
CUMA 21 Niau IOIO 

• 
11111 i 1•11111111111111111111111111111111111111111 .. -
~ ABONE ŞARTLARI E 
"' T -"' ürkiye için Kuruş E 
= 3 A YLIGI 450 : 

1 .~ : ,: ~ 
~ Ecnebi memleketler için : 
~ 12 aylağı 2700 : 

"' ---- = ~ Sayısı 5 kuruf : 
~ ....._ -· . . . = 
! Re mi makbuz mukabili olma- E 
t Yan tediynt makbul değildir. S 
11111••ıı11ı111111111111111111111111111111111117 

Her gün çıkar iktisadi, mali, ticari ve zirai lllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllll 

S İDAREHANE S - -S Y oğurtcu hanı 1 nci kat 5 - -: No. 3 ve 4 : - -E Galatı, Perşembe Puan 5 - . - -- -: lıın ~•rtlerı : - -- -E ldarehanemizde görüşülür 5 - -- -: Telef on 49442 : - -- -- 2 -: Po!ta kutuıu No.- ı 61 : - -- -111111111111111111111111111111111111111111111111 

Umum Tüccarların ve ~üteahhitlerin Mesleki Organıdır 

~qnunlar , Kararnameler 
licaret uahedeleri 

' 
~ ~kiye-Norveç Takas anlaşması listesine 

~·tbaa kiğıdı, balina yağı ve olta iğnesi 
ıra nıunzam kontenjan ilavesi hakkında 

,Kararname. No: 10679 
l,a 

·Qas larih Ye 2. 10571 sayı- tabakabnı bildirmenizi rıca ede· 
~dille ile verilen salihiye· rim. 
)t tn, 8 Haziran 1936 tarihli Derin saygılarımın kabulünü 

·Norveç takas ve kon· rica ederim, Bay Elçi. 
3~1•tlllaaına batlı B. liste-

"-4 A. pozisiyonuna giren adi Ankara, 22 Mart 939 
~ iıdı için 700,31 numa- EkHlins 
'-İi Yona yalmL taasallup et· Bay Numan Menemencioıilu 
~. "- Y•tı için 300 ve 545 Büyiikelçi 

{
0
?Una giren yalnız olta Hariciye Vekaleti Umumi Katibi 

•çın d U 5 t Ilı' e , on munzam B 0 .. _k 1 • ı... "1 ·ıı · . . . N I ay uuyu e çı, "lllt avesını temınen or-
t 'v G~etile teati olunup Ha- Ekıelanılarırun muhteviratı ay· 
t tkıUiQ-inio 27 Mart 1939 nen aşatıya naklolunan, 22 mart 
t~t 3"ıo7.-ı 117 sayılı tezkere· 1939 tarihli mektublarını aldıtımı 
~trilen iliıik notalar İcra ı arzetmekle şeref kazaoırım : 
tı lieyetince 30.3. ı 939 ta- "iki Hükumetimiz arasında ya· 
tetkik edilerek tasdiki o- pılmış olan noktai nazar teatisıne 
'· atfen Cümhuriyet Hükümetinin 

~ Ankara, 22 Mart 9.i9 
Ankara'da Türkiye ile Norveç a
rasınde 8 haziran 1936 tarihinde 

Butaday Satıtları 
Azahyor 

Evvelki gOn Toprak mahsulle· 
ri ofisi tarafından aablan 450 ton 
miktanoda bir parti buğdaydan 

batka dün hiç buğday sablmamıı 
ve mevrudat dabi olmamıtlır. Dün 
686 ton butday, 17 ton arpa, 5~ 

ton susam, 93 ton un, 110 ton 
çavdar, 60 ton mııır, 34 ton bul
gur gelmittir. Kuru barbunya fa
sulyaat IU- 10.20, •usun 19.10 
kuruıtao kuı yemi ~.i5, arpa 
4. l l-4.15 kuruıtan aablmışbr. ---

Mahsul İyi Olacak 

Ege, Trakya, Eskifebir mıota

kalanndau gelen malümata iÖre 

bl.ıralarda kıtlık mahııulitııı vazi
yeti çok iyidir. Zamanında yatan 
yaimurların tesıriıe hububat cin
slerinia bepıi normal vaziyetleri· 

nin takip etmekte ve inkitafları 

ilerlemektedir, Yalnız devamlı 

esen rüzgirlar dolayısile Konya 

ve Akıehir ınıntakalarıoda toprak

ların rütubeti kısmen azalmış ol

dotundan yaa-mura ihtiyaç hiase
dilrnektedir. 

Ankara Bor& ası 
20-4-939 

ÇEKLER 

Londra 5.93 

Ncvyork 126.7075 

Pariı 3.S550 

Miliuo 6.6650 
Cenevre 28.4125 

Amllerdam 67.2725 

BerUa 50.77 
Bröksel 21 29 

Ati na 1.0925 
Sof ya 1.56 
Madrit 14.035 

Vartova 23.815 

Budapeşle 24.9675 

Bükreş 0.9050 

Belgrad 2.8925 
Yokobama 34.62 

Stokholm 30.53.5 
Moıkova 23.9025 

ESHAM ve TAHVİLAT 

Ergani 

1938 % 5 İkramiyeli 
Sıvaa - Erzurum 1, 
2, 3, 4, 5r 

19.-
19.975 

19.375 

~ 1 Bay Sigurd Beotzon 
Orve ç Orta Elçisi 

~ ~ t tı . 'i Çı, 

Ankara 

imulaomış olan Kontenjan ve 

Tak.81 Mukavelenameaine merbut a) M UNA K A ALA R 
(8) lıstesıoe bu devre ve 12 ha- --·c :::::».__,.:::z:.._,-------------~-

liG.1t. . • d 
oı Unıetımız aruın a ya· 
~~ noktai nazar teatisine 
~ lltnburiyet Hükümetinin 

8 Türkiye ile Norveç a· 
llıtı liazıran 1936 tarihinde 
>.tıı~' olan Kontenjan ve 
t ~Velenamesine merbut(B) 

· ı2 u devre ve 12 Haziran 
\ 

111 
liaziran 19-10 devresin

llt•ber olmak üzere atideki 
, ~ontenjanı ilave etmeaıni 
'~ bij •dt oldufrunu Ekselansla-
til,. 

~~ tıoe arzederim. 

