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Cllsm11E1< ~ T 

fl.ABE RlıERi 
l~ıık 

1\ "e kaput bezleri 
'rhıarı kaldırlldı 

~~k~tıa.d Vekaletinden bildiril-

F.ııd'· . 
•t 'tt llatrtyel mamuli tın maliyet 
~ b ış fiatlannıa kontrol ve tes
-~ vkkındaki 3003 sayılı kanu
'ttt i t~ilelimize verditi salihi
•t ~~ınaden tesbit edilmiş olan 
1h~t 1·1937 tarihindenberi mer'-
~38 bul~nan iplik narhlariyle 
~tt'i tarıbinden itibaren mevkü 

1~t . t 3 g'ıren kaput bez nar .-
tıı lt.~a.rt 1939 tarihinden itiba· 

dtrılnıışhr. 

~--- -
•rıka ile Takas işle · 

ridurdu 
~ .. ~t 'L • 
t ile. tt.:a ile aramızda yapılmış 
~-'afe edilmiş olan ticaret an· 
~ti~1"1n tasdik muamcleıi hala 

.~ttniştir. Bu gecikme Ame
~.1 t Yapılmakta olan takaı 
t~ı durdurmuştur. Piyasaya 

t ~t henüz resmen teeyyüt 
~' '-t~ bir habere göıe yapılan 

.)z llit~d~ baxı tadilat yapılmak 
1 ~ ~ ti ve bu noktai nazardan 
lu) ~Gfii~deler üzerinde yeniden 
5 .. ~ tceti ıöylenmektedir. 

~tıd ttilla ile ve serbest döviz 
c/ bıuamcler için de baıla
ıı arı ticari hazırlıklar dab 

. !tur. Amerika için mal alan 
td· faaliyetlerine nihayet ver .... 

baren takas işlerinde büyük mik
yasta pazarlıklar yapılmaktadır. İlk 
iş olarak dag ma lı tiftiklerden 
kilosu 117,5 kuruştan 15 bin kilo 
ve Karahisar mallarından kılosu 

125 kuruştan dokuz bin kilo satıl· 
mıştır. 

- - · e>-----
Yapak Sataşlarında 

Canhhk Görülüyor 
Yerli yün ve dokuma fabrikaları 

pıyasalarımızdaıı Trakyanm kıvır
cık yapaklanndan on beş bin ki
loluk bir parti kilosu 66 kuruştan 
ikinci kırkım yıkanmış göz yünle
rinden kilosu 76 kuruştan yirwi 
bin kilo yerli fabrikalarımız tara 
fından mübayaa edilmiştir. 

Ankara Borsası 
3·3-939 

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Par is 
Milano 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlio 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 

5.93 
126.40 

i).l.i525 
6.fö:t5 

28.7475 
67.2050 
50.75 
21 ::!8 

l.0;,25 
1.56 
4.3275 
5.93 

"' -------i t, .. e ile yeni Takas ı 
Q~lte . 
~ '• ıle yapılan takas an-

Prag 
Madrit 
Varşova 

Buda peşte 
Bükreş 

Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

2j.845 
24.9675 
0.9050 
2.8375 

34.62 tıa d · i ·ı · t" t -'tJ . aır ngı ız ıcare mu-
30.5275 
23.8825 

3 

~~ttinc malümat gelmiştir. 
il:tıın reımen kabul ed!ldıği 
U tktedir. Bu haber, lngil-

)ttt iı yapan mÜeiSeseleri 

t •evketmiştir. Dünden iti- ı 

ESHAM ve TAHVİLAT 

Ergani 19.95 

MUNAKASALAR 

.1
91 

J.t Ankara Viliyelinden : 

e. ,ç t •Jttllnada yaptırılacak 2178 lira 81 karut bedeli keşifli bir 
dtf 't l) ·~ iıtaıyonu binası 20.3.939 pazartesi günü saat 14 te Vi-

dl •ıttı• I:' • 'h . 1 d r A ıle1.- 1 l:.ncümeniode açık ekııltme ıle ı alesı yapı ııcatıo an 
sr. ~t~,;~ l•rtnauıe ve projeyi rörmek üzere Viliyet Veteriner u" "tüne hat vurmllları ilan olunur. 

ı.. İstanbul Belediyesinden : 'c. 
~tıtıl *1f bedeli 12465 lira 99 kuruş olan Taksim bahçesinde 

't 11cak · · · ı k ~ ... k: _ınıaat ve tamirat kapalı zarfla eksı tmeye ·onut-
tııd ksıltrne 10.3.939 cuma günü saat 15 de Daimi En

ite ~ Yapılacaktır. İsteyenler ketif evrakile şartnamesi_ni 62 
t ~~~"-abılinde fen i~leri müdürlüğünden alabilirler. Istek
!~tld sayılı kanunda yazılı vesikadan başka fen işleri rnü
. ~lllatilen bu iş içio alacakları fen ehliyet ve Ticaret odası 
1lt be e 934 lira 95 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mek.
lı gu::ber teklif mektuplarını bavi kapalı zarflarını y~k~rıda 
"-tt e 8•at 14 de kadar D•imi Eucümene vermeı ıdıder. 

eıı •onra verilecek zarflar kabul olunmaz. 

İzmir Emniyet Müdürlüğünden : 2- İhale, 14,3,939 Salı günü saat 14 de belediye 
dairesinde yapılacaktır. 

Sivas Nafıa Müdürlüğünden : 

• Sivas - Tecer yolunun 3S X 000 .•. 41 •• 000 kilometrolan 
arasında 3000 metroluk kısma a it taşın ocaktan ihracı ile nakli ve 
kınlması işi kapalı 2 r f usu\ü ile cksiltmeğ'e çıkarılmıştır. Bu işin 
keşif bedeli 11167 lira 50 kuruştur. 

2 • Eksiltme 13.3.939 tarihine müııadif pazartesi günü saat 15 
de vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 · Eksiltme şartnamesi ve buna ekli evrak her gün Sivas 
Nafia Müdürlüğünde görülebilir. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenler 837 lira 56 kuruş muvakkat 
teminat vermeleri ve bu gibi işleri yapabileceklerine da' r vilayet 
makamından alınmış ehliyet vesikası ile ticaret odasına kayıtlı ol
duğuna dair tescili hüviyet evrakını ibraz etmeleri lazımdır istekli
lerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı vakıttan bir saat ev
veline kadar makbuz mukabilinde vilayet Daimi encümeninde ver
meleri lazımd ır portada olacak gecikmeler kabul ed ılmez. 

• t • 1- Eksihm~ğe konulan i ş : Sivas merkezirıdc bodrum 
kat in~autı yapıl mış olan L~ş <lenanelı l ~tıkl al mektebinin ze
min kat in şaatı bu işın kt>şif bedeli 7664 lira 51 kuruştur. 

2 - Eksiltme 13 3.939 pazar tesi günü saat 15 de -eçık 
eksiltme suretiJe vilayet daimi encümeninde yapılncaktı r. 

3 - Eksiltıneğ~ g i re bi lnıek için taliplerin S7 4 lira 84 ku
ruş muvakka t temiııatlıuırıı lıusu ~i muhasebe vezn esine yatır
ını§ o! du~unu mübeyyin n zne makhuzu ile ticaret odasına ka· 
y ıtlı olduğuna dair tescili hiiviyet varaka::sı ve bu işi ba şara bi
leceklerine dair makamı vilayetten alınış oldukları ehliye ve
ıikaaını f!İ)sterme leri lazımdır. 

