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Umum Tüccarların ve üteahhit,erin mesleki Organıdır 

EMLE KET a) MüNA ~A ALAR 
-== 

HABERLERi İnşaat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

1 
.. Amerikan Ticaret 

l,••rnaaı Mer'lyette 
• ~kiye ile Amerika arasında· 
•Ilı t' 

ıcaret anlaşması, yarından 
il ... ,. k.. . -er ıyel mev une gıre-

. \'eni anlaşmanın metni a
t!ıakamlara bildirllmittir, 

t.1ıaırçar,ıaı HAi 

mumi katibi Halit Güleryüz: çorap 
fabrikatörlerile bir hafla evvel ya
pılan içtimada verılmiş olan ka
rarlarla odanın ve birliğin müla
lealannı birleştirerek esaslı bir 
rapor hazırlamağa başlamışlardır . 
Rapor iki güne kadar ikmal edi
lecek ve müteakıben bütün çorap 
fabrikatörleri bir toplantıya davet 
edilecektir. Bu toplantıda hazır · 

it Oluyor lanmış olaıı raporun \:Sru.ları üze-
""'1r ,. d H"l rinde en son mütaleolar alınacak-

••rşısıııın yar ımcı a · . • . 
b.li d k ll l b 1 tır. Bu rapor lkıısat Vekaletıne ._ n e u anı masına e- .. d .1 k . 

•ı:t '- •1 . t• B gon erı ece tır. 
~•rar verı mıf ır. ura-

)•"1nda istimlak muamele- _ _,,, __ 

~1anacaktır. Ucuz Satllan Buğday 
'•larını Kanallzas
l • bağlamıyanlar 

""' > l 1' ve inşasına başlanmış o-
111-rda, mecralarını teblii"ata 
il h .. - k l b enuz umumı ana ızas-
'illlmıyan ve bu suretle 

'•tının çabuk yürümeııine 
• 
0l•Q mal sahipleri hakkında 
tt Yeni bir karar ittihaz et
k~\lndan sonra bu gibi yer
-,ırıı mecralan müteahhide 

• 01\lnarak süratle yaptırıla
' İicreti mal sahiplerinden 
•dılecektir. 

~tn Etya ~röatU 
Yıkıhyor 

"°I"• perakende sa
, ~•Qazaları açacak 
,~01t. ı.üccaciye tüccarlarıuın 

· trı üzerine ıite ve cam 
~, piyauda s .. tıt mağaza· 

1Y• ve buralarda pera· 
) ~btlar yaparak küçük cs
,'-i büyük tüccarların haki
~d~tından ve kurulduru id-

ıteıı tröstten kurtaraıağa 
Vtrıniıtir. Ayni zamanda 

~, •i~rişlere verılen iskonlo
. k.ldırılacak ve herkeıio ')t tşyasıııı ayni fiyatla el-
taj kabil olacaklır. 

~111 Hazırlıkları 
~Gıı Sauyi birlitinde sana· 
~re heyeti ile bir toplantı 
~ 1-rdır. T oplantı~a bu sene 

11 atuarayda ve lzmir fua· 
Oıı &Ün nvel kapa\ılmak 

e:W•cak yerli mallar serııisi 
~tiilecektir. Sanayi birliği 
h haıırlaklara batlamıı ol

,6tr•ber bu ıeneki serııinin 
illa lternmel olabilmesini te

lta.dıle alakadarların da 
. ı alacaktır. Serginin 
tıi b•prmak üzere devle-

"-'•yi müesseselerinin is· 
ttolarak hepsinin ittirakiııi 

>, .._elt için alikadar veki· 
tdı1aı1 isteliaeoektir. 

--~ 
il Çoraplar hakkıda 

~ltu rapor 
kadın çoraplannın çü

~ laauında yapılmakta o-
't l•r nihayet b1dmuttur. 
\ı Odaıı ıanayi ıubesi mü
'ct-t ve ıanayi birUj'i u· 

Tertibinde Değl,lkllk 

Toprak Mahsulleri Ofiıi İııtan
bulda ekmek fiatlarının yükselme
sine mini olmak için devlet na
mına İstanbul detirmcnci ve fır· 
ıncılımna ucuz fiatla verdıği buğ
daylarıo tertıbinde yeni bir de
titiklik yapmıı ve istiyen değir

menciler le firıncılara yalnız yu
muşak buğday da satmağa başla
mıttır. İıtiyenlere gene sert buğ
day verilmtktedir. 

Piyasanın en müşkül bir zama
nında, buodan tam bir ay evvel 
yapılan bu müdahale çok yuind• 
olmuıtur. Yalnız, bü bir ay içinde 
bilhassa Eskişehir, Karaköy ve 
Tckirdat havalisınden fazla un 
srelmesi İstanbul butday piyauıı· 
oı iıteksiz ve sakin tutmuştur. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin bir ay 
içinde sallığı buğday mecmuu an
cak 3000 tondur ki, hiç değilse 

bunun üç miıli olması ümid edi
l<:bihrdi. 

Yakın kaza ve vilayet değir
meı lt.ri İatanbula kadar nakliyeyi 
verdikten sonra da İstanbul değir
menlerine rekabet etmek: imkinı· 

nı bulmaktadırlar. 

Dokuma ı,ıerl 
Dokuma itlerinin standardizas

yonu için faaliyete geçilmiştir. 

Şimdılik bu faaliyet yalnız İııtan
bul içinde yapılacaktır. Şehrimiz

deki 2000 dokuma tu2ahı stan
dardıze muamelesine tabı tutula· 
caktır. 

- ~··----
Turfanda UzUm geldl 

Sebze ve meyva haline ııeti· 

rilmiş olan turfandalardan sakıı. 
kabaj"ı kilosu toptan 18-23, Ay
şekadın fasulye&\, patlıcan, 80 Mal· 
ta eriği 12-20, can eriği 10,.20 ta
ze üzüm 100, Erefıli çileği 50-80 
kuruştan satılmıttır. ---·-
Almanyaya Dört Ayda 

t3 Bin Kilo Keallmlf 
Tavuk lhracall Yaptık 

Bir aralık tavuk ihracı için ya• 

pılmıt olan tetebbilsler muvak· 
kat bir zaman zarfında gerilemiş 
idi. Dört aydanberi yurdumuzdan 
Almanyaya tavuk ihracı için faa
liyet devam etmektedir. 1139 sene
ıi ikincikinunundan niıan ıonuna 

Türk H. K. Edirne Şubesi Müdürlüğünden : 
Edirne Ttırkkuşu binasının 1457 lira keşifli muhtelif 

tamir işleri 13 5.939 cumartesi günü saat 11 de ihale edil· 
mek üzere pazarlıkla açık eksiltmeye çıkarılmıştır. Talipler 
bu iş için keşif ve şartnameleri ve sair malümatı almak 
üzere Edirne Hava Kurumu şubesine ha, vurmaları. 

İstanbul Defterdarlığından: 
Defterdarlık binasının birinci katındaki 17 sayılı oda

nın duvar boşluklarına yapılacak sürgü kapı çerçevelerile 
keza 1 inci katta 21 sayılı odaya konacak vestiyer ve çat· 
kının yapılması işi 223 lira 80 kuruş muhammen kıymetle 

ve pazarlıkla 5 5.9 ~9 cuma günü saat 14 te ihale olunacak· 
tır. Taliplerin % 1,5 pey akçelerile Defterdarlık Milli Em 
lak Müdürlüğünde toplanan komısyona müracaatları. 

