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Umum Tüccarların ve Vfüteahhitlerin mesleki Organıdır 

~anunlar, 
Ticaret 

Kararnameler 
uahedeleri 

l'ürkiye - Amerika Ticaret Anlaşması 
(Devam) 

ile Dnletler 
t j l'ırife Kanu-

ıO ita Plragrafı Etyanın ci1ui GOmrük reımi 

~==~ ... -= 
:6ct7 Kromit veya krom cevheri Muaf 
670 Palamut, gerek ham ve gerek ufala- Muaf 

ma <Sğütme, yontma, ezme veya uir 
mümaail usullerle kıymet veya şe-

raı ti tekemmül cttirilmit, ispirto ib-
va etmiyen, baıka yerde tahsiıen 

zikrol un mamıf 
Zımpara cebverleri Muaf 
Kürk ve kürklük deriler başka Muaf 
yerde tabılsen zikrolunmamıı, terbi-
7e edilmememit : taYpn ve aaosar 
Sucukluk bataraak, gırtlak, emime- Muaf 
aane, ıioir ve zarlar, batka yerde 
zikredilmiyenlcr : koyun kuzu ve ke-

~ çilerden istihsal olunanlar 
~y Vekil, 
~ gün imzalanan Ticaret Anlaşmaaınan 9 uncu maddesinin 

blllumdaıa, vaaıl olunan itilifı aşatıdaki şekilde anlamakta 
lıllaun beyanını muhtevi bu güukü tarihli mektubunuzu al
bildırmekle kesbi ıeref eylerim. 

I ...._ Amerika Birleşik DevleUerinden Türkiye Cümburiyeti a
~~ 1 kinunusani 1935 den 31 kinuouevvel 1937 tarihine ka
~. U uncu maddede mezk6r müddet r:arfında vaki ticari idba
~cnıuu kıymeti Türkiye Cümburiyetinio aynı devre zarfında 
,'-1 tlleoabideu nki ticari idbalatanıo mecmu kıymetinin % 
1 dir. Şurası mukarrerdir ki her aene disponibl olacak aerbeat 
~"darının tayininde, bu yüzde nisbeti, Büyük Britanya ve 

l"1da Müttebid Kırallıj'ı ile Z1 mayıs 1938 tarihinde imza e-
01ın anlaşma ve eaaıları 19.Jlj tefrinievveliode Ankarada tes
~. İf olan Almao anlaımuı Ue der bit edilmit bulunan kredi· 
Utrıali dolayıaile ayaı sene aarfında yapılan ticari idbalit kıy
>'ltünanua o a;ene zarfında mezkur kredi aolaımaları abkimı-
1~•n yapılan tediyatı atan kıamı mevzuubabs ıene zarfında 
' Cümhuriyeti ar.u:iıioe bilumum menabiden vaki ticari idba
,t~\I kıymetinden düttlrüldükten• aıonra bakiye kalacak meb
tbilt edilecektir. Bu tarh ameliyesinin yapılmasına karar ve-
111lrıtaınıo sebebi, Türkiye Cümhuriyetine vaki ticari idhalitın 

• ~1)'nıetinio yakarıda mezkur Hükumet kredileri yolu ile ya
it 'd~allt dolay11ile muYakkaten anormal derecede tezayüt ede-

1 \ >fiYelidir. 
~ 1111t• maddede derpiı olunan diıponibl ıerbeıt dövi:ı mikdarı 

ııı'~ lG. 8irleşik Devletlerinin hakimiyet veya sultası altında bulu· 
Ç1 l • arazi menıeli ticari idbalit tediyatına f8mil olacaktır. 

1°~ ~ a llllcu madde muoibiuce her sene disponibl olacak yu
takeır Mrbeıt döviı: mikdarı söı.ü edilen ticari idhalata mü· 
ltdiyatın transferinde döviz taleplerinin yapıldı;ı tarih saraaı-

I ~\lllaiulacaktır. -

~ l'ürkiye C6mburiyelinin eaaalı serbest döviz ifelirinin sa• 
\tıinıe tabi olan müstabsallt ihracatından mütevellit olma· 

''• Amerika Bırleşik Devletleri menşeli idhalita müteallik 
h transferi için serbest döviz disponibilitesi temininde muvak• 
lirlerin öoüoe geçilemiyeceği tabiidir. Şuraıı mukarrerdir 

" tııadde ahkamı her bir takvim yılı zarfında mezkür tedi
I 1trleri için serbeıt döviz diıponibilitesi temini huıusunda 
'•hbürlerıne mini teıkil etmiyecektir. 

t~ ~Ürkiye Ctmhuriyetl Hükümeti Türkiye Cümhuriyct tica· 
hı QlÜaaİt şekilde tesiri altında bırakan gayri memul badisa
I İ olııırak ıerbeıt döviz ıaoksanlığı dolayısile 9 uncu madde 

\ı olunan ıcrbeat döviz diıponibiliteaioi temln edecek vazi
~ıallQaadıtı takdirde Amerika Birleşik Devletleri Hükumeti 

. 'l h Cümbuiyeti Hükumeti her iki Hükumet için tayanı 
. '-t bir anlatmaya nrmak maksadile müzakerata girişe

,o 
<İ ı. &11 mektup busiln imııalaoan ticaret anlatmuınıo ayrılmaı 
Jı. '""'" j 1 .. , letkil eder. 

1t ltı lllloızın bu suretle vuil olunan itillft anlayıf tarzını te-
df ' kesbi teref eylerim. 

ıı '-'•tı faikamıa lutfen kabulünü rica ederim Bay Vekil. 
ti '> Jobn V. A. Mac Murray 

~~tlkrü Saraco~lu 
~iye Cümhuriyeti 

-ncnye Vekill 
Aakara 

(Bitti) 

a) MUNAKASALAR 

İnşaat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

Çanakkale Nafıa Müdürlüğünden : 

Eksiltmiye konulan iş : Çanakkale • Balya yolunun 1 
+o00-15+030 kilometreleri arasındaki 13265 metroluk 
şose tamiratı esasiyesi olup keşif bedeli 290 l 1 lira 65 ku
ruştur. 

Bu işe aid evrak ve şartname şunlardır. 

Eksiltme şertnamesi,mukavcle projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, tesviyei turabiye, şose ve kargir inşaata 
aid fenni şartname, hususi ve fenni şartname, keşif cetveli 
metraj cetveli ve fiat bordrosu, malzeme grafiği. 

İstekliler bu şartn~meleri ve evsafı Çanakkale Nafıa 
Müdürlüğünden bedelsiz olarak görebilirler. 

İhale 15.6.939 tarihine raslıyan perşembe günü saat 15 
de Nafıa Müdürlüğü binasında toplanacak Komisyon huzu· 
runda yapılacaktır. 

İnşaat müddeti mukavele tarihinden itibaren 180 it 
günüdiir. 

Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

Eksiltmiye girebilmek için talihlerin 2 t 75 lira 87 ku
ruşluk ıııuvakkat teminat vermeleri ve ihale gününden nı· 

bayet 8 gün evveline kadar vilAyet makamına müracaatle 
alacakları ehliyet fenniyt: vesikasile 939 yılına aid ticaret 
odası vesikasını Komisyona vermeleri lazımdır. 

Teldif mektuplarc yukarıda yazılı gün ve saatten bir 
saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyona veril
mesi lazımdır. Posta ile gönderilecek mektubları nihayet 
saat 14 kadar gelmiş olmaları lazımdır. Postadaki olan ge· 
cikmelcr kabul edilmez. 

Kırşehir Bel~diye Rt•isliğinden: 

. Kırşehir kuıabasl içme !!uyu tes isatı etiid vı~ projeleı i tan
zimi i~i ikinci defa ohmık bir ay müddetle pazarhğa bırakıl

nıı~tır. Bu paz aılık ruü<ldeti 17 5.939 tarihinden itibaren bir 
aydır. 

bin mulıammen bedeli 2700 liradır. 
İstekliler bu i,c aid ııutname. proje ves3ir evrakı bilnbc· 

del Ankarnd .ı Dahliye Vekaleti Belediyeler İmar Heyeti Fen 
Şefliğinden veyu Kırşehir Belediyo::;indeu alabilirler. 

Ek:iiltıııeye girebılmek için isteklilerin 2490 sayıh konu

nun lö ve 17 ııci maddelerine uygun ve 202 lira 50 kuruş
luk muvakkat teminat vereceklerdir. K anunun la}ın ettiğı ve
sikala ı h kanunun 4 ncü ruaddct:i uıfü:ibince ek~iltmfğe gir· 
meğe bir manıi bulunmadığına dair ve su i;ılP.rindeki ilıtısası 

Nafıa Vekaletince tasdikli olacaktır. 
Bu müddet dahilımle pazarlığa girehılmek şeraitini haıı 

ol11nlar Kır~ehir Belediyeswde E~siitme Komisyonuna müra· 
caa t edebilirler. 

Erzurum Valiliğinden : 

Erzul·um vilayetinde yeniden yapılmakta olan ilk okul 
binaıının ikmali inşaatı kapalı rarf uıulile ekıiltmiye çıka

rılmıştır. 

Vahidi kıyasi fiat üzerinden muhammen bedeli 1500 
liradır. 

laaleai 13.6.939 aalı gün saat 15 de Hükumet Konağı 
içinde Daımi Encümen odasında yapılacak. 

Muvakkat teminatı 4875 liradır • 
İstekliler eksiltmiye girebilmek için ihale gününden 

ıekiz gün evvel vilayete müracaatle bu iıi yapabileceğine 
dair vesika alması mecburidir. 

İstekliler teklif mektublarını ihale günü olan 13.6.939 
salı günü saat 14 e kadar Eksiltme komis)ronuna makbuz 

mukabilinde teılim edeceklerdir. 
Poatada vuku bulacak iecikmeler kabul edilmez. 

İstanbul Belediyesinden: 

Ke§if itcdeli 945 lira olan İ!taubul Silivri asfalt yollarına 

dıkilecek kilometre taşlnrı müteabhid nam ve hesabıaa açık •· 
kqiltmiye konulmuştur. 

Ke§if evrakilP. şartnamesi Levazım Müdürliiğünde ıörülı• 
bilır. l stf'kliler 2490 sayılı kaııurda yazılı vesikadan batka Na
fıa Müdürlüğünden alacakları en az 500 liralık fen ehliyet n
sikasile 70 lira 87 kuru~luk ilk ten.inat makbuı veya mektubilo 
birlik.te 12.6.39 paıarteai ıDnü saat 14,30 da Daimi EnoO
mende buluomalıdırlar. 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz·.) 

Atyon Belediyesincien: 

Çetinkaya okulunda yapdacak 19031,10 lira kı!§İf bedeHi 
kalorifer tesisa tı paznrh~a bırakılmııtır. Pazarlık müddeti için
de yapılan teklifler haddi layık bulunmadığındao neticelerıdiri
lemerniştir. 30.5.39 tarihine muaadif salı günü saat 15 de Da
in i Encümende pazarlık tekrarlanacaktır. 

Muvakkat teminat 1427,33 liradır. 
Bu işe aid proje s•ir evrak l lira mukabilinde Naha Mtt

diirlüğündeD alınabilir. 
istekli olanlar ~imdiye kadar böyle lıir tesisat yaptıklarına 

dair veıııaikl~ Viliyele müracaat ederek ehliyet vesik:ısı alması 

ve muayyen günde teminat ve Ticaret Odası vesikasını bimilcn 
pazarhğa iştirak etmesi ilAo olunur, 

Bolu Belediye Riyasetinden : 

Belediye e1cktrik makine daire!inin uııclik ihtiyacı olan 
18 kalem rr.ulzf:mc açık. ekıiltmeye kooulmuıhır. 

Mecu uuoun mulıanımen bedeli 11(>8 iira 78 kuratdur 
ihale~i 8.6.939 perşc mbe günü &aat 15 de Belediye Encü•eni 
huzurile yapılacağından 16teklilerin tayin edilen ıam1tnda temi
nattan ve evrakı l&zıınalarile birlikte bulunmaları prloamoyi 
görmek iısteyenler.in Belediye muracaatları ilin olunur. 

Gürün Belediyesinden : 

Mevcut olan elektrik tee.iıatını fenni ıelde koymak için 
proje yapılacağından talip olanların Güı ün Belediyesine mtha
cuat etmeleri il!o olunur. 

• • • 
Kotre, ek uç teşaup kutuları alınacaktır. Bak lst. Elektrik 

işleri U. Müd. ilauJanna. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınnlma Komiıyonu•dan: 

Müteahhit nam ve heaabına ahoacak 2000 adet battaniye· 
nio eksiltmesine talip çıkmadığından on gün sonraya talik •
dilmiştir. Tekrar açık ekııiltmeıi 5.6.39 pazart11i güntl ıaat 

14,30 da Tophanede İstanbul Levazım amirliği satıaal•a ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli lO bin lira, ilk temi
uatı bin beş yüz liradır. 

Şartname ve nümuneıi komisyonda görülebilir. lıtıldilı
rin kanuni vesikalarile beraber belli ı;aatte komiıyona gelmeleri. 

• • • 85 sanlını genioliğiade yüı bin metro patiska alınacak
ur. Kapalı zaıfla eksiltmesi 14 Hazir~n 939 çarşamba güal 
saat 15 de lıt. Tophanede levazım lmirliğı satınalma Ko • .ta 

yapılacaktır. 
Tahmin bedeli otuz bin lira ilk teminatı 4500 liıadır. 
Nümune6İ Ko. da görülebilir. isteklilerin kanuni vesika

larile beraber teklif mektuplarını ihale aaatından bir saat atnl 
Ko. na vermeleri. 