4 - İ-:itek liler keşif ve ilİ§İkli diğer evrakları her zaman 
Nafia dairesinde görebilirler. 

,.. * * 1 - l'.:ksiltıneğe konulan i ~ : Sivas merkezinde bodrum 
kat inşentı yap · lın ış olan lı F ~ der~aneli cunıhuriye t mr ktebinin 
zemin kat m~aatı. Bu işin keşif bedeli 7664 lira 51 kuruştur. 

2 - Eksiltme 13-3-939 pıı zart{· si güıni snat 15 de açık 

ebiltme suretile Vilayet daimi enl·ümeninde yapı lacaktır. 
3 '- Eksiltmt>ğe girebılmek için ta liplerin 574 lira 84 ku· 

ruş muvakkat teminatlarını llusosi muhasebe veznesine yatır
mış olduğunu n üheyyin vnrıe makbuzu il~ ticaret odasına 

kaytlı olduğuna dai r te~cili hüviyet varakası ve bu işi ba:ara bi· 
leceklerine dair Makamı VilAyetten almış oldukları ehliyet ve
sikasını gö!tcrmeleri lazımdır. 

4 - lztekliler keşit ''e ilişiliği diğer evrak lan her zamım 
Nafia dairesinde görebilirler . 

* • * l - Eksi i tmeğ~ konulan iş: Şarkışla merkezinde 
bodrum kat inşaatı yap ı lmış olan beş der~aneli ilk mektebin 
zemin kat inşuatıdır. Bu işin keşit bedeli 9178 lira 70 kv· 
ruştur. 

2 - Eksiltme 13-3-939 pazartesi gtinü saat 15 de. açık 
eksiltme suretile Vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - Ek siltmrğe girebilmek için taliplerin 688 lira 40 ku
ruş muvakkat tfminatı Hususi muhasebe veznesine te~;lim et. 
tiklerine chıir vezne makbuzu ile 'Iicaret odasına kaytlı olduk· 
larına dair tescili lıuviyet varakası ve Makamı vilayetten al
dıkları ehliyet vesikalarını göstermeleri lazımdır. 

4 - İstekliler keşit ve ilişiği diğer evrakları her zaman 
Nafıa dairesinde görebilirler. 

Gireson Belediye Reisliğinden : 

1- Cumhuriyet Abidesinin dikileceği mahallin hafri
yatile, Abidenin inşası 23,2,939 gününden itibaren 20 gün 
müddetle açık eksiltmeye çıkarılmııbr, 

3- Keşif bedeli 2372 liradır. 
4- İlk teminat, % 7,5 itibarile 177 lira 90 koruıtıır. 
5 - Daha fazla malumat almak isteyenlerin her gin 

Belediye fen dairesine müracaatla kroki ve planlarını gör
meleri ve ihaleye girmek isteyenlerin de yukarıda yazılı 
tarihte Belediye Encümenine müracaatları ilin olunur. 

İzmir Levzım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

14 mart 939 salı günü saat 15 de kıflada İzmir Le-Ya
zım AmirJiği Satınalma Komisyonunda açık eksiltme sure
tiyle ihalesi yapılacağı ilan edilen 1952 lira 68 kuru, be· 
deli keşifli bir Reşadiyede tayyare alayına ait deniz iniı 
iskelesinin tamirine ait şartname görülen lüzum üzerine 
münakasadan kaldırıldığı ilan olunur. 

Nafıa VekAletinden : 

1- Bursa Vilayetinde Karacabey - Bandırma yolu 1-
zerinde ahşab (Hanifedere) köprüsünün betonarme olarak 
yeniden inşaatı 27,000 lira keşif bedeli üzerinden kapalı 
zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. 

2- Münakasa 20,3,939 tarihine müsadif pazartesi gü
nü saat 15 te Nafıa Vekaletinde Şose ve Köprüler Reis
liğı odasında yapılacaktır. 

3- Münakasa şartnamesi 
evrak ? 35 kuruş mukabilinde 
bilir. 

ve buna mlteferri diğer 
adı geçen Reislikten alına· 

4- Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 20,3,939 ta
rihinden en az 8 gün evvel bir istida ile Nafıa VekAletine 
müracaat ederek bu gibi işleri yapabileceklerine dair eh
liyet vesikası almaları lazımdır. 

5- isteklilerin Ticaret Odası veaikasile 2025 liralık 
muvakkat teminatlarını havi olarak 2400 sayılı kanunu• 
tarifatı dairesinde hazırlıyacakları kapalı zarflarını ikinci 
maddede yazılı vakitten bir saat evveline kadar Komisyon 
Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktazi olup 
postada olacak gecikmeler ve mühürsüz zarflar kabul 
edilmez. 

l&tanltul Detterdarlığıad&1a : 

Defterdarlık binasında yapılacak 6688, 79 lira keşif bedelli tıuni· 
rat işi açı l· e k~iltmeye konulmuştur. Eksiltme 1.1/1/39 sah 
gttnü saat 14,:~o da yapılacaktır. Eksiltmeye air111ek istiyen· 
lerin hu işe benzer en az (5000) liralık i~ yaptıklarına dılir ida· 
relerinden almış oldukları vesikalara istinaden İstanbul VilA
yetinden eksiltme tarihinden sekiz gün evvel alınını§ ehliyet 
ve 939 yılına aid Ticaret Odası vesikalarını ve 502 liralık mu
vakkat teminat makbuzlarını ibraz etmeleri )Azımdır. lstiyenle
rin keşif, mukavele, ek~iltme ve husu5i şarınamelerini görmek 
üzere 20/ :{/939 tarıhine kadar hergün Milli EmlAk Müdürlü
ğüne müracaatleri. 

lstanbul Üniversitesi Pazarlık Komisyonundan : 

Yapılacak I§ Keoti 

Lira 

Üniversite meydanında parke yol yapılması 139 10 
Fizik Enstitüsünde vantilasyon ve tamirat 480 -
Akvaryom binasında tamirat 105 -
Tıb Fakültesinde oturma !ıraları 280 -

Yukarıda yazılı tamirat ayrı ayrı pazarlıkla yaptırılacaktır. 
isteklilerin bu gibi işler yaptığına dair ellerindeki vesika)arile 
6/3/939 saat 11 de Üniversite idari ve mali işler direktörlü
ğüne gelmeleri. • 

Kütahya Askeri Satınalma Komisyonu Başkanlığından : 

A - Kütahya tayyare garnizonunda (16759) lira ( L5) ku· 
ruş muhammen bedelli bei cephanelik yapılacaktır • 

B - Eksiltme 20 mart 939 pazarte~i günü aaat 10 da 
MerkP.ı Komutanlığı binasındaki Komisyonumuzda yapılacaktır. 

C - Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 
D- Muvakkat teminat (1257) liradır. 

