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Umum Tüccar 1 arın ve üteahhitterin mesleki Organıdır 

lngiltere ile Ekonomi 
Münasebetlerimiz 

Yazan : L. A. KENBER 

.. senedenberi dünya ~konomi hayatında 
~Otülen sıkıntılı vaziyetle'rin başlıca sebebi 
latihsal muvazenesizliği ile beraber bazı 
nıemleketlerin tediye şartlarında tatbik 
eylemek zaruretinde kaldıkları vadeli 
\'e serbest ticaret sisteminden uzak
laştırılmış yeni bir tarzın tesirlerin-
den ileri gelmektedir. Bu tesirleri 
izale edebilmek için yeni tarzı 

ortadan kaldırmaktan başka 
çare yoktur. İngiltere ile mev-

cut ticaret anlaşması yeni-
lenmelidir ki mütefiki
mizle ticaretimiz ar

tabilsin . 
• 

~ • * 
, tiltere ile aramızda meycut ~emleketlere ihracata başladılar. 
doıtluğu takvıye eden ıon Ak ithalatçı Almanya ib"acatçı oldu. 
tı:nniyet anlaşması Türkiye· Hizdeo vere:ıiye aldığı malı İogil
tkonomi hayalında derhal tereye peşın para ve serbest dö
i göstermittir. Barometro ib- vizle sattı. Yalmz tiftik değil da-

'ta il daha hassas olaıı ticaret ha bir çok maddeleri bizden alan 
ı civadan daha çabuk yapı- Almanlar bu ma1ları İngiltereye 

lli1aaa haberleri ıoo anlaşma ve Amc:rikaya serbest dövizle sa
'' derhal bütün dünya piya· tarak seneleıce bu işi takip elti 

tf ~lıda teliirlerınl göslermeğe ler. Bütün Tiinuyeııin eski müşte· 
lbıttar. B.lhassa yurdumuzun rileriııi de yavaş yavaş kendi ta· 

tt hayatında ani bır hareke· raf111a bagJad.lar. Bu si:.tem beın 
:::htı reaksiyon gibi bütün lııgilızlerı hem bizi müşkiıl mev· 
~ larımızda merkezi Avrupa Jm :.okwata kafı geldi lngiıtere 
'btlleriylıı: iş yapan müesse· 

r a oı:.tdcıı waı a,madıkça biz de bÜ ' Lraıında yaygın tesirini . gös· 
, ~İten hali kalmamıştır. ln~il· tün mal.arımızı çar .. siz olarak Al-

.1 t ıt yapan ihracat müeaısc:· man piyasaJarına vamek zarurc· 
dt iae o kadar derin bir .inde kaldık. !>.:nel.r hep böyle 
llniyet husule gelmiştir ki, geçli Alı.oanya Türkiye ekonomi 

~ arlar, müddeti henuz hitama nayatında kendine bir mevkı tut· 
'ıtıiı olan iııgıliz • Türk tica- mağ'a çatıştı. Kazanm .. k i~ledilı 
'ıılcfınasıoın ye .. i açılacak lı· ıkll:oadi mevki ıçin (bız Türkiye· 
'•basında artık hükümıuz ka· oe biten otları bile ı.atın alacağıı, 

~tı lahtain etmeıte ve yeni dost 1 ü, kiyenıu ihracat merkezı ya!· 
~ tket ar'!-sında büabütun yeni m;ı; Alwauya olmalıdır ... ] yolund .. 
~ttt serbe,,,tisi esaslarına uygun pı opa~a~d"lart& vuut v .. nlaı. liu 

Yeni bir anlaıımaoın yapu· ık.ısaı.ıı µro;.ıttganda 150 wılyoııluk 
~~llaı ifelditine hükmeylemiş· kredı ıle çc.r.,eveleııerdı. yeni bır 
•~ita İngiltere ile olan kliring anlatma yapılmıştır. Bu anlatma· 
.. lb nın mahiyetini tahlil eden diğ'.:r 
\ıı.. l lem manasile faaliyet gös-
.... . • bir yazımızda •Öylc:ditiwız gıbi, 
iltı IQııtir.Baza kayıdlar ve şaıl· J ürk.iye için her mit.etle daima 

lllemleket araundaki ticari 
~betleri yavaş yavaş geri· iklısadi dostluk prc:n:ıipi esastır. 
't Vt ahı verişleri bir haylı .tiıL her kese ner µiyas .. ya kı:ndiwi· 

) 1flı, Bır zamanlar İngi.tere ze dverışh gelen fıatJa mal sala· 
~Palan ıeniş işler yavaş yavaş ru. Ancak s.utığ'ıwaı maUaı ın da 
'ibiş ve pek mahdud madde· bedeJi veya wukaoili olarak alıoa
ltrinde durmuı kalmıştı. Hal- cak malların da bize elveriili ol

'- hrdumuzun bazı mallanna mım vo mütekabil fayda ve isti· 
tla111 ve dc.vamlı müıteriler fadder tewio etwiş buiuowası la-

41 İniillere piyasaları da ...ıwdır. Yoku •&ğlam mal verir 
•. Ptteıela : lngiliz aaoayi şe· de çüruk mal ve k .. 1.tesiz mal a
~Qde çalı,an fabrikcalardan lauıayı;ı. Uu ııioarla Almanlaı la 
•çı Türkiyenin tiftik mahsu• olan lıcaret işlerimizde çok defa 

4ıı dörtte üçünü sabo alır ve İthal eyJeditiwiz maddelerin Hi"· 
{ lamlığuıda tereddüde dü.şecek va· 
~tkiye tifti~i bu fabrikalarda ziyellerle kaışılaştıgımız için Al

ı. 'Plitı haıiııe getırilır, dünya· man wa,larınuı Turkiye için an.ı.e· 
· tt tarafına ıhraç e.Jil.rdı. Bu 

1 k ri ularak yapıldığ.ııa kanaat getir· td •ran mal arına kimse re a· 
4-'llıez.di. logiliz tiftik kumaş• dik. Diger mewlekellerle işler 
~· Yün kumaşlara gibi dühya· tam bir inkişaf v.ziyeıiııde bulun· 
.'•ltıcıliği muhafaza edıyordu. madığı için çarcı.İz olarak yine 
~~ fabrikalan bu işi Almanla- Alman malı almak zaruretinde ka· 
· ~lttdılar. Almanyada kurulan lıyorduk. Bu ıı.tıran vaziyet anor• 
i f~brikalar tif .iği bizden ala• 1 mal ikhsat sisteminin icabı idi. A· 
~~h tahvil elliler ve İngilte- I merika ile ıon yaptatımız ticaret 

' clabıı old"tu balde bütÜD j aulataıaaı Almaa payualanuda 

a) MUNA A ALAR 
İnşaat-Tamirat-Nafıa i.ş ve Malzemesi-H«;ırita 

cekleri teklif mektuplarını mukarrer aaatten bir ıaat 
evveline kadar eksiltme komisyonu reisliğine g6ndermeli
dirler. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Par.arcı .< Kaymnkamlı0mdan : 

Pazarcık hükumet konağına ait bir kısım inşaat 24 ma· 
yıs 939 çarşamba günü saat 14 te Pazarcık kükumct kona
ğındaki komisyonca ıhalesi yapılmak üzere açık ek iltmeye 
konmuştur. Keşif b deli 6783 lira 64 kuruştur. Muvakattemi
nat 509 liradır. bteklılerm temiııaı mektubu veya makbuz 
ıle ihale gunilnden laekal sekiz gün evvel Gaziantep Nafıa Mü
dürlüğünden alacakları ehliyet \Csikd.ınnı hamilen yukarıda 
yazılı gün ve ı:ıaatte ihale komisyonuna gelmderi. Bu i~e ait 
keşıf ve §artname her gün Pazarcık kaymakamlığınd~ vt:ya 
Gaziantep Naha Müdürluğunde göri.ılebilır. 

