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• 
Umum Tüccarların ve üteahhitlerin mesleki Organıdır 

Kararnameler 
uahedeleri 

Amerika Ticaret Anlaşması 
(Devam) 

Liste 1 
~il listenin dlSrdüncü ıütununda tesbit olunan tenzilat yüzde
t • listenin üçüncü sütununda glSsterilen rıiıum hadlerine ve
' hunlann muabharan muaddel şekillerine tatbik olunucaktır. 

Eşyanın cinsi 

Resim haddi 
yü:ı kilodan 
Türk lirası 

Tenzilat 
nisbeti 

Öküz veya inek derileri: 
Yat, tüylü veya tüysüz, itlenmemiş, 
tuzlu veya kirece hatırılmıı 18 kilo 
(18 dahil) ve ondan yukan olanlar 
İf lenmit deriler : 
Beher desimetre murabbaı 4.5 gram
dan yukarı olan keçi glaseleri (ma-

6.00 % 5 

roken b!lriç) 1000.00 % 40 
(Beher desimetre murabbaı 4.5 
gramdan yukarı olan oğlak glaseleri 
de bu numaraya göre tarifelenir). 
Erik, kuru (kilosunda 110 tane veya 
daha az tane bulunanlar) 
Erik konserveleri ve erik usareleri : 

A - Şekersiz 
B- Şekerli 

Kut konmaz konserveleri 
Tel (Kauçuktan) 
Asbeıtes (amyant) bitümen ve mÜ· 
tabihleri ve bunların mamulatı (ter-
kibinde veya mescinde kauçuk veya 
elyaf veyahud maadini adiye bulu-
nanlar ve kağid, mukavva, alçı, çi-
mento ve boya gibi mevaddı adiye 
ile mahlıitan mamul olanlar da dahil-
dir) (mevaddı saire ile müretltep ve-
ya gayrimürettep): 

C den - Hamur halinde her türlü 
malzemei iıışaiye 

D den - Şeritler (otomobil fren te· 
ritleri dahildir) 

Demir veya çelik saç ve levhalar 
(düs. veya oluklu) ve çenberlik veya 
terit 

B 2 den-Çinko galvanizli ve ka-
lı nlıj'ı üç milimetreye ka
dar olanlar 

Demir mobilye ve hunların aluamı : 
A dan-Yalnız dolap, kutu, çek

mecelerden dosya tasnifine 
mahııuı, görünür endeksli o-
lanlar veya olmayanlar 
1 - Sade ve boyalı 
2 - Yaldızlı, sırlı vesaireli 

(mevaddı saire ile müret
tep plsun olmasın) 

Sinematograf filimleri 

Radyo ahize cihazları tamam veya 
natemam lambalar ve oparlörler da
hildi. 
Radyo için birleştirilmemis mütefer· 
rik parçalar 

48.00 % 75 

70.00 % 75 
112.50 Yo 75 
120.00 % 75 
62.50 % 5 

6.00 % 5 

37.50 % 5 

3.75 ~ 5 

30.00 % 20 

37.50 % 20 
3.7~ % 5 

bir kilodan 

500.00 % 75 

500.00 % 38 

LE i 
Muhtelif memleketler itana külliyetli miktarda nohut, 

mısır, salep ve zeytin tanesi, Ku
blzden bahk konservesi baya halı, Hataya makarna, un, 

istiyorlar şehriye ve kınnap satılmış n dün 
ihraç muameleleri yapılmıştır. 

Türkiye sularının balıklarından 
yapılmakla olnn ıouhtdif balık 

honservaları Almanyada çok rat
bet görmektedir. Bundan başka 

konıervacılarımız Avrupa şima
lindeki memleketlerle münasebet 
tesis ederek oralarada balık kon
servası göndermiye başlamışlar

dır. 

Bu arada Oroguny firmaların
dan biri piyasamıza mürucaalla 
balık koııservası istemiştir. Gön
derilen nüınunelcr çok beğenilmiş 
olduğundan mevcut yeni mahsul
den mühim bir miktsrın Oroguay 
piyasalanna gönderilmesi ıçın 
muhabere cerey o etmektedir. 
Almanya için t>alık konservası ih
racı devam etuıektedir. Almanya· 
da teessüs elmiş bir Türk firması 

bu işi idare etmektedir. 

--· 
Şeker pancarı ekimi 

art.yor 
Şeker istihsal ve ithalatı hak

kında alakadarlarca verilen mahi
mata göre geçen sene istihsal e
dılmiş olan pancarlardan dört fab
rikamızdan 43 bin ton şeker alın

mıştır. Halbuki dığer senelerde bu 
miktar 65 bin ton kadar idi. Son 
ııen~lerde yurdumuzun şeker istih
laki yüz bin tona yükselmiş oldu
ğuna göre devlet hariçten nolısan 
kalan miktarı ithal etmektedir. 
ithal edilen şekerlerin her bin kı
loaunun 167 lira gümrük resmi 
olduiuna göre 35 hin ton şeker 
için beş milyon altı yüz bin lira 
gümrük resmi alınmıştır. Bu sene 
pancarın kilosu bir kuruşa alına

cağından fazla miktarda pancar 
yetiştırileceği ve daha fazla şeker 

istihsal olunacatı ümit edilmek· 
tedir. 

Geçen sene kuraklık yüzünden 
Jl O - 350 bin dönüm kadar ekil-
miş olan pancar bu seoe pancar 
mıntakalarmdaki ekilış artmış ve 
beş yüz bin dönüme yükselmiştir. 

Karadeniz Refikimiz 
Arkadaşımız Fuad Kaya ve E. 

Veysi Aksan'ın idaresinde Sam· 
sunda, şimdilik haftada bir neşr• 
olunmak üzere "Karadeniz,, is
minde yeni bir gazete intişarı 
başlamış tar. 

Yeni refikimizi tebrik eder ve 

Son zamanlarda Almanyada 
pul kolleksiyoou yapmak merakı 
mekteplere de sirayet etmiş oldu
ğundan memleketimiı:den Alman
ya için kullanılmış posta pullan 
talepleri artmıştır. 

Bu münasebetle şehrimizde 
pul toplıyanlar Almanyaya ihraç 
etmek üzece bir araya gelerek 
bir ihracat f ırmaaı halinde ıevki

yata başlamışlardır. 

