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Umum Tüccarların ve Mü t e a1 h itlerin m es le ki Org anıdır 

KONOMiK 
HABERLER 

Otomobil sanayii rak ofili tar.fından yapılmıf olan 
buhranı 1 muamelelerin müstahsil ve tücca· 

- rı güçlüklere aoktuğunu yazmış 
~l Yılı cihan otomobil 1anayii tık. Afy~ncular evvelce Aoluırada 

r. bubran yılı olmuttur. Kul· yaptıkları teşebbüsün kati bir nc
lfçi miktannın yük1eklij'i, 1 tice vtrmediğıni görlioce araların

ıtıl•ln ıeniıliti ve muhtelif da görilşer"k Ankarada toplan· 
, ' ııkı rabıtası dolayısile mış olan Parti Kurultayına müra· 
tt llctiıadi faaliyetinde mühim caat ile vaziyeti izah etmişlerdir. 

t llan bu aanayiin a-eçirditi Alakadarlar Afyon i'loin milli di· 
-. theoımiyetli akisler bıraka· !ekler arcıunda tetkik edilme.ı.in i 
~'lıiyettedir. rica ve afyoıı ziranlini bırakmıık 

•ene.inde cihan otomobil ıibi blr vaziyet tahuaül edecejiai 
~ •iktan 6,327,000 iken 1938 dıleklerinde tebarGz e:ttirmiılerdir. 

lllııiktar 3,500,000 e diltmöt· 

~obU aanayli en ileri olu 
:•ll•rin batuada Amerika 

~tdir. Du memleketin 037 
I• 4,~eo,ooo arabaya mu
~ de 1,770,()00 araba imal 
OIQlaaı dünya imal&tıoa aid 
'-r üıerinde mlhim &mil ol• 

t, 

'"ilca kıt'a•ınde ikinci eto· 
'-ım olan Kanadanıo lmalit 

175,000 den 120,000 e clB•-

Yojiurtçulujlumuzda 

lnklfaf BörUIUyor 

Bu sene koyun zayiatı a:ı ol
dutundan koyun ıütQ haıılatı ıe· 
çen Hn•y• aazaran yüzde yirmi 
beı oiıbetinde fadalaıaııttır. Trak· 
ya, Kocaeli, BurH •iliyet mıota· 
kalarında ıilt iıtlhaalltı a1lnl gü-
_,. _ _ - • • • 1!_ ...... ~ • .Jıl 

aektedh. Ş.brimİH yniia~ man· 
pa memleketleri ara11ada clıra yerleriDde JOf.,tçuluta ilaha 
il aaaayil ea lıııaıta olan al1acl• ehemmiyet nrilmekte, bol 
~et lnıiltendir ve bu mem· 11oıurt rapılmaktadır. Ta~• pey· 
de imallt miktan 500,000 airlerla ihracı artbfı takdırde pey· 

~.4ıiOO • dtıtmtlıtur. nir lmalih da artacaktır. Maama· t' lllukabil Almanyada oto· fih yot•rt fi1atları ncuı.dur. Top
••na ı· de b"r inkitaf kay- tan olarak 1edl kiloluk tenekeler 1 ID J • B . . lt, a59,060 olan yıllık araba 70 kurwıtaa verilmektedır. lrıncı 
Qaiktarı 385,000 e yüksel· malı• bw auretle kiloıu 10 karut· 

tur. Fakat toptan alınan koyun sft
tilnila aev 'ine a-6re kiloıu 3 - 4 
kurut aıa1ında alıadıtına göre 
m(iltahıilin eline fazla bir para ıeç• 
memektedir. Yofıurt itinin kazan· 
çh bir iş olduğunu görenler yeni
den yofıurthaneler kurmuşlardır. 
Trakya ve Marmara havzaaında bu 
ıurctle 28 yofurthaue faaliyette bu· 
lunmak.tadır. 

~;tl&pada otomobil aaoayilnde 
a•len Franuda da 937 yı

~~l .000 otomoltil imalatı 938 
~0,0Qo i bulmuıtur. 

talıı:kamlardan aola,ıldığına 
t•çea yıl otomobil imilah 
~1•betinde azalmııtır. 

lıalıtın Hbebl dahildeki iı· 
' •zalmıt olma1ile izah edil· 
oldutu gibi bu memleket-

i. ihracatın aı.almıt olmuıaın .... ı 
~--·'" •ri •ardır. 
-"li ha11rda bütün diinyada 

bil ihracab bet devlet ara· 
h tekilde taluim edilmit 
~ •ktadır: 
llrıerika 

~-•oya 
t &'illere t, ... 
biter devletler 

49 
23 

~ 100 
lene evvel bu niıbet ıu ff.• 

t-•rika 78 

-·-
Sığır Derllerl 

Hindiatan ve Seylan adasında 
görülen hayvan hastalıkları dola· 
y11iyle buralardan memleketimiıe 

gctirilmit olan 11tır derilerinin pi· 
yualara ihracından evvel veteri· 
ncr buıı:uriyle kireç kuyulannda 
bir müddet dezenfekte edlldikten 
ıoora ıahiplerine verilmesi alika· 
darlara teblit edilmiştir. 

··--~ 
Alman Kllrlngl Vaziyeti 

Tiftik Primleri üm, incir, fındık, ceviz, İıveç ta· 
lp istemektedir, 

• • • Bugün Haziranın biri ol
uıtundan gayrimübadil bonoları

an tebdiline nihayet verilmiştir. 

'oprak mahsulleri ofüi tarafından 
lınacak olan eski afyonların da 
~slim müddeti nihayet bulmut· 
Jr, Dün aktama kadar oiüıtahıil 
e tüccar toprak ofıaine 3200 18D• 

lık afyon te1lim etmistir. 

Almanya permi dairesi piyaıa· 
mııda tlftık ihracat~·ılaıuıdan yedi 
firmaya lıer birine yiiz altn ışar ton· 
hık perıniler gelmiştir. Almanya· 
nın verditi permiler n } ekunu bin 
yül: tonluktur. Bu vaziyet tlz.erine 
tiftik satışları biraz hararetlenmiş· 
tir. Karahisar 113, Gerede ve Kon· 
ya 101, Polatlı 110 kuruflan al 1 

yilz baJya tiftik satılmıttır. İngil· 
tere alıcıları da faaliyetlerini art· ;miiiiiiiiiii;;;;;;;;...__. ..... _..;;;;;;;;;;__,;:ı;;;;;.._-. 
brmıştır. 

-·-
Nebati Yağ &atıfları 

Son günlerde nebati ya~ ·piya· 
salarında aatıılar bararetleomiştir. 
Rafine ekıtra zeytin ya~ları toptan 
59 kuruttan verilmektedir. Suaan 
yatlan 45 - 47 den, pamuk yaQ-
ları 4i - 46 kurut arasında yerli 
alıcılar tarafından toplanmaktadır. 

