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Umum Tüccarların ve Müt ahhitlerin mesleki Organıdır 
~anunlar , 

licaret 
Kararnameler 

uahedeleri 
~iden "kt d'"' f "d I · k ~ ı ısa ı aı e erı abul edilen ikinci 

sınıf sınai müesseseler hakkında 

1~' \fekaletlnden : 

Kazanç Vergisi umumi tebllAI 
Seri No. 

~ 
ıa2 

-~ tıunıarah Teşviki Sanayi 
l),t bıucibince ikinci aınıf 
~ 'it '°Ubıatnameaini haiz o· 
tııj1 lııadi faideleri kabul e· 
1)' olan müuıeaelerden la· 
~;· un,çırçır,elektrik,wakar

L t•i ve tıbbi müstahzarat 
~rı) 
t • nıatbaaların 8.9.938 

~.Q-911 \'e alelumum madenle· 
f~ _tarihinden ve likör ve 
tıı ~1.kal1rınmda 17.12.938 

~ 1. ıhbaren meıkur kanu· 
\. 11 • 
~-:ıı cı ve talimatnamesinin 
'-idllltddeleri mucibince ik· 
~ tlerinin kabul edilmit 
'\ '·· .. J: ' ' 1 • • • • • .. .. ..... 

s,3•0.oi>o taıllı vt: 8·10!87 
211 1~10 numaralı ya

\5 bıldirilm ittir. 
111ıtnaralı Teşviki Sanayi 

~ 1111
11 15 inci maddesi hük

tıı~'<ın ikinci ıınıf mua· 
•lnamesini haiz olup 

di faidesi mu&addak bu
ııı., yalnız kanunun 9 un· 
•İnin C. fıkrasile 11 ve 

'-ıaddelerde yazılı muafi
~ iıtifade etmekte olduk

'cJ l'rıkarıda mevzuubahis o· 
~•eıelerde şimdiye kadar 
~I IDuafiyetleri haiz bu
Q·' \'e 11etice itibarile Ka· 

1lıt ve Arazi vergilerine 
~ltnakta idiler. 

tı 
·~ ieçen müeneselerin bu 
l11adi faideleri kabul edil
tuna nauran, kanunun 
~•ddesi delaletile doku· 

tnaddeoin B. fıkrasında 
~lıafiyetle btrabu : 
~~ tlnız imali ta tahsis et· 
lnalara münhasır olmak 

>tdinci maddenin A fıkrası 
e bina vuıiıinden : 

ıl\•zanç veriisinden (asgari 
"bit) : 
·~lletediyelere _ aid inşaat, 
e:ıanlan, motör ve [imbik· 
bsaliye resimlerinden ; 
I tutulması lazım gelmek• 

naleyh : 

~evileri yukanda yazılan 
1 sınıf tetviki aaoayi mua 
bıatnameıini haiz bulunan 
tlerio yalnız imalata tah· 

~leri binalar için tahakkuk 
't olan birıa vergilerinin 
tde iktısadi faidelerioin 

kabul ve tasdik edildiği tarihleri 
takib eden takıitten itibaren ve 
müteakib senelerde de muafiyet 
ruh~atnameleri hükmü devam ettiği 
talchrde senelik vergilerin mua· 
fiyd ruhsatnamelerinin ibraz.ile 
terkini • 

2 - t9aS takvim yılı faaliyet
lerinden dolayı 1939 mali yılı i· 
çio tahakkuk ettirilmiş olan ka· 
zanç (asgari vergi dahil) vergile
rinin : 

a • Tahin, helva, un, çırçır, 
elektrik, makarna kimyevi ve 
tıbb~ müstahzarat fabrikarlarUc 

tarihine kadar, 
b • Madenlerin J.1.938 il 1 

27.9.938 tarihine kadar. 

c • Likör ve kanyak fabrika· 
!arının J 1.938 ili 17. 12.938 ta· 
ribine kadar ; 

olan kısmının bllhesap tefrik 
edilerek geri kalanının (Hıl vergi· 
nin) ikinci sınıf muafiyet ruhsat
oamrlerinin ibraz edilmesi şartile 
terkini ve müteakib senelerde de 
muafiyet ruhsatnameainio hükmü 
devam ettiği taktirde senelik ver· 
gileri tah"kkuktan sonra ruhsal· 
r.ırmelerinin ibrazile ve usulü veç
hile kezanç ve asgari veriılerinin 
terkin edilmesi. 

3 · Teşviki sanayi muafiyeti 
yalnız verginin aslına münhasır 

olup ceza zamlanna şamil olma· 
ma.ına mebni miıil veya yüzde 
zamlann bu muafiyete tabi tutul 
maması. 

4 • 1996 numaralı kanunun 
birinci maddui mucibince bina 
vergisi üzerinden alınmakta olan 
1/d nisbetindeki iktııadi buhran 
zammile 2728 numaralı kanun• 
hükmune tevfikan kazanç vergi• 
lerinin 1 5 i niıbetinde alınap ik· 
tiaadi buhran zammı da teşviki 
sanayi muafiyetinin hudut ve tu· 
mulü haricinde bulunduğuodrı n 
mevzuubahis müesseselerin Bina 
ve Kazanç vergileri ilzerinden 
tahakkuk eden iktiıadi buhran za• 
mlarının timdiye kadar olduğu 
gibi tahsiline devam edilmesi; li· 
zım gelir. 

Bu izahata göre muamele ya• 
pılmast esbabının temini ve key· 
fiyetin malmemurlarile huıuıi mu• 
huebe müdür ve memurluklarına 
da tcblit olunur, 

) MUNAKASALAR 
t-Tamirat·Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

Istanbul Nafıa Mildürlüğündtn : 
15,939 Salı aüoö aat 14 te lstaabulda Nafıa Müdürlü· 

ğiind~ 1761,35 lira krşif bedeJli Yük ek Miihendiı Mektebi 
Pansıyou llıoaeı mutfak te.:sısatı ikmali işle ri }Jdarhğn konul
mu~ tur. 

AMukavele, eksıltme, bayındırlık işleri genel hususi ve 
fennı şar~naı~eleri, proje keşif hulAsasile buna müteferri diğer 
evrak daıresmde görülecektir. 

Muvakkat t<'rninat 133 Jiradır. 
. !stcldilc.rin erı az JOOO liralık bu işe bener iş yaptığımı 

daır ıdarelerınden alınış olduğu vesikalarla 939 yılına ait Tica· 
ret Odası vesikalarile gelmeleri. 

Ankara Belediyesinden : 

Musiki muallim mektebi önünden asri mezarlık yoluna kn 
d~r !.aptmlacak olan 25 . bin lir~ bedeli muhammenli yol vo 
kopru kapalı zarf vsulıle eksıltmiye konulmuştur. lhale~i 
16.5.939 salı günü saat 11 de Belediye Encümenirıde yapı· 
Jaoaktır. 

Muvakkat teminatı 1875 liradır 
. Şart~~mesini görme~ i~tiyenleri~ her gün yazı 1 işleri ka

lemme muracaat etmclerı ve isteklilerin de tekJif mektubla
~ını 16.S.939 salı günü saat ona kadar Encümene vermeleri 
ılAn olunur. 

