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Umum üccarların ve ahhitl r in esle ki Organıdır 

a ile icaretimiz 
~leşik A ·k ·1 kt l d ... · · · · ·at merı a ı e a ·ey e ıgımız yenı tı-

, iı et anlaşması beynelmilel piyasalar kar-
kında Türk mallarının ehemmiyet ve 
1Yınetini artıracaktır. Dünya piyasala
tına mal verebilmek zamanı gelmiş 
bulunuyor. Anormal iktisadi vazi
l'etlerden normala doğru yürüyüşün 

ilk hatvesini atmış bulunuyoruz. 
Çünkü iktisadi kaidelere uy
gun olarak yaptığımız an
laşmanın esası karşılıklı 
serbest mübadeleye isti

nat etmektedir 
... 

~ . . 
~trdanberi iki hükumetin 
~ti a~ lıeyt:.tlcri tarafından imza 
~ •ı beklenilen Birle~ik A-

111 ~e Türkiye ticaret anlaş
tı Uc ~arşılıklı geniş bir hüsnü 
İtıtq •tnı.a ve kabul muame
~ ç. edilmiştir. 
~trc~ka heyeti yeni anlaşma· 
~ lki memleket için çok 
~eUceler vereceğine kuv

~tıı~ ?aat etmektedirler. 
~"•kala heyetin samı mi olao 

Arılaşmanın metnine göre, 5 
Mayıs 939 tarihinden itibaren iki 
mewla.<et arasındnld ticari mua· 
melat temamen serbest dövi:ı. ile 
cereyan edecektir. 

Amerikn bizden tütün, halı, 

kilim, palamut, palamut tozu ve 
hulasası, meyan kökü ve hulasa-
5ı, taze ve çekirdeksiz üzüm, kuru 
ıncir, iç fındık, kabuklu ve ka
buksuz A ntcp fıstığı, haşhaş to· 
humu, kuş yemi, Eski~ehir lüle 

d ~tin b. d · b t tr e ız e aynı nıs c ta§ı ve sair bazı mamulat ve mab· 
tced b" · • t ·ı tl e ır samımıye 1 e 1 sulat alacağı için bu gibi nıadde-

't c etmekten kendimizi n- lerin gümrük resmini muhtelif 

~~ttik uisbetlerde indirmiştir. Meyan kö
llld. o. anlaşmasının Mayısın kü palıımut barbak ve krom 

"il • • ' ' 
ıi ıhbaren m~riyet mev- cevheri gibi esasen gümrük res· 

'ı:tıe • k b l d·ı . . B ita sı a u e ı mıştır. u minden muaf tutulan bazı madde· 
'tı dar Amerika ile ticareti· Jeriwiz yine muaf tutulacaktır. 
't cak takas denilen mü· Amerıkalılar 1 ürk mallarına 
d ~lltıtalı bir mübadele u· bir kolaylık daha gösteımişlt.rdir. 

~ t 11 evatn edebilecek ve bu Yukarıda kayd eltiğıwız maddele· 
tc •1ınrıı takas usul.le mua• rin ilhalile alakadar olarak halen 

~'lı llİhayet verilmış olacak· verilmekte olan diğer her tür• 
"'- '• si t · .k. d . 
"il td A emı ı ı sene enben lü vergi ve mükellefiyetler an-
\ri~a ~n hır u.suldü. Bılhassa !aşmanın devamı müddetince 
't~· lle yapılan takas işleri arttrılmıyacaklır. Buna mukabil 

tı •:t aylık bir iştir. Ameri- hükuwetıwi:ı.ce BirJe~ik Amerika 
' hı \1 &istemi kendi prensip· ıueuşeli olarak gelecek :sanayı 

bç uygun görmeyorlardı. mamulatı, bi11t.k olowoı:ıili, şasiler 
~~·.ı u Yuzden Amc:rıkaıını d 

''lt:n ve aksamı, ra yo, yazı ve heı;ap 
lt:tj almakta olduğu bnzı makineleri gibi mamulatın güm· 

~ bu~ bile ithalat nisbeti n• rük resımleri tem.il edilecektır. 
~lla \lnuyordu. 

ll:ıuk ı · A Her iki hükümetin geniş hüsnü 
t' İ\h abı bizım meri· 
.~ b\I ıtl ettiğimiz mallara da nıyetleri sayt:Sinde iki memleket 

t.. lillak · arasında ticari mübadelenin hac-
~ t ıçiıı maruz kaldı-
~ lıtlukl - .. d l" , ih , ar yuzun en uzumu 

l\.b ~Yaç nisbetinde ve vak· 
lttj il edemiyorduk. Takas 
~ lt Yükseldikçe vaziyetle 
~ılı "cddüt husule gelıyor. 
~ ~ iİbi görününce de iı;te
'~ "~llılllıarın tedariki için he· 

1
, 'l'oıct arauıak mecburiyetine 
~İt ~k. Bu yüzden av de· 
t~·1 ıuçlükle r.atılabildi. Tü( ı
''lıı Uzumu kadar ehemmi· 

~t til.a~adı. Barsak ticareli-
"01 l''f .k k -~ İşl • ı lı ve yapa u-

' lıı1:· er <:aulamımadı; fındık 
iı l.r :-:. - • l ~ • ULUW paya.sn arımız 

'ttı:ı l\b:ıerikııyn faz.la mal 
ı ~eli. llilwukabele biz de 
~ı~ •r- n faz.la mal alamadık. 
.~ 4'1t d . 
~ r~d erilerin ithali, bir 
t "-.~1~0 nıakinesi ve otomo· 
'r ttt1tt

1
' kauçuk gibi mad· 

:tq l\Cbildik. 

~I lııkttı rika ticaret anlaş• 
' as usulünün güçlük
~l'<ıt tn ortadan kaldırılmış . 

minin aıttırılwnsı bakıwıudan an· 
laşmamn büyuk ehemmiyeti var• 
dır. 

Tediye hususunda da Ameri
kalılar geniş bir hce;apla bize ko· 
laylık gö.stermeğİ te .. hhüt etmek
tedırler. 

Bundan dolayı piyasalarımız 
memnun olmalıdır çünkü Amerika 
anlaşması cihan pıyaı.asınn doğru 

yilıuyüşüwüzüıı ilk balve.sini teş

kil e.mt:ktedir. Türkiye malları· 
nın istihsal masraflcırını azahmak, 
aradaki müteaddit mütevasıtları 

kaldırmak, nakl ıye ve aıı.bnlaj 

ücrelleriui kısallıııak ve tüccarı.,,. 

rımızın da fazla kazanmak heves
lerini nisbi bır dereceden uzak-

laştırmamak sayesinde dünya pi• 
yasalnrıuda en ~cretli bir mevki 
tulaca~ıwıza ve Türkiye malları 

nın bu piyasalardan memlekete 
serbeııt döviz getirebilecetine 
şüphe etmeyoruz. 

L. A. KENBER 

a) M AL R 
İnşaat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

Akşehir Şarbaylığındnn : 

1- Dahiliye Vekaleti Belediyeler imar Heyeti Fen Şefliğince 
tanzim edilen şartname ve mukavelename mucibince Akşehir ka· 
sahasının 3500 1 ra bedeli keşifli şehir imar planı tanzimi işi 1.4.939 
tarihinden itibarc n bir ay İ\iııde ve pn:ıarlık aıuretilo toptan götürü 
esa'1 üzerinden pazarlık yolile eksiltmfyc konulmuştur. 

