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Umum Tüccarların ve ~üte a h~h itte r in m es 1 eki Organıdır 

Kanunlar, 
Ticaret 

Kararnameler 
Muahedeleri 

~•rarname No : 10889 beyan olunan şartlar dahilinde, 
" Türkiye ile Amerika Birleşik bu listede derpiş ve tesbit edil
u'•letleri arasında 1 oiaan 1939 miş olanların fevkinde alelade 
'-tihinde Ankara' da imza oluna- gfimrük resimlerinden muaf tutu· 
~ Hariciye Veicilliğiniu 24.4.939 lacakhr. Mezkur müstahsalıit, bu 
~b ve 36642/168 aayıh tezkere· anlqmanan imzası tarihinde mev
~l, ıaodf"rileo ilişiİ( Ticaret An· zu olanların veya bu anlaşmanın 
"huı icra Vekilleri Heyetince imzası gününde mer'i bulunan 
aQ.4.1939 tarihinde tetkik edile- Amerika Birleşik Devletleri ka-
te~ 5 1939 · b. d •t o unlarına müsteniden bilahare mayıı tara ın ea ı ,. 
~ren muvakkaten mer'iyete gir- vazedilmesi icap edecek olaolarm 
-.k Gzere taadiki onanmıştır. fevkinde idhalat Üzerine mevzu 

Türkiye Cümhuriyeti ReiJi ve veya idhalatla münasebettar diğer 
~rika Bırleşik Devletleri Reisi. bütün vergi, rüsum, ücret, harç 
İlli naemleket araaın.daki ananevi veya mükellefiyetlerden de muaf 
•""'ti d. k tutulacaktır. -. uk batlarıoı kuvvetlen ırme M dd 3 B ı •• t • . a e - u an a~nıamn 

iuri milnaaebetlerı, bearetın 1 • . 2 • dd 1 • bk~ 
~ ancı ve ucı ma e erı a ilmi, 

ltahnı temiof'D mnıterek ve l 'k' 1 k tt b' 1 . H-kıl '-I ı ı mem e e en ır om u me-
L lelcabil imtiyaz ve menfaatler t' · b h · b" d h "\1' . . ıoı, er ani• ır ~aman a, er 
._ tederek tevsı eylemek arzuıı- h • b' .n. t h ı· "dh l' 
,. L • aoa-ı ır muı a sa an ı a ıne, 

ulr Tıcaret Anlatmaaı akdet- - ·1 ı· b" fi 1 h ı 
ıı._ • b k mumaıı yer ı ır m s a sa a veya 
~te karar Termlfler ve Q ma - 'dh 1 ı - h ı "41a ı a o uoao musta ıa ıo temamen 

29.4.l939 

Türkiye Cümburiyeti Reiıi : 
Hariciye Vekili 

Bay Şükrü Saraçoğlu 
~ ve 
'"riciye Veklleti Kltibi Umumiıi, 

Bllyük Elçi 
lla1 Numan Menemeciotlu'mı 

~- va 
l~rika BU.lc,ik Devletleri Reisi : 
itkiye Cümhüriyeti nezdinde 
t 8irletik Amerika Devletleri 
'•kalide Büyilk Elçisi ve Mu-
rabbaıı 

Bay John V. A. Mae Mıırray 

~tl'tik AmerikaDevletleriv;üyük 
lıçiliti Batkitibi 

Bay Robert F. Kolley'i 
''•bbaa tayin eylemişlerdir. 

'1e&kür marahhaslar ıalibiyet-
~•lerini yekdiğerlerine teblit e
~~ _bunlan uıulüne muvafık bu
~ .. atıdaki maddeler 6.ı.erinde 
'-labık kalmışlardır : 

veya kasmeo imal veya istihsıs

liode kullanılan bir mftatahıaln 

mevzu dahili bir teklife muadil 
bir teklıf vazetmekten menetme· 
yecektir. 

Madde 4 - Türkiye Cümhu
riyeli veya Amerika Birleşik Dev
letleri menşeli tabii veya mamul 
müıtahaalat. diA'er memlekete id
ballerinden ıonra, milli veya ec· 
nebi menşeli mümasil müstahsal
le r için vacibüt-tedi ye olanlardan 
gayr1 veya daha yüksek bütün 
dahili rüıum, ücret, harç veya 
mükellefiyetlerden muaf tutula
caklar, 

Madde 5 - il aayıla listede ta· 
dad ve tarif edilmiş olan, Türkiye 
Cümhuriyeti menteli tabii veya 
mamul müıtahsalit ile 1 aayıh 

listede tadad ve tarif edilmit o
lan, Amerika Birleşik Devletleri 
menşeli tabii veya mamul müı · 
tahıalibn, diğer memlekete, her 
hangi bir memnuiyet veya tah· 
dide tibi olmaksızao idhaline mil
aaade edilect•ktir. 

MEMLE ET 
H BERLERi 

DUn Muhtelif Memleket-
lere ihracat Yaphdı 

Dün dış piyasalara ıbraç edi). 
mek üzere Almanya için kuru 
meyva, kep k, •ığır kılı, meşin 
ve ağaç kütükleri, tiftik, yapaA'ı, 

barsak ve kuşyemi ile mühım 

miktarda mısır için muamele ya-• 
pılmışhr. 

İtalya için de mazı, kuşyemi, 
taze batık. Romanyaya ba!mumu, 
çiroz ve f111tık, Yuuaoistaoa b~yaz 
peynir ihraç cdılmi~tir. 

Hafta içinde fsveçe 2400, Marsİ· 
lyaya 2640, İtalyayo 3050 kilo iç 
fındık Jbraç edilmiştir. 

-·-
Hububat mıntakalarında 

kurakhk 
Yurdun bir çok yerlerinde bu 

sene havaların müsait gittiği hal
de Konya ova11 ve cİ\·:ınnd.ı yuğ

munuzluktan ekinler Jcap ettıti 

şekilde inkişaf edememiştir. 
Bu havaliden piyasaya gelen 

haberlere göre bu kuraklık bir 
müddet daha devam ettiği takdir
de bu seneki hububat mab1;ulü
nüo çok zarar göreceği bildiril
mektedir. 

---·-···---
Almanya va :.ingiltera 

ile Ticaretimiz 
Şehrimize ge1ditini haber ver

ditimız İngiliz ticaret evlen firma• 
ları mümessileri dun de mütead· 
did tüccarlarımııla temaa etmişler 
ve tiat istemililerdir. 

Dün Londraya mühim miktar
da tiftik ve misket gönderılmiştir. 
Trakyadan ve Şark mıııtnkaaıodan 
da kuzu derısi toplanmaktadır. 

Diğer taraftan Ber,inden tebri
mize gelerek Ankaraya gitmiş o· 
lan Alman ihracat büroları sabık 

tirde dünya piyasalarında pek 
makbul ve her bir tanesi 14 gram 
gelen bu nadir cins zeytinler, 
memleketimizin mm takaların da 
bilh asa yetiştirilecektir. 

-..,,..~-

Yerli Fabr_ikaların 
Yapak ihtiyacı 

Yerli mensucat fabrikalarımı-
zm eksperlerinden mürekkeb' bir 
heyet tehrimize gelerek Trakya
ya gitmiştir. Heyet Trakyaoıo bu 
seneki "yapak,, mahsulü vaziyeti· 
ni tetkik ederek angajmanlarda 
bulunacaktır. Eı.cümle ılk angaJ• 
man evvelki a-ün yapılmıştır. 