İstanbul Bdedıyesinden : 

Ke~if bedeli 2787 lira 57 kuruş olan Flor)ada yüpılacak ga· 
zınonurı pis ve yı:ığmur sularmın nıecralarıua ait inşaat açık 

eksiltnı~ye konulmui)ıur. Keşıf evrakıle şartnamesı L"vazım 
\1üdürHigüııJe ~örillt:bılir. lsteklılr.r 2490 sayılı kanunda ya
zılı vesikad.ııı başka Mccaıi Şubesinden alınacak ehliyet \'esı· 

kası ile 209 Jıra 7 ~uruşluk ilk teminat makbuz veya ınektu
bıl~ lıeruber 22.5.939 P..ızltrtesi günü saat 14.30 da Daimi 
Encüwende bulunmalıdırlar. 

Devlet Heıniryolları [~letme U. Müdürlüğün<len: 

Karabük istasyoııuııda yapılacak kömür depo.su ve yolla
ile makine deposu ınşaatı kapalı zari usulile ve vahidi fiat 
üzerındeıı eksiltuı i) e çıkanlmışıır. 

Bu i~iu nıuhaaınıw beddi 120,000 liradır. 
l:::,tekliler bu ışe aid ~ ırlnanıe vesair evrakı O. u~miryol· 

lıuııım Ankara ve Sirkeci vezm:lerindeıı 6 tim mukabilinde a· 
la bilirler. 

Ek:::,ilıne 22.5.939 tarihirıdc. µazaı lesi ~ünü saat 15 te 
Ankara<la D. O. Yo.lan Yut Daıre:::,ind~ toplanııcak. Merkez 
13ıriııcı Kouıı-)Onunca yapılacaktır. 

Ek iltrııt1yc g rt:bılmek içın isteklılerın ıeklif nıektuularile 

birlikle <tŞağıdı yalılı teminat ve vesaiki uyııi giıu saat l4 e 
kadar Komisyona tevdı cımı~ olmaları liizımdır. 

2490 sayılı kanun ahkamına U} gun olarak 7250 liral ık 
nıuvakkat teminat. 
L 

kadar memleketimizden 13.412 ki
lo atırlıtında kesılmiş ve lemiz
lenmi~ tavuk ihraç olunmuştur. 

Bu tavuklar, daha ziyade Duzce, 
Adapazarı, Hendek, Bolu, İ:ımıt, 
GeyYe, Baı.rho mmtaktılarındao sa· 
tın alınarak toplanmış ve İstanbu
la getirilerek kesilmiş ve temizlen
miş tavuldardır. Her tavuğun ki
losunuu esas et .lnymetı 5:> kuruş 
üzerinden ihraç edildiği lesbit e
dilmiştir. Mevsim itibarile tavuk
ların yumurtlama ve kuluçka va
ziyetleri artmış bulunmasından 

dolayı oisandaki ihracat a.ı. olmuş
tur. Maamafih hazirandan so:ıra 1 

bu ihracatın tekrar inkiıaf edeceti 1 
umuluyor. Kesilmiş tavuk ihracı· 

nın menedıldiııine. dair verilen ha-
berlerin aslı yoktur. ı 

Piyasaya Çıkardan Yeni 

iki Buçuk Llrahklar 
Türkiye Cümhuriyet Merkez 

Bankasınca 3 mayıs 939 tarihine 
kadar yeni harflı iki buçuk lira
lıklardao 2,SI0,000 lira tedavüle 
çıkarılmış ve mukabilil)de eski 
harfh banknotlardan ayni miktar 
t•davülden kaldırılmııtır. 

±s d 

Ankara Borsası 
3.5.939 

ÇIKLRR 
Lontlr.ı 

Nevyork 
Pariı 

Milaoo 
Cenevre 
Amsterdanı 

Berlio 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Madrit 
Varşova 
Buda peşte 
Bükreş 

Belsrrad 
Yokohama 

Stokholm 

Moskova 

5.96 
126.6325 

3.SMO 
6.6625 

28.4375 
67.54 
50.8150 
21 56 

1.0925 
1.56 

14.035 
23.8450 
24.9675 
0.9050 
2.8925 

34.62 
30.5475 
23.902.5 

ESHAM ve TAHViLAT 

Ergani 19.-
Türk borcu il peşin 19.75 
Sava11 • Eıi.urum 5, J9.50 
% 5 1938 Hu:ine tahvili 91.75 
Reji 1.15 
Merkeı Bankaaı 103,-

Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. 
Muhııber~ ve Münakale Vekiletinden musaddllk ehliyet 

vesika::ı (ehliyet vesikası için ihale tarihinden en aı s0kiı gün 
evvel bir Ltida i e müracaat edilmesi ve bu vesikanın veril
mesine esas olacak Lelge ve bonservislerin iıtidaya raptı JAzım
dır. 

İlaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lev. 

Aıkeri Fabrikalar Umum MtıdürlliğU Merkez Satınalma 
Komisyonundan ; 

Tahmin edilen bedeli 1400 lira olan 2 ton kibriti an· 
timon Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü merkez ıatı
nalma komisyonunca 18 5.939 perıembe güntı saat 14,30 
da pazarlıkla ihale edilecektir. 

Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 105 l ira ve 2490 ıa· 

yılı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle komiayoncu 
olmadıklarına ve bu işle alAkadar tüccardan olduklarına 

dair Ticaret odası vesikasiyle meıkür gün ve ıaatte komiı
yona müracaatları. 

İstanbul Belediyeıinden ; 
Cerrabpaşa hastanesine lüzumu olan ve hepıine 700 

lira bedel tahmin olunan 153 düzüne muhtetif çeıid ront
gen filmile 8 kutu birinci banyo filmi açık eksiltmiye ko· 
nulmuştur. 

Listesile ~artnamesi Levazım Miidürlüiönde 16rtlle
bili r. 

İstekliler 2-190 sayılı kanunda yazılı vesika ve 52 lira 
50 kuru~luk ilk teminat makbuz veya mektubile birlikte 
22.5.939 pazartesi günü saat 14,30 da Daimi Encümende 
bulunma! ıdırlar. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Satınalma 
Komiıyonundan : 

28.4.939 cuma günü saat 16 da açık ekailtmHi yapıla· 

cak olan 900 takım yazlık elbisenin eksiltmesine talip çık
madığından 8.5.939 pazarteai günü aaat 11 de yeniden açık 
ekıiltmesi yapılacaktır. 

Tahmini değeri 4680 lira ve ilk teminatı 351 liradır. 
Evsaf ve şartnamesi komisyondadır. Görülebilir· 
İıteklileri11 o gün saatinde ilk teminat makbuzları ve 

kanuni vesikalarile Galatada eski ithalat gümrük binasın· 
daki komisyona gelmeleri. 