M. M. V. Satınalma Komiıyonundan 

Beher metreaine tahmin edilen fiat 60 kuruı olan 1,400 
bin metre yazlık elbiselik bez kapalı zarfla eluiJtmeye ko
nulmuıtur. İbale1i 15.6.939 perıembe ılnll ıaat l l dedir. 
ilk teminat 37350 liradır. Enaf ve ıartnameai 42 lira muka
bilinde Aokarada ko. dan alınabilir. Ekıiltmeye iİrecekleria 
2490 ıayılı kanunuu 2 vo 3 maddılorindı ıhteıilen ••· 
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o unan müna asa ve müzaye eler Listesi 
Cinsi Şekli Mubm. bed. Teminnt Müracaat yeri Gün Saat 

A) '\ünakasalar 

ın,aat, Tamirat, leri, alzeme Harita 

Dıvar inş.: 300 ru. 300 -
Kırşehirlkasabası içme sut sisatı ve projele· Paz. 2700 -

ri tanzimi (temd.) . 
Çanak.-Balye yolunun arasında tOSC'\ tamiri: Kapalı z. 29011 65 

12365 m. 
İlk okul binasının ikmali inş. 

" 15000 -
Silivri asfalt yollarına dikilecek klm. taşları Aç. eks. 9-15 -
Fırın tamiri 

" 500 -

22 50 Galköy Belediyesi 5.a.39 14 -
202 50 Kırşehir ,, 17-5-39 itib. l ay 

2175 87 Çanak. Nafıa Müd. 15·6-39 15 -

4875 - Erzurum Valiliği 13-6-39 15 -
70 87 ist. Belediyesi 12-6-39 14 30 
37 50 Tar.sus Vakıflar Mem. fH>-39 14 -

~lektrik-Havagazı-Kalo~~f~r __ ,tesisatve malzemesl) 

Kofre, ek uç teşaup kutuları 
MuhleJif Watlık ampuller 2?65 ad 
Çetiokaya okulunda kalorifer tesisa· 

tı (fart. l L.) 
Elektrik tesisata projesi tanzimi 

,, makine daire•İ için malzeme: 18 
kalem 

Kapalı z. 
Aç. eks. 
Kapalı z:. 

Aç eks. 

15319 50 
1426 -

19031 10 

1168-78 

Mensucat, Elblst;, Kundura, Çamaşır v.s. 

Kaput bezi: 500 m. 
Battaniye: 2000 ad. (bmd.) 
Patiska: IOOCOO m. 
Yazlık elbiselik bez: 1400000 m. şart. 

42 L.) 

Aç. eks. 
,, 

Kapalı z. 

" 

m. O 27 
20000 -
30000 -
m. O 60 

Matbaa işleri - Kırtasiye azıhane Leva;lımı 
- -..--.ıı. - - -· 

İdare mecmuasının basbrılması 12 aylık 
aüshaıııoın 

Nakliyat Boşaltma - Yükletme 

Buğdl\y tahmil ve tabliyesi 
İnhisarlar mamulatı nakli 
Buğday tahmil ve tahliye işleri 

-

Aç. eks 

Aç. eks. 

" 
Maden kömüri1 tahmil ve tahliyeıi: 40000 t. Kapalı z. 11200 -

Mahrukat, Benzin, Makine _!ağları v.s. 

Kalın makine yağı: 6 t.-ince makioa ya-
ğı: 1 t. 

Motorin: 140 t. 
Zonguldak krlple maden kömürü: 340 t. 
Kok kömürü: 35 t.-odun: 35 t.-gaz: ya-

ğı: 800 k. 
Maden kömürü ve makine yağlan 

Müteferrik 

Aç. eks. 

Kapalı z. 
Aç. eks:. 

" 

,, 

Karaataç müesseseler so~uk bava depola· Aç. eks. 
rına l sene zarfında konulacak 40000 
teneke peyoir, yoğurt ve krema tene-
kelerinin İcab edenlerine salamura ko-
nularak lehimlenme işi 

Saraç işleri 
Büz kalıbı muhtelif ebatta 
Antimon: 5 t. 

Erzak, Zahire Et, ve Sebze· 
Ekmek: 45 t. 

,, 49 t. 
Ekmek, et, süt, yoğurt, makarna, uo, ıa-

bun v.ı. 
Patates: 60 t. (temd.) 
Sığır eti: 150 t 
Ekmek ( 1 senelik) 
Tereyağ: 14050 k. 
Ekmek ceza evi için: 57073 k. 

,, 220 t. 

(B Milzayedeler 

Ford marka kamyon 
Kullanılmış kapalı kamyon ve ray otob\is 

teferruatı 

Kamyon ve ray otobüslerine ait yedek 
malzeme 

Çam ağacı: 50 m. 

,, 

Paz. 

Aç. eks. 

" 
" 
,, 

Kapalı z. 

" 
" 

,, 

Aç. art. 
,, 

,, 

,, 

1480 -

12600 -
t. 14 38 

270 -

2500 -

15455 -
k. o 09 

19800 -

200 -

300 -

m 3 5 10 

saikle teminat ve teklif mektupları ile birlikte ihale saatin· 
den bir saat evveline kadar Ankara M. M. V. sa. al. ko. na 
vermeleri. 

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Ankara Vilayetinden : 

idare mecmuasınm haziran 9·19 ayından başlamak üze• 
re mayıs 940 gayesine kadar l 2 aylık nü-·hasının 

1148 97 

1427 33 

İst. Elektrik İşleri U. Müd. 
Gireson Belediyeşi 
Afyon Vilayeti 

Gürün Belediyeı;i 

Dolu ,, 

- -. Niğde Vllayeli 
1500 Tophane Lvz. SAK. 
4500 - ,, ,, 

37350 - M. M. V. SAK. 

197 10 Ank. Vilayeti 

91 -
700 -
840 -

366 69 

20 25 

Toprak Mah • Ofisi Bor Ajansı 
Adana İnhisarlar Batmild. 
Toprak Mahı. Ofrai Polatlı Ajansı 
D. D. Y. 2 nci İşletme Ank. 

Gireson Belediyesi 

,, ,, 
Ordu 

" 
Niğde Vilayeti 

Çorum Beled. 

lst. Belediyesi 

14-6-39 15 -
1-6-39 15 -

30-5-39 15 -

8-6-39 15 -

31-5-39 
5-6-39 14 30 

14-6-30 15 
15-6-39 11 -

12-6-39 14 -

15-6-39 
2-6-39 16 -

~7-6-39 14 -
13.a.39 16 -

1-6-39 15 -

1-6-39 15 -
8-6-39 15 -

31-5-39 

2-6-39 

12-6-39 1 4 30 

Çoruın Belediyrsi 2-6-39 14 -
Zonguldak 11 

187 - A k. Fabriknlar U. Müd. SAK. Ank. 14-6-39 15 -

1800 -
486-

1159 -

1485 -

15 -

22 50 

Edirne C. Müddeium. 