~eni kırım yapak mahıulil

m üz.dcn 50 bin kiloluk bir parti 
kilosu Oj kuruştan heyet tarafın
dan satın alınmıtlır. 

Yerli fabrikalarımız bu yıl bil
hassa köylü ihtiyacı için eloise, 
muhtelif çamaşırlık, köy evleri 
tefoşatıoa mahsus müteaddıd cin• 
kumaşlar ve köylülere lazım ıair 
melbusattao mühim mıktard, do-
kuyucularından geçen senekinden 
daha fazla miktarda yün ve ya
pağı satın alacaklardar. 

Bu sebeple yapağı ve yün 
fiaUarınan yj'ksel mekte devam e
deceA'i anlaşılmaktadır. 

-·-----
Şeker Pancarlarının 

fiattı arttl 
Şeker fabrikaları tarafından çift

Çilelimizden alınmakta olao pan
car f.atlarının arttırılması için ya
pılan tetkikler bitmiştir. Ôtrendi
ğimiıe göre fiatlarıo yükseltilme· 
si kararlaştırılmıştır. 

Bu yükseliş şimdilik kilo ba
şında lU paradır. Y aaıi f ıatlar 30 
paradan 4U paraya çıkanlmıştar. -·-\ Ptt.dde l - Bu anlaşmaya me~

\l~ı 1 aayılı liıtede tadad ve tarıf 
~it olan, Amerika Birleşik 
-- tletleri menteli tabii veya ma
L '-l 111üıtahsalit, Türkiye Cum
~Yeti ara&iıine idhallerinde mez• 
~ liıtede derpif edilmiş bulunan 
~ fe tenzilihndao iatifade edecek-

iluounla beraber, her iki Hü
kumet, hükümetlerce muıtehııı : 

a) Mümaail yerlı müstahıalatın reisi Fogetin rc.isliğiııdeki ticaret 
iıtihıalini veya piyHa •mevcudu· heyeti şehrimize dönmüştür, 

Demir ve· Madenlyat 
istanbul piyasası 

Toptan fiyatları 

tdir, 
~ l'Grkiye Cumhuriyeti Hükılme
~eı.kur listede dcrpif edilmit 
'- relimleri arttardıta taktirde bu 
~ •eue teıyid edilmit olan resim
~, ~efirlc ri tarihinden iki ay geç· 
~İll elen mukur müıtahaalita tat-

•dilmiyecektir. 

~L S.l,füzz.ikır iki aylık milddetin 
~ııodan önce, iki Hükümet 
._~ıada, bu anlatmada müna1ip 
~lecek tavizi muutaaammıo ta
~ ta ınütedair bir mutabakat ha· 
~lınadıta taktirde Amerika Bir· 
'1 Devletleri Hilkumeti, bu ıu
,, . tez~id edıl.~it re.imlerin 
t\ ıJci tarıhindeo mbarco on beş 
~ içİode, bu aolaşmaoıo tema
~ 1 otuı ıün evvelden tahriren 
'-t" etmek prtile feshetmekte 

beat olacakbr. 
~ l.t.ctde 2 - Bu anlaşmaya mer· 
~t il aayılı liatede tarif ve ta~ad 
- 11aaı, olan, Tilrkiye Cümhurıye• 
tn'-'•nteli tabü veya mamul müı
~lt, Amerika Birletik Devlet
-, id.bıUeriDdt, meı.kUı U.toclo 

nu tanıim veyoa fiallarını kontrol 
etmeti istihdaf eden nya 

b) Bu kabil müstahsalittn iatih· 
1&line müteallik itçilik maliyetini 

----· iri Tanel Zeytinleri 
için Aşı Kalemleri, 

Bakır 

Tahta ve yuvarlak 61 - 62 
Çinko 18,50 - 20,50 

yilkıeltmete müncer olabilecek Tevzi Ediyor 
Dem ar 

Camhk köşebent 11 - 11,50 tedbirler ile müterafik olarak, z t• • t b l · t rb k . ey ın ıs ı sa a ımı:ı.ı a rma 
a.e.zkür laıtelerde tadad ve tarif ı · . - h ll · · · ı Dört 'köşe, lama yuv, 10 - 10,50 

. . 1 - . h . ıçın muıla sı .:re ıyı cıns aşı ar 
edılmış o au muıtahsalatan ıd ah- .1 • " t dd.d t db. Mıhhk ıilme 11,50 12,50 

. . . verı mesıoe ve mu ea ı e ır-
ne mıkdar tahdıdlen vazetmek l t t ·ı.. d d'I k Putrel 10,-
hakkını muhafaza eder. Bununla 
beraber, bu kabil miktar tabdldi 
yazetmlti düşünen Hükümetiu, 
bu fıkranın (a) bendinde turıh o· 
lunan tedabirin meTzuubabis olmıı.
ıı halinde bu kabil mıkdar tahdi
dinin bu ıibi tedbirle in mile11ir 
bir ıurette tatbikini temin lçi11 
Ubumlu oldutuoa ve (b) bendinde 
tasrih olunan tedabirin mevzuu• 
bahis olnıaıı halinde de, bu kabil 
tedbirlerin, mev.zuubahiı müıtab· 
aalin dahili iılihaaline, bu müatah· 
ıalİ'n umumi iıtihllkloin evvelce 
ecnebi memleketler tarafından te• 
min olunan niıbetine nazaran 
ıayrı tabii bir niıbetini teşkil e
den idhalit dolayııile ınuıır bir 
tekilde icrai teıir edeceğine ka· 
naat rıtirmit olma11 me9ruttur. 

(Dovaau var) 

erın a bı .... na evam e ı me • 
S ,yab çember 13 l.3,50 

tedir. 
Evvelki gün de "Tavşan Yü

regi,, ve "Ters Yaprak,, adı veri
len bir nevi zeytin aşısı kalemleri 

Yuvarlak çubuk 10 10,50 
Karfıce 12,50 - 14 
Saç 

ıeytio mer"'klılarıoa tcv:ıı -olun· Galvanizlı düz 
muştur. • oluklu 

Bu nni zeytinler gayet iri ta- S ıyab 
neli olmakta ve 80 tanesi 1 kilo Kel•J 
i elmektedir. Atılar tuttutu tak- Çubuk 

20 - 25 
20,50 - 22 
13 - 18 

75 -80 

a) MUNA A ALAR 
İnşaat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

Naha Vekaletinden : 
1 - Kırkıarcli ve Tekirdağ 'iltı.yetlni dahilinde Çerkes

köy· Vizc·Kırkhm l i yolu üıedndeki Eqgene, Çayırdere, Soğu• 

cakdere köprülerinin betonarme ve yine ayni yol üzerındeki 
Büyükrlr.rc köprüsü döşemesinin de ahşap olarak yeniden in· 
§Satı 67.224 lira 22 kur~ış keşif bedeli üzerinden kapah zttrf 
usulile eksiltmtyc çıkarilmıştır. 

2 - Eksiltme 5.6 939 tarihine 
saat 16 da ı~afıa Vekiietinde şose ve 
smda yapı!acaktır. 

müsadif pazartesi günü 
köprüler reisliği oda-

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteforri diğer evrak 
337 kuruş mukabilinde adı geçen reislikten alınabilir. 

