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Ucuz ebze ihracının 
Çaresi? 
- - ----

~sim itibarile turfanda mıntakalarımız olan 
~~ "~ Akdeniz havzasından getirilen. seb
l'ı trın istihsal masrafları yüksek. olmad1-

halde pahalıya satılmasının sebebi ne 
olabilir ? Bu sebepler izale edilirse u-
cuz sebze yenilebilirmi? Sebze turfan
dacılığını genişletmeğe her türlü 
iınkanlar mevcut olduğu halde 
niçin daha ileri gidemiyor ve 

sebze ihracı yapamıyoruz ? 
• • * 

l.t.aıbuı halkının en mühim 

lt~d.n birini teşkil eden 
lelerin mühim bir kısmı 

Cİ\tarındaki boıtanlardan, 
'ela l<ocaeli boslanlarile bir 

· l'rakya ve Bandırmadan 
., lbelcted· 
raltı. ır. 
ı ... t bu havalide yetiştirilen 
"'•n b . "'-b h :men hepsı orta mev-

•ulu yani iklimin müsaa-
26re mayıstan itibaren ye-

~b ba~lanan cinslerdir. 
llıa Ukı şehrimiz halkı, ikin-

'lb IJ.n &onlarından itibaren 
it ~~ getirilen bazı taze 
&11rı de sarf etmektedir. 
iıa Çeşit sebzeler Adana, 
·ı~ Antalya havalisinde ye-
hutı "e turfanda dediğimiz 
~~ sebzelerdendir. 

1 
1
•rda iklimin çok müsait 

· \'e kanunlarda bile az çok 
, ~ub f "h't a a1alı yerlerde sebı.e 
ı~ . 

"9-il eıı, erkenden ekilen to· 
• la~' doınates, patlıcan, hı

)a ıı kabağı, faıulya, bakla, 
d, 2ibi harcı alem olanların 
b 11 

idrak eylemeleri saye
Ur•lardan istihlak piyasa· 

lil bir haylı turfanda sebze 
()

11 
~ektedir. 

' ~ h,, sene evveline gelin· 
ela dar bu havalide henüz 
• ~lık başlamamış bulunu-

. ltıı •kat son on sene içinde 
ı i,.· taıe sebze ithal edilme· 

,ı._ 1 
. b a ınan tedbirler saye-

'ıu IJ.ratarda turfanda sebze 

~, ~k~İQe ehemmiyet veril
~ab Uçük küçük turfanda 

~i . Çtleri kurulmuştur. 
" lbın . 'd l h -"ıG ıtı a ı ve atta top· 

b01"•deii nisbelinde suyun 
~aı_ 01ınası bu gibi mahsul
~ b~da çabuk netice vere

~ ~~r ıiraat sistemi kurul· 
'1ttaı cp olmuştur. 
~, ~ Yalnız Mısıra inhisar e
tıı 11trdan getirilen turf an