" " 
Niğde Vilayeti 

Ank. Lvz. SAK. 
Dörtyol Alay SAK. 
Eskişehir Cezaevi Direk. 
Tophane Lvz. SAK. 
B lecik C. Müddeium. 
ist. ,, 

Ank. Bclodiyeı;i 
D. D. Y. 8 inci İşletme İzmir 

" ,, 

Çanak. Orman Müd. 

mua formaları gibi tabedilecektir. 

13-6-39 14 -
1-6-39 15 -

31-5-39 

2.s-39 l ı -
20-6-39 15 -
9-6-39 16 -

15-6-39 15 -
31-5-39 17 -
12-6-39 14 -

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

14-6-39 15 -

7-6-39 15 -

Beher nüshasının baskı adedi 3500 olacaktır. 
İhale günü 12.6.939 tarihine musadif pazartesi günüdttr. 
Talihler % 7,5 hesabile 197 lira 10 kuruş teminat ak

çesini malsandığına yatıracaktır. 
Talihler ihale günü 12.6.939 pazartesi günü saat 14 de 

vilayet binasıcdaki ahm satım komisyonuna ve sartnameyi 
öğrenmek için de her gün vilayet daire müdürlüğüne mü· 
racaatleri • 

şartnamesine göre basımı 27 .5.939 tarihin den itibaren 15 ~ıl!"!'!'!'iı!!!!!!~~~~~?f'~~s!?-!!!!!!!!!!!!'9"""ııiı!!!!!!'l!'~!!"!!ı;'!'!!!!!!!"!!!!!!!!!!!~-

gil n müddetle açık eksiltmiye konulmuştur. Nakliyat-Boşaltma-Yükletme 
Mecmua en aşağı altı en fazla 15 forma olacaktır Lü

zumu halinde ek olarak 40 formaya kndar ayrı kitab halin
de ilAvesi yapılacaktır. Ek formalarının bedellerinde mec-

Ankara İnhisarlar Başmiidürlüğünden : 
939 mali yılı içinde BaşmüdUrlöğümiiz merkez ve mül· 

hakatımn dolu tütün ve içki sandıklarile ispirto bidonl~rı~~ 
taşınması ve boş kapların da mahallerin de iadesi içın 1 ~ 
defa yapılan açık eksiltmede talibi çıkmayan Bali, ~ub; ~ t 

Çan kır:, Şobanözü, Ilgaz nakliyatiyle teklif edilen fıyat '.
0 

yüksek görülen merkez nakliyatı için bir içinde taliple~ 
çıktığı surette ve yapılacak teklifler muvaffak görül~fi tı 
takdirde pazarlıkla ihalesi icra edileceğinden na~lı1'4s 
talip olanlarm ~eraiti anlamak üzere Başmüdtırlüğft111 

' satış şöbesine müracaatları ilan olunur. 

D. D. Y. İşletme Umum İdaresindeb: 

Y İşletmenin Sirkeci doposuoa bir sene zarfında gelec;~ 
tahmin edılen 21 bin ton kömürün vagondan yere t• ~· 
yesile istifi ve 20 bin ton kömürün yerden makinelere t ır 
mili işi tahmilin beher tonu 25 ve tahliyenin 15 kuruş ~, 
ha mm en bedele l 2.6.939 pazartesi günü saat ı s,30 ~er 
palı zarf usulile Sirkecide 9 işletme binasında ekıtiltıoe 
misyonunda ihale edilecektir. eısıi 

Bu işe girmek isteyenlerin 6 l 1.25 lira muvakk~t . t ti~' 
natla kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerinı ,b 01, 
~decek olan kapalı zarflarını ayni gün saat 14,30 a k•dıJ'• t 
lşletme binasındaki komisyon reisliğine vermeleri liı1111 ı 

Şartnameler parasız olarak komisyondan alınabilir· 2 

İzmir D. D. Y. 8 inci İşletme Müdürlüğünden: ~ 
ıeee 

Halkapmar ve Alsancak depolarma bir senede ıe pr l 
tahminen 35 bin ton kömürün tahmil ve tahliye işi 26 .. ~r' 
ziran 930 pazartesi günü saat on da ihale edilmek uı l 
pazarlığa bırakılmı~tır. · . 11, lı 

Muhammen bedel beher ton kömürün tahliyesı . 
ve tabmili d~ 17,50 kuruştur. Şartnamesi işletme kaleıtl', 1 

görülebılir. İsteklilerin 761,25 lira muvakkat teminat dljl 
buzları ve zabıtaca musaddak iyi huy kağıtlarını b•oı, 
muayyen vakitte Alsancakta işletme binasında topl•0

' 

komisyona müracaatları. 

D. D. Yolları 2 ci İşletme Arttırma ve EksiltOle 
Komisyonundan : t' 

Ankara deposunun 1939 mali yılı içinde gelecelc f 
riben 40.000 ton maden kömürünün vagonlardan stolc y6 
!erine boşaltılması ve stok yerlerinden makinelere . 
t · ı . d · l · · l · · · tııl•P ı mesı ve epo ı e cıvaruıın temız enmeaı ışı, 

8 
hur etmediğinden 13.6. 19~9 tarihine rastlıyan sah gill>~ 
16 da Ankara'da ikinci işletme binasında toplanacB 
misyonda ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usuliyle 
rar eksiltmeye konmuştur. . tı1 

Muhammen bedeli 11200 liradır. Bu işe girmek 15 

lerin 840 liralık muvakkat teminat makbuz veya ~ 
mektuplarını, kanunun tayin ettiği vesika ve beyaıı0' , 

riyle birlikte tekliflerini kanunun tarifatı dairesi~d~ 
gün saat 15 e kadar komisyon reiıliğine vermeler• 
dı~ ~ 

Şartname ve mukavele pı ojei.eri ikinci işletme ~· 
de parasız dağıtılmaktadır. 

Toprak Mahsulle~i Ofisi Polatlı Ajansındaıı: . 

Ajansımıza ait buğdayların tahmil ve tabii>'~ ~f 
26.5.939 dan ~6.6.Q39 tarihine kadar bir ay müddet e ~ 
nakasaya konulmuştur. 'fO 

İhalesi 27.6.939 salı günü saat 14 de Polatlı f' 
mahsulleri ofisi binasında toplanacak komisyonda ij 
caktır. 

Muvakkat teminat 700 liradır.. , 
Mukavele projesini görmek iatiyenlerin Ank•r;~,ı ~ 

şehir ve Polatlı Toprak m1tbsulleri ofisine müraca•t 
olunur. 

