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Umum üccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

fllı Hayvanlarımızın ihracı 
lciyenin müsait iklimlerinde yetiştirilen 
~elif hayvan tiplerinin kasaplık olarıık 

fı cı ha}'vancılık bakımından inkişa
artıracak bir mevzudur. Ancak 
llıevcudu az ve iptidai veya gı-
dai maddelerimizi temin eden 
cinslerin ihracını istemek 
yurdda en mühim iktisadi . 
nıenliaları kurutmak ola-

Jir) Nr 

caktır. 

• • • 

"• ~i bayvanlanmızın 
'-İl' bGtün muraflan-

lt~ le11ra bile yine bizden 
1 noluanıaa Atina 

~ 
111

_ ~beplerini akıl ve 
"'lrlG kabul edemejor. 
ı.ıı Gzerinde fazla dur-

1ttıf •lditi halde bu itin 
..... ayacatız. Ancak 
bQ naesele etrafında 

Çolr. Ilı ve bayvan ihra-
iete eaaıh olarak ele al 

Yecetız. 

~ebile ırerçe memle
k oıao d6viz me

ll • l\caba bu Jirecek o-

"'ıo '.ıu kartahtında bal
...... b-...ıa 18 - 20 ku· 

•t Yeaelerinia ikti
:: llliktardar ? 

te et b.a ıarann ölçüaüni 
t"-a Palıalılıtı 1üziiaden 
~ •e aelecek olan far

ı;tıra•k çok yerinde 

~ek deye dövizin 
l.it fii balkmıza 6det
~t ekonomik bir 

"'"-• . '-"1. •ket, evveli kendi 
~ •e l&acletini dütü

•• lllaba:.libnı satar. 
'tin refah ve 1aadet 

ıündelik ihtiyacı olan miktan bu
lamamaları veya bulanlar da pa
bah1ık sebebile alamamaları aile 
bünyesinde yavat yavaş büyüyen 
ve geoi4leyen bir zaaf husule ge
tirir ki, bunun neticeııi umum sıh
hat bakımından çok kötü olabilir. 

Son iki ay içinde yeni bir ih
raç muamelesinden haberdar olan 
Türkiye halkı, ikinci ve et me
s'1esinden daha atağı kalmayan yeni 
bir dertle kartılaşmıılardır. Bu da 
yurdumuzdan Almanyaya tavuk 
ihracına baflanılmıt olmaaıd• 
ifin ne kadar vahim netice)... -c· 

rebilecej'İni düşünemeyen kimse• 
ler, böyle bir ihraç işinin batla• 
mıt olmaaından dolayı hakla ola
rak memnuniyet his etmitlerdir. 
Almanyaya tavuk ıhracmı iyi kar
ıılayanlar, bu seneye kadar ta
vuklanmı:&m kıymetini takdir et
memİf olanlardır. 

Bir defa yurdumuzun tavuk 
mevcudu hakkile malum detildir. 
Tabmıni olarak tu.,it edilmiş ta
vuk benetinin renifliti her vila
yette ayni nisbette buluomam&k
tadır. 

Tavuk mıotakalanoıo sahaaa ge
oit olsa bıle orada yetişen tavuk
ların yumurlacılıj'lmız ifin en e
aaalı ve eo kıymetli bir menba 
oldutunu hatırdan çıkarmamak la
zım ırelir. 

Şehrimize relen açtkaöz bir Al· 
man, muhtelıf mıntakalarda yeti
ten tavuklanmızın köylülerden pek 
ucuza alınarak şehirde pahalıya 

sabldı&ını aörmüş ve kendine bir 
iki şerik bularak Tophanede bir 
tavuk deposu açmıtbr. Deponun 
yananda bir de buzhane kurularak 
ip bqlanılmıtbr. 

Almsmo ilk ıti Trakya ve ia
tanbul, Bursa, İzmit mmtakalara 
köylerinden tavuk toplamakla bq
lamıştır. Toplanan tavuklar depoya 
ıretirılir. Orada kesildikten sonra 
buzhaneye yerleştirilir ve bir iki 
aüo içinde fezande edılerek Al
manya iÇlD hazırlanır. 

İki ay kadar ıüren bu ıit ıaye
ıiode Almanyaya 6-7 vaıron ka· 
dar tavuk ihraç olunmuıtur. 

.. ._alala&. 
k ·•• refahı aaraar. 

._.,..__ ttlarınıa aprlqma11 

.:• İ~tiaıai bayatla 
' te9 Ud eder Türk-

~iman ithalat bürolarının Tür· 

kiyeden gelecek tayuklann kilo
suna 50 kurut kıymet koymuı bu 
İfİ yapan müeueaenın ırözünü aç. 
mıpa da nakliye muraf aannın faz
la olması daha ırenit Olçüde ibra· 
cat yapılmaaıoa mani olmuttur • 

Memleketimizde tavuk ihraç 
etmek biç ıüpheaiz ki, çok karla 
bar ittir. Bunu 3-4 ıenedeobdi 
Bulıariatan yapmaktadır. Fakat 

tt 191•11 bir balkın Bulpriltan köylüleri bilbu• ih· 

ıl ffilıEIÇ t T 
tiABE RlıERi 

Yunanlstana gönderilen 
yumurtalar 

Atiı adan Türkofise bild rildi
ğine göre, Yunaoiıtana ıbraç et
tiğimiz yumurtaların evrakı geç 
göoderildiğ'inden, yumurtaların Pa
re lımaııında rünlerce bekliycrek 
bayatladığı ve her yumurtanın ha
va boşluğu alta milimetre kadar 
ııeniılediği için kıy.neti de azal
dığı bıldırilmiştir. Filhakika ih
raç edilen yumurtaların bıente 
ıehadetoameleri de ayrıi zc manda 
gönderilmek lizırn geldıgı halde 
bıı2.1 tüccarların bu mühim nok
tayı ihmal e miş o abileceklerı 
dütiinülmüş ve alikaôarlara teb-
1 tat yapalmııhr. ----

Yunanistan kuzu 
alacak 

Yunaaiatan balkı her sene pas· 
kalya yortularır. da 100.000 den faz
la kuzu kesmek itiyadındadır. Bu 
kuzuların Su.000 ni M.kedonya
dan, geri kalan da dığer memle-

rden ithal edilmektedir Bu 
•• c M.ıkedonya kuzuları aklim 

teıirile gecıkmitlir. Paa1' .. iya yor
tulara ise oısaa.ın 9 una raatladı

ğındao Atınaya memleketimizden 
fazla mık tarda kuzu ithal edılmek 
ibtımali va.rdır. Geçen sene Ati
naya Hı9l O kuzu satılmııtır. Ger
çı bazı mıntakalarda şap haatabğı 

vana da emaalı görüldüğü üzere 
Yunaahların bu mıntakalurdıuı bile 
kuzu tedarik edecel.lerı h ber ve· 
rılmektedir. 

DünkU Bugday Sa .,ıarı 
Son iki ıründe piyasamıza 699 

ton bufcday getirilmiı, mühim bir 
kısmı sa ılmııbr. Yumuşak but· 
daylar 5.25 -5,.i~ ten ser ler 5,fü,.:> 
- :>,05 k rutlan verılwiştır. 
Çuvallı olarak yewlitt arpalar 4,20, 
dökme AnaJolu arpalan 4, l.>-4, iti, 

Z& 

racat için besili tavuklar yeliştir
miılerdir. 

