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Umum Tüccarların ve üteahhitterin mesleki Organıdır 
ıl 

EMLEKET 
HABERLERi 

1 
İsteklilerin en az 1000 liralık bu işe benıer i§ yaptı· 

ğına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden 
-----~= .. ~-::=--------------_...,.,- lstanbul Vilayetinden eksiltme tarihinden 8 gün evvel alın· 
İnşaat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita mış ehliyet ve 939 yılına aid Tıcaret Odası vesikalarile iel· 

A'AL a) MUNA 

meleri. 
İstanbul Belediyesinden : 

t" Afyon Ahmı için mı,lardır. Fiyatların düşmesi ih-
'•bit Ettiği Fiyat racatç ı ların mal yüklemekte ihti· 
'fg yatlı davranmalarından ileri gf:l-

l kaek CörUIUyor mektedir. Yerlı fabrikalarımı-z ise 
'ııt•lt M Anadolu malı yapaklardan kilosu ahsulleri Ofisi tara· 
ı, lttın alınmasına karar ve- !J7 kuruştan beş yüz balya ve 

l,t lnüstabıil ile tüccar elin Trakya yapaklarından kilosu 64 
·~llı.:ıakta olan afyonlar için kuru4tan yirmi bio kiloluk iki 

• •hit ettiti fiyat ve şartlar parti mal mübayaa etmişlerdir. 

Keşif bedeli :J05 lira 49 kuruş olan Karaağaç müessesa
tında yer altında yaptırılacak henzin tıukı açık ek:::iltııwye ko
nulmu~llır. Keııif ı;vrakılı• ~aı tuamesi Levazım Mü Hırlilğiinde 
görulcbilır. Ltekliler 2490 sayılı knnundn yazıla ve:sika \'e 22 
lira 91 kuruşluk ilk teminat makbul v ya ınektubıle heraber 
l l .5.939 per~ı.;nıbe gür ü 8aat 14 buçukta lJaımi Encumende 
bulu ıı ı1Jalıdıı Jar . 

Seyhan Vilayeti Dciimi Encümeninden : 
Dörtyol·Erıin ara; nda m'1h~elif yerlerde 3 bin ve Er· 

zin · Toprakkale arasında keza muhtelif yerlerde 2500 
metre tulündeki kısmm tamirat keşif tutarı olan 8229 lira· 
bedel ile açık eksiltmeye konulmuıtur. 

Elı:siltme 2 5.939 tarihine müsadif salı günU saat 10 da 
vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

'"t af • • • Geçen haftalard", Sovyet• 
\ l YOncuları memnun et· 
to dugu gibi, keodılerinin lere satılmış olan yeni parti tiftik· llııfrıı Beledıye Reıslığindeıı : 

27 .. ~.939 tıırılıın ~ kadar kapalı ıaıf u~ulile eksi ltmeye 

Bu işe ait keş;f evrakını görmek istiyenler nafıa mü• 
dürliiğüne müracaat edebilirler. 

~ola~aklarına düşünen tüc· lerin düıı gelen S:ıvyet vapuruna 
•a., o!ı•. müdüriyetine gide· yüklenmesine başlaomı,tır. Piya· 
C'ht 1ada yeni Htıflar için henüz faa· •"'-d ı ızab etmltlerdir. 

. Oluda afyon mıntakala· liyet baılamamıttır. Dün yerli 
~il t fabrikttlarımız tarafından da kil,. 

' L 1 abıil ve tüccarlar da· 
ııı:.ar d .u 54 kuruştan yüz elli b:ılya Ka-

t.~ ~r an zarar görecekle· rahiaar malı yapak satılmıştır. 

çıkaı ılaıı 3600 lira 1cJeli kt->şitli Haf a içme su tesisatı pro· 
je..,iııirı ıuuziıııi İ·İmı muayyen olan m ıddet içinde knrıuni ev· 
... at'ı lı:ıiı talıp ~ıkııı.,d ğıııdan l nisan 39 tarihinden itibaren 
hır dy miıdddle ııawrhk ııuretiyle ıı ınkasaya çıkarılmıştır. 

İsteklilerin 617 lira 18 kuruş muvakkat teminat ver· 
mesi ve bu işı yapabileceğine dair ehliyet veaikaıı almak 
üzere 2 nci maddede yazılı tarihten 8 gün eyvel vilAyete 
müracaat etmeleri lazımdır . 

ilaçlar, Klinik ve İspençiyari alat, Hastane Lev. 1 - Keşif bedelı 3600 iira olup uvakkat teminatı 270 'tıl~tıdeki vekillerine bil· ___ ,. 

'i~d ır, Bunun üzerine gerek KUsbe Satıhyor liradır· 
Sauısun Vilayetinden : d tıı gerekao afyon mınta· 2 - Pazaı lık Butra Ude lıye ~rı~ meninde yapılacaktır. 

')~ alakadar olanlardan bi· Sütlü inekleri beslemek için 
lı' t Ank .. d ·ı · Almanya, Hollanda ve Danimar· 
''t) araya gon erı mış· . 

'tl•r y·k k k l kadan pıyuamıza yapılan mür.ı· u se ma am ara · 

3 - llu ışe aıd şaı tna.uelet bilab d l Belı dıyelcr imar 
h~p!li Fen Şt flığıııd n a1ıual ılir. 

Samsun Memleket Hastanesi için 3900 lira muhammen 
bedelli 187 kalem ilaç ve tıbbi malzeme satın alınacaktır. 

Muvakkat teminat 292 lira 50 kuruştur. 
tderek ofısin kararını caatlarda ay çiçeği, keten, Vd su· 

'di1t1.. . . 1 sam küıbeleri iıtenilnıektedır. Bu . ~rını ve zarar arıaın . 
tıııi 1• ... ah d ki d hafta içınde bir miktar küıbe .. e ece er ır. 

\ ~---- ~ö~deril"!i~tir~ ~jy_aa~~aa kü•be 

'

tao
1 

ıırctei.R ruş arasında ıhracat ıçın satış ya· 
lGllft 1 d y . b' . . · 

Pılmakta ır. enı ır partı ıçın 
tıa - - h f .. d 

111 
Uçii.nou a ta11 ıçın e elli bin kilo alınacaktır. 

._.ltclan yapılmıt olan ibra· 
\1~\arı altı yüz otuz ıeki:a Almanların Verdikleri 

Permi MUsaadelerl 

İzmir İthalat Gümrüğünden : 
ve u'lt'ilf P~\tvrl'Çlnc 'caınıı' anu e. ınanıyet ve mı&tarı O\J 

metre murabbaı tahta döşeme 30 metre murabb~ı ıaph 
beton 3,20x2,20 doğrama ve yağlı boyası. Tah~ın veya 
keşfedilen bedeller 250 lira. Pazarlığın yapılacagı yer ve 
saatı ithalat gümrüğü 5.5 939 cuma günü sant 14.30 da. 
Muvakkat teminat miktarı 18 lira 75 kuruş. 

istekliler ilaç ve tıbbi malzemenin liste ve şartname· 
sını XPf.:~}./M~ı'l,. 'iJ:wrrariYıı~ie'iasha'yan pazartesi g&ınti 
saat 

1

15 te Vilay~t Daimi Encümeninde açık ekıiltme uıu· 
liyle yapılacaktır. . . . . • 