Müteferrik 

lstarıbul Belediyesinden : 
tıir 

Karaağaç Müesseseleri Soğuk Havs depoları~Jtı 0g 
zartırıda konulacak tahminen 40 biu trııtke peyn1r, Yı9ı1 t 
krema ltuekelerinin İcab edenlerine ~nlamura k011ı>tıJ1 ''lG 
himlenme işi 270 lira bedelle açık eksihmiye k0J11~ıe' ~
ŞartnamC'8İ Levazım Müdürlüğünde ~örülebilir. lıte\ ıt ı. 
sayılı kanunda ya:ııh \ esika ve 20 lira 25 kuruşluk ıl .. 0ıı "lq 
makbuz veya mektubile birlikte 12 6.939 pazartesi gtı ;ıı. 
14,30 da Daimi Enctımende bulunmahdular. r 

it 
,. ıııı' ~~ 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez t;a 

Komisyonundan: ·ııı•~ ~~~ 
Tahmin edilen bedeli 2500 lira olan 5 ton antı ı•1o 'i 

fabrikalar umum Müdürlüğü Merkez Satınalma Koll' 

imtiyaz sahibi ye Y!'Zı işleri Direktörü : 

Basıldığı yer : Merkez. Baaımevi, Galat• 
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'939 çar~amba güııü aat 15 te punrlık!a ihale edilecektir. 
nanıe pcırasız olarak Komis} ondan verilir. Taliplı•rin mu· 
at teminat olan i87 li ra 50 kuruş ve 2490 sa} ılı kanunun 

1 
3 maddelerindeki ve!aıkle komisyoncu olmadıklarına ve 

1le alakadar tüccardan olduklarına dair 1 :caret odası vesi· 
tle ınezkur gün ve saatte KomLyoaa müracaatları. 

Zouguldak Belediyesinden : 

ce~ 

Belediyemizce muhtelif eb'adda bdon lağım horu\arı için 
~kalıbı alınacaktır. isteklilerin son fiatlarile beraber Zon

-ak Belediyesine müracaatleri ilan olunur. 

abli' • • • 
tılr 3 adet si~ara makinesi alınacaktır. Bak inhisarlar Umum 
111ıı' ilanlarına. 

~-·~ ~~ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

,. ~re, et ve Sebze~-
eOl 
tif' İzmir Belediye~inden : 

8dJ1 , Daıülac~zrn in senelık i ht iyacı olıın ~3 kalem muhtelif 
dıf• tın satın alınması başkatipliktrki şartnamesi veçhile açık 

11tıeye konulmu~tur. Hepsinin muhammen bedeli 1~54 
2S kuruş olup ihalesi 9.6.939 cuma günü ~tiat !6 dadır. 
•k edecekler J 02 liralık teminat makhuziy ıe encümene ge· 

ıect~ 
b'' lstanLul Levazım Amirliği Satırıaluıa KomİS)Oııundan : 
er' 
ı l - İ!tanbu! birlikleri ihtiyacı için 14,050 kilo tercyrğı 
ı,'- lı ıarfla eksiltmeye konmuiitur. 

1. J 2 - Tahmin hedeli 15455 hrıı olup muvakkat teminatı 
10" 1 ı · 

~ ıtadır 

ıJl~e'! ~ - E~siltmesi 15.6.939 prrşembe ~ünü aat 15 dedir. 
ıı> c ~ - l~k8iJım _.y~ g ıreceklerin Pksilıme güniı 24~0 scyılı 
• lıun 2, :\ üncü maddderinde i~tenilen belgeleriyle birlikte 

·gün •ıe saatindrn en gt·ç Lir saB t eV\r Jine kadar teminat 
Jklif mekıupıarıuı İ:;ıanhul Lvz. Amirliği Satınalnıa Ko
l}lluna vermeleri. 

İstanbul C. Möddeiumumiliğinden : 

latanbul ceza ve tevkif evleri ihtiyacı için 1.6.939 gü· 
tn 31.5.940 günü akşamına kadar satm alınacak ~20 
kilo ikinci nevi ekmek kapalı zarf usulile eksiltmeye 
Uştur. Muhammen bedeJi 19800 Jira olup muvakkat 
llh 1485 liradır. İstekliler şartnameyi tatil günlerinden 

~~ her gün mesai saati hitamına kadar Sirkecide Aşir 
te~b· ~okağmda !3 numarada Adliye Levazım dairesinde 
pf~ ılırler. 
~ ~ksiltme 12.6.939 pazarteıi günü saat l 4 de Yeni pos 
' 'tkasında 13 numarada Adliye levazım dairesinde ya 

ıV ~tır. Ekııiltmeye girecel~ler zarflarını eksiltme saatin-
1t saat evveline kadar lstanbul Adliye levazım dai

)e \de toplanacak satınalmn komisyonu reisliğine numa
~kbuz mukabilinde bizzat vermeleri veyahut dış zar
hiir mumu ile kapatılmış ve ismile açık adresi ve han

: aid olduğu yazılması suretile ayni saate kadar iadeli 
~dlü olmak üzere mektubların gönderilmesi poata ge· 
~•inden dolayı mesuliyet kabul edilmiyeceği ve ilan 
'f1 nın müteahhide aid bulunduğu ilin olunur. 

o9~ 
i'9 Bilecik Cümhuriyet Müddeiumumiliğinden : 

ij&pishaneye alınacak ekmekler halen Bilecik piyasa-
fl •atılan ikinci nevi ekmekten alınacaktır. 

• ] ~kın eğin fırında bir gün evvel pişirilerek ve ertesi gü· 
•

11 ~Pishaneye 960 gram üzerinden tt'slim edilecektir. 
&hm inen alınacak ekmek miktarı 57073 kilodur. 938 

~ İçin alınmakta olan ekmeğin kilosu 9 kuruştan ol-
1tbu fiyattan tenzili için 939 senesi içın alınacak ek· 

l t mayıs 939 tarihinden itibaren yirmi gün müddet 
11akasaya konulmuş ve ~l 1 mayıs 939 çarşamba günü 
v? de ihalesi icra kılınacaktır. 

1ir ~ evmiye alınacak ekmek hepisane müdürlüğünden ve 

0~~ llıevcut puslasıoa göre müteahhit ekmek vermeğe mec· 
ıoff q_.. • 
ııı1~uteahhit ihaleden evvel % yedi buçuk depozito akçe· 
et ) 111•1 sandığına yatırmış bulunacak yatırmıyanlar müna· 
ıt >ıt İştirak edemiyeceklerdir. 

adet olmak üzre kapalı zari u uliyle 26.5.9:>9 günden itibaren 
chiJtn ey•"' ' onulmu -. tur. İh1lf"•İ 9.6.939 ıriinü saat 16 da Eski· 
şehir C. M. U. li~inde müteşekkil Komisyonda yapılacaktır. Bir 
senelik ekmek Belediyrden almacak ihale günündı'ki rayiç üze 
rinden tenzile talip olana ihal~ edil •cektir. Muvakkat temimı t 
miktarı 486 liradır. T lip olanların tek lif mektuplarını ynkarı· 
da gö t,.rilr:n saatten bir .. aat e\ veline kadar KornLyona veril· 
mPsi lazımdır. 

