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• s 
Umum Tüccarları ve ~üt mesleki Organıdır 

.. 
~apak Sat.şiarı 

t l Hararetlendi 
~kyada son hafta içinde haf· 

0lan yapak satışlan hararel· 
İr, Bu if için Trakyada git-

°"- yerli tabriknlarımııın ek
ti nıübayaata devam etmek

" t, 
f tıa· 
'ı ı gelen malumata nazaran 
\ı111lakadaki aatı~ların artması 
'tpleıin faz.lalağınm yardımı 
l'"•r yükselmiş ve kilosu 
tuşa alman mallar 62 
fırlamıfb. Dün piyuamız· 

l t'kya mallanndan bCf bin ki· 
~kya mala kiloıu 65-67 ku· 

cıı Bahğı Gümrüksüz 
\ı Ahyor 

)a hükumeti balık konserve 
arı için ithal edilecek ton 
ndan alınmakta olan güm· 

~İınlerini kaldırmış hr. Ayni 
11 1 onın, uskumru balıkla

-. tGınrüksüz ithal edilecektir. 
"afiyet 1939 senesi dl Birin
~~ll. akşamıoa kadar müte-
~br. 

.........__ -. -
Canavar Akını 

'iiinlerde Akdenizden Mar
' fazla balak geçtiti görül
• Bilhaaa Ege denizınden 

~ do~ru köpek bahklarından 
llnuo geçmiş olduğu söyle
~ 8u canavarlardan evvelki 
'- lanesi boiazda yakalana• 

b'te getirilmiş ve orada 
~ lleyrettirılmiştir. BoA-azda 

lbarada bir miktar torik ya
içio bu bahklan salın 

t 6:tere limanımıza iki 1tal
''-liıi ıelmiştir. 

•ız Takas Primleri 
• 90 - 91 Nisbe-

~ tinde Yüks~ldl 
~~a ile yapılmakta olan ta· 
L ta llrtmışbr. Takaı primleri 
"'Y . a lbetınao % altonşandan % 
1 lliıbetınde yani 53 - 54 
U k bir prim miktarında yük-

,141 t, Bu münasebetle Fransa 
"h tahmin edilen bazı ih

~tt!Ian olmuştur. Bu arada 
~bın kiloluk mühim bir par

lteçi kah kilosu 25 - 26 
~ \'e aynca 10 bin kiloluk 
~-.... kırkım keçi kıla kiloıu 

ilan satılmıştır. 

Tiftik ihracat. 
Sovyet Birliği, Almanya ve İn

giltere için birer miktar tiftik sa
hşı yapılmıştır. Bu sahf 50 hin ki
loyu bulmuştur. Çengelli mallar 
100, Eskişehir 112, kaba mali r 
70 - 72, deri malları 75 • 76 ku
ruştan verilmiştir. 

-·-
ispanya ile Ticaret 
İspanya ile evvelce mevcut o· 

lan ticari münasebetlerin yeniden 
başlıyacağana dair bazı emar ler 
görülmektedir. Eski ticaret nnlnş
ması yeni Fraoko lspanyasıııca da 
muteber addedilmekte olduğu t h
min edılmektedir. Bazı fiı maları· 
mızn gö;ıderilen teklif me ctupla
nndaıı anlaşıldığına göre İspanya 
için yumurta, tiftik taleplerinin 
başhyacağı ve yeni bir ticaret an
laşması yapılması için de müsait 
bir zaman beklenıldıği haber alm
mıştır. 

• Dün Danimarkaya bir miktar 
kuş yemi, Fil stiae yaprak tütün, 
Birleşik Amerikaya afyon ve Ha
taya şarap ile şekerleme ihraç e
dılmek fizere muameleleri bitiril
miştir. 

Ankara Borsası 
16-5-939 

ÇEKLER 

Londra 5.93 
Nevyork 126.6425 
Paris 3.8550 
Milioo 6.6625 
Cenevre 28 4625 
Amsterdam 68.25 
Bedin 50.8150 
Brilksel 21 555 
Atina 1.0925 
Sof ya 1.56 
Madrit 14.035 
Varşova 23.7875 
Buda peşte 24.9675 
Bükreş 0.9050 
Belgrad 2.8925 
Yokohama 34.62 
Stokbolm 30.5425 
Moıkova 23.9025 

ESHA 1 ve TAHViw\ T 

1938 % 5 İkramiyeli 19.-

Sıus - Erzurum I 19.55 

Sıvaı·Erzurum 3,ve 5 19.70 

~) MüNAKASALAR 

t .. Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

'1. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

'~· •rde yaptırılacak bir hangarın şartnamesi tadil edi-
,)ttıiden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Keşif 

1.134,012 lira otuz kuruş olup ilk teminat miktarı 
~t, 65 kuruştur. 

P•lı zarfla ihalesi 2.6.939 cuma &ünü ıaat 11 de 

vekAlet sntmalma komi·yonunda yapılacaktır. 
Şartn m si 6 lira 2 ku uş mukabilinde alınabilir. 
Eksiltm ye girecek! rin ıhale gününden bir h fta evve· 

line kadar havn musteşarlığı altıncı şubesine müracaatla 
vesika almaları şarttır. 

İsteklilerin iık temi at ve teklif mektuplarını ihale saa
tinden bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. 

E lı.iı. 1 r fıa Mudürlüğund n : 

4.:.ı.939 tnrihind k p lı t u::;ulıle k ıltmeye çıkarılıp talibi 
zuhur ctıney n .::iarıkoy l\ ıhalıçcıb: yolunun 13+239-15+ 
803 kıloııı ud ri nratıında 16 ,40 ııru k ~ıf bed lıı şose esas
lı tan iratı ı490 sa)ılı kanu JUD 40 ncı maddesine tevhkaı;ı ve 
evvelce iltın edtl n ş ıaıt daıresınde pazarlığa çıkarıluıı~tır. ls
teklılerin şartnameJe yazı ı veBikaları hamılen \ ılayet Daimi 
Encümenin muracaatları. 

Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmeye konulan ış : 
1 - Adala regülatörü inşaatı keşif bedeli 376,027 lira 

62 kuruştur. 
2 - EKsıltme 17.6 9 9 tarihıne rastlayan cumartesi 

günu saat l 1 de Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü 
Su Eksıltme Komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapı
lacaktır. 

J - Is eklıler e &ıltme şartnamesi, mukavele projesi, 
bayındırlık ışıerı genel şartnamesi, fenni şartname ve pro
jeıerı 18 hra 80 kuruş mukaoiıinde Sular Umum Müdurlu· 
günden alabılırler. 

