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Umum Tüccarların ve üteahhitlerin mesleki Organıdır 

anunıar, 

Ticaret 
Kararnameler 

uahedeleri 

lürkiye - Amerika Ticaret Anlaşması 
(Devam) 

Liıle il. 

811 listenin abk&mı, tatbik imkanı nisbetinde, uuki bu liste· 
lliıı ber bir hükmü, Tarife Kanununun etyanıo cinsine aid ha

f~ '-tün ıolundaki sütununda kayıtlrolan mukabil hükmünde mev
t~d imiş ıibi tefıir edilecek ve onunla aynı hükmü haiz o!aca· 
~ ıibi Birleiik Amerika Devletlerinin gümrük kanunlannm fer'i 

ırfJ ~lc.ümlerinin bu H.te hükümlerine sureti tatbiki de yine 

a) MUNA AL R 
İnşaat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

Erdek Belediye Reisliğinden : 

Erdek kıısabasırım 105 hektarlık kısmının hali harır hnr
t ı:ı ları işi ta1ib çıkmadığından tekrar ve kapalı zarf usulile ck
siltıniye çıkarılmıştır. işin maktu bedeli 2000 lıradır. Eksiltme 
7 ha~irarı 9.39 carı.ıunba günü saal 15 te l!..rdek Bdediyesıade

ki Komisyonda yapılacaktır. Muvakkat temiııat 150 Jiredır. 

>;.'ı rtnameler br>delsiz olarak Ankarada Bel diy,.Jer imar H"yeti 
l't·n Şefliğiı dt'n ve Heleıiiyenıiıden ulınuhilir. Tekliflerin tn· 
'iıı edilen ~iirıde saat 14 f> kndar Erdek B ·lediy inP- verilmiş 
VC] a po La ıle ha saatte kndar gönderilmiş olmaı;ı lazımdır. bık imkim nisbotinde aanki bu listenin her bir hük

~(i Tarife Kanununun etyanıo cioıine aid hanenin ıolundaki 
;~tıuaunda kayıdlı olan mukabil hükmünde mevcud imit ıibi •!~l!'!ll!!!i!!'!!!!!!!!ııi!!!i!!!!!ıllll!l!!'!~!!!!!!l!!!!!!!!~~~'!!!!!~~!!!!!!!!!!l'l!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!W!!!!!!!!!!9 
;: ve tubit olunacaktır. Bu cetvelde tadat olunan maddeler- İlaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lev 
. ıı itbu Anlaşmama imza edildiii gün munzam veya mütefer-

~ lilt alelade gümrük rüıumuna ta'bı bulunanlar varı.a bu ribum 
1 ~•dar eıyanıo cioıino aid hanenin ıolundaki ıütunda kayıdle 

'rife K.anuna ahkamına tovtikan vazedilmit olıun veya olma
r" ~ ba liıtede gö.terilmiş veya berveçbi ati teaiı oluumut ten

:!4ta tabi olmak ıartile kanunen bukümden aakıt oluncaya ka
t tner'I olacak fakat tezyid olunmayacaktır. 

Eşyanın cinai 
------ -.-..-.ı--- - --

Gümrük resmi 
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Türkku~u Genel Um~ktöılugünden: . 
Tı.irkku~u sağlık hüro.,u için 1800 lira muhammen b d l!i 

muhtelıf ilaç, ti50 lirn n ubaınınen hedellı Jttboratuvar ve revir 
malzemesi, 1600 lirn muhamm n lwdeli pansımnnhane, ameli
veıhane malzemesi ve tesLit aletleri, 2500 lira muhammen 
bf'Ji rontgen cihazı ve diyatermi makinesi ayrı ayn açtk eksiltme 
ile nlmacaktır. 

•1 

Palamut hüliıuı, iıpirlo ihtiva 
otmiyen 
Meyan kökü hülisa11, macun, 
rulo halinde veya ıair ıeki11erde 
Batka yerde tahıiıeo aikrolun
mıt ıigaralık yaprall tütün, saplı 
İncir laH kurutulmuı voy• aala
mura halinde, libresinin kıymeti-
7 aent veya daha yukan olaolar 

İhale 8.6.939 pnşerııbe günü saat 15 te yapılacaktır. 
hıiyeıılere şartname ve listelt•re Tk. Satmalma Amirliğin
para!'ıız olarak vnilir. 
lhuleler · yrı ayrı ve bir birini l.ıkibeıı yapılacağınrlnn İb· 

lı~klıleı irı y.mlarrnda ticaret ve11ilı..alariyle talip olacakl:ırı mal
zeme ıiaç '~ cihazın ımıhaınıııen hedeli üzerındı•ıı % 7,5 nis
betiode muvakkat 'teminatını beraber getirmeleri ilan olunur. 

Kıymeti üzerinden 
% 7,5 
Beher Jibreıindea den 

601 

740 

742 

757 

, 
761 

~· 
ıi' 

762 

784 

1 
1116 (a) 

1 

ır/J 

11 ~I (a) 

Kuru üzüm, çekirc!ekıiz taı.e 

üzümden müıtabsal 
Fındık: 

Kabuluuz 

Fııbk: 
Kabuklu 

Kabukıuz 

} 0 15 
Beher 
3 unt 

Beher 
30 1ent 

JibrHinden 

libresinden 

Beher libresinden 
1 1/2 1ent 

Beher libreıindeo 

8 ıent 

Beher libreıinden 

1 1/2 Hnt 
Beher libresinden 

Ankara Belediyesinden : 

Sıı idarf'si silzme havuz'arı için alınacak olan 20 ıiip klor 
gazine ~erileıı fiyat haddi layik görülmeğinden eksi!tme on gün 
uzatılmıftır. 

Muhaınınen bed"Ji 1700 liradır. 

Muvakkat teminat 127,50 lıradır. 
Şartnam11sini görmdc ic:tr.venlt:rin her giin yazı işleri kale

mine ve isteklil~rin de 6.6.939 snlı giini.i saat 10,30 da Bt:lrdi-

Hatbllf tohumu 
2 1/4 ıent 
IOO libresinden 16 ye encümenine ınürecantları. 
ıeat 

Kut yomi .Beher libresinden 
3,4 ıent 

Şark, Axminıler, savonnerie, 
Aubu11on veıair kılim halı ve 
yol kılımleri, kuvvei muharri
kell lezgiblarda yapılmamış, 

ıade veya şekilli, ya ayn ayrı 
kilim, balı ve yol kılımleri ha
linde veyahud da her hangi 
bir genişlikte top halinde do
kunmuf. 

Beher ayak murab
baından 30 ıent, fa
kat kıymeti üzerin
den % 45 den aşa

tı olamak fartile. 

