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Galata, Perşemuf· Pazarı 

hl'n ~al."'tları 

1darchanemizde görü~iıliir 

Telefon 49-142 

Posta kutusu No. 1261 

-----------------------iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııii 

hhitlerin mesleki Organıdır Umum ü ;car arın ve •• u 

Ticaret Borsasının isi "hı 
az·ımdır 

Yazan: L. A. KENBER 

a) L 
İnşaat-Tamirat- -.afıa; ve Malzemesi-Harita 

Çanakkalt afMiidiirlüğünd n : 

Kapalı zarf u9uJilı"~ ek ıltııe kooulrın i~: Çanakkale Jan
larma paviyonları y n nda yapcak iki der.:ane v~ bir ahır in· 
§Batı olup bı>d ı kP . .fı 'i4182ra i2 ku"u~tur. 

l~ 
lhnl 21 8 939 tırihin · rhy:ın pqzırt • i glini.ı a t 

L\açlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lev. 

Ankara Nümurıe Hastanesi Bn~hı!kimliğinden : 

Cinsi Miktarı Mu ham. Muvakkat 
• bedeli teminatı 

Gaz hidrotil 40000 metre Türk kodeksine 
muvafık 90 sın. genişliğinde 
ve 30 ar sın. genişliğinde 
ke ilmiş olacak 

Ni~a talı sargı 150 adet 3 metre boy, 10 
sın. genişli~inde. 

Kıımhrik sargı 2000 adet 3 m •lrc boy. ti) L. Kr. 
e N f Mı dıırliığu bıaa::ıı iç~e tı la ıcak Komi yon huzıı· 
runda )Upıl caktır. 

Eksiltmiyc giıeh i l ıek içiıtalibleri11 2563 lira 66 kuruş
luk mugakkat temi'1at verm .le VP ihale gününd~n 8 gün ev· 
vel Vılfiyet Makamına müraca~ alacakları ehliyet vı.>sikaları· 

Bu mesele yurdun hariçteki n Komi yona VC'rınPINİ lazırne. 
şeref ve hayıiyeti ile munasebet lnı::aat müddeti 30.4.940 t-ihiııe kadardır. 

Tıirlilye ticaret faalıyt•linin mcrJ.ezi ola11 lsta11· 
bul Ticaret 11e Zalıire Borsası islalıa muhtaçtır. !Jor 
sa demek hir 111emlekel11ı e/wnomık. durumımu, kal
kmmmuu, e/ıemmiyeimı ve bıllıassa o memleketin 
mallarım kıy111etlendıre11 merke;dır. Bu merkez bu
/1111 <funya borsa/anle münasebetle lıulı naca/, 11t' 

memleketi dıi11ya ıkiıswlı hare/,etlenııden lwlıeı dar 
edecektir. Jlalbul.i lslanbul Borsası lıulu 011 seıı ev
velki eski uaziyetım mu haf a::a etmektedir. 

İstanbul Tıcaret ve Zahire Bor· 
lllııı eha . . • d" . 

" 

" 

" 

" 

sm. ı?emi§. 5950 
2500 adet 3 metre boy. 5 
sın. g~nış. 

500 ad~t 5 metre boy, 5 

T.... Kr. 
446 25 

1 
... nınııyetı nı ve un ya pl· 

a arına .. ğ' .. 
~L nazaran gorece ı ışıo 
Uıdüg~ U~ - 1 ·1 k .. a nu an ayabı me ıçın ev-

i~ .bu borsada hangi nevi mah
ıtrı satıldığına iıaret edelim : 
Uğday, uu, İrmik, bulg.ır ke· 

:/atınol, paspal, burçak, nrpa, 
.' Çavdar, mısır, kaplıca, kuş· 
1
' keten tohumu kenevir dıı-

•ıııanı b , , . 
k f ' akta, bezelye, mercı· 

' h asulya, nohud, börülce, af
, ••haş tohumu yapak tif· 

' keçi le 1 ' • , k 1 ı, fLndık, cevız, badem 
i u k P•ttıuk tohumu, av dt:rilei;• kozaıı, karamuk gibi kırk 
/ Yaluıı nıabsullerimizin iç ve 

1
1careti baluoılarıııdau satışının 

1 dıQ'ı merkezde i ürkıycuıu c:u 

lıilll mahıulleri kıymetlcndiril
ktcdir. 
Yurdun iki yüz milyona yakın 
il harici tıcaret faaliyetınin yüz· 
~ili beti İıtanbul Borsasında 
1 oloıaktadır. 
lııck ki İstanbul Bonaıında yer· 
e ihracat için vukua gelen mu· 

•lelerin iktısıJ.di müvaı.enemiz-
1 lllevkıi bütün dijer borsala
ıı.ıu fevkinde kalan bir dere· 
tdir. Boraanın teşkilatı iyi bir 
te~ ile ve iyi bir mekanizma ı-
kuruloıuştur. Muamelat meka· 
lııaıı cidden temiz ve düzgün 
tarzda itle:nekledir. 

1~u gibi i'lerde iktısadi bir ti· 
1~ fartlır. liu titizliği muame· 

1due eden büronun muvaffa· 
1elle tatbik etmekte bulunduğu· 

lııeoınuoiyelle kayd ettilden 
tıra; •&ıl borsanın idari ve eko· 
lııik Vaziyetine tewas edeceğiz. 
Zahire Borsasının idare meka· 

_ıııaal gevşektır Eıki usullerın 
" 111celcli aQ-ı Borsanın şahsıyelİ 
lllleviyeaiuin örtmüştür. İdare he· 
ti B il . ' orsayı kendi eme eııne 
tl y h . l ~pınamalıdır idare eyetı a· 
arı lklıaadi aleme bıiane kal· 

•tnalı ve dünya piyasaıarile dai
a tenıaıta bulunmalıdırlar. 
Kıck kalemlik muhtelif madde

r Üıerinde çalıtım bir Borsada 
•re heyetini yalnız yapak ve tif-

lücc:arları dejil, butün ihraç 
allarıınız üzeriude iş yapan tüc· 
rların bulunma11 lir.Lm gelir. 

Boraa idare heyeti arasında 
r llubalilik büküm sürmemeli· 
r. Ekonomik ılmin rol oynaması 
ı.ıoı gelen bir Borsada hatır ve 
olüu amil olıuamaaı iktiza eder. 
eıela Bo . . raa oızamnameı.ıne ayt 
ırı harekette bulunan bir tücca· 

tec.z · · ıyeaı ıcab ederken buna 
2 Juınulınamalı ve bu tüccar 

•re he t' d ye ı azasından bulunsa bi· 
~rhal takibatı kanuniyeye te-

ıaul ed'l ı· . b . ı nıe ıdır. Borsanın şa • 
Yetı nıan... . . . - k l a. b' "'vıyeıını yu se tmeK ır 

e11ıleket ıneaeleaidir 

tardır. ll' • 
sm. gemş. 

Gaz iyodoforme 350 adet l/2 metrelik . 
TarlRtıın bezi 3500 metre 90 sm. ı:ı:Pmş 

İşin ehemmiyeti büyüktür. fı
tanbul Borsaıı Türkiyeoin ekono· 
mik bir merkezi sayılır. Eğer bu 
Borsayı eb,iyelli, bilgi ve tecrübe· 
li görüşleri olan ıyi elenıanlarlıı 
idare edemezsek meoıl ket içın 

telafi edilemez nısbetle büyük 
zararları görütur 

Şayanı kayttır ki, müıtalısitle

rin bazıları Borsanın neşriyatına 

itimadlarını ga~ıp etmişlerdir. Bu
nun sebebi nedir? 

Bu işleri çok yakından takib 
ettiiimiz içın sebebuıı de biz söy· 
liydim : İtimadın aza\mauna,,I! h .. n 
ou•••uıu ıçmdc yapı maıı Jaıım-

gelea ıatışlann Borıa dışında ya
pılmall ve yapılan satışların dıı 
5-10 ~ün tamamen ıcizli tutularak 
ancak bir haftadan sonra Borsaya 
kaydetıirilmesidir. 