4 Eksutmeye girebilmek için ıstekhlerin 18791 lira 
lO kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve eksıltmenin ya· 
pılacagı günden en az se ız gun evvel ellerinde bulunan 
vesi aıarla birh te bır ai ekçe ıle Nafıa Vekaletıne müra· 
caat ederek bu ışe mahsus olmak üzere vesıka almaları ve 
bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu muddet içiiıde vesika 
talebınde bulunmıyan1ar eksıltmeye ıştırak edemezler. 

5 - steklılerin teklıf me tublarını ıkıncı maddede 
yazılı saatten bir saat evveline kadar Su ar Umum Mü
dürlügüne makbuz mu abıhnde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecıkmeler kabul edılmez. 

f lanbul Heledıye ındeıı : 

K şıf beJ lı 18~9 lira 60 kuru~ olau Selami Çeşme Mal
tep -Kart 1 yolunun a t it tıımıri pnzaıhğa konulmuştur. Keşıf 
evrakıle ş rtn m i L vazını MudurluğulJde göriılebılir. lstek
hler 2490 sa) ılı kanuı da ya1.ılı v urndan başım hın lıralık bu 
i~e b uzer ış yaptığına t.laır ıhaled~n e\ vel Vıtayetten alacakla
rı fen ehlıyt:t ve 939 yılına nıt lıcaret Oda::;ı 'fesıkahmle 142 
lira 47 k ruşluk ılk teminat makbuz veya mektubile beraber 
~4.5 9.,9 Ç ışamba gunu ~aat 14 buçukta Daımi Eucuınende 

bulunmalıdırlar. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lev. 

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

lstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan : 

775 liralık yQz havlusu 18 5.939 perşembe günü saat 
14 te Tophanede İstanbul Levazım amirliği satınalma ko
misyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. İateklilerin 
ı 16 lira 25 kuruş kat'i teminatları ile belli saatte komİI· 

yona gelmeleri. 

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Muhabere ve Mnnakale Veklleti lıtanbul TramYAY -ye Ttlnel 
İşletmesi Muvakkat idaresi Reisliğinden : 

İdaremiz ihtiyacı için satın alınacak sabun sicim ve 
kırtasiye malzemesi 30.5.939 salı günü Metro hanında pa· 
zarlık sure tile ihale edilecektir. 

Satın alınacak malzemenin tahmin edilen bedeli 1820 
liradır. 

Pazarlığa İftİrak etmek istiyenlar şartııame ile nllmu· 
neleri Metro hanının 4 ilncll katında idaremiz Kırtasiye 
anbarında görebilirler. 

Taliplerin 2490 numaralı kanunda ya:rılı tartları haiz 
olmaları ve icab eden vesaikle 135,50 lira muvakkat temi
natı vermeleri lazımdır. 

Kereste, tahta ve saire 
12 Kal"'m muhtelif eb'atta çam dırek kalas ve iskele sırığı 

alınacaktır : B k Ist. Elektrik İşleri U. Müd. ilanlarına. 

Nakliyat-Boşaltma-Yükletme 

Diyarbakır İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 

Diyarbakır İuhisarlar İdaresile VilAyetine bağh kazalar ve 
Mardin, Urfa, Siird ve Bitlis vilayetleri İnhisarlar İdareleri ara
sında nakledilecek lnhisarlara aid maddelerin 939 mali yılı 
nakliyatı açık eksiltmiye konulmuştur. 

Nakledilecek mevad tahminr.n bir milyoıı kilodur. Mu
hameu bedel on beş bin liradır. llk pey ak9eai bin ytlz yirmi 
beş liradır. 

Eksiltme l2.6. 1939 pazartesi gfinü saat 10 da Dharbakır 
inhisarlar Başmödıirlüğünde yapılacaktır. 

Şartnamesi Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Siird, Mardin, 
Urfıı ve Bitlis İnhisarlar İdarelerinde mevcuddur. 

l tanbul İnhisarlar ~B§müdürlüğünden : 

1 Haziran 939 dan 31 Mayıs 940 tarihine kadar Sirkeci 
Tuz ambarına ithal ve ambardan ihraç edilecek olan tahminen 
üç bin ton tuzun nakil vasıtalarından tahliyt>si ambarda istifi 
ve ihraç işleri açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminatı 112 lira 50 kuru~tur. 
i teklilerin eartnauıeyi görmek ftıerı hergtln ekıiltmeye 

iştirak için 3 t mayıi 939 tarihine mösadif çaroamba gQnft 
saat 14 te K'lbataşta Baş_müdüriyetteki Komisyona müra
caatleri. 

D. D. Yolları İşletme Umum idaresinden : 
Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda ya- Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. 

zıh iki grup malzeme ve eşya her gurup ayrı ayrı ihale edil
mek üzere 2.6.9.39 cuma günü saat on buçukta Haydarpaşada 
Gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme 
usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her grup hizasında yazılı 
muval<kat teminat ve kanunun tayin ettigi vesaikle birlikte 
eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatiaİ'ı la
zımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak 
dağıtılmakta dır. 

1 - 3000 kilo komprosör yağı : Muhammen bedelı 900 
lira muvakkat teminatı 67 lıra 50 kuruştur. 

Karabiga Belediyesinden : 

Karabiga belediyesi elektrik fabrikasının 1.6.939 ta· 
rihinden 31.5.940 tarihine kadar ihtiyacı olan 12000 kilo 
mazot ile 800 kilo makine yağı açık eksiltme suretile aa
tın alınmak üzere 5 5.939 tarihinden itibaren 20 gün miid
detle acık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 26.5.939 cu· 
ma günü saat 16 da Karabiga belediye encümeninde ya
pılacaktır. Mazotun kilosu 7.6 kuruı makina yağının ki
losuna 16 kuruş bedel tahmin edilmiş olduğu prtnameyi 
görmek istiyenlerin Karbiga Belediye daimi encnmenine 
müracaatları ilan olunur. 

• • • 
2 -.. 100 O kılo saf hamızı kıbrit, 2 00 kilo adi hamızı Petrol, çam, odun ve kriple k8mürü alınacaktır. Bak 

kibrit; muhammen bed~li 1700 lira, muvakkat teminatı erzak sütununda Manisa Emrazı Akliye ve Asabiye Haıt. 

127 lira 50 kuruştur. Baştab. ili.nına 

• 
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Bu gün ilan. olunan münakasa ve müzayedeler Listesi 
Cinıi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

A) Münakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme Harita 

Pazarcık bülcümet kona~ı inş. (1 kısmı) Aç. ekı. 6783 64 509 - Pazarcık Kaymakamlığı 24·5-39 14 -
Sar ıköy-Mibalıçcık yolunun arasında yap. Paz. Eskişehir Nafıa Müd. 4-5-39 itib. 1 ay 

şose tamirı (temd.) 
İst. Belediyesi Bakırköyünde u mumi hela tamiri ,, 218 48 32 77 18-5-39 14 30 

İzmirde bir hangar ioşası (şart. 672 krş .) Kapalı z. 134012 30 79j0 65 M. M. V. SAK. 2..a-39 11 -
(temd.) 