Müteferrik 

Askeıi Fabrikalar Umum Mtidürlüğü Merkez Satınlllma 
Komiiıyonundan : 

Tahmin edilen hedelı 3000 lira olan bir ton kalay vara
kt A kf>ri ~·abrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma Ko· 
mi-yonunca 18.5.939 perşembe günü saat 15 te pazarlıkla iha
le edilecektır. Şartname paraaız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat temimıt olan 225 lira ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 mad lelerindt;ki vesaıkle komisyoncu olmadık
larıu.ı ve bu işle alakadar tücc,ırdan olduklarına dair Ticaret 
Odaiı vesıkasiyle mezkur gün ve saatte komiıyonı müracaat• 
ları. 

• • * Tahmin edilen bedeli 60,000 lira olan 15 aded muh· 
telif torna tezgAbı Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Mer
kez Setınalına komisyonun1..a 26.6.939 pazartesi gftnü saat 
14,30 da kapalı zıtrfla ihale edilecektir. Şartname 3 lira muka· 
bilinde komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan 
4250 lirayı havi teklif mektuplarım mezkur günde 11at 13.30 
a kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de l490 ıayıh 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki veaaikle komisyoneu 
olmadıklarına ve bu itle alakadar tüccardan olduklarına dair 
Ticaret Odası vesikasıle mezkdr gün ve saatte komisyona mfl• 
racaatleri. 
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Bu gün ilan olunan münakasa ve müzayedeler Listesi 

Cinsi Şekli Muhm bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

A) Münakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafia lşlerl, Malzeme Harita 

Defterdarlık binasında sürgü kapı çerçe· Paz. 223 80 

veleri ve saire işi 
Edirne Türkkuşu binası tamiri ,, 1457 -
Karabük istasyonunda kömür deposu ve yol· Kapalı z, 12000) -

lariyle makine deposu inş. (şort. 6 L.) 
Floryada yap. gazinonun pırı ve yağmur Aç. ek&. 2787 57 

ıularının mecralarına ait İnf. 

7250 -

209 07 

fst. Defterdarlığı 

Türk H. K. Edirne Şubesi Müd. 
D. D. Y. Ank. ve Sirkeei 

İst. Belediyesi 

5.5.39 14 -

18-5-39 11 -
22-5-39 15 -

22-5-39 14 30 

1ıacıar, Klinik ve ispençiyari 

Kibriti antimon: 2 t. 

elAt, Hastane Lev. 

Röntgen filmi: 153 düzine-banyo filmi: 
8 kutu Cerrahpaşa hast. için 

Paı. 1400 -
Aç. ekı. 700 -

Mensucat, Elbise, Kundura, Çama,ır v.s. 

Gömlek: 12 adet Paz. 60 
Yazlık elbise: 900 takım (temd.) Aç. eks. 4680 -

Kereste, Tahta ve saire 

Lata ve tahta 5, 168 m 3 

MUteferrlk 

Kalay varakı: 1 t. 
Muhtelif torna tezgahı: 15 ad. (şart. 3 L.) 
iç ve dış lastiği 32X6 eb'adında: 24 tane 

600X'l0 eb'adında : 20 tane 
Malzeme motör tamiri için: 47 kalem 
Beykoz fidanlığında yap. motör ve aantri· 

füj tulumba ile tesisatı 
Kamyon 3 t. yük taşıma kabiliyetli: l ad. 
ç.maşır yıkama, sıkma ve ütüleme maki· 

neleri (temd.) 
Marmara çakılı: 30 m 3 
Bakır tencere, bakır tepsi v.s. : 16 kalem 
Kamyoıı kiralanması temizlik iılerinde ça· 

hşhrılmak için 
El dürbini: 29 ad. 

Erzak,v.s Zahire Et, Sebze. 

Yulaf: 19-20 t. 
Kuru ot: 60 t. 

Yulaf: 50 t. 

B) MUzayedeler 

Muhtelif cins eşya : 175 kalem 
Dolab, koltuk, soba, aandalya, yazı masa· 

&ı v.s. hurda eşya: 67 kalem 
Müstamel yazı masası, koltuk, sandalya, 

elektrik ıobası v.s. : 276 parça 
Müıtamel sandalya ve koltuk: 14 parça 
Ceviz ağacı 
Muhtelif cins eşya 
Av tüfengi: 7 ad 
Yaş 'ot (temd.) 
Bina ankazı 
Radyo, karyola v.ı. ev eşyası 
Kum: 150 m 3 
Tunca, Arda, Meriç nehirlerile Karakasım, 

Elçili, Doyran göllerinin 3 ıenelik ba
lık saydıye rusumuoun mültezimli~i 

Katır 9 baş 
Deı.i:ı motörü Bolinder marka: 30 beygir 

kuvvetınde 

Paz. 

Pu. 
Kapalı z. 

n 

Aç. eks. 
,, 

Pu. 
Par.. 

n 

n 

3000 -
60000 -
3900 -

1080 -
3430 88 

13300 -

120-
341 50 
493 -

Aç. ekı. beh. 96 -

Paz. 

" 
" 

Aç. art. 
,, 

,, 

" 
" .. 
,, 

Aç art. 

n 

Aç. art. 

Pu. 

" 

1800 -
1750 -

155 75 
48 70 

168 85 

15 -
6-

213 80 
2.3 50 
60 -

1000 -

750 -

350 -

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı Is anbul Satınalma 
Komisyonundan; 

24 tane 32X6 ve 20 tane 600X20 eb'adında iç ve dıt 
lAstiğin 19.5.9 J9 cuma günü saat 11 de kapalı zarfla ek· 
siltmesi yapılacakt r . 

Tahmini tutarı 3900 lira ilk teminatı 293 liradır. 
Şartname ve ev afı Komisyondadır. Görfilebilir. 
İsteklilerin o gün eksiltme saatinden bir saat evveline 

kadar 2490 sayılı kanunun tarihi veçbile hazırlıyacakları 
teklif mektublarını Galatada eski ithalAt Gümrüğü binasın

daki Komisyona vermeleri. 

• * • Motörlerin tamirinde kullanılmak üzere satın alı· 
nacak 47 kalem malzemenin 19 5.939 cuma günü ıaat 14 de 
açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Tasmlanmış tutarı 1080 lira ve ilk teminatı da 83 li· 
radır. Şartname evsaf, malzeme listesi komisyondadır. GU· 
rülebilir. 

İstekliler kanuni ve ikaları ve ilk teminat makbuzla· 
rile Galata eski ithalat gü'mrük binasındaki komisyona 
gelmeleri. 

İstanbul Belediyeıinden ı 

Keşif bedeli 3430 lira ~8 kuruş olan Beykoz Fidanlı· 
Qında yapbr~lacak motör ve santrifüj tulumba ile tesisatı a .. 

lOS -
52 ~o 

9-
351 -

34 88 

225 -
42j0 -

293 -

83 -
257 32 

9Q7 50 

18 -
51 22 
73 95 

Aık. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 
lst. Belediyeıi 

İst. Belediyesi 
Gümrük Muhafaza Gen. Komt 

lst. SAK. 

lıt. Belediyeı1 

Aık. Fabr. U. Mftd. SAK. Ank. 

n n " 
Gümrük Muhafaza Gen. Komut. 

İıt. SAK 

n " 
İst. Belediyesi 

ist. Komut. SAK. 
Tophane Lv.z. SAK. 

lıt. Belediyeai 

" " ,, " 

" 

2og 80 Tophane Lvz. SAK. 