Ziller (ınuıiki aleti) ve bunun 
aksamı, baıka yerde tahıison 
aikrolunmamıt . 
Lüle taıı, bam veya itlenmomit 

Kıymeti 
% 20 

Kıymeti 

% 10 

Meyan kökn, tabii ve iflenmit Muaf 
ve bam bir halde, ufalııma, cl
tütme, yontma, o:ımo veya 
matluba muvafık şekilde am
balajlamak veya imal olunoaya 
kadar çürilmete mini olmak 
buıuıunda lüzumlu olanlardan 
gayri cliter bor hangi bir u-
ıul veya muamele ilo kıyme· 
ti veya ıeraili tekemmOl etti
rilmemİf iıpirto ihtiva otmi-
yen 

Borakı, bam veya itloamemif, Muaf 
ve borat dö fO, borat, dö ıud, 
ve dij'er boratlar, baın veya 
işlenmemit, baıka yerd~ tah-
Iİ1en aikrolunmamıt 

(Devamı var) 

üıerinden 1 

4zerinden 

iXTT a • 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

Mila.~ ·Küllük Nahiyesi Kiillük Köyü Muhtarlığındııu : 

Kövürni.izrh· inşa t>dıh·cek eleklrık te_i atı bir ny jçiude 
pszarlıkl1t yaJltırılncakıır. Talıp olanlaruı her gün köy odasına 
müracaat edebilecekleri ilan olunur. 

M. M. V. Satınalma Komisyonundan : 

Dizel motörti 
kuvveti Lira Lira kş. 
Beygir 600 Mu. Be. 32750 hk te. 2456,25 

,, 300 ,, ,, 172UO ,, ,, 1290 
Yukarıda yazılı iki adet Dizel motörlü elektrik grupu 

~artnamesinde tadilat yapıldığından yeniden kapalı zarfla 
eksiltmye konulmuştur. Kapalı zarfla eksiltmesi l 9.7.939 
çarşamba günü saat 15 de Ankarada M. M. V. Sa. Al. Ko
mısyonda yapılacaktır. Bu motörler birlikte alınabileceği 
gibi ayrı ayrı da alınabilir. Birlikte alındığı takdirde ıartna
mesi 250 kuruş ve yalnız 600 beygirlik motörün şartnamesi 
164 kuruş mukabilinde Ankarada Komisyondan alınabilir. 
İsteklilerin kanunun 2, ~ cü maddelerinde yazılı vesikalarla 
birlikte ilk teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evveline kadar Ankarada M. M. V Satınalma Ko· 
:qlisyona vermeleri. 

* • * Satın ahnacuk olan iki adet Dizel motCSrlü elektrik gru· 
puna ait şartnamede bazı tadilat yapılacağından yeniden bir 
i~'ara kadar alınmasındaD sarfınazar cdilmittir. 

Devlet D""miryolları ve Limanları işletme i Umum 
İdaresinden : 

Muhammen bedeli 4550 lira olan 700 adet elektrikli ka· 
tar hareket ~inyalı 13.6.939 ıtfl gilnö saet l 0,30 ta Ha) dar
paşada gar binası dshilindeki komisyon tarafından açık ehilt
rne usulile sarın alınacaktır, 

Bu işe girmek istiyenlerin 341 lira 25 kuruşJuk muvRk
kat teminat ve kanunun tayin ettiği Yesaikle birlikte eksiltme 
günü saatine kadar komi:::yona muraenatları 1fizımdır. 

Bu işe nid ~artnameJer Komisyondan parasız olarak dl\
ğıt ı lnı0 ktadır. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

Kayseri Kültür Direktörlüğünden : 

Pazarviran köy eğitmenleri yetiştirme kursundaki E· 
ğitmen namzetleri için Maarif dairesinde Mühfirln nümune
leri mahfuz iki yllz takım yazlık ve iki yüz takım da kışlık 
elbise 2.6.939 cuma günü saat 14 de Maarif dairesinde açık 
eksiltme suretile yaptırılacaktır . 

Yazlık elbiselerin beher t kımın n muhammen fiatı 
850 kurut kışlık elbiseler de 1950 kuruştur. Talip olanların 
% 7,5 hesabile teminata muvakkate akçelerile Ticaret oda
sı vesikalarını alarak sözü geçen gün ve saatte toplanacak 
komisyona bulunmaları ve şartnameyi görmek isteyenlerin 
her gün Maarif dairesine milracaat etmeleri ilAn .olunur. 

lıtanbul Sıhhi MüeHeıeler Arttırma vo Ekıiltme Komisyonundan : 

Leyli Tıp Talebe Yurdu talebelerine eid 1000 takım elbisenin 
İmali işi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuttur. 

1 - Ekıiltme 12 6 939 cumartesi gfinft saat 11,30 da Ceğal

oğlunda Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlütü binasında kurulu 
Komiıyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat: Bir takım elbiıe dikimi 1100 kuruştur. 
.~ - Muvakkat teminat : 825 liradır. 

4 - İı teklıler 4artaamo ve nümuneyi her giln Fuat Paşa Tür
besi karşı11nda Leyli Tıp Talebe Yurdu Merkuiade görebilirler. 

5 - İstekliler 1939 yıh Ti::a e. Odnıı ve1ika1ile 2t90 sayılı 
kanunda yazılı veaikalar ve en az 500 takım elbiseyi iyi diktiA-ine 
dair bir vesika ve dükkan ubibi tüccar terzi ııınıfından bulundu
tuaa dair unvan tezkereli llo birlikte bu işe yeter muvakkat ga
ranti makbu~ veya banka mektubunu havi teklif zarfını ihale ıa
atiodea bir saat evvel makbuz mukabili Komlıyooa vermeleri 

• 

Kereste, tahta ve saire 

Askeri Fabrikalar Umum MüdürlüğQnden: 

Tahmin edilen bedeli 60 bin lira olan 1500 metre mi
kabı ceviz tomruğu askeri Fabrikalar umum müdürlüğü 
merkez satınalma komisyonunca 19.6.939 pazarte:si giınü sa· 
at 15,30 <la kapalı .zarfla ihale edilecektir. Şartname 3 lira 
mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan 4250 lirayı havi teklif mektuplarını me.zkfır gün· 
de saat 14,30 a kadar komisyona vermeleri ve kendileri
ninde 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
komhyoncu olmadıklarına dair ve bu işle alAkadar tilccardan 
olduklarına dair Ticaret odası vesikasiyle me.zkür gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Sivu Belediye Riyasetinden : 

Cilt Bedeli muhammen 
Lira K. 