Nakit kabul edilmez nakıtin mal sandı~ına yatırılmış ol
ması ve makbuzun ve yahut Lanka mektubunu ayrı bir zarfla 
konarnk tı"klif nwktııbnnıı havi o]an zarfla hirlikte diğer bir 
zarfa konularak Konıisyuna srıat 15 e kadar vrrilıneo;İ lazım· 
dır. Şartnarrn·yi görmek ic.tiyPnlerin ceza evine müracaatları 
ilan olunur. 

Ankı'.ira Levazım Attıir liği Saıınalma Ko'Tii~yonund:m : 

24.5.939 günii eksiltın~si yapılacak olan 60 ton patatese 
talip çıkmadığından 2.6.939 cuma giinü s:ınt 1 l de açık ek
siltme ile alınncaktr. 

Taliplerin ıeminat}qriyle hirfikte Ankara Levazım Amirliği 
S.ıtınalma Komi yomına gdıneleri. 

İstanbul Liseler Alım Satım Komisyonundan: 

İhalenin yapılacağı İlk teminatı Fiatı 
gün ve saat L. Kr K. Sa. 

5 haziran 1939 15,30 1229 07 38 halem sebze 
Saat 15,45 580 12 1,70 455000adetyumurta 

,, 16 da 31 50 12 3500 kilo süt 
" i ö, 15 de 69 115 800 l<ilo tereyağ 

Komisyonumuza bağh liselerin 1 haziran 1939 günün
den 31 mayıs J 940 sonuna kadar yukarda yazılı erzaklardan 
Galatasaray lise,i sebzesine verilen fiyatlar yüksek görüldü
ğünden Erenköy lisesi sebzesine ve umum liselerin yumur· 
tasına ve Kandilli lisesinin sütüne ve Erenköy ve Çamhca 
liselerinin tereyağına istekli çıkmadığından pazarhkla iha
lesi 5 haziran 1939 paznrtesi gfinü Beyoğlu İstiklal cadde
si 349 numarada Liseler Alım Satım komisyonunda yapıla

caktır. 

İslekliler ilk teminat makbuzu ile ve Ticaret OdosınlJl 
yeni sene vesikasile belli gün ve ;saatte komisyona gelme· 
leri 

Şartnameyi görmek ve Liseler Muhasebecj)iği vezne
sine yatırılaca k teminat tezkeresini almak ıç.m Galatasaray 
Lisesine müracaatları. 

• G 

ş 
Türkiye 

A IŞLA 1 
Seker Fabrikaları Anonim 
' 

Şirketinden : 
Topt.ın şeker satışlarımız İstanbulda bir tona kadar in· 
dirilmiştir. En az bin kilo kristal veya kesme şekeri 
almak isteyenler, İstanbul Bahçekapı , Taş handaki 

satış bürosuna doğrudan müracaat edebilirler. 

K İS A 
KESME 

' şeker kilosu : 25 ( Kuruş-

" ,, 28 ~ tur. 

Muhabere ve Münakale Vekaleti 
İstanbul Elektrik İşleri Umum Müdürlüğünden: 

1 - Muhammen bedeli 15319,50 on beş bin üç yüı. on dokuz 
buçuk lira tutan Kofre, ek, uç, teşaup kutuları kapalı zarf usulile 
ubn alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 1 148,97 bin yüz kırk sekiz lira doksan 
yedi kuruştur. 

3 - Eksiltme 14.6.939 çarşanba günü, saat 15 te metro han bi
nasmın beşinci katında toplanacak olan artbrma ve eksiltme komis· 
yonunda yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait ••rtnameler idarenin levuım müdürlüğünden 
parasız tedarik edilebilir. 

5 - Teklif mektuplannın şartnamedeki larifat daire.inde hazır· 
lanarak saat 14 de kadar yedinci kattadaki komisyon katiplitine 

ııil ~İiteahhit mukavelesini t 5 gün zarfında ikmal edemi ye· 
~ lltsa % de yedi buçuk depozito akçesi % de on be 
:ğ etmeğe mecburdur. 

,~ ll müddet zarfında mukavele ifa etmediği takdirde 
c,k ikinci bir münakasadcı farkı fiyat zarar ve ziyan 

jbhide aittir. 

imza mukabilinde verilmiş bulunma11 lazımdır. (3722) 

·~'il münakasada yapılacak bilumum masraflar müteah
'ıtHr. 

t . Eıki§ehir Ceıa Evi Direktörlüğünden : 

'kışehir ceza evindeki mevkuf \ e mahkumlara ihale tari
llıali sene ı:onu olan 31.5.940 gününe kadar beheıi 960 

1
tibarile verilecek ekmek günde asgari 150 azami 200 

I - Cibali tütün fabrikası i~in alınacağı evvelce ilan 
edilmiş olan (3) adet yüksek randumanh sigara makinası 
muhammen bedeli sif 28.UOO liraya çıkarılmış olup yeniden 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

il - Ekıiltme 14.VII.939 cuma gl\nü saat 10,30 da 

29 Mayıı 1939 

Kabataşda Lev3zıın· ye Mubayaat Şubesindeki Alım Komis
yonunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat (2100) liradır. 
111 - Şartnameler her gün sözü geçen Şobe ile Anka

ra ve İzmir Başmüdürlüklerinden 140 kuruş mukabilinde 
alınabilir. 

iV - Mubayaa olunacak makinalar Molens, Standart, 
Müller, Skoda fabrikaları mamulatından olaf:aktır . 

V - Eksiltmeye iştirak edenler fiatsız tekliflerini % 
7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektu
bunu havi kapalı zarflarını eksiltme için tayin edilen gün
de ihale saatinden bir saat evveline kadar mezkür komis
yon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lhımd1r. 

(3697} J-4 

••• 
Cinsi Miktarı Muh. be. % 7,5 te. Eksiltme 

lira li. kr. şekli aaa~ 

----·------- -----·-
Bel ipi 25 000 kg. 11250 842 75 K. zarf 16 -
Tütün tozu çuvalı 6.000 adet 160~ 120 37 Aç. ekı. 16,30 

1 - Şartnameleri mucibince yukarda cins ve miktarı 
yazılı iki kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle sa
tın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ek
siltme şekli ve saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

111 - Eksiltme 12.VI.939 pazartesi günü Kabata9da 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya· 
pdacaktır 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden parasız 
alınabilir. 