Eksiltmeye gireceklerin carı sene ıçınde Tıc~ret Oda 
sında kayıtlı bulunduklarına dair vesika ile temınat mek· 

tup veya makbuzu ibrazı mecburidir. . 
Eksiltme ve ihale 2490 numaralı kanunun hükUmlerıne tt_dardır. Bu ihracat mal· 

• '~ faılaaı Almanya ya ııön· 
Almanyanın çektiği 

~ Yeküou, dört yüz bin li· 
~ nıallar arasında : Yap
~ • ıı, nıubtelif hayvan deri-
~~~tı nıeynlar, ceviz küt~-
"ll tohumu ve mısırdır. 1-

llldığı mallar iıe balık, 
'" Yunaniatana balık, Po• - . ~ ttıtün ve afyon, lngiltere· 

-..'. lr.oıuervaaı, kitre, miıket 
"<ideler ihraç olunmuttur. 

~ ~ .. arhı Kalkıyor 
~'diy• iktiıat mildürlütil 
'hıurlannı nazarı dikkate 
tt narhtnı kaldırmıya karar 

Almanyadaki permi daireleri 
Türkiye ihraç mallarının aatın a· 
lınmaaını mabdud firmalara tah· 
ıiı etmit ve yalnız bu firmalara 
ithalat müaaadui vermişti. Ge· 
çen seneye kadar devam eden bu 
usulün dotru olmadıtını takdir ~den 
permi daireleri ithal müsaadesini bu 
sene ihraç· mevsiminde mallarımı· 
ıı atok olarak utan ve toplıyan 
Türk firmalarına tah11se karar 
vermiştir. Al.naoyaya mal ihraç 
edemiye11 fir ,nalarımızıo müıneı
ıillerinden bir koçı reçen ay i· 
çinde Almanyaya giderek alika· 
darlara yaziyeti anlatmışlardır. 
lthalit dairelerinin bu izahatı çok 

\İt, Bu karar b~le?i~e dai· 
t.. ~lal•nine arzedılmıştır. Ka· 
u"'tilt edilecek olursa önil· 
'-ı.:i baftadan itibaren tehirde 
-,ıllrı ıerbeat olacaktır. 

müsait karşıladıkları, piyuamı:ıı.a 

bildirılroiştir. 

Ankara Borsası 
26·4-939 
ÇEKLER ~-- Yapllan Zahire 

; \ Satıtları \ 

1 Piyaaamı:aa 306 too but· I 
~ ton un, 96 ton zeytin· 1 

ton 1 uaam, 28 ton mısır 
~ t, Yumutak buğdaylar 6, 

4,07 ,5 mııır 4,28 yulaf 
4.25, çalı faıulyuı 13,20 

1 '-fak f aıulya 12,20, nohut 
~ l, 10, iç fındık 91 ,5 kurut· 
lllQuıtır. Bır partı kaba af
~,5 kuruıtan verilmittir. 
tıftiklerinden bir parti ki· 
I~ kuruıtan ıatılmıtlır. 

Londra 

Nevyork 
Pariı 

Milin o 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brilkıel 

Atina 
Sof ya 
Madrit 
VarfoVa 
Budapefte 
Bükreş 

Belrrad 
Yokobama 
Stokholm 

5.93 

126.66 
~.3550 

6.662.5 
28 4575 
67.3875 
50.815 
21 33 

1.0925 
1.56 

14.035 
23.8450 
24.9675 
0.9050 
2.8925 

34.62 
30.542.5 

Yukarda yapılacağı gösterilen işlerin eksiltm~si pa
zarlıkla yapılacağından talipler~n. i~ale saat.~nd~.~ -~ır saat göredir. 
evveline kadar teminat akçelerını ıthalit gumrugu vezne· Kütahya Vilayetinden : . 
sine yatırmaları, . . t t .4.939 tarihinde ihale edilmek l\ze~•. ~emdıden ek· 

İşin yerini görmek ve daha fazla tafiilat .n~mak 11tı· ıiltmeye konulan viliyet Merkez has~anesı ıçın alına~ak •: 
yenlerin her gün ithalat gümriiğü levaz m s~rvısıne milra· \ meliyat ma~aaı ve otoldava yapılan ılAna rağmen ıhale~ 
caatları. giinü talip çıkmadığından 2490 numar~l_ı artı_rma ve •d 

siltıne kanununun 47 inci maddesi mucıcınce .hır. ay zarfın a 
Sanı::ıu Vilayetindeıı : pazarlıkla ihalesine karar verilmiştir. lsteklılerın. bu mtld· 

E~"iltmeye konuldn iş: Havza Muhnsebei Hu usiye daire· det zarfında muvakkat teminatlarile Vilayet Daıml Enen· 

si binasının tamın. . l um~e~n~i~ne:_;m:;ü~ra~c;a;a~t;la~r~ı·~~~~!!!!!!!~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!9!~ 
1 - Keşif bt>deli 747 lira 41 kuruş ve muvakkat tcmınatı e • (T • M l 

5
r. ı· 

9
; kuru"tur Elektrik Havagazı,Kalorıfer esısat ve a z. 

o ıra , .. b ·· ' 
- l k t" ı ••• ·J - İhale 4 Ma) ıs 1939 tarHıinP. rastlayan perşeıu e gu· 1 

rlu .. .. aat l5 de Vilavet Oaimi enciimeninde pazaı ı sure ıy e l 
.., k / y era tı kablo ve çıplak bakır kablo ve çubuk alına· 

yapı';c~l~~~ işe ıı.it n11ak şunlardır: caktır. Bak İstanbul Elektrik İşleri Um. Müd. ilAnlarına. 
A - Keşif dt'ftnı 
B - Pıoje 

\ 

C - Fenni, hu:;usi şartnumc 
D - Eksiltme şarlnanıe!i.İ 
E - Mukavele sureti . . . 

1 4- Pazarlığa gir hilmek için bn işi yapahı~cceğt~ıe daı~ 
Vilayet .Nafıa Müdiirlüğünde.n alınacak ehliyet vesıkası ıl~ carı 
scnP. içinde Ticaret odasında kayıdh bulunduğuna daır ve· 

ıika. k h .. N 

\ 
5 - istekliler bn işe Rit e\ r~I-~ par~.~ız o!ara e: gun -~ ': 

fıa Müdürlüğünde v11 Vilayet Daıını encuınenı kalemınde gore 

bilirler. 
b- İhale 249~ numarah kanun hükümlerine göredir. 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden : 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

5110 metre yatak kılıfh~ı bezı: alınacaktır. Pazarlıkla ek· 
.lt . 2 5 939 !Salı günü saat tS de Tophanede İstanbul Le· 

sı mesı · · N.. K d 
v\lzıın Amirliği Satınalma Ko. da yApıl caktır. umune. o. a 
görülebilir. isteklilerin kat•i teminatlarile bera,ber belh saatte 

Ko. na gelmeleri. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden '. . . . 

K lunmz hadPmeleri için 20 takım elbisP. ve 1şç1ler ıçııı 
urun k "IA d'l 

25 adet iş tul\lmunun ihale günü. ~2.'4.'<-13_9 olsr~. -~ n e ı . 
mi;(ti. Baz1 teknik meselelerin tetkıkı ıçm ıhale gunu 28.~.939 
cuma günü seat 10 a tehir ve talik edildiği_ ve mezkO.r gun. ve 
saatte rektörlük binasında ınüte~ekkil komı yon tarafından ıba· 
le yapılacağı. 

Nakliyat-Boşaltma-Yükletme , ~ 'rlttlk Satı,ıarı 
~tlki 1nn ihracat tüccarları Moıkova 23.9025 

12 5.939 cuma günü saat 14 te İstanbul Maarif ~üdür 
lüğü eksiltme Komisyonu odasında 1782, ta ~ira keşıf be· 
d ll" Mevlevihane kapısı Fatih 22 inci okul bınasında yapı· 
l:c:k orta okul tadilat ve tamiratı açık el<siltmiye konul· 

1 
muştur. h - Ankara İnhisarlar Başmüdürlüğiinden : vilayeti tıftilderinden ve 

107,5 kuruştan aekHn bet 
•• Kırtehiria maden mınta· 

k~ftiklerinden kırk bet, bal· ı 
~'" 100 kuruttan 1atıD al· 

ESHAM ve TAHVİLAT 