2- Ehillme pazarlığı 1.5.939 tarihine musadif pazartrıi günü 
ı;aat 14 te Akşehir Belediye dairesinde icra edilecek ve en müıaid 
fiat teklif rdene ihale olunacaktır, 

3- Muvakkat teminat miktarı 262 lira elli kuruştur. 
4- Eksiltmiye ve pazarlığa iştiıak edeceklerin kabiliyet ve 

ihtisasları Dahiliye Vekaletince tasdıld ve Nafıa Vekaletinin ehliyet 
vesiknlarmı haiz mütehassıs'ardan bulunması şarttır. 

5 - Bu işe aid faıla malumat almak ve şehir hartası imar ra
poru şartname ve mukavelenameı;İni görmek istiyenlerin Aktehir 
Belediyesine müracaatleri lüzumu ilan olunur. 

Njğde Belediye Rei liğinden : 

zimi i~i pazarlıkla ekıiltmiye konulmuştur. 
İşin muhammen bedeli 6000 Jiradır. 
İstekliler bu işe ait şartname, proje vesair enakı bil!be

del Ankararla Dahiliye Vekllleti Belediyeler imar Heyeti Fen 
Şefliğinden veya Mardin Belediyesinden alabilirler. 

Eksiltme 5 mayıs 939 tarihine raslıyan cuma günü saat 
on birde Mardin Belediyesinde toplanacak Eksiltme Komis
yonunda yapılacaktır. 

Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı temi· 
nat ve vesaiki aynı gün saat 10 a kadar Komisyolı Reisliğine 

teslim etmiş veya posta ile göndermiı olmsları l&zımdır. 

2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygam •e 
teklif olunan bedel ui betinde yüzde 15 kat'i teminat. 

Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmiye girmeğe 

bir mnnii hulunınadığına dair imzalı bir mektup 
Münakasaya iştırak edeceklerin su işlerinde ~ahibi ihti· 

sıı.s yüksek mühendis veya mühendis olm~ları §Brt olduğundan 

istck1ileria bu hususu tevsik eden vesikalarını teklif zarflarile 
beraber vermeleri la.zımdır . 

Orman Koruma Genel Komutanlığı lstanbul Satınalma 
Nığde Kasabası içme su tesisatı etüd projeleri tanzimi i~i Komisyonundan 

bir ay müddetle pazarlığa konmuştur. Zeytinburnu Orman koruma talimgAhı 3 taburunun su ta· 
l - hin muhammen bedeli (2550) liradır. miratı ve in~aatı 2490 :;ayılı kanunun 46 maddesinin B. fık-
2 - lsteklıler bu işe aid şartname, proje vesair cvra\.:ı bi· rası mudbince pazarlıkla yaptırılacaktır. 

labedel Ankara Dahiliye Vekaleti Belediyeler imar Heyeti Fen Keşif hedeli 1213 lira 90 kuruş olup muvakkat temi· 
Şefli~in<len Ve)n Nığde Belediyesinden alabıliıler. natı 91 lira 50 kuru~tur. 

3 - Pazarlık 5.5.939 tarihine musadif cuma günü saat Pazarlığı 17 nisan 939 Pazartesi günü saat 14 de Galata 
!4 tc Niğde Hdediyc Encümnırnde yapılacakıır. Mumhane caddt>ı:ıi Alemdar hanındaki satmalma komi yonunda 

4 Pazaı lığa gin biln ek için i~tekJileı in aşağıdı yazılı yapılacaktır. 
tem,natı kat'iye ve vesaiki ayni gün ayni saate klldar Encümene Keşif ve şartname i komisyonda her gün parasız olarak 
teslim ve ibraz etmeleri J&zımdır. görülebilır. 

A - 352 lira 50 kuruşluk kat'i teminat. lstc.kJilerin vaktile buna benzer işler yaptıklarına dair 
B - Kanunun tayirı ettıği \e ikalar. resmi vesailderile birlikte mezkur gün ve saatte komisyona mil· 
C - Kanunun 4 iirıciı marldesi muhihince pazarlığa gir- racaatları. 

meye hir meni hulunmndığına dair imzalı mektuh. 

D - Pazarlığa iştirak edEccklerin su işininde sahibi ih· ilaçlar, Klinik ve İspençiyari alat, Hastane Lev. 
ti.as yüksf'k mühendis veya mühendis olmaları şart olduğun· 

dan isteklilerin bu hususu tevsik eden vesikalarını ihraz etme· 
leri mecburidir. 

5 -- Bu iş hakkında t zla izahat almak istiyenlerin Bele
djyeler lrnor Heyeti Fen Şefliğine ve Belediyemize müraca
at etmeleri. 

Ereğli Belediyesinden ; 
Yapılacak iş : Belediye tarafından kasaba dahilinde 

makbere mevkiinda tesis edilmekte olan çocuk bahçesi iha
ta temel duvarları üzerine inşa edilecek beton korkuluk ve 
sütunlardır. 

Keşif bedeli 676 lira 20 kuruş olup ihaleye iştirak ede· 
bilmek için 50 lira 72 kuruşluk teminat iraesi mecburidi. 

İhale müddeti : 2 4 939 tarihinden 17.4.939 tarihine ka
dar on beş gün olup 17 .4.939 Pazartesi günü saat on dörtte 
Belediye dairesinde Belediye encümeni huzuruyla ihalesi 
yapılacaktır. 

Bu babdaki keşifname ve evrakı saire Belediye yazı 
işleri kaleminden istenmelidir. 

Knrapmar Belediyı sinden : 
Belediyesindt•n tadil!l.t yaptıracağı <lükktı.olar inşaatı kapa· 

lı zarf usıılıle eksiltmeye çıknrılmıştır. 
1 - Keşif bedeli 5307 lira 47 kuruştur. 
2 - .Eksiltme 17.4.939 Pazartesi günü snat 16 da yapı· 

l ıcaktır. 
3 - Bu işe ait keşıf proje eksiltme şartnamesi Belediye· 

d .... her gün göı ülı bilir, 
4 - Muvakkat teminat 398 lira 6 kuruşıur. 
S - Tolrplcrin bu işi yapab1l ceklerıne dair ehliyet vesi· 

kalarile ı:caret oda~ında ka} ıt vesıkalarını hııiz olması oartil~ 
~490 sayılı kanunun tarif ettiği şekilde hazırlayacakları teklif 
mektubları en gı>ç ihale saatinden bir saat kadar belediyede 
müteşekkil komısyonn vermeleri evveline veyahut gönderme· 
leri. 

Mardin Helediyesinden : 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma 
Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 7500 lira olan :1.5 ton Trinatrium 
Fosfat Askni Fabrikalar Umnm Müdürlüğü Merkez Satınalma 
komisyonunca 31.5.1939 çarşamba günü aat 15 te kapalı zar· 
fla ihale edılecektir. Şartname para::sız olarak komisyondan ve· 
rilir. Taliblerin muvakkat teminat olan 562 lira 50 kuru~u ha
vi teklif mektuplarını mezkur gt.inde saat 14 de kadar komis
yona vermeleri ve kendilerinin de 2J90 numaralı kanunun 2 
ve 3 maddelerindeki ve.saikle komisyoncu olmadıklarına ve bu 
işle alakadar tüccardan olduklarına dair Ticaret Odası vesi
kasiyle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz. 

lzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

1 - Zincirderede gedikli erbaş pavyonlarının dahili 
elektrik tesisatı açık eksiltme suretiyle yupılacaktır. 

