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Her gün çıkar iktisadi, mali, ticari ve 

GAZETESİ 
Umum Tüccarların ve 

~ 

~üteahhitlerin mesleki Organıdır 

KONOMiK 
HABERLER 

R 
İnşaat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

yvan Mahsullerinin 

ltararetll Satı,ıarı 

Konya Vilayeti Daimi Encümeninden ; 

Konya-Meram yolunun 4+243-7+156 inci kilomet-
Sömlkok kömUrU releri arasındaki 4376 lira 19 kuruş keşif bedelli silindiraj 

fiyatları işi 15 gün müddetle açık eksıltmeye çıkarılmıştır. 
iktisat Vekaletinden İhale 26.6 939 pazartesi günü saat 15 de Vilayet daimi llti giindenberi piyasamız.da 

encümeninde yapılacaktır. 
"1'n mahsulleri üzerinde iyi Sadır olau bir tebliğe nazaran : 
'- ı ._ d d'l · t" y- Muvakkat teminat 328 lira 28 kuruştur. •et er H&f e 1 mıt ır. un, 1 - Halen F.O.B. Zonguldak 
, kıl ve deri üzerinde bara- li lira 25 kuruş olan bir ton sö- Bu işe ait evrakı fenniye dosya"ı her gün mesai saat· 
111uaroeleler olmaktadır. De- mikok kömürü fiyatları 15.6.939 ları zarfında Konya nafıa müdürlüğünde görülebilir. 

lı satışlar, mustahsilin bu se- dan itibaren Zonsıuldakta limanda Taliplerin ihale gününden 8 gün evveline kadar Vila
. mallarını biç bekletmeden veya istasyonda teslim (tahmil yet makamına müracaat etmek suretile alacakları ehliyet 
•ta vesile olacaktır. Taliple- masrafı dahil) 15 lira olarak teıbit 'k ·1 · d k d "k 3 8 ı· 28 
ber güa artmakta olması fi· vesı ·ası ı e tıcaret o asına ayı vesı ası ve ~ ıra 

edilmiştir. kurucluk teminat mektuplarını hamilen yukarıda yazılı aün 
Ozerinde de yüktıelmelere 2 - Ankara, İıtanbul İzmir ve 'il 6 

p olmaktadır. çok miktarda ıömikok iıliblik ve saatte vilayet daimi encümenine müracaatları ilan 
IJri ılln içiade Trakya malı ya· diğer tehirlerde mahalli fiyatlar olunur. 111 

1-rcian kilon 63-65 kuruttan yukarıdaki F.O.B. fiyat esasma 
Jİrmi bin kilo ihracat için göre ve zaruri masraflar illveıi 
ıtı aibi muhtelif kaliteli lif- suretiyle belediyelerce tayin ve 

rden kiloıu 106-l 12 kurutlan ilan olunacaktır. 
tiftikleri iıe 12.5 kuruştan 
üz.ere yüz. elli bin kilo ih· ı 

için .atılmıtbr. Ayrıca dört 
ltilo keçi kılı 'işlenmit 54 ku-
1' natarel mallar 52 kuruttan, 

bia kilo dabak kıh 24,5 ku
Almanya için aatılmııtır. 

-·----
anyanın ihracat tak

yldatı 

A.lmaayada atır sanayi müea
lerinden baıulan bir müddet· 
eri demir, çelik, bakır n sair 
•illerden mamul muhtelif ma· 
leria harice aatışlannı dardur· 
lardı. Aacak müıteına vaz.i
•re tlbi olarak bazı makineler 
&ayadan çıkanlabiliyordu. Si· 

-·-
YUn lpllklerl kontrol 

ediliyor 
Yün ipliklerinin bandajlanarak 

üz.erlerine miktarınm yazılması 

hakkındaki karar hükümleri dün 
sabahtan itibaren mer'iyet mevki
ine girmittir. 

Şehrimizde perakende yün 
ipliti salan ticarethanelerin bir kıı· 
mında tetkikat yapan Ticaret Oda· 
sı memurları, bu gibi yerlerde 
matlub tekilde etiket yapııtırıılmış 
olduğunu ıörmiltlerdir. 

Tetkikler müteakib günlerde 
de devam edecektir. -·-İstanbul hayvan borsası 

diri satı,ıar cetveli 
12.&.939-

bidiaelerin aelicelerine inti· 
il var.edilmit olan bir nevi ih· 
Jua;ının soa iÜnlerde hafif-
lllİf oldutu ve makine piyua· Cetil Atırlıtı Kr.S. Kr.S. 

da ufak tefek ihraç hareket-1 Beyaz. karaman 57137 16 75 JS 25 
rörülditü piyuamız:a bildiril- Kızıl " 

Dajlıç 
Kıvırcık 

Karakaya 
Kuzu 

7810 18 19 
ıo3ı 16 ıs 25 
2516 16 18 

89004 17 25 

Aydın Vilayeti Daimi Encümeninden :. 

Aydın-Muğla yolunun sı+5ü7-55+127 kilometreleri 
arasında 16906 lira 50 kuruş keşif bedelli adi kaldırım in
şaatı eksiltmeye konmuştur. 

Yapılacak iş 4420 m. adi kaldırım 
Bu işe aid evrak şunlardır : 
Taş ve kum ocakları grafiği 
Hülasai keşif 
Hususi ve fenni şartname 
Eksiltme şartnamesi 
Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
Tesviyeyi türabiye. şose ve kagir inşaata ait fenni şart· 

name 
Mukavele projesi 
İsteyenler bu evrakı Aydın nafıa müdürlüğünde göre

bilirler. 
Eksiltme 3.7.939 tarihinde pazartesi günü saat 15 de 

vilayet encümeninde yapılacaktır. 
Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin t 268 liralık mu

vakkat teminat vermesi ve Aydın vilayetinden bu iş ıçın 
alınmış ehliyet vesikası ve ticaret odası vesikası bulunması 
lizımdır. 

Erzurum Valiliğinden: 

Talihlerin, muvakkat teminat makbuzu veya banka mektu
ltile kanuni Vf'saiki hamilen meıkilr gün ve saatte o kemi!yona 
müracaatleri. 

Şartnameler Ankarada FTT levazım ve lstınbulda Krnı· 
cıyan hanında P1 T levazım ayniyat şubesi miidürlüğiinden pa· 
rasu: verilir. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Genel Kurmay dairesi pavyonlarının keşfine göre e
lektrik tesisatı pazarhkla yaptırılacakbr. 

Taliplerin 42 lirahk teminatlariyle birlikte 15 Haziran 
939 perşembe gilnü saat 14 de Ankara Lv. Amirliği satınal· 
ma komisyonuna gelmeleri. 

- -· ·-----.._ ---- - -------- --- -·-

Mahrukat, Benzin, Makina yağlan v. s. 

Haydarpafa Liaeıi Sabnalma Kurumundan : 

Haydarpaşa Liıeıi pansiyonu içia aatın alınmak laere aı.ami 
1800 ton tüveoaa maden .kömür6 14.6.9J9 tarihinden itibaren onbeş 
iÜn müddetle ve kapalı zarf usulile elr.ailtmeye konulma.tur. 

Ekıiltme 29.6.939 perşembe güııü aaat 15 de Beyoflu lıtiklil 
caddeıi Karlman karşısmda Llıeler Alım Sabm Komiıyo11u binaıı 
iç.inde toplanacak ol:an Komiıyonda yapılacakbr. 