Culnrük Tarife Pozisyonu 

Ton ~ .\d· y • lllatbaa ka;ıdı 700 
ltı~nıı taaallub et-

Q y 1t balina yağı 300 
~,lnı;ı olta ij'neleri 0,5 

· ~a adı geçen mukavele
~<: c:~:tü mütemmimini leş · 

tlt 
•) olan it'>u mektubun 

'lıııll Hükümetini2in mu· 

~iran 1939 ıı haziran 1940 dev· inşaat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 
resinde de muteber olmak üzere --------~----;:.-------------

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 
atideki munum Kontenjanı ilave 
etmeıioi kabule amade olduğunu 
Ekselinılarının bilgilerine arz- Harb Akademisinin hamamının tamir ihalesi 24 nisan 

Ton 939 cumartesi günü saat l 1 de olduğu tashihen ilan olu-
ederim. 

Türk Gümrük Tarife 
pozisyonu 

328 Adi matbaa kağ"ıdı 

31 Yalnız taaaltn b et
miş balina yağı 

545 B Y alaız olta itn•-
leri 

700 
300 

0,5 

Yukarıda adı ıeçeıı Mukave
lenamenin cüzQ mütemmimini te•
kil edecek olan i'bu mektubun 
muhteviyatına Hükumetinizin mu· 
tabakatını bildirmenizi rica ede· 

nur. 

hmir Levazım Amirligi Satıaslma Komisyonundan : 

l - lımir tayyare alajı .llomutaalığıaıa gö,tereceği yer· 
de yaptırılaoak beiıeri 5371 lira 60 kuruş kıym~tiad11 hepsi
oiD tutarı 21480 lmı 40 kuıış bedeli keııfli dört adad bina 

ın~tlsı 18 ııiıaa. 939 tarilılind\l pazarlıkla yapılaa eL.ıiltwHiaden 
talıp çık.madığmdan panrlık. :.ı4 nisan 939 pazartesi günü 
saat 15 de yapılacaktır. 

:ı:! - Teminatı muvak:lı.:at akçaiı 1611 lira 48 kuruştur. 
rim. 

Derin saygılanmın 

rica ederim, Bay Elçi.,, 

3 - Şartname, Keşıfname ve projesı her gün komisyon· 
kabulünü da görülebılır. 

Cevaben yukardaki buıusta 

Hüküınetimio mutabakatıni Ekse
lan5larıua arza müaar at ederim. 

Derin aaygılarımıu kabulünü 
rica ederim. l:iay Büyükelçi. 

Balıkesir Vilayet Daimi Encümeninden: 
Bandırmada yenıden inşa edilecek ilk okul binasının ko

şifnamesme göre 8U45 lira ö7 kuruıluk inıaatın inıaaı 4.5.39 
tarihine rastuyan perıembe günü ıaat 1 U da ihalesi yapıl· 

mak üzere 15 gun müddetle açık eksiltmeye konulmuıtur. 

~MLEKET 
Bu iıjn muvakkat teminatı kefif bedelinin Yo 7,5 iu 

olan 603 lira 43 kuruştur. 
Bu işe aid evrak keşif hulasası, şartname ve mukave

le örneii ve sairedir. Bu evrakı görmek istiyen!er her iÜn 
Vilayet Daimi Encumen kaleminde veya Naha Dairesinde 
görebilirler. HABERLERi 

~-~ ~ ~ar Satlfları 
~ b 
'- t~' ilin evveline kadar 
'tı.ı.:•tlarla ve isteluiz ola
ttıı •kta olan çavdarlar dün 
% llıiktarda ihracat için 
'~1'· Çavdar kullanan fi
t\~d tketıeri için piyasamız· ,, t • bG Oplanılmaıına ha,Ian· 
~ 11 ihracat tüccarlan pi· 

"• . ~~ cıvar piyasalardan mal 

>~ b~ buldukları mallardan 
L'1ltıt 

1
111 kiloluk bir partiyi 

~"lıt~' •rdır. Bundan dolayı 
.~ .. : kadar verilen çavdar· 

'~t kuru,tan ıablmııtır. 
•taı.ektedir. 

Yeni Yll ıhracatı Çok iyi 
ea,ıadı 

Ba seneki ihracat vaziyetimiz 
gayet iyi baılamıttır. Alakadarla
rın verditi malUmata göre bu ıe· 
nenin üç ayında hemen hem<:n 
i•çen yılların altı aylı~ına mua· 
dil bir kıymette mal ihraç edildi
&'i görülmüttür. Yalnız son zaman
lirdaki siyasi n:ıiyet ihraç itleri
nin daha srenit bir ölçilde inkı
şafına kısmen mini olmuştur. Bu· 
nun da sebebi bankaların ihraç 
mallarının evrakı üzerine avan• 
verilmesini muvakkat bir müddet 
için tehir etmit olmuıdır. 

ihale hükümet dairesinde teşekkül edecek Vilayet Dai· 
mi Encümeni tarafından yapılacaktır. 

İsteklilerin ibate tarihinden sekiz: aün evvel vilAyet 
makamına müracaatla Nafıa Müdüriyetinden alacaiı ehliyet 
veıikaaını ibraz: etmesi şart olup ihale günü muayyen za
manda muvakkat teminatını maJsandıiıoa yatırdıiın• dair 
makbuz veya banka mektubile birlikte müracaatları ilin 
olunur. 

Devlet Demiryolları ve Limanları U. İdaresinden: 
Afyon istasyonunda yapılacak 150 metrelik kömür yo

lu ile, curuf kanalı inşaatı kapalı zarf usulile ve yahidi fi. 
yat üzerinden eksiltmeye konmuştur. 

Bu ınşaatın muhammen bedeli 24960 liradır. 
İstekliler bu ite ait prbaame •• ıair evrakı De•let 

Demi ryollarının Ankara, Sirkeci Ye Afyon Yemelerinden 
125 kuraş mukabilinde alabilirler. 

Eksiltme 8.5.939 pazartesi gönü saat 15 de D. D. Yol· 
ları Yol dairesinde toplanacak merkez birinci komiayonca 
yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektüpları 
ile birlikte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gOn aa• 
at l 4 e kadar komisyoD reisliğine tevdi etmiı olmaları 
lazımdır. 

2490 sayıh kanunun ahkimına uygun 1872 liralık m11.: 
yakkat teminat, 

Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. 
Bu gibi işleri baıarmıı olduğunu mübeyyin vesikalar. 

İstanbul Üniversitesi A . E. P. Komiıyonundan : 
Haseki hastanesi tedavi kliniğinde yapılacak J305,a8 

lira keşıfli harici tesisat işlerinin 8.5.939 Pazarteai rtına 
saat 15 de rektörlftkte açık ekailtmesi yapılacaktır. 

İsteklilerin en az 3000 liralık bu gibi itler yaptığına 
dair İstanbul Vilayetinden Tesika almaları ve 248 liralık 
teminat vermeleri ticaret odası vesikasını göıtermeıi lhımdır. 