--· ... ·~-
Ankara Borsası 

24-5-939 

ÇEKLER 

Loodra 5.93 
Nevyork 126.6475 

PariJ 3.8550 
Milin o 6.6625 
Cenevre 28.4575 
Amslerdam 68.0525 
Berlin 50.825 

Brüksel 21.5625 
Ati na 1.0825 
Sufya !.56 
Madrit 14.035 

Varşova 23.845 
Bud:ıpeı;te 24.8-125 
Bükreş 0.9050 
Belgrad 2.8925 

Yokohama 34.62 

Stokholm 30.545 
Moskovn 23.9025 

ESHA ~ ve TAHVİLAT 

Sıvaa-Erzurum 5 
Sıyaa - Erzurum 1 

Anadolu Demiryolu 

1 ve il peşin 

19.72 
19.59 

~0.80 

____ ___,··---~-~ 
Demir ve Madenlyat 

lstanbul piyasası 

Toptan fiyatları 

Bakır 

Tahta ve yuvarlak 61 - 62 

Çinko 18,50 - 20,50 

Demir 
Dikiş makineleri, işleme ve tül ma
kineleri ve bunlano makine akaamı 
ve yedek parçaları (iğneleri müıtes
nadır) (Elektrikli olanlar dahil) 
Vernikler (yalnız su geçmez hale 
koymata mabsuı olan mayi müstah
zarat) 

uLun ömürler dileriz. Camlık köşebent 11 - 11,50 
17.50 % 5 Dört köşe, lama yuv, 10 - 10,50 --·-·-

A - Bronzlu, alüminyomlu ve boyalı 
Fare, pire ve emıali haşarat itlafına 
mahıuı her nevi müstahzarat (toz, 
macun, mayi veaair t•killerde) (iç 
kapların ııkleti dahildir) 
ldbaline Hükumetin müsaade etmiş 
oldutu müstahzarat : 

B - 1 den • Birinci ıınıf, yalnız diş 

24.00 % 20 

5.00 % 5 

macunları % 50 kıyme- % 50 
tinden 

(Devamı var) 

Mıhhk •ilme 11,50 12,50 
Putrel - 10,-Tutun ve yumurta 
Siyah çember 13 - 13,50 
Yuvarlak çubuk 10 - 10,50 

satışları 

Karlıca 12,50 - 14 Amerika, Eıtonya, Belçika fir
nıalan a~in piyasamııdan mühim 
nıiktarda tütün satılmıştır. İta- Saç 
(yanlara tekrar fazla miktarda Galvanizli düz 
yumurta satılmıştır. Alman 
ya için de yumurta. mısır, tiftik, 
koyun derisi ve paçavra satın a
lınmıştır. Fransa için de koyun 

,, oluklu 
Sıynh 

Kalay 

J deriıi, Belçikaya ma111 Bula-aria· Çubuk 

20 - 25 
20,50 - 22 
13 - 18 

275 - 280 

A ALAR 
inşaat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

Siird Belediyesinden : 
ikinci dP.fa olarak bir ay temdid edilen Siird oehıine ı

sale ediler.ek suya aid eksiltmeye bu defa da talib zuhur et
mediğiurlen işia hir oy müddetle paıarlığa çıkarılmasına Bele
di} e f' cü 'Tifnince kanır verilmiştir. 

Keşif bt-deli 120 bin liradır. Pazarlıkla işi yapmağa talip 
ol6ca\dt1rm 2 l lıaz ı-.ıu 939 cumarteı:.i giinü sant 11 e krıdar 

Sıird Bt>lediyesine müracaat etmeleri }ll.zimdır. 

Ş'lrtnam ]PJ 6 lira mukabilinde Siird Belediyrsindrn ve 
A nkarada BrkdiyPler imar Heyeti Fen Şeföğinden alınabilir. 

İzmir Belediyesinden: 
Garaj santral tamir atelyednin ikmal inşaatı baş mü

hendislıkteki keşif ve şartnamesi veçhile açık eksiltmeye 
konulmuştur. Muhammen bedeli 5800 l!ra olup ihaleıi 
2.6.939 Cuma günü saat 16 dadır. İştirak edecekler 435 
liralık teminat makbuzile encümene gelirler. 

Ankara Valiliğinden : 
Ankara - Fişekhane - Orman Çiftliği yolunun 2-t-000 

-4+ooo ıncı kilometrelerinde yaptırılacak esaslı tamirat 
işi 8.6.939 perşembe günü saat 15 de vilAyet daimi encü
meninde ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usuliyle ek· 
siltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 10829 liradır. 
Muvakkat teminatı 812 lira 18 kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektuplariyle beraber Ticaret Odası 

vesikası teminat mektup veya makbuzunu ihale tarihinden 
en az 8 gün evvel vilayet makamına müracaatla alacakları 
ehliyet vesikalariyle birlikte yukarıda adı geçen günde 
saat 14 e kadar vilayet daimi encümeni reisliğine verme· 
leri. 

Bu işe aid keşif ve şartnameyi her gün Nafıa müdür
lüğünde görebilecekleri 

* • • Ankara - Kayaş yolunun 1+ .. 00-12+500 üncü 
kilometreleri arasındaki şosenin esaslı bir surette tamir 
ettirilmesi 12.6.939 pazartesi günü saat 15 te vil4yet daimi 
encümeninde ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usulile ek· 
siltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 15739 lira 20 kuruştur. 
Muvakkat teminatı 1180 lira 44 kuruştur. 
lsteklilerin teklif mektuplarile Ticaret odası vesikası 

teminat mektup veya makbuz ile ihale tarihinden en az 8 
gün evvel vilayet makamına milracaatla alacakları ehliyet 
vesikalariyle birlikte yukarıda adı geçen günde saat 14 e 
kadar vilayet daimi encilmeni reisliğine vermeleri. 

Bu işe aid keşif şartname vilAyet nafıa müdürlüğünden 
79 kuruş mukabilinde alınabilir. 

• • • Ankara vilayet hududu dahilinde bulunan §oselerin 
kilometre taşları işi 8.6.939 perşembe günü saat IS te vilayet 
daimi encümeninde ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Ke:.if bedeli 4405 lira 58 kµruştur. 
Muvakkat teminatı 330 lira 42 kuru~tur. 
İsteklilerin muvakkat tf"minat makbuz veya mektubu ile 

Ticaret Odası vejkesı ve Naha Müdürlü~ünden alacakları ehli
yet vt~nkası ;1e birlikte yukarda adı geçen gün ve ıaatte yiJQ
yet e.ncümenine müracaatları. 

Bu işe ait ke~ if ve şaı tnameyi her gün Nafıa mödürlilğiiu
de görebilecekleri. 

• • • Polatlı·Haymana yolunun ıo+ooO-t9+ooo ıncı 
kilometreleri arasındaki şosenin esaslı bir surette tamir et
tirilmesi 12.9 939 pazaıtesi günü saat 15 te Viliyet Daimi 
Encümeninde ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usulü ile 
'eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 28 227 lira 20 kuruıtur. Muvakkat temi
natı 21 17 lira 04 kuruştur. 

İsteklilerin teklif mektuplariyle Ticaret odası vesikası 
teminat makbuzu ve ihale tarihinden en az 8 gtın evTel Vi· 
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Bu gün ilan olunan münakasa ve müzaye eler List • 
1 

Cinsi Şekli Muhro. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

A) Münakasalar 
inşaat, Tamirat, Nafia işleri, alzeme Harita 

Garaj santral tamir atelyesinin ikmal inş. Aç. eks . . 
(tashih) 

Mub vvile merkezi inş.: 8 ad. (şart 10!} kr.) Kapalı z. 
Ank.-Fişekbnne ve Orman çifıliği arasan- ,, 

da yol tamiri 
Ank.-Kayaş yolu arasında yol tnmiri 
Haymana Polatlı yolu arasında ıose tamiri " ,, 
Samsun istasyon binası inşası (şart. 468 kr.) ,, 

(temd.) 
Hudut ve kilometre taşlan imal ve vazı işi Aç. ekı. 