hr· 
,. hGta •ne, bu a-ün yurdumu-
.'t 6tçcın cenup vilayetlerinde 
, '-1,~ . de erken sebze yetişti
~ •tııkanlan elde edilmiş-

~~~ersinden lstanbula ka
, 8. la olan tren navlunu 
L'. ır kaç elden geçerek 
i;"ine · 
"'tri fi itrebılen bu turfanda 
>GJt. atları üıerinde husule 

~ltricklik halkımızı ilk ge· Si:, n kilosunu 120 kuruş· 
' lb lralt 60 kuruta kadar 

" tcbur etmektedir. 
L illtcb ' " lci Urıyete katlananlar 

• bu mabıulleri urf 

etmek itiyadında ve ihtiyacında 
bulunan ailelerdir. Turfanda seb
zeler yalnız zenginler için değil
dir. İhtiyaç hissedenlerin bu fiat
lardan daha ucuza turfanda yeye· 
bilmeleri niçin kabil olmasın ? 

Yüz yirmi kuruşa bir kilo do
mates almak her yiğİlin k~ri de
ğildir. Paris gibi en pahalı bir şe
hirde bile böyle bir domatesin ili· 
losunu bu kadar pahalıya salmaz
lar. 120 kuruş fransız parasile 40 
frank tutmaktadır. Tunus ve Ce
ıayirde yetiştirilen turfanda do
matesler Paris halinde toptan 25 
franka satılmaktadır. Hem de ne 
kadar uzak bir mesafeden getiril
diği halde ... 

Bizde pahalılığa sebep olan ma· 
lın nedreti veya azlığı dfğildir. 

Esasen yetişliriciıı eline de büyük 
pir para geçmez. Aradaki müte· 
vauıtlar işin kaymağını alırlar. 

Turfanda mıntakasında bu gil) 
mahsulleri yetiştirmek için ne bü
yük emekler ne de büyük masraf
lar ihtiyar olunur. İklimin getirdi
ği ve yetiştirdiği bu mahsuller İ· 

çin bütün külfet, tohumu ekmek 
ve fidanı şaşırtma eylemekten i
barettir. 

Yoksa Belçika, İngiltere, Fran
sanın şimalinde olduiu gibi doma
tes, hıyarlar, fasulyalar saksılar 

içinde ve kaloriferli camekanlar 
\Sera) dahilinde bin bir itina ile 
f1danlann hastalanmaması için la· 
zımgelen her turlü tedbirleri al
mak, ilaçlamak, ziyanın camekan
lara nufuzunu artırmak, geceleri 
don ve kırağıların tesirlerini gi· 
dermek gibi usullerle yetiştirilmiş 
olsalardı ; bu kadar pahalılığın se
bebini ancak istihsal masraflarının 
yüksekliğine atfedebilirdik, 

Halbuki, bi1.de tatbik olunan 
usul temawen iptidai ve tabiatın 
kudretinden gelışi güzel istifade 
etmekten başka bir şey değildir. 

Şu halde bu pahalılığın aınil· 

leri~i naklıyenin pahalılıiıııdan ve 
rniıtevassıtların azami istıfade te
min için yaptıkları muamelelrrden 
başka biç bir şeye atfedemeyiz 

Devlet Demiryollarının bu işte 
çok mühim bir rolü vardır. Mer
sinden şchrımize kadar olan hat 
üzerinde turfanda sebzelerin ucuz 
tarife ile ve hatti sıhhi ve fenni 
tertibatı havi vagonlarla nakli ha
linde bu mühim ziraat şu besinin 
turfanda mıntakalarımızda çok ıü
ratle inkişaf edcceaine şüphe yok· 
tur. 

Turfanda bahçeleri artbkça 

Kanun'ar, 
Ticaret 

ararnameler 
Muahedeleri 

Pamuğun lisansa tabi tutulması hakkında 
2 

Kararname No: IO~n 
11 1 l 1837 tarih ve 2 7628 sayılı kararnameye ektir: 
Pamuğun da ihraçtan evvel lisansa tabi tutulması ; İktııad Ve

killiğinin l 3 '1939 tarih ve 1971 4 ııayılı teklifi üzerine fcra Vekil
leri Heyetince 2 3 1939 tarihinde onanmıştır. 213 1939 

İktısad Vekaletinden : 
Buğday ile kömür de dahil bilümum madenlerin ihraçtan evvel 

lisansa tabi tutulması hakkındaki l 1 1ıı1937 tarih ve 2 7628 sa
yılı kararnamenin sureti tatbikine dair talimatnameye müzey. 

yel, pamuğun da ihraçtan evvel lis ansa tabi tutulması hak
kındaki 2 3 1938 tarik ve 2 10477 sayılı kararnamenin sa· 

reli tatbikine mütedair talimatname 
Madde 1 - "Buğday il• kömür de dahil olduğu halde bilu

mum madenlerin ihraçta evvel lisansa tabi tutulması hakkındaki 
l l 11 1937 tarih ve 2 7628 sayılı kararnamenin sureti tatbikine dair 
talimatname,, nin 1 inci maddesinde yazılı mallar meyanına pamuk 
da ilave edilmiştir. 

Madde 2 - "Buğday ile kömür de dahil olduğu halde bilu
mum madenlerin ihraçtan evvel lisansa tabi tutulmau hakkındaki 
l 1 1 l 1937 tarih ve 2 7628 sayılı kararnamenin sureti tatbikine dair 
talimatname " nin 1 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü, pamuk 
ihracatına tatbik olunmaz (1) 

Muvakkat Madde - İşbu müzeyyel talimatnamenin mer'iyet 
mevkiinf" giriş tarihiııden Önce knt'i olarak akdedilmiş sat ı ş muka
veleleıi ile gümrük idarelerine tescil ettirilen ihracat beyannameleri 
hakkında, "tiuğday ile kömür de dahil olduğu halde bilümum ma
denlerin ihraçtan evvel lisansa tabi tutulması hakkındaki 11 11, 1937 

tarih ve 2 7628 sayılı kararnamenin ı.ureti tatbikine dair talimatname 
nin muvakkat 1 inci ve 2 inci maddeleri hükümleri tatbik olunur. 

Madde 3 - İşbu mü2eyyel talimatname neşri tarihinden mu· 
teberdir. 

2 
Kararname No. 10453 

8/6 1937 tnrih ve 2,6792 sa} ılı kararnameye ektir: 
Türkiyede icrayı faaliyet eden yerli ve yabancı ~irketlerin hariçte 

bulunan hissedar ve tahvilat hamillerine göndermek mecburiyetin
de bulundukları paralar ile elyevm Türkiyedeki bankalarda muhte
lif sebeblerle bloke lıulunan pnralorının halı gülyağı, maden suyu, 
şarap ve likörlere ilaveten mazı ihr:ıcı sur etile de transferi için ha
zırlanan ilişik kararın wer'iyete konulması ; İktısad Vekılliğinin iş'a
rma atfen Maliye Veldlliğinin 14.2. 1939 tarih ve 2279 sayılı tezke• 
resile yapılan teklifi üzerine icra Vekilleri Heyetince 27.2.1039 tari· 
binde onanmıştır. 

27.2.1939 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 8.6.1937 

tarih ve 2.6792 numaralı kararnameye ektir. 
1 Türkiyede icrayı faaliyet eden yerli ve yabancı şirketlerin 

hariçle bulunaıı hissedar ve tahvilat hamillerine göndermek mecbu
riyetinde bulundu\ı ları paralar ile elyevm Türkiyedeki bankalarda 
muhtelif sebeblerle bloke bulunan paraların hah, gülya~ı, maden 
suyu, şarap ve likörlere ilaveten maıı ihracı suretile de tranaferine 
izin verilir. 

2) Bu karar neşri tarihinden muteberdir. 
