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Umum Tüccarların ve ahhitlerin~'.mesleki Organıdır 

~KONOMil 
~ HABERLE 

,,. ~~lltereye Fazla lhra. ' Kllrlng hesapları baki

yapmak için Tetkik- yelerl ve kredlll ithalii
h1r 

~lttıaat Veklleti mevcut ticaret 1 

tınaları b\llWmlerinde icap e-

ta Alt taahUtler 

,-:......-==-:::.::: .. :: ... ===~===~==:'.:-=-=·::-==::-====-:::-:-:.·"" 

il HAREKETLERi il 
'-
Ermis-Emnlyet.Kartal 

Müttehit Konserve 
Fabrikaları Türk 

Anonim firketl 

Şirketimiz tıi11edarlaıı 14 Ha· 
ziran Ht.i~ çurşamba günü saat 
10,30 da Ayvansar&yda fabrıkada 
fevkalade hey~ti umumiye içtı· 

maına davet oıunurlar. 

Müzakerat Ru:znam~si 

--=====' 
mumiyeye iştirak edebilirler. 

İdare Mecliıi ----------
Altln Yıldız Mensucat 

T. A. Ş. 

tıı ilaveler ve tadilatı icra etmek 
~te ihraç emlialarımı:ı:la alika

baıı firmaların ınaluwatları na 
ij'lcaat etmektedir. 

Bu vaziyet ihracatçılarımız a
'-ıııda ihraç emtialarımızın fngil
ır,,_ ıreniş mikyaıta sevki için 
t"cut imkanların arlmlacağı ıek· 
~de tefsir edilmekte ve piyasa-

1) Şirket dahilı nizamnamesi· 
oin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, l l, 12, 
14, 22, 23, 24, 25, t.1, 33, 34, 36, 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban· 37, 38, 40, 41, 42 ve 44 üncü 
kasındaki kliring heıaplan borçlu maddelerioiu tndili hakkında ida-

Türkiye Cumhuriyet Merkeı 

Bankasından alınan heııap hütAsa
larına göre 27.5.!:}39 tarihindeki 
kliriııg hesapları bakiyeleri. 

CETVEL 1 

Tasfiye halin4e buluuao mez
kür Şirket Umumi He} etı geçen 
31 mart 1939 tıaihinde yı.pılnıı' 

olan içtimada tcaavu ara hası\ 
olmu. dola1 ıail.: ıçtima 2.ııayıs 1939 
t rıhıne müudıt ~alı güuü saat 
ona talik edılmiş oldı.ı~undan 

mc2kür ııüode Süwer Bank İılıtn
bul şubesind0 tediye memuru bay 
Halil fcvzı Sayıo'ıo rel ıliği altın· 

da toplnnıuış ve atideki kararla'r 
ittıfakla ıitıbaz edılınişlir: 

~da mühim bir hldiae olarak 
bakiyeleri re mcclı11oın teklifı. Ru2aameoin biriuci mAddesi mu· 

cibiace taafıye memurla.rı ve mu· 
rakıp raporları okunup mündere

ıe ıenetlerile müe11iı hisse atoel· catları taavıp edildi. 

i~ltki olunmaktadır. İngiıtereye Memleket Miktar T. L. 2) Dahili niıamnamenin teklif 
------ edilen tadilatına röre t irket hiı-h ll~ı:ıileuile~ek mallar hakkında - ---

btınıiı.de lııgilizl~rle it yapan Belcika 
,~alar. tarafı~dan d~hi piyasa ha-: Çekoslovakya 
tllerıue daır malumat toplan· Finlanaiya 

~ttır. Fransa 

---·---- Holanda 
inıriltere 

tıltlk Piyasası Hararetli İspanya 
İsveç 
iıviçre 
İtalya 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 

... Bir ay zaıfındıa ıehrimi.ı piya
ındıa 350J bal yay i ı.aütecavia 

ti" Hlılmııtır. 
Geçen ay ba~ında \alepleriu 

~~ olmaaı dolayııile durguu ıreç
t'1t olan tiftik piyasaıı ayın aon 
~illerinde canlanmıı ve fiyatlar 

'it 1tıiktar 7ükaelmiştir. 

s. s. c. i. 
Yugoslavya 
Yuııaniıtan 

CETVEL 2 

649,400 
3,3u9,60U 

788,701 
3.484,000 

710,900 
l 1,414,800 

270,700 
3,077,80J 

825,\W ı 
2, 177,700 
1,370,200 

70j,400 
174, 100 
93:1,600 
493,600 
149,900 

lerinın tebdili. Ruzoanıeoıo ıkinci maddeıi 

Heyeti umumiyeye ittirsk e- mucıbınce ta&fıye bıliıoçoıu t"t · 
debilmek içio hissedarların içtuna kık ve tıııdık olunmuş ve taafıye 
aüoüoden bir h ft evvel tirkct memurlıırile murakıbın ibralarına 
merkezine müracaatle hia8e ae- karar verildi. 
uedlcrini depo ederek duhuliye l{uz.nameDİo üçüncü maddesi· 
karh almalau rıca olunur. Mıılı ne geçilerek beoü:ı işleri hitam 
müeuı::a:lerce veı itecek ilmüha· bul ayaıa tadiy muamelatının 
herler l.i.~eleriu lerdii mahiyetin- ! devaınınn ve ıa.diye mcıwurlarılo 
dtt kabul '-!dılecektir. Bir hiasoy11 ı murakıbın kcwakiD vazifc=leriodc 
ubip olaular da ifbu heyeti u-

1 
kalmalarına karar verildi. 

a) MUNA ALAR 
Bu yükselişe Almanyadan per· 

~İltr ırclmeai ve ingıli:zlerin do 
:;Ylıa ile alikad.,.r olmaları aebep 
Qauftur. 

ln~aat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 
Muhtelif memleketlerin Mukez Y 

Oatak tiftikleri 125 - 130, Ka
~biıar, Kütahy1t malları 112 - l 13, 
~llltara, Polatlı malları 105 - l 10, 
it ba cins mallar iae 75 • 80 kuruf• 

il ıatılmııtır. 

b· 1-lalen i.tanbul piyasasında 20 
1~ 1 11. balye kadar tiftik ıtoku var• 

b· it, 

-~·-----
tt1e91n ve Sahtiyan iste· 

yorlar 

Almuya için yarım İflenmİf 
ııa,tin ve sahtiyan talepleri devam 
'lQıektedir, 

d Hafta içinde lıtanbul piyaaaaıo
. 'tı 20 bin kilo meşin ve sahtiyan 
İlltaç edilmittir. 

