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Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

ffilıEJ< E T 

f-lABE RlıERi 
tu .. k 

la Rumen Tlcart 
trnaaı Kuvvetlen-

~ dirlllyor 
1 

dir. Evvelki gün piyasamızdan in· 
giltere için bin dört yüz balya 
tiftik satılmışlar. Bu m ı:ıllann bir 

t •tıya ile aramızda mevcut 
t llihltıla•11ıaaının müddeti he

h&:}'et bulmamışhr. Anlaş· 
tltt G~leri tamamen tatbik 

'edar. Ancak bu hüküm
llıltk 11~8 bazı maddelerin iki 

tıı ctın ~ktısadi inki,afmı ta· 
ti te1nın edemediği nazarı 

-., cclbetnıiş olduğundan an-
t;•ddelerinm yeniden te-

trek ı- " -ı k il ve uzum goru ece 
~ . ~li dü,ünülmilttür. 

11 b •çırade ıebrimiae gelecek 
lt 'Yet ile tadilatı muvafık 

·ı,t:k ~•ddelere yeni bir şek al 
a

116 
lır. Bu auretle Romanya 

ia ~ilıdeki seneler için daha 

11 
olçiide muamelelerin baş
ltlllio edilmit olacaictır. 

"" 
1 

bezi ve pamuk 
. llzerlnde iktisat 
fli" ~letinln tetklklerl 

.. b~i ve pamuk ipliği fi
~erinde vekaletçe yapıl. 

lll 
0

1~n tetkikat etrafında iÖ" 
l e" -lbj Uzere Ankaraya davet 
~olan fabrikatörlerle tica 
i te~ .aa~ayi şubesi müdürü 
~-- r&Qııze dönmüşlerdir. 
· 

1
11lt lllüsteblik ve müstahsil 

tt ltınan mümeasilleri veka
.___._, 

1
,. '1aslarda bulunarak mü ta-.. , .. 
ita llöylemi,lerdir. Haber al-

)t RCire vekalet, kaput be
li Pamuk ipliğine mevzu 
lt~~tın kaldmlmaaı için ya-

1.ı - ıfleri hüsnü telakki et-
,_~t . b "'1ld Pıyualarda yeniden a· 

Gttil er yapılmasını muvafak 
t r · Vekaletin karanm 

)"' \ fabrikatörler piyasanın 
~l J_•dar mal çıkararak iplık 
t ""lıtının kııa bir zaman Or• .. -1 -
'-ti) ~ .kalkmaaını temin 

e Çalışacaklardır. 

~ "' 81ltereya ihracat 
~ıilt artıyor 
L~. ere ·ı 
"'lı l 1 e takas muameleri-;1 •ltlanna başlanmııtır.Bazı 

it er lngiltereye ihraç edi
lballann nümunelerini f• 
"lbalara ıönd~rmiıler-

kısmı Sungurlu, Beypazar, Ayaş, 
Çerkeş mıntakalarının tiftikleridir. 
Bunların kilosu 117 kuruştan ve
rilmiştir. Kır.şehir tiftikleri ise 113 
kuruttan, Bolvadm nev'i • 117,5 
tan, işlenmiş oğlak tiftiği 143 ku
ruştan satılmıştır. İstekli ıatıtlar 
devam elmekledir. Piyasanın can· 
lılığı dij"er alıcıları da faaliyete ge· 
tirmektedir. 

Blzalden mamul ipler 
Ekinleri biçen ve demet bağla

yan makinelerde kullamlmakta 
olan Bizalden mamul iplerin sana
yi işlerinde de kullanıldığı görül
müıtür. Keten ve kendir saııayiinin 
himayesi için bu gibi iplerin Zi· 
raat Vekiletinin müsaadesi olma
dıkça ve alıcı ile sahcı ziraat mü
dürlüklerinden vesika almadıkça 
ıümrüksüz olarak ithallerine mü
saade edilmiyeceti alakadarlara 
bildirilmiştir. 

Takas Komisyonu 
Toplandı 

Dün takas koaıiıyonu toplana
rak ihraç edilmek üzere hazır• 

lanmıı mallarımızın muamelelerini 
neticell'ndirmiştir. Son iki ay i
çinde Mersin ve Payas limanlu.
rındaD Almanyaya • 23 bin ton 
buğday gönderilmiştir . 

Takas ı,ıeri de lnklfaf 
Ediyor 

Bir müddettenberi takaı prim· 
!erinin yükıelmekte olması ali
kadarların nazarı dikkatini celb· 
etmittir. Taka&: ile iş yapılan mem
leketlerin ılmı• oldukaarı mallarla 
ithal edilen malların ayrı ayrı 
miktarları tesbit edilmektedir. Ta· 
kaı primlerinin temevvücü ve se
bepleri hakkında bu işlerle işti· 
•al eden müeaae,eler nezdinde a · 
likadarlar tarafından tahkikat ya· 
pılmııtır. Tahkikat neticesi bir 
raporla İktısat Vekaletine ıöıı 
derilecektir. Takas komisyonunda 
intaç edilen muameleler günü ıü
nüne yapıldığı için takas işleı i bu 
kolayhk yüzünden hayli inkişaf 

etmlftİr· 

il) MUNAKASALAR 

Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmiye konulan is : 
J- Tokad Kozovasının sulanması için Y eşilırmak üze· 

rinde Gömenek mevkiinde yapılacak regülatörle açılacak 
sağ sahil sulama kanalı hafriyatı ve sınai imalatı keşif 
bedeli ( 1,456, 126) lira (53) kuruştur. 

2- Eksiltme 24.3.939 tarihine raslıyan cuma günü 
saat (15) te Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su 
Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapı· 
lacaktır. 

3- İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, 
bayındırlık işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve pro· 
jeleri \50) lira mukabilinde Sular Umum Müdürlüğünden 
alabilirler. 

4- Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin (57,433) li
ra (80) kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve eksiltme
nin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel ellerinde 
bulunan bütün vesikalarla biı likte bir istida ile Vekalete 
müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika al
maları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet 
içinde vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak 
edemezler. 

İsteklilerin teklif mektublarını ikinci müddede yazılı 
saatten bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürltiğün· 
de makbuz mukabilinde vermeleri lizımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

* • • Eksiltmiye konulan iş: 
1- Çürüksu üzerinde yapılacak regülatörle Denizli -

Sarayköy ovası sol sahil sulama kanalı hafriyat ve sınai 
imalAtı keşif bedeli (446,579) liradır . 

' 2- Eksiltme 27 3.939 tarihine raslıyan pazartesi gfi· 
nü, saat 15 te Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su 
Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapı

lacaktır. 
3- İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, 

bayındırlık işleri genel şartnamesi. fenni şartname ve 
projeleri 22 lira 33 kuruş mukabilinde Sular Umum Mü
dürlüğünden alabilirler. 

4- Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin (21,6 l 3) li
ra (16J kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve eksiltme
nin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel ellerinde 
bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafıa Vekale
tine müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika 
almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet 
içinde vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmiye ittirak 
edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektublıırını ikinci maddede 
yazılı saatten bir saat evveline kadar Sular Umum Mü
dürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

İzmir Belediye Reiıliğinden : 
Garaj ıantralda yapılacak tamir atölyesi kapalı zarfla eksiltme

ye konulmuştur. 
Keşif bedeli on iki bin liradır. 
Şartname, proje ve keşifname Belediye Bat Mühendislitinden 

istenir. 
İhale 10.3 939 da saat on yedidedir. 2490 sayılı kanunun tari

f atı dairesinde hazırlanmış teklif mektupları ihale günü saat on al· 
hda encümende riyasete verilir. 

Muvakkat teminat dokuz yüz liradır. 

-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita haçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lev. 

~ İstanbul Belediyesinden : 

'f bedeli 10'250 lira 47 kurut olan Harbiyede yeraltanda 
alt hali kapalı zarfia ekailtmeye konulmuştur. Eksiltme 

O• 't\.tfj~lba (Ünü saat 15 te Daimi Encümende yapılacakbr. 
) fi' tıı ~1,,:f e9 rakile ıartnamesini istiyenler 51 kurut mukabilinde 

· İtte1tı~ildiirlütünden alabilirler. . 
f:'en L er 2490 sayılı kanunda yazıla vesikadan başka bu ış 

•• ~leri Müdürlütünden alacakları fen ehliyet ve Ticaret 
ı.a-::ltaıarile 768 lira 79 kuruıluk ilk teminat makbuz veya 
[) ... havi kapalı :rarflaruıı yukarıda yazılı günde saa~ 14 e 
~1 EacUmeoe vermelidirler. Bu aaatteo ıoora venlecek 

'il olanaau. 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğiiuden ; 

Kars glimrük kimyahenesi için 74 kalen muktelif kimya 
malzemesile kimyahane allltıom 9.:1.939 perşembe günü saat 
10 da 2490 sayılı kanunun hükümleri daıresinde açık eksilt• 
nıeye konmuştur. 

İhale bedeli 647 lira 90 kuruş olan bu işin ilk teminatı 
48 lira 60 kuruştur. 

Alınacak malzemenin cins ve evsafını gösterir şartname 

levazım servi:ıinde her glin görülebilir. 
İsteklilerin kanuni vesaiklerile başmödürlükteki komi· 

ıyona ıelmılıri ilan olunur. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İıletme U. İdaresiaden 

Muhammen bedeli 2511 lira olan 23 kalem muhtelif 
ci•s laboratuvar malzemesi 20.3.939 pazartesi glnii saat 
10,30 Haydarpaşada gar binasındaki ıatınalma komisyonu 
tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girişmek istiyenlerin kanunua tayin ettiği ve
saik ve 188 lira 33 kuruşluk muvakkat teminatlarile bir
likte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatları 
lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşa gar binasıadaki 
satınalma komisyonu tarafından parasız olarak dağıtıl
maktadır. 

Başvekalet Devlet Meteoroloji İşleri 
Umum Müdürlüğünden : 

1- Umum Müdürlüğümüz ihtiyacı için (2800)' kutu 
sudkostik müteahhit nam ve hesabına puarhk suretiyle 
satın alınacaktır. 

2- İhalesi 10.3.939 cuma günü saat 14 de Ankara, 
Yenişehir Kızılırmak sokak No. 30 da Devlet Meteorloji 
işleri Umum Müdürlüğünde toplanacak Satınalma Komis· 
yonunda yapılacaktır. 

3- Muhammen bedeli (4200) lira olup ilk teminatı 
(315) liradır. 

4- Muvakkat teminat banka mektubundan gayri na
kit veya nakit yerine kaim olan tahvilat olduğu takdirde 
bunlar komisyonca kabul edilmiyeceğinden bunların müna
kasa tarihinden evvel Merkez muhasebeciliğine yabrılarak 
alınacak makbuzun komisyona ibrazı. 

5- Şartnamesi bedelsiz: olarak Devlet Meteoroloji 
işleri Umum Müdürlüğü Lvz. Miidürlüğünden temin ediletiilir. 

6- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa11lı kanunu 2 n 
3 üncü maddelerinde yazılı belgeleriyle birlikte mezkur 
gün ve saatte komisyona baı vurmaları. 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

M. M.Vekaleli Satınalma Komisyonundan : 
1 - IO Kalem elektrik malzemesi pazarlıkla satın ahoacaktır. 

2 - Listesi her gün komisyonda görülebilir. 
3 - İsteklilerin 25-2·939 cumartui günü saat onda komia~ 

gelmeleri. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komiıyonundaa : 
1 - 40 tane nöbetçi muşambası acele pazarlıkla ıabn alına• 

caktır. 

2 - Nümunesi her güo komisyonda ıörülebilir. 
3 - İstekllleıin 27-2-939 pazartesi pnü saat 14 de vekilet Sa· 

boalma Komiıyonuna ielmeleri. 

Milli Müdafaa Vekileti Satınalma Komiayonuadan : 

50000 çift yün çorap l .3.9.Ji Çarıamba güal aaat 
10 da, 

50000 çift yün eldiven l.3.SW) Çarıamba gönü ıaat 
11 de, 

50000 çift yün çorap 1.3,g3g Çar..-ba güDi ıaat 
14 te, 

50000 çift yün eldi Yen 1 .3.939 Çartamba ftiDI aaat 
15 te. 

Cinı ve miktarı yazılı çorap ve eldivenler hizalarmda 
gösterileıı gtin ve saatlerde pazarhkla saba alınacaktır. 
Taliplerin en son teklif eyliyecekleri fiat üzerinden 2490 
sayılı kanun hükümlerine ~öre hesap edecekleri kati te· 
minat ile birlikte pazarlığa iştirak eylemek üzere Anka
rada M. M. Vekaleti Satınalma komisyonuna milracaatleri. 

lıtanbu LeYazım Amirliii Satınalma Komiayonuadu: 

Ordu sıhhiyesi için bin adet yatak çarıafı 10.3.939 
cuma günü aaat 14 te Tophanede imirıik satınalma ko
misyonunda açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 
l 500 lira ilk temiaatı ı 12 baçuk liradır. Şartaame ve atı· 



Mtinakaaa Gasetesi 

olu a ü akasalar ve üzay deler i tesi 
---------~ ------ ........... -~---- ----~ 

Cinıi Şekli 

A) Münakasalar - - .. 
lnş at, T ir t, Nafia işleri, alzeme Harita 
- ._.~---- ==--

Garaj santralda yap. tamir atölyesi. 
Harbiyede yeraltında yap. hela (ıart.51 kr.) 