4 - l:ı.tekl ilerin eksiltme tarihinden en az ıekiz gün ev· 
vel bir İ::ıtida ile Nafıa Vekn.letine müracaatla bu gibi ioıaatı 
yapaoileçeklerine dair ehliyet nsikası almaları l!zımdır. 

5 - Ek:;iltmeye gireceklerin dördüııcii maddede bahsedi
lf'n ve ika ile 939 senesine ait Tıcarct Odası vesikasını ve 
ı1612 liralık mu vak kat teminatlarıtıı havi olarak 2490 sayı1ı 

ka.nunun ıarifatı dairesinde hazırlıyacakJarı kapalı zarflarını 

ıkinci maddede yazılı vakittPn bir saat evveline kadar makbuı 
mukıı6i linde komisyon reisliğine vermeleri muktezidir. 

Edirne lnbi!ıırlar 8lş MüdürlOgünden: 

Haş Mildiriyet bina&1nda §artname ve proj~si mncibince 
yapdırılacak yan~ın !11 tesisatının ihale günü olan 1 (,1),939 
Perşenbe günü tnlip çıkmadığından eksiltme 22.5.9.39 Pazarte
si rnat 15 e kadar uzatılmıştır. 

K~şif 938.74 lira olan bu i~in muvakkat teminatı 70.41 
liradır. . 

Şartname, ke§if ve projeler idaremiz muhasebsinde her gün 
görülP-bilir. • 

isteklilerin Yo 7,fi p.ÜvP-nmP pın!ılınilP hirliknP mMk1iı: 
gün ve saatte Baş Müıliriyel binasında milteşek!dl komisyona 
müracaat etmelt:ri iliu olunur. 

Ankara Belediyesinden : 

Ankara mPzbahasında yapılacak 250 bin 199 lira 15 ku
ruş kıymet rnuhammeneli Firigorifik ve kan kurutma inşaat ve 
tesisatı kapalı zarf u.suliyle 60 gün müddP-tle eksiltmeye .konul
muştur. 

ihalesi 18 temmuz 1939 salı günü saat i 1 de Belediye 
enciimeninıie ynpılacaktır. 

Muvokkat teminatı 18,765 liradır. 
Şartname ve keşif ve mukavele broje ve krokilerini gör· 

mek istiyenlerin her gün yazı işleri kalemine müracaaat etme· 
)eri ve İ:::tck]ilerin de teklit mektuklarını 18 temmuz 1939 sah 
güuli ı:ıaat ona kadar encümene vermeleri ilan o]unur. 

Nafıa V .!kAletinden : 
Eksiltmiye konulan i~ : 
Horsunlu - Nazilli sulama kanalile Pirlibey sulama kana

lrna su vermek üzere büyük Menderes nehri üzerinde in§a e· 
dilecek ola!} Feslek regülatörile Akedüğü keşif bedeli 431,787 
lira 45 kuruştur. 

Eksiltme 20.6.939 tarihine raslıyan salı günü saat 11 de 
Nafıa Vt:knlP.ti Sular Uınum Müdürlüğü Su Eksiltme Komis
yonu oda mda kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

t~kkliler ekt-iltıne şartnamesi, mukavele projesi, baymdır
lık ioleri gpnel ~artnauıesi r~nni şartname ve projeleri 21 lira 
60 kuru~ mukabilinde Sular Ucnum Mudürlüğüoden alabilir· 
ler. 

Eksiltmiye girebilmek için isteklil~rin 21,021 lira 50 ku· 
ruşluk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı 
&ünden en az sekiz giin evvel ellerinde bulunan vesikalarla 
birlikte bir dilekçe ile Nafıa Vekaleıioe mürad&at ederek bu 
işe mahsus olmak tizbre vesika almaları ve bu vesikayı ibraı 

etmeleıi şarttır. Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmıyan• 
lar ek::ıiltıneye iştirak edemezler. 

l::ıteklilerin teklif mektublarını ikinci madedde yazılı saat• 
ten bir ·aat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne mak· 
buz mukabilinde ve.ımeleri lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
[ 1 fi D ±!±k - EYi 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lev. 

Kütahya VJlAyetinden : 

Viliyet memleket hastaneıi içio mubayaı edilecek bir •· 



21 Mayıs 1939 Münakasa Gazeteıl 

Bu gün ilan olunan münakasa ve mü~ayedeler Listesi 
·-------

Cinsi Şekli Mubm . bed. Teminat Müracaat ,>eri Gün Saat 

A) Münakasalar 

ln,aat, Tamirat, Nafia lşlerl, Malzeme Harita -- ._ .-

Yangın ıu tesisatı (temd.) 938 74 70 41 Edirne İnhisarlar Başmfid 22-5-39 15 -

. 
IUlçlar, Kllnlk ve ispençiyari lat, Hastane Lvz· 

Oloktav: ve ameliyat masası ~temd.) - - 1430ve800 -

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaş!!:_ v.s. 

Paltoluk kumaş 266,60 m. Aç. eks. 1400 -

Nakliyat Boşaltma - Yükletme -- --- --
Butday tahmil ve tahliyesi Aç. eks. 
Maden kömürü tahmil ve tahliyesi 10000 t. ,, 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Benzin, makine yağı ve petrol Paz. 
Kuru odun: 450 t. Aç. eks. t. 10 -

Erzak, Zahire Et, ve Sebze· 

Sıtır eti: l t t. Aç. eks. 4730 -
Sebze: J 1 kalem ,, 778 95 
Ekmek: 50 t. " 

4525 -
Ekmek: 49 t. " ,, et, un, pirinç, reç~l ve sebze Paz. 
SoA-an, sabun, ekmek, zeytinyağı şeker Aç. eks. 

ve ıadeyatı 

det OniverMl ameliyat masasile bir adet otoklav eksiltmeye ko
nulmu~ ise de talip çıkuıamast müddetinin az olmasından ıle
ri geldiği anlaşıldığrndan müdddi teslim uzatılarak tekrar ek
siltmeye konulmuştur. 

1 - Muhammen bedelleri amelyat masasının 1430 otok· 
lJvın 800 liradır. 

2 - Müddeti tr.slim ihale tarihinclPn itiharen 4 8 ' dır. 

3 - Ek.-iltme 2.6.939 cuma günü saat 15 te Vilayet 
Daimi ~ncümeni hu;.,ururıda yapılacaktır. 

4 - Huna mütedair şartname ve sair evrak her giio Vi-
Jdyet Daimt Encümen kalemin9e görülebilir. 

lsteklılerin mezkur giin ve saatte muvakkat teminatlarile 
Viliyet Daiuıi Encümenine müracaatları ılt\n olunur. 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

Zonguldak'da Ereğli Kömürleri İşletmesinden 

İşletmemiz tarafından Zonguldak'da Karadon, Asma ve 
Çaydamar mevkileTinde inşa ettirilmekte bulunan işçi yatak
hane, yemekhane ve yıkanma yerl~rinin kalorifer ve sıcak 
su tesisatı bir müteahhide verilmek suretile yaptırılacaktır. 

Tesisatın muhammen bedeli 97.045,50 iradır 

Fenni ve İdari şartnamelerle mukavele proje i, fıat cet
veli. proje ve :resimler 10 lira bedel mukabilınde işletme
mizden alınabilir. 