Tahmin bedeli beher tonu 11 lira 50 kuruş huabile mecm11u 
20700 ve ilk teminat 1553 liradır. 

İstekliler şartnameyi her gün meaai saatleri içinde mektepte 
görebilirler. Eksiltmeye girmek iıtiyenlerin cari sene Ticaret Odaaı 
vesikası ilk t .. minal makbuz. veya banka mektuplarile birlikle tek· 
lif mektuplannı eksiltme aaatinden en son bir aaat evveline kadar 
makbu:r; mukabilinde Komisyon Baıkanlığına vermeleri. 

Zarfların kanuni şekilde kapahlmıt olmuı ve poata ile g8n· 
derilecek teklif mektuplannın zamanında gelmİf olmalan lbımdar. 

lstanbul Mıntakası Sıtma Mtıcadele Riyaseti 
ve Eksiltme Komisyonundan : 

Arttırma 

Mmtaka ihtiyacı için 80 ton motorin alınacaktır. 
Eksiltme 29.6.939 perşembe günü saat 14 te Kadıkö· 

yünde Moda caddesindeki 91 numaralı Sıtma Mücadele Ri
yaset binasındaki Komiıyonda yapılacaktır. 

Tahmin edilen fiyat 5600 lira olup muvakkat teminat 
420 liradır. 

Şartnameler her gün Kadık6ytlndeki Mücadele Riyaset 
kaleminde görülebildiği gibi bedelsiz de alınabilir. 

Eksiltmiye girebilmek şartlarına sahih olan isteklilerin 
teklif mektublarile muvakkat teminatlarını eksiltme saatin· 
de bir saat evveline kadar Kadık6ylinde Sıtma Mlcadele 
binasındaki Komiıyona vermiı olmaları ıarttır. 

• • • 
Ağır Diz.el yatı alınacaktır. Bak, lnbiaarlar U. MGd. ilinlarana. erlka ile ticari mua

"-elede mU,kUlat var 
Öküz 
İnek 
Dana 
Manda 
Malak 

26828 10 16 50 
7767 13 25 16 50 
3782 13 16 50 

Erzurnmda yeniden yaptırılmakta olan maden nümune evinin 
2545:> lira l kuruş keşıf bedelli ikmali inşaatı kapalı zarf uaulile 
"'kııltmeye kanu muştur. 

ihalesi 28·6 39 çarşamba ıünü aaat 15 de hükumet kooatı M ü t e f e r r i k 
içiııdeki daimi encümeo odaıunda yapılaeaktır. 

.\ınerikadan ıebrimir.deki bazı 
' firmalarıga ıelea mektub· 

, yeai ticaret ulqmaaı b6· 
leriae pre memleketimiz.le 

maamele yapmak imkinlan 
llıaamadıta bildirilmektedir. Öte-1 
beri memleketimizle iş yapan 
erikaa firmaları, lnııltere veya 

t'laudaki ajaalarına teklif yapı· 
'-.~ . bu naıta il~ mal ıöDderil- 1 
~ istemektedırler. 1 

Bu takdirde Amerikan döviı.i 
lllemleketlere ıırecek ve Türk 
lİuı ıene takaa ve klerını he· 

"le ihraç edilmit olacaktır. 
t ta ayni yollarla yapıldı- 1 

t.kdirde, bittalti b• emtia gim
>.... ~a:ailatınd&D iıtifade edemi
L''ti aibi, Amerika ile olan ti- 1 
~ıniz maarafı artırmaktan baş· I 

bir fayduı olmıyan bir müte· 
~t memleket deliletile yapıl· 
., olacaktır. 

Piyuac:l• yeni anlqmadaıa son· 1 
L İt yapmak imkinlan elde edi- 1 
l-~iti, ithalatta d8viı. miitküli
~· ihracatla fiat yükıeldifinin 
\ela amil oldutu h111Hunda ıı· 

edilmektedir. 

3820 8 13 75 
988 ıo ıo 

~---------~-~.,----~~~~ 

Ankara Borsası 
13-6-939 
ÇEKLER 

Londra 5.93 

Nevyork 126.555 
Paria 3.355 

Milho 6.65$ 

Cenevre 28.5375 
Amale!" dam 27.30 

Berliıı 50.76 

BrGlmel 21.4926 

Atma 1.0825 

Sofya 1.56 
Madri~ 14.o.l.5 

Vartova 2.1.8725 
Buda peşte 24.8425 
Bükreş 0.905 

Belgrad 2.89'l5 
Yokobama M.62 

Stokbolm 30.5325 
Mo.kova 23.8725 

MaYBkkat teminat 1909 liradır • 
lıteklılerin eksıltmeye girebilmek için ihale ıüntlnden evvel 

vilayete müracaalle ehliyet vuikası almuı mecburidir. 
Talipler bu işe ait tartname vesaireyi hergün vilayet daim\ 

encümeni kaleminde ve nafıa nıüdürlüğfiode sıörebilirler. 
İstekliler kanunun 2 ve 3 üncü maddesinde yazılı veaikalarla 

birlikte teminat ve teklif mek.tublannı yukarıda yar.ıldıtı veçbile 
ihale ~aatioden bir ıaat evveline kadar vilayet daimi enc.ümeni 
reisliğine vermeleri v.e postada vuku bulacak ıecikmelerin uıute· 
bar aayılmıyacatı ilin olunur. 

A&Z&!U!&\il!i!!l • •• L m ?$ s 

lla~ar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lev. 
Cal·gut, kaşe, merhem kutuıu aibi eczahane levazımı alına· 

caktır. Bak, Müteferrik sütununda D. D. Y. ilanına. 

~ektrik, Hava~ı,Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

P.T.T. Levazım Müdürlüğünden: 

Taahhüdün ademi ıtasından dolayı 5000 aded telsiz per
foratör bandı yeoıden açık eksiltmeye konmu§tur . 

Muhammen bedeli 1500 lira, muvakkat teminatı 112,S li· 
radır. 

Eksiltme 2.8.39 tarıhine mü!adif çarşamba günü saat 16 da 
Ankarada P.T.T. umucni müdürlüğü binasındaki satmalma ko 
misyonunda yapılacaktır. 

Akşehir Belediyesinden : 

Akşebirde yeniden yapılacak kasaba dahili Afyon-Kenya 
caddesi için muktazi 4500 lira mnbamen bedeli yftı bia 
Parke taşı açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Taşlar Akıehir istasyonunda teslim edilecektir. 
Ta~ların cinsi Afyon ve Sandıklının sert parke taıla· 

rından olacak ve 28-30 adedi bir metre marabba sahıyı 
döşeyebilecek eb'adda olacaktır. 

lhıilı 27.6.939 sah ginü ıaat 14 de Akıellir Belediye
sinde yapılacaktır. 

Taliplerin yüzde 7,S muvakkat teminat akçası olan 337 
lira olli kurı § teminatını beraber getirmeleri lüzumu ilin 
olunur. 

Afyon BeJediye Riyuetinden : 

Belediye tanzifat arabalannıa 1 ıenelik lamirab qatıcla cinıle· 
ri yazılı malzemenin bir.alarmdaki muhammen bedelleri Gzerindea 
15 gün müddetle münakasaya konmuştur. lhaleıi 16.6.939 cuma gü· 
nü saat 14 de encilmeni belediyece icra kılınacakbr. Ejreti teminat 
verilecek bedelin yüzde 7,5 dur. Şartlannı veaair huıuaatıaı ~tren· 
mek istiyenler her gün belediyeye milracaatla Öğrenebilirler istekli· 
lerin belli gün ve saatte dairei belediyeye müracaatlan. 