E - Şartnameyi görmek iıtiyeoler ber gün Komisyona mil· 



__________________ M_o_aakaıa Uu~et~e~m~----_,,------------------------------------------------------~----
• 

u gün ilan olunan Münakasalar ve üzayedeler Listesi 
Cinai Şekli Muhm. bed. Teminat Müraeaat yeri Gün Saat 

A) Münakasalar -
' inşaat, Tamirat, Nafia lşlerl, Malzeme Harita 

Üniversite meydanında parke yol yap. Paz. 
Fizik Enstitüsünde vantilasyon ve tamirat ,, 
Akvaryom binasında yap tamirat " 
14-3-J9 da yap. ilan edilen deniz iniş is-

kelesinin tamiri münakaaası aarfınazar 

edildi 
Bahçeköy orman Fakültesi muhavvile bi- Aç. elu. 

nası inşaab 

Cumhuriyet Abidesinin dikilece~i mahal
lin bafriyatile abidenin inşası 

,, 

Pendik bakteriyoloji enstitüsü tamiri Aç. eks. 
Karacabey - Bandırma yolu üzerinde ah- Kapalı z. 

şap Hanif edere köprüsünün beton arme 
olarak inş. (şarl 135 k.) 

Defterdarlık binasında yap. tamirat Aç. eks. 
Kütahya tayynre garnizonunda cephanelik Kapalı z. 

inş.: 5 adet 
Ask. matbaanın tamiri Paz. 
Otobüs bekleme yerlerinde yap. inşaat Aç. eks. 

139 10 
480 -
105 -

1 79 88 

2372 -

3471 87 
27000 -

6688 79 
16759 15 

1225 75 

141 -

177 90 

281 -
2.J25 -

502 -
12.57 -

92 -

İıt. Üniversite Pa:ı. Kom. 
,, • ,, 
,, . ,, 

İzmir Lev. SAK. 

İst. Nafıa Müd. 

Gireson Bcled. 

İst. Naha Müd. 
Nafıa Vekal ti 

İst. Defterdarlıaı 
Kütahya Ask. SAK. 

İst. Komut. SAK. 
Ank. Belcd. 

6-3-39 il -
6-3-39 11 -
6-3-39 11 -

22 3-J9 14 -

14-1-39 14 -

22-3-39 15 -
20-3-39 15 -

~1-3-39 14 30 
20-!·39 10 -

l 3·3-39 lO 30 
21-3-39 10°30 

lllçlar, Kllnlk ve ispençiyari aıat, Hastane Lev. · 

Kalıp ve toz nişadır göztaşı saf hamızı Aç. eks. 
kibrit ve tuzruhu : 5 kalem 

477 40 35 81 D. D. Y. Haydarpa,a 22-3-39 1 o 30 

Elektrlk-Havagazı-Kalorlfer (tesisat ve malzemesl) 

Gümrük Baş Müd. kalorifer kazan dairesi Aç. eks. 2000 02 
tadilat işleri 

Şuhud K saba ı elektrik ve makina teıisatı 
" 18963 49 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Mendil : 20000 ad. (temd.) 3100 -
Kanat bez ve seridi : A!3J00 m. • Aç. eks. 4089 75 

Mobllya _ve bUro e,yası, Muşamba - Hah v.s. 

Oturma sıraları yap. Paz. 280 -

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Üstüpü : 20 t. 

Müteferrik 
Altta-;-aü.;e;'raba: 60 ad. 
Çöp kovası : 2 O ad. 
İskele tamiri için alet 
8-3·39 da alınacağı ilan edilen muhtelif 

toz boya ustubeç neft yağı vernikler ve 

Kapalı z. 5600 -

Kapalı z.. 6000 -
Paz. ıaoo -
Aç. eks 1952 68 

ıikatif alınması sarfınazar edildi 
Sondaj balonu : 4200 adet 
İrving para,ülü : 50 adet 
Abone plakları yap. 6000 No. 

Aç. ekı. 4200 -
Kap z. beheri 450 -
Aç. eks. 960 -

Tazyik düşürme aleti : 2 adet (temd.) 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Beyaz sabun: 325 k. • arab sabunu : 4800 k. Aç. ekı. 
Sığır eti : 4800 k. • 
Sığır eti Gaziem ır tayyare birlikleri için 4800 k. ,, 
Koyun eti : 10 t. - kuzu eti: 3ô00 k. Kapalı z. 
Pilavlık 

0

pirinç : 7 t. Paz. 

B) Müzayedeler 
Meşe kömürü : 396 kental 
Çam kereste : 82 m3 
Fayton halesi : 1 ad. 
Meşe kömürü: 9.>4 kental 
Fort otomobili 
Köhne eşya : 49 k lem 
Boş benzin tenekesi : 1200 ad. 
Ahşap hane ankazı 

Aç. art. 
,, 

Aç. art. 

Paz. 
,, 

Aç. art. 

3~0 -

940 -
1296 -
1293 -

250 -

120 -
200 -

racaat edebılirler. ı 
F - Eksiltmiye iştirak edecek olanlar kanunun icab ettir 

diği vet1aik mevcut olm8k şartile teklit mektublarını 20 mart 

939 pazartesi günü saat 9,30 makbuz mukabilinde Ko•ni9yo
numu2 lla~kanlıgma vere~eklerdir. 

İlaçlar, Klinik ve İspençiyari alat, Hastane Lev. 
Nişaciır, göztaşı, saf hamııı, kibrit ve: tuz ruhu alınacaktır. 

Bak : Erzak sütununda D. D. Y. ilanına. 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

İatanbul Belediyesinden : 

Keşif bedeli 27043 lira 17 kuruş olan Çatalca kaz.ası elektrik 
aantral binası, şehir şebekesi, muharrik ve muvellid makineler ve 
teferruatı işi pazarlığa konulmuştur. Keşif evrakile şartnam.esi 135 
kurut mukabilinde Levazım Müdürlüğünden ahnabilır. istekliler 
2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka Naha Vekaletinden bi· 
rinci sınıf ehliyeti haiz olduğuna ve bu gibi elektrik işlerini mu
vaffakiyetle yaptığına dair İbraz edecekleri fen ehliyet vesikalarile 
2028 lira 24 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
20.3.939 pazartesi günü saat 14,30 da Daimi Encümende bulunma-

4 
ıdırlar. • 

150 - lıt. Nafıa Müd. 24-3-39 14 -

1422 26 Şuhud Beled. 27-3.39 15 -

232 50 M. M. V. SAK. ıo .3.39 11 -
306 73 Türkkuşu Gen. Direk Aok. 17-3-39 16 -

İıt. Ünivenite P.ız. Kom. 6-3-39 11 -

420 - D. D. Y. Haydarpafa 24-3-39 15 

450 -
390 -
146 46 

315 -

72 -
2.5 50 

70 50 
97 20. 
97 20 

645 -

29 --

12 -
9-

15 -

İnhi arlar U. Müd 
Tophane Lev. SAK. 
fı.mir Lev. SAK. 
D. D. Y. Ank. ve Haydarpaşa 

M. M. V. SAK. 
Türkku'u Gen. Dir. Ank. 
Ank. Beled. 

" ,, 

D. D. Y. Haydarpaşa 
İzmir Lev. SAK. 

,, ,, ,, 
Yüksek Ziraat Enstilüaü Rek. Ank. 
İ..t. Komut. SAK. 

Dörtyol Orman Bölge ŞeOiA"i 
Konya Orman Müd. 
Adana Defterdarlı~1 
Adana Orman Bölge Şef. 
Konya D~fterdar. 
lst. Sıhhi Müesseseler SAK. 
İst. Komut. SAK. 
Ank. Beled. 