Adala regülatörü inş. (ş • rt. 18,80 L.) ,, 376027 62 18791 10 Nafıa Vekaleti Sular U. Mild. 17-6-39 11 -
St:lamı-Ceşaıe Maltepe-Kartal yolunun u- Paz. 1899 60 142 47 fıt. B ~ lediyesi 24.a-39 14 30 

falt tamiri 

lllçlar, Klinlk ve ispençiyari allt, Hastane Lev. 

Eczayı tıbbiye: 27 kalem 
,, ,, 19 ,, 

Saf hamm kibrit: 10 t.-adi bamm kib· 
rit: 2 t. 

Paz, 

" Aç. elu. 

285-
20ts 20 

1700 -

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
----------;._~---------------------=------
Yüz havlusu Paz. 775 -

Matbaa lşlerl - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Kırtaıiye malzemeıi, sabun ve sicim Paz. 

Kereste, Tahta ve saire 

Çam direk, kalas ve iıkele sıntJ: 12 kal. Aç. ekı. 

Nakllyat Boşaltma - Yükletme 
Butday tahmil ve tabliyesi 

inhisarlar mamulatı nakli (temd.) 

Aç. ekı. 

,, 

1820 -

3995 -

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Kok kamürü: 65 t. 
Odun: 110 t. 
Motorin: 6000 litre 
Kompresör yağı: 3 t. 

MUleferrlk 

Galvan ı z.H demir tel, dört köşe deve bo
yunlu fincan 

Çelik: 1:--8 kalem (şart. 613 kr.} 
Kösele: 302 k.-kalın keçe: 50 m.-eğer 

kolan: 4<ı0 m -şa,. lı deri: 15 k.-ıa

raç ipliA"i: 40 paket- perçin çivisi: 13 
paket- muhtelif toka: 4U paket- bal
mumu: 7 k. 

Kazık, dikenli tel, çatal çivi, dih t el, 
çenbt:r demıri v.ı. 

Oıtübeç Karaağaç müesseseıi için: 200 k. 
Boya ve levazımı 
Hom taf: 217 m 3 
Tuvalet kağıdı: 25 ad.-bez: 50 m.-tel 

fırça: 5U ad.-heli süpürgesi: 50 ad.
tüy fırça: 25 ad:-muşamba ci lası: 100 
kutu-kaol: 100 kutu- vim: 100 kutu 

Paz. 

" Paz. 
Aç. eks. 

Paz. 

,, 

Paz. 

,, 
,, 
,, 
,, 

420 -
900 -

122543 -

100 -
206 40 

m3 3 69 

Muhtelif m.ballerde benıin tankı yap. : 11 
ad. (fart. 610 krş.) 

Kapalı :a. 121142 82 

Can kurtaran yele~i: 30 ad. (temd ) 
Sicim (Bak kırtasiye ıütununda) 

Paz. 900 -

" 
Erzak,v.s Zahire Et, Sebze. 

K. fasulye: IO t.-nohud: ıo t. Pa:ı. 

Y oturt: 90 t. Kapalı z.. 
Sıiır eti: 234 t. ,, 

,, 
" 

3ı t. ,, 
" " 

72 t. ,, 
,, 

" 
37 t. ,, 

Ot: 180 t. ,, 
• 405 t. 

" 
• 405 t. • 
" 405 t. ,, 
" 54 t. ,, 
" 405 t. ,, 

Yulaf: IS:.20 t. Paz. 
Çalı fasulye: 950,30 k.-ayşe kadıiı fasulye Paz. 

~2150 k.-barbunya faıulyesi: 29900 k. 
kabak: 46695 k.-hıy.r: 20158 ad. 
(temd.) 

Sabun: (Bak kırtasiye ıütununda) 
" 

(B Müzayedeler 

Biaa ankazı Aç. art. 

18000 -
58500-
8960 -

18000 -
8250 -
5400 -

12150 -

12150 -
12150 -
16200 -
12150 -

6967 78 

35-

3 t. Kompresör yağt alınacaktır: Bak ilaç sütununda D. 
D. Y. ilt\nına. 

••• 
Odun ve ıömikok alınacaktır. Bak: uz.ak ıütununda Ank. Vail· 
llti ilanına 

M ü. t e f e r r i k 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonundan: 

Ttthmin edilen lıedtli 1225-13 lira olan i]198 kalem 
takım çeliği Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Sa-

47 75 
31 23 

127 50 

İst. Belediyui 
,, 

O. D. Y. Haydarpaşa 

116 25 Tophane Lvz. SAK. 

136 50 lıt. Tramvay ve Tilnel lşletmHi 

299 63 lst. Elektrik İşleri U. Mftd. 

Toprak MahsuJleri Ofisi Akşe
hir Ajansı 

Gaziantep inhisarlar Başmitd. 

lıt. Komut. SAK. 

,, " 
63 - lıt. Belediyesi 
67 50 D. O. Y. Haydarpa'a 

İst. Komut. SAK. 

7377 15 Ask. Fabr. U. Müd. SAK. Aok. 
Lüleburgaz Tümen SAK. 

·-- Vız.e Tilmen SAK. 

15 - İıtanbul Belediyesi 
30 96 ,, ,, 
60 - ,, ,, 

Ank. Lvz. SAK. 

7307 l~ M. M. V. SAK. 

" " lıt. Tramvay ve Tünel lıletmeıi 
67 50 

Marmara Ossübabri K. SAK. 
1350 - Ank. Lvz. SAK. 
4387 50 Lüleburgaz Tümen SAK. 
672 -

" 
,, 

1350 - ,, ,, 
618 75 ,, ,, 
405-

" " 912 -
" " 

912 - ,, 
" 912 - " • 

1215 - • " 912 - " 
,, 

Vize Tümen SAK. 
522 60 Tophane Lvz.. SAK. 