25 kuruş iıbit beheri, 25 parmak beheri, .ıo teker çekmeıi be· 
beri, 60 dinıil kapat&, 300 lobut, 150 kundak, 15 batlık halkuı, 
150 dinıil doldurmuı n kayoatmaaı, 150 ok, 200 J&n atacı, 15 ça· 



-- - ---------------------------------- -- ---- - - - --- - - - ------------- ---------- ---- - ------------- - - - - - __ -:._ 

14 Haz.İran 1939 ------------------~---------------------------------------------- ~ •makasa zeteıi ~ 

c• ve m zay e er •• g ila o •• u ,a s • 
1 

Cinıi Şekli Muhru. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

- - -----------
A) Münakasalar • 

inşaat, Tamira , afia işleri, 

Konya-Meram yolu üzerinde ıilindiraj işi 

Aydın-Muğla yolunun arasmda kaldırım 
inş. 4420 m 

Erzurnmda maden nümune evi irış. 

Dıvar tamiri 

Aç eks. 

Kapalı z. 
Poz. 

4376 19 
16906 50 

25455 01 
285-

378 28 
1268 -

1909 -
21 38 

Konya Vilayeti 
Aydın Vilayeti 

Erzurum Vil&yeti 
İst. Belediyesi 

• 
26 6-10 15 -
3.7.3~ 15 -

28-6-39 15 -
14 6-3H 14 30 

ilaçlar, ~Hnlk ve ispençiyari t~ne Lvz. 

Ecxahanc levazımı: çiçekli ambalaj kiğı
dı, şişe mantarı, lastikli cam damgalık 
kaşe aecca, catgutle müıtntil ve yu
varlak mukavva kutu ve merhem kutu
su gibi: 7 kalem 

Aç. eks. 3953 - 296 48 D. D. Y. Haydarpaşa ;10-6-39 1 o 30 

Elaktrik·Havagazt-Kalorlfer ıtesisatve malzemesi) -....-.-..... __ .,.._..,..... .. - -- .. . 
Telsiz perforatör bandı: 5000 ad (temd.) 
Genci kurmay pavyonlarının elektrik 

teıisatı 

Aç. eks. 
Paz. 

1500 -

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Le azımı 

Çiçekli Dmbalaj kağıdı (bak ilaç sütununa) 

Kereste, Tahta ve saire 

Kereste Paz. 270 -

Mobllya bUro ve eşyası, Muşamba -Hah .s. 
Altlı üatlü ıomyıılı demir ksryola: 1250- Kapalı ;ı;. beh. 20 -

1500 ad. (şart. 150 krş.) 

Mahrukat, Benzin, Maklneyağları v.s. 

Motorin: 80 t. 
Tüvenan maden kömürü: 1800 t. 

MUteferrlk 

Parke taşı: 10000 adet 
Şişe mantarı (bak ilaç sütununa) 
Vagon camı, duble bina camı, duble süt 

beyaz cnm ve duble kırmızı, yeşil ve 
turuncu cam 

SCSnmemiş kireç: 200 t. 
Araba tamiri için malzeme 
Gam muhtelif eb'atta 
Çim tohumu 
Saf kalay: 800 k. 
Bala t: 3000 m 3 (ş rt.48 kr.) 

Erzak, Zahire Et, ve Sebze· 

Arpa: 57-68 t. (temd.) 
Saman: 63-79 t. (temd). 
Koyun eti: 3 t. 
Beyaz sabun: 6 t.-arap sabunu: 6 t. 
Patateı: 60 t. (temd.) 
Buğday öğütülmesi: 600 t. 
Tavuk:. 10 t. (temd.) 
Kabak: 8-10 t.-taze fasulye: 4-5 t. 
Sı~ır eti: 15-20 t.-koyon eti: 7-S t. 
Çavdar sapı: 600 t. 

(B 

Cam odunu (temd.) 
Dükkan ankazı 
Han 

" Ekmek kınnhları 

r 

Elektrikçiliğe ve fotografçılığa nit wah:emc 
İki dolaplı llütüphane, koltuk oda talnmı: 

lO parça v.ı. 

Fotoğraf makinesi 
Tahta ve kaiıd parçaları: 4 kalem 

Kapalı 1.. 

Kapalı z. 

Aç. eks. 

Aç. eks. 

Aç. eks. 
,, 

Paz. 
,, 

Aç. elu. 
,, 

Aç. eks. 
,, 

" Paz. 
,, 

Kapalı z. 

" Paz.. 

" Kapalı z, 

Aç. art. 

" Paz. 
Aç: art. 

,, 

Aç. art. 

n 

5600 -
t. 11 50 

4500 -

2849 35 

t. 15 

~40 -
495 -

2040 -
9800 -

k. o 03 
k. O Ol 
1050 -
4800 -

9000 -
6000 -

40 -
3600 -

rık ve çivi 150 yarım lobut, 60 yeni demir çekmesi 30 dingil ka
talağı, 1200 müceddet sandık, 30 kaburıa ağacı, 80 üst baş ağacı, 
200 kuruı başlık. 

Devlet Demiryolları 7 İnci işletme Müdürlüğünden·: 

İşletmemiz ihtiyacı olan 200 ton r.Önmemiş kirey bu baptaki 
fenni şartnamesine uygun olarak 2490 Hyılı kanunun 4 l inci mad
desine tevfikan açık ek iltme ıuretile satın alınacaktır Muhammen 
bedel Afyon şehir istasyon teslim tarti e beher tonu 15 liradır. İ
halesi 23.6.939 cuma günü saat onda Afyon şehir istuyonurıda iş- 1 

)etme binasındaki eksiltme komisyonunda yapılacaktır. İstekliler bu 
baptaki şarntameyi işletme yo' baş müfettişliğinden parasız alabilir
ler. Eksiltmeye girmek isti} en 1erin muv. kkat teminat olan 225 lira
yı Afyon veznesine yatırarak alacakları makbuzla birlikte ihale gü
nü muayyen saatte komisyona müracaat. 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Merkez Satın Alma 
Komisyonundan : 

Keşif bedeli 9600 lira olan 3000 metre mikabı Ba· 
laat Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınal-

112 50 
42 -

P T. T. Lvz. Müd. Arık. vo lst. 
Ank. Lvz. SAK. 

D. D. Y. Haydarpaşa 

2-8-39 16 -
15-6-39 14 -

30-6-39 ı o 30 

20 25 fıt. Belediyesi 15-6-39 14 03 

2250 - Jaııdr. Gen. Komut. Ank. SAK. 1-7-39 10 -

420 
1553 -

337 50 

2lj 71 

225 -

33 -
37 13 

153 -
720-

133 -
5g 25 
78 75 

360 -

b'75 -
450 -

270 -

İst. Mmtakası Sıtma Mücnd. Kadiköy ~-6-39 
Haydarpnşa Lisesi SAK. 29 6-39 

14 -
15-

Akşehir Belediyesi 
D. D. Y. Haydarpaşa 

" " 

27-6-39 14 -
30-6-39 l o 30 
30-6 39 ı o 30 

D. D. Y. 7 inci İşletmesi Afyon 
Afyon Belediyesi 
İst. Belediyesi 

23-6-39 
16-6-39 
15-6-39 

,, " 15-6-39 
İst. Elektrık İşleri Müd. t-7-39 
Aık. Fabrilrnlar U. Müd. SAK. Ank, 4-7-39 

Adana Belediyesi 

,, " 
Afyon Kor. SAK. 
Ask. Fnbr. U. Müd, SAK. Ank. 
Ank. Lv:ı. SAK. 