Ayraca Bulgarıstanda tavuk 
yetittirme çiftlikleri kurulmut ve 
burada besıli (aave) tavuk yetit· 
tirilmifti,. Besili tavukların her bi
ri 2-J kilo geldiğine göre böyle 
tavuklann ihracında ıüpbeıiz ki 
büyük bir menfaat vardır. Çünkü 
vagon nakliye ücretlerınde kiloya 
detil vagonun adedine göre para 
a mır. l!JOO kilo tartan 1500 ta
vuk yerine .3-4 bin kilo tartan 
1500 tavuk ihracı için ayni nakli· 
ye murafı yapılacatına göre gö
rülecek istifade yalnız nakliye üc
retinden } 0 40-50 niabetinde o
lacakbr. 

Halbuki bizim tavuklanmız 
çöplükte yetiımiş, beslenmemiş 
oldutu için bir kılo bile .tartmaz 
Tavuk batana aöre baytariye resmi 
verılir. Vaa-ona ne kadar fazla 
doldurulursa doldurulsun, kiloda 
büyük bir yekünu tutmaz. 

Yurdumuzda geniş ve teşki· 

litlı tavuk yetittiıme çiftlikleri
nin, besili tavuk ) etiştirme müea· 
ıe.elerının kurulmasına çok yerin· 
de buluruz. Ancak bu gibi wüer 
ıcaeler kurulmadan evvel yerli 
ve bealenmemif tavuklanmızıa 

keten tohumu 12, 10 natürel nohut 
6,22,5 iç tombul fındık Akçakoca 
mala 85,30 kuruştan sahlmıştar. Bir 
miktar beyaz peynir kilosu 31,30-
32,37 kuruştan verilmittir. 

Devlet MUesseaelerlne 
Satllacak Buğdaylar 
Netredilmiş bulunan 3491 nu

marala kanun hükümlerine ıröre, 
devlet daire mÜeS1eselerinin ihti
yacı olacak butdaylara toprak mah
aullc: ri ofisinden tedarik etmeleri 
lazım gelmektedir. Ofis, bu ka· 
nunun tatbikatına kolaylqbrmak 
için verilecek butdaylan mıaliyet 

fiyatı üzerinden verilecektir. 

Ankara Borsası 
27-2-939 
ÇEKLER 

Loadra 
Nevyork 
Par is 
MUino 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Bıükael 
Atina 
Sof ya 
Prag 
Madnt 
Varşova 

Buda peşte 
Bükreş 

Belgrad 
Yoilohamn 
Stokholm 
Moıkova 

ESHA 

5.93 
126 • .i625 

3.15 
6.6475 

28 7B75 
67.0425 
50.7050 
21 ~515 

1.0825 
1.56 
4.33 
5.93 

2J.8450 
24.9675 
0.9050 
2 875 

34.62 
30.5325 
~3.795 

ve TAHVİLAT 

E gani 19.~ 
SIYaıa - Erzurum 1 19.75 
Sıv"'a - l:.ızurum lU ı9 . .i5 
~o 'i ı9.il H .. zıne tahvıli 67.50 
~o :> Uı.ib H..zu;t: tabvılı 9J.75 
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ihr&cına katiyen doğru bulmayo
ruz. Çünkü ihracına başlanılan 
tavuklarımız yumurtlayan tipler· 
dir. 

Yumurta, ihracat maddelerimi· 
zin mühim bir yerini doldurmakta
dır. Tavuk ıhraç ederlien, yu
murta nıenbalanmızı temamen ku· 
rutmuı olacatız. Y umurtacılıj1mı
zın inkişaboı temine çalıfaldaj'l bir 
ıırada yumurta menbaım kuruta
cak hareketlera katıyen müaakde 
ve müaamaha edilmemelidir. 

Dünyanın hiç bır tarafıoda yu
murtlayan tavuk kesilmez. Ka· 
saplık ve daha doarusu keailecek 
tavuklar, hususi suretle beı.ene

rek yelittirılen tavuklardır ki, bun
lar eıaaen yumurtlamaz ve yu· 
murUattınlmaz. Yatlı etli ve dol
auo olurlar. Besili olmayan ta
vuklann keailmeai de dotru cle
ğildır. 

Bunların bir kısmının hastalık 
aebebile de zayıf olabalecelderini 
aüıüııerek aatılmaaana bile mani 
olmak lazımdır. 

Huliaa : Tavuk ihraç edecek 
bir mev"ie henüz vaaıl olmadık. 
Bu işi yapanların da yurdumuza 
zarar vereceklerini hatırlatmak 
iateyonız, L. A. K.ENBER 

a) MUNAKASALAR 

inşaat-Tamirat-Nafıa İş ve Malzemesi-Hama 

lstan bul Limanı Sahil SıhbiyP- Merkezi Ekıiltme 
Komisyonundan : 

Merkezimize ait Kavak tabaffuzbanesi banyo dairesi Vf! 

müteferrik tamiratı ile formol evi inıası açık ekıtiltmeye ko
n ulmuştur. 
A - Tahmin beduli 3593 lira 53 kuruıtur. 
B - Buna ait şartnameler merkeıimi~ levazımından 11 kuru§ 

mukabilinde alınır. 

C - Eksiltmt: 14 mo.rt 1939 sah gfinü saıt 14 de C.alatada 
Karamustafa paşa sokağında yukarıda yuılı •bilime 1..
mibyonunda yapılacaktır. 

D - Muvakkat teminat parası ~69 lira 51 k•r .. t11r. 
E - Eksiltme)e gireceklerin bu gibi i,leri yaptıkları•• dair 

Nafıa İdare indeıı veya Merkezimizden verilmiı bir ven· 
ka ibraz etmelt:ri şarttır. 

Ankara Valilitiudea : 

1 - Keşif bedeli 6000 liradan ibaret bulu11an villyet lrii
kfımet konağının esaslı tamirat ioi 16-3-989 per,embe ıüntl 

eaat 15 de vil!yet binası dahilinde nafıa komiıyonuatla ihalesi 
yapılmak üzere açık eksiltmeğe konulmuıtur. 

2 - İsteklilerin 450 liralık muvakkat teminat mektubu nya 
makbuzu, ticaret odası vesik.asiyle Nafıa Müdürlüpndet1 bu 
işe girebiltct>klerine dair alacakları tenai ehliyet •e1ikui7le 
birlikt yukarıda adı yazılı gün ve ıute ııafıa ko•iayoauaa 
gelım· l erı. 

3 - Bu işe ait keşif ve ıartname her gün Nafia Mtldftr· 
lüğiinde görülebilir. 

Kayseri Encümeni Villyetten : 

İncesu merkezindeki ilk okul binaaanın tamiri ekailtme1e ko
nulmuş iaede talip zuhur etmeditinden temdit edilıaifti. Bu •il.Wet 
zarfında da yine talip çıkmadıj'lndan 9.2 939 tarihinden itibaren bir 
ay zarfında pazarlıkla talibine verileceği ilin olunur. 