1 a. malların beher kilosu 105· ı 
07 kurut arasında aatılmııtır. 
İımir ve Mcr.inden de Alman· 

>'1• meıia ve aa htiyan ihraç edil· 1 
"'•idedir. ı 

-·-
~ beri Stoku Kaımayor 

fi I Tilki derilerine yeniden talep· 
1 

'' vuku bulmuştur. ı 
Almanya için 2500 tilki derisi 

~.lfti 325 kuruıtan Trakya menıe- ı1 1 1ballar ıatılmıfbr. 
Küçük parti lıalinde ve Utak 

~•rilerl çifti 14 • 16 liradan, kun- l 

~.Ilı çifti li liradan, çakal derileri 
1 

ıif•i 75 • 90 kurut arasında 1atıl
'-'1ttır. 

Satııların bu tekilde duamı 
~•linde deri ıtokları tamamen ttt
•ı:ıecekUr. 

Bankalarında tutulan kliring be 
aaplarındaki alacaklarımız 

Memleket Miktar T. L. 

Almanya A. Hesabı 
,, B. Heıabı 

Eıtonya 

Letonya 
Yunanistan C. HHabı 
Lehiıtan 

8,063,JGO 
46,400 
3,900 

34,600 
155,3LO 

Ankara Borsası 
2-6-939 
ÇEKLER 

Londra 6.9.3 
Navyork 126.6175 

Parla 3.SMO 

Mili.o o 6.66 
Ceoevre 28.565, 

Amıterdam 67.825 

BerUn 50.8025 
Br<Uceel 21.5575 

Atina 1.0825 

Sofya 1.56 
Madrit 14.035 

Vartova 23.845 
Budapeıte 24.8425 

Bükret 0.9050 

Belgrad 2.892n 

Yokohama 34.62 
Stokholm 30.537~ 

Moakova !3.90'l5 

ESHAM ve TAHVİLAT 

Erıani 
Sıvaa·Eraurum 5 

19.2() 
l9.f6 

Zonguldak Valiliğinden : 

Zonguldak Viliyeti içinde Beycuma ,, Çaycuma yolunda 
yapılacak 70000 lira keşif bedelli şose inşaatı işi kapalı 
zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. . 

Eksiltmesi 15.6.939 günü saat 1 l de Zonguldak Vila· 
yet Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 
Zonguldak Nafıa Müdürlüğünde ve Daimi Encümen kale
minde görülebilir. 

Muvakkat teminat 5250 liradır. Eksiltmeye girmek is
tiyenlerin ihale gününden sekiz gün evvel Zonguldak Vi
layetine mür~caat ederek Vilayet makamından alınmış mü
teahhidlik ehliyet vesikasile Ticaret Odasından bu yıl için
de alınmış vesika ve muvakkat teminatlarile birlikte teklif 
mektublarını yukarıdaki günde ihale saatinden bir saat ev· 
veline kadar Vilayet Daimi Encümen Reisliğine vermeleri 

ilin olunur. 

Ayvalık Belediyesinden : 
Ayvrıhk Sahil caddesinde Macaron deresi üı erine inşa edi

lecek olan 1248 lira bedeli keşıfli betonıı.rmc köprünün in~aatı 
l.6.939 tarihinden itibaren :lO gUn müddetle kapuh zarf usu
lıle münakasaya konulmuştur. T.lliplerin keşifname ve şartna
meyi görmek üzrre Belediycıııi..ı: Fen Şubesine müracaatleri 

ilan oluııur. 

C. H. P. Seyhan İlyönkurul Başkanlığından: 
29.5.939 pazartesi günü saat 15 de parti binasında 

arttırma ile ihalesi yapılacağı ilan edilen: 
Adanada asfalt cadde üzerinde inşa edilmekte olan 

parti ve halkevi binasınm 9897 lira 80 kuruş keşif bedelli 
dahiliye harici 11va işleri ve 4151 .lira 26 kuru~ keıif be
delli ahşap parke döıeme ve Hnolyom ferşi için talip 
I çıkmadığından pazarlıkla ihalesine karar verilmiıtır. 

İhale 8.6.939 perşembe günü saat 16 da parti binasında 
yapılacaktır. 

Keşifnameleri görmek için İlyönkurul kalemine mü
racaat etmelidir. 

Taliplerin her işe ait keıif tutarının 7 ,6 nlsbetinde 
mu\ akkat teminat vermeleri ve bu işleri yapmaya mukte· 
dir bulunduğuna dair nafıa müdürlüğünden ehliyet veıikaıı 
almış olmaları ilan olunur. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lev. 

İzmir Belediyesinden : 
Formol kristalize. kıoeolin ve kükürtten ibaret tebhir 

ilaçları satın alınması, başhekimlikteki ıartnamesi muci
bince 13.ti.939 salı günü saat 16 ya uzablm1ştır. Muhammen 
bedeli 1 LOO liradır. İştirak edenler 83 lira muvakkat temi
nat makbuzu ile encümene gelirler. 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

Bahhsir Belediye Reisliğinden : 

Tenviratı umumiye için alınacak ampullerin nevi ye ınik

tarile uıulıammen bedelleri a~ağıda ~öıııltrt'rilnıi~ olan ampuller 
30.5.939 tarıhindeıı iıibareo 15 gün müddetle eksiltmeğe kon· 
mu~tur. 

İha ı e~i 14.6.939 çarşamba günü saat 15 <le Beleaiye Encü
meniude yapılacaktır. Eksiltmeye iştirak edeceklerin % 7,5 
temirıatlıırını daha evvel Belediye vezneıine yatırmaları ve fazla 
malumat almak istiyenlerio Belediyeye müracaatları ilAn olunur . 

M m: Asgarı Azami Muhamm. bed. 

25 700 1000 40 
40 12VO 1500 44 
60 250 850 57 
75 200 300 68 

ıoo ıoo · 160 82 
150 50 75 130 

Kütahya Liseıi DirektlSrltıtünden: 

- Kopalı zarf uaulile eksiltmeye konulan it: 
Kütahya lisesi binnaında vücude getirilecek 11666 lira 75 ku· 

ruş keşif bedelli kalorifer teaiHh işinden ibarettir. 
2 - 8u ite ait şartname ye enak ıuolardır: 
A) Eksiltme şartnamesi. 
B) Mukavele projeıi. 
C) Fenni şartname 
D) Nafıa işleri terniti umumlyui (Nafıa daireainde mevcuttur.ı 
E) Keşif huliıaaı cetveli. 
İıtekliler bu 4artname ve evrakı aafıa müdilrliltündeo alabi· 

lirler. 
3 - Eksiltme 29.5.39 pazartesi rünüaden itibaren 21 ıüa müd· 

delle münakasaya çıkarılmış olup 19.6-39 puarteai rünü uat 3 te 
Kütahya liaeai müdürlüğü binasında kapalı zarf uıulile yapılacak· 
tır Zarflıtr aaat 9 dan llibarea verilmeye batlanıp bir saat zarfın
da verilmit bulunacakbr. 

4 - Ekıiltmeye rirebilmek i9in isteklilerin 875 liralık temi
natlarını teklif mektublarile birlikle ibraz etmeleri f&rttır. 