" n 

n " 

" " " ,, 
T. Ş. ve Cam Fabrikalar A. Ş. Per-
şemhepnzar İş Hnn 

Sıvas Orman Müd. 
İzmir Belediyesi 

2l-6 39 
22 6-39 
27·6-39 
30 6-39 
26-6-39 
30-6-39 
29-6-39 
15-6-39 
15-6-39 
23-0-39 

16-6-39 
26-6-39 

,, ,, 26-6-39 
Siyasal Bilgiler Okulu SAk. Ank. 15·6 39 
İst. 4 cü İcra (tashih) 14-6-39 
Beşiktaş icra Mem. Be~iktaş 24, 17-7-39 

Akaretler Mo. 55/59 

15 -
14 -
14 dO 
14 30 
I0-
14 -

15-
15 -
14 -
14 -
ıo -
15-
11 -

IO -
17 -

14 -
16 -
16-
15 -
12-
10-

lat. 3 cü icra Sandal Bedesteni 
inhisarlar U. Müd. 

19-6-39 16 -
3-7-39 16 -

ma Komisyonunca 4 Temmuz 1939 salı güoü 14 te açık 
eks.iltme ile ihale edilecektir. Şartname 48 kuruŞ muka
bilinde Komisyondan verilir. Muvakkat temina 720 liradır. 

Dnlet Demiryolları İşletme Uumum İdıırcsindco: 
Muhammen bedellcrile miktar ve vaaıfforı aşağıda yazılı iki 

grup malzeme ve e,ya her grup ayrı nyrı ihale edilmek üıı:erc 30. 
6.9.~9 cumn günü saat I0,30 da Hnydnrpıışadn ger binuı dahilinde
ki komlayoo tarafından açık eksiltwe uıulile satın cılırıacakhr. 

Bu işe girmek isteyenlerin her grup hi~asındn y11zıh muvakkat 
emin at ve l:anuouo tayin ettiği vesaik le birlikte eksiltnı e günü 
uatine kadar ltomisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyond n parasız ol rnk daiıhlımık
tadır. 

1 - Muhtelif miktarlarda ~içekli ambalaj hiiğıdı, şişe manta• I 
rı, IAstlkli cam d mlalık koşe ıecca, Cat gutte müstakil ve yuvtır-1 
lak mukavv kutu ve merhem kutuıundan mürekkep 7 kalem a;c
ı;ahane levazımı muhammen bedeli 3953 lira ve muvakkat temina
tı 296 lira 48 kuruştur. 

2 - M~htelif miktar Ye eb'atta vagon camı, duble bina oa- ı 
nu, dahle ıut beyaz cam ve duble kırmaıa, yetil ve turuncu cam 

J 

Erzak ve Zahire toptan fiatları 
İSTANBUL PİYASASI 

Cava 
Çin 

Çay 
315 
321) 
800 
330 
320 

--- ----

600 
600 

1000 
600 
500 

1 Pirina 
" 

il 26 
18 

Z1 
19 

,, akkuyruk 
Hindiye 
Seyhan 

Kahv 

Bnrsn taze net. 
Karacabey taze nat. 
iz mir 
Trabzon " 

" 
Pirinç 

Ada pazar 
Antalya 
Bombay yerli 

" 
n 

Antep 
Birecik 

Sadeyağ 

Diyarbakır 
99 75 100 75 Kars (erimiş) 

,, (erimemiş) 
78 

7 50 8 OO Mardin -

10 lO SO Trabzon Vakfıkebir 77 50 

9 

2:l 50 

9 OO • ,, Şarlı 

9 50 
Urfa 1 taze 

" il " 
Ş k r 

Küp yerli 
Toz ,, 

Bursa (Beyazkasıın) -

25 50 
23 00 
28 00 
25 00 Vojet&lln 

,, (KamoJina) 
,, (Kırmızı) 26 00 
,, (Penbe) 
,, (Viyoloııa) 28 00 

Edırne (KnmoJina) 
,, (Kırmızı) 

,, ( l'inratelJi) 
,, (Viyoloııa) 

Mersin 
Tosya 
Hindiye (ecnebi) 

Sabun 
Zeytin yağından 

21 00 
:23 00 

29 00 

27 00 . 
Yumurta 

27 00 iri sandığı 

29 00 Ufak " 

1900 

24 00 Zeytin 
27 00 !3irinci (937 mahs.) 22 
27 00 ikinci ,, 18 
29 00 Üçüncil ,, 
22 00 Duble 

" 25 50 !3irinci (938 mahs.) 
ikinci 
Üçüncü 

30 00 Duble 

,, 

" 

İstanbul ele iyesinden: 
Muhammen 

bedeli 
Teminat 
mikdarı Paı:arlı2'ı y pılacak işler ___. 

440 - 33- d" 
Bahçeler Müdüriyeti için wubtelif ı 

odda cam 
2i0 -
495 -

20 25 
J7 1.i 

,, ,, " 
" 

,, 

" 
kutsle cı 
Çim tob\lıı> 

Muhummen bcdeıile teminat mıkdarları yukarıda Y'~b ,,. 
Lev..ızını p.urnrlık suretıle l\Btın alınacaktır. Bunlara ait t•''" 
meler Zabıt ve Muarı.elat ıv1udurlüğüade görulebiliı. TahP1:: 
ıhı lcı.oinal makbuz veya ınektuphmle 15.6.939 perşcmbı:ı g 

ı nü sae&t 14,30 da Daimi Eaeüın:ode hnzır bulunmaları. 

• • 
Beyoğlu hnatanosinde yaptırılacak duvar tamiri pazırlıl: 

konmuştur. Mu ammen bedeli 285 liraaır. Buna oit 1,;arto•~ı 
Zabıt v Mu mel t Müdürlüğünde görfilcbılir. Talip!erl11 ';9 
lira 38 kuruşluk teminat makbuz veyn mcktubile 14.6.9 , 
çarş mb glinü ant 14,30 da Daimi Encümende har.ır b\111111 

m .. lnrı. 

• * * tOH 
80U kilo kalay alınacaktır. Bak, lst. Elektrik lıleri Urı:• ~ 1 

ilanlarına. 

Erzak, Zahire, et ve Sebze : 

Balıkesir Askeri Satınalwa Komisyonundan : 

Kor askeri hastahanesinin bir senelik ihtiyaçları olan 
koyun eti kapalı zarfln eksiltmeye konulmuştur. 

Tahmin edilen bedeli 6JıJO liradır. 
MuvaKkat teminatı 47:l lira 50 kuruştur. 
ihale 26.6.939 çarşamba günü saat 11 de Balıkesir Kor 

tınalınn Komiayonu binasında yapılacaktır. 
Evsıı.f ve ş&rtlnrı her gün komisyonda görülebilir. 

