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GAZETESİ 

U m u m T ü c car 1 arı n v e M üte ah h it 1 eri n M es 1 eki O r ge n1~11' 

l::MLEKET 
HABERLERi 

ura Piyasası 
Durgun 

"-l•rde manifatura pi
•dunhh bir devrenin 

•• bir iki ticaret evinin 
lllltkGllta utradıj'• ba-

"'ftar. Otrenditimize gö
lleearlar vaktile fazla 
llllaınifatura getirtmişler 

bankalara bırak•rak 
, Pera ile borçlarını ö

.::._ l"akat fiyatlarsa te
-._.., ve mallarao fazla 
~ Ylıünden piyaaada 

durpaluk keDdile
• torlutuna utratmıttır. 

1 narhı kaldmldı\ttan ıonra piyasa
mızda huıule relen vaziyeti tet
kik etmek lure sehrimize gelen 
iktıaat V ekileti tetkik heyeti reisi 
Şevket Stıreyya ıehrimizde ipek 
kadın çorapları meseleıini de tet
kik ettikten •onra bugün öteden
beri bir tröst vazi1etinde bulun
dutu tikayet edilen züccaciye işini 
tetkike batbyacakbr. Bu milna
sebelle zftccaciye tilccarları Tica
ret Oduına çaj'rılmı9tır. TOccar
ların ayn ayn tikiyetleri t•tkik 
ve tHbit edilecektir. 

SovyeUer Mal Alacak 
Sovyet Ticaret Ajaahtı piya

•amııdan ihraç olunan muhtelif 
mallanmız hakkında alakadar tile• 
carlardan iıtatiıtik mal6mat iıte
mi4tir. Bilbasaa piyasalardaki tii
tiln, pamuk, afyon, yapak, tiftik 
bareketleriyltı fiyat temevvilçleri 
hakkında iatenilen bu malumatın 

1938 - 19.)9 Hnelerine ait olmaıı 

talep edilmi.tlir. 

lnglttere palamut Abyor 
mümkün olacaktır. 

lngiltere için lzmirdeo mlba

laJ• Mazı ihraç yaa edilmekte bulunan Valekıler
den bqka Gelibolu ve Çanakka-

ldlllyor le mıntakalarından da bam pa-
)' İıl''ın · d t lamut toplablmaktadır. lngilterede • pıyuamı:ı an op- .. . . 

- ki · b deri sana;u ıçin Türkiye palamut-
la_ yu enmeıme q· . . . 

L ._ Lft · · d ki lan tercih edıldıtmden her hafta 
~ ... a ıçuı e sev -

'1ıaa .. -kl M f t muhtelif miktarda Iİparitl•r alın• • - ar. uı ıya - 1 S '1ıi muhafaza etmek- maktadır. 
~ lllalların kiloıu ıo 25 ~-.-.-~~~~!!!!!!!!!!!!!!!~l!l!I~ 
ti.ıt 111allann kiloıu ise 

'-ta lraaında ıablmaktadır. 
~1İınde kullaoılan ma

-.ıyada ayrıca muh
l kablmak suretiyle 

Japılmaktadır. 

Ankara Borsası 
28-3-939 

ÇEKLER 

Londra 5.93 
Nevyork 126.6325 
Pariı 3.8550 
Milin o 6.6625 
Cenevre 28.46 
Amıterdam 67 .2675 
Berlin 50.8 l 50 
Brillu•I 21 30'l5 
Atina 1.0825 
Sofya 1.58 
Praı Teıcil eclilmemif 
Madrit 5.93 
VarfOV• 2.1.8450 
Budapeote 24.9675 
Billuet 0.9050 
Belrrad 2.9075 
Yokohama 34.62 
Stokholm 30.5675 
Moıkova 23.00'l5 

ESHAM ve TAHViLAT 

Ergani 
TOrk borcu il p•fİD 
Şark merkez ecza 
Bomonti 

20.-
19.575 

2.50 
8.-

üacü kilometrelerinde yeniden yapılacak 1 ,00 Ye 1 ,no •e· 
tre açıklığındaki 3043 lira 10 kr. bedeli keıifli betoaarme 
iki menfez açık eksiltmeye konulmuftur. 

Taliplerin keşif evrakile fenni ıartları rarmek tlıere 
her gftn ve ml\nakasaya iştirAk için de 6 niıan 939 per
şembe günii ıaat JO da 228 lira 23 kuruıluk muvakkat te
minatı hamilen VilAyet Encümenine mliracaatları ilAn olunur. 

• • • Gaziantep - F evzipaıa yolunun 61 ve 71 inci ki· 
lometrelcrindeki içeri su Ye kömftrler köprftlerinin 1558 
lira 32 kurut bedeli keıifli taairab açık ebiltaeye koaul· 
muıtur. 

Taliplerin evrakı keıfiye ile fenni tartları görmek tl· 
zere her gün ve münakasaya ittirlk için de 6 nisan 939 
perşembe glinll saat on da 116 lira 86 kuruıluk muyakkat 
teminatı hAmilen Villyet Encllmenine müracaatları ilin 
olunur. 

Dıyarbakır Lnaıım Amirlı ği Satınalma Komiıyonnodan : 
1 - Tayyare alayının benzinlik etrafına yapılacak dı~ar 

ve hendek i~i komi~yooca 20. \fart.939 günll saat lS de kapalı 
zarfla ekiiltmeye konulınu§ isedı yapılan iJAnda İltenilen vesai· 
kin bu itin yavılwasına kati gelmediği görüldüğünden ıimdiyt 
kadar · yapılan iJAolar hükümsüz !ayılarak yeniden kopalı zar
fla eksiltmey" konulmuştur. 

2 - ~ksiltmesi 7 Nisan 9]9 cnma günü saat lS de kapalı 
ıarfla yapılacaktır. 

3 - Keş ;f b~ddi 10212 lira 71 kuruş olup ilk teminıtı 

765 Jira 95 kuruştur. 

4 - Bu işe ait keıif, proje, ve prtoame her ıün iı la• 

manında komisyonda görülebilir. 
5 - lsteıdilerin bu işin t!hli olduklarına dair Nafıa Ml

dürlüğünden ehliyet vesikası al•uı ve yahut Nafıa Müdürlü· 
ğünün bu işe ait ehliyet vesikasını h•mil bir fen memurunun 
bu işi yapacağına dair talibin notcrlikde musaddak bir senet 
ibraz etmf'!si şarttır. 

6 - Taliplerin .-ksiltme saatinden nihayet bir aut evveli
ne kadar teklif mektuplarile iıteoileo vesaik ve teminatlannı 
komisyona tefilim etmeleri mecburidir. 

Nafıa Veklletinden : 

• 

aeler Mubaıebecilijinde toplanan Komiıyoacla yapd~
lık teminat 163 liradll'. 
Eksiltme, Bayındırhk itleri ,...1 h•911 ,.. ı-a..ı

aameleri proje, ketif hulüaıile buna ait cffter evnk okul· 
dan görillebilir. 

lateldilerin en u 1800 lirahk Jta ite .._._ iı _,..... 
tına dair latanbul VillyetiQden eblltme Uribinc:Wa 1 dıl 
evyel alıamıt ehliyet ye 939 yılına ait Ti._.t 0'-1 'fll'i· 
katarı ile Komiıyou mliracaatleri. 