-·-
Limanda Durıaunluk 

on. ve evvelki gtln limanımı· 
za ihracat malı yüklemek üzere 
hiç bir vapur gelmeditinden iki 
ıün içinde ihracat muamelesi ol· 
mamııtır. Maamafih piyaıada ih
racat için muhtelif mallar üzerinde 
aahı!ar devam etmektedir. - -
Yeni ihracat Taleplerl 

Almaaya firmalara memleketi• 
ml11den muhtelif deri, hububat, 
kuru mey••, balık Ye aebzo kon· 
ıerva11, lngilizler ıotan ve ke1tane ; 
Kanada Lillelatı, Tunus kuru il· 

Ankara Borsası 
31-5·939 

ÇEKLF.R 

Londra 6.93 
Nevyork 126.6425 
Parlı 3.855 
MilAoo 6.66 
C...Yre 28~4 

A.mıterdam 68.067~ 

Berlia ~.815 

Brlbel 21.5621 
Atilla 1.0823 
Sofya 1.56 
Madrit 14.035 

Varıova 23.845 
Budapefte 24.8425 
Bükret 09(tl.. 

r olrobanıa i4.6'l 
Stokhotm 34.835 
MoıkoYa 23.~ 

ESHAM ve TAHViLAT 

Sanı - Erzurum 
Ergani 

19.61 
19.-

a) MUNAKAS ALAR 

İnşaat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

Uzunköprü Hususi Muhasebe Müdürlüğünden : 

Uzunköprü kazasının çöp köy nahiye merkezinde : açı · 
lacak artezyen kuyusunun yapılması işi 25.5 939 tarihinden 
itibaren 21 gün müddetle münakasaya konulmuştur. 

ihalesi münakasa müzayede kanunu htıkümleri dahilin
de yapılacaktır. 

Bu işe aid miihammen para tutarı 512 liradır. 
Fazla malumat almak isteyenler çöp köy nahiye müdilr· 

lUğilne müracaat edebilirler. 

Trabzon Belediye Encümeninden: 

Trabzon Belediye mezbahasının mevcud binası dahilinde 
gümrük resmi haric olmak üzere 18 bin lira muhammen be
delli et ve muhtelif mevaddı gıdaiye için soğuk hava mah· 
zenleri resisati ile buz iıtibsaline mahsus tesisat yaptırılacaktır~ 

ttiltere 10 
l'tıaıa 7 
~l ... anya 1 
b, .. , devletler a 

100 
'" neticede dahili iıtihl&kln hali 
L t•lmHinin de tHirleri mu
"l\lttır. Çünkü ıon malumata 

.\tberikada 5, Fran.ada 17, 
'•de 19, Almanyada iae 40 

' bir otomobil iaabet etmek· 

~,;;;.;;;-~uru itaya 
llracaat Edlyorlar 

~t•n aeaelerha kalmıt olaa 
''1-rını 1&tıa almak içia top• 

Kliring hesaplarından Alman• 
yadan bakiye alacatımu: kal&1a do-
kuır. buçuk milyon liraya maka· 
bil Almıınyadao ahnmıt mallar I· 
çin Mayıı ayı hesapları da tanıim 
edilmittir• Alınanyadan matlubatı· 
mıza mukabil Çekoılovakyanın 
biz.den üç buçuk milyon lira ka· 
dar alacafıı vardır. Piyaıalarımız· 
dan alınan malumata göre Çekos
lovakyanın matlübatıoın Almanya
dan alacaklarımız ile mahıup ya
pılmuı ihtimali kuvvetlidir. Bu te· 
kilde bir anlatma yapıldığı takdir· 
de Almaaya ile aramııı:dakl kliriag 
ltleriatn daha iyi iıliyeceti tahmin 
ıdilmektedir. 

Bu işe aid olmak üzere, tanzim olunan mukavelename 
projesi, eksiltme ıartnamesi, fenni şartname ve avan proje 
parasız olarak Belediye Fen işleri MUdOrlüğl\nden alınabilir. 

iş bu tesisat 17 giln müddetle ve kapalı zarf uıalile 
eksiltm~ye konulmuş olup eksiltme 9.6.939 cuma günü saat 
14 de Belediye Encümenine icra olunacaktır. 

Muvakkat teminat 1350 liradır. 
İbrazı icab eden vesaik eksiltme şartnamesinde glSst~· 

rilmiştir. 

Teklif mekbıbları 9.6.939 cuma günü saat f 3 e kadar 
Eksiltme Komisyonu Riyasetine tevdi edilmiş olacaktır. 

Karahallı Belediyesinden : 

Hamam ve Buğu Sandığı İnşaatının Kapalı Zarf Usulile : 
İnııaba keıif bedelli 10103 lira 10 kuruıtur. 

· Muvakkat teminat 757 lira 73 kuroştur. 
İhale 20 gün müddetle 4.6.939 gününden 23.6.939 cu· 

ma günü saat 15 de Karahallı Belediyeai binasında topla· 
nacak olan eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin bu işe ehil old•kları· 
na dair fen dairelerinden ehliyeti olması lAzımdır. 

işbu ioıaat ihaleDin bitiminden 6 ay aonra ikmal edi· 
lecektir. 

Bu işe ait ıartname plAn ve aalreai bilAbedel Karahallı 
Belediyeainden iıtenecektir. 

Kapalı teklif zarfları muayyeıı glln ve saat 16 da Ka· 
rahallı Belediyesine verilmi' olacaktır. 

İsparta Belediye Reiıliğinden : 
hin muhammen bedeli S2314 lira 64 kuruetur. 
İslekliler bu İ§e ait şartname, proje ve sair evrakl billbe· 

del 262 k uruı mukabilinde An karada Dahiliye Vekaleti Bele· 
diyeler İmar Heyeti Fen Şefliğinden veya lsparıa Belediy11i11den 
alabilirler. 

Eksiltı;ııe 17.7.939 tarihine raslıyan pazartesi glnü saat 
15 de bparta Belediyesinde toplaaao:ak Ek!iltme Komieyo· 
nuoda yapılacaktır. 

Eksiltmiye girebilmek için iıteklilerin B.§ağıda ya.ıh temi· 
nat ve vesaiki ayni gün saat 14 e kadar Kombyon Reisliğine 

teslim etmiş olmaları Jfizımdır. 

2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 
3685 lira 75 kuruşluk muvakkat teminat. 

Kanunun "t Juuu 'Liılltıueer mucıoınce ekıiftmiye girmiye 
bir mleii bulunmadığın& dair imzalı bir mektub. 

Miinakasaya iştirak edecek mü.teahbidlerın su teııaan 11· 
leri yapını~ olduklarına dair vesikalarını teklif ıarflarile bera· 
ber vermeleri la.ıımdır. · 

Teklif mektupları ihale gtinü saat 14 e kadar mllkbuz mu· 
kabilinde Belediye reislığine verilecektir. 

Posta ile göuderileeek teklif mektublarının iadeli teah· 
büdlü olması ve nihayet bu Söate kadar Belediyeye gelmiı bu· 
lunmuı IAzımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak isteyenlerin Belediyeler 
imar Heyeti Fen Şefliğine ve Isparta Belediyesine müracaat 
etmeleri. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alit, Hastane Lev 

Izmir Belediyesinden : 

939 yılı için yokeul hastalara verilecek ilaçların satın &• 

lınması başkatiplikteki şartnamesi veçhile açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Muhammen bedeli 5000 lira olup ihalesi 16.6.939 
cuma günü saat 16 dadır iotirak edecekler ~25 liralık teminat 
makbuzu ile encümene gelirler. 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

28 adet muht elıf yağlı trawdormatör alıııacaktır: Bık lst 
Elektrik işleri Umum Müd. illnlarına. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

5000 adet yüz havlusu mllteabhit nam ve hesa~ına 
16.6.939 cuma günü 1&at 14,30 da Tophanede lıt. Lv. Am. 
Sa. Al. Ko. da açık ekıiltm• ile alınacaktır. Tahmin bede· 
Ji 1750 lira ilk teminatı 131 lira 25 kuruştur. Şartname ve 
nümunesi Ko. da görülebilir. İsteklilerin kanuni 

0

veaikalari· 
le beraber oelli saate Ko. na gelmeleri. 