Erııani 

Sıvaı - E,surum 1, 
1938 Y. 5 lkramiyeli 

19.-

19.475 
20.50 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, ususı ~e 
ve fenni ıartnameleri, proje, keşif dairesinde görUlecektır. 

ı Muvakkat teminat 150 liradır. 

939 
katımıza 

mali ytlı tçinde Ankeradaki depolarımıza ve mülha· 
ı;evk edilecek dolu tütün ve içki sandıklariyle dolu 
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l sta n b U I Merkez HAii Yat Sebze ve 

List • 
Si Meyve flatları 

- 25.4.939 Sah günü -Bu gün il~n olunan münakasa ve müzayedeler 
Sakıı; kabağı kilo 80 90, Taze soğan Demet 

Cinsi Şekli Mubm. bed. Temiaat Müracaat yeri Gün Saat 
Yer fasulyesi " 

-, ,, sarmıaak 
Elma Amasya 

,, Ferik 

" kilo 

A) Münakasalar 

ln,aat, Tamirat, Nafia ı,ıer!, _!'lalzeme Harita 
Paz. 250 -

Aç. ekı. 747 41 

Aç. ekı 1782 13 

haçlar, Kllnlkve lspençlyart allt, Hastane Lev. 
A k 3900 haç v• tıbbi malzeme : 187 kalem ç. e s. 

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

Yatak kılıflığı b~ı:: 5110 m. _ Pu. 
Elb.ıe: 20 takım-işçi tulumu: 25 ad. (temd.) - -

Nakliyat ao,altma:_: Yükletme 

lobiaarlar mamulatı nakli Aç. ekı. 

Mahrukat, Benzin, Makine yaDları v.s. 

Benzol : 128 t. (şart. 205 krş.) 
Makine yatı : 
Mazot • 3 t.-makine ya2J : 250 k. 
Ga:ı. yatı : 90 teneke 
Odun: 65 t. 
Mangal kömürü : 1 ,8 t. 
Sömikok : 8 t. 
Maden kömfirü: 128 t. 
Döküm koku : 60 t. 

MUteterrlk 
Ahşap k~priilere konacak l..,.ha: ~l ad. 

(temd.) 
Delik tezgahı, amerikan malı makkabı, 

muhtelif No. h ete v.s. : 28 kalem 
A.ıa yaldız. uç bobin : 400 ad. 
Kırmıu hareli alemınyum katıda : 12000 

tabaka 
Yapı mal:ıemui Rami kışlası tamiri için : 

t2 kalem 
Bakım müstehlik malzemesi : lO kalem 

1\.oyun etı, ıut, e mek, şeker, çay, yu· 
murta, sabun v.ı. erzak ve sebze : 32 
kalem 

Butday kırdırılmaaı : 2000 t. 

B) Müzayedeler 

Pamak mensucat, yün mensucat, petrol, 
motorin, vapur direği v.ı. 

Çam odunu : 50 t. 

Singer diki• makine edevab : 8 kalem 
Çam atacı : 232 ~ m 3 

Kapalı :a. 
Aç. eks. 

,, 

" 
" 
" ,, 
" Aç. eks. 

Paı. 

,, 

Aç eks. 
Paz. 

Paz. 

" 
Aç. eks. 

Kapalı z. 

Aç. art. 

" 

" Kapalı z. 

40000 -
k. o 31 

225-
650 -
72 -

216 -
2240 -
3000 -

532 14 

448 92 

1029 -
220 32 

12994 94 

1048 _: 
m3 4 90 

ispirto bidonlarının ve bunlara ait hoş kapldrın aşağıtla yazılı 

mahallere bir sene müddetle ta ınma ı i~i şarınanıeıeri veçhi· 
le açık eksiltmeye konuhnu~tur. 

Açık t:ksiltme ve ıhale muamele i 12 5.939 tarihinde :':aat 
15 te hankalar caddesinde baş müdürlüğümüz binasınrla topla
nacak komisyonda her mahal için ayrı ayrı icra edileceği \e 
Lir senelik nnkliratın muhammen bedelinin % 7,5 hesabiyle 
muvakkat teminat paraları da hrr hiri hizasında gö ... tf'riJmiş 
olduğundan taliplerin şeraiti anlamak için şimdiden satış şube
mize müracaat etmeleri ve açık eksiltmeye girecekleriu de ilk 
teminat paraları ile gelmeleri ilan olunur. 

Nakliyat mahaıli llk teminat parası 

1 - Ankara merkezi 
2 - Çankırı merkezi 
3 - Çankırı Şabanözü 

4 - Çankırı - Ilgaz 
S - Yahşihan • Keskin 
6- Polatlı· Haymana 
7 - Ankara - Ayaş 
8 - Ankara· Nallıhan 
9 - Ankara - Bala 
10- Ankara Kızılzacahamam 
l 1 - Ankara· Beypttzarı 
12 - Ankara · Çubuk 

Lira Kuruş 

300 

29 

20 
52 
12 
42 
35 
5-1 
45 
30 

80 

25 
50 

30 

Adıma İnhisarlar Ba§müdürlüğünden : 

Adana inhisarlar Bnşmüdür1üğünün eski ve yeni istasyon
lar anbarlar, idarehaneler, gazhane ve imlahane ve barut de-

posu arasında sevk ve nakl edilecek olan ve 5 milyon kilo 
tahmin edilen balya halinde yaprak tütün, sandık içerisinde 

Ayşe kadın faa. " Domateı kır 

...... , 

: 5 ~ " 
Patlıcan " 

,, İnebolu 
Badem 1, a 

5 U• Bakla " 
3 5, 
7 9, 

10 13, 
2 3, 
2 4, 

" Kestane ,, ' ..ıı 
Araka • 70 ıuw Muz. yerli çür. ,, 

18 75 İımir ithalat Gümrüğll 5-5-39 14 3Q Bezelye " l IO ...... 
• ecnebi ,, .f t5ı 

Pıraıa ,, 
Malta erij'i ,, J ıSo 

bpanak ,, 
3 5, 
ıo 20, 

Çilek Eretli • 100 '1J'ı 
5S 95 Samıun Vilayeti 4-5-39 15 - Havuç n Ecnebi lımon 100 ad. 142 " 

Taze yaprak ,, Port. Dörtyo 180 pak. - -" 

150 - İst. Maarif Müd. 12-5-39 14 -
Hıyar ,, 
Kereviz kök ,, 3 4, • ,, 150 " 4;; ~ 

292 50 Samsun Villyeti lst. Sıhhat Mftd. 

Tophane Lvr;. S \ K. 
Yilk. Ziraat Enstitüsü Rekt. Aıak. 

- - Ank. inhisarlar Başmüd. 

107l - M. M. V. Sı\K. 
Afyon Belediyesi 

81 - " " 16 87 Samsun Vilayeti 

48 75 " " 5 40 ,, " 16 20 " n 

168 - n n 

225- Ask. Fabr. U. Müd. SAK. Ank. 

Samsun Belediyesi 

67 34 lst. Beledlyui 

77 75 inhisarlar U. Mtıd. 
16 50 " " 

İst. Komut. SAK. Fındıklı 

• " " 
Samsun Vilayeti 

974 62 Tophane Lvz. SAK. 

İst. Gümrükleri Başmild. 

izmir Vilayeti Muhasebei Husu-
aiye Müd. 

78 60 İat. Jandr. SAK. 
854 07 Antalya Orman Müd. 

15·5 39 15 -

2-5-39 15 -
28-4-39 lO -

12-5-39 15 -

l5-5..a9 l5 -
2~-39 14 -
2-~-39 14 -

15-:S-39 15 -
15-5-39 15 -
15-5-39 15 -
15-5-39 15 -
15-5-39 15 -
22 5.3~ 14 -

3-~.ag 

28·4..iQ 14 30 

16·5-39 14 -
16-5-39 14 30 

2-5-39 14 -

2-5-39 14 30 

15 5.39 11 -

11-5-39 15 -

11-5-39 13 -

29-4-39 15 -

2-5-39 ti -
8-5-39 10 -

mamul· tütün mü;ıkirat, barut ve patlayıcı maddeler \'e çuvallı 

tuzlar ve bilciimle eşyanın nakli işleri tarihi ih . Jı>den 31 5-940 
tımhıne kadar bir sene müddetle açık eksiltmeye konulmuştur .. 

Eksiltme 22.5.939 tarıhine rastlayan pazartesi günü saat 
16 da inhisarlar ba~nıüdürliiğü biııasında komisyon huzurun· 
da yapılacaktır. 

Şdrtııameyi görmek \ 'C fazla tafsiltit almak isteyeıılt'r sıı
tış şnbP.sİne müraca t etmelidirler. EkElltmeyc i~tirük etmek 
isteyrnler ihaleden evvel yüzde 7 ,5 güverıme paraı;ı olan 91 