5800 -

2170() 35 
108:!9 -

15739 20 
28227 20 
93500 -

4405 58 

435 - İzmir Belediyesi 

1627 53 fs t. Elektrik İşleri U. Müd. 
812 18 Ank. Vilayetı 

,, 
1180 47 
21 17 04 
5925 - D. O. Y. Ank. ve Sirkeci 

330 42 Ank. Vil. 

2-6·39 16 -

9-6-39 16 -
8-6-39 15 -

12-6-39 15 -
12-6-39 15 -
14-6-39 15 -

8-6-39 15 -

llAçlar, Klinik ve lspençiy.arl aıat, Hastane Lvz· 

Devai ampul: 7 kalem 
Seyyar etüv yerli veya yabancı mala: 150 

ad. (şart. 975 krş.) 

Paz 498 50 
Kapalı z. 195000 -

Matbaa işlerl - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 
--------._;..~·--~------ ·------~·--------------
Likör etiketi: 192000 ad. Paz. 

Kereste, Tahta ve saire 

Kereste: 8 kalem Aç. ekı. 4930 -

Mobilya bUro ve eşyası, Muşamba -Hah v.s. 

Masa, tabure, etajer gibi ahşap yazıhane 
ve levazımı yap. 

Nakliyat Boşaltma - Yükletme 

Kömür tahmil ve tabliye işi: 35000 t. Paz. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Oduo: 285 t 
Meıe k6mürü: 70-100 t. 

Müteferrik 

Bezli ve bezsiz ladik hortum ve la.tik 
lavhnlnr 21 kalem 

Muhabere malzemesi: 15 kalem 
Bidon: 49 ad. 
Teneke kutuları yap. 
Muhtelif demir ve saç malzemesi 
El arabosı: 20 ad.- knz.ma: 3 15 ad. 
Motopomp ve teferruatı 
Senelik bınek otomobili kiralanması 
Hadde silindiri: 4 kalem (temd. ) 
19-6-3~ da ihalesi y11pı lacağı ilan edilen 

4 takun hadde silindirin münakasası 

başka güo e talik edilmiştir. 

Erzak, Zahire Et, ve Sebze· 
------------------------~~-

Aç. eks. 

Kapalı z. 

Paz. 
,, 

Aç. eks. 
Paz. 
Aç. eks. 

,, 
Kapalı ı.. 

Ekmek: 8 t.- Makarna: 600 k.- pirinç: Aç. eks. 
1 ,5 t.-tuz: 300 k. k. fasulya: 400 k. 
sadeya~: 500 k.-soğan: 400 k.-un: 
400 k.-ır.ercimek: 100 k.- nobut : 
300 k. patates: 1,5 t.-sabuo: 200 
k.- k. üzüm, et ve süt 

Ekmek ( 1 noelik) 
,, (6 aylık) 

Sabun: 1660 k. Paz. 
ıJ,tmek bir senelik Kapalı z. 

(B Müzayedeler 

Yazı makine.si, masa, 1&odalya v.s. Aç. art. 

Rski filim: 23875 m. 
Fınn Kaz.ıntısı: 728 k.-kırınh: 229 k. Paz. 

806-

5523 -

850 
3231 30 

302 6! 
1950 -
2160 -
6500 -

500 -

493 -

layet mekamına müracaatla alacakları ehliyet vesikasiyle ı 
birlikte yukarıda adı geçen günde saat 14 e kadar Vilayet 
encümeni reisliğine vermeleri. 

Buna ait keşif ve şartnao;ıe Vilayet Nafıa Müdürlüğün
den 141 kurut mukabilinde alınabilir. 

• • • 
8 adet muhavvile merkezi inş. Bak: İst. Etektrik itleri U. 

MOd. hanlarına. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari al at, Hastane lev 

MılJi Müdafaa VekAleti Satınalma Komisyonundan : 

Hep ine tahmin edilen fıyatı 195000 lira olan yerli veya 
yabanr.1 malı olmak üzere 150 adet sPyyar etüv 14 Temmuz 
939 cuma günü saat 11 de Aııkarada M.M.V. satınalma Ko da 
kapalı zarf usulile satın alınacaktır. ilk teminatı on bir bin lira o· 
lup ~arlnamesi 975 kur•§ mukabilinde M. M. V. satmalnıa Ko. 
dan alınır. Ekı:;iltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sa· 
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birhkte 
bu gibi iılerele meşgul tüccardan olduklanna dair vesaikle bir· 

74 77 lst. Belediyesi 
11000 - M. M. V. SAK. 

- - inhisarlar U. Müd. 

369 75 Nafıa Vekaleti Malzeme Müd. 

26-5-39 14 30 
14-7-39 ı 1 -

5-6-39 16 -

J0-6-39 IO -

Ticaret Vekaleti lst. Şef. Kontrolör- 26-5-39 10 -
lüğü Sirlceci Liman Han 

761 25 D. D. Y. 8 ci İşletme İzmir 

Bolu Belediyesi 
B ykoz Deri ve Kundura Fahri· 

kası Memur ve işciler istihlak 
Kooperatifi 

414 23 D. D. Y. Haydarpaşa 

İst. Komut. SAK. 

,, " 
Ticaret Vek. ist. Şef Kontrolörlüğü 

242 35 Nafıa Vekaleti Malzeme Müd. 
İs t. Belediyesi 
Armutlu Beled 
O. O. Y. Ank. SAK. 

45 39 
146 25 
162 -
487 50 Ask. Fabr. U. Müd. SAK. Ank. 

" ,, ,, 

- - Bolu Memleket Hast. Baştab. 

Düzce C. Müddeium. 
Bolu Hapishane Direk. 

74 70 İst. Belediyesi 
900 - Afyon C. Milddeiumum. 

26-6-39 10 -

2-6-39 16 ' 
ıo güo zarfında 

12-6-39 11 -

26-5-39 11 -
26-5-39 11 -
26-5-39 10 -
12-6.39 15 -
26-5-39 14 30 

8-ti·39 16 -
8-6-39 15 -

10-7-39 15 

31-5-39 15 -

31-5-39 14 -
31-5-39 14 -
26-5-39 14 30 
15-6-39 15 -

İst. 2 inci icra Sultanahmet Alaet• 30,2-6-39 12 -
ün l\'latbansı 

Harp Akademisi SAK. 
Tophane Lvz. SAK. 

31-5-39 11 -
29-5-39 ı 4 30 

lık te teklif mektuplarını ,.ksiltme saatinden behemehal bir saat 
evveline kadar Ankarada M. M. V. Satınalma Komisyonuna 
vermeleri. 
L 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. 

· Bolu Belediye Riyasetinden : 

s 

Elektrik dairesinin 4 aylık ihtiyacı olan 285 bin kilo 
odun şartnamesi mucibince açık eksiltmeye konulmuştur 
2.6.9 m cuma günü saat l 6 da belediye encümeninde iha
lesi yapılacağından taliplerin % 7,5 teminatJarı ve evrakı 
lazım elerile birlikte ihale gününde hazır bulunmaları şartna· 
meyi görmek isteyenlerin Bolu belediyesine müracaat et· 
meleri ilan olunur. 

Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Memurlar ve İşçiler 
İstihlak Kooperatifinden : 

Haziran 1939 ayı sonuna kadar teslim edilmek üzere 
70 - 100 ton Beykozda teslim Rumeli meşe kömürü muba
yaa edile<·ektir. Taliplerin on gün zarfında yukarıki adre
se müracaatleri. 

inşaat Malzemesi 

istanbul Piyasası Toptan Flyatıarı 

Alçı yerli 50 k§'.lık torba11 
,, . 
,, alman 

Asfalt yerli 

40 • 
~ ,, 

kiloıu 
,, ecnebi ,, 

,, 

" 

Çimento yerli 50 kg. çuvalı 

300 
80 

375 

11 

----
,, ecnebi 50 ,, ,, 

Çini (mozaikten) taneai 
,, (çimentodan) ,, 

- 1 
5 - ' 

- 1 
Fayans ecnebi ,, 5 ]5 - ıO 

,, ,, (akaamı) ,, 
Kireç (su) tonu 

6 50 - ""' 
800 - ·~ 

,, (toz) ,, 600 - 1 
,, (taşl ,, o 75 - ,,, 

Kiremit (Bııkıköy) taneai - . 
,, (Eskişehir) ,, 
" (Kütahya) ,, 
,, (Büyükdere) ,, 

Künk (çimento) sııntimi 

,, (toprek) numarası 

,, (dökme boru) kilosu 
,, (ecnebi) ,, 

Mermer (yerli işlenmiş) metre mikabı 
Tuğla (Büyükdere prese) bini 

,, (f eriköy deliksiz) ,, 
,, (Kağıthane delikli) ,, 
,, ( ,, deliksiz) ,, 
,, (ateş, yerli) tanesi 
,, ( " ecnebi) ,, 
,, (fraosiz prese) ,, 

Kereste (döşeoıelık köknar) metre mikabı 
,, (çıralı, Jambnlı) • 
,, (tavanlık köknar kordonlu ,, 
,, (kaplam<ı lık çıralı) ,, 
,, (sıvadibi köknar) ,, 
,, (pervazhk köknnr) ,, 

4 
l7 
19 

20 
3900 
4?00 
4200 
4200 

. 4500 
4500 

------

. ' 
lstanbul Belediyesinden· 

' 
Muhammen bed. fe/ 
----- -- - .,. 

Balat v e Kasımpaşa hnlk hamamlarına 498 - 14 

beher kilosu 30 kuruştan 1660 kilo 
sabun, 

Mevki hekimleri için lüzumu olan 7 ka- 498 50 
lem devai ampul, 

Yol tamirlerinde kullanılmak üzre lüzumu 302 62 
olan 20 adet el arabasile 315 adet 2,5 
kıloluk kazma. ıpf' 

Yukarıda ta~min bedelleri yazılı işler ayrı ayrı ~~r 
konulmuştur. Evrakı Encümen kaleminde görülebılır· 
ler hiznlaıında yazılı teminat makbuz veya mektubil;, 
likte 26.5.939 cuma güoü saat 14,30 da Daimi Enclbıı•0 

lunmahdırlar. / 

Mat~aa işleri - Kırtasiye Yazıhane Le~ 
• 192.000 takım likör etiketi alınacaktır. Bak: İnhiaaıl" 

Müd. ilanlarına. 

Kereste, tahta ve saire 
Naha Veklletiuden : 

N,fı' 
10.6.939 cumaıte:si günü saat 10 da Aokarada ı. 1 

kaleti bina ı içinde malzeme Müdürlüğü odasmda '" ~ 
rnıılt "' ıne ek~ ıltme komisyonunda cem·an 49~0 lira aıub'., 
bedcllı Konyada Çumra İ:;lasyonunda teslim ~artile oıa 
eh· tta sekiz kalem kerestenin açık eksiltme usulile e~' 
yapılacaktır. ~ 

Eksiltme şartnamesi ve tefcrrüatı bedelsiz olarak : ~ıl 
müdürlüğünden alına bilir. Muvakkat teminat 369 lira 1 1Jı 
tur. İc;: teklılcrin muvakkat teminat ve şartnamesinde 181 ııııl 
saik ile birlikte aym gün saat 10 d:ı komisyonda ballı 
maları lazımdır. 

Ticaret Vekaleti İstanbul ŞefkontrolörlüğilodeO: 
Dairemiz ihtiyacı için pazarlıkla masa, tabure, r 

gibi ahşab l'azıhane levazımı ile teneke kutular yaptı 
veya alınacaktır Yazıhane levazımının niuhamoıe0 ~ 
800 teneke kutuların muhammen bedeli 850 lirada~· 
ve şartnameler, Sirkeci Liman Handaki dairededıt• 
26.5.9'39 saat tO da yapılacaktır. 

Nakliyat-Boşaltma-Yükletme 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyon~ . ·oı 
3020 ton eşya, erzak, ve malzeme nakliye•• tP 

çıkmadığından yeniden kapalı zarf la eksiltmeye ~oo tJ 
Tahmin bedeli 5037 lira olup muvakkat teoı•11' 

liradır. dit' 
Eksiltmesi 8.6.939 perşembe günü saat 15 de 
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~ksiltmeye gireceklerin eksiltme günü 2490 sayılı ka-
2, 3 maddelerinde istenilen belgelerile birlikte ihale 1 

•e saatinden en geç bir saat evveline kadar temiuat 
ltıclif mektuplarını Ankara lvz. amirliği satın alma ko-
0ııuoa vermeleri. 

ıoO 
4dJ D. D. Yolları 8 inci İşletme Mlidürlilğünden: 

lialkpınar ve Alsancak depolarına bir senede gelecek 
~ İtıen 35 bin ton kömfirün tahmil ve tahliye işi 26 Ha-

939 pazartesi günü saat 1 O da ihale edilmek üzere 
tlığa bırakılmıştır. 
"1ubammen bedel : beher ton kömürün tahliyesi 1 1,50 

3 

'-hnıili de l 7,50 kuruştur. Şartnamesi işletme kaleminde 
•bilir. İsteklilerin 761, 25 lira muvakkat teminat mak-
1'1 ve zabıtaca musaddak iyi buy kağıtlarını hamilen 
. Yen vakitte Alsancakta işletme binasında toplanacak 

Yona müracaatları 

5 1tt Demiryolları ve Limanları İşleteme U. İdaresinden : 
~ >t1ubammen bedeli 5523 lira olan 21 kalem muhtelif 

- ~ ve evsafta oezli ve bezsiz lastik hortum ve lastik 
lıtr 12.6.939 pazartesi günü saat 11 de Haydarpaşada 
binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usu
'-tın alınacaktır 
8u işe girmek isteyenlerin 414 lira 23 kuruşluk mu· 
t teminat, kanunun tayin ettiği vesikalarla teklifle-
.~Uhtevi zarflarını aynı gün saat 10 a kadar komisyon I 
•gine vermeleri lazımdır. Bu işe ait şartnameler komis· 
il parasız olarak dağıtılmaktadır. 