- - İıt. Tramvay ve Tünel lıletme1i 

2 63 Ank. Belediyesi 

18-5-39 14 30 
18-5-39 14 30 
2-6-39 10 30 

18-5-39 14 -

30-5.39 - -

2-6-39 15 -

13-6-39 - -

5-5-39 itib. 1 ay 

17 ~39 9 30 
17-5-39 15 -
18-'i-39 14 30 
2-6-39 10 30 

17-5-39 10 30 

5..a-39 15 -
22-5-39 ı 1 -

22-5-39 

18-5-39 14 30 
18-5-39 14 30 
24-5-39 14 30 
18-5-39 10 -

2-6-39 15 -

3-7-39 11 -
30-6-39 

18-5-39 14 -
2-6-39 15 -
5..a-39 il -
5-6-39 15 -
6..a-39 ti -
f).6-39 15 -
7-6-39 11 -
7-6-39 1l -

7..a-39 11) -
7-6-39 15 -
8-6-39 10 -
8·6-39 11 -
ıS-5-39 
22-5-39 14 30 

30-5-39 - -

26-5-39 15 -

tına1ma Komisyonunca 5.6.939 Pazartesi gilnii saat 15 te pa
zarlıkla ihale edi!ecektir. Şartname 6 lira 13 kuruş mukabilln-
a~ komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat o1an 7377 
lıra 15 kuru§ ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madcfolerinde
ki vesaikle komısyoncu olmadıklarına ve bu iele alAkndar tile· 
cardan olduklarına dair Ticaret Odası veaikasile mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

Vize Tümen Satınalma Komisyonundan : 

Vizede tumeıi ıabnalma komısyoııunca aıaiıda cinı ve 

• 

1 

. ' 
lstanbul Belediyesinde'1· 

Keıif n tah- 1~ 
mlo bedeli / _,.,, 
----- - 63"" 

Bakırköy ve Eyüp ka:aaları i~in 6000 liue 420 -
motorin , 

Karaaj'aç müesaeaeıi için 200 kilo (llltü· 100 -
beç) 

Ccrrahpaşa hastanesine lüzumu olan Z1 285 -
kalem eczayı tıbbiye, 

Çocuklan kurtarma yurdunu Uizumu olan 208 20 
19 kalem eczayı tıbbiye, 

Hiıeki hastaouioe lüzumu olan boya 206 40 
ve levazımı, 

Bakırköy Hamam sakaxında umumi be- 218 48 
lanın tamiri. 

Yukarıda keşıf ve muhammen bedelleri yuılı ;cJtl 
ayrı pazarlı2a konulmuştur. Evrakı Encümen kalemiod• 
lebilir. Jttekliler hizalarında yazılı teminat makbuz <1•11 • 

tubile birlikte 18.5.939 perşembe günü ıaat 14,30 d• 
Encümende bulunmalıdırlar. 

miktarları yazılı malzeme 22.5.939 günü pazarbk1' 
caktır. lsteklileri .ı belli gunde Komisyona mürac" İ' 

35 kazık 20 sm. kutrunda 1.50 1,80 uzunluğUO ~ 
kısa kazık 0,5' ) 0,80 uzunluğunda, 600 metre dikt~ 
Mm. kutrunda 20 metre uzunluğunda. 300 adet ç• ' 
330 adet kısa kazık, 200 metre düz tel X 2 MOI·• 
ded çatal çivi, 2 aded 20 sm. kutrunda 2.20 M,uJllol 
ağaç. 12 adet 20 sm. kutrunda 2.50 M. uzunluğuııd•J 
6 metre çenber demiri. 20 aded 6 santimlik çivi. 
murabbaı katranlı kağıt. 12 metre düz tel 5 Mlll· 
da. 14 aded karga burnu çivi. IXI metre murabb•' 
levha 2 aded. 2 aded 20 am. çapında 2,20 metre 
ğunda. 9 aded 20 sm. çapında 2,50 metre uıUO 
11 aded 20 ım. çapında l,50 metre uzunluğunda. tl 
çenber demiri. 6 sm. uzunluğunda 65 aded çivi. 6 
mnrabbaı katranlı kiğıd, U,6 metre murabbaı 
tahtası. 35 metre tulünde 30 sm· geniıliğinde tah~ 
10 tanesi 1,20 metre tulünde kesilecek, lO taneıi J 
re tul ünde kesilecek, 1 O tanesi U,80 mttre tulündeı 
de 1 ,30 metre tulünde kesilecek. 50 aded çivi 6 
relik. 2 aded çivi 20 santim çapında, 2.50 metr• 
ğunda. 12 aded çivi 20 sm. çapında 2,50 metre 
ğunda. 8 metre çenber demiri. 20 aded çivi. 6 111'~ 
rabbaı katranlı kağıt. 5 Mm. çapında 12 metre. 1-' / 
lı. IXI eb'adında 8 Mm. kalınlığında 2 aded tahta 1 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komiıyoo&JOd" 
Aşağıda cins ve mikdarları yazılı 12 kalem malsı~' 

Jıkla satın alınacaktır. Taliplerin teminatlariyle birlikte 
per~embe günü saat 10 da Ankara Lvz. Amirliği 
Komisyonuna gelmeleri. 

l 00 metre amerikan bezi 
50 ,, kaho kaput bezi mermerleri silmek içio 

100 kutu Kaül 
100 ,, Vim 
25 adet tüy kol fırçası 
15 " ayak tozu almak ıçın ttiy fırça 

100 kutu muşamba ci1Qsı 
25 adet temizlik için büyük ıaplı tüy fırça 
50 ,, hela süpürgesi 
SO ,, tel fırça . 
50 metre camları temizlemek için bez 
25 adet tuvalet kiğtdı 

M. M. Vakaleti Satınalma Komisyonundao: 

1 - MuhtPlif mahallerde 11 adet benıin tank• 
caktır. Keşif lıedeli 121,142 lira 82 kuruı olup ~~ 
miktarı 7307 lira 15 kuruıtur. 

2 - Kap.ıh zarfla ihaleai 2.6.939 euma günü 
VekAlet Satmalma Kamisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 6 Jira 10 kuruş mukabiJiodo. 
4 - Eksiltmeyfl gireceklerin ihale günfinden bit 

veline kadar hava müsteşarlığı aJtmcı ıuheıine 111Ut' 
sika almaları §arttır. 

5 - isteklilerin -ilk teminat ve teklif mektuplar•01 

atten bir saat evelioe kadar Komisyona vermeleri. . 
• • • 1 - 30 adet can kurtaran yeleğine tal•!,.

ğtndan yeniden pazarhkla satın alınacaktlr. MuhaıJJ 
900 !ıra olup ilk teminatı 67 lira 50 kuru~tur. 

2 - Pazarlığı 3.7.939 pazartesi günü saat 
alma Komisyanuoda yapılacaktır. 

3 - Nün1une ve §artname her ıün Koruiıyood• 
bilir. · 

4 - isteklilerin ilk teminat mektup veya ın•~ 
belli saatte Komisyona gelmeleri. 