Bundan ne çıkar deyeceksiniı. 

değilmi? 
Bundan çıkan şey şudur ; 
PıyASada hareket yoktur. Alıcı 

yoktur. Talepler gelmemektedir. 
ihracat içın pıyıısalaıda iOruşwe· 

ler yapılmıyor. 
Netice : Malın satılması şuphc· 

ye düşecek ve bu vaziyet naçar 
ftyallara da tesir ederek s:ıtıcıyı 
mallarrna daha fazla fıyat bulama· 
mnk gibi bir ümitsizliğe duşürmek
tir. Halbuki satışlar guııü gunüne 
Borsaya ka.> d edilse alak darlar 
günlük piyasada malumat alacak· 
lar ve mallarını değer fıyatlarla 
arz edeceklerdir. 

Bu hadıscyi ahlaki ve iktıs.adi 
bakımlardan tahlil ederseniz her 
iki şekilde sekamele şahıd olur· 

sun uz. 
Gariptir ki bu gibi alış verişler 

hep yapak, tıftik, kıl, av derisi gı 
bi mallar üzerinde vukua gelmek· 

tedir. 
Biz bunun da sebebini araştır· 

dık. Vardığımız netice bize göster· 
di ki : en büyük yapak ve tiftik 
ışi yapaoıar Borsanın idare heyetı 
azalarıdır Bu :ı.evattao bazıları ken· 
di alış ve saıışlannı ke.> fleri iste
diği zaman Borsaya knyd ettir· 
mektedirler. Bu suretle pıyasa ha
reketlerini, fiyat temevvüclerini iç 
pıyasalarımızdaki tüccarlardan \ e 
dolayısile wüstahııılıerden gizleme 
ğe çalışmaktadırlar 

Ticaret hayatıudıı böy e ~ir 
hrreket ıamiwı sayılabılirmi ? iş· 
te bundan dolayıdır ki, her satışta 
iç piyasa tuccarlarile müıtabsille· 
rin cebinden çıllan yüzde ikı bor· 
sa resmıne rağmen Boraawız onla
rın menfaatini koruyam y cak bir 

hale getirilmiştir. . 
Kaydettiğimiz hadiseler tevalı 

ettiğ'İ için müteaddit miaallerlni 

Ele tıki s1rg? 10 a<iet 3 m~trP boy 10 sm. 
ihalesi 19.8.939 aat l 1,30 da yapılacaktır. . . 

Çıy 8f•lrıiıeı;:inden : 

K :;;'f he 1 li 1200 lira ı.:e 00 trr tullin l H ıt ıy yolu-
mırı kenırlnrı A-iı arnavut knl«rırnı v kı>şif bedP.\i 682 lira 
17 kuruş krtrgir dört oda hir s 11 n iiç idrarhk umumi hala in· 
ı ı ı açık f'kı;:j] ın VP. konulmuştu. 

ihalesi 7.8 9,,9 curn ~ıınii ı;ı:ıat 14 de b"'leriıye encüın"
nind~ vapılac"ıktır. 

flk temirı.ıt olarak k1ldırımn 90 Jıra halanın S l lırıı 16 
kuruş olup ş ırln meyi ö~n·nrn k istiYP.nlerin beledıy 'Ye miir.ı· 
caotları. 

_ 24,?0 numarr.lı" k!1111n~ı.'.1...~ı }. ~~j)ej~;!~~r-11y1~~1lı .~~11~~1,< 1~ 
üç gün evvel b hemhal t>ncünı<'ıı hildirmelt•ri IAzıırıdır. 

Tunceli Nafıa Müdürlüğünden: 

16.6.939 tarihinden 4 7.939 tarihine kadar ve 4.7 9\9 
tarihinden 19 7.939 tarihine kadnr iki defa kapah zarfla ek
silimeye konulup talib çıkmıyan 32653,83 Hra bedeli keşif· 
li Nazımiye kışla ve ahırı ikmali inşaatı bu defa 19 7.939 t · 
rihindf'n itibaren bir ay rnüdd tle pazarlığa çıkarılmıştır. 

İstiyenler bu işe aid evraktan yapı işleri umumi ve fen
ni şar namesi!~ bayındırlık işleri genel şartnamesinden m:ı· 
ad ısını f ,5 lira muka">ilınde Tunceli N ffıa müdürlüğünden 
satın ahbilirler. Yapı işleri umumi ve fenni şartnamesini 

ve bayındırlık i~leri genel şartnanıe,ini görmek isti enler 
Tu l(eli N f a dair ~ind bedelsiz olarak gürehilirler. 

Paiu ık Tunceli Nafıa dairesinde yapılacaktır. 
P zarlığa girmek için istekliain 2449,04 lira muvakkat 

t m:ont vermesi ve aşağıdaki vesikaları haiz olup göst .. r
mesı lazımdır. 

Doğu B ıyazıt 1al mdürh ğünden : 

Elli .ıltı bırı üç yuz ir nı ' ı lırn. 3 l kLJrııŞ ke t lı.ıdt'lli 

doğu B 'azıt kuz m rkeıınd yı•ııidr.n yn[Jtırılar. k hiikii nrt 
kon (41 bina::;ı f ı iv hu·u~ı artım nel ·re göre IC)J9 yılında 

o:ı hın !ıra 19H) yılı ı 1 ıh k y i h 'r ay ç ıırl )Jpılan iş 
ni.:beti ıde ödt!ııın' "ırı \ ı~ 4 8 9 ~) a; ııı ııııd ıı ıt hJrcıı 20 gün 
m id 1 ti ' · kapalı z d ı ul } e --ılım v çı 'fa-
l pi in eli bin 1 r ~ ı k d r y 11cl ~ di uç ık ve ı tı lı n iiç· 

ı.i yır ı tı lı a 3 k ıru ç d • ııd h ~ ııiı-ı ı ıı ı J • t mı-
11at i bır ıkt 23 8 9.i} çtrşunb ı gunü ~aıt 6 v k far Do· 
ğu Bı.,. nıl \1 id'ırlüğü oıır ~ rı le rnliteş kk 1 koml"ıyon1 ınü
rac at <>yl ·mel ri. 

• • * 
Dınamit deposu inş. B k, İahiı rlar U. Müd. ilanlarına. 

lil = 
tarih sırasile kaydedebiliriz. Ankarada toplanacak Ticaret 

Borc;a ile liikadar tüccarları· Odalı rı kongresınde bor.saların da 
mı ın bu mevzu etrclfında söyleye· bittabi islahı dütünülecektir. 
ceklerı bir çok şeyler vardır. Bun. O 2amana kadar lstanbul Bor· 
lar n söyle mesini de kend lerine sası için düşünülen islahatı başa

bırakıyoruz. rabilecek kuvvetli ve müttehit bir 
Biz yalnız Boraa Kom'serliğinin İdare heyeti lazımdır. Yenı idare 

ehemmiyetle naıarı d·kkatini celb· heyetini bilhassa bu vazifeye da· 
etmek isteriz. vet ederiz. Pıya!amız için ıercfi 

BorsaıDızı dünya b rsaları aya· de o niıbelte büyük 1&yılacak iı· 
rına } ükseltmek çr..reluini düşü- , lerin başında Borsanın iıllhı sıel· 
nebilen heyetlerle idare etmelidir. mektedir. 

Ank ı a Nümnnc ha tane inin 1939 malı yılı ıhtıyacı olan 

argının ıemini 1çin kapah zarf u ulile eksiltm~ve. konulmuş
tur Taliblerın 2490 sayılı kanunun tarifall veçhıle hazırhy~
cakları mühiirlii teklıf mektublorını brlli gün. ve saa.~ten b~r 
saat evveline kad1r Anknr Nuınun• hastanes~nde muteşekkıl 
komi-.;yonn vnmeleri JAzımdır. . 