20-~-39 15 -
8-3-39 14 -
8-3-39 10 -

20-4-39 1 ı -
18-3-39 12 -
21-3-39 10 30 
14-3-39 l o 30 

22·3-39 ı o 30 
18-3-39 11 30 
18-3-39 11 -
2P-3-30 1 1 
7-3-.>9 15 -

11-3·39 12 -
13-3-39 15 -
6-3-39 _ r.:_ 

1 ı-.i·39 12 -
20-3-39 

8-3-39 14 30 
13-3 39 11 -
20·3-39 15 -

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

Diyarbakır Belediye Başkanlığından : 

Beledıyf-nin ıabite !miri ve mcmurlariyle itfaiye memur
ları ve hademeleri ve muvezzi için nümuncsi veçhile yaptmla~ 
cak olan 660 lira muhammen bedeli 30 takım elbisenin ihale 
günü olau 16-l·9.~9 perııenıbe günü talip çıkmadığından 2490 
sayılı kanunuu 43 üncü maddesinin son fikrasıııa tevfıkan iha
lesi 6.3.939 pazartesi güuiı saat on dörtte pazarlık suretiyle be
ledıye encümeninde yapılacağından talip olanların teminatlariyle 
mezkur günde encümene müracaat etmeleri ilin olunur. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 
1 - Hepsine tahmin· edilen fiatı 4806 lira 25 kuruş o• 

lan dört kalem spor melbusatı açık eksiltme suretiyle 
münakasaya konulmuştur. 

2- İhalesi 22 mart 939 çarşamba günü saat 11 dedir. 
3- llk teminatı 360 lira 50 kuruştur. 
4- Evsaf ve şartnamesi bedelsiz olark M. M. V. Sa

tınalma Komisyonundan alınır. 

• • * 1 - Beher çittiue tahmin edilen fiatı (150) kuruş olan 
1000 çift terlik açlk eksiltmeye kouulmu§tur. · 

ISTANBUL 

Ticaret ve Zahire 
======-:-.= 3.3.939 

CİNSİ 

Flatlar 
A9ağı 

Kr Pa. 
Yukan 
Kr.Pa. 

Buğd. yumuı. Polatlı 6 - 6 4 
,, sert 5 - 5 5 
,, kızılca 5 17,5 - -

Arpa yemlik - - - -
,, Anadol 4 15 - -

Cavdar 
F aıulye çalı 
Susam 
Peynir beyaz 
Ceviz kabuklu 
Ceviz içi 
Kuşyemi çuvallı 

,, dökme 
Fındık içi 
Tıftık oğlak 

" 
mal 

Z. yağı yemeklik 
Yapak Anadolu 

,, Trakya 
Mısır beyaz 
Mısır sarı 
Yulaf 
Keten tohumu 
Keç\ kıh 
Güz yünü 

5 24 

8~ 20 88-

107 20 117 20 

50 - 53 -
64 :JO 

.. 18 4 1 

48 - 50 -
76 -

Buiday 
Un 
Arpa 
z. yatı 
Fa1ulyc: 
Nohut 
Yulaf 
Mısır 

Kuşemi 
Çavdar 
Pamuk 

Gelen 

Keten tohumu 
Yapak 

Kepek 
1 Arpa 
Kuşyemi 

Yapak 
İç ceviz 

Giden 

2 
a 

Kıl _/ Q 

Dış Flatıar 1 
Butday : Linrpul 

,, Şika~o 
,, Vinipek 

Arpa Anvers 
Mısır : Londra 
Keten T. • 
Fındık G. Hamburı 

L. 

2 - İhalesi 23 mart 939 P"rşembe günü 
dır. 

3 - llk teminatı ( 112) lira 50 kuruştur. 
M. M. '/. 4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz olarak 

tınalma Komisyonundan alınır. 

• * • 1- Beher taneaine tahmin edilen fiatı 70 kuruf 
~000 adet tire fanila açık eksiltmeye konulmuştur. 

0 2- İhalesi 23 mart 939 perşembe gilnü ıaat tO ' ~ 
3- İlk teminatı 10j liradır. ' 
4- Evsaf ve şartnamesi bedelsiz olarak M. M. V· 

bnalma Komisyonundan alınır. 

Mobilya, ve Büro Eşya-Muşamba, Halı_;) 

Oturma sıraları yap. Bak : luşaat aütununda İat . Uoi•' 
Paz. Kom ihinına. 

~ahrukeıt,~enzin, Makina yağları v. s:,__,. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum İdaresinden : 

Muhammen bedeli 5600 lira olan 20000 kilo as 
24,3,39 cuma günü saat 15 de Haydarpaşada gar bi 
dak.i Satınalma Komisyonu tarafından kapalı zarf 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek i.ıteyenlerin kanunun tayin etti$
1 

saik ile 420 ıirahk muvakkat teminat ve teklifJerioİ. 
tevi zarflarını eksiltme günü saat 14 e kadar ko!IJ.1 

t vermeleri laz ımdır. 
Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar bina•10 

komisyon tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır· 

Nakliyat-Boşaltma-Yükletme 

Dıyubakır Belediye Başkanlığından 

İhale tarıhindrn itibaren mali mayıs 939 sonuna kad•~ 
kol itilıar iyle şehirdeki süpı ünlülerin nakliye İ§İ 13 şub• ~ 
tarihinden itibaren yirmi gün müddetle açık eksiltmeye ~ 
mıştır. 9 murt 939 per~eınbe günü saat on dörtte beted11 -

cümeuıı:ıdt: ihalesı yapılacaktır talip ol!nlarin teminatı ~~ 
kala makimz veya mektuplariyle beraber encümene Jllil 

etmeleri ilan olunur. 

d•o Diyarbakır Levazım Amirliği Satınalma Komisyonun 

1- Eski tayyare alayı garnizonundaki malzeme ~~ 
Alıplnar Tayyare garnizonuna ve '~ay~are garnizonundB ~ 
görülen eşya malzemede şömendöfor ıstasyonuna taşıo8 f 

:l - Bu nakliyat işi 31 mayıs 939 nihayetine isd' 
vam edecek ve mukaveleye bağlauacaktır. l 

3 - Açık ek~.lltıne 9 Mart 939 per~embe günü saat 
::atınalına komisyon undıı yapılacaktır. 

1
J 

4 - Bu iş için i tekliler 113 lira teminat verece1' 
5 - Şartnamesi her güıı komisyonda görülebilir. 

imtiyaz aahibi ve yazı itleri Direktörü : lanıail Girit 
Basıldıtı yer: Merkez Ba1ımui Galata ~ 



... 

lşlelme U. ldaresinc!en 

tonu 

-
8 13 Deniz merakibindc supalan yapmak. 

2s 3 Supalandan vinçle vagona tahmil. 
~ 21 Supa]andan arka ile vagonu . 