Kapalı z. 

" 

12000 
10250 47 

Mubm. beci. Teminat Müracaat yeri 

lı.mir Beled. 
768 7g İstanbul Belediyui 

Gün Saat 

1~3-39 17 -
10-3-39 15 -

IUiçlar, 'lin ve · spençiyart alat, Hastane l.ev. 

Laboratuvar malzemeaıi : 23 kalem. 
Sud kostik: 2800 kutu 

Aç. eks. 
Paz. 

2511 -
4200 -

188 33 D. D:Y. Haydarpaşa 20-3-39 IO 30 
315 - Başveka Dev. Meteoro. İş. Um Müd. 103-39 14 -

Elek rik-Hav~gazı-Kalo lfeı:_ (te isat v_e ~alze~~sl) 

Elektrik mabemeıi: 10 kalem Paz. 

Men ucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
Siyah ayakkabı: iM çift. Aç. eks. 878 75 
Battaniye : 500 ad. Kapalı z. 5000 -
Yatak çarşafı : 1000 ad. Aç. eks. 1500 -
Yün çorap: 50000 çifh Paz. 
Yün eldiven: 50000 çift. 

" Yün çorap: 50000 çift. " Yün eldiven: 50000 çıft. " Nöbetçi muşambası: 40 adet Paz. 

Mobilya ve bilro eşyası, Muşamba_: Hah v~~ 

Çelik somyalı karyola: 250 ad. Kapalı z. 6462 50 
Mobilya: 79 adet {temd.) Kapalı z. 3770 -

Mahruka , Benzin, Makine yağları v.s. --
Benzin : 40 teneke - makine yağı: 2 teneke 
Lavamarin kömürü : 500 t. 
Maden kömürü 100 t. 
Makina yağı: 100 k - gres yağı 100 k -

ustüpü 150 k. 
Kok kömürü 

MUteferrlk 

Avrupa kiremit: 330 ad. 
Kadana yular başlığı: liO ad. 
Yerli hayvan yular başlığı: 350 ad. 
Büyük freze tezgahı. 1 ad. 
Sabit konpresör makinesi: 1 ad. 
Kalay: 25 k - nişadır ~ k - tuz ruhu 

2 k - çelik: 1 k - san çubuk: 2 k 

Erz k Zahire, Et, Sebze v.s. 

Sadeyağı : 6050-1700 k. 
" 13650 k. 

Patateı : 23300 k. 
Ot: 62 t. 
Ekmek· 41 t. (temd) 
Sabun: 36 t. 

8) Müzayedeler 
Kanşık odun: 1870,735 m3. 
Hartaman : 100 ad. 
Karışık odun : 8229 kental. 

_ .. 

Kadın elbisesi, deri çantası mukavva kutu v.ı;ı. 
Ekmek kırıntılan ve yemekhane artıkları. 
Çam ağacı: 4285 k 

Paz. 

" Aç. eks. 
Paı. 

Paz. 

Paz. 
Aç. eks. 

" Kapalı z. 

Par.. • 

Kapalı z. 

" Aç. eks. 

" 
" Kapalı z. 

Kapalı z. 
Aç. art. 

" 
" Paz. 

Aç. art. 

k. 

685~ -
2100 -

115 -

17500 -

1440 -

8085 -
14332 50 
2796 -
2480 -

o, 09 75 
91260 -

Beh. O 60 

300-
365 -

munesi k.o. da görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile 
beraber belli saatte Ko. na gelmeleri. 

• * .soo det battaniye alınacaktır. K pah zarfla eksiltmesi 
ı0.3.939 cuma gün.u saat 15.30 da Tophanede İstanbul Le
vazım iraırliğı satınalma Ko. da yapılaca tır. Tahmin Ledeli 
!:>000 1ira ılk teminatı 375 liradır. Şartname ve nümunesi Ku. 
da görüıür. lstekhl~rİ!ı kanuni vesık . .darılt: bt!raher teklif mek
tvplarmı ihale saatinden bir saat evvel Ko. na vermeleri. 

İzmir Lise ve Ortaokullar Satınalma Komisyonu 
Başkanhgından : 

Cinsi Miktarı Tutarı Muvakkat teminat 
çift 

Lira K. 
Ayakkabı 185 878 75 
"Siyah, numunesine gör ,, 

Lira 
66 

İzmir Karşıyaka Kı.1: öğrdmen okulu öğrencileri ıçın 
yaptırılacak olan yukarıda cins, miktar ve evıafı yazılı 
ayakkabılar on beş gün müddetle açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Açık eksiltme 28.2.939 salı güuü ıaat on dörtte İz
mir hükümet konağında Kültür dırektörlüğünde toplanacak 
olan komisyonda yapılacaktır. 

İsteklilerin şartname ve numune ini görme üzere her 
gün Kültür Direktörlüğüne gelmeleri, iştirak edeceklerin 
de 2490 sayılı kanunun icap ettirdiği belgeleri ve teminat 
alıtlarile birlikte yukarıda yazılı güu ve saatta komisyonu· 
muza baş vurmaları il4n olunur. 

.. 

- - M. M. V. SAK. 2'-~-39 10 -

66-
375 -
112 50 

484 69 
282 75 

514 -
158 -

135 -
78 75 

1312 50 

108 -

606 38 
1075 -
209 70 
186 -
299 82 
972 -

529 52 

34 -

45 -

iz.mir Lise ve Orta Okulları SAK. 28-2-39 10 -
Tophane Lvz. SAK. 10-3-39 15 30 

" " 
1~3-39 14 -

M.M.V. SAK. J-3-39 JO-

" " 
1-3-39 il -

" " 
J-3-39 14 -

" " 
1-3-39 15 -

M. M. V. SAK. 27-2-39 14 -

T opbane Lvz. SAK. 10-3-39 15 -
Nafıa Vekaleti Malz. Müd. 10-3-39 IO 30 

Trabzon Beled. salı cuma 14 -
Gümrük Muh. Gen. Komut. lst. SAK. 10-3-39 11 -
Niğde Nafıa Müd. 3-3-3!l 15 -
Ank. Lvz. SAK. 14 -

