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Umum Tüccarlar n ve ü eahhi 1 

----w-- a) MUNA A Po ALAR tKONOMi 11', - ... W&-ŞiRKET 'ı 
1 

1 HAREKETLERi " 

(C) Altıncı maddenin (2) inci 
fıkrası : "bu gibi e.hamın tediye 
edilmiş üzerinden yü:ıde 18 ve da· 
ha ziyade" kelimelerinin yerine 
"üç sene veya daha fazla" keli
meleri~ikame edilmek ıuretile tadil 
olunacakhr. 

____________ __, __ __,, ____________________________ ...... _... __ 

H BERLE --===' J. V. Vlttol vo Kamp ani 
limited şlrı~ ti __ ......, -- - (D) Altıncı maddenin (2) inci J. V. Vittol ve Kampani Limi-

fıkrasının lB) bendi: Yüzde 18 ve-
lllllzler t500 Balya hububat, yaş ve kuru me} vaiar, tet şirketi hissedarlar hey'eti umu- ya daha fazla" kelimelerinin yeri-

'- b t" ı 23 ·ı 387 J c:o miyesioin 938 senesi nisanının 20 'apak Sıparlf ettiler ne a ı yağ ar mı yon . " ne "üç sene veya daha fada" ke-
ll·ra '-ıymet'ındedı'r. incı çarşamba günü Türkiyede İs-""' i limeleri ikame edilmek suretile 

İngilterenin Braknord fabrikals.
larafından piyasam11;a yeni ti f

ıiparişleri gelmiştir. Verilen 
~lGınata göre bu siparişlerin 
~tarı 1500 balya, yani takriben 

bin k:lo kad. rdır. So\•yel Rus
Ilı aldığı mallar ayndır. Muh

lif ecnebi firmaları tarafında da 
beş gün içinde otuz bin kilo 

d,r tiftik satın alınmıştır. Sati
ttıalların kaliteleri Eskişehir, 

~\'adin, İlgın cinsleridir. Es~işe
'8'' 112,5, Bolvadin 111, llaın 

· Ayaş 106, Gerede yatlı malı 
~Uruttan muamele yapılmııtır. -·---
lrakyadan Yapak 

Geliyor 

Almanyanın dörtte iki buçuk tanbulda kain stanbul hanında vu- tadil olunacaktır. 
nisbelindeki gıda maddelerini Bal- ku buJnn fevkal'ade bir içtimunda 
kanlardan ithal eylediği m hak· atideki hususi kararlar usulü dai
kaktıı. Romımyanın hububat ve resi• de ittihaz kılınmışt ır. 
zahire ihracatı bi:ı:den yüzde yirmi Kararlar 
beş nisbetinde fazladır. Bulg ris· l • 936 senesi birinci teşrinin 
tan ise yaş üzüm, yaş meyvu \•e 1 inci günü şirketce sermayenin 
sebze ihracatile Almanyada mü- tenzili hakkında itlih~z kı , ı an hu
him bir gıda boşluğunu doldur- susi karan teyiden : Beheri (7) 
maktadır. İngiliz liralık (15.000) adet hoizi 

Almanyanın Türkiyeden ithal rüchan esham ile beheri l9) şı lin· 
ettiği mallar şu•lardtr. Jik (544.44 ~) adet adi eshama mün-

Hayvani yağlar, hayvan nıalı· kaıem (349.999) İngiliz lirası l 16) 
sulleri ve mamulatı, kemik, boy- şilin olan şirket sermayesinin be
nuz, muhtelif deriler ve mamulatı heri (5) fngiliz liralık ( 15.0DO) ndet 
ve kırıntıları, yün ve ipliği, kıl haizi rüchan esham ile beheri (9) 
ve ipliği, yün paçavralan (köylü- şilinlik (544.444) adet adi eshama 
lerden toplanan çorap paçaları), münkasem (319.993) lngiliz lirası 
halı, keçe, balık konservası, ke- (16) şilin tenzili ve bu tenzil mua
silmiş tavuk, kürk postları, av de· melesinin tediye edilmiş bnl~nan 
rileri, her nevi zahire ve hu bu- ve (şirket ihtiyacııtından fazla} olan 
bat ve tohumlar, yaş ve kuru sermayeden (kaffesi ihraç ve be-

---
TUrk Endüstri v Tecim 

nontm Şirketinden 

Tür· Endüstri ve Tecim Ano-
ninı Şirketi hissedarlar heyeti umu· 
miyesi 22.6.1939 tarihli perıembe 
günü saat 11 de Ankara' da Ye
nişehir, Karanfil Sekatında kain 
hususi daireıinde fevkalade suret-
le toplanacaktır. Şirket esas ma
kavelesi mucibince liakal yüz hiı
seye malik hissedarların hAmil ol
dukları hisse senedleri veya bunu 
müsbit vesaiki içtima gününden 
bir hafta evvel Ankara'da şirket 

merkezine, iş, Ziraat Bankalarına 

veya Sümer Banka tevdi ederek 
birer duhuliye varakası almaları 
rica olunur. l:>on piyasamıza Trakya ve 

dırmadan yapak gelmi,tir. Ge
fatla mallardan bir kısmı aa
'ttır. Almanların bn cins mal-

meyvalar, pestil ezme, nebati yağ- delleri tamamen tediye edilen) vu· RUZNAME 
lar, baharat, tütün, tömbeki, ne- karıda yazılı haizi rüchan esha- ı 1 - Şirketin tesi~ .ve tasfiyesi 

b d '"kr. tü köl ı · ı mın her birine (2) ş r ingiliz lira"'ı l hakkındıı idare meclısı raporunun at o un Vd : erı, sovan e.r, • talip olmaları piyasayı kuv
Utndirmiıtir. Sovyetlere mal 
t'111 firmalar ayrıca büyük 
ilerde mal kapatmaktadır· 

tıbbi nebatlar, nebat hulasaları, iade edilmek ve mezkur haizi rÜ· okunması : 
muhtelif ataç lı.üt<ik ve ıövdeleri, chan eshamın b herinin itibari kıy· I 2 - Tasfiye memurunun tayi
kağıt kınntı ve parçaları, panwk, meli (7) İngiliz lirasından (5) fııgi· ni ve salahiyetlerinin tesbiti ; 

k k · · l'kl · h liz lirasına tenzil olunmak suretile 1 3 - Tasfiye murakıbının inti-cten, encvır, ve ıp ı ert, mu -

lrakyalar 62 - 64 Antalya ve 
tir ınallan 54 - 55 kuru' arasın
ır. Yerli fabrikalar lzmirden 

t lbıntakuı yapaklanndan altı 
balyalık büyük bir parti mii· 

>-. etmişlerdir. 

l'f ki . icrası · ı habı. te ı taş Te topra ar ve anlı- ı ~~~~~~~~~~~~~ 
muan madeni, krom madeni, tıbbi 2 - Sermayı:nin bu suretle ten· 
ve kimyevi cisimler Te boyalar 2ilinden sonra şırketin dyevm mev· Kliring hesapları baki-
ve hulasalar, ipek ve iplikleri, cud adi eshamının temettü ve illi· yeleri ve kredili ithala-
kuru sebzeler, kur9un ve halitası, re hakkındaki bil'cümle hukukunu ta ait taahUtler 
çinko ve halitası, tiftik, teneke aynen haiz olmak üzere beheri 