20 Vinçsiz merakibi bııhriyed en arka ile vago· 
li na tahmil. 
-~~~rpaşa limanına bir sene zarfında gelecek olan ve 

'"d: ıye .. hizasında gösterilen tiatlar dahinde takriben 72981 
il \' n koınürö ile 5536 ton kok ve briket kömürl :tinin 
tdi) e _ta~liye:ıi i~inia 27-2-939 da pazaı !ıkla münakasa~• 

1~1§ ıse de talip zuhur etmediğinden muhammen bedel 
te~ ıra 40 k;,ıru~a iblağ edilip yükseltilerek kapalı zari usu
Cu~r hlfinakaıası icra edile~ektir. 17-3-939 tarihine müsa
İ8yo a Ciiou saat 11 de Gar binaı;ı dahilinde Birinci işletme 
'Yn~u~:a ihalesi yapılacak olan bu eksiltmeye talip olan

'lil ~~n saat 1 O a .kadar 766 lira 90 kuruo muvakkat te
~ti : bırlikte teklif mektuplarını komisyon kalemine ver· 
· derı e bu işe ait ~artnameyi Haydarpa~a Liman Başmüfettiş· 

Parasız olarak tedarik f·tmeleri il!n olunur. 

~t İstanbul P. T. T. M6dürlütilnden : 
~ts.11' ~ti!acı için 50 adet 12:0 X 150 S. M. eba~ında müdev· 

1$ S olı çaatuı, 828 add 60 X 95 S . M. ve yine 730 adet 
•, IOQ' M. ebadında dahili puta çantası, 150 adet 60 X 95 S. 

ı858det 50 X 75 S. M. ebadında harıci poıta çantaları ki 
' lto, I •det poata çaotaııoıo alımı kapalı zarf usulile ekıilt 

t bi" llluftur. Ekıiltme 2~ 3.939 çarşamba aaat 15 de 8. Poı
'i'laı alt katta müfeltitlik odasında toplanacak Alım Sa

lt 1~0ıauada yapılacaktır. Muhammen bedeli 5758 lira, mu· 
ti11j ~itaat 43 t lira 85 kuruttur. Taliplerin olbaptaki şartna

İllcf 'inek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzer~ çalışma 
~e l'lıtıkür müdiirlük idari kalem levazım lııısmıoa eksiltme 
~1

15 den bir uat evveline kadar kanunun tarıf ali dahi· 
•tıııt •ıınıı, teklif mektuplarını, yeni ıene için muteber ticaret 
t~'1a •ıı muvakkat teminat makbuzunu havi olarak yukarıda 
'>le korniıyon Batkanlıtıaa No. lu makbuz mukabilinde 

llleleri. 

~uJ leTaz•m Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

. a;:et çöp kovası alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
tUii Çar,amba günü saat 14 de Tophanede Levazım 
i ~atınalma Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
~i 1\ ~ira kati teminatı 390 liradır. Şartname ve nü
b 011ıısyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesika· 
'taber belli saatte Komisyona gelmeleri. 

'i" l -ı •vazım Amirhği Satınalma Komisyonundan : 

~ ~eıadiye tayyare alayına ait deniz iniş iskelesi
t, tıkde kullanılacak 1952 lira 68 kuruı bedeli keşif· 
ı._:Ç~ eksiltme ıuretiyle münakasaya konmuştur. 

ı..:leıi 8 mart 939 cumartesi gönü saat 10 da 
ir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda 

~ r. . 

~ ıtnıinatı muvakkate akçası 146 lira 46 kuruştur. 
~.ıı •rtname, keşifname ve projesi bergün Komis
•"ttlleb ·ı· ı ır. 

~ lt 'fürkkuıu Genel Direktörlüğünden : 
Ut~ '-fleıi aırt, 25 tanesi minder olmak üzere 50 İrving 
?tiji Ubayaası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
'if ~:ı Dıamullt olmak üzere beherinin muhammen be
ltq . ara 450 Türk Jirasıdır. Şartnamel'i dahilinde lisans 
ş,r1:n d~ teklif kabul edilecektir. 
tıt'İl lnesı para11z veri lir. 
l2 d:;~. 18-3-939 tarihine tesadüf eden cumartesi günfi 
e~•il Urkkuşu levazım bürosunda yapılacaktır. Taliplerin 
te tnıe saatinden bir saat evveline kadar usulü <iaire· 
'de 1Gıde yedi buçuk nisbetindeki ilk teminatlarını da 

.._ b'Q kapalı zaıflarını makbuz mukabilinde Türkku~u 
it 1,c~~esuna teslim etmeleri lazımdır. Postada vuk.ua 

laleler kabul olu11maj. 

1 ...._ S Ankara Belediyeainden : ... 
' ııa11 ıtlerl için yaptırılmuına lüzum ıörülen bir numara-
~ tı_ ,,:'•Ya kadar ikiter adet ıu abone plikları on bet gün 
3 ' Pttııala elcıiltmeye konulmuıtur. 
• ' '1-. •lllınen bedeli 960 liradır. 
lııı' ş ... ~•lclcat teminat 72 liradır. 
l~ ~l ll•llle ve nümuaeaini ıörmek iıliyenlerin her gün 

~l,d~lll~ıae ve lıteklilerin de 21.3.939 ıalı günü ıaat on 
'Je encOmenine müracaatları. 

~be~ir 
"l...-.{0lları ve Limanları İşletme Umum İdaresinden: 

939 tartambı günti saat 15,30 dıo itibır~n sıra 

Mhakaıa Gaseteıi 

1 ile ve .kapalı zarf usulile satın alınacağı ilan edilen 3 liste 
nıııhteviyatı, muhtelif toz boya üsti.beç neft ya ğı, vernik1n 1 İn his a r la r U. M ii d Ü r l Ü ğ Ünden : 
ve sikatif'in görülen lüzuma bianen eksiltmesindcn sarfınazar 
dilmiştir. 

Ankara Belediyesinden : 

1 - s. işleri için alınacak iki adet tatyik düşürme aleti 
nin açık eksiltme suretiyle yapılan ilan üzerine talip zuhur et· 
menıe~iııe binıum eksiltme on giin uzatılnıı~tır. 

2 - Muhammr n hedeli (a40) Jlradır. 
3 - Muvakkat teminatı (25,50) liradır. 
4 - ŞartnamP.siui gi>rmP.k i-.tivP.Olerin her l!Ün yazı işleri 

kalemine ve i~teklilcrin de l t.3.9J9 sa'ı günü saat on buçukta 
belediye encümenine müracaatları. 

M. M. Vekaleti Srı.tınalma Komi ynnun<lan : 

1 - Hava birlikleri için 4 200 adet ~ondaj halonu alına 
caktır. Muhammen bedeli 4.200 lira olup ilk teminut miktarı 
315 liradır. 

2 - Açık eksiltmf!si 20.4. l 939 perşembe giinü saat 11 de 
vtkaJet Satınalına Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şa.rtnamesi her giin komisyonda görülebilir. 
·--- - - --- <=- - ----· = 

Bornova Tümen Satrnalma Komisyonundan : 
1 - Tiredeki birlik fotiyacı olup bir ay zarfında pazar· 

hk sureti!~ satın alınmasına karar verilen 30 ton yulafa gü 
nünde talip çıkmadığından ikinci pazarlığı 6 mart 939 pazar
tesi giiuü saat on bire bırakılmıştır. 

2 - Umum tahmin tutarı 16ı->0 lira olup ilk teminatı 124 
liradır. 