İzmir Belediyesinden ; 

Uray caddeein~n 1364 sayılı sokağından SükriibvA ""ı 
U~YiJiŞÜiffekı ke,ıı ve ~artgame · eçiui~ ııçık ı!ksıltıneye .l:o· 
nulnıuştur. Muhammen hedolı 6364 lira 14 kuruş olup ihale~i 
ıı.5.939 cuma günü saal 16 dadır. iştirak edel.ek.ler 478 lira· 
hk teminat makbuzile encümene gelirler. 

İstanbul Defterdarlığından : 
• 

Süleymaniyede üniversite yanında Cümhuriyet Halk 
Partisi talebe yurdu binasının hela, matbah ve yağmur su
ları mecra yollarının ıslah ve tanzimile esas kanalizasyona 
raptı ameliyesi keşif bedeli olan 996 lira 22 kuruş üzerin
den açık eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin şartname ve 
keşif varakasını görmek için her gün ve eksiltmeye ittirak 
edeceklerin de 15 mayıs 939 pazartesi günü saat J 4 de % 7,5 
nisbetiıide teminat akçesile Defterdarlık Milli Eml4k Mil· 
dürlüğünde toplanan komisyona gelmeleri. 

Konya Kültür Direktörlüğürıden : 
Seydışelıir mektebinin 4 üncü kısım inşaatından 681 li· 

ralık kısmı 18 ııısan 939 dan itibdren l5 gün müddetle açık 
eksi ltmeye çıkarılmı~tır. 

İhale günü 4 Mııyıı 1939 Perşumbe günü saat 15 dedir. 
İhale yeri Koııya daimi encümen odası. 
Muvakkat teminat bedeli keşfın % 7,5 ğu 5107 kuru~ o· 

lup eksiltmeden Lıir gün evvel hususi muhasebe veınesıne 
yatırılacaktır. 

'l'<ılıpler Lu i~fo dıli olduklarım gösteren tasJıkli vesika 
(lıHirecekler. 

Bu işe ait keş ıf ve §artuauıe her gün Kültür Direktör· 
lüğünde görülebilir. 

• * * Seydiş~hir merkez okulunda saçak, doğrama kapu ve 
pencereleri boyası ile su tesisatı keşfi 564 lira 43 kurui olup 
19 nisan 9:~9 tarihinden iıibaren 15 giin açık eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

Eksiltme 4 mayıs 939 Pt:r9embe günü !inat 15 de hüku· 
mt tte eucüıneni daimi udasmda yapılacaktır. 

.l\fovakkat teminat bedeJi keşfin yiizde 7,5 ğu 4233 ku· 
ruş olup eksiltme gfüıüne kadar hususi muhaıebe veznesıno 
yatırılacaktır. 

İıteklilerden bu işe ehil olduklarma dair belge istene· 
cektir. 

Bu işe aid keşif ve şartnamede her gün Kültür direktör· 
lüğünde görülebilir. 

İzmir lohiearlar Başmildürlüğilnden : 
Cumhuriyet caddesinde kiin ba§ müdürlüAümüz binaaı 

ile yanında.ki ananın yaya kaldırımı iaşnatı açık ek iltmeyc ko. 
nulmuştnr. K~şit bedt•li 615, 83 muvakkat teminatı 46 19 Jı
ra~ır. ls.teklil~rin 12.5.939 günü saat lS te baş müd~rlüğii
muzdekı komısyona ~elmeleri lazımdır. 

İzmir Lise ve Ortaokullar Satmalma Komis,•onundan: 
Kız lisesinin 750 lira keoif bedelli bahye. ihata duvarı

nın yü.~:s~ltılmesi İ§İ pazarlığa konulmuştu r. lbalesi 2 mayı 1939 
salı gunu saat 15 de yapılacaktır. Ke\iitaame ve şartname i 
her gün Kültür direktörlüğünde görülebilir. İsteklilerin yuka
rıda yazdı gün ve saatte Kültür direktörlüğünde toplanacak 
olan komisyonumuza 56 lira 25 kuruşluk teminat alıtları ile 
birlikte, müıacaatları ilan olunur. 

Nakliyat-Boşaltma-Yükletme 

Ankara İnhisarlar BaşmüdOrlOföndeo ~ 
Beher 100 
kilosunun 

muhammen Mürettebat Muvekkat 
Tuzlanın fiyatı mikdarı Tutarı teminatı 
adt kt. aa. Kilo Lira L. K . 

Akça koyunlu 8 - 1.000.030 80 J 60 
AH baba 4 - :J00.000 200 15 
Çotul 8 - 900.000 720 54 
Ke~eç 6 - 2.700.000 1620 121 60 
e\Y"~r'l"fyaınıs taşıma) 3 ~o .s.suo.oou ı ııu 84 

Yukarıda 'adları yazılı uzialarım1zdlla yılı içia luıı: çık-ar• 

ı.ıa ve anbara ta~ıma iti 24.4.039 tarıhinden yir i gü üddetle 
açık ekı;iltmeye konulmuftur. Beher yÜ• kilosunun mahttmmeo 
deli ve ilk teminat paraları hızolarında gfüıterilmiştir. Ş ralti aula
mak ve daha fazla izahat almak istiyenltria şımdıden baş müdür
lüğ'ümüz tuz fen şubesine ve yahut mahalleri tuz a memurluklarına 
müracaat etmelidir. Her tuzla için ayrı ayrı yapılacak ol n açık 
eksiltme ve ihale l 7 .~.939 tarihinde saat on beşte Bankalar cadde
sinde baş mOdilrlük bioa•ıoda müteşekkil Komiıyonda icra edıle
eej'i ilin olunur. 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. 

Kömür ve odun alına .. ktır. Bak : Erzak sütununda Liseler 
A. S. K. ilanına. 

Müteferrik 

Ereğli Belediyesinden : 
Ereğli çarşı yolları için 20 bin adet parke taşı kapalı 

zarf uaulile münakasaya konulmuştur. 
Bedeli 2200 liradır. 
Münakaaaya iıtirak edebilmek için 165 liralık teminat 

mektubu iraeai ıarttır. 
Mtinakaıa müddeti 22.4.9J9 tarihinden 8.5.9a9 tarihine 

kadar 15 iilndür. 
İhale 8.5.939 pazartesi günü saat 16 da belediye mec

lisi salonunda belediye encümeni mevecehesile yapılacağın · 

dan teklif mektuplarının saat 15 e kadar verilmiı bulun
ması meırut olup bundan sonra verilecek mektuplar kabul 
olunmaz. 

Şartname : Ereğli Belediyesi yaıı işleri kaleminden 
meccanen alınabilir. 

İstanbul Levazım Amirliii Satınalma Komisyonundan : 

Harp okulu için on kalem bulaşık yıkama makinesi 
parçaları müteahhit nam ve hesa~ına ıs mayıs 939 pazar
teai iÜnü saat ıs te Tophanede Amirlik satınalma komis· 
yonunda açık eksiltmeti yapılacaktır. Tahmin · bedeli g54 
lira, ilk teminab 72 lira 3U kuruştur. Şartnamesi komisyon· 
da görülebilir. İsteklilerin kanuni vesıkalarile beraber 
belli saatte komisyona ıelmeleri. 