GirHen Belediye Reiılillnden : 
Kasabamızda yapılacak olan Cumhuriyet ıbideıi iapatı 

23.3.939 tarihinden itibaren 15 tin maddede .. ık.......,_ 
çıkarılmıştır. 

Keıif bedeli 2478 lira 19 kuraı elup munkkat .ı.lllÜlılMı 
bunan % 7 ,5 tur. 

lbaJe 7.4.939 tarihiae mtludif euma gl•I uat 1' ı. ite· 
lediye dıiresincle toplan1o.cak olan daimi eıMılm.m.iı ,.,.. 
caktır. Şartname ve diğer evraklarını görmek iıteyettleita her 
gün Belediye dairesine müracaatları illa oı..aı. 

lıtaobul BelectiJUin4tn: 
Keı if bedeli 948 Jira 99 kurıw olan O.adar Ztlları•I 

di11panaeri bahçesindeki garajda yapllaeak -twiNt, 'N -e.dill• 
aid açık eksiltme 10.4.939 pazarteıi günün• uutıı.u,m.«8fİf 
enakile ıartnameıi Levuım Müdürltltfinde görüleltilir. l.tekliler 
2490 sayılı kanunda yazılı vnike ve 71 lim 18 IQI_... lilık 
teminat makbuz veya mektubile beraber yukarııla yuıh Jb4e 
uat 14,30 ta Daimi Encümende bulaamalıtlırlar. 

Ktltalıya Villyetind• : 

Yapılacak İf : 
1 - K!tahya VilAyeti metkelind•lri Meal•ket.U.t.ue

ıinde yapbrdacak 8-hçe dRurı, ~ ..bllbui, alur u.kl
mllr depoıu intaatıdır. 

2 - Bedeli ketti 14994 lira 18 lmntllll'. 
3-MuYakkat teminat 1124 in 'il -kwafbn'. 
4- Eksiltme kapalı Dil aldlile " 14 llİlm'im ca• 

ma ıtıatl ıaat 16 te Daimi Enctl•u la~ ıapdM;kbr. 
5- Bu itlere aid e'frak ıwalardır. 
A-Proje 

l - Muğla vilayeti dahilioıiı Muğla - Da•u - Deniıli B - Keıifaame 
yolu üzerindeki Diphaıı Muratlar ve Aktay köprülerinin beton C- Fenni ye buıJıl prtuae 
arme olarak yeniden intaatı 134-000 lira kP.tif bedeli üzerinden D- Ekıiltme tartnam.idİt'. 
kapalı zarf uaulile eksillm~ye çıkarılmı§lır. lıtiyenler bu e'fl'llkı ber,Un Vill1et Daimi Qclmm lra· 

2 - Ekt1~ltme 14.4.939 tarihine nıfüıdif cuma günü saat leminde 16rebilirler. 
16 da Nafıa VckAletinde şose ve köprüler Reh~liği odasında 6-Taliblerin 2480 numaralı ilıallt kanuaa abkl•ı· 
yapılacaktır. na uypn olarak tami• edecekleri ttJdif .aektvb19naı 

3 - Ekslltme şartnameıi ve buna müt~ferri diğer evrak 14.4.938 cuma gtlnl ıaat 14 te kadar YUA,et ••hawa 
670 kuruş mukabilinde adı gcçeu reiılikteo alınabilir. yermiı-bulunmaları Ye teklif mektabluı ifiae.lıı•..,iıl .. i 

4 - lsteklilt~rin eksiltme tarihinden MI az sekiz gün ~v- le muYillat te•inatlarıaı Ye Ticaret Oduı ......... ...,. 
vel bir istida ile Nıı fıa VekllıtinP. mtlracaatla bu gibi i11111tı ihale ıtbatlndea llakal bir hafta eYYel Villy.et Ndıa ... 
yapabilf'Ceklerine dair ehliyet yesikaın almaları lazımdır. dlrlltln• tudik ettirecekleri mltuhlddlik tWiJ.tt ,..,._ 

5 - Eksiltmeye ıireceklerin dördüncü maddede balııe- lannı koymaları f&rltır. 
dilen vesika ile Ticaret odası vesikasını ve 7950 liralık mu· MezkQr ılin .. at 14 ten ıoara ftril•.k .-..... ... 
va~ kat teminatlarını havi olarak 2490 sayılı kanunun t ırifatı j ye postada vaki olacak ıecikmelerin blMd _..." ,, .... . 
dairt'.sinde hazırlıyacakları kapalı zarflarını ikioci meddede ya· ilAn olunur. 
zıh vakitten bir saat tvveline kadar Komisyon ReiıUğine mak· 
buz makabilinde vermeleri muktuidir. 

Afyon Defterdarhğındaa: 

1470 lira 85 kuruı bedeli keıifli Bolv.adiıı •• 409 lira 
17 ka1111 bedeli ketifli lıbakh btlk611Mt kauldarının tami· 
ratı ekıiltmeye konulmuıtur. Talip olanların ihale sGnll 
olan 4 niaan 939 tarihinde Yo 7 ,5 muvakkat teminat para• 
larile BolYadin Malmldlrltlğlne mlracaatlan ft Afyoa 
Hnkamet Konaiındaki illn tahtaaına mufaual illıa uılı 
oldujımdan fula maltlmat almak iatiyealerin ba ilim eka
maları. 

latanbul Kız Ôiretmen Oblu S.tuaalma Komia,onQDdaa : 

Okulumuzda 2032 lira 16 Dl'llf uıif bedeli .brpla
tmda yapılacak tamirabn 28.J.All llalnde yıapılu ebilt
mesinde iıteldi çıkmaclaimclaa iha'9ai M.938 .pasarWi si· 
Dil •ut 1 S te Beyoilaada l.tildll caddeaiDde latubul lJ. 

Ça11akkale Nafıa Mfltilrlqtlatiea : 

1 - IL:ıiltmiye konulan İf : 17796 liN 15 -kurat ~ 
bedelli Gelibolu hükumet keaa&ı inpatı olup ihale btdtliala 
liOOO Jiraıı 938 senesinde hakiy .. i 939 1eneıiQ.cte tetli,. •· 
nacaktır. 