3 - Şartnamesi her gü .ı komi.syanda görülebilir. 
4 - lsteklileıin ) ukarıda bildirilen vaktinde teminatlarile 

birlikte Bornovada A.skeri Satınalma kom:syonuııa gelmeleri 
ilan olunur . 

Devlet D~miryolları ve Limanları işletmesi 
Umum İdaresinden : 

Muhammen bedellerile miktar ve evsafı aşağıda ya
zılı iki grup malzeme her grup ayrı ayrı ihale edilmek 
üzere 22,3, 1939 çarşamba günü saal 10,30 ta Haydarpaşa
da gar binasındaki komisyon tarafından açık eksiltme u
sulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik 
ve her grupa aid hizalarında yazılı mu•akkat teminatla
rile birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona mü
racaatları lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada gar binasında· 
ki komisyon tarafından para.sız olarak dağıtılmaktadır. 

1 - 1300 kalıp beyaz sabun, takriben 325 kilo 4800 
kilo arab sabunu : Muhammen bedeli 940 lira ve muvak
kat teminatı 70 lira 50 kuruştur. 

2- Kalıp ve toz nişadır, göztaşı, saf hamızj kibrit 
ve tuzruhundan mürekkeb 5 kalem malzeme muhammen 
bedeli 477 lira 40 kuruş muvakkat teminatı 35 lira 81 
kuruştu!'. 

4 üncü sayfadan devam 

Müheadiı ve amele çadırı (Mardın Nafı:- Müd.) No 979 
• Palto, lıa~lu, ceket v. ı. (Oiyarbalm inhisarlar Batınüd.) No 979 
Koyun eti (lıparta Tümeni) No 980 
Uçuş gözlüğü (M. M. V.) No 981 
Putrel çubuk v. ı. (İat. Komut.) No 982 
Yaprak tütülerio nakli (Samıuo lnbiurlar Müd ) No 982 
Kalorifer teaiaalı (Maliye Vek.) No 983 
Kalay, oişadır ve pamuk (Tophane Lvz.) No 983 
Bayramiç ka1aba1ı halı hazır bantaaı tanzimi (Bayramiç Beled.) 

No 98t 
Hortum ,ve rekor (Gümrük Muhafua Gen. Komut.) No 98.ı 

Yulaf (Bornova Tümeni) No 985 
Elbi1e (Diyarbakır Be!ed.) No 985 

FZ2 5 7 _az 

!lllm ................................ ... 

Resmi dairelerin ve askeri makamatın ı 
Dikkat Nazarına 

Çırah kerestelerin pahahhOından 
,ıklyet edenlere mUJde 

Antalya ve Gebiz mıntakasınıa en kıymetli ve 
yüksek kaliteli çıralı kerestesi piyasaya akını dolayı
ıile çıralılar kalas halinde metre mikabı 27 lira ve 
çıralı telegraf direkleri de 6-11 tula kadar 30 liradır. 

Ebad üzerine verilen siparışlardan ayrıca biçki 
ücreti alınır. 

Çam telegraf direkleri istenilen tulda ve mik
tarda mevcuttur. 

Ebad üzerine verilen siparişler de kabul edilir. 
Fazla izahat isteyenler kendi menfaatleri icabı 

olarak 23223 telefon numarasına müracaat etmeleri 
rica olunur. 

Cnsi Adet Muhammen 
Fiatı bedeli 

Kr. Lira 

teminati 
Lira 

Beyaz çul (başı- 115000 70 33033 ı4T7 .48 
bağlı (kiloıu) (Takriben) 

1- Yukarda yazılı çullar için 27,11,939 tarihinde 
kapalı zarfla yapılan münakasada teklif olunan fiat had
di lAyık görGlmediğinden pazarlıkla mubaya&1ı karar· 
laıtırılmıştır. 

il- Pazarlık 7,111,939 tarihinde saat 16,30 da Ka-

bataşta Levazım Müdüriyet binaaı Alım Koaiıyonuada 
yapılacaktır. 

111- Taliplerin teminat akçelerile birlikte belli gln· 
de Komiayona gelmeleri ilin olunur. ( 1405) 2--4 

• • • 
% 1,5 

Cioıı Mik- Mulıam. 8. muv. tem. Eksiltme ıub 
tarı Lira Kr. Lira Kr. tekli 

Toz küfesi 3000 adet 900.- 67. 50 açık elu. 16 
Y angın 17 kalem 2337.54 175.31 ,, ,, 16.10 

söndürme 
levuımı 

1- Liıte ve ıartnameleri mucibince Yukarda ciu ve 
miktarı yazılı iki kalem aalzeme ayrı ayrı ekailtmeye 
konmuıtur. 

il-· Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hiza· 
larında gösterilmiştir. 

111- Eksiltme 17,3,939 tarihine rutlayaa cuma fll•ti 
hizalarında gösterilen saatlerde Kabatafda Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 

iV- Liıte ve ıartnameler her giin ı6zll geçen tube
den parasız olarak alınabılir. 

V- Eksiltmeye iştirak edecekler tayin edilen gün ve 
saatlerde % 7,S güvenme paralarile birlikte mezkur ko
miıyona gelmeleri ilin olunur. ( 131 1) 2-4 

• • • 
Yük 
tartma 

kabiliyeti 

Miktarı 

Maham. bedeli Yo 7,5 Ek-

Cinsi 

Kamyon 2 adet 
Satıı kam- l ,. 

yonu 

ton 

3 
2 

beheri tutarı 
Lira L. K. -- --
2400 4800-

3100-

teminat ıiltme 

L. K. taab 

960- 14 
232 59 ı.ı, ao 

Arap sa- 3000 kgr. 552 50 42 19 15, 15 
bunu 

1- Değiştirileıa fenni şartnamesi mucibince J adet 
kamyon ve yine şartnamesi mucibince aooo kilo arap sa
bunu ayrı ayrı açık eksiltme usulile satın alınacakbr. 

11- Muhammen bedellerile muvakkat teminatlan hi
zalarında gösterilmiştir. 

111- Eksiltme 9.3.93g perıembe giinü hizalarında ya
zılı ıaatlerde Kabataşta Levuım ve Mubayaat ıubesinde· 
ki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler her gön sözü geçea şubeden ahu· 
bil'!ceği gibi kapalı satıı kamyonu plAııı da görülebilir. 

V- İsteklilerin tayin edilen gün ve ıaatlerde yüzde 
7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komiıyona ıel· 
meleri ilin olunur. (1082) 4-4 

• • • 

Muham. B. 
Cinıi Miktarı Lira Kr. 

Lutik çiıme uzun 177 çift 7 45 -
ve kııa konçlu 

Balıkçı muşambası 

kııa ceket, mu· 150 adet 906 -
ıamba ve pan· 
tal on 

Bahariye bakım 
evi elektrik te· 

% 7,5 
MuT. T. 

L. Kr. Saatı 

~5 87 14,JO 

67 98 15 

ıisatı işi 321 .S8 24 11 15,JO 
1- Cinslerile muhammen bedelleri ye muvakkat te

minat miktarları yukarıda yazılı malzeme ve it a7rı, ayrı 
eksiltmeye konmuştur. 

11- Ekailtme 8,3,93~ tarihine raıtlayan çarıamba ,.a· 
nu hizalarında gösterilen saatlerde Kabataıta Levazım ve 
Mubayaat Subesindeki Alım Komiıyonuıada yapılacaktır. 

