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Umum Tüccarların ve ~üteahhitierin mesleki Organıdır 

EMLEKET 
HABERLERİ 

Piyasalar için av 

'•ı satıfları yapıldı 
~ hlfta Almanyadan av de· 

1 ~l•rine talebler artmıştır. 
• tblerin kartılannıası netice• 
-k nıevcud deri stokları a• 
~ ır. Llypıiga gönderilmekte 
litj derilerınin beher çifti 
/ 1e gfüe 4-5 ve 10-12 1 ira 
~ ' •atılmıştır. 

dtriler Almanyada boyan• 
•• bilahare diğer mcmle· 

> İbraç edilmektedir. 

'r•uk deri!eri için de ınüte· 
latebler ve siparişler devam 
te oldufuodan bu derilerin 

tib· da hemen hemen tüken
~ •dir. Amerikadan da mtl
~larda tavşan derıleri isten

.; •e tavşan derilerinin behe
hl 8 kuruıtan satılmaktadır. 
~ Yurdun her tarafında kış 

11tundan av derilni umumi
llolcaandır. 

-·-

tütün, ıigara, incir ve fındık ibra· 
catımız da arlmııtır. İııveçliler 
memleketimizden Samsun ve Baf
ra ayarı yüksek kalitede tütün 
almakta ve miktarı 378 bin lira 
kıymette 228 tonu bulmaktadır. 

Ayrıca İıveçe bir ıencde 2ö( 2 ki 
lo da ıigara ihraç edilmiş'ir. 

Kuru meyvalarımıı için pek 
iyi mahreç olan İsveçe ayni mad
deler komşu memleketlerden da
ha ucuz gönderilmekte olduğun· 
dan bu şartlar dahilinde bunların 
daha fazla arttırılması wümkün 
olamamaktadır. 

lsveçten meıııleketimizo bil
ha11a demir ve çelik mamulatı, 

makineler, katad, mukavva ve sel
liloz, fenni alat ve saat, haın deri 
ithal edılmektedir. 

Memleketimizle İsveç arasında
ki mesafe uzaklığına rağmen mev
cut tartlar dahilinde hı!r iki mem
leket arasında ticaretin her yıl 

gittıkçc inkiıaf edeceti kuvvetle 
tahmin edilmektedir. 

~----

larla münasebetıar olarak vaze· 
dilmiş olan gümrük resimleri ve
ya harçlar ve bu kabil rilı;um ve· 
ya harçların istifa tarzı ve ihda
lat veya ihracata müteallik bütün 
oizamai: ve mer.Jsim, nıemlt:kete 

idhal edilmiş olan müst. hsalatuı 
satı, veya istimali, emtianın lran· 
siti, antrepolara vaz'i, aktarınası, 

emtianın tekrar ihracı ve bu muh· 
tel f ameliyelerin tiibi olduğu res
mi masarif hususunda şartsız en 
ziyade müsaadeye mezhar millet 
muamelesi bahşedılecektir. 

İki memleketten her birinin 
Hükunıdi tarafından diğer meıu

leketia ticaretine, idhaliit veya ih
racata mevzu veya bunlarla wü
oasebeltar olarak vazedilmiş olan 
gücr rük rüsum undan gayrı bılü

m um verii harç veya mükellefi
yetler hususunda dahi şartsız en 
ıiyad.a wüsadeye mezhar nııllet 

muamelesi bahşed lccektir. 

Nafıa işleri1111 müteallik muka
velelerin akti ve gıı) ri aıkeri 

malzeme milbayaası hususunda 
iki memleketten her birinin Hü
küuıeli diğer memlekete üçüncü 
bir memlekt:t nef'ine olarak farklı 
bir muamele tatbik dmiyecek
tir. 

Madde 7 - İkı memleketten 
her birinin Hükümeti tarafından 

diO'er memlekl!t menşeli tabii veva 
e krom sarfiyatı- T k M h il I Ofl I maır.ul ıuüı;tahsaıat ıthali.tı veya opra a su ar • diier memlekete tabii vey.ı ma-

''"tmaeı bu mUna- ay sonunda 16ğvadlllyor wül wuı.ahulat ihracatı üzeriue, 

ı h 1 tll Toprak mahsulleri Ofisi ay 80• aşaA-ıJaki hutusat müstesna, hiç 
n 8 emm ye BU· bir ne\i memnuiyet, takyid v.ıya 

nuada faaliyetioe nihayet ''erecek· 
lnklfafında mUhlm tir. Ofüia uhtesindc bulaaıın buğ- tahdid vazedilmiyecektir. 
bir amil oldu doy ifleri Ziraat Baııkauna devrol· İşbu Anlaşmanın 5 inci madde-

' unacak, afyon işi isi" Tıcaret Ve- si ahkama mahfuz kalmak şartile 
Jıllar zarfında ticari müna- kalciinde kurulucak bir büro ta· iki Hükumetten her biri, dığer 
~ın diter yıllara nisbetle raftucla".l tedvir cdılecektir. memlektt menşeli müstahsalat id-
11etli surette arttıtı mew· _. _ halatı üzerine olduğu gibi diğer 

t tden biri de İsveçtir. memlekete müstahsaliit ihracatı 
t" 1 68 

Yunanletana 20,000 üzerine de memnuiyet veya mik· 
- t c.e bu memleketten 1 
.... 1- • h li 41 b' l' teneke peynir ihraç tar tahdidatı vazedebilir, beanşart l._ - •il 1t a t ve m ıra-

zuubahiı takvim yılında Türkiye 1 
Cilmhuriyeli arazi~ine idhal edi· 
len Amerika Birleşik Devletleri 
menşeli tabii veya mamul müstab
ıalatın ticari idhalitına müteallik 

a) MUNAKA ALAR 
inşaat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 
...... ~---..... --------------------------------------------tediyahn transferi için, mezkür Alaşehir Belediyesinden : 

tıkvim yılı zarfında Türkiye Cüın- 17.5.939 tarihinde ihalesi mukarrer olan 6935 lira 46 
huriyetinin ticari idhalatmın mec-
mu kıymetine nisbetl~. Amerika kuruş bedeli keşifli ıahiN loncası inşaatına hiç bir iştekli 
Birleşik Devletlerinden l kanunu- çıkmadığından ikinci ihale 'l.7 .5.939 cumartesi günfi saat 
sani Hl35 don 31 kanunuevvel 1 t de yapılmak üxere eksiltmesi IO gün daha uxatılmııtır. 
1!:137 ye kadar olan müddet zar- Evsaf ve şeraiti kanuniyeyi haiz iıteklilerin Alaıehir bele· 
fında yapılmış olan ticari ldhalıit 1 diyesine müracaatları. 
mecmuu niıbetine tekabill eden 
meblağdan dun olmıyacak bir ser· 
best döviz. meblata temin edeceği· 
ni teahhüd eder. 

Madde 10 - Bu anlaşmanın, 
Türkiye Cümhuriyeti ve Amerika 
Birleşik Devletleri tarafından, mÜ· 

tenaııran, diğer memleket ticare
tine bahşedilecek muameleye mü
teallik hükürulori, Amerika Bir
·leşik Devletleri cihetinden Ame· 
rika B rleşik Devletlerinio kıt'a 

arazisine ve bu anlaşmanın imza
sı gününde Amerika Birleşik Dev
letleri gümrük arazisine dı?hil bu
lunan arazi ve mutasarrıfata tatbik 
edi!ecektir. Mamafıh, bu anlaşma
nın en ziyade müı;aadeye mazkar 
millet muameleı;ine müteallik bü
kümleri, Panama Kanalı mıotaka
ıından gayri, Amerika Birleşik Dev· 
ı~1tl,.,.jniı;ı h,81.ıjmİvPti. v,.,,,. tbTJ'lt"d•• 
a tıncıakı bufün araııye ta K e ı-

lecektir. 
Madde 11 - Bu anlaşma hil-

kümleri: 

* • * 17 5.939 tarihinde ihalesi mukarrer olan 8879 lira 
40 kuruş bedeli keşifli belediye bina5ı bakiye inıaatı için 

istekliler arasında yapılan eksiltme sonunda indirile miktar 

az görüldüğünden eksiltmesi 10 gün daha uzatılmıştır. 