1 
parçaları, pamuklu paçavralar, (9) şilinlik (66.666) adet munzam - --

-.... _.__ mnhtelif kiiııpeler. adi esham ihraci~e şirket sermaye· Türkiye Cumhuriyet Merkez 
- .. klyeden Almanyaya sinin (349.999) lngiliz lirası (IO) Bankasından alınan heııap hülasa· 
' şiline iblağı ; larına göre 3.6.939 tarihindeki 
S-ılan İhracat Senede Taklit hiç bir zaman 3 _(Sermayenin bu veçhile ten· kliring hesapları bakiyeleri. 
62 Milyon Lirayı aslının yerini tutamaz zili şartile ve tenzilinden sonra) CETVEL 1 

Oeçlyor M u·· N A· K A s A şirket nizamnamei dahilisinin ati- ' 
A I de.ki. şekilde tadili takarrur et- Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban· 
"lı:nanya lat• Nar.ırı, geçô!nde 
ltdi"'i bir nutukta Almanyanın GAZETESi ı mışhr. 1 kasındaki kliring hesapları borçlu 

• (A) Eeşiuci maddenin (1) Nu· bakiyeleri 
' durumunun çok iyi olduğunu Raki'psı"zdı'r l f k t 1 k mara ı . r.ısı ayyo .ınaca ve 
dettikten sonra Alman .. ayı ik- u l k t 

J onun yerine atideki fıkra kaim ola· ınem e e Miktar T. L. 
i bir çember içine alabilme- 1 cakhr. 1 -----
ittıkinıu: olacax.ını ilave etmiı- Mahrukat Flatları B l 'k 5 ı (1) Şirketin hali hazırdaki ser· e cı n 

' Almaayadau gelen haberlerde · maycsi: İşbu madde ı'le mu··tenkı'p Çekoslovakya ı lstanbul Piyas&11 
'-lemlekette bütün tedbirlere maddelerde tasrih edilen hukuk Finlandiya 
lııa•hrumiyetlere ratmen zıda • Blok hai:ı olma • üzere beheri (5) lngi· Fransa 
cleluiaia hayatı koruyabilecek Yerli depoda t. 1600 ı lir. liralık ( 15.000) adet haizi rÜ· Holrmda 
•ılı}ıı ıarllara uygua bir tar:r.da . Krlble chan esham ile beheri (9) şilinlik !ngiltcre 
'-tıe hllmenin çok güçleştiti Yerli depoda t. 1400 - 1450 j (611.11 O) adet :ı-di eshnma müııka- !spanya 
• Üı:naktadır. Veaika usullerinin Ecnebi - - 2450 . sem (349.999) lngiliz lirası (IO) şi· !sv~ç 
•ltı bir kontrolün tesis edilmit " " 

1 

lindir. !svıçre 
••ına ratmen, halk her gün 1 Marlnlave (B) Beşinci maddenin (2) Nu- ltalya 
'-ıtıtıniyetsiditini izhar etmek-

1 
YerH depoda t. 1200 - 1250 1 maralı fıkrasında atideki tadilat Macaristan 

tekinmemcldedir. Almanya ile bonkerde t. 3lşi. t yapıla<!aktır: Norveç 
... leketimi:z arasında 934 sene· " 1 (a) Evveli ile başlayan fıkra Romanya 

il itibaren artmaya batlamış 

ticari münuebetlerden anla
tı uzere bu tarihte Alman· 

TUvenan 1 tayyolunacak ve onun yerine ati- S. S. C. İ. 
Yerli depoda t. J IOO - 1150 deki fıkra kaim olacaktır. Y ııgoalavya 

,, boukerde t. 28~i· I "ETvela: Haizi rücban eshama Yunanistan 
Kok vakıt vakıt tediye edilmiş olan ve· 1 CETVEL 2 

649,600 
3,249,600 

819,609 
3.409, 100 

705,200 
l ı,5n,5oo 

277,900 
3,051,500 

823,300 
2,227,500 
1,396,200 

704,300 
2j5, 100 

1,019,900 
486,700 
75,600 

lllemleketimizdeo ithal ey
llluhtelif ııda Ye sanayi mad· 

"i•I• kıymeti 34.409.683 lira Yerli fabrikalar t. - - 1650 
935 ıenesinde bu miktar Ecnebi depoda t. - - 2450 
,837 liraya yükaelmiş ve j Sömikok 

1 
ya tediye edilmiş itibar olunan be-
delleri ü:ıerinden 31 birinci kar un Muhtelif memleketlerin Merkez 

11934 taribind~ı~ itibaren senevi Bankalannda t~tulan kliring be 
ytızde altı kabılı teraküm ve ha· saplarındakı alacaklarımız 

izi rüchan fai:ı ita edilecektir. Memleket Miktar T. L. 
(b) "Saniyen ile başlayan fı- ----- -----

'ttıesinde iki milyon iazlaıı , 
~.209,633 liralık mal ihraç e- ' Yerli depoda t. - - 2150 
İttir. Bu mallann yi:ıde kırkı Petrol 

en ııda maddelerini teşkil ı o~k t t k 1tte . o me op an . 
~ dır. 1 Toptan, çift teneke 

d111 maddeleri araııada bulu- 1 
"ıallanmıaın 938 ııenesindeki Benzin 

~ç •a:ıi1etinde hayvan mahaul· Perakende litresi 
Qlarak 767.227 lira, :r.ahlre, } MOIOl"ln k.- -

• 

inada "haizi rüchan erobam hamil· Almanya A. Hesabı 

14 75 lerine" kelimelerinden sonra 1933 ,, 8. Heıabı 

485•00 11934 ve 1935 yıllarında munzam Estonya 
' faiz olarak tevzi olunan ve mik-

tarı berveçhi muharrer (12.000) in- Letonya 

15 20 giliz lirasına baliğ olan mebaliğ Yunanistan 
' dahil olmak üzere kelimeleri der· Lehistan 

7 ,50 cedilecektir. İtalya 

6,181,300 
69,200 
4,000 

25,800 
ı 13,900 
30,000 

inşaat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

Balıkesir İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 

Y aptlacak iş : İnhisarlar Başmüdüriyet binasının önün· 

deld iliata duvarının demir parmaklık ve kapılarile Başmii
düriyet binasının pencere ve kapılarının ve Başmiidürlük 
odasının yağlı boya ile boyanması. 

İhata duvarile Başmüdüriyet binasının hariç ve dahili· 
nin badanasıdır. 

Şartnamesi Başmüdüriyet binasında idare mutemedi 

nezdindedir. 

Mesai saatleri zarfında her gün görülebilir. 
Pazarlık 26.6 939 pazartesi günü saat 15 de Başmüdü

riyette müteşekkil komisyon huzurunda yapılacaktır. 
Keşif bedeli 657 lira 63 kuruştur. 
Muvakkat teminat 49 lira 35 kuruştur. 

Badenıye Belediye Reisliğinden : 
Tahminen 20 hektar sahaaı bulunan Batlemye lr6yöain 

hali hazır' hartasmtn şartnamesine göre yaptırılması on beş 
gün müddetle münakasaya konulmuştur. Muhammen bedeli 

400 liradır. Taliplerin vesikalariyle birlikte Bademye Bele

diye Reisliğine müracaatları ilan olunur. 

Sümerbank Umum Müdürlüğünden : 

Türkiye demir ve çelik fabrikaları idare kantin labora· 
tuvar, garaj kapıcı binalıuı inşaatı vahidi fiat esasile ve 

kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
İşbu inşaatın muhammen keşif bedeli 2i0,993,53 li

radır. 