270 -
262 50 

Vize Tümen SAK. 
Edirne ,, 

" " 

lst. Defterdarlıtı 
,, 

,, 

,, 
" ,, 
n 

Beyo2lu Vakıflar Dirok. 
Edirne Vilayeti 
Kartal icra Mem. Pendik Çartııı 
Bakırköy Malmüd. 

56 25 Edirne Milli Emlak MOd. 

Tüleburga:ı Tümen SAK. 
52 50 Tophane Lvz. SAK. 

18-5-39 14 30 
22-5-39 14 lO 

5.5.39 14 30 
8-5-39 11 -

G-5-39 14 30 

18-~-39 15 -
26-6-39 14 30 
19-5-39 11 -

19-5-39 14 -
22-5-39 14 30 

5-5-39 10 30 
8~-39 15 30 

5-5-39 14 30 
5~39 14 30 
5-5-39 14 30 

22-5-39 JO -

l(h5.39 
8-5-39 11 -
8-5-39 16 -

23-5-39 14 -
23-5-39 14 -

23-5.J9 14 -

23-5-39 14 -
23-5-39 14 -
'.23-5-39 14 -
23-5-39 14 -

8-5-39 14 -
5:5-39 15 -
8-5-39 15 -

16-5-39 14 -
17-5-39 15 -

8-5-39 11 -
8-5-39 15 -

çık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi Le· 
vazım Miıdiirlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı ka· 
nunda yazılı vesikadan başka Fen işleri Müdürlüğünden 
bu iş için alacakları fen ehliyet vesikasile 257 lira 32 ku
ruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 2:l.5.39 
pazartesi günü saat 14,30 da Daimi Encümende bnlunma· 
lıdırlar. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komi yonuııdan : 

:\ ton :safi yiik ta~ıyan bir kamyon satın alınacaktır. Pa
:r.arhğı 5 mayı~ 939 cuma günü saat 10,30 da yapılacaktır. İs

i teklilerinin belli güu ve sa., tte Fındıklıda Komutanlık ~ııtınal 
ma komisyonuna gelmel~ri. 

İstanbul Levazım Amirlıği Satınalma Komisyonundan : 

Üçer adet çamaşır yıkama, 11kma ve iltlUeme maki· 
nelerinin müteahhid nam ve hesabına açılan eksiltmesine 

talip çıkmadığından pazarlıkla eksiltmesi 8.5.939 pazartesi 

günü saat 15 de Tophanede lstanbul lev. Am. sa. al. ko. 

da yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 13300 lira ilk te

minatı 997 lira 50 kuruştur. Şartnameıi ko. da görülebilir. 

l&TANBUL 

Ticaret ve Zahire BorsB~ 
3.5.939 

CİNSİ 

Fi atlar 
Atağı 

Kr Pa. 

Buğd. yumuşak 5 31 
,, serl 4 36 
,, kmlca 5 32 

Arpa yemlik çuvallı - -
,, Anadol dökme 4 14 

Çavdar 
Bulgur 
Afyon kaba 
Faıulye çalı 

ufak 

10 -
397 20 

12 -

Yukarı 

Kr.Pa 

5 36 
5 2,5 

f> ao 5 37,5 " Kuşyemi çuvallı 

iç fındık Ordu 
Tiftik otlak 

,, mal 
Z. yağı yemek\ik 
Yapak Anadol 

,, Trakya 
Mısır beyaz 

,, sarı çu. 
Peynir beyaz taze 

,, kaşer ,, 
Sansar dcriıi 
Konduz ,, 

47 10 54 -

4 7,5 
4 8 4 10 

21 - 24 5 

Bujtday 
Un 
Arpa 
ipek 
Faıulye 

Z. yatı 
Çavdar 
Yulaf 
Mısır 

Kepek 

Kepek 

Gelen 

B. Peynir 
Mısır 
Tiftik 
Katar 
Faaulye 
Afyon 

oı, Fıad•r 
Butday : Liverpııl 

,, Şikago 
,, Vinipek 

Arpa Anverf 
Mısır Londr• 
Keten T.: 11 

Fındık G.: Hambıırl 

• L.: ,, 

lstanbul Merkez HAii Ya• Sebze "' 

Meyve flatları 

- 2.5.939 Sah günü -

Sakız kabağı 

Yer f aaulyeıi 
kılo 

" Ayşe kadıu fas. ,, 
Domatea kır 
Semizotu 
Bskln 

,, 

" 
" Araka ,, 

Bezelye ,, 
Pıraıa ,, 
Iıpanak ,, 
Havuç ,, 
Taze yaprak yerli,, 
Adana ,, 
iz mir ,, 

,, 
" Hıyar n 

18 23, 
-, 

BO 

17 20 
5 6, 
o 10, 
8 14, 
1,50 2,-
1,50 2,50 
2,- 3,-
35 
5 -, 

15 -, 

Kereviz kök ,, 3 3,50 
2,50 

10, 
,, yaprak demet 2 

ErıBinar adet 4 
J(arnabahar " 

" küçük ,, 
Marul 
Yeşil a.ılata 
Pancar 
Maydanoz 
Dereotu 
Nane 
Kırmızı turp 

ıf 

100 
demet 

" 
" 
" 
" 

-, 

2 3,50 
25 40, 
2,50 3 

-,40-,60 
-,40 - ,60 
-,50-7~, 
-,i3 1, 

İstanbul 

Taze soğan 
,, ıarm11ak 

Blma Amaaya 
KiUlah 

" 

" kilo 
,, 

,, Ferik ,, 
,, Gilmüıbane " 

Kuru üzQm ,, 
Keatane 
Muz yerli 

• ecnebi 
Malta eri(li 

" " 

,, 
,, 
,, 
,, 

rı n / 
,, ,, 'İ. 
,. Rize 113_ 
,, ,, ıoo ,, ~ 

Meraio yat. t20 ••od· İt' 
,, " 160 71 / 

~ " 200 bQyOk 
,, ,, 200 ktı9G1' 

Tahmin bed. 

----- -
Taksim • Harbiye refüjlerine lü:ıumu 

olan 5, 168 metre mikabı lata v~ 

tahta 

232,54 

Taluim ·Harbiye refüjlerine lüzumu 120,00 
olan 30 metre mikabı marmara 
çakılı g,~ 

Vilayet Baytar Müdürlüğüne l ~ tane 60,00 
gömlek (kumaş nümuneıi vardır) 

lık okul çocuk kamplarına lüzumu 341,~0 
olan 16 kalemden ibaret bakır tence· 
re, bakır tepsi ve saire 

Temizlik işlerinde çalıştırılmak ilz!re 493,00 
kira ile tutulacak kamyon 

Yukarıda tahmin bedelleri yazılı işler ayrı ayrı 
konulmuştur. Listesilo evrakı Encümen kaleminde 
lir. istekliler hizalarında yazılı teminat makbuz v•~' ı 
bile beraber 5.5.939 cuma günü ıaat 14,30 da DaıO' 
mende bulunmalıdarlar. 

Bursa için ayrı ve İstanbul için ayrı olmak üı~re ::ı 
neye ayrı ayrı fiat teklif edilecektir. l.steklilerıo 
sikalarile ve şartnamesinde iıtenilen kataloğlarll• 
belli saatte Ko. na gelmeleri. 