lirayı maklıut mukabilinde ba~ müdüriyet veznesine yatırma· 
lıdırlar. ____ ,........,. ______ -=--------...... "'"""= .......... ~· cıs z 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. 

Çanakkale Mst. Mvk. Satmalma Komisyonundan: 

Çanakkale Msı. Mv. için 40000 kilo benzin 8.5.939 pa
zartesi günü saat 10 da ÇanakkaJede Mst. Mv. Satınalma Ko
misı·onunda kapalı zarfla yapılacaktır. Tahmin bedeli 10000 li
radır. ilk teminatı 750 liradır. İsteklilerin ticaret veıikalarile 
kanunun 2,3 cü maddelerindeki vesaikle birlikte ihale saatinden 
bir saaı evvel zarflarıaı Çauakkalede Mıt. Mv. Satın&lrna Ko· 
misyonuna vermeleri. Hususi ve fenni şartnamesi İzmir, lst. 
Levazım Amirlıkleri ve Balıkesir, Ezine, Gelibolu ve Çanak
kalede Alikeri SatınaJma Komisyonunda görülebilir. 

Selimiye Askeri Satınalma Komisyonundan: 
Selimiye tümen birlıkleri içiıı 50,()(J() kilo fırın odunu ev

safl dahilinde satın alınacaktır. Pazarhğt 1 mayıs 939 pazartesi 
günü 5aat 14 ltı yapılacaktır. lsıekJilninin belli gün ve .saatte 
kat"i teminat paralarile birlikte Selimiyedeki Tümen Satınalma 
Komisyonuna gelmelcd. 

Milli Müdafaa VekAleti Satınalma Komisyonundan : 
128 ton benzol alınacaktır. Muhammen bedeli 40960 

,, yaprak demet 2, 3, 
Engınar adet -l to, 

,, Alanya 48 ,, J75 ~ 
,, " 64 " ~ ..,. 

80 " "'"" Jfl 1 00 ,, :J4I" ,, 

20 25, Karnabahar ,, " n 

- 310 
" " " 3(JO "" '..... 

küçük " 6 
" 2 3, Marul n 

" " 
Yeşil &otlata 100 25 50, 

demet 8 3, Pancar 
Maydonoz 

,. Rize 80 bat 1J5 ..ıl '-'t 
,, " 1 00 " 850 "; t\i 

De: re otu 
Nane 
Kırmızı turp 

" -,40-,60 
" -,40 ,60 
" - ,50-75, 
" -,i5 l, 

Mersin yat. 120 sand. g50 
" ,, 160 " 
" ,, 200 büyük -
n ,, 200 küçük 

• 
İstanbul Belediyesindefl' 

. ...., ıııt 
Çubuklu Gaz depolarına lüzumu olan ve hepaın~ ,_,-

92 kuruş bedel tahmin edilen delik tezgahı, Amerı~•"ıı•ll' 
matkabı mııhtclıf numaralı eğe ve buna benzer 2 L• fl 

' l t L' t ·ı evr• ... il muhtelif malzeme pazarlığa k<_>nu m.uş ur. .ıs eaı e u \ok, .. 
ümen kaleminde görülebilir. lsteklıler 67 lıra 34 kur t ~ 

:inat makbuz veya mektubile beraber 28.4.939 cuıtı• 
saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

. K l fl eklil lira ilk teminat 3072 lıradır. apa ı zar a M V· 
15 j 939 pazartesi günö ıaat 15 de Ankarada M. , 
tı~aima ko. da yapılacaktır. Şartnamesi 205 kur~şa lll 
rada Ko. dan alınır. İs~e~lileri.n kanu~un 2,3 cu. il'~ 
· nde yazılı vesailde bırlıkte ılk temınat ve teklıf 

~:rını ihale saatinden bir saat evveline kadar Ko. n' 

meleri. 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Merkez 
d 

Tahmin edilen bedeli 3000 lira olan 60 toıı ,,.-
--- • _..,_...,.. ... '"""' .. &.&.•M .. M• Ut.&.&U.l.U ;&ıiM._awr.aug• ..__.ı... tf 
alma komisyonunca 22.5 939 pazartesi güne ıaat ı4 
çık ek~iltme ile ihale edilecektir. Şartname parasıı 1" 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 0 

lira ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki f 
le komisyoncu olmadıklarına ve bu işe alikadar til ...d 

olduklarına dair Ticaret Odası vesikasiyle mezkur r 
saatte komisyona müracaatları. 

Afyon Belediye Riyasetinde• : 
Elektrik Hntralının 939 mali yılı ihtiyacı olall 

çok kalın makine yağından 4000 ve D. T. E Eıtr• 
makina yağından 1400 kilo makina yağının elektrik ,ı 
hna teslimi beher kilosu 3 L er kuruı muhammen bed 
rinden 15 giin müddetle münakasaya konulmu§tur. 

İhalesi 2.5.9:39 salı günü saat 14 dedir. 
Şartlarım vesair hususatmı öğrenmek istiyenler bft 

belediyeye müracaatla öğrenebilirler. 
İsteklilerin belli gün ve saatte dairei belediyed• 

lanacak olan encümeni belediyeye müracaatları. 
• * • Belediye ve hususi idare nümune fidanlığı •11 

yacını temin eden motörün 939 mali yılı ihtiyacı olall 
kilo mazot beher kilosu 10 kuruştan ve 250 kilo 1014 
kalın makina yağının beher kilosu 31 er kuru§ muh• 
bedel üzerinden 15 gUn müddetle mtlnakasaya konll' 
Eğreti teminat 81 liradır. 

İhalesi 2.5.939 sah günü ıaat 14 tedir. 
Şartlarını vesair hususatını öğrenmek istiyenler b~ 

· belediyeye müracaatla öğrenebilirler. Taliplerin belit 
ve saaatte encümeni belediyeye müracaatları. 

• • • 
Gaz yağı, manıal kömilrü, ılSmikok alınacaktır. Bak : 

ıütuaunda Samsua Viliyeti ilinıoa. 

Müteferrik 

Samsun Vilayet Makamından : 
Açık eksiltmeye konulan ve talip çıkmamaıındall 

layı arttırma mllddeti 10 gün temdit ve ilAn edilen 6 
reden fazla açıklıktaki ahşap köprülere konacak 53' 
11 kuruş muhammen bedelli 21 levhaya ihale gDnÖ 
3.4.939 tarihinde talip çıkmadığından bu levhaların bit, 
mllddet içinde pazarlıkla yaptırılmasına karar veril 

Taliplerin muvakkat tminatlariyle 3.5.939 tarihi11' 
dar her gün vilAyet daimi encümenine mtlracaatla 
lıia iıtirak edebilecekleri illn olunur. 
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~ll~ul Komutanlığı Satmalma Komisyonundan : 
llıı kışlasında yaptırılacak tamirat için 12 kalem ya

l• nıesi satın alınacaktır. Pazarlığı 2.5 939 salı günü 
~ Yapılacakhr.İsteklilerİn!n belli gün ve saatte Fın-

11 °nıutanhk satınalma komisyonuna gelmeleri. 
' IQ kalem bakım müstehlik malzemesi satın alı
ı' Paıarhğı 2.5.939 ıalı günü saat 14,30 da yapıla-
~t•ldi!erinin belli glln ve saatte Fındıklıda Komu
tınalına komisyonuna gelmeleri. 

• • • 
. ~~ldıı Ye aleminyum kAğıdı alınaeaktır. Bak : İnhiıarlar 

-.nlaruu. 

* ~t * • 
~Q dıt otomobil liatikleri alınacakhr : Bak İıt. Elektrik İf• 

d İllnlarına. · 

Zahire, et ve Sebze: 

Samıun Villyet Makamından : 

'e ltleyve 

Miktarı Munk. te. 
Lira 

- --- - - ---
28 rıoo 187 -
13 700 277 50 
7 600 57 
7 600 57 
1 600 108 

130 5 85 
3 700 83 25 