Şartnaın(>ler Ankara Niimune bas~a~esınde ve lstanbulda 
Sıhhat ve i. M. Müdürlüğünde göriilebıhr. 

• • • 
300 ton toleol ahnac lctar. Bak, müteferrik sütununda Aık. 

Fııbrikalar U. MQd. SAK. ilinına. 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

İzmir lacir ve Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinden : 

Menemen, Manisa, Turgutlu, Salihli Üzüm Tarım Sa· 
tış Kooperatifleri depolarmm dahili elektrik teıisab açık 

eksiltm;ve k~nulmuştur. Eksiltme 10.8.939 tarihinde saat 
16 da lzmircfe birinci kordonda iş hanında birlik eksiltme 
komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

Eksiltmeye iştirak edeceklerin bundan evvel en az 500 
liralık elektrik tesisatı yaptıklarına dair vesika ibraz etme
leri V" tesisatı y:ıpm ğa mezun olduklarını gösterir tubsat
name sahibi olm:ıları lazımdır. 

Bu işin ayrı ayrı muhammen keşif bedelleri ve muvak

kat teminat miktarı aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 
Muhammen Muvakkat 

Kooperatifin ismi Keşif bedeli teminat 

---- ---- --
Manisa 520.67 39.05 
Turgutlu 485.26 36.40 
Menemen 3ro.30 26.28 
Salihli 319.67 23.98 

---- --
Yekun .. 1.675.90 125.71 

İşbu muhammen kıymetler vahidi fiat esası üzerinde
dir. Bu eksiltmede gerek kooperatıflerden her birinin tesİ· 
satı için avn ayrı gerekse bu suretle münferit eksiltme bit
tikten sonra, heyeti umumiyesi için teklif kabul edilir ve 

1 
ve birliğimiz tesisatı her kooperatif için ayrı ayrı veya hep
sini birden ihalede serbest olduğu gibi hiç ihale etmemekte 

1 de ı.erbesttir. 
L Şartname ve fenni evrakı görmek istiyenler Gümrük 
Lar§ısmdaki işletme evimizde birlik inşaat servisine müra
caa\ edebilirler 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

G1imrük Muh foza Gı nel Ko. 1 tanbul Levazım Amirliği 
Satrnalma Komi yoııundan: 

306 çıfı erkek kolcu fotinile 20 çifl kndın kolcu iskarpinin 
14.8.939 paıartt i güdü saat 10,30 da açık eksiltmesi yapıla· 
caktır. 

Tasuılıınan tutarı 1499 lira 60 kuruş ve ilk teminatı l 13 
liradır. 



~tustoı 1939 Munı Gazeteal 

Bu gün ilan o unan münakasa ve mq_~yeler Listesi 
Cinıi Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeı Gün Saat 

A) Münakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafia lflerl, Malzeme Harita 

Küçükyozgat civarında kılıçlar köyünde 
dinamit deposu inş. 

Nazımiye kışla ve ahır ikmali inş. (temd.) 
Hükumet konağı inş. (şart. 6,75 L.) 
Altıparmak ve Tabal cad. parke kaldı-

nm inş. 
Jandarma okulunda dershane pavyonu inş. 

(şart . 150 krş.) 
Tophane P. T. T. binaıı tamiri 
Borda yapılan 7 dükkioıo döşeme, çatı 

v.s. işleri 
Yemek ve çamaşır evi inş. 

Ta1as yolunda köprü inşaaı 
~ünyan yolu üz.erinde 4 menf u inş. 
lnceıu köprüsü ve bir ,, " 
Hükumet konağı inş. 

Kapah 'z. 

Paz. 
Aç. ekı. 
Kapah z. 

" 
Paz. 

Aç. eks. 

" ,, 

30129 46 

32ô53 83 
13467 Fı7 

17951 35 

29071 48 

271 72 
2991 93 

1935 45 
3500 -
912 09 

,, 325 -
Kapah z. 56326 31 

22j9 70 

2449 C4 
7988 -
1345 33 

2180 36 

İnhisarlar U. Müd. 

Tunceli Nafıa Müd. 
Bingöl Vilayeti 
Bursa Belediyesi 

Kütahya Nafıa Müd. 

21 - fst. P. T. T. Müd. 
224 a9 Bor Belediyesi 

262 50 
15 -
24 50 

Niğdenln Koyunlu Beyesi 
Kayseri Vilayeti 

,, ,, 
n " 

Doğu Baya:ıit Malmüd 

21-S-39 15 -

19-7-39 itib. 1 ay 
28-8-29 14 -
21-8-39 16 -

2l-8-3~ 15 -

16-8-39 16 -
7-8-39 15 -

10-8 39 15 -
16-8-39 
16-8 39 
16-8-39 

Kutahyada garaj inş. (taıbih) ,, 129415 30 7720 78 Bahke&ir Kor SAK. 

23-8-39 16 -
21-t)-39 17 30 

• 
114çlar, Klinik ve ispençiyari Hastane al:lt, Lvz. 
Eczayi tıbbiye 
Gaz hidrofil: 40000 m.-niıastalı ıargı: 150 Kapa!ı z. 59j0 -

ad.-kambrik sargı: 5000 ad.-gaz iyodo-

Afyon Mem. Hast. ve-. Sıh. Müd. 22-8-3!J 16 -
446 25 Ank. Nümuoe " ,, 19-8-39 l 1 30 

forme: 350 ad.-tarlatan bezi: 3500 m.· 
elastiki sargı: 10 ad. 

Toleol: 300 t. (şart. 4J0 kr:;.) Paz. 90000 - 5770 - Ask. Fabrikalar U. Mi: SAK. Ank. 14-8-39 13 -

Elektrlk-Havagazı-Kalorlfer ,tesisat ve malzemesi) - -.:.-.... . -
Manin Tarım Sahş Kooperatıf depaaunda Aç. elu. 520 67 39 05 

dahili elektrik teıiıatı 
İımir İncir ve Üzüm 'nm Sataş 

Kooperatifler Birliğ 

10-8-39 16 -

Turgutlu ,, 
Menemen 
Salihli 

,, 
,, 

" 
" 
" 

" ,, 
,, 

" ,, 
,, 

485 26 
350 30 
319 67 

Mensucat, Elbls1s, Kundura, Çamafır v.s. 
Fotin: 306 çift·iskarpin: 20 çift 
Elbiselik kumaş: 434 m.-paltoluk kumaı: 

128, 10 m. 
Elbise diktir.: 63 takım-kostüm tayyör: 4 

takım·kasket: 63 ad. 

Aç. ekı. 

Ac. ekı. 

Dülbent: 75 santim eninde: IOOO m. Aç. eka. 

1499 60 
m. 4 50 
ve 3 70 

beb. 12 -

Mobilya büro ev efyası, Muşamba -Hah v.s. 
Muhtelıf cins mobilya yap. (şart, 25 L ) 

(temd·) 
Masa 120 ad. 

Kapıılı z. 50017 76 

Siyah y.ızı taht&•ı: 10 ad 
Sandalya: 4 :O ad . 
Dolap: 8 ad. 
Sıra: 400 ad. 
Podyu~ banko ve dolap yap. 

Nakliyat Boı,atma - Yükletme 

Ena nakli: 7-8 t. 
Posta nakliyata 

---- -

,, sürücülüğü bir sene için 

Aç. ekı. 

,, 
,, 
,, 
n 

Paz. 

" 
Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Odun 9() t. 
Dökme benzin: 1900 teneke 
Kok kömürü: 450 t. 
Sömikok: 3 t. (temd.) 
Benzin: 3312,5 k. 
B. B. marka mobiloil yağı: 331 k. 
Gaı yağı: 14 k. 750 gr. 
Meşe kömürü: 5,5 t.-odun: 4 t:-gaz yağı 

300 k. 

MUteferrlk 

Aç. eks. 

" Kapah z. 