5 - iıteklller mtinakasa rünü elıllyeti fenniye nıikalarını da 
teklif mektublarile beraber ibraz edeceklerdir. 

Matbaa işleri .. Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Gaziantep VilAyet Daimi Encümeninden : 
Memleket hastanesine ait 330 lira 50 kuruı muham

men bedelli 21 kalem eyrakı matbua açık eksiltmeye kor 
nulmuştur. Taliplerin 8.6.939 perşembe günü saat 14 do 
24 lira 79 kuruşluk muvakkat teminab hamilen villyet en• 
cümenine müracaatları ilAn olunur. 

Mobilya, ve Büro Eşya, Muşamba, Halı v.s. 
Halkevi binasında linolyon ferşi. Bak: infaat ıütununda 

C. H. P. Seyhan İlyönkurul Bqkanlıa-ı lllnına. 

Nakliyat-Boşaltma-Yükletme 

Diyarbakır inhisarlar Ba§mtidürlüğünden : 

Di} ar bakır istasyonundan inbtsarlar anbarıaı ve bu an· 



4 Haziran 1939 1'1ü_gakae~ Gazeteaı 

n n münakasa ve müzayedeler Listesi . 
-- -- ----·------------~--~_,,_ ____ _ 

Cinsi Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

A) Münakasalar 

ın,aat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme Harita 

Halkevi binasın~'\ yap. dahili ve harici sı- Paz. 9897 80 C. H. P. Seyhan İlyönkurul Bafkan. 8-6-39 16 -
va i.ile ri (temd.) 

Halkevi binaiında yap. parke döşeme ve ,, 4151 26 ,, ,, ,, 8 S.39 16 -
lioolyon ferşi (temd.) 

ll:içlar, Klinik ve ispençiyari aıat, Hastane Lvz· 

Formol lnistnlize, küktrt v s. (temd.) 1100 - 83 - İzmir Belediyes 13-6-39 16 -

Elektrlk-Havagazı-Kalorlfer teslsatve malzemesl) 

Kütahya lisesi binasında yap. kalorifer 
teıisab 

Elektrik ampulleri 

Kapalı z. ~ 1666 75 

Aç. eka. 

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levazcmı 

Enakı matbua: 21 kalem Aç eks. 330 50 

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

Halkevi binasında vap. linoleyom ferşi Paz. 
(Bak. inş. sütununa) 

Nakliyat Boşaltma- Yükletme 

Butday nakli 
İnhiaarlar mamulatı nakli 
Kooperatifler B:rliğimn kere_te nakliye 

ve hammnliye komisyonculuğu (temd.) 

Erzak, Zahire Et, ve Sebze· 

Erzak: 52 kalem 
,, aalça, patates, soğan, nohut, teker 
ıüt, et, v.ı. 

Ekmek cezaevi için 

(B Müzayedeler 

An kaz kaldırılması 

Kömür, odun, Çam, mertek ve araba par-
mağı (temd.) 

Direk 
Eski otomobil 

Aç. eks 
,, 

Aç. eka. 

Aç. eks. 
,, 

Kapalı z, 

Paz. 

Aç. art. 
Paz. 

1333 

10000 -

350 -
206 56 

bar veya f tasyondan Mardrn Cizre - Nu aybin - Kızıltepe 

Midyat - Silvan - Ergani ve Çermik İnhisarlar idaresi aubarıa
rıoa 939 mali yılı zarfında çoğalıp azalm:ık üıere tahminen 1.5 
milyon kilo tuzun nakliyesi açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 25 bın Jiratlır. 
İlk pey akçesi 1875 Jinıdır. 
Eksiltme 12.6.939 pazartesi günü saat 10 da Diyarbakır 

inhisarlar 83şmüdürliiğilnde yapılaoaktır. 

875 - Kütahya Lisesi Direk. 19-6 39 15 -

Balıkeair Belediyesi 14-6-39 15 -

24 79 Gaziantep Vilayeti 8 6-39 14 -

- - C. H. P. Seyhan İlyönkurul Başkas. 8-6-39 16 -

139 -

99 89 

750 -

26 25 
15 50 

71 54 

Toprak. Mahs. Ofisi Urfa Ajnnsı 
Kooya inhisarlar Başmüd. 
lzmir İncir ve Üzüm Satıf Koope

ratifleri Birliği 

Gaziantep Vilayeti 
Yozgat ,, 

,, C. Müddeium. 

İst. Belediyeıi 
Seyhtıo Orman Çcvirge Müd. 

Kütahya Orman Çevirge Müd. 
Konya Defterdarllğı 

Tahmin ediJen bedel 4956 liradır. 

18·5-39 itib. 1 ay 
15-6-39 15 -
10-6·39 11 -

8-6-39 14 -
8-6 39 14-

14-6·39 16 -

5-6-39 14 30 
9-6-39 15 -

22-6-39 14 -
14-6-39 14 -

E\.isiltme 20 haziran 939 salı glinft, saat 15 de başTe
kalet evrak ve levazım müdürlüğündeki eksiltme komis
yonunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat akçeıi 371 lira 50 kuruştur, eksil
tmeye girecekler ; eksiltmeden evvel bu parayı maliye mer· 
kez muhasebeciliği veznesine yatırarak alacakları makbuz 
ile birlikte komisyona müracaat edeceklerdir. 

Eksiltme şartnamesi evrak ve levazım müdürlüğünde 
görülebilir. 

Toprak Mahsulleri Ofisi Urfa Ajansından: 
Depolarımızda mevcut buğdayların bir sene müddetle 1 

çuvallanarak Akçakale istasyonuna nakli, vagona yükletil
mesi işi 18.5 39 tarihinden itibaren bir ay müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. Talip olanların şartnameyi öğren
mek üzere ajansımıza müracaatları. 

Manisa Belediyesinden : 
Numunelerine tevfıkan 445 teneke benzin 1228 lira 75 kuru 

" " 40 ,, makine yağı 130 Jira 
,, ,, 5 ,, valvalin 28 lira 75 kuru§ 

Konya İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 
Karaman istasyonundan İnhisarlar anbarma ve Erme

neğe ve bu mahallerden geri gönderilecek bilumum me· 
vaddı inhisariyenin ve zurufun bir sene müddetle nakli 20 
1ıün için açık eksiltmeye konmuştur. 

Bu işe ait şartnameyj görmek istiyenlerin Konya inhi· 
sarlar başmüdUrliığü ile Karaman inhisarlar başmemurlu
ğuna müracaat eylemeleri. 

İhale l 5.6.939 perşembe günü saat l 5 de Konya inhi 
sarlar başmüdürlüğü odasında yapılacaktır. 

Münakasaya girmek için l 39 lira muvakkat teminat 
vermeleri şarttır. 

İzmir incir ve Üzüm Tarım Satış ~ooperatifleri Birliğinden : 

Birliğimizin kereste nakliye ve hemmaliye komisyon
culuğu için 31.5.9 ~9 çarşamba glinü saat 15 de yapılacağı 
ilin edilmiş olan açık eksiltmenin ayni şerait dahilinde 10 
haziran cumartesi günü saat l l e talik edildiği ilan olunur. 