Merıin Belediye Ri1uetindea : 

Bahçe mahalleıinde Sofuk Saa cadcleıinde yapd.-k o&... H 

keşif bedeli 624 liradan ibaret bulunan 624 metre tul çakma pkıl 
yaya kaldırımı inşaata açık eksiltmeye konulmuttur. 

Talip olanlann 7.3.939 sah a-ünü saat 15 le Beletliye clairelİne 
gelmeleri ve proje ve prtnamenin 3 kurut bedel mukabilinde fen 
müdürlilj'iinden alınabileceti il"' olunur. 

İzmir LeTazım Amirliği Satınalma Komiıyenundan : 

L Reşadiyede Tayyare Alayını aid denile iniı iıkel11i· 
nin 1952 lira 68 kuru§ bedeli keoifli tamiri açık tkıiltme 
su,etle münakasaya konmuşlar. 

2 - İllldosi 14 marl 939 ıalı 11ilaü uat enbeıt• kıılada 
lzmir Lnazuıı AmirJiği SatıA Alma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Temınat muvakkate akçeıi 146 lira 46 kuruıtur. 
4 - ;'artname, kt§ifoame projesi her gün komisyonda 

görülebilir . 
S - lhtekliler ticaret oda1ında kayıtlı olduklarma dair 

vesika gö:;terwek mecburiyetindedirler. 
6 - Eksıltmeye iıtirak edt cekler 2490 ııyıh kanunun 

ikı ve üçüncü maddelecinde ve prtnamesiade y.W •e.ıtikJl•ı 
ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale saatindu nvel ko
misyona müracaatları. 

Fatsa Belediyesi Bqkanlıtındaa 

Fatsanın takıl pazarı CJBlıaı altıotia. Jıpılacak olu 198.S 
hra 32 kuruı keıif bedelli yedi adet kasap dtikkinlan intutı 
1 l/'J./939 tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık ekaillmfJfe 
koı.ulmuştur. ltıale 4/3, 939 günü Fatıa Belediyeeiatle teıekkll 
~den Komiıyonda nat 11 tle yapılacaktır. Mllftkbt ••mat 
148 lira 90 kuroıtur. 

Şartname ve keoif evrakını gör••k itteyenlerin b• iti 
yapabileceklerine dair Nafia Mldürlllfinciea alacaklan ehliyet 
vetiltaıarı ve dipoıito makbuııma,. mua17eıı ~n ve euUa ... 
kilr kemisyoaa müracaıdarı ilAD oluu, 
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Cinsi Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

----------------~-------------... ---~----------~~~--~--~ 
A) Münakasalar 

.!!!_şaat~irat,~afia işler~ Malzeme Har ta 

Kasap dükkanları i!lŞ: 7 ad. 
Reıadiyede Tayyare alayına aid deniz 

iniş. i•kcle.inio tamiri 
Kaldırım inşaatı: 624 m. 
Hükumet Konağı tamiri 
Kavak tahaffuzhaneıi banyo dairesi ve 

müteferrik tamiratı ile fermol evi inş. 

Aç. ekı. 

n 

" Aç. eks. 
Aç. ekı. 

1985 32 
1952 68 

624 -
6000 -
3593 53 

14S 91.'l 
146 46 

450 -
:!69 55 

Fatsa Beled. 
lzmir Lvz. SAK. 

4-3-39 11 -
14-3-39 14 -

Mersin Beled. T-3-39 15 -
Ankara Valiliği 16-3-39 15 -
İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merk. 14-3.39 14 -

Elektrlk-Havagazı-Ka!orlfer (tesisat ve malzem~sl) 

Ankara Yükıek Ziraat Enstitüsü binası Paz. 
kalorifer tesisahnın tamiratı ve noksan. 
larıoın yap. işi (Şart 10 kr) 

3793 Ol 

Men ucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Battaniye 80 ad. Paz. Beb. 

Nakliyat Boşaltma- - Yükletme_ 

inhisarlar mamulatı nakli 
Çam tomrukları naklı: 9000 m3 
Yaprak tütüolerıo nakliyalı 

Müteferrik 

Silindir örtfiıil 40-4~ metrelik: 6 ad. 
Temizlik itleri hayvanları nallanma işi (temd) 
Tuz küfesı 3000 ad. 
Yaoğın aöndürme levazım 17 kalem 
Dökme demirden dirhem .:JO kiloluk 100 

adet 
Nebati katran 21000 kg. 
Tazyik mesaha aletı 
Hektolıtre (Louis Schopper) marka 9 aded. 

Kalbur makinesi 3 ad., etüv 6 ad., has· 
saa terazi 3 ad. 

Nevyork Dünya Sergisi Türk çarşısında 

teşhir ve snhlmak üzere konsinyasyoo 
olarak 1 ürk halıları tevdiatı 

Pulaoy.ı tezgahı, tes!ere bileme, çaprazı 
makinelerile hizar şeridi 

Yapı malzemesi : 8 çeşit (temd.) 
Muhtelif cins kazan boruları gölcük deniz 

fabrikaları için 
Putrel, çubuk v. s. (temd.) 

B) Müzayedeler 
Gübre 
Kölcnar atacı: 156 m3 
Fayton arabası 11 ad.-kupa arabası 10 

ad.-Köhne otomobil J ad. 
Hurda demir, pirinç bakır pike, v. s. 

Aç. ekı. 

" 
n 

Paz. 
Aç. eks. 
Aç. eks. 
Aç. eks. 

Aç. eks. 
Aç. eks. 

Paz. 

Aç. eks. 
Paz. 

Aç. ekı. 

Aç. art. 

n 
Paz. 

Aç. art. 

5 95 

m3 4 20 

728 -

900 -
2337 54 
140\J -

4305 -
2.30-

3114 -

3614 45 

8020 -

125 -

1355 -

50 30 
Rize vapuru ankazı : 300 t. Aç. art. Beh. t. 3-

Elektrik, Havagazı,Kalorif er (Tesisat ve Malz.) 

Nafıa Vekaletinden: 

1- Eksiltmeye konulan iı: Ankara ytikıek Ziraat 
Enstitüail binası kalorifer tesisatının tamiratı ve noksan
larının yaptırılmaıı işidir. 

Keşif bedeli 3793 lira 1 kuruştur. ' 
2- Eksiltme 16,3,939 perşembe günü saat 15 de na

fıa vekaleti yapı işleri eksiltme komisyonu odasında pa
zarlık uıuliyle yapılacaktır. 

J- Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 10 
kuruş bedel mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden 
alınabilir. 

4- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 284 lira 48 
kuruşluk muvakkat teminat vermeleri li:ıımdır. Bu vesika 
eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evel bir 
istida ile isteklilerin Nafıa Vekaletine müracaatları ve is
tidalarına en az bir kalemde 2000 liralık bu işe benzer 
bir iş yaptıklarına dair işi yaptıran, idarelerden alınmış 
vesika raptetmeleri muıdazidır. Bu müddet zarfında vesi
ka talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye giremiyeceklerdir. 

Nakliyat-Boşaltma-Yükletme 

Balca Kereste Fabrikası DiroktörlüAünden: 

Şirketimiz tarafından i~letmekte bulunan Ta§köprü kaza-
11nda vakı ~lek.dağı ormanının takriben 9000 melre mıkaptan 
ıbaret olan çauı ıoınruklarrnm 62·ö5 kılometre nıeı;afodeki 

Hasan dede Çerkezler öyüne nakli işi, metre mıkabı 420 ku
ruı muhammen bedelle bır müteahhıde verılecektir. Münakasa 
kapalı zarf u uliledir. Muvakkat teminat 1.JOO liradır. 