Bolu Nafıa Müdürlüğünden : 

Düzce - Gerede iltisak yolunda ve hastahane binası 
önünde 600 metre uzunluğunda yapılacak burdur taşları 

660 lira keşif bedeliyle 25.5.939 tarihinde perşembe günü 
saat 15 de daimi encümence ihalesi yapılmak üzere 15 gün 
müddetlcı tekrar pazarlığa çıkarılmıştır. Muvakkat teminat 
49 liradlr. İsteklilerın şartname ve evrakı keşfiyesini görmek 
üzere Nafıa müdürltiğüne müracaat eylemeleri . 

* • • Eksiltmeye konulan iş : 
Bolu Vılayet yollarına dikilecek 244 adet kilometre 

taşı imal ve yerlerine vaziyesi keşif bedeli 514 lira 85 ku
ruştur. 

Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır : 
Eksiltme şartnamesi, 
Mukavele projesi, 
Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
Kilometre taşlarına dair fenni ve hususi şartnnamesi, 
Keşif hulasası, silsilei fiat mesai cetvelleri, 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı Bolu Nafıa müdür· 

lüğünden alabilir. 
Eksiltme 25.5.939 tarihinde perşembe günü saat l 5 

de Bolu daimi encümeninde. 
Eksiltme açık olarak yapılacaktar. 
E.ksiltmeye girebilmek için isteklilerin 39 lira muvakkat 

teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz o
lup göstermesi lazımdır 

Ticaret o:lasında kayıtlı bulunduğuna dair vesika, 
İstekliler ihaleden en az sekiz gün evvel vilayete mü

racaatla bu işe girebilmek için ehliyet vesikası alın ş olması 
İstekliler 1yukar<'a ~az lı Salt e Bolu daimi encü· 

men dairesinde hazır bu unmalı lırlar veya göndere· 

derhal tesirini göstermiş ve Al· merika He olduğu gibi ln2iltere 
manlar Türk mallarından alarak ile de yapıl cak yeni bir anlatma 
vaktile Amer kaya satmış ve ser· Türk malları için ötedenberi yine 
best döviz olarnk b dellerıni al· bu sütunlarda kayd ettiğimiz çok 
ıgış oldukları para menb mın bu esaslı bir noktanın yenid<"n teba· 
anlaşma ıle kurumak istıdadını ruz ,na ves le olacaktır. Bu nokta 
göstermes nden ürkmüşlerdir. Bu ıse ; Türkiye malları için cihan pi
ürkme derhal anl şma aleyhine yaaalaunırı kap larını açı ırmak ve 
propaganda yapılmasın d n anlaşıl- kendımiıi eskisi gibi bu pıyasa· 
maktadır. larda 1yi bir mevki sahibi yapabiı· 

Amerika ticaret anlaşT1asının mektir. Amerika ticaret anlaşma· 
Almanya kanalı ile Biıleşik Ame· sile bu gayeye Ya5ıl olmak için 
rika piyasalarına akan 1 ürk m l· kuvvetli tir ha ııle atılmışt!r. Bu 
larımn istikametini tebdile başla: suretle iktısat kaidelerinin icapla· 
masından dolayı, piyasalarımıLda rına uymak için attı~ımız bu hat 
bu anlaşmanın gayri ka ili tatbik ve bizi dünya piyasalarının en ba
olduğuna dair şayıalar çıkarılmak· şanda bulunan Birleşik Amerika 
tadır. 1 piyasalarına ulaştırmış bulunuyor. 

Bu menfi propagandalard n Atacağımız diğer hatvelerle, pren• 
maksat Alman iktisadi müdaf .ası· si pli bir yürüyüş ıle aynı dünya 
na zayıf düşi.rmemek ve 1 ürkıye piyasalannın ikınci safında yer al· 
ekonomi sahasında Amerika ile mış olan lngiltere ve Fran,)a pi· 
müstakbel ticaratimizin inkişafını yasalarına da ulaşac:ı~ız. 
önlemektir. Şehrimizde Alman ti· Bu suretle ekonomik vaziyeti· 
caret alemi ile münasebett~ bu· mizin en kesti rme bir yol ile dün· 
lunan kimselerin bu vadide sarf ya okonomi vaziyeti ıle karşıla,. 
etlikleri ve edecekleri mesainın mıt ve dünya piyasalarına ulotmı' 
hiç bir ameli kıymeti yoktur. A• olacaktır. 

Nafıa Vek.i!etinden : 

Eksiltmeye konulan iş : 
1 -· Susurluk çayının sulaması hafriyat Ye ıınal ima• 

lAtı keşıf bedeli 447,~41 lira 45 kuruştur. 
2 - Eksiltme 19.6.~39 tarihine rastlıyan pazarteıi ıtl· 

nü saat l 1 de Nafıa VekAleti Sula umum mildürlOj'O ıu 
ek .. iltme komisyonu odasında kapalı zarf uıulile yapıla
caktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele proıtıı, 
bayındırlık işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve pro
jeleri 22 lira 40 kuruş mukabilinde sular umum mlidlirlll· 
ğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 21643 lira 
66 kuruşluk muvakkat teminat vermesi ye ekıiltmenin ya
pılacağı günden en az ıekiz a-ün evvel ellerinde bulunu 
vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafıa VekAletine mtıra· 

caat ederek bu işe mahsus olmak fizere Yesika almalan ye 
bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika 
talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak cde..:ıcıler. 

5 - isteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede 
yazılı saatte~ bir saat evveline kadar Sular Umum Mildllr· 
lüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lAzımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

Samsun Vilayet Makamından: 
Açık eksiltmeye konulan 9445 lira 41 kuruı keıif be· 

delli Bafra Kaymakam evi inşaatına ihale giloli olan 4 5.39 
tarihinde talip çıkmadığıodan ihalenin bir ay müddet içinde 
pazarlıkla yapılmasına karar verilmiştir. TaHplerin bu mlld· 
det içinde muvakkat teminatlariyle V11ayet Daimi Eacilme• 
nine müracaat ederek pazarhğa iştirak edebilecekleri ilin 
olunur. 

Ankara V dlı.iğinden: 
Ankara - Kızılcahamam yolunun 19+0 0-36+000 

mcı kılometreleri arasında mükellef amele tesviyei tilrabi· 
yesi ikmal edilen 17 kilometrelik şose inşaatı 5.6.9 .9 pa• 
zartesi günü saat 1 ı de vilayet daımi e ıcü neniode ihalesi 
yapılmak üzere kapalı zuı f usuliyle eksiltmeye koomuttur. 

Keşif bedelı ıı 77 .n Jıra 35 kuruştur. 

Muvakat temi ıatı 66 7 İra 37 ku uştur. 