2 - Muhammen keşif bedeli 4725 lira 92 kuruştur. 
3- Eksiltmesi 18 Nisan 939 salı günü saat 15 de gar

pizon Satınalma komisyounda yapılacaktır. 
4 - İlk teminatı 354 lira 44 kuruştur, 
5 - İstekliler keşif, şartnameleriyle projelerini her gün 

komisyonunda gösterebilirler. ----
Sinop Naha Müdürlüğünderı : 

15.4.939 cumarteei günü saat 1 l de Sinopta Nafıa mii
dürlüğü binasında eksiltme komisyon odasında 1344 lira 35 
kuruş keşif bedelli tevkif evi, jandarma muhafaza kuleleri, ka
dmlar ceza evi elektrik tesisatı açık eksiltme usulile eksiltme
ye konulmu~tur. 

Mukavele eksiltme bayındırlık iıleri genel hususi ve tennl 
şartnameleri projı keşif hulA asile buna nıüteferri diğer evrak 
nafıa müdürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat 100 lira 86 kuruştur. 

Mardin kasabası içme suyu tesisatı etüd ve projelerin tan· İsteklilerin Nafıa Vekaletinden alıomıo ehliyet vo ticaret 
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Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
Cinsi Şekli Muhm bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

A) Münakasalar 

ln,aat, Tamira.t, Nafia işleri, Malzeme Harita 

Beton korkuluk ve sütun inşaatı 
Dükkan inş. 
Hdci Ömer camisinin yeniden yap. 
Su tamirat ve inşaatı 

Merdin kasabası içme suyu tesisatı etüd 
ve projelerinin tanzimi işi 

Falih, Emınönü ve Eyüp kazala•ı ilk mek
teplerinin kargir S..»ba bacaları inş. 

Kapalı z. 
Aç. eks. 
Paz. 

,, 

,, 

67n 20 
5307 47 
6537 05 
1213 90 

6000 -

50 72 Ereğli B~ le diyesi 17-4--39 14 -
39S 03 Karapınar Belediyesi 17-4-39 16 -
4~0 28 Malatya Vakıfıar Müd. 24-4-39 14 -

91 - Orman Koruma Gen. Komut. 17-4 39 14-
İst. SAK. 

Mardin Beled. 5-5-39 11 -

Fatih Kaymakamlığı 

l13çlar, Klinik ve ispençiyari al3t, Hastane Lev. 