İkinci ihale 27.5.939 cumartesi günü saat 10 da yapı· 
lecağmdnn evsaf ve şeraiti kanuniyeyi haiz isteklilerin ala

şehir belediyesine müracaatları. 

Seyhan : Oımaniye Belediyesinden ; 

Kasabanın Nafıa VekAletinden musaddak su projeıi· 

niıı t 272 lira 85 kuruşluk kaptaj 4934 lira 27 kuruJ isale 

l 724 lira 20 kuruşluk su deposu inşaatı 21.5.939 tarihindeıa 
21 6.939 tarihine kadar kapah ıarf usulile münakaıaya ko· 

nulmuştur. 

Bu gibi su işleri tesisatı yaptığı nafıa vekaletince ta· 

nmmış bir mütebbide verilecektir. İsteklilerin artırma ve 

~csl~~ex ~~.~'tn~~~ ... n'"~~~~!l..~h.!~~ı~~ .. !İaf~~ .. ~!ffi~k . _ta!ti.y.!e 

nameyi görmek ve bu üç inşaatın her birini ayrı ayrı almak 

isteyenlerin belediyemize müracaatları ilin olunur. 

a) iki memleketten biri tarafın- İ } " Ha L 
dan hemhudud ınern1eket1ere hu- laçlar, Klinik ve ispençiyari a at, stane ev 
dudun ber iki tarafında on beşer M. M. Vek4leti Satınalma Komisyonundan ; 
kilometreyi tecavüz .etmiyen bir l 
muıtaka dahilınde hudud ticareti- Hepsine tahmin edilen fiatı 4500 lira 500 kilo saf ( • 
rıi kolaylaştırmak için bahşedilmiş YODı 7.7.939 cuma günü saal 10 da M. M. V. aatınalma 
veya ileride bahşedilecek olan komisyonundan açık eksiltme suretiyle satlD alınacaktır. 
menfaatlere, İlk teminat 337 lira 50 kuruı olup ıartnameıi her fÜll 

b) Türkiye Cümhuriyeti veya öğleden sonra ko. da görülür. 
Amerika Birletik Devletlerinin bi· 

'tt\cat yapılırken bu miktar edildi ki, bütün Üı,"ÜnCÜ memleketler 
~lı~lerde 2 milyon 300 bin Son üç ay zarfında Ayvalık menşeli mümasil müstahsalat id-

lbılyon 776 bin lirayı bul- ve Marmara sahili mallarından Yu· halata veya aynı müstahselahn bü
t, nanistana •külli miktarda beyaz tün üçüncü memleklere ihracatı, 

ri tarafından aktedilecek bir güm-1 • Beher metresine tahmin edilen fiyatı 24 kurut olan 

rük ittihadından mütevellit men- l390Ô ~etre sar ılık bez açık ekiiltme suretiyle 7.6 939 
faatlcre, bu menf ııatler her han· g d M M V 1 

· - - - b. 1 k t b h çarşamba günli saat 10,30 da Ankara a • • • ıatına ma 

'ıı ticaretin inkitafında İıveçte peynir ihraç edilmiıtir. İhraç edi- mütenaııran, müşabih suretle m~n 
Lı .. -rtaa refah Amil olduğu ii· len mallar yarım yağlı cinslerden veya tahdid edilmiş olııun. iki 
~ O memleketten her birınin hükumeti, > -lla bu memlekette Krom olup bu müddet zarfında 20, 00 
'tının büyük mikyasta art- tenek"yi bulmuştur. Peynirlerin diğer memleketin alakadar bulun-
"' ltlemleketimizin son sene· tenekesi 3 0·330 kuruş arasında dutu her hangi bir müstahsal id-
~ l>Qyijk mikya1ta krom aatı· ıatılmışhr. yeni mahsul tam yağ· halatı üzerine miktar tahdidah vaz 
~ak dünya pazarlarında e- lı ptynirler piyas da tenekesi eltiği ve bu tahdidler muhtelif 
1)•tli bir yer alması müessir 450-470 kuruştur. ihrac.tçı memleketler araşanda 
llr, Bu ıuretle bir sene zar. Piyasaya yeni mahsul kRf&r miktar tahsis •tı verılmek s.retile 
46 113 ton krom ihraç edil- peynirler de gelmr te başlamıt ve 1 tatbik edildiği taktirde, diter mem· 

11' k•losu 40-45 kuruştıın muamele lekele umumi idhaliitm, mevzuu-
""~d bahiı tabdidatın teaısine tekaddüm •n batka bu memlekette ıörmüttür. 

Qnunlar, 
Ticaret 

Kararnameler 
rvıuahedeleri 

lürkiye - Amerika Ticaret Anlaşması 

eden temsili bir devre zarfında 
diter memleket tarafından temin 
olunan bu kabil wüstalısal idhalab 
nisbeline muadıl bir ııisbeti tah
sis edilecektir. 

1 Madde 8 - İki memleketten 
her birınin Hükumeti, beynelmilel 

1 tediye vasataları üzer inde dotru· 
1 dan doğruya veya bilvasıta, her 
1 hangi bir kontrol teaıı veya idame 
l ettiti taktirde, bu kabil kontrolün 

tedviriude her ~ebheden dığer 

(Devam) memlekete şartsız en ziyade mü-

~ ik\ memleketten birinin dıtı talrdirde, diğer Hükumet, bu ıaadeye mazhar millet muamelesi 
illeti, bu kabil idhalat lahdi- kabll tahdid veya tadilin tatbikini bahşedecektir. 
lesiı veya tadil etmeti dü· mtlteakib on beş iÜn içinde, bu Şurası mukarrerdir ki bu hü-

.~G takdirde bu tahdidatın Anlaşmanm tamamını, 3'l gün kum, 9 uncu madde ahkamını ih
~~ konmaııodan •n az ikİ evvelden tahriren ihbar etmek lal etmiyecektir. 

"el keyfiyeti diter Hükft· ıartile feshetmekte ıerbest ola- Madde 9 - Türkiye Cümhuri· 
\alıriren ihbar edecektir. caktır. yeti Hükümeti beynelmilel tediye 
r İki aylık müddetin inkı· Madde 6 - İki memleketten vasıtaları kontrolunu her hanri 
'- Önce, iki Hükürr et ara· her birinin HOkumeti tarafından bir şekilde, doğrudan dotruya ve· 

. • dG,tınGl.a tedbirler• mü• diter memleketin ticaretine, idha- ya bilvıısata, idame ettiği müddet
blr mutabakat b11ıl olma· lit veya ihracata nıevıu veya bun• çe her bir takvim yılında, mev .. 