Teklifler 5 Haziran 939 pazartesi günü saat 15 e ka
dar Zonguldak'ta işletmemiz Genel Direktörlüğüne tevdi e· 
dilmiş bulunması meş•uttur. 

Muğla Belediye Reisliğinden : 

Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan iş, kanal, cebri 
isale borusu, santral binası ve 300 K VA Türboaltörnatör, on 
yedi buçuk kılometretik yüksek vohlu havai hat, tran~forma· 

tör binaları ve tesisatı ve teferruatından ibaret hidro elektrik 
tesisatıdır. Şehir tevzi ~r.bekesi hariçtir. 

İ§in muh· mmen bedeli 64955,85 liradır. 
İstekliler bu işe ait evrakı 3 lira 25 kuruş mukabilinde 

Muğla belediyesind"n alabilirler. 
Eksiltme 1 ~) haziran 939 tarihine rastlıyan pazartesi günü 

saat 16 da Muğla be!~diye daircsiode belediye encümenince 
yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için istekliler in : 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine 
uygun 4497 lıra 80 kuruşluk muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalarla asgari 65 bin li· 
ralık elt:!ktrik işi yaptığına dair Nafıa Vekaletinden müteah
hitlik vesikası göstermeleri lazımdır-. 

Teklif mektupları ihale günü saat 15 c kadar makbuz 
mukabılinde belediye reisi ğioe verilecektir. Posta ile gönderi
lecek mektupların teehhürlc gelmesi nazarı itibare alınmıya

cak.tıf. 

Kütahya Vilayeti 2-6-39 15 -

I05 - Sivas Erkek Öğretmen Okulu Direk 26-5-39 10 -

Toprak Mahsulleri Ofisi Fakılı ajan11 1 ay Müd. 
187 50 D. O. Y. Haydarpaşa 12-6-39 15 -

İst. Komut. SAK. 23-5-39 9 30 
337 50 O. O. Y. 4 işletme Müd 5-6-39 15 -

354 75 Ask. Fabr. U. MM. SAK. Ank. 6-6-39 14 -
!:8 43 ,, ,, 6 6 39 15 -

339 37,5 ,, " 
6-6-39 14 30 

Edirne c Müddeium. 1-6-39 15 -
Kütahya Lisesi Direk. 30-5-39 14 -
Yozgat Vilayeti 29-5-39 14 -

1 Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

Sivas Erkek Öğretmen Okulu Direktörlüğünden : 
Tutarı Mıktarı Fiatı C;nsi % 7,5 T. A. 
Lira metre santim krş. lira 
1400 266 60 525 paltoluk kumaş 103 

Okulumuz yatılı talebesi ıçin alınması zaruri olan 266 
-..•be GO eant:im palt:olul< kuma~ l l .5.9J9 tarlhıııden itibaren 
açık eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 26.:,,.939 cuma günü 
saat 1 O da Kültür Dırektör!üğünde yapılacağından İstekli
lerin % 7,5 teminat akçalarıle birlikte Kültür Direktör Hı· 
ğüne gelmeleri ve bu hususta izahat almak isteyenlerin o
kul direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. 

'Eti 

Nakliyat-Boşaltma-Yükletme 

10000 t. maden kömür nakli. Bak: D. D. Y. ilanlarına. 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. 

İzmir Belediyesinden : 

Mezbalia kamyonları ıçia 1200 teneke benzin salm alın
ması bıs~k.atıplıptekı şartrı:ımesı veçhile açık ekalltmeye ko· 
uulınuştur. l~lulıammen bedelı ~360 lira olup ıhalesi ~.6.93Y 
cuma guuu saat 16 dadır. İştirak edecekler l52 lirahk temi
nat wakbuzıle encümene gelirler. 

• • • Mezbaha motöderi için 120 tou motörin satın alın
ma ı baş katiplikteki şartnamesi veçhile kapah zarfla eksiltme· 
ye konulıntıştar. Muhammen bedeli 8 lOO lira olup ihalesi 
2 6.9J9 cuma günü saat 16 da dır. 2490 sayılı kanuuuu ta· 
rıfotı dabılindc hazırlanmış teklıf mektupları ihale günü azami 
saat lö ya kadar encümende riyasete verilir. Muvakkat temi
nat 607 lira 50 kuru§tur. 

Edremit Beledıye Riyasetinden : 

Belediyemiz elektrik santralı için 75-90 ton mazotun açık 
eksiltme ile mübayasıua karar verılmış olduğundan 30.5.939 
:::alı günü ibatesi enoiımeo huzurunda )Bpılacıığından taliplerın 
bu hususa aid ~artmuueyi görmek üıere Edremit belediyeye 
müracaatları Üllo olunur. 

Çanakkale Belediyesinden : 
Çanakkale Belediyesi elektrik ve su makinelerinde tes· 

lim 90 bin kilo mazot 20 gün müddetle ve kapalı sarf usu
lile eksiltmiye konulmuştur. 

Beher kilosu 8 kuruş 39 santim hesabile muhammen 
bedeli 7:>51 lira olup muvakkat teminatı 566 liradır. 

inşaat Malzemesi 

lstanbul Piyasası Toptan Fiyatları 

Alçı yerli 50 kğ.hk torbuı 
" • 40 • • 
,, alman 50 ,, ,, 

Asfalt yerli kiloau 
,, ecnebi ,, 

Çimento yerli 50 kır. çuvalı 

,, ecnebi 50 ,, ,, 
Çini (mozaikten) taneai 

,, (çimentodan) • 

300 
80 

37~ 

t1 
-12 
75 -1 .. 
1 

5 75 - 1 

6 - 10:10 

Fayans ecnebi ,, 
,, ,, (aksamı) ,, 

800 - 00 
600 - 1 

Kireç (su) tonu 

" ~o~ " 
,, (taş) " o 75 - !n 6,:1" 

1 
Kiremit (Bnkıköy) tanHi 

,, (Eskişehir) ,, 
,, (Kiitahya) ,, 
,, (Büyükdere) ,, 

Künk (çimento) aantimi 
,, (toptak) numaraaı 

,, (dökme boru) kilosu 
,, (ecnebi) ,, 

Mermer (yerli işlenmiş) metre mikabı 
Tuğla (Büyükdcre prese) bini 

,, (f eriköy deliksiz) 1t 

,, (Kağıthane delikli) 1t 

,, ( ,, delikaiz) ,, 
,, (ateş, yerli) tanesi 
,, ( ,, ecnebi) ,, 
,, (fransiz prese) ,, 

Kere&te (döşemelık köknar) metre mikabı 
" (çıralı, lambalı) • 
,, (tavaolık köknar kordonlu ,, 
,, (kaplamlilık çıralı) ,, 
,, (11vadibi köknıır) ,, 
,, (pervazhk köknar) ,, 

4 
17 
19 

1800 

20 
3900 
4200 
4200 
4200 
4500 
4500 

8 --

lstanbul Merkez Hlll Yat Sebze ve 

Meyve tlatları 

- 20.5.939 Perşembe ıiloil -
I 

_ ,, 

Sakız kabağı kilo 
Çalı fasulyeıi 

Yeşil faaulyeai 
Ayşe kadın fds. ,, 

" ,, 

Oomatea kır 
S mızotu 
B kla 
Araka 
Bezelye 
Pıraıa 

hpanak 
Havuç 
Taze yaprak 
Adana ,, 

,, 
" 
" .. 
• ,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

10 27, 
-, 

20 25, 
35 

il 12 
2 2,50 
6 8, 
5 10, 
1,50 2,-
1,50 2,50 
-, ,-
6, 12, 

-, 
İzmir ,, ,, -, 
Hıyar ,, 13 17, 
Kereviz kök ,, 2 2,50 

,, yaprak demet - -, 
Enginar adet 6 10, 
Karoabahar • -, 
Marul ,, 1 ,50 3 
Yeşil aıılata 100 25 501 