Mahrukat, Benzin, l\1akina yağları v. s. 

BaşvekAlet Evrak ve Levazım Müdürlüğünden: 

Açık eksiltmeye konulan iş 28000 litre benzindir : 
İhıde açık eksiltme suretiyle yapılacaktır, 

,, ,, 10 " greı yağı 57 lirıı 50 kuruo 
,, ,, 20 ,, motorin 28 lira. 
Muhammen kıymetle ve ayrı syn §artnamelerle açık ek· 

sıltmeye konulwuştul". Taliplerıu % 7,5 muvakkat tenıınatJa
rile 14.6.9J9 ıarıbiue raslıyan çarşamba günü ::ıaat 15 de Ma
nisa beledıyesine müracaatlarr. 

• • • 
Benzm, gaz, odun, meşe kömürü ve mad~n kömürü alınıı

cnktır. Hak : Erzak sütununa İçel Vilayeti ila.nıoa. 
1 .. 

Müteferrik 

İzmir Belediyesinden : 
Belediye hııvagazı fabrikasında tesis editecek ayar is

taiyonu ahit ve malzeme ve teferrüatı satın alınması baş
kAtiplıkteki şartnamesi veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 2800 lira olup ihalesi l l .7.39 salı günü 
saat 16 dadır. İştirak edecekler 210 liralık teminat makbu
zu ile encümene gelirler. --. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğil Merkeı 
Satınalma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (4042) lira olan 35 kalem reıim 
malzemesi Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma 
Komisyonunca 20.6. L939 salı günü saat 14,30 da açık ekıilt· 
me ile ihale edilecektir. 

İstanbul Daimi Encümeninden : 
Eminönü iııtimlAk saba11na rutlayan Şeyh Mehmet G~1~ 

· lani ınahalleıioin 404 cil ada da 9 parHl 7 kapı N. lu bııt~ 
enkıızıodan mütevellit toprak ve saire bir hafta sarfıod• k• 
dırılmak üzere 350 lira tahmin edilen bedel üzerinden pıstr 
lığa çıkarılmı,tır. 

Taliplerin 26 lira 25 kuruşluk ilk teminat · makbu• 1•:~ 
mektupları ile ihale günü olan 5.6.W9 tarihinde aaat on d Jt 
buçuğa kadıır fstanbul Daimi encümenine mt1racaattarı 
zundır. 

Şartname parasız olarak komisyondan verilir. T•liP 
rin muvakkat teminat olan (303) lira ( 15) kuruş ve 24gO 
maralı kanunun 2 ve 3, maddelerindeki vesaikle kollli~ 
cu olmadıklarına dair ve bu işle alakadar tüccardan ° 
larına dair Ticaret odası vesikasiyle mezkür gün ve 

111 

komisyona müracaatları . 

MilJi Müdafaa Vek4leti Satınalma Komiıyonundall: 

Yerli mamulatından ve beher adedine tahıniP edi 
fiatı 240 lira olan 1 OU adet temizlik arabası kapalı JI cı 
Satm elmacakt r. Eksiltme 22.6.939 perşembe günü ••'~ ~r 
te Ankarada M.M.V. Sntınalma Komisyonunda yapıla~• ~ 
İlk teminat 1800 lira olup şartnamesi Ankarada Kooıı~1 Str 
da görülebilir. İsteklilerin kanuni teminat ve vesaikle bı~ 
te işbu eksiltmeye konulan işlerle meşgül tüccardan °1 

larınn dair vesnikle birlikte teklif mektuplarını eksiltllle 
atinden bir saat evveline kadar Ankarada M.M.V. Satın 
Komisyona vermeleri. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürliiğü Merkez SatınalıJJS 
KomİS) onundan : d 

Tahmin edilen bedeli 2400 Jira olan 200 adet bo~ i9P~ 
varili askeri :Fabrikalnr umum nıüdürlii~ü merkez ss110.~ 
komisyonunca 20.7 9~~9 perşembe gunü saat 14 te açık ek•' 
ile ihale edilecektir. . 

1 Şartname para&ız olarak komis} ondan verilir. TshP
2 muvakkat teminat olun 180 füa 2490 numarııh kaouııuo l 

3 maddelerindeki ve~ıaikle komisyoncu olmadıldarıoa 11 i~ bu 
işle nlAkadar tüccardan olduklarına dair ticaret odası f

11 lı 
siyle mezkur gün ve saatte komisyona mtiracaatları. 1'd 

Edirne Valiliğinden : ~b~ 
Edirne vilayeti için Emil maro 4 bis çift paroalı ~ iP' 

makinesinden 8 nded mubayaa edilecektir. Talip ol•0 
1e 

kor~ılıklı eksiltmeye iştirak: etmek üzere 26.6.939 paıP 
güaü Edirne Valiliğine aıuracaatleri iliu olunur. 

Erzak, Zahire, et ve Sebze : 

Muğla Askeri Satınalma Komisyonundan : 

~ıtı 
le 

Muğla garnizonu için 85000 kilo sığır eti kapalı •' ' 
eksilimeye konulmuştur. İhalesi 19.6.939 pazartesi a-nnO e 
15 te Muğlada dağ tuğ. Satınala Komisyonunda yapıl~J i ~İş 
tır. Tutarı 19550 lira ilk teminatı 1467 liradır. lstekh ~ lırı 
kanuni vesaiki haiz olmaları lazımdır. Teklif mektuplat• 

1 

le saatinden bir saat evveline kadar verilmelidir. Ş•rt11~ 
si Muğlada Komisyonda görülebilir. İsteklilerin Mul' 
Komisyona müracaatları. 

'tı 
tı 

İstanbul Komuttmlığı atınalma Komisyonundan : ~ •l 

1~tanbul Komutanlığma bağlı birli.kler için 80 bin ~ ı 
sadcya~ şerait ve evsafı dahilinde satın alınacaktır. Kapalı • il 

la ihaleei 20.6.939 alı günü saat 15 de yapılacaktır. Mııb~ l 
men kıymeti 75200 liradır. ılk teminf>tı 5010 !iradır, Şıırtıı• ~ 
si bedeli mukabilinde komisyondan verilebilir. ıı 

İlk teminat makbuzu veya mektuplarilR 2490 sayılı .i•1 
nuıı 2 ve 3 maddelerinde yaııh vesikalarile beraber ıb• ı 
günü ıhale saatinden bir saat evveline kadar teklif rneit~ 
rıaı Fındıklıda komutanlık satınalma Komisyonuna verOl 

' 

Ankara Levazım Amirliği Satmnlına KomisyonuodaD: ef'. 
Ankara garnizon birlikleri ihtiyacı için 820 ton sığır 10e~ 

keçi eti kapalı ıarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin b' 8111 