2 - Bu iıe aid"tartnameler ve '~ıaldar ........ : 
A- Eksiltme pcta .. ıli 
B- Mok9"le projeli 
C- Bayındırlık itleri genel prtaıme1i 
D- Yapı itleri feanl, amuml .-ıtmmeai, ,,. •• .ıutdk 

teıiıatına aid 1&rtname 
1- Huauat f&rlaamı 
F- Keıif cetMli, metraj oet91li, fiat .ı.r-..a 
G- Proje. 
lı~kliler bu tartnameleri • ....-. Çe•"ale Naha Mfl· 

dürlOlttnden bedelıiz oluak göreltilirler. 
3 - Bu itiıa ibaloli 17.4.918 puarteli ... 1 •t 11 te 



Çarşamba 29 Münakasa Gaı:ete1I 

•• ugu ilan olunan Münakasalar ve üzayedeler Listesi 
Cinıi Şekli Mubın. heci. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

A) Münakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme Harita 

Köprü tamiri 
Betonarme menfez inşaatı : 2 ad. 
Duvar ve hendek inş. (temd.) 
Bolvadın ve İshaklı hükumet konaklan 

tamiri 
Gelibolu hükQmet konağı inşaatı 
Kütahya memleket hastanesinde bahçe 

duvarı, bekÇi kulibesi, ahır ye kömür 
deposu inş . 

İst. Kız Öğretmen okulunda tamirat 
(temd.) 

"Diphan Muratlar,, ve "Akçay" köprüleri 
betonarme olarak inş. (şart. 670 kr.) 

Garaj tnmir ve tadili (temd.) 
Cumhuriyet abidesi inş. 

Aç. eks. 
,, 

Kapalı z. 
Aç. eks. 

Kapalı z . 
n 

1558 32 
30~3 10 

10212 71 
1470 85 

ve 409 17 
37796 25 
14994 16 

2032 15 

Kapalı z. 134000 -

Aç. eks. 
,, 

948 99 
2478 19 

116 86 
228 23 
765 95 

2834 72 
1124 55 

15i -

7950 -

71 18 

Gaziantep Villyeti 
,, ,, 

Diyarbakır Lvz. SAK. 
Afyon DefterdarlıK"ı 

Çanakkale Nafıa Müd. 
Kütahya Vilayeti 

İıt. Kız Ôtretmen Okulu SAK. 

Nafıa Vekaleti 

İst. Belediyesi 
Gireson Belediyesi 

6-4-39 10 -
6-4-39 10 -
7-4-39 15 -
4 4.39 

17-4-39 15 -
14-4-39 15 -

3-4-39 15 -

14-4-39 16 -

10-4-39 14 30 
7-4-39 14 -

haçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lev. 

Alah tıbbiye: 71 kalem-eczayı tıbbiye: Aç. ek. Devlet Hava Yolları U. Müd. Ank. 8-4-39 1 t -
56 kalem (temd.) 

Elektrik-Havagazı-Kalorlfer {tesisat ve malzemesi) 

Irmak fidanlığında yap. elektrik tesisatı işi Aç. ekı. 5655 -

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Yazlık elbiselik kumaş: 150000 m. (şart. Kapalı z, m. O 60 
450 kr.) 

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı_ 

Kitab bastınlması : 2000 nüsha 
Ders levazımı 

Kereste, Tahta ve saire 

Paz. 
,, 

Muhtelif boyda gürgen ıhlamur, çam, ce· Aç. eks. 
vİL çidene ve karaağaç tahtalan 

495 -
200 -

ıoıo-

Mobilya ve büro eşyası, Muşamba - Hah v.s. 

Oda takımı 
Perde takımı 

Nakliyat Boşaltma- -Yükletme 

İnhisarlar mamulatı nakli : 285-.100 t. 
(temd.) 

Müteferrik 

Parke taşı : 100000 ad. (temd.) 
Galvanize .snç: 2000 ad. - oluklu saç : 

3500 ad. 
Çimento topu (sıva püskürme makinesi) : 

2 ad. - çimento enjektörü : 1 ad. 
Kendir ve tel halat 
El arabası : IOO ad. - kızılcık ağacından 

kazma sapı : ~O ad. - fındık ağacın· 
dan kürek sapı : 25n ad. 

Kalafat İpi : 1600 k. 
Hortum: 600 m. 
Toleol deposu ve teferruatı: 10 ad. 
Tam dizel motör 60-70 beygirlik 

Erzak Zahire. Et, Sebze v.s. 

Yataklık saman: 10 t. 
Sert buğday : 213 t . 
Et (temd.) 

B) Müzayedeler 
Mühür kurşunu : 1390 k. 
Yaprak tütün : 1219 k. 
Çam ağacı: 374 m 3 
Çam agacı : 228 m 3 
Kestane ağacı: 46 m 3 
Kayın ağacı : 43 m 3 
Çam ağacı : 85 m 3 
Kayın ağacı : 456 m 3 
Hurda malzeme (temd.) 
Kereste 
Gramnfon makinesi : 2 ad. - kahve de

ğırmeni : 1 ad. 
Renkli bordürlü çini: 6800 ad. 

Beygir : ~ baş 
Mübadil bonoları 
Hurda demir : 4 t. 
Dekovil arabası ve tekerleği : 48 ad. 

Paz. 

n 

Paz. 

Kapalı z. 

Kapalı z. 

Paz. 
,, 

Aç. eks. 
,, 

Kapalı z. 

Pa.ı. 

n 

Paz. 
Aç. art. 

,, 
n 

n 

,, 
n 
,, 

Aç. art. 

n 

" 

Aç. ert. 
Paz. 
Paz. 

115 -
30 -

2040 -

10980 -

6650 -

205 -
490 -

672 -
900 -

12000 -

10650 -
135 -

62 -

t. 10 -
120 -

424 13 

5750 -

74 25 
30 -

87 -

17 25 
4 50 

153 -

823 50 

4~8 75 

30 75 
73 50 

50 40 
67 50 

900 -

Ank. Irmak Meyva Ataçları 
Fidanlığı Direk. 

M. M. V. SAK. 

İst. Belediyesi 
,, 

İst. Belediyesi 

İst. Belediyesi 
,, 

İnhisarlar Samsun Ba,müd. 

Tarsuı Belediyesi 
D. D. Y. Haydarpa'a 

D. D. Y. Haydarpaşa 

İıt. Belediyesi 
,, ,, 

İst. Telefon Müd. 
İıt. Belediyesi 
Ask. Fab. U. Müd. Ank. 
Malatya Pamuk U. Ç. Müd. 

Tophane Lvz. SAK. 
798 75 Lüleburgaz Tümen SAK. 

10 43 Diyarbakır Vilayeti 

145 -
88-
12 -
7-

33 -
69 -

6-
18 -

Tophane Lvz. SAK. 
Sinop İnhisarlar Müd. 
Sinop Orman Çevirge Müd. 

" n 
,, n 

n " 

n " 

" n 
Konya Belediyesi 
Konya Defterdarlığı 
İıt. 3 Üncü İcra Galata Tophane 

Necatibey Cad. No. 338 
İst. 5 inci İcra Poı.tahane 

arkası Elkatip Han 
M. M. V. SAK. 
İst. 2 inci İcra Mem. 
İst Belediyeıi 
İnhisarlar U. Müd. 