İst. Komut SAK. 25-2-39 10 -

Trabzon Beled. salı ve cuma 14 -
Çanak. M,t. Mvk. SAK. 6-3-39 10 -

" " 6-3-39 ' 10 -
M.M.V. SAK. I0-4-39 15 -
M.M.V. SAK. 10-4-a9 11 -
Ank. Lvz. SAK. 14 -

lzoıir füıe ve orta okullar SAK. 2"-2-39 14 -
Milas Ask. SAK. 2i-2-39 14 -

" " 
27-2-39 ıo 30 

" ,, Zl-2-39 il -
Yüksek Ziraat Enstitüsü Rek. Ank. 25-2-39 11 -
Vize Tümen SAK. 13-3-39 16 -

Gire .sıııı \ ı: ), f!< m. 17-3-39 15 -

" 
Ormcm Bölge şefliği 3-3-39 14 -

" " 
3.3.39 14 -

İıt. Gümrükleri Başmüd 24-2 39 13 30 
Tophane Lvz. SAK. 2-3-39 14 -
İst. Güm. Başmüd. 24-~39 13 30 

Mobilya, ve Büro Eşya-Muşamba, Halı v. s. ----
lıtanlıul Levaaım Amirliği 5. A. KtJ dau 

2;:ı0 adet çelik somyalı karyola alınacaktır. Kapalı zarfla 
eksiltmesi 10 mart 939 cuma günü saat 15 de Tophanede Le· 
VbZırn aıııirliği satınalma Ko. da ynpıJacaktır. Tahmin bedclı 
6162 buçuk lira ilk teminatı 484 lira 69 kuru,tur. Şartname 
ve nümunesi Ko. <la görulebilir .• İsteklılMirı ... kanuai vesik -
larile beraber teklif mektuplarını ihale saatindt!n bir :saat evvel 
Kc. na \ ı.mrıeJeri 

Nafia Vekaletinden : 

10.3.939 cuma günü saat 10.30 da Ankara Nafıa Ve
kaleti binast içinde Malzeme Müdürlüğü odasında topla
nan Malzeme Eksiltme Komisyonunda) muhammen r !deli 
3770 lirayı ve teslim müddeti de 20.5.939 giint\ne çıkarıl
mak suretiyle 79 parça mobilyanın kapalı zarf usuliyle 
yeniden eksiltmesi yaptılacakır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı bedelsiz olarak 
Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 282 lira 75 kuruştur. 
İsteklilerin teıdif mektuplarını muvakkat t~minat ve 

şartnamesinde yazılı vesaik ile birlikte aynı gün saat 
9.30 a kadar Mezkur Komisyona makbuz mukabilinde ver
meleri lazımdır. 

Cu~ 

l&TANBUL 
•çı 

t.~ 

Ti car ve Zahire Borsası k 

23 '> 939 --- --~ ----·~ - -~ ._. - -- ~ı '20 
Fiatlar 1 Gelen 

CİNSİ Ataiı Yukarı Buğday 

Butday yumuşak 
" sert 
" kızılca 
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Tiftik 
5 30 - - I ç fındık 5 5 G 10 

Fasulya 

Arpa Anadol dökme 4 14 4 15 Afyon 
Mısır J<eten lohuruu l:? IO 

Çavdar 3 37,5 4 2 Çavdar 
Yapak Arpa yemlik 

Z. yağı B. Peynir 44 - 48 -
Susam 

" 1 ci 
Ceviz luıbuklu 
CeTiz ıçi 

Kuşyemi çuvnllı 
,, dökme 

İç. Fındık 
Tiftik mal 
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Susam 
Yapak Anadolu 
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Mısır beyaz 
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Yulaf dökme 

;, 30 
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tl6 20 137 20 
20-

4 30 
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ıç fındık 
Peynir 
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Buğday : Liverpul 

,, Şikaıo 
" Vinipek 

Arpa An ver 
Mısır Londra 
Keten T. Yün güz " 

3 
6 

Nohut naturel Fındık G. Hamburg 

P=e=r=a~k=d=e=ri=ı=i===============~====·=-=L=.===:::====~_y.-• 

Mahrukat, Benzin, Maki na yağları v. s . 

Trabzon Heiediye encümeniden : 

·ıe Belediye mezbaha kamyonu için 4@ teneke beoıin 1 

teneke rnakina yağ• pazarlıkla mubaraa edileceğinden 

pleriıı salı ve cuma günleri saat 14 de encümene muracB11ti' 
illn oluııur. 

Gümrük Mııhataoa Gcnd Komutanlığı lıtanbul 
Satıaalma Komisyonundan : 

1-Deniı va&ıtaları için satın alınacak 500 ton ıavs 
rin kömürünün 10.3.939 cuma günü saat ll de kapalı 'l> 
eksilt•neı:.i yapılacaktır. 

2 - Şartnamesilc evsafı kf.lmisyondadır. görülebilir. 
3- l'ahmini tutarı 6850 lira ve ilk teminatı 514 Iiı1 
4- İsteklilerin o gün eksiltme saatinden bir saat e' 

line kallur 2490 sayılı kanunuu tarifı vcçhile lıazırlıyacS~ t 

teklıf mektu blarını Galata e:;ki ithal§.t gümrüğündeki ~o 
5) ona vermelt}rİ. 

Niğde Nafia MiidürlüğünderJ: 

J- Nafıa silindirlerinde kullanılmak üzere Niğde 

syoııuuda teslim şartile 100 ton krible maden 
ehiltmeyc konulmuştur. 

2- Bedeli muhammen beher tonu 21 lira 
1ira<.lır. 

3- Eksiltme 3. 3.939 gönü saat 15 hükumet 
içinde toplana<! k komisyonca yapılacaktır. 

4- Eksiltmeye geleni .r:n 158 lira muvakkat teı9 
vermeleri lftzımdır. 

5- Şartname bedelsiz olarak l 1afıa müdürlüğünde 
rülebiiir. 

İıtanbul Komutnnlığı Satın Alma KomisyonundaJJ 

Hayvan hastanesi için 1 15 liralık kok kömürü 5
' 

alınacaktır. Pazarlığı 25 Şubat 939 cum.ırtesi günii 
1 

10 da yapılacaktır. isteklilerin belli gün ve sae1tte fıf1 
lıda Komutunlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

• * • 

Makine •e gres yağı alınacaktır. Bak Müteferrik 
rıund:ı Ankara Levaıım Amirliği S. A. K. ilanına. 