,.. • • Susığırlıktaki birliklerinin bir senelik ihtiyaçları ohıll 
ton sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur, 

Tahmin edilen bedeli I0.800 liradır. 
Muvakk t teminatı 810 liradır. 
İhale 29.6.93~ per'liembe günü saat 15 de Balıkesir Kor 

tmalma Ko..nisyonu binasında yapılacaktır 
Evsaf ve şartları her gfin komisyonda görülebilir. ' 

• • • Edremit Berg.tma birliklerinin bir senelik ibti1açlan ol"" 
ton un kapa ı nrflıı c~5iltmeye konul~u.ştu~. ~' 

Muhammen bcdelı Bergama unu ıçın :>062 lira 50 kurufr ~tf 
remil unu için JS50 lira olup ikiıi birden ceman 8912 lira 50 
ruıtur. dt( 

Muvakkat teminatı Bergama unu için 379 lira 69 kuruf, ~ '' 
mit unu için 288 lira 75 kuruş olup ikisi birden ceman 668 Ur' 
kuru~tur. S' 

ihale 28.6.939 çartamba güıı(l saat 15 de Balıkeıir Kor "ı,. 
lınalma Komiıyonu binasında yapılacaktır. ~. 

Evsaf ve şartlar her gün komisyondıt görülebilir. '~• 

Söke Askeri ::iatımı.lma omi:ıyonuııdaıı : 'J1 
ö60 bin kilo yulaf satın alınacaktır. Tahmin bed.Ji aJ,B 

·o&e 
liradır yulaf evs fı ıle teslım mahalli ve şartları §artnaıne•1 ~o 
yazılıdır. ~artnumesi ~ökede süvari alayındaki saıınah.1.111 



ı:ı P"rnsız alınır. Eksiltmec:i 3.7.939 pazartesi gi"nü Söke pos
an si sn~til0 J O d ı alay "15Lı:ııod ki kotni"3yorı :i.ı yapıl -
tır. Eksiltm, kapalı ıufla oltJ.cak:tır. İlk teminatı 2536 l;ra 
tUru§tur. 

Marmara Üısübnhri K. Satmalma Komisyonundaıı : 

Cinai Kilosu Tahmini fiatı Tutarı 
kuruş lira 

Sığır eti 30ü00 30 9UOO 
Komutanlık kara erlerinin ihtiyacı olup yukarıda mik

ı yazılı sığır eti kapalı zarf usulile e.csiltmeye konul
ttur. 

Eksiltmesi 26.6.939 pazartesi günü saat 15,30 da İz
ttc Tersane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 
Şartnamesi her güo komisyonda görülebilir ve bedel· 

olarak alınabilir. 
Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayıh ka

un tarif ettiği bu işin ehli olduklarına dair ticaret vesi-
1-ri!e 615 liradan ibar"'t' ilk teminatlarını havi teklif 
ktublarını muayyen glin ve saatten tam bır saat evve
t kadar komisyon başkanlıgına vermeleri. 

Siird Tümen Satınalma Komisyonundan : 

Siirtteki birlıklerin ihtiyacı içın münakasaya konulan 
ır etine verilen rıat pahalı görlildü. 9)U0\J kilo sıgır eti 

l.939 çarşamba günü sa.at 11 de paznrhk ırnn.a.il~ alınacak
. Muha~men bedeli 20900 lira ılk teminatı 15b7 lıra 5U 

Orman Koruwa Gı:nel KomutanHğmdnn : 

Orman Koruma Genel Komutanlığınıu Isıatıbul Zeytiııbur· 
tıdaki talimgahı ıhtıyacı için a~ağıda cıus rn mıktan yazıh 
f;ıde.ıı ya~ sebze hı.:alarnırıa. gö;tt>rıleu gün ve saatlere e A .
tıtdu Y tıııi~elurdt: Yu ııcl caddernıde Orman Koruma Gcne1 
binnsındaki Satınalmt1 Komısyonu lnrafındJn paz..ırlıkla ::sıı

ahnacaktır. lsteklilcrin pazarlık güuüu<l~ Komi:ıyoı.da bu-

Cinsi 
Semizotu 
tabaK 
Patlıcan 
Doınaıe.:; 
aarbunve fasulye 
47§ karim 
&:ımyn 
Patates 

Mık tarı 

1080 
1~960 

15ı20 

4744 
10800 
6480 
2160 

20000 

ihale gtioü 

15 haziran 939 
Peışembe 

15 haziran 9.i9 
P~r~embt:! 

16 haziran 9:;9 
Cuma 

t5aatı 

11 

14 

11 

Mugla Komutanlıgı Satmalma Komi...yonundan: 

Muğla garnizonu için 250000 kilo ve Miliis garnizonu 
' il 2!l0000 kilo H ceman 5{)'1000 kilo un kapalı zarf usu

eksiltmeye konulmuştur. İbaleleri 28.6.39 çarşamba gü· 
saat 15 d~ yapılacaktır. Muğla garnizonuna ait olanın 
rı 32500 lira ve ilk teminatı 2438 liradır. Milas garni· 

Una ait olanın da aynıdır. Toptan talip çıkarsa umumu 
tutarı 65000 lira ve ilk teminatı 4875 liradır. Teklif 

ktubları ihale saatinden bir saat evvel Ko. na vermeli
ler. 

b) MUZi. YE 
Talıta ve Uğıt perçaları snhlacakhr. Bak, İnhisarlıır U. Müd. 

llrına. 

1'.!uhamrren bedeli 1463 lira olan 100 'kalem camdan mamul ve 
laburatuar alit ve malı:emesi 15.6.939 perşembe günii saat 10,30 
~çukta Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafından 
ekıiltme usulile satın alınacaktır. 
Bu ife girmek isteyenlerin 109 lira 73 kuruşluk muvakkat te· 

~ t ve kanunun tayin ettiği vesikalarla birJikto eksiltme günü 
ile kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Münakasa Gazetesi 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 
I<.omisyonundan : 

939 mali senesi znrfında mektep talebe ve pansiyonuna aid 
115000 parça çamaşırın yıkanması açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 26.6.939 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14,30 da 
mektep binası içindeki Kom syonda yapılacaktır. Beiu•r parçanın 

muhammen bedı li 4 kuruş olup ilk teminatı 345 liradır. 
İst klilcrin şartnamesini görm k üzere her gün ve el<siltmeyc 

g.recelderin de belli gün ve saatle mekl p binası dahilinde topla 
oan Sahnalma Komisyonuna müracaatlan. (4063) 2-4 

6 r ık mara 
münakasası 

• • oz ışı 

Güzel Sanatlar Akademisi Arttırma ,Bkşiltme 

Komisyonundan : 
- Güzel sanntlnr nk demisi mimari şubcai ıçm çekmeceli 

ve dolnph (100) adet resım maaıasıle (100) \abura yaphrılııcakhr. 
2 - Bu işe ait münakıısıı 22.6.939 tarihine rastlayan perşembe 

gunü saat on dörtte Cağaloğlundaki yüksek mektepler muhasebe
cili~inde toplanacak Komisyo ,dn kııpalı zarf uıulile yapılacaktır. 

3 - Y pılac~k iş o heyeLİ umumiyeaınin muhammen bedeli 
(6300) muvakkat teminatı da (472,5u) liradır. 

4 - Hunlara aıt şartname ve reııimler bedelsiz olarak Akademi 
ıdnreıinden tılı ıabilır 

;) - Eksiltmeye girtbilmek için ist(ıklilerin ticnret odası vesi· 
kalarını ruhsat unvan tezkerelerini ve bir ınarangoz fabrikası sahi· 
bi olduklarını bildirır dığer belgelerini usulü dairesinde zarfıa içine 
l oyarak teklif me tuplarile birlikte ıöziı geçen günde nat on dör· 
d.e kad r Komisyona tevdi eylemelerı liıımdır. (3989) 3-4 

l\tıünakalat Vekaleti 

İstanbul Elektrik şleri Omum Müdürlüğünden : 
1 - Muhammen bedeli 2040, iki bin kırk lira tutan 8{10 kilo 

saf kalııy, açık eksiltme usulü ile aatan alınacaktır. 
2 - Muvakkat teminat 153 liradır. 
3 - Ek,iltme 1.7.939 cumartesi güuü saat 10 da Metro han 

binasının beşinci katında toplanacıtk olan arttırma ve eksiltme ko· 
misyonunda yapalacaktır. 

