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Umum üccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

Sanayimizin istikbali 

ı~llıuzun senelik şeker ihtiyacını temin 
;!ecek ve randımanı ile hariçten şeker 

~b 1~e lüzum kalmayacak miktarda şeker 
~ tıkalarımızı arttırmak mümkündür. 
;c~k fabrikanın artışı nisbeti?de İJ>· 
~aı madde olan pancarin da zıraatı-

tıı tevsi edecek tedbirlerin alınması 
\'e bilhassa müstahsilin pancar 
Yetiştirmesinden müstefit olaca-
lı kanaatine varması lazımdır. 

• • * 

' ._ lllua:da ilk 'eker f abri-
l~ldutu zaman, bütün 
· , Uşak köylilleri büyük 

>t.ı1 l. dııynıutlar, tarll\ların· 
Qır h 

l\f~ ına ıul almak ıure-
f,,,h~rını artıracaklarıodan 

Ilı. •nnıışlardı. 
~~ : ~erek Alpullu, ge

ı 
1 
bbrıkaları için köylüye 
~ •n, gübre verilerek 

>ttttt· tine teıvik edildiği 
tl~ekleri pancarın ki· 

--~ ıt paradan aaho ııl· 
~e ~e iki llç ıene mGd

h.ıı nıemnun edilmişti. 
i il rın bu teşvik ve pau· 

lerine, o kadar geniş 

l,,lr.~e alaka uyandı ki, 
)eti 1~ •e Uıak köylerinde 
)et '~"ınek için hummalı 
tııı •tlamıştı. 

"''- ltiloıu 60 para olunca 
~iıı llın dönGmünden orta 
' kiloya kadar mabıul 

'- h Grn batına müstahsilin 
et lira para geçmeğe u 

'~ncar ziraatine fazla 
liııe ıebep olmuıtu. Ba-

13 
116 
rnüıtahsil bet dönüm 

'~tılnGın~ bazı yerlerde 15 
~lcl ~r 25 dönüm ekme-

''-u ar. 
' lr.a talep karşısında fabri-
~r Y. tnıotakaaında çift 
'"' l:iraatini tahdit etmek

l...... ul yetiştirilmesinin ö-
.... dese h Çalıtıldı. Bazı kim 
''1r."Uaı ve bazılarına 25 
~ ~akkını verdilve ne
~ l:iraatini ıürprodilk

) .deye tahdit etti. 
dt,:tittiren köylerde bu 
, ~ '1 bir reaksiyona ıe-

""- •brikalann faaliyetin· 
::ııra. klSylil pancar ye· 

S-. })'•tının git gide ku
ı, ;*• baıladıtıoın far

~'tiıiı •hrikalardan kimyevi 
L ~'ril· Fakat gübrenin, to
~•lı,~1• olan ziraat ala
~'llcl kCSylüoün pancar 

•ıı tenzil edildi. 
'eıı bundan da ürktü. 
~ •onra evvelce ki· 

't ), •ya alınan pancar-

~'' •e senele" iler· 
~ht n kilosu 55, 50, 45, 
•' otuz paraya kadar 

~tın alındı. 
lr. u •aıiyetten büıbü-

~ ' ll~~•at yavaı pancar 
'le, 1 at etmedi. Ve ni· 

mış olaa rekolte tedricen tenakus 
etmete baılamıth· 

Diğer mıntakalardan Eski,ehir, 
Turhal fabrikalanııda da vaziyet 
aynı şekilde belirinc · pancar fiat
larıoın tayin ve teıbiti için Ziraat 
Vekaletine selahiyet verildi. 

Bu karar çok yerinde olmak
la beraber köylüyü tefvik edebi
lecek kadar müessir olması ihti
mali çok kuvvetli değildi. Çün
kü müıtahsil yetiştirdiği pance.nn 
hiç olmazsa ayııı tarlada yetitti· 
receği buğdaydan en az yüzde el
li nisbetinde daha yftksek bir fiat
la satılabileceğine kani olmıılıdır 

ki ; kendi menfaatini idrak ederek 
pancar yetiştirmek için heveslen· 
sin. 

Alpullu şeker fabrikasıcın ilk 
faaliyet senelerinde İpsalaya kom
şu olan Meriçin karşı yaka mın· 

takasının Yucanlı çiftçileri fahri· 
kaya müracaat ederek kendi tarla
larında pancar yeti9tirdikleri takdir
de bu pancarları lpsalaya naklet
melerini ve oradan da fabrikanın 
satın olmasını istemiıler ve batta 
daba ucuz fıata bile razı olmut
lardı. 

Pancar ziraatine rağbet edilmesi 
pancarın buğdaydan daha l<irlı bir 
mahsul vermekte olmasından ileri 
geliyordu. Çünkü o zaman butda
yın kilosu Y< rinde 2,5-3 kuruflu. 
Köylü bundan büyük bir istifade 
göremeyordu. Halbuki bir dönüm 
tarladan alınan buğdayın getirdiği 

irad bet altı lira arasında iken 
pancardan 10- 15 lira arasında 

menfaat temin edilmekte idi. Pan
car fiatlannın kilosu otuz paraya 
kadar dütürüldilğii sıralarda buğ· 

day fiatları da yükselmeğe baş· 

lamışh. ~lüstahsil buğdayını 

4,ö-5 .. kuruşa aatmağa başlayınca 
pancar .ziraatının g etireceQ'i men· 
faatı buğdayın da iradından far· 
ksız görünce buğday ekmeği ter
cih etti. 

Filhakika buğday fiatları yilk
ıelmitti. Samauı da caba kalıyor
du. Toprak, pancarm tüketici te
airlerindeo kurtanlmış olacaktı. 
Köylülerin bu meseleyi kavrayışı 
umumi şekilde pancar ekilitini a
zami nisbetten asiari oisbete İn• 
dirm•ğe ıebep olmuştur. 

h aenı, ölçilde pan-
, ~ :::. Trakya mınta

"-tn tın ta lpaalaya 
"' 

0
e yardım etmiş 

t.lepler tesirile art-

Gerçe fabrikanın az çok ihti
yacı olan bir miktar da pancar 
yetiştirilmesine devam edilmekte 
ise de, bu miktarların sene besene 
azalması ihtimalini göz önüne a
larak pancar ziraatını yeniden teş
vik etmek zarureti vardır. Fabri-
kaların bulunduğu mıotakalarda 
köylüyü daima menfaat kaJ'fııında 

MEMLE ET 
H BERLERi 

Yeni Sigorta Tarifesi 1 Kooperatif Toplanamadı 
lktiaal Vekiileii tarafından ha· Dün umumi heyet toplantısını 

zırlanmakta olan yeai sigorta ta· yapmıya karar vermiş olan De· 
rifHi tamamlanmak üzeredir. Ta- nizbank kooperatif şirketinde ek
rifede c!aslı dcğişiklıkler vardır. seriyet bulunamadı~ından dolayı 

Bu deği,iklıkler hakkında alaka- içtimaın tehirine karar verilmiştir. 
darlnrla temaalar yapmak üzere Söylendiğine göre, kooperatifin bu 
Ankarayıı giden siırortacılnr heyetı ı sene on bir bin lira zarar gördü
tehrimize döoır.üştur. tü ve bu zararın bazı lilzumsuz 

sarfiyattan ileri geldi~i iddiaaı da 
Danimarka ile Yehl Bir ileri sürülmektedir. 