• • • 
Sicim altnacaktır : Bak matbaa sütilnunda lst• 

ve Tünel l~letaıesi ilinına. 
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Zahire, et ve Sebze : --------------
Ankara Valilij'ioden : 

Marmara Q .. sübahri K. Satınalma Komi yonundan: 

Cınsi Kılo..:u 

Kuru fasulye 
Nohud 

10.000 
10.000 

lıaaran zühreviye bastaneıinin 1939 mali yılı ihtiyacı olan aşa
''•af ve miktarları hizalarında yazılı yiyecek, yakacak ve ıai
ıo iün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan tafıilit ıart
ltrt.de yaxıhclır. 1939 yılı hazıranının betinci pazartesi ıünü 
14 de ihaleyi katiyesi yapılacağından isteklilerin arttırma Ye 

tı.ıe ihale kanununun 2 inci ve 3 Ürıcü maddelerinde yazıla ıe
~ olaalar ıartnamelerioi görmek üzere her gün ö~leden ev
.... lııi po.tane caddeıinde Bozkurt apartmanında emrazı zühreviye 

7 tıi tababetine maracaatlan ve ihale günü saat l~ de evvel 
. .5 teıninah mıJvakkate olarak baokaların verece~ı muTakkat 

Askeri ihtiyaç için yukarıda mıktan }&zıh iki kalem yı
yecek maddeleri p..ızarlıkln atın almnc:ıktır. 

Pazarlı~ı J8.5.939 Perşembe günü saat 14 <le fzmitle Ter• 
sane kapı ındlıki komi yon hin ında }apıl caktır. Bu işf' nid 
şartname her gün komısyorda görüldn:ir. lstekJılcıiu 2190 sa
yılı kanunun istediği vesikalarla birlikte muayyen olan gün ve 
saatte Kon İS) on B...şkanl.ğına müracaa laıı. 

l tııektuplanndan başka nakit mahiyetinde bulunan tahvilat
-.,, nakdi teminatın Ankara defterdarlık muhaıebe müdi!riyeti 

· t yatırılarak alınacak makbuzlariyle birlikte yukarda yazılı 
Hnt aaat 14 de müeueaemizdo teşekkDl edecek ekıiltme ko

'-•na mtlracaatlan ilin olunur. 

........ __________ _ 
~i •kınek 

lıtoyun eti 
•ti 

"-ek 
"-tııaıya bamyası 
•otan 
" çay 

~·t 
.htı 
ı ıalçaıı 

lt.yıi çekirdekıiz 
vı,ne 
~k 

MJkdarı 

7000 
3!SOO 
600 

1250 
~00 

150 
150 
150 
100 
50 

MO 
15 

400 
75 

150 
30 
30 
25 
50 

Adet 300 
350 
150 

5000 
10000 
25000 

% 7 ,5 teminah 
Tutan muvakkat• 
---- -------

717 50 53 81 
1680 lMOO 
300 22 50 
300 22 50 
75 5 63 
45 3 38 
19 50 1 46 
21 1 58 
15 1 12 
55 4 13 
24 50 1 84 
57 4 28 

400 30-
41 25 3 11 
45 3 38 
19 50 1 46 
12 o 90 
7 50 o 56 
6 o 45 
4 50 o 34 

133 9 98 
12 o 90 

800 60 -
200 15 -
650 48 75 

5640 25 423 05 

"'"lıa Emrazı Akliye n Aubiye H.t. B•ttabiplitinden: 
En çok Muhammen Mu. t~m. 

miktarı bedeli miktan 
Kilo Lira kt• Lira kt• 

30000 3000 225 
600 78 5 85 

113000 4520 339 
800 49 3 
650 130 9 75 

1000 75 5 6.1 
1300 130 Q 75 
8.50 42 50 3 19 
900 45 3 38 
500 50 3 75 
2200 220 16 50 
1600 160 12 
1200 60 .. 50 
1460 146 10 95 
3000 450 33 75 

~~. 3000 ~o 33 75 

-· ı ~.8.39 ıaat 9. 
1600 200 15 
800 120 9 
150 30 2 25 

40 40 8 
1700 510 38 25 
300 30 2 25 
600 60 4 50 

2700 810 60 75 
50 20 1 50 

1400 490 36 7l5 
um 37 50 2 81 
700 70 5 25 

1800 495 37 13 
700 31 50 2 36 

'•lnı 250 50 3 75 

~ l 6.8.39 ıaat 9. 
855 64 13 1artıflrfl 30000 

~l clatt lhe kmple 40000 840 63 
'-'Grt1 

1000 180 13 50 
10000 150 il 25 
1500 18000 lM 
120 48 3 60 

4000 200 15 
1 l 7.6.39 Hat 9. 
"' MaaiH Emrazı Akliye •e Aubiye baatahaneıioio 1939 

>ııa ihtiyacı olan yukarıda yazılı 38 kalem erzak ve mahrukat 
~'lt.llttııe ile ihale edilecektir. 
~_'::'Ekailtme yeri Maoiıa Sıhhat MOdtırlütündeki Komiıyondur. 
ı "llta.aeaiD ıtla ye 1aatı yukarıda her maddenin hizaıında 
~ . 
t' Şartnameler her ıno hastanede gCSrillebilir. 

' Taliplerin belli ıün ve uatta muvakliat teminat mak• 
•e Jenl aeae Ticaret odaıı YHikalarile Komiıyonda bulun

lll11 olunur. 

• . ., 
Sabun alınacaktır: Bcık matbaa sütununda İ ı. framvay ve 

Tünel İşletmesi Hanına. 

b) MUZ YE ELER 
Kütahya Vilayetinden : · 

Balıklı mahallesinden eski çini fabrikası müştemilltile 
ve içinde bulunan 19 kalem makina ve alet ve edevatile 
birlikte kapalı zarf usulile satılacaktır . 

1 - Binalar ve makinalar ve alat ve edevatm muham· 
men bedeli 11010 liradır. 

2 - İhale bedeli on müsavi taksitte ve on senede ö
denecek ve bina taksitlerin hitamı tediyesinde idarei husu· 
ıiye tarafından ferag edilecelı:tir. 

3 - Arttırma 26.5.939 tarihine teaadftf eden cuma 
gt\nü saat 15 de vilayet daimt encftmeni huzurunda yapı

lacaktır. 
4 - Buna mütedair evrak ve şartname her gün daimi 

encümen kaleminde görülebilir. 
5 - İstekliler 2490 numaralı ihalat kanunun ahkamına 

uygun bir şekilde tanzim edecekleri teklif mektublarını 3 
üncü maddede ynzıh saatten bir saat evvel yani saat tam 
14 te kadar vilayet makamına vermeleri lazımdır. Bu sa· 
atten sonra mektup kabul edilmiyeceği gibi postada Yaki 
olacak gecikmeler de nezarc itibara alınmayacaktır. 

isteklilerin teklif mektuplarının dış zarfları içine be
deh muhammenin % 7,5 ğu nisbetinde teminat koymaları 
lazımdır. Bu teminat ihaleyi müteakib 10 gün zarfında % 
t 5 e iblağ edilecektir. 