4 - Bu işe nit şurtnnmeler İdarenin Levazım Müdürlüğünden 
parnsız tedarik edilebilir. 

5 - isteklilerin kanuni veıikelan ve muvakkat temiııatları ile 
ilan edılen gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları. (4230) 

DiŞ DEPOSU ...... 

M. İ B R A H İ M B E R K M E N 

--~ve 

Türkiyenin en 'zengin çeşitlisi 

e n a s r i D i ş D e p o s u d u r. 

Dnimi bir sergiye maliktir. __ _ 

fatanbul, Makulyan Han No. 2, 3, 4, 5 

1 - Şartnamesi mucibince Çamaltı tuzlası ıçın satın 
alınacak 160.000 kg. ağır dizel yağma 25.V.939 tarihinde 
talip zuhur etmediğinden pazarlıkla yeniden eksiltmeye 
konmuştur. 

il - Muhammen bedeli 11200 lira muvakkat teminatı 
840 liradır. 

III - Pazarlık 29.VJ.939 perşembe günil saat 16 da 
Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindekı Alım Komis· 
yoauudn yapılacatitır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şul...eden para
& z alınabilir. 

V - İstek iler pazar.ık içın tnyin e.dilen gün ve saatte 
% 7,5 güvenme p.ıralarile mezkur Komiıyona gelmeleri. 

{4202) 1-4 

••• 
Cinsi Mikdarı Muh. be. % 7,5 te. Ekıiltme 

kg. lira lira krş. şekli saatı __ , ______________ -----
8u İf e ait şartnameler Komisyondan parasız olarsk dağıtılın 

. (3832) 4-4 
k· Düz kapak tahtası 30000 120'.) 180 - aç. art. 14 

~--.-:ı• T Ü R K 1 Y E liimlDICllBE~J:iiJro 
Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim 

Sosyetesinden 
'1 Pnş!bahçc fob ikamız için 600 ton çavdar sapın ihtiya· 
l ltııı vardır. 23.6.9~9 cuma günü saat 17 ye kadar kapalı 
\ttfla tekl'f ltabul edilecektir. Talipleria şartnameyi almak 
~ttre her gün G.ılata Pc:rşembepazarı S~mur sokağında iş 
'ıııııdeki istanbul Büroıuna müracaat eylemeleri. 

lmtiyaz ııahib~ ve yazı itleri Direktörü : lımail Girit 

Ba1ıldıtı yer : Merke:ıı: BHımnl, Galata 

Trifil tahtası 30000. 600 00 - ,, ,, 15 
Kafes " 25'JOO 875 131 25 " " 15,30 
Parça ambalaj ka. 12000 726 I08 90 ,, " 16 

l .....: Kutu fabrikamızda bir se:ıe zarfında birikeceği 
tahmin edilen cins ve miktarı ynkarda yazılı tahta ve ka· 
ğıt parçaları açık arttırma ile satılacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, art
tırma saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

IH-Arttırma 3.VIl.939 pazartesi günü Kabataşda Leva
zcm ve Mubayaat Şubesindeki Alım Satış Komisyonunda 
yapılacaktır. 

iV - Nümuneler her gün Cibalide kutu fabrikamızda 
görülebilir. 

V - İstekliler % 15 güvenme paralarile birlikte art
tırma, için tayin olunan gllo ve saatlerde yukarda adı ge· 
çen Komiıyona gelmeleri ilin olunur. (4229) 1-4 

14 Haziran 1939 

1 - Şartnameleri ve listeleri mucibince (3758) metre 
mik'abı müskirat (953) metre mik'abı tütüne ait olmak üze
re ceman (4710 metre mik'ibı sandıklık kesilmiş tahta pa
zarlıkla satın alınacaktır. 

il - Tahtalar Memleket haricinden getirildiği takdirde 
metre nik'abının muhammen bedeli sif İstanbul 30 memle
ket dahilinde verildiği takdirde 35,30 liradır. Muvakkat te· 
minatı h riçten getirilecekler için ( J0.599,75) lira dahilden 
verilec~kler için ( 12 825,75ı liradır. 

HI - Pazarlık 26.VI.939 pazartesi günü saat 14 de 
Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Satım 
Komisyonundn yapılacaktır. 

iV - Şartnamelerle eb'at listeleri her gün Kabataşda 
Levazım ve Mubayaat Şubesi Müdürlüğü veznesinden (855) 
kuruş mukabilinde alabilirler. 

V - Tamamı veya bir kısmı için· pazarlığa iştirak 
etmek isteyenler muayyen gün ve saatte verecekleri mikta
rın % 7,5 kuruş hesabile teminat paraları veya banka mek· 
tuplarile ve diğer kanuni vesaikle adı geçen Komisyona 
gelmeleri. (4084) 2-4 

İşin nevı 

••• 
Keşif bedeli % 7 ,5 te. 

lira krş. lira krş. 
eksiltme 
ıekli saatı 

------- -- ------·--
Gerze bakım evi ın· 78.815, 49 5911, 16 K. zarf 10 
şaah 

Gümüş Hacıköy ha· 81.157, 8~ 6086, 83 " ,, 11,30 
kım evi inşaatı. 

1 - Şartname, pliin ve keşifnameleri mucibinde yukar
da yazılı Gerze ve Gümüş Hacıköy bakımevlerinin inşaatı 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

il - Keşif bedeli muvakkat teminatları eksiltme sa
atleri hizalarında gösterilmiştir. 

111 - Eksiltme 27.VI.939 sah günü Kabataşda L~va· 
zım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla
caktır. 

IV - Keşif ve şartnameler her gün söı:ü 2'eçen Şube
den (394 ve 405) kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - İsteklilerin yilksek mühendis veya mimar olma
ları olmadıkları takdirde aynı evsafı haiz bir mütehassısı 
inşaatı sonuna kadar daimi olarak iş başında bulunduracak· 
larım noterlikten musaddak bir teahhüt kAğıdı ile temin 
etmeleri ve (70.000) liralık bu gibi inşaatı muvaffakiyetle 
yapmış olduklarına ait vesika vermeleri lbımdır. Mlinaka
sayn iştirak edecekler yukarda yazılı vesaiki 8 gün evve• 
line kadar inhisarlar Umum Müdürlüğü inşaat şubesine ib
raz etmeleri ve teklifleı inin kabulünü mutazammın vesika 
almaları lazımdır. 

Vl - Mühilrlü teklif mektubunu ve beşinci maddede 
yazılı kanuni vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuıa veya 
banka teminat mektubunu ihtiva edecek, olan kapalı zarflar 
eksiltme günü ihale saatlerinden birer saat evveline kadar 
yukarda adı geçen Komisyon Başkanlığına makbuz muka · 
bilinde vermeleri lAzımdır. (4033) 2-4 

••• 
I - Şartnamesi mucibince 76.000 adet ylb; kiloluk 

üzüm çuvalı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuıtur. 
il - Muhammen bedeli 31.500 muvakkat teminat pa

rası (2362.50) liradır. 