EkRiltme evrakı 25 lira mukabilinde Sümer Bank mua
melat Şubesinden alınabilir. 

Eksiltme 20.6.939 sah günü saat 16 da Ankarada Sl\· 
merbank umumi müdürlük binasında yapılacaktır. 

İstekliler teklif evrakı meyanına şimdiye kadar yapmıı 
oldukları bu kabil işlerle bunların bedellerine ve hangi ban

kalarla muamelede bulunduklarına dair vesikalarını koya
caklardır. 

Muvakkat teminat miktarı 14.600.- liradır. 
Teklif mektuplarınr havi zarflar kapalı olarak ihale gü

nü saat 15 e kadar Ankarada Sümerbank muhaberat şu
besine teslim edilecektir. Posta ile gönderilecek tekliflerin 

nihn yet ihale saatinden bir saat evveline kadar gelmiş ve 

zarfların kanuni şekilde kapatılmış olması lazımdır. 
Müesssese bu inşaatı taliplerden dilediğine vermek 

veyahut münakasayı hükümsüz saymakta tamamen ser

besttir. 

Sinibisar Belediyesinden : 

Kaealı zarf usulile bir ay müddetle eksiltmiye çıkarı
lan 6048 lira bedeli keiifli Sivrihisar kasabası elektrik 

santral binası inşasile ahşap direkler yapılan eksiltme neti· 

cesinde talip çıkmadığından arttırma ve eksiltme kanunu

nun 40 ıncı maddesinin son fıkrasına tevfikan iıin bir ay 

içinde pazarlıkla yapılmasına karar verilmiştir. 

Pazarlıkla işi yapmağa talip olanların 30.6.939 cama 
günü teminatlarile birlikte Sivrihisar Belediye daireainde 

hazır bulunmaları ilin olunur. İsteklilere şartname örnekleri 
meccanen gönderilir. 

.,.. ~ ... ~ 

Taksim bahçesinde hayuz makina ve elektrik dairesi 
inş. : Bak lst. Daimi Encümeni ilanlarına 

İlaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lev 

Ankara Belediyesinden : 

1 - Belediye sıhhat işleri ihtiyacı için alınacak 300 kilo 
bam Krezil ile 3000 kilo Sulfatdöfer on beş gün müddetle afık 
eksiltmeye konulmu§tur. 

2 - Muhammen bedeli 2160 liradır. 



9 Haziran 1939 ~i akasa Gazete!l 

Bu gün ilan o unan münakasa v müzaye eler i t 
Cinıi Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gnn Saat 

A) Münakasalar 
ın,aat, Tamirat, Nafia ı,ıerl, Malzeme Harita --
İhata davarı badana ve tamiri 657 63 49 35 Balıkt:sir İnhisarlar Başmüd. 26·6·39 15 -

Badem ye köyünün halihazır baritasının 400 Badeıoye Beled. 

tanzimi: 20 hektar 
Türkiye demir ~e ~eJik fabrikaları idare Kapalı z. 270993 53 14630 - Sümerbank U. Müd. Ank. 20.S 39 16 -

kantin laboratuar garaj ve kapıcı bi· 
nalan in,. (şart. 25 L.) 

Mecidözü ilk okul binası inş. (1 kısmı) Aç. eks. 9221 21 691 59 Çorum Vilayeti 23-6-39 15 -

Çorum memleket hast. intaniye pavyonu Kapalı z. 13672 85 1025 46 
" " 

23-6-39 14 -

ikmali inş. 
Defterdarlık binası tamiri Aç. eks. 1631 94 İıt. Defterdarlı~ı 26-6-39 14 

Sivrihisar kasabası elektrik santral binası Paz. Sivrihisar Belediyesi 30-6 39 
inşaaile ahşab direkler (temd.) 

Kırşehir kasabası su projes tanzimi ,, 2700 - 2(12 50 Kır!iehir ,, 17-5-39 itib. 1 ay 

118çlar, Klinlk ve ispençiyari aUit, Has ane Lvz· 

Ham krez.il: 300 k.-sülfat döfer: 3 t. Aç. eks. 2160 - 162 - Ank. Belediyesi 23-6-39 11 -

Elektrlk·Ha~!gazı-Kalorlfer ,tesisat e malzeme 1) 

Telefon kabloları muhtelif cinı 
Fincan 2 No. lu: 50003 ad. (temd., 

Kapalı z. 
Aç. eks. 

5960 -
12500 -

Mensucat, Elbistı, Kundura, Çamaşır v.s..: 

Fotin: 6250-6750 çift Kapalı z. çifti 4 65 

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Otobüs idareıi için karne: 5000 ad. 
Maliye ıanayi, tapu ve kadastro ist.ıı.tis· 

tikleri bastırılması 
Adliye ve Maarif istatistikler bashnlması 

Kereste, Tahta va saire 

Paz. 103 -
,, 

" 

447 - İzmir ve fst. Telefon Müd. 
937 50 P T. T. Lvz. Müd. Ank. 

2351 80 Emniyet U. Mfid. Ank. 

14-7-39 10 -
31-7-39 1 ı -

26-6-39 15 • 

7 75 Ank. Belediyesi 16-6-39 10 30 
Başvek. istatistik Gen. Direk. Ank. 26-6·39 15 -

,, 26-6-39 J 4 30 

Saodıklık kesilmiş tahta, yerli vaya ecne· Paz. 
bi malı 4711 m3 (tart. 855 krş.) 

m3 30 veya 10599 75 İnhisarlar U. Müd. 
d6 30 veya &2825 75 

26-6-39 14 -

Nakliyat Boşaltma - Yükletme 

inhisarlar mamulatı nakli Aç. eks. 

Mahrukat, Benzin, Maklneyağlaırı v.s. 

Benzin: 1 t. ga:ı.: 1555 k.-odun: &00 t. 
Mazot: 77 t.-makina yağı 4,5 t.-ben· 

zin 1,8 t.-gaz: 300 k.-stopi: 75 k. 
Mangal kömürü: 8 t. meşe oduuu: 185 

çeki-fırın odunu: 200 çeki-meşe 
odunu: 45 çeki 

MUteferrlk 

Aç eks. 
Kapalı z. 

Aç. ekı. 

8 ve 2 no.lı teknelere vazedilecek maki· Paz. 
nelerin montajı iş. 

7937 50 

1950 -

Çamaşır yıkanması: 115000 parça 
Flüıpat 92890 k. (temd.) 

Aç. eks. beb. O 04 
3715 60 

Erzak, Zahire Et, ve Sebze· 

Süt: 14 t.-YoA"urt: 12 t. 
Sığır eti: 1 1 t. 
Ekmek: 50 t. 
K. fasulye: 20 t. 
K. n 63 t. (temd.) 
Yulaf: 50070 k. 
Ekmek: 86250 k. 

,, 40 t.-et: 7 t.-ıadcyağ: 3 t.-
ı.eytin yatı: 1,5 t.-toz şeker: 2,5 t.
ıabun: 2 t.-mercimek v.ı. erzak 28 
kalem 

Sıjır eti: l 05 t. 
Süt: 60 t. (temd.) 
Yoğurt: 50 t. (temd.) 
Butday kırdırılması: 1500 t. 
Ekmek: 138,7 t. 