Ok.ijen cihazı: 1 tak. 
Trinatr.um-fosfa:: 25 t. 

~~~~~~~~~~--~ 

Paz. 245 -
Kapalı z. 75UO -

3S 75 lst. Beledi ye si 
562 50 Ask. Fabrikalar U. Müd. Ank. 

14-4-39 14 30 
31-5-39 15 -

Elektrik Havagazı-Kalorifer ,tesisat ve malzemesi) 
-----------~·-------

Küllük köyü elektrik tesisatı 4807 - 3SO 55 M las-Küllük Nahiyesi Muhtarlığı 
İ)t. Nafıa Müd. 

2-5-39 15 -
144-.39 14 -Topkapı Sarayı MüLc:si elektrik tesisata Paz. 3733 9j 281 -

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Yün eldiven: 189 çift Pcız. 

ince amerikan bezi: 5000 m. Aç. eks. 960 -

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Molenz kağıdı: 50 top Aç. elu. 500 -

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

Komodin: 20 ad -dolap: 7 ad.-masa; 6 Paz. 990 -
ad. - aandalye : 50 ad. 

Müteferrik 

Ahşap köprülere konacak levlıa: 21 ad. 
Direk: 280 ad.-telef .m teli. 14000 m. 
Çember makine i: 12 ad. (lemd.) 
Muhtelif ölçü a)et!erile tesviyeci takımı 
Şofaj irtibat ho ıumu bileıiği: 1000 ad. 
Sedye tamiri : 67 ad. - hastane çadırı ta-

miri: 13 ad.-ecza sandığı tamırı 10 : 
ad. (temd.) 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

S. rt buğday: 213 t. (lemd) 

B) Mllzayedeleı-

Koltuk, "inç, .ı.aat v. s. demirbaş eiya 
Tay: 5 ha, 

Paz. 

Aç. eks. 2700 -

" 
600 -

Paz. 

Paz. 

odası vesikalnrı teminata ait makbuzu hamilen 15 46939 cu· 
marksı guııu saal 10 a kaJar uafıı. nıüdurlüğune geJmdcıi Hl
zıwdır. 

Milfl.s - Küllük NJhiyesi Ku!lük Köyü Muhtarlığından : 

t - Kö,iirııüıdı:: yapılacak dd.tıık tısıı:ıaıı (::ıaııtral binası 

ve dırnklt:r harıc oluıuk uzcrl') '-18l:- ı..6 t • 1...ız yüz ytdı 
lira bedelı ke~ıf üz,·rıııdc1ıı t:k~ılıuıiye kun J <-tıır. 

2 - Elt·ktıiı. dıreklerı ş.ırtıınıııesınde ya C\<Sala U}guıı 

olarak Köy ht·yt:tı rnarıfı:tıle:: tı.darık rn ii •»rinde ihzar rn 
mutealıhi<lt: te~lım t:dılect.:kıir. 

j - Muvald at ltııııııat 390 lıra 55 kuruştur. 
4 - t.k~ıllıııe 2 ıııayı~ ~JJ9 ~alı gııııü Sdal 15 ıe Kt.iılükte 

Köy ilı ll yar ı\leclısı bııııısı saloıı u uda yapı 1 akur. 
5 - llu i~e aıd evrak şuıılardır: 
A - Fcnııi şartmııne 

B -- Kt'~ıfııame 
C - J< .. k~ıltıııe şartnamesi 

D - PlüııJar. 

6 -- Mutealıhidler eksiltmeye ~ştirak cdebılmek için 1939 
senesıııe aıd Tıcart'l OJa::ıı hSıkası ve Vilayet Nafıa Muduılu
ğüuden usulu daıresiude alınmış ehlıyt'li foırniye vtSıka!arıuı 

ibraza mecburdular. 
7 - Arzu eden it rin şaı tname \'t>saireyi Küllük Köyü 

Muhtarlığıudıı görchıltcckleri ve parasız alabiltctklı:ri ilan o· 
lunur. 

İstanbul Nafıa Miidiirlüğiinden : 

14.4.939 cuma günü saat 14 te fsıırnhııldu Nafıa Müdür· 
liiğü Ebıltıne Koıııi::.yorıu oda ... ıııda :n33,9} lira keşil bedeli 
1 tanLul Topkapı Sarayı Muzcsi elt:ktrik lt!sisatı pazarlıkla ek
siltmiye konu nıu;-tur. 

Mukavele, el.sıltme, bayındırlık işleri grııel, husuı-i ve fen· 
ni şartnamderi projt-, keşif huJtısasile tıuna millt ferci diğer ev
vrak dairesinde görulecektir. 

Muvakkat teminat 281 liradır. 
lsteklılerin en az 2500 liralık bu işe benzer iş yaptığına 

dair idarelerinden almış olduğu vesikalar la 939 yılına aid Ti
caret Udası vesik.alaıile gelmeleri. 

72 -
Tophane Lvı:. SAK. 
D. D. Y. Haydarpa!Ja 

37 50 İnhisarlar U. Müd. 

74 25 Prevanloryom Sanatoryom Direk. 

202 50 
45 -

Samsun Vilayt ti 
Malatya Pamuk U. Çiftliği Müd. 
iıılıi.arlar U. Müd. 
Türkkuşu Gen. Direk. Ank. 
D. D. Y. Haydarpaşa 

İst. Komut. SAK. 

Lüleburgaz Tümen SAK. 

Mersin Gümrük Müd. 
Selimiye Ask. SAK. 

18-4-39 15 -
4-5-39 10 30 

27-4-39 15 -

14-4-39 14 -

3.5.3q 
17-4-\9 15 -
204.39 14 45 
2-5-39 15 -
4-5-39 10 30 

13-4-39 15 -

24·4-39 11 -

14-4-39 ıo -
14-4-39 10 -

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 
Bur::ıtt A.,kcıi Sdt111alıu11 Komİ::>)ouu Ilt!ı:::lığıudt.:rı: 

Bo1. rcııkle yüıı çorap ve eldıvcn aluıacaktır. 
Uurı un içuı :.:!3 1 9.~9 cu ınarıesı gü ü scıat 10 da Tümen 

satınalnıa Kumi::ıyonuııda pazaılık yapıla'cakur. 

Ev::ıııfı ve şt:raiti her gün mı ıkfır kouıisyonda göıülebilir. 

Devlet Demiı yolları ve Limanları işletme U. Jdartsinden : 
Mulıamnıcıı bedclleıi ile mıktar v~ vasıflan a~ıığıda yazılı 

iki grup malzeme ve eşya her grup ayrı ayrı ıhalc edılıııek ü
zere '1.5.939 p ·rı;eınb'! gü1ıü saat 1U,3U ta Haydarpa~ada binası 
dcılııııııılcb.ı kouılS) 011 tarafıudaıı açık t"k::ııluue u::ıulıle :::alın a· 

lınacak tır. 

Uu i~c girmek i::ııiyenlerin her grupn ait hizalarında yazılı 
muvakkat kmınat \ermeleri ve kanunun hiyin ellıği ve aıkle 
bıdıUe eksıltme günü SJatıne kadar komiı:;yona würacaatlım 
lawndır. 

Bu i~e ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağı
tılmak tadır. 

5UUO metre ince Amı rikan bezi. Muhammen bedeli 960 
lira ve muvakkat ıeıniııatı 71. liradır. 

lUOO aded şofoj 1rtibat lıortumu bileziği. Muhammen be. 
deli 600 lıra ve muvakkat teminatı 45 liradır. 

l.ıtanbul Levazım Amiıl.ği Satıoalma Komisyonundan: 

189 çift yün eldiven müteahhit nam ve huabına satın alıoa
caktır. Pdzarlıkla ek:,iltml'si 18.4.93~ sah günü saat 15 de Topha
nede Levazım An irliği Satınatm:s Komi.:ıyoııuoda yap lc1caktır. Nü
munesı koınısyoııdit görülebilır. lstt:klileruı kanuııi veıikalarile be· 
raber belli saatle Konıisyona gelmderi. 

1 - Açık el<siltme usulile satın alınacağı ilan edilen 
12 adet çember makinesine talip çıkmadığından eksiltme 
lO iV 939 tarihinden itibaren 10 gün temdit edilmiştir. 

il - Eksiltme 20.IV 939 persenbe günü saat 14.4:> de 
Kabataşda Levazım Şubesi Müdüriyetindeki Alım Komisyo-
nunda yapılacaktır. (2459) 

İstanbul elediyesinden: 
İtfaiyeye Hlzumu olup 245 lira tahmin edilen bir ~ 

oksijen cihazı pazarlıkla alınacaktır. Pazarlık 15 4.939 ~ 
günil saat l ı,3 ı da Daimi EncÜm!!nde yapılacaktır. Şarto~ 
Encüm~ n kaleminde görülebilir. lı.teklıler 36 lira 75 fıll'ii"' 
teminat makbuz. veya mtldubi)e beraber yukarıda yuılı 
sııat 14.30 da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

Prcvantoryom-Sanatoryum Oirektöılügünden : 