1 

gı uçuncu ır mem e e e a şe-

dilmedi~i müddetçe, ko. tarafından satın ahnatcaktır. 
c) Türkiye Cümhuriyeti tarafın- İlk teminat 250 lira olup şartnameıi her gün öğleden 

dan 1923 de Osmanh İmparatorlu· sonra bedelsiz olarak ko. da görülür. 
ğundan ayıılan arazi menşeli müs• 
tahsalata gümrük tarifesi bakımın· 
dan bahşedilmiş veya ileride bah
şedilecek olan menfaatlere, 

• * * Yerli mamulatından 3 bin kilo oksijenli su 7.6.39 
çarşamba günü saat t O da Ankarada M. M. V. sabnalma 

ko. tarafından açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 
Hepsine tahmin edilen fiyab 3 bin lira olup ilk teminat 

225 liradır. Şartnamesi her gün öğleden sonra M. M. V. 

satınalma komisyonunda görülür. 

d) Amerika Birleşik Devletle· 
ri arazi veya mutasarnfatmdan her 
bangi birisinin Eiyasi Statüsünde 
vukua gelecek tadilata bakalmak
sızın, Amerika Birleşik Devletleri, 

arazi.si veya mutaıanfatı veya Pa- Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 
nama Kanalı ınıntakasanın birbir-
lerine veya Küba Cüınhuriyetine 

bahşetmiş olduktan veya ileride 
babşedecekleri menfaatlere ıamil 
olmıyacaktır. 

Madde 12 - l,bu anlıma bü· 
kümlerinden hiç birisi altın veya 
gümöt ihracat veya idhalatını men 
veya tahdit eden tedabir alınma• 
sını, vt!yu iki hükumetten her ban· 
gi birinin silah, cephane veya harp 
malzemesinin ve istisnai ahYalde 
diğer bilcümle harp levazımının 

ıhracınııı veya ihraç için satışının 

kotrolü hususunda münasip göre
ceği tedbirlerin ittihazını menede
cek mahiyette tefsir edilmiyecek· 
tir. İşbu anlaşma hükümlerinin 
hiç birisi bitaraflığa mütealik teda· 
bir ittihaz ve tatbikına mani teıkil 
etmiyecektir • 

(Devauıı var) 

Gümüşhacıköy Belediyesinden • 

Gümüşhacıköy belediyesinin 23 bin lira bedeli keıifll 
elektrik tesis ve binası inşa işi pazarlık suretiyle talibine 

verilecektir: 
Keşif bedeli 23000 liradtr. 
Muvakkat teminat akçesi bedeli keıf• g6re l 7i5 li· 

radır. 
İşe 1 7.939 gUnö baılanarak 1 l .5.940 tarihinde ikmal 

edilecektir. 
Bu işe aid vesaikler şunlardır : 
Keşif hulasası, fenni musaddak proje, ve ıartoame. 
Pazarlık iti 2490 sayılı kanun hükümlerine göredir. 

İstekliler bu işo ait evrakı belediye dairesinde İlill be· 
bel görebilirler. 

Mukaveleyi müteakip on glln zarfında muvakkat temi· 

nat akçesi % 15 o doldurulacaktır. Temiaat akçeıi olarak 

ipotekli gayri menkul dahi kabul edilecektir. 

Talipler bu bapta bittaulm ve vıkiletç• taadik buyu· 



22Ma~~s~t~93~9'....------------------------------------
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Bu gün ilan olunan münakasa ve müzayedeler Listesi 
--------------------------:--:-~--.__. ~ ~ 

Mubm bed. Teminat Mürac"al yeri Gün Saat 
Cinai Şekli 

A) Münakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafia işler~ Malzem.!_H~rlt~ 

HükQmet konağı ikmali inş Kapalı z, 
Zahire loncası inşası (temd.) 
Alaşehir Beledıye binası ikmali inş. (temd.) - -
Su projesi tanzimi Kapalı z. 
Kaptaj işi yap. ,, 
Su deposu inş. ,, 

29999 85 22:;0 - ispir Kaymakamlığı 9.S-39 15 -
6~35 46 Alaşehir Beled. 27-5-39 ti -

8879 40 27-5-39 10 -
" " 

1272 85 Seyhan Osmaniye Beled. 21-6-39 a kadar 

4934 26 " 
21-6-39 a kadar ,, 

17024 20 " 
21-6-39 a kadar ,, 

HAçlar, Kllnlk ve ispençiyari aUit, Hastane Lvz· 

Sargılık bez: 139000 m. 
Saf iyod: 500 k. 
Oksijenli ıu: 3000 k. 

Aç. ekı. 

" ,, 

m. O 24 
4500 -
3000 -

250 - M. M. V. SAK. 

337 50 " " 
2~ - " " 

7-6-39 l o ;ıo 
7-7-29 lO -
7-6-39 10 -

Elektrlk-Havagazı-Kalorlfer teslsatve malzemesi) 

Elektrik malzeme.si: 19 kalem 
Elektrik tesisatı ve bina inş. 

Nakllyat Bofaltma - Yükletme 

Kömür tahmil ve tahliyesi 11000 t. 
Kereste nakli ve istifi: 35000 m 3 

inşaat malzemesi nakli: 20000 t. 
Tatlı su ihtiyacı temini ve taşıma işleri 

(temd.) 
İnhisarlar mamulab nakli 

Pcz. 

" 

Aç. eks. 
Aç. ek.. 

23000 -

Kapalı z, 6000 -
Paz. 

Kapalı z. 14983 32 

Mahrukat, Benzin, Makine yaftları v.s. 

Kuru me'e odunu: 400 çeki-kuru gür· 
gen odunu: 400 çeki-krible kömürü: 
200 t. 

Mazot: 45 t.-kalm traktör yağı: 3 t. 
ioce makine yaA'J 0,5 t.-ıüper •ilindir 
ya~ı: 0,5 t. 

Zonguldak kriple maden kGmfiri1: 340 t. 
Benzin: 15000 litre 

Müteferrik 
lngiliz mamulah lokomotifleri yedek par· 

çalan (4art. 287 krş.) 
Galvanize tirfon: 280000 ad. (takriben 122 

t.) (temd.) 
... te'ıerın gi.İmrü1' O:uamel~b·· işlc~i ' 
Arazöz: l ad. (lemd.) 

l!rzak, Zahire Et, ve Sebze· 

Ekmek: 45000 k. 
Koyun eti: 20 t. (temd.) 
Saman: 8 t.-k. ot: l t. - arpa: 6 t. 
Arpa: 3,6 t.-1aman: 2 t. 
Karaman eti: 15 t. 

Ekm~k, koyun eli, inek ıüdü ve yuğurtu, 
makarna, pirinç, un, zeylinya~ı, 1ade
yağı, 1abun v.ı. 

Sebu: 7 kalem 
Su ihtiyacı temini (temd.) 

(8 MUzayedeler 

ipekli kordela, vapur direği, yün bayrak, 
ıuni ipek v.ı. 

Kupa araba 

Kapalı z. 

Aç. ekı. 

" ,, 

Kapalı z. 

,, 

• 

Kapalı z. 

Kapalı z . 

" Aç. eks 
,, 

Kapah z. 

Aç. ekı. 

,, 
,, 

Aç. art. 

" 

~960 -

t. 14 38 
lit. o 17,70 

57500 -

17080 -

5500 -

k. o 40 

2014 -

737 -

rulan proje ve şartnameyi aynen kabul ve ifa etmek mec
buriyetindedir. 

Verilecek para müteahhidin yaptığı işe göre tediye e· 
dilecektir. 

İüıaat ve tesisat işi bittıkten sonra belediyece celbedi· 
lecek bir heyeti fenniye tarafından şartnameye uygunluğu 
tasdik edildikten sonra teslim muamelesi yapılacak ve mat
lubatı defaten verilecektir. 

Aksi takdirde teminatı belediyeye irat kayıt ve başka· 
ca da zarar alınacaktır. 

Ankara Levazım Amirliği Satı_n Alma Komisyonundan: 

1.- Harp okulu için 19 kalem muht ·lif elektrik mnl
llomesi pazarlıkla satın ı·lınacaktır. Listesi Komisyonda görü· 
le bilir. 

