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Umum Tüccarların ve üt ahhi lerin mesleki Org?lnıdır 

~KONOMiK 
H BERLER 

4v ve koyun derileri 
sat.şiarı 

A. .. derilerinden sekiz. yüz ka-
1-t tilki deriıi Almanya için çifti 

i Ura arasında ıatılınıştır. 

Denizli mıntakası mallanndan 
lıı bin kadar oğlak derisi çifti 147 

Çuk kuruıtan Çekoslovakya için 
lnıışhr. 
Tuz.la kuzu, koyun derilerinin 

tilcıau 57-58 kuruş arasıııda hartı• 
ı. muamele görmektedir. Kızıl 

llıalü koyun derileri ise 64 kuru
" kadar nlılmaktadır. Piyasa is
~~lidir. Sahılar yerli urfiyat için-
t. 

Merıin ve Adana mmtakaıının 
1 '-hak yünlerinden yedi bin kilo· 

'~ bir parti kiloıu elli bet ku· 
"tt.n yerli fabrikalarımıza satıl

lır. 

-·----
'61rmanciler letedikle
~I Cins Buğdayı Satın 

da} ların üçte birini yumuşak v 
üçte birini kızılca ve diğer üçte 
birini de sert olarak piyasaya arzet
miye başlamıştır. 

Bu yıl buiday rekoltesinin ge
çen yıla nazaran biraz düşük ol· 
ması ihtimalinin mtıvcnt bulunmı • 
sı elde mevcut olmayan daha iyi 
cins buğdayların piyasaya arzına 

imkan bırakmamıştır. 

Evvelki günkü toplantıda mr.

lumatına müracaat olunan ofı. 

müdürü Nuri Orak ta ayni ıuretl~ 
ofisin son günlerde kızılca buğdaylı· 
rını piyasaya arzetmesinde biçbi r 
maksadı olmadığını.eideki mevcud ı 
göre kah kızılca, kah beyaz yu· 
muşalr, butdaylar arıetügini söı • 
lemiıtir. 

Piyasada biuedilmiş olan dar· 
lık, ofisin nAz.ım rolü oynamaaııı
dandır. Yani oliıin hattı hareketi pi
yasaya son derece tesir ettiğinde.1 
bundan sonra piyaannın ihtiyacıo.t 
ve eldeki mevcut ımkanlara g6re, 
daha dikkatle hareket edilmesine 
karar vcrilmişlir. Ofiıı eskisi gib , 

Alabilecekler dün de yumu9aklarla kızılcaları 
, 5.30 kuruştan aertleri 6,5 lan pi· 

Dejirmenci ve fırıucıların ek- yasaya auelmiştir. 
~la narbıaın arttırılması veya keu: Beletliye, of ııılen, fırmcı ve dl' • 
tri•e daha yükıek kalitede but· ğirmencilerdea bu huıuH dair bır 

\) ~erilmeıi husuııunda beledi- rapor isttıdiğinden bu raporun ht1·, 
'h müracaat etmeleri üzerine ı.ırlanmusıua baılanmıştır 
.. ~elki aün Toprak mahsulleri O• Belediye iktıaat müdürlüğü dı· 
'ttıin de iıtirakile belediye iktı· ~er taraftan bozuk kalitede Vd 

uıüdürlüQ-ünde bir toplantı ya· narhın hilafında ekmek satanlar 
~ttıııtı. hakkında şiddetli takibat yapmıy.ı 
'-a Toprak mahnlleri ofisi, top- karar vermiı, bu hususta znbıtrıi 
liıa lıda verilmiş olan karar muci- belediye memurlarına yeniden ba..· 
• te dinden itibarea detirmenci zı talimat verilmiş ve bu iş içi.ı 
' fırıncıları• dilediklerı gibi but· seferber edilmişlerdir. 

l 
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l?iRKET HARE_K-=E=T=L=ER=i ~ 
~tabllaman Orozdl ·Bak ı l2mir va Havallsl imar vJ 

~nebi Anonim ve aermayeıi ın,a Türk Anonim 
'-btına munkaıim Şirketler Konu- Şirketinden 
:~ hGlr.Omlerine tevfikan Türki· ı 
~ l . . ·1 . 
\ e ça ısmasına ı:ıın ven mı' O· . Şirketin hiasedarlar umumi he· 
tı._ Ecnebi Şirketlerinden "Etablis- ! ti · f k l "d t l t l · 
~ ye 1110 ev a a e op ao ııı çrn 
l, il Orozdi - Bak,,, Ticaret Veki· ı . 
"ti ı· T" t U M-d- ı-,,,- tayın olunan 28 mart 1939 ve 2 
\ ç ıcare . u ur u5 une 1 . . 
Gtacaatla şirketin merkezince ve- mayıs 1939 tarahlerınde kanunen 

ı;ı . 
"'n karar fizerioe lstanbul Şube- ı muayyen olan içtima nisabı hasıl 

~"e.killiğine, ~~ansız t~baaıı~da~ I olmadığından loplnntı yapılamı.• 
j tl..~tıel Lacroıx nın tayın edıldı- mışlır. Hıasedarlar umumi heye· 

ı.., 1 bildirmif ve lazım gelen ve- tin yine 9irketin fesih ve tasfiye· 
~lr.i nrmittır. 

sine karar verilmeai ve tasfiye 

~Şirketin merkezince verilen 
memuru intihabı hususlarını mi• 

ı · biyetler, mumaileyh Gabriel 
" k M-d" p l S zakere etmek izere 16 huiraıı lı~Ctoix, eıı i u ur au perco, 
~diir Munioi ArtbYr Maier, Bat 1939 cuma günü ıaat 14,30 da şir· 

;l ~ baaebeci ve vekil Paul Koler ketin İz mirde Selinik Bankası bi· 
1 ~fıadaa müctcmian yani ıerek nası üzeriaıde kain yazıhanesinde 

1 tco ve Maier ve ıerek Sperco fevkalade toplantıya daveti karar• 
1 ~ l<.oler, gerek Sperco ve Lac-
ı~~. aerek Maier ve Koler, ie- laştmlmıştır. Toplantıya iştirak 
~~ Maier ve Lacroix, ıerek Ko· etmek 'isteyen hiHedarların top

~ \re Lacroix olmak üzere ikişer lantı gününden en aşalı on gün 
-,.t iatimal edilecektir. evveline kadar hisselerioi istan· 

Sa.dan evvel şirket merkezin- bulda Selioik Bankaaı ile tirket 

~ l.taabul ıubeıi için verilmit o- merkezine veya Do'fçeoryent Ban· 

~. bilQmum vekiletler feıih ve ka tevdi ederek mukabilinde du-

~ edilmitür. huliye karlı almaları lizımdır. 

a) Mü ALAR 
İnşaat- amirat-?:afıa iş ve Malzemesi-Ha ·ita 

Dahiliye Vekaletinden : 
Kızılhisar kasabasının 150 hektar vüsatindeki meskun 

ve gayrimeskun sabanın halihazır hartalarının alımı eksilt· 
miye çıkarılmıştır. 

İşin mal<tu bedeli 3000 liradır. Eksiltme 23 6.939 cu
ma günü saat 15 de Kızılhisar Belediye dairesinde topla· 
ndcak eksiltme komisyonu tJrafından yapılacaktır. Muva~
kat teminat 225 liradır. 

Şarüıamderi parasız olarak Aok rada Belediyeler İ· 
mar Heyeti Fen Şefliğinden ve Kızılbisar Belediye Reis}i· 
ğinden alınabilir. 

Eksiltmiye iştirak etmek isteyenler Belediyeler İmar 
Heyeti F~n Şefliğinden vaktinde iştirak vesikası almalaı ı 
ve bunu Lk!if mektublarınc koymalart lazımdır. 