V - Kapalı zarf eksiltmesinde mühürlü teklif mektu
bunu kanuni vesaik ile % 7,5 güvenme parası makbuıu ve· 
ya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı 

zarflar ihale günü saat 15 e kadar mezkur komisyon Baş
kanlığına makbuz mukabilinde verilmelidir. Diğer eksiltme· 
ye girecekler % 7 .5 güvenme paralarile birlikte müracaat· 
ları ilAn olunur. (3628) 2-4 

• •• 
I - Şartnamesi mucibince (1) adet Siğara paket ma· 

kinası kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
il - Muhammen bedel sif (10.000) muvakkat teminatı 

(750) liradır. 
111 - Eksiltme 3.VIl.939 pazartesi günü saat I0,30 da 

Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesi Müdüriyetindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

V - Münakasaya iştirak etmek isteyen firmalar fiat· 
sız fenni tekliflerini münakasadan ( 15) gün evvel tetkik 
edilmek üzere tütün fabrikalar şubesine vermeleri ve tek· 
liflerinin kabulünü mutazammın vesika almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 
7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektu
bunu ihtiva edecek kapalı zarfları münakasa günü ihale 
saatinden bir saat evveline k~d ar Komisyon Başkanlığına 

makbuz mukabilinde verilmelidir. (3475) 2-4 

• • • 
1 - Şartnamesi mucibince 250.000 metre düz beyaz 

kanaviçe kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
il - Muhammen bedeli 38750 muvakkat teminatı 

2906.2:; liradır. . 
III - Eksiltme 30.V.939 sah günü saat 15 de Kabataşda 

Levazım Şubesi Müdüriyetindeki Alım Komisyonunda yapı• 
lacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şube ile lzmir 
ve Ankara Başmüdürlüklerinden 194 kuruş bedel mukabi
linde alınabileceği gibi nümune de görülebilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaikle % 
7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektu
bunu ihtiva edecek kapalı zarfların eksiltme için tayin edi
len günde eksiltme saatinden bir saat evveline kadar mez
kür Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi 
lazımdır. (3240) 4-4 

* *. 
1 - 15.V.939 tarihinde ihale edilemeyen 5000 Kg. lık 

bir adet Baskül pazarlıkla yeniden eksiltmeye konmuştur. 
il - Pazarlık 5.IV 939 pazartesi günü saat t 4 de Ka

bataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyo
nunda yapılacaktır. 

III - Muhammen bedeli sif Haydarpaşa 750 lira, Mu· 
vakkat teminatı 56.25 liradır. 

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

V - Münakasaya iştirak edecekler 7 gün evveline ka
dar fiatsız tekliflerini Tuz fen Şubesine vermeleri ve tek· 
liflerinin kabulünü mutazammın vesika almaları lAzımdır. 

vı - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gfin ve sa
atte % 7,5 güvenme paralarile mezkür Komisyona gel· 
meleri. (3510) ~' 
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Mode Prix Caution. Lieu d•adjudication et do 

Cahier des Cbargu Jours Heures 
d'adjudicat. eıtimatif proviıoire 

A) Adjudications au Raba~ 

Conetructlon - R6paraUons -Trav. Publlcs-Met6riel da Constructlon-Cartogrcptıl 

Conıtr. mur : 300 m. 300 -
Drusement projet pour ııdduction eau Gre iı gre 2700 -

potable bourı Kır,ehir (aj.) 
R6p. de chauuee ı route Çanak. Balya Pli caeb. 29011 65 
Achlav. eonstr. bit. ecole primaire " 15000 -
Pose pierres kilometriqueı sur route en Publique 945 -

aıphalte de Silivri 
Repar. four 

" 
500 -

22 50 
20.! 50 

2175 87 
4875 

70 87 

37 50 

Municip. Gölköy 5-6-39 14 -
,, Kırşehir 1 nıoiı iı partir du 17-5-39 

Dir. Trav. Pub. Çanak. 
Vil. Erzurum 
Com. Perm. Municip. lst. 

Prepose Vakoufs Tarsus 

15-6-3\l ı 5 -
13-6-39 15 -
12-6-39 14 30 

6-6-39 14 -

61ectrlclt6-0az-Chnutfage C ntral ('nst llatlon et Mat rlel) 

Coffrets, et boites de raccordı, rr.o•ffll'I 
d •embranchement 

Ampoules eleclriqucs de dıf. Wolt: 2265 ad. 
lnıtal chauffoge ceotral iı la blt. ecole 

Çetınkaya (Cah. eh. L l) 
Dreasement projet iastal. eleetr. 
Materlel poe• HrYİCe maehi•Hie electr.; 

18 lot• 

Pli caeb. 

Publique 
Pli cacb. 

Publique 

15319 ~o 

1426 -
19031 ıo 

1168 78 

Nablllam•nt - Chau••urea - Tl••us - Culrs 

T o ile capote : 500 m. 
Couverturea en laine : 2000 p. (aj.) 
Bafüte : 100000 m. 
Etoffe pour uniformea d'Cte: 1400 00 m. 

(Cah. eh. 42 L.) 

Travaux d'lmprlml!lrle - Papete~I! 

Publıque 

" Pli cach. 

" 

lmpreaıion durant 12 moia de la revue Publique 
menıuelle 

le m O 27 
200 o -
30000 -

le m. O 60 

l'Paneport - chargem nt • d6ch rgement 

Cbargement et dechargement bouille 

• " " 
bıe 

,, " ,, houille: 
40000 t. 

Transport d'artkles monopoliıes 

Oombuetlbla - Carburant - Hulles 

Huile fine pour maebiue : l t - id. epaiı· 
ıe: 6 t. 

Motorine: 140 t. 
Houille Zonguldak : 340 t. 
Coke : 35 t . • boiı : 35 t. - petrole : 800 k. 
Houille et huile pour maehine 

Dlvera 

Trav. de sellerie 
Calibreı buse de div. dim. 
Antimoine : 5 t. 

· Soadure d'environ 40000 bidonı pnr an 
a11 dep6t fria-orifique de Karaağaç 

Provlalons 

Pain: 45 t. 
" 49 t. 

Pain , lait, yoghourt, mnearonis, ınvon, 

farine ete. 
Poınme de terre : 60 t (aj.) 
Viande de b<l!uf : 150 t. 
Pain pour un an 
Beurre : 44050 k. 
Paio pour peııitenciers : ;J7073 k. 
Pai•: 120 t. 

Publique 

Plı eacb. 11200 -

Publique 

Publique 1480 -

Pli cach. 12600 -
Publique la t. 14 38 

" 
" 

Publique 

Gre a gre 
Publique 

Publique 

" " 

" Pli cach. 

" ,, 

Pli cacb. 

2500 -
270 -

15465 -
le k. O 09 

19800 -

B) Adjudications a la surenchere 
Camion marque Ford 
Aeeea•oirea de camionı fermea u11ageı el 

de railı 
Piecea de r6cbanııe pour camlou et au· 

tobuı de rai!• 
Boiı de aapio : 50 m3 

&SL 

Publique 

" 
200 -

,, 300 -

• le m3 5 10 

b) MUZ YEDELER 
Ankara Belediye Rei liğinden : 

Belediyeye olan uorcuııdan dolayı haczedilen 2040 pllka 
~o. lu ford marka kıwyoR l~.6.919 paıarteai ıüııü ıaat 15 do 

ı 148 97 

1427 33 

t50n -
4500 -

37350 -

Dir. Gen. Electricite Ist. 

Municip. Gireaon 
V ılayet Afyon 

Muuicip. Gürüıı 
,, Bolu 

Vilayet Nığde 
Com. Ach. lot. Tophane 

" ,, 
Com. Aeh. Min. Def. Nat. Ank. 