Pancar demet 2, 3 
Maydonoz ,, -,40-,60 
Dereotu ,, -,40 - ,60 
Nane ,, -.40-,60 
Kırmızı turp " -,50-,75 

Taze ıogan Demet ı 1 
-,1S ' ,, ıarm11ak ,, ,.,., 

Elma Amasya kilo - ıSı 
" İnebolu ,, 12, ,.,., 
,, Fer ık ,, 9, 
,, GilmQşbane ,, 

Kiraz 
Malta eriti 

,, 

" Can ,, .. 
Kut.ne • 
Çilek yerli ,, 

,, Ereğli ,, 
,, fzaıir " 

Muz yerli " 
,, ecoebi ,, -

Ecnebi lımon 100 ad. - / - / Yerli 1t ~ • 

Port.Alanya 80 pak. 
• it 100 ,, 450 ' 3~ / 
,, " 48,, - /~ 
,, ,, 100 " - ~ 
,, Rize 64 bat 31S .,.,,, 
,, ,, 80 ,, 3()0 ~ l. 

" " ı 00 " 200 1 d:' 'lll 
Mersin yaf. 120 saod. gOO / ~t 

" ,, 160 " - / ~ 
• ,, 200 büyük ~ t 

it" ~ 
Eksiltme 6.6.939 sah günü saat 14 te Belediye D• 'k 

sind': encümen huzurunda yapılacaktır. dif' t 
isteklilerin bu işe aid şartnameyi istiyenler Bel• il 

Muhasebeciliğinden parasız olarak verilir. &' 
Teklif mektublarının ihaleden bir saat evveline Jı•dl' 

~ncümene °:'akbuz mukabilinde verilmesi posta ile . ~'6Öı9~ 
rılecek teklıf mektublarının mezkür saate kadar yetiftıt 
olması şarttır. .j 

Eksiltmeye iştirak edebilmek için isteklilerin ~ 
evsafı haiz bulunmaları ilin olunur. I 

* • • Çanakkale elektrik santralında teslim 400 t00 ~· 
mikok kömürü ~O gün müddetle ve kapalı zarf uıulil• . ~. 
siltmiye konmuştur. d•~ ~~ 

Her tonu 26 lira 5 kuruş hesabile muhammen b' ~t 
10660 lira olup muvakkat teminatı 800 liradır. . _,if it 

Eksiltme 6.6.939 salı günü saat 14 te Belediye daıt ru 
do Encümen huzurunda yapılacaktır. Jf' 'i 

l:ıteklilerin bu işe aid şartnameyi istiyenlere seJ \ ; 
Muhasebeciliğinden parasız olarak verilir. Jı•I 'tb 

T eklıf mektublarının ihaleden bir saat evvelin• '6~ 1 

Encümene makbuz mukabilinde verilmesi posta ile ~ ·~ 
rilecek teklif mektublarının mezkur saate kadar yetı~ 
miş olması ve zarflartn mühür mumile kapatılmıf 0 

şarttır. oof ,f 
Eksiltmeye iştirak edebilmek için isteklilerin kaJJ 

•afı haiz bulunmaları ilin olwıur. 



1), D. Yolları 4 üncti İşletme Müdürlüğünden : 
emiz ihtiyacı olan ve 1 tonunun muhammen be

Ura bulunan 450 ton kuru kesilmemiş meşe odunu 
~ıartesi günü saat 15 de ihalesi yapılmak üzere 
ibneye konulmuştur. 
ilerin ilk teminat olarak 337 .5 lira vermeleri ve 
tayin ettiii vesikalaril• birlikde aynı gün ve 
olan Halle Kayıerlde iıletme komisyon reisliğine 
etmeleri lazımdır. 

İte aid mukavele ve şartname proj~leri Samsuı:, 
l\ııoğJu istasyon şef tiklerinden ve 4 işletme müdür· 

Paraıız· olarak dağıtılmaktadır. 

bul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan ; 
· , makine yağı ve petrol ayrı ayrı miktarlarda 

~caktır. Pazarlığı 23.5.939 salı günü saat 9,30 da 
r. İsteklilerinin belli giln ve saatte Fındıklıda 

lılt ıatınalma komisyonuna gelmeleri. 

Zahire, et ve Sebze : 

tı) Lfaeler Alım Satım Komisyonu Ba~kanlığından : 

.Miktarı Muhammf.n Fi llk teminatı 
Kilo Kr . S. Lira. Kr. 
2800 115 241 50 

59000 12 S88 38 
15300 adet 5 

455000 adet 1 75 580 12 
~syonumuza La~lı yatılı liıelerin l Haziran 939 günün
~ ayıs 940 gününe kadar yukarda yazıh erzaklardan te· 
)\'Ydarpaşa li8esindeo maadasına ve yumurtaya \ erilrn 
~Sek görüldiiğiinden süt ve kAse yoğurduna Haydaı
ıne verilen fiat yükeck görüldüğü diğerlerine talip çık

~ n pazarlıkla ihaleleri 24.5.939 çarşamba günü saat 
, to~Iu lstikl4l caddesi 349 numaralı alım sııtım ko
llda yapılacaktır. 
ıt~~ıler ilk teoıinat makbuıu j}., ve Ticaret oduıuın ye· 
~kasile belli giin ve saatte komisyona gelmeleri. 
Q•aıeyi görmek ve liseler muhasebeciliği veznesine ya
ltrninat müzekkeresini almak için G.ılataearay lises\
Ctatıarı. 

Ediı ne C. Mnddeiumumiliğinden : 

::ıt merkez ceza evinin 939 senesi Haziran iptida
~Yıs 940 sonuna kadar 12 aylık ihtiyacı olan 49 
~kıııek 15.5 939 glinünden itibaren IS gOn müd

ekailtmeye konulmuştur. 
i 1.6.939 günn saat 15 de yapılacağından iı· 

. iGn ve saatte % 7,5 nisbetindeki muvakkat te· 
~le Müddeiumumilik dairesinde toplanacak komis· 
~caatları ve eksiltme şartlarını görmek istiyenlerin 
•çin C. Müddeiumumiliğine müracaat etmeleri ilAn 

P.taniıa T6men Satanalma Komiıyonundan : 

Cln•i 

Zeytinyağı 

Ye hariç kıtaatı ihtiyacı ıçın yukarıda miktarı 
.kalem erzak açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

111lin tutarı 2775 liradır. 
l'e ıartnamesi parasız olarak komisyondan verilir. 

~ i 2.6.939 cuma gilnü saat 11 de Manisa Tüm Sa· 
~llliıyonunda yapılacaktır. 
.
1 

lllinat 208 lira 25 kuruştur. 
hııeye gelecekler 2490 sayıh kanunun iki ve 3 ün

\ '?nde istenilen belgeleri ve ticaret odası . vesi
bırlikte eksiltme gün ve saatinde Manisa Tüm 
komisyonuna müracaat etsinler. 

