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üccarların ve ü t e a h h i t ı.e r i n es eki Organıdır 

T tekJit mektuplıırını ihale saatinden bir saat evveline kadar An- referaus ·ıe diğer vesikalarını raptetmek suretiyle Ankara Vi· 
karada Komi yonuna vermeleri. !ayetine istida ile ınüracaatlari. 

lı ER i C. H. P. Söke llçeyörıkurul Ba~kanlığıııdan : 

~ ""Pak ihracatı 
ııa,ıı 

Partiee ynptmlacnk 6715 lira 9 kuru~ bedeli keşifli halk
evi birinci kısım dıvar ve betonarmeleri 21 gün müddetle mü

vam edecek Alman kliringi gibi naknssaya konulmuştur. 
işleyecektir. k İhalesi 1 .nisan 93<., cumartesi günü 16 dudır. •lı.t, h Piyasamızdan yapak 

iGt dt~anı etmektedir. Dün Çuoslovakya ile aramızda i it- 1 
• 1 • • • s·· . k J d 

l 1 . • Pro1e ve fartnameıerı ıslıyenler okc parll baş an ı~ın an hafit ve ihracat muanıe e erıoe 
120Ôunlerinderı yıkanmış c;

~}' L balyn, Bnodırma Ka
t •Valisi mallauodan aha-

göre Cftmhuriyet Merkez Banka- görebilirler. İsteklilerin 2490 nolu kanundaki ~artları haiz 
nın kliring heuplarında borçlu lnılunrnalan meşruttur. Mııvakkot teminat 505 lira 15 1-; uruştur. 

'-. 
~'hkların içinde yüzde beş 

lı~ :t '"nkli yapak bulunması 
llııtt •loıu 80-80, 10 kuruştan 

l,,~ lr. 

fhbnın ktrln m yapakları da 
• r'k -·~t 1 alarımız terııfından a· 

tat •dır. Fakat verilen fıyatı 
tıı • 

Q Çı~ ınnstahııller mallarmı 
ltltt, ~~tn&kta acele etmemrk-
~ •ter bazı mıntakalarda 
diPaıarlıkları dev:ım eyle· 

r. 

--------Q•lovakya ile Ara-
ltı Ticari MUnase-

~ betler Durdu 
koaı 
~ ... O\takyanın Almanya ta-

\''fge }j bu memleketle iş 
G~ h~caret müesseselerimizde 
'~k ır durgurıluk tevlit etmiş· 

k-•lovakya firmalarının şeb-
i 'l,; biitün mümessilleri mu

tııı ~nda~larımız olduğundan 
t dG epıi son vaziyetten en

' ihta ttnü4lerdir. Çekoslovak
~tU cat Yapan firmalann ek-
ıtl •on .., . " . 'ti . azıyet uzerıne mua-
bt~~· durdurmuşlar ve neti

~'lt ttnete başlamışlardır. Çe-
~Ytnırı memleketimizle o-

tt Ilı.. b 1 . 
t ~a . .urıase el erı son sene 

ti.~ilı. ınkişaf etmiş bilhassa 
~il f lın ıenede 2 milyon 
~'ıtıı ~laıını almak suretiyle 
it ltı: et lGtürı piyasamızda i
ç.~o teri olarak tanınmıtb. 

ıı \>: 0vakyanın aldığı kuzu, 
ltı dotlak derileri ile beraber 

il c . 
ı İtı • nı, yumurta, pamuk, 

Ilı Cır 0 b. dd 1 • . . , t\>cııt' t~ı ı ma e erımız ı-
)t.,M • ıcaret anlaşmamıza 
\,k an ıbracat ve ithalat mik-

'lt~ :ilyon· lira arasında bu· 
~? t..r/ 1

' 1936 5enesinden iti
llıit ~1'1 olan ticaret munme· 

İb· tı tneınleketi orta Av· 
.rl h' 

İtti ır "müfteri vaziyetine 
t.. j.J. Çekoslovakyanın Al

' "'re · llıtı A. •ıne geçmesi Avus-
• b"ıl 1tnaııyaya ilhakı üze-
ı b· ola b 

it \t • n vaziyete enzeyen 
lltiyet tnlit edecetl ıöy-

lt·b 
~ l •ti 
ttr,t a Çekoslovakya ile 

llıGnaaebetlcrimiz de· 

bakiyeler nraııında Çekoıılovakyaya 
üç milyon S l bin lira ve kredili 
hesaplardan 7fö.566 lira borcümuz 
görülmektedir. 

Bu memleket, Almanyaya geçti
ğine g6rc, Almacyanın matlubu
muz olan kliring hesabından mah
subu yapılmak imkanları buluna
bilir. Çünkü Alman yarın bize kli
ring A hcubındnn 7,833,700 ve 
B hesabından 1.318,000 ki cemun 
9,101,700 lira borcu vardır. 

Südet arazisinin Almanyaya geç
mesi üzerine hükümetimizce yapı
lan Südet protokolu gibi Çekoslo· 
vakya için de Almanya ile yeni 
bir protokol ppılmaııı ihtimali 
mevcut olduğu söyleniyor. 

Yeni ihracat Talepleri 
Bau Alman müesseseleri mem· 

mleketimizden şarap, İngiliz fir
maları kuru üzüm ve Alman fir
malarından bir kaçı da muhtelif 
snrette hazırlanmış Türkiye balık
larındıın 5atın almak istediklerim 
alakadarlara bildirmişlerdir. 

Ankara Borsası 
16-3-939 

ÇEKLER 

Loadra 
Nevyork 
Par is 
Milino 
Cenevre 
Amstudam 
Berlin 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Prai 
Madrit 
Varşova 
Buda peşte 
Bükreş 

Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

5.93 
126 5925 

3.~550 

6.6575 
28.7875 
67.2fö0 
50.7925 
21 3025 

1.0825 
1.56 
4.3275 
5.93 

23.8450 
24.9675 
0.9Qj0 
2 83 

34.62 
30.5375 
23.8725 

ESHAM ve TAHVİLAT 

Sını - Erzurum il 
Sıva1 • Erzurum 111 

19.375 
19.375 

t .. l' aınirat-Nafıa İş ve Malzemesi-Harita 
~illi ~ 
~ Mudafaa VekAleti Satınalma Komisyonundan: 

. ~~llda. F. Tipi bir hangar yaptırılacaktır. Keşif bedeli 
1lı •ra 32 · · · l fl 
1 ~tai kuru§, ılk temınatı 9855 lıradır. Kapa ı zar a 
~lttıa ~.4 939 sah günü saat 15 te Ankarada M. M. V. 
~i a

65
l\?misyonunda yapılacaktır. Şartname, proje ve re-

4tıctt lıra mukabilinde ahoabilir. lsteklikleria kanunun 
llıaddelerinde yazdı vesikaile birlikte ilk teminat ve 

İstanbul Sıhhi Müeaseıelcr Arttırma ve Eksiltme Komisyorıundan: 

Eksiltmeye konulan iş: Haydarpaşa Emrazı Sariye hastanesi 
btıhçe dıvarı, kömürlük ye erzak an
han inşaat İfi. 