1 

* Bin adet yiin kazak müteahhit nam ve heaabına 16 
Hazi;a: 939 cuma günü saat 15 de Tophanede Amirlik Sa· 
tınalma Ko. da açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bede· 
li 1500 lira ilk teminatı ı ı 2 buçuk liradır. NDmuneai Ko. 
da gürülebilir. İsteklilerin kanuni veıikalarile beraber belli 
aaatte Ko. na gelmeleri. 

• • • Köşele, siyah ve sarı vakıta alınacaktır. Bak; lıt. Jandr. 
SAK illolınnı. 



1 Haziran 1939 

Bu gün ilan olunan münakasa ve müzaydeler Listesi 

Cinai Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaateri Gün Saat 

A) Münakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafia lşlerl, Malzeme Harita 

Artezyen kuyusu yap. 
Kozlu· Ereğli limanı yolunda tesviyei tü

rabiye işi 
Bartın-Amasra yolu arasında şose tamiri 
Ereğli limanı-Devrek yolu arasında şose 

tamiri 
Bartm-Safranbolu yolu ar.ısında şose tamiri 
Isparta şehri içme suyu tesisatı şebekesi

nin tevsii işi (şart. 262 kiş.) 
Trabzon mezbah sında soğuk hava mah

zenleri tesisatı ile buz istihsali tesisatı 
Hamam ve boğu sandığı inşaatı 

Aç. eks. 
Kapalı z. 

" 

" 
" 

" 

" 

512 -
54000 -

16723 -
18641 

21881 
52314 64 

1sooo·-

10103 10 

4050 -

1234 -
1398 -

1641 -
3685 15 

1350 -

757 73 

Uzunköprü buıusi'luhas. Miid. 
Zonguldak Vilaye1 

,, " 
" " 

,, ·" 

25-5-39 itib. l ay 
15-6·39 ı t 

15-6-39 11 
15-6-39 11 

Dahiliye Vek. lmar\tüd. ve Isparta . 
15-6-39 1 l 
17-7-39 15 -

Belediyesi 
Trabzon Belediy@si 9 -6-39 13 -

Karahallı 
" 

23-6-39 15 -

Haçlar, Kllnlk ve ispençiyari alat, Hastane Lvz· 

İlaç Aç. ekı. 3000 - 225 - İzmir Belediyesi 16-6-39 16 -

Elektrlk-Havagazı-Kalorlfer ~teslsatve malzemesi) _______ .:::;;.- - ~ 

Muhtelif yağlı transformatör: 28 ad. (şart. Kapalı z. 49950 -
2.50 krt.) 

Mensucat, Elbls~, Kundura, Çama,u· v.s. 

Yüz havlusu: 5000 ad. (temd.) 
Yün kaz.ak: 1000 ad. 

Aç. eks. 

" 

1750 -
1500 -

Matbaa lt;lerl - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Kırmı~ı sarma kağıdı: 300 top (temd.) 4350 -

Nakliyat Boşa!t~~ ~kletme _ 
Kömür tahmil ve tahliyesi Kapalı z. 25595 09 

Mahrukat, Benzin, Makine yafiları v.s. 

Maıot: 100 t. 

Müteferrik 

Çöp kovası: 200 ad. 
Kerpiç tuğla: 150000 ad. 

a.ı ıı;.u••' --···- -

t;kmek cezaevi için (temd.) 
Kesme ve kriııtal şeker: 5000 t 

Pirinç: 120 t, (şart. 149 krş.) 
Ekmt!k (bir •enelik) 
Yaş sebze ve limon: 23 .kalem 

Ekmek: 65 t. 
Şeker: 12,5 t. 
Pirinç 7,5 t. 
Silivri yoğurdu: 9 t. 
Zeytin: 3,5 t. zeytinyağı: 4,5 t.-sabun: 

3,5 t. 
Kaşer peyniri: 1,5 t.-beyaz peynir: 4,8 t 
Süt: 15 t.-yoğurt: 1500 kase 
Sadeyağ: 8,5 t. 
Yumurta: 70000 ad.-soğan: 11 t.-pata

tes: 11 t. 
K. f.ı1ulya: 5 t.-k. barbunya: 1,2 t.-no

but: 1,5 t.-b;iyah mercimek: 600 k.
kırmızı mercimek: 500 k. 

Un: 7,5 t.-makaroa: 2,2 t.-irmik: 650 
k.-,ehriye: 400 k.-pirinç unu: 350 k. 

(B Müzayedeler 

Dizel motörü 
Bina ankazları 
Köknar to~ruğu: 2184 ad. 

Taksim-Yenimahalle arasında ilaveten 6 
otobüse işletme ruhsatı 

Kamyon yedek parçaları Volvo marka 

Ateş tuğlası: 500 ad. v.ı. 

Paz. 

Aç. eks. 

" 

6000 -

2000 -
21()0 -

Kapalı z. 29772 -

" Aç. eks. 

Kapalı z. 
Aç. eks. 

" 
" 

" 

" 
" Kapalı z. 

Aç. eks. 

" 

" 

Aç. art. 
Paz. 
Aç. art. 

Aç. art. 

" 

k. o 09,50 
k. o 26,50 
k. o 27,25 
k. o 16 

k. l -

ıo -

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

300 top kırmızr sarma kağıdı alınacaktır: Bak inhisarlar 
U. Müd. ilinlarına. 

5 .. 
Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkı~z Satınalma 
Komisyonundan : ' 

Tahmin edilen bedeli 6 bin lira olan 100 ton mazot as

keri fabrikalar umum müdürlüğü merk<'z ~alınalma komisyo· 
nunca 5.6.939 paıarte11i günü saat 15,30 da pazarlıkla ihale 

3746 25 İıt. Elektrik İşleri l. Müd. 

131 25 
112 50 

Tophane Lvz. SAK. 

" ,, 

3'26 25 İnhisarlar U. Müd. 

19U~ 63 D. D. Y. Haydarpaşı 

3-7-39 15 -

16-6-39 ı 4 30 
\6-6-39 15 -

8-6-39 14 30 

22-6-39 11 -

450 - Ask. Fabrikır.lar U. Müd. SAK. Ank. 5-6-39 15 30 

150 - Tophane Lvz. SAK. 
D. D. Y. Haydarpaşa 

16-6-39 14 -
16-6-39 l 1 -

Keşan C. M\lddeium. 
Türkiye Şeker Fabri-

kaları A. Ş. 