Ticaret Anıa,ması 
Danimarka ile yeui bir ticaret 

anlaşması yapılması kararla,mış
tır. Yakında Aokarada müzakere

Seksen Bin Çiti Torik 
Satlldı 

lere başlanacaktır. Bunun içia bu Havaların mütemadiyen degiş
günlerde Daniınıukadan bir ticaret mesi Üzeı ine Karadeniz ile Mar· 
heyeti ırelecek ve Aokaraya gide- mara arasında muhtelif istikamet
cektir Müzakereler kısa bir za- lere doğru torik akını olmuttur. 
manda bitirilecektir. Son haftaya kadar az tutulan to-

~ riklerden dün 80 bin çift yaka· 

1 
I lanmış ve limanımızda bulunan 

2100 •çl Çah,tıran l ltalyan ve Yunan gemilerine çifti 
Merinos Fabrikası Is- on dört kuruıtan satılmıştır. Balık 

tihsalini Artllrıyor · ı yüklü olarak limammızdao 4 Yu
nt'ı.ıı motörü ile iki ltalyan vapuru 

En modern tesisata malik olan hareket etmiştir. 
ve memleketimizin kamgarn ipliti 
ihtiyacının mühim bir kısmını kar· 
şılamağa baılayan Merinos fabri
kası 2100 işçi ile fasılasız çalışmak 
tadır. Bursada 2ll:O aileyi geçin· 
diren bu müssesenin senelik ve
rimi 1 milyon 200 bin kilo kadar 
yün ipliğidir. Merinos fabrikaııoda 
başta Merinos yünü olmak Üzere 
yerli yünlerimizin her cinsi, tiftik 
ve keçi kılı da dahil her cioı yün
lü mensucat iptidai maddesin.den 
iplik yapılabilmektedir. 

Fabrikanın imalatı günden gü
ne piyasada rağoet görmekle, tek· 
nik bakımdan çalışma kabiliyeti 
inkişaf etmekte ve randımam art· 
maktadır, 

İşçinin iş bakımından kabili} e· 
tini yükseltmek için şarfedilcn 

gayretler iyi neticder vermektedir. 
Fabrikada, bir taraftan mesleki 
kursların yardımı ile mütehassıs 

i~çi yetiştirilmekte, diğer taraftan 
da okumak bilmiyeolere husuıi 
öğretmenlerle her gün okuma ve 
yazma öğretilmektedir. 

Memleketin ileri sanayi fehir
lerinden biri olan Bursada Meri· 
nos fabrikası teessüs ettikten sonra 
muntazam bir fabrika işçiliği ha
yatı başlamıştır. 

L 

Ankara Borsası 
29·3-939 

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Pariı 

Mi lan o 
Cenevre 
Amslerdam 
Berlin 
Brük5cl 
Atina 
Sof ya 
Prag 
Madrit 
Vartova 
Budapeşte 
Bükreş 

Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moıkova 

5.93 
126.6525 

3.8550 
6.6625 

28 4625 
67.2325 
~0.8150 

21 3075 
1.0825 
1.56 

Tescil edilmemiş 
14.12 
23.7875 
24.9675 
0.9050 
2 9075 

34.62 
30.57~ 
23.9025 

ESHAM ve TAHViLAT 

Ergani 20.
% 5 1938 Hazine tahvili 92.50 
Merkez Bankası 107.75 

T & 3L 

a) MlJNAKASALAR 
İnşaat-Tamirat-Nafıa İş ve Malzemesi-Harita 

Kabataş Lisesi Satınalma Komisyonundan : 

Okulumuz jimnastik salonunun 1291 lira lS kuruş keıif 
bedelli tamiratı açık eksiltmeye konmuştur. Ek~ihme 13 Ni
san 939 perşembe güııii saat 14 de Beyoğlu İstiklal caddeıi 
lıtanbul Liseler muhasf'beciliği bina43ında yapılacaktır. Muka
vele, eksiltme, bayınd1rlık i§leri genel ve hususi ve fenni 
şartnıımelerile proje, keşıf hültlsa~ı vesaire okul idaresinde gö· 

bırakmalıdır. Pancarların fiatını on· Ancak bu sayededir ki; yur· 
lara faydalı olacak niıbetten aşatJ dumuuın senelik vasati olarak 50-
düşürtınemelidir. Yeni kurulacak 70 bin ton şeker ihtiyacını kolay· 
fabrikalanmız için de aynı fekilde lıkla temin etmek imklnları elde 
mtlltabsil teıvik edilmelidir. J edilebilir. L. A. KENBER 

rüJtıbilir· İlk teminat 97 liradır. İstek1ilerin en aı bin liralık 
buna benzer iş yapmış olduklarına dair almı~ oldukları vesi
kalara isıinaden İstanbul ilba) lığından, eksiltme tarihinden ! 
gün evvel, alacak) rı chllyet ve 939 yılına ait vesikalarla mü
racaatları. 

Samsun VilAyetinden : 
Eksiltmeye konulan iş: Havza kazasının K•mlık köyiin

deki nwktep binasının lnzı kısımlarının ikmali İniaatı. 
1- Keşif bedeli 9888 lira 86 kuruş ve muTSkkat temi

natı 741 lira. 66 kuru~tur. 
2- lha1e lO 4.939 tarihine raslaynn pazartesi günü saat 

15 de Vilayet De.imi Encümeninde açık eksiltme suretiyle ya
pılacaktır. 

3- Bu işe nit evrak şunlardır. 
A- Keşıf deft~ri 

B- Eksiltme şartnamesi 
C- Husu i fenni şartname 
D- Mukavele sureti 
4- Ek iltmeye girmek için cari sene içinde Ticıaret O

dasında kayıtlı bulunduğuna dair vesika ile bu iıi yapabile
ceğine dair Vihlyet Nafıa Müdürlüğü den alınacak veıika. 

5- İstekliler bu işe ait nvrakı parasız olarak her gün 
Nafıa .Müdürlüğünde ve Vilayet Daimi t.ncümeni kalemiode 
görebilirler. 

6- İhale 2490 sayılı kanun hükümlerine göredir. 

Denizbank Yalova Kaplıcalarından : 
Yalova kaplıcaları Kanalizasyonu nihayetinde yapılacak olan 

tasfiye havuzu ve tcsi atı işine talip olanların her sabah saat 
10 darı 12 ye kadar Deııizbankda Yalova kaplıcaları müdür
lüğüne müraraat etmeleri. ----

Ankara Levazım Amirliği Satmalma Komisyonu11dan : 
1 - Sarı kışladaki askeri mutbak ocakları tamir etti· 

rilecektir. 
2 - Görmek istiyenler her gün mahallinde ocakları ve 

yapılacak yerlerini görürler. 
3 - Pazarlığa gireceklerin 31.3.939 cuma gllnü saat 

10 da teminatlariyle birlikte Ankara Lv. Amirliii Satraalma 
Komisyonuna gelmeleri. 