Kof'.a li Vilayetinden : 

Vilayet Nafıasına ait olup istimal edilmiyecek bir halde 
bulunan Adapazarının Kargalı civarında fiat markalı bir adet 
silindirle sakarya ve İzmit garajlarında iki adet praga marka 
silindir makinesi v~ bir konkasör hurda demir halinde kilo 
ile satılığa çıkarılmıştır. ihale mayısın 29 uncu pazartesi günü 
&aat on beşte Vilayet makamırdn açık arttırma suretiyle yapı· 
lacaktn. Muvakkat teminat 150 liradır. lstekHlr.rin o gün zikr 
edılen saate kadar bu miktar muvakkat teminat mektubu veya 
banka makbuza ve Ticaret Odası kayıt vesikası ile Vılayet 
makamına şarınamesini göımek i::.tiyenlerin de Vilayet Nafıa 

Müdürlüğüne müracaatları. ----
Askeri Fabrikalar Umum Miidürlüğü Merkez Satınalma 

Komisyonundan : 
. Hcherioin muhammen bedeli 2S kurut olan 250 adet 

bof k~hne yag varilleri Askeri.fabrikalar umum mtidDrlUğtı 
merkez ıatınalma komisyonunca 5.6.939 pazartesi günü saat 
14,30 da açık arttırma ile satılacaktır. Şartname parasız o· 
larak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 4 lira 70 kuruş ve 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatları. 

Ketif bedeli 13119 lira 71 koruş olan Kurba~alıderc kenann 
da yapılacak Fosseptiklerle mevcut mecralann isl6h ve tamiri işi ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Ekıiltme 23.5.939 Salı gfinil 
ıaat 15 de Daimi Encümend~ yapılacaktır. Sartnameıi Levazım Mü
dürlütünde görülebilir. lstekliler 2490 sayılı kanunda yaz.ılı vesika
dan başka eksiltmeden evvel Mecari Şubesinden alacakları ehliyet 
vesikaa ıle 983 lira 98 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber teklif mektuplarmı bavi kapalı zarflarını yukarda yuılı güo
de uat 14 de kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu •aatten son-
ra verilecek zartlar kabul olunmu. (B} (3112) 
.... t 

---·--Türkiye -cü•I;;ti 
Muhabere ve Münakale Vekaleti 

f stanbul Elektrik İşleri Umum Müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli 3995 üç bin dokuz yü:ı dokıan bet lira o

lan 12 kalem muhtelif eb'atta çam direk, kalas ve iskele smK"ı 
2.VI.939 cuma günü 1aat 15 te açık eksiltmeye konmuştur. 

Ekıiltme Metro banda 5 inci ka\ta toplanan komisyonda yapıla
caktır. 

Bu işe aid şartnameler, Metro handa 1 inci katta Levazım Mü
dürlü~ünden parasız olarak dağıtılmaktadır. 

isteklilerin 299,63 iki yilz doksan dokuz lira altmıf üç ku-
ru9luk muvakkat teminat ve kanuni vesaikle mezkur gün ve 
ıaatte komiayopa müracaatları ilin oluour. (3388) 

1 - 16.111 939 tarihinde ihale edilemeyen 1 adet çu· 
val dikme makinesi değiştirilen şartnamesi mucibince yeni 
den eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli &if lzmir (490) lira, muvakkat 
teminatı 96,75 liradır. 

111 - Eksiltme 22.V.939 psznrtesi günü saat 16 da 
Kabataşda L~vazım Şubesi Müdüriyetindeki Alım Komisyo
nunda yapılacaktır, 

iV- Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden parasız 
alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak edecek olan firmaların fiabız 
tekliflerini ihale gDnftnden beş gün evveline kadar taz fen 
Şubeiine vermeleri ve tekliflerinin kabultınü mutuammm 
vesika almaları 14zımdır. 

vı - isteklilerin ekıillme için tayin edilen gnn •e 
saatte % 7,5 güvenme paralarile mezkur Komisyona gel· 
meleri. (2984) 4-4 

••• 
Mikdarı Cinsi Eb'adı Saat 

---
500 kilo Şerit halinde çelik saç 56X02 m/m 
250 " ,, 

" " " 60X02 " 80 ,, 
" " " " 

95X02 
" 

ıs,ao 

250 " " " " " 100X015 " 200 
" " " " 

,, 1 J5X0,20 
" 202 

" " " " " 
l~X013 

" 
1482 

1 - Müteahhidi tarafından matluba muvafık olarak 
verilmiyen yukarda cins ve mikdarları yazılı malzeme nilmu• 
neleri mucibince yeniden pazarlıkla satın alınacaktır. 

il - Pazarlık 18.V.939 Perşembe gftnü saat 15.30 da 
Kabataşda Levazım Şubesi Mildüriyetindeki Alım Komiıyo
nunda yapılacaktır. 

111 - Nümuneler her giin sözft geçen Şubeden alınabilir. 
iV - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gtın ve ıa• 

atte adı geçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. 
(3149) 

• • • 
1 - Çamaltı tuzlası için şartnamesi mucibince 160.000 

Kg. ağır dizel yağı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuıtur. 
il - Muhammen bedeli 1t200 muvakkat teminab 840 

liradır. 
ili - Eksiltme 25.5.939 perşembe günft saat 14 de 

Kabataşta Levazım Şubesi Müdüriyetindeki Alım Komb• 
yonunda yapılacakbr. 

IV - Şartnameler her gOn s&zü geçen Şubeden paraıta 
alınabilir. 

V - İsteklilerin kanuni vcsaikle % 7,5 güvenme pa· 
rası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek 
kapalı zarfların ihale saatinden bir saat evveline kadar mez· 
kur Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde verme• 
leri lazmdır. (3203) 3--4 

·atvtE:T : oEMiRYatLARı vE -LiMANLAnı 
· İSLETME GEftEL DiREKTÖRLüGUnDEN 

Muhammen bedel ve muvakkat teminat bedelleri qatıda ya• 
zılı muhtelif cins vinç vagonu ayrı ayn ihale edilmek ıuretiyle 
27.6.1939 Salı günü saat 11 de sıra ile Ankarada idare biauında 
kapalı zarfla satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin aşağıda yazıh mikdarlarda teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı giin ıaat 10 a 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartbameler 425 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarp8f8 
veznelerinde satılmaktadır. (3190) 4-4 
Ekıiltme Eşyanın cinsi Kalemin Muhammen Mankkat 

No. ıı miktan bedeli teminata 

1 
2 
3 

6 tonluk vinç vagonu 
25 
100 

,, 
,, 

,, 
" 

6 
1 
ı 

• • • 

Lira Llra 

150.000 
85.000 

125.000 

8750 
6500 
7500 

Muhammen bedeli 47250 lira olan 150 ton renkli veya beyaz 
üıUlpü 1.6.1939 Perşembe günil saat 15 de kapalı zarf uıulü ile Arı
karada İdııre binasında satın alınacaktır. 