3) Bu hararın icrasına Maliye Vekili memurdur 

İplik ve bez narhının kaldınldığı hakkında İktısad Vekaletinin tamimi 

Endüstriyel mamulahn maliyet ve satış fi tlarının kontrol ve 
tesbiti hakkındaki 3003 sayılı kanunun Vekaletimize verdiği selahi· 
yete istinaden tesbit edilmiş olan ve 22.11.1937 tarihinden beri 
mer'iyete bulunan iplik narblarile 5.8.1933 tarihinden itibaren mev
kii mer'iyette giren kaput bezi narhları 3 mart 1939 tarihinden iti· 
baren kaldırılmıştır. 

s 

mahsul de artacak ve neticede ti· ve şimali Avrupaya ihraç oluna· 
cari bir rekabet husul bulacaktır. bilecektir. 
Bu rekabet tesirile de fiatlarm u· 1 Sebzenin hayatımız Üzerinde 
cuzlaması ve mütevaasıtların çok 1 gösterdiği faydalı tesirleri pek iyi 
mal satması surelile de istifade· bilen Avrupalı\ar ucuz ve temiz 
lerini o nisbette temin ederek az olmak şartile kendilerine gönde
maldan fahiş kazançlar hazırlamak\ rebilece~imiz turfanda mahsulleri· 
usulünden vaz geçeceklerine şüp• mize bütün giriş kapılarını açacak-
he yoktur, lardır. 

Turfanda mıntakalarımızdan pi· İşte az bir himmet ile tabiatın 
yasamıza getirilen sebıelerin fazla memleketimize bahş eylediği bu 
revaç karşısında kaliteleri de is· ı büyük kabiliyeti istismar etmek 
lah edileceğinden bu a-enit ve ve· ve kolaylıkla memlekete döviz bi
rimli mıııtakalarm portakallan gibi le getirmek imkanlarını elde ede

turfanda aebzeleri do bütün orta 1 bilecetiz L. A. KENBER 

Afi -
a) MUNAKASALAR 

İnşaat-Tamirat-Nafıa İş ve Malzemesi-Harita 

İzmir Levazım Amirliği Saımalma Komisyon Reisliğinden: 

1 - Tayyare Alayınca yaptırılacak kuşaklama kanahnm 
kayu -.ıkan kı:..mmın 891 lira 22 kuruş bedeli keıifli hafriyatı 
açık eksiltme surctiy]e münakasaya konmuştur. 

2 - ihalesi 14 4 039 Cuma gönü saat 15 ce Kıılada lı
mır Levazım Aınirli~i Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tcmiııatı muvakkata akçası 66 lira 85 kuruştur. 
4 - Şartname ve keşifname~i her gün komisyonda görü

lebilir. 
5 - İstekliler Ticaret Odasında kayıt!ı olduklarına dair 

vesika göetPrmck mecbmiyetindedirfer. 
6 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 

iki ve iiçüncii maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları 

ve teminatı ır.m al.bııtalariyle birlikte ibale ~aatırıda evvel ko· 
mısyona müracaatları. 

M. M. V. Satınalma Komiıyonundan: 

Keşif bedeli 84121 lira 94 kuruş olan Ankara civarin· 
da yapılacak kimya kışlası kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. Eksiltmesi 17.4.939 pazartesi günü saat 11 dedir ilk 
teminat 5456 lira 10 kuruştur. Şartnamesi 421 kuruşa An
karada Ko. dan alınır. Eksiltmeye gireceklerin kanuni te· 
minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı 
belgelerle birlikte zarflarını ihale saatinden behemahal bir 
saat evveline kadar Ankarada M. M. V. Satınalma Ko. na 
vermeleri. 

İzmir Nafıa Müdürliiğünden : 
Ziraat okulunda yeniden yaptırılacak at ahın yapısının 

9925 lira 68 kuruş keşit bedeliyle ve 15 gün müddetle açık 
eksiltrnf'ye konulduğundım isteklilı>rin 2490 sııvıh yasa hiiküm
lerirıe ~öre haıırlıyııcaklan teıııiııatlariyle birlikte 14 nisan 939 
Cuma giirıü ısaat 1 l d(" Nııfıa Müdürlüğündeki komisyona baı
vurmaları, 

••.Ziraat okulunda yeniden yapılacak inekhane yapısının 
9427 lira 61 kuruş l~eşif bedeliyle ve 15 gün mOddetlc n9ık 
eksiltrneğe konulduğundan isteklilerin 2490 ~ayılı yasa hilktlm
lerine göre hezırlıyncakları temimıtlariyle birlikte 14 nisan 
939 cuma günü saat 1 ı de aha Müdürlüğündeki komisyona 
ba§vurmaları. 

Kandilli Kız Lisesi Satınalma Komisyonundan : 

Lisemizde 2291 lira 89 kuruş keşif bedeli tamirata 
istekli çıkmadığından 10 nisan 939 pazartesi günil saat 11 
de Beyoğlu İstiklal caddesi 349 numarada Liseler Muhase
beciliğinde toplanan okul Komisyonunda ibaleıi yapılacaktır. 

Mukavele, eksiltme bayındırlık işleri genel hususi ve 
fenni şartnameleri, proje keşif bullsasiyle buna mflteferrik 
diğer evrakı okulda görülebilir. 

Muvakkat teminat 172 lira olup eksiltmeden bir gün 
evveline kadar Liseler Muhasebeceliği veznesine yatırıla· 
caktır. isteklilerin en az 1000 liralık bu işe benzer iş yap
tığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden 
İstanbul Vilayetinden eksiltme tarihinden 8 gün evvel alın· 
mış ehliyet ve 1939 yılına ait Ticaret Odası vesikaları ve 
teminat makbuziyle Komisyona müracaatları. 

Sivas Nümune Hastahanesinden : 

1 - Sh•aa Nümune Hastahane inde yeniden yapılacak ça
maşır kurutma pavyonu ile di~er tamirat j~leri açık eksiltme 
suretile eksiltmeye çıkarılmııtır. Bu işin ke§if bedeli 2006 li
ra 40 kuruştur. 

2 - Eksiltme I0.4.939 tarihine müsadif pazartesi günü 
saat 15 de Sivas 1ümune Hastahanesinde toplanacak komisyon· 
da yapılacaktır. 

3 - Keşif eksiltme şartnameei ve buna müteferri diğer 
evrak lıergün Sivas Nümune Hastahanesinde görülebilir. 

4 - EkıiltmeyP. girmf'k isteyenler 150 lira 48 kuruş mu
vakkat teminat vermeleri ve Ticaret Odasına kayıtlı oldukları· 
na tecili hüviyet varakalarının ibraz etmeleri llzımdır. 



Pazar 2 MGnaka&a 'Gaseteal 

Bu gün ilan olunan Münakasalarve üzayedeler Listesi 

Cin•i Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

A) Münakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme Harita 

Kimya kışlası inş . (şart. 421 kr.) 
Cumhuriyet okulu zemin k at inş. (temd.) 
Şarkışla okulu zemin kat inş. (temd.) 
istiklal ,, ,, ,, ,, ,. 
Kırma taş ibzarab : 30JO m (temd.) 
Hela inşaatı (temd.) 

Kapalı z. 

Paz. 
Aç. ekı. 

84121 94 
7664 51 
9178 70 
7664 25 

11167 50 
478 55 

5456 10 
574 84 
688 40 
574 84 
837 56 

35 90 

M. M. V. SAK. 17-4-39 ıı -
Sıvas Nafıa Müd. 24-4-39 a kadar 

" " 
24-4-39 a kadar 

" 
,, 24-4-39 a kadar 