12-4-39 15 -

14-~-39 11 -

30-3-39 14 30 
30-3-39 14 30 

14-4-39 14 30 

30-3-39 J 4 30 
30-3-39 14 30 

13-4-39 15 -

34-39 15 -
144-39 15 -

24-4-39 15 -

30-3-39 14 30 
30-3-39 14 30 

14-4-39 15 -
14-1-39 14 30 
15-5-39 15 -

3-4-39 14 3'.) 
7-4-39 11 -

30-3-39 15 -

3-4-39 15 -
3-4-39 15 -
6-4-39 14 -
6439 14 -
4-4-39 14 -
4-4-39 14 -
5-4-39 14 -
5-4-39 14 -
3-4-39 14 -

31-3-39 15 -
30·4-4-39 14 -

3-7-4-39 10 -

1-4-39 10 -
30-4-4-39 13 -

30-3-39 14 30 
13-4-39 14 -

Nafıa Müdürlüğü binasnıda toplanacak Komisyon huzurunda İlaçlar, Klinik ve İspençiyari alat, Hastane Lev. 
kapalı zarf uwulile yapılacaktır. 

4 - Bu işe gırebi)mek için isteklilerin 2834 lira 72 ku· 
ruşluk muvakkat teminat vermeleri ve ihale gününden niha· 
yet 8 gün evveline kadar ViJayet Makamına müracaatle alacak
Jarı ehliyet vesikasile 939 yılana aid Ticai et Odası vesikalarını 
ibraz etmeleri 14zımdır. 

Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünden : 

1 - Muhammen bedeli 1154 lira 95 kuruş olan 71 ka
lem ilatı tıbbiye ile 56 kalem eczayı tıbbiyeye talip zuhur 
etmediğinden aynı şartlar dahilinde 8.4.939 cumartesi günü 
saat 1 1 ..de açık eksiltmeye konulmu~tur. 

ISTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsa~ 
28.3.939 

CİNSİ 

Fi atlar 
Aşağı 

Kr. Pa. 
Yukarı 
Kr.Pa. 

Buğd. yumuşak 

,, aerl 
,, kızılca 

Arpa yemlik çuvallı 
n Anadol dökme 

Çavdar 
Bakla İzmir 
Suıam 

Peynir beyaz 
F aııuliye ince 
Nohut aaturel 
Kuşyemi çuvallı 

İç fındık Akçekoca 
T ıftık çengelli 

11 mal 
z. yağı yemeklik 
Yapak Anadol 

,, Trakya 
Mısır beyaz 

n sarı 

Peyoir beya:ı: eski 
,, ,, 

,, kaş er 
Keçi kılı 
Pamuk yağı 

taze 
,, 

5.,30 6 5 
5 12,5 5 15 
5 27,5 - -
4 15 - -

4 13,5 - -
3 34 3 36 

20 -

s aı 

45 -

4 4 
4 15 

52 -

5 33 

Buğday 

Un 
Çavdar 
Yulaf 
Yapak 
Nohut 
Pamuk 
Tıftik 

Mı ur 
B. peynir 
Z. yağı 

Kepek 
Tiftik 
Kuşyemi 

iç fındık 
Kıl 

Yapak 
Faıulye 

Gelen 

Giden 

Dış Flatıar 
Butday : Liverpul 

,, Şikflgo 

,, Vinipek 
Arpa An ver• 
Mısır Londra 
Keten T.: ,, 
Fındık G.: Hnmburg 

" 
L.: ,, 

' İstanbul Belediyesindefl-
·o' r oıı Muhammen • 

bedeli 

Fen işleri müddrlüğüne muhtelif ka- 205,00 
lınhkta k~ndir ve tel halat 

İstanbul 45 inci okula oda takımı 
., ,, "ders levaıımı 
n n perde tnkımı 

Mütemadi tamirat işlerınde kullanıl · 

mak üzre IOO el arabası 250 a
det Kızılcık ağacından kazma 
sapı ile 250adet Fındık atacından 

115,QO 
200,00 
30,00 

490,00 

kürek tapı 74 
İlk okul Çocuk kamplarına bastırıla- 495,00 

cak (ilk okul çocuk kampları) 
2000 müıha eser 
Yukarda muhammen bedelleri yazılı işler ayrı •Y''oıl 

zarlığa konulmuştur. Rvrakları Encümen kaleminde glSr 
lir. İıteklıler hi:ıala.-ında gösterilen teminat makbuz ve)'• pı 
tubile beraber 30.3.939 Perşembe güaü saat 14 buçukl• 
Encümende bulunmalıdırlar. 

··* ıY Beher tonuna 10 lira bedel tahmin edilen 4 ton " / 
rında Balat atölyesinde bulunan hurda demir pazarhkl'tı• 
tılacaktır. Evrakı Levazım Müdürlüğünde görülebilir·~ J. 
Ier 6 liral ık teminat makbuz: veya ıuektubile beraber , 
perşembe günü saat 14 buçukta Daimi Eocüınende bulıl 
lıdırlar. 

Elektrik, Havagazı,Kalorif er (Tesisat ve~ 
Ankara Irmak Meyva Ağaçları Fidanlığı DirektörlOğO 

Keşif bedeli 5655 liradan ibaret bulunan Jrıns1' 
lığında yaptırılaçak elektrik tesisatı işi 12.4.939 ~'J 
günü saat 15 de Vilayet Nafıa binasında Nafıa ~il 1 
odasında içtima edecek fidanlık Komisyonunda ıh' 
pılmak üzere açık eksiltmeye konmuştur. . t 

İstekliler 424 lira 13 kuruşluk muvakkat teın•0' 
buz veya mektubu, Ticaret Odası vesikasiyle Nafı• ~ 
lüğünden bu işe girebileceklerine dair alacakları fı 
liyet vesikasiyle birlikte Komisyona gelmeleri. rrf8 

Bu işe ait keşif ve şartname her gün Nafıa 
ğünde görülebilir. 

Mensucat-Elbise-Kun~ura-Çamaşır 0 
MıHi Müdafaa Yek.Aleti Satınalma Komisyonurıd~~ 

Beher metresiııe tahmin edilen fialı 60 kuruş 0 

bin metre yazhk elbiselik kumaş kap:ılı zart usulil6 

saya konulmuştur. İhalesi 14 Nisan 939 cuma ~üoiİ ~· 
dedir. Evsaf ve şartnamesi 450 kuruş mukabilinde ~' 
satınalma ko. dan alınır. İJk teminatı 5750 liradır. ~~e 
gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 018 't 

gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektupları ile b\ 
hale •aatinden en az bir saat evvel Ankarada M. ~f. 
naJma ko. na vermeleri. 