Keiif bedeli 2493 lira 21 kuruş. 
Muvakkat garanti 187 liradır. 
Haydarpa~a Emrazı Sariye hastanesi bahçe dıvarı, kömürlük ve 

erzıt.k anbarı inşa.ıh iti açık eksiltmeye konulmu,tur. 
1- Eksiltme 1.4.939 cumartesi gürıü saat 1 l de CaA"aloğlunda 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu Komisyon· 
da yapılacakbr. . 

2- İstekliJer şartname keşif hülisaaı ve buna bağlı diker evra
kı herj'Ün Komisyonda görebillrl•r. 

3 - İstekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 sa
yılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti mak 
buz •eya banka mektubu ıle birlikte bu işe ~en:r:er eo. az 1000 li
ralık iş yaptığına dair eksiltme tarihinden 8 gün evvel lstanbul Vi· 
liyetinden almıs oldukları v~·ıikalarile birlikte belli gün ve saatte 
Komisyona gelmeleri. • 

• • • Eksiltmeye koııulan iş : Sıhhi Müze birıasının tamiratı işi. 
Keşif bedeli : 4931 lira 75 kuruş 
Muvakkat garauti : 370 lira. 
İ.stanbul Sıhhi Müzesinde yapılacak tamirat işi açık eksiltmeye 

konulmuştur. 

Eksiltme 1.4.939 Cumartesi günü saat 12 de Cataloğlunda Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binas oda kurulu Komisyonda 
yapılacaktır. İstekliler şartname, keşif ve buna bağlı diğer evrakı 
her gün Komisyondan 25 kuruş mukabilinde alabilırler. 

İstekliler cari seneye aid Ticaret odası vesikasile 2490 sayılı ka
nunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz 
veya banka mektubu ile birlikte bu işe benzer en az 3000 liralık 
iş yaptığına dair eksiltme tarihinden 8 gün evvel İstanbul Vilayc· 
tinden almış oldukları ehliyet vesikal8rile Lirlikte belli giln ve ıa-
atte Komisyona gelmeleri. • 

• • * Eksiltmeye konulan iş : Heybeliada verem sanatoryoınu di· 
var, merdiven ve tesviye işleri. 

Keşif bedeli. • • • • • • • : 5J18 lira 84 kuruş. 
Muvakkat Garanti . .•. : 424 lira 
Heybeliada sanatoryomu dıvar, merdiven ve teaviye iıışaab işi 

açık eksiltmeye Konulmuştur. Ektıilt~e J.4.939 cumartesi günü 
saat 11 ,30 da Çağaloğlunda Sibhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğü 
binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. İstekliler şartname keşif 
ve burıa bağlı diğer evrakı her gün komisyonda görebılirlcr. istek
liler cari seneye ait Ticaret Odası veıikasile 2490 sayılı kanunda 
yazılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya ban
ka mektubu ile birlikte bu işe benzer en az 3000 liralık iş yaptığı
na dair eksiltme taribind~n 8 gün evvel İstaubııl Vilayelirıeıen almış 
oldukları ehliyet vesikalarile birlikte belli gün ve saatte Komisyona 
gelmeleri. • 

Ankara Valiliğinden :· 

1 - Kf'şıf bedf'li 06702 lira 44 kuruştan ibaret oJan Ye
ğenbey maliye tahakkuk ve tahsil şubesi binası in§antı kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 3.4.93H tarihine ra. ılıyan pazartesi glinü 
snat 15 de Ankara defterdarlığında toplanacak komisyonda ya· 
pdacaktır. 

3 - isteklilerin teklif mektuplarını 938 yılına ait Ticaret 
Odası ve:sika:::ı ve 4585 lira 13 kuruşluk muvakkat teminat 
makbuzu veya bauka mektubu. ile birlikte eözü geçen gün ve 
saatten bir saat evvdirıe kadar komisyona vermesi lazımdır. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ... aat 14 de kadar 

gelmiş olması meşruttur. Postana olan geciKmelerden doğan 
teehlıürler kabul olunmaz. 

4 - l teklilerın huna ait kl!şif, ~nrtuame, plan ve mod
deleı i görmek üzere her giin defterdarlık milli emlak ve Nafıa 
müdiirlüklerine bedelsiz olarak müracat edebilecekleri. 

5 - Eksiltmenin yapılacağı &ünden eıl az sekiz gün evvel 

Ankara lnhisarlnr Baş Müdürlüğünden : 

idaremizin küçük Yozgat barut deposu memur evi bahçe 
divarınm 881 lira 43 kuruştan ibaret ilk ke,if varakasına re
sim, proje ve fenni şartnamelerine göre isteklisine yaptmlnıa
ıı açık pazarlığa konulmuştur. 

3.4.939 tarihinde saat 15 te Baş Müdürlüğümüz binasında 

toplanacak komisyonda açık pazarlık ve ihale muamelesi icra 
edi!ır,eğinden taliplerin 66 lira 15 kuru§ ilk teminat para1ariyle 
birlikte miiracaatları ilan olunur. 

Malkara Malmüdürlllğünden : 
Kanuni noksanlar dolayısile Maliye Vekaleti tarafından 

mukavelesi feshedilen 17547 lira 84 kuruşluk Malkara Hü· 
kumet konağı birinci kısım inşaatı 15.3.939 dan itibaren 15 
gün müddetle ve kapalı zarf usulile yeniden ekıiltmiyo 
konulmuştur. 

Eksiltme J nisan 939 cuma günü saat l 1 de Malkara 
Malmüdürlüğü odasında toplanacak komisyon tarafından 

yapılacaktır. 

1 - Muva kat teminat miktarı 1317 liradır. 
2 - Bu i 7e aid eksiltme şartnamesi ve buna bağlı 

mukavele, proje, Nafıa genel şartnamesi vesair evrakı gör
mek istiyenler her gün mesai saati dahilinde Malkara Mal· 
müdürlüğünde görebilirler. 

İstekliler 2490 sayılı kanun hükilmlerine göre ha:ıırlı
yacakları teklif mektublarım 31 .3.939 cuma gilnü aaat l.f 
e kadar makbuz mukabilinde Malmüdürlüğüne vermeleri 
veyahud taahhüdlü olarak göndermeleri ve postadaki ge
cikmelerin kabul edilemiyeceği ilan olunur. 

Nafla Vekaletinden : 

1 - Ek~iltmeye konulan iş : Ankara Akkoprü ile Orman 
çiftliği yolu üzt•rinde ve orman çiftliği arazisi d bilinde yapıl

makta olan tohum islah istasyonu müştemilatını.n makine .han· 
garı ve t ·ıımrh.me binasının inş1atı<lır. 

Keşif bı>rlrli: 7742 lira 3 kurnştur. 
2 - Eksiltme 'i 1.3.933 cuma giinü saat 15 de Naha Vı

k ti leli yapı işleri eksiltme komisyonu odasında açık eksiltıııe 
usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna mütcterri evrak 39 im· 
ruş bedd mukabil nde yapı işleri Umum Müdürlüğünden alı· 
nabilır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istekhJerın 580 lira 65 
kuru~luk muvakkat teminat vermeleri l&zımdır. 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz. 