Trabıon Belediye Enclimeninden : 
Trabzon Şehir dahili ve sayfiyelerinde işletilmek özere 

mubayaası paıarlıia bırakılan 3 otobüse ait ıartoameniD 
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Nisan 30 1939 .> __________ ,_,, __ ~M~ü~n~a!k~as~a~G~a~ı~e~te~ıLl ____________________________________________ ~---=~~--~~ 

lstanbul Merkez HAii Ya, Sebze ve 
Meyve flatları Bu gün ilan olunan münakasa ve müzayedeler Listesi 

Cinsi Şekli Mubm bed. Teminat Müracaat yeri 

A) Münakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme Harita 

ismet lnönü okulunun ihata duvarları inş. 
(temd.) 

Cumhuriyet Abidesi inş. (temd.) 

Paz. 

,, 2478 IO 
Jncesuda yap. hükumet konağı ikmal işile 

mahzeni evrak ve gaz sığınağı inş. 
Aç. eks. 1060 66 

Cumhuriyet halk partisi talebe yurdu bi
nasının hela, matbah ve yağmur suları 
mecra yollarının ıslah ve tanıimile esas 
kanalizasyona raptı amc:lıyesi 

Beton yol inş. 

,, 

n 

ve 2&39 47 
996 22 

6364 14 

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Matbu evrak: 5 kalem Paz. 260 -

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Gürgen odunu : 2250 çeki-meşe odunu : 
700 çeki 

Mangal kömürü : 37 t. 
Kok kömürü: 123.5 t. 
Tüvenan kömürü: 200 t.-krible kamüril: 

275 t. 

Müteferrik 

Çuval dikme makinesi: 1 ad. (temd.) 
Damızlık bota: 12 baş (temd.) 
Arazö.1.: 2 ad. 

Erzak,v.s Zahire Et, Sebze. 

Ekmek : 493 t. (şart. 235 krş.) 
Datlıç eti: 65,5 t.-karaman eti: 81 t.-

kuzu eti : 27,5 t.-sığır eti : 26850 k. 
(şart. 459 kr.) 

Toz ıcker: 80250 k.-kesme şoker: 22,5 
t. (şart. 142 kr.) 

Pirinç: 58500 k. 

Kapalı z, 

,, 
" 

Kapalı z. 

Kapalı z 

n 

,, 

" R1>v11,. nevnir: 21,5 t. kaıar peynir 10550 k. 
Nohut; 9350 k. - k. çalı fasulya:-ı9, l.- " apau ı. 

k. barbunya: l0,9 t.-yeşil mercimek : 
7250 k.-kırmızı mercimek : 34~0 k. 

Un: 38,5 t.- pirinç unu : 3 t.-makarna : 
" 14750 k.-şehriye: 2850 k. - ni~asta: 

2600 k.-irmik: 4500 k. 
Soğan: 42,5 t.-patatu: 58 t. Aç. ekı. Sabun: 14700 k, 

Kapalı z. Zeytin: 12250 k. 
Tereyat: 4 t. ,., 
Reçel: 1300 k. 

,, 
,, 

Silıvri yoğurdu: 42,5 t. ,, 
Süt: 59 t.-yoturt: 15300 kiso 

" • Yumurta: 455000 ad, 

" Sebze: 39 kalem (şart, 187 kr.) ,, 
B) Müzayedeler 

Eıki otomobil (teınd.) 
Paz. 

Demir cevheri: 4400 t. 
Kapalı z. Karışık kömür: 551 kental 
Aç. art. 

Meş~ kömürü ve odunu ,, 

ton 19 -

490 -
980-

8936 -

k. o 69,50 

k. o 30 

k. o 30 
k. o 25 
k. 1 15 
k. o 40 
k. o 20 

a25 -

Kayseri Vilayeti 

Gireson Belediyesi 
Kayseri Naha Müd. 

i.t. Defterdarlıtı 

478 - lzmlr Beled. 

39 - lıt. Belediyui 

553 13 İst. Liıeler SAK. 

124 88 ,, 
" 1759 88 ., .. 

481 88 ,, ,, 

96 75 İnhisarlar U. Müd. 
İçel Vilayeti 

673 - Çorlu Kor. SAK. 

3548 25 lıt. Liıeler SAK. 
6888 32 ,, n 

2131 32 ,, ,, 

1316 25 ,, ,, 
1279 50 " ,, 
şış, 3Q ,, ,, 

n ,, 

933 98 n 

646 50 
" ,, 

~o 75 " " 229 69 ,, 
" 345 - ,, ,, 

IOJ 50 ,, ,, 
637 50 ,, ,, 
588 38 ,, n 
580- ,, ,, 

2799 34 ,, ,, 

Yozgat VilAyeti 
Anamur Malmüd. 

il 50 lınıir Orman Çevirge Müd. 
Dörtyol Orman ŞefJiti 

Gün Saat 

19-5-39 - -

l ay müddetle 
10-5-39 14 -

15-5-39 14 -

12-5-JG 16 -

(taabih) 2-5 39 14 30 

17-5-39 15 -

17-5-39 15 -
17-5-39 15 -
17·5-39 15 -

22-5-39 16 -
2-5-39 15 -

15-5..J9 16 -

15-5-39 15 -
15-5-39 15 -

15·~-3!) 15 -

15-5-39 15 -
15-5-39 15 -
15-5·30 15 -
1!i-!i-3g 15 -

·~·•·39 16 -

Jj.5.39 16 
J7-5.J9 15 -
17-5-39 15 -
17-5..39 15 -
17-5-39 15 -
17-5-39 15 -
17-5-39 15 -
17-5-39 15 -
17-5-39 15 -

4-5-39 14 -
2-5-39 14 -

12-5-39 15 -
9-5-39 15 -

- 27.4.939 Perşembe günü - .. ı~ 
Taze soğan Demet ı,25 ı~ Sakız kabağı 

Yer fasulyesi 
kilo 50 55, k 1 

,, sarmııa ,, nıı: J', 
n -, llma Amaaya kilo ~ ,......, Ayşe kadıu fu. ,, 

Domates kır 
Patlıcan 

Bakla 

,, ,, Ferik ,, e tSı 
,, İnebolu " 

1
, f, " ,, 3 6, Badem ,, ~ ,......, 

Kestane ,, ;' f5, Ara!ca ,, 
Bezelye ,, 
Pırasa ,, 

7 IO, 
6 10, 
1,50 2,50 

Muz yerli ,, 
10 

ı ıO 
• ecnebi ,, 

12 
~' 

Ispanak ,, 
Havuç ,, 

1,50 2, 
2,50 3,50 

Malta eriği ,, I 
1 

rJJ, 
Can ,, ,, ..... ,... 

Taze yaprak ,, 
Hıyar ,, 

8 15, Çilek EreA'li ,. l~tf() V 
Ecnebi lımon 100 ad. 3'J' sfJ 

Kereviz kök ,, 3 
,, yaprak demet 2 

4, 
3, 
9, 

Port. Alanya 100 pak· / L:' 
• • 150 ,, - / ' -48 ,, -80 " -100 ,, -,, ,, -,, -
• Rize 80 bat _, 

" ,, 100 ,, ~ 
Mer•in yaf. 120 HDd• rlJO 

,, " 160 ,, 
1 

-
200 büytik " ....... 