Naf a V ı!ı<a etind ... n: 
Eksil mPye lrnnul<ın iş: 

Ahmetli regülatö u ve Ahmetlı soı sabil sulaması haf· 
riyat ve inşaatı keşif bede i 1 ,34 , 1 ~9 lira . 8 kuruıtur. 

Eksiltme 19.6.9 \9 tarıhine ra.stlıyan pazartcıi günü ıa· 
at 11 de Nafıa Vekaleti s~ıar U .uu:n Mü.:lürlilğü Su Eksilt· 
me komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacakbr. 

İstekliler eksilt ne şartnames1, mukavele projeai, ba· 
yındırlık işleri genel şartnamesi. fenni şartname ve proje
leri nO lira mukabilinde Sular Unum Müdürlüğünden ata· 
bilirler. 

Eksiltm~ye girebilmek için istekli!f~rio 54,014 lira 20 
kuruşluk muvakat teminat vermesi ve eksiltmenin yapıla• 
cağı günden en az sekiz gün evvel ellerinde bulunan vesi• 
kalarla birlikte bir dilekçe ile Nafıa Vekaletine milracaat 
ederek bu işe mahsu., vesikaolmak üzere almaları ve bu ve
sikayı ibraz etmeleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar ek• 
siltmeye iştirak edemezler. 

İsteklilerin teklif mektuplarını yukarda yazılı taatten 
bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz 
mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 
İstanbul Levazım Amirlıği Satmalma Komisyonundan : 

1900 adet 220 Voltuk, 1700 adet 110 voltuk muhtelif 
mumda elektrik ampulil 23.~.9a9 11lı ıüoü U,30 da TophaD .. 
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Bu gün ilan olunan münakasa ve müzaye eler 
-------------------------------------

Cinsi Şekli Mubm. bed. Teminat Müracnat yeri Gün Saat 

A} Münakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme Harita 
-~ 

Hamam tamiri Aç. eks. 500 - 75 - Tarsus Vakıflar Memurluğu 26-5-39 14 -

Bafra kaymakam evi inş. (temd.) Paz. 9445 41 Samsun Vilayeti 4-5 39 itib. 1 ay 

Susurluk ça1 ınn sulaması h~ fr yat ve &mat Kapalı z. 447341 45 21643 66 Nafıa Vekaleti Sular U. Müd. 19 6-39 11 -

imalat (şart. 22,40 L.) 
Bolu Nafın Müd. 25-5-39 15 -Bolu Vil. yollarına dikilecek 244 ad. kilo- Aç. eks. 514 85 39 -

metre ta~ı imal ve yerlerine vaziyesi 
25-5-39 15 -Düzce-Gerede iltisak yolunda bordur yap.: ,, 660- 49 - ,, " 

600 m. 
Ank.-Kızı'cahamam arasında yap. tesviyei Kapalı z. "107747 35 6637 37 Ank Valiliği 5-6-39 15 -

türabiye 
Ahmetli regülatörü ve Ahmetli sol sahil 

" 
1342139 58 54014 20 Ank. Vek. Sular U. Müd. 19-6-39 il -

sulaması hafriyat ve inş. (şart. 50 L.) 
Ev ınş. memur ve işci için (şart. 50 L) 897106 20 39635 - Sümer Bank 

" " 
2·6-39 16 -

" Ayaaofya müzesi kurşun işleri Paz. 4998 42 375 lst. Nafıa Müd 22-5-39 14 -

Elektrik Havagazı-Kalorlfer ,teslsatve malzemes)I 

iki kat pamuk ipliği ile tecrit edilmiş bo· Aç. eks. 2445 - 183 38 İst. Elektrik İşleri U. Müd. 5-6-39 15 -
binaj telleri: 13 10 kg. 

Elektrik ampulu 220 vollluk: 1900 ad.- Paz. Tophane Lvz. SAK. 23-5-39 15 30 

llO voltluk: 17~ ad. 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Gömleklik poplin: 5500 m. Aç e ks. 4840 -

Matbaa lşlerl - K11·taslye Yazıhane Levazımı 

Ayın Tarihli adlı kitapların bast. 

Nakliyat Boşaltma - Yükletme __ 

Bufday nakli 

tahmil ve tah!iyeıl 

lııhi1arl~r mamuUtı nakli (temd.) 
Tuı. naLli (temd.) 
fnhi,,arlar mamulatı nakli 

Kapalı z. 

Aç. cka. 

• 

" ,, 
,, 

M0-
900 -

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Fırın odunu: 180 t. 
Odun: 75 t. 
Mazot: 500 t. (şart. 750 kr. (temd.) 

MUteferrlk 

Yapı malzemesi: 8 kalem 
Kum 
Karoııman: 12000 ad. 
Süpürge: 3QOO ad. 
Sığara paket makinası: 1 ad. 
Skandırak kayışı: 6373l ad.-skandırak 

düğmesi: 75483 ad. 
Skandırak kayışı: 2500 ad.-skandırak 

dü~ınesi: 5000 ad. 
Bakır boru muhtelif eb'atta: 3000 m. 
Pur.seleo musluk taşı: aoo ad.-tcrmosi

fon: ıO ad. 
Saf külçe 
Bakır ve pirinç malzemesi (temd.) 

Erzak, ve Zahire Et, Sebze. 

Ekmek ( 1 senelik) 

(B Müzayedeler 

Köhne fotin: 811 çift 
Butday: 28 t. 
Çam at.scı 

" Odun ve kömQr 
Ev eşyası 

Taksi otomobili Doyç marka 

Paz. 

" Kapalı z. 30000 -

Paı. 
,, 480 -
,, 480 -

Aç. eks. 510 -
Kapalı z. lOOOO -
Aç. eks. 5249 54 

Paz. 

Aç. eks. 1787 50 
Kapalı z. 1030 -

Paz. 4999 99 

Kapalı z. 11315 -

Paz. 121 65 

Aç. art. 

" --
Paz. 
Aç. art. 

,, 

de İstanbul Levazım Amirliği Satmalma Ko. da pazarlıkla ek· 
siltmesi yapılacaktır. lstt:klilerin kati teminatlarile beraber belli 
eatte Ko. na gelmeleri. 

• • • 
1330 kg. iki kat parnuk ipli~i ile tecrit edilmiş bobinaj 

telleri alınacaktır. Bak: 1st. Elektrik İşleri U. Müd. ilanlarına. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

1stanLul Levazım Amirliği Salln .Jma Komisyonundan: 

5500 metre gömleklik poplin müteııhhit nam ve lıeaabına 
5 Hazıran 939 pazıtrtesi günü saat 15,30 da Tophanede Leva
zım AmirJığı Satınalma Ko, da açık eksiltme ile almacaktır. 
'f1:1hmin bedeli 4840 lira ilk teminatı 363 liradır. Şartname ve 
nümmıesi Ko. da ~örülebılir. İsteklıl~riu kanuni vesikalarile 
beraber belli saatte Ko. na gelmel~ri. 

363 - Tophane Lvz. SAK. 

787 50 Matbuat U. Müd. Ank. ve İst. 

40 -
68 -

394 80 

Toprak Mahsulleri Ofısi Sandıklı 
Ajansı 

Toprak ,. • Samsun 
Şubesi 

Samsun inhisarlar Başmüd. 

" " ,, 
Ank. inhisarlar Batmüd. 