Tekliflerin tayin edilen günde saat 14 e kadar Kızıl
hisar Belediye Reisliğine vermesini veya posta ile bu saat:! 
kadar göndermiş olmaları lazımdır. 

• • • Bünyan kasabasmıo 9() hektarlık meskun ve gayri· 
meskün sahanın haiihazır hartalariie bunu çevreliyeıı 60 
hektarlık arazi ile 150 hektara varan sahanın 1/2000 mik
yash münhanili takeometrelik hartesının ahm1 işi eksiltmiye 
çıkarılmıştır. 

İşin maktu bedeli ~5QO liradır. 
Eksiltme 6.7.939 cuma günü saat 15 de Bünyan Bele

diye dairesinde toplanacak eksiltme komisyonu tarafından 
ya1'ıl c3kt r. 

Mu 11 akkat teminat 187,5 liradır. 
Eksiltmiyc iştiralc edeceklerin vaktinde Belediyeler 1-

.. 
Senirkent Belediyesinden : 

Senirkent kasabasının müstakbel şehir pl!oının lanzımı 
kupalı zarf usuliyle ve 31 gün müddetle eksıltmeye konulımu§lnr. 

İhale günü 6.7.939 per~~nıbe günö beJediye cııcümenince 
ynpılacaktır. Talipler mezkur iıe ait şıırtaameyı ihale .-ününe 
kadar istemeleri ve usuli dairesinde ihaleye iıtiralderi ilin olu
nur. 

İlaçlar, Klinik ve ispençiyari alil, Halltane LeT. 

Devlet Demiryolları İılelme Umum Mliıilrlltlladeu: 

Mubamm•n bedel ve muvakkat teminat miktarı aıatıda eyn 
ayrı göıterilmiş olan 7 liste muhteviyatı tıbbi ecza ve malzeme 
31.7.939 paıarteai günü uat 15 ten itibaren aıra ile ve kapalı zarf 
usulile Ankarada idare binaıında 1&lıa alınacaktır. 

Bu işe girmek iatiyenlerin muvakkat teminatla kanunun tayin 
ettiği vuikaları ve tekleflini aynı gün nal 14 e kadar Komiayoa 
Reiıliğine vermeleri llzımdır. 

Şartnameler paraaı:a olarak Ankarada Malzeme Baireai•deo, 
Hayd. rpaşada Te,elllın ve Sok Şeflij'ioden datıtdacakbr. 

Mahammen bedel 
Lira 

Muvakkat teminat 
Lira 

t No. Iı liste muhteviyatı 24155 
!0047 

1811,81 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

" " " ,, ,, ,, 
,, 

" 
,, 

,, ,, 
" 

" n ,, 
,, • " 

9130 
14297 
4448 
2114 
3937 

1503,53 
684,75 

1072,28 
3.33,60 
158,55 
295,28 

Askeri Fabrikalar Tekalt ve Muavenet Sandıiı 
Mildörlüğündea : 

mnr Heyetinden i~tirak vesikası almaları ve bunu tek if Askeri fabrikalar tekaüt ve muavenet sandıiı ihtiyacı 
mektubuna koymaları lazımdır. / lfçin eaa ve alltı tıbbiye alınacaktır. Talipler ıartnameyi 

Şartnameler Bünyan Belediyesinden ve Ankarada Be- ve listeyi görmek üzere her gün 6ğledea sonra aakeri fa-
lediyeler İmar heyetinden parasız olarak alınabilir. brikalar tekaüt ve muavenet sandığı müdürlüğüae mlira· 

Teklillerin tayin edilen günde saat 14 e kadar Bnn- cat edebilirler. İhale 30.6.939 cama ılinö saat 15 de kapalı 
yan Belediye Riyasetine verilmesi veyahud posta ile bu se• zarfla yapılacaktır. 
ate kadar gönderilmssi lAzımdır. 5 7 z n z, , p ,, 5 ... 

• • * Bor kasabasının 180 hektarlık meskun ve gayri- Elektrik, Havagazı,Kalorifer {Teai.al Ye Mals..) 
meskun sahasının halihnzır hartalarile bunu çevreliycn 60 - - ~ 
hektarlık arazi ile 240 hektara varan sahanın 1 /4000 mik- Erzurum Valiliğinden : 

yaslı münhanili takeometrelik hartasının alımı işi eksiltmiye Erzurumda yeniden yaptırılmakta olan Emruı Zihrevi· 
çıkarılmıştır. ye haıtaneiinin 23414 lıra 60 kuruı keıif bedelli elektrik, 

İşin ııiaktu bedeli 4800 liradır. kalörifer, sıhhi ve yangın tesisatı itleri kapalı zarf uaulile 
Eksiltme 10.7.939 pazartesi günü saat 15 de Bor Bele- eksiltmiye konulmuştur. 

diye dairesinde toplanacak eksiltme komisyonu tarafından İhalesi 29.6.939 perıembe güall saat 15 te HlikQmet 
yapılacaktır. Konağındaki Daimi Enoümen Odasında yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 360 liradır. Muvakkat teminat 1756 liradır. 
Eksiltıniye iştiralc edeceklerin vaktinde Belediyeler İ· istekliler ekıiltmiye girebilmek içia ihale glnlndea 

mar heyetinden iştirak vcsikau· almaları ve bunu teklif sekiz güa evvel Vilayete müracaatle ehliyet veıikau alma· 
mektubuna koymaları Iaıımdır. 81 mecburidir. 

Şartnameler Bor Belediyesinden ve Aokarad.ı Beledi- Talihler bu iıe aid şartname vesaireyi herıihı VilAyet 
yeler İmar Heyetinden par_s ı olara~ alınabihr. Tekliflerin Daimi Encümen lş kaleminde ve Nafıa Müdiriiliönde a6re· 
tayin edilen giinde saat 14 e kadar Bor Belediye Riyasetine bilirler. . 
\/'erilmesi yahud posta ile bu saate kadar gönderilmesi la- istekliler kanunun 2 ve 3 üncü maddesinde yazılı vesi· 

zımdır. kalarla birlikte teminat ve teklif mektublarını i2 inci mad-
* * • D~veli kasabasının 170 hektarhk meskun ve gayri· de veçhile ihale saatinden bir ıaat evvelıne kadar Vil&yet 

meskun sahnsmın halihazır haritalarile bunu çevreliyen €0 Daimi Encümeni Reisliğiae vermeleri ve postada vuku bula· 
hektarlık arazile 230 hektara varan sahanın ı /4000 mikyaslı cak a-ecikmelerin muteber sa7ılmıyacaiı ilin olunur. 
münbanili tekeometrelik hartasının alımı işı eksiltmeye çt-
karılmıştar. 

İşin maktu bedeli 4600 liradır. 
Eksiltme 3.7.939 pazartesi günü saat 15 de Develi Be· 

lediye dairesinde toplanacak Eksiltme komisyonu tarafından 
yapılaaaktır. 

Muvakkat teminat 345 liradır. 
Eksiltmiye iştirak edeceklerin vaktinde Belediyeler İ· 

mar Heyetinden iştirak vesikası almaları ve bunu teklif 
mektubuna koymaları lazımdır. 

Şartnamele:r Develi Belediyesinden ve Ankarada Bele
diyeler İmar heyetinden parasız olarak alınabilir. Teklifle
rin tayın edilen günde saat 14 kadar Develi Belediye Riya
setine verilmesi vcyahu~ posta ile bu saate kadar gönderil· 
nıesi lhımdır. 

Nafıa VekAletıaden : 

EksiltmC}'e konuldn iş : Devlet şurası binası asansör tesi· 
satı dır. 

