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Her gün çıkar iktisadi, mali, ticari ve 

Umum Tüccarların ve üt ahhitlerin mesleki Organıdır 

~EMLEKET 
~ HABERLERi 
~ ')ısın ilk haftasında 

"bul GUmrUğUnden 
)apllan ihracat 

lt.)'ısın ilk haftası içinde pi· 
•ıdan satılmış ve İstanbul 

t~lerinden ihraç muamelele
ınış olan mallar arasında, 

11Yaya kuru fuulya, yaprak 
' tnııır, deri kırıntıları ve 
derileri gönderilmiştir. Bu 

"ııı kıymet itibarile tutarı 
:Ui beı bin lirayı bulmuştur 
tteye, kitre, kepek, tiftik 
tti!ınittir, ve kıymete 90 bin 

\ t, ltalyaya tiftik, kemik, bar
S "Pa, kitre, yumurta, çavdar, 
~tıaıj gönderilmiıtir. Bu malla
\ !aleti de kırk bin lirayı ge1;-

t, 

~~rikaya iıe on altı bin lira 
'ittınde kuzu derisi, beyaz 

• iç fındık ihraç olun· 
"t. 

&. Ceviz ihracat. 
~ hafta içinde muhtelif ceviz 
lrııntakalarından ardiye tes

~ttile ve kilosu iyilerinin 
~ kuruştan, çürüklüler 33 

ı.... n olmak üzere 17052 kilo -,:-.· 
• ~~ı ıatılmıthr. Piyasamıza 
~ ılo iç ceviz getirilmiştir. 

yorka 5040, Boenos Ayrese 1000 
kito iç fındık ihraç edilmiştir. Pi
yasamızda stok olarak ceviz ve 
fındık kalmamış, hepsi satıl
mıştır. -·-

SUmerbankın 

sermayesi 
Süınerbankın sermayesini art

tırmak için hazırlanan kanun la
yihası Büyük Millet Meclisine ve· 
rilmiştir. Layihaya göre, Sümer
bankın sermayesine daha 58 mil
yon Türk lirası zam ve ilave edile
cektir. Bu .zam ikinci sanayileşme 
programının tatbiki yolunda Sü
merbankın da bu plan dahilinde 
faaliyetini arttırmak içindir. Layi
ha bu devrede Meclisten çıkarı
lacaktır. -·----Trakyada yapak 

kırkımı 

Her sene olduğu gibi bu sene 
de yerli mensucat fabrikalarımızın 
eksperlerinden bir heyet dfin Trak
yaya gitmişlerdir. Bu heyet Trak
yanın bu seneki yapak kırkımı 

vaziyetini tetkik edecek ve fab
rikalanmız için alakadarlarla gö
rüşerek angajmanlar yapacaklar
dır. ~llt~a 2500, Almaoyaya 

~ılo iç ceviz ihraç edil- Yeni kırkım 50 bin kiloluk 
bir parti Trakya malı 65 kuruştan 

kilo iç fin- fabrikalanmız tarafmdan satın a· 
7540, Nev· lınmıştır. 

~· 
l)"aınıza 14480 
"e Kopenbage 

a) MUNAKASALAR 

t-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

• Dahiliye VekAletinden : 
\orıu kasabasının 330 hektarlık kısmının halihazır ha· 

\ıı tile bunu muhat 170 hektarlık kısmile 500 hektara 
'-•abanın 1/4 bin mikyaslı münhanili tekeometrelik ha-
l 111 yeniden alımı işi kapalı zarf usulile eksiltmeye çı
"-•ttır 
~il ıı;aktu bedeli 7500 liradır. 
':"liltme 29.5.939 pazartesi günü saat 15 de Kırklareli 
~e dairesinde toplanacak Belediye Eksiltme Komis-

'1 • Yapılacaktır. 
ı:1ll••kkat teminat 562,5 liradır. 
~iltmeye iştirak edecekler vaktinde Belediyeler İmar 

ren Şefliğinden iştirak vesikası alarak teklif mek
s .. 11~ koymaları liz1mdır. 
~ameler parasız olarak Ankarada İmar Heyeti Fen 

den ve Çorlu Belediyesinden alınabilir. Tekliflerin 
~dilea günde saat 14e kadar Çorlu Belediye Reisliğine 
dlf •eya posta ile bu saate kadar ·gönderilmiş olması .... 

~ P. T. T. mum Müdürlüğünden: 

tı~ıra merkez P. T. T. binası yanında inşa edilecek 

~~·~ 19 kuruş _keşif bedelli P. T. T. Umum Müdür-
11 ınoaat ve tesısatı kapalı zartla eksiltmeye konmuş-

~~•kkat teminat 14241 lira 41 kuruştur, 
\ ~ 1ltrne 6 haziran 939 tarihine rastlıyao salı günü saat 
,~·. l. T. Umum Müdürlük binasında toplanacak artllr
~trne komisyonunda yapılacaktır. 

tıaaıe, pl&alar vı tıferrüatı 1311 kuruı bedel mukı· 

bilinde Ankarada P. T. T. Levazım Müdürlüğünden alınacak· 
tır. 

İsteklilerin : 
Kanuni vesaiklen maada Muhabere ve Münakale Veka

letinden bu iş için alınmış ehliyet ve~ikası ibraz eylemeleri. 
Şantiy~de in~aatın devamı miiddetince bir mühendis veya 

mimar ve ayrica bir fen memuru veyahut inşaat kalfası bulun
duracağını evvelden .Noterlikçe tasdikli bir taahhüdmıme ile 
taahhüd etmeleri lazımdır. 

Talihler 5 incı maddenin A fıkrasında mezkur ehliyet ve· 
ıikasını almak için eksiltmenin yapılacıığı günden en aı iekiz 
gün t"'Vvel bir i::ıtidn ile Muhabere \e Münakale Veka.letiae mü
racaat edeceklerdir. Hu müddet zarfında vesika talelmıde bu
Junınıyanlar eksıltmeye giremiyeceklerdir. Bu vesikayı almak 
için yazılacak dilekçelere bir kalemde en az yüz ellı bin lira
lık bu işe benzer ış } aptıklarıııa dair ışi yaptıran idarelerden 
alınmış vesikanın da raptı lazımdır. 

Talihler teklif ınektublarife muvakkat teminat makbuzunu 
veya banka teminat mektubunu '>e diğer kanuni vesaiki ihtiva 
edecek kapalı zurfJarı yukarıda 3 üncü ım1ddede yazılı saat
ten bir saat evveline kadar Ankarada P. T. T. Umum Müdür
lüğü binası içinde toplanacak olan eksiltme komisyonu reisliği

ne makbuz mukabilinde tevdi edeceklerdir. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma KomisyonundaR ; 
İstasyonda askeri fırında mevcut seyyar fırınlar pazar· 

lıkla tamir ettirilecektir. 
Taliplerin fırınları gördükten sonra 13.5.939 cumartesi 

günü saat 11 de Ankara levazım amirliği Satınalma komis
yonuna gelmeleri. 