Kereste, tahta ve saire 

lstanbul Belediyesinden : J 
Atölye ve garajlar için lüzumu olan ve hepsine 



'-tin edilı>n muhtelif boyda gürgrn, ıhlamur, ç:ırn, ceviz, 
le karaa~aç tahtaları açık eksiltmep>. konulrııııştıır. Li

.:''tnarnesi Levazım M "id ürluğtin<lo görülebil.ir. lstekl.iler 
Yılı kanunda yazılı vesıkJ ve 87 Iırahk ılk temınat 

.. lty~ meKtubilc beraber 14.4.t39 cuma glintl saat 
Dıımi Encümende bulunmalıdırlar. 

at.Boşaltma-Yükletme 

1 inhisarlar Samsun Başmüdürlüğünden : 
..:- 16 3.939 tarihinde ihalesi yapıJamıyan (275 ila 300) 

Alaçam-Samsun yaprak tntftn nakliyatına ait mü· 
1 l'lı.rhk uıulile eksiltmeye konulmuştur. 
.; lılulıammen bedeli 2040 lira ve muvakkat temi

liradır. 
'PaıarJıJI 13 nisan 939 perıembe günü saat 15 de 
t, rltıilimüz Komisyonunda yapılacaktır. 

Sırtnameler her gün Samsun, Bafra ve Alacam 
l.t';' .idarelerinde görülebilir. 

klilcrin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 
0
"-uza müracaatları. 

Tarsus Belediye Riyasetinden: 

diyemizce kapalı zarf uıulile mtın•kaaaya çıkarıl•a 
-det parke taı·mn ihalesi te~dit edil~iş ~~up 3 

. Pazartesi günü saat 15 de ıhale edı.ccegınden 
il fartnameaini belediyemizden aramaları ilin 

~ Demiryolları ve Limanları İşletmesi Umum 
~ İdaresinden : 
X 1 llllllen bedeli 10980 lira olan 2000 adet 0,75 X 
~ OOo eb'admda galvanize saç ile 3500 adet 0,63 X 
.._&oo eb'adında galvanize oluklu saç 1-4.4.939 cuma 

t ( 15) on beşte Haydarpaıada gar binasmdaki 
.il tarafından kapalı zarf usulile satm alınacaktır. 
:." girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik 
•ra 50 kuruşluk muvakkat teminatlarile beraber 

~lttublarmı havi zarflar~nı. we.ksiltme gftn~ saa.t ( 14) 
" . kadar Komisyon Reıılıgıne vermelerı IAzımdır. 

1te aid ıartnameler Haydarpaşada gar binaaındaki 
0
1' tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

~ İstanbul Tdefon Müdürlüğünden : 
elı.ailtme ile 1600 kilo kalaf•t ipi a]ınacaktır. Mu-

'4 bedeli 67 2., muvakkat teminat 50,40 Jira olup eksilt· 
4
·939 cuma günü saat 15 te Müdürlük binasında ya' n;; lsteklil ... rin muvakkat teminat ve kanuni vesi kala

• 
0 Baate kadar Komi!yoııa müracaatleri. Şartname ile 

1 
b,r gün Levnzım Amirliğimizde görüıebilir. 

~Malatya Pamuk O. Ç. Müdürlüğünden : 
h tstrniıd~ teıis edilecek olan Çırçır t vine nornıal şr

lbtık balya-1 yapan bıılyn makineai 60 i)A 70 beygir 
~e '.arn dizel ~otör mııbay11a edilecf ktir. lntihab edilm~~ 

• ~81Yet gö:::tenr katalokların ılAkadarlar tarafından mu· 
&önde1 ilmesi. 

'il Fabrikalar U. Miidüılüğü l\leıkez Sat•na!ma 
•h1tı· Komısyonundan: 
\le ırı edilen bedeli 12000 lira olan 10 adet Toleol de-

,,~,rFrubtttı:k J •• d .. ı··~.. k z s•tın alma a rı a ar umum mu ur ueıu rntr e, a. 

~tı~a 15.S.9.~9 pnzartesi günü saat 15 le kapalı zarf 
tclıirccktir. Şarınamr parasız olarak komisyondan ve
Pltrin muvakkat teminat o)an 900 lirayı havi teklif 

tt ~ 111 .mezkur günde saat 14 e kadar komisyona ver· 
~dılerinin de !490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad-

1 •eaaikle mf'Zk Qr gün \'C saatte komisyona ver· 

~I iıtanbul Belediye.inden: 

;;._için ltlıuma olan ve hepıine 900 lira bedel tahmin edi-
~ hortum açık ekliltmeye konulmuıtur. Şartnameai Le

GtGnde görülebilir. istekliler 2490 sayıh kanunda ya• 
-, 67 lira 50 kuruıluk ilk teminat makbuz veya mek

.... tt 14.4.939 Cuma pnG aaat 14 buçukta Daimi Endi· 
.......... dır • , lar. 

c._. • • • 
~t ~ . ') ·1 b' d -.· ••lllcnto topu ,sıva püskürme makınesı ı e ır a et 

Jtktörtı ılmacak.tır : Bık D. D. Y. ilanlarına. 

lo ~ le•aıım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Da .. !•taklık aaman alınaaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
· ~•i ıtınil saat 14,30 da Tophanede letınbul Le· 

Münakua 9azet.eei Ç~mba M 
·..;..:.;;~----------------------------------------------------------~~;.;;.;;.;;,..--. __ 

van 4mirliği satınalma komisyonuncla yapılı:ıcnkıır. fstt>klilr dı> 
ka i ıenıinaılarile h rnlwı lıf lıi sı it h '· 111 , ·'nH J, rı 

o 

Lüleburgaz Tümen Satınalma Komisyonundan : 

Tümen Birliklerinin ekmeklik un ihtiyacı için Komis
yondaki evsaf ve ıartlarına g6re 213 ton sert buğday ka-
pah zarf eksiltmesile alınacaktır. Muhammen bedeli 10650 
lira ve ilk teminatı 798 lira 75 kuruıtur. İhalesi 7 nisan 939 
cuma günü saat 11 dedir. isteklilerin belli gün ve saatten 
bir saat evvel teklif mektuplarım kanuni mevzuat daire
sinde Lüleburgazda Askeri Satınalma Komisyonuna vermiı 
bulunmaları. 

Dıyarbakır Villyet Daimi Encümeninden : 

ihalui fesh olunan zilhreviye hastanesi etinin ekıilt
me suretile alınması için 15 glln mfiddetle eksiltmeye ko
nulmuştur. Tahmin bedeli 135 lira ve ilk teminat 10 lira 
43 kuruıtur. ihale 30 mart perşembe günü saat 14 de ya
pılacağı ilin olunur. 

b) MUZA YEDE LE R 

Sinop İnhisarlar Müdürlüğünden : 

Kanuni anbar müddetlerini ikmal etmiş bulunan emanet 
anbarlanmızda mevcut 9M yılı ürtınlnden 31 ekiciye ait 57 
denkte safi 1219 kilo yaprak tütün 34;i7 sayılı kanunun 46 
ve 47 inci maddesine tevfikan işbu tütünler 18.3.939 gü
nünden itibaren onbeş gün müddetle ve şartnamesine göre 
açık artırmaya konulmuıtur. istekliler bu tütünleri ve ıar
tnamesini her iş günü Sinop inhisarlar idaresi anbarında 
görebilirler. isteklilerin 3.4.939 uncu Pazartesi günü saat 
15 de MüdOrJOğGmüzde mtite7ekki1 komisyona gelme'eri i
lan olıınur. 