4 800 72 

880 6 60 
8~ 5 
260 2 73 
420 2 52 
660 6 

3 500 13 12 
1 900 7 12 

13 000 -48 75 
ı 000 15 

270 4 05 
210 7 ~7 
265 5 
140 2 IO 

6 300 7 15 
35 s ıo 

125 2 82 
800 4 20 
370 5 55 
270 5 47 
800 3 

1 303 34 12 
1 040 7 80 

Muham. bed' 
Lira 

2 493 75 
3 699 

760 
760 

1 440 
58 50 

1 '10 
960 
88 
65 60 
36 40 
33 60 
79 20 

175 
95 

650 
200 
5.ı 

96 75 
66 25 
28 
9 1 50 

108 50 
3~ 
56 
74 
72 90 
40 

455 
104 

60 paket 3 39 
128 ton 168 2 240 

8 ,, 16 20 216 
1 800 kllo 5 40 72 

65 {)()() ,, 48 75 650 
'1 . 90 ten. 16 87 223 
tnleket •e Zühreviye Hastahanelerinin 939 mali yılına 
' cinı ve miktarları, muhammen bedelleri ve muvak· 

~t lniktarları yuılı erzak ve mahrukat Mayııın 15 inci f atı naat 15 te ayrı ayn ihale ed imek t1zere açık ek· 
~tı'-1.nuştur. 

4 •lt 2490 numaralı kanun hükümlerine göre Vilayet 
•G t~~ninde yapılacddır. . . . 

1 ıltıııoye 1ıircceklerlo aşatıdakı veıııkaları ıbraz etme-
t, 

~-f 1 •tıae içinde Ticaret Oduıcda kayıdlı bulunduklarına 

\t . 
' lnaddcnio hizasında yazılı miktarda it Baokn1ıoa ya-
~~'kkat temin:ıt makbuzu (Encüınen para kabul edemez). 

'I ~•iltrne tartnameleri Vilayet DPimi Eıı ctımen kalemin 
'
1l&t almak ieleyenler her 1ıün görebilirler. 

''• 11 •11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

~ktep ve Hastanelerin -

b) 
lstanbul Belediyesinden : 

Neft sanayi anonim şirketinin bim., buhran \'ergisinden 
vı belediye rüsumundau belediyeye borcundan dohtyı haciz 
altına alman A. Kavağında Umur yrrinde eaki 105, 107 yeni 
21 ve 2 l /1 No.lı kagir fabrikan ın dört tarafı du' arla çevrili 
ve bir kigir yazıhane ve yine k!gir kimyahane ve 2 J / l al at 
ve edevatı ıahite, 13 adet muhtelif tonda tank \e tuğla ile 
çevrili iki adcı taktı r ka zanı, kagır tt ğ aJ ı ıJu ç vı :li iki bu
har kazauı, bir add atelJ r rl eı unnndn ik t ı~i torn tezgAhı, 

bir mak'ap, bir motör, l.m dinamo, hır buharla müteharrik: 
istim makinesi ve diğer kaeir bina dahilinde ~ adet buharla 
müteharrik bomba, ve bir adet bava makinesi ve iki adet kuyu 
ve bir adet tasfiye kazanı ve yine 21/1 No.da da ortadan bö· 
lünmilş bir kat ve üzeri galvaniz aç ile kapalı kAgir depo tah
sili emval kanununun 13 üncil maddesine göre muhammen 
bedeli olan 14 l580 lira bedelle tarihi ilAndaıı itibaren l 1 gün 
müddetle Heykoz İdare heyetinden satılığa çıkarılmı§tır. 

Şartnamesini görmek ısteyen taliplerin bu müddet içinde 
Beykoz Belediye tahsil başmemurluğuna müral!aatla har gün 
malumat alabılecekleri ve muhammen bedelin yüzde 7 ,5 olan 
10619 lira 5Q kuru§ müzayededen evvel nakten veya muteber 
bir banka mektubu ile birlikte ihale günü olan 2 .5.939 salı 
giinü saat 10 da müracaatları ilan olunur. 

\Devamı 4 üncü sayfada) 

İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 
1 - Malzemenin cinsi ve miktarları ve satılma şartları tart

namesinde yazılı sekiz kalem Singer dikiş makine edevatı 2 mayıs 

939 salı günü sant 11 de açık arttırma ile satılacaktır. 
2 - Satılacak malzemenin tahmin bedeJi 1048 lira ve ilk temi• 

naiı 7d lira 60 kuruştur. 
3 - Şartname ile satılacak malzeme her gün Komisyonda gö

rülebilir. 
4 - İı.teklilerin ilk teminatlan ile ya21lı gün ve sutte Komi•· 

yonda bulunm ları. (2876) 

Muhabere ve Münakale Vekaleti İstanbul 
Elektrik İşleri Umum Müdürlüğünden : 
1 - Muhammen bedeli (35091 , 1 J) otuz beş bin dokun bir li

ra on bir kurLJ Ş muvakkat teminatı (2631,83) iki bin alh yüz otuz 
bir lira seksen üç kuruş tutan muhtelif (44475) kırk dört bin dört 
yüz yetmit beş kilo bakır çubuk ve çıplak bakır kablolar ile , mu
hammen bedeli (57465) elli yedi bin dört yüz altmış bt ş lira ve 
muvakkat teminalı (4123.25) dört bin yilz yirmi üç lira yırmi beş 

kuruş tutan {65850) altmış beş bin sekiz yüz elli metre muhtelif 
yer altı kabloları ayn ayn kapalı zarf usulıle eksiltmeye konmuı 

tur. 
2 - Eksiltme : 
Çıplak bakır kablo ve çubuklar 23.5.939 salı, yeraltı kablolan 

29.5.939 pazartesi günü metro han bina&ının 5 inci katında toplana
cak olan komisyonda saat 15 de yapılacaktır. 

3 - Şartname ve mukavele projeleri 
Çıplak bakır tel ve çubuklar için 175, yer altı kabloları için 

287 kuruş mukabilinde idare veznesinden tedarik ed ı lebilir. 

4 - Bu işlere girmek istcyeııleriu 2490 numaralı kanun ahka· 
mina uyiun olarak teklıflc: rini eksiltme günlerinde aaat 14 de mak-
buz mukabilinde Komisyona vermeleri ilan olanur. (2783) 

Posta Telgraf ve Telef on F abrikaıı 
lViüdürlüğünden 

Fabrika ambarında mevcut tahminen J3j6 kilo grafıt açık art· 
tırma ile sablacaktır. 

Beher kılosunun muhammen bedeli 10 kuruş ve temnmıııın 
muvakkat teminatı 25, 17 liradır. Arttırma 8.5.939 tarihine rastlayan 
pazartesi iÜDÜ saat 15 de yaplacaktır. lsteklileriıı ljartnameyi gör
mek için her iÜn arttırmaya girmek için de muayyen gün ve saatte 

İhtiyacı olan Bat-
: Fabrikada müteşekkil. Komisyona müracaatları. 

; ~~ 2- 4 

taniye, Yatak, : 
yorgan çarşaf § Muhabere ve Münakale Vekaleti 

ve H'avluları ~ lstanbul Elektrik İşleri Umum Müdürlüğünden: 
İstanbul, Sultan Hamam 

(Tel. 20625) 

376 tTel. 40007) 

= Muhammen bedeli 3609.56 üç bin altı yüz dokuz lira elli altı 
;;; kuruş olan 44 adet dış ve 44 adet iç otımobil lastiklerinın 15.5.939 
: pazartesi günü saat 15 de açık eksiltmeıi yapılacaktır. 
§ Eksiltme Metro banda 5 inci katta toplanan komiayonca ya-
: pılacaktır. 
§ Bu işe aid şartnameler Metro handa 7 inci katta Levazım Mü-
= dürlüiüDden parasız olarak dağılılmaktadır. 

ı,,,, de arayınız . . . ~ isteklilerin 270,72 iki yüz yetmış lıra yetmit iki kuru.lak 