O·U·Jl:J la -
Temmuz 39 sonuna kadar 

2232 90 
2-124 33 
483 80 

463 15 
248 50 
153 30 
108 -
327 75 

207 -
118 ı5 
637 50 
203 65 

97 80 

131 55 

Deniz Ln. SAK. Kasımpaşa 
Ank. Cezaevi Dir. 
Yüksek Mühendis Mektebi SAK. 
Gümüşsuyu 

" " " n " " 
" " " 
" " " 
" " " 

" " ,, 

" 
,, ,, 

" 
,, 

" 
" " 

" " " 

" " " 

22 50 Edirne Vilayeti 
1 50 İst. Belodiy~ıi 
» 90 Devlet Orman işletmesi Karısbük 

Revir Amirli~i 
lst. Belediyesi 

15-6-3') 14 -
21-6-39 15 -
21-6-39 15 -

19-6.39 ( 1 -
19-6~39 14 30 
19-6-39 14 45 
19-6-.~9 15 -
19 6-J9 15 30 

19-0-39 16 -
19-6-39 16 45 
20-6-39 11 
21-6-39 11 

21-6-39 11 15 

21-6-39 11 30 

6-6-39 15 -
2-6-39 14 3fl 

IJ-6-39 1 l -

lst. 3 üncü İcra Mem. Beyoğlu 8-6-39 17 -
Pangalti Amerikan garaj 

fst. 2 inci İcra Mem. Zindankapı 8, 12-6-39 16 -
Cad. No 74 

- . J - j ı L . A 

~eli lrct" k tir. Şnrtnnme parasız oJıırn k kon ı isyondun Vf'ri lir, Ta
Jiplerin muvakkat teminat oları 4n0 lira ve 2490 numnralı ka
nunun 2 ve: 3 maddelerindeki ve:ıaıklP komisyoncu olmadıkları
na v~ lıu i~le alakadar tüccardan olduk.laraıa dair ticaret odası 
\~sikasiyle mezkur güıı v·~ saatte komisynna müracaatlıırı. 

Müteferrik 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

200 adet çöp kovası müteahhit nam ve hesabma 16 
Haziran 939 cuma günü saat 14 de Tophanede Amirlik Sa
tmalma Ko. da açık eksiltme He alınacaktır. Tahmin bedeli 
2000 Jira ilk temiaatı 150 liradır. Şartname ve nömunesi Ko, 

istanbul elediyesinden: 
. . . sosıık 

Eınir.önünde Şeyh Mehmet G~ylanı mahalluının b•· 
tulumba s okağında 7 numaralı münhedim bina ankazınd•" alı· 
kiye kalan klllm 10 lira tahmin be~elil~. pazarlıkl~ •·~~~c ~ıı· 
tır. Evrakı Encümen kaleminde g<:lrulebılır. lateklıler _,, 
ruşluk teminat makbuz veya mektubile birlikte 2.6.939 c\I 
gttnil 11aat 14 buçuktt\ Da\mi Encümende bulunmahdırl•'./ 

- ~ 
İstanbul Merkez HAii Yaş Sebze ~8 

Meyve flatları 

- 30.5.939 Sah güoü -

6 9, Nane 
20 25, Kırmızı turp 
15 19, Taze soğan 
18 27, ,, sarmısak 
40 60, Kiraz 

Sakız kabağı kilo 
Çalı faıulyer.i ,, 
Yeşil fasulyesi ,, 
Ayşe kadın fas. ,, 
Domates kır ,, 
Bakla ,, 

demet -· " ı-, 

" 1 - , 
kllo 15, .. 
" 8, 

Araka 
Bezelye 
Semizotu 
Ispanak 

n 

" 

2,5 4, 
6 9, 
8 10, 
3 4, 

,, adı 

Erik can 
,, adı 

,, 
" 
" 
" 

3, 48 ao ,,,, 

Taze yaprak 
Sivri büber 
Pancar 
Patlıcan 

Enginar 
Hıyar 

" 
" 

3 5, 
8 1 J, 

100 -, 

Çilek yerli 
,, ,, adı 

• Ereğll 

12,50 ~ 
13 

Marul 

" 
" demet 

adet 

" 
" 

a .ı, 

140 -, 
2 9, 

2 10, 

• 
,, ,, adı " Badem ,, 

Kayıi ,, 

Vişne " 
Muz yerli ,, 

,, ecnebi ,, 

1 
1 

25 
8 

40 --Yeşil salata 
Maydonoz 
Dereotu 

100 
1 2, 

50 70, 
-,40-,60 

Ecnebi limon t 00 ad. / -Yerli n ,. ,, 4o0 4 demet 
,, -,50 -,15 Port.Alanya 100 pak· 

1STANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 
---~ 31.5.939 

O elen 
P:latlar 

CINSl 

Buğday 

Yukan Un 

Kr.Pa 

Bıığd. yumuşak eks. 6 36 
,, ıerl 5 10 5 12 
,, kızılca 

Arpa Anrııdol dökme 4 37,5- -
,, Mersin " 

Yulaf çuv. 
Keten tohumu 
Fuulye ufak 
iç fındık 
Kuşyemi çuv. 
Tiftik Kastamonu 

,, mal 
Z. yağı 1-ci 
Yapak An o dol 

,, Trakya 
Mısır sarı dökme 

,, beyaz çu. 
Peynir beyaz taze 

,, kaşer ,, 
Sansar derisi 
Bar.ak ,, 

- - -

'f IU 4 ıa 

105 - 112 20 

51 - 53 20 
60 - - -
412,5--
4 15 

23 5 26 22 
46 - 51 -

2600 4366 -

Arpa 
Mmr 
Kaşar 

Afyon . 
B. peynir 
Mercimek 
Kuşyemi 
Yaoak 

Çavdar 
Mısır 

Kepek 
Tiftik 
iç fındık 
Kutyemi 

Giden 

Dıf Flatıar 
Buğday : Liverpul 

,, Şikago 
,, Vinipek 

Arpa Anver1 
Mısır Londra 
Keten T.: ,, 
Fındık G.: Hamburır 

• L.: 

da görülebilir. İsteklilerin kanuni v~sikalarile beraber 
saatte Ko. na gelmeleri. 

Devlet Demiryolları İşletme U. MüdüriüğündeO: 

De~let ~emir!olları Haydarpaşa İşletmesi için 160~ 
adet adı kerpıç tuglası açık eksiltme ile satın atıo•cl 

Bin adedinin muhammen bedeli on dört lira 1e 
iki bin yüz liradır. 

Tuğlalar Haydarpaşa - Ankara hattı üzerindeki il 
yonlardan birinde vagoİl dahilinde teslim edilecektir· · 

1 
t 

Eksiltme 16.6.939 tarihindeki cuma günü saat 00 

de Haydarpaşada İşletme binasında yapılacaktır. ı 
Kanuni evsafı haiz isteklilerin eksiltme saatinde0 

vel muvakkat teminatlarını veznemize yatırmaları "le 

tme saatinde Komisyona müracaat etmeleri IAzııııdıt• 
Şartname ve mukavele projeleri para1ız olaralı 

Başmüfettişliğinden alınır. 

* • • 
~ 

ı adet saç tekne alınacaktır : Bak İnhisarlar Umuıı> 
il&nlarına. 

Erzak, Zahire, et ve Sebze: 

Deniz Levaz1m Satınalma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 29772 lira olan 120 bia JıilO 
rinç, 15.6.939 tarihine rasthyan perşemoe günft saat 1' 
kapalı zarfla alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur· . 

İlk teminatı 2232 lira 90 kuruı olup şartnaı11tl1 

gtın komisyondan 149 kuruı bedeJ mukabilinde alı°' 



~teldilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tan
tdecckleri lıapalı teklif mektuplarını belli gün ve saatte 
&aat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon 
lllığına makbuz mukabilinde vermeleri. 