Liste vo şartname her gün rektörlükte görtUO.r. 

İstanbul Belediyesinden: 
Keşif bedeli 1307 lira 17 kuruı olan Eyüp Otakçılar 

çinili çeşme deresinin mecraya raptı açık eksiltmeye konul· 
muştur. Keşif evrakile fartnamcsi Levazım· Miidürlüğlnde 
görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 
98 lira 4 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile bera• 
ber 8.5.9j9 pazartesi iÜDÜ saat 14,5 da Daimi Encl\mende 
bulunmalıdırlar. 

Tekirdağ Viliyet Daimi Er.ıcümeninden : 

1 - Kapalı zarf usulile eksiltmiye konulan Çorlu ilçeıinde 
yeniden in~a ettirilecek 6 sınıflı ilk okulun ilan edilen eksil
menin gün ve saati içinde isteklisi çıkmadığından tekrar kapalı 
zarf usulile ekıiltmiye çıkarılmııtır. 

2 - Bu husu!a ajd evrak. ıunlardır. 
A-Proje 
B - Vaziyet plAnı 
C - Ke§if tatsillt cetveli 
D - Keıif tiulasa eetveli 
E - Fenni oartoame 
F - Eksiltme ıartnamHi 
G - Mukavele projesi 
K - Silsilei fiat bordroıu 
L- Genel oartname. 
3 - Keoit bedeli 17718 lira 2 kurustur. 
4- Şartname ve diğer evrakı görmek istiyonler Tekir

dağ Nafıa Müdürltiğünden alabilirler. 
5 - 26.4.939 çarşamba günü saat 15 te Tekirdai Villyoti 

Ddimi Encümenince ihal~ edilmek üzere 20 gön müddetle ek· 
siltmiye çıkarılmıştır. 

6 - İıteklilerin ihale tarihinden 8 gön evvel bu ioi yapa· 
bileceklerine dair Nafıa Müdürlüğüne müracaatle vesika alma· 
len lazımdır. 

7 - Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 1S29 lira mu· 
vakkat teminat vermeleri lazımdır. 

8 - Po:::t& ile gönderilecek mektubların aibayet 5 inei 
maddede yazılı saatte kadar gelmio olmaeı ve dıt zarfın mil· 
hür mumile iyice kapatılmış olması lizımdır. Poıtada olaoak 
gecikmeler kabul edilmez. 

Develi Belediye Reieliğioden : 

Develi kasaba~• içme ıuyu projesi keşif bedeli 2800 lira 
ve muvakkat teminatı 210 liradır. 

Eksiltme 15.5.939 pazartesi günü saat 11 de Denli Beledi· 
ye binasında pszıırlıkla yapılacaktır. Şartnameler bilabedel Be· 
lediyemizden ve Ankua Belediyeler imar Heyeti Fen Şetliğio
den alınabilir. 

Talihlerin kanunun tarit ettiği veıaiki ibraz ~tmeleri 11· 
zımdır. 

Münakaaaya iıtirak edeceklerin !U İ§lerinde aahibi ihtisaı 
yüksek mübendhı veya mühendiı olmalan oarttır. 

Bu ı§ hakkında fazla malumat almak istiyenler Belediye
ler İmar Heyeti Fen ıetliğine ve Develi Belediyeııne müracaat 
etmelidir. 
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Münakasa Gazeteai 

' 
Bu gün ilan ofunan Münakasa ve müzayedeler Listesi 

Cinsi Şekli Mubm. bed. Teminat Müracctat yeri Gün Saat 

A) Münakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme Harita 

Çorluda y .. p. F. tipi hnngar (şart. 865 kr.) 
(temd.) 

Dört muhtelif mahalde uçuş yolu yap. 
(şart. 43,ıso L.) 

Bina inş.: 4 ad. (temd.) 
Şehir Bakteryoloji müessese.i binası inş. 

Bandırma yeniden inşa edilecek ilk okul 
bınasmın iıış. 

Cumhuriyet ilk okul binasının tamiri 
(temd.) 

Haı.ekı hastanesi tedavi kliniği harici te
si.at işleri 

Develi kasabası içme suyu projesi 
Eyüp Otakçılar Çinili çeşme deresin:n 

mecraya raptı işi 
Afyon isıasyonunda 150 m. yol ile curuf 

kanalı inşası (şart. 125 krş.) 

Çorlu 6 sınıflık okul binası ioş. (temd.) 
Çorluda iki anbar inşası 

Kapalı z. 172009 32 

Paz. 

,, 
Aç. eks. 

Aç. eks. 

Aç. eks. 

Paz. 
Aç. ekı. 

Kapalı z. 

n 
Paz. 

876000 -

21486 4-0 
686 75 

8045 67 

1210 06 

3305 38 

2800 -
1307 17 

24960 -

17718 02 
426-13 30 

• 

9855 - M. M. V. SAK. 

38790 - ,, ,, 

1611 48 izmir Lvz. SAK. 
5 l 50 lzmir Uman ve Şehir Bakteryo

loji Müesseıi Müd. 
603 43 Balıkesir Vilayeti 

Kayseri Vilayeti 

248 - i.t. Üniversitesi A. E. P. Kom. 

210 - Develi Belediyesi 
9:-J 04 fst. Belediyesi 

1872 - D. D. Y. Ank. Sirkeci ve Afyon 

1329 - Tekiadağ Vil. 
Çorlu Kor. SAK. 

9-5-39 15 -

27-4-39 15 -

24-4-39 15 -
24-4-39 ıı -

4-5-39 10 -

8-5-39 15 -

15-5-39 11 -
8-5-39 14 30 

8-5-39 15 -

26-4-39 15 -
2-5·39 15 -

llAçlar, Kllnlk ve ispençiyari alAt, Hastane Lev. ' 
Naftalin : 5 t. flit pompa.sa : 50 ad.-flit Aç. ekı. 1475 - 110 6.1 M. M. V. SAK. 6-5-39 10 -

eczası : 200 k. 

Elektrik Havagazı-Kal~rlfer \tesisat ve malzemesi) 

Akimilatör taıniri: 26 ad. Paı. 33 - Tophane Lvz. SAK. 244-39 14 -

Mensucat, Elblse, Kundura, Çamaşır v.s. 

Yün eldiven : 189 çift (temd.) 
Yüz havlusu : 5000 ad. llemd.) 
Kumaş : 40 m.-keçe : 36 top-sahtiyan-

4 ad.-makara: 5 duzina eğer tamiri için 
\'azlık elbise: 1624 takım -loıluk: 1335 ad 

Paz. 

n 
,, 

,, 

beb. O 35 

beb. 6 50 

Matbaa işleri- Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

İlk okullar için harita 

Kereste, Tahta ve saire 

Çarah kereste : 40,599 m 3 

Nakliyat Boşaltma-_: Yükletme_ 

İnh.sarlar mamulatı nakli 

n ,, ,, 

Aç. ekı. 