l .... j Müe1Sese teı 1 

f·ıt olunan 1 Muvakkat tem. Cinsi 
L. K. 

74 25 
Komodin 
Dolab 
Masa 
Sandalye 

Fi. 
Adet Lira 

20 8 
7 muhtelif 
6 

50 
,, 
6 

Lira krf 

160 
300 
230 
300 ---
mıo 

Müeuesemiz için müfredatı yukarıda yazılı eşy• 

satın ı.lıoacaktır. 
P ... zarlık 14.4.939 tarihinde sa ot 14 te Cağaloğlund• d• 

Mektebler Muh.ıscbeciliği binasında toplanacak Komi•1°0 

lacaktır. 

isteklilerin eksiltme saatinden bir aaat evveline kad•' 
1
j 

kat lemioatl uırıı sözü geçen nıuhasiblik veznesine yatı=,'. 
cakları mnkbuz ve Ticaret Odası vesikalarile bır.ikte Y~ ti 
zıh gü11 ve saııtte Komisyona, evsııf ve şeraitı aörmek 11 

de Müessese Dırektörlüğünı: baş vurmaları. 

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane L~ 
inhiıarlar U. Müdürlüğünden : 

- Nümuneai mucibince (50) top Molenz kağıdı (aÇ•~ 
me u.sulıle) satın alınacaktır. t 

2 - M.ıhammen bedeli (500) lira, muvakkat teıoill• 
(37,50) liradır. 1'• 

J - Eksiltme 27.4 939 per-1embe günü uat l' te 
1 

Levazım Şubt:aı Müdürıyetiodeki Alım KomiayoDuoda y•.P,ı 
4 - Nüınuuc her güo •Ö.ı.Ü geçen şubt:dc:o parall.I ı&f 
5 - Iı.tcklıh:rıo 1:kı.ıılme içın löyıo edılen ııüa vo ••' 

güvenme parıalıu ile nıezkfır Komisyona gelmeleri. 

Müteferrik 

Samsun Vilayet Makawından : 
Açık eksiltmeye kouuJan ve tnJıp çıkmamasındatl 

arttırma ınuddcu ıu gun tcındıd ve ılau edıfon. S 1~ 
ta.da açıklıtı.tak1 ıılı~ap höpruıcre koırncak 532 h!6 

9
3 

wulıu.uıwcu J..ıcı.foh .ll fovuaya Hıal~ guuu olun a.ıtdel 
hımfo lulıp çık.wauıgıuduu bu lcvbalanu bır ay nıuJ JJI~ 
paludıkla yuptau1mu::;ınrı karar veıılmı§Lİr. Talıplerıı.ı el 

tc::mıua Uarı y le:: ~.5.9..{9 ıarılııue kadıu her giıu vı!Aıpl 
cucuwtuıuc:: nıurucaaLla pazaı lığa I§llrak .:debıltCC: 

oluuur. 

. d-: 
1.:ılanbul Komutan ıa"ı Satınalma Komisyonun 

Gümüşsuyu hastauesiııde bulunan 67 sedye, 13 ~ 
ı,.adırı Lawir eLlirılecek ve lO laııe ecza sandıl!:ı da ye 5 tf rılacaktır. Paıarlı~ı 1J nisan l!39 perşembe gÜTtÜ •aat 1 

11 
cakhr. l.,,Lekl.leriuin beUi gün ve saatte Fındıklıda 1'0ıll 
tınalına Komisyonuna gelıneieri. 

Turkkuşu Genel Direktörlüğünden : 
t•• 1- Atelye ihtiyacı ıçin muhtelif ölçü aletlertyle 

kımı alııı~caktır. Jı 
2- ihale açık eksiltme usuliyle 2 mayıs 1939 " 

15 le Türkk1.ışu Gend Dırektörlgünde yapıl.1caktır. OO ti 
3- Alınacak malzemenin muhammen bedeli 27 

kal teminatı 2v2,::> liradır. 
4- Şar.namesi ve listesi parasız olarak heri'ilıl 

Amirliğuıaen alıııabilir. ·,lı• 
5- Taliplerin yaLılı gün ve aaatte teminatlariye b• 

kuşuna müracaatları. 

• • • 
1000 adet şofaj irtibat hortumu bileziai alınacaktır• 

sucat sütununda D. D. Y. ilanına. 

• • • 
12 adet çember ınakinesi alınacaklar. 

ilanların el. 

Erzak, Zahire, et ve Sebze : 

Ankara Levazım Amirlıği Satırıalma Komisy00 

1 - Harp okulu ve 2inci Kor ıhtiyarı için 
pirinç K. zaı fla eksillıniye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 14100 lira olup muvıı"-
1080 liradır. ı J 

3 - Eksiltmesi 24 4 939 pazartesi güCJÜ s•9 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyo0 ül' 
İstanbul Komutanlığı ambarına teslim ş•~jJI 

bilo nohud, 15,000 kilo kuru fasulya, 5000 
mercimek, ıoooo kilo makarna, 8 bin kilo arl'; r 
4 bin kilo kuru üzüın satın alınacaktır. Pazar 

1jı 
939 cumartesi günü saat IU da başlıyacaktır· tı 
beHi gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık S• 
misyonuna gelmeleri· 
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" --G "lıanıınen bedeli 6650 lira olan 2 adet çimento topu (ıava 
t~ıtı.: ınakinesi) ile 1 ndet çiı11eı to enjektörü 24.4.939 pazar
·, 

1111 •aat (15) OD bt"şae Haydorpaşada gar binnu dahilindeki 
~o~ tarafından kapalı zarf usulü ile .sa•ıa nlınacnkhr. 

5' ~ •şe girmek isteyenlerin 498 lira 75 kuruşluk muvnkknt te
'• • 1e kanunun tayin ettiği vesniki ve teklıflerini muhtevi zarf

t• ·ı 14tı aı l.ııe günü saat 14 de kadar Komir.yon Reidığine verme-
ı. l!ldır. 
Otı' 1ft ait şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtıl-

''· (206..l) 3-4 
••• 

~tılıaınmen bedellerile miktar ve vasıflara aşagıdaki yaıah iki 
4 ı~•lzeane ve eşya her gurup ayn ayn ihale edilmek üzere 

"itiııd '.alı günü saat ( 10,30) on buçukta Haydı.rpaşa gar binası 'l! eltı Komisyon tarafandan a~ık eksiltme usulile satan ah· 
r. 

~:~ işe girmek isteyenlerin bet' gurupa alt hizalarında yazıla 
tk ~t lt:ıninat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesaikle bir
li •1!tıne günü saatine kadar Komisyona müracaatlara lazımdır• 

~dtı •şe ait şartnameler Kowisyor.dau parasız olarak dağıtıl
ır, 

)~ ....... 2\450 adet mühtelif şekil ve eb'atta lokomotif için su 
t, f•fesj muhammen bedelı 2600 lira muvakkat teminatı 195 

l....._ 25000 kg. madeni katran muhammen bedeli 800 lira mu-
teıninatı 60 liradır. (2292) 2-4 

leknik Okulu Satınalma Komisyonu 
Başkanlığından : 

Tahmin bedeli ilk teminat 
Cinıi Kalem Lira Lira K. 

Fir.ik Aleti 3 630 47 25 
't Kimya Aleti 6 376 27 20 
'~•ile Okulu ihtiyacı olan yukarda cinı ve miktariyle tahmin 

~Ü•• ilk teminatları yazılı Fız.ık ve Klmya aletleri teahbüdün 

111 
tınelllui dolayısıyla yeniden ve iki ayrı f.ırtnamede ihalesi 

'çı~k üz.ere 24.4JJJ9 tarıhiı:.c rastlayan pazartesi gü.ıü salı t ( 14) 
d't"••ltmPye konmuştur. Eksıltmc Gümüşsuyuada Yüksek 

" 11 Mektebi Muhast.bısınde toplanacak Satınalına Komisyo
• hpılacaktar. ilileklilerın cari Yıl Tıcaret Odası Belgesi ve 
İt~'Yı\ı kanunda yc:ı:rah belgelerle teminallarrnı yatı•mış olarak 

bil· 0 aa ıelmeleri. Şartnamderi Yıldızda Teknik okulunda gö· 
ır. (2J W) 2-4 

11huı Jandarma Satınalma Komisyonunda: 
Tahmin İlk 

l ...... _ 

tı. ıııiıı ----------
~-, l!letre kur.şuni bez 

" ç bin metre beyaz astarlık bez 

bedeli teminatı 

lira ku. lira ku. 

560 00 
79.W 00 

1 ..... • 8480 00 636 00 
~l Cınsi, mlktar, tahmin be teli ve ilk teminatı yukarda yazılı 
~~lb dıkim malzemesi 939 6e.ıuine cııri mukavele akli sureti.le 