&EY 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

Sivas İnhisarlar Baş Müdiırliiğünden : 

1 - İdaremizde inşası mukarrer 62 L lira bedel keşifli 
Lir asansör tesisatı 6.5.939 tarıhinden itibaren 15 gün müd
detle eksiltmeye vaz edilmiştir. 
. 2 - İhale 20.5.939 cuma günü öğleden evvel saat 11 de 

icra kılınacaktır. 
3 - Teminatı CV'feliye miktarı 52 liradır. 
4' - lstekhlerin her gün saati mesai dahilinde İnhisar

lar idaresinde müteşekkil bulunan komisyona müracaatlı rı 
ilin olunur. 

Ankara Valiliğinden : 
Keşif bedeli 6835 liradan ibaret bulunan Ankara Ir

mak fidanlığı elektrik tesisatı açık eksiltme suretiyle iha
leye konulmuştur. 26.5.939 cuma günü saat 15 te Ankara 
Vilayet binası dahilinde Nafıa müdürlüğünde yapılacaktır. 
İsteklilerin 512 lira 63 kuruşluk teminat mektup veya 
makbuzu ile bu işe girebileceklerine dair ehliyet ve Tica
ret Odası vesikalarını hamilen mezkür ihale saatinde ko
misyona müracaatları. 

Keşif ve şartnameyi istekliler Nafıa müdörlüğftnden 
her gün görebilirler. 

• • • 
1800 adet ampul alınacaktır: Bak mahrukat sütununda 

Söke Belediyesi ilanına. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

Alpullu Trakya Öğretmen ve Eğitmen Okulu Direktörliiğünden 

Miktarı % 7 ,5 
ezı çoğu Tutarı Teminat 
M. M. L. L. Eksiltme Tarihi günü 

Yerli malı 200 225 990 74 Açık eksiltme 21.5.939 cu-
yünlü kuma~ martesi günü ıaat lO da 

Alpulluda Trakya öğretmen okulu talebesi için lüzumu olan 
cins ve mikdarı yukarda yazılı elbiselik kumaş 6.5.939 tarıhin
den itibaren 15 gün müddetle ek...iltmeye konulınu~tur. Eksil· 
tme şeraitini anlamak ve nüınuneyi görmek ısteyenler Babaes
ki Maarif memurluğuna müracaat eylemeleri ve taliplerin iha
le günü saat 10 da Babaeski Maarif memurluğundaki eksiltme 
komisyonuna teminat makbuzlarile birlikte bat vurmaları ilin 

olunur. 

M. M. Vek4leti Sahnalma Komisyonund~n: 

1 - Nümunes? veçbile 300 adet hamam havlusu aatın 

alınacaktır. Muhammen tutarı 780 lira olup teminat ilk mik· 
tarı 58 lira 50 kuruştur. 

2 - Pazarlığı 13.5.939 cumartesi günü saat 11 de ya· 
pılacaktır. 

3 Nümunesi Komisyonda iÜrülebilir. 

* * * 1 - Nümunesi veçhile 2500 adet havlu alınacak· 
tır. Muhammen bedeli 825 lira olup ilk teminatı 61 lira 90 
kuruştur. 

2 - Pezarhğı 13.5.93g cumarteıi glinft aaat 10 da Ko· 
misyonda yapılacaktır. 

3 - Nümunesi Komisyonda görülebilir. 

* • • 1 - Nümunesi veçbile 120 adet battaniye alınacak
uır. Muhammen bedeli 972 lira olup ilk teminat miktarı 73 
liradır. 

2 - Pazarlığı 15.5.939 pazartesi günü saat 15 de Ve· 
kalet Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Nümunesi Komisyonda görülebilir. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Satınalma 
Komisyonundan : 

· Mevcut nümunelerine göre deniz eratı için 1250 metre 
beyaz şapkalık brz 1200 adet 1000 yardalık zincirli beyaz ma· 
kara iplıği ve 60,000 adet beynz kemik düğmeni11 pazarlığı 
15.5.939 pazartesi günü saat 11 de yapılacaktır. 

Bunların tahmini bedeli 1 ı6g lira 50 kuruş ve ilk temina
tı da 90 liradır. 

İsteklilerin gün ve saatinde teminat makbuzlarile birlikte 
Galata eski ithalat gümrüğü binasındaki komiıyona gelmeleri. 

Deniz Lı>vazım Satınalma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 12000 lira olan 4000 metre kaput· 
luk şayak kumaşın 6 5.939 tarihinde yapılan eksiltmeıine ta
lip çıkmamış olduğundan 15 5.939 tarihine rastlıyan sah l(Ü· 

nü saat 11 de pazarlıkla alınmak üzere eksiltmeye konulmuı· 
tur. 

Kati teminatı 1800 lira olup şartaamesi her iÜll komiı· 
yondan parasız olarak alınabilir. 

İsteklilerin belli g\in ve saatte Kasımpaşada buluaaa ko· 
misyona müracaatları. 

Mılli Müdafaa Vekaleti Satıaalma Komisyonundan : 

Hava Birlikleri için numunesi veçhile 2000 adet hava 
rengi dikilmi..: kaput alınacak:tır. Hepsinin muhammen bedeli 
24000 lira ilk teminatı 1800 liradır. Kapalı zarfta eksiltmesi 
30.5 939 salı günü saat 15 de Ankarada M.M.Y. Sa. Al. Ke. 
da yııpılacaktır. ~ürhunesi Ko. da görülebilir. lıteklilerin ka· 
nunuıı 2, 3 cü maddelerinde eaatinden bir sut evveline kadar 
Arıkarada M. M. V. Sa. Al. Ko. na vermeleri. 

Kereste, tahta ve saire 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 
99813 metre mikabı kereste satın alınacaktır. Pazarlıiı 

15.5.939 salı günü saat 14.30 da yapılacaktır. lıteklilerin 
belli gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Ko
misyonuna gelmeleri. 

Nakliyat-Boşaltma-Yükletme 

İstanbul Leva:z:ım Amirliği Satınalma Komisyonundan ; 

Sirkecide Demirkapıdan Sultanahmetteki ambara 130 • 
180 ton ağırlığında evrak sandıkları naklettirilecektir. Pa
zarlıkla eksiltmesi 15.5.939 pazartesi günü aaat 14,30 da 
Tophanede Levazım amirliği satınalma komisyonunda yapı· 
lacaktır. Talipler sandıkları Demirkapıda imirlık ambarında 
görecekler ve Sultanahmede nakledecekleri yeri de gördük
lerine dair !esika alarak bu vesikalarla eksiltmeye girebi· 
leceklerdir. isteklilerin kati temioatla•·ile beraber belli Na• 

te Komiıyona i•lmeleri, 
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Bu gün ilan olunan münakasa ve müzayedeler Lis esi 

Cinsi Şekli Mubm. bed. Teminat Milracııat yeri Gün Saat 

A) Münakasalar 

1 n,aat, Tamirat, Nafia ı,ıerl, Malzeme Harita 
--------------------------------Ank. P. T. T. binası inş. (şart. 1311 kr.) Kapalı z. 262285 19 14241 - P. T. T. U. Müd. Ank. 6-6 39 16 -
Çorlu katabaıı halihazır haritalan tanzimi ,, 7500 -
Seyyar fırın tamiri Paz. 

562 50 Dahiliye Vek. ve Çorlu Beled. 
Ank. Lvz. SAK. 