Şartname ve maka vele ııme projeleri her gün f brikarmz 
da görülebilir. isteklilerin teklif mektuplarını 10 mart 939 ta· 
rihine kadar taahhiıtlü olarak göndermeleri veya b1zzat fabrika 

direktörlüğün o vermeleri lazımdır. 

284 48 

71 40 

1500 -

57 -

67 50 
175 31 
105 -

322 gs 
230 
233 55 

311 -

692 -

48-

56 30 
67 50 

Nafia Vekaleti 

İstanbul Belediyesi 

inhisarlar Samsun Tütün Fabr. 
Bafra Kereslc Fabr. Direk. 
Samıun fohiı. Baımud. 

Çanak. Nafia Müd. 

16-3-39 15 -

2-3-39 14 30 

15-3-39 10 -
10-3-39 
6-3-39 15 -

9-3-39 15 -
Şamsuıı Belediyesi pazartesi ve perşembe 
inhisar Umum Müdürlüğü li-3-39 16 -

" 
17-3-39 16 20 

D.D Y. Haydarpaşa 17-3-39 10 30 

" .. 17-3-39 10 30 
M.M.V. SAK. 14-3-39 11 
iktisad Vekaleti Ankara ve İstanbul 17-3-39 10 -

Sümer Bank İstanbul Şubesi 

fstanbul Komut. SAit. Fındıklı 2-3-3S) 14 -

" 
9-3-39 15 30 

Ka:ı;ımpnşa Deniz Lvz. SAK. 4-3-39 IO-

lıt. Komut. SAK. Fındıklı 6-3-39 15 30 

Knyaeri Belediyesi 8-3-39 14 -
Sinop Orman Müd. 7-3-39 14 -
M.M.V. SAK 17-3-39 14 -

Bartın 1almüd. 9-3-39 15 -
n " 

10.3-39 15 -

lııhisaı Jar Samsun Tütün Fabrikasından ; 
Fabrikadan gidecek ~e fabrikaya gelecek levaıım ve sair 

eşyanın şehir dahili r.ıakıiyesinin bir seneleği açık eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme 1$.3.939 çarşamba günü saat 10 da fo
brıkada müte~ekkıl 1'.o:nisyondaı yapılacaktır. l'!itekliler şartna
meyi görmek için reimi dairelerin açık olduğu günlerde mnmul 
tütün şube~ine, ek~iltmeye girmek için de muhaml'llerı bedeli 
üzerinden 75 lira muvakkat teminatl fabrika vezne~ine mak:bu..ıı 
ınukabiliude yatırdıktan sonra t yin olunan gün ve saatte Ko
mısyona muracaatları. 

Sumsun İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 
inhisarlar Alaçaıı ambarından $amsun a!nbarlarına sevk

edilecek idare malı yaprak tütünlerin nakliyatı şartname~i mu
cibince 15 gün wüddı::tle aleni münakasaya konulınuşıur. 

İhalesi 6.3.939 pazartesi günü saat 15 de Haşmüdüdügü
müz Komisyonunda yapılacaktır. Şartname Samsun, Bafra ve 
Alaçam luhisarJar idalerinde görebılir. 

Talihlerin pey paralarile beıaber vaktında Komisyonumu
za muracaatları. 

Müteferrik 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan : 

1 - Gölcök deni~ fabrikaları için muhtelit cins vo aded· 
de kazan boruları ekspender pazar!ıklt>. alıuacaktır. 

~ - Pazarlık <ı.3.939 cumartesi günü aat 10 da KB!ıiım

paşada Deniz Levazım Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Bu i~e aid izahat alnıak ve resimlerini görmek isti· 
yeulnin pazarlık gtinüne kadar mesai saatleri içiude mezkfu 
Komisyona müracaat etmeleri. • 

Samsuu Belediye Reisliginden ; 

Açık eksiltmeye çıkarılmı~ olan temizlik ışleri hayvanları 

1 tanbul Belediyesinden : 

·ot 
Çocukları kurtarma yurduna lüzumu olan ve b•h'~o 

595 kuruş bedel tahmin edilen 80 tane battaniye pazarlığ~dOl' 
nulmuştur . Bnttaniye~in nümusesi ve evrakı Levazım Mu iO'' 
lüğünde görülebilir. istekliler 71 lira kırk kuruşluk tcııı j. 

makbuz veya mektubile beraber 2 3 9ıs9 Perşembe jiinÜ fJ 

14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

nallanma işini taahbilL e ta1ip zu ırnr ı t nediğinden bu işi~ 
ay zarfında Belediye; daimi Pncüıneainin toplandığı gii11 t 

pazarlı k ! ilvılt>sı takarrur f>tıni .. o!dnğundan 1aliplerio bU 
det zarfında pazaı tcsi \ e perşP.m he gün)~ri Belediye dııil1i1 
cüınenine müracaatlari ilan olunur. 

İstanbul Ko·uutanlığı Satınalma Kamisyonundıırı' 

İha1 e günü talibi ı;ıkmıyan Ç taka Müst. Mevki içiıı S 
şid yapı malzemesi l!Çı ' : eksiltme ile ıhnlesi 9 mart 9;{9 pe ! 
be giınii saat 15,30 lu )Opılııcaktır. Muhammen kıymeti. 3 

hra 4;. 'rnruştur. ilk temınatı 371 liradır. İsteklilerin ıl~ 
minat makbuzu veya mehublarile 2 !90 ~ayılı kanunun 2 ' 
üncü maddeJt rinde yazılı vesikalarile l..ıeraber belli gün ~e 
atte Fındıklada Komutanlık S. A. Komisyonun gelmeleri· 

• * * Şartnametsi mücibince bir tane. pulanya tezgahı, 
tere biteme, çaprazı mnkinelerilo hızar şendi öatın aI.nscP 
Pazarlığı 2 mart 939 perşembe günii saat 14 te }apıJııcı 
İsteklilerinin belli güa ve saatte Fındıklada Komutanlık ~ 
Koıni~yonuna gelmderi. 

Çanakkale Nafıa Müdürlüğünden : 

1 - Nafıa dairesine ait silindirler için 6 adet SV 

dir örtüsü alınac (dır. Bu örtülerin beherinin mesaha'' 
riben 40 45 metre murabbaıdır. 

2 - Yapılacak teklifler dairede mevcut bez ve f,~ 
numunesine göre yapılacaktır. 

3 - Örtüler mukavele tarihinden itibaren 45 
zarfında idareye teslim edilmiş olacaktır. 