" 200 kilçük 

Enıinar adet 4 

Karnabahar • 
n kGçOk ,, 

Marul ,, 2 3, 
Yeşil s..Jata 100 20 40, 
Pancar demet 
Maydonoz ,, 
Dereotu ,, 

-, 

n 

- -, 
-,40-,60 
-,40 - ,60 
-,50-75, 

,, 
,, 

" 

Nane 
Kırmızı turp ,, -,75 1, 

,, ,, 

" ,, 

komisyonunca 16 6.1939 cuma günü ıaat 15 te kapalı 
.,r~ 

hale edilec .. ktir. Şartname para ız olarak komisyonda~ 
Taliplerin muvakkat teminat olan 600 lirayı havi te.k er 
tuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona d f)e 
ve kendilerinirı de 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 aıad 'dıt 
vesaikJe komisyoncu olnındıklarma ve bu işle alaka ~ar 
cardan olduklarına dair Ticaret Odası vesikasiyle ıııeı 
ve ~aate komi:-;yona müracaatları. it 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komiıyoıı~ \ 
t1J1 ı. 1 - Aşağıdaki ocak malıemeai pazarlıkla '' . ~ 

caktır. te ·' 
2 - Taliplerin 2.5.939 salı günü saat 10 d~o · 

riyle birlikte Ankara Lvz. Amirliii Satınalma 
na gelmeleri. 

56 adet küçük ızgara. 
1 adet kuşak. 

~~ 
. İnhisarlar Uwucn İdaresinden.:. 'j.S.~ ~ 
idaremizin l\.ağı<'.man ve Kulp tuzlaları ıçıo ı_ t~ 

hiwlP.Jlın!.e 1>rlilio muavveo müddeti zarfında tesh.~.... "lfı 
l J. ~l "\<'&gwı1..• \H tcı .. ı 12"'' Luu uıuceııınde y•"'• 
ıarlıkla eksiltıniye konulmu tur. ~ 

Muhammen bedeli sif l::ıtanbul 500 muvakkat ıeJJI \ 
rası 37,50 liradır. ~ ~· 

Pazarlık 22.5.939 pazarteai günil saat 15 t• ' 
Levazım ve Mubayaat Şuhe ı Müdüriyetindeki Alı111 ~t 
yoııunda yapılacaktır. :'\ 

Şa~t ~me~er .he_r gün sözü geçen §ubeden parası•• -
Eksıltmıye ıştırak etmek isteyenlerin fiatsız fe. 

teklıflerini ihale gününden 5 gün evveline kadar fobi ~ 
Müdürlüğü tuz fen şubesine v~rmeleri ve teklifleriaiıı ~ ~ 
muntazammın vesika almaları lazımdır. ~~ 

1steklılerin eksiltme icin tayin edilen gün ve sa~ll' ltt 
1,S güvenme paralarile mezkur Komisyona geJmılet1• ~ 

. ; \ Devlet Demır YolJarı işletme U. ldaresindeJJ 
Aid <•lduğu liste No.ları hizasında cins, miktar. ~~ 

arttırma, eksiltme ve ihaleler kanununun 12 nci maddesine 
istinaden tadil edilerek yeniden münakasaya vaz'ı karar al
tıoa alınmış ve sözü geçen otobfi .. Ierin mübayaası 15 gün 
müddetle ve kapalı zarf usuJile eksiltmiye konulmuştur. 

Her isteklinin bedeli mubammenin % 1.5 uğunu te· 
minat olarak verecektir. 

İhale 15 mayıs 939 pazartesi günü saat 15 tedir. 
isteklilerin şartnameyi belediyemizden isteyerek kapalı 

zarf usulile müracaat etmeleri ilin olunur. 

men bedel ve muvakkat teminatları yazılı rn•b
5 mir levha ve kazan açları 13.6 939 salt giinü saat 1 ~ 

tihareo sırasile ayrı ayrı ihale rdilmek üzere ve ~· s; 
usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacdkıır· ~~t 

Bu işe girmek istiyenlerio her Iiıte hızasında 1 \ 
vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları fi ' 

Ierini ayni gün snat l4 e kadar komisyon rl!isliğine 
Otobtıslerin 939 modeli F ord veya Şevrole marka hiç 

kullanılmamış makine ve şaseler üzerine şartnamesi dahi
linde karoseri imal edilmek suretile vücude getirilecektir. 

Otobüslerin muhammen bedeli 1 1 100 liradır. 
Muvakkat teminat 832 lira 50 kuruştur. 
Kat'i teminat ihale bedelinin % 15 idir. 

Bu otobüslere aid şartname ve modeUer yalnız 6 ku· 
ruşluk posta pulu gönderilmek suretile bilibedel Belediye 
Fen heyetinden alınabilecektir. 

Eksiltme 6.5.939 cumartesi günü saat 10 da Belediye 
encilmeni odasında icra kılınacaktır. 

Eksiltme kapdh zarf usulile yapılacktır. 
Tekljf mektubları 6.5.939 cumartesi günü saat 9 a ka

dar ihale Komisyonu reisi olan Belediye Reisine makbuz 
mukabilinde teslim edilecektir. 

Akhisar Belediyesinden : 

İstanbul Komutanlığı SatıPaJma Komisyonundan : 

Motör ve ease ve motör pomp satın alınacakıır. Pazarlığı 
4 mayı~ 939 perşembe giinü saat 14,30 da yapı acaktır. istek· 
liJerirıio belli gün ve saatte Fındıkhda Komutanlık SatıııaJma 
komi yonuna gdmeleri. 

• • • Muhtelif yapı malzemesi satın ıılınaca~tır. Pazarlığı 
5 mayıs 939 cuma günü &dat 14 te yapılacaktır. 

İsteklJlerinio belli gün ve saatte Fındıkhda Komutanlık 
Satınalma komi-.youuııa gelmeleri. 

• *,.. 7 tane adi ve bir tane arabalı yangın tulumbası ta
mir ettirilecektır. Pazarlığı 8 mayıs 939 palarte~i günü saat 
10,30 da yapılacaktır. isteklilerinin belli gün ve saatte Fındık
lıda Komutanlık Satınalma komisyonuna gelweleri. 

Asker! Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma 
Komisyonundan : 

039 mali yılı Akhisar şehrinin umumi temizlik işi ka
palı zarf usulilc eksiltmeye konulmuştur. 

l§in bedeli muhammeni 8000 liradır. T abmin edilen bedeli 8000 lira olan SO adet döküm ka
lıbı Askeri Fabrikalar Umum Mtıdüdüid Merk11 Satınalma 

ri lazımdır. 

Şartnameler 631 kuruşa Ankara ve Haydarpaş' 
riııde ~atılmaktadır. 

Li te 
No. 

Cins Miktar 
Ton 

_,__, --.- - ---..--. -------
l Yuvarlak demir 
2 Y aasl v" kö~e demirleri 
3 Müşekkel demirler 
4 Levha ve kazan aaçları 

ı 735,000 
l485,000 
1405,000 
2246,030 

• • • 

MuhammrJ1 
bedel 

Lira Kr. 