Keşif bedeli 5280 liradır . 
Ek«<iltme 30 6.939 cuma güoil saat 15 de Nafıa Vekaleti 

yapı ve imar i~lcri reisliği eksiltme komisyonu odasında açık 
eksiltme usuliyle yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 13 kuruş be· 
del mukabiliode yapı ve imar işleri reisliğinden alınabilir 

Eksıltmeye girebilmek için isteklilerin 396 liralık muvak
kat teminat vermeleri ve Nafıa VekAletinden bu işe girebilecek· 
krine dair alınmış ehliyet vesikası ibrav. etmeleri lazımdır. Ba 
vesika e.kailtmenin yapılacatı gUndon en az sekiı ııu evvel is· 
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Bu gün ilan olunan nıünakasa ve müzayedeler Listesi 
Cinıi Şekli Muhm. bt!d. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

---------------------. -· - --- - -. ----· ------.... ---------·· ........... --
A) Münakasalar 

ın,aat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme Harita -..av~-----·-------
Kızrlhisar kaaabası halilıa21r haritaları alımı 

Develi ,, ,, ,, ,, 
Bor ,, " " " Bünyan ,, ,, ,, tanzimi 

3000 -
4600 -
4800 -
2500 -

225 -
345 -
360 -
JS7 50 

Semikent kasabasıoın müstakbel şehir pla- Kapalı z. 
nının tanzimi 

lllçlar, Kllnlk ve ispençiyari alat, Hastane Lvz. 

Tıbbi ecz.a ve malzeme 

" " " 
" ,, " 
" " ,, 
" " " 
Jt " " 

" " ,, 
Ecza ve alih tıbbiye 

Kapalı 

" 
" 
" ,, 
" 
" ,, 

z. 24155 -
200.ı7 -
9130 -

14297 -
4448 -
2114 -
3937 -

1811 63 
1503 53 
684 75 

1072 28 
333 60 
158 55 
295 28 

Elektrlk-Ha~g_!.zı-Kalorifer (teslsatve malzemesi) 

Emrazı zühreviye hast. yap. elektrik, ka
lorifer sıhhi ve yangın tesisatı iılcri 

Devlet Şürası binası asansör tesisatı (şart. 

13 krş.) 

Kapalı z. 234 l .+ 60 

Aç. eks. 5280 -

1756 -

396 -

Mensucat, Elblsts, Kundura, Çamatır v.s. 
-----~----------..---na. etr n·.a 

Kışlık elbiselik kumaş: 15000-16000 m. Kapalı z. m. 5 - 6000 -

Matbaa ifleri - Kırtasiye Y !zıhane Levazımı 

Evrakı matbua: 6 kalem Paz. 80 - 6-

Kereste, Tahta ve saire • 

Kereate Paz. 257 38 19 .il 

Nakliyat Botaltma - Yükletme -- -.. -- - ----- - . . --
Buğday nakli: 600 t. 

Mahrukat, Benzin, Maklneyağları v.s. 

Odun: 60 çeki 
Zonguldak kriple maden kömürü: 225 t. 

,Kok kömüıü: ıoo t. 

Müteferrik 

Ferro siliıyum: 45 t.-ferro Wolfram: 2 t. 
ferro titan: 0,6 t.-ferro siliayun alemi· 
oyum 0.6 t. 

Somunla ve somunıuz demir ve pirinç 
vida ile demir ve pirinç agaç vidaları, 
gupilya yaylı çelik rondela mekaı:.ik 
civata 

Üstübeç, ıülyeo, Türk ve İngiliz beziri v.ı. 
İnce mıcır: 90 m 3 
Muhtelif demir civ;ıta, perçin çivisi, duvar 

civatası, demir rondela 
Fauıt piyuinin türkçeye tercümesi 
Jül Sezar piyesinin ,, ,, 
Sultıı.n çiftliği kumu: 250 m3-çakıl: 250 m3 
Ambuvatmanlı dökme boru ve teferruatı, 

flançlı dökme boru ve çelik çekme 
fren bava ve sevk borulurı Te tefer
ruatı: 21 kalem 

Plan malzeme çantası: 100 ad. 
R~zgar aleti kılıf: 100 ad. 
Vagon vinçi (temd.) 
Kilometre taşları (temd.) 

Erzak, Zahire Et, ve Sebze· 

Yulaf: ~20 t, 
Sığır veya keçi eti: 220 t. 

,, ,, ,, 164 t . 

Makarna: 1 ,5 t.-şebriye: t. 
Sotan: 6 t. 
Soda: 3 t. 
K~pek: 2,5 t. 
Gaz: 800 k. 
Saman: 2,5 t. 
Arpa: 4,2 t 
Yumurta: 75000 adet 
Nişasta: 500 k. 
Pirinç unu: l ,5 t. 
Un: 1,2 t. 
Patates: 12 t. 
Salça: 800 k. 
Beyaz peynir: 750 k. 
Zeytinyağı: 17450 k.-aabun: 4704 k. 

Yetil yonca: 50-60 t. 
Kuru ot: 945 t. (temd.) 

(B Müzayedeler 

Halı, ceviz büfe, yemek masası, dolap, 
kitap maaası, demir karyola, konıol 
ve sandık 

Rotatif tabı makinesi (temd.) 

Paz. 
Aç. eks. 

,, 

Paz. 

Paz. 

" 
" Aç. eks. 

180 -
3498 75 
1805 -

24000 --

181 
495 -

1131 35 

Müsabaka 1000 -
,, 

Paz. 
Aç. eka. 

" 

Kapalı z. 

" 

500 -
2104 -
4098 10 

beb. 34 75 
beh. 3 75 

4405 58 

11000 -
72600 -

• 

13 50 
~62 50 
135 38 

1800 -

13 58 
37 13 
84 85 

157 80 
307 36 

260 63 
28 12 

330 42 

825 -
4Ş80 -

nya 68000 - veya 4660 -

" 
44280 - 2829 -

veya 37720 - veya 3321 -
Aç. eks. k. O 23 4.l 12 

" k. o 06,50 29 25 
,, k. o 03 6 75 

" 
k. o 02,75 5 16 

,, k. o 14,50 8 70 
,, k. u 01,50 2 81 
,, k. O O:> 15 75 

" 
beheri O 02 l 12 50 

" 
k. o 20 7 50 

,, k. o 22 24 75 
,, k. o 14 12 60 
,, k. o 07,50 67 50 
,, k. o 25 15 -
,, k. o 33 19 69 

Kapah z. k. O 50 ve 1G07 18 

Aç. eks. 
Paz. 

Aç. art. 

Paz 

o 32 
1800 - 135 -

Dahiliye Vek. Kızılhisar Belediyesi 23-6-39 
3-7-39 

J0-7-39 
6-7-39 
6-7-39 

15 -
15 -
15 -
15 -

" 
,, Develi ,, 

" 
,, ve Bor ,, 

,, ,, ve Bünyan ,, 
Semikent Belediyesi 

D. D. Y. Ank. ve Haydarpaşa 

" " n ,, 

" ,, 
" Jt 

" ,, 
" ,, 

Ask. Fabr. Tekaüt ve Muavenet 
Sandığı M\ld. 

Erzurum Valiliği 

Nafıa Vekileti 

Emniyet U. Müd. Ank. 

İıt. Belediyesi 

Iıt. Belediyesi 

Ank. Lvz. SAK. 

fst. Belediyesi 
Güzel Sanatlar Akad. A.E. Kom. 