" 
,, 1 ay zarfında 

İzmir Belediyesi 7-4-39 16 -

Elektrlk-Havagazı-Kalorlfer (tesisat ve malzemesl) 

Bakırköy Akliye ve Asabiye hast. mer· Aç. eks. 5410 56 
kez paviyonu kalorifer tesisatı 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Yatak çarşafı patiıokadan mamul: 5000 ad. Kapalı z, 7500 -
Patiıka : 14342 m. Paz. 

Matbaa lşlerl - Kırtasiye Ya~ıhane Levazımı_ 

Tertip makinesi ve teferruab: 1 ad. Kapalı z. 10000 -

Müteferrik 

Aliminyom çaydanlık : 150 ad. 
Dili çıkrıklı toka : 260500 ad.-dilsiz çık

rıklı toka : 7500 ad - çengelli toka : 
2000 ad. - perçin pulu : 25000 ad. -
palaska için toka: 1700 ad. -- küçük 
perçin pulu : 559000 ad. 

Fort marka kamyon tamiri : 8 ad. 
Demir çubuk : 30 t. (lemd.) 
Barut depolarına paratoner tesisatı (temd.) 

Erzak Zahire, Et. Sebze v.s. 

Sebze : 9 kalem 
Kuru fasulye: 32 t. - yogurt konserveıi: 

2,5 t. 
Un: 73 t. 

B) Müzayedeler 
Meşe odunu : 425 kental (temd.) 

Paz. 

" 
2645 10 

6S49 70 
Paz. 
Aç. ekı. 2244 23 

Kopalı z. 6917 47 
Paz. 

Kapalı z. 12775 -

İ!tanbul Komutanlı~ı Satmıılma Komisyonundan: 

Gülhane tııtbıkat mektelıinin dersanesinde tadilen tamirat 
yapılacaktır. Açık eksiltme ile ıhalesi 17 nisan 9:l9 pazarıesi 

yünü saat 14 te yapılucaktır. Muhammen keşif bedeli 2667 li· 
lira 89 kuruştur. ilk ırminatı 201 liradır Şartname i ve !:aire
si bedeli mukıılıilinde İstanbul Komutanlığı İnşaat şubesinden 
alınabilir. lsteldilerin ilk teır.inat makbuzu veya mektublarile 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikela
riJe berdbcr beraber belli gün ve saatte Fındıklıda Komutan 
lık SatınaJma komisyonuna gelmeleri. 

lzmir Bdediyesinden : 
Kuyumcular civarında 935 sayılı sokakta yeniden yaptırı1a · 

cak helanın açık < ksıltnıe~i bıışmi.ht ııdislıktıo ki ke~it ve earl· 
namesi veçhıle 7 .4.9~9 cuma günü saat l 6 ya temdid edilmi~tir. 
Keşıf Ledelı 478 Jira 55 kuru~tur. İştirak edecekler 35 lira 90 
kuruşluk teminat makbuzile enci.ımene gelirler. 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz. 

İatanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Ekıiltme Komisyonundan : 

Eksiltmeye konulan iş : Bakırköy Akliye ve Aıabiye hastane 
si merkez paviyonu kalörifer tesisatı işi 

Keşif bedeli: 5410 lira 56 kuruş. 
Muvakkat garanti : 406 lira. 
Bakık<Svr Akliye ve Asabiye hastanesinde yaptırılacak kalöri· 

fer tesisatı işi açık eksiltmeye konulmuştur. 
Ekıiltnıe 17.4.9J9 pazartesi günü saat 15 de Çağaloğlunda Sıb· 

bat ve İçtimai Muaver.et Müdür. üğü binasında kurulu komisyonda 
yapılacaktır. İsteklıler şartname, proje ve buna bağlı diğer evrakı 
her gün komisyonda görebiliı ler. 

İstekliler cari seneye nid Ticaret Odası ,·esik.asile 2490 sayılı 
kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz 
veya banka mektubu ıle birlikte bu i~e benıer 50lı0 liralık iş yap
tığına dair eksiltme tarihinden 8 gün evvel fıtanbul Vilayetinden 
almış oldukları müteahhitlik veaikalarile birlikte belli gün ve saatte 
Komi•yona gelmeleri. • 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınılma Komisyonundan : 

406- İst. Sıhhi Mileııs. A. E. Kom. 

562 50 Tophane Lvz. SAK. 

" " 

750 - D. O. Y. Ank. ve Haydarpaşa 

Tophane Lvz. SAK. 
396 76 

" 
,, 

~ 13 70 Kırklareli Tümen SAK. 
326 25 Çanak. Mat. Mvk. SA.K. 
176 37 Ank. inhisarlar Müd. 

Tophane Lvz. SAK. 
Vize Tümen SAK. 

958 13 Artvin Aak. SAK. 

1 60 İzmir Orman Çevirge Müd. 

17-4-39 15 -

17-4-39 15 30 
4-4-39 14 -

16-5-39 ·~ -

7-4-39 ·~ 30 
6-4-39 14 15 

14-4-39 16 -
7-4-39 10 -
8-4-3h 15 -

17-1-39 15 -
4-4-39 

20-4-39 IO -

14-4-39 14 -

5000 adet patiskadan mamul yatık çarşafı alınacaktır. 
Kapalı zarfla eksiltmesi 17.4.939 pazartesi günü sııat 15,~0 da 
Tophanede amirlik Satınalma Ko. da yapılacaktır. Hepsinin 
tahmin bedeli 7o00 lıra ilk teminatı 562 lira 50 kuru;ıtur, 

Şartname ve ııümuneEi Ko. da görüleLılir. İsteklilerin kanuni 
vesiKalarile beraber teklıf mektuplarını ihale saatinden bir sa 
at evvel k.o. na vermeleri 

* • • 143-12 metre patislta alıuacaktır. PazarlıkJa eksiltmesi 4 
ıusan 9j9 salı günü saat 14 te Tophanede lstaobul levazım a· 
mırJiği satınalına koınısyonunda yapılacalctır. Nümuneliİ ko. 
da görülür. İııteklılerin kanuni vesik.alarile ve kati teminıtlarile 
oeraber belli saatle Ko. na belmeleri. 

J andarmcı Genel Komutanlığı Ankara Satıııalma Komisyondan: 
Beherine 460 kuru~ kıymet biçilen vasıf ve · örne

ğine uygun 1368 arka çautasıı pazarlıkla 3.4.939 pazartesi günü 
l!aat 10 d11 satın alınacaktır. 

Şartnamesi paraısız komisyondan alınabilecek l:tu pazaılığa 
girmek istiyeıılt:rın 472 Jıralık. ilk teminat vezne makbuı veya 
banka mektubu ve şartnamede yazılı veı;ikalarla tam vaktinde 
komisyonda bulunmaları. 

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 
Devlet DemiryoJları ve Limanları İşletme Umum idaresinden : 

Muhammen bedeli 10000 lira olan bir adet tertip makioeai ve 
teferruatı 16/5 939 salı günü saat 15 de kapalı zarf uıulile Ankara· 
da İdare Binasında .atın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 750 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vuikalan ve tekliflerini ayoı gün saat 14 de 
kadar Komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden 
Haydarpaşada TeseUüm ve sevk şeflığinden dağıtılacaktır. 

Kereste, tahta ve saire 

Kayserı Tayyare Fabrikası Satıoalma Komisyonundan: 

1 - Aşağıda cins miktar ebadı yazı hizalarında mu· 
hammen fiatJarla eksiltmesi 7.4 939 cuma günü saat 14 de 
Fabrika Satınalma Komisyon binasında yapılacaktır, İstek-

lilerin belli gtin ve saatte 151 lira 28 kuru maliye~ 
racakları muvakkat teminat makbuzlarile müracaat• 

olunur. .,al 
2 - Kerestenin Evsafı her gün Komisyonda gö 