Aç. ekı. 
,, 
,, 
,, 

Iskarta bıçağı: 300 ad. 
Ekselıiyor: 750 ad. 

Paz. 

incir kutu ve skelenlonları çakma işi 

Akradit: 5 t. 
Dıfenüretan: 5 t. 
Santralit No. 2:8 t. 

n n l :5 t. • 
Amortisör: 700:> m. (temd.) 
Yem tortaıı: 500 ad. (temd.) 
Yuvarlak taşlama tezgahı: 2 ad . 
Tohum: 48 kalem 
Semer tam ı ri: 188 ad. 

Erzak, Zahire Et, ve Sebze· 

Aç. ekı. 
Paz. 

" ,, 
,, 
n 

Paz. 
Aç. eks. 

Yulaf: 25 t. Aç. ekı. 
Çayır olu: 30 t. ,, 
Kepek: 5980 k -buğday: 5980 k.-bavuç: 5980 ,, 

k.-paocar: 5980 k.-laiıaoa: 5980 k. 
Yul::f Turgutlu taburu için: 276 t. Kap. z. 
Saman: 300 t. 
Sıfıır eti: 21,6 t. Aç. eln. 
Patateı: 7 ,2 t. " 
Kavun: 8 t. ,, 
Karpuz: 38 t. n 

Üzüm: 20 t . ,, 
Zeytinyağ: 2,5 t.·ıeylio tanesi: 1.5 t.·aabuo: Paz. 

2,5 t.-ıo~an: 6,5 t.·fasulye: 1,5 t.-bar• 
bunye: 2,5 t.-patatu: 5 t.·pirinç: 7 t. · 
bulıur: 1,5 t.-oobud: 1,5 t.-yumurta: 
50000 ad.·ıebtiye: 500 k.·makarna: 115 t. 

600 -
... ~ 

418 -
2Cı0 -

2600 -
3390 -

360 -

600-

1350 -
4940 -

12600 -

828 12 
158 05 
265 50 

135 -
302 40 

10000 -
IOOGO -
16000 -
H'OOO -
9000 -

15000 -
1825 -

k. o 04,50 
n O 02,50 
1136 20 

1380J -
4500 -
4968 -
720 -
240 -
114 -
800 -

36 40 
26 28 
23 98 

,, 

" 
n 

" ,, 
,, 

,, 
,, 
n 

10-8-39 16 -
10-8-39 16 -
10-8-39 16 -

113 - Gümr. Muhal. Gen. hın . fst. SAK. 14-8-39 10 30 
182 03 Maliye Vekaleti Aok. 18-8-39 15 -

21 

3750 33 

45 -
A 1\1'\ 

31 50 
15 -

2)4 25 

45 -

IOI 25 
370 50 
945 -

62 il 
il 89 
19 13 

ıo 12 
22 68 

750 -
7W -

1200 -
750 - . 

1122 -
136 65 

84 40 
56 Z5 
85 25 

1035 -
337 50 
372 60 
54 -
1-
8 50 

60 -

Ziraat 
" 

7-8-39 15 -

Niğde Vilayeti 9-8 39 15 -

Ank. Dil. ve Tarib-Çoğr. Fakül. Dir. 7-8-39 16 -

Manisa Valiliği .. . 
n n 

" ,, 
Aydan Vilayeti 
Maarif Vekaleti 

Manisa Doğumevi Baotabip. 
Kayseri P. T. T. ·Müd. 
Nitde ,, ,, 

Söke Süvari Alayı SAK. 
İzmir Belediyesi 
Vakıflar U. Müd. fo nk. 
Kayseri Ask. SAK. 

,, ,, ,, 
,, n n 
,, ,, ,, 

Nitde Vilayeti 

İabiıarlar U. Müd. 

" " İzmir İncir ve Üzüm Taram Sataş 
• Kooperatifleri 
Ask. Fabr. U. Müd. SAK. Ank. 

,, 
" ,, ,, 

" 
n " " 

Türkkuşu Gen. Direk. Ank. 
Kayseri Ask. SAK. 
Ask. Fabr. U. Müd. SAK. Ank. 
Ank. Belediyesi 
./\ok. Lvz. SAK 

Balıkeıir Veteriner Müd. 
,, ,, 

Bahkeıir Aık. SAK 

Manisa Tümen ,, 
Söke Süvari Alayı SAK 

,, ,, . ,, 
Kayıeri Aık. SAK 

" ,, 
n • 

Darütşafaka Dir. Nuruoımaniye 

10-8-39 11 -
'" g ~o t ı -
10 8-39 11 -
10-8-39 11 -
17-8-39 16 -
19·8·39 11 -

5-8-39 12 -

9-8-39 15 -

21-8-39 11 -
18-8-39 16 -
17-8-39 15 -
9-8-39 15 -

16-8-39 16 -
16-8-39 16 -
16-S-39 16 -
9-8-3!l 15 -

24-8-39 15 30 
24 8 39 16 -

5-8-39 11 -

14-8-39 16 -
14 8-39 15 30 
14-8-39 15 -
14-8-39 13 30 
16-8-39 15 -
9-8-3~ 15 -

18-8-39 14 -
15-9-39 . ıo 3o 
5-8-39 10 -

14-8-39 15 -
14-8-39 15 -
8-ts-39 1' -

21-8-39 
21-8-39 
21-8-39 
21-8-39 
16-8-39 
16-8-39 
16·8-39 
15-8-39 

17 -
16 -
9-
IO-
15 -
15 -
15 -
10 -

~-.. --------- - - - -
---~ - - - ' 

Şaıtname ve evı::ııh komisyondadır Görülebilir. 
ı .. teklılerin gün v~ s1atinde ilk teminat makbuzu '

1 

nuni vesiknlarile birlikte Galata R ıbtım csdde:ıi Veli Al 
han kat ı deki komisyona gelmeleri. 

Ziraat Vekaletinden : 

Vekôlet müstahdemini için kumaşları vekaletçe -ve 
ve diğer bütün malzemesi müteahhide ait olmak üzer'
vaze biçinde caket yelek ve P.?ntalon .~i ceman 63 tal.t~ 
kek elbisesi ile 4 takım kostum tayyor ve 63 adet 

diktirilecektir. r-
Beber takım elbise ve kostüm tayyör ve kaske~le ~ 

maştan maada diğer bütün malzeme masrafı dabı~ 
üzere muhammen imaliye ücreti l 2 lıra ve kttti tenı111• 
liradır. t' 

Pazarlığa gireceklerin evelemirde bu teminatı ya 
• . k l . 7 w t pal' . ları lazımdır Pazarhga gırece erın agns os ~ , 

günü saat 15 de komisyonda hazır bulunmaları. Ş~ .
1 l vekalet levazım müdürlüğünden parasız olarak verılı 

1 

1 

1 

Maliye Vekaletinden: 

Vek~let müstahdemine yQptırılmak üzere yerli ısı~, 
metre elbiselik kumaş ile 128, 10 metre paltoluk kuıı> 
eksiltme ile alınacaktır. ~ 

Elbiselik kumaşın muhammen bedelli beher metr 
ra 50 kuruştur. Paltoluk kumaşın beher metresi ise 3 

kuruştur. . , 
Her ikisine ait muvakkat teminat akçesi 182 Iır 

ruştur. . .. .. ıtf 
Şartname ve kumaş nümuoelerı levazım mudur 

görülebilir. 
İhalesi 18.8.939 cuma günü saat 15 te levazıPl Jı 

lüğünde toplanacak eksiltme komisyonunda yapı)ac 

- -=< 1 
Mobilya, ve Büro Eşya, Muşamba, H~ 

Maarif Vekilliğ·oden : 

Podyum, banko ve dolap yaptırılacak: Mubaııııısİe 
deli 3390 liradır. tel 1 

Muvakkat teminatı 254 lira 0,25 kuruştur. Iha. 
8 39 .. .. ı l d kili• eksiltme suretiyle 19 .. 9 cuma, guou e ve ti' 

pılacaktır. Şartoame ve resimleri görmek isteyenle 
zım müdürlüğüne müracaatları. 