111 · Şartname ve keıifnameler herıtin ıöd ı•~•n Şube
den paruız olarak alınabileceği gibi numuneleri de 16ri
lebilir. 

iV- İıteklilerin muayyen gtin ve saatte kanuni ve
saik ile birlikte mezkur komiıyona ıelmeleri ve çizme ile 
muıambalar için numune ıetirmeleri ilAıı olunv. 

(IOU) 4-4 
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Cahier deı Charrea jours Heures 

A) Adjudications au Rabais - -
Conatructlons - R6paratlons -Trav. Publlcs-Mat6rlel de Conatructlon·C•rtographle 

Rep. pave a la place de l'Univers te Gre a gre 13~ 10 Com. Uoivenite fst. 6·3-39 1 1 
,, et ventilation il l'lnstitut de phyıique ,, ·180 - n " 

6-3-39 il 

" 
i. ln bat. Aqu .. rium 

" 105 -
" 

,, 6-3-39 1 1 
L 'Adjudication du 14.3.39 concernant la Coru. Acb Int. lzmir 

rep. de l'ecbelle it. ete ajournee 
Constr . monument et trav. d'ajuıtement Publique 2372 - 117 9 \ Municip. Gireıon. 14-3-39 14 -

" 
bat. tranfor. Faculte Foret Bab- .. 1879 88 141 - Dir. Trav. Pub. lst. 22-l-Ji} 14 -

çeköy 
Rep. b~t. lnıtitut bncteriologique i. Pendik n 3471 61 261- Dir. Trav. Pub. İst. 22-~ 39 15 -
Conıtr. en beton arme pont "Hanıfedere,, Pli cach. 270()0 - 202j - Miniıtere Trav. Publics 20-3 39 15 -

ı route Karacabey-Bandırma (Cah. eh. 
Pr. 135) 

Rep. bat. Defterdarat Publique 66-8 79 502 - Dir. Biens Nat. iat. 21 -3-39 u 30 
Conıtr. depôts munitions a la garniıon Pli cacb. 16i59 15 12>7 - Com. Acb. Mılıt. Kütahya 20-3-39 10 -

d'aviation Kütahya : 5 p. 
Repar. imprimerie Milit. Gre a ırre Com Acb. Comm. Milat. İ .. t fFandıkla 13-3 39 10 30 
Conıtr. aux lieux d'attente d'autobuı Publıque 1225 75 92 - Muııicip. Aak. 21-3-39 10 30 

Prodult• Chlmlquea et Pharma~eutlque•-ln _!!"~m ents Sanltalres-Fournlture pour Hopltaux 

Amoniııc, ıu)fate de cuivre, acide ıulphu- Publique 
rique et acıde cblorydrıque: 5 lott 

35 81 1 be Expl. Cb. de fer Etat Haydarpafa 22-3-39 1 O 30 

Electrlclt6·Gaz-Chautfage Central (lnstallatlon at Mat6rlel) 

Transformation local chaudiere chauffdge Publique 20 ·O 02 14-)0 - Dir. Trav. Pub. İ.t. 
central bat. douane 

lnstall. ~lectr. et macbinea bourg Şuhud Pli cach. 1~963 49 1422 26 Muıı. Şubud 

Hablllement-Chaussurea T;ssus- Culrs 

Mouchoirı: 200'l0 p. (nj.) 
Toile et ruban pour aileı aeroplanı : Publique 

32500 m. 

3100 -
40~9 75 

232 50 
aoo 73 

Amaublem nt pour Habltatlon et Bureaux - Taplsaerle ete. 

Banc pour cla11e Gre a gre 280 -

Com. Ach. Miniat. Def. Nat. A.nk. 
Dir. Gen. Türkkuşu Ank. 

Com. Uoiveraite İst. 

2-' 3.39 14 -

27-3-39 15 -

10-3-39 1 t -
17-3-39 16 -

6·3-3'.) 11 -

Combuatlbla - Carburant - Hullea 

Etoupe: 20 t. Pli cacb. 5600 - 420 - tere Expl. Cb. d~ fer Etat Haydarpaf.ı 2~-339 15 -

Dl vara 

Seauz pour ordurea: 200 p. 
Voiturem ouvrable par en de11ouı: 60 p. 
Materiel pour rep. echelle 
L'adjudiealion qui devait avoir lieu le 

8.3.39 poor ı.acbat de divet1ea pein· 
turu en poudre, d',toupe, de ·napb
te ete. a ete annulee 

Ballon de sondage : 4200 p. 
Parachutte İrving: 50 p. 
F abricat. plaques pour abonnes : 600J p. 
la•trument de depre11ion : 2 p. (aj.) 

Provıatona 

Pommes de terre : 15 t. 
Macaroniı: 15 t. - vermicelle: 2 t. - id. 

ea etoile : 2 t. 
Avoine: 30 t. (aj.) 
Haricota secı: 35 t. 
Farine: 150 t. 
Ri:ı pour ıoupe : 12 t. 

,, ,, pilaf : 49 t. 
Sucre de l"etranger en criıtal et cubique 
Savoo blanc: 325 k. - id. noir: 4noo k. 
Viande de boeuf : 4,.,00 k. 

,, ,, 4800 k. 
Viande d'agneau: 3600 k. - ld. de meu

toıı: 10 t 

Gre a gre 
Pli cach. 
Publique 

Publique 
Pli cacb. 
Publique 

Publique 
,, 

Gr6 a gre 
Publique 

,, 
,, . 

Pli cach. 

Publique 

• 
" Pil cach. 

~) Adjudications a la surenchere 
Boiı de aapin et cbarbon de boiı Publique 
Motocyclette a panier marque Ari el Publique 
Zinc camelote: 131 k. - plomb vieux: 910 k. Gre a gre 
l>ecombres de maisona : 3 p. Publique 
Automobile marque Linkolin : 1 P• Gre a gre 

,, 
" " 1 p. 

" Articlea camelote : ~9 lots 
" Cbarbon de boiı : 396 quint. Publiquc 

Boiı de aapin,: 82 m3 
" Charbon de boiı : 964 quint. • 

Auto Ford 

26110 - 390 -
600[) - ~30 -
1952 63 146 46 

4200 - 315 -
lap. 4 50 

960 - 72 -
3.ıO - 25 50 

90 -

1650 - 12.ı -
5250 - 393 7ö 

19500 - 1462 50 
2~0 - 216 -

12740 - 956 -

940 - 70 50 
1296 - 97 20 
1296 - 97 20 

645 -

219 71 
40 - 6-

30 3i 
70 - 5 25 

500 - 37 50 
300 - 22 50 

12 -

29 -

250 -

Com. Ach. Int. Tophane 8-3-39 14 -
Com. Ach. Econ. Monop. Kabatacbe 2rl-4-'-19 15 -
Com. Ach. lnt. lzmir 8-3-39 10 -
Adminiıtrat. Gen Ch. de fet Etat 

et Haydarpaşa 

Com. Acb. Min Def. Nat. Ank. 204-39 11 -
Dir. Gen. Türkkuşu Aok. 18-3-39 12 -
Municip. Ank. 21-3-~9 lu 30 