197 10 Vil. Aukara 

7lı0 -
840 -

91 -

Office C~rhle Agence Bor 
,, ,, ,, Polatlı 

2eme Exploit. Cb. fer Etat Ankara 

Dir. Princip. Monop. Adana 

Municip. Gireaou 

. " 
366 69 " Ordu 

Vilayet Niğde 
Muoicip. Çorum 

14-6·39 15 -

1-6·39 15 -
30-5-39 15 --

8-6-39 15 -

31-5-39 
5-6-39 

l.t-6-39 
15-6-39 

14 30 

15 -
11 -

12-6-39 14 -

15-6-39 
27-6-39 14 -
13-6-39 16 -

2-6-39 16 -

1·6-39 15 -

1-6-39 15 -
8-6-39 15 -

31-5-39 
2-6-39 

Muoicip. Çorum 2-6-39 14 -
,, Zonguldak 

187 50 Gom. Ach. Dir. Geu. Fabr. Mil. Ank. 14-6·39 I~ -
20 25 Com. Perm. Munieip. İıt. 12-6-39 14 30 

1800 -
486-

1159 -

1485 -

Proeureur Gen. Edirne 

" ,, 
Vilayet Niğde 

Com. Ach. lnt. Ankara 
Com. Ach. Regiment Dörtyol 
Dir. Maison Penale Eskişehir 
Com. Acb. lnt. Tophane 
Procurrur Gen. Bıleeik 

" " lıt. 

Municip. Ank. 
15 - 8~me Expl. Cb. de fer !tat lzmir 

22 50 
" 

., 

Dir. Foretı Çanakkale 

13-6-39 14 -
1-6-39 15 -

31-5-39 

2-6-39 11 -
20-6-39 15 -
9-6·39 16 -

15-6-39 15 -
31-S.39 17 -
J2-6-39 14 -

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

14439 15 -

7-6-39 15 -

artırma ile satılacağından istekli olanların Bendderesi Tiftik Ce
miyeti binası karşısında mezkur gün ve saatte hazır bulunma
ları. 

hmir D. D. Yollara 8 inci l,letme Komisyonundan : 

Muhammen bedellerilc miktarJarı aşağıda yazılı kullanıl· 
ıuıı kamyon, otobüs ıeferrüatile muhtelit malıome 14.6.9i9 ta .. 

-------------- = rl 

Müteahhitlerin Takvimi 

Salı 30.5.939 

Yeni Millet Mecliıi bincsı inş (T. B. M. M. in,. Kom.) N• ıırfl 
Dihı kanuiçe (fnhiurlar U Müd.) No 1053 
Lastik çbme " " ,, No 1037 
Eczayı tıbbiye ,, ,, ,, No 1057 
Sömikok, karaman ve kuzu eti, ekmek v. •· (Aok. Nüm•ıı• ti 

No 1055 
Ekmek (Adana Ceza Evi) No I0.57 
Arap sabunu (M. M V.) No 1058 
Yerli idrofil pamuk (M. M. V.) No 1058 
Formol kridaliı:e, krnolin ve lı:tlkört (l.amir Beled.) No 1059 
Demiryollar aylık deıgiai ba11m ı,ı (D. D. Y. Ank.) No 1~59 
Kırtaıiye malzemesi ve sicim (İ.tt. Tramny ve Tftnel ltJel 

No 1060 
Sabun (iat. Tramvay ve Tünel İşletmesi) No 1060 
Mazut (Edremit Belt:d.) No 1063 
Ekmek, et, un, pirinç, reçtl ve ıebze (Kütabya Liıeai Di~k.) 

No 10ô4 

Otel intaatının ikmali işi (Mutia Nafıa Müd.) No 1066 
inhisarlar mamulatı nııkli (Malatya İnhiHrlar Başımüd. ) No 
• Çam odunu (Karabisar OrmH Şeflij'i) No 1067 
E.naln matbua tabettirllmebi (SivH Beled.) No 1070 

Memento des 

Mardi 30.5.939 

Con.tr. ııouvelle blti11e de le Gr. A11emblee National• 
Cooatr. Gr. Aı. Nat. T.) No 1027 

Produitı pbarmneeutlqoH (Dir. Gen. Monop.) No 1057 
Caaavas ,, ,, ,, No 1053 
Bottes eo eaoutchouc ,, ,, ,, No 1057 
Semi-coke, viarıde de karamaa et d'aı~a•, pala ete. (H6p· 9' 

Ank) No 1055 
Pain (Maiıon Correctlonaelle Adana) No 1057 
Coton hydrofile İDdigeae (Mia. Def. Nat.) No 1058 
Savon noir ,, ,, • No 1058 
Formol eri tallisE, caolin et soufre (Muoicip. İzmir) No 1~ 
lmprnııion revııe meoıuelle Cb. Fer (Ch. Fer Etat Aak.) rJı ı 
Fournilure de bureau et fıc~ll• (Exploit. Tra• et TaDnel Iat.) r'' ı ~ 
Savon ,, " • ,, tJı ~ 
Mazout (Municip. Edremit) No 1063 
Pain, viande, farine, riz, marmelade et lfgumu (Dir. Lr'" 

tabya) No 1064 
Acbevemeot conıtr. hôtel (Dir. Tray. Pub. Mutla) No 1086 ı 
Tranıport arlicles monopoliıca (Oir. Pr. Monop. Malatya) f'JI 
• Boia de ıapia (Chef Föret Karabiur) No 1067 
lmprimb (Muaicip. Sin•) No 1070 
• 
~~-~!!!!~~~!!!!i!l!!iiiiiiii!~~!!!i!i!!~l!!!!ll--~ ..... 

rihinde saaat 15 de açık artırma usulile Al1ancakta 
binasında satılacaktır. 

Gerek malzemeyi ve gerek şartnameyi görmek ve t• 
almnk için işletme kalemine müracaat edilebilir. 

I~teklilerin muvakkat teminat makbuılarilc mu•YYe~ 
kitte komisyona gelmeleri. 

Muvakkat 
Teminat 

Cinsi Miktarı Lira 

KulJanılmış kapalı kamyon 10 15 
ve ray otobüs trferr•atı 

Kamyon ve ray otobüslerine 484 22,50 
ait ycd~k ma!zeme 

Çanakkale Orman Müdürlüğönden : 

Çanakkale vilayeti m~rkez kazasının çam tepe dev~et,_ 
ormanından (50) metre mikap çam ağacı 22.5.939 guıı 
bilitiLar on beş gün müdettle açık artıırmaya çıkarılınıŞtı'~ı 

Arttırma 7.6,939 tarıhioe müsadif çar~amha günü 51, 
beşte Çanakkale orman çevirge müdiirlüğü dairrsiode 1 
caktır. Ji j r 

Beher metre mikap gayri mamulün muhammee be00 

kuruıtur. . 
Şartname ve mukavelename projelerini görmek i 5t11~ 

b" müddet içinde Çanakkale orman ıevirge müdürllla 
sine miaacaat edebilirler. 