İstanbul Komutanlığı Satmalma Komisyonundan: 
100-113 santtimetre boyunda 66 santimetre kurunda 

1 ~101 kilo aikletinde ve 2 çenberli galvanizli tapaları 
•antimetre boyunda kapak delikleri 5,5-6 santimetre 

1-rından 49 aded bidon satm ahnacaktır. Pazarlığı 'l6 
la 939 cuma günü saat 10 da yapılacaktır. ıstsklil~
:Ui gün ve saatte Fmdıklıda Komutanlık Satınalma 
11Yonuna gelmeleri. 
'',. 15 kalem muhabere malzamesi satın alınacaktır. 
t~1İ[ı 26 mayıs 939 cuma günü saat 11 de yapılacaktır. 
ijlerinin belli gün ve saatte Fındıklıda K~mt1tanlık Sa
ltla Komisyonuna gelmeleri. 

D. D. Yollan Satınalnıa Komisyonundan : 

Senelik icnr beddi 2160 lira tahmin edilen kopalı bir hi
lltornobili 8 6 939 perşembe günü saat 15 tc Aııkarada ı
hırıa:ıında açık eksiltmeye yolu ile kiralanacaktır. 
&u eksiltmeye girmek isteyenlerin 162 liralık muvakkat 
~ilt ıle kanunun tayin eltıgi vesikları \e otomobil ~ahibı 
~ı\rıkarada icrayı sanate mezun bıılunduklarına dair almı§ 
1-rı vesaiki komisyon reisliğine vP.rmeleri lazımdır. 1 

&u iee ait §artname parasız olarak Ankara•da malzeme dai-

n alınabilir. 1 

Armudlu BelcdiyP.sinnen : 1 

t~ iltme ile alınacak hir motopomp ve trforrüatı, bedeli 1 
l ~meni 1950 liradır. Teminat % 7,5 hesabile 146 lira 1 
~ruotur. Fenni ve hususi şartnamesi Armudlu B.;Jı>diye· 
ıı llıeccanen tedarik edilebilir. Ekı::İJtnıe müddeti 8.6.939 
.'lıbe günü saat 16 ya k:!dar 21 gündür. İhale günü bedel ı 

layik görülmez veya talibi çıknı11z~a arttırma ou gün 
ttle temdid ~dilir. Eksiltnıeye iştirak etmek isteyen-

1 

~1 ltırma ve eksiltme kanununun hükümleri dairesinde 1 
~.i luumeleriai ibraz etmeleri Uizı~ndır. İhale yc~i Ar01ud~u 'ı 

1Yc dairesidır. Daha fazla malumat almak ıstt>yenlerın 
~111 Belediyesine müracaaı1arı iJan olunur. 

,, . 
<erı Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satırıalına 
l Komisyonundan: 
~ •hnıin edilen bedeli 6500 lira olan 4 kalem ve ccnıan 
~ırrı hadde silindiri askeri Fabrikalar uaıum müdHr)ijğü 

~~'t Satınalma koınjsyonuura 10.7.939 pazartesi günü saat 
t kapalı zarla ihale edilt'cektir. Şartname parasız olarak 
~Yandan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 487 li
kuruş havi teklif mektuplarıo1 mezkur giiode saat 14 e 
komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 sayılı ka

~ 2 ve 3 maddelerincleki vernikle koınisyoııcu olmadık. 
ve bu işle ala.kadar TilccarJan olduklarına dair 

~t Odası vesikasiyld mezkur gün ve saatle konJisyona mü· 

' ~ • 19.S.939 pazartesi günü saat 15 de kapalı zartla iha· 
I e~ii il~n edilen 4 k~lcm ve ceman 20 takım hadde si· 
trınin ~artnamesinde ıhale günü sehven yanlış yazılmı~ 
Sebebiyle ihalesi başka güne talik edileceğinden mezkur 
Çıkan iltln hükümsüzdür. 

• • • 
~ 
't"elce kutuları yap. Bak: Mobilya ıütununda Ticaret Vek&• 

Ştf Koutrolörliltü iliauıa. 

Erzak, Zahire, et ve Sebze : 
Diyarbakır Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

1 - Merkez birliklerinin senelik ihtiyacı için 60 bin 
kilo sadeyağı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 48 bin lira olup muvakkat temi
natı 3.600 liradır. 

3 - Eksiltmesi 12.6.939 pazartesi günü saat 1 J dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin eksiltme günü 2400 sayılı 

kanunun 2, 3 üncü maddelerinde istenilen belgelerle birlikte 
ihale gün ve satindcn en geç bir saat evveline kadar temi
nat ve t ~klif mektuplarını D Bakır Lv. Amirliği Satınalma 
Komisyonuna vermeleri. 

Bolu Hapisane Direktörliiğtinden: 

Bolu ceza evi mahkum ve mevkufininin 6 aylık ekmek 
ihtiyacı 15.5.939 tarihinden itibaren 3 l .5.939 tarihine kadar 
belediye narkından eksiltme suretile 15 gün müddetle mü
nakasaya konulmuştur. Talip olanların % 1,5 pey akçala
rile beraber mezkur tarihe tesadüf eden çarşamba günü 
saat l 4 de kadar komisyonu mahsusunda hazır bulunmaları 
ilan olunur. 

lsıanbul Levazım Amirliği Satına1ma Komisyonundan : 

475000 arlt>l yumurta 8.6.939 perşembe günü saat 15 te 
Topharıe<le Lv. Arn. Sa. Al. Komisv nun<l 1 kapalı Z'trfla alı
nacaktır. Hep inin tahmin heddi ... 125 ilk teminatı 5J4 lira 
37 kuruştur. Ş'lrtnamcsi Ko•nisyonda görülebilir. Hı·psi bir 
miitt~ahhide verilPbilecrği gibi Anadolu cı\ıetine uit olan 8}'T1 

bir mııteahbide de verilebilir. 1 tt-klılrrin kanuni ve ikalarile 
beraher teklif mekluplarını ıhale · saatind"n bir saat evvel 
Komisyona w~ruıeleri. 

Se1imiyc A keri Satınalma Komisyonundan : 

Selimiye f!arrıızonundaki lıirlikf,.rlc Haydarpaşa siiel ha~
tunı si ve l\ar:ıdeniz bn~azındaki birliklerin yaş ~ehze ihtiyaç
ları olan l 9000 kilo tB7.R ı:ıakız kaha~ı 19000 kilo çalı fasul
ye. ş rnit ''" er .. ııfı dahilinctP açık f'ksihme ile satın alınacak
tir. İhalesi 9 Haziraıı 939 Cuma güuü Bat 14 de yapılacak
tır. Ş·utnarne h rgüu Komisyonumuırla görülebilir. 1 teklılt
riu kat 'i temirınt paralarile hu işle u~rnştı~ına dair Ticaret Ü· 
dasıodan alacaklnrı vesikalarile berabn belli gün ve saatte Se
iimiye<leki Tümen Satınalmn Komi:syonuna gelmeleri. 