----
Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Direktörlil~ 

Fakültenin yeni binası için yaptırılacak mubte ~ 
te muu11y1:1uıu ı .. ttp&l .... ...& uoulile mÜndka.aoaı 10 fl ı 

temdid edilmiştir. 

Muhammen bedel 50017 lira 76 kuruştur. . 
istekliler fenni şartname ve resimleri almak ifİ' 

kara mektepler Muhasebeciliğine 25 lira yatırac• ,e. ' 
alacakları makbuzla Fakülte Hesap memurluğuna Ol al 
edeceklerdir. / 

% 7,5 muvakkat teminat bedeli 3750 lira 33 ~ 
İbale 7.8.39 pazartesi günü saat 16 da Ankat;.t 

tepler Muhasebeciliğinde yapılacaktır. Teklif me1' /& 
ihaleden bir saat evveline kadar mezkur Mub•1 

veznesine teslim edilmiş bulunması lazımdır. _./ --- , . , .. -~ 

Müteferrik 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Satınalmn Komiıyoıı',I 
Muvakkat 

Muhammen teminatı 
. 'h " Miktarı Cinai !>edeli Lira ihale tarı iti. 

30'.l ton Tolcol 90.000 5770 14.8.939 paıarl' 
5 ,, No nntralit 10.000 750 ,, " 
8 ,, 2 No snntralit 16.000 1200 ,, ,. 
5 ,, Difcniürctan 10.000 750 " " 
5 ,, Akradit 10.000 750 ,, ,, 

Cinı ve miklnrlaıile muhammen bedel n mu•a~k•t~ 
tarı yukarıdn yo:uh malzeme bızalarında göıtuilen guıı ti 
askeri fabrikalar umunı n üdürlüğü mcrkeı. Satınnlma 1'0 

ca paurhkl ibale edıleceklir. 
Bu malzeme t!vvelce ilan edilen evsafta olacıık "' 

serbest dövizle ödenect klir. Şarnamelcrde bundan ba~kll 
1 

yoktur Ş rlnnme almak id yenler 3CO ton toleol için 4 1•'1, 
rusa ve diğ~rlerioio ş:trlııamclerı Ko.:nisyondan puaııı 0 

~~ M 
• • • Tahmin edilen bedeli 15.000 lira olan 2 8 

0 lıık taşlama teığahı A~keri Fabrikalar Umum Müdiirl 
81 

kez Satınıılma komisyonuncn 18 8,939 cuma güoU ~ 
pazarlıkla ihale edilecektir . Şartr.anıe paraeız olarak 
dıın verilir. Muvakkat teminat 1125 liradır. 

Ankara Levazım Amirliği Srıtrnalma KomisyoI1 11 rıd 
Levazım yiyecPk anbarında mevcut 188 adet tet• 

rinin ah§ap .,;e demir kısımları tamir ettirilt cektır . 
5.8.939 cumartrsi günü (,sat 10 <la Ankara Lv. Arr 1 

tmalma komisyonuna müracaatları. 

Ankara Belediyesinden : 

Bahçeler için alınacak olan 48 kalem tohum 45 
detle aıık eksiltmeye konulmuıtur. 



Münakaa,zete~i ------··--------~---------4 __ Ataıtoı~~-----"'--
K. soğa9: 6300 k. 

,, ,. 133 t. 
Sığır eti: 234120 k. 
Yulaf Menemen kıtaatı için: J03 t. 
Yulaf Kırkağaç alayı için: 10 ~ t . 

Aç. eks. 
Kap. z. 

" ,, 
,, 

283 50 21 26 
59S5 - 305 44 
7023~ - 5267 70 
5150 - 396 25 
5150 - 396 25 

Tophane Lv.z. ( 21-fl-39 14 30 

" 
21-8-39 15 -

Edirne Tümen K 25-8.39 16 -
Manisa Tümen K 21-8 39 17 

,, ,, 21-8-39 16 - I - Küçükyozgat civarında Kılıçlar köyünde inıası mu· 
Tuz, bamya, eritilmiş sadeyağı, sabun, 

toı: ve keıme şeker, koyun eti, patateı, 
laDJates salçası. soğan, mercimek, no
hut, bulgur, fasulya, pirinç, pirinç unu, 
şehriye, makarna, İzmirin kuru üzümü, 

Aç. eks. Ni§'de Vilayeti 9-8-39 15 -

1 

karrer dinamit deposu ve müştemilAtma aid işler kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

!I - Eksiltme ve ihale 21.Vlll.939 pazartesi gtinü saat 
15 de Ankarad.a Bankalar Caddesinde kain İnhisarlar İda-

_ B) Müzayedeler 
Bina ankazı 
Haaıur makinesi 
~eresteJik ağaçlar: 18033 m 3 
Jılet bıçağı pamuklu mensucat 
Tenekeci makina ve malzemesi 

Çuval: 272 ad.-teneke: 1858 cıd. 
H~yvan: 11 baş 
Çızrne: 411 ad..Eotiu: 349 ad.-nal 1341 ad. 

yular; 50 ad 
Gübre 

Aç. art. 

" 
" Aç. art. 

" 

Aç. art 

150 - ıo 75 
2261 -

600 -

92 - 13 80 

Afyon Lisesi Di:ı: 

Trabzon Va kıfla•aresi 
Gireıon ,, ,, 
İırnir Gümrük Bnüd 
İıt. 5 c i fcra Merİst Küçükpaur 

Kibleç şme t. No 26 
To?h ,., · vz. SL. 
Lüleburgaz Tüme SAK. 

,, ,, 
" 

Fatih Kaymakamı 

4-8-39 15 -
10 8-39 Jfi -
2.3-8-39 15 -
14-8-39 l!'i -
9 8-39 13 -

9-8-39 14 -
7-8-39 il -
7-8-39 10-

resi binasında ve Başmüdür odasında toplanacak Komiı· 
yonda yapılacaktır. 

IIl - Muhammen bedeli ,,30129" lira ,,46" kuruı, mu-

1 vakkat teminatı ,,2259" lira ,, 70" kuruştur. . 
iV - İsteklilerin diplomalı yüksek mühendıı veya ytik· 

sek mimar olmaları, olmadıkları takdirde aynı evsafı haiz 
bir mütehassısı inşaatın sonuna kadar daimi olarak İf ha· 
şında bulunduracaklarını Noterlikten musaddak bir taahhüt 

1 kaadı ile ilk evvel ten1in etmeleri ve en az on beş bin lira· 
lık inşaat işlerini muvaffakıyetle yapmış olduklarına dair 
vesika ioraz etmeleri lazımdır. 

