi günü saat 16,30 da 
Kabataşda Levazı ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komis
yonunda yapılacaktır. 

Üssü Bahri K. Satınalma Komisyonundan : 

Tahmini fiatı Tutarı 
kilosu kuruı lira 

1 

bir ay müddetle pnarlığrı konulmuştur. Ttıliplı>ıin her güo 

Müdürlüğümüze mürac ntl rı. 

iV - Şartname plan ve keşifoameler (82) kuruş mu
kabilinde Ankara ve İzmir Başmüdürlükleriyle İstanbulda 
Levazım ve Mubnyaat Şubesi Müdürlüğü veznesinden alına
bilir. 

eyağı 20,000 92 18~00. . 
Komutanlık birlik )erindeki kara erlerinin senelık ıht1-

larından olup yukarıda miktarı yazılı sadeyağı kapalı 
t usulile eksiltmeye konulmuştur. . 

Eksiltmesi ı 8.39 salı günü saat 16 da İzmıtte, tersane 
Pısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 

Harta Genel Direktörlüğünden : 

Harın kıta ı erntının n~ ı ~ ılıti1aC'ı için ek iltme i yapı-
lan on bin kılo :=ı~ır nııı~ talibi taraf ııdan teklif rdifrn :l6 
kuruş dok n be~ sıntım tıyut genel direktörlükç<' gali gör i.ıl· 
düğiınd<>n cksiltınf" miiddrtı on gün nzaularıtk 31.7 939 pazar· 

V - İsteklilerin, mühürlü teklif mektubları kanuni ve
saikle % 7,G güvenme parası makbuz veya banka temi
nat mektubunu ıhtiva edecek kapalı zarfların ihale saatin
den bir saat evveline, yani ( 15,30 a kadar) mezkur Komis
yon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri llzımdır. 

Bu işe ait şartname komisyonda görülei:>ilir. Ve bede!
olarak alınabilir. 

Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı ~a
nun istediği ticaret vesikalarını ve 1380 liradan ibaret ılk 
nıinatlarile birlikte teklif mektuplarını muayyen gün ve 
atte taın bir saat evveline kadar komisyon başkanlığına 
raıeleri ilAn olunur. 

Darü~şafaka Direktörlüğı.inden : 

1940 mayıs sonuna kadar mektebe lüzumu olan 5500 ki 
sadeyağı kapalı zarf usıılile almacakıır. Taliuler hergüıı Nu
osrnanıycde Türk Okutma Kurumunda görebılirler. l.8.9J9 
lı günü saat 10 da münakasa~ı Kurum merkezinde yapıla 
ktar. 

Selimiye A&ker! Satınalma KomİS}Onundan: 

Miktarı Beher kilosu Muhammen bedeli 
kilo Kr. S. Lira 

atlıcan 40 O( O 5 2000 
Y§ekadın f, sulya 40:( 00 9 3600 
omates 24,000 5 1200 
~mya 3,000 2 360 
ıvri biber 3,000 S 150 
0lınalık biber 2,000 S 100 

S limiye garnizonu birliklerile Haydarpaşa süel hastanesi 
•e Karadeniz Boğazı birlikleri ilıtıvacı için şartııamt'Sİ mu
Cıbiu\!e yakarıda cms ve miktörı )BZılı alıı kal~aı sebze kapalı 

ıf u ulile eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedelJni hızaldrında gö terilmi~ olup DlUVak· 

KAMlL SAYAN 
=TERZİ ve ŞAPKACI~ 

Terzihane : Çarşıkapı Yeni Okul Sokak Abdullah 
Ef. Aparhmanı No. 8 . 

Şapka mataıası: Büyük Çarşı Kalpakçılar No. 156 lstanbul 

---------..-------------------------'™ -

hntiyaı Hhibi ve ya11 itleri Direktörü : lımaU Girlt 

Basıldıtı yer ; Meıkeıı BaaıD'l~Yİ, Gal .. ta 

----------·-----0·---------------------------------

tESİ giinü saat 10 da ihalPsi icra kılınacakıır. . 
Muvakkat teminatı 222 lira J 2 kuruş olup walıyc mak bu-

zu veya banka terniııal nıt->ktu~u kabul olunur. . . 
Talipleri ı yazılı ~tin ve buat e muvakkat temıoştlarıyl · br· 

raber koni yona gelmeleri. 