Bolu Nafıa Ml\dürltığende11 : 

1 - Eksiltmiye konulan iş : Bolu VilAyeti Merkezinde 
yeniden İnşa edilecek beş sınıflı ilk okul binaıına aid keıif 
bedeli 27,392 lira 29 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak ıunlardır : 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Bina inşaatına dair fenni ve hususi ıartname 
E - Keşif hulasası, silsilei fiat, mesahat cetvelleri 
F - Bina projesi 
G - Sıhhi tesisatı aid 
M - Kalörifer ve sıhhi teaisat projeleriaia nasıl tan

zım edileceğine dair talimat. 
lstiyenler bu şartnameleri ve evrakı bir lira otuz yedi 

kuruş mukabilinde Bolu Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 21.4.939 tarihinin cuma günli saat 15 te 

Bolu Daimi Encümeninde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 2051 lira 

muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki veıika
ları haiz olup göstermesi lazımdır: 

1 - Tfr_aret Odasında kayıdlı bulunduğuna dair veıika. 
2 - istekliler ihaleden en az sekiz gün evvel VilAyete 

müracaat ederek bu işe girebilmek için ehliyet vesikuı 
alması. 

6 - Teklif mektubları yukarrda tiçilncü maddede yazılı 
saatten bir saat evveline kadar Daimi Encümen Dairesine 
getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz muka
bilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların ni
hayet Oçüncü maddede yazılı saatte kadar gelmiş olmaıı 
ve dıı zarfın mühür mum ile iyice kapatılmıf olması llzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
• • • 

Cibali fabrikası garajı 6nündeki rıhtım tahkimata : Bak 
lnhiaarlar U. MUd. ilblarma 
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u gün ilan olunan Münakasalar ve üzayedeler Listesi 
Cinai Şekli Mohm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

A) Münakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme Harita 

Havza kazasının Kamlık köyündeki mek· 
tep binasııım bazı kısımlarının ikmali inş. 

Kabataş okulu jimnastik salonu tamiri 
Pencere inş. 

Cibali fabrikası gar~jı önündeki rıhtım 

tahkimatı (şart. 25 kr.) 
Yalova kaplıcaları kanalizasyonu nihaye

tinde tasfiye havuzu ve teosisatı 

Bolu Vil. Mrk. inşa edilecek 5 sınıflı ilk 
okul binası inş. (şart. 137 kr.) 

Sarı kışladaki ask. mutbak ocakları tamiri 

Aç. eks. 

" Paz. 
,, 

Kapalı z. 

Paz. 

98S8 86 

1291 15 
56 -

4997 30 

27392 29 

741 66 Samsun Vilayeti 

97 - Kabataş LisPsi SAK. 
8 4') İst Belediyesi 

37-l 80 İnhisarlar U. Müd. 

Deniz Bank Yalova Kaplıcaları 

2055 - Bolu Nafıa Müd. 

Ank. Lv:ı. SAK. 

I0-4-39 15 -

13-4-39 14 -
31-3-39 14 30 
6-4-39 14 -

her sabah 10-12 

21-4-39 15 -

31-3-39 lO -

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alAt, Hastane Lev. 

Devai ampul : 6 kalem Paz. 491 90 73 78 İst. Belediyesi 31-3-39 14 30 

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Elektrik malzemesi Paz. 

Mensucat, Elblse, Kundura, Çamaşır v.s. 

Patiska : 143ı2 m. Paz. 
Pijama : 5000 takım Kapalı r;, 11250 -
Kırmızı çuha : 10 m. - mavi çuha 10 m. Aç eks. 85 -

(lemd.) 

Matbaa lşl~i - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Sigara kağıdı 28 mfm 150000 ad. (tashih) Kapalı z 76860 -
Makine şeriti (mavi kırmızı): 2000 ad. - Aç. ekı. 125n -

(siyah - kırmızı) : 3000 ad. 
Sabit toz mürekkep : 21JOO paket Paz. 224 -
Yazı makine yağı: 500 şişe ,, 40 -
Sarı kalem ucu : 2000 kutu Aç. eka. 379 -
Mütekkep lastiği : 5000 adet Paz. 272 50 
Stampa mürekkebi (mavi) 2000 şişe-kır-

" 
97 70 

mızı : 500 şişe 
Sünger kağıdı 20000 tabaka Aç. eks. 393 96 

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

Perde, stor, korniş v.s. dekorasyonuna aid 
bilcümle işin imali yer !erine vazı 

Müteferrik 

Yataklık pamuk: 10 t. (temd.) 
Pamuk çorap ipliği 

Mersedes marka kamyonları için makas 
Ön: 10 ad. - arka 6 ad. 

Mimari malzeme: 10 kalem 
Civata maa somun: 4050 k. lama demiri : 

20000 k. diş somun: 2500 k. yuvarlak 
demir : 15LOO k. demir aaç : 1500 k. 
demir perçin çivisi: 450 k. demir çem
ber: 1285 k. ambalaj çivisi : 200 k. 
ağaç vidası : 12000 ad. 

Kalay, ni~adır ve pamuk 
Sultan çiftliai kumu,,: 300 m 3 - Marma

ra çakılı : 200 m 3 
Demir gaz borusu 1 pusluk : 5200 m. -

gaz borusu .:.omunu : l 1/4 lik 5000 ad. 
T.: 3~ ad. 

Makara ipliği kurşuni : 6000000 m. - be
yaz : 7000000 m. (temd.) 

Silindil'li kanaviçe : 2l00 m. (temd.) 

8) Müzayedeler 
At: 1 baş 
Ev eşyası 
Bina ankazı 
Teneke benz.in, ipekli kumaş v.s. 
Deiirmen, &ıırma ve baskı v.ı. makineleri 

Ev eşya11 

Aç. eks. 2586 -

Pa:ı.. 4500 -
Aç. eks. 1679 -

Paz. 252 -

,, 57 70 
Kapalı z. 7232 15 

Paz. 592 -
m 3 3,22 ye 

3 45 -
Aç. ekı. 2698 15 

" 
2724 80 

" 
336 -

Aç. art. 15 -

" ,, 1327 64 
Aç. art. 

,, 

• 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz. 

İstanbul Komutanlığı SatınaJma Komisyonundan : 
Defi tayyare taburu için elektrik malzemesi satın alınacak· 

tır. Pdzarlığı 3 nisan 939 pazartesi günü saat 11 <le yapıla
caktır. 1steldilerinin belli gün ve saatte Fındıklıda Komutan
lık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 
....... 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

14342 metre patiska alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
4.4.939 ıalı günü saat 14 de Tophanede İstanbul Levazım 
Amirliği Satınalma Komisyonunda yapılaraktır. Nümunesi Ko. 
misyonunda görülür. l.steklilerin kanuni vesikalarile ve kati tl'I· 
minatlarilc beraber belli saatte Komiısyona gelmeleri. 

843 7!5 
s as 

5764 50 
93 75 

16 80 
3-

28 49 
20 44 
7 03 

29 25 

194 -

337 50 
126 -

37 -

8 65 
542 94 

248 40 

202 37 

204 36 

25 20 

İst. Komut. SAK. Fındıklı 

Tophane Lvz. SAK. 