112 bin Jira ilk teminatı 68i0 liradır. Eksiltmesi 20.6.939 4rjJ 
gilııü saat 15 dedir. Eksiltmeye gireceklerin eksiltme gün j tıft' 
sayılı kanunun. 2 ve 3 marldeleriade istenilen belgelerltı t ~ 
likte ihale gün ve saatinden bir saat evvelin~ kadar teınlll~erf· 
teklif mPktuplarını Ankarada Lv. anı. sa. al. ko. na veroı• 

~ 

le 
il' 

Yozgat C. M. Urnuuıiliğinden : 

Yozgat ceza evinin 22.6.1939 tarihinden 31.&. t940 •O' 
ribine kadar ckmek-ıhtiyacı kapalı zarf usulile ekeihııeY8 

mılnıu§tur. 
1
if 

Ekmek safi buğdaydan ve fabrika ununun birinci 111~jJO 
den yüz kiloya mukabil üçüncü nevi fabrika unundan 50b i~' 
karıııt1rılmak yani iki nisbetinde koııulan birinci nevi fa~~ L I 
ununa bir niabetinde üçtincil nevi fabrika unu tahlil •' ~ 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 27.5.1939 vaziyeti 
f 
11• 

.~ 

Lira AKTiF PASİF Lira 

17. 164.264.-

,. . . . 
t~ 4ilcieki ıl/ulıabirlı•r: u,... . . . . . . 

~teki .\fulıabirler: 
a.fi ıKg. 9.058.321 
tahvil kabil ıerbeıt dövizler 
dövizler ve borçlu kliring 

iııe tahvilleri: 
~e edilen evrakı nakdiye kar-. . . . . . . . . . . 

Un ~ inci maddelerine tev
liaıine taraftndan nld tediyat. 

at cı1zdcım : 
bonoları • . • • • 

Qm ve lahvildt cü.ıdam: 
~tubto edilen evrakı naktiye

t ~ kartılıtı eaham ve tahvilat 
bari kıymetle • • • • • • 

' Strbeıt eıbam ve tahvilat : 

vadeli avanı . • 
~e döviz ü:ı.erine • • 

U&t üaerine • • 

24.142.910, 17 
16.284.220,-
1.436.972.75 

761.254.98 

12.741.252,48 
930,07 

11.199.219,78 

158. 748.563,-

17.051.459,-

l 14.806.784,69 

43.197.683,47 
7.897.104,-

8.574.000,-
33.483, 11 

7.808.79ı, 15 

rekıirı 

41.864. ı 02,92 

761.254.98 

23.941.422.33 

141.697. 104,-

114.806.764,59 

51.094.787,47 

16.416.277,26 
4.500.000,-

14.40t.924,4:S 

409.483.658.-

Sermaye • . • • 
//ıtiyat akçesi: 

Adi ve fevkalade. 
Huıuıi • . • . • . 

1'ı•drıviildeki /Jwıknollıır : 
Deruhte edilen evrakı naktiye • 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tev
fikan:hazine tarafından vaki tediyat 

Deruhte edilen evrakı nakdiye ba
kiyesi . . • • . . • • . • 

Karşılığı tamamen altın olarak ila-
veten tedavüle va:ıedilen. • 

Reeskont mukabili ilaveten teda. 
vazed . . • • • 
Tıirk lirası Nevduatı 
Döviz T(l(ıhhüdatı : 

Altına tah•il kabil dözizler . • • 
Diğer dövizler ve alacaklı kliring 

bakiyeleri . • . . • • . . . 

Muhtelif • • • • • • • • • • 

4.217.134,~ 
6.000.000,-

158.748 563,-

t7 .051.459,-

14 l.697. I04,-

19.000.000, -

10.217.134,~ 

69.000.000,- 229.697.104,-

22.537.890,44 

4.608,96 

29.762.823,24 29. 762.432,20 
102.264.097.J 1 

rekıiıı 409.483.658 

1939 tarihinden itibaren: lıkonto haddi % Altın üzerine avan• % 3 

1ile ekmek yapılacak bedeli muhammen on bin liradır. ! 
l'eklifoımeler 14.6.9.39 tarihine ruiba<lif çarşumba 'tinü 
16 ya kadar komiıyon riyaııetine verilecek ve ayııi saatte 
buriyet müddeiumumiliği makamında açılacaktır. 
lıbu ekııiltmeye i~tir&k edı:ceklerin % de yedi buçuk nİ!!· 

1'de olan 750 lira teminatı muvakkate vermeleri ve fazla 
~llıat almak iıteyenlı!rin ceza evi müdürlüğüne ınüracaat ey
leri illa olunur. 

İçel Villyett Dairr.t Encümeninden : 

Cinsi kilo kilo kuruş 
Patatf's 2400 3000 6 
Salça 1000 t 500 25 
Has ekmek 12000 17000 10 
Soğan 1000 1500 6 
Çekilmiı tuı: 1000 1500 7 
Nohut 500 1000 1 
Şeker 1500 2500 32 
Süt 15000 20000 15 
Mercimek 500 1 OCO 7 
Kuru faaulya 1000 1500 7 

Miktarı Tntarı Muv. te. Et 7200 10000 40 
Nev'i kilo Lira k~. Lira kf. Malatya kayısı 240 300 50 

• • Ekmek }(l.000 900 67,60 Yukarıda cioa ve müfredatı yazılı hastane en:Akının 

• • Peksinıt:t 50 8 7b 66 29.5.939 gününde yapılan eksiltme sonunda talip zuhur et· 

• Un 100 10 50 79 mediğinden 10 gün müddetle tekrar ikinci eksiltmeye vaz 
100 t8 1,35 edilmiştir. Eksiltme 8.6.939 perşembe günü saat 14 de vi· 
500 115 8,6:i liyet daimi encümeninde yapılacaktır. 

• İrmik • 
• • Makarna 
• • Şehriye 

. e 'eker 

100 23 1,73 Bu Lususa ait ıartname vilayet daimi encümeninde her 

i ~ış sade yağ 
1n. yağt 

1,500 450 83,75 gün görülebilir • 
550 495 37,02 Taliplerin tayin edilen giln ve saatte vi!Ayct daimi 
100 40 3, encümeniııd~ hazır bulunmaları ilAn olunur. 