Tekirdıığ Viiayetinden : 
Fiatı Muvnk. teı.ı. 

Cin i Kilo u kuruş Lira k . 

Urfa yağa 410 120 37 
Tuz 225 4 1 

Pirinç 2000 32 48 
Şrhriyc 150 21 :l 

Makarna 75 21 1 

Nohut 1 !10 10 J ,50 

Kuru fasulya 250 13 3 

Mercimek ıoo 10 O,So 

Şeker (kesme) JOOO 29 :l2,50 

Ka) ısı 25 70 1 

Sabun 5)0 35 15,50 

Sod • 600 6 }.5( 

Pırıııçunu 50 30 1 
Çay 4 350 1 ,511 

Memleket lli:lslanrsinin sımelik ihıiy.ıcı olan ) ukurıdn cin· 
si, kilo .. u, fıatı \e u U\ahkııt terııinan göı;tcrılıniş olan 14 ka
lem f'rıak ihale ızürjüı de talıbi çıkn ndığındıaı. eksiltme müd· 
Jeti 10 gun uıuddetlc uzatıl ıııştır. 

26 7.939 ç ı şan.ha guııü s:ıat l 5 te D ın: i EncmnE>n 1 
ihale<=i apıluc..ıktır. T J pi rin muvakkat tt 111iıutla11yle lıırlikt 

Dairr i Eııcuınende hazır bulunmaları ilan oluour. 

Muhammen bedeli 10j8 lira 60 kuruş olan 90 adet karpit bi
donu, 546 adet müstamel sııığlam saç bidon ıle 1805 adet delik ve 
ezik olmakla berabrr kabili is imal saç bidon 31.7 939 pazartesi gü· 
nü saat I0.30 on buçukla Hayda paşada gar binasındaki Komisyon 
tarafından açık arttırma usulile satılacaktır. 

Bu i'e girmek isteyenlerin 79 lira 40 kuruşluk muvakkat temi· 
nat ve kanunun tayin etliği vesaikle birlikte arttırma günü saatine 
kadar Komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtıl-
maktadır. (5233) 3-4 

Ankara Borsası 
21·7-939 inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

l.oadra 
Nnyorlı 
Parla 

ÇEKLER 

Mil&no 
Cenevre 
Aaısterdam 
Berli.a 
BrGluel 
Ati na 
Sofya 
Praı 
Madrit 
Varto•• 
Budapeıte 
Bükreı 
Btt1rrad 
Yokobama 
Stokholm 

5.90 
126 03 

.ı.33875 

6.625 
28 4225 
67.4!25 
50.5775 
21 41 

l.075 
1.5525 
4.315 . 
13.965 

23.7225 
24.46 
090 
2 8775 

34.4450 
30.40 

Moıkova 23.78 
ESHAM ve TAHVILA T 

TGrk borcu 1 peşin 19.225 
1938 % 5 lkramiyeli 19.10 19.12 
Sıuı - Erzurum 2 19.92 
Sina • Erzerum 3 ve V 19.9! 

19.9.ı 

Cinsi Mikdarı 

kgr 
Muh be. 
lira krş. 

% 7,5 te. Eksiltme şekh günü 
lira krş 

---- ---- ----
saatı 

Kazen .. akızı 2000 2200 - 165 - Açık eksiltme 28.VIl.39 14 
Terebantin esansı 490 186 20 13 96 Pazn;hk J5 ,, 
Nişasta kola 14000 2'~31 - 174 82 Açık eksiltme ,, . 15,30 
Litapon l 220 27 4 5) 20 58 Pazarlık ,, 16 
Bergamut esansı 133~ sif 12130 30 909 77 Kapah zarf 1.VIII 39 14 
Metil alkol 1750 ,, 151~ 75 113 68 ~çık eksiltme ,, 15 

1 Reçine 5490 ., 45~ 47 34 Ot ,, ,, ,, 15,30 
j l - Şartnameleri mucibince yukarda cins ve miktarları yazılı 7 kalem malzeme bi· 
zalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

1- ı Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme günleri ve saatleri hizala
rında gösterilmiştir. 