" 
,, 

lst. Jand. SAK. 

inhisarlar U. Müd. 
,, ,, 

,, ,, 
,, 

" ,, ,, 
,, 

" ,, ,, 

,, ,, 

Orman Fakülteıi Mnbayaat 
Komisyonu 

Tophane Lvz. SAK. 
Gümrük muhafaza Gen. Komut. 

İst. SAK. 
lıt. Bdediyesi 

I 

,, 
P. T. T. Fab. Müd. İıt. 

lst. Komut. SAK. Fındıklı 

lst. Belediyesi 

D. D. Y. Haydarpaşa 

Jst. jandr. SAK. 

,, ,, 

Ank. Belediyesi 
İst. 3 cü İcra 

99 58 İst. Belediyeıi 
Samsun Gümrük Müd. 
İst. 4 üncü İcra Mem. BeyoA"lu 

Y enişebir Volkan çamatır tozu 
Fabrikası 

Beşiktaş Sulh İcra Mem. Sinem
köy Deiirmen Sok 

3-4-39 11 -

4-4-39 14 -
14-4-39 15 30 
6-4-39 11 -

19-4-39 16 -
17-4-39 14 -

17-4-39 14 30 
17-4-39 14 45 
17-4-39 15 -
17-4-39 15 30 
17-4-39 16 -

17-4-36 16 30 

15-4 39 lO 30 

4-4-39 14 30 
3-4-39 ti -

31·3-39 14 30 

31-3-39 14 30 
14-~-39 15 -

4-4-39 10 -
31-3-39 14 30 

14-4-39 10 30 

6-4-39 10 -

6-4-39 il -

14-4-39 8 -
1-4-4-39 12 -
14-4-39 14 30 
3-4-39 14 -

30-64-39 11 -

30-6-4-39 - -

* • * 5000 takım pijama alıı1acaktır. Kapalı zarfla eksilt· 
mesi 14.4.939 cuma ı,.ünu saat 15,30 da Tophanede l:stanbul 
Levazım Amirliği Satınalma Ko. da yapılacaktır. Tahmin bede
li 11250 lira ilk teminatı 813 lira 7:5 kuruştur. Şartname ve 
nünıunesi Ko. da görülür İsteklilerin kanuni vesikalarile be 
raber leklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvd Ko. 
na vermeleri. 

Mobilya, ve Büro Eşya-Muşamba, Halı v. s. 

* • • 
Perde stor korniş v. s. alınacaktır Bak Orman Fakültesi 

Mub. Komisyonu Başkan. ilanlarına. 

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 
• • • 

7 Kalem kırtasiye malzemesi alınacaktır. Bak : İnhisarlar 
U. Müd. ilinlıuını. 

ISTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsas 
29.3.9Jg 

CiNSi 

Fi atlar 
Aşağı 

Kr. Pa. 
Yukarı 
Kr.Pa. 

Buğd. yumuşak 5 31 6 lO 
,, sert 5 15 
,, kızılca 

Arpa yemlik çuvallı 4 17,5- -
,, Anadol dökme 

Çavdar 
Bakla İzmir 
Suaam 

3 37,5- -

19 35 20 JO 
Peynir beyaz 
Fasuliye ince 
Nohut naturel 
Kuşyemi çuvallı 
İç fındık Akçekoca 
Tiftik çengelli 110 -

,, mal 170 -
Z. yağı yemeklik 41 -
Yapak Anadol 54 -

,, Trakya 
Mısır beyaz 

,, sarı 

Peynir beyıız eski 
,, ,, 
,, kaşer 

Su1am yatı 
• Pamuk ,, 

-

teze 
,, 44 -

47 -
45 -

48 -
56 -

Buğday 

Un 
Çavdar 
Arpa 
Yapak 
Kepek 
Kuşyemi 
Tıftik 

Mısır 

B. peynir 
Z. yağı 

Kepek 
Tiftik 
Ku,yemi 
Kozn 
Kıl 

Gelen 

Giden 

Yapak 
_Y_ul_a_f ~~--------__,/ 

Dış Flatıar 
Buğday : Liverpul 

,, Şikago 
,, Vinipek 

Arpa Anverı 

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

" 
L.: 

" 

1 

1 tanbul B ediy inden' 
1' ll"i' 

Tahmin· B. ',,,./ -
Temizlik aerviıiııde çalışan Meraedu mark~262-=- Jf 

kamyonlar için 10 adet ön ınaka ve 6 
adet arka makns 

Scığlık işleri Müdürlüğüne 10 kalem mima- ~7 70 
rı malzeme 

Haseki hastane i için 6 kalem dcvei ampul 491 90 
Beykoz ağaçlama fidanhğmdaki ıüthane 56 -

binnaında yapılacak perıcerc . ~ı 
Dairesi adı, cinsi, mikdarı ve tahmin bedelleri yıı sf 

yazılı b•Jlunan işler ayrı ayrı pazarlığa konulmuıtur. P• ı, 
31.3.939 cuma günü ıaat 14,30 da Daimi Encümende ) ~ 
caktır. Evrakı Encüm~n kaleminde görülebilir, iıteklilc~lt 
larında yazılı miktardaki teminat makbuz veya mektub~ 
raber yukarıda yazılı günde aaat 14,30 da Daimi Eııcil 
~ulunmalıdırlar. 

Müteferrik 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbııl 
Satınalma Komisyonundan : 

1 - Kilosu 145 kuruştan 1679 liralık nümune5~ 
pamuk çorap ipliği 3.4.939 pazartesi günü saat l 1 
zarlıkla satın alınacaktır. .. uıe 

2 - Nümune iplik ve evsafı Komisyonda gor <' 
3 - İsteklilerin 126 liralık ilk teminat makbll\1 

nuni vesikalarile Galata Eski ithalat gümrüğünde 
misyona gelmeleri. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma KomisyonuJJd 

10 ton yataklık pamuğa istekli çıkmadığındıı": 
!ıkla eksiltmesi 4.4.939 salı günü saat 14,30 da 1°r 
İstanbul Levazım Amirliği Satmalma Ko. da yaP1 0 

Tahmin bedeli 4500 lira ilk teminatı 337 lira 50 1'~ 
Şartname ve nilmunesi Ko. da görülebilir. lsteklil~e 
nuni vesikalarile beraber belli saatte Ko. na gelıııe 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonund8~1 
Miktarı takarrür edecek fiatı üzerinden tespit edl~~ 

zere 500 liralık kalay, 50 liralık ni§adır, 42 liralık pıı01 

alınacaktır. Pazarlığı 4 nisan 939 salı günü aat JO d~ 
caktır. 1 tekJilerinin helli gün ve saatte Fındıklıda 1'0 

Satınalma Komi yonuna gelmderi. 

Devlet Demiryol!arı İşletme U . .Müdürlüğündet1 
Muhammen bedeli 2698 lira 15 kuruş olan 52~' 

bir puJuk demir gaz borusu ile 38 aded T ve 5000 ~ 
gaz borusu somunu 14.4.939 da cuma günü saat orı fı~ 
Haydarpaşada gar binası dahilindeki Komisyon tııt8 

çık eksiltme usulile ıatın alınacakt1r. 