Devlet D~rmiryolJarı İşletme U. Müdilrlüğlinden : 

İdaremizin Haydarpaşada teselllim binası lAboratava· 
rmda yaptırılacak ol<ın ve bedeli keşfi 557 lira 79 kurut 
tutan havagnzi tesisatının 3.4.939 tarihine tesadüf eden pa
zartesi günü saat l 1 de Haydarpaşada gar binası dahilin
de Birinci işletme Komisyonunca açık eksiltmesi yapıla· 
caktır. 

Kanuni evsafı haiz bulunan isteklilerin eksiltme saa
tine kadar muvakkat teminatlarını veznemize yatırmıt ol
maları ve Komisyona müracaat etmeleri lazımdır. Yapıla· 
cak işin proje ve planı Haydarpaıada Yol Baımüfettitli
ğınden parasız alınabilir. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

Türkkuşu Genel Direktörlüğünden : 

Şartnamesi ve nümunesi veçhile 1000 adet kombine
zon·tulum açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 4000 lira, ilk teminatı 300 liradır. 
Şartnamesi 1 lira bedel mukabilinde verilir. 

Eksiltme 27 .3.939 tarihine rastlıyan pazartesi günü ıaat 
15 de Türkkuşu Levazım Bürosunda yapılacaktır. İsteklile
rin muayyen gün ve saatte vesaik ve teminatlariyle bir· 
likte hazır buıuomaları. 



2 Mil.nan•• Gazetesi 
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ugü i an olunan ünakasalar ve üzayedeler ________ , ... ., .. ----------=-
Cinsi Şekli Mubm. bed. Teminat Mür caat yeri Gün Saat ------ __ _.. ______ .-. ______ ,,_, __ ,._~~---------------------~----~~---

A) Münakasalar 
Malzeme Harita inşaat, Tamirat, afia_lş.?..l_e_r.-:1,;._.. ______ _ 

Halkevi birincı kısım dıvar ve betonarmele-
ri inş. 

Çorluda F. tipi hangar yap. (şart 865 kr) 
İncesu Hükumet Konağı binası tamiri. 
Belediye Mrk. binasındaki terkos su saati 

İle bahçedeki kolun Üzerlerine yap. 
muhafaza ve 4 yangın musluğunun 

camekanla kapatılması. 
Haydarpaşa Emrazi Sariye hastanesi bah

çe dıvarı, kömürlük ve erzak anhan 
inşaatı işi. 

Sıhhi Müze binasının tamiri. 
He} beliada verem Sanatoryomu dıvar, m r

diven ve tesviye işleri. 
Malkara hükumet konağı inş. (1 ci kısım). 
Küçük Yozgat barut deposu memur evi 

ve bahçe dıvarnnn yap. 
Makine hangıırı ve tamirhane binasının in

şaatı (şart 39 kr.) 
Yeğenbey Maliye tahakkuk ve tahsil Şu-

besi binası inşaatı 

6735 09 

Kapalı z.. 172009 32 
Aç. eks. 2146 l:! 
Paz. 95 17 

Aç. elu. 2493 21 

" 4931 75 
,, 5648 84 

Kapalı z. 17541 84 
Paz. 881 43 

Kapalı z. 7742 03 

,, 66702 44 

C. H. P. Söke İlyöukurul Başkaıı. 1-4-39 16 -

3355 - M. M. V. SAK. 4-4-39 15-

14 28 
Kayseri Nafıa Müd. 
İstanbul Belediyesi 20-3..J9 14 30 

• 
187 - ist. Sıhhi MQess. Art. Ekı. Kom. 14-39 il -

370 - ,, 
" " 1-4-39 l~ -

424 - " " " 
1-4-39 il 30 

1317 - Malkara Malmüd. 1-4-39 il -
66 15 Ankara inhisarlar BaşmQd, 3-4-39 15 -

580 65 Nafıa Vekaleti 31-3..J9 15 -

4585 13 Ankara Valiliği 3-4-39 15-

ll~çl~r, Klinik ve 1 pençlyarl alat, Hastane Lev. 

Gaz. bezi. 500 m. Paz. 48 75 7 31 İıtanbul Belediye1i 2C..J..39 14 a<> 
Elektrik-Havagazı-~alorlfe!_ (tesisat v~ malzemesi) 

Havagazı tesisatı.. Aç. eks. 557 79 
27-4-39 da alınacağı ilan edilen 300 adet 

elektrik ampulunun alınmasından sarfı-
nazar edildi 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
Elbise ve kasket: 75 takım 
Kombineıon-tulum: 1000 ad. (şart 1 L.) 

Aç. ekı. 

" 

1122 60 
4000 -

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Mazot (Nefsendikat marka}. 350 teneke. 

Müteferrik 

Kapaklı bakır tencere 50 adet 
Telegraf direği 6 ve 1 m. JOO nd 
Deniz iniş iskelesinın tamirinde kullanıl-

mak üzere alet (temd., 
Çayır kiralanması: JJOO dönüm 
Çıft atlı iki çift ııaldıye koşumu 
Siyah kovanlara mahsus adi kapsül : 

3J000ü0 ad lüks kovanlara mahsus 
kapalı kapsül: 15<l0000 ad. muhtelit 
çapta tapa 

· Erza~ Zahire, Et, Sebze v.s. 

Saman: 36 t. 
Kuru ot : 34 t. 

B) Müzayedeler 
Boş benzin tenekesi 2500 ad 
Elbise, çorap, ayakkabı, karyola ve ev 

eşyası. 

Şevrole marka kamyon: 2 ad. 
Yapak: 6680 k. Yiln 6687 k. 
Tek atlı maa koşum ve at bir araba 

Paz. 

Paz. 

"ç. eks. 

Paz. 

Paz. 
,, 

Paz. 

Aç. art. 
Paz. 
Aç. art. 

Ankara Belediyesinden : 

Beb. 1 65 

425 -
1350 -
1952 68 

17~ -

l - Belediye zabıta memurları ıçin yaptırılacak 75 
takım elbise ve kasket 15 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli l 122,60 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 84,25 liradır. 
4 - Nümune ve şartnamesini görmek istiyenlerin her 

glln yazı işleri kalemine ve isteklilerin de 31.3.939 cuma 
günü saat 10,30 da belediye encümenine müracaatları. 
c=w 

Mahrukat, Benzin, Maki na yağları v. s. 

Niğde Nafıa Müdürlllğünden: 

1 - 350 teneke neftsendikat marka mazot pazarlıkla 
ıahn alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli beher tenekesi 165 kuruş iti
barile 577 lira 50 kuruştur. 

3 - Pazarlığı 27·3-39 tarihinde vilayet daimi encüme· 
ninde yapılacağından pazarlığa gireceklerin muayyen gün 
ve saatte % 7,5 teminatlarile birlikte Vilayet Daimi En· 
cümen odasına gelmeleri ilan olunur. 