Müteferrik .. 
. ~h 

Milli Müdafaa Vekaleti Satıııalma Komiswonund•0 ' 
~ . . t a 

Bir adet büyük Freze tezgihı kapalı zarfla ek••1i;l 
ye konulmuştur. Tahmin bedeli 17500 lira, ilk te-~ 
1312 lira 50 kuruştur. Eksiltmosi 10.4.939 Pazartesi ~ ' 
saat 15 te Ankarada M. M. V. Satınalma Komisyoı> ~ 
yapıla~aktır. Şartnamesi Ankarada Komisyonnda g6, 
bilir. isteklilerin belli saatten bir saat evveline kad' 
teminat ve teklif mektuplarııu Komisyona vermeleri· 

., lt 
Çanakkale Mst. Mvk. Satıaalma Komisyonunda 'f 
ı- Çanakkale mtiıtahkem mevki birlikleri ibtJ 



'çık ek ·ı 
t,bi 81 hnc suretile aşağıda cıns ve miktarı yazılı m•-

sl y;~a~ın alı.nacaktır. 
kem lhalesı 6 3 93~) pazartesi gü:ıü saat onda müstah-

lllevk· S 3 1 atınalma Komisyonunda yapılacaktır. 
ı ioruı ·b:-

1
. Nümuneleri Çanakkale Mst. Mevki S. A. 

e ı ır. 
Ko. da 

1 ~ 4 
'tt 8 7" EYsaf ve şartları 
bili a ıkeıir askeri Satın 

İstanbul, İzmir, Bursa, Adana 

r. Alma Komisyonlarında görüle-

iııa.~ Taliplerin mezkur tarihte hizalarında yazılı te-
eltrj ~ ç~ları ile ve ihale kanununun 2 ve 3 üncü mad· 

ı il ekı vesaik ile birlikte mtistahkem mevki Satınal· 
l{onı. 

C
. ısyonuna müracaatları. 
ı ... · 

ı Miktarı adet 

başlığı 

. , 
450 
350 

800 

Muvakkat teminat 
Lira Kr. 

135 
07875 

Trabzon Belediyesinden : 

ııb~elediye için (~30) adet Anupa kiremiti pazarlıkla 
ııcG~aa olunacağından taliplerin salı ve cuma günleri 

~ ene müracaatlar ilan olunur. 

/ 

; .\~kara Levazım Amirliği Satnı Ah·ıa Komisyonundan : 
~ lte.r1ık-; Aıafıda cine ve miktarları yazılı 011 kalem miilz~me 

2 a satın alınacaktır. 

~ ~nk- Taliplerin teminıtlariyle birlikte aynı giin ~ant 14 
...,.:

1 
Lrv. lmirliği satınalma komisyonuna ~elmelPri. 

1\.1 o c· . 
ıo m&ı 

l~ Makino yağı 
150 ~res yağı 

9 
Üstüpö 

jlt ~ Gaz yağı 
Kalay 

8~ 2 Nioadır 
ı Tuz ruhu 
l Çelik 12 M M. kalıDlığında 2 metrP. boyundıt 
~ Sarı çubuk 13 Mm. kalınlığında 2 metre boyuııda 

Sırı ç•buk 11 Mm. kaluılığın<la l metre lioyunda 

• J-. lı\ıı 
Yüluek Ziraat Erıstitüıü Rektörlüğünden : 

}iıiP' 1~ "ttı.ı~1Urnıız talebe ve müıtahdeminin iaşelerinden aşağıda 
11ıt • tbıktarı yazılı iki grup erzakın 9.2.939 perşembe günü iha
tııd,••ttldi rnüracaat etmediğınden 25.2.939 ~umartui günü hiza-

ttt111d Ya:ı:ılı 11aatlerd~ Rektörlük bina1ında müteşekkil Komisyon 
14.i •ı:ı tekrar açık eksiltme yapılacaktır. 

~t~ Miktarı Fiatı Teminatı İhale günü ve saati 
41000 kilo 9 75 299 82 25.2.939 cumarteıi günü 

ıaat l l de 

2000 " 50 kş. 
1000 adtd 70 ,, 
2500 " 55 
1000 " 130 " 

20000 " 2 " 

358,65 

25.2.939 cumartui günü 
ıııat 12 de 

~'lat ----
tıt ••nray Liııui Alım Sabm Komisyonu Baıkc.nlıtından : 
~ha I l(·'-•en M. T. Fiyatı lk teminatı 
6~° Kuruş Lira Kr. 

~o 75 
25o 110 

40 

Ceviz içi 
Çam fıstığı 
Kuş üzümü 

50() 146,25 
~ 95 Fındık içi 

a1' ;)~ 25 Kuru incir (aandık malı) 
s' Q,l,t 105 Badem içi 
~' tıı hlb~aray Lııeainin Mayıs 939 ıonuna kadar ihtiyacı olan 

jj 
6 

Ilı hk ışteri açık ~kıiltmeye konmuştur. Bu Lunuta gerekli du-
ıll t~,il~'1Y• yazılmıştır . 

c,c!dt ~c ll.3.939 pazarteıi günü saat 14,30 da Beyoğlu İıtik
~c •ı No. 349 da Liıeler Alım Satım Komiıyonunda yapıla-
. ltkı·ı 
ıl, bi.,;· er ilk teminat makbuz ·ye yeni yıl Ticaret Odası veai-
ltal''ıtıı •itte belli rün ve uatte ıözü geçeo Komiıyona relwcleri 
1 t''berı~tlar Okul İdaruind~n alacaklorl mü:sekkere ile Liıeler 
~ ... , ~'11tine yatırılacaktır. Ve Şartnameyi görmek için de 0' 

•ıne ı. 0 at vurmaları . 

v· Vıze Tümen Satınalma Komisyonundan: 

ıt: btııı ~~: tfirnene bağlı birliklerin ihtiyacı için 36000 kılo 
,;!~ ~ a il~ t~'~ı zarfla eksilıme)'e konulmuştur. J\1. befleli 12960 
-~ttı~a.Pıla tnınıtı 972 liradır. Ek:3iltmesi 13.3.939 günü saat 16 
i f, 'r.ı, vcaktır. Taliplerin ~ant 15 e kadar teklif mektuplarını 
ı>~ ermeleri. 

~a~ M·ı 
,t ~liJ 1 as Askeri satınalma Ko111iıyonunda11 : 

il\ l~~;O f\~Uilk ve Bodrum garnizonlarının senelik ihtiyacı 
gall.U kılo sade yağı kapslı zarf mmlile 27.2.939 patar-

~t l ~~b,~lat on dörtte ihalesi yapılacaktır. 
0." rıs l~tnen bedeli 14332 lira so kuru~ muvakkat temi-

btJ} Steıtı ;r•dır. 
1 

er ticaret odaaından alacakları ticaret vesikaları 

MGaakasa Gar:etui 

inhisar! r U. Müdürlüğünden: 1 
Beheri % 7,5 

Muh. bedeli. Tut . temin. Eksiltme 
Cinsi Miktarı vah. L. K. Lirn L. IC. tekli 18, 

Hristo apazoğlu 
G:?z yağı 16000 kg. 147 60 2360 177 açık 14 

226,22 " 15 
123 75 ,, Dikiş Maklnaları Deposu 

İ.tanbul, Fincancılar Yokuşu, No. 28 

Her nevi Dikiş, Nakış ve Kasnak makınalarını, 
iynelerini ve diger bütün aksamını en müsait şart ve 

fiatlarle müessesemizde bulursunuz. 