ııı J 939 cumartesi günü saat J 1 de kapa ı zarf eksillınesile Is· 
~ •tıdarnıa salınalına Komisyonuııca illınacakhr. 

'':. E\7saf ve ~artname ile nümune lıcr gün adı geçen komis
~~ lorülebilir veya şartname b delsi:ı aldırılabilir. 
"'' 2490 sayıla kanun şartlanna haiz isteklılerin kanuna göre 

~tdecekleri kap h zarf teklif mektuplarını ihale günü ıaat 
lr ınakbuz karşılı~ı olarak komisyeına vermderi. 

(2335) 2-4 

~ lae7İt.lik işleri için yapılacak küçiik el 11rabnları için tedariki 
i, ıe erı &ilme demiri, tekerlek, galveniz snç, köşebent, perçin 
tıı •lvaııiz tel demir boru, T demiri, okıijen vesaire gibi 17 
ı ... lbalzenıe 831 lira 60 kuruş tahmin bedelile açık eksiltmeye 

'~te~~tur, Listesile şartnamesi Levanm Müdürlüğünde gilrülebi· 
ıı~ İlklerin 2490 sayıla kanunda yazılı ve11ika ve 6! lira 37 ku
"- leıninat makbuz veya mektubile birlikte 21.4.939 cuma 

t 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (2304) 

Bütün Müteahhıtler 

M ü N A K A S A'Y 1 
Okur ve takip ederler 

Çünkü bu Gazete 
onlann en emin rehberidir 

Çocuk hekimi 'WfSJfSi a1'0't.ı7Jl11W 

Dr. Ahmed Akkoyunlu 
Taksim Talimhane Palas No. 4 

Pazardan maada her gün saat 15 len sonra --

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 1 
Ankara Borsası 

11-4-939 

ÇEKLER 

Cinsi 

Adi tapa 
Takım yağlı tapa 
Madeni av kovanı 
Dolma tüfek kapsülü 
5,03 Kovan kapsülü 
Kapalı kapsül 
Dinamit ,, No. 6 

,, ,, ,,8 
Elektrik ,, ,, 8 
Tavikli elektrik kap. No. 8 
Rövolver fişengi {muhtelif 

cins) ve miktarlı 

Miktarı 

10.000 paket 
5.000 " 

25 " 
400.000 kutu 

20.000 ,, 
20.( 00 ,, 

500.000 adet 
l .000.000 ,, 
1.500.000 ,, 

10.000 il 

290.000 " 

Mu ham. 
Bed. 

Cif Türk Li. 

755 
1572 

83 
25.876 
6.313 
9.351 
3.650 
8.550 

56300 
9)0 

6.571 

Mu vak. 
Tem. Eksiltme 

Türk. Li. Şekli tarihi saatı 

56.63 Açık 24.4.939 14.-
117.90 ,, " " 14. 15 

6.23 ,, " " 14.30 
1940.70 kapalı ,, ,, 15.-
473.48 ,, ,, ,, J 5.30 
716.33 ,, " " 16.-
273.75 Açık 25.4.939 14,-
641.2Ş kapalı ,, ,, 14.30 

4222.50 ,, ,, ,, 15.-
71.25 Açık ,, ,, rn.30 

492.83 " ,, ,, ı 6. -

1 - Şartname, müfredat listesi ve numuneleri mucibince yukarda yazılı av malzemesi 
ve mevaddı infilakiye eksiltmeye konmuştur. 

il-Her birerlerinin muhammen bedelleıi, teminat akçaları, ihale şekli tarih ve saati 
hizalarında gösterilmiştir. 

111 - Eksiltme Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapı
lacaldır. 

iV - Dolma tüfenk kapsülleri şartnamesi 149 kuruş ve 8 No. lı elektrikli kapsül şart
namesi 28 ~ kuruş bedel mukabilinde ve diğerlerine ait şartnameler paranı olarak her glln 
adı geçen Şubeden ve İzmir Ankara Başmüdllrlüklerinden alınabilir. 

V - Kapalı zarfla ihale edileceklerin kapalı fiat teklif mektuplarının her birerlerini 
eksiltme saatinden birer saat evveline kadar Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabi· 
linde vermeleri lazımdır. 

Londra 
Nevyork 
Pariı 
Milino 
Cenevre 
Amsterdam 
Bertin 
Brüluel 
Ati na 
Sof ya 

Madrlt 
Var,ova 
Budapeıte 

Bük ret 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moıkova 

5.93 
126.675 

S.8550 
6.6625 

28 4075 
67.2425 
50.8350 
21 3175 

1.092.l 
1.56 

14. 035 
2.1.9026 
24.9675 
0.9050 
28925 

34.62 
30.5675 
23.902.'S 

ESHAM ve T AHVILA T 

Türk borcu 1 pefİD 19.20 
Ergani 20.-
lktisadi ve Sınai teıiıat 
ve işletme tirketi 6.-

Taklit hiç bir ıanıen 
aslının yerini tutamaz 

Mü NA KASA 
VI - İsteldilerin teminat akçeleri 

gelmeleri ilan olunur. 
ve kanuni vesikalarile birlikte Alım Komisyonuna 

(2167) 3-4 

GAZETESi 
Rakipsizdir 

• • • 
1- idaremizin Paşabahçe müskirat fabrikası için 

plAn ve şartnameleri mucibince 7 adet maa teferruat ta
hammür kabı kapah zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

il- Montaj dahil olarak muhammen bedeli sif 23.000 
lira, muvakkat teminatı 1725 liradır. 

III- Eksiltme J 1 mayıs 939 perşembe günü saat 15 de 
Kabataşda Levazım. ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komi
syonunda yapılacaktır. 

iV- Şartname ve planlar hergün sözü geçen Şube· 
den ve İzmir, Ankara Başmüdürlüklerinden 115 kuruş be
del mukabilinde alınabilir. 

V- Münakasaya iştirak etmek isteyen firmalar vere
cekleri malzemenin teferruat ve evsafını gösterir teklifle· 
rini münakasa tarihinden 10 gün evveline kadar İnhisar
lar Umum Müdürlüğü müskirat fabrikaları Şubesine ver
meleri ve münakasaya iştirak vesikası almaları lazımdır. 

iV- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile be
şinci maddede yazılı vesika ve % 7,5 güvenme parası 

makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek 
olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 14 de ka
dar yukarda adJ geçen Komisyon Başkanlığına makbuz 
mukabilinde vermeleri lazımdır. ( 1922) 2-4 

Cinsi 

------
Nişasta kola 
Mobilya 

• • • 
Miktarı Mu ham. 

Bed. 
Lira Kş. 
-----

% 7,5 Eksiltm~ 
teminatı Şekli Saatı 
Lira K,. 

18.425 kg. 3067 76 230 08 Açık ek. 15,30 
l 3 Kalem 2598 65 194 89 ,, ,, 16,-

,. ıo ,, 384 oo 28 so ,, ,, ı 6,30 
1 - idarece kabul edilen tipler dahiJinde resim ve 

şartnameleri mucibince yaptırılacak cins ve miktarı müfre
dat listesinde yazılı "13" parça eşya ile yukarda miktarı 
yazılı nişasta kola açık eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli, muvakkat teminatları, eksilt
me şekil ve saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

111 - Eksiltme 20.4.939 perşembe günü hizalarında 
~österilen saatlerde Kabataşda Levazım Şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve listeler her gün sözü geçen Şubeden 
alınabileceği gibi resimler de görülebilir. 

,V - ısteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat
te % 7,5 güvenme paralarile mezkur Komisyona gelmeleri. 

(2131) 3-4 
••• 

1 - Matluba muvafık çıkmadığından dolayı reddedilen 
ve yerine başlrnca mubayaa edilmiş olan 48 adet dekovil 
arabas1 ve tekerleği farkı fiatııı tahsilini teminen müteah
hit heıa 'Jına ve pazarlıkla satılacaktır. 