147,475 00 
126,225 00 
14-.525 00 
23S.833 16 

1 adet çuval dikme maldnHi alınacalctır. Bak: 
Müd. illnlarına. 

Erzak, Zahire, et ve Sebze : 

İstanbul Levazım Amiı liği Satın alma KowisyonıJ 
. 2~00 ton kadar buğday kırdmlacaktır, Kapalı 

sıltme ı 11.5.939 perşembe günü saat 15 de Topbaıı 
bul Levazım Amirliği Satıaalrr. a Ko. da yapılacaktı! 
min bedeli 12994 lira 94 kuru§tur. İlk teminatı 97A 
kuru§tur. Ş rtnamcsi Ko. da görülebilir. İsteklileri 
vesikaJarile beraber teklif mektuplarını ihaJe saatJ 
&aat enel Ko. na vermeleri. 
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1 ~ •taııbul Liseler Alım Satım Komisyonu Baıkanhtmdan : 

Miktarı Muhammen İlk. T. Ek. yapı)acaj'ı gün şartname 
M. ve saat tedarık 

Kilo K. S. Lira K bedeli 

4ibtlt 
498000 9 

~ıç eti 65500 48 
(._ -llı(Q eti 81000 46 
~ eti 27600 50 
1 tti 26850 35 
~ 
~•ker 80250 27 
\ e teker 22500 30 

; 'ır ! 58500 30 
., ,~beyaz 21500 45 
/ ~ ltıtar 10550 70 

/ ' '-tı 17450 48 
/ ''tı 47000 95 

/ ~ 

; ~· 9350 15 
;, ~ı 1'(kuru 29500 17 ,, 'l it 1011 
,.. 'fil ry, kuru 1090,) 12 
1 ''-ıtrciınok 7250 17 
I 

1~ » 34~ 12 
; ~ltkıtra) 3&500 16 
~"nu 3000 22 

~ ~ il "ir- 14750 25 

,l ~ti~, 
t1'e 2850 26 
~ı. 2600 18 
~ 4500 17 
., 42500 8 

~:· 58000 9 
14700 30 

~litı 
tı 

\"tı 4000 115 

\,~ ıaoo 40 
~t 1 Yoturtu 4~00 20 

12250 25 

50 3548 25 

6888 sa 

2131 32 

1316 25 
lı79 50 

628 ıo 
334d T~ 

70'J 90 

330 75 

229 69 
345 
103 fiO 

631 00 
588 39 ~ 5900 12 

~- 'Yokurtu 1 ~300 5 
~ "'

11rta 455000 1 70 580 
"ıı 26rgen 2250 210 55a 13 
~ ~efe 700 250 "çeki,, 
~'1kömürü37000 4 50 124 88 

~~ 
lt. kaınürü 1~35 1900 ton 1759 88 
'attlaıı 200 1150 
~llıiirü 
~e kömürü 275 1500 

1 •it 36000 6 

\ 
1 ~·· ... q 47000 6 

J \ '"• 36000 il I' ~ -tııl' 
'it ~ 18250 6 
r. 't•lt ldSk 12050 6 
~'\t\t' 

\ıf 'iıtı 1l yaprak 5150 5 
~ -. ate, dol· 12550 6 

'1ık 

~"' •ıra 18500 5 
~,1betelye 4300 10 
l~ Ye araka 4250 10 

ti' itti~ b•lda J 2COO 5 

15 
8 
9 

10 
13 
7 
5 

12 
4 

13 
4 
6 
~ 

·~ 2 
3 

2 
10 

1 

5 

3 
2~ 
3 
1 
ıı 

481 88 

Z799 M 

satış 

15/ mayıs 939 236 K. 
pazartesi saat 15 de 

,, ,, n satıt 

459 

" n ,, aatıt 

142 

" n ,, 

" n ,, 

" 
,, ,, 

" 
,, n aatıf 

22J 

n ,, 16 ,, 

" " " 

,, ,, ,, 

17/ mayas 939 çartamba 
gQnü saat 15 de 

" " 
" " " ,, n " 
n ,, ,, 
,, 

" " 
n n ,, 

" " " 

17/mayıs 939 çartamba 
saat 15 de 

" " ,, ,, 

n ,, 

,, 
n 

,, .. tı, 
1~7 

1 buz ve ticarethane namma hareket edenlerin noterlikten tasdikli ve
kaletnameleri)e birJikte 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununun 
tarifalı dairesinde hazırlayacakları teklif mektuplarını belli gün ve 
saatten bir saat evveJine kadar sözü geçen komisyon başkanlıtına 
makbuz mukabilinde vermeleri. 

Şartnameyi garmek ve liseler muhasebeciliği veznesine yatırı· 
lacat toıninat müzekkeresini almak için Galatasaray lisesine müra
caatları. 

İı:ıtanbul Lcva:uın Amirliği Satıııalma Komisyonundan : 

14930 Kilo Çalı fasulyası 

:~3480 ,, Ayş• kadın fıı:sı,lyası 
46650 ,, Baı lı ın) n tr.sıılyası 

802471 ,, Taze kabak 
26658 A<lc·t Hıyıu 
Yukarda mikdarı yazılı bf'ş kalem <:t bze 12 Mayıs 939 Cu· 

ma giinii sant 15,;m da TophnnPdP. Lv. Amirliği Satrnalma Ko. 
da kapalı zartla ek<:iltmesi yapılacaktır. Hepsinin tahmin be
clrli 12011 Jiın 18 kuruştur. Rumeli ciheti sebzesinin ilk temi· 
ııtttı S69 lira 55 kuru~ Anadolu ciheti 5c bzesirıiıı i!k temi
rıatı ~J 1 lira 53 kuruştur. Şaı tn 'Unesi Ko. da görülebilir. İstek· 
lilcrin kanuni vesi1<nlan ile beraber lf':klif mektuplarını ihale 
saatinden bir ~aat e\·\'el Ko. na vermeleri. 

~farmara Üsııfihahri K. Satınalma Komisyonundan: 

Cinsi Kilosu Tahmin iiatı ilk teminatı Paz. günü ve saati 
Kuruş Lira krş. 

Pirinç 10.000 25 187 50 B.5.939 14 
8adeyağı 2.500 ıoo 187 50 ,, ,, ,, 15 

Komutanlık deniz erlerinin ihtiyaçlarından olup yukarda 
cins ve mikdarı yazılı 2 kalen yiyecek maddeleri ayn ayrı 
ı ırtnamede ve pazarlıkla satm alınacaktır. 

Pszarlıklar İzmitte Tersane karşısındaki komisyon bina
ıında yapılacaktır. Bu işe aid şartname bedelsiz olarak verilir. 

İsteklilerin yukarda yazılı ilk teminatlarile birlikte ve 
kanunun istediği vesikalarını ibraz etmek üzere muayyen gün ve 
rnatte komisyona müracaatları. 

• • ... c. 