Müteferrik 

Niğde Posta Telgraf Müdürlüğünden : 

Nığde P. T. T. Müdürlüğü Mıntıkası hatlarının tamiratı 
ıçın evsnf ve şera'ıti ve ııe kadarı ııt:relerde te lim alınacağı 

oartname.aindo yazılı olan 6 ve 7 metrelık 3UO adet telgraf 

84 25 
300-

63 75 

146 46 

26 25 

D. D. Y. Haydarpaşa 

Menemen Şarbaylığı 

Ank. Belediyesi 
Türk.kuşu Genel Direk. 

Ni~de Nafıa MQd, 

Tophane Lv:z, SAK. 
Niğde Posta ve Telegraf Müd. 
İzmir Lvz. SAK. 

İst. Komut. SAK. 

n " Ask. Fabrikalar U. Müd. Tica-
ret Şubesi Ank. ve lst. Fındıklı 

İst. Komut. SAK. 

,, " 

Tophane Lvz. SAK. 
Mersın Gümrük Müd. 

Betiklat Maliye Tahsil Şub ııi 
lst. Zahire Borsaııı 
lııt. 2 ci icra Daireıl, Unkapnı, 

araba iskelesi 

3-1..J9 1 l -

31..J-39 10 30 
27-3-39 ı~ -

ı7-3-39 - -

21..J-39 15 -
22-3-39 15 -
30-3-39 15 -

31-3-39 
21..J-39 14 -

10 4 39 a kadar 

21-3-39 11 -
21..J-39 14 30 

21-3-39 15 30 
4-.t-39 9-

%3-3 39 14 -
20-3-39 11 -

U,29·3-39 ıı -

direğinin beberi dört buçuk liradan hepiıinin tutarı 1350 lira 
mulıammeıı bedelle ve 22.3.939 Çarşamba günü saat 15 de iha· 
lesi yapılmak üzere Ulukışlada ek::ııltmeye konu!muş ve muvak· 
kat teminatı !Ol lint 25 kuruştan ibaret bulunmuştur. 

Şarlııamesini göreı ek pey sürmek istiycnlerin Nığlle ve 
Ulukıwla P. T. T. Şdiklerine müracaatları iliıı olurıur. 

lzmir Levazıu1 Amirliği SatınaJma Komiıyonnndan : 

1 -Reşadiye tayyare alayına aid deniz iniş iskelesinin ta· 
mirinde ku1Janı1acak 1952 lira 68 kuruş bedeli keşifii al.,t açık 
ek:,iltme suretiJe münakasaya konmuştur. 

2 - İhalesi 30 mart 939 perşembe günü saat ou be§te 
kı~lada İzmir Lcv.mm Aınırliği Satınalwa KowisyonunJa ya-
pılacaktlr. · 

3 - Teminatı muvakkate akçası 146 lira 46 kuruştur. 
4 - Şartnaın~, keşifname ve projesi her gün komhıyonda 

görülebilir. 
5 - istekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair 

vesika göstermek uıecburiyelindedirler. 
6- Eksıltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 

ve 3 cü ınad<lderin<lc ve şartnaını.:ainde yazılı vesik.aları ve te
minat ınuvakkatelccile birlikte ihald saatından evvel komisyona 
müracaatları. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 

İstnabul Komutanlığına başlı birlikler hayvanatı için 1300 
dönüm yeşil çayır kiralanacaktır. Çayın olanlar çayırlarını 

c~ 

ISTANBU 

Ticaret ve ahir Borsası 
16.3.939 =~ 

CiNSİ 

Flatlar 
Atağı 

Kr. Pa. 
Yukarı 
Kr.Pa. 

1 Buğday 
Un 

Gelen 'f~ ~ 
~ 

Butd. yumutak 
,, ııert 

5 26 
5 5 

6 9 
5 10 

P. yatı 
Kutyemi 
Kepek 
Tiftik 

,, 1 

~ ~~ 
Faauliye "' ~ 

,, kızılca 

Arpa fop Samsun 4 9 
,, Anadol dökme - - Yapak 1 ~t 

B peynir ~ ~ 
Susam ~ ·ı 
Nohut 31 

Çavdar 3 35 
Afyon kaba 

4-

Z. yağı ~ I~ 
------- foD ~ 

Susam 
Peynir beyaz 
Keten tohumu Giden ,,. 

" I~ 
~ c 
,,. ~ 

Ceviz içi 
Kuşyemi çuvalla 

,, dökme 

67 - 72 -

52,5 

143 -

Un 
Arpa 
Tiftik 
Yııpak 

Kuşyemi 
Jl fındık içi 

Tiftik o~lak 
n mal 105 - 115 -

~ ~ 
Nohut ,,. 

z. yaği yemeklik 
Yapak Anadol 

B. Peynir ___.,/ 

Dıt Flatlar 2 5 
6 48 20 54 -

Buğday : Liverpul 3 ~ ,,_ 
,, Şikago ı ~ 11.J 

,, Trakya 
Mısır beyaz: 4 2,5 4 6 

,, sarı dökme ,, Vinipek 2 !!' 
Nohut llaba O- Arpa Anvers 3 ı. 
Tilki deriıi çi. 
Zerdeva deresi 
Pamuk yağı 

Mısır : Londra 6 '' 
Keten T. ,, / / 

Fındık G. Hamburı &.' 
" L. 

ta\lli 

i tanbu Bel~diyesinden: 
. e 4S 

Zeynepkamil Doğum evine lüı.mu olan ve hepsıo 1 
lira 75 kurut bedel tahmin edilen bir metre eninde 500 ııı_e~a
Gaz bezi paxarlıia konulmuştur. Evrnkı Levazım MüciUf tr 
tünde görülebilir. İstekliler 7 lıra 31 kuruşluk teminat aıı•1, 
buz veya mektuhile beraber 20.3.939 pazarteai ıüoü ıaat 
buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

• • • 
Keşif bedeli 95 lira 17 kuruş olan Belediye merkeı .b~ 

na1ıudaki Terkoz su saati ile bahçedeki kolun üzerler•~, 
yaptırJlacak muhaf azo ve dört yangın muıluğunun carnakıl0,11 
kapatılması işi paı.arlığ!l konulmuştur. Keşif evrakı Eocii~ ,t 
kaleminde görülebilir. istekliler 14 lira 28 kuruşluk teııı1",t 
makbuz veya mektubile beraber 20.3.939 pazartesi 1rünÜ •• 
14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

tesbit ettirmek üzere 31 mart 939 cuma gUnU akşaıııı0' 
dar Fındıklıda Komutanlık Satınalma KomisyonuD' 
meleri. f 

• • • Çift atlı iki nakliye koşumu satın alınacaktı'i t~ 
zarlığı 21 mart 939 salı günü saat 14 te yapılacaktır· ~ 

1 
lilr.rinin belli gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Sıı 
ma komisyonuna gelmeleri. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonuııd'~ı' 
50 adet büyük kapaklı bakır tenceresinin pat'[,ıı 

eksiltmesi 2 t.3.939 salı günü saat 15 te Tophanede ~ 
bul levazım amirlıği satınalm komisyonunda yapılıs'' 
Tahmin bedeli 425 lira kati teminatı 63 lira 75 krf· 
name ve nümunesi ko. da görülebilir. İsteklileriı:ı 
gün ve ıaatte kanuni vesikalarile beraber Ko. o• 
meleri. 

i~ 
M. M. Vekaleti Satıoalm Komisyonundan : • c 

1 - Gaz genel komulanlığı ihtiyacı için IOOÔ kilo çiıı~~ İ 
17.3.939 cuma günü unt 1 l de pazarlıkla salın alınacaktır• 
ne tahmin edilen fiyat 950 liradır. tı' 

2 - Şarnamesi Ye nümunesi her aıün M. M. V. S• 
Komi11yonunda sörülebilir. 