2g.5.39 15 -
13-5-39 11 -

Elektrlk.Havagazı-Kalorlfer \leslsatve malzemesl) 

Ampul: 1800 ad. 
Asansör tesisatı 

Ank. Irmak fidanlıtı elektrik teıiıatı Aç. eks. 
691 -

6835 -

Mensucat, Elblae, Kundura, 9amatır v.s. 
Yerli malı yünlü kumaş: 203-225 m. Aç. ekı. 990 -

Hamam havlusu: 300 ad. 
Havlu: 2500 ad. 
Battaniye: 120 ad 
Kaputıuk şayak: 4000 m. (temd.) 
Hava rengi dikilmiş kaput: 2000 ad. 
Beyaz şapkalık bez: 1250 m.-ziocirli be-

yaz makara ipliği 1000 yardalık: 1200 
ad,· kemik dütme: 60000 ad. 

Paır:. 

" 
" 
n 
Kapalı z, 
Paı:. 

780 -
825 -
972 -

12000 -
24000 -

1269 50 

Matbaa ı,ıerl - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Defter makbuz v.s. : 58 kalem. Aç. ekı. 386 20 

Kereste, Tahta ve saire 

Kereste: 99813 m 3 Pa:ı. 
Çam kereste: 108,368 m 3 wz 41 40 
Paaa tahtaaı: 100 ad. Paz. 

Nakliyat Bo,altma - Yükletme 

Evrak ıaodıklannıo nakli: 130-180 t. Pu. 

Mahrukat, Benzin, Makine yafiları v.s. 

Lavemarim maden kömürü: 300 t. 
Tutuşturma odunu: 60 t. 
Benzin: 12 t. 
Motorin: 30 t.-makine yatı: 3 t.-odun 

kömürü : 22 t. 
Motorin: 20 t.-makine yait: 70 teneke-

beyaz gaz: 20 teneke 
Mazot: 100 t. 
Benzol: 128 t. (şart. 205 krı.) 
Sömikok: ııoo t. 
Müteferrik 

Sicim: 500 k. 
Normal parke ta,ı: 60000 ad. 
Yuvarlak demir ı500U ka-. 
Çimento: 60 t. 
Taş, kum ve maden kömürü 
Boya: 4 kalem 
Renkli veya beyaz üstüpü: 150 t. (ıart. 

236 krş.) 
Yapı malz.emeıi: 7 kalem 
Karfiçe çiviıi: 1000 k. 
Mekkirı haynnı : 8 baı 
Ba~ teli: 2660 k. 
Kemik dftğme: 60000 ad.-beyai makara: 

1200 ad. (Bak. mensucat sütununa) 
Galvanize tirfon : 1 15000 ad. 
Çim tohumu: 40 k. 
Ayaklı dikiş makioeıi: 5 ad. 
Muhtel.f toz boya ve Üştübeçler: 10 ka-

lem t93000 k.) 
Neft yatı: 30000 k. 
Veroik ve sikatif: 27000 k. 

Erzak,v.s Zahire Et, Sebze. 

Yulaf: 45 t.- kuru ot: 30 t.-Saman: 30 t. 
Ekmek ve eşya 
Sadeyat: 1600 k.-ııtır eti: lO t.-beyaz 

peynir: 800 k.-zeytin: 800 k.-Çapa 
marka makarna: 1,5 t-arpa: 1800 k. 
aaman: 1800 k. 

Ekmek, çay, saburı, zeytin ve seytinya~ı 
makarna v .&. 

Sadeyat: 60 t. (prt. 5 L.) 
Sıtır eti: 85 t. 
Sıtır eti: 75 t. 
Yymurta: 400000 ad. 
Süt: 65 t. 
Karaman eti: 40 t. 
Kuzu eU: 2 t. 
Limon: 1412ıO ad. 

(8 Müzayedeler 

Demir duba 
Yat ve gül esansı 
Hayvan: 1 baş 
İngiliz modeli toraa tezıabı 

Kamyon ve kamyonet: 
Müstamel otomobil 
Muhtelif cins egya: 40 kalem 

E' " ar•b• tPkaz' 

Paz. 

" 
" 

Aç ekı. 

Paz. 
Kapalı z. 

,, 

Paz. 
Aç. ekı. 

Paz. 

n 
Kapalı z. 

Paz. 

" 
" ,, 
" 

Kapalı z. 
Paz. 

Kapalı z. 

" • 

Pa.z. 
Aç. ekı. 

" 

n 

1800 -

6000 -
40960 -
31000 -

425 -
beh. O 09 

k o 16 
t. 34 45 
680 -
240 -

47250 -

7000 -

900 -
13075 -

12750 -
17445 -

Kapalı z. k. l -
n 

" 
" ,, 

" 
" Aç. eki. 

Aç. art. 

• 
Paz. 
Aç. art. 

Paz. 

Pu. 

19550 -
17250 -
7600 -
9750-

21000 -
900 -

3601 11 

1406 86 

130 -
600-
911 70 

576 56 

Söke Beled. 
52 - Sıvaa İnhisarlar BatmGd 

512 63 Ank. Valilifi 

74 - AJpullu Trakya ötretmen ve 

58 50 
Eğitmen okula Direk. 

M. M. V. SAK. 
91 60 " 

,, 
73- " " 1800 - Deniz Lvz. SAK. KBiımpaşa 

1800 - M. M. V. SAK. 
90 - Gümrük Muhafaza Gen. Komut. 

İst. SAK. 

- - Gireıon Beled. 

İst. Komut, SAK. 
336 - Sivas Nafıa Müd. 

- ........ Aok. Lvz. SAK. 

Tophane Ln. SAK. 

Selimiye Tümen SAK. 

• " n 
lst. Komut. SAK. 
Söke Belediyesi 

Armutlu _ 

450 - Ask. Fabr. U. Müd. SAK. Ank. 
3072 - M. M. V. SAK. 
2340 - Ank. Nilmune Hut. 

aı 88 
405 -
180 -
155 25 
102 -
36 -

3543 75 

iıt. P. T. T. Mitd. 
Sivas Belediyesi 

,, Nafıa Mad. 

. " " Ist. Belediyesi 

" " D. D. Y. Ank. ve Haydarpap 

22-5-39 15 -
20-5-39 11 -
26-5-39 15 -

21-5-39 10 -

13-5-39 il -
13-5-39 IO-
15-5-39 15 -
15-5-39 11 -
30-5-39 15 
15-5-39 11 -

17-5-39 us -

15-5-39 14 30 
18-5-39 15 -
13-5-39 IO -

15-5-39 14 30 

15-5-39 14 -
16-5-39 14 -
15-5-39 1 1 30 
2'l-5-39 15 -

22-5-39 16 -

16-5-39 14 -
31-5-39 15 -
30-5-39 11 -

17-5-39 15 30 
17-5-39 14 -
18-5-39 15 -
18-5-39 15 -
15-5-39 14 30 
15-5-39 14 30 
1-6-39 15 -

İıt. Komut. SAK. 
,, • " 
" n ,, 

17·5-39 10 30 
16-5-39 10 30 

Puarteıi-Perıembe 14 -

" ,, " Gümrük Muhafaza Gen. Komut. 
lıt. SAK. 

525 - Nafıa Vekaleti Malzeme Müd. 
M. M. V. SAK. 