" 
,, 14-3-39 10 30 

' 
Com. Acb. Corpı armee Çorlu 17.3.39 16 

,, ,, 17.3.39 15 30 
, 

Com. Acb. Div. Bornova 6-3-39 il -
Com. Ach. Int. Diyarbakır 7-3-39 14 -

,, 
" 

8-3-39 15 -
Com. Acb. Comm. Mil. İst. Fındıklı 20 3-39 14 -

" 
,, 20·3-39 14 -

S.A.T. de Fabr. de Sucre a Taşhan 15-3-39 11 -
lere Expl. Ch. de fer Etat Haydarpaşa 22-H-39 10-
Com. Ach. Int. lzmir 18-3-39 11 30 

• " 
18-3-39 11 

Recteur Ioıtitut Agricole Anlı. 20-3-39 il -

Dir. For!ta Bourr Turgutlu 9-3..39 15 -
Com. Acb. Comm. Milit. İat. Fındıkla 9-3-39 10-
Com. Perm. Municip. lat. 7-3-39 14 30 
Municip. Ankara 17-3-39 15 -
VH. Ankara 11-3-39 10-

n 11-3-39 10-
Dir. Hysr. et Assist. Soc. Caa-alorlu 8·:}-39 14 ao 
Dir. F or~t Dortyol 11-3-39 12 -

• " 
Konya 13-3-39 15 -

" " 
Dortyol 11-3-39 12 -

Defterdarat Konya 20-3-39 

._.............._ ... _.,,, 

Memento des 

Lundi 6.3.939 

Machine a toura (Fabrique Mil.) No 943 
,, ,, ( ,, ,, ) No 914 

Ruban iıolat~ur et en caoutchouc (Dir. T eleplıonea 
Locomobile et ulteroateur (Municip. Amasya) No 950 
Constr. cbauasee (Vil. Erzerum) No 960 ~ 
• Morceaux de vieux sacı et dorure (Oir. Gen. Mon.) N° 
Huile araisae et potnue Cauı\ique (Cb. fer Etat) No 969 
Trav. artesien (Dir. Tr. Pub. Aydın) No 969 
Constr. abatıoir (Muoicip. Kayseri) No 970 
Brides lflace F L rte Çl!nakkale) No 970 
Poteaux en fer et accus (Munic:p Ezine) No 97!> 
Etain pur (Minist. Tr. Pub. Dir. Gen. Etecbicite) No 971 
Fraiseuse grande (Min. Def. Nat.) No 971 
Produih pharmacetiQ,ueı tMiu. Def. Nat.) No 971 
Conatr. chzmbre (Defterdarat lzmir) No 97t 
Hepar. batisıe ecole (Vil. lzmir) No 972 
Repar. pave et cbaussee (Mun. lat.) No 972 
Toile pour housse (Commaııd. Gen. Gendr. Ank.) No gtZ 
Chemi,e de jour (Mio. Def. Nat.) No 972 
Savon, haricots, huile d'olivcs et poia chiche (Div Viıe) 
Orge, paille, foin, a:ııvon et bois (Be.t. Surv. Dauan Iıınir) 
Cooslr bitisııe ecole gaz (Min. Def. Nat.) No 973 
• Bateau Trabzou (Defterdarat Koceelı) No 973 
Rle concasse et haricot• secs (Command. lst.) No 973 
Repar. au bateau Bnlık (Dir. Ecolc: Commerce) No 973 
Table, chaise ete. (Dir. Gen. Metcorologie Etat) No 974 
Foin (Regiment Malatya} No 974 
Housıe pour lit (lnt. Tophan ) No 974 
lnıtal. Sc-e incedie batisse !\iiniat. Aff. Etr. (Miniıt. Tr· f~ 

No 974 
Constr. bornage (V.l. Ankara) No 974 
Articles de ııellerie (Vil. Tekirdıığ) No 9i5 
Reseau electrique (Municip. Akhisar) No 976 
* Automobile camelotc { Vil. Y OZJlat) l'io 979 . ~ 
Tentcs pour ingenieur et ouvrierı (Dir. Tr. Pub. Mardıııl0 
• Paletota, e11uiemain ete. (Dir. Pr. Mon. Diyarbakır) No ' 
Viande de mouton (Div. Isparta) No 980 
Lunettes pour aviateura {Min. Def. Nat.) No 981 
Poutrelles, barru ete. (Coınmcnd. Ist.) No 982 
Transport tabacı en feuille (Dir. Mon. Samıun) No 982 
lr.stall. chauffage central (Miniltr. Financu) No 983 
Etain, ammoniac et coton (lnt. Tophane) No 983 
Dresaement cart«'! Bayrnmiç (Municip. Bayramiç) No 984 ~o 
lrompe et raccords (Command. Gen. Surv. Douan. Iat.) 
Avoine (Div. Bornova) No 985 
Habita (Municip Diyarbakır) No 985 

Müteahhitlerin 

Pazarteıi 6.3.939 

Torna tezgahı (Askeri Fabrıkalar) No 943 
,, ,, ( ,, .. ) No 944 

Mücerrit ve lastik şerit (İst. Telefon Müd.) No 946 
Lokomobil ve alterııatör (Amasya Beled.) No 950 
Şose inş. (Erıurum Vil.) No 960 
"' Eski çuval pnrçaları ve yaldız (İnhisar U. Müd.) No g6S 
Gres yağı ve potas koıtık (D. D. Y.) No 969 
Artezyen açma işi (Aydın Nafıa Müd.) No 969 
Mezbahil inş. (Kayseri Baled.) No 970 
Yular başlı~ı (Çanak. Mst. Mvk.) No 9i0 
Demir direk ve tef~rruab .(Ezine Beled:) No 970 1 
Saf kalaf (Nafıa Vekaleti lst. Elektrik işleri Müd.) No 97 
Büyük frize (M. M. V.) No 971 
Eczayı tıbbiye (M. M. V.) No 971 
Oda inş. (İzmir Defter.) No 972 
Okul binası tamiri (İzmir Vil.) No 972 
Kaldırım ve şo!'e tamiri (İst. Beled.) No 972 
Yatak lulıflık bez (jandr. Gen. Komut. Ank.) No 972 
Frenk gömleği (M. M. V.) No 972 

9
;, 

Sabun, faı.ulye, zeytinyağı ve nC'but (Viz~ Tümeni) No ~ 
Arpa, sam~ıı, kuru ot, sabun ve odun (lımir gümrulı t 

Taburu) No 973 
Gaz okulu binası inş. (M. M. V.) No 973 
• Trabzon vapuru (Kocaeli Defter.) No 973 
Bulgur ve kuru fasulye (İat. Komut.) No 973 ııt' 
Balık icmisinde yap. tamirat {Yükıek Deniz Ticaret ft1e 

No 973 iri 1 
Maaa, aandalyı v. ı. (Başvekalet Devlet Meteoroleji 

No 974 
Kuru ot (Malatya alayı) No 974 
Yatak kılıfı (Tophane Lvz.) No 974 

1
, 

Hariciye Vek. biııaaı yansrın teaıaah (Nafıa Vek.) No 9 
Hudut cevirme ioş. (Ank. Vil.) No 974 
Eğer takımları v. s. (Tekirdağ Vil.) No 975 
El~ktrik şebekui işi (Akhiaar Beled.) No 976 
• E~ki otomobil (Yozıat \'il.) No 979 

Devamı 3 lincü ıayfada 