Yaıuek Mtlhendlı Mektebi Satınalma Komiıyonundan : 

~•ıaya konulan erukın clnıi Miktarı Muhammen bed. 

JlQair, Adana bakla 1500 K. 15, 
'y trli bakla 1500 K. 4, 
Sıkız kabağı 6500 K. 6,50 
l>olnıalık domatei ıırık 3000 K. 6,50 
l)on:ıatea kır 2600 K. 5, 
l'tıe bamya 600 K. 14, 

1~ Patlıcan 55000 A. 3, 
' ~rioer i500 A. 6, 
ı'~ l'tıe barbunya fasulye 1900 K. 9,21 
ı:~ Ç,Jı faaulye 1700 K. l l, 

Ayıekadın fasulye 4000 K. 12, 
Sttnizotu 1500 K. 3,75 
lıpanak 8000 K. 5, 

~~~1:ereviz ~~gg ~: ~: 
./ lahana !SOOO K . 3,75 

Salça 550 K. 15, 
~aydeooz 13000 D. 1, 
l'aıe ıotao 2000 D. 1, 
Dereôtu 5500 D. l, 
1'1.11 2000 K. 4,50 
l\•raababar 1000 A. 12, 
liınon 30000 A. 2,50 
Pey akçui 483,80 liradır. lhaleai 21.6.939 uat 15 te açık ek· 

t ile yapılacaktır. . . 
fi 1 - Mektebin 939 mali acoui zarfındaki yaş ıebze ıhtıyacları 

4-rtname ile açık ekıiltmiye konulmuıtur. 

Münakaaa Gazeteli 

Keşnn C. MiiddPiumumili6rinden: 

Ke~an ceza cviuin 939 maıi senesi rnhayetine kadar olan 
ekmek ihtiyacı münakasaya konulduğu halde talip olmadığın
dan 25.5.39 tarihinden itibaren 5.6.39 pazartesi giinü saat la 
e kadar temdit edilmi.ş old uğundan taliplerin mezkur giinde 
Kc ~an adliye daire sinde teşckkiH edecek. komi yona müracaat
ları ilan olunur. 

Ankara Cı zaevi Dırcktörliiğtiııden : 

A rı:-.11 ra cezaevinin lıul:L.ııı 939 iptid ,m ın mayıs 940 
smııına kadar bir ~f'ne!ik ilı 1İ) cı ol rı helıl rı 960 gram itiba
rdı· ş.ntnamesinde yazılı ~ ı rı .ır dal ı inde IJır nci nevi ekmek 
21 gün müddetle ve kapalı z d u~ulılc münakasaya çıkanl· 
m ışt ır. 

İhale 2 1.ô.939 ta rılıin<' r Jıyan çıırşamba günü saat 15 de 
AnkH radn Cürnlı uriyet \liidd iumumilığ 111Je toplanan Komi&· 
yoııcJa )Bpılrıcak ı ı r. . 

l :::ıttk l i lrr ınuhaııını n bt>dclin % 7,5 ğu olan 2424 lıra 
33 kuruşluk m1Jvakka t tt' ın i ırnt verecektir. 

Eksilt meden müt~vellid rüsum, tekıilif ve damga resmı ı
lin ücretleri ve indellınce ekmeğin tahJil ücret masarifi vesair 
bilcümle masarif mütt>ahhide aiddir. 

Teklif mektublan 21.6.939 çar§aırıba günü saat l4 e kadar 
ôıra No. lı makbuz mukabilinde ikinci madd~de yazılı Komis· 
yon Heisliğ i ne verilecektir. 

Şutı.umeyi görmek ve f..ızla izahat almak istiyenlcr mesai 
saati zaıfında Cr.becidc Cezadvi Dirctörlüğüne müracaaa1leri ilan 
olun• r. 

• • • 
5000 t. ecnebi ~eker alınacaktır: Bıık Türkiye Şeker Fab

rikalar A. Ş. ilanına 2 - Bu ibtiyacların cins ve miktarlarile muhammen bedelle· 
1
' ilk temina tları, ckıiltmenin tarih ve ıckilleri hizalarında gös-
~~~ ~ 
3 - İıtekliler 939 mali ıenesine aid Ticaret Odaıı vuikala· 
aaıtereceklcrair. 
4 - Şartnameleri görmek iıliyenluin her gün ve cliıiltmiyc 

CtltJerio de muayyen gÜ;n ve aaatte Gümiltıuyunda mekteb bi
dthiliodeki Komiıyona milracaatleri ılln olunur. 

'lttGoakasaya ko· 
ltn erukııı 
tiı:ııi Mık tarı 

65000 K. 
l.!500 K. 
7500 K. 
9000 K. 
3500 K 
4500 K. 
35GO K. 

t Peyniri 1500 K. 
peyoir 4800 K. 

15000 K. 
1500 A. 
8300 K. 

70000 A. 
11000 K. 

Jı t., 11000 K. 
' 'tıı faıulye 5000 K. 

J, ~il barbuoye 1200 K. 
ı ~d 1500 K. 
Ji 'il lberclmek 600 K. 

111 mercimek 500 K. 
7500 K 
1'200 K. 
650 K. 
40ı> K. 
350K. 

Muhammen Pey 
bedeli akçcai 

9 ~o 
26 50 
27 ~5 
16 Ol 
26 00 
52 00 
32 00 
72 00 
35 00 
10 00 
5 00 

100 00 
1 60 
7 25 
7 25 

15 25 
12 
17 
15 
ıo ~o 
15 50 
25 
16 50 
25 
24 

463 15 
248 50 
153 30 
108 00 

327 75 

207 00 

118 15 

637 50 

203 65 

97 80 

131 55 

Eluiltme Eksiltmrnin 
Ta. ı;aat şekli 

19-6-39 1 1 kapalı 

19.6·39 14,30 nçık 
19.6.39 t4,45 açık 
19.6.39 15 açık 

19.6.39 15,30 açık 

19-6.39 16 açık 

19·6·39 lff,45 açık 

20-6·39 11 kap ah 

21-6·39 1 1 açık 

2 l .6.39 1 1, 15 açık 

21-6·39 11,30 açık 

1 - Mektebin 799 mah 1enesi .zarfındaki yiyecek ihtiyacları 
'tiltıaıiye konulmutlur. 

. 2 - Bu ihliyaclıırın cioı ve miktarlerile muhammen bedelleri 
'~k teınioatliırı ekıiltmenin tarih ve şekilleri hizalarında göıte· 
•tir. 
3 _ Kapalı zarf uıulilc yapılacak ekıiltmeler için istelclilerin 
ıf ınektublurını 2490 uyılı kanunun emrettiği diğer vuikalarla 
htr muayyen aaatleo bir saat evvel makbuz mukabılinde Ko-

inşaat Sahiplerine Müjde : 1 
Tepebaşındakl G A R D E N B A R Vıkıhyor 

Yıkılan Gardenbardan çıkan nadide keresteler, 22 

saire ucuz satılmaktadır. Yıkım yerme müracaat. 
• M EZ Telefon : 22574 

-- __._.-_ı .. ._ 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim 
Şirketinden: 

Kesme ve Kriıtal 5.000 (Beibin) ton_kadar ecnebi şekeri 
satın alın zıcaktır. Tediye serbest döviıledir. En geç Temmuz 
1939 sonuna kadar cif İstanbul teslimi teklif edenler araeında, 
fiat ve en kısa teslim müddeı liler tercihan nazarı dikkate alı· 
nacaktır . 