Muhammen 
Malzemenin cinsi Mikdarı fiatı -------

Çam tahta evsafı dahilinde 
5x25x400 

2,5x25x400 
2x25x400 

18 M3 
19 M3 

2 " 

900 lira 

1007 " 
l 10 " 

Yozgat Vilayet Makamından : ... e 
Karaağaçtan mamul beheri 12,5 kurus kıytıl ~ 

nerden 2000 adet Nafıa Dairesine alınacak kaıP1• 
rek saplarının 27.3 939 gününde yapılan eksiltoıe ~t 
talip zuhur, etmediğinden l O gtin müddetle teıJJ 

miştir. o 
6 .4.939 perşembe gilnü ıaat 14 de Daimi E•' 

ihalesi icra edilecektir. . ı 
Bu hususa ait şartname her gün VilAyet Daıııı 

meninde görülebilir. t 
Taliplerin tayin edilen gün ve saatte % 1,5, 

akçelerile Vilayet Daimi Encümenine müracaatları 
lunur. 

Nakliyat-Boşaltma-Yükletme 

Toprak Mahsullerı Ofisi Aukara Şubesinden : 

Ankara Silosuna taşradan gelecek buğday vago 
tahliyesiyle günderilecek buğdayların tahmil ve değirrı1eo 
rilecek olanların da nakliyesi 1 Nisan 939 tarihindell 
bir ene müddetle eksilımiye konulmuştur. . a 

İhalesi 22 Niun 939 tarihine müsadit pazartesı g~' 
edileceğinden şartnameyi görmek istiycn taliplerin A0 

ıo.,un<la şubemiz ş<·fJiğine müracaatları ilAn olunur. 

Müteferrik 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. tdıır: 
Muhammen bedeli 6000 lira olan 3 adet Pulzotll ıJ' 

diye kazanı 16.5.1939 Salı günü saat 15,30 da kapalı 
lü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 450 liralık muvakk~~ 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini nyııı 
14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri Inzıuıdıt· 

Şartnameler parasız olarak Aokarada Malzeme oııı~ 
Haydarpaşada TeselJüm ve Sevk Şetliğınden dağıtıltı.C8 

Ankara İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 
2244 lira 23 kuruş ilk keşif varakasına ve r 

sine göre idaremiz barut depolarında yaptırılnC8 l 
ner tesisatına ait olup ber mucibi ilan 28.3.939 ti 
ve saat muayyeninde yapıl.rn açık eksiltmede 

4
; 

verdiği fiat haddı layıkında oulunmadığından 2 ~ ~ 
kanunun 43 üncü maddesine göre açık eksiltJJle 0 

müddetle uzatılmış ve 8.4.939 tarihinde cumartesi d•' t 

11 de yeniden icrasına karar verilmiş olduğu~ e 
Vekaletince tanınmış ve elektrik enstelatör eblıf 
olan taliplerin 167 lira 37 kuruş ilk teminat pars' 
likte tayin edilen gün ve saatte idaremizde topla 
misyona müracaatları ilan olunur. 

Kırklareli Tüm Satınalma Komisyonund'~, 
8 adet F ort marka kamyon tamir ettirilece1't', 
Muhammeu tamir bedeli 6849 lira 70 kuruttll 

minatı 5 l3 lira 70 kuruştur. Eksiltmesi 14.4.93~ 
nü ıaat 16 dadır. Kamyonların keşif cetveUet1 

• 

Kırklarelinde Ko. da görülür. Taliplerin ihale gOıl 
relinde Tüm Sa. Al. Ko. na müracaatları. 

istanbul P. T. T. Müdürlüğünden: İ. 
Paşolimnnı - Marmara araıı deniz telgraf kab1°':J 

için bir vapur veya bir römorkörün en az 15 en ço1' 
vam etmek üıere kiralanmnaı pazarhğll konulmuştur· ) 
oısan 939 çarşamba saat 16 da B. Postahane biouı '~
feltişlik odasında topl nncak Alım Satım Komisyonuı:ı 
tır. Vapurun b~her gündcli_ği 85 lira, hepsi 280j lit"',ı t 
teminat 210 lira 38 kuruştur. Taliplerlu fenai ve paı:/ 
melerini görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak ~ 
günlerinde mezkur Müdürlük İdari kalem Levazım t<ı'ıe 
lık ııün ve saatinde de muvakkat teminat makbu:r.u l ~ 
metine tahsis edecekleri vapur '1 eya römorkör için ıtf1 

Jabileceği ve evaafile ıür' atini gösterir liman şahadetı:ı' 
işine elverişli bulunduğuna dair İstanbul Deniz Ticaret. .,, 
nün lş'arına atfen İdaremizin alakadar Fen Müfettı' 
verilecek raporla Komisyona müracaatları. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma KomisyontJ 11d 
Merkez komutanlığının iki nakliye araba ı ısıJ' 
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d n l'" Pa Uıumu olan 8 çeşid araba malzemesi satın aluıacak-
ll ~r.lığt 4 nisan 939 salı günü saat 14,30 da yapılacaktır. 
t erto belli gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınal
oın· 
, 18Yonuna gı>lmderi. 

d " Ranıi kıtlasında yaptırılacak olan tamirat için lüzumu 
~~t Çe id yapı malzemesi satın alınacaktır. Pa:.ıar~ığı. ö 

ı gu 9 Per embe günü saat 10 da yapılacaktır. lstekhlerın 
n Ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalmn komiayo

&elrneleri. 

t 
~llbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
~ıa.~ıd cins ve miktarı yazılı altı kalem malzeme 6.4 39 
~ e günü saat 14,15 de Tophane İst Lvz. am. sa. al. ko. 
•1 ~lı~Ia alınacaktır. Hep iniD tahmin bedeli 2645 lira 10 
]pb·~lı teminatı 396 lira 76 kuruştur. Nıimuneleri Ko. da 
~a ılır, isteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte 
~d gelrneleri. 
2 lt · Cinsi 
6~!00 2 antimlik tek dilli ~ıkrıkh tokıı 
20 

OQ l,5 antimlık dılsiz çıkrıklı toka 
2
60 

00 köprülü memeli çengf>lli toka 

17 
OQ büyük perçin pulu 

s5~0 Palaska için çift dilli toka 
O Küçilk perçin pulu. 

Komiıyonda yapılacaktır. İsteklilerin belli saatten evvel 
Liseler Muhasebeciliğine yatıracakları 49 lira 72 kuruş ilk 
teminat makbuzu ve diğer kanuni vesikalarla beraber ek
siltme saatinde Komisyona gelmeleri ve şartnameyi her 
gün adı gecen muhasebeden görüp öğrenmeleri. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
1 - Pazarlıkla 200 kilo çay alınacaktır. Taliplerin t~· 

minatlariyle birlikte 3.4.939 pazartesi günü saat 10 da Ankara 
Lv. a.m. saunalma ko. na gelmeleri. 

İstanbul Levazım Amirliği Sahnalma Komisyonu•dan : 
Miktarı Cinsi 

30560 kilo taze bakla 
4~840 adet enginar 
20820 kilo ıemizolu 
12726 n buelye 
10605 demet dereotu 
31760 adet marul 
10550 demet maydanoz 
29220 adet yeşil salata 
22676 demet taze soğao. 

Yukarıda cinı ve miktarı yazılı 9 kalem sebze 17.4.939 pa· 
zarleıi günü saat 15 de Tophanede ist. Lvz Am. Sahnalma Komi