Tophane Lvz. SAK. 
• 

n " 
2250 - 1\1. M. V. SAK. 

1 t. Komut. SAK. 
72 - lst. Belediyesi 
72 -

" 38 25 lohisarl.sr U. Müd. 
750 ,, ,, 
393 70 Tophane Lvz. SAK. 

" " 
134 07 D. D. Y. Haydarpaşa 
77 25 

" 
,, 

375 - ist. Nafıa Müd. 
Türkkuşu Gen. Direk. 

848 62 Aydın C. Müddeium. 

18 25 Tophane Lvz. SAK. 
T. H. K. Bolu Şubesi 

75 - Mersin Orman Bölge Şefliği 
48 05 Afyon 

" " n 
Samsun Orman Baş Mühendis. 
Üsküdar icra Mer. Hale Sine-

ması civarında 

İst. 2 ci İcra Taksim Mrk. Garajı 

• 5-6-39 15 30 

5-6-39 15 -

1 ay Müd. 

7-6-39 14 -

22-5-39 14 -
22-5-39 16 -
23-5-39 15 -

22-5-39 14 15 
22-5-39 14 -
5-6-39 13 15 

23 5-39 t 1 -
22-5-39 14 30 
22-5-39 14 30 

2-6-39 16 30 
3-7-39 10 30 
5-6-39 J5 -

23-5-39 15 -

5-6-39 10 30 
5-6-39 10 30 

22-5-39 15 -
22-5-39 

9-6 39 16 -

22-5-39 15 30 
24-5-39 15 -
20-5-39 il -
26-5-39 14 -
22-5-39 14 -

24-26-5-39 14 -

27,31-5-39 12 -

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Matbuat Umum Müdürlüğünden : 

Matbuat umum müdürlliğü 1939 mali ydı zarfında had· 
tıracağı Ayın Tarihi adlı kitapları 18.5.39 dan itıbaren 20 
gün müdetle kap..ılı zarf usulile eksiltmeye koymuştur. 

Beher formasının muhammen kıymeti 25 liradır. 

Muvakkat teminatı 787 lira 50 kuruştur. 

Eksiltme 6.6.39 salı saat 15 de umum müdürlük bina 
sındaki komisyonda yapılacaktır. 

Şartname umum müdürlükte ve ve İstanbul' daki mat· 
buat şefliğinde görülebılir. 

Talip olanlar yevmi mezkurda 2490 sayılı kanunda 
yazılı vesaikle müracaatları, 

İs a bul elediyesinde~·"' 
Keşif ve nıuh· 'fe1' 

bedeli _.. 
------ tı"' 

Eminönü kazası dahilindeki tratuvarlımn 480 - ıl\. 
tamirinde kullanılmak ü.ıre lüzumu ~,., 
olan (12000) ndet Karosimao, ..11"' ~ i 

Eminönü kazası dahilindeki yollar için 480 - '" ~Q 
lüzumu olan kum. . lcıt 

Yukarıda keşıf ve muhammen bedelleri yaııh ıt ti 
nyrı pazarlığa konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnanıel~~ 
cümen kaleminde görülebılir. İstekliler hizalarıcda 1'. 
nıinat m .kbuz veya mektubile birlıkte 22 5.939 paı.artcı•• 
sant 14,30 dn Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

lSTANBUL 

Ticaret ve Zahire Bors 
------........ -- ._,,. _____ ---

Fi atlar 
CİNSİ Aşağı 

Kr. Pa. 

Buğd. yumuşak 

n sert 
,, kızılca 

Arpa Anadol dökme 
,, Mersin dökme 

Çavdar 
Yulaf çuv. 
Ket ·n tohumu 
Su um 
iç fındık 

5 32 
·5 5 
5 19 
4 22 

4 ıo 

ıo 3o 
19 20 
95 -

17.5.939 

Yukarı 

Kr.Pa. 

5 20 

Buğday 
Un 
Arpa 
Yapak 
Çavdar 
Yulaf 
Afyon 
Kuşyemi 

Fasulye 
Z. yağı 

Çavdar 
Mı!ır 

Kepek 
97 - Tıftık 

Gelen 

Giden 

Kuşyemi çuv. 
Tıftık Kastamonu 

5 33 
103 -

"4i 
B. peynir '1 
Kuşyemi ıl. 

,, mal Susam f .~· 
Dıt Flatl' \ 

1 

Buğday : Uverpııl ~ 
z. ydğı 1-ci 
Yapak Bursa 56 -

,, Şikago 

,, Vinip•" t&.ı ı 
Arpa Anverll ~ 

,, Trakya 
Mısır sarı dökme 4 10 

,, beyaz çu. 
Peynir beyaz tan 

,, kaşer ., 
Sansar derisi 
Porsuk " 

Mısır Londr• 
Keten T.: ,, 
Fındık G.: Hamburl 

" 

Nakliyat-Boşaltma-Yükletme 

Toprak Mahsulleri Ofisi Sandıklı Ajansınd•~ 
Ofimize ait buğdayları depolardan istasyo~ "

nakliyatı tarihi ilandan itibaren 1 ay müddetle ı . 
açık eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin şartnaıııe1~ \ı 
mek üzere Sandıklı toprak mahsulleri ofisi Ajanıl• ~ 
racaatları ilan olunur. , 

, 

Toprak Mahsulleri Ofisi Samsun Şubesinde~~ 
Şube ve Ajanslarımızdan Şimendiferle Satıı•" 

yonuna gelecek buğdayların vagondan tahliye, 1 
nakli ve depolardan vapura sevk ve tahmili bir • l\ıı 
detle. açık eksiltmeye konulmuştur. o• 

ihale 7.6.9J9 tarihine rastlayan çarşamba gO 
14 den 16 ya kadar Samsun Şubesi binasında 1~~~ 
dan şartnameyi görmek ve daha fazla tafsil at ' 1 
yenlerin her gün Şubeye müracaat etmeleri i14P 

0 

~ 
Samsun İnhisarlar Başmüdürlüğünden : ti' '6 

1 - Haziran 939 dan mayıs 940 sonuna kadtıf ı 
müddetle inhi arlar idare;ıi namına Samsuna gelece~ 14, 

. ' azalıp çol!alabilir yüz bin kilo mikdarında ve 540 li! ! \ 

m ı. naklıyat bedelı ohm mamul tütün, içki ispirto, ~ıı ~~t 
rut emtiası, levazım vesairenin şehir dahilindeki ıı;9~ ~ 
gün müddetle açık eksi!tmeye konulmuş ve 8.5.9 \ 
len fıatlır hıd li !Ayık görülmiyerek eksiltme on guO a 
le uzatılmıştır. 6': 

2 - lhnle 22.5.939 pazartesi günü saat 14 te 
lük komisyorıuııcd İnhis ırlar umum müdürlüğünilll 
talikan muvakkatun yapılır. 