2.- Taliplerin teminatlariye birliktr 23 5-939 salı günü 
saat 10 da Ankara Lvz. Amirliği Satırıal n::a Komisyonuna 
gelmeleri. 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. 

Y edikule Türk - Ermeni Haıtanesi İdaresinden : 

Kuru meıo odunu 400 çeki 

Ank. Lvz. SAK. 
1725 - Gümüşhacıköy Belediyesi 

208 25 D. D. Y. 9 cu İşletme Sirkeci· 
İzmir İncir ve Üzüm Tanm Satış 

Kooperatifi 
450 - lçcl Nafıa Müd. 

Ank. inhisarlar Başmild. 

1123 75 İzmir İnhisarlar Başmüd. 

Yedikule Türk Ermeni Haat. 
Çakmakcılar 8\iyük Yeni Han 
No. 50 

373 - Ordu Belediyesi 

396 69 ,, ,, 
199 13 Ank. Güm. ve inhisıı.rlar Vekaleti 

4125 - D. D. Y. Ank. ve Haydarpaşa 

1281 - Nafıa Vekaleti 

... .., ... ., . 
412 50 Bor Boledlyeıi 

23-5-39 10 -

3-6-39 1 ı -
31-5-35 15 -

5-6-39 15 -
27-5-39 11 -

2-6-39 15 -

2j-5-39 a kadar 

8 6-39 lfi -

8·6-39 15 -
9-6 39 15 -

6-7-39 11 -

7-7-39 l l 

•• • eo •T oo 

20-6-5Q 14 -

715 tST Çorum C. Milddeium. 12-6-39 12 -
Kırklareli Ask. SAK. 3-6-39 16 -
Ordu Baytar Müd. 29-5-39 15 -

,, Tecrübe Tarlası Mem. 25-j-39 15 -
Ycdikule Türk Ermeni Hut. Çak. 25.5.39 a kadar 

makcılar Büyük Yeni Han. No 50 
151 03 Ank. Doa-uaı ve çocuk Bakım evi 6-6-39 15 -

55 2j ,, .. 
Ank. inhisarlar U. Müd. 

ist. Gümrükleri Batmüd. 

Bur1a Tümen SAK. 

6-6~9 15 -
27-5-39 11 -

25-5-39 13 -

24-5-39 l l -

Kuru gürgen odunu 400 çeki 
Maden kömürü krible veya marin lAve 200 ton 
Beyan karaman eti senelik azami 1500 kilo 
Hastanemize lAzım olacak ve müfredatı yukarıda yaı:ılı 

bir senelik odun, kömür ve eti ekıiltme suretile satın alı· 
nacağından taliplerin en muvafık ,artlarını bildiren kapalı 
zarfla mayıs 25 cuma günü akşamına kadar Çakmakçılar, 
Büyük Yeni Han No. 50 Türk - Ermeni hastanesi idare 
heyetine müracaatleri. 

Gümrük ve İnhisarlar VekAletinden: 

Vek4let makam ve hizmet otomobilh~ri i16 motosikleti 
için 939 mali yılı içinde 15 bin litre benzin açık eksiltme 
usuliyle ıatın alınacaktır. 

Beher litre benzin için 17.70 kuruı fiyat tahmin edil
miş olup muvakkat teminatı 199 lira 13 kuruıtur. 

_Açık eksiltme 9.6.939 cuma günü saat 15 de yapılacak
tır. isteklilerin bu günden lAakal bir gün evvel muvakkat 
teminatla1·ın1 vekalet veznesine yatırmaları ve belli gün ve 
saatte unvan ve ruhsat tezkereleri ile birlikte vekAlet leva
zım Müdürlüğünde toplanan satınalma komisyonunda hazır 
bulunmaları ilan olunur. 

Bu işe ait şartname her gün vek4let levazım mödilrlU
iUnde görülebilir. 

inşaat Malzemesi 

lstanbul Piyasası Toptan Flyatıar• 

300 
80 

Alçı yerli :SO kf .lık torba11 

" ,, 40 ,, " 
,, almu ~O ,, ,, 375 

1l ..... 
..... 
..... 

s ..... 
..... 

Asfalt yerli kiloıu 
,, ecnebi ,, 

Çimento yerli 50 kır. çuvalı 

" ecnebi 50 ,, ,, 
Çini (mozaikten) tane1i 

5 75 ..... 
,, (çimentodan) ,, 

Fayans ecnebi ,, 
,, ,, (akaawı) ,, 6 

Kireç (ıu) tonu 800 
600 

o 75 ..... 
,, ~o~ ,, 
,, (tef) ,, 

..... 

..... 

.... 

.... 
4 

.... 
17 

..... 

19 

1 
Kiremit (Bakı'köy) tanesi 

,, (Eskifebir) ,, 
,, (Kütahya) n 

,, (Büyükdere) ,, 
Küok (çimento) 1antimi 

" (toprak) numaruı 
,, (dökme boru) kiloıu 

,, (ecnebi) ,, 
Mermer (yerli işlenmiş) metre mikibı 
Tuğla (Büyükdere preıe) bini 

,, (Pcriköy deliksiz) ,, 
,, (Kağıthane delikli) ,, 
,, ( ,, deliksiz) ,, 1800 
,, (altş, yerli) tanui 
,, ( ,, ecnebi) ,, 
,, (f raosiz prese) ,, 20 

Kere&te (döşemelik köknar) metre mikabı 3900 
,, (çıralı, lambalı) • 4200 
,, (tavaolık köknar kordonlu ,, 4200 
,, (kaplamahk ç1ralı) ,, 4200 
,, (ııvadibi köknıır) ,, 4500 
,, (pervazlık köknar) ,, 4500 

Nakliyat-Boşaltma-Yükletme 

Devlet Demiryolları İşlet~e U. Müd~rlUğftO!~ 4' 
Bir sene zarfında Çerkeskoy lokomotıf depo ~ 

rudü tahmin edilen 1 l bin ton maden kömürünil11 ~I 
ve tahmili açık eksiltme suretile münakasaya koOJll 

Beher ton kömürün tahliyesi için mubauılll,-
10 kuruş ve tabmili için 15 kuruştur. 

Mu.~ .. ı ..... - 3.0.oa? "'""ı.uaı L\;o3i aı üuü ••rl 1 l de ı5 
9 İşletme binasında yapılacaktır. Taliplerin 206ı ~ 
teminat ve nizami vesikalarile komisyona 'müracl' ff 
zımdır. Şartnameler parası~ olarak komisyondao 
keıköy istasyon Şefliğinden verilmektedir. 

. . . " 
lzmir inhisarlar Başmüdürlüğünden : /.. ~ 

Baş müdürlüğümüz ve lzmir tütün fabrik"~ 
mali yılı içinde yapılacak mamul yaprak tütün • ;, 
balyalariyle makina aksamı boş zuruf ve sair ınalıe 
liyatı 2,6.9.i9 günü ıaat 15 de ihale edilmek u.ıet• 
zarf usuliylo eksiltmeye konulmuştur. Muhamuıeıı 
deli 14.983.JJ muvakkat teminatı 1123. 7 5 lirad~t;li) 
mesi levazım şubemizde görülebilir. İıteklileriıı 2V. 
kanun hükümlerine göre bazırhyacakları teklif 111• iP" 
muvakkat teminat nakit makbuz veya banka telll d 
tublariyle 2.6.939 günü saat 14 e kadar Bat ıoO 
mü:ıı:deki komisyona vermeleri lazımdır. 

Ankara İnhisarlar Ha§müdürlüğftnden : . 