1 ıade pirinoi 
lınio tuz 
'~ ıniliz sabunu 
~ faıulya 
1~ nohut 
tı. soğan 
•l\!s salçııı:ıt 

ıebebi 
lln eti 

2,000 480 3o, 
400 24 1,80 

} ,000 290 21.75 
.soo ı 00 7,50 
500 40 3, 
600 60 4.50 
300 105 7.88 

15 51 50 3,86 
6,000 2100 157,50 
4,000 500 37,50 ~ Sütü 

Yoğurdu 
1•ilık çekirdeksiz üzüm 
lfıç unu 

4,000 500 37 ,50 
;300 69 5,18 
100 35 2,63 

tea 
ta 

r: mercimek 
balık mercimek 

r k 

2,000 140 10,50 
100 21 1,58 
200 20 1,50 
200 16 1,20 

2,000 30 2.23 
60,000 1620 121,fıO 

5,000 200 15, 
10,000 150 1 ı,~5 

ttı gazı l'O t~ne. 130 9,75 
~ltı 20 ,. 57 4,28 

lçel memleket hastanesinin 939 mali yılına ait cınıı, 
tltı lahmiu b1.:deli, muvakkat teminat tutarları yukarıya ya
~ a2 lr.al~m yiyectk, içecek, yakacak ihtiyaçları 15.6.9'19 

. 1~tl:ıbe günü ı:ıaat onda ayn ayrı ihale r.dilmek üzere lçel 
ttt daimi encümenile açık eksiltmf'ye konulmuştur. 
l'aliplerin şartnameyi görmek üzere sözü geçen daimi en· 

t11 kalemine T6 ihale günü belli ~aatta da mezkur encü
t baı vurmaları illln olunur. 

Y ozıat VilAyet Daimi Encümeninden : 
alınacak erzakın muhammen b. 
aııarl azami 

' -- -- ---~--- - -~ 

b) MUZAYEDELER 
u~marıiye Orma Bölge Şefliğinden : 

Kazam1ıın üç plnar ormanından S 1 m. 033, D. 3 metre 
mikAba muadil 250 adet çam elı~ktrik dirrği 28.5.939 tl:Ününrlen 
iti haren 15 gün nıfiddetle ve beher m<'tre mikabınm 490 kuruı 
bedelle serbcı.t açık arttırmaya konulmuş ve yevmi ihalesi 
12.6.939 gün ve saat 15 de ihalesi mukarrer hulunduğundan 

görmek isteyenler, Ankara orman umum müdürlii~ünt: Seyhan 
orman çevirge müdürlüğüne ve Osmaniye orman bölge ~etliğiae 
müracaat edilmesi ilt\n olunur. 

İstanbul Beşinci lora Memnrluğündan : 
Kadife kanape takımı, Alman piyano, 5arı madent karyo· 

la, halı ve sair 45 parça ev eşyasının bir horcden dolnyt gatıl· 
masına karar verclmiştir. 6.6.939 tarihinde salı güniı saat 9 dea 
10 a kadar Beyoğlu Tomt<>m mahallesi İstiklO.l caddesi No 38 l 
apartmanın 4 üncü dairesinde açık arttırma suretile satı)ecak

tır. %75 i bulmadığ.i ve satılamadığı takdirde ikinci arttırmaaı 
P.6.939 tarıhinde cuma günü ayııi yerdtl ve saatte yapılacak ve 
&atılacaktır. 

Almak istiyenlerin gö:ıı
0

lerilen yerde muayyen gön ve sa
atte mahallinde hazır Lulunmalau ilAn olunur. 

ve 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

....... oı ş DEPOSU......-

M. İ B R A H İ M B E R K M E N 

Türkiyenin en zengin çeşitliıi 

e iı a s r i D i ş D e p o s udu r. 

Daimi bir ı erg j ye maliktir. ·---

l.tanbul, Makulyan Han No. 2, 3, 4, 5 

4 Haziran· 1939 

1 - Osram, Tungıram, Filipı ve Luma markalarından 
olmak üzere mevcut listesi mucibince muhtelif vathk (7590) 
adet ampul yeniden pazarlıkla satm alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1400 muvakltat teminah 105 
liradır. 

3 - Pazarlık 14.Vl.939 çarşamba günü saat 15 de Ka
bataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komis
yonunda yapılacaktır. 

4 - Listeler her gün sözü geçen Şubeden parasız a
lmabilir. 

5 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen günde % 7,5 
güvenme par.tlarile mezkur Komisyona gelmeleri. 

(3790) 2-4 

• • • 
Cinsi Miktarı Muh. B. % 15 T e. Eksiltmenin 

L. K. L. K. şekli saati 

Şevrole marka oto- 1 adet 600. - 90. - Paıı:. 14 
mobil 

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

Haziran 939 tarihinden ikinci teşrin 939 tarihine kadar Ci· 
bali fabrikasında birikeceği tahmin olunan 150 ton tütün 
tozu hizalarında gösterilen usullerle satılacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, ek• 
ıiltme saatleri hizalarlnda gösterilmiştir. 

111 - Arttırma 9.Vl.939 Cuma günü Kabatatda Le· 
vazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Satışı Komisyonunda 
yapılacaktır. 

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

V - isteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve 
saatte % 15 güvenme paralarile birlikte yukarda adı ge· 
çen Komisyona gelmeleri. (3588) 3-4 

••• 
1 - ( 192.000) takım likör etiketi mUteahhit hesabına 

pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 
il - Pazarlık 5. Vl.939 pazartesi günü saat 16 da Ka

bataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

111 - Şartnam~ler her gftn sl>ztı geçen Şubeden pa
rasız ahnabileceği gibi nilmuneler de görülebilır. 

iV - isteklilerin pazarlık içi~ tayin olunan gtin ve 
saatte % 7,5 güvenme paralarile mezkur Komisyona gel-
meleri ilAn olunur. (3631) 4-4 

• • • 
Nakloluna- Ton başına M. bed. teminat 

cak tuz Sevk mm- Nakliye ücreti lira lira 
Miktarı Ton tıkası kuruş 

18 000 Karadeniz limanları MO 63000 4725 
12 000 Akdeniz ,, 300 36000 2700 
10 000 Marmaradenizi n 150 15000 1125 

40 000 285 114000 8550 
1 - 939 mali senesi zarfmda Çamaltı ve Foça tuzlala· 

rından Karadeniz, Akdeniz ve Marmara denizi limanlarına 
ceman 40.000 ton tuzun nakli işi fartnamesi mucibince 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

il - Her mıntakaya nakil olunacak miktar ve mu• 
hammen bedellerile teminatları yukarda yazılıdır. 

Ilı - Eksiltme 5. VI 939 pazartesi günü saat 15 de Ka· 
bataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komis
yonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gfin sözü geçen Şube ile Ankara 
ve İzmir Başmüdürlüklerinden 570 kuruş bedel mukabilinde 
alınabilir. 

V - Talipler gerek üç mıntaka için birden ve gerek 
1 veya 2 mıntaka için teklifatta bulunabilirler. Bu takdirde 
verecekleri teminat akçası tekJif edecekleri mTntakaya ait 
miktarlarda olmalıdır. Fiatlar haddi IAyik görllldilğil tak
dirde 3 mıntıka için birden yapılan teklif tercih edilir •. 

VI istekliler mühürlü teklif mektubunu kanuni ve-
saik ile % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka temi· 
nat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflarını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar (Saat 14 de kadar) mez· 
kur Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeli· 
dirler. Postada vukubulacak gecikmeler kabul edilmez. 