) V - Yukarda yazılı vesaik asıllariyle beraber sure~le-
~~~~~~~~~~~~ a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· ~~~~~~~~~~=~~~~~~= ı riniibale gününden~8" gün evveline kadarBaşmüdürltigU-

Muhammen bedeli 18:22 liradır. Taksim-Ayazpaşada İstanbul Jandarma müze v~yahut İstnnbulda İnhisarlar Umum MüdürlGk lnıaat 
MuTakknt temin:.ıt rn6,65 Jira.lır. d Şubesine bizzat veya bi'vasıta tevdi etmek suretiyle ayrıca 
Şartname ve hsıe~in1 gö .. mek i<stt'yenlerin her gün erıcü- Satınalma Kcnisyonun an : fenni bir ehliyet vesikası almaları icabeder. 

eıı kalernioe ve isteklilerin de 15.9.939 cuma !!Ünü saat on 1- jandarma ihtiyacı için stiz bin yedi yüz seksen ki~o yü~ VI - Bu işe aid keşif, proje, fenni ve idari şartoa· 
Çukta beleı:liyf' encüımnıne rnürrcaatları. çorap ipliği kapatı zarf ekıiltmde satın alınacak ve eksıltmesı melerin fstanhulda İnhisarlar Umum Müdürlüğü Levazım 

Türkkuşu Genel Direktörlüğünden : 

11.8.939 cuma günü açık eksiltme ile alınacak olan 
OO Mt. amortisörün görülen lüzum üzerine münakasas1 te· 
r edilrniştir. 

Türkkuşu birli!derioe 18 Mm. kutrunda 7 bin metre 
Ortiıör alınacaktır. 

Bu iş için tahmin edil~n bedel Ankarada Türkkuşu 
Posunda teslim şartiyle 9 bin T. lirasıdır. 

16 Ağostos\J 39 tarihine rastlaya çarşamba günü saat onbeşt~ Müdürlüğünden ve Ankara İnhisarlar Başmüdürlüğtı Barut 
\yaspa~ada on sekizinci Jandarmttnnbka Komutanlığı binasındakı k d 

1 
Şubesinde b.ulunma ta ır. . . . Komisyo:ıumuzda yapılacaktır. k f d 

2 Muhammen bedel yirmbeş bin yirmi üç lira ve ilk te- VII - isteklilerin 2490 say.ılı nnunun tarı atı. aıreıın· 
ıninat bin sekiz yüz yetmiş altı lh yetmiş üç kuruştur. de tanzim edecekleri .kapalı tekhf mektublarını temınat mek-

3- Şart kağıdı her gün Koıisyonda görülebildiği gibi yüz tup veya makbuzu ile referans ve . diğer vesikala~ını en geç 
yirmi altı kuruş bedel mukabilindeahnabilir. belli gün ve saatten bir saat evvehne ka_dar Komısyon Baı-

. · A · )'11r' Muha 
4- isteklilerin Tophanede l•anbul Levazım mır 15

1 
• kanlağına ma~buz mukabilinde vermel~rı. 

sebeciliği vezneııine yahrılace.k il teminat makbuzu veya banka Postada olan gecikmeler kabul edılmez. 
kefalet mektubu ve şart kağıdındarazılı vesaikide havi teklif mek-
1 uplarını mezkur günün muayyen saatinden bir saat evveline ka-
dar Komisyonda bulunmaları lazım·ır. (5598) 2-4 

(5888) 1-4 

• • • 
Muhammen % 1t5 ~ .. Fenni ve idari şartnameler Türk kuşu genel direktör· 

gu ıratınalma bürosundan parasız olarak alınabilir. 1 -----.-------------------

!eslim müddeti 45 gündür. ,. 1 t . 1 rine Cinsi 

bedeli teminatı 

Miktarı Lira kr. Lira kr. 
Eksiltme 
şekli saati 

l ihale 16.8.39 çarşamba günü saat 15 de T. H. K. ge- F • nşa~ sanıp 0 
l rnerkez binasında Türkkuşu genel direktörlüğünde ya· [ V9 İnşaat mu·· teahhidlerine 
&caktır. 1 f 

·· · BU~UNMAZ FIRSAT 
ild İ~k.a.rta. bıçağı ve ekseJsiyor alınacakllr. Bak, fobiııarlu Um. ~ • 

• ılantarıoa. ·- -----·- _ Sultanahmette, Tapu dairesi yanında 
zak, Zahire, et v~ s;;ı;~:- --·- -- · . - - Umumi Hapishane yıkılıyor 

İyi Havalandırma 
Lokanta, aalon, otel, ıioema, büro, tan:ıİr•• 
thaoeler, ve ııa.irede ancalr hav• tudidi ve 
tahliyeei, han ile teahin, hna ile sotutma, 
hav• tcmiılenmeıi, kurulma ve ncmleodırmo 
"haılanle merbut JAJAG tudidi hua "': 

~~lim cihulariyle kahildir Hor bir '' huıuaı 
bir ıureti hal İlter . Tavallat ve tenvirat mec• 

cancndır 

J. A. John A. ,. Erfurt 
Mümessil 1 tıtanbul, Karukabnel 
Han 20/22 Dejö Giyarmati Telı 21111 

, a~, 11r1ara11ya ıuremıoı,- ıugıa ve çok kuru 
kereste ucuz flatıarla satllmaktadır. 

Yı«.ım yerine müracaat ·-·-·-·-· Telefon: 22574 

18,- - 18,50 

Demir 
Camlık köşebent il 

Dört köşe, lama yu, 10 

Mıhhk ıilme 1 l,50 
Putrel 10 

Sıyah çember 13 
Yuvarlak çubuk IO 

Karfica 12,50 

11,50 
- 10,50 

12,50 
10,50 

13,50 
10,50 
14 

m Müteahhitlerin ve• 
Marangozların nazarı 

dikkatine: 
Avrupa ma· 
hodan daha 
ucuz. ve Av· 
rupa malları 
ayarında bu· 

lunan 

KELEBEK 
Zımparalı kızıl, karaağaç 
dişbudak gürgen kuru sistem 

Kontroplaklarınızı 
İstanbul sahf deposundan teda
rik ediniz. Adrese dikkat: Mah-

Galvanizli düz 2! ,50 _ 25 mudpaşa Kürkçü han, 19-20 
20 _ 23 50 SALOMON SARANGA 

" 
oluklu 

Siyah 
Kala)' 

Çubuk 

' ve YUDA KASA 13 
-

19 1 Telefon: 21164. Eb'atlar: 1 
2I0/125, 220, 130, 210 140 

280 285 

----- --------- --- ----
Iskarta bıçağı 300 adet sif 135 - 10.12 pazarfik 15.30 
Ekselsiyor 7; O ,, ,, 302 40 22.68 açık ek. ,1k6 

ı _ Numuneleri mucibince yukarıda cins ve mı tarı 
yazılı 2 kalen eşya satın ahnacaktar. 

il - Muhammen bedeli, muvakkat teminatları eksilt-
me şekil ve saatleri hizalarında yaz hdır. 

III - Eksiltme 24.VIII:939 perşenbe günft Kabatatta 
L- ~ --·.&& ... MalJd) ttal Qubesındekı Alım Kamisyonunda ya
pılacaktır. 

iV- Numuneler.her giin ıözü geçenŞubcde görülebilir. 
V - isteklilerin eksiltme için tayin olunan gön ve 

saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkfir Komiıyo· 
na gelmeleri ilin olunur. (5887) 1-4 

• • • 
1 - Şartname, plan ve keşfi mucibince parlayıcı ve pat· 

layıcı maddelerin nakline mahsus tekneye konacak bir adet 
motör kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli ( l 7957,50) lira muvakkat te· 
minall (1346,81) liradır. 

111 - Eksiltme 24.VIIl.93H perşembe günil saat 15 de 
Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiı
yonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname, plan, keşifnameler her gün Levazım 
Şubesi Müdürlüğü veznesinde 89 kuruş mukabilinde ahnabilir 

V - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektup
larını kanuni vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya 
banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların i· 
hale saatinden bir saat evveline kadar mezkur Komisyon 
Başkanlığtna makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

İşin cinsi ve nevi 

(5563) 2-4 
• • • 

Miktarı Muh. be. % 7,5 te. Ekıiltme· 

lira krı. lira krf. nın fekli 
saah 

---------. -- - ___ ,,. ---
Maltepe enstitüsünde 
yapılacak sundurma 

351 05 26 32 paz. 14 

Maya teksir kabı 3 ad. 9~0 - 67 95 ,, 15 
Ambalaj otu 30.000 kgr 666 - 49 95 aç. eks. 16 

1 - Keşif ve şartnamesi mucibince idaremizin Malte
pe enstitüsünde yapılacak sundurma işi ile yeni pilan ve 
şartnameleri mucibince diğer iki kalem eua hizalarında 
gC. eriierı usullerle eksiltmeye konmuştur. 

il - Keşif ve mnhammen bedelleri, muvakkat temi
natları, eksiltme şekil ve saatleri hizalarında yazılıdır. 

111 - Eksiltmell.Vlll 9i9cumagünü Kabataşda Levazım 
ve Mubnyaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla
caktır. 

iV - Teksir kabı ve sundurma işi pilanı herglln 16-
2.Ü geçen Şubede görülebileceği gibi şartnameler de paraııı 
alınabilir. 

V - İsteklıler eksiltme için tayin olunan giin ve ıaat· 
te % 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen 
Komisyona gelmeleri. (5603) 3-4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujou:'hui 

Objet dı_ l'adjudicatioo 
Mode Prix Cnution. 

proTiıoire 

Lieu d'adjudieation du 

Cahier des Cbarg 
Jouıs Heures 

d'adjudicat. estimnlif 

A) djudications au Rabais 
Constructlons - R6t1aratlons - 7rav. PubUcs ... \4alıirlel do C~n trı.action-t!.artogrnphle 

Const dcpôts pr. dynamite iı Küçükyorgat Pli cach 
Achev. con,t. ecurie el caserne a Naziıniyc (nj) Gre iı gre 
Const. konak gouverncm. iı Biogöt (e. ı.-h P 675) Publique 
Pavage s route Altıparmak et T hal Pli caeh 
Const. pıvill ın de cluses a l'ecole de gen· ,, 

darmerie (eah eh P. 150) 
Repar. bitine P.T.T. Toplıane Gre a gre 
Trav. const. plnncherıı, toibı ete de 7 bou-

tiques iı Bor 
Coollt. batiste pr. cuisine et buanderie Publique 

" pont s route TalBB n 

" 4 dalofs ı/route Bünyan 

30129 46 
. 2553 83 
13467 k7 
17951 35 
29071 48 

271 72 
2991 93 

2259 70 
2.ı49 o:ı 

7988 -
1345 33 
2180 36 

2 ı -
224 39 

Coın Adı Ecoo Mono Kabatache 2t-8-3Cl 15 -
Dır. Trav. Pub. Tuoce 1 moiı a parlır du 19-7-39 
Vil. Bingö\ 2~-8-3~ 14 -
Municip. Bursa 21-8-39 16 -
Dır. Trav. Pub. Kütoh. 2 1-8-39 15 -

Dir. P. T. T. lııt. 

Municip. Bor 

16-8-39 16 -
7-8-39 15 -

1935 45 ,, K·1yuolu d · rtde 15 -

3500 - 262 50 Vıl. Knvıeri 

912 09 75 - ,, 
,, pont lnceıu et dalot " 325 - 24 50 ,, 

10-8-39 
16-8·3~ 
16-8-39 
16-8-39 
23-8-39 
21-8-3C) 

16 -
17 30 

" konak gouvernem•nhl l'li cach 56326 31 Dir. Fisc. Beyazıt Do~ 
" ırarage iı Kiitabya (r •ctif.) " 129-U5 ?O 772·) 78 Com. Aclı. Corps Arree Balıkesir 

ProduUa Chlm qu • _!I Pharm c ullqu !:!!'•trum n~anltalres-Fournlturo pour Hopl11ux - -
Tol~ol: 300 t. (cah eh P. 450) 
Pr duihı pharır.ııceutique 

Gre a gre 90000 - 5770 - Com. Ach. Dır. G. Fa Mil. Ank. J4-8·3'l 13 -
Hôp Reg. Afyon Oir.Sanit. ı.t. 22-8- "\Q 16 -

446 25 Hôp. Modele Ank. et )ir Hyg. ld. 19-8-39 11 30 Gı.ze hydrophile: 40000 m.·baode amidon· Pli each 
nce: 150 p.-id kambrik: 5000 p.-gaze 
iodoforme: 350 p.-toile tarlatırne 3500 
m.·bande elaatique: 10 p. 

E16ctrlclt·Gaz-ChautfıtQ C ntral (lnstzılletton 

in.tal!. electr nux depôts cooperatif ventes Publique 
agricolea a Manisa, Turgutlu, Menemen 
et Salihli 

Hablll m nt - Chausaur s - Tlssu - Culr 

5930 -

1675 90 121 75 Uaion Cooperative Verteı Aırricoles 10-8-39 16 -
Raiıioı et Figues a lımlr 

BotlinH: 300 p11ires·e1c ıupinu: 20 pı>ir .. a P ıh ;'l""' 14~!') 60 113 _ 
Etoffe pr. costumeı: 437 m.-id. pr. paletots: ,, l• m. 4,5"-3,70 182 03 

Cnm. A~h. Comm. <1 S Jr v. O.:ı uan. Iıt. 14-8-39 
Miniıı. Finaoces Ank. 10-0·<1<1 

10 30 
ıo -

128, ıo ın. 
Coofeclion coıtumes: 63 comp1.·co tumes la p. 12 - 121 -

tailleur: 4 compl. · caıquetteı: 43 p. 

Mouueline de 75 c.m. de largeur: 10 O m. Publique 

Ameublem nt pour Habltntlon t ~r aux - Tapls!!rle ete. 

Tableı: 1'20 p.-chaiıe.: 450 p .-tableau noira: Publique 
10 p.·armoires: 8 p. 

Bancı pr. ctoues: 400 p. ,, 
Div. mobılier (cah eh L. 25) Pli cach 
Fabricalioo banca. armoires, ete. Publique 

~aport • chergem !!!.;,_ d6chargement 

1271 -

2600 -
50017 76 

3390 -
3750 33 

254 25 

,, Agriculture Ank. 7-8-39 15 -

Vil. Niğde 9-8-39 15 -

Vil. Manisa 10-8·39 11 -

n Aydan 17-8-39 16 -
Di r. F.ıc. Langue-Hi .. toir et Geog. Ank. 7--8-39 16 -
Miniıtere Cultur: Ank. 19-8-39 11 -

Transport. postaux durıınt un ıın Publique 600 - 45 - Dir. P.T.T. Niğde ~-8-39 15 -

" ,, 
Combuatlbl - Corburant - HuU • 

Boia: BO t. 
Benzine: 1900 bidons 
Cok~: 450 t. 
Semi·coke: 3 t. (aj) 
Benzine: 3312,5 k. 
Huıle mohiloil B.B.: 331 k. 
Petrole: 14 k. 750 gr. 
Charbon de bois de ebene: 5 ,5 t.-boiı: 4 t. 

petrole: 300 k. 

Dtver• 

Acardıt~: 5 t. 
Diphenuretnne: 5 t. 
Cenlralite No 2: 8 t. 

,, No l: 5 ,, 
Excelsior: 750 p. 
Coutenux (islfarta): 300 p. 
Amorti11eur: 7000 m. (•j) 
Semencu: t8 lota 
Rep. hııroaiı: 188 p. 
Etabli de pc l,ssage de p~errea: 2 p. 
Saca a fourrnge: 500 P· (aj) 

Provlalona 

Pubtique 