Dl - Eksiltme hizalarında yazılı günlerde Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapıl.acaktır. 

iV - Şartnameler her gfin s .. zü geçen Şubeden parasız alınabilir. 
1 V - Kapalı zarf münakasasına iştirak edecekler mühürlü teklıf mektuplarını kanuni 
vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya hnnka teminat mektubunu ihtivA edecek 
kapalı zarfların ihale sttatinden bir saat evvel mezkur Komisyon Başkanlığ na makbuz mu
kabilinde vermeleri diğer eksiltmelere girecekler % 7,5 güvenme paralarile yukarda adı 
ıeçen Komiıyona ıelmeltri. (5090) 3-4 

(5374) 1-4 
••• 

1 - 3. VH.939 tarihinde teklif olunan fiatlar haddi 
layık görülmediğinden ( 1) adet sigara paket makinesi ye 
niden pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli sif ( 10.000) muvakkat teminab 
(7~0) liradır. 

lll - Eksiltme 7.Vlll.939 pazartesi günü saat 16 da 
Kabataşda Levazım ve Mybayaat Şubesindeki Alım Komis
yonunda yapılacakhr. 

IV - Ş ,.rtoameler her gün sözü geçen Şubeden para-

sız alınabilir. 
V - Münakasaya iştirak etmek isteyen firmalar fiatsız 

fenoi tekliflerini müaakasadan 7 güa evvel tetkik edilmek 
üzere tütün fabrikalar şubesine vermeleri ve tekliflerinin ka
bulünü m..ıtazammın vesıka almaıart lazımdır. 

Vl - E.c:;ıltmeye girecekler % 1·5 güvenme parasile 
birlikte pazarlık için tayın edıien gün ve saatte yukarda adı 
geçen Komisyona gelmeleri (.:>327) 2-4 

Cinsi 

• • • 
Mikdarı Mu. be. % 7,5 te. Eksiltme 
kalem lira krş. lira krş. şekli saab 

----- ---· ---- --------·-
Eczayı tıbbiye 1; 9 428 70 32 15 paz. 14 
Cam alat 28.t 16l l 8~ 120 88 aç eks. 15,30 

Laboratuvar malzemesi 102 491 60 36 77 ,, ,, 16 
Fııitre kağıdı 256 263 63 •.9 77_. ~az. 1.6,~0 

I - 19. Vll.939 tarihinde ihale edılecegı ı1a11 edılmış 
olan yukarda cirıs ve mikdarJarı yazıh 4 kalem malzemenin 
bazılarının mJhammeu bedellerı değiştırılerek eksıltmesi 
31.VII.939 tarıbio,.. talık edıımıştir. 

il - MJbammeo bed Heri, muvakkat teminatları, ek
siltme şe!<il ve saatleri hızalarında yazıtıdır. 

IJI - E.<siltıne 3 l.VU.9i9 paz.artesi güaü Kabalaşda 
L,..vazım ve Mubayaat Şubesindeki Ahuı Komisyonunda 

yapı acaktır. 
iV - Listeler her gün sözü geçen Şubede görülebilir. 
V - Cam nlat ve aboratuar malzemesi hakkında tek· 

lif olunacak aletlerin marka ve evsafının eksıltme gününden 
evvel Kabataşda >imya şubemize bildirilmesi lazımdır. 