" " ,, 

31-7-39 
31-7-39 
31-7-39 
31-7-39 
31-7-39 
31-7-39 
3 1-7-39 
30 6-39 

15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -

29-6-39 15 -

30 6-39 15 -

30-6-39 15 -

16 6-39 14 30 

l 6·6-39 14 30 

16-6-39 1 ı -

16-6-39 14 30 
3-7-39 14 -
3-7-39 14 -

Aık. Fabrikalar U. Müd. SAK. Ank, 4-7-39 it JO 

İıt. Elektrik İşleri U. Müd. 

lıt. Belediyesi 

. ,, . 
lst. Elektrik işleri U. Müd. 

Maarif Vekaleti 

. " " 
lıt. Daimi Encümeni 
D. D. Y. Haydarpaşa 

M. M. V. SAK. 

" ,, 

24-6-39 1U -

16-6-39 14 30 
16-6-39 14 30 
4-7-39 15 -

15-6-39 dan itib. 2 sene 
l!Ml-39 dan itib. 2 sene 

16-6-39 14 JO 
4-7-39 10 30 

D. D. Y. Ank. TC Haydarpaşa 

30-6-39 ıo 3o 
30-6-39 11 -
20-7-39 15 -
19·6-39 ıs -Ank. Valiliği 

isı. Komut. SAK. 

" ,, 
,, ,, 

ist. Vakıflar Dir. 
,, ,, 
,, " 
,, " 
" ,, 
" " " ,, 
" ,, ,, . ,, 
n " 
,, " 
" ,, 
., " ,, ,, 

lst. Liseler SAK. 

3-7-39 16 -
3-7-39 15 -

3-7-39 15 30 

30·6-39 
30-6-39 
30-6-39 
30-0-39 
30-6-39 
30-6-39 
30-6-39 
30-6-39 
30-6-39 
30-6-39 
30-6-39 
30-6-39 
l0-6-39 
30 6-39 
3-7-39 14 -

Etlik Veteriner Bakter. Enıt. Direk. 29-6-39 15 -
Lüleburgaz Tümen SAK. 12-6 39 11 -

lıt. 5 inci İcra Laleli Apt. 1 d 
Daire 

17,20-6-39 9 -

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 4-7-39 10 -
iıt. Yeni Cami Cad. iş Han No. 2 

İstanbul Belediyesinden: 
Mubamme- Teminat 

bedeli mikdarı Alır.acak eşya 

------
80 - 6 - inci yatı okula için 6 kalem 

matbua, 
180 - 13 5H Fen İşleri Müdürlilğü için 60 çeki o-

dun, 
181 - J3 58 Bahçeler Müdüriyeti için Stübeç, Siil-

yen, Türk ye İngiliz beziri ve ıairfı 
495 - 37 13 Feı:a İşleri Müdürlüği için 90 metre ı:oİ' 

kabı ince mı cır, 
257 38 19 31 Fen İşleri MüdürJütü için kereste. 
Yukarıda muhammen bedellerile teminat mikdarı yaaJI 

Levazım pazarlık suretile ıatın alınacaktır. Buna ait şaraaıısr 
ler Zabıt ve Muamelat Müdürlüğünde görülebilir. Taliplerill 
teminat uı:-kbuz veya mektuplarile 16.6.939 cuma günü , .. t 
14130 da Daimi Eneümendc hazır bulunmaları. 

.... ~wwaw -==a--."'Jalls:Aao -sw.-·a.-..... '-"'...__,~ ___ ....., __ _. 

teklilcriu bır istida ile naha vekaletine müracaatları ve 
çderine bu i~~ beIJzer bir iş yaptıldarıua dair i~ yaptıran 
nlerden aimu:u~ \1esiku raptetmeleri nrnkta,!idir. Hu mü 
zarfında vesika talebinde hulunırııyan lar eksiltmeye giremiye 
!erdı r. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaıır v. s. ~---_,.. ______________ , __ 
Eruniyel Umum Müdürhiğürıden: 

Elde mevcut ııümunesme ve ~artnamede yazıh vasıfları 
resinde zabıta memurları için azı lilOUO çoğu 16000 .. , 
kı~iık elbiselik kumaş kapalı zırt usulile 30.6 39 cuma gd 
:s:.uıl 15 de müuakatiaya konulmuştur. 

Beher met1esin~ 500 kuruş fıat biçilen bu kuma~lar• 
ş:ırtnameyi alm.ık ~e nümuneeini görmek isteyeıılerin uııııJ 
müdürlük satınalma komiı;yonuna müracaallan. 

Eksiltt\j~ye girınc!k isLeyet.lcrin (J bin lic.ıld •. teı.ninai 
buz veya bauka mehtubunu muhtevi teklit mektubların• 
2490 ~ayılı kanuoun 4 cü maddesinde yazılı belgelerle birlij 
saat 14 de kadar kowısyona teslim etmeidri. 

Mobilya, ve Büro Eşya, Muşamba, Halı v.• --- _.,.,, 
Demir ııomyah karyola alıaacsktır. Bak: jandr. ıenel kO 

Ankara SAK ili~lanna. 
_...._ _____________ ._. ____ ,,,_, __________________ __ 

Nakliyat-Boşaltma-Yükletme 

Ankara Levazım Amirliği Satıoalma KomiıyonundaJI: . 

İstasyondaki silodan değirmencilik tirketioio un f · 
kasına 600 ton buğday naklettirilecektir. Çuval ve t 
tahliyesi de müteahhide aittir. 

Taliplerin tominatlaı iyle birlikte l 6.6.939 
saat 11 de Ankara Lv. amirliği satınalma 
gelmeleri. 

n • o 

Tuz ııakli. Bak, İnhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

Müteferrik 
Askeri Fabrikalar Umlıın Müdürlüğü Satınalma 

Koınisyonundan: 

45 ton terro silisyum 
2 ton ferro V oltram 

U,6 tou ferru titan 
0,6 ton forro sılisyuın-alerninyum. 
Tahruın edikrı ı...~ddi 2 ıooo lira olan cius ve mikttt Ci 

yukarıda yaz lı 4 kalem ferro malzeme~i askeri fabıikalar urıı' 
müdürlüğü mt.:rkeı satınalma komisyonunca 4.7.39 sah 1 
sc.ıal 14,dü da pazarlıkla ihale edılcceklır. Şartuame ps 
olarak komİ8)0ndan verılır. Tahbbrin muvakkat temioal 0 

1800 lırn ve 2490 numaralı kanunun :l ve 3 maddeleriııd 
vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu İjle ~lika~ır tiG 
dan olduklarına dair ticaret odası vesikasile mezkur gün ,e 
atte komisyona ınüracuatları . 

M. M. Vekaltti Saunııiwu Komisyonundan: 
I 

Müteahhit nam ve hesabına IOO adet plan ınıılzenıe 
tası açık eksiltmeye koıımuşt ur. Beher adetine 34 lira 75 
ru~ fiyat talınmı edıluııştir. 

Eksiltmesi 30.6.939 cuma günü saat 10.30 nadır. 
0 

İlk temiuatı ~60 lira 63 kuru~ olup ~artoamesi koa:ıı•f 
da görülür. 

. ~· • * • Müteahhit nanı ve hesabına 100 adet riiLg&r aı~ı~1 1ıtı açık eksıltmeye konmu~tur. Beher adedine 375 "urYf t' 

tahmin edilmiştir. 
Ekı;iltmesi 30.6.939 cuma günü saat 11 tiedir. , 
İlk teminatı 28 lira 12 kuru~ o!up ıartnamesi komis1° 

görülür. 