5 4 - Eksiltme muamelesi 9.3.939 tarihinde saat 1 
Çanakkale daimi encümeninde yapılacaktır. 1' 

5 - Bu işin keşif bedeli 7:!8 lira olup 57 lıra ırıll 1 
kat teminat verilmesi lAzımdır. 1 

6 - Bu işe ait şartnameyi görmek isteyenlerin ~ 
müdürlüğüne müracaat etmeleri ilan olunur. 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
U. İdaresinden 

Muhammen bedelleri ile miktar ve evsafı aşağıd11 

zılı iki gurup malzeme her gurup ayrı ayrı ihale edi 
üzüre 17.3.1939 cuma gönü saat 10,30 ta Haydarp11 

gar binasındaki komisyon tarafından açık eksiltme ııs 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği 
saik ve her guruba ait hizalarında yazılı mav~kkat tf 
natlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar koıııiS 
müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşa gar binas111 

komisyon tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 
1- 100 adet dökme demirden dirhem 50 ki1° 

Muhammen bedeli 1400 lira ve muvakkat teminatı 
liradır. . f 

2- 21000 Kg. Nebati katran muhammen bedeh 
lira ve muvakkat teminatı 322 lira 88 kuruştur. 

İktısad Vekaletinden : 

\ı t;kaletimiz iş Tıcaret Umum Müdürlüğü ihracat ~of 
lörlüklni ıçin tLouis Sclıopper) ınarka (9) adet bektofıl 
adet kalhur makinesi (6) aded etüv ve (3) aded hassas 

1 

satın alınacaktır. 6 
1 - Bu adetleıin muhammen bedeii (3114) üç bin Y 

dört Jira olup muvab.kat teminat parası (233) lirıt (55) 

ruşlur. 

2 - Eksiltme 17 /3/939 tarihine te~adüf eden coı:oll 
saat oııd Vekal6t Satınahnn Komisyonunda yapılacaktır·1 

3 -Taliblerin şartoarneyi görmek ve teminat par' 
yatırmak üzere Ankarada Vekalet Levazım Müdürlüğiil11 

htanbulda lktısad Vekaleti İhracat Kontrolüğüne miir•c'' 
il!n olunur. 

Sümer Bank İstanbul Şubesinden : 
Nevyork Dünya Sergisi Tfirk Şubesi çarşısında te~bit 

mek ve !6.tılmak üzere konsinyasyon (emanet) olarak Barı~' 
Türk halısı ve seccadesi tevdi etmek iıtiyen tüccariarJJJ 

günden itibaren mallarının evsaf ve fiatmı gösterir li•'' 



te .. . 
llt rnustacelen Şube Müdürlüğüne müracaat eylemeleri ilan ............ 11E .... 1111 .............. mw: ............... 'tt11exaat::i1111aamıı1 ........ mm .................. .. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden :~gi.ye göndnilmı•si ınevzuhahs halılar \'e eccndeJer 
. etıoıiıde imal edilmiş olanlardan bir heyt•t marifotıle se· 

llıts:~en ınüracantta hu cihetin ehemmiyetle nazarı dikkate 
lztllldır. 

Muham. B. 
Li ra Kr. 

% 7,5 
muv. tem. 
Lira Kr. 

j VI - Mühürlü teldif mektubunu, kanuni vesaik ile 5nci 
saatı ı maddede yazılı eksiltmeye iştirak vesik~sı ve yllzde 7,5 

güvenme parası makbuzu veya banka temınat mektubunu 
l6 ' ihtiva edecek olan kapah zarfların1 eksiltme gfinft en geç 

Cinsı Mik-
tarı 

Eksiltme 
şekli 

M. M. Vekile.ti Sat1nalma Komisyonuudan : 

l, A k 

Toz küfesi 3000 adet 900.-
Yangın 17 kalem 2337.54 

67. ~o 
175.31 16.20 saat 14,30 a kadar mezkür Komiıyon Başkanlığma makbuz 

açık eks. 
,, " r. çı eksiltme !le tazyik mesaha aleti satın alma· 

~......,Eksiltmesi 14-3-939 salı günü saat ] 1 dedir. 
....... İlk teminat 230 lira olup şartnamesi komisyonda gil-

4 ....... Ek· ka sıltnıeye girt'cckl,, r;n kanuni teminat ' 2490 sa· 
~unıın 2, 3 maddelerinde yazılı belgelerle birlikte muay· 
ı.' \'e vakitte M.M.V. Satınalma Komisyonunda bulun-

l('Y&eri D. D. Yolları, 4 üncü İtletme Müdürlütünden : 

~Metre mikap dereçakılı açık eksiltmeye konulmuşt~r. 
ııı111ı 

~il lltntnen fiyatı 140 kuruştur. 
'Ptı_ ltaıe 9.3.939 tarihine rastlayan perşembe günü saat 14,30 
~lt Clktar. 

llile..: 273 · · · l · b 'b' · l d ·•h hra ılk temmat vume erı ve u gı ı ış er e ça-
"-a dair veaikalarile birlikte muayyen olan ıaattan evvel 

il.. . ır bulunmaları lazımdır. 
't ite ait nıukavele projesi 4 işletme müdürlüğünden ve Sı· 
1' •ttlyeıi konlrol mühendiıliğinden parasız olarak dağıtıl-
'· 

lsıa b 
n ul Komutanlığı Satmalma l.omisyonundaıı : 

İhaıe "U.. .. 1- J'bl · · ld f' k · l td " nu çıa.an ta ı erın vermış o uğu ıat omısyonca 

i '.!l'lledığinde:n açık ~ı.~ıltrue ile ihalesi 6 maıt 939 pa· 
tııınguno. Eaat 15, 30 da yapılacak olan pııtrel. çubuk vr 
~ ~.uhaoımen kıymeti 8020 lira 37 . kuruştur . .,1l~ t ı'.n;İ · 

"ııı· ıradır. ŞartnameQi her gün komısyoıula go ul "'bılı r. 
Q~ ~t l'Uakbuzu ve} a rnektublarile 2490 sayılı kı.n unun 2 
ııt cu nıaddelerinde yazılı vesikalarile beraber Fuıdıklı ıla 
•nlık Satınalma Komisyonuna gelu.ırleri. 

* * * l 
~ kufe11i ile yangın söndürme levazımı alınacaktır : Bak 

r ll. Müd. ilanlarına. 

lstanbul Vakıflar 
Müdürlüğünden 

Pey Parası 
L. K. 
8 27 

25 39 

Çartı Kazazlar sokak 34 No. lu dukkimn 
tamamı. 

Y edikule Mirahor mahalle ve caddesinde 
eski 101 ve yeni 107 No. lu 111- metre 

~ilk murabbamdaki ananın tamamı. 
lt ... t:rıda yazıla emlak aahlmak üzere 15 gün müddetle açık 
~ .çıkarılaıııtır. 
' Ç1

' 7 3 939 Salı günü saat 14 . de icra edileceğinden ta· 
'aıb'!rlitaıt!l Vakıflar Başmüdürlüğü Mahlülat kalemine mü

( 1105) 

~ T T F b .k Lf •• d .. l" ..... d • • . a rı a .ı:~. u ur ugun en : 
~ 
~tik. . 1~ ltiJ •btiyacı için 12.50 kilo asfaltlı vernik, 1200 kilo ken-
'4htı 0 reçine, 200 kilo İris marka sikatif, 250 kilo kaynamı' 
lltı_Qı•çık ekıiltme ile satın alınacaktır. 
lı ıc 1:Sen .bedeli •2088,, İkibin seksen sekiz lira muvakkat 

~iltı.. " lira "60,, kuruttur. 
I,~ e IO 3 939 tarihine müsadif Cuma sabahı saat 11 dedir. 
~ Qı._ tllrtııaıneyi ıörmek üzere her gün, eksiltmeye ıirmek 
"'-111, ' 1Yen gün ve saatte teminat makbuzlarile Fabrika Ko-

llıGracaatları. (1181) 2- 4 

söndürme 
levazımı 

1- Liste ve şartnameleri mucibince Yukarda cins ve 
miktarı yazılı iki kalem malzeme ayrı ayrı eksiltmeye 
konmuştur. 

il- Muhammen beddlerile muvakkat teminatları hiza
larında gösterilmiştir. 

ili- Eksiltme 17,3,939 tarihine rastlayan cuma gllnü 
hizalarmda gösterilen saatlerde Kabataşda LeTazım ye 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Liste ve şartnameler her gün sözü geçen şube
den parasız olarak alınabılir. 