3 - Kati teminatı 142 lira 50 kuruştur. 
4 - Taliplerin belli glln ve uatta kaoııoi teminat .,e ı/ ~ 

lariyle beraber M. M. V. Satınalma Komiıyonunda buluoıı'' 

İstanbul Belediyesindem : 

' Yeni halae kavun ve karpuz Hrviıinde kullanılan ~ f'l 
nın tekerl<.k lishklerinin tebdilı ve muhtacı tamir yerleri0 '" /) 

maıı 678 lira elli kuruş tahmin bedelile açık ekıiltmeye " 0
", 

tur. Şartnameıi Levazım Müdürlüiündo görülebilir. İıtekli1~, 
sayılı kanunde yazılı veaika ve 50 lira 89 kuruşluk il" ı' 
makbuz veya mektubile beraber 3&.3.939 cuma günü aaat 
çukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

Devlet Demiryollan İşletme U. İdaruioden : 

Muhnmmeu bedeli 1597 lira olan 6 kalem muhtelıf oi~, 
malzeme 3.4.939 pazartesi günü 18 t J0.30 ta Haydarpııf' 
binasındaki Satınnlma Komisyonu tarafından açık eluiltdle 
ıatın alınacaktır. 1~ Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği ve•11 

0 
lira 78 kuruşluk muvakkat teminatlariyle birlıkte ekıiltO' 
Haline kadar Komiıyona müracaatları lazımdır. 



~ 
--------------------~~~~~~~~~~~ a ... 

M asa Gaırıtesi 3 

~ .. '•• . • l\onı· aıt fartaameler Haydarpa,ada Gar binssındaki Sohn· 
''Yonu tarafından paruız olarak dağıtılmaktadır. 

A.a~tri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Ticaret Şu~esi 
A.ş .. Mndürlüğünden : 

~bt 1agıda mikdar ve cinsi yazılı malzeme satın aha.a
~r sif itekJilerin nilmuncleri ve orijinal resimlerile bera
~'tatt .staubul teslim şartıle fintlı tekliflerini 10.4.939 

t•ı gh k T" Ş b . . 1 . 8ıı Unü akşamına adar ıcaret u esme verme erı. 
l~ao rtıalzemenin şartnamesi her gün saat 13,30 dan 
~ııb\ kadar Umum Müdürlükte Ticaret Şubesinden veya 
~ttı "'Fındıklıda Askeri Fabrikalar Yollama Müdürlü
~y~ 11 alınabilir. 
~ ko'Vanlara mahsus adi kapsül 3.500.000 adet 
ıı Ç,p " " kapalı ,, 
1G · 14 rn/m yağh esmer tapa 

1.500 000 " 
250.000 ,, 
150.000 ,, ~ " 14 

I~ " 14 " " " " 40.000 ,, 
850.000 " 
450.000 " 
200.000 " 

ıc " 12 
,, 

" 
,, 

" 
\. " GJ lı 12 

,, 
" " 

ıı 12 
,, 

" 
,, 

" ,, 
" " ,, 

~ç 
'P. 3 rn/ m. 

6 

beherinden 
6 m/m. 7 m/m. 9 m/m. adi kaat tapa 

500.000 ner 
" 3 

" 6 " 7 " 
g 

" " " " 500.000 ner 
ıı 3 7 9 " 6 

" " " " ,, 
" 500.000 ner 

3 • • • 
'ltt~et ııgara makinesi alınacaktır. Bak : İnhisarlar U

d, ilAnlarına. 

~4lııı 
l Ya A keri Satrnalmn Komisyonu Başkanlığından : 

t y; Malatyada bulunan birliklf"rin ihti}acı için 10,00) kilo 
2 kapalı zarf u ulile satın alınacaktır. 
3 'Tenıinntı muvakkatası 712 lira 50 kuıuştur. 
ll l'aliplerin ihale günü olan 25 3.939 cumartesi günü 
'de Alay Komutanlığı içindeki Satınalnıa Komisyonuna 

tı hr tları ve kapalı zarfların en geç saet 11 re kadar alına
d,11 tn.~nıelerin her gün öğleden sonra Satınalma Komi:;yo· 

gol:iterilectği ilan olunur. 

l 
ı~buı Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 
•t 

'-1,11 •tıbul Komutanlığı birlikleri hayvanatı için şerait ve 
tı: '1Ygun olmak şartile 34000 kilo kuru ot satın alı· 
ltt' Pazarlığı 21 mart 939 sah günü saat 10,30 da ya

lllıkt. İsteklilerinin belli gün ve saatte Fındıklıda Ko· 
, ' f atınalma komisyonuna gelmeleri. 
~~ • stanbul Komutanlığı birlikleri hayvanatı ıçın şe· 
-ııllae~aafına uygun olmak üzere 36,000 Kg. saman sa· 
"-~•kaktır. Pazarlığı 21 mart 939 salı günü saat 11 de 

lılt tır. İstekliltrin belli gün ve saate Fındıklıda Ko· 
Satınalma komisyonuna gelmeleri. 

YEDELER 
y k Beşiktaş Maliye Tahsil Şefliğinden : 

b ~:~arıda cins ve miktar yazılı kamyonların satışında 
~l Ut etmemiştir. İkinci satışı 23.3.939 perşembe gü· 
1~ )Q 

011 dörtte yapılacağından satışa iştirak edeceklerin 
tııht~ ~lli lira üzerinden % 7,5 pey akçelerini havi banka 
Ştf~;~~e Yevmi ihale ve saatte Beşiktaş Maliye Tahsil şu · 

iıne gelmeleri !}an olunur 

--
S~ı latanbul İkinci İflls Memurluğundan : 
"'ll'lt ti~t 1 bankasına merhun 77 balyada 6680 kilo muh-
tıi ~!apak ve 98 balyada 6687 kilo yün 20.3.939 
'"t R~nü saat l l de İstanbul Zahire Borsasında pa· 

'•l~·lıle satılacaktır. Alnıak istiyenlerin mezkur gün· 
111

de hazır bulunmaları ilAn olunur. 

1:1, İatanbul ikinci icra Dairesinden : 
Q·~ b 
' Ot t • \lı!t.ı ç. an dolayı 937.2045 No. lu dosyaaiyl hacız e• 
' ~ 3 il.sına karar verilen tek atlı maa koşum ve at bir 
~ lJllk .Q39 tarihine mllsadif cuma günü.saat 12 den 13,5 

aqllllpanı araba iskelesinde satılacaktır. 