67 50 " " 
U80 63 D. D. Y. Ank. ve Haydarpaşa 

956 25 
1308 08 " 

,, 
" 

" " " 

Sellmiye TGmeo SAK. 
Ş. Karabiaar C. Müdeium. 
Silifke Jandarma Okulu Komut. 

314 47 Gireson Memleket Hast. 

4250 -
1467 -
1294 -
570 -

73 25 
1590 -

67 50 

9 75 

Kırklareli Tümen SAK. 
Mujla Ask. SAK. 

" Ank. Lvz. 
" 

" " Ank. Ndmune Haat. 

" " " Tophane Lvz. SAK. 

fzmir Denizbank Müd. 
iıt. Gümrükleri Baımüd. 
M. M. V. SAK. 
ist. 4 üncil İcra Mem. Galata, 

Arap Cami Makaracılar cad. N. 39 
İıt. P. T. T. Müd. 
,, Def terdarlıtı 

" n ,, ,, 

l:J-5-39 14 ao 
15-5-39 11 -

27-6-.i9 1 l -
13-5-39 12 -
15·5-39 14 -
1-6-39 15 30 

l.{;-39 15 30 
1-6-39 15 30 

15-5-39 15 -
20-5-39 
22-5-39 

25-5-39 

12-6-39 16 -
28-5-39 15 -
28-5-39 15 -
29-3-39 11 -
27-5-39 11 -
30-5-39 13 30 
30-5-39 t 3 30 
29-5-39 15 -

15-5-39 
15-5-39 
13-5-39 
15-5-39 

17-5-39 
29-5-39 
29-5-39 
29-5-39 

Jl -
13 -
Jl 30 
9 30 

15 -
14 -
14 -
14 -

İstan u tediyesinden: 
. ıt• 

Mubamm. bed. Te11110 _.,, 
--- --- - ----

Haseki hastanesi kalorifer, boru ve rad- 240 _ 36 -
yatörleri için lüzumu olıın 4 kalem boya 

KadıkCSyünde Suadiyede tamir olunacak 680 _ ıcrz -
Manastır yoluna lüzumu olan taş kum 
ve maden kömürü. 

Yukarıda muharnmt:n bedelleri yazılı işler ayrı ayrı ~· 
zarlığa konulmuştur. Evr !u Encümen kaleminde görülebilıf• 
lateldiler biznlarıodn yıızılı teminat makbuz veya ıı:ıektubile 
beraber 15.5.939 pazartesi günü saat 14,30 Daimi Eocüı:P•ııd' 
buluomahdırlar. 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. 

Armutlu Belediyesinden : 
Mikdarı 

--------~~----~~~---
20 Ton motorin 
70 Teneke maki na yağı 
20 beyaz yağ 

5 
gJ9 f 

Armutlu belediyesinin bir senelik ihtiyacı için 6. 'ı 8 

tarihinden itibaren on beş gün müddetle arık ekıiltr.tle ti' ~ 
:r ;e ~ 

retiyle alınacak olan yukarıda yazdr mevaddı vernıd f.' 
lip olanların ihale günü olan 22 mayıs 939 pazartesi .. ;f ~I 
saat 16 ya kadar muhammen bedel olan 1800 lira ut 

11 
t 

den % 7,5 muvakkat teminat akçası ile beraber ;\~ıf ~ 
belediye daireiindeki komiayona müracaatları ilAD 01 1 ~· 

Söke Belediye Riyasetinden : 

Elektrik fabrikasının 939 mali yılı ihtiyacı ... 
kilo motorin 3 bin kilo makina yağı 22 bin kilo od"; 
mürü ve 1800 adet ampul alınacaktır. İhalesi 22.5.93 ı 
zartesi gönü saat 15 dedir. Şeraiti öğrenmek istifeıı ,
Belediyeye miiracaatları ve taliplerin ayni gün 1e :.,
% 7,S teminat akçelerile Belediyede bulunmaları ifjO 

0 

Selimiye Askeri Satınalma Komisyonundan : 

Selimiye garnizonundaki birliklerle HaydarP'~r6 
hastanesi içiu 150 ton ve Karadeniz boğazındaki ~1dı 
için 150 ton lavamerin maden kömürü evsafı dabilı" ,ı 
tın alınacaktır. Pazarlığı 15.5.39 pazartesi ıgünii .'~ 
de yapılacaktır. isteklilerin belli güu ve saatte kıalt 
paralarile birlikte Selimiyedeki Tümen Sa"tınalnı• ({O 
nuna gelmeleri. 

* S ı · · · d k' b' l'kl 'h · cı içİ' • * e ımıye garnızonun a ı ır ı er ı tıya ııt•'' 
ton tutuşturma odunu evsafı dahilinde satın aiınac• ffl 
zarlığı 16.5.939 salı günft saat 14 de yapılacaktır· bİ'I 
lerin belli hün ve saatte kati teminai paralaril• ı,ri· 
Selimiyedeki Tümen Satınalma Komiıysnuna geloıe 

. 
İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonuııd•;.. 

12 ton benzin alınacaktır. Pazarlığı 15.5.939 11
1 

saat 11,30 da yapılacaktır. İsteklilerinin belli giiD f ıııı 
. de 

Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komısyonuna • 

. 
d•J)' 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komiıyoııu0 

İhalesi tehir edilen 128 ton benzol evsafı ladil ,tı 
yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. tZ J'.ı. 

Muhammen bedeli 40960 lira ilk teminatı 30 d# ' 
İhalesi 31 .5.939 carşamba günü saat J 5 te Ank~rs j 
V. Sa. Al. Ko. da yapılacakhr. Şartnamesi 2 br• .. 

11
,n 

mukabilinde almabiİir. İsteklilerin kanunun 2, 3 iJ ı.J~ 
delerinde yazıh vesaikıe birlikte ilk teminat 91e t~.,~ 
tuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar 
M. M V. Sa. Al. Ko. na vermeleri. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkeı 
sl 

Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 6000 lira olan 100 t~., 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkeı s~~
komisyonunca 16.5.939 salı günü saat 1 t-ı te pa:ıar 

11 
edilecektir. Şartname karasız olarak komisyoııd~gı 
Taliplerin muvakkat teminat olan 450 lira .t.e • 

1
ol 

kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle kooı•'ı>d , 
madıklarına ve bu i~le alAkadar tüccardan bul&J ,_,tt' 
dair Ticaret Odası vesikasiyle meıkür giln ve 

misyona müracaatları. 

Müteferrik 

Sıvas Nafıa Müdürlüğünden : ~ .. 
"' Jr Eksiltmeğe konulan iş : ilk mektepler i.nt98t~lıır· 

beher mıknbı 41 lira 40 kuruştan 108·368 ınıkliP ()(JO ~ 
ma çam kereste ve beher kiloıu 16 kuruştan ıs 



~k demir ve beher tonu 34 lira 50 kuruştan 60 ton çı
dur. 

~siltme 18.5.939 perşembe günü saat 15 de Vilayet en
l 1~de yapılacaktır • 
. alıplerin Kereste için 336 lira 46 kuruş demir için 180 
~lllento için 155 lira 25 kuru~ muvakkat teminat Vf'rme

te bu i~i başara bileceklerioe dair Ticaret Odası ıicıl evra
töstermeleri lazınıdır. 