V- Eksiltmeye iştirak edecekler tayin edilen gün ve 
saatlerde % 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkür ko
misyona gelmeleri ilin olunur. (1311) 1-4 

• • • 
% 15 

Cinsi 

Muham B. 
beheri 

Miktarı Kr. 
tutarı 

Lira 
tt'minat Eksiltmenin 
L. Kr. Şekli ve Saatı 

Boş bobin 1500 A. 65 
ssndığı 

975 146 25 Açık arttırma 16 

1- Mart 939 tarihinden Ağustos 939 gayesine kadar 
Cibali Fabrikasında birikecek lj00 adet boş bobin san· 
dıkları yukarıda yazılı şekilde satılacaktır. 

II- Muhammen bedeli ve muvakkat teminatı hizasın· 
da yazılmışbr. 

ili- Artbrına 16.3.939 tarihine raatlıyan perşembe 
günü hizasında yazılı saatte Kabataşta Levazım ve Muba· 
yaat Şubesindeki Satış Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Numuneler her gün Ciba!i fabrıkasında görü
lebilir. 

V- İsteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 15 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. ( 1158) 2-4 

• • • 
Beheri % 7,5 

Muh. bedelı. Tuta. temin. Ekaıltme 

Cinai Mikt rı vah. L. K. Lira -
Gaz yaiı 16000 kg. 147 60 2360 
Göz taşı 18200 ,, l 6,5 3003 
Göz taşı serpme 110 adet 15 1650 
makinası (verme· 
ral marka) 
Kükürt için serp- 104 ,, 
me makinası \SU-

perba veya vezüv 
marka). 

15 1560 

L. K.. tekh ·~· 
177 açık 14 
225,22 ,. 15 
123,75 " 15,30 

117 - ,, 16 

1 - Şartnamelerı mucibince yu arda yaıılı "4"' kalem 
malzeme ayrı ayrı açık eKsiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hiza· 
larıııda gösteriimıştir. 

III- Eksiltme 13.3.939 tarihine rastlayan pazartesi gü
nü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşda kanı Şubemizin 
Ahm Komisyonunda yapılacaktır. 

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

V - isteklilerin eksiltme için tayın edılen gün Ye saatte 
yiazde 7 ,5 güvenme paralarıie birtikte mezkur Komis1ona 
gelmeleri i1ia olunur. ( 1081) 3-4 

• • • 
1 - idaremizin Paşabahçe fabrikası ıçın şarLnameai 

mucibince sabn alınacak (1) adet devvar ve seyyar ele~
trik.i iskele vincı 17.1.939 tarıhinde ihale edilmedıiinden 
yeniden kapah zarf usuliıe eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli sif lstanbul ( 13.000) lira ve 
muvakkat teminatı (975) liradır. 

IH - Eksiltme 31.3.939 tarihine rastlayan cuma günü 
s&at 15,30 da Kabataşda Levazın ve Mut>ayaat Şubesindeki 
alım Komisyonunda yapılacaktır. 

1 
IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 

şubeden alınabilir. 

V - Eksiltmeye ışdrak etmek istiyen firmaların mu
iL .._••-••••••••••••••••• mufassal fenni teklifierile beraber kataloh:larını kaldırma in.~ç.ı 

. 'dil,~ ~ildürlütüoe alınacak olan ve hepıine 734 lira bedel dirme ve fren tertibatını açık olarak gösteren resimlerini, 
~ kalem Ağaç ve fidan açık eksııtweye konu!mutlur. birinci sınıf bir firma olduklarını gösterir evralnn ihale ta 

'-nı. it 11'-eıi Levazım Müdürlütünde görülebilir. lıtekliler ıarihinden en az (7) gün evveline kadar İnhisarlar Umum 
~'" ~\anda yazılı vesikadan başka bu it için Bahçeler Mü- Müdürlügü Milskirat fabrikalar şubesine vermeleri ve tekli 
"-~ltt._b•U •cakları vesika ve 55 lira 5 kurut ilk teminat makbuz 

Ilı- e b o flerinin kabulünü mutazammın vesika almaları lazımdır. ~'lacl eraber ö-3-9.19 Cuma günü ıaat 14 buçukta ai-
t b11l11a11aahdırllar. (1020) Aksi takdirde eksiltmeye istisal edemezler. 

mukabilinde vermeleri 14zımdır. (984) 3-4 

• • • 

Muham. B. 
Cinsi Miktarı Lira Kr. 

Lastik çizme uzun 177 çift 7 45 -
ve kısa konçlu 

Balıkçı muşambası 

kısa ceket, mu· 150 adet 906 -
şamba ve pan· 
talon 

Bahariye bakım 
evi elektrik te· 

% 7,5 
Muv. T. 

L. Kr. 

~5 87 

67 98 

Sa atı 

14,30 

15 

sisatı işi 321 58 24 11 15,30 
1- Cinslerile muhammen bedelleri ve muvakkat te

minat miktarları yukarıda yazılı malzeme ve it ayrı, ayrı 
eksiltmeye lrnnmuştur. 

II- Eksiltme 8,3,93~ tarihine raıtlayan çarıamba fi· 
nu hizalarında gösterilen saatlerde Kabataıta Levazım Te 
Mubayaat Subesindeki Alım Komisyonunda yapılacakbr. 

ili Şartname ve keşifnameler bergün sözti geçen Şube
den parasız olarak alınabileceği gibi numuneleri de g6rli
lebilir. 

iV- İsteklilerin muayyen gtin ve saatte ka1111ni ve
saik ile birlikte mezkur komisyona gelmeleri Ye çizme ile 
muşambalar için numune getirmeleri illn olunur. 

Cinsi 

40 hk çivi 
16/50 m/m 

Kadranlı otomatik 
baskül 

Külot pantalon 
Kasket 
Kaput 
Çizme kösele 

• • • 
Muham.B. 

Miktarı 

2000 kilo 

1 adet 

12 takım J 

12 " , 
~ 

12 " \ 
12 " 

Lira 

375 

700 

(1083) 3-4 

Muvak.T. 
L. K. Eksiltme 

28 12 14 

52 50 15 

41 95 15 30 

1- Yukarıda cins ve miktan yazılı (3) kalem malze
me şartıaame ve mevcut numuneleri mucibince ayrı ayn 
eksiltmeye konmuştur. 

il- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları iai
zalannda gösterilmiştir. 