450 225 muhtelif makbuzlar 
110 58 50 

" 
irsali~ eler 

84 adet 123 
" 

defterler 
1(1500 

" 
158 50 

" 
ccdveller 

11144 564 yekun 

Yukanda müfredah yazılı 939 yılına ait evrakı matbua lab 
ettirilecektir. Talip olanların 42 lira 57 kuruş teminat parasile 
30 5.939 tarihine tesadüf eden ıalı güoQ aaat 14 de Belediye Encü
meniue müracaatlan ilin olunur. 



28 Ma yıı J 939 Münakasa Gazeteci 

Bugü ilan olunan mün sa ve müzaye eler Listesi 
Cinsi Şekli Muhm bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

A) n1ünakasalar 

Elektrlk Havagazı-Kalorlter teslsatve malzemasl) 

Elektrildı katar hareket ıinyalı: 700 ad. Aç. ekı. 4550 

Kereste, Tahta ve saire 

Cevh: tomruğu: 1500 m 3 (tart. 3 L.) Kapalı z. 60000 -

Nakllyat Boşaltma - Yükletme 

KlSmür tabmU ve tahliyesi 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Alman koku: 50 t. 

Müteferrik 

ÜıUlbü: 2 cins Kapalı 2. 

Muhtelif cins balat: 24 kal m (şart. 183 kr) ,, 
Lama demiri 5X40 mm: 4000 k.-4X lG 

ve 5Xl6 m m: 2000 k.-dört köşe de· 
mir J6Xl6 m/m: 680 k.-yuvarlak de· 
mir: 1400 k.-pik: 200 t.-dökmeci ku-
mu: 50 m a-saç: 4000 tabaka-grafit: 
~00 k.-yuvarlak başlı civata sxsa mm: 
6000 ad.-6X50 m m: 3000 ad. 

Baş ipi: ıs t. Kapalı z. 
Tabanca fiteği 45 kolt: 75000 ad. Aç. eks. 

Erzak, Zahire Et, ve Sebze· 

Süt: 3 t.-yoğurt: 2,5 t. Aç. ckı. 
Sak12 kabatJ: 30 t.-taze f asulya: 30 t. 

" (temd.) 

Nakliyat-Boşaltma-Yükletme 

Ankara İnhisarlar Başmüdürlfiğiınden 

16430 -
35681 60 

9900 -
3435 -

770 -
4350 -

Başmüdürlüğümüze bağlı tuzlalardan 938 mali yılı içinde 
tuz çıkarma ve taşıma işlerinin 17.5.939 tarihmde yapılan 

açık eksiltmesinde talip çıkmıyan, verilen fiatları haddi 
liyikinde görülmeyen aşağıda yazılı tuzların açık eksiltme 
ve ihalesinin on gün sonra ve 29.5.939 tarihinde saat 15 te 
yeniden icra edileceği ilan olunur. 

Beher yüz K. 
Mubam. fiatı Mürettebat Tntarı 

Tuzıanın adı Kr. S. K. G. L. Kr. 

Akça koyunlu 8 1,000,0CO 800-
Çoğul 8 900,000 728-
Keçeç 6 2,000,000 1620-
Yerli 6 500,000 300-
Ali 4 500,000 200-

Muvakkat 

. 

teminat 
L. K. 
60-
54 -

121 50 
22 50 
15 -

D. D. Yolları ?. ci işletme Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan : 

Çankırı depo-una 939 mali yılı içinde ~elecek takriben 
17.0lO ton maden köa.ürimtin \OJ?Onlaıdnn ~tok yerJerıne bo
§altılrnıt ' ve stok yerlnindf'n makin('lne yuklP-tilmesi ve depo 
iJ~ civarınıu tf'm1zlf'nmf's1 j~ı, talıp zuhur etoıt'dığinden t 2 
haziran 939 tarihinf' raslh)an paıarlt~i günü saat 16 da An· 
karada İkinci İşletme binacında toplanarak komisyonda ihaJPsi 
yupılmak üzere kapalı zarf u~uhyle tekrar eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Muhammen bedeli 5440 Jiradır. Bu ı~e girmek iı:teyenle

rin 408 Jıralık nıu\•akkut temmat, makbuz veya banka mek· 
tuplarını, kanunun tayin ı>tti~i v<'sita ''f' beyannameleriyle hir
likte tekliflerini kanurıun tarıfntı dairesinde aynı gün eaat 15

1 
e kadar Konıis) on rt>h~Jiğine vermt·lerı l ızıo dır. 

Şartname \ie mukavele pıoj"leri ıkıncı iii'letme kaleminde 
ve Çankırı i~tasyonunda parasız dağıtılmaktadır. 

D. D. Yolları 4 üncli işletme MüdürlliğUnden : 

Kayseri deposuna mali sene içinde gelecek olan tahmi
nen 12500 ~on kömürün boşaltma, yUkleme ve makinelerin 
bırakacakları pisliklerin temizlenmesi ve buna mukabil pis
liklerin içinden çıkacak kok kömfirler müteahhide ait olmak 
lizere beher ton k~mürfın muhammen yükletme bedeli (yük
letme vinçle yapıldığına nazaran) iki ve boşaltma bedeli Dç 
kuruş olmak üzere bir sene müddetle açık eksiltmeğe ko
nulmuştur. 

Eksiltme 29.5.939 pazartesi günü saat 15 de Kayseride 
dördüncü işletme komisyonunca yapılacaktır. 

isteklilerin ilk teminct olarak 46,88 lira vermeleri ve 
kanunun tayin ettiği vesikalarla birlikte aynı gün ve saatta 
dördüncü işletme Komisyonuna müracaat etmelari lazımdır. 

Bu iıe ait §artname ve mukavele pı ojeleri 4 işletme l 
MlldOrlUiQndea paraıız olarak dağıtılmaktadır. 

341 25 D. D. Y. Haydarpaşa 1~9 10 30 

4250 - Aık. Fabr. U Müd. SAK. Ank. 19-6-39 15 30 

D. D. Y. 9 uncu İşletme Sirkeci 12-6 39 15 30 

Adapazarı Demir ve Tabla Fabr. 31-5·39 a kadar 
T. A. Ş. 

1232 25 M. M. V. Deniz Lvz. SAK. 12-6-39 11 -
2751 12 ,, ,, 12-6-39 14 -

Adapazar Demir ve Tahta Fab- 31-5-39 a kadar 
rikaları T A. Ş. 

742 50 inhisarlar U. Müd. 13-6-39 15 -
2j7 63 ,, ,, 19-6-39 10 30 

57 75 Yozgat Alay SAK. 1-6-39 14 30 
327- f.t. Komut. SAK. :; 6-39 14 30 

---------;aJ ................ ----~:.....------,.,_-------------------
Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. 

50 ton alman koku alınacaktır: Bak: müteferrik sütununda 
Adapazarı, Demir ve Tahta Fabrikalan T. A. Ş. ilanına. 