1 
i 

• • * 29 El dürbünü açık eksiltme suretile rnUrı•~;'/ 
mu~tur. Evsaf ve huıusi şrı rtları İstanbul, Ankara, jt 
Amirlikleri sntınalma Ko. Jarındad1r. istekliler ıneı~11~ı 
da her glin me ai eaatlerinde görebilirler. Beb~~; 
nünün muhammen fiatı 96 liradır. llk teminatı JV"'. ~ 
kuruştur. Açık eksiltmesi 22 Mayı:i 939 pazarteıi f 
)O dadır. lstP,kliler gün ve saatinde Konya Kolotd~ 
mı Ko. da hazır bulunmaları. 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 29.4.1939 vaziyeti 

A K T 1 F lira P A S l F 
4°Q,rQ • 

Lira 

17.163.143.-
Sermaye . • • 
l/ıtiyat akç~si: 

15.000.000,-
~ ~f[ Kg. 
tı.ı "'".•not • • • 
'"ltlık 

{) t • • • • • • 

24.141.334,24 
18.92j.492,
l .295.462.40 

Adi ve fevkalade. 
ıl4.362.288,64 Hususi . . . . . 

2.217.134,25 
6.000.000,- 10.'217.134,25 

l~~Gcieki !ıf uhabirlrr: 
li . raıı . . . . . 327.152.98 

'J'edaviildeki Bmıknullar : 
327. 15?.98 Deruhte edilen evrakt nakliye 158.748 563,-

16.480.480,-
'-ctrıçteki Muhabirler: 
~ •afi Kg. 9.054.614 
~· tahvil kabil serbest dövizler 
~· dövizler ve borçlu kliring 

1Yele · I rı . • • . . • • . • 

~Zilıe tahvilleri: 
~hte edilen evrakı nakdiye kar· 
~ . . . . . . . . . . . 
1~11Un 6-8 lnci maddelerine tev· 
Se 11 liazine tarafından vaki tediyat. 
~.tıedut cıizdam: 
'l.llltb 1 ''ı ono arı . . . . . 

lenetler. . . . . . 

~ ~IQnı oe talwif(ıt cii::dam: 
. truhte edilen evrakı naktiye

'.'lnt. karşılıtı esham ve tahvilat 

' 

11ba. kı ı , S rı ymet e . . . . . 
trbeıt esham ve tahvilat : . 

~11Qnsı . ar: 
aı.·•ııe k ."lııı Ye ı1a vadeli avans . 
~ti•~' döviz üzerine. . . 

-.t Ga:erlne . 

darlar . . . 
lif . . . . 

12. 736.038,33 
21.442,70 

14.557.083,58 

158.748.563,-

16.480.480,-

116.113.342,90 

42.169.522,8 ı 
7.944 397,05 

6.036.000,-
34.692,03 

7.900.129, 12 

rekıirı 

27.314.564.61 

142.268.083,-

116.lU3.342,90 

50.113.919,86 

l 3.970.8l 1, ·~ 
4.~00.000,-

13.564.225 ,ı>a 

412.634.39~.66 

Kanunun 6-8 inci maddelerine tev
fikan hazine tarafından vaki tediyat 

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

Karştlıit tamamen altın olarak ila
veten tedavüle vazedilen. . . . 

Reeskont mukabili ilaveten teda. 
vazed . . . . . . 
Tıirk lirası Mrvdualı 

Döviz Tııalılıü.clat 1 : 

Allına tahvil kabil döıizler . . . 
Diğer dövizler ve alacaklı kliriug 
bakiyeleri . . 

Muhtelif . . . . . . . . 

142.268.083,-

19.000.000, 

75.000.000,- 236.268.083,-
21.~25.708,41 

3.715,17 

29.397 .825,30 

rekıiıı 

29.401.540,47 
100.221.932.53 

41 '} .634.398,66 

I 'l',lbnıuz 1939 tarihinden itibaren: lıkonto haddi % Alhn üzerine avanı % 3 

~Zahire, et ve Sebze: rü satılacaktır. Pazarlıkla arttırmas ı 8.5.939 pazartesi günil 
-------------- - saat 15 te Tophanede lst. Lv. Amirliği Satınalma Ko-

Mersin C. M. Umumiliğinden : I m~syonunda. yapılacaktır. Tabmi~ bedeli 350 lira kati te· 

~" · · d k' bk* k fJ 1 6 939 mınatı 52 lıra 50 kuruştur. Motor Tophanede Salı pazarın· 
~· rsın ceza evın e ı ma um ve mev u arın . d U b d ö ül b T p l k · · · t kl"l · 
ltıden 31.5. 940 tarihine bir senelik ıhıiyacı olan 90 bin 1 8 ~o ama am arın a g r ~ 1 ır. aıar 1 ıçm 15 e 1 orın 
tk- ~ · 1 5 939 d · "b b' -dd tl k 1 l bellı saatte Ko.na gelmelerı, 

qıegın . • an ıtı aren, ır ay mu e e apa ı 
i'Uliyle münaka;aya konulmuştur. ---
stekliler 8550 lira ihale bedeli üzerinden 675 lira Lüleburgaz Tümen Satınalma Komisyonundan 

~kf\t teminat makbuzlarını ihale günü olan l.6.939 per· 
\: günü saat J 4 de C. M. Umumiliği makamında top

l' k olan komisyona tevdi etmeleri. 
~ tklif mektupları ihale günü saat 14 e kadar laah
. Poıta ile veya bizzat kapalı zarf deruninde komisyona 
tl 'dilmiş bulunacak ve muayyen saate kadar her ne 
~ı' olursa olsun komisyona verilmemiı mektuplar ka, ı 
llrınnyacaktır, 
Ş'l'tnanıeye mqvafık olmıyan veya içinde, şartname dı
Vttr;ları ihtiva eden tekliflere itibar edilmez. 

\,k'rdecek ekmek birinci nevi undan yapılacak ve her 
t tam 960 gram olarak pişirilecektir. 
~llıek ceza evi müdfirliiğünün göstereceği lüzum üze· 
~'"n:ıiye 200 ilA 300 adet arasında her gün nihayet 
t 4 .de ceza evine teslim edilmiş bulunacaktır. 
, "8ıltmeeien mütevellit bilQmum rusum, teklif damga 

t ".e ilAn ücretleriyle indelhace ekmeklerin veya un 
i 1Çin ve bilcümle masraf mtiteabbide ait olacakbr. 
.•ttıı!tmeyi bedelsiz olarak almak ve görmek ye daha 

,1ı•lıat almak isteyenlerin tatil günleri müstesna olmak 
her gün C. M. umu!Diliğine milracaat etmeleri ilAn ... 

Birliklerde hizmetlerine nihayet verilen 9 ha~ katıruı 
8.5.939 pazartesi günü saat 1 1 de Lüleburgaz Hayvan pa
zarında açık arttırma ile ve tek, tek satılacağı. 