III- Eksiltme 3.3.939 tarihine rastlayaa cuma günü 
hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta kain Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler bergün söı:ü geçen Şub4:den para• 
ıız olarak alınabileceği gibi numuneler de g6rülebilir. 

İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gtın ve aaatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona 
gelmeleri ilin olunur. (940) 4-4 

• • • % 7,5 
Muham. Muvak. 
bedeli teminat Ekailtme 

Cinsi Miktarı Lira L. Kr. Şekli Saatı 

Pirinç etiket 31700ad. 400 30- açıkeks. 14 
İçki satış kasası 2900 ,, 8700 435- kap zarf 14,30 
Filit 4000kg. 2800 210- açık eks. 16 
Sinek kağ. iyi cins 150000 ad. 1500 112 5G ,, ,, 15,30 
Filit tulumbası 146 ,, 146 1095 ,, " 18 
Yapışkanmacunu 175 kg. 245 1837 ,, ,, 18,15 

I - Şartnameleri mucibince yukarıda cins Ye miktarı 
yazılı "6,, kalem malzeme hizalarında gösterilen uıullerle 
satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hiza
larında gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 15.3.939 tarihine rastlayan çarıamba gl· 
nü hizalarında yazılı saatlerde Kabataıta Levazım Te Mu
ba yaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. Si· 
nek kağıdı için bir hafta evvel numune verilmek llzımdır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden pa· 
rasız olarak alınabilir. 

V - Açık eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin yllzde 
1,5 güvenme paralarile birlikte eksiltme için tayin edilen 
gün ve saatte Komisyona gelmeleri ve kapalı zarf eksilt
mesine iştirak etmek istiyenlerin de mühürlü teklif mek· 
tubunu kanuni vesaik ile yüzde 7,5 güvenme paraıı mak· 
buz veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan 
kapalı zarfları eksiltme günü en geç saat 13,30 a kadar 
m~zkür Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde Yer• 
meleri ilin olunur. ( ı 102) 2-4 
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ALAdjudications au Rabais 

Conatructlons - Rt\paratlons - Trav. Publlcs·Mal6rlel de Co_~!!,ı:~,!!!'.;.Ç rtographla 

Constr. houtique boucherie a Fatn: 7 p. 
Rep. icbelle a Reşadiye 
Coostr. pave: 624 m. 
Repar. konak gouverncmeııtal 
R par. hain ete. et coD1tr. mniıon for· 

male au lııı;arct de Kavak 

Publique 
n 

• 

" 
n 

1985 32 
1952 68 
624 -

6 03 -
3593 53 

148 9() 
146 46 

450 -
2ti9 55 

Municip. F .. t ıa 4-3-39 11 -
Conı Ach Jet. lzmir 1 t-3-39 15 -
Municip. Mersin 7..J-39 15 -
Vil. Ankara 16-a.39 15 -
Com.Ach. Off. Sanit. Littoral Port İst. 14·8 39 14 -

Elactriclt -Gaz-Chauffa Cantral (lnstallatlon • Mat6rlal) 

Repar. chauffage cenlral lostitut agricole Gre a ıre 3793 01 284 40 Miniıtere Tr. Pub. 16-.l-39 15 -
Ank. (Cah. eh. P. 10) 

• - Tlssus - Culrs · 

Couvertures en laine : 80 p. Gre a gre la p. 5 95 

Traneport - charg meni • d6cha;ogement ___ .. _____ __ 
Tranıport d'articles monopoliıeı Publique 

,. de madrıer de sapin: 900J m3 n le m3 4 20 
• feuiUea de tabaca 

Dlvers 

Bicbea pour cylindre de 410·45 m: 6 p . 
Couffes pour sel : 3000 p. 
Art clea pour extincleurs d 'incendie: 17 lotı 
Poids en fer foote de 50 k. 100 p 
Goudron v~getal: 21000 k. 
Inıtrument de meaurc de preuion 
Poida en hıı: ctolitrea marque (Louia Scho· 

per) 9 p. - cribleuse: 3 p. - macbine
etun: 6 p. • balance senaible: 3 p. 

Tapia turca a confier CD conıiınation pour 
etre expoıes et venduı a l'Expoıition 
mondiale de Nevyork 

Etabli de plaoe, macbioe i. aiguiıer la 
acie, ruban de scierie ete. 

Mat,riel de conatr.: 8 lota (aj.) 
Tubea diff. ıorteı pour chaudiere1 fabr. 

mari t. de Gölcük 
Poutrelleı, barrea ete. (aj.) 
Ferrage chevaux Sce. Voirie (aj.) 

,, 

Publique 
.. 
.. 
,, 
,, 

Gre a gre 

Publique 
Gre a gre 

Publique 
Gre a ıre 

~) __ Adjudications a la surenchere 

Fumier 
Boiı de pin : 156 m3 
Phaetonı: 11 p. - coupea: 10 p. automo· 

bile camelote: 1 p. 
Fer, laiton, cuine camelotes ete. 
Dicomarea baleau Rize : 300 t. 

- z-rr-- :=:::::,ç:: = 

Publique 

n 
Gri a gri 

Publique 

" 
İ 3;;5 

728 -
900 -

2337 54 
1400 -
4305 -

31l4 -

3614 45 

8020 -

125 -

1355 -

la t. 3 -

b) MUZ VEDELER 
İzmir İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 

Cins, miktarı ve muhanen fiatlariyle teminatları aşa· 
ğıda yazılı şarap ve kapları pazarlıkla satılacaktır. 

İsteklilerin 2,3,939 günü saat 15 de Baş Mfldürliiğli· 
müzdekı komisyona gelmeleri ilim olunur. 

Cinai Litre 

Şarap 230 
Fıçı 
Damacana 

Adet 

3 
s 

Muhammen 
Lira Kr. 

00 
3 
l 

J5 kilosu 
Adedi 

" 

Teminatı 

Lira Kr. 

6 18 
1 15 

76 

Sinop VilAyeti Orman Baımühendis Muaviliğindon: 
ı - Sinobun Boyabat ilçesinde hucutlan ~artnawede ya

zılı Çatal tepe devlet ormanından numara ve d11mğaJanmıı 
156 metro mikap gayri wamul Kölr.nar ağacı altı ay içinde 
ormandan kesilıp çıkarılmak üzere onbe~ gön müdtiele açık 
artırma konmuştur. 

2 - Artırma 7.3.939 tarihine mthadif &alı günü saat on 
dörtte Sinop orman Çevirğe müdürlüğünde y pılacaktır. 

3 - Beher gayri mamul metro miknbın muhammea be· 

9 

71 -

1500 -

fı7 -
67 50 

175 31 
105 -
322 h8 
230 -
23~ 55 

3il -

692 -

46 -

56 30 
67 50 

- :x 

Com. Perm. Munieip İat. 

Fabr. Tabacı Monop. Samaun 
Dir. Fabrique.s Cbarpeate Bafra 
Dir. Monop. Samsun 

Dir. Trııv. Pub. Çanak. 
Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 

,, n 
lere Exp. Ch. de fer Etat Haydarpnş 

n ,, 
" Com. Ach. Mioist. Def. Nat. Aak. 

Miniıtere Economie Ank. et İst. 

Sümer Bank Suc. lst. 