Aç. eks. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Mazot : 5000 t. (şart. 150 krş.) Kapalı z. 

Müteferrik • 

iskele tamiri için alet (temd.) Paı. 
Kılo.ııeıre ta~ı yap.: 2i5 ad. (temd.) 
Sinek kağıdı : 150000 ad. (temd.) 
Silahtar fabrikası memur ve müstahdem

lerine yemek ihzar ve temini 
Kanat şeridi: lOOIOO m. 
Barograf Luft marka : 3 ad.-higrometre 

Luft marka : 70 adet 
2-5-39 da alınacağı İlan ed.len alev ve sis 

cihazlarının alınmasından sarfınazar 

edildi 

Kapalı z. 
Paz. 

7()8 75 

1826 95 

3363 45 
4696 -

30000 -

1952 68 
997 50 

1500 -

5600 -
937 50 

Öle üz : 60 çift 
Bakır ve pirınç malzemesi 

Kapalı z. çifti 80 -
Aç. eks. 2150 -

Erzak, Zahire Et, Sebze v.s. 

Kuru fasulye : 35 t. (temd.) 
Bulgur: 15 t.- armn:ı mercimek : 15 t. 
pir.nç : 9 t.-k. fasulye : 15 t.-ıeytin : 2 

t. şehriye: 5 t.-kelebek makına: 12 t 
Yataklık ot : 21 t. 

B) Müzayedeler 

Hurda çinko: 131 k.-eski kurşun: 910 k. 
Eski kundura : 2600 çift-çizme : 29 çift 

(temd.) 
Ev eşyaıı 

Y azahane eşyası 

Torna te:z.ıahı 

Aç. e\u. 
Pa:ı.. 

" 

Paz. 
n 

Aç. art. 

,, 

,, 

4893 -

265 80 

İlaçlar, Klinik ve İspençiyari alat, Hastane Lev. 

. M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

Hepsine tahmin edilen fiyatı 1475 lira olan 5000 kilo 
Naftelin ile 50 adet filit pompası ve 200 kilo filit eczası 
açık eksiltme suretiyle münakasaya konulmuştur. 

İhalesi 6.5.939 cumartesi günü saat ondadır. 
İlk teminatı 11 O lira 63 kuru§tur. 

Tophane Lv:ı. SAK. 
262 50 . ,, " 

lst. Komut. SAK. 

792 - Jandarma Gon Komut. SAK. Aok. 

U-4-39 15 30 
26-4-39 14 30 
2-5-39 10 -

21-4-39 10 -

- - E,kişehlr KiUtQr Direk. 4.5-3Q 15 -

137 Ot 

252 38 
352 20 

2250 -

146 46 

112 50 

420 -
140 63 

375 -
161 25 

367 -

İnhisarlar U. Müd. 

Giresoo inhisarlar Müd. 

" n 

M. M. V. SAK. 

28-4-39 15 -

4-5-39 
4-5-39 

8-5-39 15 -

İzmir Lvz. SAK. 24-4-39 15 -
Kayseri Vi ıayeti 3-5-39 
inhisarlar U. Müd. 2-5-39 14 -
lst. Elektrik işleri U. MüdGr. (taıbih) 294-39 10 -

M. M. V. SAK. 

n " 

,, ,, 

Haymana Hükumet Tabipliği 
Türkkuşu Geo. Direk. Ank. 

Tophane Lvz. S K. 
Kırklareli Tümeo SAK. 

Ank. lvz. SAK. 

7-6-39 ·~ -
22-4-39 11 -

29-4-39 10 -
10-5-39 15 -

27-4-39 14 -
24-4-39 14 -

22 4-39 10 -

26 73 lst. Belediyesi 24-4-39 14 30 
26-4-39 15 -40 - T opbaue Lvz. SAK. 

İst. 5 inci İcra Mem. Taksim 
Hrisovergi Apartaman 

İst. 5 inci İcra Mem. l.st. Alya· 
nak Han 

İst. 2 iaci icra Mem. Galata 
Fermeneciler No. 47 

28-5·5-39 15 -

24-4-39 9 -

25-2-5-39 16 -

Ekıiltmiyc gireceklerin 2490 sayılı kanunun ikinci ve 
üçüncü maddelerind~ gösterilen vesaiklc ve teminatiyle 
birlikte ihale saatinde M. M. V. Satınalma Komisyonuna 
gelmeleri. 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz. 
İstanbul Levazım Amirliği Satınalma komisyonundaa: 

26 adet akimil&tör tamir ettirilcr.ektir. Pıızarlıkla ekıiltme-

ISTANBUL 

Ti car t ve Zahire Borss 
-===-==-- 20.4.939 --~ 

CiNSi 

Fi atlar 
Atağı 

Kr. Pa. 

Buğd. yumuşak 

,, serl 
,, kızılca 

Arpa yemlik çuvallı 
,, Anadol dökme 

Cavdar 
Bakla Jzmir 
Suaam 
Barbunya 

5-
5 23 
4 tl 

19 10 
10 -

Yukarı 

Kr.Pa. 

5 10 

4 15 

10 20 

Butday 
Un 
Arpa 
Susam 
Çavdar 
Bulgur 
B. peynir 
z. yağı 
Yapak 
Kopek 
Mıaır 

"""' Mısır 
- Tıftik 

ÇHdar 
Susam 

Gelen 

F asnlye çalı 

Nohut kaba 
Kuşyemi çu-.alh 
İç ceviz yarım 
Tiftik deri 

,, mal 

f> as 
87 -
75 -

111 - - -

B. peynir 

Dıf flad'' 
Buğday : Liverpııl Z. ytığı yemeklik 

Yapak Anadol 
n Trakya 

Mısır beyaz 

" sarı 

Peynir beyaz taze 
Keçi kılı 
Pamuk 

52 - 55 -
65 -

21 10 25 5 

,, Şikago 

,, Vinipelı 
Arpa An ver• 
Mısır Loodra 
Keten T.: n 
Fındık G.: Hamborf 

• L.: 
" 

İstanbul Belediyesinde~ 
.. Q ~jlO , 
Usküdar 15 ioci okul binasında bulunan 91 llQ 

kurtun ile 1 •H kilo hurda çinko pazarlıkl satalacalı1'' ~ l 
şnnun beher kilo!luna 18,5 ve çinkonun beher kilo•110~a. 
lluruf bedel. tah•in edilmittir. Evrakı Lna:ıım Müd6;ıı1 
ı:örülebilir. lıtekliler 26 lira 73 kuruşluk teminat ısı•~~ 
mektubile beraber 24.4.939 PaıartHi iiloü saat l 
Daimi Encümende buluomahdırlar. 