ıyonunda kapalı nrfla eksiltmesi yapılacaktır. Hepsinin tahmin 
bedelli 6917 lira 47 kuruştur. Anadolu cihetinin ilk teminatı 173 

'' 150 d l · d l k l kt p ·) ki lira 93 kuruş. Rem eli ciheti sebze•inin ilk teminatı 3 t4 lira 88 ku· 
• a et a amınyom çay an ı a ınaoa ır. nzln ı a c . K . d a Ol b' . A d R ı· . 

l?ıes' 7 . .. . I . l'k ruştor. vartnamesı omııyo ~ a g r e ılı~. na olu ve ume ı cı· 
1 1 .4.939 cuma gunü saat l 5,30 da Top ıane amır ı beti sebzesi ayrı ayrı da ihale edilebilir. lıteklilerio teklif mektup-
li~~ Ko. da yapıl~cakt .r. Nümunesi ~o. da görülebilir., larını kanu~i vesikalarile b~raber belli aaatten bir saat evnlioe 

tf rın kanuni vesıkalanle beraber be1lı saatte Ko. ııa gel- kadar Komısyona vermelerı. 
ı. 

1 

ç Çanakkale M t Mvk. Satınalma Komisyonundan ; 
~~•llakkale m t. ınvk. inoaat Ko. için açık eksiltme ile a
. olan 30 ton 7 milim~trelik demir çubuğa 27.3.939 pa· 
1 n·· 
des~Unü talip çıkmadığından 2490 snydı kanunun 4~ iincii 
ır ıne göre 10 gün müddetle uzatılarak pa?.arlığa bırakıl
'ı · Pa?.nrlığı 7.4.939 cuma günü saat 10 dadır. Taliplerin 
~,tıle kanunun 2,3 cü maddelerindeki vesaikle 326 lira 25 
a}llluvakkat teminatlarile birlikte Çanakkalede M;t. M vk. 

illa Ko. na mtiracaa tları. 

1 ta 
tt· llbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

~d·~darı 
et 

~-8500 
25793 Ona perçin pulu 
~ı~,.;0 8X4 perçin çivisi 
19~0 Köprülü silrgli 
l~ Köprüsüz sürgü 
~200 Ke me kanca 
Jı200 Matra perçin çivisi 

ll'ı~0 Matra perçin pulu 
\'ı.ıkO Sarı fermejüp 
q lltda cins ve mikdarları yazılı sekiz kalem malzeme 6 
\. Per§embe günü saat 14 de Toohanede Amirlik: Satmal· 
~Q~· ' 
~2 ısy.onunda pazarlıkla alına.caktır. He~sinln t ~ınin he· 

'o~. 6 lıra 24 kuruş, kati temınatı 394 lıradır. Numunele
t ~~Y0nda görülebilir. isteklilerin kanuni veesikalıırile be-

11 elti snatte Komisyona gelmeleri. 

1 
M. M. Vekfileti Satınalma Komisyonundan: 

~l ~~;Hepsine tahmin edilen fiyatı 3720 lira olan on 
a ..... resar açık eksiltmeye konmuştur. 
3 ~ksiltmeye 15.5.939 pazartesi günü saat 11 dedir. 

ııı.ı.' ilk teminatı 281 lira 25 kuruş olup şartnamesi 
A >'onda .. ··ı .. . .,, goru ur. 

~llll Ekailtmeye gireceklerin ilk teminat ve 2490 sayılı 
~tll il 2, 3. maddelerinde yazılı belgelerle birlikte mu
'ttıitln ve vakitle M. M. V. Satıoalma Komisyonunda 

aları. 

~t!~kirdağ Tümen Satınalma Komisyonundan: 
ti~ ~rdağ tümen birlikleri için 1 1 O ton sığır etı kapalı 
~-~·l~ eksiltmeye konulmuştur. . 

ltttı· llıın fiatı beher kilosu 28 kuruştan tutarı 30800 lıra 
l ı d 111ltı 23 lO liradır. İhale gilnü 14.4.939 cuma günü sa-
~ .ı ~dir Ş · - h ·· T k' d - T·· t 1 • 'lıt .. • artnamesını er gun e ır ag um sa ına ma 

lıı:ı • Rorebilirler İsteklilerin belli gün ve saatte ve ka
tt~/•tediği vesikalarla birlikte Ko. na müracaatları ve 

i1
1~ llıuayyen saatten bir saat evyeline kadar Ko. na 

Ulunınaları. 

Lüleburgaz Tümen Satınalma Komisyonundall : 

Kolordu kimyahanesinde muayenesi yapılmak ve mu
kavele yapıldıktan IO gün sonra birinci taksiti teslim edil
mek ve 15 haziran 940 tarihine kadar sekiz taksitte ta
mamlanmak ve birlik garnizonlarına teslim edilmek şartile 
39650 kilo sabun kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 
Muhammen dedeli 1348 l lira ilk teminatı 1011 liradır. İha
lesi l 2.4.939 çarşamba günü saat 11,30 dadır. İsteklilerin 
belli saatten bir saat evveline kadar kanuni mevzuat dai
resinde teminat ve mektuplarını Lüleburgazda tüm Satın
alma Ko. na vermeleri. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Bin liralık kadar beyaz peynir ve bin liralık kadar kaşar 
peyniri 6 Nisan 939 per§embe günü saat 14,30 ve 14,45 de 
Tophanede Levazım Amirliği Satınalma Komi ·yonunda ayrı 
&yrı pazarlıkla alınacaktır. Beyaz peynirin teminatı 150 lira 
kaşar peynirinin teminatı 150 liradır. Evşafları komisyonda gö
rülebilir. lstekJilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte 
komisyona gelmeleri. 

lzrnir Emrazı Sariye Hııstımrsi Ba~lıd,imliğ ind<'l1 : 

İzmir emrazı sariye H ıstdıanesininin yevmi ibtiy11cından 
koyun eti eksiltmesi on giin miiddetle temdid edilmiştir. Şar

tname her hün Hastahane Haşhekimliğinde görülebilir. Ek:ıil
tme 8.4.1939 Cumarteiİ günü saat l l de Tepecikte emrazı sa
riye hastahanesinde toplamın komisyon hu~urunda olacaktır 
Tahıniııi tutarı 770 liradır. Para veya para mahiyetindeki enak 
komisyonca alınmıyacağından istekliler ihale gününden evvı: 
tahmini kıymetinin 0 c 7,5 nisbetindeki muvakkat teminatları

. 
ı 

nı İzmir mal sandığına yatırılacaktır. 

İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

. 1 - Afyon Kor birlikleri ihtiyacı için 44800 kilo ma 
karna ihtiyacı kapalı 7.arf usuliyle eksiltmeye kennıuştur. 

2 - İhalesi l 2.4.939 çarşamba günü saat 16 da lzmirde 
Kı~lada ltınir Levazım !rnirlıği satrnalma komisyonunda yapı -
lacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 8064 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası 604 lira 80 kuruştur 
5 - Şartnamesi her gün komi:syonda görülebilir. 
6 - ı~tekliler ticaret odasında kayıth olduklarına dai r 

vcdika göstermek mecburiyetindedirler. 
n 7 - Eksiltmeye İ§tirak edecekler 2490 sayılı kanunu 

2 ve 3 eü madde!iinde ve ~artnanıeı:ıinde yazılı vesikalariyl 
temioat ve teklif mektuplarını ibale saatından en aı bir saa 

e 
t 

evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

-• • • t - lzmir müstahkem mevki hariç kıtaat hayvana 
tının açık eksiltme usuliyle münakasada bulunan 84000 kil 
yulaf ihtiyacına talip çıkmadığından pazarlıkla satm alına 

o 

-
caktır. ~~buı Ziraat Mektebi Sabnalma Komisyonundan : 