-™ - -
ile ve muvakkat teminat mukabılinde maliyedP.n alacakları mak
buzla birlikte teklif mc>ktnplannı ~aat on üçde komisyona 
vermiş bulunacaklardır. 

Evsat ve şeraiti f!ÖrrnPk i::tiyenler adı ~eçcn giinc ka 
dar her gün komisyonrla görebilirler. 

Şartname para:;ız lıer gün Milas askeri garniıonundan 

alınabilir. 

• • • Mila.:i. Küllök ve Bodrum garnizonlarının senelik ihtiyacı 
olan 23,300 kilo patates açık P-ksiltmeye konmuştur. 

İsteklilerin 27.2.939 tarihine tPsadiit eden pazarte i gü
nü saat 10.30 da Milas askeri garnizonda ihale saa'ından ev
vel hazır bulunmaları . 

Muhammen bedel 2796 liradır. Muvakkat ıeminat 209 
lira 70 kuruştur. 

Evsat ve şartnameyi görmek istiyenler yukanda adı geçen 
güne kadar Milas alay satına} ma komi3yonuna h,.r gün mü
racaat edebilirler. 

İsteklilerden arzu edenlere ~artname parasız her gün 
komisyonda vı~rilebilir. 

• • • Milas, Küllük ve Bodrum garnizonlarının senelik ihtiyacı 
olan 62,000 kilo ot açık ek:siltmeye konmuştur. 

İsteklilerin l7.2.939 tarihine tesadüf erl~n pazartesi eünü 
saat on b:rde hazır bulunmaları. 

2480 lira muhammen bedel 186 lira muvakkat teminat 
Evsaf ve şeraiti görmek istiyenler yukarıda adı geçen güne 

kadar Milas alay satın alma komisyonuna her gün müracaat 
edebilirler. 

İsteklilerden arzu edenlere şartname parasız her gün ko
misyonda verilebilir. 

b) MUZ YED R 
Ankara Belediyesinden : 

Belediyeye olan borcunu ödemediğinden dolayı haci7 edilen 11 
torba 1 inci nevi unun 24.2.939 cuma iÜnü saat 12 de belediye 
mezat salonunda artırma ile sahlacaktır . istekli olan o gün o saatte 
icra memuruna müracaatlan. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez S. A. Ko. dan: 

İnce ceviz tala'ı : 
Yukanda yazılı talaşlar 27.2.039 pazartesi ıü-

nü saat 14 te avık artırma ile ihııle edil~cektir. Beher kilosunun 
trıbmini bedeli 25 santimdir. Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 9 lira 85 kuruş ve 2.ı90 sa
yılı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vHaikle mezkur gün ve ııaat
te komiıyona müracaatları . 

Emltik ve Eytam Bankasından : 

A. 14/ l - Beycığlunda Tepebaşı civarında Cumhuriyet 
gaı;inosunuıı bitişiğindeki kömürcü dükkanının yıkması alıcısına 
aid olmak üzere enkazı satılığa çıkarılmıştır. 

ihale 27/2/939 pazartesi günü saat ondadır. Taliplerin on 
lira pe) akçeeiyle ~ubemiı .emlak ::ı t!I vi::ıiue müracaat eı ıneleri. 

Samsun Orman Müdürlüğünden: 

14/2/1939 Salı günü saat 14 de ihale edileceği ilan oiiil mi~ 
olan Samsun Mt!ı kez kaza~ııııü Omer gölü Uevl@t ormanından 
776 kental odunun açık artırma:-ına iştirak ed 'n olmadığından 

14/2/1939 tarihinden itibaren 14/3/1939 tarihine kadar bir ay 
müddetle ve pazarlık suretile ~atışma karar verilmiştir. 

1 - İhaiei evveliyesi 14/3/939 salı günü saat 14 de Sam
sun orman Çevirge Müdürlüğündeki Orman satı, Komisyoııun· 
ca yapılacakta. 

2 - Muhammen tutar bedeli 77 lira 60 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminatı 5 lira 8~ kuruştur. 

Göz taşı 18200 ,, 161,5 3003 
Göz taşı serpme 11 O adet 15 1650 
makinası (verme-
ral marka) 
Kükürt için serp- 104 ,, 
me makinası ısu-
perba veya vezüv 
marka). 

15 1566 

15,30 

117- ,, 16 

l - Şartnameleri mucibince yukarda yazılı ,,-4" kalem 
malzeme ayrı ayrı açık eksiltmeye konmuştur . 

il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hiza
larında gösterilmiştir. 

ili - Eksiltme 13.3.939 tarihine rastlayan pazartesi gü
nü hızalarında yazılı saatlerde Kabataşda kain Şubemizin 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız 
olarak alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona 
gelmeleri. (1081) 2-.t 

Çana ka e "*ncümeni 
aimisinden: 

l. - Eksiltmeye konulan it: Biga - Karabiga yolu üzerinde 
batonarme olarak yapılacak olan köprüler inşaatı keşif bedali 
12880 lira 40 kuruş olup bedeli ihQlenin 12300 liraıı 938 ıeneıinde 
bakiyeai 939 bülcuinin tasdikinde tediye olunacaktır. 

2. - Bu işe aid şartnameler ve evraklar tunlardır : 
A - Ekıiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
O - Tesviyei türabiye şose ve kirgir inşaata dair fenni tart-

name 
E - Husuıi şartnnme 

F - Keşif cebeli, metraj cetveli, fiat bordroıu 
G - Malzeme grafiği 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı Çanakkale Nafıa Müdür

lütünde bedelsiz olarak görebilirler. 
3. - İhale 2 J 939 tarihiae mü1adif Perşembe günü saat 15 de 

Vilayet makamında toplanacak D imi Encümende yapılmak üzere 
pazarhğ çıkarılmıştır. 

4. - Eksıltme pazarlık suretiyle yapılacaktır. 
5. - Eksilt.neye girebilmek için isteklilerin 966 lira 38 kurut 

muvakkat teminat vermelcrı ve ıhale gününden nihayet ıekiz ıüo 
evveline kadar Vilayet makamına müracaatla lacakları ehliyeti 
fenniye vesika•ını ibraz etmeleri ve 939 yılına aid Ticaret odası 
vesikasını ibrilz etmeleri lazımdır. (910) 4 -4 

~ D.D.YOLLARI iŞLETME u. MÜOÜRLÜGÜNOEl'i j 
Muhammen bedeli 6948 lira olan 579 ndet yün battaniye !.3.939 

perıembe günü s.ıat 15 de H11ydarpaşada gar bıoasındaki Satınalma 
Komisyonu tarafından kapalı zarf usulü ile satın• alınacaktır. 