il - Muhammen bedeli 120 lira ve % 15 teminatı 18 
liradır 

ili - Pazarlık 13.4.9.39 tarihinde saat 14 de Kabadaşta 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Satış Komisyonunda 
yapılacaktır. 

lV - Mallar her gün yukarda sözü geçen Şubede görü
lebilir. 

İstekJilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
Yo 15 teminat paralarile mezkur Komisyona gelmeleri. 

(2U67) 4-4 

• • • 
Cinsi Miktarı Muh. B. % 7,5 tt'. eksiltme 

lira krş. lira kr§. §tkli saah 
----- ---- ----- ---- ------
Bulaşık yıka l adet 1200.- 90.- Açık 14 
ma makinası 
Su tesi~atı mal· 21 kalem 4775.- 358.12 ,, 14,30 
7.emesi 
Pirinç etiket 31.770 ad. 572.- 42.90 ,, 15,30 

1 - Dı>ğiştirilen eartnamesi mucibince ve şeraiti sabıka 

dairesiede (I) adPt bulaşık yıkama makinasile yukarda cins ve 
miktarı yazılı (2) kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle 
eksiltmeye konmu~tur. 

il - Mub~mmen bedeJleri, muvakkat teminatları ve ek
siltme saatleri hizalarında göst~rilmiştir. 

IH - Eksiltme 18.4.939 salı gü~ü Kabataşta Levazım 
ve Mubayaat Şııbesindeki Alım Komisvonundıt yapılacaktır. 

iV - Şartname ve listeler her gün sözü geçen Şubeden 
alınabileceği gibi etiket nümuneleri de görülebilir. 

V - lsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve eaat
tlerde kanuni vesaik ile birlikte mezkur Komisyona gelmeler 
ilan olunur. (2166) 3-4 

• • • 
1 - Şartnamesi mucibince 26 1 /2 m/ m lik verje cinela· 

den 120.000 Bobin siğara kağıdı işi görülen lüzum Ozerine 
ihale müddeti ıeraiti sabıka dairesinde temdit edilmiştir. 

il-Eksiltme 19 nisan 939 çarşamba gOnll saat 14 de 
Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komia· 
yonunda yapılacaktır. 

111 - İsteklilerin milhürlü teklif mektubunu kanuni 
vesaik ile % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka te
minat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların ihale sa
atinden bir saat evveline kadar mezkur Komisyon Baıkan· 
lığına makbuz mukabilinde vermeleri lAzımdır. (2033) J-4 

Cinsi Miktarı 

30 tef. siga- 25.000 Top 
ra ka. 

Sigara kağıdı 150.000 A. 
28 m/m lik. 

• • • 
Muham. %7,5 tem. Eksiltme 

B. ıekli ıaatı 

Lira Lira Kş. -- ----
45300 3397.50 kapalı zarf 15 

76860 5764.50 " " 16 

1 - Şartname ve numuneleri mucibince yukarda cinı ve 
miktarı yazılı 2 cins siğara kAğıdı ayrı ayrı kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli muvakkat teminatı eksiltme 
saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

111 - Eksiltme 19 nisan 939 tarihinde çarşamba gOnli 
Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiı· 
yonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve numuneler her glln sözft geçen Şu
beden ve İzmir Ankara Başmüdürlüklerinden 226 ve 386 
kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak edecekler mOhOrlll teklif mek
tubunu ve % 7,5 gilvenme parası makbuzu veya banka te
minat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların ihale ıa• 
atinden bir saat evveline kadar mezkür Komisyon Baıkan· 
lığına makbuz mukabilinde verilmesi llzımdır. (2032) 3--4 
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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 Heures 

d'adjudicat. estimatif provisoire 

A) Adjudications au Rabais 

Constructlons - R6parations Trav. Publfcs-Mat6rlel de 

Conıtr, mosquee Haci Ömu 
lnst .. l. et constr. pour ndduction d'eau 
Constr. colnnnes et parapet en beton arme 
Constr. boutiques 
T. av. etude et dressemrnt projeh pour 

instal. eau pota bl~ vılle M.ndın 
Cooıtr. chen inees ~n maçonnerie pour 

poelcı des holes prim. des knzas de 
Fol ıh, Emiı önü et Eyüp 

Publique 
Gre iı gre 
Puol que 
Pli cach. 
Gre a gre 

" 

6537 05 
121.3 90 
676 20 

5307 41 
6000 -

490 28 
91 05 
50 72 

398 06 

Dır. V koufs M1latya 
C >m.Ach.Comm.Gen.Prot.Forets lst. 
Munıcİ;>• Er eğlı 

n 

" 
Kara,.ınar 

Mardin 

Kaymakamat Fatih 

24-4-39 14 -
17-4-39 14 -
17:4--39 14 -
17-4 39 16-
5-5-39 ıı· -

Prodult•_Chlmlques et Pharmnceutlque•·lnatruments Sanltalres-Fournllure pour Hopeta~ 

Appareil d'oxygene G•e ıi gre 243 - 36 75 Com. Perm. Municip. İst. 14-4-39 14 30 
Trinatrium phos,ıhate: 25 t. P!ı c .cb. 7500 - 56~ 50 Com. Ach Dır. Gen. Fab. Mil. Ank. 31-5·,\9 15 -

Etectrl clt6·Gaz-C"'aufhCJ• Cttntral (•nsıalla•lon •t Mat•rlel) 

lnat .. l. electr. vıllage Küllük 
,, ,, Pıılais Topkapu 

Hablllement - Chaussures - ı·ıssus - Culr 

Gants en laine : 189 pain s 
Toıle americ .. ine mince : 5'.-CO m. 

Gre 8 gre 
Publique 

4807 -
3i33 93 

960 -

360 5j 
281 -

72-

Muhtar Nahiye Küllük de Mılas 
Dır. Trav. Pub. lst. 

Com Ach. Int. Tophane 
lere Expl. Ch. Fer Eh.t Haydarpaşa 

2-5-39 15 -
14-4-3J 14 -

18·4-39 15 -
4-5-3!) 10 3) 

Ameublemant pour Habltatlon et Bureaux - Taplsserle ete. 

Comodine: 20 p. - armoire: 7 p. • table: Gre a gre 
6 p. • cbaiıe : 50 p. 

Travaux d'lmprlmerl - Papeterle 

Papier Molenz : 50 paqueh 

Dl ver 

Poteaux: 230 p. - fil telcphonique: 140JO m. 
Machinr: pour cercer.ux: 12 p. ( •i ) 
lnstal. plaquca aux ponls en hoıs (aj.) 
Divera inılruments de mesure et d'ajuı· 

tement 
Anneau trompe de raccord de chauffage: 

1000 p. 
Repar. brancards : 67 p. • rf.par. tentes 

bôp. : 13 p. - r~par. caisse: de medicr.· 
menla: 10 p. (aj.) 

Provl•lons 

Ble: 2ı3 t. (aj.) 

Publique 

Gre a gre 
Publique 

" 
Gre a gre 

Gre iı gre 

B) Adjudications a la surenchere 
Poulaio : 5 tetea 

E 

990 -

500 -

5\2 14 
2700 -

600 -

b) MUZ YEDELER 
İstanbul Levazım Amirliği Sıltırıalma Komisyondan : 

Dikim evlerinde birikmiş o'nn 35 hin kilo beyaz psmu· 
klu kırpıntı ve 39 bin kılo lıakı kırpıntı 25 N s:ın 939 salı gü
nü saat 15 de Toplıanede Amirlik Satınalma Komi.,yonuııı.Ja 
k:ıpalı zari la satılııcakur. Hepsinin tahmin bedeli 7b51 lıra ilk 
teminatı 573 lir.ı Bl k.uru.,tur. Kırpıntılar Ddterdarda ve To· 
phanede dıkim evlerinde görültbilir. İsteklilerin ihale saatin