'"bul Askeri Fabrikalar Umnm Müdürlğönden : 
ırı edilen bedeli 4730 Jira olan 11000 kilo sığır 

6.~tme ile ihale edilecektir, isteklilerin ihale gnnu 
~ tarihine rasthyan salı günü saat 14 te Salıpaza· 
t ert Fabrikalar sahrıalma komisyonunda bulnnmalan, 

\ teminatı 351 lira 75 kuruştur. MP-zkiir teminatı her 
till:lıalmüdiirlüğüne yatırarak alacakları makbuzla bir
. ~ ve saatte komisyonda bulunmaları, §artnarııe her 

\ }Onda görülebilir. 
~hnıin edilen bedeli 778 lira 95 kurut olan on bir 
t alınacaktır. isteklilerin ihale günü olan 6.6.939 
'atlayan salı günü saat 15 te Salıpazarında Askeri 
• }'ollamasındaki satınalma komisyonunda bulunma· 
~ktat teminatı 58 lira 43 kuruştur. Mezkur teminatı 
~bir malmüdürlüğüoe yatırarak yukarıda yazılı gün 

' Otniıyooda bulunmaları, oartname her gfiıı komİ!• 
ttiebın· r. 

Miinakaaa Oaıetelll 21 Mayıı 1939 
~---------------------------------------------------------------------------

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 19.5.1939 vaziyeti 

A K T 1 F Lira P A S l F Lira 

Kasa : Sermaye • • • • 15.000.000,-
17.163.270.- /Jı liyal akçesi: 

Adi ve fevkalade . 4.217.1 3f,25 
Albn safi Kg. 
Banknot . . . 
Ufaldık • . • 

24.141.512,18 
l l .65!i.846,50 
l .328.949.97 31.126.308,M Huıuıi 8.000.000,- 10.217.134,25 

Dahildeki Jfııhabirler : 

Türk Lirası . . . . . • 

Hariçteki Muhabirler: 
Altan safi Kg. 9.058.321 
Altına tahvil kabil ıerbeıt .dövizler 
Diğer dövizler ve borçlu kliring 
bakiyeleri • • • , . • . • • 

llaziııe lahvilleri : 
Deruhte edile~ evrakı nakdiye kar· 
tılığı • • • • • • • • . • • 

Kanunun 6-8 inci maddelerine tev· 
fıkan Hazine tarafından vaki tediyat. 

Senedat cıizdam: 
Hazine bonoları • • • • . 
Ticari senetler . • • • • • 

Esham ve tahvilô.l ciizdaru : 
A 1 Deruhte edilen enalu nakliye

/ nin karşılığı eıham ve tahvilat 
itibari kıymetle • . • • . 

B • Serbeıt ~bam ve tahvilat : • 

Avanslar: 
Hazineye kın vadeli avau • 
Altın ve döviz üzerine • 
Tahvilat üzerine • • 

Hiuedarlar . • 
Muhtelif • 

278.791.70 

12.741.252,48 
11.678,66 

12.819.409, 

l 58. 7 48.563,-

17.051.459,-

113.963.544,44 

43.387.683,47 
7.944 397,59 

8.244.000,-
33.674,61 

7.808.79t,15 

rekiın 

278.791.70 

2.5.572.340.67 

141.697. 104,-

113.963.544,44 

51.3.32.081,06 

16.086.488,76 
4.500.000,-

14.360. 718 ,37 

40t.917.357.65 

Tedavuldeki /Janknotlar : 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
Kanunun 6-8 İnci maddelerine tev
fikan hazine tarafından vaki tediyat 

Deruhte edilen evrakı nakdiye ba-
kiyesi • • • • . • • • • • 
Kar~ılığı tamamen altın olarak ili· 

velen tedavül vazedilen. . • • 
Reeskont mukabili ilaveten teda. 

vazrd. • • • • • • 
'/'ürk liras ı Mevdualı 
Döviz Taalıhtitla tz : 

Albna tahvil kabil döıizler 
Di{ler dövizler ve alacaklı klirinı 

bakiyeleri • • 

Muhtelif • • • 

158.748 563,-

17.051.459,-

141.697.10•,-

19.000.000, -

69.000.000, - 2.19.697. UW,-
21.617.649,87 

3.999,4 

28.218.757,36 28.222.756,85 
100. 162.712.68 

Yekun 404.917.357,65 

Temmuz 1939 tarihinden itibaren : Iskonto haddi % Altan üzerine avanı % 3 

• • • Tahmin edileo bedeli 4525 lirR olan 50000 kilo ekmek 1 
açık eluiltme ile ihale edilecektir. lıtek!ilerla ihale gGnü olaa 6 
haziran 939 tarihine raatlayan sah gGoil saat 14,30 d• Sahpazarın
da Aıkerl fabrikalar yollamuıoda&ıl Satın alma Komiıyonunda bu· 
lunmaları ; muvakkat teminatı 339 lira 37,~ kuruştur. Mezkur te· 
minatı herhangi bir mahrOdürlütüne yatırarak alacakları makbuzla 
birlikte o gün ve 1&atte Komi,yonda bulunmaları, şartname her 
ıün Komiıyonda rörülebilir. 

Yozgat Viliyeti Daimi Encümeniaden: 

Ahoacak Mık tarım Beher kiloııu 

a•tari azami muham. bedeli 
Er.zatın cinai kilo kilo Lira kt. 
- - --- - --- ---

·Kelle ıotaa 1000 1500 5 
Sabun 10 10 151 o 45 
Toıya pirinci 3500 4000 30 
Erkek koyun eli i200 10000 40 
Has ekmek 12000 17000 10 
Birinci fabrika unu 100 200 13 
Malatya yaprak kayal 240 300 50 
Çekirdekıiz 1arı üzüm 240 300 35 
Zeytin yağı 100 200 60 
Kuru faaulya 1000 1500 7 
Mercimek 500 1000 7 
Çiçek bamya 200 300 20 
Salça 1000 1500 2S 
Çekilmiş tuz 1o ıo 1500 1 
Patate• 2400 3000 6 
Nohut 500 1000 7 
Süt lnOOO 20000 15 
Şeker 1800 2500 32 
Erinmiş 1adeyatı 800 1000 

Yukuıda cinı, miktar ve fiatları muharrer ba.tabane erzakının 
20 gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Ekıiltme 29.5 939 pa.zarted ıaat 14 de yapılacaktır. Şartna· 
me1i Vıliyet Daimi Eocüıııende her güu görült bilir. lıtdclilerin 
tayin edilen gün ve aaatta % 7,5 teminat •k~alarile Vilayet Dal· 
mi t<:ncümenine m6ncaatları ilan olunur. 

K6tahya U.e1i Direktörlütünden : 

Aıuml Aıgart Muham.fiah 
Adet kilo adet kilo k .. ıa. 

3000 2000 9 50 ha1 ekmek 
450 300 45 koyun eti 
ıoo 60 22 50 ııtu eti 
100 60 29 pirinç 
100 60 13 un (Eıldıehir) 
160 100 75 tere yatı 
250 150 12 50 kuTu ıotan 
100 60 33 50 reçel 
-40 30 50 peynir (Edirne) 

1500 800 1 35 yumurta 
150 80 12 yoğurt (ı6zme) 

400 300 5 kabak 
400 300 11 taze fasulye 
200 120 17 50 tomateı 

100 60 27 50 taze büber 
100 60 37 50 patlıcan 
150 150 4 ıemiz otu 

939 tarihine kadar 40 srünlOk ihtiyacı olan yukarıda mlkta1 lan 
ya•ıh yiyecek. lteeelderl 15.5,939 tarihinden itibaren 15 glin müd· 
detle pazarlığa konulmuttur. Pazarlık 30.5. ı 939 tarihine milaadif 
ıalı ıD.nQ Öğleden ıonra Hat 2 de yapılacaktır. Talipleria mezkQı 
rGnde l ıae bioa11ndcaki komiıyona mGracaatları. 