Sivas Belediye Riyasetinden : 

Sı~as Selediye!İ için 60,000 adet normal parke taşı Sıva~ 
ptıunda teslim etme~ şartile açık eksıltmeye konulmuştur. 
'4.4rke taşının beherinin bedeli muhammini 9 kuruştur. 

ezkur taşlar 17 .5.939 tarihine tesadüf eden çarşamba 
~ laat 14 de ihale edilecektir. 
~Uvakkat teminat 405 liradır. 
~ların fenni şartnamesi belediye fen i~leri müdürlüğün
l elsiz olarak alınacaktır. 
•liplerin yevmi mezkOrda Sıvas belediye encümenine nıü

Uarı ilan olunur. 

1•lanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 
~irnekapı Şehidliklerinde yaptırılacak 15 müstakil 
~tnu olan 7 kalem yapı malzemesi sabn alınacaktır. 
~12'ı 17.5 939 Çarşamba günü saat 10,30 da yapılacak

eklilerin belli gün Te saatte Fındıklida Komutanlık 
lana ko. na gelmeleri. 

1 ~· 
, 11l kilo muhtelif karfiçe çivisi satın alınacaktır. Pa-
.tı 16.5.39 şalı günD saat 10,30 da yapılacaktır. İstek

belli gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınal!Da 
-. gelmeleri. 

1 ~lanbul Komutanlığına bağh birlikler için komisyonda 
~d evsafı dahilinde 8 baı mekkari hayvanı satın alına
~t. lier pazartesi ve perşembe günleri saat 14 te pa· 
~ Yapılmak üzere hayvan sahihlerinin satınalma ko. 
eıllıeleri. 

~ kilo bağ teli sahn alınacaktır. Pazarlığı 15.5 39 
t\ eıi günü saat 14,30 da yapılacaktır. isteklilerin bel
- 'Ve saatte Fındıklıda Komutanlık ıatınalma ko. na 
Itri . 

~tlet Demiryolları işletme Umum Müdürlüğünden : · 
~itn, miktar ve muhammen bedellerile muvakkat te

' rı aşağıda yazılı olan 3 liste muhteviyatı muht~1~f 
llıalzemesi 1.6.939 perşembe günü saat 15.30 dan ıtı
•ıra ile kapalı zarf usulile Ankarada idare binasında 

~ llınacaktır. 
" ite girmek isteyenlerin aşağıda yazılı muvakkat 

ta ltla kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ay
lı •aat 10.30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri 
ır. 

ş,tbıameler parasız olarak Ankarada Malzeme Daire
il, Hayd•rpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağı· 

•r. 
Miktarı Mu ham. Muvakkat 

İsmi Kg. bedel teminat 

~telif toz boya ve 
Lira Lira 

ftıtü- 93,000 13075 980,63 
~ ler (10 kalem) 
V eft yağı 30,000 12750 956,25 
'llıilder ve sikatif 27,000 17445 1308,38 

1tıkara Lnazım Amirliği Satıııalma Komisyonundan : 
~~1asyooda Askeri fırındaki nümunesine göre 100 adet pa
~ ta .1 pazarlıkla yaptırılacaktır. 
ttı·'l.ıplt!rin 13.5.939 cuma günü saat 10 da Ankara Lv. 

1ii Satıoalma komisyonuna gelme!eri. 

t.t. M. VekAleti Satmalma Komisyonundan: 

~ .._ VekAlet bahçesi için 40 kilo çim t~humu pazarlı
( tın alınacaktır. 

Münakaıa Gıızetest 12 Mayıı 19.19 
------------------------------------------------------------------' 

bi malı için 7000 lira muhammen bedelli 115.000 adet ve 
takribi 50.000 kg. galvanize tirfonun kapalı znrf usulü ile 
eksiltmesi yapılacaktır. 

Yerli malı için de teklifte bulunulabilir. 
Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı bedelsiz olarak mal- Cinsi 

zeme Müdürlüğünden alınabilir. 
Mikdarı Muh. be. % 7,5 te. eksiltme saat 

lira kr. lira kr. şekli 
Muvakkat teminat 525 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve 

şartnamesinde yazılı vesaik ile birlikte ayni gün ve saat 
10 a kadar mezkur komisyona makbuz mukabilinde verme-
leri lazımdır. 

• • • 
150 t. TPnkJi veya bt>yaz ii tüpü almacaktır : Bak : D.D. Y. 

ilanlarına. 

• • • 
60,000 adet düğme ve 1200 ach t b yoz makara ipliği alı· 

nacaktır: Bak mPnsucat sütununda gümrük Muhafaza Genel 
Komut. lst. SAK iHinına. 

Erzak, Zahire, et ve Sebze: 

İstenbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan ; 
1412:W adet limon alınacaktır. Açık eksiltmesi 29.5.39 

pazartesi günü saat 15 de Tophanede Levazım amirliği 
Satınalma Ko. da yapılacaktır. 
Hepsinin tahmin bedeli 3601 lira 11 kuruştur. Anadolu ci
hetinin ilk hıminatı 92 lira Rumeli cihetinin ilk teminatı 
J 78 lira lU kuruştur. Şartnamesi ko. da görülebilir. İıtek· 
lilerin kanuni vesikalarile beraber belli ıaatte ko. na gel· 
nıeleri. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Ankara garnizonu birliği ve müesseseleri ihtiyacı için 
400,000 adet yumurta K. zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Tahmin edilen bedeli 7600 lira olup muvakkat teminab 
570 liradır. 

Eksiltme 29.5.939 pazartesi günü saat 1 l dedir. 
• * • Garnizon birlik ve müesseseleri ihtiyacı için 65 

bin kilo süt kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmin bedeli 9750 lira olup muvakkat teminatı 731 

lira 25 kuruştur. 
Eksiltmesi 27.5.939 cumartesi günü saat 11 dedir. 

Kııklareli Tüuıeu Satınalma Komisyonundan : 

60,000 kilo ı:;ade yağı kapalı zarf "usulile ehıltweye ko· 
uulmu~tur. Kılosunun muhawuıen fıyatı 100 kuru~ olup ıik 
temınatı 4250 lıradır. lhalesı 12.6.9.i9 pazartesı guuü saat 16 
dadır. lsteklil~r şartnanıe~inı 500 kuruş mukabilinde Satuıalma 
Ko. dan alabilirler. L alipler kanunun 2, 3 waddelermdekı 
veı.saik ile teminat ınektupıarını havı zarfJarını belli gi.ın ve 
saatten en az bir saat evveline kadar Kırklareli A-o. Satınalma 
Ko. na vermeleri. 

Selimiye Askeri Satınalma Komisyonundan : 

Selimiye garnizonundaki birlikler hayvanatı ihtiyacı 

için 45 ton yulaf 30 ton kuru ot 30 ton saman evsafı dahi· 
linde satın alınacaktır. Pazarhğı 15.5.939 .. salı günü ıaat 
15 de yapılacaktır • .Isteklilerin belli gün ve saatte kati te
minat paralarile birlikte Selimiyedeki Tümen Satınalma 
Komisyonuna gelmeleri. 