(B Müzayedeler 

Belçaka malı tipoğraf matbaa makinesi 

Mermer: 90, 16 m 2 
Çam ağacı: 1408 m 3 (temd.) 
Yün ipliği: 3 1andık 

Tek taşlı . yüziik pırlanta: 8,65 kırat-tek 
taılı bir çift kiipe: I0,60 kırat-parlan· 
ta kolye; plak iğne ve bilezik gibi 
mücevherat 

Abpp hane ankazı 
1 Ci EEi 

3 - Muvakkat teminat 162 liradır. 

Aç. ekı. 

" ,, 
Paz. 

n 

Kapalı z. 
Aç. eki. 

Kapalı z. 
,, 
,, 
n 

n 

Aç. art. 

Paz. 
Kapalı z. 

Aç. art. 

" 

4235 -
4750 -

9750 -

6468 75 

22050 -

9958 66 
10402 5~ 

450 -

200-
e::zs ==: 

4 - Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün Encümen 
kalemine ve isteklılerin de 23.6.939 cuma günü Sl!at 11 de 
enı ümene müracaatları. 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 
------~~~-----~--~----~------------~----~ İzmir Telefon Müdürlüğünden: 

l - ldr.rc ihtiyacı için muhtelif cins l"Jeion kabloları 

K yseri İnhisarlar Müd. 

Kayseri Kültür Direk. 
Tıre Belediyeai 

' 

Balıklı Rum Hastanesi Galata Bü· 
yük Balıklı Han 

146 25 İnhisarlar U. Müd. 

345 - Yüksek Mub. Mekteb Gümüşsuyu 
278 b7 Ask. Fab U. Müd. SAK. Ank. 

15-6 3~ 15 -

14-6·39 9 -
20-6-39 17 -

13-6-39 15 -

26-6-39 15 -

26-6-39 14 30 
12-6-39 15 30 

20-6-39 203 29 
317 62 
356 25 

Babkeıir Atık. SAK. 
Aık. Fabrikalar Möd. İst. Salıpazar 23-6-39 

il -
15 -
14 -
11 -
14 -732 -

450 -

517 50 
507 -
746 90 
780 18 

• " n 
lst. Komut. SAK. Fındıklı 

• n n 
lzmir Veteriaer Müd. 
Kay11eri Cezaevi Direk. 

Kültür n 

Niğde Tümen SAK. 
Çorlu Kor. SAK. 

,, ,, 
Tophane Ln. SAK. 
Amaııya C. Müddeium. 

n 

,, 

23 6-39 
12-6-39 
12-6-39 
22-6-39 
21-6-39 
14~-39 

26 6-39 
26-6-39 
26-6-39 
26-6-39 
24-6-39 

14 -
9-

10-
ll -
16 -
15 -

·~ 1 

lst. 3 ftncü İcra Ank. Cad. No. 13, 16 6-39 17 -

33 81 
517 44 

15 -
m 

52 Bürh .. neltio Matbanı.ı 
İst. Belediyesi 
Antalya Orman Çevirge Müd. 
İst. Asliye 2 ci Tic .... ret Mahkemeıi 
Bahçekapı Reşadiye Sok. Ayoiye 
Han Sel · nik Bankası depoıu 

Beyoğ'-lu 4 üncü Sulh Hukuk Ha· 
kimliği Büyük)Çarsı Beled. Me· 
ıad Mem. 

Auk. Beled. !İmar Müd. 
!QECU!LSIW l!A!IL 

kapalı zarf usum~ cksiltmiye çıkarılmıştır. 

12-6-39 14 30 
21-6-39 16 -
27.6-39 IO -

12-6-39 14 -

16-6-39 15 -
L 2&!2S!S 

2 - Bu kabloların cif İzmir olarak muhammen bedeli 
5960 lira, ma\•akkat teminatı 447 Jira olup, eksiltmesi 14 teme 
muz 1939 oumn güniı ant lO da, lzmır: Telefon Müdüdüğü 
binavındıı müt~~ckkil Sattr.aluıa Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Talihler, muvakkat tenıiııat makbuzu veya banka mek 
tubile kanuni vesaiki muhtevi kapalı zartlarını o gün saat 9 a 
kadar mezkar Komisyona verecektir. 

4 - Şartnamc:ler her gün lzmir Telefon MldiirlilAU Qe 

ist u iyesinden: 
B bt V. • İstinye yolunda Balta Limanı civarında yıkıl" 

binfllardan çıkarılan ve beher metre murabbaıoa 5 lira kıy111ct 
konulan 90, 16 metre murabbaı mermerler pazıırlıkla ıatılr 
caktlr. Buaa ait Q rtuame Zabıt ve Muamelat MödürUitiod• 
g6rülcbilir Taliplerin 450 lıra 80 kuruş olan muhammen ı.r 
d .. le göre 35 lirn Sı kuruşluk teroinat makltuz veya mektur 
larıle yevmi ıhııle cıla:ı 12.6.939 pazartesi günö saat 14,BO d• 
Daimi Encümende hıız:ır bulunmalıuı ilan olunur. 

lsıı:mbul l'elefon f\fodti liığü Levazım Amirlığınden 
rilecektir. 

P. P. T. Levazım Müdurlüğünden : 

l - faahhüdün ademi ifa ından dolayı 50,000 adet 2 N• 
fincan açık eksıltmcye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammea bedel Ll,500 muvakkat teminat 931 

lira lup Pksiltmesi 31 temmuz 939 pazartesi günü saat Jl 
Ankarada P. P. T. Umum .M.üdürJük binasındaki Satınaloı• ı 
misyonunda yapdac ktır. 

3 - t ... teklil"'r, mmakkat tcmiuat .unkbuz veya baO 
m ·ktubu v kanuni vcsaikle beraber o gün ve saatte nı.sk 
Komisvoaa mürac t deceklerdir. 

4 - Şartnaıı c>ler Ankarada P. P. T. Ayniyat Şube fd 
dürluğündeıı p r c;ı:ı; 'erilec ktır. __ ...,.;_._. ....... __ ......, ____ ....... ,"'"""==" ..... __,.._.,....,..,__ ___ _,,......,,,_,~ 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. 

Emniyet Umum Müdürlüğünden : 
Elde mevcut nümunesine ve şartnamede yazılı 

lan dairesinde zabıta memurları için azı 6250 çoğu 
çift fotin h.apah zarf usulile 26.6.939 pazartesi günii 
15 de münakasaya konulmuştur. 

Beher çiftine 465 kuruş fiat biçilen fotinlere aid 
nameyi almak ve numunesini görmek istiyeolerin il 

müdürlük satmalma komisyonuna müracaatları. 
Eksiltmiye girmek isti yenlerin 235 l lira 80 k 

teminat makbuz veya banka mektubunu muhtevi teklif 
tublarını ve 2490 sayılı kanunun dördüncü maddesinde 
zıh belgelerle birlikte eksiltme günü saat 14 e kadat 
misyona teslim etmeleri. 

Matbaa işleri - ırtasiye Yazıhane Leva~ 
Ankara Belediyesinden : 

Otobüs idaresi için lüzumu olan 2,50,5 ve 7,50 
luk beş bio adet karne pazarlıkla yaptırılacaktır. 

Muhammen bedeli 103 liradır. 
Muvak at teminatı 7,75 liradır. 
Nümune ve şartname ini görmek istiyenlerin ber 

encümen kalemine ve isteklilerin de lCi.6.939 cuına 
saat 10,30 da belediye encümenine milracaatları. 