3- Muvakkat teminat akçesi 40 liradır. 
5 - istekliler bu baptaki şartnameyi her gilO 

lükteki komisyona mürataatla görebılirler. o' 
İ::.;teklilerin tayin edilen gün ve saatte koınis1° 

caatlan ilan olunur. ~· 
• • * l - Haziran 939 dan mayıs 940 sonuna 

1
;i. 

sene miıddetle ve deniz yolıle idaumiz namına ge. ~ 
d rı azalıp çc ğalahılir üç bin ton miktarında ve .1; il' 
tuz anbarlarına 900 lira muhammen nakliyat bedelı ~e 
rın ve an barlardan istasyona nak 1i l 5 gün müdd~' 
si'ım Yt!- konulmuş ve 8.5.939 da 'erilen fiat had 

1 

rülmiyere~ eksilı m~ on gün müddetle uzatılmıştır• dJ 
2 - lhııle 22.5.9 ~9 pazartesi günü saat on altı ·~ 

dürlük komi yonunc1 İnhisarlar uLDum müdürlüğ iOiJ 

ne talikan muvakkatan yapılır. 
3 - Muvakkat temınat akçesi 68 ıiradır. 

4 - istekliler bu baptaki şartnameyi her gil11 
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leki komisyona müracaatla görebilirler. 
S - l~teklilerin tayin edilen gün ve saatta komisyona 
•caatları ilin olunur. 

Ankara inhisarlar Başmfldürlüğünden 

1939 mali yılı içinde Ankara istuyonundan merkez 
. larımıza ve bu yerlerden ıatıı mağazalarımıza ıevk 

" ilde edilecek dolu tl\ttln ve içki sandıklariyle ispirto 
lllarının ve boı zurufun ve yine merkezden mülhaka· 

. •ı. gönderilecek mamulAtımızın bir senelik taşıma işleri 
12.5.939 terihinde yapılan açık eksiltmede merkez 
iyatına 'Verilen fiyatların haddi liyıkında bulunmadı
•ıı ve mülhakat nakliyatı için talip çıkmıyan aşağıda 

\ mahalleri merkezle birlikte taııma işlerinin bermu
kanun on gün sonra yeniden ayrı ayrı açık eksiltme ve 
lainin icra edileceğinden taliplerin 23.5.939 tarihinde 

15 te muvakkat teminat paralariyle birlikte baş mü-
llltGmüz binaıında toplanacak komisyona gelmeleri 
olunur. 

Muvakkat teminat parası 
Lira Kuruı 

' Ankara merkez nakliyatı 
~ Çankırı • ,, ) 
, ,, Saban özil ,, ) 

,, 1lgaz ,, ) 
' Ankara • BalA ,. 3n 

300 

29 80 

~Ankara - Çu~: • 30 

kat, Benzin, Makina yağları v. s. 

t.fillı Ml\dafaa Vekaleti SatınAtlma Komisyonundan; 
. 5oo ton mazotun şartnamesinde tadilat yapılacağından 

l~d~n kapalı zarfla eksiltmeye ksnulmuştur. Muhammen 
~lı 30 bin lira ilk teminatı 2250 liradır. Kapalı zarfla 

lt11ıesi 5.6.939 pazarte1i gilnfl saat 1, 15 de te Ankarada 
~il V. ıa. al. ko. da yapılacaktır. Şartnamesi 750 kuru· 
~~rada Ko. dan alınabilir. lıteklilerin ilk teminat ve 
ıu - mektuplarını ihaleden bir ıaat evveline kadar Anka
~ ko. na vermeleri. 

lıtenbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

180 ton fırın odunu alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
~ .939 pazartesi ~ünü saat 14, 15 de Tophanede lstanbul 
~lıırn Amirliği Satınalma Ko. da yapılacaktır. isteklilerin 

teıninatJarile beraber belli ıaatte Ko. na gelmeleri. 

• • • 75 ton odun alınacaktır. Pazarlığı 22.5.939 pazartesi 
l laat 14 de Tophanede İıtaob• 1 Levazım Amirliği Satı

Ko. da yapılacaktır. İsteklilerin kaıi teminatlarile beJli 
Ko. na ıe meleri. 

~~ -

~ef errik 

l.tanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 

laıkıılada yaptırılacak tamirat için sekiz kalem yapı 
llleıi ıabn alınacaktlr. Pazarlı~ı 23 mayı• 939 salı 

6 ıaat 11 de yapılacakbr· 
lateklilerin belli a-tın ve saatte Fındıklıda Komutanlık 

aı Komisyonuna a-elmeleri. 

Devlet Demiryolları işletme U. İdaresinden : 

'111bammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 2 
~ lbalzeme ve t§ya her grııp ayrı ayrı ihale edilmek üzere 
~9 pazartesi günü saat 10,30 da Hayd· rpaoada gar binasi 
Uııdeki Komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın 
Crktır. 

~ 8n İ§e girmek istiyenlerin her grup hizasında yazıh mu· 
lt t~minat ve bnunun tayin etliği vesaikle birlikte eksih
tllnü saatine kadar Komisyona müracliatlan lazımdır. 
Bu iıe ait ıartnameler Komisyondan parasız olaıak dağı
ltadır. 
1 - 3000 metre muhtelif eb•atta bakır boru muhammen 
U 1787 lira SO kuruı ve muvakkat teminatı 134 lira 7 
"ıtur. 
2 - 100 adet bina için porselen musluk taşı ile 10 adet 

~sifon muhammen bedt:li 1030 lira ve muvakkat teminatl 
il 25 kuruıtur. 

1•tanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

63731 adet Skaodırak kayıoı ve 75483 adet ıkandırak 
t,i müteıhhıt nam ve hesabına 5 Haziran 939 pazartesi 
laıt 15 de Tophanede Levazım Amirli~i Sdt111alma Ko. 
~ eksiltme ile alınacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 5249 

kuruo ilk temin.atı 393 lira 70 kuruştur. Şartname ve 
'-lltıi Ko. d11 görülebilir. isteklilerin k&nuni \'esıkalarile be· 
l' belli saatte Ko. na gelmeleri. 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
22.5.939 p a zarll.!~İ günü sa.ı t 15 tc f ~ t.ı ııbul d a Nafıa Mü· 

düdüğünde Eksiltme Komisyonu odasında 4999,99 lira keşif 

bedelli İstanbul Ayasofya Müzesi saf külçe kurşun almması 
i~leri pazarlıkla eksiltmiye konulmuştur. 

Mukavel~, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve 

fenni şartnameleri, projf>, ke~if hullsaıile buna müteferri di
ğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 37;; lirarlır . 
isteklilerin en az 3000 liralık bu işe benzer jş yaptığına 

dair idarelerinden almış olduğu vesikalarla 9.39 yılına aid Ti
caret Odası vı>sıkalarile gelm~leri. 

Türkkuşu Genel DirektörlüğCinden : 
J 9.5.939 cuma gilnü ihale edileceği ilan edilen malze

menin eksiltmesi, o gün resmi tatile rastladığından, 22 
mayı~ 39 pazartesi günü aynı saatler de yapılacaktır. 

ilan olunur. 

Lüleburgaz Tümen Satmalma Komisyonundan: 
Tüm ihtiyacı için a~ağıda yazılı gara~iye malzemesi alına

caktır. Evsat Ko. da görülebilir. İsteklilerin nümuneleriJe bir
likte 22.5.939 Pazartesi günü saat 11 de Lüleburgazda Tüm 
Satınalma Ko. na gelmeleri. 

Kösele 302 kilo, Kalın keçe 50 metr .. , Eğer kolan 400 
metre, Şaplı deri 15 kilo, Saraç ipliği 40 Pdket, Perçin çıvisi 
13 paket, Muhtelif toka 40 paket, Balmuınu 7 kilo. 