Eskişehir C. Müddei Umumiliğinden : 

Eskişehir Cua evindeki mevkuf ve mahkumlara 1 Haziran 
939 tarihinden mali •ene sonu olan 31 Mayıs 939 günüce kadar 
beheri l:l60 gram itlbariJe verilecek ekmek günde asgari 150 azami 
200 adet olmak üzere kapalı zarf uıulile 5.5.9 l9 gününden itibaren 
eksiltmeye konulmuştur. İhale 24.5.939 saat 16 da Eskişehir C. 
Müddeiumumiliğinde müteşekkil komisyonda ystpılacaktır. Muvak
kat teminat miktarı 486 liradır. Talip olanların teklif mektuplarını 
yukarıda sıösterileo saatten bır saat evveline kadar Komısyonn 

vermeleri lazımdır. 
Nakit kabul edilmez. naktin mal &andığına yatırılmış olmuı 

ve makbuzun ve yahut banka mektubunun ayrı bir zarfa konarak 
teklif mektubunu ha" i olan zarfla birlikte diğe: bir zarfa konula
rak Komisyona saat 15 e kadar veri!mesi lazımdır. Şartnameyi 
görmek isteyenlerin ceza evine müracaatları iliio olunur. 

-------
Çıralı kalas ye 32,426 m3 1459, 17 109.43 aç. eks. 16,30 

,, tahta 
1 - Yukarda miktarı yazılı kereste açık eksiltmeye 

konmuştur. 
il - Muhammen bedeli, muvakkat teminatı eksiltme 

saatı hizasında gösterilmiştir. 
ili - Eksiltme 18.V.939 perşembe günü Kabataıda 

Levazım Şubesi Müdüriyetindeki Alım Komisyonunda yapı
lacaktır. 

JV - Şartnameler her gün slSıli geçen Şubeden para .. 
sız alınabilir. 

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve ıa
atte % 1,r::. gUvenme paralarile mezkftr komisyonuna gel· 
meleri. \3243) 2-4. 

Cinsi 
••• 

Miktarı Muh. % 7.5 
bedeli tem. 
Lira Lira 

-----·-----

Eksiltme günti 
şekli ıaatı 

Mazot (ağır dizel yağı) 24 ton 1680 126 18.5.39 açık ek. 15 
S. K. F. (T. J. 3) mar-1200 adet 4800 360 23.5.39 ,, ,, 14 
ka bilyalı IAstik te· 
kerlek 

1 - Yukarıda cins ve miktarı yazılı 2 kalem malzeme 
hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

11 - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, ek· 
siltme gün ve saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

ili - Eksiltme Kabataşta Levazım Şubesi Müdüriye· 
tindeki alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün ıözö geçen Şubeden pa· 
rasız alınabilir. 

V - Lastik tekerlek eksiltmesine girecekleria fiabız 
teklif ve kataloğlarmı münakasa gününden bir hafta eTT•· 
line kadar tütün fabrikalar Şubesine vermeleri llzımdır. 

VI - İsteklilerin tayin olunan gün ve saatte % 7,5 
güvenme paralarile mezkur Komisyona gelmeleri. 

(3033) 3--4 
• • • 

Cinsi Mikdarı Muh. Be. % 7,5 te. Eksiltme şekli 
Lira Kr. Lira Kr. saat 

-----
Ala yaldız uç 400 adet 1029 -
bobin 25,28,29 sif 
m/m lik 

Kırmızı hareli 12000 sif 220 B2 
aleminyum ka- tabaka 
ğıdı 

77 75 Aç. ekı. 14 

16. 50 Paz. 14.30 

1 - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarda cim ve 
mikdarı yazılı 2 kalem malzeme hizalarında gösterilen uaul
lerle satın alınacaktır. 

il - Ala yaldız uç bobinin beher milimi 8.75 kuruı 
ve kırmızı aleminyun kağıdının beher kilosu 229.5 R1'11f 
hesabiledir. 

Hl - Eksiltme 16.V.939 Sah günü hizalarında ya.zıh 
saatlerde Kabataşda Levazım Şubesi MlldOriyetindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve nümuneler her gün sözü geçen fU" 

beden parasız alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve sa· 

atte % 7,5 güvenme paralariyle mezkur Komisyona gel-
meleri. (2892) 4-4 

DEVLET. DEMİAYOlLARI VE 'LiMANLARI 
İSLETME GENEL DiREKTÖRLü6ünDEN 

Muhammen bedeli 47250 lira olan 150 ton renkli veya beyaır; 

üstüpü 1.6. 1939 Perşembe günü saat 15 de kapalı zarf uıulü ile An· 
karada idare binasında salan alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (3j43.75) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini aynı gün saat 14 de 
kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

~ k Pazarlığı 13.5.939 cumartesi günü saat 12 de M. 
a ileti Satınalma Komiı3ronunda yapılacaktır. 
t .._ Evsafını görmek isteyenler her gün M. M. V. mü

tdebilirler. 
Şartnameler 236 kuruşa Ankara ve Haydarpafa •ezoelerinde 

satılmaktadır. (3268) 1-4 

• ....... TÜRKİYE+•••••••.. . . " ' • 1 - S adet ayaklı dikiş makinesi alınacaktır. Mu-
tıa bedeli 900 lira olup ilk teminatı 67 lira 50 kuruş· • ş ı· ş E ve c A M : İstanbul Jandarma Satınalma Komısyonundan: i Fabr·ıkaları ; Cinsi •• miktan T~:·K~:.d· ıı~.~~~~b ~~ Pazarlığı 15.S.939 pazarteıi günü ıaat 14 de Ve

l bnalma Komisyonunda yapılacaktır. 
~ "lateklilerin belli gün ve saatte ilk teminat mek
'~• ınakbuzlariyle Komiıyonda bulunmaları. 

Nafıa VekAletinden : 

~1:6.939 sah gftntı saat 11 de Ankarada Nafıa Vekaleti 
~~Çİnde Malzeme Mfidilrlüğü odasında toplanan malze· 

•lt11ae Komiıyonunda Mersinde ıif teılim prtile eene-

i 
.. Bin ilıi bin ikiyüz metre kırmızı bayrak bezi 720 00 54 00 

ANONİM SOSYETESİNDEN • 1 - Cinsi, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarda yazılı 1000-
p h f b ~k 939 • • k i 120fl metre kırmızı bayrak bezi 13 Mayıs 939 cumarte1i aQnO ıaat aşaba çe a rı amız temmuz ayı ıçınde sarı ren te o 

i şiıe imal edileceğinden bu renk şişeye ihtiyacı olan sayın 11 de İstanbul Gedikpaşadaki Jandarma Sabnalma Komiıyonunca 
müşterilerimizin en geç 15 haziran 939 tarihine kadar Fabri· açtk eksiltme ile satın alınacaktır. 
kamıza siparişlerini getirmiş bulunmalan rica olunur. Bu ta- 2 - Şartname \re numune her gün adı geçen Komiıyonda iÖ· 
rihten sonra gelecek siparişler 940 senesi renkli şişe imalatı ı rülebilir, veya ş rtname bedelsiz aldınlabilir. 