İSTANBUL BEtEllİYESİN.DEN 
Beyoğlu Kaymakamlık ve Bel~diye Şubesi binasında olup k11-

men Arap haıflerile ve kısmen de Fransızca olarak tab edilmiş 
bulunan vo 6700 kılo tahmin edilen haritalar, beher ... kilosu 12jku
ruş tahmin bedel.le açık artırmaya konulmuştur : Şartnamesi Le· 
vazım MildürlüA'ünde görülebilir. istekliler 2&9a sayılı kanunda ya-
2Llı v .. ika ve 60 lira 30 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mek
tubile beraber 8.5.939 pazartesi günü saat 14 buçukta Daimi En-
cfimende bulunmalıdırlar, (BJ (2767) 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 
Komisyonundan : 

' Mektebimiz pansiyon ihtiyacı için aynı eb 0at ve evsafta bin a· 
det yatak ye yorgan çarşafı alınacaktır. Beher çarşafın muhammen 
bedeli 170. kuruş ve ilk teminatı 127,50 liradır. Eksiltmesi 6.5.639 
taribine rastlayan cumartesi sıünü saat 10 da Gümüşsuyunda Yük
Hk Mühendis Mektebi binası dabiJinde toplanan Sahnalma Komis
yonunda yapıJacakhr. 

Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün ve ekıiltmeye ıire
ceklerin belli iÜD ve saatle komisyonda hazır bulunmaları ilan o· 
luour. (2680) 3-4 

ı:: 

1 - 16.111939 tarihinde ihale edilemeyen 1 adet çu· 
val dikme makinesi değiştirilen şartnamesi mucibince yeni· 
den eksiltmeye konmuıtur. 

il - Muhammen bedeli sif İzmir (490) lira, muvakkat 
teminatı 96,75 liradır. 

111 - Eksiltme 22. V.939 pazartesi günü saat 16 da 
Kabataıda Levazım Şubesi Müdüriyetindeki Alım Komisyo· 
nunda yapılacaktır, 

iV- Şartnameler her gün söz il geçen Şubeden parasız 
ahnabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak edecek olan firmaların fiatsıı 
tekliflerini ihale gününden beş gün evveline kadar tu.z fen 
Şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın 
vesika almaları lazımdır. • 

vı - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve 
ıaatte % 7 ,5 güvenme paralarile mezkur Komisyona gel· 
meleri. (2984) 1-4 

••• •aı hırup 11100 1 

'-ı~t.tıbulda pansiyonlu liselerin 939 mali yılına ait nevi, ~ildar 
~, •ıııınen fiatlarile ilk teminab ve eksiltme gün ve .aatı yu
, d/~tılı yiyecek ve yakacaklann Beyoflu lstıklil caddesi 349 

lıseler alım satım komisyonunda kapalı zarfla eksiltmeleri 
~•ktır. 

1 - 19.IV.939 tarihinde ihale edilemeyen 25000 Top 
siğara kağıdı şartname ve niimuneleri mucibince aşağı· 
daki izahat dairesinde yeniden ve kapalı zarf usulile ek· 
siltmeye konmuştur. 

teldllerin yeni yıl Tioaret oduı vealkaaı ve ilk teminat mak· 
il - Siğara k4ğıdı topları 30 tefrikli ve 660X700 eb'· 

adında olacaktır. Bu eb'adda veremeyenler kısmen 528X700 
veya 352X700 eb' adında verebilirler. 

111 - Alınacak siğara klğıdlar.nın muhammen bedeli 
600X700 eb'ad üzerinden sif İstanbul 192 kuru~ hesabile 
480f O lira olup % 7,5 muvakkat teminatı 3600 liradır. Yu• 
karda yazılı diğer iki eb'adda kağıt vermek istiyenler dahi 
600X700 eb'adı esas olmak üzere fiat teklif edecekler ve 
her eb'addan ne kadar miktar kAğıt vereceklerini mektup• 
larmda kayıd ve tasrih edeceklerdir. Bu takdirde fazla iı· 
çilik farkına karşı olmak üzere teklif olunan fiatlardan 
528X700 eb'adı kAğıtlar için % 1 ,5 ve 352X700 eb'adlı ki· 
ğıtlar için % 3 nisbetinde ayrıca tenzilAt yapılacaktır. 

iV - Eksiltme 15.V .939 tarihinde pazartesi günQ ıa· 
at 16 da Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki A· 
hm Komisyonunda yapılacaktır. 

V - Şartname ve nUmune her gün sözü geçen Şube· 
den ve İzmir, Ankara Başmtidürltıklerinden 240 kuruı mu• 
kabilinde alınabilir. 

VI - Eksiltmeye ittirak edecekler mtıhilrlll teklif mek• 
tubunu ve % 7 ,5 teminat parası makbuzu veya banka te· 
minat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfları ihale saatin· 
den bir saat evveline kadar mezkur Komisyon Baıkanlı· 
ğına makbuz mukabilinde vermiı olmalıdırlar. (2758) 2-4 

• • • 
Cinsi Miktarı Muh. bedeli % 7,S ekıiltmenin 

lira teminatı Gtıntl ıeklt ı· 

---------
Amerikan bezi 10.000 metre 2200 - 165--4.V.39 A. ekı. 15 
Bergamut 250 kg. sif 2275 170 62 8.V.39paı.hk 14 

esnası 

1 - Şartnameleri mucibince yukarda cinı Ye miktarı, 

yazılı iki kalem malzeme hizalarında gösterilen uıullerle ek
ıiltmeye konmuıtur. 

il - Muhammen bedelleri muvakkat teminat paraları 
ve eksiltme saatleri hizalarında göıterilmiştir. 

111 - Eksiltme hizalarında yaxıh gfinlerde Kabataıda 
Levazım Şubesi Müdürlüğündeki Alım Komisyonunda ya· 
pdacaktır. 

iV - Şartnnmeler ve amerikan bezi numunesi her gOn 
sÖlÜ geçen Şubeden parasız almabi ıi r. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat· 
te % 7,5 güvenme paralarile mezkur Komisyona gelme· 
leri. (2614) 3-4 

• • • 
Cinsi Miktarı Muh. bed. X 7,5 te. Eksiltme 

li. ku. Ji. ku. ıekli ıaatı 

--------------
Yangın sön· 13 kalem614 .92 
dürme feva-
zımı 

Yangın tu
lumbası 

Hortum 

" 
" 

Yangın sön-
dnrme aleti 

5 adet 

400 metre 

34 " 
455 ,, 
105 adet 

Kum torbası 64 ,, 
Yangın eczHı 95 ,, 

595 .-

674 .15 

671 ,:;o 

1383.90 

46 13 aç. ekı. 14 

44 62 ,, 14,30 

" 1~30 

50 36 
" 

16,30 

103 74 
" 

1 - Şartnameleri mucibince satın alınacak olan Yu· 
karda miktarı. yazılı yangın söndilrme levazımı hizalarında 
gösterilen usullerle eksiltmeye konmuıtur. 

il - Muhammen bedeli, muvakkat teminatları, eksilt· 
me saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

111 - Eksiltme 2/Vj939 ıalı günü Kabataıda Levaıım 
Şubesi Müdürlüğündeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV Şartname ve listeler her gün söı.tl geçen Şubeden 
parasız alınabilir. 