Baş mfü.lürli.ığilmüze bağlı tuzlaların 939 JJl~ 
içme tatlı su ibtiyaçforının temin ve taoınmaaı işl•~\e' 
rnnyıs 939 tarihinde yapılan açık pazarlıkta teklif t 1 

lan lıaddi layıkrnda görülmiyen ve tahbi çıkınıyao • 
zılı luzlalarm ıatJı su taşıma işleıi beımucıbi ka~llfo 
nıüddetle utatılmış ve 27.5.939 tarihinde cumartesı 11µ 
11 de açık pazarlığın yeniden icrasına karar veril~~! 
ayyen vaktirıde tnlıplerin baş müdürlüğümüze ve )'11 

!eri tuzla wemurJuklarına mücacaatlari ilin olunur· 

Bir seneli1' '., 
·ı .. 

Tuzlanın adı 

Şek ili 
Çan km 
Taytak 
Keçeş 

Aylık muham.bed. 
26 
10 . 
4 

40 

retint göre 1 

para•• 
23 40 

: 60 
36 

. 
İzmir incir ve Ü.zöm Tarım Sataı KooperatifJıt• 

Genel Direktörlüğünden : 

Ecnebi memleketlerden getirteceğimiz Aı~f; 
metre mik'ab kerestenin hammaliye, nakliye, i•tı 

1 
Mayıs 939 çarşamba günü saat 15 de aleni ıııD~ 
talibine ihale edilecektir. Münakaıaya ittirak • 
yenlerin şartnameyi görmek üzere birliğioıi• 
ıerviıine mtıracaatları. 
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~tef errik 

Nafıa Vekaletinden : 

'd' 27.6.939 salı günü saat 1 J de eksiltmesi yapılacağı ilAn 
•len 50 ton l 15000 adet galvanize tirfon bilAhara hasıl 
~ ihtiyaç dolayısile arttırılarak 280000 adet ve takribi 
~ ton ftı:~rinden Mersinde sif teslim ıartile ecnebi malı 
-~ 1780 lıra muhammen bedelle, kapalı ı:arf usulü ile ye-

tn eksiltmeye konulmuştur. 
Yerli malı için de teklifte bulunulabilir. 

f Eksiltme 7.7.939 cuma günü saat 11 de Ankarada Na
~ Veklleti binasında malzeme müdürlüğü odasında top

llt.11 malzeme eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 
" Eksiltme ıartnamesi ve tcferrüatı bedelsiz olarak mal· 

llıt müdürlüğilnden al ınabilir. 
Muvakkat teminat miktarı 1281 liradır. 

'- İıteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve 
~ 11ııtmcsinde yazılı vesaik, ile birlikte aynı gün saat l O a 
~lr mezkür komisyona makbuz mukabilinde vermeleri la· 

dır. 

Devlet Demiryolları İşletme U. Müdiirlüğünden : 

l Muhammen bedeli 57500 lira olan 68 kalem İngiliz Jo· 
0
-otif yedekleri 6 7.193~ perşembe günü !aat 11 de kapa
larf usulile Ankarada İdare binasında satın aJınacaktır. 

mektup şeklinde de gönderilebilir. 
Bu İfe ait bilumum mı:ı srn flar müteahhide aiddir. 

Ankara Dotum ve Çocuk Bakım Evi Ba,tabipliğinden 

Cioıi 

1 inci nevi ekmek 
Koyun eti 
İnek südü 
İnek yoturdu 
Pirinç 
Makarna 
Zeytinyağı 

Kuru soğan 
Sadeyağı 

Şehriye 

Kuru bamya 
Sabun 
irmik 
Soda 
Pirinç unu 
Kuru fasulya 
Mercimek 
Nohut 
Un 
Çay 
Kuru kayısı 

Miktan 
Ki109u 
9~00 

4500 
3000 
1500 
2000 
500 
150 
750 
600 
100 

15 
650 
50 

350 
70 

150 
100 
100 
50 
30 

100 

Tutarı 

Lira K. 
973 7~ 

2250 
525 
300 
500 
125 
90 
52 50 

630 
' 25 

ıa ~o 
260 

12 
35 
31 ~o 

22 ~o 
15 
15 
6 

108 
70 

% 7,5 muvakkat 
Teminah 

Lira K . 
73 3 
168 75 
39 37 
22 ~o 

37 50 
9 37 
6 75 
3 94 

47 25 
1 87 
1 24 

19 50 

2 
2 
l 
1 
1 

8 
5 

90 
62 
36 
69 
12 
12 
45 
10 
25 

'-ll Bu İ§e girme~ istiy~r~le riu_ 4125 liaahk . mu~a~kat .temi- Ta-ıe fasulya 
'la a kanunun tayın et tığ ı vcsıkaları ve teklıflerını aynı gün Patlıcan 

t ona kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır- Semiz otu 

500 
500 
350 
400 
400 
400 
350 
200 

2014 
75 
75 
4ı 
40 
40 
48 
49 
40 
35 

151 
5 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 

a 
62 
62 
15 

ş ~~ 
~ıj artnameler 287 kurn~a An~ara ve Haydarpaşa vezne- Taze bakla 

ilde satıl maktadır. 

Bor Ş!lrbayhğından : 

~' 1.- Bel:diyeı~il .ihti• a.cı içi~~ ah~acak hir adet arazözün 
~l •dan tf'mtn f.dılebıleceğme gore bır ay daha ihalenin u-

11trıası icap ettiğindP.ıı 20 haıiraıı 939 salı günü saat 14 de 
Palı zarf usuliyle alınacaktır. 

\ ~·- Ararözün muhammcıı hecele lıeş bin beş yüz lira 
P ılk pey paraeı dört yüz on iki lira elli .luruştur. 

\ 3.- Şartnameyi görmek istiyerıler her glln Ankarnda 
'bul, Mrrsin ve Bor Belediyelerinde göubilider. 
~·- l:teklile_r ~anunun. ikınci ve üçüncü ınacldP.lerinde· 

1
. lgelerıyle bırhkte bellı gün ve ~aatten bir saat evvel 
ıf mektuplar mı Encümene 'ermi~ bulunnıa1arı. 

~lalir İncir ve Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği 
Genel DirektörlUğOnden : 

"t 939 ıezonu için ecnebi memleketlerden getirteceğimiz 
\ eıtelerin gtimrftk muamelAtı işleri gftmrftk komisyoncu
~~ Yaptırılacaktır. Bu hizmet aleni mUnakasa ile 31 ma· 
qi3g ça__rşamba günü.saat 17.30 ~a !alibine füale edi~e-

r. Munakasaya ıştırak etmek 1stıyen gümrük komıs
c~ı_arının şartnameyi görmek üzere birligimiz ambalaj 
tıaıne müracaatları. 

Zahire, et ve Sebze : 

Kırklareli Askeri Satınalma Komisyonundan 
t 4'skeri hastanenin mali yılı ihtiyacı için 20 bin kilo 
i~tt etine verilen 39 kuruş 14 aantim. fiat gali görül· 
, ~~en kapal1 zarf usulile yeniden eksiltmeye konulmuş

ılosunun muhammen bedeli 40 kuruş olup ilk temi-

~O li~adır. . . 
~l~alesı 12 Hazıran 939 pazartest günü saat l6 dadır. 

~i •ler şartnamesini her gün komisyonda görehilirler 
l>lerin teminat ve tekliflerini havi zarflarını belli- gün. 
''atten en az bir saat evveline kadar Kırklareli Askeri 
"•lnıa komisyonuna vermeleri. 