ı devresine kalaçağından alakadarları ona göre tenvir ederiz. • 3 - 2ı90 sayılı kanun şartlannı haiz isteklilerin belli ırün ve 
saatte vesika ve ilk teminatlarile Komiıyooda buluomalan. 

•••••••••••••••••••••••••• (2913~ 4-4 

• 



• 

QUATRIEME'ANNEE No. 1055 

ABONNEMENTS 
Ville et Province 
3 MUIS Ptrs 450 
6 850 

" . 12 ,, 1500 
Etrangor: 12 mois Ptrs 2700 
----------·~~~---~-

L• No. P•rs 5 
~~~·~~~--~~~ 

Pour la Publicite s'adresser 

VENDREDI 12 

Quotidien des Adjudications 
ADMI ISTRATIÖN 

• Yoglıourtchou Han 

J er Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Baınr 

a ı· Administration Journal Professionnel des Fournisseurs_et __ des Entrepreneurs de l'Etat 

Telephone : 49442 

lfoite Postalc N. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Mode Prix Caution. 
Objet de i'adjudication 

d'adjudicat. estimatif provisoire 

Lieu dJadjudication et du 

Cahier des Charges Jours Heures 

A) Adjudications au Rabais 
Conatrucllona - R6paratlons - Trav. Publlcs-Mat6rlel de Con•trucllon-Carlog raphi 

Conıtr. bat. Dir. GEn. P.T.T. i Ank. Pli cach. 262285 19 14241 41 Dir. Gen. P.T.T. Ank. 
(Cab. eh. P. 1311) 

Dre11emenl urte Hat actuel bourg Çorlu 
Rep. four ambulant 

,, 
Gre a gre 

7500 - 562 50 Minist. de l'lnt. Municip. Çorlu 
Com. Ach, lnt. Ankara 

6-6-39 16 -

29-5-39 15 
13-5-39 11 

Electrlclt6·Gaz-Chauffaa Central (fnstallatlon et Materlel) 

Ampoulu : 1800 p. 
in.tal. aıcenıeur • 
laıtal. electrique a la pepiniere Irmak Publique 

691 -
6835 -

Hablllement - Chausaures - Tlaaus - Culra 

Tisauı en laine : 200-~25 m. 
E11uie eorps pour bain : 300 p. 
E11uie-mains : 2500 p. 
Couverturea en laine: 120 p. 
Serge pour capote: 4000 m. (aj.) 
Capot .. couleur d'azur : 2000 p. 
Toile blanche pour ehapeaux: 1250 m. -

bouton en oa : 60000 p. - bobine en fil 
blanc de 1000 yardı : 1200 p. 

Trevaux d'lmprlmerle - Papeterle 

Publiqne 
Gre a gre 

,, 
,, 
,, 

Pli cach. 

" 

900-
780 -
825-
972 -

12000 -
24000 -

1269 50 

lmpression cabier et quiltanee : 58 lota Publique 386 20 

Bols de Construcllon, ,.lanchea, Poteaux ete. 

Boiı de conıtr. : 108,358 m3 le m3 41 40 
,, ,, ,, 99813 m3 Gre a gre 

Planche pour pelle dı:: four : 100 p. ,, 

Tranaporl - chargement • d6chargement 

Tranıport caisses d"archivcs: 130-180 t. Gre a rre 

Combuatlbla Cerburant - Hullea 

Cbarbon lavemarin : 300 t. 
Boia d'allumage : 60 t. 
Benzine : 12 t. 
Motorine : 30 t. • buile pour machine : 3 t. 

charbon de boiı : 22 t. 
Motorine : 20 t. - buile pour machine : 70 

bidona • petrole blanc : 20 bidonı 
Mazout: 100 t. 
Benzol : 128 t. (Cah. eh. 205 P.) 
Semi-coke : 1200 t. 

Dlvera 

Materiaux de conltr. : 7 lotı 
Petitı clouı : 1 t. 
Chevaux de monlure : 8 teteı 
Fil pour ligature : 2660 k. 
Ficclle : 500 k. 
Pierru paveı : 60000 p. 
Fer rond : 15000 k. 
Ciment : 60 t. 

Peinture pour tuyaux : 4 lotı 
PierrH, sable et houille 
Etoupe eoloree ou blanche: 150 t. (Cah. 

eh. P. 236) 
Tirefondı galvaniseı : 115000 p. 
Semence de fleur : 40 k. 
Machine a •oudre a piedı : 5 p. 
Ceruae de blans et dif. sorteı de peintu-

ıe ıo lots : 93000 kır. 
Huile de naphtc : 30000 kg. 
Vernis et ıiccatif : 270 O k. 
Boutonı en oı : 60000 p. • boblnea en filı 

blane: 1200 p. (Voir ti11uı) 

Provlalona 

Beurreı : 60 t. (Cab. eh. L. 5) 
Viande de baauf : M t. 

n n ,, 75 t. 
Oeufs : 400000 p. 
Lait: 65 t. 
Viande karaman : 40 t. 

n d'aııneau : 2 t. 
Citronı : 141220 p. 
Pain et div. autres orticleı 
Beurre: 1 ,6 t. • viande de boouf : 10 t. • 

fromage 800 k. - olives: 800 k. - ma
caroniı : 1,5 t. • orge : 1 ,8 t. - paille : 
1800 k. 

Pain, lentillea, sucre, oliveı~ huile d'oli· 
vcı, savon, yoıhourt, laits 

Avoiııı: 4' t. • foia: 30 t ... paillı: 30 t. 

Gre iı ıre 

" 
• 

Publique 

Gre a gre 
Pli cach. 

,, 

Gre a gre 

" ,, 
" 
" Publique 

Gre a gre 

" Pli cacb. 

n 
Gre a gre 

Pli cach. 

" ,, 
Gre a ııre 

P,i cach. 
,, 
" 
" 
" ,, 
,, 

Publique 

Publique 

" 
Or6 a ıre 

1800 -

6000 -
40950 -
3IOOO -

425 -
la p. O 09 
le k. O 16 

t. 34 50 
240 -
680 -

47250 -

7000 -

900 -
13075 -

12750 -
17445 -

k. 1 -
195~0 -
17250 -
7600 -
9750 -

21000 -
900 -

3601 11 

• 

52-
!ıl2 63 

74 
58 50 
91 60 
73 -

1800 -
1800 -

90 -

Municip Söke 
Dir. Monop. Sivas 
Vilayet Ank. 

Dir. Culture Babaeski 
Com. Ach. Mio. Def. Nat. Ank. 

" " ,, " 
Com. Ach. lnt. Marit. Kasıınpaşa 
Com. Ach. Mioist. Def. Nat Ank. 
Com. Ach. Surveil. Douan. Iıt. 

Municip. Gireson 

22-5-39 15 -
20-5-39 11 -
26-5-39 15 -

21-5-39 
13-5-39 
13-5-39 