Sinop Orman Çe\•İrge Müdürlüğünden : 

1 - Boyab.ıt kazasında hudutları şartnamede yazılı kara 
çam devlet ormanından numaralanmış ve damgalanmış 374 
metro mük'ap gayri mamul Çam ağacı 6 ay içinde kesilip çı
karılmak iizre on ht>ş gün müddetle açık arttırmaya konmuş· 
tur. 

2 - Arıtırma 6.4.939 tarihine müsadif perşembP. ~iinü 
saat 14 te Sinop Oıman Çr.virge Müdürlüğünde yapılacaktır. 

3 - Beher gayri maınul metro mük.abm muhammen 
bedeli be§ lira on b~ş kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 145 liradır. Arttırmaya gelecek 
taliplerin evset ve ~eraitile getirecekleri vesikalar ve sair hu· 
susat şartn11mede yazılıdır. 

S - Şartname ve m11ka\·elename projPleri kt>şit raporu 
ve damga zabıtmınıe\rini görmek İ!tiycııler bu müddtt içinde Si 
nop Orman Çevirge müdürlüğüne müracaat edebilt>cekleri i!an 
olurıur. 

• • • 1 - Ayancık kazas1nda hudutları f8rtnamede yazılı 
Kemerler suyu Devlet Ormamndan numaralanmıı ye dam
galanmıs 85 metro milk'ap gayri mamul ~am ağacı 6 ay 
içinde kesilip çıkardmak nzere on beı gün müddetile açık 
arttırmaya çıkarılm11tır. 

2 - Arttırma 5.4.939 tarihine milsadif çarsamba günll 
saat on d6rtte Sinop Orman çevirge Mildlirlnğilnde yapı· 
lacaktır. 

3 - Beher gayri mamul metro mük'abın muhammen 
bedeli bet lira on beş kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 33 liradır. Arttırmaya gelecek 
taliplerin evsaf ve şeraitile getirecekleri vesikalar ve1air 
bususat şartnamede yazılıdır. 

5 - Şartname ve mukavele projelerile keıif raporu 
ve damga zabitnamelerini g6rmek iıteyenlerin bu mllddet 
içinde Sinop Orman Çevirge MüdGrlüğlae mllracaat ede· 
bilecekleri ilin olanur. 

• • • 1 - Ayancık kazasında hudutları ıartnamede yazılı 
Çeleklik Devlet Orman1ndan numaralanmıı ve damğalanmıı 
456 metro 126 ds. m3 mik'ap kaylD ağacı 9 ay içinde ke• 
ıilip çıkarılmak üzere 15 gtln mllddetle açık arttırmaya çıka
rılmıştır. 

2- Arttırma 5.4.939 tarihine mUsadif çarıamba gflnll 
1aat 14 te Sinop orman çevirge Müdürlüğünde yapılacakbr. 

3- Beher gayri mamul metro mik'abın muhammen be
deli 2 liradır . 

4- Muvakkat teminat 69 liradır. Arttırmaya gelecek 
taliplerin evsaf ve ıeraitle getirecekleri vesikalar ve aair 
hususat ıartnamede yazıdır. 

5- Şartname ve mukavele projelerile ketif raporu ve 
damğa zabıtnamelerini g&rmek isteyenlerin bu mllddet için· 
de Sinop orman çevirge mlldllrltltllne affiracaat edebilecekleri 
ilin olunur. 

••• 
48 adet d\!kovil arabası ve tekerleği 1atılacaktır: Bık la· 

hisarlar U. Müd, illnlarını 

1 - Matluba muvafık çıkmadığından dolayı reddedilen 
ve yerine baıkaca mubayaa edilmiş olan 48 adet dekovil 
arab&11 ve tekerleği farkı fiatm tahsilini teminen mllteah· 
bit hesabma ve pazarlıkla satılacaktır. 

il - Muhammen bedeli 120 lira ve % 15 teminatı 18 
liradır 

111 - Pazarlık 13.4.9:39 tarihinde saat 14 de Kabadqta 
Levazım ve Mubayaat Şubeaindeki Satış Komiıyonanda 
yapılacaktır. 

iV - Mallar her (ÜD yukarda 1611 ı•çen Şubede r6rli· 
le bilir. 

isteklilerin pazarlık için tayin edilen gln ve ıaatte 
% 15 teminat paralarile mezkGr Komiıyona gelmeleri. 

(2067) 1-4 

• • • 
1- 27.2.939 tarihinde ihale edilemeyen 250.000 met

re düz beyaz kanaviçe yeniden pazarhk uıulile eklilt· 
meye konmuştur. 

11- Muhammen bedeli 38750 lira muvakkat temi• 
natı 2906 lira 25 kuruıtur. 

111- P .1zarhk 30.3.939 tarihine rasthyan per .. mbe 
günü saat 14 de Kabatatcfa Levazım Şubeıi Mtldtlrll· 
ğündeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler hergün ıöıü geçen Şubeden para• 
sız alınabilir. 

V- isteklilerin ekailtme için tayin edilen gtın ve 
saatte mezkur Komiıyona gelmeleri illn olunur. 

(1701) 4--4 

DEVLET DEMİRYOLLARI VE Lİ"ANLARI 
İSLETME 6ENEL DİREKTÖRLüGUNDEN 

Muhammen bedeli 6650 lira olan 2 adet çimento topu (••• 
pibkürme makinui) ile 1 adet çimento enj~kt6rü 24.4.939 paıuu
tui ıGnG Hat (15) on bttde Haydarpafada rar binan dahillntleld 
Komiıyon tarafından kapalı zarf uıulil ile ıa•ııı ahnacaldlJ'. 

Bu ite ıirmek iıteyenlerin 498 lira 75 kurufluk mu•akkat te• 
mipat ve kanu"un tayin dtiti YHaiki ye telıliflerini mubte•i sarf
laruu ektiltme ıünU ıaat 14 de kadar Komiıyon ReiılitiH Hrme
leri liıımdır. 

Bu ite ait tartnameler Komiıyondan parHız olarak clal1tal-
makladır. (208:>) 1-4 

••• 
Muhammen bedeli 24540 lira olan 28 adet Grilbidrolik 11.S.ı• 

Pertembe günü saat 15,30 da kapalı zarf uıulil ile Ankarada lclare 
binumda ıahn alınacaktır. 

Bu işe girmek iıteyenlerin 1840.50 liralık muvakkat temioat lle 
kanunun tayin ettiti vesikalan ve tekliflerini aynı pn aaat 14,30 a 
kadar Komisyon Reiılitine vumeleri lazımdır • 

Şartnameler para.ız olorak Ankarada Malzeme dairealndea, Hay
darpqada Te1elUlm ve Sevk Şeflitinden clatatılacakbr. (2019) 1-t 

• • • 
Muhammen bedeli 7750 lira 50 kurut olan muhtelif cim •e 

miktarlarde kırtaaiye malzemeli 7.4.939 cuma pal 1Ut 15 OD bet
te HaydarJ>8t8da gar binaaındaki Sabnalma Komisyonu tarafınclaa 
ka~ı zarf uıulü ile 1ahn almacakbr. 