Bu işe girmek istiyenlerin 202 lira 37 kuru~l\I~, 
kat teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte 
günü saatine kadar Komisyona müracaatleri IAzımdır· 1 (f' 

Bu işe aid §Brtnımeler Komisyondan parasız 0 • 

ğıtılmak tadır. 



Münakasa Uazeteet 
--=------------------~------------~-----

l~. İstanbul Belediyesinden: İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
lait~lll - Harbiye refüjlerinde ağaçların arasına yapı Eksiltıne Komisyonundan : 
'lll ~e~onu trotu~r ı?v .yap1lma~1 için lüzumu ?l~n . 

nukab Sultaaçıftlıgı kumu ıle 200 metre mıkab Heybelıada verem sanatoryomuna lazım olan 14,000 metre 
ltg Çakılı pazarlıkla alınacaktır. Çakılın metre mika- patiska kapalı. zarfla eksiltmeye konul~u!tur. 

al. Ye kumun metre mikabına 322 kuruş bedel tah- 1 1 - Eksıltme 5.4.939 çarşamba gunu saat 15 de Cataloğlunda 
1~lll11ştü Ş t · E ·· k l · d 0-ru·· teb'l' Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu Komisyon-r. ar namesı ncumen a emın e g ı ır. d 

1 
k 

r 248 ı· ) k l k . kb k a yapı aca lır. bi . ıra 4( uruş U tewınat ma uz veya me • 2 - Muhammen fiat - beher metre patiska için 70 k uruştur. 
rlıkte 31.3.939 cuma günü saat 14,30 da Daimi 3 - Muvakkat garanti - 735 liradır. 
de bulunmalıdırlar. 4 - istekliler şartnameyi hergün Kamisyoııdan alabilırler. 

• • 
Ci .. * 
dte'ia~ nıaa somun, ltima demiri, diş somun, yuvaılıı k dc-
~r saç perçin civi~i, demir cember, ambalaj çivi~i \ c 

81 alınacaktır. Bak : P.T.T. Fab. Müdürlüğü i lanına. 

• • • 
kalın kmnap alınacaklar. Bak: İnhisarlar U. Müd. 

YE DELER 
~ İstanbul 3 üncü icra Memurluğundan : 

tbarçtan dolayı mahcuz ve paraya çevıilme!:ii mukarrer 

1 0RNYPHON markalı ve bır adet PERP~TWM mar
rtıofou makinesi ve bir adet ALSTHOM markalı kahve 
lli 30.3.939 tarihine müsadif perşembe günü saat dört-
I kadar Galatadtı Topbnoe Necati bey caddesinde 338 

~· dti~kiln önünde açık arttırma suretiyle satılaca kıır.,. 
tırrna h d ı · ı k · · .. d · b · e e ı mu ıammen · ıymct11ıın yuz e )etmış e~ı-

•dıtı takdirde ikirci arttırma 4 4.939 tarihine müsa· rnij ayni ıaatte icra edileceğinden talip olanların yev
' tlrda nıahallinJe hazır bulunacak memura müracaat· 

olunur. 

l Sinap Urmon Miıdürlüğiinden: 

~Ayar cık kazasında budu tları §aı lnamcde } azılı Çıı
tlı~\ılet ormanından ııumaralanmış ve damgalırnmış (43) 
~ık'~~ gayri mamul kayın a~acı (3 ay) içınde k,... ilip 
r, k Uzere (on beş gün) miidtleıle açık artırmaya koıı-
t, 

s· Artırnıa 4.4.9.19 tarihine müsadif salı günü saat on 
3~00P orman çevirge müdürlüğünde yapılacaktır. 

~ 8,.her gayri mamul nıetrcı mik'abın muhammen be
radır 

iaı ~uv~kkat t9mi at (Y fdi l i radır) artırmaya gd Cf k 
e\ıslf \ C ~eraitile getirecekleri vesikalar vesair lıusu-a • 

&....., lrıede yazılıdır. 
Şartname \'e mukavelename projelerile keşif raporu 

0: tabıtnamelerini görmek isteyenler bu müddet içinrie 
lban müdürlüğüne müracaat edebilecekleri ilin olunur. 

\Devamı 4 üncü sayfada) 

buı Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 

' Eksiltme Komisyonundan : 
~~liada Verem Sanatoryomu için 1800 yüz havlusu 
'l~•rn havlusu açık eksiltmeye konulmutlur. 

t, ~ 5.4.939 Çartamba günü saat 14,30 da Çağaloğlunda 
it lt!ai Muavenet Müdürlüğü binaıunda kurulu Komisyon· 
tır. 

at "'men fiyat : Yüz havlusu için 65 kuruttur. 
i"lltllltL . Hamam havlusu,, 275 ,, 

~lil'llt garanti : 120 lira 75 kuruştur. 
1 ~ er ... tn - 1 • h - K · d ·· llllte)(ı· -r-r ame ve numune en er gun omısyon a gore• 

der cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 sa
~ h~dı belgeler ve bu ite yeter muvakkat garanti mak
lllılta mektubu ile birlikte belli gün ve saatte Komiıyo-

( 1881) 

5 - İstekliler cari seneye ait Ticaret Odası vesikasile 2490 sa
yılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti mak
buz veya banka mektubu ile birlikte teklifi havi zarflarını ihale sa
atinden bir saat evvel makbuz mukabili Komisyona vermeleri. 

(1880) 
a -

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 
Komisyonundan : 

RI 

Mektebimiz okurlarına yaphnlacak olan "30 " çift iskarpin açık 
eksiltmeye konulmuştur. Beher çift iskarpinin muhammen bedeli 
"5,, lira olup ilk teminah "116,, liradsr. Eksiltmesi 1.4.939 tarihine 
rashyan Cumartesi günü, saat "10,, da Gümüşsuyunda Yüksek Mü
hendis Mektebinde yapılacaktır. Şartnamesio i görmek isteyenlerin 
her gün ve eksiltmeye gireceklerin belli gfin ve saatte mektep bi
nası dahilinde toplanan arttırma ve eksiltme Komisyonuna müra
caatları ilan olunur. (1706) 4-4 

P. T. T. 
Fabrik Müdürlüğünden 

40j0 kilo 15.9X200 m m "25,4 m m re de on bir dit,, cıvata 
maa somun 

20000 ,, 6,5X32 m m lama demiri 
2500 ,, Diı üstü 13,50, dit dibi 16.90 m m "2 >,4 m m rede 

on bir diş somun 
15000 ,, 16 m m yuvarlak demir 

1500 ,, l,5X IOOOX2000 mm demir ıaç 
450 ,, IOX25 m m yuvarlak başlı demir perçin çivisi 

1285 ,, 0,5X20 mm demir çember 
200 ,, 60 m m boyunda ambalaj çiviEi 

12000 adet 12,5XIOO m m 4 köşe başlı ağaç vidası 
Fabrika ihtiyacı için kapalı zarf uıuliyle cinı, eb 'ad ve mikda

rı yukarıda yazılı dokuz kalem eşya satın alınacaktır. 
Muhammen bedelı 7239 L. 15 kuruş muvakkat teminatı 5 2 li

ra 94 kuruştur. 
Eksiltme 14.4.939 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15 de ya

pılacağuıdan taliplerin şartname ve teferruatını görmek içio her gün 
Fabrika kalemine müracaat, eksiltmeye girmek için de kanunun ta
yin ettiği veşaik ile birlikte hminat makbuzlarını ve teklif mektup
larıın havi kapalı zarflarını saat 14 e kadar komisyon re isliğine mak
buz mukabilinde tealim eylemeleri, daha sonra getirilecek zarflann 
kabnl olunmıyacatı. (3000) 1 4 

G IT Z 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Koınisyonundan: 

Şi,li çocuk ha&tt h ıı nes ine lazım olan 1 adet yüksek tazyikli 
buhar kazanı açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 5.4.939 çar
şanba günü aaat 16 da Cataloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Müdürlüğü binasında kurulu Komisyonda yapılacakhr. 