İstanbul Defterdarlığından : 

Emniyet Müdürlüğiinde nıevcud sahipsİl muhtelif
ülcins j 75 kalem e~ya 

Hocapa§a Maliye Şubeıııi Linaaında lllt'\ cul mü:ıla· 

mel dolap, kolluk, saııdal)a, yazı uıaıaıı~ı velıiui· 
reden ilıllrel 67 parça hurda eşya 

Dd'terdadık bına:ımda mevcut ve 276 parça mi.ıs · 

lamel yazı ına::;a::;t, koltuk, ::;aııdaly~, deldrik ::;u
l ıa~ı ve::rnire 

Deltcrdaı lık binasında mevcut 14 parça müstamel 
eacıdaiye, koltuk 

Suhaııahmedde muhtcıik Adliye binası bahçesinde 
mevcut yıkılmış cevi7. ağat,;ı 

Yanan Üsküdar Adliye bina::ıı ems.net dairesinde 

Muhammen 
kıymeti 

Lira K. 

155 75;. 

48 70 

lötl 85 

15 ()() 

6 00 

Vize Tümen Satınalma Komisyonundan : ım vrul muhtclıiüldns eşya 2 L3 80 
~iı, alay hayvanatl için 19 ili 20 ton arasında yulaf I Yaııaıı Ü::llıuür ~Jliye biua ı eın~net dairesind~ 

~ lıkla satın alınacaktır. Taliplerin nümunelerilo birlikte mevcut on yedı aded av ıuteııgı (rubıatnam~yı 
~ gUnti Viıede Tüm. Satınalma komiayonunda bu · haiz e9ha::ıa hULılır. 23 50 
1,rı. Yukarıda bulundukları her yazılı ıııiihtdifü CİLJ t ~ya, san-

~İrne Tüm Satınalma Komisyonu Başkanhğından : 
'-ı Mikdan Mu. be. ilk te. ihale 

ıı b' Cinıi Kilo Lira Li. ku. Tarihi Saat Şekli 
lr. Kuruot 60000 1800 270 00 8 5 939 11 Paz. 

~- Yulaf 50000 1750 262 50 8 5 939 16 Paz. 

dalycılar göstr.rilen muhammf n lıt<ldler üzeımdcn a~ık arttır· 
ma ile satılacaktır. İhale 23 5,<)39 ~alı günü saat 14 ıc yapıla
caktır. TaliLlerjn % 7,5 lemiuat :ık~eleriııi vakti mua))'eninde 
yatırarak nıez"ur giın ve saatte lJefter<lnrlık Mılli l~ rıl:ık Mü
dıirlüğirnde müteşekkil Komisyona mürucaatleri. 

Bakırköy Malıuudürlüğündt!ıı : 

Bakırköy Main üdürlüğüne eski ıeneler muamele vergııı 
ve r.t'Z ısıııdaıı borclu D~·ğirmrnci ~1ehmed Alinin Küçükçekme· 
ce köyümle eski Kilırit fabrikası binası yanında mevcud 

Edirne I yüz ellı metre UJİkabıııJaki kum tahsili eınvai kanununa t~v-

lb,11 birliklerinin hayvanabnm ihtiyaçları pazarlık ıuretile ek· 
~kardmıt i1ede iıtekliıi çıkmadığından yeniden pazarlıkla 
""'1 · ~khr. 

tını anlamak iıtiyenler her glin it aaatlanoda komiıyona 
~~edebilirler. 
~"1 tltldarı 8.5.939 pazarteai günü Hat 1 l ile 16 dadır. 't olanlartn belli gün ve ıaatte temioatlarile birlikte 

tınaıma Komiıyoouna müracaatleri ilan oluour. fıkan 16.S.939 salı günü saat 14 te satışı yapılacağından talıb· 
!erin Bakırköy Malmüdürlüğüne müracaatlcri il~n olunur. 

MUZAYEDELER Kartal İcra Memurluğundan : 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup paraya ç vrilmesine ka· 

Levazım Amirliği Sabnalma Komisyonundan : rar verilen bir adet Aga Baltık marka radyo, iki karyola, hah, 
~ 

1 
seccade, dıvar saati, bakır sahan ve sair ev e§yası 8 5.939 ta· 

ullder marka 30 beyair k11vvetinde bir deniı motö· ribine müsadif pazarleısi günü ı:ıaal 15 le Pındik Ç&r§lSlnda I• 
l 

çık arttırma ile satılacağından talip olanların o gün ve o saatte 
mezkfır mahal le hazır bulunacak memurnna müracaatları ilAn 
olunur. 

Edirne Vilayet Daimi Encümeninden ~ 
İdare hususiycye ait kale içinde Vali konağı ittisalin

deki 10/19 ve 8 sayılı iki evin enkazı 750 ıer lira -ye Türk 
Ocağı caddesinde 24/8 numaralı evin enkazı da JOOO lira 
muhammen bedelle açık arttlrmaya konulmuştur. 

İsteklilerin şartnamelerini görmek ve açık arttırmaya 
iştirak etmek üzere yüzde yedi buçuk teminat makbuıla
rile 5.5 939 Cuma günü saat 15 de Vilayet Daimi Encüme
ni ne müracaatları. 

Cinsi Miktarı Mulıam. B. % 7,5 teminatı Eksiltmenin 
Lira Lira kr. Şekli ve saatı 

Emaye Tarık 3 adet Sit 3700 277.50 Açık ek. 14 
Kap. z. ıs 

tank hizaların-
" " 10 " ,, 9400 705-

1 - Şartnameleri mucibine 13 adet emaye 
da gö terilen usullerle satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli, muvakkat teminatları eksiltme 
saatleri hizalarında yazılıdır. 

III - Eksiltme 2.VI.939 cuma güııü Kabataşda Levazım Şu
be~i Mü<lüriyetindeki Alım Komisyonunds yapılacaktır. 

iV- Şartnameleri her ğün öÖZÜ geçen Şubeden parasız ola
r.ık alınabilir. Münaknsaya iştirak edecek firmalar fiatsız fen· 
ni tekliflerini münakasadan bir hafta evveline kadar müıkira
fahrikalar şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mütat 
zammın vesika almaları lazımdır. 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaikle % 1,S 
giivenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ih
th·a edecek kapalı zarfların ihale ~aatinden bir saat evveline 
yani saat 14 de kadar mezkur Komisyon Ba~kanhğına mak.· 
buz mukabilinde verilmesi lazımdır. 

VI- Diğer eksiltmeye girecekler tayin edilen günde % 7.S 
giivenme paralarile mezkur Komisyona gelmeleri. (2654) 2-4 

Muhammen bedeli 16800 lira olan 40 ton tasfiye edilmit pa 
muk yatı 17.5.1939 çarıamba ıüoü 1aat 15 de kapalı ıarf uıuUl 
ile Ankara'da idare binasında 1atıı:ı ahoacakhr. 

Bu İfe girmek iıteyeolerin 1260 lirahk muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vuikaları ve tekliflerini ayni gün 1aat 14 de 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lizımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dalre1inden, 
Hayderpaşada Tesellüm ve Sevk Şeflitiodea, lzmirde Matasa Şe-
flij'ioden datıtılacaktır. (2993) 2-4 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan ; 

1- Bir metreıine iki yöz yetm{f bet kurut kıymet biçilen .... 
kiz bin metreden dokuz bin metreye kadar elbiıelilı kum8.f 10.5.ea& 
çarıanba günü saat onda kapalı zarf usulıle ıahn alınacakbr. 