1 
ıi 24.4.939 pazartesi günü saat 14 de Tophanede 
Levazım Amirliği Satmalma Ko. da yapılacaktır. Ş ~t 
Ko. da görülebillr . İsteklilerin 33 lıra kat 0i teminatla! 
saatte Ko. na gelmeleri. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır~ 
lstsnbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyon\1° 

189 çift eldiven müteahhid nam ve hesabın& 59
1
: 

caktır. PazarhkJa eksiltmesi 24.4.939 pazartesi güoii s'' 
da Tophanede Levazım Amirliği Satınalma Ko. ds )19' 

tır. Nümunesi Ko. da görülebilir. İsteklilerin kat'i ıe ~ 
ve kanuni veıikalarile beraber belli gün ve saatte ({O· 
mel eri. d 

* • • 5000 ad~t yüz havlusu müteahhid nam ve b; 
hnacaktır.Pazarlıkla eksiltmesi 26.4.939 saat 14.30dB ıf· ~t 
lstanbul Levazım Amirliği Satınalma Ko.da yapılactı~~tf t 

nin tahmin bedeli 35 kuruştur. Kat'i teminatı 262 IJsl 
ruştur. Şartname ve nüınunesi Ko. da görülebilir. 
belli saatte Ko. na gelmeleri. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonuudall : t 

Tahmin edilen bedeli 12,000 lira olan 4000 01eır 
luk şayak kumaş 6 mayıs 939 tarihine rastlıyan cı.ı f 
nü saat 11 de kapalı zarfla alınmak üzere eksiltllle 
muştur. ~ 

İlk teminatı 900 lira oJuk §artnamesi her guıı , 
daJJ parasız olarak verilir. . . dt 

İsıeklilerin 2490 sayıh kanunun tarifatı. dahıh~~ 
edecekleri kapalı teklif mektublarını en geç belli g ~ 
ten bir saat evveline kadar Kaşımpaşada bulunan 
başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. 

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Le 
Eakitehir Kültür DirekUSrlütilnde11 : J 

ti' Kim o b 
Alınacak Muha. aid kiltiİ tl 

Fiatı miktar bedeli olduA"u '.f e~ ~l 
Haritanın adı kt adet Lira K. Abdili· f' 

Bezli Türkiye fizik! H. 225 15 168 15 kadir , 
Bezli Avrupa fiziki H. 225 40 90 ,, 
Bezli Asya fiziki H. 225 40 90 ,, 
Bezli Afrika fü.iki H. 225 40 90 ,, 
Bezli Şimali Amerika 225 40 90 ,, 
Bezli Cenubi Amerika 225 40 90 ,, 
Muaattah küre, siyasi H. 225 40 90 ,, 

Yekun 708 75 f 
Eb'adlnn 95x 126 olacaktır. ihaleıi 4.5.939 ıaat ı5t' 

. ·~V 
1 - ilk okular için lüzumu olan haritaların ıssı ıl~ 

birde Maarif Müdürlüiüne teslim, muhammen bedeliı t ! 
ihalenin gün ve aaallerini bildiren haritalar 17.4.939 ' 
haren eksiltmeye konulmuştur. 

2 - ihale oçık eksiltme suretiyle yapılacaktır• ~ı 
3 - Eksiltme yukarıda bildiren gün ve .,at1°' 

Vilayeti Daimi EucOmeaiode yapılacaktar. 



-~---

• 5 - Haritaların şartnamesi Maarif MüdürHlpnde ıörülebilir. 

1 - iıteklilerin 2493 sayılı kanunda yazılı belgeler ve ilk te
tl ttı~kbuzile birlikte belli edilen gün ve saatte Komisyona 
ttı b'ıld' · ı · ırı ır. 

~Büro Eşya, Muşamba, Halı v. s. 
(} 

\. 'llııan Fakntte yeni binasıncTa yap. dekoraıyon işi. Bak : 
11 

Fakultui Mub. Komisyonu ilanlarına 
""--
t -------=------------------...... --------------~ tahta ve saire 
~btelif eb0 atta çıralı kereste abnacakbr. Bak: İnhisarlar U. 

ıılarına. 

kat, Benzin, Makina yağları v. s. 

M. M. V. Satınalma Komiaysnundan : 

~ ~ ton ma%ot satın alır; acalitır. Muhammen bedeli 
ıradır. Kapalı zarfla eksiltmesi 8.6.939 pazartesi 

81lat le te Ankarada M. M. V. Satınalma Komisyo-
a -

) Yakılacaktır. Şartnanesi 150 kuruta Ankarada Ko-
~tıdan alınır İsteklilerin ilk teminat ve teklif mek
~ ını ihale saatinden bir saat evveline kadar Ankarada 
'V, Satınalma Komisyonuna vermeleri. 

- -
6~ ~l tanLul Ko.nutanlığı S:ıtınalma Koıni:::;yonundan: 

Sa laobuJ Merkez Komutaıılığı kapama evi için bir kn.myo· 
10

• ~O tın alınacaktır. Pazarlığı 27.4.939 per~cınbt: günü ıtaat 
'P k da. yapılacaktır. İstek Jilerinin betli gün ve ~aaıte Fındık· 
~ıı 0rnulllnhk satınalma komisyonuna gelmeleri. 
o1 

~- Sclimiye Askeri Satınalma Komisyoaundan : 
·~ı·eliıniye süel hamamında bulunan tathir makioesi keşif 
~)11e gör.; tamir ettirilecektir. Pazarlığı 24 nisan 939 pa
~ l~ glinü saat 14 te yapılacaktır. Muhammen kıymeti 73 
~ kuruıtur. l teklilerin bdli gün ve saatte kat'i teminat 
,11'1l~ birlikte Selimiyedeki tümen satınalma komisyonuna 

erı. 

~t.nbul Lnazım Amirliği Satınalma Komisyonun dan : 

~00 aded tek dilli çıkrıklı toka pazarlakla alınacaktır . Pa • 
· 4~ tltıiltmesi 24 nisan 939 pazartesi günü saat 15 de Tophane 

'q\ Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Nümunesi Komis
titülebilir. iıteldilerin kati teminatlarile belli uatte komiı
tlttı•leri. 