Vl - İsteklilerin % 7,5 güvenme paralariyle birlikte 
eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yukarda adı ge· 
çen Koaıisyona gelmeleri. (5230) 3-4 

• • • 
1 - • Keşif ve şartnamesi mucibince idaremizin Sivas 

ve Kayseri Başmüdürlfikleri kalorif cr tesisatı her ikisi bir
den kapalı zarf u~ulile eksiltmeye konmuştur. 

il - Her iki işin keşif bedeli 10 93~.66 lira muva kka 
teminatı 823,66 liradır. 

111 - Eksiltme 3.VIIl.939 perşembe günü saat 15 de Ka
bataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyo
nunda yapılacaktır. 

IV - Şartoameler her gün Kayseri, Sivas Başmüdür
lüklerinden ve İstanbulda Levazım Şubesi veznesinden 55 
kuruş mukabi inde alınabilir. 

V - Münakasaya iştirak edeceklerin, mühürlü teklif 
mektuplarını kanuni vetaikle % 7,5 güvenme parası mak· 
buzu veya banka teminat mektubu ve ıartnamenin (F) fık
rasında bildirilen vesikayı ihtiva edecek kapalı zarflarını 
ihale saatinden bir saat evveline kadar yukarda adı geçen 
Komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri 14· 
zımdır. (5304) ~-4 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 
Komisyonundan: 

939 meli senesi zarf anda mektep iaşe ihtiyacmdan olan 7000 
lıi'o ıili"ri yoğurdu açı'< eksiltmeye k uulmuştur. Ekıiltınesi 31.7.939 
tarihine rastlayan paz rte i günü saat 15,0U de Gümüşsuyunda mek
tep bınesı i inde yapılocııldır. Beher kilo yo~urdun muhammen 
bedeli 18,JO kuruş olup ilk ıeminatı 98 lir .. dır. lateklil ... rin 'artname
ıini görmek üzere her gün ve ekııllmeye girec kl riu de belıi RÜn 
ve saatte mektep binaaı dahilinde toplanan aatınalma Kooiiıyonuna 
ınüracaatlan. (5134) 3-4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
~~--~--~~~~~~~~--

Mode Prix 
d'adjudicat. eıtimatif 

Objet d•- l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Caution. 

proYiıoire 

Lleu d 'adjudicatioo et du 

Cabier des Chnrgell 
Jours Heurcs 

Constructlon• - R6paratlons - 7rav. Pu'ıllcn-'411t6rlel d Conetructlon-Carto~hle 

Conlt. ma;ıon de lecture pr. le publique Publique 
a Çorum 

Conıt. caoal au konak du Vali 
,, batiue Statioo meteorologique ,, 
a Sivaı 

R~par. bitisse P. T. T. a Eyup (aj) 

3000 -

1212 61 
6554 -

617 54 

225 - Dir. Trav. Pub. Çorum 

Vil. Yozgat 
491 55 Dır. Trav. Pub. Sivrıı 

.ı1 - . Dir~ P. T. T. llt. 

31-7-39 15 -

31-7-39 14 -
31-7-39 15 -

2-8·39 15 30 

~odult8 Chimtque~ !!_!harm•c~!!~u .•-•.n.!!!:~m nt• ~talr_!~o~ıt~ po~. Hopllau 

lode: 100 k. Publique 780 -

Trevaux d'lmprlmerle - P•f!!.!!!! 

Dinraea ıortes de cliche: 9 lotı (aj) Pnblique 2755 -

Sol• de Constructlon, .-ıanch••, Poteaux ete. 

Etambot: 15 p.-courbe (p~ratchol): 60 p.
tor1 (eyri): 500 p. 

Combuatlble C•rburant- Hulle• 

Boiı et ıemi-coke 
Charbon de terre: 100 t. (aj) 
Boiı 1ec: 10 t. (aj) 

Dl ver• 

ATticle. de funeraillu 
Clouı de dinr1ea dim.: 5 t. 

Provlalon• 

Huile d'oHvcı: 10 t. 
Rb: 16 t. 