15-5-39 
15-5-39 

30-5-39 
15•5-39 

10-
11 
I0 -
15 -
il -
15 -
il -

J7-5·39 15 -

336 46 Oir. Trav. Pub. Sivas 18-5-39 15 -
15-5·39 14 30 
13-5-39 10 -

450 -
3072 -
23-10 -

31 88 
405 -
180 -
155 25 
36-

102 -
3543 75 

~25-

67 50 
980 63 

956 25 
1308 38 

4250 -
1467 -
1294 -
570 -
731 25 

1590 -
67 50 

314 47 

Com; Ach. Comm. Milit. Fındıklı 
Com. Ach. lot. Ankara 

Com. Ach. lnt. Tophane 

Com. Ach. Oiv. Selimiye 

" ,, 
Com. Ach. Comm. Milit. lst. Fındıklı 
Municip Söke 

,, Armutlu 

15-5-39 14 30 

15-5-39 
16-5-39 
15-5-39 
22-5-39 

14 -
14 -
il 30 
15 -

22-5-39 16 -

Com. Ach. Dir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 16-5-39 14 -
Com. Ach. MiDist.~Def. Nat. Ank. al-5-39 15 -
Hôpital ModHe Ank. 30-5-39 11 -

Com. Ach. Comm. Milit. Iat. Fındıkla 17-5-39 10 30 
,, ,, 16-5-39 l o 30 
,, ,, lundi et jeudi 14 -
,, ,, 15-5-39 14 30 

Dir. P.T.T. lıt. 17-5-39 15 30 
Municip. Sıvas 17-5-39 14 -
Dir. Trav. Pub. Sivas 18-5-39 15 -

" " 18-5-39 15 -
Com. Perm. Municip. lst. 15-5-39 14 30 

,, ,, 
Adm. Gen. Ch. de Fer Etat Ank. 

Caiaseı Haydarpaşa 
Minist. Trav. Pub. Dep. Mat. 
Com. Ach. Mio. D~f. Nat. Ank. 

" ,, 
Adm. Gen. Ch. de feır Etat Ank. 

Bur. Exped. Haydarpaşa 
,, ,, 
n _., 

Com. Ach. Surveil. Douao. lst. 

Com. Ach. Div. Kırklareli 
Com. Ach. Milit. Mugla 

,, ,, 
Com. Ach. lnt. Ank. 

,, ,, 
Hôpital Modele Ank. 

• 
Com. Ach. lnt. Tophane 
Procureur Gen. Karahiaar 
Command. !cole Gendr. Silifke 

Hôpital Reg. Gireıon 

Com. Ach. Div. Selimiy 

15-.5-39 14 30 
1-6-39 15 -

27-6-39 
13-5-39 
15-5-39 
1-6-39 

il -
12 -
14 -
15 30 

1-6-39 15 30 
1-6-39 15 30 

15-5-39 11 -

12~9 16 -
28-5.J9 15 -
~-39 15 -
29-5-39 11 -
27-5·39 11 -
30-5·39 13 30 
30-5-39 13 30 
29-5-39 15 -
20-5-39 ....... -
22-5-39 

2.5-5-39 

15·5-39 15 -

ICI 
- ·~· De l' Administration Generale des Cbef11

1 

de Fer et des Ports de l'Etat Turc 
6'). . 1 • • . J • e~ co . artıc es pıece en cuıvre pour ocomotJ\' ~ ,e 

foyers. ete. d'une valeur e~timative de Ltqs. 496.loO dı 
h · - · d' d · d · · ı · h ' l ~tar ac etes par voıe a JU ıcatıon SOUS p 1 cac ete e eti 

Juin 1939 a 11 h. au local de l'Administration GtO 
Ankara. 

ııre 
Cem~ qui de irent y prendre part doivent re[11t' . p 

Prt!sidence de l.t Commisiorı Je jour de ı·adjudİC8110 ı 
qu 'a 10 h. leurs offres, une garantie provısoıre de 
23.594 et les certificats exiges par la loi. 

Les cahiers des charges sont en vante au 
l"iastres 2.480 aux Cui ses d' Ankara et de 

İstanbul Merkez Hali Yaş Sebze " 6 

Meyve fiatları 

10.5.939 Çarşamb günü -

Sakız kabagı 

Çalı fasulyesi 
Yer f sulyesi 

kilo lO ·~. 42, 
" 
" 

Ayşe kadın fas. ,, 
Domates kır ,, 
Semizotu 
Bakla 
Araka 
Bezelye 
Pırasa 

hpanak 
Havuç 
Taze yaprak 

,, 

" ,, 
" ,, 
" ,, 

" 

40 
20 
30 

25, 
35 

12 13 
2,50 4 
5 8, 
5 9, 
1,- 1,50 

1,50 2,50 

-, .-
7, 10, 

Adana ,, ,, -, 
İzmir ,, ,, -, 
Hıyar ,, 11 22, 
Kereviz kök ,, 3 5,-

" yaprak demet - -, 
Enginar adet 4 8, 

• - , 

Taze oğan Dcwel 
,, ıarmısak ,, 

Sima Amasya kilo 
,, İnebolu " 
,, Ferik 11 

" Gümüşhane ,, 
Kiraz 
Muz yerli 

9, 
16 
ı2 

,, !).? 
,, ~ 1 

n ecnebi 
Malta eriği 

,, 1 1 

Can ,, 
,, ıO 

,, 5 
Adı ,, ,, ıı5 
Katiforniya er. ,, 40 ~ 
Çilek Ereğli .d IN1 
Ecnebi limon IOO • • rp 
Yerli ,, " / 
Poplen 96 ,, 
Port.Alanya 80 pak· 

" ,, 100 ,, 
" ,, 48 ,, / Karnabahar 

Marul 
Yeşil s,,lata 
Pancar 
Maydonoz 
Dereotu 
Nane 

" 100 
demet 

2,- 3 
25 40, 
2, 3 

-,40-,60 

n " 100 n 
,, Rize 64 bat ~ b 
,, ,, 80 ,, ~ ~' 
" ,, 100 ,, ~ lll 

Mer1in yaf. 120 saaıd·1~ dtri -,40-,60 
,, 

" 
" 

-,40-60, " " 160 ,, / l5 
n ,, 200 büy6k Kırmızı turp 

" -,75 1, 

Müteahhitlerin 

Cumartesi 13.5.939 

Kırmızı bayrak bezi (İst. Jondr. SAK.) No '041 t>rı 
Tıbbi pamuk (İıt. Sıhhi Müesseseler) No 1042 ot6 
Basma ve kaput bezi (Gaziantep Trahom Müoad.) No 1 

Muhabere filamaıı (M. M. V.) No 1052 . (~t· 

Çember tokası, balya ipi, kanaviçe, karfiçe çivi ı 
No 1052 

Parke taşı (D. D. Y. Afyon) No 1053 

Memento des 

Samedi 13.5.939 
ttin· 
ı,,l 

Toil• rouge pour drapeaux (Com. Acb. Gendr. ı.t.) ~o :u 
Coton m~dical (Dir. Hyg. et Aasist. Soc. lst.) No 104 ) ~~ 11 

Toile indieone et pr. cıpote (Lutte Trahome Gniantef~ ~~· 
Flamme de correspondance (Minisrere Def. Nat.) No 
Boucleı pour cerctaux, ficelles pour balle, canevas et d 

niıtb DM. Nat.) No 1052 A° 
Pierre& pavh (Chemin• de fer Etat Afyon) No 1053 '' 

imtiyaz sahibi ve yar.ı işleri Direktörü : 

Basıldıtı yer : Merkez Basımevi, Galat• 

ki 
ı~ r 

k 