. (3476) 4-4 

lmtiyaı: sahibi ve ynıı işleri Dlrekt&il : l1m.U Glrlt 

Basıldıtı yer : Merku Baaımevi, Galata 

--- -~- -----. .~ . .. . 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

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

Cahier dcs Charges 
Jours Heureı 

d'adjudicat. eıtimatif provisoire 

A) Adjudications au Rabais 

Construc~ - R6paratlons -Trav. Publlcs-'M 

Trav. d'cnduit ioter. et exlcr. a la maison 
du Peuple (aj.) . 

Constr. planchcr en bois et pose de lino
leum a la Maison du Peuple (aj.) 

Gre iı gre 

" 

Constructlon-Cartoqraphl• 

9897 sn Pr~sı. P.R.P. Seyhan 8-6-39 16 -

4151 26 " ., 8·6-39 16 -

!:!.,Odult11 Chlmlqı.ııea at Ph.nrm c uttqutts·ln•trum nts Sanltalras-FournHura pour Hopltau:w 

Formol cr;atallise et soufre (aj.) 1 00 - 83 - Mı aicip. İzmir 13-6·39 16 -

t •.n:ıtıarle1) 

lustall. chauffage ceutral bit. ecole Pli cach. l 1656 75 
Ampoulea i!lectriquea Pub:ique 

Ameuble~~~r Hablta!,!!>n el Bureaux - Tap1eaerte 

Poıe liooleum a la bit. M .. ison du Peuple Gre a gre 
(vC\lr Constr.) 

Traveux d'tmprlmerle - Papaterle 

lmprimea: 21 lot. Puhlique 

Trıınsport - chargement • d6chargement --
'f raıııport de ble Publique 

n d'articlea monopolıs#os ,, 
Commi11ion de tranıport de bois de coııstr. Publique 

et du service de manutt-rıtion de l'U-
nion dea Cooperatives (aj.) 

Provlaiona 

Proviıion: 52 lota Publique 
Pctia, pommeı de terre, oignons, sucre, 

" lait, ete. 

330 50 

1333 -

Pain Pli cacb. 10000 -

B) Adjudications .. la surenchere a 

Auto camelote Gre a gre 
Dccombreı de bitisse " 
Boiı, charbon et voiture camelote 
Poteaux Publ que 

!!!"!!! 

(~ ncü sayfadan devam) 

Seyhan Orman Çevirge Müdürlüğünd •n : 

Kilo Adt>t Cinsi Bedeli 

4760 
7820 

30 
112 

Kömür 
Odun 
Çam mertek 
Araba parmağı 

Lira 
119 
78 

6 
3 

350 -
206 56 

!!!!!!! 

M. 
K. 
00 
20 
00 
86 

8.5.939 turih ve 12 Sa} ılı kararla nrtıı maya konarak 
23.5.9"9 salı gürıü icra cdılen satışta cin ve mikuarı yukarı
da vazıh bulunan P-mvale talip zuhur etmedığintlen 2490 sayı· 
lı yasanııı 4 i iinciı marldf' inP. göre 30.5.939 tarihinden itıba· 

ren on giin müddetle ı~krar sarışa konmuş ve ihalesi 9.6.939 
cuma günü saat 15 de icr edıleceğinderı zuhur edecek talip
lerin 15 lira 50 kuruşluk teminat makbuz v~ya mektubunu sa
tıştan bir saat evvele kadar komisyona ibraz etmPleri ve Şt:rai
ti öğrenmek i tiyenleriıı de orman bölge şefliğine müracat et
meleri ilan olunur. 

Ankara Elt:ktrik ve Hava Gazı Türk Anonim Şirketinden: 

Fabrikamız arazisi dahilinde tnaküm etmiş olan kömür 
cürufunun, talip olanlara yerinde hila bedel · verileceRi ilan o
lanur. 

Edirne Belediye Riyasetinden : 

Belediyemia ambarında mevcud kıymetli muzilrn alit, edeva
tile eaz ıaılarının pazarlıkla talibine satılması lııkarrOr ettiainden 

875 -

tc. 

Dir. Lycee Kütahya 
Municip. Bal kuir 

Presid. P.R.P. Seyların 

24 79 V ıl yet Gaziantep 

Agcı.ce Off ce Cereales L'rf a 

139 - Dir. Pr. Monopoles Konya 

99 89 

750 -

26 2:; 
15 50 
71 54 

U.JJon dc tt Cooper. de Ventes de 
R.ıisins et Figuu d'lımir 

Viliiyet Gaziantep 

" 
Yozgat 

Procureur Gen. Y otgat 

Defterdarııt Konya 
Com Pcrm. Municip. ist. 
Dir. Foretıı Seyhan 

" 
,, Kütahya 

19·6-Jq 15 -
14-6-39 15 -

8-6-39 16 --

8-3·39 14 -

mois a partir du 
18-5-39 

15-6-39 15 -
10·6·39 il -

• 8-6-39 14 -
8·6 30 14 -

14-6-39 16 -

14-6-39 14 -
5-6-39 14 30 
9-6-39 15 -

22-6-39 14 -
'!'!'!!il 

isteklilerin pazarlık günü olan 16.6.39 cuma ıünü saat IO da Ed.r
ae Belediye Encümenine mürııcaatleri il4n olunur. 

Konya Defterdarlıktan : 

150 lira muhammen kıymetli ve Sıtma mücadelesinden mü· 
devver 33 model No lu eıki tenezzüh otomobili 14,6 939 çarşamba 
ırünü 1aat 14 de p~zarlıkla satılacağından isteyenler Komisyonuna 
gelsinler. 

Kırklareli Orman Balge Şefliğinden : 

Merkez icazının Kuruca dere devlet ormanından satışa çıka· 
rılan 3359 kental meşe odununa arttırma müddeti içinde talip çık· 
madığından arttırma on gün uıatılmışhr. 

Arttırma 6.6.939 tarihinde saat 15 te Kırklareli Orman Bölı• 

Şeflitinde yapılacak. 

Türkiye İo Bankası A. Ş. den : 

Kasım paşada Bedrettie mahallesinde 6, 8, 1 O numarada 
mukayyet lıüyül. ve kilçilk taraflı un fıtbrika8!, mükemme1 ve 
işler Lıir halıle, bütün alfit ve edevatı, bitiıik iki deposilc bir· 
tikte satılıktır. 

1 - Bankamız fabrikayı en müsait ve haddi Jayıkında gö· 
rülen teklif sahibi lehine ihale edecektir. 

2 - Talipler müracaattan evvel fabrikayı iyice gezip gö· 
re bilirler. . 

3 - Tekliflerio ilk ilAn tarihi olan l haziran 939 tarihin-
den itibaren beş haha zarfında yapılması llzımdır. 