ltı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111İ muvakkat teminat ve kanuni vesaikle mezkur gün ve aaatte Ko· 

4 
~~ltabhıtler 

..........._._.~--~ misyona müracaatları Hin olunur. (2840) 

~, k AS A'Y 1 
~~kip ederler 
~b 

\,il Gazete 
'-ıin rehberidir 

1 Mayıs Bahar Bayramı 
günü göğüslerinizi Türk 
Maarif Cemiyeti roze-

tiyle süsleyiniz . 

)'t •ahibi ve yazı itleri Direktörü : lamail Girit 

liaııtdıtı yer : Merkez Baaımevi, Galata 

1- İdaremizin Paşabahçe müskirat fabrikası için 
plan ve şartnameleri mucibince 7 adet maa teferruat ta
hammür kabı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

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

111- Eksiltme 11 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 malz:emenin teferruat ve e-.safım gösterir teklifle· 
rini münakasa tarihinden lO gün evveline kadar İnhisar
lar Umum Müdürlüğü müskirat fabrikaları Şubesine ver
meleri ve münakasaya iştirak vesikası almaları ll:ıımdır. 

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

makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek 
olnn kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 14 de ka
dar yukarda adı geçen Komisyon Başkanlığına makbuz 
mukabilinde vermeleri )Azımdır. (1922) 3-4 

• • • 
Cinsi Mikdarı Muh. Be. % 7,5 te. Eksiltme şekli 

Lira Kr. Lira Kr. saat 

------
AlA yaldız uç 400 adet 1029 - 77 75 Aç. eks. 14 

bobin 25,28,29 sif 
m/m lik 

Kırmızı h4reli t 2000 sif 220 32 16. 60 Paz. 14.30 
aleminyum kA- tabaka 
ğıdı 

1 - Şartname ve ntlmuneleri mucibince yukarda cins ve 
mikdarı yaııh 2 kalem malzeme hizalarında g6ıterileıı uıul
ler le satın alınacaktır. 

il - AlA yaldız uç bobinin beher milimi 8.75 kurut 
ve kırmızı aleminyun kağıdının beher kilosu 229.5 kuruş 
hesabiledir. 

111 - Eksiltme 16.V.939 Salı günü hizalarında yazılı 
ıaatlerde Kabataşda Levazım Şubesi Müdüriyetindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve nilmuneler her ıftn sözü geçen ıu
beden parasız alıcabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve sa· 
atte % 1,5 güvenme paralariyle mezkur Komiıyona gel-
meleri. (2892) 1-4 

• • • 
Cinsi Miktarı Mub.Bed. %7,5 T. Eks. tekli 

Li. Kr. Li. Kr. glin ve saati 
-- ---- ------

Asit sut- 950 Kilo 1140 .- 85. 50 aç. eks. 3.V.939 14.30 
rik 

Asit tar· 
tarik 

Tanenal
ltol 

A•it sili 
fürü 

Terden 
füzüvar 

Fosfata· 
monyak 

650 

400 

1000 

100 

ıso 

" 

" 

" 
,, 

,, 

643.50 48.23 
" 

,, 14.45 

1380 .- 103.50 " " 
15 

420 .- 31. 50 pazarlık 
" 

16.ao 

150 .- 11. 2S 
" 

,, 15.45 

225.- 16.87 ,, 
" 

16 

JelAtin 450 kg. 67.S .- 50. 62 aç. eka. ,, 18.30 
Rondelkü· 550 ,, 193 .- 14.48 ,, 4.V.939 14 
kürt 
Şarap ma· 463 litre 944 .- 70. 80 ,, 

" 
14.30 

yası 

"5 kalem,, 
I - Yukarda cins ve mikdarı yazılı rem'an 9 kalem 

şarap mayası ve eczası mubayaa olunacaktır. 
il - Alım şekilleri muhammen bedelleri, muvakkat 

teminatları, eksiltme gün ve saatleri hizalarında gösteril· 
miştir. 

111 - Eksiltme Kabataşta Levazım Şubesi Müdllriye· 
tindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün ıöıü geçen Şubeden pa
rasız alınabilir. 

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve sa
atlerde % 7,5 güvenme paralariyle birlikte mezkur Komiı· 
yona gelmeleri. (2587) 3-4 

• • • 
Cinsi Miktarı Mub. bed. % 7,5 te. Eksiltme 

lira krf . lira krf. şekli ıaatı 

Muhtelif eb' 40,599 M 3 1826 95 137 01 Aç. eks. 15 
atta çıralı 
kereste 

1 - Yukarda miktarı yazılı çıralı kereste açık eksiltme 
suretile satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli , muvakkat teminatı, eksiltme 
saatı hizasında gösterilmiştır. 

III - Eksiltme :..8 iV 939 cuma günü Kabata7ta Leva· 
zım Şubesi Müdüriyetindeki Alım Komisyonunda yapı

lacaktır. 
iV - Şartnameler her gün aözü geçen Şubeden pa• 

rasız alınabilir. 
V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve 

saatte % 7 ,5 teminat paralarile mezkur Komisyona gel-
meleri. (2714) 4-4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

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

Cahier des Charg-e' 
Jours Heures 

d'adjudicat. eatimatif provisoire 

A) Adjudications au Rabais 

Constr. plancher en boiı porte ete. a la 
bat. douane 

Rep. bit. Dir. Comptabilite particuliere 
Repar. et modif. bati ııe eaole a Fatih 

Gre a ıre 

Publique 
,, 

250 -

747 41 
1782 13 

18 75 Dir. lmportation Douane lzmir 

55 95 Vil. SııMıun 
1~0 - Dir Culture İst. 

5.5.39 14 30 

4-5-39 15 -
12-5-39 14 -

!:_rodulte Chlmlqu t harmnc utlque -lnstrum nt Sanltaire -Fournltur pour Hopltau~ 

Medieamenb et articleı sanitnires: 187 Publique 3900 -
lots 

Hablllem nt - Chaus uros - Tlssus - Culrs 

Toile pour housse: 51 IO m Gre iı gre 
Habib : 20 completı. louloum de travai) : 

25 p. (aj.) 

Trımap~ - cherg m nt - d6chargem nt 

Traosporb artieles monopoU.b 

Combuatlble - C rburant - Hullea 

Petrole : 90 bıdonı 
Bois: 65 t. 
Charbon de boiı : 1,8 t. 
Semi eoke : 8 t. 
Houille: 128 t. 
Huıle pour machine 
Mazout: 3 t. - huile pour mııehine : 250 k. 
Benzole: 128 t. (Cah. eh. P. 20j) 
Coke de fonderie : 60 t. 

Dlvera 

P!nquf'ı pour pont en boiı: 21 p. (nj.) 
Pcrforaleur, forreuse, limes ete. 
Bobıne a boutı dores Extra : 400 p. 
Papier aluıninium a Filıgramme rouge: 

12000 fcuilles 
Materiel de conatr. pour repar. caserne 

Rami : 12 lota 
Materiel de eonıommation : 1 O lots 
Provlslona 

Publique 

Publique 

• ,, 
n 

" 
" ,, 

Pli cııch. 

Publique 

Gre a gr6 
Publique 

" Gre a ıre 

,, 

,, 

225 -
650 -
72 -

216 -
2240 

le k o 31 

40960 -
30000 -

532 14 
448 92 

1029 -
220 3~ 

Broyage bles : 200!) t. 
Provision et legumes : 32 lots 