Devlet Demiryollan Satınalma Komiıyonundaa : 

27 .6.939 tarihinde eaat 11 de eksiltmeıi ilAn ediJıııİI 61 
lan 8 adet muhtelif cins vinç vagonu eksihmeıi idarece ~j 
len lü:mm üzerine 20 temmuz 939 perşembe .ıünü sa•• 
tehir edi!miotir. ~ 



. ' ... ' ...... 
. ~ ~';'" 

Münakasa Gazetesi 

Ankara Valiliğinden : 

Ankara vilayet hududu dahilinde bulunan şoselerin 
"etre taşları işi 8.6.939 perşembe günü ihalesi yapılmak 
re açık eksiltmiye konulmuş ise de talip zuhur et'llemiş 
s1ndan dolayı mezkur iş arttırma eksiltme ve ihale ka
nun 43 üncü maddesi mucibince ihalesi 19.6.939 tari· 
t yapılmak iizere on ıün uzatılmııtır. 

vı!.ld ntıı] rivie birlikte ihale ı:;ıat1ndf'n rv el komiS\'OnR müra
caatları. 

• $ .. 

Ekmek, et, süt ve yoturt alınacaktır. Bı.k, fst. Vakıflar Dı· 
rek. ilanlc rına. 

Keşif bedeli 4405 lira 58 karuştan ~baret olar bu iş 
isteklilerin 330 lira 42 kuruşluk teminat mektu •u veya 
huziyle, ticaret odası vesikası ve nafıa müdürlüğünden 
kları ehliyet vesikalariyle birlikte 19.6.939 pazartesi gü· 

b z ... 

Kaıacabey Merinos Y rtiştirme Çıfdiği Müdürlüğünden : 

Kilo nıuhtlmm. fiatı 
C ·~1 K lo Kuruş 

•aat on beşte vilayet encümenine gelmeleri bu işe ait 
·ı ve şartnameyi her gün nafıa müdürlüğünde görebile-

Sufkan Merinos yapağı 17,396 120 
Yarımkan Mnino:s y..ıp:.gı 9,11 l 110 

Dc::miıyolları ve Lııııaulan l~ktınc U. İd1;1rtı,İn<leıı : 

Muhammen bedeli 4098 lira 10 kuruş olan 21 kalem 
htelif ~h·aun ambuvııtu anh dökme horu ve teferruatı, flançlı 
ane boru ve çeuk ÇPktr- • fren lıavu sevk boru ve teferru
dan mürekkep malzeme 4.7.939 salı günü saat JU,30 da 
Ydarpa§a.da gar binası dahılinoı::ki Komısyon tarafoıdun açık 
iltaıe usulile satın alınacaktı r. 

Bu İŞ"' girmek isteyenlerin 307 lira 36 kuruşluk muvnk-
1 teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksihme 
Ü saatine kadar Konıis}ona nıuıacaı.ıtları lazmıdn 
Bu işe ait §a.ltnameler .Kowi::ıyondau parasız olarak dağı
aktadır. 

lstanbul Daimi Encümeninden : 

f ,.n İşleri Müdiirlüğü için Laleli - Aksaray inşaat nıulı:il
de teslim fartile 250 n.etre mekiibı çekti ıJe 320 mctrt: UJİ
bı Sultaııçiftlıği kumu pazarlık suretile ıontın ulınnchktır. ~ıu
nıtu bedel 2104 liradır. Buna aid ~urtrınme Zabıt ve Mua

lit Mütıürlüğiınde göıitleLılir. Talihlerin lb.6.939 ~uına gülıü 
l 14,30 da 157 lıra 80 kuruşluk teminat makhuz veya mrk 

bile Daimi Encümende hazır bulunmaları. 
• * * 

Demir ve ataç vidalan ve rondela alınacaktır. Bak: İı>t. Elek. 
ti U. Müd. ilinlauna. 

• • • 
Muhtelif demir civata, perçin çivisi duvar çivisi ve de-

rondeli alınacaktır ; Bak lst. Elektrik İşleri U. Müd. 

SZ ı 19!*' 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 
İstanbul Komutanlığına bağlı birlikler hayvanatı ıçm 

rait ve evsafı dahilinde 220 bin kilo yulaf satırı almacak· 
pah zarfla ihalesi 3.7.939 pazartesi günü saat 16 da ya· 
ll!lcaktır. Muhammen kıymeti 11 bin liradır. İlk teminatı 
S liradır. Şa•·tncımesi her gün komisyonda görülebilir. 

• • * İstanbul Komutanlığına bağh birlikler ihtiyacı olan 
~~ bin kilo sığır veya keçi etlerinden hangisinin fiatı mü 
ıd olursa o cins et şeraid ve evsafı dahilinde satın ah· 

1 
caktfr. Kapnh zarfla ihalesi 3.7.939 pazartesi günü snat. 

& de yapılacaktır. Muhammen tutarı sığır etinin 72600 ve 
. i etinin 68WO liradır. Teminatlara sığır etinin 4880 keçi 

~ilin 4660 liradır. Şartnamesi bedeli mukabilinde verile 
ilir. 

Mersin Aı::;ked Satuıalma Komisyonundmı: 

1Aır eti veya 
~}'un eti veya 
t 1 • 

~ çı etı. 
r! 1.ıı \1 ot 

Miktarı Tahmin bedeli llk t~minatı 
kilo liıa liıa 

144000 22320 1674 

276000 11700 877 50 
Menıin ~aınizonuııdakı kıtaatm ıhtipcı <ıhın ) ukarıda ya

~lı iaş~ ve yem maddderı kapah zarfla ebiltmcytı konulmu~ 
~t, .İhalesi 27.6 39 sah. g~ıı~ saat 15 de yapılııcaktır. Eksıltnı~ 
er~,nde rıı::keıhk fubcsı ustur.de aı;keri mahieldc askeri sau 

~•drııa ko. nu tarafmdan y<>pıhıcaktır. Zarflaı ayrı güude açılı~ 
"-ıttinden Lır eatlt tHelıne kadar kabul edıJir. Ş~ı ınamesi Mt>r· 
qllde Ask. stıtınalmn kooıısyorıunda hergün görutebılır. 

lzınir Lcrnzım Amirliği Satınalma Knmisyoııundım : 

)tt •• _ ?250 Taze kabak, 23950 Tuze fafülye, 19500 patlic.ııı, 
~· ~ tomate~, 1300 taze bütcr, 77i>O taılj baınya. 

· İzmir rnü::ıtahk<'m me\'ki nıerk~z hiı likleriu.in yukarıda 
~iııı ve mikları yazılı altı kalımı ı;eLze ilıtiyucı açık el:.ınhaıe 

Kıvucık koyuu y pağı 4,068 65 
Bacak, ktıım a.İlı kHlı )llpıığı 1,Jj5 30 
Merinos kuzu ve koç yünü 3,052 100 

Çifthk koyun ve kuzularıudan i"tihsal edıl n yukarıda cin
ı-i, m1ktarı ve muhammen fıatları yazılı yun ve yapağılar ka· 
palı zarf usuJile arthrmıya lrnııulmuştur. 

lbale 27 haziran 939 tnribin~ musadif ı:ı:ılı günü SAat l5 
te Çiftlik Ml!rkezir de :'v1üdurıyct l dasında toplanac .. k Çiftlik 
Koıııısyonunr,..ı yapılacaktır. 

Muvakkat temmat miktar 27 ,;, liradır. 
İsti yeıı!r.r şaı tmuntsıııi, tatıl gimieriııden maada her gün 

Çiftlik Muhasebesıude ve Bursa Merinos Müfettişliğinde, yün 
\ e yapsğılar da Çıfllik ambarında görebilirler· 

lsteklikriıı ıhale günuııden 2490 sayılı kamın hüki'ımleri 
'abilinde ıhaıe ı:;aatiııdtn bır tıaat e\\d teminatlarını ve teklif 
ıueklUbıanuı Koruı::ıyoua tevdı t:tmelt:ıi. 