Publique 

Grc a gre 
PH cach 

Publique 
,, 

88 62 
7000 -

,. 96 ,. Pli cach 

4800 -
3840 -

19:200 -
6734 -
4500 -

Macaroni9: 36,4 t. ,, 
Viaode de boeuf: 18 t " 
Aubergineıı: 2 t.-combeaux: 700 k.-haricots Publiqae 

A.: 1650 k.-raiıin fraiı: 600 k.-pa.teqae1: 
400 k. 

Bcurre: 9,4 t. (aj) 
Viande de mouton, id. de veau, bcurre et 

ıucre (aj) 
AToine: 100 t.-tİiCI pr. matela1: 100 t. 

Avoioe: 70-80 t..tiıe1 pr. matclaa. 60-70 t 
Avoioe: 30 t. 
Herbe de prairie: 30 t. 
Beurre, ıel, vermicelle1, macaroniı, p,oiı·chi· 

ebe, ıucre, uvoo, aoude, tbe ~tc. (aj) 
Suere: 10 t.-leotılles rougu: 5 t.-id. verteı: 

10 t -olivea: 5 t. (aj) 
Suon: 40320 k. (aj) 
Riz de T oaya, ıel, oiıoonı et ıauce • 
Viande de boeuf aanı oı: 1800-2200 k. 
Pain: 7-7,8 t. 

Gre iı gre 

Publique 6000 -

,, 4650 -
,, le k. O 03,28 

" 
,, o 03 

G re iı gre 12499 20 

495 -
663 -

Paio, viaode, riz, beurre, olivu, huile d'o- Publique 
live1, lait, yosrbourt, orge, paille ete. 

Viande de dl~lıç: ı800-2ü00 k. (aj) 
Poiı-cbiche: 89800 lı. 
L6gumeı: 5 lds (aj) 
Macarooiı, pomme1 de tcrre et vioaiıre 
Viande de boeuf. 27 t. (aj) 
Foin: .354,5 t. (aj) 
Leıume.: 5 lot. 
Beurre: 5,5 t. 

,, 20 ,, (aj) 
Viande de l:>ocuf: 120 t. (ııj) 

Orı•: 425 t. 
Avoioe: 425 t. 
Foin: 318 t. 
Viande de mouton: 10 t. (aj) 
Viande de boeuf ou de chevre: 67 t. (aj) 
Paille: 333,i\ t. 

Gre a gre 
Pli cach 
Gr~ a gre 

,, 

" ,, 
• 

Pli c:ıch 
Gre a gre 

10776 -
1918 62 

6480 -
13293 75 
1890 -

17000 -
,, 22500 -

Pli cacb le k. O 04 

• ,, 
" o 05 
,, o 05 
,, o 26,50 

Gre a ir' 15410 -
Publique 4999 50 

(B Adjudications a la surenchere 

Cerealea 
Cafe, peauıc et piıtacbe 
Bateau Trabzon (aj) 
Bottioeı cameloles: 1448 paireı·chau11urcı 

camelotea: 425 paires 
Dinuea ıorlu d'objct.: 3523 k. 
Camionnette marquc Ford: 2 P• 
Farine: 45 1acı 
Dinu objeb: 276 p. 
Coffre fort uuge 
Decombr .. han 
Bolı de ıapio: 226 aı3 

Publique 
,, 

Pli cach 
Gre a gre 

,, 
" 
" ,, 

Publique 

" 

116 50 
170 -

1 IOOO -

252 30 
aso -
225-
16R 85 
80 -

2000 -
508 50 

58 50 Com. Ach. Ecen. Monop. Knbatache 8-8-39 15 -

206 63 lere Expl Cb. de fer Etat H. paş,. 29-7-39 IO 30 

14 -
14 -

6 65 
525 -

360 -
288 -

1440 
506 -
337 50 

740 25 

83 25 
U7 50 

937 44 

~7 13 
49 73 

808 20 
143 90 

486 -
997 04 
141 75 

1'275 -
1687 50 
1275 -
1593 75 
1192 50 
222 12 

1155 75 
375 -

S. A. T. du Mooop. deı Aff. du 
Port de Mersin 

Oir. Ecolf! Normale Sivas 
Vil. Tekirda~ 

" 