İstanbul Belediyesinden : 
Sillbtarağa Kemerhurgaz yolu için lüzumu olan ve be

her metre mikabına 3 lira 69 kuruş bedel tahmin edilen 
217 metre mikAp ham taş pazarlığa konulmuştur. Keşif 

evrakile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. is
tekliler en az 800 liralık işe benzer iş yaptığına dair vila
yetten alacakları fen ehliyet ve 939 yılına ait ticaret odası 
vesikasile 60 lira 5 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mek
tuhile beraber 24.5,939 çarşamba günü saat 14,30 da Dai
mi encilmende bulunmalıdırlar. 

••• 
3000 adet süpürge alınacaktır. Bak : İnhisarlar U. Müd 

ilanlarına. 
1 &Ut zw 2 F ES 

Erzak, Zahire, et ve Sebze: 
Lüleburgaz Tumen Satınalma Komisyonundan : 

Birlik ismi Miktarı M. Bedeli İlk temoatı Eksiltme saatı 
Kilo Lira Lira Ku. tarihi 

-- ---- ----- ----
Merkez 234000 58500 4387 50 5.6.939 11 
Babaezki 1ıooo ısouo 1350 00 6.6.939 11 
Hayrebolu 37V00 8250 618 75 6.6,939 ıs 
Kaynarca 32000 8960 672 00 5.6.939 15 

Yukarıda yazılı sığır etleri kapalı zarf usulü ile ek
siltmesi yapılacak ve mukaveleye bağlanacaktır. Evsaf ve 
şartları Ko. dadır. İsteklilerin yukarıdaki cetvelde göste· 
rildiği veçhile beui güa ve saatlerden bir saat evvel ka
nuni veaikalarile temınat mektublarıoı Lüleburgaz Ko, baş· 
kanına vermiş bulunacaklardır. 

• • • 
Birlik iımt Miktarı M, Bedeli İlk teminatı Eksiltme Saat 

Ki!o Lira Lira tarihi 
--. 

Tüm anbarı 180000 5400 405 7.6.939 il 
Sv. alayı 405000 12l50 9&2 7.6.939 11 
Hayrebolu 405000 12150 912 7.6.939 15 
Kaynarca 405000 12150 912 7.6.939 15 
Babaeski 54UUUO 16200 l t! l5 8 5.9J9 10 

,, Top. Tb. 405000 12150 91~ 8.5.939 11 
ıı taksitle bir!ikler anbarlarına teslim şartiie kuru ot 

ihtiyacı kapah zarf usulü ile ekslltmesi yapılacaktır. Yu
kar.daki cetvelde gösterildiği veçhile belli gün ve saatten 
bir saat evvel kanuni vesikalari1e birlikte teminat ve tek
lif mektublarını Lü1eburgazda Ko. başkanlığına vermiş bu
lunacaklardır. Evsaf v~ şartları Ko. dadır. 

\Devamı 4ncü sayfada) 

" ·ı , 

iSTAHBUL VAKIFlAR DiRf KTÖRlü6ünDEN 
Kıymeti Pey parası 
Lira K. Lira K. 
73tS 42 55 39 

309 80 23 24 

Fatihte Sarıgüzelde Haıanhalife mahallesinin 
Cami sokağında Hasan Halife vakıaodan 562, 2 
metre murabbaınddki arsanın tamamı. 
Fatih Sarıgüzelde Hüsrev Paşa turb~si kar· 
fllında İva:r: ef. vakfından 238 84 metre mu· 
rabbaındaki araanın tamamı. 

204 52 15 35 Çar,ı Rusam Baııwacılar sokatanda eski ve 
yeni 23 No.lu dükkanın tamamı. 

244 46 48 34 Çakmakcılar Dayabatun mahaıleti Valde han 
.1' • • 2500 adet 8kandırak kayısı ve 5000 adet sakandı· a"lu~u eski 3!j ve yeni 38/3~ No.lu kargir 
1.1Qıı. h b odanın tamamı d 15rnesi müteabhıt nam ve esa ınıı 23.5.9 ~9 sah günü 11aat 
e l'opbanede İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Ko. da Yukanda yazıla gayri menküller sal~l~~lı. üzere 15 gün müd· 
lıld l N" · K .... 

1 
.
1 

1 k detle açık arttırmaya çık . rılmıştır. lha esı 22.5 939 pazart si gu u 
. a satın a ınacakur. umuneıı o. da goru ebı ır. ste - t a5 t • d'I 11r· d t ı· l · ç ı·t t v kıfl B L_ • aaa e ıcra e ı ece.ın en a ıp rın em:ıer ı aı a a ar aş· 

.. u tomioallarile belli saatte Ko. D& gelmelon. J mQdGrHltil Mablulit kaltmio• ıııilracaatleri. (3118) 

1 - Nümunesi mucibince 3000 adet süpürge açık ek· 
ailtme usulile satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli 5 IO lira muvakkat teminat pa• 
rası 38.25 liradır. 

111 - Eksiltme 2.Vl.939 cuma günü saat 16.30 da Ka
bataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyo
nunda yapılacaktır. 

iV - Nümune her gün sözü geçen Şubede görülebilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gilo Ye ıa

atte % 7 ,5 güvenme paralarile mezkur Komisyona gel· 
meleri. (3458) 1-4 

• • • 
Cinsi miktarı muham. b. % 7,5 te. eksiltme 

Molenz kağıdı 50 top 
Alatı fenniye 60 kal. 
Teknik alatı 20 ,, 
Sarma ka. (kır- 300 top 
mızı) 

lira krı. lira krı. tekli saati 

500 -
J:il5 53 
11·8 10 

4350 -

37 50 paz. 14 
J 13 66 ,, JS,30 
131 81 " 16 

326 25 aç. ekı. 16,30 

1 - Şartname ve nümunesi mucibince yukarda cinı 
ve miktarı yazılı 4 kalem malzeme hizalarında gösterilen 
u,ull .. rle satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli, muvakkat teminat akçaları. 
ek .. iltme saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

111 - Eksi ltme 29 V.939 p~zartesi günü Kabataşda Le
vazım Şubesi Müdürlüğündeki Alım Komisyonunda yapı
lacaktır. 

iV - Şartname, liste v~ nümuneler her gün sözü ge· 
çen Şubeden parasız alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen g6nde Y. 
7,5 güvenme paralarile mezkur Komisyona S?'e)meleri 

(3358) 2-4 

• • • 
Cinsi Mikdarı Muham. be. % 7,5 te. Eksiltme 

lira krş. Jira krş. Şekli Saati 
---------·· ---- ---------
Eczayı tıbbiye 67 kal. S33 46 40 - aç. eks 16 
Lastik çizme 840 çift 4-9t - 359 55 ,, 16,30 

l - Liste ve şartnamesi mucibince yukarda cinı 'Ve 
mikdarı yazılı 2 kalem malzeme açık eksiltme usuliyle sa
tın ahnacaktır. 

il - Muha'llmen bedeli, muvakkat teminatları, eksilt· 
me saatleri hizalarında gö terilmiştir. 

111 - Eksiltme 3'1.V.939 Salı günil Kabataşda Levazım 
Müdüriyetindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Liste ve şartnameler her gün parasız, s6zü ge
çen Şubeden alınabilir. 