İstanbul Üçüncti İcra Memurluğundan : 

Musa Alpulad·m Mustafa Tosun'a olan borcundan do· 
layı ·mahcuz ve paraya çevrilmesine karar verilen kamyon 
şasisi, ve yedek parçalar vesaire 8 nisan 939 cu~artesi 
günü saat dokuzda açık arttırma suretiyle Beyoğlundn 
Pangaltıda Amerikan garajında satılacaktır. Talip olanla
rın tayin olunan gün ve saatte ilan olunan mahalde hazır 
bulunacak olan dairemiz memuruna müracaatlarJ ilan olu
nur. Satış bedeli muhammen kıymetin .% 75 ini bulmaz·· 
sa 2 inci arttırma aynı mahalde 12 nisan 939 çarşamba 
günü saat dokuzda yapılacaktır. · 

Devlet Oıman İşletmf'si Karabük Revir Amirliğinden : 

Türk Hava korumu Ilgın Şube ind n : 

Şul;emiz tarafından toplannn aşağıda yazılı 689 tane muh· 
telit cins kurban derileri 1 ~.Q39 dan itihaTf'n 20 gün mUddetle 
açık artırmaya konınuştur. lba!P. gfinüne kadar birJikecekler de 
dahil edileccğindPn ayık haldi! gôrtihirsa 20.3.939 p zartesi 
gfinti saat 15 de kesin ihalesi yapılacağından müşteri olanların 
şeraiti anlayarak pey sürmek üzere şu~emiz baş vurmaları 
ilan olunur. 

Adet Cin::;i 
5 l Sığır dnisi 

288 Tüylü koyun derisi 
143 ,, Tiftik " 
102 ,, tüylü kıl derisi 

1 - Karabiike 23 kilometre mesafede ve otomobille nak
liyata müsaid bulunan kcltcpe f ölt!f·..,iııin Kayi deposunda 
istifte mevcut 2223 aclcd muadili l070 metre mikn.b 457 dt:· ı 
simelre mikib çam to•oruğu açık arttırma ile sntılaca ·tır. 

2 - Tomrukların ayrıca baskesme payları mevcut ve kn· 
bukları soyulmu~ olup hacim kabukımz orta kutur üzennderı 
hesaplanmıştır. 

105 Tola 
Devamı 4 llncü sayfada -------""':' 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

3 -Tomruklara nid satış şartnamesi Ankarada Orman 
Umum MüdiırlüAiinde ve Orman Basmlilıendi-ı Muavinliğindet 
lstanbulda Orman Başınülı..!ndis Muavinliğinde ve Karabük.te 
Devlet Orman hletmcsi Revir AmirJiğinJe görülebilir. 

4 -Tomrukların muhammen bedeli 10 lira 10 kuruştur. 
5- isteklilerin % 7,5 muvakkat pey akçcsHe 27.3.1939 

günü saat 14 te Karabükteki Revir Mt>rkezine mürııcaaıleri. 

Kocaeli Defterdarlığır.dan : 

1- İstiklAl Harbinde Yunanlılardan iğtinam edilen 
ve halen Gölçük limanında bulunan '.?909 gayrisafi, 2013 
safi tonilato hacimli Trabzon adlı vapur kapalı zarf usu· 
lile satılığa çıkardığı halde talih zuhur etmediğinden 
30.3.939 tarihine tesadüf eden perşembe günü saat 15 te 
Kocaeli Defterdarlığında müteşekkil Hususi Komisyonda 
pazarlık suretile satılacaktır. 

2- Muhammen bedeli 13000 on ilç bin, muvakkat 
temintat 975 liradır. 

3- Şartnamesi bedelsiz olarak Defterdarlıktan alı
nabilir. 

4- Talip olanların müracaatları ilan olunur. 

Bartın Malmüdürlilğünden: 

Amasra limanında batık iken çıkarılan Rize vapuru 
nun sablması hakkındaki ihale gününün 10.3.939 olduğu 
28.2.939 tarihli İkdam ve 2.3.939 tarihli Bnrtm gazctele
lerinde ilan edilmişse de Maliye Vekaletinden vürut ede· 
cek emre intizaren ihale gününün 10 gün temdidle 20.3.939 
tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 e bırakıldığı ilan 
olunur. 

l::ııanbul Levazım Amirliği SatırıaJma Komisyonundan 

2500 adet boş benzin tenekesi satılacaktır. Pazar· 
lığı 21/3/939 Salı günü saat 15,30 da Tophanede İstan
bul Levazım Amirliği Satınalma komisyonunda yapılacak
tır. Hepsinin tahmin bedeli 175 lira, kati teminatı 26 lira 
25 kuruştur. Tenekeler Orhaniye kışlasında Nakliye okulun· 
da görülebilir İsteklilerin belli saatte Ko. na gelmeleri. 

Mersin Gümrük Müdürlilğünden: 
İpekli, yünlü, pamuk mensucat, elbise, çorap, ayak

kabı, karyola ve ev eşyası mamul şeker· ve saire. 
Yukarıda cinsleri yazılı kaçak ve yolcu eşyası 4.4.939 

dan itibaren her salı günü saat 9 dnn 12 ye kadar güm
rükte müteşekkil satış komisyonu marifetile satılacaktır. 

İstekliler eşyaların müfredatını ve mikdarını gümrük 
Müdürlüğüne gelerek hazırlanan sntış kağıtlarını görerek 
ittila hasıl etmelerini ilan olunur. 

lstaııbul Komutanlı~ı Sutmnlma Komisyonundan : 

Defi tayy re taburundan ~atılacak olan bir tane sPpotli 
Aricl marka motosiklet~ talih çıkmadığından ihalı>si 10 giin 
uıatılarak açık arttırma ile ihalesi 20 mart 939 paıarte:.i günü 
saat 10 da yapılucııktır. ~luhnmmrn kıyrnt>ti 40 lıradı r. İlk 
teminatı 6 lirndır. Şartuamesi her giin konıisyon<ln görifü·bilir. 
Motosiklet isteklileri tarafından ihale giinii komisyonda görü
lebilir. İsteklilerinin ilk teminat makbuz veya mektuhlarile 
2490 sayılı kanuuun 2 ve 3 üncü maddelerinde yaz1lı vesika· 
larile bP-raber Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna 
gelmeleri. 

Hakiki Münakasa gazetesi 

1 - Cibali tütün fabrikası için şartnamesi mucibince 3 
adet yüksek randımanlı sigara makinası kapalı zarf uauli
le eksiltmeye konmuştur. 

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

111 - Eksiltme 2.5.939 tarihine raslayan sah günü saat 
15 de Kabataş da kain Levazım Şubesindeki Alım Komia· 
yonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün parasız ol arak sözü geçen 
Şudeden alınabilir. · 

V - Mubayaa olunacak makinalar Molinı Standart ; 
Mililer; Skoda fabrikaları mAmulatından olacaktır. 