Van C. Müddeiumumiliğiaclen : 

Van Cezaevinin 1.6.939 tarihinden 31.5.940 tarihine ka
dar bir senelik ihtiyacı olarak tahmin edilen 60 bin kilo 
ekmekle l 200 kilo gazin 11.5.939 tarihinde arttırma ve ek
siltme ve ihale kanunlarının hükumleri dahilinde açık ek
siltmiye konulmuştur. 

Şartlar : 
1 - Bu miktar ekmek mevaddı ecnebiyeden Ari ve 

temiz buğday unundan olacaktır. 
2 - Münakasaya konulan ekmekler 1.6.939 tarihinden 

31.5.940 tar;hine kadar bir sene müddetle her gün için ih
tiyaç gösterilen miktar muntazaman verilecektir. 1200 kilo 
gaz defaten tediye edilecektir. 

3-- Yevmiye ne miktar~ ekmek alınacağı bir gün ~vvel 
müteahhide malumat verilecektir ve bu ekmekler ekle sa· 
lib olduğu hükumet hekimi tarafından ledelmuayene veri 
lecek rapor üzerine Cezaevine kabul edilecektir. Beher ek
meğin sıkleti 320 gramdan ibaret olup üç ekmek sıklet 
mecmuu 960 gram olacaktır. 

4 - Verilecek ekmekler tevzi zamanından altı saat 
evvel fırından çıkmış ve soğumuş bulunacaktır. 

5 - Mevkuf ve mahkum azalırsa mukaveledeki mik
tardan az mubayaat vukuunda müteabhid bu yüzden taleb 
ve iddiada bulunamaz. 

6 - 30.5.939 tarihinde Cumhuriyet M~ddeiumumiliği 
Komisyonu mahsusunda yapılacak açık eksiltmeye iştirak e
deceklerin muhammen bedeli % 7,5 peşinen depo etmesi ve 
kati ihaleyi müteakip bu miktarın % 15 e iblağı meşruttur. 

7 - İşbu eksiltmeye iştirak edenler şartnameyi oku 
muş ve mütemmim malumatı kabul etmiş sayılırlar. Müna
nakasa müddeti tarihi ilindan itibaren 20 gündür. Bu müd· 
det zarfında talip çıkmadığı ve tekliflerin rayice uygun gö
rülmediği takdirde on gün daha temdid edilir. 

8 - İlin ve buna müteallik bütün harç ve masraflar 
müteahhide aiddir. 

Taliplerin bu şartlar dahilinde 31.5.919 tarihinde Van 
Cumhuriyet Müddeiumumiliğinde müteşekkil Komisyonda 
hazır bulunmaları ilin olunur. 

Kırklareli Askeri Satınalma Komisyonundan : 
Kırk IRreli askeri hastanesi ihtiyacı için 20 bin kilo ko

yun eti kspalı zartla eksiltmeye konmui:tur. 
Tahmin bedeli 40 kuruş olup muvakkat teminatı 600 li 

radır. . · 
Ekai!tmesi 1?..6.939 pazartesi günü saat 16 dadır. 
Eksiltmeye gireceklerin eksiltme günü 2490 aayıh kanu-

nun 2 ve 3 marldelcrindP. jc:tPnilen he1gelerile birlikte ihale 
glin ve ::ıaatinde11 en geç hir c:aat evveline kadar teminat 'e 
teklif mektuplarını Kırıkkale askeri satınalma komisyonuna 
vcrm leri. 

Marmara 011übahri K. Sahnalma Komisyonu Başkanlıtrııdan : 

Tahmini fiatı 
Cinsi Kilosu krş. sa. 
--- ---- ----

Bakla (iç) 10000 5 
Bezelye (sultani) 4 00 7 

" 
araka 4000 10 

Semizotu 12000 5 
Taze kabak tOOOO 2 50 
Ayşekadın faaulya 18000 12 
Patlıcan 18000 8 
Bamya 5000 17 50 
P1ra1a 280GO 4 
Ispanak 28000 8 
Kuru sovan 30000 IO 
Domates HiOOO 4 
Lahana 25000 5 
Salça 8000 25 
Kırmızı biber 1200 25 
Patatea 30000 8 
Yeşil biber 8000 7 
Umum tutarı 20015 liradır. 

1 - Deniz erlerinin yıllık yiyecek ihtiyaçlarından olup y:.ıka• 
rıda ciııa ve miktarı yazılı 17 kalem aeb:r.e kapab :r.arf uıulile ek· 
il\tmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 7 haziran 939 çarşamba günil saat 15 de lı
mitte Tersane kapısındaki Komisyon binaaında yapılacaktır. 

3 - Bu işe aid şartname bedelsiz olarak Koıniıyondau alına· 
bilir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kaau• 
nun istediği ticaret vesikalarını ve 1501 lira 13 kuruştan ibaret ilk 
teminatlarile birlikte teklif mektublarını muayyen gün ve saatten 
bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlıj'ına vermeleri. 

Aiyon C. M. Umumıliğinden : 

Afyon hapishane~inin l haziran 939 tarihinden mayıs 940 
sonuna kadar şartname mucihince bir senelık ekmek ihtiyacı 

için b~her çıfti 960 gram iıibHile günde 600 adet fabrikada 
öğüdülmüş ikinci nevi s>1fi Anadolu buğday unundan imal edil
miş ekmek, kapalı zarf usulıle ebiltmeye konul nu~tur. Temi
natı ınuvakkute 900 liradır. Eksıltmesi C. M. Umumiliğinde 

müteşekkıl Komisyonda 15 haziran 939 terilıin6 müsadif per
şembe günü ~aat 15 te yapılacaktır. Şartnameyi görmek isti· 
yenlerin Komisyona müracartleri ilan olunur. 

I - (192.000) takım likör etiketi müteahhjt hesabına 
pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

il - Pflzarhk 5. Vl.939 pazartesi günü saat 16 da Ka· 
bataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

lll - Şartnam~ler her gün sözii geçen Şubeden pa
rasız alınabileceği gibi nümuneler de görülebilır. 

iV - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve 
saatte % 7,5 güvenme paralarile mezkur Komisyona gel-
meleri ilin olunur. (3631) 1-4 

• • • 
1 - Nümunesi mucibince 3000 adet süpürge açık ek

siltme usulile satın alınacaktır. 
il - Muhammen bedeli 51 O lira muvakkat teminat pa· 

rası 38.25 liradır. 
HI - Eksiltme 2.Vl.939 cuma günü saat 16.30 da Ka· 

bataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyo
nunda yapılacaktır. 

iV - Nümune her gün sözü geçen Şubede görülebilir. 
V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve sa

atte % 7,5 güvenme paralarile mezkur Komisyona gel-
meleri. (3458) 3-4 

Muhabere ve Münakale Vekaleti 

İstanbul Elektrik İşleri Vmum Müdürlüğünden: 
1 - Muhammen bedell 21700,35 yirmi bir bin yedi yüz lira o• 

tuz beş kuruş tutan 8 adet muhavvile merkezi inşaat kapalı zarf 
usulile ek)iltmeye konmuştur. 

2 - Muvakkat teminat 1627,53 bin alb yüz yirmi yedi lira elli 
üç kuruştur. 