Bu işe girmek is~eyeoleriu kanunun tayin ettiği vesaik ve 521 
lira 10 kuruşluk muvakkat tem.natlarile teıdıflerini muhtevi zarf
larını eksiltme günü soat 14 on dörde kadar Komiıyoııa vermeleri ll
zımdır. Bu işe ait şartn mel.:r Haydarpaşada ıar binasındaki Ko
miıyon tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. (882) 4-4 

Vapurlara, trenlere vaktinde yetişebilmek için 
Umum saatçılardan metanetile Ünalan 

teminatlı 

4 - İsteklilerin bu müddet ıarhnda Orman Çevirge Mü
dürlüğüne müracaatları il!n olunur. 1 DeTamı 4 üncü sayfada 
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ADMINISTRATION 
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Objet de l'adjudication 
Mode Prix Caution. l.ieu d'adjudicntion et du 

Jours Heureı d•adjadicat. estimatif proviıoire Cahier des Charre• 

A) Adjudications au Rabais 

~onstructlon --=- 6paratlons - Trav, ~ublla ·Mat6rlel de Co!!._•lru~on-C_ rtog.!.~hle 

Constr. W. C. ıouterraine a Harbiye 
(cah. eh. pr. 51). 

Constr. atelicr rep. a in centrale garage. 

Pli cnch. 

n 

10250 47 768 79 Com. Perm. Municip. l.t. l0-3-39 15 -

12000 - Municip. lzmir 10-3-39 17 -

Produits Chlmlq1.:es t Pharma~tlqu truments Sunltalres-Fournltur pour HopUaux 
-......--;.. - ..,... --

Articles de laboratoirc : 23 lots. Publique 2jl 1 - 188 33 lere Exp\oit. Ch. de fer 20-3·39 10 30 
Etat Haydıırpaşa 

Soude caustique: 2800 boites. Gre a gre 4200 315 - Dir. Gen. Aff. Meteorologiqueı Ank. 10-3-39 14 -

1 (lnstallatlon et Mct6rlel) 

Materiel electr. : lO Jots. 

Couverture en laine : 500 p. 
Drap de lit: 1000 p. 
Chausseltes en laine : 5030 paire . 
Ganhı en laine : 50000 pı:ıirı:a. 

Cbnu&1ettes •n laine: 500(){) paireı 
Gant. en laine: 500011 paires. 
ChauHures noire : 185 paires. 

lmperme.ıblcı de scntinelleı : 40 p. 

Lit• a •ommiers en acier : 250 p. 
Articles d'ameublement: 79 p. (aj.) 

Benzine : 40 bidons • buile pr machine : 
2 bidons. 

Charbon Lavemarin: 500 t. 
Houille: 100 t . 
Huile machine: 100 k. - huile rrai11e: 

100 k. doup : lôO k. 

Dlvers 

Tuil~ı: 330 p. 
Bride pr. chevnux d'etalon :450 p. 

_ pour chevaux: 350 p. 
Grande machine a frai.er: 1 p. 
Mncbine-compres eur fixe : 1 p. 
Etain : 25 k. ·Sel nmmoniac : 2 k. • am· 

moniaque : 2 k. - acier : 1 k. • baure 
jaune : 2 k. 

Provısıons 

Savon: 36 t. 
Beurre : 6050 • 7700 k. 

Gre a rre 

us-Culrs 

Pli cach. 
Publıque 

Gre a gre 
,, 
,, 
n 

Publique 

Gre a gre 

PJi cach. 
,, 

Gr~ a gre 

Pli cacb. 
Publiqae 
Gre a gre 

Gre i gre 
Publique 

" Pli cach. 

Gr· a gre 

Pli cach. 
,, 

,, 13650 k. ,, 
Pommes d terre: 23,3 t. Publique 
Foin: 62 t. n 

5000 -
löOO -

878 75 

6462 50 
37i0 -

6850 -
2100 -

17500 -
1440 -

12960 -
8085 -

1433::! 50 
2796 -
2480 -

Pain: 41 t. (aj.) ,, le k. O 09,75 

B) Adjudications ala surenchere 
Morceaux de pain et reste de repııs. 
Boi• de ebene sııpin ete. 1870, 735 m3. 

,, ,, ,, 8229 quent. 
Co•tumeı ponr femme tissuı en oie 

produits cbimiqucs ete. 
Boi• de sa pin. 4285 k. 

Grc a gr· 
Pli cach. 
P•blique 

D 

,, 

3 tlncü sayfadan devam 

İstanbul Levazım Amirliği S. A. Ko. dan 

300 -

365-

A::ıkeri Tıbbiye okulu talebe ve eratının ekmek kırıntı ve 
parçnlarile yemekhane artıkları ·satılacaktır. Pazarlıkla arttır
ması 2.3.939 per§embe güniı saııt 14 de Tophanede İstanbul 
Levazım amirliği satınaıma komi::ıyonundn yapılacaktır. Bir 
senelik tahmin bedeli 300 lira teminatı 45 liradır. Şartnamesi 
Ko.da görülür. isteklilerin belli saatte Ko. na gelmeleri. 

lstanbul Gümrükler Baş Müdürlüğünpen : 

Sarayburnu 4 numaralı satış ambarında bulunan 5621 sayı· 
lı mezat pusulasında yazılı bila markabila numaralı 4285 kilo a
ğırlığında 365 lira değ rinde çam ağacından biçilmiş kere-

Com. Ach. M.ni•t. Def. Nat. Aok. 25-2-39 10 -

375 - Com. Ach. lnt. Tophane I0-3-39 15 80 
112 50 ,, ,, " 10-3-39 14 -

Com. Ach. Mini11tere Def. Nat. Ankara 1-3-39 10 -

" 
,, 

" 
1-3-39 11 -

,, ,, ,, 1-3-39 14 -

" n " 
1-3-39 15 -

60- Com. Ach. Lycee et Ecoles 28-2-a9 14 -
Seeondaires lzmi1. 