. -
DEVLET DEMIRYOLLARI vE LIMANLARI 

İ5LETft1E GENEL DİREKTÖRLüGünDEN 
Muhammen bedeli ik bin L eşyO lira olan Bilecik depoıuna 

bir sene arfında gelecek olan takri ~ e .1 10 bin ton maden kclmilril· 
nün vagondan yere indirilmeli ve yerd~n makina ve vaıonlara 
yOkleme iti 12.6.939 Pazartesi ıOnD. uat 15 te H. Pata Gar bina· 
ıında 1 nci ifletm.! Komiıyoa.J tarafından açı" ekıiltme u•ulile iha
leli yap cakbr. 

Muhammen bedeli: beher tonunun yükletilmesi için 1~ ve indi
rilmesi içio de 10 kuruştur 
Eluiltmeye girmek isteyenler k anunun tayin etti}"i veıalk ve 
187,50 liralık muvakkat teminatlaril ~ birlikte duiltme rilnünde ta
yin edilen saatte Komiıyona müracaatlan lbımdır. Bu işe ait Şart· 
nameler Komiıyon ri.1 a.>e .ile Bilecik d .p Jıu tarafından paraıu ve· 
ıilınekt edir. (3500) 1- 4 

11~ i U:tJ ;ı !;] ;t 11 M li[ttlJ il !ildi J ~it 1 fil 
1 - Nümunesi mucibince 3000 adet silpllrge açık ek· 

siltme usulile satın alınacaktır. 
il - Muhammen bedeli 510 lira muvakkat teminat pa• 

rası 38.25 liradır. 
111- Eksiltme 2.Vl.939 cuma günll saat 16.30 da Ka

bataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyo• 
nunda yapılacaktır. 

iV - Nümune her gnn scSzil geçen Şubede görlllebilir. 
V - İsteklilerin eksiltme içio tayin edilen gilo ve ıa· 

atte % 7,5 güvenme paralarile mezkur Komisyona gel-
• meleri. (3458) 2-4 

Taklit hiç bir zaman 
aslının yerini tutamaz 

MU NA KASA 
GAZETESi 
Rakipsizdir 

aaru~ ocu e imi...__.. u il il -.------= Ç k H k 

Ora Ahmed Akkoyunlu 
Taksim Talimhane Palas No. • 
Pazardan maada her giln ıaat 15 ten ıonra --

1..ittmia pqaiyoauua ı bulıan 939 taribladu 10 te .. uı ... -----~a:n.ızaza""811 
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ADMINISTRATION 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

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

Cahier des Charges 
Jours Heureı 

d'adjudicat. estimatif provisoire 

A) Adjudications au Rabais -
~~lon• - R6paratlons l·rav. Publlcs-Mat6rlel de Conatructlon-Cartographl 

loıtal. eau pour extinction d 'incendie (aj ) 938 74 

Autoclave et table d'operation (aj.) - 1430 et 800 -

Hablllem•nt - Cheu sures - Tls us - Culrs 

T o ile pour paletotı : 266,60 m. Publique 1400 -

Tranaport - chargemant • d6ch~gem nt 

Cbarıemeot et dechargement ble Publique 

" " " 
houııle: IOüOOt. 

Combustlble Carburant - Hulles 

G·e a gre Beo:ıioe, hulle pour machioe et petrole 
Boia aec : 450, t. Publiquc la t. 10 -

Provlslons 

Viande de bc:eufs : 1 l t· 
Lea-umea : 11 lotı 
Pain: 50 t. 
Paio: 49 t. 
Paio, viaode, riz, mnrmelade et legumes 
Oi2noo, eavoo, huile d'olive. ıucre et 

beurre 

Publique 

" 
" 
" Gr~ a gre 

Publique 

B) Adjudications a la surenchere 

4730 -
778 95 

45.!5-

Affermage de droit sur pierre ı et sab!e 
Veotilnteur, machine, radio, fer iı repas

ıu i. l'electr. macbioe a ecrire, ta· 
ble ete. 

Pli cach. 
Publique 

22576 -

Radio et gramophone 
Actionı •Şirketi Hayriye" 

Cbevaux : 2 teteı 

Bottinea cameloteı 

b) 

,, 
,, 

,, 
. ,, 

L 
.Harb Akademisi Satınatma Komisyonundan: 

Harb Akademisinde mevcud 44 kalem ve 23875 metre 
eski tilim satılacaktır. 

Bu filimJerin ~ikleti lo5 kilo 830 gramdır. Saten almak 
isti yenlerin 22.5 939 pazartesi ~ünü saat 15 tc Yıldızda Harb 
Akademiııi Komutanlığı Satınaloıa komisyonuna müracaatleıi. 

Bursa Birinci icra Memurluğundan : 
Bir borç için mahcuz olup satılmasına karar verilen 7~ 

lira kıymetinde Adler markalı bir yazı makinesi ve 15 lira 
kıymetinde A. E. G. marknh büyük bir vantilatör ve 20 
lira kıymetinde yerli mamulatı iki lambalı bir radyo ve 25 
lira kıymetınde Zais İkon markalı bir dürbün ve 25 lira 
kıymetinde yarım beygir kuvvetinee motörlü bir kahve 
değirmeni ve on lira kıymetinde bir fotograf makinesi ve 
10 lira kıymetinde bir yazıhane ile beş lira kıymetinde bir 
elektrik ütüsünlln 27.5.939 tarihine rastlayan cumartesi günü 
ıaat 14 ten 16 ya kadar Burs da bat pazarında açık art
tırma ile .satılacağından talip olanların yevm ve vakti mez
ki'ırde orada hazır bulunacak icra satış memuruna 938/ 
3531 ıayılı dosya ile müracaatları ilan olunur. 

lzmir Orman Çevirge Müdürlliğünden : 

İzmir merkez kazasının Tırazlı köyü civarında bulu
nan Çoban Oğlu deresi Devlet ormanından 482 kental 
karışık kömür 18/5/939 tarihinden itibaren 15 gün müd· 
detle ıerbeıt arttırma ile .satışa cıkarılmıştır. 