111 - Eksiltme 19. Vl.939 pazartesi günü saat 12,30 
da Kabataşda Levazım ve Mobayaat Şubeıindeki Alım Ko· 
ıınisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün Levazım Şubesi veznesile 
İzmir ve Ankara Başmüdürlüklerinden (157) kuruı mukabi· 
linde alınabilir. 

V - Münakasaya gireceklerin mühürlü teklif mektup
larını % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale saatinden 
bir saat evveline kadar mezkür Komisyon Baıkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri llıımdır. (3838) 3-4 

••• 
I - Şartname ve keşfi mucibince parlayıcı ve patla

yıcı maddeler naklinde kullanılmak üzere 1 adet saç tek
ne kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

U - Keşif bedeli 16442.64, muvakkat teminatı 1233,19 
liradır. 

111 - Eksiltme 16. VI.939 cuma gtinfi saat 11 de Ka• 
bataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiıyo· 
.;unda yapılacaktır. 

iV - Şartname plan ve keşifnameler 82 kuruı muka
bilinde Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden ve Kabataşda 
Levr..zım veznesinden alınabilir. 

V - İsteklilerin, mühürlü teklif mektuplarını kanuni 
vesaikle birlikte % 7,5 gü,·enme parası makbuzu veya 
banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların i
hale saatinden bir .taat evveline kadar (Saat 10 a kadar) 
mezkur Komiıyon Başkanlığına makbuz mukabilinde ver-
meleri lizımdır. (S789) 4-4 
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. Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

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

Canier dcs Cbarg .. 
Jour.s Heures 

d'adjudicat. eetimatif proTİ80İre 

A) Adjudications au Rabais 

Conatructlon• - "6paretlon• - Trav. Publlcs-Mat6rl!!._ de Cbnstructlon-Cartogrnphl• 

Tra•. cyliadrage ı route Kony -Meram Publiqae 
Coaatr. ı route Aydın-Mutla: 4420 m. 
Coaıtr. Maiıon Mod~le de mine a Erzurum Pli cab 
Ripar. m•r Gri a ıri 

Articles pr pbarm•cie tel que papier en- Publique 
fteuri d'emballaıe, boucbonı pr. bou-
teillu, cachetl, catgut, boiteı en car· 
ton pr. onİuent et~.: i lotı 

4376 19 
16906 50 
25415 01 

285 -

3953 -

ElectrlcH6-0az Cll•-• Centrel (•nstellatlon el Mat•rlel) 

Bande perforah'ice: 5000 p. (aj) Publique 
laıtall. electrique au depart. de l'Etat Ma· Gre a rre 

jor Gb. 

1500 -

328 28 
1268 -
1909 -

21 38 

Vilayet Konya 
Com. Permıı.nente Vil. Aydın 
Vil. Erzurum 
Cam. Perm. Municip lat. 

26-6-39 
3-7-.~9 

28-6-39 
14-6-39 

15 -
15 -
15 -
14 3U 

296 48 lere Eıc:pl Ch. fer Etat Haydarpaşa 30-6-39 10 30 

112 50 
42 -

Oir. Econom. PTT Anlı. et Iat. 
Com. Acb lnt. Ank. 

2 8-39 16 
15-6 39 14 -

Ameublemenl p~~ ~•bltallon et Bure~x ~pi-erle ~c. 

Llten fer doab1enec 11mmiv: 1250-1500 P• Pli l' .. h lap. 20 -
(cab eh 150 P.) 

Bole ile Conslrucllon, Planches, Poteaux ete. 

Bolı de conıtraction Gr 6 i. sre 270 -

Comlluallble Carburant - Hull•• 

Motorime: 80 t. Pli cach 

Cila~• tout •eaant: 1800 t. " 

PienH puquetl: 100000 p. Publlque 
Boucbonı pr. bouteillH (voir medicamenb) 
Vitre1 pr. wal'OD, Yİtre1 doublee1 pr. bi- Publique 

tiıae, id. blaaebH, rougeı, verteı et orange. 
Cbaall Yive: 200 t. • 
Matiriel pr. r6par. •oltureı ,, 
VitrH de diff. dim. Gd i gre 
Semence de mo•11e ,, 
Etaia par: 800 le. Publique 
Balla1t: 3000 m3 ,, 

Pwvwlalon• 

Pala: 4,5 t.-viaade de moatoıı: 2,5 t.-beurre: Pub\iqae 
2ı5 k -ri:a: 800 k.-aavoa: 100 k. 

Y oılaoart: 4 t. 
Lalt: 8 t. 
Beune: 4,8 t. 

• 1,5 • 

• fraiı: 1 t. 

" ,, 
,, 
,, 

" Sucre en poudre: 12 t. ,, 
Riz: 175 t. " 

,, 2 t. ,, 
Rai•in .e~: 2,5 t. ,, 
Abricotı 1ecı: 400 k. ,, 

5600 -

la t. il 50 

4500 -

2849 35 

la t. 15 -

440-
493 -

2040 -
9600 -

800-
750-

le k. O 98 
• o 98 
,, 1 20 
" o 17 
" o 26 
" o 26 
,, o 30 
" o 65 

A•oiae: 30 t. Gri i rre 
Paille: 72,5 t ·foin: 92,5 t. ,, 
Orıe: 57-88 t. (aj) Publique le k. O 03 
Paille: 63-79 ,, ,, ,, ,, O Ol 
Viude de mouton: 3 t. ,, 
Savon blanc: 6 t.-id. noir: 6 t. Gre i. gre 

1050 -
4800 -

Pomme de terre: 60 t. (aj) • 
Broyap ble: 600 t. Pli oach 
Poaleı: 10 t. (aj) ,, 
Courre1: 8-10 t.•harieota verte: 4-5 t. Gr6 i ır6 
V:iaade ele boeuf: 15-20 t.·id. de mouton: 7·8 t. • 
Tiıe do Hisle: 600 t. PJi cach 

B) Adjudications a la surencbere 

IMco•ltreı maıa1ln Publique 

" ~n • 
Morceaax do paia et reste de repa• Gre a ıre 
Mornaax de plaa~bea et de papier: 4 lob Publiqae 

9000 -
8000 - • 

40-
3600 -

2250 - Corn. Acb Comm Gen. Gend. Ank. 1-7..J'l 10 -

20 25 Com. Perm. Municip. I.t. 15-6-39 14 30 

420 -

337 50 

213 71 

225 -

33 -
37 13 

153 -
720 -

60-
5625 

352 80 
110 25 
90-

243 -
341 25 
39-
56 25 
19 50 

133-
5925 
78 75 

360 -

675 -
450-

270 -

Lutte contre la Fi~vrc Zone lıt. 

a Kadıköy 
29-6-39 14 -

Com. Aeb. Lydea H. pata 29-6-39 15 -

Muaicip. Akşehir 27-6-39 
1 ere Expl. Ch. fer Etat H. paıa 30-6-39 

" 
,, 30-6-39 

nme Eıtp1. Ch. fer Etat Afyon 23-6-39 
Muoiclp. Afyon 16-6-39 
Cam. Perm. Municip. İat. 15-6-39 

,, ,, 15-6-39 
Di~. Gen. Electricite lst. 1-7-39 
Coın. Acb. Dir. Gen. Fab. MU. Ank. 4-7-39 

Cbef Me:J. Hôp. Mıladie Veıseriea. 15-6-38 
Samı un 

Cem. Acb. Div. Samsun 

" ,, 
Dir. V akoufa lıt. 

" " ,, ,, 
" 

,, 

" 
,, 

n ,, 
,, ,. 