't'4 ·3.tı39 tarihinde yapılan açık eksiltmesine talip çık• 
~ tt?ı~ktebimizin 663 lira muhammen bedeli 1700 kilo 
' 't~ •htiyacı ekıiltmesi 1 O gün daha uzatılarak 7 .4.939 

~ttr lltıil saat 11 e bırakılmıştır. Eksiltme Bey"oğlunda 
'Partın:ıanında Liseler Muhasebeciliğinde toplanan 

,_ 2 - İhalesi 3 nisan 939 pazartesi günü saat 15 de kı 
lada İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda ya 

pılacaktır. 
~-Tahmin edilen tutarı 4620 liradır. 
4-Teminatı muvakkate akçası 364 lira 50 kuruştu 
5 - Şartnamesi her atın komisyonda aörülebilir. 

-

r. 

ve 
6 - İıtekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair 

sika göstermek mecburiyetindedirler. 

ve 
7 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 

üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikala
ve teminatı muvakkatlariyle birlikte ihale saatinden ey

komisyona müracaatları. 
rı 

vel 

Vize Tümen Satmalma Komisyonundan : 

zar 
32 ton kuru fa ulye ile 2500 kilo yoğuı t konservesi pa

lıkla satın alınacaktır. Taliplerin nümunelerile birlikte 
.939 günü Vizede Komisyona müracaatları. 4·4 

Artvin Ask. Satınalma Komisyonundan : 

na 
Artvin hudud birliği için mtUeahhit nam ve hesabı· 

73000 kilo un kapalı zarfla eksiltmesi 20.4.939 Per· 
mbe gftnü saat 10 da Artvinde hudut Satınalma Komis
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 12775 lira ilk teminatı 

58 lira 13 kuruştur. Şartnameıi Komisyonda görtUlir. Ve 
eyenlere parasız gönderilir. İsteklilerin belli giln ve 
atten bir saat evveline kadar teklif mektuplarile kanu· 
vesikalarını Artvinde Satınatma Komisyonuna vermeleri 

ıe 

yo 
9 
ist 
sa 
ni 

ya göndermeleri· ve 

li 

b) MUZAYEDELER 

lstanbul İkinci İcra Dairesinden : 

Bir borçtan dolayı 36/ l495 numarah doıya ile haciz edi
p bu kere satılmasına karar verilen 14 adet muhtelif renk 

ka dın bluzu Marpu~çular Abuthan 'J.l/22 N. satılaeaktır. Bi
nci arttırması 4.4.939 tarihine müsadit sah gönü saat 11,5 
an l2,5 kadar icra olunarak en çok arttırana verilecektir, o 
un muhammen kıymetin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde i· 

rı 

d 
.. 

g 
ki nci arttırması 10.5.939 tarihine müsadit pazartesi günü ayni 

alıal ve saatte icra olunarak en çok arttırana ihale edilecek
r. Taliplerio satış zamanlarında maha1linde bulunacak memu· 
na yüzde 7,5 pe) akçeıile müracaatları ilin olunur. 

m 
ti 
u 

latanbul 2 inci İcra Memurluğundan : 

k 
Dairemizin 935/3052 no. lu dosyasile mahcuz olup bu 

ere paraya çevrilmesine karar verilen Galatada • Omer Abit 
an 18 no. lu dairede halı seceade yazı maıası n sairenin bi· h 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

-
Cinsi Miktarı Muham. B. %7,5 Te. Eksilt. 

Lira L. kf. ıekli ıaatı ---
" 
s 
3,, nevi lüks 
ıgara teneke 

kutu 

Sıf teslim 800 60 - açık ekı. 14 
veya anbara 
teslim t 1 t t 83 32 ,, 

" 
14 

15.000 adet 
1 Şartnamesi ve numuneleri mucibince yukarda ciu 

ve miktarı yaı:ılı bir kalem malzeme eluiltmeye 
konmuştur. 

il - Muhammen bedeli sif veya ambara teslim, muvak
kat teminatı, eksiltme 1&atı hizasında a6ıteril
miştir. 

III - Eksiltme 7.4.939 tarihine rastlayan cuma ıtıntl 
saat 14 de Kabataşda Levazım Şubesi Mildllriye· 
tindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak her giin sözti geçen 
şubeden alınabileceği gibi numuneler de görüle· 
bilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gtin ve ıa· 
atte % 7,5 güvenme paralarile mezkur Komiıyo· 
na gelmeleri. ( 1789) 3-4 

L 

İstanbul Ziraat Mektebi Satınalma 
Komisyonundan 

Mektep asma Fidanlıtı için 733 lira muhammen bedelli bir adet 
6 beygir kuvvetinde toprak freze makinasile palluk, çapa maki· 
nası ve teferruatı açık eksiltmeye konmuştur. Eksiltme Beyoğlunda 
Singer aparhmanındaki liıeler muhasebecilitinde .toplanan komisyonda 
3 4 939 pazartesi günü saat 11 de yapılacakbr. isteklilerin belli aut· 
t~n evvel liseler muhasebecilifine yahracaklan 54' lira 97 kuruıluk 
ilk teminat makbuzu ile 938 yılı ticaret odası vesikaaı ve diter ka· 
nuni vesikalarla birlikte eksiltme saatinde komisyona ielmeleri ve 
ıartnameyi her gün adı ıeçeo muhaıebecilikden iÖrüp ~ren 
meleri. (l721) 4-4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudication 
Mode Prix 

d·adjudicat. eatimatif 

A) Adjudications au Rabais 

Cnation. 
proYİIOİre 

Ueu d'adjudication et du 
Cahier des Charreı Jourı He ur es 

Conetructlons - R6paratlon -Trav, Publlcs-Mat6rtel de Constructton-Cartographle -- - ---- - -- .. -... . .___ 

Conatr. rez-de-cbau11ee ecole Cumburi· 7664 51 574 84 Dir. Trav. Pab. SlY&ı Juıqa • au 24-4-39 
yet (aj.) 

Conıtr. reı·de·chaussee batiue ecole Şar· 9178 70 688 40 ,, ,, ,, 24-4-39 
kışlo 

Coaıtr. rez de-chauuee hatisse ecole ı •. 7664 25 514 84 24-4-39 ,, " ,, 
tiki al 

Fouraiture pierres <'Hseeı : 3000 m. (aj.) Gre i gre 11167 50 837 56 n n Danı 1 mois 
Conatr. ceserne cbimie (Cah. eh. P. 421) Pli cııcb. 8-1121 94 5456 ıo Com. Ach. Mioiat. Def. Nat. Ank. 17-4-39 il -
Con.tr. W.C. (aj.) Publique 478 55 35 90 Municip. lımir 7-4-39 16 -

Electrlclt6-0az-Chauffaga Central (lnslallatlon et Mat6rlel) 

lnıtal. chauffage central hôp. alienea Ba- Publique 
kır köy 

Hablllemenl - Chauasuree - Tlssus - Culre 

Drap de lit en batiate : 5000 p. 
Batiate: 14302 m. 

Travaux d'lmprlmerle - Papeterle 

Machine avec acce!. pour ramasser let 
caracteres d'imprimerie : l p. 

Dl ver 

Theiere en nluminium: 150 p. 
Boucles diff. sortea : 27 O ıO p. - rondel· 

les pour riveta : 25000 p. • boudeı 
pour c~intureıı : 1700 p. • rondelleı 
pour petits rivctl : 5590[)0 p. 

Repar. camion marque Ford: 8 p. 
Barru en fer : 30 t. (aj.) 

Provlslon 

Viınde de mouton (aj.) 
Legumeı : 9 lota 