Muhammen fiat : 1850 liradır. 
Muvakkat garanti 138 lira 75 kuruştur. 

istekliler Şartnam~yi heı gün Komisyonda glSrebilirler. 
lstekltlH cari seneye ail ticaret odan vuikuile 2 ı90 sayılı ka· 

nunda yazıla belgder ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz 
veva banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte Komiıyona 
gel ır elerl. ( 1885) 

Açık • ksiltme 
Orman Fakültesi Mubayaat Komisyonu 

Başkanlığından : 

Cinai 
Heyeti umumlyesinin 
Muhammen tutarı 

ve Hastanelerin 1 -~ekorasiy:~; - - - 2586 ~iradır~ 
(Yeni binanın numune ve resimlerine göre Perde, Stor, Kornit ve 
sair Dekorasiyonuna aid bilcümle işin imali yerlerine vazı) 

İhtıyacı olan Bat
taniye, Yatak, 

Yorgan, Çarıaf 
ve Havluları 

İstanbul, Sultan Hamam 

da arayınız ••• 

iık Teminatı ; 194 Liradır. 
İhale : 15.4.1939 Cumartesi Saat : 10,30 da 

1 - BGyükdeıe Bahçeköyde bulunan Orman Fakültesi yeni 
Binamıın Yukanda izahatı yazılı Dekorasiyon işi (1) Şartname ile 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme İstanbul Vilayeti Defterdarhğı Muhasebe Müdür
lütü Dairesinde 15.4.1939 Cumartesi ıüııü yukanda yazılı saatte 
toplanacak olan Fakülte Mubayaat Komisyonu huzurunda yapıla
cakbr. 

3 - Ekıiltmeye iştirak etmek isteyenler Muvakkat Teminatla
nm Maliye Veznesine yahrdıklarına dair ınakbuzla 'imdiye kadar 

I Resmi bir Müesseseye Dekorasiyon işi yapdıklanna dair tasdil<li ve
sikayı hamil olmalan ve 2490 sayıh kanunda ya11lı evsafı haiz bu
lunmalan. 

4 - Şartnameyi ve yapalacak itin numune ve resimlerini ve 
Fakültedeki yerlerini görmek isteyenler tatil günleri hariç hu gGn 
BGyükdere Bahçeköydeki Orman fakülteıi Muhasebesine müra· 

--..... ----------------) caatlan. (2081) 1-4 

. -.., .. 

1 - Şartname ve numunesi mucibince 20.000 kg. kalın 
kınnap kapalı zarf usulile mubayaa olunacaktır. 

il - Muhammen bedeli l 7 .000 ve muvakkat teminatı 
1275 liradır. 

ili- Eksiltme 14.4.939 cuma günü saat 15 de Kaba
taşda Levazım Şubesi Müdüriyetindeki Alım Komisyonun
da yapılabaktır. 

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

V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7,5 
güvenme parası makbuzunu ihtiva edecek kapalı zarfların 
eksiltme günü en geç saat 14 e kadar Komisyon Baıkan
lığına makbuz mukabihnde verilmesi l~zımdır. (2015) 1-4 

• • • 
1 - İdaremizin Cibali Fabrikası garajı önündeki rıh

tım tahkimatı işi şartname ve plAnı mııcibince pazarlık u
sulile eksiltmeye konulmuştur. 

il - Keşi f bedeli 4997,30 lira muvakkat teminatı 374,80 
liradır. 

111 - Pazarlık 6.IV.939 perşembe günü saat 14 de Ka
bataşda Levazım ve Mubayaat Şubesi Müdilriyetindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve pilanlar lıer gün 25 kuruş bedel 
mukabilinde yukarda ıöz:U geçen Şubedea alınabilir. 

V - isteklilerin eksiltme için tayia edilen gtın ve saat· 
te % 7,5 güvenme paralarile mezkur Komisyona gelmeleri. 

(3002) 1-4 

Cinsi Miktarı 

• • • 
Muham. 

be. 
Lira Kr. 

Muvak. 
temin. 
Lira Kr. 

Eksiltmenin 
Şekli Saab 

------
Makine şeriti 2000 adet 1250.- 93 76 Açık 
(mavi-kırmızı) 

14.-

Makine şeriti 3000 ,, 
(Siyah·kırmızı) 

Sabit toz mü- 2000 paket 224.- 16 80 Pazarlık 14.30 
rekkep 

Yazı makine 500 Şiıe 
yağı Takriben 25 Kg. 40.-

Sarı kalem ucu 2000 kutu 379.-
Mürek. lastiği 5000 adet 272.50 
Stampa mürek- 2000 Şişe 93.70 

kebi (mavi) 
Stampa mürek- 500 ,, 

kebi (kırmızı) 

3-
28 49 
20 40 
7 03 

" 14.45 
Açık 15.-
Pazarlık 15.ao 

" 16.-

Sünger kağıdı 20000 tabaka 393.96 29 25 Açık 
Takriben 600 Kg. 

16.30 

1 - Şartname ve numuneleri mucibince yukarda cinı 
ve miktarı yazılı ,, 7"' kalem kırtasiye hizalarında yazılı usul
lerle ayrı ayn satın alınacaktır. 

11 - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları ekailt
me saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

ili - Eksiltme 17.4.9J9 pazartesi gllnll Kabataıda Le
vazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiıyon11nda yapı
lacaktır. 

iV - Şartnameler her glln s6zft geçen Şubeden paruız 
alınabileceği gibi numuneler de görülebilir. 

V - Eksiltmeye girmek isteyenlerin % 
paralarile adı geçen Komisyona gelmeleri. 

• • • 

7,5 güvenme 
(2088) 1--4 

1- Şartnamesi mucibince 60 adet alttan silrme ara
ba kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

il- Muhammen bedeli 6000 lira, mwvakkat teminatı 
450 liradır. 

111 - Eksiltme 20 IV.939 tarihine rastlayan p•rıembe 
giinü saat 15 de Kabataıda Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler hergün sözü geçen Şubeden para
sız olarak alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak edecekler münakasa gOnilnden 
bir hafta evveline kadar fiatsız teklifleri tetkik edilmek 
üzere İnhisarlar Uumum Müdilrlüğii Ttıttln Fabrikalar Şu
besine verilmesi ve tekliflerinin kabulilnil mutazammıa 
vesika almaları lAzımdır. 