Com. Acb. Comm. Milit. İıt. Fındıkla 

.. " Com. Ach. lnt. Marit. Kaıımpaşa 

Com. Ach. Comm. Mil. İst. Fındıklı 

2-3 i9 14 30 

15+39 •• -
10-3-39 
6-J.39 ıs -

9-8-39 15 -
l7·l-S9 16 -
17-3-39 16 20 
li-3-39 10 30 
17-3-39 ıo ao 
14-3-39 il -
17-3-39 10 -

2-3-39 14 -

9-3-39 15 30 
4.3 39 IO-

6·3-39 15 30 
Muoicip. Samıun Lundi et jeudi 

Mun. Kayseri 8-3-39 14 -
Dir. Forets Sinop 7-3-39 14 -
Com. Ach. Min . Def. Nat. Ank. 17-3-39 14 -

Dir. Fiıc Bartın 9.3.a9 15 -
Oir. Fiıc Bartın 10-3-39 15 -
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deli üç lira sekaen beı kuruotur. 
4 .- ~uvakkat temi,~a.t (K~rk altı li.rnrlu) artırmaya gele

c k tahplenn rvEaf ve şerdıtı getıreceklerı vesikalar ve sair hu
susat ~artoamede yazılıdır. 

5 - Şartname v~ ~ıuka\·clename Projelerile keşif raporu 
ve • amga zabitnamelerını görmek isteyenler bu müddet içinde 
Sinop orman çevirge müdürlüğüne müracaat edebileı;:ekleri ilAn 
olunur. 

Cimi 

Gübre 

" 
" 
" ,, 

Kayseri Belediye Başkanhğında : 

Mevkii 

Çıfte önü 
Ton tar 
Gültepe 
Germir yolu 
Şeyh tarlası 
duvarı dıbi 

Muhammen 
bedeli 
lira 

25 
25 
15 
25 
35 

Muvakkat 
teminatı 

kuruş 

188 
188 
113 
188 
263 

Yukarıda mevkiilerile muhammen bedelleri yazılı beledi
yemiıe ah göbreler 8.3.939 tarihine rastlayan çarşamba günü 
saat 14 de ihale edilm~k iilere a9ık artırmaya çtktı.rılmış oldu
ğundan taliplerin o günde teminat makbuzlaril~ belediyede 
müfeşokkil bdediye encümenine müracaatları ilau olunur. 

ISTANBUL 

Ticar t ve Zahire Borsası 
~ ~~- 27.~.939 =--- w~ 

Gelen 1~ Flatlar 
CİNSİ Aşağı 

Kr. Pa. 
Yukarı 

Kr.Pa. 

Bukday yumutak 
,, sert 
,, kızılca 

Arpa Anadol 
Keten tohumu 
Çavdar 
Arpa yemlilı: çu. 

n Anadol dök. 
Peynir beyaz 
Ceviz kabuklu 
Ceviz içi 
Kuşyemi çuvallı 

n döltmc 
İç. fındık Akçekoca 
Tiftik mal 
Tiftik Gerede 
Susam 
Yapak Anadolu 

,, Trakya 
· Mısır beya:ı 
Mıur ıuı 

Yulaf 
Yün güz 
Nohut naturel 
Perak deriıi 

5 20 i) 35 
5 2,5 6,5 -

12 IO 

4 20 
4 15 4 16 

31 30 32 37 

85 3Q 

107 20 

4-

6 22,5 - -

Buğd2y 
Arpa 
Tiftik 
BııJgur 

iç fındık 
Ynp k 
Yulaf 
Mısır 

Afyon 
Pamuk 
Kuşyemi 

Susam 
Kepek 

Mısır 
Arpa 
Kuşyemi 
Tiftik 
İç ceviz 
Kepek 

Liverpul 
" Şikago 
,, Vinipek 

Arpa Anvers 
Mısır Londra 
Keten T. n 

Fındık: G. Hamburg 
L. 

Müteahhitlerin 

Çarşamba 1.3.939 

Buharlı vag-on vinci (D. D. Y.) No. 854 
Kemalpaşada yap. elektrik tesisa tı (Kemalpaşa Belcd.) No. 9$6 
Afiş müsab kHı (İzmir Enternasyonal Fuarı Komitesi) No. 952 
Buz fabrikası için makine ve teaiaatı (Fethiye Beled.) No. g64 
Tarak dubası ve şalanları (O. D. Y.) No. 96:"i 
Elbiselik kumaş (Jand. Genel Komut. Ank. SAK.) No. 967 
Okul binası inşautı (Diyarbakır Valiliği) No. 9ö7 
Pavyon iaş. (Kilis Ask. SAK.) No. 988 

I~ 
1 

Zeytin taneıi (Tophane Lvz) No. 96~ • (ıı 

Kımyahane binaaında yap. tamirat (lzmir inhisarlar Müd.) No• 
Motopomp (Çubuk Beled.) Ne. 9i4 
Y apra1ı1: tütünleri nakli (Sı:ımıun İnbisarlnr Başmüd.) No. 976 
Gureba hast. yap. tamirat (iat. Vakıflar Dir.) No. 976 ti 
Sinop poetıa telgraf Müd. bin&iı tamiri (Siuop Poata ve 'fe 

Müd.) No. 976 
Yün çorap ve eldiven (M. M. V .) No. 978 

Memento des Fournisseurs 

Mercredi 1.3.939 

Gruc pour wagon a vapeur (Ch. fer Etat) No. 654 ~ 
lnstııl. electrique a la ville K malpaşa (Muoicip. Kf>malpaon) r.Jo· ~ 
Concours pour affiches (Comite Foire lnternalioaale I:ımir) No· '{ 
Machines et acceHoiresı pour fabrique de sılace (Munip. f c:tb' 

No 964 
Drague et chnland (Cb. fer Etnt) No. 9S5 ~f 
Etoffe pour uniforme (Com. Ach. Command. Gen. Gendr. AJJ 

No. 967 
Conlltr. pavilloa (Cow. Ach. Milit. Kilis) No. 958 
Olivea (lnt. Tophane) No. 988 
Rep. bat lııhoratoire (Dir. Monop. lzmir) No. 972 
Motopompe ( iunicip. Çubuk) No. 974 
Transport feuiUes de tabacs (Dir. Monopole& Samaun) No. 916 
Rep. hat hopital Gureba tDir. Vakouf lat.) No. 976 
Rep. bat PTT. (Dir. PTT. Sinop) No. 9i6 
Çbau11Settea et ganta en laiııe (Minist. Def. N t.) No. 978 

M. l\l. Vekaleti Satınalma Komiıyonundan : ~~ 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 1355 lira olan '/C 9" 
kara nakliye deposuoda bulunan müstamel l 1 adet taytoıı t# 
bası ile on adet kupa arabası ve bir adet köhne Üstübeyker 

0 

mobili pazarlıkla hepsi birden veya ayrı ayrı sattlacaktır. ( ( 
2 - Pazarlığı 17-3-939 cuma günü saat 14 de M· ~' 

Satınalma Komisyonunda icra edilecektir. 0r 
3 - Arabalar her gün öğleden sonra Ankara nakli1e 

posunda talipler rara_fından görülebilir. ~·( 
4 - Pazarlığa gıreceklerin muayyen gün ve aaatta ~f. 

Satınalma Komiıyonunda bulunmaları. 