Pli cach. 12994 94 
Publique 

B) Adjudications a la surenchere 
Boiı de aapin : 2324 m3 
Tissus en eotoa, soie, laine, petrole, mo

torine, poteaux de bateaux ete. 

Pli each. le m3 4 90 
Publique 

Pieees de reehangcı de mnehine Singer: 
8 lotıı 

Boiı de sapia : 50 t. 

n 10t8 -

Beyoğlu Dördüncü ~ulh Hukuk Hikimli~inden : 

Terekesine mahkemece e] k rıulan ölü İı:ak Finziye aid 
İı:tanbul Tütün Gümrük 2 numaralı mağazada lıuluııan limon, 
fıçı ve yazıharıe e5yası açık arttırma surcıilc :28.4.939 taıihirıe 
ruusadif cuma günü saat 111 te satılacaktır. isteklilerin yuka· 
rıda gösterilen gün \ e saatte nıalıalliude hazır bulunmaları ilan 
olunur. 

Fatih Kaymakamlığından : 

Edirn kapı haricinde temizlik ahırında bulunan mevcud gtibre
lerle yevmiye çıkııcak gübreler pazarlık suretile sahlacatmdan talih 
olanların Fatih Kazası Kaymakamlığındaki Komisyona mQraeaaUeri 
ilan olunur. 

Beyoğlu Dördüncn Sulh Hukuk Hakimliğinden : 
Terekesine mahkemece el konulan ölü Danyel Ohan

nesyana aid İstanbul Fincancılarda Selamet matbaasında 
bulunan ve mahkemece tespit edilen matbaa makineleri a· 
çık arttırma suretile. 2.5.939 tarihine müsadif salı günü saat 
14 te satılacaktır. isteklilerin yukarıda gösterilen gün ve 
1aatte mahallinde hazır bulunmaları ilin olunur. 

Emlnk ve Eytam Bankasımdan : 

Bankamıza ait Beykoz par~İnda ve Tokat çiftliğinda rüz
gArdau yıkılmı§ olan l ceviz ağacı, a di~budak, 12 çam 18 

292 50 Vil. Samıun. Dir. Sanit. İtt. 

Com. Ach. lot. Tophane 
Recteur Institut Sup. Agric. Ank. 

Dir. Prinoip. Moa•p Ank. 

16 87 Vil. Snmsun 
48 75 ~ ,, 
5 40 

" " 16 20 n " 
168 - ,, ,, 

Municip. Afyon 
81 - ,, ,, 

3072 - Con1. Ach. Min. DM. Nnt. Ank. 

15-5-39 15 -

2-5 39 15 -
28-4-39 IO -

12-5-39 15-

15-5-39 15 -
15-5-39 14 -
15-5-39 15 -
15-5-39 15 -
15-5-39 15 -
2-5-39 14 -
2-5-39 14 -

15-5-39 15 -
225 - Com. Aeh. Dir. Gen. Fab.Mılit. Ank. 22-5 .. ~9 14 -

Vıl. Samıun 
67 34 Com. P~rm. Municip. İst 
17 15 Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 
16 50 n ,, 

Com. Ach. Comm. Milit. Iıt. Fındıklı 

,, " 

974 62 Com. Acb. lot. Tophnne 
Vilayet Samsun 

854 07 Dir. Forits Antatya 
Dir. Veuteı Douaneı İst. 

3-5-39 
28-4-39 14 30 
16-5-39 14-
16-5-39 14 30 

2-5·39 14 -

2-5-39 14 30 

11-5-39 15 -
15-5-as 15 -

6-5-39 10 -
11-5·39 13 -

76 60 Com. Aeh. Gendarmerie Guedikpaşa 2-5-39 l 1 -

Dir. Comptab. Partic. V il. lzmir 29-4-39 15 -

akasya ve 1 ihlamur ağacı peşiu para ile 29.4.939 Cumartesi 
glinü saat onda açık arttırma u uJıJe satılacaktır. 

Orman muamele i tamamen alıcıya aittir. 
ı~tekli onların bildirileıı gün ve !Saatte 20 lira depozito 

nkçesıle bankamıza müracaat etmeleri. 

DevJet Orman İşletmesi Karal:ıük Hevir Amirliğinden : 

1 - Karabükc 28 kilometre mesafede bulunan büyük düz 
bölgesinin Mancaıcı depoıuoda istifte mevcud "1624" aded 
muadıli "1118" metre mikllb "0. lO,. desimetre mikab köknar 
tomruğu açık arttırma ile satılacaktır, 

~ -.- Tomrukların ayrıca baş ke 11 1e payları mevcud ve ka· 
huklan soyulmuş olup hacim kabuksuz orta kutur üzerinden 
hesaplanmıştır. ı 

3 - Tomruklara nid satış şartnamesi Ankarada Orman 
~mum Müdürlüğünde ve Orman Başnıühendis muavinliğiııdr, 1 

lstaııbulda Orman Başmühendis muavinliğinde ve Karabükte 
Devlet Orman işletmesi Revir Amirliğinde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bedeli "9" lira "50" ku· 
ruştur. 

5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat pey akçesile 8.5.939 gü
nü saat "14" te Karabükteki Revir merkezine müracaatları 

• • • 
8 kalem sınğer dıki~ makine edevatı satılacaktır : Bak İı:ıt. 

J. SAK ilAnlarına. 

Müteahhitlerin 

Cuma 28.4.939 

Ray delme makinesi, r y destereıi (D. D. Y.) No JO'lO 
Demir buktıl ,, ,, ,, No ıO'lO O· 
Demir rondela, galvanize, kurşun ve bakır rondela (D· 

No 1023 
Paviyon çatısı ioşıııı (İzmit T6meni) No 1022 
Sığır eti (Diyarbakır Lvz) No 1023 
Dizel motörü ynğı, otomob l yağı (Ank. Beled.) No t026 
Yeşilköy Klüp sokıığı şoseıi tamiri (İst. Beled.) No 1~. j~t '~ 
Yedek subay oltulu duvnrırıın geri çekilerek yolun te' •11 

Bcled.) No 1027 
• Bina anknı (İst. Beled ) No 1026 . t 
Genel Kurmay binası çatııının kırık etunitlerln deJ•f 

(M. M. V.l No 1026 
Beynz sabun ( st. Elektrik İşleri U. Müd.) No 1026 
Mütemadi cereyan müvellidi gurupu (İst. Elektrik İşleri 

No 1026 ı 
Kelkit hükumet konağı ınşaıı (Gümüşhane Nafıa ~üd.) )il~~ 
Erat kapolu ve elbise (Güm. Muh. Gen. Komut. lst.) N° ıl 
Y 11zlık elbise ,, ,, ,, ,, ,, No 
Cephanelik inşası (Çorlu Kor SAK.) No 1027 .,-' 
Karaıu, Güvereinliıu, Güreci ve Ekbez köprülerioio beto0 

rnk in~ası (Nafıa Vek ) No I027 J 
Beyaz pantalon, atlet fanil1111, beyaz Hbtik ayakkabı (511' 

giler Okolu) No I027 
Kanaliıasyoıı ve yaya kaldırım inş. lımir Beled.) No ıa%8 
Hintyağı (Türkkuşu Gen. Direk.) No 1028 t 

Çamaşır yıkama, sıkma ve ütüleme makineleri (Toph'11 

No 1029 
Dosya dolabı, masa, kulluk v. s. (Konya Költür Direk.) r'' 
Erzak (Kütahya Vil) No 1030 
Yatakhane ve mutfak levaıımı (Afyon Lise Dir.) No ıoa2 61 
Akhisar Gölmarmara kooperatif binası inşası (227 sayılı u 

ra Tarım Kooperatif) No 1031 
Çıralı kereste (İnhisarlar Um. Müd.) No 1034 
• Otomobil (Ank. Defterdarlıtı) No 1015 
Okul duvarı ioşan (Isparta Vil.) No 1036 
Saman (Isparta TOmenH No 1036 
Evrakı matbua (Isparta Vıl.) No 1036 
• Ot (Beyoğlu Vakıflar Dir.) No 1037 rJ' ~ 
• Limon, fıçı ve yazıhane eşyıısı (Btyotlu 4-eü Sulh tf. tJ.) 
!'iela inşa ve tamiri (Bursa Ask. SAK.) No 1037 
iç ve dıf tekerlek liatiğı (Tophane Lvz) No 1037 
• Karışık odun (Dörtyol Orman Bölge Şefliği) No 1035 