Com. Perm Municip. lst. 
Conı. Ach Ecoa Monop. Kabalache 

Com. Acb Pince Forte Çanakkale 
,, ,, 
,, lııt. Dıy arbakır 

n ,, lzmir 
,, Div. Boroov 

Comm:nd. Surv. Oouan. lzmir 

Daos 1 ıemaine 

28-7-39 14 -
26-7-39 15 -
26-7-39 15 -

7-8-39 14 -
8-8·39 16 -

3-8-39 11 -
3.g.39 16 -
7-8-39 10 -
4-8-39 16 -
4.g.39 ı l -
2-8-39 15 -

Com. Ach. Mil. Balıkesir 25-7-39 11 -
,, Lycecs et Ec. Secon. lzmir 31-7-39 15 -

Dir. V ııcherie et Depôt Cbevaux 
d'Etalon inanlı 

" ,, ,, 
Vıl. Tekirdag 

" 
" 

l 1-8-39 15 -

17-8-39 15 -
31-7-39 15 -
31-7-39 15 -
2ö-7-39 15 -

Comnııınd. Rcgiment de Ge ndarm. 3·8·39 
d lofant. Edirne 

Com. Ach. lot. lzmir 
Medecio en Chef Creche Çorum 
Dir. Dcpôt Cbevoux d'Etaloo Siv(tı 

" ,, 
Dir. Eco)e Normale Sivııs 

Di..-. Vakoufs Beyoğlu 
Com. Ach. Div. Lüleburgaz 

,, lot. lzmir 

" ,, 
Mil. Bornova 
lnt. fzmir 

" ,, 
n " 

Ligue lastruc. Nuruoımaniye 
Com. Acb. Mil. Er.ıurum 

" " ,, Mıl. lıparta 
,. • 
,, ,, 

Dir. Gen Cartograpbie 
Com. Ach. Mili•. Tire 

,, Div. Maoiİa 

Ank. 

25 7 31 
31-7--\9 
25·7-Jf) 
25 7-39 
28-7-39 

15 30 
14 -
10 -
14 -
14 -

dans l moiı 
26-7-39 11 -
25-7-39 15 -
24-7-39 IO -
2ti-7-39 15 30 
25·7-39 15 -
26-7-39 15 -

1-8-39 10 -
28-7-39 15 -
7-8-39 15 -
7-8-39 15 -
7-8-39 15 30 • 
8-8-39 10 30 

31-7-39 10 -
28-7-39 ıo -
7-8-39 10 -

8 74 8~me E:ıı:pl Ch. fer Etat lımir 
Dir, Pr. Douanu lzmir 

28-7-39 15 -
31-7-39 15 -

3-8-39 10 -
25-7-39 11 -

825 - Defterdarat Kocaeli 

.38 -
26 25 

Com. Acb. lot. Ank. 

Com. Acb. lnt. Tophane 
Defterdarat Aok. 
Dir. Bienı Nat. ltt. 

" • 
,, " 

150 - Municip lzmir 
38 14 Dir. Foret. Seyhan 

24-7-39 14 -
24-7-39 15 -

Le. lundi et jeudi 

" 8-8 3q 14 -
4-8-39 16 -

26·7-39 12 -

-~-- - - - - - - - """' - - _ıw~MJSUU urau 
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1 VIENT DE PARAITRE 

Commentaires de la Loi sur ~ 
Adjudications 

PAR 

MÜMTAZ TARHAN 
Ex-Directeur du Contenlieux du Ministere des Fi 

Directeur de1 lmpôts sur le Revenu et la Richesse d 

Trndml par A. TEVFiK 

Guide iııdlıpensable pour lo uı les Fournisseuu et fi. lan 
neurs etraugers, qui parlicipcn t aux Adjudications de lllir 

En v OI P daııs JJO Bureaux et ff'S grande:ı 1:.- mü 
hıp 

(3 üncü sayfadan devam) 

İnanlı İnekhanesi ve Aygır Deposu Müdürlü~ biri 

İnanlı İnekhanesi için 100 bin kilo yulaf, yilS 
yataklık sap 20.7.39 tarihinden 10.8,39 tarihine k 
ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. 