VI - Eksiltmeye iştirak edenler fiatsız tekliflerini % 
7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektu
bunu havi kapalı znrflnrm eksiltme için tayin edilen gün· 
de ihale saatinden bir saat evveline kadar (Saat 14 de ka· 
dar) mezkur Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde 
vermeleri lazımdır. (1713) 1-4 

• • • 
Cinsi Mik. Beheri Muh. B. Muham. 

B. 
Kuruş L. Kr. S. 

Ampul 7590 A. - 20 47 1553 67 
muhtelif 
mumluk 

Muhtelif 30 kalem 569.-

% 7,5 Ekı. S. 
Tem. şekli 

L. Kr. 

t 16 43 Aç. ek. 15 

44 20 " ,, 
malzeme 15,30 

1 - Yukarda cins ve mikdarı yazılı 2 kalem malzeme 
ayrı ayrı açık eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedelleriyle teminatları hizalarında 
gösterilmiştir. 

III- Eksiltme 24/3/9'39 tarihine rastlıyan Cuma günli 
hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mubayaat 
Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV-Listeler her gün sözü geçen Şubeden paraııı: 
alına bılir. 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve sa
atlerde .% 7,5 güvenme paralariyle mezkur Komisyona gel
meleri ilan olunur. ( 1556) 2-4 

• • • 
1- idaremizin Çamaltı tuzlası için alınacak iki ad•t 

Dizel lokomotif kapalı zarf usulile eksiltmeye konmu~tur. 
Muhammen bedeli Sif İzmir 5400 lire yUzde 7,5 muvakkat 
teminatı 405 liradır. 

il- Eksiltme 3.4.039 tarihine rastlayan pazartesi gü· 
nü saat 15,30 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube· 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

HI- Şartnameler parasız olarak hergiln ş_ö.ıü geçen 
Şubeden almabilir. 

iV- Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmaların fiat· 
sız tekliflerini ve detay resimlerini eksiltmeden bir hafta 
evvel İnhisarlar Umum Mildürlüğü Tuz Fen Şubesine bera
yi tetkik tevdi etmeleri ve tekliflerinin kabulünü muta· 
zammın vesika almaları lazımdır. 

V- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 
yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka mektubu
nu ve münakasaya iştirak vesikasını ihtiva edecek olan kapalı 
zarflarımihalegünü eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 
yani nihayet saat 14,30 a kadar mezkur "omisyon Baı· 
kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

(1035) 3-4 

• • • 
1- İdaremizin Cibali tütün ve kutu fabrikalarında 

halen mevcut olanlarla Mayıs 939 gayesine kadar 160.000 
kilo birikeceği tahmin edilen tahta parçası evvelki ihale 
fesh edılerek yeniden pazarlıkla arttırmaya konmu§tur. 

il- Muhammen bedeli beher kilosu 50 santim hesa• 
bile 800 ve .% 15 teminatı 120 liradır. ~ ı 2:uharnmen kıymetin .% 75 ini bulmazsa ikinci 

r' ·-·tt ·~·939 tarıhine müsadif çarşamba günü aynı ma· 
'lil>ltr~ •cra olunarak en çok arttırana ihale edilecek· 

~il satış günü ve saatte mahallinde bulunacak 
/o 7,5 pey akçesile hazır bulunmaları ilin olu:-

Bütün Münaka1a ve Müzayede haberlerini ekıilcsiz 

olarak verendir Türkiyede bu vaziyette olnn tek Gazete 
ili- arttırma 18.S.939 tarihine rastlıyan cumartesi 

günil saat tO da Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube
si Mildüriyetindeki Sabş Komiıyouunda yapılacaktır. 

Münakasa Gazetesi'dir iV- Tahta numuneleri Cibali ve kutu fabrikaların· 
da görülebilir. ( 1674) 4-4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudication 
fode Priz 

d'adjudicat. eatimatif 

A) Adjudications au Rabais 

C •tion. 
proviıoire 

Li u d 'adjuclieation et clu 
Cabier des Cbarl'es Jourı Heures 

Construcllona - R6p ratlon - Tr v. Publlcs-Mat6rtel de Con.tructton-C rtographle 

Trav. conıtr. depôls pour provisions et 
cbarbon et mur jardio bôp mala· 
dıeı contag. Haydarpı;şa 

Repar. batisse Muıee Hygienique 
Trav. conıtr mur, cebelle ete. aanatorium 

Hcybeliada 
Conıtr. mur en beton arm6 B· la Maiıon 

du Peuple 
Conıtr. hangar type P. a Çorlu (Cnh. eh 

P. 865) 
Repar. Konak gouvememental lnceıu 
Couverture du compteuret des tuyj\ux 

d'eau de Terkos 1e trouvant dans 
le jardin de la bitiıse Munieipale 
et eontr. vitrine sur 4 bouebes a 
incendie 

Conıtr. konak gouvernemental Mnlk ra 
(!re partie) 

Conatr. mur j rdin depôt pocdre et mai
ıon employeı a küçük y ozırad 

Conıtr. hangar maehine et atelier repar. 
(Cah. eh. 39 P.) 

Conıtr. bitisse Bureau Fise Y eA-enbey 

Publique 

,, 
" 

Pli cacb. 

Poblique 
Gre a gre 

Pli caeh. 

Pli each 

" 

2493 21 

4931 75 
5648 84 

6735 -

172009 32 

2146 12 
95 17 

17547 84 

881 43 

7742 Ol 

66702 44 

187 - Dir. ffyg. et Aftiıt. Soc. Cafalorlu 1-4-39 il -

370 -
" " 

1-4-39 12 -
424 - ,. " 1-4-39 11 30 

Preıid. P.R.P. Söke 1-4-39 16 -

9855 - Com. Aeh. Mini t. Def. Nat. Aok. 4-4-39 15 -

14 28 
Dir. Trav. Pub Knyıeri 

Com. Perm. Muoieip. İıt. 20-3-39 14 30 

1317 - Oir. Fiıc Malkara 1-4-39 ll -

86 ıs Dir. Prinoip. Mooop. Aak. 3-4-39 15 -

580 65 Miniıt. Trav. Pub. 31-3-39 15 -

4585 13 Vilayet Ankar 3-4-39 15 -

Prodult Chlmlques t Pharmaç utlqu s-lnatruments Sanltalrea-Fournltura pour Hopltaux 

Toile a il z.: 500 m. Gre a gre 48 75 7 31 Com. Perm. Municip. lıt. 20-3-39 l 4 30 

Electrlclt6· az-Chautfage Central (lnstnllatlon et Mat6rlel) 

in tali. gaz a nir Publique 557 79 
L'adjudieatioo du 27-4-39 conceroant l'a· 

ebat de 300 ampouleı eleelriquu a ete 
annulee 

Habib et cnaquelte : 75 eompletı 
,, combinniıon (touloumJ: IO O p. 
(Cah. eh. 1 L.) 