Teklif mektupları, 6 Haziran Salı günü saat 15 de Bahçe
kapu, 1'at Han 42 numarada teklıf sahiplerinin önünde tetkik 
ecıilecek ve en geç 7 Haziran 1939 Çarşambagünü Hat 12 ye 
kadar karar verilecektir. 

İstanbul jandarma Satınalma Komisyonundan: 
Cioıi ve miktarı 

Yüz bin kilo kösele 
Elli bin kilo aara vaketa 
On bin kilo ıiyab vaketa . 

Tahmin 
bedeli 

Lira Kr. 

165000 00 
125000 00 
25000 00 

315.000 00 

İlk 
teminatı 

Lira Kr, 

16.350 00 
1 - Ciıısi, mık.tarı, tahmia bedeiı ve ilk teminatı yukarda ya

zılı üç kalem kundura malzemesi kapalı zar~ ekııltmeıile 17.ö.939 
cumartesi günü saat 11 de Gedık paşadaki lstanbul Jandarma Sa· 
tınalma Komisyonunca ıalın alınacaktır. 

2 - Şartname 1575 kurut bedel mukabili adı ieçen komisyon· 
dan alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 ıayılı kanuna göre tanzim edecekleri ka
palı zarf tekfüleriui ihale günü saat IO a kadar k?miıyoııa verme-
leri ve makbuz almaları. {3ö78} 1- 4 

011 Reiıtli tine vermeleri mu k taz idi r 11ı:1!!!"ii'Y~!!ı·!! _I!i!!!!!i!!~~!!!!!~!!!"!!!Pııiı5:"!'!11i~~!!!İ!!!!!!!!!!!!l!!!!ii!!i!!• !!!!!!!!iiif!!!!!!!!!!!!ii!!!i!!!iıl 
4 lıtekliler 939 ınalı ıeouine aid Ticaret Oduı veaikala· *' -"' _, 
t<>atereceklerdir. 
5 - Şartnameleri görmek iıtiyenlerin her gün ve •ksiltmiye 

~ttI<lario muayyen aün ve 1aatte Gümütıuyunda mekteb binası 
•litıdeki Komiıyooa nıüracaatleri ilin olunur. 

Konya Cümhuriyet Müddeiumumilijindeo: 

l<onya cezaevinin bir Y'lhk ekmek ihtiyaca 5-6-39 günilndeo 
rüoClne kadar 15 filo müddetle kapalı zarf uıulile ekıilt· 

~ ltonulmuftur. 
ihale 30·6-39 tarihinde cuma aünG ıa:ıt 10 da Konya ct1ınh~· 

't lrlüddeiumumlliti daireainde İcra kılınacaktır. 
)'llliplu teklifnameluini O &Ün Hat 9 dan • evvel komiıyon r İ• 1

'llne vermiş bulunacaktır. 
l'knıek ikinci nevi yerli unuDdao haa olacak ve talipler bedel 
11ttırneoinin yüzde V 15 ğu olan 1655 lira 64 kuruşluk teminat 

~11\telelerini teklifnemeleriyle birlikte komiıyona vermiş buluna· 
~tdır. 
~ \' t.ılcarıda nevi aöıterilen haa ekmeğin kiloıu şimdiki nar k ile 
t'-ıtur. 

hııı:ı veaair bütün maaraflar mütubhide aittir. 
r;-•ıla izabat almak ve şartnameyi afüınek lateyenlerin Konya 
\tj direktörUltllne müracaatlara llAo olunur. 

Muhabere ve Münakale Vekaleti 

İstanbul Elektrik İşleri Umum Müdürlüğünden: 

ı - Muhammen bedeli 499j0 kırk dokuz bin dokuz yüz. elli 
lira tutan 28 adet muhtelif yağlı traıııformatör kapalı zarf usulile 
aabn alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 3746 25 Uç bin yedi yiiz kırk alta lira 
yirmi beı kuruftur. 

3 - Eksiltme a.7.U39 pa:ıarı e si göııö aaat 15 te metro han bi· 
nasıııın 5 inci katında toplanacak olan arltırruıt , eksiltme komiıyo· 
ounda yapılacaktır. 

4 - Bu işe aid şartnameler idare vezneıinden 250 kurut mu· 
kabilinde tedarik edilebilir. 

5 - Teklif mektuplarının şartnamedeki tarifat dairesinde ha
zırlanarak saat 14 de kadar 7 inci kattaki Komisyon katipliğine İm· 
za mukabilinde verilmit bulunması lazımdır. (3742) 

= 
imtiyaz sahibi ve ya:u işlezi Direktörü : lsmaH Girit 

Ba11ldıtı yer : Merkcı Basamevi, Galata 

1 Haziran 1939 

1 - Şartname ve keşfi mucibince parlayıcı ve patla
yıcı maddeler naklinde kullanılmak üzere t adet &aç tek
ne kapah zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

il - Keşif bedeli 16442.64, muvakkat teminatı 12~,, 19 
liradır. 

111 - Eksiltme 16.Vl.939 cumll günü saat 11 de Ka
bataşda Levazım V'! Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

iV - Şartname plAn ve keşifnameler 82 kuruı muka
bilinde Ankara ve İzmir Başmüdilrlüklerinden ve Kabataıda 
Levazım veznesinden alınabilir. 

V - İs teklilerin, mühürlü teklif mektuplarını lrnnunt 
vesaikle birlikte % 7,5 güvenme parası makbuzu veya 
banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların i· 
hale saatinden bir saat evveline kadar (Saat 10 a kadar) 
mezkur Komisyon Başkanlığma makbuz mukabilinde ver-
meleri lazımdır. (3789) t-ı 

••• 
I - 29.V.939. tarihinde ihale edilemeyen 300 top kır· 

mızı sarma kAğıdmın eksiltmesi 10 gün müddetle eski şe
raiti dairesinde temdit edilmiştir. 

11 - Muhammen bedeli 4350, muvakkat teminatı 326,25 
liradır. . 

111 - Eksiltme 8 . Vl.939 perıembe gilnU saat 14,36 da 
Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komis· 
yonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve nümuneler her gün sözü geçen Şu
beden parasız alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan günde % 
7,5 güvenme parasile mezkur Komisyona gelmeleri. (3867) 

• • • 
I - Şartname ve numenesi mucibince 

0

18.000 kg. Baş 
ıpı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli 9900, muvakkat teminatı, 
7 42.50 liradır. 

ili - Eksiltme 13.VI.939 pazartesi günü saat 15 te 
Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komis
yonunda yap ılacaktı r . 

iV - Şartname ve numunesi her gün aözü geçen Şu
beden parasız alınabilir. 
. V - isteklilerin mühürJü teklif mektubunu kanuni ve· 
saikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek kapalı zaıflarını ihale gUnü ek
siltme saatinden bir saat evveline kadar mezkur Komisyon 
başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

(3737) 2-4 

• •• 
1 - 11.V.939 tarihinde 7 adet tehammür kabına talip 

zuhur etmediğinden şartname ve planı mucibince yeniden 
pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli 23000 lira muvakkat teminatı 
1725 liradır. 