V - Lbtik çizmeye iştirak edecekler fiyatsız teklif
lerinin münakasa gününden üç gün evveline kadar fuz Fen 
Şubesine vermeleri lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve 
saatlerde % 7,5 güvenme paralariyle mezkur Komiıyona 
gelmeleri. (3379) 2-4 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları atatıda yazıla 2 ıu· 
rup malzeme ve eşy her gurup ayrı ayn ih .le edilmek Gıere 
31.5.939 çarşamba günü saat I0,30 on buçukta Haydarp&fada pr 
binası dab,liudeki komisyon tar.sfından açık eksiltme usı.slile nba 
alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin her gurup birasında yazılı muvak
kat teminat ve kanunun tayin ettiti vesaikle birlikte eksiltme filntl 
saatine kadar komisyona müracaatlan lazımdır. 

Bu işe ait şarlnamel~r komisyondan parasız olarak datıtılmalc· 
tadır. · 

1 - 500 adet reflektörlü el karpit lambası muhammen bedeli 
1000 lira ve muvakkat teminatı 75 lindır 

2 - 1 adet elektrilc motörlü s tntrifüj tulumba muhammen ile· 
deli 990 lira ve muvakkat teminatı 74 lira 25 kuruıtur. (3353) 2-4 

Muhabere ve Münakale Vt kaleli 
İstanbul Elektr;k işleri Umum Müdürlüğünden: 

1 - idarenin ıah paıar ambatı'la teıl m tertile saha alınarak 
olan muhtdif kuturda 1330 Kg. iki kat pamuk ipliQ'i ile tecrit edil· 
mit bobinaj telleri 2445 iki bin dörtyüz kırk bet li a mubammaa 
bedel ıle açık eksiltmeye konm• ş t ur. 

2 - Eksiltme 5.6.H31} paz.artt"sİ günQ 11at 15 de idarenin tQ. 
net başında metro han binasının 5 ınci katı.ıda toplanan arttırma ye 
eksiltme komisyonunda yapılacaktır 

3 Bu işe ıı id şartnameler ve mukave'e p•oj•si idar<nin Le· 
vaısm Müdilrlügünd n parasız olarak tevzi edilmektedir. 

4 - \ uvakkat ıe ı i ıet Hi3,3S liradır. 

5 lsteklilerın muvakkat te lİn .tları v~ kanuni bel,eleri:e i-
lln edilen ıün vo ıaatte komi.yonda bulunmoları. (3481) 
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Objet de l'adjudication 
Mode Prix Caution. Lieu d'adjudication et du 

Cahier des Charges 
Jours Heures 

d'adjudicat. estimatif provisoire 

A) Adjudications au Rabais 
Constructlons - R6paratlons -Trav. Pubttcs-Mat6rlel de Con•tr ıctlon-Cartogr11pt1I 

Rep. bat. hain 
Conııır. Maison kaymakamal il Bafra ( j.) 
Tıav. d'arts et irrigatıon ur la rİvıere 

Susur uk (Cah. eh. L. 22.40) 
Fabrication et inıtal. de 244 pierres kilo

metriques au Vil. 8olıı 

Constr. bordure s route Duzce-Gerede : 
600 m. 

Publique 500 -
Gre ıi gre 9441 41 
Pli cnch. 447341 45 

Publique 514 85 

,, 660 -

Trav. de terraHement s roule Ankara PJi cach. 107747 35 
Kızı~cahamam 

Conatr regulateur Ahmetli et trav. creu· 
ıement et constr. irrigntion littoral 
gauche Ahme.li (Cah. eh. 50 L ) 

Conıtr. maisons pour employes et ouv
rieıa A Karabuk (Cah. c.b 50 L.) 

• 

,, 

1342139 5S 

897106 20 

Trav. plombage musee Ayasofya Gre iı gre 4998 42 

75 - Pıep'>se Vakoufı Tarauı 26-5-39 14 -
Vildyet Samsun ı mois a partir du 4-5-"i9 

21643 66 Mio.Tıav Pub.Dir.Gen. \ff.Hydraliquea 19-6-39 11 -

39 - Dir. Trav. Pub. Bolu 25-5-39 15 -

49 -
" " 

25-5-39 15 -

6637 37 Vilayet Ank. 5-6-39 15 -

54014 20 Miniat. Trav. Publ. Dir. Gen. 19-6-39 11 -
Aff. Hydıauliques 

39635 - Oir. Gen Sümerbank 2-6-39 16 -

375 - Dir. Trav. Pub. lst. 22-5-39 14 -

Electrlclti•Ga:z·Chauffage Central (fnstallatlon et Mat rlel) 

Ampoulea eleotr. de 2 W volt : 1900 p. - Gre lı a-re 
ld. de 1 J0 \'Olt : 1700 P• 

Fil de bobinage iıole par un fH en co- Publique 2445 -
ton double : 1330 k. 

Hablllem nt - Chaussures - Tlssus - Culrs 

Poupeline pour chemises : 5500 m. 

Travaux d'lmprlmerle - Papeterle 

Publique 

lmpresrıion livreı judiciaireı io litulea "A- Pli cach. 
yın tarihi" 

Tranaporl - chargement • d6charg meni - - ~ 

Transport de ble 
Chargement et dechara-emect de ble pen

dant 1 an 
Tranıport d'articles monopoliıe.t (aj.) 

,, sel (aj ) 
,, d"articles monopo'ises 

Combustlble - C11rburant- Hulles 

Boiı pour four : 180 t. 
Bois: 15 t. 

Publique 

" . 

" . ,, 
" 

Cre a gre 
,, 

4840 -

-. 

540 -
ouo -

Mazout : 500 t. (Cah. eh. P. 750) (aj.) Plı cach. 3!)(100 -

Dlvers 

MateıİaoJX de constr. 
Sable 
Carreaux en dment; 12000 p. 
Balais : 3000 p. 
Macbiae pour paquet. tfe cigore tes : 1 p. 
Courroie skandırak: 6J7Jl p. - boutonı 

ıkaudırak : 754~3 p 
Courroie skanırdk: 25UO p. - boutons skao

dırdk : 5000 P• 
Tuyaux en cuh re de diff. dim. : 3000 m. 
Cuvette pour robioet : 100 p. - tbermosi-

pbone: 10 p. 
Plomb pur en lingot 
Materhl en cuivre et en laiton (aj) 

Provlalons 

Gre a gre 
,, 
,, 

Publique 
Pli cach. 
Pub,ique 

Gre a gre 

Publique 
Pli cach. 

Gre ii gre 

480 -
480 -
510 -

10000 -
52t9 44 

1787 50 
1030 -

4999 99 

Pain (pour l aDnee) Pli cach. 11315 -

B) \Adjudications a la surenchere 
Boiı de aapin Publique 

" " . ,, et charbon 
Bleıı: 28 t. 
Meııble de maiıon 
Automoblle tui marque Doyt 

Bottlneı camelotu : 811 palrea 

• 
Gre a gre 

Publıque 

" 
Gre A gre 

(3 ncü sayfadan devam) 

121 6~ 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
90.000 kilo yoğurt kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş· 

tur. Tahmin bedeli 180 O lira olup ilk teminatı 1350 lira
dır. Eksiltmesi 2.6.9.19 Cuma günü saat 15 dedir. 