Y ozgad Belec!iye Riyuetinden : 

•t~ektrik tt>si atı işlerinde kallanılmak üzere 55 beygir 
te ~tlde yalnız şaşeli gümrüksüz fiat üzerinden Y ozgad Be· 
~ .. tnaıotla müteharrik 100 kilometrede l!"l litrr: mazot 

at d or~ _kamyon alacakt1r ve fenni şartnamesinde yazılı ka
lb ahılındP. kap'llı zarf ııfl'ulile ekı:ıiltmeye koııulronştıır. 

& l~~ 5 4.939 tarihinden 22.5.939 pazartesi ~ünü saat ı.,ı 
D~· 1Ye Encümeni huzurile icra ulunacalıır. 
~1°rt kamyon muhammen bedeli 11400 liradır. 
ş Vakknt tc winut 8)5 liradır. 

~ıtceraui ihaleyi öğrenmek istiye , Jerin Yozgıd B~lediyesine 
'<ı.tleri ilan olunur. 

Hbymana Hükumet Tt.ı.bibliğinden : 

~~~·rn~na mmtakasındaki göçmenler için kapalı zarf u u· 
tııiıı O ç~ft öküı mübayaa edilecektir. Beher çitt öküz içm 
"la ~dılen bedel 80 liradır. Muvakkat teminat 375 lira ta· 

'!Jla tı arın ve şartnamesini g<;>rmek iı:;teyenlerin ve ihale gü
Qtı:ıtı 29 Nisan 1939 curnart'!Sİ günü saat lO <la Haym~na 

''ti ~t tabipliği dairesinde müteşekkil kornisyuna t~klıt mek
y e birlikte müracaat etmeleri ilan olunur. 

MOnakaa Ua-zet.e81 21 Nlaa 1931 
~----------------------------------------------------~.:......;:..:==-...::.:;:;:_ 

adet Alev cihazı, iki adet pomkalı sis aleti, iki adet tazyik ha
mızlı ::;.s al ti, iki adet karıuşıu s.s aleti ve bırnJarııı t>n defa iş· 
letilmesi için muktazi malzemenin alınmasından sarfı nazar 
edildiği ilan olunur. 

Türkkuşu Genel Direktörlüğünden : 

1 - Tttrkku u ihtiyacı için bakır ve pirinq malzemesi a· 
lınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2.150 lira, muvakkat teminat 161 
lira 25 kuru~tur. 

3 - ihalesi 10.5.939 çarşamba günü saat 15 le açık ek
siltme ile. yapılacaktır. 

4 -steyenlere şartnamesi parasız olarak Türkku u Sa
tınalma amir ı iğin den verilir. 

5 - Taliplerin teminatları ile birlikte, yazılı gün ve eaal
e Türkkuşu na müracaatları. ----

Kayseri VilAyctinden : 

.Bedeli keşfii 937 lira 50 kurıı§tan ihar~t olan 285 adet 
kilometre taşının yaptırılması keşif mucibince ek<11iltmeye çıka: 
rılmıştır. Talipler tarafından ppılacak tenzilat haddilllyik gö
rüldüğü takdirde 3.5.939 çıırşanLa günü ihalesinin yap lacağı 
ilan olunur. ·- -
Erzak, Zahire, et ve Sebze : 

Kırklareli Tümen Satmalma Kamisyonundan: 

15 ton bulgur, 15 ton kırmızı mercimek, 9 ton pirinç, 
15 ton kuru fasulye. 2 ton zeytin danesi, 5 ton şehriye, 12 
ton kelebek makarna Komisyonda mevcut nilmunelerine 
göre pazarlıkla satın alınacaktır, İsteklilerin 24.4.939 pa· 
zartesi günü saat 14 de KırkJarelinde Tüm Satmalma Ko· 
misyonuna müracatları. ------

Ankara Levazım Amirliği Satıoınalma Komisyonundan : 

1 - 21.000 kilo yataklık ot pazarlıkla satın alına
caktır. 

2- Taliplerin teminatlariyle birlikte 22.4.939 cumar· 
tesi günü saat 10 da Ankara Lvz. Amirliği Satınalma Ko
misyonuna gelmeleri. 

İstanbul Leva7.ım Amirliği Sabnalma Ko.dan : 

35 ton kuru fasulye için teklif edilen fiat pahalı gö
rüldüğünden açık eksiltmesi 27.4.939 perşembe günü saat 
14 de Tophanede İstanbul Levazım Amirliği saıınalma 
Komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin iahmin bedeli 4893 
lira, ilk teminab 367 liradır. İst;;>klilerin kanuni veıikalarile 
beraber belli saatte Komiıyona gelmeleri. 

Gazianteb C. Müddeiumumiliğinden : 

1 - Gazianteb Cezaevinin J .6.939 dan 31.5.940 tari
hine kadar bir senelik Ekmek ihtiyacı kapalı zarf usulile 
ihaleye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen ihtiyaç miktarı 30000 kilo ve mu· 
hammen bedel 23250 liradır. 

3 - Muvakkat teminat 1743,75 kuruştur. 

4 - İhale 8 mayıs 939 pazartesi günü saat 1~ te Ga· 
zianteb Adliye binası içinde C Müddeiumumiliği dairesinde 
yapılacaktır. 

5 - Teklif mektubları 8 mayıs 939 pazartesi giinü 
saat 14 e kadar Gazianteb C. Müddeiumumiliğine verile· 
cektir. Postadaki gecikmeler muteber değildir. 

6 - Eksiltmeye talih olanlar 2490 sayılı kanunun 2, 
3 üncü maddelerinin emrettiği vesikaları ibraz edeceklerdir. 

1 - Şartname Gazianteb C. Müddeiumumiliğinde her
gün çalışma saatlerinde görülebilir. 

Muhabere ve Münakale Vekaleti lstanbul 
Elektrik İşleri Umum Müdürlüğünden : 

TASHİH 

1 - 31 .IIl.939 tarihinde ihale edilemiyen tı 150.000,, 
adet sinek kağıdı yeniden ve 10 gün müddetle ek.iltmeye 
konmuştur. 

il - Mubamme bedeli "1500,, lira muvakkat teminatı 
"112,50,, liradır. 

111 - Eksiltme 2.V.939 Salı güoü saat 14 de Kaba· 
taşta Levazım Şubesi Müdüriyetindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

iV - Eksiltmeye girmek isteyenlerin nümuneleri lda· 