VI- Kanuni vesaikle mühflrlil teklif mektubunu y. 
7,5 güvenme parası makbuz veya banka mektubunu ihti
va edecek olan kapalı zarfJar eksiltme günü en geç 1Ut 
14 e kadar yukarda adı geçen Komisyon Baıkanbtına 
makbuz mukabilinde vermeleri lAzımdır. (1419) 3-4 

Hakiki Münakasa gazala•I 

Btltün Münakaaa ve Milzayede haberlerini eluikıiı 

olarak verendir Türkiyede bu vaziyette olan tele Gazete 

Münakasa Gazetesi'dir 



QUA TRIEME Arnee No I012 

ABONNEMENTS 
Ville et Province 

3 MOIS Ptrs 450 
6 ,, 850 

12 ,, 1500 
Etranger: 12 moiı Ptra 2700 

Le No. Pir• 5 

•• 

JEUDI 

Quotidien des Adjudications 

ı' 
1 

30 Mar~ 

ADMINISTRATION 

Y oghourtchou Han 
1 er Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

Telephone : 49442 

Boitc Postale N. 1261 Pour la Publicite s'adresser 
a l' Adminisıration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudication 
Mode Prix Caation. Lieu d'adjadication et du 

Cahier dea Chıırıea jour1 Heureı d'adjudicat. eatimatif proviıoire 

A) Adjudications au Rabais 
Cons.!_ructlons - R6paretlons - Trav, Pub~cs-Ma_t6rlel de Conetructlon-Cartogrephle 

Constr. fenetres Gre a gr' 56 - 8 40 Com. Perm. Municip. lıt. 31-3-39 14 30 
ft-4-39 14 -Trav. renforcement qual sis devant gar • ,, 4997 30 374 80 Com. Ach. Econ. Moaop. Kabatııche 

ge fabripue Cibali(Cah. eh. P. 25) 
Acbevement constr. bat. ecole primaire Publique 

bourg Havza 
Rep. salon de aport ecole Kabataş 
Trav. conıtr. et inatall. ruervoir filtrage 

eanalitation bains thermaux Yalova 

9888 86 

1291 li 

Conıtr. batiue ecole prim. de 5 ela11.. Pli eaeb. 27~9~ 29 
a Bolu (Cab. eh. 137 P.) 

Repar. foyers cuiıines milit. a Sarıkışla Gre a gre 

741 66 

97 -

Z055 -

Vil. Samıun 

Com. Acb. Lyoee Kabatat 
Deniz Bank 

Balnı Thermaax Yalova 
Dir. Trn. Pub. Bola 

Com. Ach. lnt. Ankara 

10-4-39 15 -

13-4-39 14 -
Cl.aque matln 10-11 

21-4.JQ 11 -

31-3-39 10 -

Prodult• Chlmlquee et Phermac utlque•·lnatrum nt• Sanltalree-Fournlture pour Hoplteux 
,,__ • --~-- _,_ - _ _ ,,.,...... :=- -

Ampouleı medicalea: 6 lot. Gr6 a gre 491 90 73 78 Com. Perm. Municip. iıt. 31-3-aG 14 30 

Electrlclt6-Gaz-Cheutfage Central (lnstallallon et Mat6rlal) 

Materiel electr. 

Hablllement - Chaua•ur•• - Tlssus - Culra 

Toile baU.te : 14342 m. Gre a gre 
PyjamDI : 5000 p. Pli .!Bch. 11250 -
Drap roage : 10 m. • ld. blen : 10 m. (aj.) Publique 85 -

843 75 
6 38 

Com Aeb. Comm. Mlltt. lıt. Fıadıklı J-4.38 11 -

Com. Acb. Iot. Topbııne . " 
Com. Aeb. Comm.Geadr.Gedikpaşa 

4-4-39 14 -
14-4-39 15 -
6-4-39 11 -

Ameublam nt pour Hebltatlon et Bureaux - Teplsse~ ete. 

Store, corniches, ridaux et autre decora· Publique 
tion ainıi que le montage 

Trevaux d'lmprlmerle - Papalarla 

Papier de cigaı ettu de 28 m m : 150000 p. 
(rectifie) 

Ruban pour machine a ecrire (bleu et 
rouge) : 2000 p. - id. noir et rouge : 
3000 p. 

Encre en poudre : 2000 paquetl 
Huile pour machine il ecrire : 500 bou· 

teille1 
Petilea plumes jaune1: 2000 boitea 
Gomme a effacer l'encre: 5000 p. 
Encre a tampon bleu: 2000 flaconıı - id. 

rouge : 500 flaconı 
Papier buvard: 20000 p. 

Dlvers 

Coton pouı matelaa : 10 t. (aj.) 
Fil de laine pour chaussettes 
Aiguille1 pour camionı marque Merc~

d~s: 16 p. 
Materiel de construction 
Boulons et ecrous : 4050 k. - fer lama : 

20000 k. - ecrouı dentes : 2500 k. - fer 
rond : 15000 k. • tôle en fer : 1500 k. 
riveta en fer : 450 k. - cerceaux en fer: 
1285 k. - clousp'luremballage: 200 k. 
viı en boiı : 12000 p. 

Pli cach. 

Publique 

Gre a gre 
,, 

Publique 
Gr~ il gre 

,, 

Publique 

Gre a gre 

" 
" 
,, 

Pli cach. 

2586 -

76860 -

1250 -

224 -
40 -

379 -
272 50 
97 70 

393 96 

4500 -
1679 -
252 -

57 70 
7239 15 

Etain, ammoniac et coton Gre a gr6 592 -
Sable de Sultacçiftlik : 300 m3 • callloux 

de Marmara : 200 m3 
Fil de bobine gris : 6000000 m. • id. blanc: Publiqne 

7000000 m. (aj.) 
Caneva1 : 2100 m. (aj.) 
Tuyau en fer d'un pouce pour gaz : 

5200 m. - ecrous pour tuyaux a raz 
de 1 1/4: 5000 p. • T . : 38 p. 

• ,, 

B) Adjudications a la surenchere 
Cheval : 1 tete Publique 
Mobilier de maiıon 

" Decombres de malııon 
"' Bidon de benzine, ti11uı en ıoie ete. ,, 

(3 üncü sayf eden devam) 

Konya Defterdarlığından : 

Muhammen kıymeti 
Lira Kş. adet 

le m3 3 22 
et 3 45 
2724 80 

336-
2698 15 

15 -

1327 64 

2 50 35 .2,5 ve 3,5 metre tulinde ardıç ağaçının 

metre mik'abı 
70 3 Eski kapının metre murabbaı 
40 2 Eski pe~cerenin metre murabbaı. 