111 - Pazarlık 12.Vl.939 pazartesi günü aaat 15 de 
Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komis
yonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözfi geçen Şube ile lzmir 
ve Ankara Başmüdürlüklerinden 115 kuruş bedel mukabi· 
linde alınabileceği gibi planı dn görülebilir. 

V - Münakasaya iştirak etmek isteyen firmalar ve
r ecekleri malzemenin teferruat ve evsafını gösterir teklif
lerini münakasa tarihinden 10 gün evveline kadar inhisar· 
far Umum Müdürlüğü müskirat fabrikaları şubesine ver· 
meleri ve münakasaya iştirak vesikası almaları lazımdır. 

VI - Eksiltmiye gireceklerin % 7.5 güvenme parala· 
rile birlikte mezkur Komisyona gelmeleri. (3653) 3-4 

••• 
I - ( t 92.000) takım likör etiketi müteahhit hesabına 

pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 
il - Pazarlık 5. VI.939 pazartesi günü saat 16 da Ka· 

bataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

111 - Şartnam~ler her gün sözü geçen Şubeden pa
rasız alınabileceği gibi nllmuneler de görülebilır. 

iV - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve 
saatte % 7,5 güvenme paralarile mezkur Komisyona gel-
meleri ilan olunur. (3631) 3-4 

DIŞ DEPOSU ....... 
M. İ B R A H İ M B E R K M E N 

Türkiyenin en zengin çeşitlisi 

--- v e e n a s r i D i ı D e p o ı u d u r. 

Daimi bir sergiye maliktir. ,--

iıtanbul, Makulyan Han No. 2, 3, 4, 5 
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3 MUIS Pırs 450 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui MÜ t e ah h it ı erin Takvimi 

Objet de l'adjudication 
Mode Prix Caution. 

d'adjudicat. eıtimatif proviıoire 

A) Adjudications au Rabais 

Lieu dfadjudication et du 

Cahier deı Chargos 
Jours Heures 

Con•tructlona - R6paratlons -Trav. Publfcs-MattlrJal da Conatructlon-Cartographle 

Ouverture puib ıırteaie.n 

Tray. terra11ement ıur route Kozlu·port 
Ereğli 

Rip. chau11ee ı route Bartın-Amasra 
,, ,, ,, Er~ğli Limanı-Devrek 

,, ,, ,, Bartın-Safranbolu 

Trav. agrandi11ement reseau inetal. eau 
potabl~ İ,parta (cab. eh. P• 262) 

Publlque 

Pli eateh. 

n 

,, 
" 
" 

lnıtall. et constr. deı depôtı frigoriflquea ,, 
et fabrique de glace a l'abattoir de Trabzon 

512 -

54000 -

16723 -
18641 -
21881 -
52314 64 

18000 -

4050 -

1254 -
1398 -
16H -
3685 76 

1350 -

Dir. Comptabilite Partlculiere 
Uzunköpril 

Vil. Zonguldak 

" " 
n " ,, ., 

Municip. İıparta Dir. Restauution 
Municipale 

Münicip. Trabzon 

1 mois a partir 
25-5·39 
15-6-39 11 

15-6-39 1 l 
15-6-39 11 
15-6-39 1 l -
17-7-39 15 -

9-6-39 13 -

Conatr. hain avec in.tal. d'haporation ,, I0103 10 757 73 ,, Karahallı 23-6-39 15 -

Prodult• Chlmlqua• at Pharmaceutlquaa·lnatruments Sanll•lraa-f ournlture pour Hopltaux -------::---.._______ , -· -- - -
MEdicamentı Publique 3000 - 225 - Municipalite İzmir 16-6-.39 16 --

Blectrlc116·Gaz-Chauffaae Central (lnstallatlon •t Materlel) 

Tranıformateur rraiaseux: 28 p. (cab. eh. Pli each. 49950 -
P. 250) 

Hablllement - Chauesure• - Tle•u• - Culr• 

E11ule-main: 5000 p. 
Blouae en lıloe: 1000 p. 

Publique 

Trevaux d'lmprlmerle - Papelerla 

Papier rouı01 pr. emballage: 300 P• (aj.) 

Trenaport • chergamenl • d6chargemenl 

" 

1750 -
1500 -

4350 -

Charıement et dechargenıent charbon PJi cach. 25595 09 

Combu•tlbla - Carburant- Hullea 

Masout: 100 t. 

Dl ver• 
Gre a gri 6000 -

Seau pr. ordure.: 200 p. 
Briquu en terre: 150000 p. 

Provlalon• 

Paln (aj.) 
Suere carr6 et criıtallia6: 5000 t. 

Publique 

" 

2000 -
2100 -

Riz: 120 t. (cab. eh. 149 P) Pli cach. 29772 -

Pain (l an) 
Legumea et citrons: 23 lota 
Pain: 65 t. 
Sucre: 12,5 t. 
Riz: 7,5 t. 
Yoghourt ıilivri: 9 t 

• 
Publique 
Pli cach 
Publique 

" 
" Olive1: 3,5 t.-buile d'ollvea: 4 ,5 t.-savon: 3,5 t. ,, 

Fromage kacher: 1,5 t. -id. blane: 4.8 t. 
Lait: 15 t.-yoıhourt: 1500 taıses " ,, 

le k. O 09,50 
,, o 26,50 
" o 27,25 
,, o 16 

Beurre: 8,5 t. 
Oeuf; 70000 p.·olgnons: 11 t.·po•mu de 

terre: l 1 t. 

Pıi cach. le k. 1 -
Publique 

Haricota 1ecı: 5 t.-haricotı barbunya: 1 ,2 
t.·poiı cbiche: l ,5 t.-lentilles noireı: 
600 k. - ld . rouge1: 500 k. 

" 

Farine: 7 ,5 t.·macaronis: 1,2 t.-ıenıoule: 650 k. ,, 
vermicelle: 400 k.-poudre de riz: 350 k. 

B) Adjudications a la surenchere 
Moteur Dieaell Publique 
Decombrea bati11e Gre a gre lO -
Tronc de pin: 2184 p. Publique 
Autori1ation d'exploit. pr. 6 autobuı 

entre Takıim·Yenimahalle 
Pilıcea de reebange de camion marque Volvo Publiqu6 

Briquea refraetaireı: 500 p. ete. ,, 

3746 25 Dir. Electr: İıt. 

131 25 
112 50 

Com. Ach. Iat. Topllane 

" ,, 

3.7.39 15 -

16-6-39 14 30 
16-6-39 1~ -

326 25 Com. Acb. Econ. Moaop. Kabatacheı 8-6-39 14 30 

1919 63 tere Expl. Cb. fer Etat Haydarpafa 22-6-39 11 -

450 - Com. Ach. Dir. G~n. Fab. MU. Ank. 5-6-39 15 30 

150 - Com. Ach. Int. Tophane 16-6-39 14 -
tere Expl Ch. fer Etat Haydupaşa 16-6-39 11 -

Procureur Gen. Keşan 5-6-39 15 -
S. A. T. deı Fabrique de jusqu'a fin juiJlet 939 

Suere 
2232 90 Com. Ach. lnteod Maritime 5-6-39 14 -

2424 33 
483 80 
463 15 
248 50 
153 30 
108 -
327 75 
207 -
118 15 
637 50 
203 65 

97 su 

131 55 

KHımpaşa 

Djr, Perıltenciers Ank. 
Com. Ach. Eco)e log. GQmütsuyu 

" ,, 
" " 
" ,, 
" " 
" n 
n ., 

" ,, ,, 
" ,, 

" 
,, 

" 

22 50 Vilayet Edirne 
1 50 Com. Perm Muiiİcip. lst. 