Müteferrik 

Ankara Valiliğinden : 

Ankara - Kırşehir yolunun 11+oo0-30+oOO kilo· 
metrel ri nrasında ihzar edilec-ek 1300 M 3 kum işi 12.6.39 
pazartesi günn saat 15 de vilAyet binası dahilinde encii
meni daimide ihalesi yapılmak ftzere açık eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

Keşif bedeli 3900 liradır. 
Muvakkut teminatı 292 lira 50 kuruştur. 
isteklilerin ticaret odası vesikası teminat mektub veya 

makbuzlariyle birlikte yukarıda sözü geçen gün ve saatte 
encümeni daimi reisliğine müracaat etmeleri, 

Bu işe aid keşif ve ıartname her gün nafıa Müdürlti
ğünde görülebilir. 

.. • • Ankara - İstanbul yolunun so+oo-1s+oo kilo
metrderi nrasında ihzar edilecek 2500 M 3 kum 12.6.939 
pazartesi günü saat 15 te vilayet binasında Enciimeni dai
mide ihalesi yapılmak iizere açık eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 3750 liradır, 
Muvakkat teminntı 281 lira 25 kuruştur. 
İsteklilerin Tıcaret odası vesikası, teminat mektup ve· ı 

ya makbuzlariyle birlikte yukarda sözü geçen gün ve saatte 
ecümeni daimi reisliğine müracaatları. 

Bu işe aid keşif Te şartnamesini her glin nafıa mü
dürlüğünde görebilecekleri. 

* * • Ankara • Çankırı yolunun 27-\-000-35-t-OOO in· 
ci kilometreleri arasında ihzar edilecek 800 M 3 kum işi 
12.6.939 pazartesi güı:.ü saat l 1 de vilayet binası dahilin
deki encümeni daimi reisliğinde ihalesi yapılmak üzere açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 1600 liradır. 
Muvakkat teminatı 120 liradır. 
İsteklilerin ticaret odası vesikası teminat mektupu Ye• 

ya makbuzlarile yukarıda adl geçen glln ve saatte daimi 
encümene müracaatları. 

isteklilerin bu işe aid keşif ve şartnamesini her gün 
nafıa müdürlüğünde görebilecekleri. 

Nığde Belediye Reisliğinden : 

15.5 939 günii kapalı zatf u'"'ulile Belediyemiz ıçın eatın 
alınacağı ıl!lıı edilt:rı beş hin lıcş )ÜZ lira muhammen bedelli 
arazöl makıııesı için ~aliblerin oartrıanıe hiJiflDa mütekabil 
teklıfte buluuduklarından vç ıartnamede tekrar tadillt icrasına 

lüzum görüldüğünden arttırma eksiltme kanununun ı21cı 
desi hükmüne tevf ib an 22.5.939 t ribinden itibaren 45 
müddetle kapalı zarf usulile yeniden cksiltmiye konnıuıtut· 

EhiltnıP o.7.939 tarihine musadif perşembe günİİ 
14 te Niğde Belediye Encümeninde yapılacaktır. 

1 
Eksiltmiye iştirak edeceklerin muhammen bedelin 1' ' 

ni"'petinde teminat vermeıi mecburidir. ihaleyi mftteakib ı 
nat akçesi 0 ° J 5 e iblag t>dilecektir. 

Bu işe aid şartnnnıP İstanbul, Ankara ve Meuin ~ 
yelerine gönderilmiştir· i teklilerirı §artnamrsini görm1~k 
Belediyemize ve adı geçen Belediyelere müracaatleri illll 
nur. 

Adapazarı Demir ve Tahta Fabrikaları 

Ateğıda evıaf ve miktarlan yazılı malzemeye ibli 
vardır. Vermek ı&tiyenler, fstanbul veya Adapazarı teslim fi• 
31 mayıs 1939 giınüne kadar ŞirkeUmize bildirmeleri. 

Mlktan Mikyası Evsafı Cinıi 

--- ---- ----- -------
4000 Kg. 5X40 m,m Lama deıolrİ 
2000 ,, 4Xl6 

" • 
5X16 

" Dört köıe de~ 660 ,, 16Xl6 
" 1400 8 Yuvarlak 'fi 

" 200 Ton Pik 
50 MJ Dökmeci kuOI" 

4000 Tabaka 1,25-1,50 kalınlık Saç 
200 Kg. 2 nci Kalite Grafıt 

300 • 1 nci 
" " 50 Toa Almaa koku 

6000 Aded 8X80 Yuvarlak bati' 
3000 

" 
6X50 

" 
1f 

. 
M. M. V. Deniz Levazım Satınalma Komisyomıod.0 · 

1 - Tahmin edılen kıymetı 16430 lira oları iki do' 
hüniin kapalı zarfla münakaı-ası 12.6.939 tarihine rast~ı1~ 
zarte!;i günü aat 11 de Vekalet birıasınrlaki müteıek.kıl 
syonumuzda icra edilecektir. 

2 - Şartnamuini almak isıiycnlerin 
müracaat lan 

3 - Münakıı!aya girmek İ!tiyeult:ı in i 232,25 lir.ı~ 
t~minat ve kanuni beJkeJerini havi kap2h zarfJarını belli 
münakasa saatinden en ~eç bir saaL en·cline kadar dl 
mukahılinde kon isyon başkanlığıııa vermeleri. Postada 
gecikmeler kabul tdilmez. 

• * • 1 - Tahmin edilen kıyme i .36681,60 lira o'I 
kalem muhtelit cins halatın kapalı zartla nıünakasası 1' 
tarihine ra'tlıyan pazarteet günü saat 14 de Vekilet bi 
müteşekkil komisyonumuzda icra edilecektir. 

2 - l 83 kuruş bedel ile şartnamesini alma.le iıtif 
her gün komisyona müracaatları. ~ 

3 - Münakasaya girmek iateytnlerio 2751 1~ lir•1. 
teminat ve kanuni belgelerini havi kapah ı:arflannı bel11 

de münakasa aatinden en geç bir saat evv~line kadat / 
buz mukabilinde komisyon bıı§kanlığına vermeleri. Po• 
lacak gecikmeler kabul edilmez. 

* * • 
18 t. baı ipi, 7 adet tehammilr kabı ile 7500 adet 45 ~ 

banca alınacaktır. Bak: inhisarlar U. MQd. ilanlarına. 

f 
Muhammen bedellerile miktar ve va1ıfları ııtatJda yarılı 

rup malzeme ve eşya ber gurup ay .. ı ayn ihale edilmek 
31.5.939 çarşamba günü saat I0,30 on buçukta Haydarpat•d' 
bivası dahıliııdeki komisyon tarafından açık eluiltme uıuJile 
alınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin her gurup bizuında yazıb -
kat teminat ve kanunun tayin elliği veıaikle birlikte ekıilhl'' 
saatine kadar komisyona müracaattan lazımdır. 