3 - Eksiltme 9.Vl.939 c•ıma günü saat 16 da Metroban biouı
oın beşinci katında toplanacak olan arttırma ve eksiltme komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

4 - Bu işe aid şartnameler idarenin merkeı veznesinden 109 
kurut mukabilinde tedarik edilebil r. 

5 - Taliplerden Nafıa Vekaletinden alınmış ehliyet vesikaeı 
aranılacakhr. 

6 - Teklif mektuplarının tarlnamedeki tarifat dairesinde hazır· 
lanarak saat 15 e kadar 7 inci kattaki komisyon Kitiplitine imza 
mukabiliade verilmiş bulunması liıımdır. (3637) 

imtiyaz sahibi ve yau işleri Direktörü : fımail Girit 

Baeddıtı yer : Merkea Ba1ımevi, Galata 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudication 
Mode Prix 

d'adjudicat. eıtimatif 

A) djudications au Rabais 

Caution. 

proviıoire 

Lien d'adjudication et du 

Cabier des Cbarges 
Jours Heures 

Conatructlons - R6paratlon - Trav. PubUcs-M t6rlel de ConatrJctton·C rlo9rapnle 

Achev. constr. rcp. otelier garage eentra
le (rectif .) 

Rep. s route Aok. Fhekhııne el orman 
Çiftliği 

Rep cbaunee s/roul• Ank.-Kayaf 
Rep. chaussee s route Pobtlı·Haymana 

Conııtr b5t gare a Samıun (C::ıb. cb. 
P. 468) (aj.) 

Fabrication et pose de pierres kilometri
que et de bornage 

Constr. bat. centrale el~ctrique : 8 p. 
(Cah. eh. P. 109) 

Publique 

Pli cach. 

" 
" ,, 

Pli caeb. 

Pli each 

5800 -

108l9 -

15739 20 
28227 20 
93500 -

440j 58 

21700 35 

435 '-

812 18 

1180 44 
2117 04 
5925 -

- 330 42 

ıon 53 

Muoicip. lzmir 

Vilayet Ankara 

. " .. ,, 
Adın Gen. Ch. de Fer Etat Ank. 

Caiases Sirkeci et Samıun 
Vilayet Ankrıra 

Dir. Gen. E\ectr. lst. 

2-6-39 16 -

8-6-39 15 -

12-6-39 15 -
12-6-39 15 -
14-6-39 15 -

8-6-39 15 --

9-6-39 16 -

Produll• Chhnlquea et Pharmaceutlquea-lnatrum nt Sımltalres-Fournlture pour Hopltaux 
- -.cıa - ~ --

Ampoules medicales : 7 lots Gre a gre 498 50 74 77 Com. Perm Municip. lst. 28-5-39 14 30 
14-7-39 11 -Etuvea ambulants indıg. ou Europ. : Pti cach. 195000 - l 1000 - Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

150 p. (Cnb. eh. P 975) 

Ameublem nt pour Hebltatlon _et ~~!au~ - Taplsserle ete. 

Pupitre, tabourets etagere et aut.rcs ar
ticles en boiı 

Tr•vaux d'lmprlmerl - Papeterle 

ltiquette pour bouteilles de liqueur : Gre a gre 
192000 p. 

800-

ISols de Constructlon, Planches, Poteaux ete. 

Bois de constr. : 8 lots Publique 

Tranaport - chargement - d6chargement 

Cbargemcnt et decb rgement boutue : Gre a srre 
35000 t. 

Combu tible - Cıtrburant - Huiles 

Boiı: 2 5 t. 
Cbarbon de bois : 70-100 t. 

Dlvers 

Articles en fer et t6le 
Boites en fer bl ne 
Trompc et plaqueı en caoutchou.c: 21 lots 
Articles de eorrespondance : 15 lots 
Bidona : 49 p. 
Motopo:npe et accessoires 
Location d'un auto 
Cylindre de laminerie : 4 lota (aj.) 
L'adjudication du 19·6.:39 concernant l'a-

ebat de 4 lots de eylindre de lamine
rie a ete ajournee 

Provlslona 

Pain, mııcaronis, riz, sel, baricob secs, 
oignonı, beurre, lentilles, poiı chicbe, 
uvoo, lait et viande 

Pain 
Pain 
Oeufa : 475000 p. 
Viande de moutoo : 20 t. 
Beurre : 60 t. 
Savon : 1661> k. 
Pain, viande, beurre, savon, leguınes, fa

rine, huile d'olives, yoıhourt, lait, ıel 
lrntilleı ete. 

Provisioo 
Courges : 19 t. - haricots verta : 19 t. 
Fivea: 10 t. - petıts pois Sultani : 4 t. -

id. arak : 4 t. • pourpicr . 12 t. -cour• 
geı : 10 t. - hnrlcota Ayte : 18 t. - au
bergineg : 18 t. - combeaux : 5 t. - poi
reaux : 28 t. - epinarda : 28 t. - oi
gnonı : ao t. - tomate1 : 16 t. - choux: 
25 t. - poivre rouge : 1,2 t. - pomme 
de terre : 30 t. - poivre verla ; 8 t. 

Paio pour l aoo6e 

Publique 

Publique 

Pli cach. 
Gre a gre 

,, 
Publique 

,, 
Pli caeh. 

Publique 

Pli cach. 

" 
Gre a gre 
Publique 

Pli cach. 

,, 
B} Adjudications a Ja sur nchere 
Machine i ecrire, table, cbaiıes ete. 

Bois de aapio 
Chaiıes : 159 p. - poeleı en fer: 5 P• 
Decom brea de bati1ıte 
Automobıle marque Chnrolet 
Poudre de tabac : 150 t. 
film camelote : 23875 m. 

Publique 

" ., 
Gre a gr~ 

• 
Publique 

4930 -

3231 30 
850 -

552.l -

1950 -
2160 -
6500 -

1500 -

7lı5 -
le k. U 40 

48000 -
498-

20015 -

90-
600 -
847 50 

Chef Control. Mioist. Commerce 
lal. Sırkeci Liman Han 

26-5-~ 10 -

Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 5·6-33 16 -

369 75 Minist. Trnv. Pub. Dep. Mat. 10-6-39 10 -

761 25 Seme Eıı:pl. Cb. Fer Etat lzmir 26-6-39 10 -

242 35 

414 23 

146 25 
16! -
487 50 

534 37 
600 -

3600 -
74 70 

1501 13 

900 -

153 10 

13 50 
90 -

127 I~ 

Municip. Bolu 
C?operatif ouvrier et employe 

taonerie Beykoz 

2-6-39 16 -
dans 10 jour• 

Miniılhe Trav. Pub. Dep. Mat. 12-6·39 15 -
lO 
ll -
il -
10-
16 -
15 -

Chef Control. Mioi,t. Commeree 26-5-39 
lere Expl. Ch. de fer Etal Haydarpaşa 12-6·39 
Com. Acb. Comm. Milit. Iııt. Fındıklı 26-5-39 

,, " Municip. Armutlu 
Com. Ach. Cb. de fer Etat Ank. 
Com. Aeh. Dir. G6n Fab. Milit. Aok. 