den bır saat evvel teklif mektuplarını Komi:syona vermeleıi. 

Mersin GUmrük Müdürlüğünden: 

Kullanılmasına lüzum kalmıyan Kasa, Baskül Yazıha
ne, Kanape, Koltu~, Vinç Saat, Halı, Kılim, Soba, Mangal ve 
saire dt:mirbaş eşya l 4.4.9J9 da saat 10 da sattlacaktır. 

İsteklilerin Gümrük satış komisyonuna gelmeleri. 

BurSd birinci İcra Memuıluğurıdarı : 

Bir borçtan dola}ı merhum ve satışı mukarrer 4< O lira de· 
ğerli huıda bır öto ııuııilııı 19 .ı 939 çar:,~.ltııbt gııııü ::ıaal 14 d.: 
bur anın Yeuiyol civarmda lio::ın11 ottlı önüud.: açık arturma ile 

74 2.5 Dir. Preventorium et Sanatorium 14·4-39 14 -

37 50 Com. Ach Ecoo. Monop. Kabatache 27-4-39 15 -

Dir. StRtion ferıne Coton ~nlatya 17-4-39 15 -
Com. Ach. Ecoıı. Monop. Kabatache 20-t-39 14 45 
Vılayet Samsun 3.5.39 

202 50 Dir. Gen. Türkkuşu Ank. 2-5-39 15 -

45 - tere Expl. Cb. Fer Etat Haydarpaşa 4-5-39 10 30 

Com. Ach. Comm. Milit. l.ıt. Fındıklı 13-4-39 15 -

Com. Ach. Div. Luleburgaı 24-4 39 14 -

Com. Ach. Mil. Selimiye 14-4-39 10 -

satılacağından isteklerin satış günü hazır bulunmaları lüzumu 
ilan olunur. 

İstaubul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Piyade Atış okulunda mevcut 2600 çift~eski kundura ve 
29 çift çizrne 18.4.939 cum:ı günü saat 14,30 da Tophanede 
Levan n Am r iği Satınalma Komi:;yonunda pazarlıkla 
satılacaktır. Hepsinin tahmın bedeli 462 lira 25 kuruştur. 
Kat"i teminatı 69 lira 3t kuruştur. Ayakkabılar okulda gö
rülebilir. İstdklilerin kanuni vesikalarile belli saatte komis
yona gelmeleri. 

lst. 1 ci icra Memurluğundan : 

Bir borcun temini istifası içh mahcuz olup paraya çevrilmesi
ne karar vc:rileıı bir asma ııaat, iki pirinç karyola ve bir halıdan 
ibar~t menkul eşy • İJtaobul, Un kapana, Yeşiltulu nba, Halil Gök 
aparhmııoıı.ıd.- Sülcycnap G.>ı<üo daiıesinde açık atttırma ile aatı
lacaktır. 

Birinci artıırma 12.4.933 tarihine müsadif çarşamba günü aaal 
14 den 16 ya kadar icra olunarak en çok arttarana ihal~ oluna
caktır. Şu kad.u ki arltarma bedelı muh ımmen kıymetin % 75 ini 
bulm.ıZı.a sı.tış g~ri bmskı arak 17.4 19 ~9 tarihıne müıadif pazartesi 
günü ı.ıat 14 den 16 ya k.ıd.ır yapılacak ikincı arttırmada üç defa 
bdğırıld ktan ıonra en çok arttırana ih11le edilecektir. 

Tıılıblaio muayyen ııün ve aaRtle mahc&Uiode bc&zır bulunacak 
memura müıacaatları ilan olunur. 

Müteahhitlerin 

Perşembe 13.4.939 

Büyük Mendereste Işıklı gölünün ıulamn suyu 
lıne konmasa (Nafıa Vck.) No 996 

Kap1.ül, lımon esansı (Adaon Beled.) No 997 
Pirinç (Vize Tümeni SAK.) No 1003 
Lasıik kablo, yeraltı kablosu (D. D. Y.) No 1004 .. ~~ 
Yollara ve geçitlere işııret levhaları inş. (içel Nafıa Mud.t 
Dcvıcs köprüsü beton orme inş (Nafıa Vek.) No I009 
Taze bakla (lst. Komut.) No IOO~ 0 ,ı 
"' Dekovil lırdbası '\'e tekerl~ğı {inhisarlar U. Müd.) No 1 
Gürgen, ıhlamur, çam v. ı;. tablolar (İst. Beled.) No tOl I I 
İnhis..rlar mamulatı nakli (iuhıs. Samsun Başmüd.) No 1~ 
Kabataş okulu jimnastik salonu tamiri (Knbataş Li"esi) ~o 
Karataş orta okulu lilmiıi (lzmir qse ve Orta okullorı) t{• 
İzmir Emrazı Sıırıye Hast. tamiri ~lzmir Emrazı Sariye 

No .013 
Davar inşaata (Kayseri VH.) No l014 
Makarna, şehriye, fa1ulya. bulgur, tuz ve nohut 

No 1016 
Erz.ak ve sebze (İspnrta Küıtür Direk.) No 1017 
Gozya~ı ve odun ( ,, ,, ,, ) No 1017 
Kımyu alelile levazım (lst. Gümr. Başmüd.) No IOlB 1' ~ 
Elcktrık a.ıyıcısı ayar vo tamiri (Bandırmn Bcled. Elcktrl 

si) No 1018 JS 
Türk kodeksinin tab ve teclidi (fst. Sıhhi Milesı.) No f 0 
Yem torbası \Lüleburgaz Türueoi) No 1012 
Bcn.ııo, v.ıkum, valvcılın 1 gres lİ.,t. Komut.) No 1019 ıı' 
Çamoşır yakama, Aıkma ve ütüleme makineleri (Topb• 

No 1019 
Muhabere malzemesi {İst. Komut,) No 1019 
Bahçe duvarı ınş. (Ank. İnhisarlar Başmüd.) No 1020 
Kıruıızı mercimek tVızc Tümcnı) No 1020 
• Avrupa cios boğa, ioek ve bozağı (Beyoğlu 4-üncü 

No 10.!l 
Balm kapaklı bakraç ve kazan (Tophane Lvz.) No J021 
Dolap (loönü Kaz Lisesi) No 10.!2 
• Hurda kamyon ve lıististıkleri (M, M. V.) No t023 
Kamyonet lasLigi ( t'opb .. ne Lvz.) No 1024 

Memento des 

Jeudi 13.4.939 

Traosformation en reaervoir d 'eau du lac d 'Işıklı de 
dere& (Mııı. Trav. Pub.) No 1196 

Capıules, t.Hence de cıtroo (Mua.İcip. Adana) No 997 
Rız \DiV Vazc:) No h.ı03 ~o 
Cable en caoutchouc et cible a?uterraio (Cb. Fer Etat) 1,,ı 
Cuostr. plaque sagaaux sur route et passaıes (Dir. 

lçc:l) No WU8 oo9 
ConıLr. beton arme pont Devres (Min. Tr. Pub.) No 1 
t'eves fraichcs (Comruaud. Mil. lı;t.) No 1009 ıO 

• Voitun:s Oc:cauvılh:s el roues (Dir. Gen .. Monop.) 1'1° otl 
Picsnchcs en boas d 'orme, sapia ete. (Munıcıp. lst.) No I 1 
Trcın)porl artıclcs monopolıses lDır. Pcıncıp. Mon. Saın50~ 
Repar. t>alon gymmıstıquc ecote Kabataş (Lycee Kabııtısf~ 
Repar. ccole ccoad. Karataş (Lycces et ecolcs ıe'0 

No IU13 I 
Repar. höp. malad. Contag. lzmir (Hôp. Malad. Co0t' 

No ıOlj 
Constr. mur (Vil. Kayseri) No l014 
Macaronis, vcrmicclles, haricota, ble 

(Div Vı.ıc) No l016 

Provisions et iegumes (Dir. Culture Isparta) No 1017 
Petrole et boıı; ( ,, ,, ,, ) No IOl 7 rf 
Mnteriı:l et iostrumeot& de chimie (Dir. Priocip. Douaotı 

No 1018 . 9 
Repar. compleurs electr. (Exploit Electricite Municıp• 

Na 1018 ıİ 
lmpression et reliure du Codex Türk (Etablis • flff 

No l018 
Sııcs a fourrage (Div. Lüleburgaz) No 1012 1 
Benzine, vacou.n, valvalıne, graısse (Command. lst.) rfo e) 
Machines lessivcuse, il presser et a repasser \lnt. Tcıph•0 

Artıclcs de c..ırrespondaoces lConımaad. lst.) No 1019 o'O 
Constr mur de jardıa {Dır Pcıncip. Mon. Aok.) No l " 
Lentılles rouges (Dıv. Vize) Na l02l) ) 1\ 

* Taureaux. vacheıı et veaux (4-eme Juge Paix Beyoğ~l 
Chaudron et chnudıcre en cuivre (lot. Tophane) No 10 
Armoires (Lycce Jeı1ncs Filles İnönü) No 11·2~ 
• Camioos et poeux camelotes (Mın. Def. Nat.) No 
Poeux de camionette (lot. Tophane) No I024 

İmtiyaz sahibi ve yaıı:ı işleri Direktörü : 

Basıldığı yer : Merkez Basamevi, Galat• 