9 00 Chef Revir Exploit. Foret Karabük 
Com Perm. Municip. İst. 

21-6-39 15 -
2l-6-39 15 -
19-6-39 11 -
19-6-39 14 30 
19-6-39 14 45 
19-6-39 15 -
19-6-39 15 30 
19-6-39 16 -
19-6-39 16 45 
20-6-39 1 l 
21-6-39 11 -

21-6-39 1 l -15 

21-6-39 t 1 30 

6-6-39 15 -
2-6-39 14 30 

13-6-39 11 -
I0-6-39 

2eme Bur Edcutif let. Amerikan .~-6-39 17 -
Garage Panralti Beyoğlu 

2•me Bur. Executif lıt. Zindan- 8,12-6-.~9 16 -
kapl Cııd. No 74 

----------------------------------------------------------------·---------..... 
b) MUZAYEDELER 

rn qz 2C!± 

Devlet Orman işletmesi Karabük Revir Amirliğinden : 

Karabüke 24 kilometre mesafede bulunan büyük düz 
bölgesinin uzun güveç deposunda istifte mevcud kamyon
la nakliyata müsaid 2184 aded muadili 1781 metre mikab 
624 deıdmetre mikab köknar tomruğu açık arttırma ile sa
tılaçaktJr. 

Tomrukların ayrıca baş kesme payları mevcnd ve ka· 
bukları soyulmuş olup hacim orta kutur üzerinden hesab· 
lanmıştır. 

Tomruklara aid şartname Ankarada Orman Umum 
Müdürlüğünde ve Ankarada İstanbul Orman Ba şmllh~dis 
Muavioliklerinde ve Karabük' .. e Devlet Orman İşletmesi 
Revir Amirliğinde görülebilir. 

Tomruklarm muhamme,1 bedeli 9 lira 90 kuruştur. 
İsteklilerin % 7,5, mw'ıakkat pey akçesile 13.6.939 gft· 

nn ıaat 11 de KarabU~t~ki Revir merkeıine • tlr~aatleri. 

Cuma 2.6.939 

. 
Köprü ioş. (Nafıa Vekaleti) No 1030 
Emaye tank (İohlııarlar U. Müd.) No 1032 
Süpürge ,, ,, ,, No 1061 
Pirinç levha ve çinko (Tophane Lvz.) No 103~ 
Yaylak çelık (D. D. Y. Ank.) No 1031 
Fren bava eevlc borula ra (D. D. Y. Ank) No 1031 
Kompresör yagı ,, ,, ,, ,, No 1060 
Hamızı kibrit ,, ,, ,, ,, No 1060 
Rize kasabası ba rılaıı tanzimi Rıze Beled.) No lfö9 
Fluıpat (Aık. Fabrikalar) No 1059 
Çam direk ve kalas (İst. Elektrik İşleri) No 1060 
Benzin tankı inş. (M. M. V.) No 1060 
Hangar inı. ,, ,, ,, No 1060 
Yoğutt (Ank. Lvz) No 1060 
Ev inş. (Sümer Bank U. Müd.) No 1061 . fı l' 

Manganez cevheri nakli (Sümer Bank Karabük demir ve çelı~ 
No 1062 

• Katışık odun (İzmir Orman Çevirge Miid) No 1063 ı'-' Gt 
Garaj 1aotral tamir atelyeıinin ikmal inş. (fzmir Beled.) No . t' 
Motorin ve benzin (İzmir Beled.) No l06J 
Zeytin ycı§'ı (Manha Tümeni) No 1063 
Otoklav ve ameliyat maaa11 (Kütahya Vil.) No 1064 
İnhiearlar mamul4tı nakli (lzmir İııbiurlar BıtmUd.) No ıoe6 
Odun (Bolu Beled.) No 1068 
Yazlık ve kıı!ı'k elbiee (Kayseri Kültür Direk.) No 1070 
Maden kömürü ınakioe yatları ve uraç itleri (Çorulll 

No l072 
İnhisarlar mamulatı nakli (Adana İobisarlır Başmild.) No l~afl 
* Ekmek ve yemek artıkları (Galataaaray Liaeai SAK.) N° 
Yol tamiri (Kütahya Vil.) No 1073 

Memento des Fournisseur• 

V eadredl 2.6.939 

Metorlne et beozine (Municip. lzıwıir) No 1083 
Huile d'olıveı (Div. Mloiea) No 1063 
Autodave et table d'operatlonı (Vil. KGtabya) No 1004 ı' 
Tranıport d 'articlu monopoliseı (Dir. Pr. Moa lzmlr) No l 
Boiı (Municlp. Bolu) No 1068 
Habits d'ete et d'hiver (Dir. Culture Kayaeri) No 1078 
Houille, huileı pr. machioe et trav. aellerie (ManiclP• 

No 1072 1 
Transport d'artlcleı moııopoliıb (Dir. Pr. Menop. Adaaa) ~' 1 

1 

• Mor.eeaux de pain et rute dtlrepaı (Lycce GalataHray) 1 

Repar. route (Vil Kiıtahya) No 1673 
Coaıtr pont (Min. Trav. Pub.) No 1030 
Tank emaille (Dir. Gen. Monop.) No 1032 
Balai ,, " " No 1061 
Lr. iton f n plaque et zinc (lnt. Tophane) No 1032 
Acier pr. ressort (Ch. Fer Etat Ank.) No l031 o.ll 
Tuyaux d ' echappemeot d'air de freina (Ch. Fer !tat) No ~ 
Huile pr. compreaıeur ,, ,, ,, No ı_., 
Adde sulfurique ,, ,, ,, No 1 
Dressemcnta earte bourg Rlze (Munip. Rize) No 1059 
Flusapat (Fab Mil.) No I059 
Pote.ıux en boiı de ıapln (Dir. Gen. Elecfr. fıt.) No ı060 
Conıtr. tank pr. benzine (Min. Def, Nat.) No 1060 

,, hangar ,, ,, " No 1060 
Yoıhourt (lnteııd. Ank.) No 1060 
Conıtr. maiıon (Dir. Gen. Sümerbank) No 1061 
Transport minerai mangan~H (Fab. Fer et Acler 

Kı.rabük) No 1062 
* Boiı melange (Dir. Foretı izmir) No 1063 
Achevemcnt eonıtr. atelier repar. garage eeutral 

No lc63 

Cinai 
Blok 
Krible 

yerli depoda 

" ., 
,, ecnebi · ,, 

Mariolave yerli ,, 

" Tüvenan 

" Kok 

,, bonkerde 
,, depoda 
,, bonkerde 
,, fabrikada 

,, ecnebi depoda 
Sömikok yerli ,, 
Petrol dökme toptan 

,, toptan çift teneke 
Benzin perakende 
Motorin 

tonu 
,, 

" 
" 
" ,, 
" 
" ,, 
" ,, 
kiloıu 

litreıi 

klloıu 

en •• 

1400 -

1200 -

1100 -