Çorum C. Müddeiumumiliğinden : 

,,9;orum merkez cezaevinin mevkuf ve mahkumları ıçın 
) 9 tarihinden 31.5 940 tarihine kadar bir yıllık ekmek 
'cı en az 125 bin kiıo, en çok 145 bin kilo olup beher 
llnun muhammen bedeli 7 kuruştan ibaret olan bu ek
hrı birinci ve yarı ilçüncn nevi fahriJca unundan ya-

& kt~r. . . • 
" lfe aıd şartnameyı herkes tatıl günlerinden başka 

tırtı Çorum Cezaevi MOdtırlUğtlndeıı parasız olarak a· 
~ llyabilirler. 
~ ~•iltme 1939 yılt bazıran ayının ttçüne rastlayan cu
~ •ı gUnü ıaat 12. de ÇortJm C. Müddeiaıumiliği oda· 
~ toplanacak komısyon bazurile ve ihale Adliye Veki
~ er:ııri mezuniyetleri üzerine yapılacaktır. 
~ kaıttme kapalı zarf usuliledir. 

llvakkat teminat 715 lira 57 kuruştur. 

~~\l işe ait teklif mektupları 3 haziran 939 cumartesi 
ta •aat onbire kadar Çorum C. Müddeiuusumiliği odasın· 
,~~tıacak komisyon reiıliğine makbu:ı mukabilinde ve

tir. Bu ıaata kadar yetişmek üzere iad,U taahhütlü 

Kırmızı domates 
Dolmalık biber 
Taze bamya 
Enginar 
Pırasa 

Lahana 
Kereviz 
I,.panak 
Yerelmuı 

Karnabahar 
Patateı 

350 adet 
400 
400 
400 
400 
100 
350 

28 
28 
44 
40 
6 

2 
2 
3 
3 

40 3 
80 6 

60 
67 

62 
IO 
10 

30 
45 

İç bezelye 
1000 
ıso 27 2 2 

737 55 25 
Ankara Doğum ve Bakım Evinin 1939 maıi yılı ihtiyacı olan 

yukarda cins ve miktarlariyle muhammen fiatları y4 zılı "mevaddın 
açık eksillmeye konulacak ve ihalesi 1939 yılı haziranın altmcı salı 
gün~ saat on beşte yapılacaktır. 

isteklilerin artırma ekııltıne ihale kanununun 2 ve 3üncü mad
delerinde yazılı şeraiti haiz olanlarm şarlnamclerini bedelsiz almak 
üzere her gün lıjıklar caddesinde Do{ıum Evi baştabiplifline müra· 
caatları. 

isteklilerin % 7,5 teminatı muvakkate akçelerini yukarda ya· 
zılı ihale saatinden evvel Ankara defterdarlık veıuıesıue yatırılarak 
mukabilinde ahnacak makbuz ile birlikl~ müessesede teşkil olunan 
komısyona gelmeleri bildirilir. 

••• 
Beyaz Karaman eti alınacaktır: Bak mnhrukat sütu-

nundan Y edikule Ermeni Hast. ilanına 

- --= . ..., !!it?J.E!±± 2 WW L 

Müteahhitlerin Takvimi 

Sah 2J.5.939 

Torna tezgahı (M. M. V.) No 1017 
Mutahhar Avrupa pamuğu (Ask. Fabr.) No 1017 
Çıplak bakır kablo ve .bakır çubuk (lst. Elektrik İşleri) No 1036 
Me:ıbahet ioşc11ı l1\:k.irdag Bclcd.) No 1041 
Bilyah lastik tekerlek (İohiurlu U. Müd.) No 1046 
• Muhtelif cioı eşya, dolap, koltuk, yal.l maaaaı, aaodalya, ceviz 

atacı, av tüfcngi v. a. (lıt. Dcftardarlığı) No I0-17 

\U · vanıı 4ncü ~ayfada) 

Dr. Ahmed Akkoyunlu 
Taksim Talimhane Palas No. 4 

Pazardan maada her gün saat 15 ten ıonra --

Muhamınen bedeli 47250 lira"olan 150Jton renkli veya lb~az 
üıtüpü 1.6.1939 Perşembe günil uat 15 de kapalı zarf;usulü- ile, n· 
karada idare binasında sabn alınacaktır. r. · 

Bu işe girmek isteyenlerin (3343.75) liralık A muv~kkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün aaat 14 de 
kadar komisyon Reiıli~ine vermeleri li.1.ımdır. 

Şartnameler 236 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. (3268) 4-4 

imtiyaz uhibi ve yazı işleri Direktörü : ismail Giıit 

Baaıldıtı yer : Merkez Baaımevi, Galata 

Cinsi Mikdarı Muham. be. % 7,5 te. Eksiltme 
lira krş. lira krş. Şekli Saati 

---··-- ---------
Eczayı tıbbiye 61 kal. 533 46 40 - aç. eks. 16 
Lastik çizme 840 çift 4-;9.ı - 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 teminatları, eksilt
me saatleı:i hizalarında gösterilmiştir. 

111 - Eksiltme 30.V.939 Sah iÜnü Kabataşda Levanm 
Müdüriyetindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

V - LAstik çizmeye iştirak edecekler fiyatsız teklif
lerinin münakasa gününden üç gün evveline kadar Tuz Fen 
Şubesine vermeleri lazımdır. 

vı - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gftn ve 
saatlerde % 7,5 güvenme paralariyle mezkur Komisyona 
gelmeleri. (3379) 3-4 

•• i 

Cinsi miktarı muham. b. % 7,5 te. eksiltme 
lira krf. lira krı. tekli saatı 

---------- ----- ---
Molenz kağıdı 50 top 500 -
Alatı fenniye 60 kal. 1515 53 
Teknik alatı 20 ,, ı 758 ı O 
Sarma k4. (kır· 300 top 4350 -
mızı) 

37 50 
113 66. 
131 85 

326 25 

paz. 

" 
" 

14 
15,30 
16 

aç. eka. 16,3Ô 

1 - Şartname ve nümunesi mucibince yukarda cinı 
ve miktarı yazılı 4 kalem malzeme hizalarında gösterilen 
usullerle satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli, muvakkat teminat akçaları. 
ek•iltme saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

111 - Eksiltme 29 V.939 pazartesi günü Kabataıda Le• 
vazım Şubesi Müdürlüğündeki Alım Komisyonunda yapı

lacaktır. 
iV - Şartname, liste ve nümuneler her gün ıözil ge· 

çen Şubeden parasız alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen günde % 

7,5 güvenme paralarile mezkür Komisyona gelmeleri. 

Cinsi 

• • • 
Mikdarı Muham. 

bedeli 

(3358) 3-4 

Yo7,5tc- Eksiltme 

minatı şekli 1aab 

------ -- -------- -----
Motör ( 110 bey- 1 adet 6950 521.25 kapalı z. 10.30 

girlik) 
Motör (70 bey· 1 ,, 4500 337.50 aç. eks. 1 1 

girlik 
1 - Doç marka biri 70 diğeri 110 beygir kuvvetinde 

iki adet motör yukarda hizalarında gösterilen usullerle sa 
tın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli, muvakkat teminat, eksiltme 
saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

111 - Eksiltme 3 l.V.939 tarihine rastlayan çarşamba 

günü Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

lV - Şartnameler her gün ıöın geçen Şubeden para• 
sız olarak alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve sa· 
a tlerde % 7 ,5 güvenme paralarile müracaatları ve kapalı 
zarfların ihale saatinden bir saat evveline kadar kanuni ve· 
saikle birlikte mezkur Komisyon Başkanlığına makbuz mu-
kabilinde verilemesi lizcmdır. (3430) 3-4 

• • • 
1 - Çamaltı tuzlası için fartnamcsi mucibince 160.000 

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

liradır. 
111 - Eksiltme 25.5.939 perşembe glinü ıaat 14 de 

Kabataşta Levazım Şubesi Müdüriyetindeki Alım Komis• 
yonunda yapılacakbr. 

iV - Şartnameler her giln s6zü geçen Şubeden parasız 
alınabilir. 