rece kabul edilmiş olmalıdır. (2721) 

• • • 
Cinsi Miktarı Muh. bed. % 7 ,5 te. Ekıiltme 

lira krı. lira krş. şekli ıaatı 

Muhtelif eb' 40,599 M 3 1826 9S 
atta çıralı 

137 01 Aç. elu. 15 

kereste 
1 - Yukarda miktarı yazılı çıralı kereste aç1k eksiltme 

suretile satın alınacaktır. 
il - Muhammen bedeli, muvakkat teminab, eksiltme 

ıaatı hizasında gösterilmiştır. 

III - Eksiltme 28.IV.939 cuma günü Kabatatta Leva· 
:11m Şubesi MüdOriyetindeki Alım Komiıyonunda yapı· 
lacaktır. 

iV - Şartnameler her gün ı6ı:l1 geçen Şubeden pa• 
rasız alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve 
saatte % 1,5 teminat paralarile mezkur Komisyona gel-
meleri. (2714) 1-4 

• • • 
l - İdaremizin Cibali fabrikası matbahında yapılacak 

çini ve yağlı boya işleri keıif ve ıartnamesi mucibince pa
zarlıkla yapılacaktır. 

il - Keşif bedeli 1225.42 lira ve muvakkat teminab 
91.91 liradır. 

III- Eksiltme 26/IV/939 çarşamba gftnü saat 14,30 da 
Kabataşda Levazım Şubesi Mlldllriyetindeki Alım Komiıyo
nunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden 6 kurut 
mukabilinde alınabilir. 

V - lbteklilerin eksiltme için tayin edilen gftn vesaatte 

% 7 ,5 güvenme paralarile mezkur Komisyona gelmeleri. 
(2585) B-4 

Orman Fakültesi Mubayaat Komisyonu 
Başkanlığından: 

AÇIK EKSİLTME 
Heyeti umumiyeılnin 

Cinsi muhammen tutan 
Dekoraaiyon işi 2586 liradır. 

(Yeni binanın nümune ve resimlerine göre perde, ıtor, korniı 
veaair d~koraiyonuna aid bilcümle ifin imali, yerlerine •u'ı) 

iık teminatı : 194 liradır. 
İhale : 25.4. 19J9 Sah Saat : 11 de 

1 - Büy1lkdere Babçekayde bulunan Orman FaktUte1i yeni 
binasınıu yukarıda izahati yazılı dekoraıiyon ip (1) ıart.name ile ek
siltmeye çıkarılmıttır. 

2 - Eluiltme İstanbul Viliyeti Defterdarlıtı Mubuebe MI· 
dürlüğü Dairesinde 25.4.1939 1&lı gilnü saat 11 de toplanacak olan 
Fakülte Mubayaat Komisyonu huzurunda yapılacakbr. 

3 - Eksıltmeye iştirak etmek isteyenler muvakkat teminatlarını 
Maliye veznesine yatırdıklarına dair makbuzla timdiye kadar resmi 
bir müesıteseye dekorasiyon işi yaptıklarına dair tasdikli vesikayı 

hamil olmaları ve 2490 aayılı kanunda yazılı evsafı haiz bulunmaları. 
4 - Şartnameyi ve yapılacak işin nümune ve reaimlerioi ve 

Fakültedeki yerlerini ıörmek iatiyenler tatil ~nleri baric herıGn 
Büyilkdere Babçeköydeki Orman Fakülteıi Mubuebesine mQra• 
caatleri. (2703) 

İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonunda; 
Tahmin lık 

Miktar ve cinsi bedeli lemlnab 

--------------
iki bin metre kurşuni bez 
Otuz üç bin metre beyaz utarhk bez 

lira ku. 

560 00 
7920 00 

8480 00 

lira ku. 

6.16 00 
l - Cinai, miktar, tahmin be Jeli ve ilk teminah yukarda yaıılı 

iki kalem dikim malzemesi 939 seaesine cari mukavele ak.ti ıuretile 
22 Nisan 939 cumartesi günü saat 1 1 de kapalı zarf ekailtmeıile 1.
tanbul Jandarma satınalma Komiıyonuoca alınacakbr. 

2 - Evs~f ve şartname ile nümune her rün adı geçen komia
yonda görülebilir veya tartname bedelsiz aldırılabilir. 

3 - 2490 sayılı kanun şartlannı haiz isteklilerin kanuna gare 
tanzim edecekleri kapalı zarf teklif mektuplaruıı ihale günü aut 
ona kadar makbuz kartılıkt olarak komisyona nrmeleri. 

(2.13.5) 4-4 

imtiyaz sahibi ve yazı itleri Direktörü : l.mall Girit 

Buıldıtı 1ır : Merkeı Buımeyi, Galata 
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Gre a gre Gaots en laine : 189 pairea (aj.) 
E11uie-main: 5000' p. (aj.) ,, la p. 0 3~ 
Uoiformeı d'ete: 1624 compleb • gaetrH: 

1336 P· 

,, la p. 6 50 

Etoffe : 40 m. • feutre : 36 paqueta • cuira : 
4 p. • bobineı : 5 douzainu pour rep. 
barnaiı 

,, 

Bol• de Constructlon, Planches, Poteaux ete. 

Boia resineux : 40,599 m3 Publique 

Traneport - chargement - d6chargement - ,___,,,,.. -
Tranıport articlea monopoliıb 

,, ,, 
Travaux d'lmprlmerle - Papeterle 

Carte ıreoıraphique pour ecolH primaireı Publique 

Combuatlble - Carburant- Hullaa 

1826 Q5 

J363 45 
4696 -

708 Ji 

Mazoute : 5000 t. (Cab. eh. P. 150) Pli cach. 80000 -

Dlvers 

Papier tn~·moucbe : 150000 p. (aj.) 
Paerreı Kilometrique : 2tS5 p. 
Cantine pour peuonnel ft1brique Silahtar 
Outilı et inıtr. pour repar. ec:helle (aj.) 
Ruban pour avioo: 100, 100 m. 
Baroıırapbe marque Luft : 3 p. • big"rt-ml· 

tre marque Luft : 70 p. 
L'adjudication du 2-5-39 cooceroant l'a· 

ebat du pompea pour brouillard 
et div. aulreı articleı ıimilaireı a ete 
aouulee 

Bceufa : 60 pairea 
Articlcı en laiton et cuivre 

Provlalons 

Foin pour matelaa : 21 t. 
Haricota ıecı : 35 t. (aj.) 