Münakalat Vekaleti 
İstanbul Elektriklşleri Umum Müdürlüğünden : 

1 - Muhammen bedeli 1131,35 "bin yüz otuz bir lira otuz beş 
kuruş,, tutan muhtelif demir civata perçin çiviıi davar civataıı de
mir r<ındelii a~ık eksiltme usulile sabo alıuacakbr. 

2 Muvakkat teminat 84,85 "seksen dört lira seksen bet ku· 
ruş,, dur. 

3 - Eksiltme 4.7.939 iÜnÜ, aaat 15 de Metro han binasının 
beşinci katında toplanacak olan arttırma ve ekıiltme Komia1oııunda 
yapılacaktır. 

4 - Bu ite aid ıarlnamelu idarenin Levazım Müdürlüğünden 
parasız tedarik edilebilir. 

5 - isteklilerin kanuni veı;ikalara ve muvakkat teminatlarile ilan 
edilen gün ve saatte Komisyonda hazır bulunmaları. (4247~ 

jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan 

l -Bir tanesine yırmi lira kıymet biçilen bin iki yüz elliden 
biD beıyüz.e kadar vuıf ve örneğfoe uygun altlı Üitlü ıomyalı de· 
ınir karyola 1.7.939 cuwıulesi günü saat onda kapalı xarf uıulil~ 
a;,.tıo alınacaktır. 

2 Şarlnameıi yüz elli kuruş kartılığında Komisyondan alına· 
uilecek bu eksiltmeye girmek isteyenlerin iki bin ıki yüz elli lira· 
lık teminat ve tarlnamede yazılı belgelerı muhtevi teklif mektupla
rını en geç belli gün ve saat dokuza kadar Komisyona vermiş ol-
maları. (2308) (4233) 1-4 

teeı.;ı E•"- li~·· 

Muh .. mmen ilk 
Mikdarı bedeli temioat 

Cimi Kilo Kt· sa. Lira kş. 

---
1-ci nevi ekmek 60.000 9 50 427 50 Kapah zarf 
Boyaz karaman eti 31.500 45 ) 1080 .. " Kuzu eti 500 45 ) 

" 
,, 

Süt 40,000 IO 300 Açık 

Yoturt 28,0LO 16 336 • 
Gurcba Ha.tanesine 939 ser.esi için luzumu olan yukımda 

cio»leri yauh yiyecekler :Yrı ayra hizalarrnda gösterilen şekillerde 
ı:ksill~eye konulmutlur. I!uıleleri 26.6.939 pusrteı.ı günü ı:ı:ıat oıı· 
beşte latanbul Vakıflar B şmüdürlüğü binasıcda topl<J.r ao Komis· 
yo:ıdn yı:p!l rakhr. Ş r•n es. hn güa Lev zım Kalemınd .. görü
lebilir. K.ıprıh z rfla yapılac k elm .. ek ve etler ıçın . 2490" sayılı 

kanuoun uy.nmca heıurlıl acak nrflar ibdc: sa tiı.deü bır aaut ev· 
velioe kadar makbuz mukabilinde Komisyon Riyasehoc verılmesi 
şnrttar. Po..ta ile gönderilecek mektuplar yine ıbale aaatioden bir 
saat evveline kadar ıelmiı buluumalıdır. Poatada olacak JlOcikme· 
ler kal>ul edilmez, (4161) 

'ılteliylc münakasaya koemu§tur. 
lt İhalesi 24.6.939 cumartesi günii 8aut 1~ d·; kışlada 

l\11ünakalat Vekaleti 
İl.mir • 

Istanbul Elektrik işleri Omum A\üdürlüğünden : Vezım Amirliği Satınalma Kuruİli)Onuuda yapılacaktır. 
Hepsinin tahmin rdilen tutarı 4751 lıra 50 kr§. 
Tfminatı murnklrnte akçc.sı 356 lir'a 37 kuruştur. 
Şartn .. mesi her güH komi..,yoııda göı iJleLiiiı. 
lıııtt::kliler ticaret odaslnda kayıtlı oldukltarma dair vesika 

~lermek wecbudyetiudedirler. 

l - İdare ihtiyacı için muhtelif boyda •omunJu, ıomunauz de· 
mir ve pirinç vida de demir ve pirinç ağaç vidaları, gupilya yay· 
lı çelik, rondela, mekauik civala satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 24-6-39 cumarte6İ günü saat IO da Metro Hao 
binaaıoın beşinci katında toplanncak komisyonda yapılacaktır. 

Eksiltme)e iştirak. edecekler 24QO ::ıuyılı kanuuuu 2 ve 3 
~tddeleriDde ~artnameeıiade yazılı vesikaları ve temiuatı mu-

3 - Bunların çe-şit, miktar ve evufları hal<kında malumat ııl

mak iı teycnleria Metro Han blnoıunda Levazım MüdürUlQ'iinde Ko-
mi•yon kitiplitine müracaat etmeleri ilin olunur. (4231) 

Naklolu
nacak 
tuz mik· 

15 Haziran 1939 

Ton başı
na nakli· 
ye ücreti M. be.· Temina~ı 

tarı ton Sevk mıntakaları kuruş lira lira 

------- ----·--
18.000 
12.000 
10.000 

Karadeniz mmtakaları 350 
300 
150 

63.000 
38.000 
15.000 

4.725 
2.7(10 
1.125 

Akdenız " Marmara denizi 

40.000 114.000 
1 - 939 mali senesi %arfında Çamalb ve Foça tuzla· 

!arından Karadeniz, Akdeniz ve Marmara deniı.i liman!: -
rına ceman 40.000 ton turun nakli işi 5.Vl.939 tarihinde 
ihale edilmediğinden yeniden pazarhk ıaretile eksiltmeye 
konmuştur. 

il - Her mıntıkaya naklolunacak miktar ve muharn· 
men hedellerile teminatları yukarda yazılıdır. 

111 - Pazarlık 30. VI.939 günü saat 15 de Kabataşda 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya
pılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün Levazım Şubesi veznesin
den ve İzmir Ankara Başmüdtirlüklerinden 570 .kuroı mu
kabilinde alınabilir. 

V - Talipler gerek üç mıntaka ıçın birden ve gerek 
l veya 2 mıntaka için teklifatta bulunabilirler. Bu takdirde 
verecekleri teminat akçası teklif edecekleri mıntakaya ait 
miktarlarda olmalıdır. Fiatlar haddi layık görüldüğü takaır· 
de 3 mıntaka için birden yapılan teklif tercih edilir. 

VI - istekliler % 7.5 güvenme paralarile birlikte pa· 
zarlık için tayin edilen gün ve saatte % 1,5 güvenme pa
ralarile birlikte yukarda adı geçen Komisyona gelmeleri. 

(4182) 1-4 
• • • 

Cinsi Mikdarı Muh. be. % 7,5 te. Elailtme 
Lira Lira kş. şekli saatı 

---------------
30 m/m 4 kö,e 260 kg. 351 26,32 aç. ek.. 14 

perçin çivisi 
Perçin çivisine gö· 60 ,, 114 8,55 kapah z. 14,30 
re bakır pul 

3 l m/m kızıl kontr 1000 adet 1270 95,25 aç. eks. 15 
plak 

Vantilltör 8 ,, 320 24,- ,, ,, 15,30 
1 - Şartn~me ve niimuneleri mucibince yukarda cios 

ve miktarı yazılı (4) kalem malzeme hizalarında gl>•terilen 
usullerle satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli, muvakkat teminatları, eksilt· 
me şekli ve saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

ili - Eksiltme 28. Vl.939 Çarıamba günü Kabataşda 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya
pılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden para· 
sız alınabileceği gibi nümuneler de görülebilir. 