Bu ite ait ıarlnameler komisyondan paruız olarak d•f 
tadır. 

1 - 500 adet reflektörlil el karpit lambası mubammell 
1000 lira ve muvakkat teminab 75 liradır. 

2 - 1 adet elektrik motörlü santrifüj tulumba ınuba~~ 
deli 990 lira ve muvakkat teminatı 74 lira 25 kuruıtur. (.,.,...-

inhisarlar U. Müdürlüğünden : 

I - Şartname ve nftmuneıi mucibince 7~000 •~ 
kolt tabanca fişeği açık eksiltme uıulile ıatın alına 

il - Muhammen bedeli ıif 3435, muTakkat t 
257 .63 liradır. _ 41 

ili - Eksiltme 19.Vl.939 pazartesi gtlnll ıaat ıcv. 
Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube1iodeki Ahdi 1' 
yonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname Ye nümuneler her gün ı6zll ı-'" 
beden parasız alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen g0 
7,5 güvenme paralarile mezkar Komiıyooa gelmeler~ 

(3739) 1 
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İstanbul Defterdarhğından : 
bu} Komutanlığı Satınalma 

komisyonundan: 

tıe llÜnü talibi çıkmayan 
leai un gün uıatılan lı

ı. komuu ... nlığına bağlı bir· 
IJel tçin 30000 kilo sakız ka

l ıle 30000 kilo taze fasul-

SıraNo. Adı Adresi Vergili Seneai ihbarname · 1 - il. V.939 tarihinde 7 adet tehammür kabına talip 
zuhur etmediğinden ıartname ve plAnı mucibince yeniden 
pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

~ ~tın alınacaktır. Açık ek
ile ihalesi 5 haziran 939 

lt"ai gönü saat 14,30 da 
~Caktır. Muhammen tuıarı 
liradır. ilk teminatı 327 
· Şartnamesi her gün ko-
0~da görülebilir. 1sıeklile
ilk teminat makbuzu vo
llıektublari1r. 2490 sayılı 
llu 2-3 ıuad<lderinde ya· 
teıikalarile beraher belli 
le saatle f mdıklıda Ko
lık Satınalma Komiıyo-
geJıneleri. 

lr ve Madenlyta 
1'tanbul plyaeası 
loptan flyatları 

olukla 
• 

60 - 61 

17,50 - 18,-

- 11,50 
- 10,50 

12.~ 
10,-

ıa 1a,50 
ıu ıo,~ 

ıı,M - 14 

20 - 25 
20,50 - 22 
ıa - 18 

8 heeapları bakl-

1 ve kredlll lthalA

"~ '- 111 taahUtler 

Cumhuriyet Merkez 
n alınan heaap bülila

t6re 20.5.939 tarihindeki 
~tıapları bakiyeleri. 

CETVEL l 

' Cüm.buriyet Merkez. Ban· 
lci )dirini he1aplan borçlu 

bakıyeleri 

Miktar T. L. 

C!TVEL 2 

638,800 
3,4u4,400 

777,5(k) 
3.50'l,&OO 

713,300 
ll,379,ıOO 

370,700 
3,167,200 

836,500 
2,165,000 
1,305,000 

695,500 
158,300 
826,500 
487,200 
186,100 

tn•mleketlerin Merk•a 
l~ llda tutulan l&lirinı la•· 
"Qıaadaki alacaklarıaua 

Miktar T. L. 

'·~ A. Heaahı 
eıabı 89'l,800 

8,947,500 
9,840,300 

43,100 
39,600 

232,200 
37,000 

181,500 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 
10 

11 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

23 

Mehmet 

Noemi Dikranubi 

Sadullah 

Fazlı 

Ömer 

Seyfettin 

" 
Manol 

Karaki 

Kegan 

Onnik 
Ştlkril 

Haydar 

Cemile 

issnail 

Ömer 

scııe7••• 

lbrabim 

Behçet 

Hlripıime 

Mehmet 

Hüıeyin Htboil 

l.mall Hakkı 

Kahnei 

Biçki Yurdu 

Mubıine Hatun ibra· 

him paıa Cad. No 36 
Eminsinan Hamam 

No 14 

Mwkirat bayii Bıyram Çavuı arap 

Kahveci 

Ahçı 

Kundura T. 

,, 
Meyhaneci 

Kundura T. 
Bakkal 

Etkici 
Hallaç 

Kıup 

Bakkal 

Ta-.nkçu 

Manav 

Bakkal 

Mimar 

Oduncu 

lırıalılthaneci 

Fırıncı 

K. Mağazası 

Biçki yurdu 

zade No 44 
Behram çavuı Kum· 

kapı iskeleıi No 38 
Ktlrkçil odun iıkele· 
ıi No 15 
KtlrkçG Kumkapı iı
keleai No 15 

Çadtrcı Kumkapı 

caddeıi No 8 
Çadırcı Bali P. No 79 
Çadırcı Bali P. No. 

134 
Çadırcı Bali P. No 64 
Divani Ali Kadirıa 

caddeıi No 3ıs 

Tava,i ördekli bakkal 

No ıa 

Nitanca, Niıanca No 

48 
Divani Ali Gedikpa· 

ıa No 26 

Divani AU Gedikpa· 

fa No 37/1 
Di-.anı Ali Bali P. 
No 12 
Alemdar Cataloj-!u 

hamamı No 3 
Behram ça-.uı iıke· 

le No 49 
Kazgani mola tatı 

No 31 
M. F enari bileyciler 

No 56 

B. B. Direk divanyo· 
lu Cad. No 187 

7 74 

5 16 

54 00 

33 eo 

3 48 

32 97 

3 04 
234 52 

4 68 
6 9.1 

19 39 
15 12 

8 53 

3 85 

6 00 

12 07 

6 10 

143 52 

2 ıo 

2 48 

3 69 

45 38 

5 17 

_____ _.. __ 
935 

935 

935 

935 

935 

935 
OM 

935 
933 

935 

9M 

9M 

935 

935 

1 İDci 

,. 

,. 

" 

" 

,, 

• 
• 
,, 
,, 

,, 

,, 

,, 

,, 

,. 

,, 

" 

" 

" 

" 
,. 

6 134 

7/12 

4196 

5 63 

513 

7(36 

7/37 
7 ?:/ 

7/38 
6,17 

3/ 100 
3/57 

6 11 

6 91 

7/55 

7/54 

1619!1 

5/84 

584 

5 13 

17/46 

5129 

il - Muhammen bedeli 23000 lira muvakkat teminatı 
1725 liradır. 