V - isteklilerin kanunt veaaikle % 7,5 güyenme pa· 
rası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek 
kapalı zarfların ihale ıaatinden bir saat evveline kadar mez· 
kur Komisyon Başkanlığına makbuz mukabiiinde verme• 
leri lazındır. (3203) 4-4 

Taklit hiç bir zaman 
aslının yerini tütamaz 

MU NA KASA 
GAZETESi 
Rakipsizdir 
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ABON 1EMENTS 
Villr et 
3 l\~UI 
G ,, 

12 ,, 

Province 
Ptrs 450 

850 
1500 

Etranger : 12 mois Ptrs 2700 
----------------~...._...~ 

L No. Plrs 5 

Quotidien des Adjudications 

• 
ADMINISTRATION 

Y o~hourtchou Han 

1 er Etagr, N. 3-1 

Galata, Perd1enıbe Bnznr 

Pour la Publicite s'adresser 
n l • Administration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'.Etat 

l.Soite Powtale N. 12ô L 

Telephone : 49442 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudication 

Con tr. loge c~realea (aj.) 
Achevement coastr. hatisse municlp. Aln· 

şehir (aj.) 
Dreasement projet pour adduction d'e u 
TıaY. oaptnre 
Con6tr. rcıervoir d'eau 
Ab~Yement conıtr. konak ııouvernemental 

Mode 

d 'adjudicat. 

Pli cach. 
,, 
n 

" 

Prix 

eıtimatif 

d 

127 ~ 85 
4934 2u 

17024 20 
29999 85 

Caution. 

provisoire 

2250 -

Lieu d'adjudication e t du 

Cabier des Cbarges 

Municip. Alı:şehir 
,, ,, 

Jours Heures 

27-5-39 11 -
27-5-39 10 -

Municip. Osmr.ııiye de Seyb njusqu•au 21-6-39 
,, ,, ,, 21·S.39 

" ,, ,, 21-6-39 
Kayın akam at ispir 9-6-39 15 -

s-lnatrum nts Sunltalr s-Fournltur pour Hopltaux 

Toile pour bandage: 13900 m. 
iade pure : 5CO k. 
Eau oxyi'inee : 3000 k. 

Publique le m. O 24 
,, 
,, 

4500 -
3000 -

- -~~ ··--
250 -
337 50 
225-

Com. Ach. Mio Def. Nat. Ank. 

" ,, 
,, ,, 

7-6-39 IO 30 
7-7-39 IO -
7-6-.~9 10 -

Electrlclt6-Gaz•!:hauffage Central (lnsıallatlon et M terlel) 

Articleı electriques : 19 lots 
Inıtal. clectr. et contlr. batisse 

Gre iı gr6 
,, 23000 -

!~n'!por!.:_ cherg m nt - d6charg meni 

Cbargement et deohargement bouille : Publique 
l 1000 t. 

Tranıport et enta111ement boiı eonıtr. : 
35000 m3 

Trauaport materiel constr. : 20000 t. 
Fouroiture et lrans?ort d'eau d .ıuce (aj.) 
Traoıport d'arlicle1 monöpoliıes 

Combuatlble Carburant - Hullea 

Boiı de chene: 400 tchekis - id d'orme: 
400 ch!kiı - bouille criblee: 200 t. 

Mazout . 4rı t. - huilc cpaiuc pour trac
teurs : 3 t. - buile mince pour mochi
ne : 0,5 t. • id. ıuper pour cylindre : 
0,5 t. 

Charbon cribl6 de Zonjuldak : 340 t. 
Benaine : 15000 litreı 

Dlvera 

Pieres de rechange pour locomotiveı de 
fabrication anglalH (Cah. eh. P. 287) 

Tire ·fond ralvanise : 280000 p. (environ 
12~ t.) (ej.) 

Trav. dedouanement des bolı de eonılr. 
a imporler de l' etranger 

Arroaeuıe : 1 p. (aj,) 

Provlslons 

Viande Karaman : 15 t. 

Pain : 45000 k. 
Via•de de mouton : 20 t. (aj ) 
Paille: 8 t. · foin : IOOO k. - orge : 6 t. 
Orıe : 3,6 t. · paillc : 2 t. 
Pain, viande de mouton, lait et yoghourt 

de vacbe, macaroni, ria, farine, buile 
d'ollve1, beurre, ıavoa ete . 

L6iumu: 17 lota 
Fourniture d0 eau douce (aj.) 

,, 

Pli cnch. 
Gre i are 
Pli cııch. 

Pli cach. 

Publique 

6000 -

14983 32 

4960 -

,, la t. 14 38 
,, la litre O 17,70 

Pli cach. 57500 -

,. 17080 -

PubHquc 

Pli cach. 5500 -

Pli cach. 

Pli cech. 
,, le k. O 40 

Publique 
,, 
,, 2014-

737 -

B) Adjudications a la surenchere 
Ruban en ıoie, poteaux de bateaux, dra· Publique 

peaux en laine, ıoie artificlelle ete. 

es 

b) uz 
İıtanbul 

E,yanın 
M K N Marka No. 
611e ıs 403!ı 
6902 

6903 

5576 

6115 HPC 4035 

6120 
6116 

0385 
Mjg 

e,oı 

" ,, 
Biltı 

4035 

" bll' 

Gnmrilklerj 
Miktarı 

Kilo Gram 
6 
a ao 

3 510 

5 480 

6 300 

35 500 
3 800 
3 i20 

' 10 
10 800 

R 
BaşmüdilrlüğOnden : 
De2eri Eşya cinsi 

Lira Kr. 
50.t 
191 36 

1315 50 

339 76 

374 40 

2976 
433 60 
203 20 
a68 72 
884 80 

ipek kordela 
Gayri mezkur uçan 
yağlardan eSDnS ı 
Gayri mezkur uçnıı yağ
lardan gül esansı 
Gayri mezkur 
yağlardan 

İpekli mendil v 
yun atkısı 

uçan 

ho- ' 

ipek kordela 
ipek kadın fistanı 8 adet 
ipek Örme masa örlGsl1 
Sun'I ipek mensucat 
İpek menıucat 

172!1 -

203 25 

450 -

1123 75 

375 -

396 69 
199 13 

4125 

1281 

412 50 

Com. Ach. lnt. Ankara 
Municip. Gümüşhacıköy 

9eme Expl. Ch. Fer Etat Sirkeci 

Cooper nt. V cntes Raiııins et P'iguea 
lzmir 

Dir. Trav. Pub. İçel 
Dir. Princip. Monop. Ankara 
Dir. Princip. Monop. lzmir 

Hôp, Armenien Yediku1e Büyük 
Yeni Han Çakmaiuılar No 50 

Municip. Ordu 

.. ,, 
Miniet. Douan. et Monop. Anlr. 

Ad m Gen. Ch. de Fer Etat Ank. 
Cai ııses Hzydarpnşa 

Mirıiıt Trav. Pub. 

2J-5-39 IO -

3-6-39 t J -

31-5-39 15 _:_ 

5-6·39 15 -
27-5-39 11 -
2-6-39 15 -

jusqu'au 25-5-39 

8·6-39 15 -

8·6-39 15 -
9-6-39 13 -

6-7-39 11 

7.7.39 ı l 

Coop~rative V cntes Arr icoles Taiıin s 31-5-39 17 30 
et figue11 iı lzmir 

Municip. Bor 20-6-39 14 -

Hop. Armen"e 1 i Yedıkule Çakma- juıqu'au 25-5-39 
cılar BuyGk Yeni ban 

7!5 57 Procureur Gen Çorum 12-6-39 . 12 -
Com. Ach Mıl. Kırklareli 12-6-39 16 -
Dir. Veterinaire Ordu 29-5-39 15 -
Prcpoıe champ d'essai Oıdu 25-5·39 15 -

151 03 Dir. Crecbe Ank. 6-6-39 15 -

55 25 

4492 

,, ,, 
Dir. Princip. Monop. Ank. 