2 - Şartnamesi parastz komisyondan ahnabilccek bu ebiltme
ye girmek isteyenlerin lb56 lir.ı 25 kuruşluk ilk teminat banka 
mektubu veya vezne makbuzunu muhtevi teklif mektubunu en geç 
belli gün aaat dokuza kadar komi~yona vermit olmalan 

(1452) (2747) 3-4 

İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 
Miktarı ve Ciui 

Allı milyon metre kurfuni makara ipliği 

Yedi milyon metre beyaz makara ipliti 

Tahmin B. ilk teminata 
Lira Kr. 

22MJ 00 

~90 00 

4846 00 

Lira Kr. 

363 45 

1 - Cinai, Mıktan, Tahmin bedeli ve Uk teminatı yukarıda ya
zılı 6.00 .000 metre kurfUDİ ve 7.000.000 metre beyaz makara ipilti 
15 mayıı 939 pazartui ıöııü Hat 15 de İıtanbul Gedikpafadaki Jan
darma Satınalma Komisyonunca açık ekailtme ile ıaha alınac.ıktır. 

2 - Şartname, evuf ve numune her gün adı geçen komiıyon• 
da ıörülebilir, .eya fartnamo bedelıi.ı aldmlahilir. 

3 - 2490 sayılı kanunun tarllarını haiz ilteklilerln belli ailn 
ve uatte vesika vı ilk temioatlarile Komiıyooda bulunmaları. 

(2941) 2-4 

Kiralık ve satılık depo 
Galatada Karaoğlan sokağında tramvay caddesine 

20-30 metre mesafede ve iki sokak yerinde, halen 
makine ardiyesi ittihaz edilmit olan, 100 metre murab· 

1 
baı ( 1OX1 O) vüs' atinde, kubbeli kArgir bir bina satılık 
veya kiralıktır. 

Arzu edenler ldarehanemize mllracaat edebilirler. 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objct de l'adjudication 
Mode Prix 

d'adjudiaat. eatimatif 

A) Adjudications au Ra~ais 

Caution. 

provisoire 

Lieu d'adjudieation et du 

Cahier des Chargeı 
Jours Heures 

Conotructlon - R6paratlons - Trav. PubUcs-Ma~ial de Con tr1.1ctlon-Cartographle 

Trav. constr. ehassi!l de porte ete. a la 
batiHe du Ocfterdarat 

Repar. batisse Türkkuş\l iı Edirne 
Constr. depôt charbon, routes et dep6t 

machinca il Station Karabük (Cııh. eh . 
L. 6) 

Trav. con.tr. pour canaliıation dea eaux 
salu et de pluie du Cazino Florya 

Gre a gr~ 

" Pli cach. 

Publique 

22.3 8(1 

1457 -
12~0< 0 -

2787 57 

7250 -

209 07 

Defterdara l İst. 

ligue Aeriennc T. Dir. Suc. Edirne 
Adm. Gen. Ch. de Fer Etat Ank. 

Caisseı Sirkeci 

Com. Perm. Munieip. ist. 

5-5-39 1.ı -

18-5-29 11 
22-5-39 1!) 

~2-5-39 14 3') 

Produlta Chlmlquea et Pharmacautlqu s ·lnstrument• Sanltalres-Fournlturft pour Hopltaux ------- - -- - ,__ 
Acide d'antimoine : 2 t. Gre a gre 
Film de Roentgen : 153 douzaineı id. Publique 

pour bain : 8 boiteı pour hOp. Cer-
rahpaşa 

Hablllement - Ch&ua•uros - Tlsaus - Culrs 

Cbemise : 12 p. 
Uniforme d'ete: 900 compl~ts (oj.) 

Gre a gre 
Publique 

Sola de Construction, lanches, Poteaux tc. 

Latteı et planebes : 5, 168 m3 

Dlvers 

Caillous de Marmara: 30 m3 
Chaudron en cuivre, plateau en euivre 

ele. : l6 lot. 
Loeation de camion pour etre utilise au 

ıervice de Proprete 

Grc l gre 

Gre a gr~ 
n 

" 

1400 -
70;) -

60 -
4680 -

232 54 

120-
341 50 

493 -

Machine lessıvcuıe, id. a presser, id. a 
repasaer (aj.) 

Grc lı ııre 13300 -

Etain en feuille : 1 t. 
Diff. machinea a touu : 15 p. (Cah. eh. 

3 L.) 
Chambre a air et pneux dim. 32 x 6 : 24 p. 

id. dim. 600 x 'l.O: 20 p. 
Materiel pour repar. moteura : 47 lota 
Fournit. et hu.tal. pompc centrifuge a pe-

pioicre BeykoJı 

" Pli cach. 

n 

Publique 

n 

Gre a gre 

.iOOO -
60000 -

3900 -

1080 -
a430 ss 

Camion pouvant transporter 3 t. : l P• 
Jumelle il maia: 29 p. Publique la p. 96 -

Provl•lons 

Foin: 19-20 t. Gre a ırrc 
Foin: 60 t. 

" Avoine: 50 t. 
" 

B) Adjudications a la surenchere 
Diveu objets: 175 lots 
Armoireı, fauteuitı, poele, chaiıeı, tnble 

de bureau et d'autreı objeta caınelo· 
tH: 67 lots 

Table de bureau uıagee, fııuteuils, chri· 
ıe1, po~le1 ~l~ctr. ete. : 276 p. 

Chai1es et fauteuilı usageı: 14 p. 
Boiı de noyer 
Divera objets 
Fuıil de chasse : 7 p. 
Herbe (aj,) 
Sable : 1 oO 11t3 
Affermaıe durant 3 anı du droit de pe

cbe deı fleuyea Tunca , Arda, Meriç et 
deı lacı Karakuım, Elçili et Doyran 

Deeombres batiııae 
Radio, lit et autres objet. de maiıon 
Mulet.: 9 teles 
Moteur morque Bolinder de 30 C.V. 

Publique 
,, 

" 
n 

n 

" .. 

Publique 

" 
" 

Gre a sıre 
" 

(3 ncü sayfadan devam) 

1800 -
1750 -

155 75 
48 70 

168 8~ 

15 -
6-

213 80 
23 50 
60 -

750 -

1000 -

350 -

CeLze Muhasebei Hususiye Tahsildt Komisyonundan : 

Cinsi Muhammen 

1- Çamur değirmeni ve teferrüatı 

taktir kıymeti 
Lıra 

703 
'J. - Orta çamur değirmeni ve henüz mon

te edilmemi, aksamı 
B - Çamur değirmeni ve henüz monte 

edilmemiı aksamı ve teferruatı 

520 

400 

105 
52 50 

9-
351 -

Com. Ach. Dir. Gen F" b.Mılit. Ank. 18-5·.~9 14 30 
Com Perm. Municip. İsl. 22-5·39 14 30 

Com. Perm. Muni tip. l.t. 
Com. Ach. Surveil. Donan. İıt. 