Niğde C. Müddti Umumiliğinden : 
N!ğde ceza evmın l.6.939 gününden 31.Mayıs.940 

gününe kadar bir senelik ekmek ihtiyacı için 10.Mayıs.9.39 
gününden itibaren 20 gün müddetle açık eksiltmeye konul· 

Com. Acb. lnt. Tophane 23-5-39 ıs 30 

183 38 Dir. G~n. Electr. Iat. 6-6-39 15 -

363 - Com. Ach. lot. Tophane 5~-39 15 30 

787 50 Dir. Gen. Prene Ank. et lst. 6-6-39 15 -

40 -
68 -

394 80 

Aııence Officc Cerhlra iı Sandıkli danı 1 mois 
Office Cerealeı Suo Samıuo 7-6-39 14 -

Dir. Monop. Samıun 

,, " 
Dir. Princip. Monop. Ank 

Com. Acb. lot. Tophane 
,, ,, 

22-'l-.39 14 -
22-5-.~9 16 -
23-5-39 15 -

2250 - Com. Ach. Min. Def. Nat. Aok. 

22-5-39 14 15 
22-5-39 14 -
5-6-39 13 15 

72-
72 -
38 25 

750 -
393 70 

134 07 
17 25 

Com. Ach. Comm. Milit lst. Fındıklı 23-5-19 
Com. Perm. Municip. I.t. • 22-5-39 

,, • 22-5-39 
Com. Ach. Econ. Mooop. Kabatache 2-6-39 

,, 
Com. Ach. lnt. Tophane 

,, 3-7-39 
5·6-39 

11 
14 30 
14 31) 

16 30 
10 30 
15 -

,, ,, 21-5-.m 15 -

lere Expl. Ch. Fer Etat Haydarpaşa 5-6-3~ 10 30 

" " 
5-6-39 10 30 

375 - Oir. Tıav. Pub Ist. 22-5-~9 15 -
22-5-36 Dir. Gen. Türk.kutu 

848 63 Pracureur Gen. Aydın 9-6-39 16 -

75 - Dir. F orets Mersin 20-5-39 11 
48 05 ,, ,, Afyon 26-5-3<} 14 -

Chef lng. Foretı Samıun 2!-5-39 14 -
Ligue Aviation Turque Suc. Bolu 24-5-39 15 -
Bur. Exec. de Scutari pres Cine Hcıle 2?;26-5-39 14 -
2eme Bur. Exec. d'lst. Garage 27,.31-5-39 12 -

Central de Taxim 
18 25 Com. A~h. lot. TophH• 22-5-39 15 30 

muştur. 

ihale 31.5 939 güniine raslayan çnrşamba günü saat 15 d" 
Jiğde C. Müddei umumiliğiode mıiteşekkıl komisyonca yapı

lacaktır. 

istekliler açık eksiltmeye iştiraki için ihale gunu bedeli 
muhammeni olan 5000 liranın % 7,5 nisbetinde 375 liralık 
teminatı muvakkate makbuzunu komisyona getirecektir. 

İsteklilerin ihaleye iştiraki için C. Müddei Umumiliğine 
ve fartnameyi görmek jçin Niğde ceza evi Müdürlüğüne mura· 
caalları ilin olunur. 

Müteahhitlerin 

Cuma 19.5.939 

ihata duvarı İriş. (K ıı yııeri Vılciyeti) No 1043 
Lüleci kili (Ask. Fabrikalar) No ıor) 
Muğla elektrik tesısa•ı (Mutia Beled.) No l052 
• Grıtfit (PTT. Fabrika Müd.) No 1053 
Arteziyen kuyuları açılman (Lüleburgaz Beled.) No 

Vendredi 19.5.939 

Conıtr. mur de ıoutainement (Villyet Kayıeri) No 1()43 
Terre argile (f abriqu~s Milit.) No 1045 
lnstall. electrique Ville Muğl3 (Munieip. Muğla) No ıc52 
• G1aphite (Dir. Fabriques PTT.) No 1053 ır/J. 
Ouverture dı s puitı arteaieus (Municip. Lüleburgaz) No 

b) 
Devlet Orman İşletmesi Karabük Revir Amir · 

. ,, ' 
1 - Karabükte istasyonda revir önünde il~ 

cud 737 aded muadili 608 metre mikAb 496 deıi ' 
kAb köknar tomruğu açık arttırma ile satılacaktıt• 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme payları 'iP' 
kabukları soyulmuş olup hacim kabuksuz orta kuto' 
den hesablanmıştır. 

3 - Tomruklara aid satış şartnamesi Ankat.d' 
Umum Müdürlüğünde ve Orman Başmühendis &fol_, 
de İstanbulda Orman Başmühendis Muavinliğind' 
bükte Devlet Orman İşletmesi Revir Amirliğindel 

4 -Tomrukların muhammen bedeli 11 lira 60 
5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat pey akçeıilt 

gllnü saat l 1 de Karabükteki Revir Merkezine 1110 

Cinsi Mahallesi Ada Parsel Lira kş. S \; 

Ahşap hane Duatepe 288 2 35 - 1 "-ı 
Yukarıda muhammen bedeli yazılı ahşap b~ ~ 

arttırma suretiyle satılacaktır. İhalesi 26.f;.939 c 
saat 15 de yapılacaktır. Taliplerin imar mlldürl 
teşekkil Komisyona müracaatları. 

Türk Hava Kurumu Bolu Şubesi Başkanhi'1.,d'• 
Şubemiz anbarın:la mevcut 28.000 kilo buğd•~f ~ 

kiloluk beş ve 15UO er kiloluk 8 ve 2000 er kilol~ 
kiloluk bir ki cem'an 18 tane mfizayece kain:ıe••' 
müddetle müzayedeye konulmuştur, İhale 24.5.939 
ba günü saat 15 de yapılacaktır. isteklilerin şu 
racaatları ilin olunur. 

Antalya Vilayeti Orman Müdürlllğündell: 
ı - Antalyanın Korkuteli kazasına bağlı f'ljl, 

Samas Devlet ormanından bir sene müddetle s•t.,, 
rılan 2324 metre mikab gayri mamul çam ağacı 

0 
bedel haddi layık görülmediğinden yirmi gfin ıP 
kapalı zarf usulile tekrar arttırmıya konuJmuıt~ 

2 - Satış 29.5.939 tarihine musactif paı• 
saat l 6 da Antalya Orman idaresinde yapılacaktı:;- \ııa 

3 -Muhammen bedel çamın beher gayri 111' ~ 
mikabı 490 kuruştur. 'f \ 

4 - Muvakkat teminat % 7,5 hesabile 85' ~ 
ru~tur. ~ 

5 - Satıı orman kanununun muvakkat al ,, , 
si mucibince mahalJi ve umumi ihtiyacı karıılalll 
pılacaktır. 6 &' 

6 - Teklif mektubları 29.5.939 günü saat 1 ' 
Jya Orman İdaresindeki Sabş Komisyonu Bat 
hemehal verilmiş bulunacaktır. . 

7 - Şartname ve mukavelenameyi görmek 
Ankarada Orman Umum Müdürlüğüne ve Au~f' 
Çevirge Müdürlüğüne müracaatleri. 

imtiyaz sahibi. ve yazı itleri Direktörü : f.ıo•il 
Baıaldıtı yer : Merku Ba11mni, Galat9 