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gftn ve ıa
atte % 7,5 güvenme paralarile mezkftr Komisyona ıelme• 
leri {2586) 4-4 

• • • 
1 - Cibali tütün fabrikası için şartnamesi mucibince 3 

adet yüksek randımanlı sigara makinası kapalı zarf uıuli· 
le eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli sif (24000) lira muvakkat te
minatı 1800 liradır. · 

111 - Eksiltme 2.5.939 tarihine raslayan salı gfln8 saat 
15 de Kabataı da kAin Levaıım Şubesindeki Alım Komiı· 
yonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün paraıı:ı olarak saza sreçen 
Şudede alınabilir. 

V - Mubayaa olunacak makinalar Molinı Standart ; 
Miiller; Skoda fabrikaları mlmulatından olacaktır. • 

VI - Eksiltmeye iştirak edenler fiataız tekliflerini % 
1,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektu· 
bunu havi kapalı zarfların eksiltme için tayin edilen glln• 
de ihale saatinden bir saat evveline kadar (Saat 14 de ka· 
dar) mezkur Komiıyon Baıkanhğına makbuz mukabilinde 
vermeleri lAı:ımdır. (1711) 4-4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudication 
Mode Prix Caution. Lieu d'adJudieetion et du 

Cahier des Charres Jours Heures 
d'adjudieat. Hlimatif proviıoire 

~) Adjudications au Rabais 

Constructlon - R~paratlons -Trav. Publlcs-Maıt6rlel de Constructlon-Cartogr•phle ---.............. -~ 
Constr. mur ıoutainement bat. ecole 

lnönü (aj.) 
Constr. mo:ıument de la Republique 
Achevemeet constr. konak gouvernemen· 

tal lnce1u et conatr. cave poar archi· 
ves et local pou" a'abriter dH gaı 

aspbixiantl 
Trav. de canaliaation des MUX de pluies 

du club des ~coliers du P.R.P. 
Constr. route en beton 

Combustlble Cnrburant - Hulle 

Motorine : 40 t. - vacıoum : 1600 k. · huile 
Diescl : 1600 k. • huıle pour cylindre : 
1460 k. • huile pour couasioet : 1 t. 

Houille : 540 t. 
Boiı d 'orme : 2250 tchekls - boiı de ch6· 

ne : 700 tchekiı 
Charbon de boiı : 37 t. 
Cok : 12.35 t. 
Charbon tout venant : .200 t. • id. crible : 

275•t. 
Charboa de boiı : 2050 k. · boiıı de ceb· 

ne coup6 : 7,5 t. 

Dl ver 

Machine iı coudre des sacs : 1 p. (aj.) 

Gre a gre 

" 
2478 19 

Publique 1080 66 
et 2639 47 

,, 996 22 

" 
6364 14 

Pli cach. 5584 -

" 
6480 -

" 
,, 
• la t. 19 -
,, 

Gri a 1rre 172 -

Arroseuse : 2 p. Pli each. 
490 -

8966 -
960 -Taureau d'etaloo : 12 t~teı (r.j) 

Provlalons 

Pain : 498 t. (Cah. clı. 236 P.) 
Viande: 4 lota (Cnh. eh. 459 P.) 
Sucre en poudre et cubique (Cab. eh. 

P. 142) 
Riz: ~8.5 t. 
Frooı ıı ge blanc et kacher 
Huile d'olive&: l7450 k. 
Beurre : 47 t. (Cah eh. P. 223) 
Poiıı chiche, haricotı et lentilleı rougeı 

et vertes 
Farinc, mncaroniı, vermicellu ete. 
Oignon et pomme de terre 
Savon : 14700 k. 
Olives : 12250 k. 
Beurre: 4 t. 
Marmalade : 7 ,300 k. 
Yoğhourt de Silivri : 42 5 t 
Lait : 59 t. • yohourt : 15300 tnssc• 
CEuf s : 455000 p. 
Legumes : 39 lota (Cah. eh. P. 187) 
Rız: 10 t. 
Beurre : 2,5 t. 
Savon noir : 30 k. • savoo : 50 k . 

Pli cach. 
,, 
" 
,, 
" 
" ,, 

.. 
" 
" 
ti • 

" 
" 
" 
n 

• 

le k. O 95 

le k. o ao 
,, o 2~ 
" J 15 
,, o 40 
n O 20 

Gr6 a a-re le k. O 25 

" 
le k. 1 -

.. 
Haricots vertı : ı.t930 k. • ld. ayte kadın: Pli cach, 12014 18 

33480 k. • id. barbouoya : 46650 k. • 
courgea: 80Z45 k. • conbombreı : 
26658 p. 

B) Adjudications a la surenchere 
Moteur a maıout : 100 ı k. 
Automobile camelote (aj.) 
Fumier 
Concessioa exploit. navia-ation sur l'Eu· 

pbrate 
Cnnnp~s, tableı le. 
Boilı de •apin : 109 m3 
Minerai de fer : 4400 t. 
Chnrbon melange: 551 quiotaux 
Boiı de cheoe et charbon de boi 

Gre a i're le k. O 04 

• a2s -
" 

Pli caeh. 13500 -

2ı3 -
Publique le m. 5 05 
PJi cach. 
Publiqee 

,, 

b) uz YED LER 
izmir Orman Çevirge Müdürlüğünden : 

Pınarbaşı ve tabt&lı köyleri civnrında bolunan Karanfilkaya de· 
I t rmsnwdan kerestelite elveritli devrik on Oç metre mikap 378 

~e:im:tre mikap gayri mamul çam ankazı ile devrik kcreıteliQ'ts 

Vilayet Kayseri 19.5.39 

Municip. Giruon dana 1 moia 
Dir. Trav. Pub. Kayıeri J 0-~·39 14 -

Dir. Bieoı Natioaaux lıt. 15-5-39 14 -

478 - Municlp. b:mir 12-3-39 16 -

553 13 

124 88 
1759 88 
481 88 

25 80 

es 75 
673 -

3~48 -
688"1 56 
213l 32 

1316 25 
1279 50 
628 20 

3348 75 
702 90 

933 98 
616 50 
330 75 
229 69 
345 -
103 50 
6:\7 50 
588 38 
580 -

2799 34 
187 50 
187 50 

331 53 

6-

41 29 

il 50 

Municip. Akhisar 15-3~9 15 -

15-5-38 15 -
17-5-39 15 -

,, 
" Com. Ach. Lycees İst. 