5·~-39 14 MI 
8-5-39 ı 1 -

34 88 Com. Perm. Municip. lıt. 5-5-39 14 30 

18 -
51 22 

73 95 

997 50 

225 -
4250 -

293 -

83-
257 32 

203 80 

270 -
262 ~o 

~6 25 

52 50 

Com. Pcrm. Municip. İst. 
,, ,, 

" 
,, 

Com. Ach. lnt. Tophane 

5-5-39 14 30 
5-5-39 14 30 

5-5-39 14 30 

8-5-39. 15 30 

Com Acb. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 18-5-39 15 -

" 
,, • 26-6-39 14 30 

Com. Ach. Surveil. Douan. İıt. 

" " Com. Perm. Municip. lıt. 

19-5-39 11 -

19-5-39 14 -
22-~·39 14 30 

Com. Ach. Comm. Milit. lat. Fındıklı 5·5-39 IO ao 
Com. Aeb. lnt. Tophane 22-5-39 10 -

Com. Ach Div Vize 

" n n Edirn• 

" 
,, ,, 

Dir. Biena Nationaux İıt. 
• " 

" " 

" 
" 

,, 
,, ,, . ,, 

Dir. Vahoufl Beyoğlu 
Dir. Fise Bakırköy 
Dir. Bienı Nat. Edirne 

Vil. Edirne 
Bur. Exec. Kart nl Marcbe Pendik 
Com. Acb. Div. Uileburıaz 
Com. Ach. lnt. Tophane 

I0-~-39 

'8·5-39 1 l 
8-5-39 16 -

23-5-39 14 -
23-5·39 14 -

23-5-39 14 -

23.5.39 14 -
23-5-39 14 -
23-5-39 14 -
23-~-39 14 -
8-5-39 14 -

16-5-39 14 -
17-5-39 15 -

5-5-39 15 ' 
8-5-39 15 -
8-5-39 11 -
8-5-39 15 -

4 - Altı adet pires ve teferrüatı 4-00 

Yekun 2023 
Vergi borcundan dolayı Tuzlada Bototi Tuğla Fabrikası· 

nın metrük alAt ve edevatı sabitesine mütehassıs ehli vukufça 
tahmin ve tAkdir olunun 2023 lira kıymetinde yukarıda yazılı 
dört parça demir alat ve edevatı sabitesi 1.5.939 tarihinden iti
baren 21 gün müddetle açık arttırmıya çıkarıiımştır. Yevmi i· 
hale 22.5.939 pazartesi günü saat 15 te fabrika bina!ında ya· 
pılacağı ilan olunur. 

Müteahhitlerin 

Cuma 5.5.939 

Traktör, kar küreme cihazı ve seyyar taş kıran cihazı (N•11
' ' 

No 1000 
Kanal temizlemeıi ve tnmir işleri (Nafıa Vek.) . No 1026 
Ferro melopitnn-silico mangan (Aık. Fabrı kalar) No 1002 
Yaylık çelik ., ,, No 1()02 
Kaldırım inş. (Çanak. Beled.) No I020 
Niğde kuabuı ıu projesi tıınzimi (Niğde Beled.) No I~ 
Mardin kaaabıısı içme ıu tui1atı için proje tanıimi (MardtO 

No 102.> 
Harita tanzimi (M.ermaris Beled.) No 1028 
Çeiik boru (Kütahya Vişrıe fıdanlığı) No 1030 
Sicim ve kenevir (O. D. Y.) No 1031 

No ıo.13 Aro'LÖZ pompun ve kompresör (Zonguldak Beled.) 
Fotofraf kağıdı (M. M. V.) No 1033 

Fındık kırma fabrikaeı inş. (Karadeniz Bölgeıi Fındık t•''" 
Kooperatifi l No 1033 

Hela ioş. (İ.zmir .iııbiurlar Müd.) No I035 
Gümrük bina61 ta~.iri (İz mır İtbalit Gilmrütil) No 1035 
• Dükkan ankazı (lzmir Beled.) No 1035 
Moloz kaldırılması ( ,, ,, ) No 1035 
Menfez inş. (İsparta Vıl.) No 1036 
Kışla tamiri (Buru Ask. SAK.) No 1037 
Bakla, kabak ve semiwlu (Buua Aak. SAK.) No. Hı37 G 
• Menıucat, kalıp, nitrat dö potaı. v. ı. (lzaıir İthalit 

Müd.) No 1037 
Okul tamiri (İıt. Komut.) No. 1038 
Kapsül (Ank. Beled ) No. 1039 
Yapı mnlzemesi (İıt. Komut.) No 1042 
Elektrik m lzemcsi (İst. Komut.) No 1042 
Su lesisııtı (Orman Koruma Gı:n. Koınut.) No 1044 
Ça.n elektrik dırcği (Çorum Beled.) No I044 
Anbar tamiri (Ank. Lvz.) No 1044 
Hayvan pazarı inş. (Tire Beled.) No 1045 
• Demir pıırmııklık v. ı. (İst. Beled.) No 1045 

M emento des 

Vendredi 5.5.939 

Tracteur, eha11e·neige et macbine ambulante 
res (Minist. Trav Pub.) No IOUO 

Neltoyage et repar. Canal (Mioiıt. Trav. Pub.) No 1026 
Ferro mt:lopitan-ıilico·manıran (r ab. Mit.) No !002 
Acier pour re1&ort ,, n No 1002 
Constr. pave (Municip. Çanakkale) No 1020 
Projet eau ville Niğde (Municip. N iğde) No 1023 

,, ,, n Mardin ,, Mardin) No 102.5 
Dreısement cnrtc (Municip. Marmaris) No 1028 
Tuyau e~ acier (Pepiniere Griottea Kütahya) No 1030 
Ficelle et chanvre (Cb. Fer Etat) No 1031 
Pompe d'arroıeuıe et compreueur (Municip. ZooguJdalJ) 
Papier photographique (Min. Def. Nat.• No 1033 
Cooılr. fabr. pr. cauer deı noiaetteı (Cooperative Veııt'' 

Reıioo. Mer Noire) No 1033 
C?nıtr. W. C. (Dır. Monop. l:ımir) No 1035 
Repar. bati11e Douane (Douane lmport. lzmir) No ıo35 
• Decombre1 boutique (Municip. lzmir) No 1035 
Enlevemeot moellonı ,, • No 1035 
Conıtr. dalob lViı. Isparta) No 1036 
Repar. cuune (Com. Ach. Mil. Buna) No 1037 1611, 
Fheıı, courgeı et pou?pıer (Com. Acb. Mıl. BurH) N° 1 
• Tiuuı, calibres, nitrate d~ potaue ete. (Oir. oou•11 

lzmir) No l 037 
Repar. batiue ecole (Commaod. Mil. iat.) No 1038 
Capauleı (Munıcip. Ank.) No 1039 
Materiel de constr. (Command. lal) No 1042 

n electr. ,, ,, No 1042 
lnıtall. eau (Command. Gen. Prot. Foreb) No 1044 ıf 
Poteaus electr. ~D boi• de ıapin (Municip. Çoruaı) No 
Rep.ır. hanırar (lnt. Ank.) No 1044 
Cobıtr. marche animaux (Municip. Tire) No 10!5 
• Parapet en fer ete. (Municip. lıt.) No 1045 

imtiyaz sahibi ve yazı itleri Direld<Srü : J.ııı•11 

Ba11ldıt1 yer: Merkez Buımevl, Gal•t• 

el 