111 - Pazarlık 12.Vl.939 pazartesi günü saat 15 de 
Ksbataıda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komis· 
yonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gftn slSzft geçen Şube ile İzmir 
ve Ankara Başmüdürlüklerinden 115 kuruş bedel mukabi· 
linde ahnabileceği gibi plAnı da görülebilir. 

V - Münakasaya iştirak etmek isteyen firmalar TO

recekleri malzemenin teferruat ve evsafml gösterir teklif
lerini münakasa tarihinden 10 giln evveline kadar inhisar· 
lar Umum Müdürlüğn milıkirat fabrikaları şubesine ver· 
melcri ve münakasaya iştirak vesikası almaları hb:ımdır. 

VI - Eksiltmiye gireceklerin % 7.5 güvenme parala· 
rile birlikte mezkür Komisyona gelmeleri. (3653) 1--4 

••• 
Çamaltı ve Koçhisar tuzlalarında 100 kiloyu geçen ıa

tı~larda tuzun müşteri vasıtalarının yanaşabileceği yere ta
tınması için ihtiyar edilmekte olan masrafa mukabil meh· 
reç masraf 1 nam ile mftşteriden alınmakta olan para geç•n 
sene olduğu gibi Çamaltı tuzlasında beher kiloda " 15,, ve 
Koçhisar tuzlasında da "12,, santim kuruş olarak tesbit edil
miş olmakla keyfiyet 3078 sayılı kanunun 4 üncü maddesi 
mucibince ilAn olunur. (3587) 1-2 

• • • 
1 - Şartname ve numeneıi mucibince 18.000 kg. Bat 

ıpı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuıtur. 
il - Muhammen bedeli 9900, muvakkat teminatı, 

742.30 liradır. 
111 - Eksiltme 13.Vl.939 pazartesi gftnft Hat 15 te 

Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiı· 
yonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve numunesi her glin siSztı geçen Şu
beden parasız alınabilir. 

V - İsteklilerin mühlirlti teklif mektubunu kanuni ve
saikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale günll ek
siltme saatinden bir saat evveline kadar mezkur Komisyon 
baıkanhğına makbuz mukabilinde vermeleri lAzımdır. 

(3737) 1-4 
•• e 

lbrabim Trikotaj Fab. 

B. B. Direk ıtik so· 

ka~ı No i 
Mahmutpata Nuru- 172 80 17/67 Cinai Miktarı Muh. B. % 15 T e. Eksiltmenin 

28 

29 

30 

31 

32 
33 

34 
as 

38 

40 

41 

42 

" 
Maatafa 

Ahmet 

Haci Htlseyin otlu 

Cafer .-e A11m 

Mehmet Ah 

Sım ve Hüııamettin 

Ahmet Ali 

,, 

,, 
Kolacı 

Kunduracı 

Kunduracı 

Doktor 

Lokınta 

Kıraathane 

,, 

oamaniye cad. No. 80 
,, 

Alemdar Nuruoıma· 

niye cad. 25/ I 
Çarşı kapı ıtpetçi 

No 12 
Emioıinao yeniçeri· 

ler No 23,2 
M. Fenari Babaali 

No 15 
Alem.dar Divanyolu 
No 14 

B. B. Direk At mey

danı No 22/22 
,, 

Mehmet ve Ahmet Ali ,. B. B. direk ,at mey· 

danı 22/24 

Höıeyin 

Nadire 

Osman 

Oıman 

Galip 

Süleyman 

Ali Oıman H Sadi 

,. 

Ziya 

" 
Terı.i 

Kıraathane 

Kıraathane 

Hamamcı 

Hamamcı 

Kalaycı 

M. Hayri yeniçeriler 

Mahmutpaşa Nuru· 

oımaniye Cad. No 32 
B. B. at meydanı 

No 12; 14; 16 
Alemdar Divanyolu 

No 16 
Alemdar Alaykotkii 

No 15/ 17 
Sultanabmet tif a ha· 
mamı No 24)26 
Alem.dar Karanlık 

ıebzecti No 6 
Zaman Gueteıl M. Pata Şeref S. 

.. 
Maranaoz 

No 85 
,. 

M. Fenari Tavuk 

pazar No 14 

259 20 
31 04 

16 14 

19 ISO 

130 67 

4 20 

9 78 

9 78 
6 71 

2 J4 
16 46 

16 06 

23 76 

4 ü8 

55 

'r1 32 

51 84 

8 50 
48 78 

935 
935 

935 

935 

935 

935 
9M 

935 
936 

935 ' 

933 

935 

935 

9J5 

• 
,, 

,. 

" 

" 

,, 

" 

" 

" 

• 

" 
,, 

" 

Jt 

" 

Jt 

" 

17)68 

15/54 

17/50 

17/55 

17/57 

5 72 

15,65 

15/66 
5/19 

6,23 
1042 

5116 

5,61 

5/b'2 

18/88 

17/65 

17/66 
15/35 

Alemdar Maliye ŞubHi milkelleflerinden yukarıda adı, iti ve eski adrealeri yuılı qhu yeni ad

ruluini bildirmemİf ve yapılan aratbrmalarda da bulunamamıt olduklarından, hinlannda göıterilen ae· 

nelere ait kazanç vergisi buhran ve ve zamlanoı havi ihbarnamelerin kendilerine bizzat teblit edile

memittir. Hukuk uıulü muhakemeleri kanunun 141-142 lnci maddeıi hükmüne tevfikan teblit yerine 

reçmek Gzere ke7fiyet ilb olaour. (3754) 

'------·-~-------------------------·---·.,....------------~ __________ ._. ____________ .-..,_. •. _.._.. ..... ~,_.-~---~r·.,..--.._,,_ ____ •~ıı----•~ı.--roı-----•...--------..ı--.ı~._.~ 

L. K. L. K. şekli saati 
----- ----- ---------

Şevrole marka oto· 1 adet 600. - 90. - Pa:ı:. 14 
mobil 

Tütün tozu 150 ton 847. 50 127. 12 aç. art. 15 
1 - 934 modeli 1 adet Şevrole marka otomobil ile, 

Haziran 939 tarihinden ikinci teşrin 939 tarihine kadar Ci· 
hali f abrikasmda birikeceği tahmin olunan 150 ton tütün 
tozu hizalarında gösterilen usullerle satılncaktrr. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, ek· 
ıiltme saatleri bizalarlnda gösterilmiştir. 

ili - Arttırma 9.Vl.939 Cuma giinü Kabataşda Le
vazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Satışı Komisyonunda 
yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gfin sözü geçen Şubeden 
alınabileceği gibi mallar da her gün Cibali fabrikasında 
ve nakliyat Şubesinde görülebilir. 