•atı 

kur 
laki 

Eksiltme 11.8.39 cuma günü saat 15 de Teki 
lediye Dairesinde yapılacaktır. 

Yulafın tahmin edilen fiyatı 4500 lira ve mu 
i' miaatı 337,5 liradır. Sapm tahmin edilen fiyatı 1 

muvakkat teminatı 11~,5 liradır. 
Şartnameleri görmek isteyenler resmi tatille 

ada her g~n Tekirdağ veteriner müdürlUğUne ve w 
da İnanlı inekhanesi Müdürlüğüne mQracaat etrııV 
olnur. 

ek 
• • * inanlı Aygır deposu hayvanları 70 ili 80 i 

yulaf He 60 ita 70 bin kilo yataklık sııp 2:>.7.39 U'" 
16.8 39 tarihine kadar ayrı ayrı açık eksiltmeye ~ ıör 
tur. Eksiltme t7,8 39 perş~mbe günü saat 15 de 
Belediye dairesinde yapılacaktır. 

Yulafın tahmin edilen fiyatı 3600 lira muvak 
nntı 270 liradır. Yatakhk sapın tahmin edilen fiyatı 
ra muvakkat teminatı 78 lira 75 kuruştur. 

Şartnameleri görmek isteyenler resmi tatille' 
ada her gün Tekirdağ Veteriner Müdürlilğüne ve 
İnanlı Aygır deposu Müdürlüğüne müracaat etaı 
olunur. 

b) uz YE EL 
Kocaeli Defterdarlığından : 

Gölcük !imanında bulunan 178-( O X 29 - 4 "/. İk 
eb'adında ve 662 gayrisafi ve 393 sofi tonilatod• us:\ 
le tonosu 800 bulunan Trabzon adlı vapurun 13 7.;J. 
hinde icra kılınan müzayedesinde talih zuhur etoı '.J i~lt! 
Satış Komisyonunun karariJe 21 gün müddetle teoı'- vakt 
rek 3.8.939 tarihine tesadüf eden perşembe güniİ ~ 81 
da kapalı zarf usulile Kocaeli Defterdarlığında ı:O P~I t 
hususi Komisyonda satılacaktır. . ııi la 

1 ~ 
Muhammen bedeli on bir bin lira mu~•~ di~ı 

minat akçesi 825 liradır. • 
Şartnamesi bedelsiz olarak Defterdarııktan ah 'J. . 
Talib olanlarm teklif mektublarını ihale zamaO" ınşaa 

saat evveline kadar Defterdnrhğa verilmesi ilan o kon 

Sıhat ve İçtımai Muavenet Vekaletinden : 

Artıınııaya kı..ınulaı, iş: Ank11ra'da yemden kurul• 
Fakülıt:':sİ ı:ahosıııu i abt:t eden ve ı Tümune hastanesi tJI 
tından 1aş pavyon, iki baraka 'e su deposunun yı~' 
olup bunun için tahmin edilPn kıymet 1800 liradır. 

Bn işe ait şartname \'f! evrak §unlardır : 
A) Şartname ve merbut liste, 
B) iki ııdct pHln. 
isteyenler bu şartname vtı evrakı Sıhat ve İçti~~ 

net vekaleti içtimai muavenet i~leri dairisi reisliğıO 

bilirler. 
İ\rttırma 1.8.939 salı günii saat 11 de Sıbat fe 

mua ~ en al vekilt!tindr yapılncaktır. 
Arllırnın açık olarak yapılacaktır. 1, 
Arttırruıya girf>bilmek için isteklilerin 135 Jira ~ 

ttminat vermesi ve buııdan ba§ka bu cins hedim işle 
katla ikmal ettiğine dair re&nıi makamlardan ahnıolf 
ibraz etmeleri. 

Yolla 
del 

Yolla 
Japıl 

birli 
kada 

•ika.ı 
evvel 