Bu işe a-irmek isteyenlerin (3543.75) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayla ettiği vesikalan ve tekliflerini aynı ıOn aaat 14 de 
kadar komisyon ReialiA'ine vermeleri lb.ımdır. 

Şartnameler 236 kurufa Ankara ve Haydarpaıa veıtnelerinde 
ıablmaktadır. (3268) 3-4 

Umloğ ·.' Öpctati1r · > ( · 

Dr. OSMAN-S-ÖNER 
ldror Yolları. Bel eo{itukluğu 

Hastalıkları MUtohassıeı 

SiTlıeei tnmny durajı No. 8 
Tan fotoğrafhaneırin bitlfik 
Saat 10 dan 20 ye kadar 

Taklit hiç bir zaman 
aslının yerini tutamaz 

MUNAKASA 
GAZETESi 
Rakipsizdir 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudication 
Mode Prix 

d'adjudicat. estimatif 

A) Adjudications au Rabais 

Constructlons - R6paratlons Trav. PubUcs-Mat6riel d 

Conıtr. k'>nak gouvernemental a Pazarcık 
(I partit) 

Rep. cbausaee slıoute Saıiköy-Mıhahçcık 
(aj.) 

Repar. W.C. public 1 Bakırköy 
Conıtr d'un hangar l lzmir (Cnb. eh. 

61 l P. (ııj.) 

Conıtr. regulateur Adala(Cah eh. L. 18,80) 
Repar. route en aspballe Selami-çeşaıe 

Maltepe-Kartal 

Publique 

Gre a gre 

n 
Pli cacb. 

n 
Gre il gre 

6783 64 

218 48 
13~0U 30 

376027 62 
1899 60 

Cautioo. 

provisoire 

509 -

32 77 
795) 65 

18791 10 
14l 47 

l..ieu d'adjudication et du 

Cahier des Cbarges 

Kaymakamat Pazarcık 

Jours Heures 

24-5-39 14 -

Dir. Trav. Pub. E<ıkişehir l mois iı partir du 4-5-39 

Com. Perm. Muoicip. İst. 
Com. Ach. Mın Def. N t. Ank. 

18-5 39 14 30 
2-6-39 11 

Min.Trav Pub.Dir.Gen. ff.Hydraliques 17-6-39 11 
Com. Perm. Municip. l&t. 24-5-39 14 30 

Prodult• Chlmlquee et Phnrmaceutlqu -in ıruments Sanltalras-Fournitur pour Hoplt ux 

Pıoduitı pbarmaceutiquu : 21 lota 
,, n 19 lots 

Adde ıulfurique pure : 10 t. • id. ordia. 
2 t. 

Gre iı gre 

" Publique 

285 -
208 20 

1700 -

Hablllement - Chnussurea - Tlssus - Culrs 

E11ui•main Gre a gre 775 -

Travaux d'tmprlmerle - Papeterle 

F ouraiture de bureau, ııavoa, ficelle Gre a gre 1820 -

Bola de Constructlon, Planch s, Poteaux ete. 

Poleaux en boia de aapin ete •• 12 lots Publique 3995 -

Traneport - chargement .. d6chargement 

Chargement et dechargement ble 
Tnınsport articlea maoopoliaeı 

Combustlble Carburant- Hullea 

Coke: 65 t. 
Boiı: 120 t. 
Motorine : 6 00 litru 
Huile compreueur : 3 t. 

Dlvera 

Fil en fer galvanise, iaolateur ete. 
Acier: ı9~ lota (Cah. eh. P. 613) 
Cuir : 302 k. - fcutre : 50 m. - sangle : 

400 m. •fil pour ııellcrie, pelila clouı, 
cire d'abeille et rivet 

Poteaux, fil barbele, cerceaux en fer, clouı 
ete. 

Ceruıe pour etablıssement Karaağaç: 200 k. 
Peioture et autres articlea 
Pierrea bıutea : 2 ı 7 m3 
Papier de toilette : 25 p. - toile : 50 m. -

broHe en fer : 50 p. - ba' ai pour W C. : 
50 p - plumeaux : 25 p. • verniı pour 
liooleum : 100 boitea - caol: 100 boitea 
vim : lO~ boiteı 

Fabrication tankı pour benzine a differcnts 
eodroiıı : l 1 p. 

Col de aauvetaııe : 30 p. (aj.) 
Ficclle (Voir Papetcrie) 

Provlslon• 

Haricoh ıecı : 10 t. • poiı-cblche : 
Y oghourl . 90 t. 
Viande de b<euf: 234 t. 

• • ,, 

" • 
" ,, " 

Foin : 180 t. 
" 40j t. 
,, 40j t. 
,, 405 t. 

" 54 t. 
" 405 t. 

Avoine: 18-20 t. 

32 t. 
72 t. 
37 t. 

Savoo (Voir Papeterie) 
Le1ıumea : 5 lota (aj.) 

10 t. 

Publique 
,, 

Gre a 1ıre 
" 
n 

Publique 

Pli c eh. 
Gre a gre 

n 

420 
900 -

122543 -

" ,, 
n 

100 -
206 40 

le İn3 3 69 

• 

Pli cach. 121142 82 

Gre a 1ıre 900 -

" 

Gr~ lı gre 
Pli cach. 

" 
" 
" 
" 
" ,, 

" 
" ,, 
,, 

Gre a i're 
,, 
,, 

18000 -
58500 -
8960 -

18000 -
8250 -
5400 -

12150 -
1215(1 -
12150 -
J6200 -
12150 -

6967 78 

47 95 
31 23 

127 50 

Com. Perm. Municip. lst. 18-5-3~ 14 30 
n ,, 18-o-39 14 30 

lere Expl. Ch. de fer Etat Heydarpaşa 2-6-39 IO 30 

l 16 25 Com. Acb. lnt. Tophane 18-5-39 14 -

136 50 Expl. Trams et Tunnel lst. 30-5-39 - -

299 63 Com. Acb. Dir. Gen. Aff. Electr. İst. 2-6-39 15 -

63 -
67 50 

7377 15 

15 -
30 96 
60 

7307 15 

67 50 

1350 -
4387 50 
an -

1350 -
618 75 
405 -
912 -
912 -
912 -

1215 -
912 -

522 60 

Officea CerCo.les Agenoe Al~şehir 13-6-39 
Dır. Monop. Gaziantep 1 moiı iı partir du 5-5-39 

Com. Ach. Comm. Milit. lst. Fındıklı 

n " 
Com. Perm Municip. Ist 
)ere Expl. Ch. Fer Etat Haydarpaşa 

17-5-39 
17-5-39 
18-5-39 
2-ti-3~ 

9 30 
15 -
14 30 
10 30 

Com. Ach. Comm. Milit lst. Fındıklı 17-5-19 10 30 
Com. Ach. Oir. Gen. rabr. Mıl. Ank. 5-6-39 15 -
Com. Ach. Div. Kırklnreli 22-5-39 11 -

" " n Vize 

Com. Perm. Municip. lst. 