19-6 39 
19-6-39 
~39 

28-8-39 
28-6-39 
28-6-39 
28-6-39 
28-6·39 
28-6·39 

,, " 28-6-39 
Com. Acb. Comm. Milit. Fındıkh J5-6-39 

,, " 15-6-39 
Municip. Adana 22-6-39 

,, ,, 22-6-39 
Com. Acb. Corps Armb Afyon 27-6-39 
Com. Ach. Dir. Gb. F ab. Milit. Ank. 30-6-39 

,, latend. Aak. 26-6-a9 
• • ao.6-39 
" ,, 29-6-39 
• ,, 15-6-38 

" " 15-6-39 
S.A.T. du Fabr. de Bouleillu et 23-8-39 

Vorreı a Perpmbe Pazar it Haa 

14 
10 30 
10 30 

15 -
14 -
14 30 
14 30 
ıo -
14 -

10 -
10 -
15 -
15 -
15-
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
14 -
15 -
15 -
15 -
14 -
14 -
10 -
15 -
il -

10 -
17 -

Muaicip. lımir 26-6-39 16 -
26-6-.~ 16 -,, .. 

Com. Ach. 2c. Scien. Polit. Ank. 15-6-30 15 -
Com. Aeh. Econ. Monop. Kabataıhe 3-7-39 14-11 

Müteah-hitlerin Takvimi 

Perıembe 15.8.939 

Su aaab (Ank. Belediyeai) No 1030! 
Otomobillı ıeyyar tamirhane (M. M. V.) No 1041 
Yazbk elbiıelik bez ,, ,, ,, Ne 1072 
Karadere ıulama11 (Nı;fıa Vek.) No 1059 
Regülatör inş. ,, ,, No 1059 
Akbuar Beled. Temizlik işleri (AkhlHr Beled.) No 1088 
Maden kjimilrü ,. ,, No JOl8 
Butday nakli (Alııtehir Toprak Mahıalleri Ofiıi) No 1087 
Ekmek (Afyon C. Müddeiam.) N .. 1068 
Buğd y tahmil ve tahliyesi (Bor. Toprak M.hı. Oflai) No ıoıt 
Toz paket kolaıı (İı hisarlar U. Müd.) No 1069 
Tereyağ (Tophane L\IZ. No 1072 
Şoıe tamiri (Çanaklı. Nafıa Müd.) No 1072 
Teneke lebemlenmeai (iat. Beled.) No 1073 
Sömikok (Aydıo Beled.) No 1073 
Ekmek (Buna C. Müddehım.) No 1073 
Doküm mnlzemeıi (0. D Y.) No 1074 
L-aboratuar nıalz. ,, ,, ,. No 1074 
Yol teaviycıi, tamiri ve inı. (Zo1Jiuldak VilAyeti) Ne 1076 
Pirinç (Deniz Lvz.) No 1075 
Erzak ve mahrukat ıiçel Vil.) No 1077 

,, ,, n (Balıke1ir Vil.) No ı on 
Şose inş. (Zonguldak Valiliti) No 1077 
iahiıarlar mamıılita nakli (Konya iabiaarlar 
Meydan ıaatı (ineıcU Beled.) No 1079 
Erzak ve mnbrukat (Çorum Vil.) No 1179 
• Bina aokazları v.ı. e11a (lst. Defterdarhtı) No 1079 
Yulaf, Hman .e k. ot (lıt. Komut.) No 1087 
Erzak n mahrukat (Samıum Emrazı Zubrevi7e Ha1t.) Ne l 
Tütün nakli (Sumıun iabilaılar Müd.) No 1087 
Ekmek (Adana C. Müddeıum.) No 1079 
Erzak ve ıebze (Maniaa Vil.J No 1080 
Hayvan pazarı İnf. (Gaziantep Beled.) Ne 1(111 
• inılliz n Hindi çini takaıı (Toprak Mauullerl 

No 1082 
Belediye baneıi tamiri (Kırklareli Belcd.) No 1082 
İnhisarlar mamulita nakli (Kay1eri lalai1arlu Mld.) No 1813 
Sebze (Orman Kor Gen. Komut.) No 1(64 
Meşe maden direti {D. I'.>. Y. Ka11eri) No 1088 
Ambar •e bilro İaf. (l.parta iplik fabrlkau T. A. Ş.) No 1-
Romorkör kiralanmuı (Tophane Lvz.) No 1087 

M emento des 

Jeudl 15.6.& 

Comptcur d'eau (Municip. Auk.) No 10ı10 ....af 
Atelier ripar. ambulant a automobile (Mln. DH. Nat.) Ne I.,_.,. 
Etoffe pr. babit d'eti (Min. D6f. Nat.) No ıon 
Conatr. reıulatcur (Mia. Tra•. Pub.) No HM 
lrri••tioa Karadere ,, ,, ,, Ne 1059 
Sce voier'e muaicip. Akhiaar (Muaicip. Akhlıar) No IOl8 
Cbaıboa de terre (Municip. Akbiıar) No 1088 
'f raaıport ble (Office Cerealu Aktelair) No 10l7 
Paio (Procar Gio. Afyon) No 1068 
Cbaracnıunt et decb. ble (Offiee Cereale. Bor) Ne 1172 
Colle en poudre danı paqaetl (Dir. G6a. Moaop.) No 1088 
Beurre (lnt. Tophane) No 107Z 
R~par. cbauAee (Oir. Tray. Pıab. Çanakkale) •o 1072 
Soudure bidoDI (Muaıcip. uL) No 1073 
Semi-coke (Muaicip. Aydın) No 1073 
Paıa (Procur. Gen. Bur1a) No 1073 
Articlcı de fonderıe (Ch. fer Etat) No 1074 

,, ,, laboratoite ,, ,, ,, Ne 1074 
Trav. tcrraısemeat et r6par. route (Vil. Z..,uldals) No ıOfl 
Riz (lnt. Marit.) No 1075 
Provııionı et combuıtıble (Vil. lçel) Ne 1Dn 

,, ,. ( ,, Balıke1ir) No 1877 
Conıtr. cbau11ie (Vil. Zonruldak) No 1077 
Tranıport artıclea monopoliaeı (Dir. Pr. Mo.. Keaya) Jıl• 1 
Horloic (Municip. laearöl) No 1079 
Proviıion• et combuıtibleı (Vil. Çorum) No 1079 
• Decombreı bitiue et autreı objeb (Defhmlarat bt:.) No 1 
Pai• (Procurour Gea. Adana) No 1079 
Pro•iıion• et li.umeı tVil. llaai•) No IOIO 
Constr. basar animaull (Muaicip. Gaıiaatep) No 1081 
• Compenaation A•ılaiae et d"lade-Çbi•o (Office C.r6alel 

No 1882 
R6par. bitiuo Municipale (Maaicip. KarldareU) No 1C181 
Traaıport artlclH moaopoliıeı (Dir. lılon. KayHri) No ıall 
L'ıumea (Commud. G6a. Prot. Forltl) No 1084 _..-1) 

Poteau ea bom do abiDe poar •İ•• {Cla. Fw ltat Ka,..-.. 
No 1086 

Conıtr. haıaıar et bunau (Fabr. Fil. laparta) Ne 1085 
Location remorqueur (lnt. T opbaae) No 1087 
Ayoiae, paılle et foia (Com•aad. lst.) No 1087 
ProYiılonı et combaıtible (H6p. Mal. Veaer. S....ua) No 
Traaıpert tabac• (Dir. lleaep. Samıu) No Ul87 