" Pli cacb 

Publiqııe 

" 
" ,, 

Gre a gre 

" ,, 
JJ 

Publique 
Gre a gre 

Publique 

Avoioe: 81 t.-foio pr. fcurrage: 81 t..tigeı Publique 

de paille pr. malelaa: 65 t. 
Viaode de boeuf: 260 t. 
Avoine: 6.35 t. (aj) 
Avoioe: 2,5 t.-foio: 5 t .·paille: 4,5 t. 
Orıe: 41,5 t.-paille: 30 t. 
Orgc: 600 t. 

• 360 ,, 
Trefle 11ecbe: 360 t. 
Orge: 825 t. 
Pomme de terre: 60 t. 
Beurre: 18 t. (aj) 
Paia: 250-270 t. 

Pıi cach 
Gre a gre 

,, 
Publique 
Pli cach 

,, 
" 
" Publique 

Gre a gre 
Pli cach 

1350 -
4940 -

12600 -

828 12 
158 05 
265 50 

I< 000 -
10000 
16000 -
10000 -

302 40 
135 -

9000 -
18?.2 -

15000 -

52000 -

36000 -
21600 -
17100 -
41250 -

3900 -
15300 -

101 2S 
370 50 
945 -

62 il 
il 89 
19 13 

i50 -
750 -

1200 -
750 -

22 68 
IO 12 

136 65 

1125 -

3900 -

2700 -
1620 -
ıı82 50 
3093 -
2~2 ~o 

1147 50 
1873 12 

,, ,, K•yaeri 

Com. Acb. Mil. Söke 
Municip. lzmir 
Dir. Gen. Vakoufs Auk. 
Com Aeh. Mılit. Kayseri 

" " ,, ,, 
,, ,, 

Vil. Niğde 

Cocn. Ach. Dir. Gen. Fnb. !\ıil Ank. 

.. n 

" " 
" " Com. Acb. Econ Mocop. Kabatachc 

" ,, 
Dir. GPn. Türkkuşu Aok. 
Municip. Ank. 
Com. Ach. Iot. Aok. 
Com. Aeh. Dir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 
Com. A'.cb Mil. Kayıeri 

Club de Sport Hyppique Ank. 

21-8-39 
18-8 39 
17-8-39 

9-8-39 
16-8-39 
16-8-39 
16 8-89 
9-8-39 

14-8-39 
14·8-39 
14 8-39 
14-8-39 
24·8-39 
24-8-39 
16-8-39 
15-9-39 
5-8·39 

18-8-39 
9-8 39 

11 -
16 -
15 -
15 -
iti -
16 -
16 -
15 -

16 -
lf> 30 
15 -
ıa 30 
16 -
15 30 
15 -
ıo 30 
ıo -
14 -
15 -

15-8-39 17 -

Com. Ach. Iııt Diy.ırbakır 21-8-39 10 -
,, Div. Tekirdağ Danı 1 mois 
,, ,, Selimiyc 7-&·39 10 -

Municip. Afyon 11·8·39 14 -
Cow. Acb. Mil. Elazığ 21-8-39 10 -

,, ,, Erzincan 18-8-39 16 -
,, " .. 18·8-39 16 30 
., ,, Elazığ 21-8-39 10 30 
,. ,, Ank. 14-8-39 11 -
,, Div. Siirt 23-8-39 10 -

Comm. 6 eme,Ecolo Geodr. iı Kütahya 22-~""39 l 1 -

Müteahhitlerin Takvimi / 

Cumrırteai 5.8.939 

1 Koyun eti (Çnnak Met. Mvk) No 1122 
. Kışlık elbifie ve k r skel (Emniyet U. Müd.) No 1123 l 

Caketmve kasket dıkii . ,, ,, ., No l 124 ıı! 
Ekmek, et, rumurtıı vs. (l ~t. Yül sek öğrclmt'n. okulu) No 16 ....., 
Y erli sömikok (Başvekalet Devlet Mcteorolojı ı,ı e ri) No t 12 

DıvR r ioş. (İçe' Vil.) N 1128 
Sömikok (Küt. hya Garnizonu SAK.) No 1 \28 
Okul bioosı inş. (Türıcdi Nafıa Müd.) No 1133 ge 
• Hurda eşya (Ul us Mntbaası) No 1133 ı:JI 
• Knyan ve çım k c rette Seyhan orman çcvirge Müd.) No l C 

Haman havlusu (M M. V.) No 1134 
• U1.üm ( t\sına Fidanlığı SAK.) No l 135 
Tuz ambarı iıış (Siv s İnhi<ınr l r Boşmüd.) No 1137 
Söımf'miş kireç (D. D. Y. Adnn'l) No l 12d il 
Motör için tente yap (Güwrük Muh afaza Gen. Komut.) No 

Memento des Fournisseur 5 g 
Ve 

Samedi 5.8.939 

Vi nde de moulon (Plıı ce Forte Çanakkale) No 1122 
Coslumu el casque lte (Dir. Gen. Surete) No 1123 
Confec. ,, ,, ,, " " No 1124 
Dir. proviıioos (Oir. Eeole Normale) No 1125 
Cokr. (Dir. Af. Meteorologique de l'Etat) No 1126 
Com;tr. rnur (Vil. İçel ) No 112B 
Semi·coke (Co m. Ach. Batail. Kütahya) No 1128 
C"oatr bat ecole (Dir. Trav. Pub. Tunceli No 1133 
E11uie-corpa ( IVı ioistere Def. Net.) No 1134 
Conıtr. depô t pr. sel (Dir. Monopoleı Sıvas) No 1137 
Chaux vive (Chemine de fer Etet Adana) No 1128 
Voile pour moteur (Com. Aeh. Command Gb. Surveil Doı.ı• 

Uu l 130 

(3 üncü sayfadan devam) 

pazartesi günü ıa&t t0 .• 10 da tüm binrısmda bulunan asl<J 
nalma ko 1isyonunda yaplıı.cnk l ır. Ekıiltmc kapah zarf ıı• 
lacaklır. Muvakkat teminata 3093 lira 75 kuruştur. 

Konya Kor. Satınalma Komisyonundan : 

u 
ol 

li 
tıı 

Akşehirdeki kıtaatm ihtiyacı olan 100000 Jci1/ 
eti veya sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye ko0 

/ 

tur. Şartnnmesini Konyada İstanbul ve Ankara L' iı 
Amirlikleri Satınalma Komisyonlarında okuyabilirle~· li 
100,000 kilo keçi etinin muhammen tutarı 25,000 " il 
Şartnamesiodeki % 25 mikd:ır fazlası da dahil oidtJ~ 
de ilk teminatı 2343 lira 7.) kuruştur. Sığır etinin 1 
bedeli 20,0 O lirn, ilk teminatı 1785 lirad ır. ~ksilt~~ S' 
perşembe günü saat 15 de Konya L"vazım AmirliS'1 

ma Komisyonunda yapılacaktır. 

• • • Karamandaki kıtaatın ihtiyacı olan ıoo,oO 
keçi v\ ya sığıreti kapalı zarfla eksiltmeye konll1~ 
Şartoomesini Konya, lstanbul, Ankara Levazım /\OJ1 

Satmalma Komisyonlarında istekliler okuyabilirJet•1 
100,000 kilo keçi etinin muhammen tutarı 25,000 , 11 
Şartnamesinde % 25 miktar fazlası da dahil oiclıJ~~ 
de ilk teminatı 2343 lira 75 kuruştur. Sığır etiJJ'~ 
min bedeli :.0,0' O lira ilk teminatl 1875 liradır. ~ 
16.8.939 çarşamba günü saat 15 de Konyada Le~ 
mirliği Sntınalma komisyonunda yapılacaktır. 

~ 
• • • Konyı.ıddk ı kıtaatın ihtiyacı için l40,000 J.;ı1° 1 ı:.::sr 

wya sığır etı kapalı zarfın cksıltnıeye konmuştur. "ırıı' 
Kony. , lşt nbul 'e Ankara Levazım Arrıirlikleıi Sıtı118 b 
misyonlarındadır. lı:ıteklı ler okuyabilirler. İşbu 140. 
keç; etinin tabn.ıin tutan 34 lıın Jira şaıtuame:;inde~;S • 
fazltısı <la dahil olduğu ha!de ilk teminatı 3255 )irs . ,ıs 
tur. S ğır etinın tahmin hedelı 28 hın lira ılk tetıl1ıı ~ 
lirachr. EksıltmP 21.8.439 pazarteı:i günü saat 11 de 1''''' 
Levazım Amirliği SotınJlma Komisyonunda yapılsC11 ... / 

Mutbnh yumurta11 aluı acaktır. Bak, lst. Sıhhi rdii 
E. K. ilanlarına. 

Gl,I 
imtiyaz ı bibi ve yazı işleri Diıocktörü : lın>•il 

B ıaldıta yer : Morkes BasımeYİ, Galat• 

1 