" 
,, 17-5-59 15 -

" " 
17-5 39 15 -

,, ,, 17-~-a9 15 -

Com. Perm. Municip. lat, 2-5-39 14 30 

Com Acb. Econ. Monop. Kabatacbe 22-5·39 16 -
Com. Ach. Corpı Armee Çorlu 1!'S·!'S-39 J6 -
Vil. İçel 2-5-39 15 -

Com. Ach. Lyceea İat. 
., 

" 
• " 
,, ,, 
" ,, 
" " 
" ,, 

" 

" " ,, ,, 
n " 
" ,, 
" " 
" ,, 
,, ,, 
., 

" ,, ,, 
" " Com. Acb. Comm. Naval Marmara 

" ,, 
CıJm. Aoh. lnt. Tophane 

,, ,, 

Com. Perm. Municip. İııt. 
Vil. Yozıat 
Com. Ach. lnt. Ank. 
Municip. Birecik 

Dir. Economat Mioiııt. Econoaıi• 
Chef F or~t Kemalpaşa 
Dir. Fiıc Anamur 
Dir. Foreb lzmir 
Cbef Fores Dörtyol 

15~-39 13 -
15-5-39 15 -
15-5-39 15 -

15-5-39 15 -
15-5-39 15 -
15-5-39 15 -
15-5-39 15 -
15-5-39 16 -

13-5-39 16 -
ı5-5-a9 1a -
17-5-39 15 -
17-~-39 15 -
17-5-39 15 -
17-5-39 15 -
17-5-39 15 -
17.5.39 15 -
17-5-39 15 -
17-5-39 15 -
3-5-39 14 -
3-5-39 15 -
2-j-39 15 30 
2-j-39 15 30 

3-5-39 14 30 
4-5-39 14 -
2-5-39 l 1 -

1!5-5-39 14 -

4-~-39 lO -
8-5-39 14 -
2-5-39 14 -

12-5-39 15 -
9.5.39 15 -

gayri aalih 446 kental çam odunu 15 giln müddetle açık artırma ile 
sataşa çı~ar.ılmııtı~. Kereateliğe elver'.tli olan. çam enkazının beher ı 
melre mıkabı 50a kuruştur. Kerestelığe ırayn ıalih.çnm odunun b~
her kentalı altı kuruştur. Bunların ber ikisinin muhammen bedeli 
752 kuruştur. ihale 8.5.939 tarihine milaadif pazartesi günü aaat on 
bette Gazi bulvarında Demirelli hanında orman çevirıe nıüdilrlQ
ğünde yapılrcakhr. 

f ula molümat almak iıtiyen taliplerin orlllan çevirge müdür· 
lütüne müracat etmeleri ilin olunur. 

--~:;/ 
:Z~-

dsıı: 
Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komısyonu~ ulaC'~jl~ 

Harh okulu civarında birikrniş olan gtibreler :ıa r• z.S.5 
TR/ip olanlar glibreyi mahallinde gördükten 5011k0ıııisf0' 

salı giinü saat t l de Ankara Lv. amirliği satın alma 
nuna gelmeleri. 

İktısad Vıklleıi Levazım Müdürliığündcn: ib'rt 
Vekalette mevcud muhtelif tipte ve 16ıt parçada11

116ıııl11'1: 
d 1 

. . kll ,,,, 
san a ya, koltuk, kanepe ve masalar eskımış ve bOıı 

bir lıaldr olduklarmrlan dolayı satılacaktır. Ayrı ayr~& clı>I 
kıymet takdir ettirılmiş olup yekunu 223 liraya bııhc 
tadır. Her cins ayrı ayrı SJtıla~.ıktır. r·e 

Müzayede 4.5.939 perşembe günü saat 10 da y~rı ;e ~ 
vekalet binasında teşekkül edecek komisyon huzuruıı 8 

lediyeden gönderilecek tellal marffetiyle yaptırılacaktıf· 
tiye ve diğer resiml~r alıcıya aitti r. ·· rıııe 

Taliplerin aynı gün ve saatte ayrıca eşyaları go rırs 
izahat almak istiy~nlerin her ~ün nıüdürlüğüınüze ıJI 
lan ilan olunur. 

Birecik Belediyesinden : . deki ~ 
1!11500 ı· h · F l · ·· erııı 9 i:) ıra mu ammen bedclı mıt ne 1rı uz 

milerin işl .. tmc imtiyazlı l lıaziıan 939 dan 31 Ulfl}Ş:rıo•
karlar kapalı zarf usulile müzayedeye çıkarılmıotır• 

her z~man beleôiy~den isteoilebilir. d' ede 
1h.1 le 15 5 939 pazartesi günü ı.-aat 14 te Bele ı} 

pı1acaktır. dtıı 
İsteklilerin }üzde 7,5 tenıinatlarile beraber ihale 

aaat evvel zarflarmı vermeleri ilan olunur. 

Anamur· Mal Müdürlüğünden : 
Anamur kazasının melleç mevkiinde bulunıııt ıo~ 

4400 ton tahmin edilen demir cevherlerin beh~r 11rf 
takdir edilen t lO kuruş bedel üzerinden ve kapa 

1 

sulile müzayedeye konulmuştur. 
0 0 

1' 
2 5.9~9 günü saat 14 de ihalesi yapılacağın ;11,ı 

olanların teminat akçelerini ınüstaciben ınüracaa 
olunur. 

. İzmir Orman Çevirge MUdürlüğünden · bıll 
lzmir meı kez kazasının Tırazlı köyil civarınd~ • ~6~ 

Ceviznlam devlet ormanından 408 kental pırn° vt ,~ 
24.4,939 tarihinden itibnren t 5 gün müddetle serb o>e~ 
ma ile satışa çıkarılmıştır. B.!her kentalin nıubaıP ~ııf' 
deli 36 .kuruştur. Teminatı muvakkate 11 li~a 16 Gıı~ 
İhale 9,5.939 tarihine müsadif salı günü İzmırd~ )il~ 
varında Demirelli hanında orman çevirge oıüdur .0 o 
sında yapılacaktır. Fazla malümat almak isteyeoıer• 
çevırge müdürlUğüne müracaatları ilan olunur. 

Dörtyol Orman Bölge Şefliğinden : f - ,~ 
.... Dortyolun Kumluca ormanından bin kent• l 111', 

muru 35 kuruş muhammen bedelle ve bin kent~biıııl'' 
dunu 12 kuruş muhammen bedelle 24.4.939 tar• 0 0 

1 
haren açık arttırmaya konulmuş olup talipleriD d• 
minat akçalarını hamilen 9.5.939 salı günü saat 15 toll~e 
satış komisyonuna müracaatları ile bnna ait ş9r ı1'0 
mukavelename projelerini Ankara orman unıu 111 V 
ğünden, Seyhan orman baş mühendisJiğjnden \'~ 
orman bölge şefliğinden alabilecekleri ilan oıuııııl' 

. . İzmir Orman Çevirge MüdürlüğündePd~ ~ 
lzmır merkeı: kazasının Çam köyü civorıJJ şı~ / 

Andondağı devlet ormanından 55 l kental k•r• rb' 
27.4.939 tarihinden itibaren 15 gün müddetle ie 

tırma ile satışa çıkarılmıştır. to'' 
Beher kentalinin muhammen bedeli 28 kurıJf g 

n:tı m~vakkate 11 lira 50 kuruştur. ihale 12.6.~3 btft 
musadıf cuma günü saat 15 de lzmirde Gaıı. ııP 
Demirelli hanında orman çevirge müdürlüğü bııı' 
pıla-caktır. . s' 

Fada malumat almak istiyenlerin orman çe\'ır 
lüğüne müracaatları ilan olunur. 

imtiyaz Hhibl ve yau işleri Direktörü : . 

Bnaddıtı yır : Merkez Ba11mevi, Galat• 