Ble concaase : 15 t. - lentilleı rougea : 

15 t. • riz : 9 t. • haricotı ıeca : 15 t. -
olivea • ı t. • vermicellea : 5 t. • maca· 
roniı : 12 t . 

Gre a ıre 
Pli cach. 
Gro a ııre 

1500 -
997 50 

1952 68 
5600 -
937 ftO 

Pli cach. lıt p. 80 -
Publique 2150 -

Gre a i'r• 
Publique 4893 -
Gre a ire 

B) Adjudications a la surenchere 
Chauaaurea camelotea : 2600 paires - bot· Gre a i''' 265 80 

tea: 29 paireı (aj.) 
Zinc et plomb camelote ,, 
Articlea d 'ameublemeot Publique 

Ameublement de bureau " 
Macbi:no a tour • 

33 - Com. Acb. Iot. Tophane 24-4·39 14 -

Com. Ach. lnt. Tophne 24-4-39 15 30 
2sı 5o ,, 

" 
26-4-39 14 3) 

79~ Com. Ach. Comrn. Gen. Geod. Ank. 21-f-39 10 -

Com: Acb. Comm. Milit. Fındıklı 2-5°39 IO -

1a1 01 Com. Aoh. Eco• . .Monop. Kabataohe 28-4-39 15 -

232 as 
8~2 20 

Dir. Moaop. GitHOD 
n ,, 

Dir. Culture Eıkitehir 

~250 - Com. Ach. Mio. D6f. Nat. Ank. 8-6-39 15 -

112 -

146 46 
420 -
140 63 

375 -
161 25 

367-

40 -

26 73 

Com. Acb. Econ. Monop. Kabatache 2-5..a9 14 -
Vil. Kayıeri J-5-39 
Dir. Gen. Electr lıt. (reıtifie) 29-4-39 10 -
Com. Ach. lnt. lzmir 24-4--39 15 -
Com. Ach. Miniıt. Def. Nat. Aok. 7-6-39 15 -

n n 2!-4..aQ ı 1 -

,, ,, 

Medetin Autoritea Haymana ı94-39 10-
Dir. G6o. Türkkuşu Aok. 10-5-iS9 15 -

Com. Aeh. Int. Ankara 22-4-39 10 -

n " 
,, Tophane 27.4.39 14 -

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

Com. Ach. lnt. T ophaue 26-4-39 15 -

ist. Com. Perm. Municip. 24-4-39 14 30 
5eme Bareau Edcutif İlt. Takıim 28,5-5-39 15 -

Hriso Vergi Apr. 
Seme Bureau Exeeutif İıt. 24-4·39 9-

Alyanak Han 
2Cme Bureau Executif lıt.·Galata 25,2-5-39 lfJ -

F ermeDeciltr No 47 

u • .__............ 

• 
Müteahhitlerin Takviıtt1 

Cumartesi 22.4.939 

~o 1 

Bu~day tahmil ve tahliyesı (Toprak Maaullcri Ofiei Aıık:~i ıf 
Sabıt kdtüphane ve kalorifer bacasının Çeletoks ile tecrı 

M. ~)No ıruo ~O 
Havlu, gömlek, lastik, ayakkabı, elbige ve tulum (Yük•e 

Eoıtitüsü Rek.) No IOlO 
11
1 Y 

Kurşuni bez ve beyaz a.tarlık bez Uandar. Geo. f<oO' 
No 1020 

Bakla (Ankara Lvz) No 1020 
Tele.fon aantul binası İnş. (lıt. Telefon Müd.) No 1021 
idrofıl pamuk (M. M. V.) No 1021 1~ 
Dikenli tel ve çimento (Ank. Orman Fidanlık Müd.) N° 
• Kundura, çizme ve yemeni (İst. Komut.) No 1018 
Irmak fidanlığı elektrik teıi1ah (Aok. Vil.) No 1032 
Saman (İıt. Komut.) No 1032 
Kuru ot (Edirne Tümeni ) No 1031 
Tefri~at levazımı (Sivas C Müddeiumumiliti) No I031 I~ 
Pamuk çorap (Gümrük Muh. Gen. Komut. İıt. SAK.) N° 

Memento des 

Samedi 22.4.939 
J'# 

Chargement et dechargement ble (Officu Cerealeı An1' ~I 
Bibliotheque fixe et iıolation chemiaee calorifere (Mln· 

No 1020 
Eaauie-main, chemise, chaussurea en caoutcbouc, 

teur lnstitut Agricole) No 1020 
Toile griıe et toile blanche pour doublure (Comm. G~ıı· 

Atık.) No 1020 
Feveı (lnt . Ank.) No 1020 • 
Ooostr. bitiue centrale telephooique (Dir. Telephone• lıt·) 
Coton hydrophile (Min. Def. Nat.) No 1023 
fil barbele et ciment (Dir. pepiniere foret Ank.) No ıoZJ 
• Chauaaureı, botteı et pantoufles (Comm. İtt.) No ıozS 
Inıtal. electr. ~epiniere Irmak (Vil. Ank.) No 1032 
Paille (Comm. l.t.) No 1032 
Foin (DiY. Edirne) No 1031 
Articles d'ameublement (Procur. Gen. Sivaı) No 1031 
Chaussettea en cotoo (Com. Ach Comm. Gen. Surv. 

No 1033 

b) MUZ 

Malatya Türk Hava Kurumu Başkanlığınd•11 : 
Adet 

Koyun. derisi 6 
Keçi derisi 1 O 
Sığır derisi 27 g ~ ~. ~ 
Yukarıda yazılı kurban derileri 11 Nisan 93 ~ "'-

den itibaren yirmi gün müddetle açıktan artırııı•Y' 
mıştır. 

Jstanbul Sıhhi Mfteaaeaeler Arttırma ve Ekıiltme Kosısi' 

Şişli Çocuk Hastahaneıinde mevcut 28 adet Beb~" /.. 
pazarlıkla satılacaktır. Pazarlık 26.4.939 çarşambl\ günıl 
da Caialoğlunda Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürliil'6 ~;ı 
kurulu koıniıyouda yapılacaktır. Muhammen fiat 35 lir• dJ 
ti 525 kuruştur. l.tekliler karyolaları her j'dn komiıyoıı 
lirler. 

lıtanbul İkinci İflas Memurluğundan : . ~ '"
Müflis lsmail Hasana ait olup satışı il&n edıleı~ •,t 

beytiyenin satış günü müflis tarafından zaruri eşysıı ~ -~ 
ve eşyanın toplanması hakkındaki talebi üzerine ıeb ı: \ 

;;ı ıJ ~b 
eoya satıtı 22.4.939 cumartesi saat 12 de Aksar~)' tP'' ~ 
Sinema yanındaki mahalde yapılacaktır. lstiyenlerııı \ 
hazır bulunmaları il&o olunur. ' 

Kadık<>y V "kıtlar Direktörlüğünden : ( 
Alem dağında Sultan çiftlik köyü önündeki V8~1 ~ 

bu seneki otu açık arttırmaya çıkarılmıştır. İhnle5! 1 
Cumartesi günü saat 10 dadır. lıteklilerin Kadı.köf 
Müdürlüğüne müracaatları. 