V - İsteklilerin arttırma için tayin edilen g6n ve 
saatte % 15 güvenme paralarile birlikte yukarda adı gc· 
çen Komisyona gelmeleri. t3588) 2-4 

Cinsi 
••• 

Mikdarı Muham. 
bedeli 

%7,5te• 
minatı 

Eksiltme 
ıekli saah 

-------- -----
Motör ( 110 bey- 1 adet 

girlik) 
Motör (70 bey· 1 ,, 

girlik 

6950 521.25 kapahz. 10.30 

4500 337.50 aç. ekı. 11 

1 - Doç marka biri 70 diğeri 110 beygir kuvvetinde 
iki adet motör yukarda hizalarında g&sterilen uıullerle ıa
tın alınacaktır. 

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

ili - Eksiltme 31.V.939 tarihine raıtlayan çarıamba 

gftnil Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

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

V - isteklilerin eksiltme için tdyin edilen gün ve sa· 
atlerde % 7,5 güvenme paralarile müracaatları ve kapalı 
zarfların ihale saatinden bir ıaat evveline kadar kanuni ve· 
saikle birlikte mezktlr Komiıyon Baıkanlığına makbuz mu-
kabilinde 'fcrileuıcıi llıuııdır. (34a0) 4-4 

• 
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Quotidien des Adjudications 
ADMINISTRATJON 

•• • ~r ,, 
12 ,, lfOO 

Etra.nger: 12 mois Ptrs 2700 ETE 
Yoghonrtchou Han 

1 Pr Etage, ~. R-4. 

Galata, Percbembe Bazar 

L No. Pars 5 
, 

------------..---~-
Poıır la Publıcıte s'adressn 

a l • Adrnini~tration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Uoite Postale N. 1261 

Telephone : 49442 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudication 
Mode Prix Cautioo. Ueu d'adjudication et du 

Cabier des Charges 
Jours Heures 

d'adjudicat. estimatif proviıoire 

A) Adjudications au Rabais 

Produltu Chlmlq~e• et Pharmac utlqu &·in trum nts Sımltalrea-Fournltur pour Hop!taux_ 

Naphtalioe : 200 k. Gre iı gre - - Com. Ach. lot. Tophane 29-5-39 1 o 30 

Electrlclt6-Gaz·Chauffoge Central ((nst•llatlon .,t Materlel) 

Sirual de depart de train electr. 700 p. Publique 4550 -

Sola de Constructlon, Planches, Pot aux ete. 

Tronc de noyer: 1500 m3 (Cah. eh. 3 L.) Pli cach. 60000 -

Treneport - chergement • d6ch rgement - - -
ChargemPnt et d~chargement charbon 

Combuatlble - .Carburant - HuUe 

Coke allemaod : 50 t 

Dl vere 

Etoupe : 2 ıortca 
Corde de diff. sorte : 24 lots (Cah. eh. 

183 P.) 
Bande de montre de contrô\e de vitesse, 

type T. 1 et T. 3: 700 rouleaux 
Fer lama de 5x40 m/m.: 40 O k. - id. 

de 4X 16 et 5x 16 m/ m: 2000 k. - fer 
equarri de J6x 16 m/m: 660 k. - fer 
rond : 1400 k. • fonte : 200 t. • sable 
de fonderie : 50 m3 - tôle: 400D feuil
le1 graffite 500 k. • boulonı lı t~te 

ronde de 8 XSO m/m : 6000 p. • id. dcı 
6x50 m/m: 3000 p. 

Corde pour bache : 18 t. 
Cartouchcs de piıtuletı : 750 O P• 

Provlalona 

Pli cacb. 

Plı cach 

" 
Publique 

Pli cach. 
Pubique 

Lait : 3 t. • yoghourl : 2,5 t. Publique 
Courges : 30 t. • haricotı v .. rt•: 30 t. (aj.) n 

16430 -
3ti681 60 

700 -

9900 -
3435 -

770 -
4350 -

341 25 lbe Expl. Cb. de fer Etal Haydarpaşa 13-6-39 10 30 

4250 Com. Acb. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 19-6-39 15 30 

- - 9eme Expl. Ch. Fer Etat Sirkeci 12-6-39 15 30 

S.A.T. de la Fab. de Fer et de juıqu'au 31-5-39 
la Scierie d' Ad.ıpazar 

1232 25 Com. Ach. lat. Marit. Min Def. Nat. 12-6-39 11 -
2751 12 n ., 12-6-39 14 -

52 50 lere Exploit. Ch. fer Etat Haydarpafıı 19-6-39 10 30 

742 50 
257 6} 

57 75 
327 -

S.A.T. de la fab. de Fer et de 
la Scierie d' Adapazar 

jusqu'au 31-5-39 

Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 13-6-39 15 -

n " 
19-6-39 l o 30 

Com. Ach Mil. Yozgdt 1-6-39 14 30 1 
Com. Ach. Comm. Milit lst. Fındıklı 5-6-39 14 30 1 

-------------------------------------------------------------------------------------------- , 
Erzak, Zahire, et ve Sebze : 

İzmir Belediyesınden ; 

Darülacezenin senelik ihtiyacı o an 8 yüz kilo dana eti sa
lın alınması b~ § katiplıkLeki şartnamesı \' t-çhıle açık eksilt
meye konulmu~tur. Muhammen beddi :::.00 liıa olup lhal esi 
9.6.939 cuma günü saat 16 dadır. l~tirak edecekler 15 hralık 
tt:minat makhuzıyle encümene gelirler. 

• Darülacezenin ı:enelik ıhtıyacı olan 10,000 kilo ikin-* • 
ci nevi ckı.oeğin satın alrnması h. ş~ atiplikteki ~nrtııawesi veç-
bile açık eksıllmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 800 lira 
ol• p ibalesl 9.6.939 cuma giınu sanı lö dadır. İştirak edecek.· 
ter 60 liralık kmınat makbuzi)lt: encümene gelırler 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
Müteahbid nam ve hesabına garnizon ihtiyacı için 30 

bin kilo taze bakla açık eksiltmeye konulmuştur. 
Tahm~n bedeli 3 bin lara olup muvakkat teminatı 225 

liradır. 
Eksiltmesi 12.6.939 pazartesi günü saat 11 dedir. 
Eksiltmeye gireceklerin ekı:;iltme günü 2490 sayılı ka

nunun :! ve 3 maddelerinde ıstenilen belgeleriyle birlikte 
Ankara Lv. amirliği satın alma Komisyonuna gelmeleri. 

• • • Birlik ve müesseseler hayvanatı ihtiyacı ıçın 144 
bin kilo yulaf k. zarfla eksiltmeye konmuştur. 

Tahmin bedeli 10080 lira olup muvakkat teminatı 756 
liradır. 