1 
Bu işe girmek iı•eyenlerin kanunun tayin ettiti vuaikle 511 

lira 29 kuruıluk muvakkat teminat ve tekliflerini muhtevi aarflan• 
m ekıiltme gilnü ıaat 14 on dörde kadar komiayona vermeleri ll
zımdır. 

Bu ite ait tarlnameler Haydarpqada gar binaıınclaki komla-
yon tarafından paraıız olarak datıblmaktadar. ( 1877) 3--4 

·-·-· DiŞ DEPOSU·-·-· 
M. i B R A H 1 M B ER K M E N 

Ttlrkiyenin en zenıin çeıitliıi 

---v e e n a ı r 1 D i f D e p o ı u d u r . 
Daimi bir sergiye maliktir. --

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

Hristo Papa zoğlu 
Diki• Maklnaları De po• 

l.tanbul, Finoancılar Y okufu, No. 28 

Her nevi Dikiı, Nakıı ve Kaanak makın~larını, 
iynelerini ve diger blltiln ak .. mını en milıaıt fart ve 

fiatlarle müeueıemizde buluraunuz. 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudication 
Mode Pıix Caution. 

d'adJudicat. eıtimatif proviıoire 

A) _Adjudic~ons au Rabais 

Lieu d'adjudication et du 
Cabier dea ChargeJ Joars Heures 

Constructlons - R6paratlon• - Trav, Publlct1-Mat6rlel ile Con•truaHon-Cartograph~ 

Rep. ponts 
Conatr. 2 dalot. ea beton armE 
Conıh mur de a >utaiaement (aj.) 
Con~tr. des konak goovernementau:a: Bol-

vadın et lsbakh 
Constr. konak gouvernemental Gelibolu 
Conatr. anur jardin guerite gardien, ecurie 

et depôt cbarbon iı hôp. reııional Kü
tahya 

Rcpar. a Ecole Normal Jeunu Fille1 
:İıt. (aj.) 

Constr. eo betonarme deı ponts Diphem 
Muratlar et Akçay (Cah eh. P. 670) 

Repar. et modif. dans jardın garage du 
dispensaire de mal. veaerienoes d'Uı
küdar (aj.) 

Conıtr. monument d la Republique 

Publiqne 1558 32 
n 3043 JO 

Pli ca..:h. 10212 71 
1470 85 

et 409 17 
Pli cach. 37796 25 

" 14994 16 

2032 15 

Pli cach. 134000 -

Publique 9-t8 99 

" 
2478 19 

116 86 Vil. Gaı.iantep 6-4-39 10 -
228 23 

" 
6-4-39 10 -

765 95 Com. Ach. lnt. Diyarbakır 7- t-39 15 -
Defterdarat Afyon 4-4-39 

28M 72 Dir. Trav. Pub. Çanak. 17-4-39 15 -
1124 5~ Vil. Kütahya 14-4-39 15 -

153- Com.Ach.Eo.Norm.Juenes Fillea fat. 3-t-39 15 -

7950 - Miniııt. Trav. Pub. 14-4-39 16 -

71 18 Com. Perm. Municip •. 10-4-39 14 30 

Munlcip. Gireaon 7-4-39 14 -

Produlte Chlmlquea et Pharmac utlque•·lnatru~ nl8_!_1!.~lre•Fournlture pour Hopltaux 

Instr. medicaux: 71 lota· produitı phar· Publique Dir. Gb. Voiea Ahieonea Etat Ank. 8-4-39 11 -
mnceutiqueı : 5S lota (aj.) 

Electrlclt6-Gaz-Chautfage Central (lnstallatlon et Mat6rlel) 

loıtall. electr. ıi la pepini~re d İrmak Publique 5fö5 - 424 13 Dir.Pcpia.Arbreı Fruitiers Irmak Aak. 12-4-39 15 -

Hablll ment - Chauaaur•• - Tlssus - Culr• 

Etoffe pour uniformea d' ete : 150000 m. Pli cach. le m. O 60 5750 - Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 14-4-39 1 l -
(Cah. eh. P. 450) 

meublem nt pour Habltatlon et Bureaux -=.!•pis eri ete. 

Mobilier pour chambre 
Rideaux 

Tr vaux d'lmprlmerle - Papeterle 

Fouraiture de claue 
lmprt1•İon livre : 2000 exemplnires 

Gr6 a gre 

n 

Gre a i'fe 
n 

Bola de Constructlon, Pıanches Poteaux ete. 

PJanches de diff. dim. en bois d'orme, Publique 
aapin, tilleul, cbataiııoier ete. 

Transport - chargement • d6chargement 

Tranıport d'articlea monopoliıh: 275- Gre a ır6 
300 t. (aj.) 

Dlvera 

Pierrea pnv6s: 100000 p. {nj.) 
Tôles g lvanirıhı: 2000 p. - id. onduleeı : 

3500 p. 
Injecteurs pour ciment : 1 p. - machine 

foul ntc d'enduit: 2 p. 
Corde pour calfeutrage : 1600 k. 
Trompe : 600 m. 
Reservoira pour toleol avec acces.: 10 p. 
Moteur Dieael de 60-70 C.V. 
Cible en fil de fer et en lin de chanvre 
Brouette : 100 p. - mancbe pour pioche 

en coroeuiller : 250 p. - manche pour 
pelle en noiıeltier : 250 p. 

Prova lon• 

Pnille : 10 t. 
Bleı: 213 t. 
Viıınde (aj.) 

Publique 

Pli cach. 

Publique 

" Pli cach. 

" 

Gr6 a gre 
Pli cach. 

B) Adjudications a la surenchere 
Plomb de eacbet : 1390 k. 
Feuillea de tabacı: 1219 k. 
Bois de sapio : 374 m3 

. " " 228 m3 
,, de cbataignicr : 46 m3 

d'orme : 43 m3 ,, 
,, de aapin : 85 m3 
,, de hetre : 456 m3 

Cbevaux: 5 teteı 
Bonı dea ecbangeables 
Carreaux coloreıı et avec bordure: 6800 p. 

Machine ıramopbone et moulio de caf6 

Artlclea camelotea (aj.) 
Bois de conıtr. 
Fer camelote : 4 t. 
Voitures decauvillea avec roue: 48 P• 

Gre a gre 
Publique 

n 

• 
" 
n 

" ,, 

Publique 

" 
• 

Publique 
Gre a rr6 
Gre a ıre 

115 -
30-

200 -
495 -

1040 -

20.ıo -

10980 -

6650 -

672 -
900 -

12000 -

205 -
490 -

10650 -
135 -

62 -

--
10-

120 -

17 25 
4 50 

30-
74 25 

87 -

153 -

8l3 50 

498 7~ 

50 40 
67 50 

900-

30 75 
73 50 

798 75 
10 43 

145 -
88-
12 -
7-

33 -
69-

e
ıs -

Com. Perm. Municip. lıt. 