Publique 

" 
1122 60 
4000 -

Combustıble - Cnrburant - Hulle• 

Mazoute marque Neft Sendikat: 350 bidoos Gre a gre le bid. 1 65 

Dlvers 

Poteaux tell>graphiques de 6 et 7 m. 
Materiel pour repar. eebell.: (aj.) 
Location de praırie de 1300 deunumı 
Deux paires d cbevaux d 'attelage pour 

transport 
Capıule1 ordin. pour douillea noires: 

3.500.000 p. • id. ferm ea pour douıl
lea luxe1 : l .50J.OUO p. • bouchons de 
diff. dimenııonı ete. 

Pablique 

Gre a gri: 

1350 -
1952 68 

Chaudronı en cuivre: 50 p. Gre a gr6 425 -

Provıatona 

Foia: 36 t Gre a gre 
" 34 t. ,, 
!) Adjudications a la surenchere 

Camion marque Chevrolet: 2 p. 
Moheire: 6680 k. - laine: 66 7 k. 
Une voiture altelee d'un ehev l 

Bidona de benzine : 2j00 p. 
Ti ıus, chau11 tteı, chaussures, lih en 

•fer ete. 
Deeombrea bateau Riı.e (aj.) 
Tronc de sa pin : 1170.457 m3 
ChaHiı de cami.>n et pieeeı de rechan2es 

Publique 
Gre a gre 

Publique 

Gre a gre 

Publique 

3 üncü sayfadan devam 
Ankua Orman Çevirge Müdürlüğünden : 

175 -

Ankora Vilayet Orman Müdürlüğü depolarında yediemin· 
lerde mev\!ut müsaderelı emvalden 57070 kilo me§e ve ka
yın odununun beher kilosu 1 kuruştan 2o70 kilo meşe kö
mürünün beher kilosu iki buçuk kuruştan ~431 kilo çıranın 
beher kılosu iki kuruşt&n 17 top çam kasnak çemberlr.rinin 
beher topu otuz kuruştan, 37 adet çam çamaşır sepetinin be
her adeti üç kuruştan, 34 adet gürgen kürek sapıoıo beher 

84 25 
800 -

lere Expl. Cb. Fer Elat Haydarpaf& 3-4-39 l 1 -
Muoicip. Menemen 

Municip. Ankara 
Dir. Gen. Türkku'u Ank. 

31-3-39 10 30 
27-3-39 15 -

577 50 Dir. Trav. Pub. Nitde 27-3-39 - -

Dir. P. T.T. Nitde 22-1-39 15 -
146 46 Com. Ach. lnt. lzmir 30-3-39 15 -

Com. Aoh. Comm. Milit.' İıt. Fındıklı 31-3-39 
., 

" 
21-J-39 14 -

Sce Commeroial Dir. Gen Fab. juıqu'au 10-4-39 
Mil. Ank. et lıt. Fındıklı 

' 63 75 Com. Aeb. lot. Topban6 21-3-39 15 -

Com. Aeh. Comm. Mil. lıt. Fındıklı 21-3-3~ l I -

" 

Bıır. Fiso Be~iktao 
Bourse C~re lu lst. 
2eme Bureau Exccutif İıt. 

Uoknpanı, Arııba İskelcıi 
26 25 Com. Acb lnt. Tophane 

Dir. Douane1 Merıin 

" 
21-3-Jg 14 30 

23-3-39 I~ -
20-3-39 11 -

24,29-3-39 12 -

21-3-39 15 30 
4-4-39 9 -

Oir. Fisc Bartın 20-3-39 15 -
10 10 Expl. For~t Etat Chef Revire Karabilk -ı7-3-39 14 -

3eme Bureau E:ıı::ccutif lıt. Garage 8,12-4-39 9 -
Amerieain a Pangalti 

adedi 7 kuruştan, 55 ndet çam sepet tahtasının beher topu 
30 kuruştan n~vıleri muhtelit 18 69:~ metre nıikApı mamul 
çam kerestesinin beher metre mikabı 18,25 lira arasında ol
mak üzere açık arttırmıya çıkarılmıştır. 

1- .Arttırma günü 24.3.939 tarihine m{hadif cuma gü· 
nü saat 14 to Ankara VilD.yet Orman Müdürlüğü binasında 
yapılacaktır. 

2 - Hepsimn muvakkat teminatı 61 lira 44 kuruştur. 
3 - Satış projelerini görmek ve daha fazln izahat almak 

istiyenler her gün Orman Müdürlüğüne müracaat edebilirlır. 

VI OFFICIELS 
De l' Administration Generale des CheırıiıP # 

de Fer et des Ports de l'Etat Turc ! 
k 

Differentes picces de reclıange pour wagons ı\ con51 

dont les valeurs e, timtııives et ga.ranties provİfıoires ~on~ 1 

quees ci-bas seront achetees eparement par voie d'adjudıcl 
sous pli cachete le Mardi 25 Avril 1939 a 15 h. au Jol'J 
l'Administration Generale a Ankara. 

Ceux qui desirent y prendre pait doivent reınettr~ 
Presidcnce· de la Comission le jour de ı·ııdjudic&tioıı }'1 
14 b. leurs offres, )P-s garanties provısoires indiquees cı b 
leı:ı certificats exiges par lıı Ioi. 

Les Cahiers des chargPs ~ont ôistribues gratuiterneııl 
kara par le Sı~rvice des A pprovisionnements et a Hay~ 
par le Bureau de Rec~ption. (1617) 4 

No. d' 
adju. 

E pece de materiels Quantite Valeur 

1 Des piecos de rech ngc pour 
wagom; t lle~ que: plsques 
de garde. crochets de trac-

article 

tion, attelages, c>tc.... 23 
2 Essieux montes avec ]Purs 

batıdages Pce . 420 
3 Boites a graİSSf' completes " 900 

Müteahhitlerin 

Cumartesi 18.3.939 

estima. 
Ltqs. 

52.837 

61.680 
18.350 

Heybeli verem 1anatoryomu asansör in,aah (i.t. Sıhht frUit 
No 985 

Meşe ı.:ı:manı (O. D. Y.) No 985 
Arka çantalık bez (M. M. V.) No 985 
Ekmek torbalık bez (M. M. V.) No 985 
Sığır eti (İzmir lvz.) No 986 
İrving paraşütü (Türkku,u Gen. Direk.) No 986 
Un (S lr.l Tümeni) No 991 
• Kereste (Turgutlu Orman Şefliti) No 996 
• Tahta parçası ( İnhisarlar U. Müd.) No 996 

~f e m e n t o d e s F o u r n i s s e u t ~ 

Samedi 18.3.939 

Inıtal. aacenıcur au anatorium Heybeliada (Dir. Hyı 
ht.) No 985 

Bois de sapin (Chemins de fer Etat) No 9S5 
Toile pour haHeıau (Mioiıtere Def. Nal.) No 985 
Toile pour He de pain ( ,, ,, ,, ) No 985 
Viaade de breuf llnt. lzmir) No 986 
Parachute (Dir. Gen. Türkkuıu) No 986 
Farioe (Div. Siirt) No 994 
• Boiı de conıtr. (Dir. For~ts Turgutlu) No 996 
• Morceaux de pi nche (Dir. Gen. Monopoles) No 996 
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