Com. Ach. Miniıt. Def. Nat. Aok. 2i-2-39 14 -

484 69 Com. Ach. lnt. Tophane IQ.3.39 15 -
10-3-39 1 o 30 282 75 Minist. Tr. Pub. Dep. M tcriııux 

51ı -
15" -

J3j -
78 75 

131~ 50 
ıd8 -

972 -
606 38 

1075 -
209 79 
186-
299 82 

45 -
529 52 
3ı 61 

Muoicip. Trnbzon mnrdi et vendrcdi J 4 -

Com.Ach.Cocım.Gen.Surv.Douan.İ!l . l0-3-39 11 -
Dir. Trav. Pub. Niğde 3.3.39 15 -
Com. Ach. Int. Ank. 14 -

Munidp. Trabzon mardi et vendredi 
Com. Ach. Place Forte Çanak. 6-3 39 

14 -
10 -
il -
Ii) -

11 -
14 -

n " n 
Com. Ach. Minist. Def. Nat. Ank. 
Com. Ach. Minist. Def. Not. Ank. 
Com. Ach Int . Ank. 

6-3-39 
10-4-39 
J0-4.39 

13.3.39 Com Ach. Div. Vize 
Com Acb. Lycee et Ec 
Com. Acb. Milit. Milu 

n ,, 

second lzmir 28-2-39 
~7-2-39 
27-2-39 

16 -
14 -
14-
10 30 
11 -
lt -

n " 
Recteur ln•titut Arricole Ank. 

Com. Ach. lııt. Tophane 
Prcpoıe Fôreb Gire.on 

,, ,, 
Dir. Ventes Douaoes İıt. 

" n 

27-2-39 
2B-2-39 

2-3-!19 14 -
17-3-39 15 -
3-3-39 14 -

2~·2-39 13 30 

24.2-39 13 30 

ste 24.2.939 gününde saat 13 buçukta Sirkecide Reşadiye 
caddesindeki gümrük satış salonunda açık arttırma ile ve 
1549 sayılı kanun hükümleri dairesidde satılacaktır. İstek
lilerden yüzde yedi buçuk pey akçesi makbuziyle maliy un· 
van tezkeresi aranır pey akçelerinı saat 12 ye kadar vez· 
neye yatırmaları mecburi dır. · 

Gireson Orman Bölge Şefliğinden : 

Bulanca'da mevcut 2300 adet lıartamanın beher 100 
adedi 60 kuruş muhammen bedel üzerinden açık arttırmaya 
çıkarılmıstır. 

3.3.939 cuma günü saat 14 de Gireson Orman İdare· 
sinde satılacakdır. 

1 

v CIELS 
De l' Administration Generale des ChenıiıtS 

de Fer et des Ports de l'Etat Turc 

8 ponts tournnnts differents d'une valeur estimative de~~ 
Ltqs. seront chetes par voie d'adjudication •ous pli cachel~ 
M rdi 4 Avril 1939 a 15 h. 30 au loeal de ı' Adminiıtration G 
rale a Anknra. fi 

C~ux qui desirent y prendre part doivent remettre i I• 
oidence de la Commission le jour de 1°ı:ıdjucation jusqu'a 14 b· 
heurs off res, un<' g rantie provısoire de 430,65 Ltqs. et leıı etti 
cats exiges par la loi. 

Les cahiers des charges sont distribues gr tuitement iı AtıkJ 
par le Service du Approvisionnements et a Haydarpaşa J'5 
Bıueau de Reception. 1032 4 

Müteahhitlerin Takvimi 

CUMARTESı 25.2 939 

Sirkeci istasyon meydanmın parkelenmesi ve kanaliıa yon İ' 
D. Y. Sirkcce) No. 951. 

Denizli istasyonunda lokomitif deposu inşası ve su ve elektri~ 
sisab (D. D. Y. İzmir) No. 962. 

• Maranırozhnne morot ve sairesı (Çankaya Malmüd.) Ne. 963· 
Takim cihazı (İ t. Sıhhi Müess. S. A. K.) No. 964. 
Makine ve alat nakli ve ııümrük muamelesi (T. Şeker f abr~ bıı 

A. Ş.) No. 967. ' ~ 
Binek hayvanatı şnph yular başlığı (Lüleburgaz Tümen S. p... t 

No. 968. 
• Saç bidon (M. M. V.) No. 974. .

1 
Uskumru, torik. tn vuk, hindi, ve yumurtn (Yüksek Zir.-Jat Enstı 

No. 9n. 

~i em e n t o d e s F o u r n i s s e u r s 

' ~G 

~ ~~ 
Constr. pave et canalisation placc Stntioa Sirkeci (Cb. fet ~l 

SAMEDİ, 25.2.939 

Sirkeci) No. 961. 
1
,. >iıı 

Conatr. depôt lokomotives a Station Denizli et instal. eau et i llırı 
(Ch. fer Etnt İzmir) No. 962. 

• Oatils de menuiscrie (Dir. Fisc Çankayıı) No. 963. 
Appareils sterilisation (Etabliu. Hygiene Iııt.) No. 9tH. 
Transport mnchines et icstrumenb et formalite• Douane (S· J.· 

Fab. Sucrc) No. 967. 
Brides pr. chevcıux montur~ (Div. Luleburgaz) No. 968. 
• Bidons en tôlc (Min. Def. Nat.) No. 974. 
Poissonı, poules, tlindeı et ceuf• (lnstitut Agrieole Ank.) No• • 

Ankara Borsası 
23·2-939 

. Açılış Kapanış 
1 lnıiliz lirası 5.90 5.902:.> 

100 Dolar 125 85 126.45 
100 Fransız fr. S.3320 3.3350 
IQO Liret 6.62 6.6~2:> 

IOı) lsviçre fr. 28.6125 28.b25 
JOU Holanda fi, 67.2025 67.2325 
100 Rayhiş:n. 50.51:!6 50.535 
IOU Belçıka fr. ~J.1775 21.1875 
100 Drahmi l.177ö 1.0775 
100 Leva l.5525 1,5525 
lUO Çek kronu 4 315 4.315 
lOO Pezeta 5.90 5 9025 
100 Zloti 23.7225 23.7J2ö 
100 Pengo ~4.8425 24.8525 
100 Ley 0.00 0.90 
100 Dınar 2.8225 2.825 
wo Yen a4.445 34.46 
100 ineç kronu 30.38 .i0.39 
100 Ruble 2.3.7525 2.i.7625 

ESHA ~ ve T AHVİLA:r 
T. borcu 1 peşin 19.375 19.375 
Errani 19.85 19. 5 
Sıva•·Erz. IIl 19.15 19.15 
1938 yüz.de 5 ha· 93.75 93.75 
zine tahvili 
Anad. demiryolu yüzde yüz 
hisse senedi Peşin 39.80 a9.80 
pa 

İ•tanbul Beltdiye11i 
Şehir Tiyatrosu 

4 Perde 

fstaobul Belediyesi 
Şehir Tiyatro•u 

Tepebaşı 

Anna Kareııiı> 

imtiyaz sahibi ve yazi itleri Direktörü: lımail Giril 
Bıı:;ıldığa yer : Merkez Basımevi Gnlata 