" " 

Com. Perm. Municip. İıt. 

" 
,, 

Com. Perm. Municip. f.t. 

Dir. Monopolea Samsun 

30-3-39 14 30 
30-3-39 14 30 

30-3-39 14 30 
30-3-39 14 30 

14-4-39 14 30 

13-t..JQ 15 -

Municip Tarauı 3-4-30 15 -
l~re Expl. Ch. Fer Etat Haydarpafa 14-4-39 15 -

l~re Expl. Cb. Fer Etat Haydarpafa 24-4-39 15 -

Dir. Telephonea let. 
Com. Perm. Municip. l.t. 
Com. Acb. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 
Dir. Ferme Coton Malatya 

14-4-39 15 -
14-4-39 14 30 
15-5-39 15 -

Com. Perm. Municip. lat. 

" " 

a0-3-39 14 ao 
a0-3.39 14 ao 

Com. Acb. lot. Tophane 
Cam. Ach. Div. Luleburgaz 
Vil. Diyarbakır 

3-4-39 14 30 
7-4-39 11 -

30-3-39 14 -

Com. Aelt. Int. Tophane 3-~·a9 
Dir. Monopol.. Sinop 3-4-39 
Dir. Forfıtı Sinop 8-4-39 

" " 6·4-39 
n n 44-39 

" " 4-4-39 
" " 5-4-39 
n ,. 5-4-39 

Com. Acb. Miniıt. Def. Nat. Anlc. l-4-39 
2~me Bureau Edcutif fat. 30,4-4-39 
5~m• ,, n ,, 3 17-4-39 

Elkitip han derriere Poıte fat. 
3~me Bur. lxecutif Galata Tophane 30,4-4-39 

Necatabey Cad. No. 338 
Municip. Konya 
Defterdarat Konya 
Com. Perm. Municip. lıt. 
Com; Acil. Ecoo. Monop. Kabatacbe 

3-4-39 
31-3-39 
30-3-39 
13-4-39 

15 -
15 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
10-
13-
10-

14 -

14 -
15 -
14 30 

14 -

Müteahhitlerin Takvimi 

Perşembe 30.3.939 

D~mir hurdası (Aık. Fabrikalar) No 995 
Çuvel tamiri için iplik (O. D. Y.) No 996 
Atölye ioşnatı (Devlet Bıuımevi Direk.) No 997 ~ 
Gacin pin ve mnl mahruk memesi (Gü1YtrOk Muhııfaza G•11' 

İst.) No 997 
Düz beyaz kanaviçe (İohisarlnr U. Müd ) No 997 
Deri dikme ipliği (O. D. Y) No 997 
• Trabzon vapuru (Kocaeli Defter.) No '998 
İskele tamiri için alet ~zmb Lv~.) 999 
!Elbise (Diyat"bakır Bcled ) No 1001 
Kamyon (Mr.nisa Valiliği) No 1002 
Branda beıi (Çnnak. M5t. Mvk. SAK.) No 1002 
Arozöz mnkinesi (Nıtde Beled.) No 1003 
Menfez inç. ve şose tamiri (Geziaııtep Vil.) No 10ü3 f\ 
Kömfir mahcme depoları ve ntölye inş. (Kırklareli Beted) 
Tat ıhzarı (Gıı:ıiantep Vil.) No 1003 
EY inş. (Ank. küçük evler yapı Kooperatifi) No 1003 
Kuzu eti (Edirne Maarif Müd.) No lO(l3 
Yapı malzemesi (İst. Komut.) No 1004 
Kor bandosu tamiri ve ahnma11 (i t. Komut.) No 1004 
Ask. matbaanın tamiri ( ,, ,, ) No 1004 
Blblse ve kukel (Samıııuo Vil.) No 1004 . I~ 
• Kadın ve erkete ayakkabıları (ist. 5-inci icra Mem) No 
ııı Müstamel otomobil (D. D. Y.) No 1003 
Temel tatı çimento ve inşaat tuğlası (Kay eri TayY'" 

No 1006 
"' Süt (İst . ziraat l\1ektebi) No 1007 
Uçuf gözlüğü (M. M. V.) No 1007 
Sülüıyon ( " ,, ,, ) No 1009 
Çamaşırhk bez (Jandarma Gen. Komut. Ank.) No 997 
Bakar kazan Kalaylattırılmeıı (İıt. Komut.) No 1010 

Memento des 

Jeudi 30.3.939 

Fer camelote (Fab. Mil.) No 995 
Fil pour repnr. sacs (Cb. fer Etat) No 996 
Conıtr . atelier (Dir. lmprimcrie Etat) No 997 
Pı~ces recbaoge gacio pin et becs pour liquide brule (Co 

Gen. Surv. Douan. lst.) No 997 
Canevaa blanc (Dir. Gen. Monop.) No 997 
Fil pour coudre la peau (Ch. Fer Etat) No 997 
Toile pour linge (Comm nd. G6n. Gend. Ank.) No 991 
• Bateau Trabzon (Defterdnrat Kocaeli) No 998 
Outılı et ioıtr. pour r'par. echelle (lnt. lzmir) No 999 
Habitı (Municip. Diyarbaklr) No 1001 
Camion (Vil. Manisa) No 1002 
Toile branda (Place Forte Çanakkale) No 1002 
Machine arroıeuıe (Municip. Niğ-de) No 1003 

1
3 

Conıtr. dalots et rep r. chausııee (Vil. Gaziantep) No tO ,J 
Cooıtr. atelitr et depôtı charbon et mater. (Muoicip· ~ 

No 1003 
Fourniture pierrea (Vil. Gaziantep) No 1003 > 
Cooıtr. maiıonı (Cooperativu Conıılr. Petittl Maisooe• 

No 1003 
Viande d'agneau (Dir. Culture Edirne) No 1003 
Mater. cooıtr. (Command. Mil. Jet.) No 1004 ~ 

Aehat et repar. iostr. baodc Corpı Armie (Commud· 
No ıoo.ı 

R~par. imprimeri• mil. (Command. MU. lıt.) No 1034 
Habib d cuquettea (Vil. Samıuo) No 1004 
• Cbauısurea pour dameı et hommes (5-em Bur. Executif ııt• 
"' Auto uaage (Ch. Fer Etat) No 1005 , 
Pierr .. pour fondementa, ciment et brique. (Fab, Avial10 

ri) No 1006 
• Lait (Ecole Agric. Iat.) No 1007 
Lunettea pour aviatetırs (Min. Qef. Nat.) No 1007 
Solution ( ,, ,, n ) No I009 
Etamaıe cbaudron (Command. lst.) No 1010 

Haklkl MUnakasa gazetesi 

·ıı-'' Bütün Müaakaaa ve Müzayede haberlerini ek•• /, 

olarak nrendlr Türkiyede bu vaziyette olan tek Ol 

Münakasa Gazetesi'diı' 

oı~' 
imtiyaz sahibi ve yıızı itleri DirekUSrü: Iımail 

Baııldıta yer : Merkez Ba11mevi Galata 