" n 
Com. Perm. Municip. lst. 
Com. Ach. Iot. Ankara 

Com. Ach. Mln. DH. Nat. Ank. 

n ~ 

Exploit. Trama et Tönnel lst. 

22-5-39 

18-5-39 14 30 
18·5-39 14 30 
24-5-19 14 30 
18-5-39 10 -

2-6-39 15 -

8-7-39 l 1 -
30-5-39 - -

Com.Ach Command. Naval Maznıara ll1·5-39 14 -
15 -
11 -
15 -
11 -
15 -
il -
il -
15 -
15 -
10-
11 -

Com. Ach. lnt. Ankara 2-6-39 
Com. Ach. Div. Lüleburgaz 5·S-39 

n n 

" n 

" " 
" 

,, 
• " ,, n 

n n 

" • 
" n 

Com. Acb. Div. Vize 
Exploit. Tramı et Tunnel lst, 
Com. Ach. lnt. Tophane 

5-6-39 
6-6-~9 

6-6-39 
7-6-39 
7-6·39 
7-6-39 
7-6-39 
8-6-39 
8-6-39 

18-5-39 
30-5-39 
22-5-39 14 30 

•••ılliiiiiiiiıili--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİİİİİıllllllİİİİİİİİİİiiiiiiiiilııııiiiı...ıii------.... ıiiiiiiiii----ıııİİİİİİİıİ--iiiiiiiiii--~liiiiiiiOiiiiiiimöiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Müteahhitlerin 

Perşembe 18.5.939 

Kibriti nntimon (Ask. Fab.) No 1047 
Antimon n ,, No 1010 
Kelny vnraln ,, n No 1047 
Elektrikli bagaj aıabaa ı (D. D. Y.) No 1016 
Elektrik tesi atı (Gerze Beled.) No 1021 
Şose tnmiri (Çanakkale Nafıa Müd.) No 1041 
Asfnlt pist inşası (D. Hava Yolları Müd.) No 10.U 
Kays ri H lkcvi binası inş. (Kayseri C. H. P.) No 1045 
Muhtelıf tezgah ( VJ. M. V.) No 1045 
• Keçi ve koyun n ,, ,, No l Oj8 
Yatak çarş fı • ,, n n No 1058 
Karyola lst Belcd.) No 1046 
Şezlong, tente ve teferruatı (lst. Beled.) No 1046 
Oyun 1.-vazımı ,, ,, No 1046 
Yatak, yorgan n ,, No 1046 
Mıcır yollar t miri için n n No 1046 
Paratoner inş. (Samsun inhisarlar Başmüd.) No 1048 
Erzak (Seyhan Vıl.) No 1049 
Mahruk l ,, ,, No 1049 
Şerit hali de çelik saç (İ hisarlar U. Qd.) No 1049 
lıaç ve tıbbi m lzeme (Seyh n Vil.) No 1049 
Duvar ve alon tamiri (Tıre Vakıflar Mem.) No 1052 
Şışli hastahane inde inşaat İst. Sıhhi Müesses.) No ıoS2 1~ 
Yatak ve yastık lulıflık bez (J ndnrma Gen. Komut.) No 
1 'lcktrik tesisatı ikmal ve isliibı işi (Ünye Beled.) No 1o53 
Çırıılı kalas ve tahta (İobisarlar U. Müd.) No 1053 
Yuvarlak demir, çimento (Sivas Nafıa Müd.) No 1055 
Çam kert' te ,, ,, ,, No 1055 
Otomobıl (Balıkesir Vil.) No 1056 . ~ 
Talim ve terbiye ve bakım malzemesi (Ist Komut.) No I~ 

' 
ıs 

Kazma, kürek v. s. ,, ,, No 1 
• Kereste ve çam tahta (Çorum O.rman Çevirge Müd.) ~'11. ' 
Johisarlar mamulatı nakli (Adana inhisarlar Başmüd.) N° I~ 
Tuz nakli 11 n ,, No ~ 

Memento des 

Jeudi 18.5.939 

Antimoine sulfureux (Fab. Mil.) No 1047 
Antimoine n ,, No 1010 
Etain en feuille ,, n No 1047 
Charr ttes electr. pr. bagageı (Ch. Fer Etat) No 1016 
lostall. electr. (Municip. Gerze} No 1021 
Repar. cbausaıe (Dir. Tr. Pub. Çanakkale) No 1041 ' 
Coostr. piste en esphaltte Voies Al:riennes Etat) No toA 

,, maison du peupJe a Kayseri (P. R. P. Kayseri) rJo 
Diverseı machinea·outıls (Mio. Def. Nat.) No 1045 
• Chbvrcs et moutons n ,, ,, No 1058 
Draps de lit n ,, ,, No 1058 
Cbai e:s longues, voile avec acces. (Muoicip. lst.) No ıO'! 
L~ ~l~d 

" n O Articlea de jeu 11 • No ı ... ıı 
Matelas, couverturea ,, ,, No ıo; 
Pousaieres de cbarbon pr. r~p. routea n • ,, No ıO 
Cooıtr. paratonnerre (Dir. Pr. Monop. Samıun) No ı048 
Proviıions (Vıl. Seyhan) No 1049 
Combuatıblc ,, ,, NO 1049 
Medicamcots n n No 1049 1 
Tôle en acier en forme de ruban (Dir. Gen. Monop.) rJo I~ 
Madrier et phınche en boia resioeux " ,, ,, N° 
Repar. mur et salon (Prepose Vakoufa Tire) No 1052 
Conatr. 4 bôp. Şişli (EtabliSB. Hygicne lat.) No 1052 
Toıle pr. houue de lıt et taies d'oreilleı (Comnıaod. 

darmerie} No 1053 ~ 
Acbcvemeot et amelioration install. el~ctr. (Municip. Uof' ~ 
Bois de constr. en boiı de aapln (Dir, Trav. Pub. Siv-'J fi 
Fer rond et ciment n n ,, ,, 

Automobile (Vil. Balıkeııir) No 1056 
Articles de sport (Command. Mil. ht.) No 1057 
Pıoche•, pelles ete. n ,, ,, No 1057 t' 
• Boiı de coostr. et plancbe en boia de aapia (Dir. f'or6 

No ım8 , 
Transport articles monopolise (Dir. Pr. Monop. Adao•) , 

de sel 
" 

,, 
" 

,, 
" 

imtiyaz sahibi ve yaı.ı işleri Direktörü : 

Basıldığı yer: Merkez Baıımevi, Galata 