6-6-39 15 -
27-5-39 l J 

Dir. Ventes Douaaes I11t. 25-S-39 13 -

F 

3 300 135 60 Terbiye görmüş samur 
postu 

61 13 HPC 4035 5 420 ipekli pamuklu kordela 
6125 " ,, 2 500 117 50 ,, ,, " 
6122 ,, " 4 238 ,, ,, ,, 
6423 MF 5&t6 52 500 528 75 Ecnebi yön bayrak 
6124 HPC 40J5 3 176 İpekli pamuklu kordell 
6665 6552 917 28 Vapur direği 
6126 HPC 4035 2 108 İpekli pamuklu kordel& 
6568 GW 1858 3 86 500 l 16 ~O E\'abı nariye 
5567 GW 1858.2 69 99 - Maytaplı kibrit 

Yukarıda yazılı eşyalnr 1549 sayılı kanun mucibince 25.5.939 
gününde saat 13 de 2490 sayılı kımun hükumleri dairesinde Sirke-
cide Reıadiye caddesiudt:ki Gümrük Satıf Müdürlüğü ulonunda 
açık arttırma ile dahile 'e lıarice antılır. 

İdeklilerdcn Maliye unvan tezkereııile Ticaret Odaaı vcaiknıı 
ve yahud ikamet tezkereıile malın dcteri nisbetinde % 7,5 pey 
akçesi makbuzu ııranır. Şartnameler her güa dairede ııörGlebilir. 
Pey akçelerinin :11nat 12 ye kadar vezneye yatarılınnu ve bu ıaat• 
ten sonr:ı kat•iyyen pey kabul edilmiyeccti peşin para ile mal 
atmak istiyenlerden bu belicler aranmnz, Her gön mlıteferrlk eıya 
aatıtlıın nrdar. Bunların lieteıl aatıo 11lo1>ca kapmada uıhdır. 

.-- .......... =-= 

v OFFICIELJ 
' 

De l' Administration Generale des CheJt11 

de Fer et des Ports de l'Etat Turc 

68 artirles de pİecea de rechange pour locomoti~ 
fabrication nr gla ise d ·une vale ur estimative de Ltq. 57,5 J 
ıunt ach c.tcs par voic d' a djudicatioıı eous pli cııchete Jtı t 
6 Juillet 1939 a 11 h. au local de l' Administration G~n 
ii. Ankara 

Ccux qui de::ıiıC" nt y prendrc part doivent rcınett.re 1 
Pıe:ıidence de la Comnıi sion le meme jour jusqu'a 
lcurs offre~, une gararıti t• p ovieoire de Ltq. 4.125 et it' 
tificats exiges par ıa loi. 

Le" cahi~rs d~ s charges sont <'n \'enle au 
287 aux Caisses d'Aııkara et de Haydarpaşa. 

('.) ncü sayfadan devam) 

Ecı.nyı tıbbiye (lıt. Beled.) No 1048 
KurbaQ-nh derenin temizlenmesi (fıt. Beled.) No 1049 
Kurbatslıdere mecralarını tamiri ,. ,, No 1049 
Klor gazı ve sülfat dalümin (An!.c. ,, No 1049 
Beozin salış yeri İnf:uı (iırn i r Beled.) No I049 ) 
Kültürpark arka ıokağına kesme tat do,emui (lzmir Belıd· 

No 1049 
!3enzin, makine yağı ve petrol (i.t •. Komut.) No 1064 ı#- ~i 
lohisarlar mamulatı nakli (Konya lohiıarl11r Batmüd,) No ~· ~i 
Zile deposunda kömür boşaltma ye yükleme iti (D. D. Y· 1 

No 1051 · 
l\laden kömürü naklı (D. D. Y. Aok.) No 1051 
Ku.n ve yapı malzemui (fıt. Komut.) No 1062 
Süt ,, ,, No l 051 
Yapı malzemesi ,, ,, No l 061 
Yulaf (Kütahya Vil.) No 1051 
Aıiz Akyürek bulvarının bir kısmının parke tatlarile 

(İzrQir Beled.) No 1052 ~ 
Kum, çakıl , tuğla, kiremit v. •· (Kayaeri Nafıa M6d.) NO 1 

Gu depoıu in,aaı (Lüleburin Beled.) No 1054 
Ekmek (Sorgun C. M. Umumiliği) No 1057 
İobısa rlar mnmulalı nakli (Aok. İnhi1arlar BaşmGd.) No 
Skandırıtk kayışı ve düğmeai lTopbane Lvz.) No 1061 
Elektrık ampulu ,, ,, No 1061 
Karyola arkalığı ,, . ,, No 1062 (fil 
Eminönü Balıkhane bin ıı t miri (lıt. Defterdarlığı) No 1~ 
Def tcrdulık biaaaı raflar yapılmaıı ,, ,, No l 

Memento des 

Mardi 23.5.939 

M.ıchiue.outil a tour (Mic. Def. Nat.) No 1017 
Coton purifie d'Europe (Fab. Mil.) No 1017 
Çable en cuivre nu et barre ea cuivre (Dir. Gea. 

No 1036 
Cons\r. abatloir (Municip. Tekirdağ) No 1041 1)46 
Roues en eaoutchouc a billu (Dir. Gen • ..Moaop.) No 1. o' 
• Diver1 objetı, armoiru, fauteuils, tamP, chaise1, bol• 

f usil de cha11~ ete. (Defterdarat lat.) No 1047 
Produita pharmacentiquu (Muuicip. lst.) No 1048 
Nottoyaıe de Kurbatıtlıdere n ,. No 1049 
Repar. caoalisation ,, ,, ,, No 1049 oı9 
Ga:ıe chlore et ıulfate d'alumi11e (Municip. Ank.) No 1(}19 
Conıtr. loca! vente benzine ,, lzmir) No 1(}19 
Pavage ruc en pierre de taille ,, ,, No l '(l!JO 
Traoıport ırliclu monopoliseı (Oir. Pr. Moa. Koaya) l f 
Cbargcmcnt et decbar. cbarboa au Depôt de Zil6 (CI>· 

Kayscrı) No 1031 
Tranıport houılle (Cb. Fer Etat Ank.) No 1051 
Materıcl de conıtruction (Command. ht) No 1061 

,, ,, ,, et 1able ,, ,, No 1062 
Lait ,, ,, No 1051 
Avion• (Vil. KOtnhya) No 10~ 1 
Pavage en parqueh (Municip. lzmlr) No l0~2 
Sable, coilloux, brique·s, tuilu ete. (Dir. Trav. 

No 1052 s4 
ConıtJ'. depôt de petrole (Municip. l.üleburgaı) No tO 
Pain (Procur. Gen Sorgun) No 10j7 

0 
1 

Transport articlu monopoliıeı (Dir. Pr. Mou. Ank.) ~ 
Courroie et boutoos Skandmık (lnt. Tophane) No ı061 
All'poules electrique ,, ,, No I~ 
Support de lit ,, ,, No 1 't 
Repar. bati•ııe Halle polısor ı A Emln8nü et conılr· .d 

Defterdarat (Deflerdarat llt.) No 1062 it" 
Benzine, hulle macbine et p6trole (Commınd. ht.) N° 