V - Vantilatör eksiltmesine girecekler fiyatsız teklif
lerini tetkik için bir hafta evvel Tütün Fabrikalar Şubesine 
vermeleri lazımdır. 

VI - İstekliler ekailtm~ için tayin olunan cıiln ve sa· 
atlerde % 7,5 güvenme paralariyle mezkur Komisyona gel· 
meleri. ( 4112) 2~4 

••• 
1 - ( 11.200) adet büyük boy kurşun kalem lAstiği 

müteahhidi hesabına pazarlıkla satılacaktır. 
il - Pazarlık 21. VI.939 çarşamba günü saat 10 da 

Kabataşdn Levaum ve Mubayaat Şubesindeki Alım Satı§ 
Komisyonunda yapılacaktır. 

111 - Nümuneler her iÜD sözü geçen Şubede görü
lebilir, 

lV - Pazarlığa girecekler eksiltme için tayin edilen 
gün ve saatte % 15 teminat paralarile mezkur komisyona 
gelmeleri. (3992) 3-4 

·ıstANBut BELEDİYESİNDEN 
Muhammen Teminat 

bedeli miktarı 

72 - 5 40 

I02 - 7 65 

18 - 1 35 

150 - 11 25 

Mercan Y avatca Şahin mahallHi Uznaçır
fıda 7 /222 No. lu dGkkin. 

Unkapanı Zeyrek cadde.inde 18 No. lu dGk· 
kln. 

Kapalıçartıda Di•rik tokağında 21 No. lu 
dükkln. 

Kocamu.tafa patada Kocamuatafa pıf a med· 
reıHi. 

Yukarıda adruleri yazalı emlakin kiraya nrilmelııı üzere tayiu 
olunan açık erthrma günündo istekliıi bulunmadıtmdao pazarlıta 

çevrilmiştir. Bunlara ait tarlname Zabıt ve Muamclit Müdürlüjil 
kaleminde görülebilir. Taliplerin ye.mi ihale olan 20.6 939 1ah 
ıünilnde teminat makbuz nya mektaplarilo ıaat 14 buçukta Dai· 
mi EncGmeae müracaatları ilb oluaur. (~O) 
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Uoite Postale N. 1261 

TeJephone : 49442 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjutlication 
Modc Prix Caution. Uca d'adjudication et du 

Cahier des Charges d'adjudicat. estimatif provisoire 

A) Adjudications au Rabais 
Constructlon• - R6paratlons - Trav. Publlcs-M 

Drenement carte bourg Kızılhiaar 

" 
,, 

,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 

,, Develi 

• ,, 
" 

Bor 
Bünyan 
Seniıkent Pli cach 

3000 -
4600 -
4800 -
2500 -

2'>..5 -
345 -
360 -
187 50 

Minis. Iot. Municip. Kmlhisar 

.. ,, 
" ,, ,, 
" 

" .. " 
Municip. Seııirkeot 

Dneli 
Bor 
Büoyım 

Prodult• Chlrnlques et Pharmaceutlqucs-lnatrum nt Sanltalr a-Fournlture pour Hopitau:. - -- --- - --™ -·-------~,.,,,..._. ......_., - _.... 
Articles et produitı pbarmaceutiques Pli cach 24155 -

,, " ,, ,, 
" 

" " " ,, 

" 
,, ,, ,, .. 

" " 
,, ,, ,, 

" " 
,, ,, 

" " " " Produltı pharmace11tiquu et iastr. med ,, 

20047 -
9:30 -

14297 -
4448 -
2114 -
3937 -

Electrlclt6·G~rz·Ctt•uflatl • C ntral ('!!:!!... llntton Pt Mat•~rlel) 

Trav. install. electr., chauffage centrat, Pıi cach 23414 60 
ıaoit. et ~xtioction incendie ı\ l'bôp. 
maladiea venericn:ıu 

lnıtall. aıct nıeur biti111e con:scil d'Etat Publique 5280 -
(cah eh P. 13) 

rranaport - chargem nt • d6c;hargemont - ..... -- - ---.-. - - -
Tranıport ble: 600 t. 

Hablllamont - ChZJussur • - Tlssus - Culrs· 

Etoffe pr. uniformeı d'hivers: 15C0) 16000 m. Publique le m. 5 -

Travaux d'lmprlrperla - Papeierle 

lwprimh: 6 lob Gr~ a gre 80 -

Bol• de Constructlon, Planchas, Poteoux ete. 

Boiı de coaatructioa Gre a gre 257 38 

Combu•tlble Carburant - Hullaa 

Boiı: 60 tchekis -
Charbon criblc de Zonguldak: 225 t. 
Coke: 100 t. 

0W.N 

Gre A gre 
Publique 

,, 

180 -
3498 75 
1805 -

1811 63 Adm. Gen. Cb. fer Etat Ank Bur. 

1503 53 
684 75 
Hı72 28 
333 60 
158 55 
295 28 

Exped. H. p:ı.şa 

,, " 
" " 
" " ,, " 
,, " 
" " Dir. Caisse Retr. Fsb. Mil. Ank. 

1756 - Vil. Erzurum 

396 - Min. Tr.sv, Pub. 

Com. Acb. lntend. Ank. 

6000 - Dir. Gen. Surete Ank 

6 - Com. Perm. Municip. lıt. 

19 31 Coru. Pcrm. ~.1unicip. lst. 

13 50 
261 50 
135 38 

Com. P€raı. Municip. İst. 
Com. f..dj. Academıe Beaux Artı 

,, ,, 

Jours Heures 

23-6·39 15 -
3-7-39 15 -

I0-7-3i 15 -
6 7 39 15 -
6-7-.i9 

31-7-39 15 -

31-7-39 15 -
31-7-39 15 -
31-7-39 15 -
31-7 39 15 -
31-7-39 15 -
31-7-39 15 -
30-6-39 15 -

29 6-39 15 -

30-6-39 15 

16-6-39 11 -

30-6- '9 15 -

16~9 14 30 

16-6-39 14 30 

16-6-39 14 30 
3.7.39 14 -
3-7-39 14 -

Fcrro-5iliciıım: 45 t -id. Wo!fram: 2 t.•id. Gre a gre 240u0 - 1800 - Com. Acb. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 4-7-39 14 30 
\itane: 0,6 t. silicium-aluminium: 0,6 t. 

,, 
" 

Viı en fer laiton et boiı rond~llcı boulons ete. 
Ceruse,. ıouı·lieo, huile T. d Aogl. ete. 
Pou11iere mince do cbarboa: 90 m3 ,, 
Diff. ıortea de boulonı en fer, boulons ri· Publique 

181 -
495 -

1131 35 
veı, id. de mur, roadellu en fer 

Trad. en turc de la piece Fauıt Concour1 
,, ,, ,, ,, ,, ,, Juleı Ceıar ,, 

Sable de Saltan Çiftlik: 350 m3 Gre a gre 
Publique Tuyaux en fonte a emboitement avec acceı. 

id. iı flancbe et freia en acier, tuyaus 
d' air et d 'ecbappement avec acce11.: 21 lou 

1000 -
500 -

2104 -
4098 10 

Sac d'outillage de plan: 100 p. Publique la p• 34 75 
Rtui pr. ioıtrument d'aır: 100 p. " ,, 3 75 
Grue pr. vagon (aj) 

Pierreı kilc.mehiques (ııj) 

Provlalona 

Avoioe: 220 t. 
Viande de beouf ou de chevre: 220 t. 

" " 
,, ,, ,, " : 164 t. 