4 - İsteklilerin hu müddet zarfında Bankamıza müraca· 
tları ilAn olunur. 

iıtanbnl Giimrilkleri Ba,müdi1rl6tündea : 

İhale günil 19.6.939 mezat kaime numaraaı 6882 MN ~ 
bili num~ralı gay~i safi ~ıMeti 247 kilo atırlığında ~ l~!,111 
ruş değerınde demırle muretteb keten kemer ve fişeklık 111;~ 
GS 40 ~ 4! L. 54 KD ciltl~ adi repertuvar MKN 6867 GS jf. 
LO bakı yun kumaştan muıtamel a9keri ceket MKN 7('//!J 1 
500 G 451 LD ipek kordeli ihale günü 20.6.939 meut k•1,. 
marau 6886 SK 68 K 500 G 21 L 33 KD adi beyaz 'oıelı.lllP S 
MKN 636(> SK 48 K 204 LD bikarbonat dö ıut MKM 6892 'fi 
K H1 L 50 KD müstahzaratı tıbbiyeden lizol evant MKN 6l t'
l 130 K 193 LD adi dtmir ağırlık ihale günü 21.6.939 meı•t 
sı 7004 KS 370 K 2035 LD koko kabuğundan cilalı diit111' 

7003 KS 121 K 665 L 50 KD cilalı koko kabuğundao dDt111e 
7002 KS 157 K 863 L 5U KD koko kabuğundan cililı döl111e 
7000 KS 104 K 1067 LO sert neb ti mevaddan cilalı dilt111' 

6999 KS 3 J6 K 'l013 LD ağaç cevi.tinden cilala kroz<>" di11111' 

günü 22.6.939 mezat K. No. ıı 6938 KS 222 K 1221 LD •t•C 
zinden cilalı düğme MKN 6997 KS 155 K 852 L 52 KD •t-' 
zinden kro;ıo düğme MKM 6938 KS 2-16 K 135.l LD aj'•Ç el 
den krozo düğme MKN 7053 SK 9:1 K 500 G ı~ L 19 1'V 
kağıdı MKN 7013 SK 14 K 60J G 1 H>7 L 2 ı KD ipek ko; ~ 
le günü 23.6.939 Mezat K. No. sı 70ı5 SK 10 K IOJ G 
KD lasıikli pamuklu şerit MKN I016 SK 2 K 5 lU G tOll L~ 
harç madeni tel ile müretteb MKN 7016 SK 6 K 200 G 
~a?eni tel ile' müterrep ipek harç MKN 7033 SK 28 K 1'f ı'
tıklı ve pamuklu pantalon askısı ihale günü 26.6.939 ıoeı•~~ 
sı 7034 SK 1 l K 200 G 918 L 40 KD Snfi ipek mensucat~ 
SK 31 K 760 2-145 L 50 KD ıun'i ipek mensucat MKN 

8 l l K b70 G 66 LD ıun'i ipek peştemal MKN 6601 SK l ~ 
G l4!.ı9 L 20 KD sun'f ipek menıucat MKN 7033 SK 56ffO 11 
L 40 KD adi cam şişe ihale günü 27.6.<}39 mezat Ko. N°6ııt 
GS 430 K 130 L 62 KD adi baskül MKN 6880 GS 35 1( 

deriden etiket MKN 72~ SK 11 K 700 G 889 L 76 KD ~ 
mensucat MKN 2707 SK 18 K 850 G 183 L 10 KD ın&ııt• 
pantalon yelek pardeıü ihale günü 28.6.939jMKN 6686 J'S O 
~52 LD kesilmemiş iyi yazı kağıdı MKN 6713 SK 4 K g5DAI 
L 3U KD yün mensucat MKN 6504 SK 3 K 200 G 330 L. · 
ipek mensucat MKN 7184 SK 27 K 500 G 65 L 94 KD ip~ 
lı pamuk mensucat ihale günü 29 6.9J9 wuat kaime nut11•' 
SK 5~ K lU G 120 L 00 KD cıla'ı ıelloloit levha parç•J,ıl 
73b9 SK 154 K 550 G 317 L 28 KD cilalı ıelloloit levb• 
MKN i 371.1 SK l 17 K 5 ı 5 G 247 L 39 KD cilalı ıelloloit 1•' 
çaları MKN 7.i71 SK 51 K 104 L 55 KD cilalı selloloil 
MKN 6922 SK IO K 80U G 193 L 22 KD komple sineaı•t ",JI 
huı 1549 1ayılı kanun mucibince ve başlıırında yazılı gilol•, 

' 13 de 2490 aııyılı kaııun bükümleri dairesinde Sirkecid• it 
caddesi!ldeki gümrük satış müdürlüğü .salonunds açık artt• 
satılır. isteklilerden maliye unvan tezkereaile ticaret odal1 , 

veya ikamet texkeresile malın deA'eri niıbetinde yüzde yedı 
pey akçesi makbuzu aranır. Şartnameler her gün dalred• b' 
lir. Pey akçelerinin saat it ye kadar vezneye yatırılmaıı ~'~·-· .. 
ten sonra kat'iyyeıı pey kabul edılmiyeceti pefİD para ile ·~ 
mak istiyenlerden bu belgeler aranmu. Her rüo miltefel'1 

eşya satışları vardır. Bunların listeıi satış müdürlütil ilin t 
asılıdır. 

Askeri FabrikaJnr Umum Mtidtirlüğü Mcı ke' 
Satınalma Komisyonundan : 

de' 
Beheri ne 1 O kuruş hedel tahmin edilen 1975 ' 

heıızin tenekesi Askeri Fabrikalar umum miidürlüğiİ '' 
~atınnlmn komisyonunca 20.6.939 sah günü sart 14 te ' 
tırmı ile sntrlacal tır. ıı 

Şartname parasız olarak komis)'Oudan verilir. 'f~ 
muvakkat t ınınut olau 14 lira 8l kuruş ve 2490 saY

11 

nun 2 ve 3, maddelerindeki vesaıkle mezkur giin ve 
komis} ona müracaatları. 

Kütahya Orman Çevirgc Müdürlüğtlndeıı: 

Kütahya merkez kazası dahilinde hudutları şartll11~4. 
zılı (Yan Gölcük) devlet ormanlarından 207 M3. 366 O ı 
dili 700 adet E kişehir elektrik şirketi direk ihtiyacıf11" ı 
için dikli çam ağacı üç aytla ormandan çıkarılmak üzre 
giiııünden 22.6.939 ~ününe kadar yirmi gün maddede 
tırmaya konulmu~tur. b1' 

Arttırma 22.6.939 perşembe günü ıaat 14 de l(fil& 
man çevirgc müdürlii~üude yapılacaktır. _ . "1° 

Beher gayrı mamul M3. bin muhammen bedeh 
ruştur. 

Muvakkat teminat 71 lira 54 kuruıtur. '' 
Şartuame ve mukavele projesini Kütahya Or111•0 ııı'' 

Müdürlüğü, Ankara Orman U'mum Müdürlüğünden şlı 