~~~~z#=ô-=cı:=-c;ı;m ....... ~--~~~~-!!~~.,- . 
Memen t o F o ur n is s' ıı \ 

Machine pour pereer leı railı (Ch. Fer Etat) Ne 1020 
Bascule en fer ,, ,, ,, No 1020 
Rondelleı en fer, cuivre ete. ,, ,, ,, No 1023 
C1>n&tr. toit pavillon (Oiv. lzmit) No 1022 
Viande d breufs (lnt Diyarbakır) No 1023 <fJ 
Huile pour moteur Diesel et auto (Municip. Ank.) No I 
Repar. ~hausııeo İl Yetilköy (Muoicip. lat.) No 1026. rl' 
Dewolıhon mur et agrandissement route (Munieip. Jıt.) rl' 
• Decombres batisses ,, ,, '6 ıı 
Chavgement des eternites casseeı du toit de la biti•'e 

Mnjor Gen. (Min. Def. Nat.) No 1026 
Savon blaoc (Dir. Gen. Electricite) No 1026 . il~ " 
Groupe eleelrogene de couraat eontinu (Dir Gen.Electric•~ \~ 
Conıtr. konak gouvernemental Kelkit (Dir. Trav. Pub· 

No ıow . 1 Cııpotes pour soldats et habits (Comm.Gin.Surv.DouaJJ.l•t ~ ~t 
Habitı d' ete ,, ,, ,, ,, " t 

Coostr. dep61s munitions (Corpı Arm6e Çorlu) No ı021 
Constr. en beton ume des ponta Karasu, Güvercinli•'" 

Ekbez (Min. Trav. Pub.) No 1027 ; 
Pantalon blanc, flandle d'atblete, ebausaures en caoutc:b

0 

Siencea P.olit!queı) No 1~7 . '1JI lı 
Conatr. eanalısatıon et trottoırı (Municıp. lzmir) No 1 ~ 
Huile de ricin (Dir. G6n. Türkkuşu) No 1028 1 
Machine leısiveuse, mach a pre11er et a repa11er (Jot· ' 

No 1029 " l 
Armoire1, table, fauteuil ete. (Dir. Culture Konya) N° 
Proviıiooı (Vil. Kiltabya) No 1030 . \ 
Uıtenıiles ~e c:ulsine ete. (Dir. Lyeee Afyon) No 1032 ~' ' 
Conıtr. batıHe Cooperative (Cooperative Gölmarmara) 
Bois de cooıtr. rhineux (Dir. Gen. Monop.) No t<>J' 
• Automobile (Defterdarat Ank.) No 1035 
Coastr. mur ecole (Vil. lıparta) No 1036 
lmprimeı ,, ,, No 10~ 
Paille (Div. Isparta) No 1036 
• Foin (Dir. Vakoufs Beyoğlu) No 
• Citron, futa ot meble de bureau 

1037 
(4·eme Trib. Ci~11 

No 1037 
Conıtr. et r6par. W. C. (Com. Acb. Mil. BurH) No 
Chambre i air d pııeux (lnt. Tophane) No 1037 
• Boiı melan16 (Chıf Forlt Dörtyol) No 1038 

1031 