194 - Com. Acb. Facult6 Fore.t. lat. 15-4-39 ı o ao 

5764 50 

93 75 

l6 80 
3-

28 49 
20 44 
7 03 

29 25 

Büyükdere 

Com. Ach Econ. Monop. Kabatache 19 4.39 18 -

,, 

" ,, 

,, 
,, 
" 

" 

,, 
,, 

,, 
,, 
,, 

,, 

il 17-4-39 14 -

17-4-39 14 30 
17-4-39 14 45 

17-4-39 15 -
17-4-39 15 30 
17-4-39 16 -

17-4-39 16 30 

337 50 Com. Acb. lnt. Tophane 4-4-39 14 30 
126 - Com.Acb.Comm. Gen. Surv.D >uan.lat. 3.4.39 11 -
37 - Com. Perm. Municip. lıt. 31-3-39 14 3ô 

8 65 
542 94 

248 40 

204 a6 

25 20 
202 37 

99 58 

,, " 
Dir. Fab. P.T.T. ist. 

Com. Acb. Comm. Milit. Fındıklı 
Com. Perm. Municip. lıt. 

Com. Ach. Consm. Geod. Gedikpap 

,, ,, 
lere Expl. Cb. Fer Etat Haydarpafa 

Municip. Ankara 
3eme Bur. Executif lıt. 
Com. Perm. Municip. lıt. 
Dir. Douaou Samıun 

31-3-39 14 30 
14-4-39 15 -

4-4-39 10 -
31-3-39 14 30 

6-4-39 10 -

6-439 11 -
14-4-39 10 30 

14-4-39 8-
1,44-39 12 -
14-4-39 14 30 
3439 14 -

Yukarıda yazılı kereste 31.3.939 cuma glinü saat 15 de 
satılacaktır. isteyenler Komısyonuna gelsinler. 

İstanbul ikinci İcra Dairesinden : 
Bir borçtan dolayı haciz altında olup paraya çevrilme· 

sine karar verilen 3 kuponlu mübadil tasfiye bonolarının 
30 mart 939 perşembe günü saat 13 den 14 e kadar İstan· 
bul ikinci icra memurluğunda açık arttırma ile satışı icra 
edilecektır. Kıymetini bulmadığı takdirde ikinci arttırması 
4 nisan 939 salı günü ayni mahalde ve tayin edilen saatte 
icra edilecektir. 

Müteahhitlerin Takvimi 

Cuma 31.3.9.19 

Adres yuma makinesi, makbuz ve muhasebe makinesi (iıt• 
fon Müd.) No 968 

Kurslu kombime telefon malzemesi ti.t. Tel. Mild.) No 968 
Elektrikli iskele vinci (İnhiaarlar U. Müd.) No 969 
Hükumet konağı inş. (İst. Nafıa Müd.) No 995 
Ameliyat mausı ve otoklav (Kütahya Valiliği) No 997 
laboratuar ma,zcmesi (Ank. Mrk. Hıb:ısııh. Mek.) No 997 
Tekerlek lastikleri (İst. Beled.) No 998 
Harf (Devlet Basımevi Dir.) No 998 
Hela irış. (lst. Beled.) No 99g 
Çayir kırDl.ınmaaı (ist. Komut.) No 999 
Makine hangarı ve tamirhane binasının inş. (Nafıa Vek.) filo 
Elbise ve kaaket (lıt. Beled.) No 999 
Muhtelif yağlar (D. D. Y. İzmir) No J( 00 
• Bina anknıları (Ank. Valiliği) No 1003 
Telgraf direği (Konya PTT. Müd.) No 11 10' 

1 
l 

Çüret romörkörün makinui ve teknesi tamiri (Topherl 
No 1006 

Çelik tel (Kayıeri Tayyare Fabtikuı) No 1006 
Elbiıe maa kaııket (Ank. Beled.) No 1007 
Kopça ve pantalon tokası (Tophane Ln.) No 1007 
• Muhtelif cinı eşya lİst. 5 inci İcra) No W07 
Balya hükumet konağı ıkmali int· (Balılreair Vll.) No t010 
• Kereıte (Konya Deftudarlıtı) No 101 l 

Vendredi 31.3.939 

Machine a ecrire des adreues, machine a ecrire des quitt•11
"' 

(Dir. l'elephone lıt.) No 968 
Materiel telephonique ( ., ,, ,, ) No 968 
Grue d'echelle a electr. (Dir. G6n. Monop.) No 969 
Conıtr. konak gouvernemental (Dir. Trav. Pub.) No 995 
Autoclave et table d 'operation (Vil. Kntııhya) No 997 
Articleı de laboratoirc (Ecole Hygiene Ank ) No 997 
Caoutchouc pour roues (Municip. llt.) No 998 
Caraclereı d'imprimerie (Dir. lmprimerie Etat) No 998 

• Conatr. W. C. (Muoicip. lat) No 998 
Location prairie (Command. Mıl. lst.) No 999 
Constr. hangar pour macbıne et atelier repar. (Minlıt. Tr•1' 

No 999 
Habitı et casquettea (Municip. llt.) No 999 (JOD 
Diver1e1 huileı pour machine1 (C!ı. Fer Etat lsınir) No l 
• Decombres maiıon (Vil. Ank.) No 1003 
Poteaux telegrphique1 lDir. PTT. Konya) No 1004 1 
Repar, machir:ıc et coque batcau Cüret (lnt. Tophane) No 
Fil en acier (Fab. aeroplanı Kayseri) No 1006 
Habib avec cuquettea (Muaicip. Ank.) No 1007 
Agraffeı et bouclcs de paotalon (lnt. Tophanf') No 1007 
* Diver1 objell (5-eme Bur. Executif Iat.) No 1007 
Achevement constr. konak gouvernemental Balya 

No 1010 
• Bois de con.tr. (Defterdarat Konya) No 1011 

- ~ 
isteklilerin tayin olunan gün ve aaatte memurıl 

racaatları ilAn olunur. 

Kon) a Belediye Reisliğindtm : 

2ı.3.9.39 Ç'lrşambıı günü saat 14 de ilıal~ edilecd
1 

edilen helediyerıin tanzifat anbarmda mevcut kısmen b;I 
linde bulunan malzemeye belli saatte talip çık[JJB 1 

3.4.939 pazartesi günü saat 14 de ihale edilmek üzere 
müddetinin 10 gün uzatıldığı ilan olunur. 

İstanbul Beşinci İcra Memurluğundan: 

~· Mahcuz olup satılmasına karar verilen 6800 't' 
kli bordürlü çininin birinci açık arttırmaıı 3.4.939 o 
müsadif pazartesi günü saat 10 da ve kıymetinin ,~ 
bulmadığı takdirde ikinci arttırması 7.4.939 taribiP~ 
dif cuma günü aynı saatte İstanbulda Postahane ef'"' 
Elkatip hanında yapılacağından talip olanların ıııe' 
ve saatte mahallinde hazır bulunmaları ilin oluoıJ'' 

İstanbul Levazlm Amirliği Satınalma KomisyoouııM 
Tophane ve Davutpa~a fırınlarında birikmi~ olll~j 

kila mühür kurşunu atıll:lcaktır. Pazarlıkla arttır[JlB51"1 
pazartesi günü sa.,t 15 te Tophanede İstanbul Le-vaı1 .~, 
liği satınalma ko. da yapılacaktır, isteklilerin katt ıeııı1 

beraber belli aatte ko, na gelmeleri. 