B şveklllet İstatistik. Genel Direktörlüğü Eksiltme '' I 
Komisyonundan : 

Pazarlıkl ihalesi yapılac .. k olan 25 forma tahmin °1"~ 
MJl ye Üıtııtisti~irıdcn l JOU,22 forma tahmin olunan fi 
iı:ıtatıstığiuden 500,25 forma tahmin olunan tapu ve k• . 
iıtathtığinden 750 nüsha b:ıstırılacrıktır. Bunların 16 ısb1 

beher forması için 40 ar lira fıat tahmin olunmuştur. 
Tahmin olunan forma bedelleri üzerinden % 7,S b 

le muvakkat temin ... t vesikası vuilmek lazımdır. .. 
Eksilt.ne 1939 H..ıziraıı ayının 26 mm PHz ıı tesi güll~ 

15 de Umum miidiırlük bu asında topJımacak olan koıl111 ~ 
du aç1lııcafi..tır. Niımuut>ler daırede görülür. Ve şartnatJJ' 
mbyon katipliğiudeıı ıstenebılir. 

* cı * Açık pazarlıkla ıhal,.sı y pılacak olan 31 forı:tl' 
mm olunan Adliye i...tatıı:ılığınden 1500,26 forma tahıııitJ 
nan ~barit İ:>tatıı:ı.ıı:ıınd ·n 2000 nüsha b.:ıstmlacakur.. 1/) t 

Adliye i ta i tiğinin l 6 sahifelik beher forması içıo 
Maarıt i tatıı:ıtiğıuın 16 şahıfelık b~her forması için 50 
fiut tahuıiu olunmuştur. fi 

Tahmin olunan forma bedelleri üzerinden % 7,5 b• 
muvakkat teminat vesika ı verilme!: ]Rzımdır. 

Eksiltme 1939 Haı:irnn ayının 26 ıncı Pazartesi ~iiıı:; 
14,30 da Umum ı 1udurlük Binasında roplanacak olan tll 

yonda HÇtlacaktır. Nümuneier dairede görülür. Ve şsr 
komisyon kütipliğinden istenelnlir. 

ı--r ;-=-c==tt=" =tteıeı ... 

Mahrukat, Benzin,, Makina yağlan v. ~ __ ..,_ 

Balıklı Ruın Hastanesinden : 

Hastanemiz için Uızım olun : 8.000 kilo mangal k~ 
185 çeki me§e OdUfiU kesı}m ~' 200 ÇPkİ gürgen ince {ıfl 
45 çeki meşe odunu kc~ilmi~. it 

Açık eksiltme ıle satm alınacağından eksiltmiye 1~ 
isti) enlerin "ksıltmenin yapılacağı 13.6.939 tarilılı s• Jı 

fi 
saat 15 teııevvel Galatada Buyük Balıklı hanında 69 9B, • 

roya, eksiltme şartlarını öğrenmek üzere mezkfir gtiP ve 
% 7,5 teminat akçesile b,dikte gelmeleri ilan olunur· ıJtl 

Balıklı Rum Hastanesi İdare Heyeti BG10' 

t.@ııi!!!ii!!!!!lm~ti..,y<iiiaz~sa~b~ib~i~v.,,e""""!!y~aıı~ii!.iişl•c!.iiriiıı!IDINiiliri!ie~ktl!,ııö~rii~: lli.!!iıl.~m.aPlllll!!G';!'l~rit 
Ba1ıldıtı yer : Merkez Br111mni, Galata 
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i Fahri~ alar U. Müdürlüğü Satın alma Komisyonundan : 

rahmin edilen bf'deli 3715 lira 60 kuru~ olan 92.890 kg. 
t müteahhit rıam ve hesabına Askeri Fabrikalar U. Mii· 
.. Merkez Srıtınalma Komi~yonuuca 12,6.939 paa.ıı te<:İ 
saat lf\,30 da aç k ek.,iltınc ilt! ihale ediJf'cektir. Şnrtrıa
rasız olarak Komisyondan verilir. Taliplerin mıı\ a~ kat 
lll olan 278 lira 67 kuruş ve 2490 rı umaralı kan unun 2 
llladdelerindeki vesaikJe kamisyoncu olmadıklarına ve bu 

1 lkadar tüccardan olduklarına dair Ticaret odası ves~ka· 
trıezkilr gün ve saatte Komisyona müracaatları. 

• • • 
& •e 3 No. lı teknelere vazedilecek makinelerin montajı İ§İ. 
lıabiı. U. Müd. ilanlarına. 

• • • ltoooo parça çamaıırın yıkanmuı. Bak: Yükıek Miihendis 
bi SAK ilinlarına. 

ve Sebze: 

Orman Koruma Genel Komutanlığından : 
" 

Orman Koruma Genel Komutanlığının lstanbulda Ze) tin· 
lındaki talimgii.bı ihtiyacı ıçin aşağıda cins ve miktarı yazılı 

kalem erzn~. hızalanuda gösterılen gün ve saatte Anka-
y eni§ehir<le Yük c l caddt:si başında Oımoıı Koruma Ge
~omutanhk binasındaki S. unalnıa Komisyonu tarafından 
lıkla satın alınacaktır. İst~klilerin pazarlık gün ve saaıinde 
atlarile birlikte Kon isyorda bulunmaları. 

Muvakkat tem. 
Miktarı llıale gün ve saati miktarı 

Lira kş 
1400 12.6.939 saat 14 52 50 
7500 

" " 14 180 
?000 

" " 
il 67 50 

tanesi 8000 
" " 

11 150 
6000 ı .. to.939 

" 
i5 90 

8000 
" " 

14 ) 
2000 

" 
,, 14 ) 157 50 

mercimek 6000 
" " IO 67 50 

7QOO 
" 

,, 10 63 

Askeri Fabrikalar Müdürlüğü İetanbul Satınalma 
Komisyonundan : 

4235 lira muhnmmen brdel ile 11000 kilo sığır eti nçık 
hnıc ile ihale edilecektir. lsıekfüerin ihale güuü olan 23 
taıı 939 cuma ~iinii ~aaı 15 de Salıpazar nda A kt.:ri Fab· 
lar yollamasıudaki Satınalum Komisyoııuna ınüı acaatlan. 

' aid muvakkat teminatı olan a 17 liıa 62,5 kuruşun her 
li bir malmüdürlöğfine yatırılarak aJacakhm makbu:r;la 
he o gün ve saıttP Komisyonda bulunmaları. Şartname 
gi.in Komisyonda götülebiJir. 

"'• Tahmin edilen Ledtli 4756 lira olan 50 bin kilo ek. * . 
açık eksiltnıe ile ihale edilecektir. lhalo günü olan 23 hs-

~ 939 cuma günit saat 14 de Salıpazarmda Askeri Fabrıka
~ollamasındaki Satınnlma Komisyorınna nıfıracaatları. Buna 
llıuvnkkat teminatı olan 356 lira 25 kuru~u her hangi bir 

1ıtıüdürloğüne yatırarak alacakları makbuzla birlikte o gün 
~atte Koroiııyooda bulunmaları. Şartname her gün Koınis
l görülebılir 

İstanbul Komutanlığı Satınalına Konıisyonundan : 

İstanbul!: Komutanlığı birlikleri için şerait ve evsa· 
~hilinde satın alınacak olan 65 bin kilo kuru fasulyaya 
it günü talibi çıkmadığından ihalesi pazarlıkla 12.6.939 

ttesi günnü saat 14 de yapılacaktır. Muhammen tutarı 
~ lirad1r. İlk teminatı 732 liradır. Şartnamesi her gün 
İıyonda görülebilir. 