Eksiltmesi t0.6.939 cumartesi günü :!iant 11 dedir. 
Eksiltmeye gireceklerin eksiltme günli 2490 sayılı ka

nunun 2, 3 üncü maddelerinde istenilen belgeleriyle birlik
te ihale gün ve saatinden en geç bir saat evveline kadar 
teminat ve teklif mektuplarını Ankara lvı. amirliği satın
alma komisyonuna vermeleri • . 

• 

• * • Garnizon birlik ve müesseseleri ihtiyacı ıçın 
bin kilo kabak k. zarfla eksiltmeye konmuştur. 

60 

Tahmin bedeli 6 bin lira olup muvakkat teminatı 450 
liradır. 

Eksiltmesi 12.6.919 pazartesi günü saat l l dedir. 
Eksiltmeye gireceklerin eksiltme günfi 2490 sayıl.ı ka

nunun 2, 3 üncü maddelerinde istenilen belgeleriyle bir
likte ihale gün ve saatinden en geç bir saat evveline ka
dar teminat ve teklif mektuplarım Ankara lvz. amiriiği 

satın alma komisyonuna vermeleri. 

, 
b) --z YE R 

Ankaru Bclediye:,ındrn : 

1 - Su işleıi an barında bulunan 2608 adet müstamel Çi
mento ve Mozaik telis çuvalları 15 giın müddetle açık arttırma
ya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 521,60 liradır. 
Muvakkat teminatı 40 liradır. 
3 - Şartnamesini görmek istiyerılerin hf'f gün ye zı işleri 

kalemiue ve isteklılerin de ö.6.939 salı günü aat 10.30 da 
Belediye f'ncümeoine müraca atları. 

Ankara Belediyesinden : 

Muhammen B. Mu. B. 
Cinsi MahalJf•si Ada Parsel Lira Ku. Lira Ku. 

Ahşap hnue Duutı pe :i;j2 6 500 00 3 7f> 

" " " ~32 8 220 00 1 65 
Yukarda nfuhıırİımt>n bedeli yazılı ahşap hauelerin enkazı 

arttırma suretiyl~ bntıl acaktır. ihalesi 9.6.939 cuma günü saut 
15 de yapı]acaktır. Trıliplerin imar miidürlüğünde müteşekkil 
Komisyona· müracaatları. 

OFFICIEL 
• 

De 1' Administration Generale des CheıJll 
de Fer et des Ports de l'Etat Turc 

68 article::t de pieces de rechange pour locowoti~f~ 
fabrication anglnise d 'une valeur eslirnative de Ltq. 57,5~ 
root .s chı>tes par voie d'Rdjııdicaıion sous pli cachetlı l~ E 

6 Juılle t 1939 8 11 h. au loca! de l' Administration Geıı 
a Ankara. 

Ceux qui deı:;irrnt y prendre part doivent remettrt jO 'ıı 
Pre~idence de la Commission le meme jour jıısqu'ıl 1 

Jeurs offn·~, une garantit' p:o\·isoire de Ltq. 4.125 et Je! 
titicats exiges par ia loi. 

Lf•s cahirı s des charges P.Ont ~n ven it' n u 
287 aux Caits es d'Aukara et <le Haydarpaşa. 

lzmir D. D. Yolları 8 inci İşletme MüdürlüğündeO: 

Muhammen bedeli 550 lira olan Fiat marka kap•1' 
binek otomobili 12.6.939 saat 15 de açık arttırma ile 
lacaktır. Şartnameler işletıne kaleminden parasız ol•''~ 
rilir. isteklilerin 4 J ,25 lira muvakkat teminatlarını •' 
yatırarak alacakları makbuzu hamilen muayyen gilo fi 
aite komisyonda hazır bulunmaları. 

İstanbul DefterdarhğlDdan : 
Muhammeıı 

• Lit• 
Sultanahmette Metrük adliye binası bahçesinde 6 

mevcut ceviz kütüğü 
Hocapaşa Maliye şubesindeki 67 parça mhtelif 

nı cins eşya 
Üsküdıırda yanan adliye emanet dairesinde mev

cut J 7 ev tilfengi (Ruhsatnameyi haiz eşha
sa satılır,) 
Yukarıda, mevkileri, yazılı eşya ağaç kiltilğil 

~ında gösterilen muhammen bedel üzerinden açık ~rtl 
ıle satılacaktır. Satış bedeli nakden ve peıindir. T•bP 
% 1,5 pey akçeleri yatırarak 5.6.939 pazartesi gOoO 
14 de Defterdarlık Mi!Ji Emlak Müdürlüğünde aıOt' 
komisyona mü&acaatları. 

A keri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın•IJll' 
Komisyonundan : 1 it 

Beher kilosuna bir kuruş fıyat tahmin edilen sO ~' 
yonga Askrri Fabrikalar U. Müdürlüğü Merkez Satınalıtl~ 
misyoı uncH 14.6 939 çar~amba günü ~aat 14 buçukta ,çı 

· ı ı k ' ·11, 0 
tırrna ı e satı aca ıır. ~artııame parasız olarak Koını~ 

\ erilir. 
Taliplnin rnuvrı kka t tenıinaı olan 22 lira fO ktırıı~~ 

2490 s ... ydı kanunun 2 ve ı maddelerindeki ve aikle ıJ1 1 

güu ve &aatte koınieyona müracaatları. 

İstanbul Levazını Awirliği Satınalına Komisyonuııd'11 ~ 
Tophane fırınında bi rikmiş olan 728 kilo kazıntı ve 229 k· ~; 

29.5.39 pa:..artesi günü saat 14,30 da Tophanede Levazıtll f.'9 
{ 

Satııı a lma Ko. da pazarlıkla :satılacaktır. Kırıntılar Topb111e 
mnda görülebilir. 1stckhlerin kati teminatlarile bers~' 
saatte Ko. na gelmeleri. 

·Jiali tacfiy •de Gazetecilik ve Matbaacılık Türk A11°
01 

Şirketi Ta@fıye MemurluğunJarı : 

Hali rnstiyedeki şirkete aid olup "TAN" idare~811~0ı · 
muhafaza edilmekte bulunan (.lc"'rankental) markalı bıt ~ 
makinesi pazarlıkla satıJığa çıkarılmıştır. Mezkur makİ118~ıi 

k . . 1 " 'fAN" b ·a · dtb1 
me ıstıyen er mat sası ı ar"sıne müracaat e fi'' 
Pazarlık 9 haziran 939 tarihine musadif cuma günil o• 
da tasfiye merkezi olan Yenicami civarında kain h h110~~ 
No. lı yazıhanede icra edilecektir. Talib olanların 111iJ '> 
ilan olunur. ~ 

·t 
imtiyaz sahibi ve yazı işleri Direktörü : JamaU Gir• 

Buıldıtı yer : Merkez Baaımevi, Galata 