Haricots: 32 t. • conserves yoghourt: 2,5 t. 
Farine : 73 t. 
inat. parotoonerre aus: depôts poudre 

Pli cach. 
Gre a gre 

Pli cach. 

Gre A gre 
,, 

Gre a gr6 

Pli cach. 
Gre a gre 
Pli cach. 
Publique 

B) Adjudications a la surenchere 

Foio Publique 
Fer et acier camelote : ıcoo k. ,, 
Boia de ebene : 425 quintauı: (aj.) 

(3 ncü sayfeden devam) 

5410 56 

7500 -

10000 -

2645 10 

6849 70 

770 -
6917 47 

12775 -
2244 23 

rinci açık arttırması 6.4.939 da per~eınba günü ıaat 12 den 
14 f' karl11r ifa edilecektir. Bu artttırmada mahcuz eşya mu· 
harnmen değninirı yiiıde 7S irıi bulmadığı taktirde ikinci açık 

arttırması l 2. ı.939 da çarşanJ ba günü ayni suatte yapılacaktır. 

Alıcı olanlar muayyı·n güo ve saatte mahallinde hazır buluna
cak memuruna müracaat ederek almaları ilan olunur. 

Trabzon Vakıflar idaresinden : 

Teminatı Beher kilosuna tahmin 
Muvakkata Tutarı Kilo edilen kıymet 

Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. - - - -- ---------------- -
00 75 10 00 1000 00 Ol 
Vakıf gayrı menkulların saçaklarından sökülüp Taş-

406 -

562 50 

7j0 -

396 76 

513 70 
326 25 

9j8 13 
167 46 

75 -

1 60 

Dir. Hyg. et A1&iıt. Soc. CaQ-alotlu 17-4-39 15 -

Com. Ach. lot. Tophane 

n ,, 

Adm. Gen. Ch. Fer Etat Ank. 
Bıır. Exp. Haydarpaşa 

Com. Ach. lnt. Tophane 
,, ,, 

Com. Ach. Div. Kırklareli 
Com. Ach. PJace Forte Çanak. 

Hôpital Mzıılad. Contag. lzmir 
Com. Ach. lnt. Tophane 
Com. Ach. Div. Vize 

,, ,, Mil. Artvin 
Dir. M.>nop. Ank. 

Adm. Eaus: Monicip. lıt. 
Dir. Vakouh Trabzon 
Dir. Foretl lzmir 

174.39 15 30 
4-4-39 14 -

16-5-39 15 -

7-4-39 15 30 
6-4-39 14 15 

14-4-39 16 -
7-4-39 10 -

8-4-39 il -
17-4-\9 15 -
4-4-39 

20-4-39 10 -
8-4-39 13 -

14-4-39 14-
8-4-39 11 -

14-4-39 14 -

handa mu haf aza edilen eski saç ve ' muhtelif çürük demir 
ve çemberlerin satılması için beher kilosu bir kuruştan yir· 
mi gün müddetle arttırmaya konulmuştur. 

Arttırma 8 nisan 939 cumartesi gilnü saat 1 t de yapı
lacaktır. İsteklilerin bJ müddet içinde Vakıflar idaresine 
ge,lmeleri ilan olunur. 

lımir Orman Çe•irge Müdürlüğünden: 

lımir merkez kazasının Bornova nahiyesi civarında bulunnn 
Küçükuru tepe De\; let ormanından 425 kental meşe odunu 30.3.939 
tarihinden itibu-en 15 güıı müddetle ıerbest arttırmaya çıkarılmış
tır. Beher kentalıoın muhammen bedeli 5 kuruştur. Teminatı mu· 
vakkate 160 kuruştur. 

ihale 14.4.939 cuma ıünil uat 14 de Gaıi bulvarında Demi· 

t r 
relli hanında Ormıın çevirte Müdürlüüğünde yapılacaktır 
ıilat olmak istiyenlerin Orman çcvirgc Müdi!rlüğüue ııı 
ilan olunur. 

Belediy Sular idaresinden : 1 
idaremizin Bakirköyünde Çorekçiçaym namile oı•:, 

dahilinde mevcud biçilmemiş otlar açık arttırmıı ile ~a~e~ 
1 - Satış şarlnamcui idaremiz Levazım ServiııP 

olarak alınabilır. 
2 - Muvakkat teminat 25 liradır. 
3 - Açık artbrmn 14 nisun 939 cuma giloll saat 

dahilinde yapılacaktır. 

İatambul 5-inci İcra Memurluğundan : ıtl; 
Bir borçlan dalayı mahcuz olup paraya çevrilmesin& ~ 

Markoni marka bir Radyo ve muhammen kıymetinin 0'eı 
madıfrıodan dolayı ikinci arttırmaya bırakalao l 7 • 

111 
rak111 ve bir 1ant açık arttırma auretile 5.4.939 çart• ı 
saat 16 da Galata111ray kar.şınnda Saitpa4a puajında '';. 
Almak istivenlerin ifÖslerilen mahalde mezkur aaatte b• 

maları ilin olunur. 

Ankara Belediyesinden : 

Temizlik müdürlüğüne ait kır donda bir at ,çı 
ma suretile satılacaktır. 

Muhammen bedeli 15 liradır. . ıJ 
lbale 14.4.939 cuma günn saat tam 8 de />.'P' 

hayvan pazarında yapılacaktır. 
Bilumum harç resim ve masraf alıcıy aittir· 

Samsun Gümrük Müdürlüğünden : 
Kilo Gram Adet Cinsi 
__._, - .. -

450 17 ipek püşü . 
875 2 2 parçada l O metre 70 eantııtl 

kumaş 

6 200 1 yerli siyah bez 
55 400 4 teneke benzin 

Yukarıda müfredatı yazılı eşya tarihi illlndan 1~1 
nisanın üçüncü pazartesi günü açık arttırma ilP. sııl 

İsteklilerin mezkur günde saat 14 te Gümrükte 
kil satış Komisyona baı vurmaları il&n oluuur. 

Keşif bedeli 1327 lira 64 kuruş olan Taksim Bııb~ 
lacak binaların nnkazı açık arttır~aya konulmuştur. Ş• ~ 
vazım Müdürlüğünde görülebilir. istekliler 249LI sayıl• lı 
zılı vesika ile Fen işleri Müdürlüğünden bu iş için 

11 ~ 
ehliyet vesikası ve lJ9 lira 58 kuruşluk ilk teminat "';,, 
mektubile birlikte 14,4,93~ cuma günü saat 14,30 da 
mende bulunmalıdırlar. 

Mersin Orman Müdürlüğünden : 
·ı 

Miktarı Muhammen ı,•ab1 , 
Cinsi Kental Kurllı' 
Karışık oduu 7070 B ~ 

1 - İçel Vilayetinin Mut kazası dahilinde ke~1~ 
Jet Ormanından 7090 kental karı~tk odun satışa çı 

2 - Karışık odunun beher kentalının muha[JlıJl 
sekhı kuruştur. .. 

3 - Şartnam~ \C mukavelename proj~lerıni g0

0 
yenleria Mersin Orman çevirge Müdürlüğüne, Mut .. ; 
gs şefliğine ve Ankarada Orman Umum Müdürliigo 
caat etmeleri. ~ 

4 - Satış 5.4.939 çarşamba günü saat 15 de 
mım çevirge Müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. ~ 

5 - Satı~ umum olup açık arttırma ile yapılacS 
6 - Muvakkat teminatı 43 liradır. 
7 - Taliplerin şartnamede yazılı vesaiki 

İstanbul İkint'i icra Memurluğundan: 
Dairemızin 936/46 No.lu dosyasile mabcll~ 

kere paraya çevrilmesine karar verilen Galatadıı . 
han 3 l No.lu dairesinde bir adet paskülüo biriııcl0 
tırması 13.4.939 tarihine müsadif per~embe gil"~ 
den 14 e kadar ifa edilecektir. Bu arttırmada "''& 
muhammen değerinin yüzde 75 şini bulmadığı tıı~ ~ 
ci açık arttırması 17 .4.9j9 tarihine müsadif pııı' 
ayni saatte ifa ediiecektir. Alıcı olanlar muaYfe 
saatte mahallinde hazır bulunarak memuruııll 
ederek almaları ilan olunur. 

·ı 6 
imtiyaz sahibi ve yazı işleri Djrektörü: Iıuıı•1 

Ba ıldığı yer : M rkez Basımevi Galat• 