Ankara Okulları Satınalma Komisyanundan : 

(Dünkü nüıhadan devam) 
trukın Adı Miktan Tutarı 

tam fıatılı 
leuş Ü•ilmü 
F'ındık içi 
"•ru kayıı 
Cevir. içi 
l:lutem i~i 
iÇ.uru ilz.ilm 
l\.\lru erik 
l\.uru incir 
!lal 
ile çel 
Sutday 

375 Kg. 

345 " 
375 ,, 

1800 " 
1320 " 
215 " 

4100 " 
2200 ,, 
1350 ,, 

210 " 
1150 " 
1025 • 

Lira kr. 
600 
138 
487 50 

1260 
79'2 
2j8 

1435 
660 
4M 
168 

' 517 50 
112 75 

6833 75 
Muvakkat teminatı 512,5S liradır. ihalul 

24+39 da ual 11,45 de yapılacaktır. 
l ere yatı 1900 • 2850 

Mnakkat temiaat 213,73 liradır. lbale1i 
26-6-39 da yapılaeaktır. 

Uskumru balığı 2560 kg. 1536 
K~fal 1850 ." 11 IO 
Torik tane 1250 500 
Mercan 450 ,, 360 
Kıh~ 1050 

" 735 
Palu mut 2050 

" 
3rı7 50 

Kalkan 1950 
" 

975 
Lenek wo 

" 
280 

5803 50 
M . .ıvakkat teminat 435,75 liraciır. İhalesi 

26-6-39 da uat 9,30 da yapılacaktır. 
Un (ekstra ekstre) 17400 Kg. 2784 
Makar a 6650 ,, 1795 50 
Arpa 1eh ı iye 655 

" 
176 85 

Tel 
" 

'365 
" 

109 50 
İrmik 1890 ,, 434 70 
Kuı kus 1150 ,, 310 50 
Pirinç unu 880 ,, 264 
Nişasta 1010 ,, 303 
Hararut 130 • 84 50 
Tarhana 400 ,, 120 

6382 5S 
Muvakkat teminat 4i8,69 liradır. İhalesi 

26-6-39 da saat 10 dıı yapılacaktır. 

Süt 2500U Kg. 
Yoğurt 24200 n 

Kaymıık 480 ,, 

4375 
4840 
768 

9983 
Muvakkat teminat 748,73 liradır. İbnlcııi 

26 6-39 da aaat I0,30 da yapılacaktır. 
Sabun 18380 Kı. 73!>2 

Muvakkat teminat 551,40 liradır. İhalui 
26.6.39 aant 1 l de yapılacaktır 
Tahan 1000 Kg. 
Pekmez 1060 n 

Taban beln11 2300 " 

Muvakkat teminatı 104,91 liradır. 
26-6-39 da a.aat J l ,30 da yapılacaktır. 
Yassı kadayıf 1450 ki· 

380 
190 80 
828 

1398 80 
İbaleıi 

362 50 
Tel ,,, 1380 ,, 
Ekmek ,, çift 3860 

414 
• 1158 

Muvakkat teminatı 149.9 liradır. 

26-6-1939 saat 11.45 de yapılacaktır, 
Tavuk tane 2850 
Hindi n 1800 

19J4 50 
İhalesi 

1710 
2700 

4410 
Muvakkat 

26.6.939 saat 
teminatı 330.75 liradır. İhalesi 

14 de yapılacaktır. 

Meşe odunu 
Gürgen ,, 
Çıra 

Meşe kömürü 

181500 kg. 

186500 " 
3600 ,, 

12150 " 

4083 73 
4196 28 

288 
668 25 

9'236 25 
M11Vakkat teminatı 692.72 liradır. İhalesi 

26.6.939 saat 14,30 da yapılacaktır. 

Gazyağı teneke 70 208 25 

Makina yağı A.F. teneke 
,, ,, B.B. n 

Benzin 
" 

25 
IO 

850 

250 
100 

269:i 75 --
Muvakkat teminatı 244.28 liradır. 

26.6.939 saat 15 de yılpılacalı.tır. 

Sirke 3i~ kg. 
Turşu karışık 1360 11 

Salamura yaprak 1550 n 

3257 -
İlıaleıi 

444 
544 
387 50 

1375 50 

Muvakkat teminatı 103.16 lıradır. İhalesi 
26..()-939 saat 15,30 da yapılacaktır. 

1 .-Yukarıda adları yazılı yiyecek ve yakacak ihtiyaç miktarı 
eksiltme şartnamesine göre komisy\.Jnuınuza bağlı okullar namına 
parti kapalı zarf ve açık ek!.iltme suretiyle müoakaaaya konulmuş 
"e her partinin l~wiııat miktarı ile ilıale tarih ve saatleri yukanda 
yazılmıştır. 

2 - Muhaınmen bedeli beş bin liradan aşatı olan partiler a
çık eksiltme suretile ihale edilecektir. 

3 - Talipler partiyi teşkil eden erzakın her birine ayn ayrı 
fiyat teklıf edeceklerdir. Heyeti umumiyesi üzerinden yapılacak ten
zilatlı teklifler kabul edilmiyecektir. 

4 - Her madde için teklif edilecek fiyat behemehal muham• 
men bedelden aşağı olacaktır. 

5 - Eksiltme Ankara'da Bölge Sanat okulunda toplanacak ko· 
misyon huzurunda belli gün ve saatlerde yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebileceklerin 1939 yılı Ticaret Odası ve 
2~90 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerine göre ellerinde bulu
nan belgelerle, ticarethnne namına işe gireceklerin i'bu kanunda 
yauh 'artlar içinde noterlikten alınan vekiletname ile komisyona 
ba,vurmaları. 

7 - Kapalı zarf eksiltmelerinde isteklilerin yukarıda adı yazılı 
kanuna uygun olmak üzere kapalı zarf mektuplanna istenilen bel
~eler ve teminat makbuzunu veya banka mektuplarını koymak ıu
retiyle mühür mumu ile kapamak şartiyle ve zarflann üz.erine tek· 
liflerinin hangi işe ait olduğunu ve kanuni ikametgahlannı yazarak 
belli gün ve saatlerden evvel makbuz mukabilinde komisyon baş
kanlığına vermeleri lazımdır. Belli gün ve saatten sonraki teklifler 
kabul edilemez. Teminatlann eksiltme saatlerinden daha evvel Anlı.a
ra mektepler muhasebeciliğine yatınlma11 lazımdır. 

I - Şartnamesi mucibince 8 ve 2 numaralı teknelere 
vazedilecek makinelerin montajı işi pazarlıkla eksiltmeye 
konmuştur. 

ll - Birioci.-ir.in muhammen bedeli (IOOO) mavaklcat 
teminatı (75) lira ve ikincisinin muhammen bedeli (950) 
muvakkat teminatı (71,25) liradır. 

111 - Pazarlık 26.Vl.939 pazartesi günü saat 15 de 
Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komis• 
yonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden para• 
sız alınabilir. 

V - istekliler eksiltme 
atte % 7,5 güvenme parasile 
gelmeleri. 

için tayin edilen gün ve sa
birlikte mezkur Komisyona 

(4065) 1-4 
• •• 

I - ( 11.200) adet büyük boy kurşun kalem lAsliği 
müteahhidi hesabına pazarlıkla satılacaktır. 

il - Pazarlık 21.VI.9~9 çarşamba günü saat 10 da 
Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Satış 
Komisyonunda yapılacaktır. 