" 

H6pitııl Reg. Bolu 

Procureur Gen. Düzce 
Dir. Prison Bolu 
Com. Ach. lnt. Tophane 
Com. Aeh. M.lit. Kırklııreli 
Com. ~eh. lnt. Diyarbakır 
Cotn. Perm. Municip. lıt. 

" 

Hôpital lulte Tıabome a Gaziantep 

Hôpital Regional Afyon 
Com. Ach. Mil. Selimiye 
Com. Ach. Command Bıııe Nn•ale 

Marmara 

Procureur Gen. Afyon 

26-5-39 
8-6·39 
8-6-39 

10-7-39 15 

31-5-39. 15 -

31-!'i-39 14 ..... 
31-5-39 15 -
8-6-39 15 -

12-6-39 16 -
12-6-39 11 -
26-5-39 14 30 
1-6·39 10 -

13-6-39 15 -
9-6-39 14 -
7-6·39 J5 -

15-6·39 15 -

2eme Bureau Executif Ist. Sultan- 30,2-6-39 12 -
Ahmet lmprimerie Alaettin 

Chef Foret Koraiıalı 30-5-39 
·1eme Bur. fa:ec. Ist. Cine Ta:ı.im 26,30-5-39 
Com. Pcrm. Muoıcip. lst. 25·5·39 
Com. Aeh. Econ. Monop. Kabatache 9-6-39 

" " Com. Acb. Aeademie de ıuerre 
9-6-39 

31-5-39 

14 -
16 
14 90 
14 
15 -
11 -

Müteahhitlerin Takvimi 

Cuma 26.5.939 

Hava gazı saatleri ayar istasyonu için alil ye malzeme 
led.) No 1010 

Tuğla (D. D. Y. Anlt.) No 1031 
'fozut İst. Elektrik İsluı) No 1038 
Okul binası intası (Tekirdağ Vil.) 1046 
Bohçalık saç (Ask. Fab.) No 1048 
Makine yatı ve motorin (Bandırma Beled. Elektrik. iftı 

No 1048 
Gliserin (Aı;lc. Fab.) No 1048 
Hava rengi kışlık elbiselik kumaf (M. M. V.) No 1051 
Battaniye ,, ,, ,, No 1051 
Harp paketi ,, ,, ,, No 1053 
Piliç ve tavuk dsı. Komut.) No 1051 
Tıbbi eczıı ve malzeme (D. O. Y. H pata) No 1051 
Komodın, res·m sandalyui v. ı. \D. D. Y. H. paşa) No 1~ 
Tel örcrülü cam No t0'4 

o " " ,, ,, ~ 
Çorluda Ko~ Karargahı ili': ordu evleriode elektrik teaiıab 

Kor SAK.) No J0j3 
Yoğurt (Tophane Lvz.) No 105~ 

Tereyağ ve kaşar ·peyniri (Ank. Lu.) No 1054 
Fotograf camı ve kağıdı, filmi ve malzen:esi (Ank.. Eoıoi1't 

Müd.) No 1034 
Keten kumaş (Ank. Emniyet U. Müd.) No 1054 
Lnma (PTT. Fab. Müd.) No 105~ 

Çıralı çıım kerestesi (İnbis. Çamaltı Tuzlası Müd.) No 1o.'S4 
Irmak fidanlığı elektr. tesiutı (Ank. Vil.) No 1055 
Bez posta çnntalıırı \çin (İıt. PTT. Müd.) No IO~ 
Pırnal kömürü (İzmir Orman Çevirge Müd.) No 1056 
Takım çeliti (Türkkuşu Ank) No 1056 
• Dizel motörü (Edirne Vil.) No I058 
• Çini fabrikası alat ve edevatı (Kütahya Vil ) No 1058 
• Kuru odun (Kırklareli Orman Müd.) No 1058 
Mazot, makine yağı (Knrabiğa Beled.) No 1059 
• Bina anknzı (Ank. Beled.) No 1060 
• Çam ağecı (Afyon Orman Bölge Şefliği ) No 1061 
Hamam tamiri (Tarsuı Vakıflar Mem) No 1061 
Tesviyeci takımları ve ölçü aletleri (Türk.kuşu Ank.) No ıoeJ 
Vıda çivi ve kontırplak ,, ., No 1oeJ 
Paltoluk kumıış (Sivas Erkek Öğretmen okulu) No 1064 
Sabun (Sılifke Jandarma okulu Komut.) No 1062 
Elektrik malzemeıi (Afyon Beled.) No 1067 -

Memento des 

Vendredl 26.5.939 

Outils et inltrumentı pr. station precision compteura 
(Municip. lzmir) No 1010 

Brique (Ch. Fer Etat Ank.) No 1038 
Mazoute (Dir. Gen. Elcctr. l&t.) No 1038 
Con:;tr. batisse ecole (Vil. Tekirdağ) No 1046 
T6le (Fab. Mil.) No 1048 
Huile maehine et motoriue (Exploit Electr. Munlcip. 

No 1048 
Glycerlae (Fob. Mil.) No I048 . 
Etoffe pr. habits d'biver (Mio. Def. Nat.) No 1011 
Couverture ·en laine " ,. ,, No 105J 
Paquets de guerre ,, " ,, No 1053 
Poulels et poulea (Commaod. lst.) No 1051 
Produih pharmacentiques (Ch. Fer Etat H. pa,a) No 1051 1 
Commodine, ehaise pr. dcssiıı ete. (Ch. Fer Etat H. pat•> rJo 1 
Vitre tr essee en fil de fer ,, • rJ0 

,, ,, • rl' 
lostall. electr au quıırlier Corps Armee (Corpı Armee Çorlu) 
Yoghourt (Int. Tophane) No 1054 
Beurre el fromage kaeher (lot. Ank.) No 10i'ı4 
Verre, papier et films photographiquea (Dir. Gen. 

No 1054 
Etoffe en lin (Dir. Gen. Surete Ank.) No 1054 
Lame (Dir. Fab. PTT.) No 1054 fi' 
Bois de eoostr. resineux (Dir. Monop. Saline Çamalti) Na l 
Iııstall. electr. pEpini~re Irmak (Vil. Ank.) No 1055 
Toile pr. aacs poıtaux (Dir. PTT. lst.) No IM6 
Charboıı de bois (Oir. Forets lzmir) No 1056 
Outıls d •ajusteur et iuıtrument. de mesure (Oir. Gfa. 

Ank) No 1063 
Acier pour outils (Dir. Gen. Türkkuıu Anlı.) No 1056 
• Viı et contre·plaque ,, ,, ,, No 1063 
Moteur Di~sel (Vil. Edirne) No 1058 
• Outilı et ioıtrumenta de fabrique de faieoee (VU. 

No 1058 
• Bois ıec (Dir. Foretı Kırklarelı) No 1058 
Mazout, buile machine (Municip. Karabita) No 1059 
• Decombres batissc ,, Ankara) No 1060 
• Boiı de sapin (Chef Foret Afyon) No 1061 
Repar. bain (Prepose Vakoufı Tarsus) No 1061 
Etoffe pr. paletots (Ecole Normale Sivaı) No 1064 
Savon (Commaod • .lfoole Jandarmerie Silifke) No 100 
Articlea elcctriqueı (Municip. Afyon) No 1067 

ıı 