Huile d'olıvca: 17450 k.·savon: 4704 k. 
Trefle: 50-60 t. 
F oio: 945 t (aj) 

Pli cach 

• 

" 

4405 G8 

11000 -
72603 -

ou68000 -
44280 -

ou37720 -
,, le k. O,G0·0,32 

Publique 1800 -
Gre a gre 
Publique le k. O 23 

13 58 
37 13 
84 85 

157 80 
307 36 

280 63 
28 12 

330 42 

~25 -
4880 -

on4ti60 -
2829 -

ou3321 -
J(,07 18 

135 -

Macaroniı: 1,5 t.-vermicellH: 1 t. 
Oigoonı: 6 t. ,, ,, o 06,50 

43 12 
29 25 

6 75 
5 16 
8 70 
a 81 

Soude: at. 
Soa: 2,5 t. 
Petrole: 800 k. 
Paille: 2,5 t. 
Orge: 4,2 t. 
Oeufı: 75000 p. 
Amidon: 500 k. 
Farlne de riz, farine, pomme de terre, ua

ee, frem•iC blanc 

,, " o 03 
,, ,, O O:J,75 
" ,, o 14,50 
,, ,, o 01,50 
• ,, o 05 
,, la p. O 02 

" 
ı. k. o 20 

" 

15 75 
112 50 

7 50 

Di•. Gen. Elcdr. Ist. 
Com. Perm. Muoicip. İst. 

" ,, ,, 
Dir Gen Electr. lıt. 

24-6-39 IO -
16-6-39 14 30 
16-6-39 14 30 
4-7-39 15 -

Miniıtcre Culture 2 anı a par tir du 1 !i-6-39 

,, " ,, ,, 15-6-3iJ 
Com. Perm. Municip. lst. 
1 ere Expl. Cb. fer Etat H. paşa 

Com. Ach. Mioilt. Def. Nat. Ank. 

" .. 
Adm Gen. Ch. de Fer Etat Ank. 

Bur. Exped. H. paşa 
Vil. Ank. 

Com. Acb. Command. lııt. 

" " 

,, 
" 

Com. Ach Lyceeıı fst. Fındıkh 
Dir. lnst. V eter. et Bacter. Etlik 
Com. Acb. Div. Lüleburgaz 
Dir. Vrkoufı Iat. 

" . 
,, " 
.. " ,, ,, 
,, ,, 
,, " 
,, . 
" " " ,, 

16-6-39 14 30 
4-7-39 lO 30 

30-ff-3~ 10 30 
30·6 39 11 -
20-7-39 15 -

19·6-39 15 -

3-7-39 16 -
3-7-39 15 -

3-7-39 15 30 

3-7-39 14 -
29-6-39 15 -
22-6-39 ı l -
30-6-39 
30·6-39 
30-6-39 
30-6-39 
30-6-39 
30·6-39 
30-6-39 
30-6-39 
30-6-39 
~ 

Müteahhitlerin Takvimi _________ ..._._. __ _,.,,.,.. __ ._._..._. ____________ ..., ____ __ 

Cuma 16.6.939 

Dört po%ısyonlu bir tel,.fon şebirl~r ara11 masuı ıizmlr, Ttl 
Müd.) No 1042 

Döküm kalıbı (Ask. Fabrikelnr) No 1042 
Sulama işleri 'Nafıa Vekaleti) No 1058 
Saç tekne (İohisarl r U. Müd.) No 1073 
Galvanizli ve oluklu saç (D. D. Y.) No 1073 
Kuru ot (Bornova Tümeni) No 1073 
Aıfnlt ytll inş (Auk. Vıl.ı No 1074 
• Araba krr.sörü ve gürgen kalas (Kemalpaşa Nahiye Şabeıi) 

No 1074 
Çöp kova.Eı (Tophan~ Lvz.) No 1075 
Yü.z h8\•lusu " " No 1075 
Yün kazak ,, ,, No 1075 
Kerpiç tuğla (O. D. Y.) No 1075 
Limon (Ank. Lv:ı.) No .076 
Kri tal cam (D. O. Y) No 1078 
Yol ııış. (İzmir Beled.) No I077 
Otobüı durak yeri inş. (İzmir Beled.) No 1077 
• Mu%illa :aliilı (Edirne Belcd.) No I07i 
Çimento (lz'!lir Belcd.) No 1082 
• Bina aokazı (Ank. Beled.) No 1083 
Otobiiı karnesi ,, ,, No 108J 
Lavemario kömürü (Orman Koruma Gcı:ı. Komut.) No 1086 
Patates ,, ,, ,, ,, No 1084 
Sıtır eti (Lüleburgaz Tümeni) No tOS4 
Meşe odunu (D. D. Y.) No 1086 
Spor sahası tt"ıviyesi (Gediz Kaymakamhtı) No 1086 
Çelik (Ask. Eabrikalar) No 1085 
Lokanta inş. (İçel Vakıflar Müd.) No 1085 
İnhisarlar mamulatı nakli (S mıuo iohiaarlar Müd ) No 1087 
Süzgeç kepçe ve ya~ tavaııi (Tophane Lvı.) No 1087 
Fıran tamiri (iç 1 Vakıflar Mud.) No 1087 
Anha kmiri için malzeme (Afyon Bcled.) No 1088 
• Ç:ım odunu (Sivas Orman Müd.) No 1088 

Memento des Fournisseurs 

Vcndredi 16.6.939 

Tııblc telephon. interville l 4 poıition (Oir. T 616pb. lımlr) ~o l 
Calibre de fonderie (Fabr. Milit.) No 1042 
Trav irrigation (Mio. Tra•. Pub.) No 1042 
Cuve en tôle pr. trans. matie~eı e:ıı:ploaive (Oir. Gen. ftlon.) No 1 

• Tôles g lvanisces et ondulees (Ch fer Etat) No 107a 
Foin (Com. AcJı. Milit. Bornova) No 1073 
Constr. route en uphalte (Vil. Ank.• No 1074 
• Voiture et madricr (Bur. Fisc. Kemalpafa) No 1074 
Boiteı pr. ordure (lnt Toplaooe) No 1075 
Estuie-main ,, ,. No 1075 
Blouıe en laine ,, ,, No 1075 
Briquu (Ch. fer Etat) No 1075 
Citronı (lnteod. Ank.) No 1076 
Vitre criıtıılliıe (Ch. fer Etııt) No 1076 
Conıt. route (Muoicip. lımir) No 1077 

,. arret autobus (Municip. lzmir) No 1077 
Ciment ,, ,, No 1082 
• Inıtrume"ts de muciqu" (Municip. Edirne) No 1077 
* Decombreı bit. (Municip. Aak) No 1083 
Carnetı d'autobuı ,, ., No 1083 
Pomme de terrc (~omm. Gen. Prot. Foret.) No 1084 
Houille ,, ,, ,. ,. No 1088 
Viande de boeuf (Div. Lüleburgaz) No 1084 
Bois de ebene (Ch fer Etat) No 1006 
Trav. ajuıtement place ıport (Kaymakam, Gediz) No 1088 
Acief (Fabr. Milit.) No l083 
Constr. reataurant (Dir. Vakoufs lçcl) No 1085 
Transport articleı monopoliıeı (Dir. Moaop. Samıun) No 1087 
Ustenıileı de cuiıine (lnt. Tophane) No 1087 
R~p. four (Oir. V akoufa lçel) No 1087 
Mat~riel pour rep. voiturcı ~Muoieip. Afyon) No 1088 
• Boiı de ıapin (Dir. Forih Sivaı) No 1088 

imtiyaz 1ablbl ve yazı işleri Diraktö,. : t.m. Girit 

Baaddıtı yer : u.1ııı: •• e ..... Yİ, Galata 