111 - Numuneler her gün sözü geçen Şubede görll· 
le bilir, 

lV - Pazarlığa girecekler eksiltme için tayin edilen 
gün ve saatte % 15 teminat paralarile mezkur komisyona 
l(l)lmeleri. ( 3992) 2-4 

••• 
1 - Şartnamesi mucibince (1) adet Siğara paket ma· 

kinası kapah zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
il - Muhammen bedel sif (10.000) muvakkat teminatı 

(750) liradır. 
111 - Eksiltme 3.VII.939 pazartesi günü saat 10,30 da 

Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesi Müdüriyetindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden para· 
sıı olarak alınabilir. 

V - Münakasaya iştirak etmek isteyen firmalar fiat· 
sız fenni tekliflerini münakasadan ( 15) gfın evvel tetkik 
edilmek üzere tütun fabrikalar şubesine vermeleri ve tek· 
liflerinin kabulünü mutazammın vesika almaları lizımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 
7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat m~ktu
bunu ihtiva edecek kapalı zarfları münakasa gllnü ıhale 
saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına 
makbuz mukabilinde verilmelidir. (3475) 3-4 

••• 
I - Şartname ve numenesi mucibince 18.000 kg. Baı 

ıpı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. . 
H - Muhammen bedeli 9900, muvakkat temınat1, 

7 42.50 liradır. 
111 - Eksiltme 13.Vl.939 pazartesi günü saat 15 te 

Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiı· 
yonunda yapılacaktır. 

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

V - isteklilerin mühürlü teklif mektubunu kanuni ve· 
saikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale gönü ek
siltme saatinden bir saat evveline kadar mezkur Komisyon 
başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

(3737) 4-4 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 
Komisyonundan : 

939 mali senesi zarfında mektep talebe ve panıiyonuna aid 
115000 parça çamaşırın yıkanması açık eksiltmeye konuloiuıtur. 
Eksiltmesi 26.6.939 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 14,30 da 
ınektep binası içindeki Komisyonda yapılacaktır. Beher parçanın 

muhammen bedeli 4 kurut olup ilk teminatı 345 liradır. 
İsteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün ve eksiltmeye 

gireceklerin de belli gün ve saatte mektep binuı dahilinde topla-
nan Satınalma Komisyonuna müracaatlan. (4063) 1-4 

Kapalı Eksiltme IIinı 

lstanbul 
Daimi Encümeninden 

26.6.939 tarih Pazartesi günü saat on beıde İstanbul Belediye 
Daimi.encümeni odasında 10lıı9 lira 75 kurut ketif bedelli Talı.sim 
bahçesinde havuz, Makina ve elektrik dairesi inşaab kapalı ı.arf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık itleri Genel, huıusi ve fenni 
ıartnameleri, Proje keıif hulasaaile buna miiteferri diter evrak elli 
bir kuruş mukabilinde F.l.M.,lüğünden verilecektir. 

Muvakkat teminat 761 lira 23 kuruıtur. 

8 Eksiltme ıartnameleriui görmek istiyenler Ankara' da' 
Mektepler MuhaHbecilitincie koıuiıyon kitibine bqvurabilirler. J 

İsteklilerin teklif mektupları ve bu işe benzer iş yaptığına 
dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden istanbul Beledi
yesi Fen işleri müdürlüğünden eksiltme tarihinden 8 gün evvel di· 
lekçe ile alınmış ehliyet ve 1939 yılına ait Ticaret Oduı veaikalan 
ve muvakkat teminat makbuzu veya mektubu ile beraber uıull 
daiıes·nde ihzar edecekleri teklif mektublarını havi kapalı zar'fları
m 26.6.939 Pazartesi ıünil aaat 14 e kadar Daimi Encümene verme• 
leri lbımdır. ·('°51) 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujeurd'hui 

Objet de l'adjudication 
Mode Prix Cautioa. Lieu d'adjudieation eL dn 

Cahier des Cbarges 
jours Heures 

d'adjudicat. estimatif provisoire 

A) Adjudications au Rabais 
Constructıons - R6parntlons - Trav. Publlcs-Mat6riel de Cons2ruction-Cartogr phl• 

Conatr. mur de soutainement 
DreHement earte etat actuel village 

Bademiye: 20 hectares 
Constr. batisses Administr .. c:ıntine, ga· 

rage et guerites aux fabr. de fer et 
acier de Turquie (cah eh 25 L) 

Con.tr. ecole prim. Mecidözü (J pnrtie) 
,, pavillon a l'h6p. Regiooal de Çorum 

Repar. batiııae Defterdarat 
Constr. " centrale electr. et install. 

Pli cach 

Publique 
Pli cach 
Publique 
Gre iı. gre 

657 63 
400 -

270993 53 

9221 21 
13672 85 

1631 94 

49 35 

14600 -

691 59 
1025 46 

Dir. Monopolea Balıkesir 
Municip. Bademiye 

Dir. Gen. Sümerbank Ank. 

Vilayet Çorum 
,, ,, 

Dir. Biens Nat lst. 
Municip Sivrihisar 

26-6-39 15 -

20-6-39 16 -

23-6 39 
23-6-39 
2ô 6-39 
30-6-39 

15-
14 -
14 -

poteaux en boiı a Sivrihisar (aj) 
Dressement projet adduction eau Kırşehir " 2700 - 202 50 " Kırşehir mois iı partir du 17-5-39 

Produlta Chlm!ques et PhermBceutlqu - - ·lnstrum nts Sanllalres-Fournlturo pour Hopltoux 
~ --- --~-·"""'-__ _..... __ _ 

Cresil brut: 300 k ·sulfAte de fer: 3 t. Publique 2160 - 16? - Municip. Ank 23-6-39 11 -

Electrlclt6·Gaz-Cllauft .. l Cantral (lnstallatton et Mat riel) 

Cable1 de telephooe• de dif f. sorteı 
Iıolateurs No 2. 50000 p. (aj) 

Pli cach 5960 
Publique • 12500 -

Hablllement - Chnussures - Tla•us - Culr• 

Bottines: 6250-6750 paires Pli cach la paire 4 65 

Travaux d'lmprlmerle - Papeterle 

lmpreasion earnets pr. autobus: 5000 p. Gre a gre 103-
,, de ıtatistiqueı, financieres, in· n 

duıtrielles et cadastrales 
lmprusion ıtatiıtiques, judiciaires et cultur. " 
Tranaport - chargement - d6chargament - -
Transport d'articleı monopolisb Publique 

Bol• de Conatructlon, Planches, Potaaux ete. 

447 -
937 50 

Dir. Telephooes lzmir et lst 
n Economat PTT Ank. 

2351 80 Dir. Gen. Surete Ank. 

7 75 Municip. Ank. 
Dir. Gen. Statistiqueı Ank. 

" " 

Dir. Monopoles Kayserı 

14-7-39 ıo -
31-7-39 11 -

26-6-39 15 -

16-6-39 IO 30 
26-6-39 15 -

26·6-39 14 30 

15-6-39 15 -

Panchea coupeu pr. caiues de prov. et· Gre a grele m330 - I0599 75 Com. Ach Econ. Monop. Kabatache 26-6-39 14 -
ranghe ou indigene: 471 l m3 (cah eh 855 P) ou 36 30 ou 1'2825 75 

Combuatlbla Carburant - Hulles 

Mazoul: 77 t.-huile pr macbioe: 4,5 t.-ben- Pli cach 
zine: 1800 k.·cetrole: 300 k.·seruse: 75 k. 