Beher kentalının muhammen bedeli 28 kuruştur. Te· 
ıninatı muvakkat• 18 lira 13 kuruıtur. ihale 2.6.939 tari• 

70 41 Dir. Princip. Monop. Edirne 22-5-39 15 -

VH. Kütahya 2-6-39 15 -

105 - Dir. Ecole Normale Sivas 26·5-39 10 -

Office Cheales Agence F .okılı Dans 1 mois -
1&7 50 lere Expl. Ch. de ·fer Etat Haydarpaşa 12-6-39 15 -

\ 

Com. Ach. Comnı. Milit lst. Faodıklı 23-5-:\9 1:) 30 
337 50 4eme Expl. Cb. Fer Etat Samsun 5-6-39 15 -

354 75 Fabr. Mil. Ist. Salıpa:ıar 6-6-39 14 -
n8 43 6-6-39 15 -

" " 339 37 ,, 6-6-39 14 30 ,, 
Procureur Gen. Edirne 1-6-,,9 15 -
Dir. Lycee Kütahya 30-5-'9 14-
Vilayıı.t Y o:rgat 20-6-30 l4 -

1693 20 Vılayet Ankara 25.5.39 ·~ --
27-5-39 14 -ler Bur. ExecutiE Buna 

3eme Bur. Exec. lst. Sandal Bedeatea 22-5-39 14 -
4cme B ur. Exec. lst. Dans batisse 25,31-5-.39 11 -

Şirketi Hayriye a Galata Fermcnecilt-r 
Com • .A:cb. Min J)ef. Nat. Ank. 27-5-39 10 -
Com. Acb. Iot. AtJknra 22-5-39 14 -

hine müsaclif Cuma günü saat 16 da Orman Çevirge Mil· 
dürlüğü binasında yapılacaktır. 

Taliplerin teminatı muvakkatalarını evvelden yatırmış 
oldukları halde muayyen gün ve saatte Komisyona müra· 
caa.tları ilan olunur. 

hmir Belediyesinden : 

itfaiyede mevcut 6 ao1et muhtelif tip ve markalarda mü•· 
tauıel otonıob!llerin satı lması başk.atiplikteki şmtnaınesi veçhi .. 
le açık 3rtırmay11 konulmuştur. Muhammen heddi 825 lira 
olup ıhale~i 6.6.939 '"alı günü saat J 6 dadır. lştirak edecek· 
ler 62 Jiralık teminat makbuzu ile encümene ge1'irler. 

Ankara Valiliğinden : 

919 mali yılına ait taş,kum vesaireden ahnac~'k rüsu· 
mun bir seneliği kapalı zarf usulü ile arttırmıya çıkarıl
mıştır. 

İhale 25.5.939 ıperşem.be güoü saat on beşte Vilayet 
Daim~ Encllmenind•e yapılacaktır. İstekliler arttırmıya gir· 
mek için muban.ım en bedelin yüzde 7.5 nisoetinde 1693 Ji. 
ra 20 kuruşluk ı:r.ıuvakkat teminnt mektup veya makbuz· 
larile Ticaret O dası ve itibarı millt vesikalarını teklif mek .. 
tublarile birlikte arttırma, eksiltme ve ihale kanunu hll· 
kümleri dairesiı ıde ihale günü saat 14 te Daimi Encümen 
Riyasetine teV"di etmeğe mecburdur. 

Teklif mc ktublarını posta ile göndermek istiyenlerin 
bilumum vesai k ve teminat mektup veya makbuzlarile tek· 
lif mektublar ~nı ihale günü saat 14 e kadar Vilayet Daimi 
Encümen Riyasetine tevdi edilebilecek bir şekilde teah· 
hüdlU olarak postaya vermesi şarttır. 

Muayye11 .u ntten IJOnra gönderilecek teklif mektubları 
kabul edil~ ez. 

Şartnamesini görmek ve fazla iza?at a~ın~kl: 
Hususi Muhasebe Tahakkuk ve Tahsıl Mudur 
rac aatleri ilan olunur. 

d•Jl: M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonun 
t 10 

İlci adet hayvan 27.5.939 cumartesi gilnü ı•• 
tırma ile satılacaktır. 

Hayyanları görmek isteyenler her glln Sıhhiye 
da görebilirler. d ~ 

Taliplerin belli gün ve saatte M. M. V. öoÜO e 
bulunmaları ilan olunur. 

Mersin Orman Bölge Şefliğinden : 

Dikili ağaç beher M3 G. mamulunuD 

Cinsi adedi muhammen bedeli L 1(. OJİ .. 
Çam 110 - 4 90 ~ · 

İçel vilayetinin Mersin kazası dahilinde •~ ı t 

civarında ömerceler ormanından yukarda yası 1 
: 

gayri mamul çam ağacı satışa çıkarılmıştır. 11 

Beher m3. gayri mamulu 490 kuruştur. , 
Satış 20.5.939 cumartesi saat 11 de İçel oroı• 

mQdUrlfiğü binasında açık arttırma suretile yapıl• 
Muvakkat teminatc 75 liradır. 

1-1 IO numaraya kadar olan a~açların 
önce : piyasanın ihtiyacı olan : 

Adedi eni kalını 
100 0.30 0.30 

90 0.20 0.20 4 
parça tomruk alınarak bu t:bad haricinde 
imal tomruklarında istenildiği ebadda imal 
şarttır. 

Taliplerin şartnamede yazılı vesikaları ib•l• 
tirmeleri JAzımdır. # 

Şartname, mukavele projelerini görmek 
Mersin orman bölge şefliğine milracaatlarJ. ,Jlf 

Gazete ilAn ücreti deJlaliye ve sair ınatt 
bine aittir. 

ıı' İstanbul Levaıım Amirliği Satınalma Komisy011 

1 l ( 
Sirkrcidl'! Demirknpıda As. Konakta mevcut 8 f , 

ne fotin 22.5 939 pazarteşi glioü snat 15,30 da 1,~~ t\t 
İstanbul Lt:vazıın Amirliği Satmalma Ko. da pazar ıl bt 
caktır. Hepsinin tahmin bedeli 121 lira 65 kuruş ~.~ıt· ~ 
18 lira 25 kuruştur. Fotinler As. Konakta görüleb

1 ~' 
Jerin belli saatte Ko. na gelmeleri. ı11 

~il 

Üsküdar İcra Memurluğundan : 
·1(111 

Mahcuı olup paraya çevrilmesine karar ,.er~il(e 
graınafon, çini sobat dikiş makinesi, aynalı doJopı ot'~ 
renin 24 mayıs 439 çarşamba giinü saat 14 te baş1~1 
Kadiköyünde Hile Siııeması civarında Hacı Şükfl ~~ 
No.lı evin önünde birinci arttırması icra kılınacıı~ 

1
1, 

kıymetin (o 75 şini bulmadığı takrlirde ikinci. tl~~ı~ • ' 
kılarak 2o mayıs 939 cuma aynı saat ve yerde ık1 

icıa kılınacağı ılan olunur. 

İstanbul Dördiincil İcra Memurluğundsfl: ~ lr 
·1e '\ 

Paraya çevrilmeeine karar verilen Şirketi Hayrı~ 
. nııtleriain birinci açık aattırmasının 2~.5.939 pet~I tl 
Galatada Fermeneciler Şırketi Hayriye binasında 511 dır 
pıl&cak ve kıymetlerinin yüıde yetmiş be~ini bul~~1"' 
de ikir;ci açık arttırmanın 31.5.939 çar~amba gnoil 
ve ıraatle yapılacağı ilAıı olunur. 

ııoıV 
Ankara Levazım Amirliği SatınaJma Komisyotl .; ~ 

·tt , 
1 - Depolar komntaolığında mevcut tOOO çı 

tin arttırma suretiyle satılacaktır. ı• 
1 

2 - Taliplerin 22.5.939 pazartesi günü sast. 
Lvazım Amirliği Satıualwa Komisyonuna geiıneier•· 

imtiyaz: aahibi ve yazı lfleri Direktörü : 

Baııldıtı yer : Merkez Baaımni, GaJatl 