Benzine: 1 t.·peh-ole: 1555 k ·boiı: 100 t. Publique 
Cbarbon de bois: 8 t.-bois de ebene: 185 

tchekis·boiı pr. four: 200 tcbekis-boiı 
de ebene: 45 tchekiı 

Dlvera 

,, 

7937 50 

Lessivage: l 15000 p. Publique la p. O 04 
Montage des machines ıur bateaux N 8 et 2 Gre a gre 1950 -
Flusapat: 92.890 k. (aj) Publique 3715 60 

Provl•lona 

Lait: 14 t.-yoghourt: 12 t. 
Viande de boeuf: 11 t. 

Paia: 50 .t. 
Haricolı ıecs: 20 t. 

,, " 65 ,, (aj) 
Avoine: 50070 k. 
Pain: 86250 k. 
Paio, olives, viaode, fromage et autre prov.: 

28 lots 
Viande de boeuf: 105 t. 
Lait: 60 t (aj) 
Yoıhourt: 50 t. (aj) 

, Broyage ble: 1500 t. 
Pa,n: 138,7 t. 

Publique 

" 
,, 

Gre a gre 
,,. 

Pli cach 
Publique 

Pli cach 
,, 
,, 
n 

" 
B) Adjudications a la surenchere 

Marbre: 90, 16 m2 
Boiı de sapin: 1408 m3 (aj) 
Fil en lainı: 3 caisses 

Bague en brillant de 8,65 carata•une pair8 
boucle de 10,60 carats et autres dia
mants tel que braceletl, eplngle et col
lier en brillanh 

D6combreı bi\i11e en bois 

Gre i gre 
Pli cach 

Publique 

,, 

4235 -

4750 --

9750 -

6468 75 

22050 -

9958 66 
"10402 50 

450 -

200 -

Municip. Tire 20-6·39 17 -

Dir. Cullure Kayseri 14-6-39 9 -
Hôp. Grec Balıklı Galata Büyük Ba· 13·6-39 15 -

lıklı Han 
• 

345 - Com. Ach. Ecole lng. Gümüşsuyu 26-6-39 15 -
146 25 Com. Acb. Econ. Monop. Kabatache 26-6-39 15 -
278 66 Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 12-6-39 15 30 

203 29 
317 62 

as6 2s 

732 -

450 -

517 50 
507 -
746 90 
780 18 

33 81 
517 44 

15 -

Com. Ach. Milit. Balıkesir 
n Dir. Fabr. Milit. İıt. 
Sahpazar 

" n 

20-6-39 11 -
2J-6-39 15 -

23-6-39 14 
Com. Ach. Comm. Milit. Iıt. Fmdıklı 12-6-39 il -

14 -n " 
Dir. V eterinaire iz mir 

,, Maisons Penales Kayseri 
" Culture Kayseri 

Com. Ach. DiY. Nığde 
" Corps Armee Corlu 

" " Com. Ach. lnt. Tophane 
Procureur Gen. Amasya 

Com. Perm. Muaicip. İst. 
Dir Forets Antalya 
2eme Trib. F ondamental de Com. 

d'lst. Bahçekapı, Reşadiye sok. 
Ayniye han, dep6t de la Ban
que de Salonique 

4tme Trib. Civil de Paix de Beyoğlu 
Grand Bazar Prepoıe Ventes 
Municipalite 

Municip. Ank. Dir. Reatauration 

12-6-39 
22-6-39 
21-6-39 
14-6-39 

14 -
9-

26-6-39 10 -
26-6-39 1 t -
26 6-39 16 -
26-6-39 15 -
24-6-39 15 -

12~·39 14 30 
21-6-39 16 -
27-6-39 10 -

12-6-39 14 -

16-6-39 15 -

Müteahhitlerin Takvimi 

Cumartesi 10.6.939 

Kereete (Nafıa Vekaleti) No 1068 
Yulaf (Ankarn Lvz.) No 1069 
• Knrıışık odun (Mersin Orman Müd.) No l073 
• Otobüs işlctilme5i ruhsatı (İst. Belediyesi) No I075 
Kereste nakli (İzmir İncir ve Üzüm Satıf Kooperatifleri) No I 
• Otobüs işletme ruhsatı (İst. Beled.) No 1079 • 
Ambuvatmanlı dökme boru (D.D.Y. Ankara) No 1079 

Memento des Fournisseurs 

Samedi 10.6.939 

Charpente (Mini tere Trav. Pub.) No 1068 
• Bois melanges (D11. Forets Mersin) No 1073 
Avoine (lnt. Aoknra) No 1069 
• Autorisation pour l'cxploit. d'autobuı entre Takıim-Yeoidl1 

(Muoicip. lst.) No 1075 fi 
Transport bois de constr. (Cooperative Ventes Raiıios et 

lzmir) No 1078 
• Autorisation pour exploit. autobus (Municip. lıt.) No 1079 1 
Tuyaux en fontc iı. emboitement (Cbem. Fer Etat Ankara) ~o 

1STANBUL 

Ticaret ve Zahire 
8.6.939 

CİNSİ 

Fiatlar 

A1Bğı 

Kr Pa. 

Buğd. yum. Mahlut 5 20 

Yukara 

Kr.Pa 

Buğday 

Arpa 
Tiftik 
Katar 

Galan 

,, sert 

B. peyair 
Mııır 

5 il Un 
5 25 5 32 Afyon " kızılca 

Arpa yemlik çu. 
Bakla 
Çavdar 
Yulaf çuv. 

Kepek 
Yapak 

4 17,5 4 20 Giden 

Keten tohumu yeni 9 15 
Su1am 
iç fmdık 
Kuşyemi dökme 
Tiftik deri 

,, mal 
z. yağı 1-ci 
Yapak Anadol 

,, Trakya 
Mısır sarı dökme 

,, beyaz ,, 

45 - 46 -

Peynir beyaz taze 23 5 26 -
42 20 47 -,, kaşer ,, 

Afyon ince 
Keçi kılı 50 - 51 20 
...c-.............. ...-. 

Demir ve Madeniyat 

lstanbul piyasası 

Toptan fiyatları 

Bakır 

Tahta ve yuvarlak 60 - 61 

Çinko 17,50 - 18,-

Demir 

Camlık köşebent ) 1 

Dört köşe, lama yu, IG 
- 11,50 
- 10,50 

Mıhhk ıilmc 11,58 12,50 
10,-
13,50 
10,50 

Putrel 

Siyah çember ıa 

Yuvarlak çubuk 10 

Karflca 

Galvanizli düz 

" 
oluklu 

Siyah 

Kalay 

Çubuk. 

12,50 - 14 

20 - 2.5 
20,50 - 22 
13 - 18 

277,50 - -

Yapak 
Tiftik 
iç fındık 
Kedi 
Kunduz 
Sansar 
Tavıan 

Dıf Flatıar 
Butday : Liverpul 

,, Şilcago 
,, Vlnipek 

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

• L.: 

Ankara BorsaSI 
8·6-939 

Loadra 

Nevyork 

Ptuia 

Milin o 

ÇEKLER 

Cenevre 

Amsterdam 

Beıtbı 

Brüksel 

Atiaa 

Sof ya 

Madrit 

\ıarfova 

Buda peşte 

Bükreş 

Belgrad 

Yokohama 

Stokbolm tj6. 
Moskova ı)1 

ESHAM n TAH\fl ıf. 
Sıvas-Erzurum 5 afi 
1Dl18 % 5 İkramiyeli tf. 
Sını - Erzurum 1 51• 
% ~ IU32 Heziae tab•lli 


