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CUMA 

Her gün çıkar iktisadi, mali, ticari ve zirai 

' • 
GAZETESi 

19 Mayıs 1939 

l··~·~;;~K ldaresin::·~;;:•ı• matik Sigortalarından 

ta kdırınız. 1 
Rahat edersiniz 

1 
Merkez veya Şubelerine 1 

•••••• =racaat ediniz . 

------.--..-----------·········· 

Umum Tüccarların ve üteahhitlerin mesleki Organıdır 

EMLEKET 
HABERLERi 

Hayvan ihracatı 1 meyvalar, kepek, sığır kah, meşin, 
y 1 tan sut 1 diş budak ve ceviz kütüğü, ya-

unan s pak, tiftik, barsak ve kuşyemi 
Kuzusu Ahyor gönderilmittir. İtalyaya taze balık, 

~on günlerde Trakyadan Yu
ıat.na fazla miktarda süt ku

ibraç edilmittir. Bu seneki 
b geçen seneden fada o
labmin edilmektedir. Mer· 

tohıyla da Nitde, Kayseri ve 
lluntakaııoın kuzularıodan 

te ve Filistine yapılmakta o
U.rac:at devam etmektedir. Bir 

._ •ttenbeeri aevıemit olan can• 
han ihracatı ıon bir ay için
'~•ınmiyetli miktarda artmıt· 
a.alba11a Yunaniatan, Trakya
ftıla hayvan almak için ıürü 
erile anlaşmııtır. -·-

"- sana Peynir Bol 
'-'-btelif ha~van mıntakarın
l•len malumata g6re bu sene 
~ olmasından ıüt iıtihaalitı
leçen ıeneden yüzde otuz beş 
tiade fazla olmuıtur. Bu ıilt

geçen aencden daha yilk
la.ıiteli, daha fula peynir i

\ tdilmittir. Yeni mabıul pey
lııı. -t içın ilk açılan piyaaada te-"i 44o kurutl• 1&llf başlamıt 
\ bu hafta fiyatlar yükıelmit 
ltnekeıi 460 - 470 kurut ara

aatılmıya bqlamıtbr. Piya
ıelen mallaıın büyük k .. mı 

"-a.elere yerlettirilmiflir. Ge
ttne peynirin tenekeaı 540 ku
••rilmekte ıdi f iyatlann az

.._..... çoklutundaa ileri rd
dir. 

Yapakları 

~racabey mmtakaıında yetiı-
•kte olan Meriooı koyunla• 
Yapakları, yerli mensucat 
alarımızca matluba muvafık 

fta ıörülmüttü. bu y11pak1a
ltateliti ve cl.aatikıycti oolayı-
llıllkbul tutular.k iyi fiyat-

111übayaa11Da bqlanmıştır. 

'-hrti i.tihıal olunan yapaklar-
bt ı bin kilo, kiloıu 110 ku
aatılmıfbr. Diter yerli ko

IQ yapaklanwn fıyab ise 
ltaıruı 8J'uıodadır. 

1 -.r~~-

·~•ç Bizden Maden 
lsUyor 

'-•s madeo 1anayü için yur
'aclaa külliyetli miktarda muh

~ llllaaclenler ve bılhaua çimen
~ "'-deni mlbayaa edilecektir. 
~ laeaabına istenilen bu maden

'-lllln Ye tedariki için tc:hri
ta... Mlibiyelli bir mlmeuil 

~ttilıniıtir. Gelen l.veçli mü
~~ allkaclarlarla rörilf miye 
~.. oldutundaa, buriinlerde 

"111kavele11nia yapılacatı bil
ekteclir. 

bu .. - ya;ıı~: ihracat 

~il plyuamııdan ihracat içia 
~ 't Ye muameleleri bitirılmİf 
'~d!lerimizdea Almanyaya 

llıllktarda Mn mwr, kuru 

mazı ve kutyemi Romanyaya bal
mumu çiroz, Antep fıstığı, Yuna
nistana beyaz peynir ve sahlep gi
bi maddeler gönderilmittir 

---··----
iç Fındık ihracatı azaldı 

İç fındık ihracatı ıon günlerde 
azalmıştır. Bu azalmanın mevsim 
icabı oldutu ıöyleniyor. Esasen 
ıtolıılarımız dahi erimif gibidir. 
Soa hafta içinde iıveçe 'l400 kilo,. 
Maraılyaya 2640 kilo, Romanyaya 
2080 kılo iç fındık ihraç edilmit· 
ti:;. Ceviz ihracatı olmamııtır. 

-----·-
Tarif Tasfiye Edlllyor 

iş ve Ziraat Bankaları tarafın
dan müıterek sermaye ile teşkıl 

olunan lzmirdeki Taritin taafıyesi
ne baı\anmıftır. 

İzmir üzüm ve incir kooperatif
lerinin ihracat itlerini de üzerine 
almıt olan bu b:tekkül ayni za
manda ıki ıenedenberi İn~ılt~reye 
Y•t üzüm ve kavun ihracatı da 
yapmakta idi. Aynca İı.mirde eski 
Aydın bira fabrikasında yaptıtı 

imalathanede tarap, üzüm •uyu 
ve sirke de imal edıyordu. 

lzmir Üzüm ve İncir kooperatif
leri bu defa İzmirde teşekkül c· 
den kooperatıfler bırliia delilelile 
ihracat yapmıya hazırlanmakta

dır. Kooperatifler birlitinin Tarı· 
şin taafıyeıi üzerine bu tetekkül 
tarafıodan yapılmakta olan bazı 
işleri de ilıerine alacatı zanne· 
dilmektedir. 

Henüz yaş üzüm ve kavun ibra• 
catına dnam edilip edılmiyec~tı
ne dair kati bir karar yoktur. 

Ankara Borsası 
lS.5-939 

ÇEKLER 
Londra 5.93 
Nnyork 126.67 
Pariı 3.8550 
Miliao 6.662.j 
Cenevre 28.4675 
Amıterdam 67.9950 
Berlio 50.8150 
Brüluel 21 5575 
Atina 1.0925 
Sofya 1.56 
Madrit 14.033 

Varto•• 2.l.845 
Budapeıte 24.8425 
Bükret , o.9050 
Belarad 2.892.5 
Yokobama 34.62 
Stokholm 30.5450 
MoıkoYa 23.9025 

ESHAM ve TAHVILA T 

1938 % 5 ikramiyeli 19.-
Ersaai 1&10 

S&vaa·Erzarum 2,vı ' 19.70 

,-----•===========·----•-. Bank Umumi Müdürlüğü binasındc& yapılacaktır. 

19 MAYIS 
Bu gün ATATÜRK Gencinin Bayramıdır 

Yaşasın Gençlik -·-Bu g ün Türk gençliği ATA TÜRK' ün nurla çızdığı 
yoldan yürüyerek bir yaşa daha yükselmiş bulunuyor. 
ATATÜRK gençliği bu gün benliğinin bayramını, genç· 
liğinin feyiz ve saadetini kutluyor. Yurdun her köşe· 
sinde gençlik bu günün tatlı heyecanını yaşayacaktır. 
Heyecan, tabiatın ruhlar üzerinde izlendirdiği bir var
lıktır. Onsuz gençlik olamadığı gibi heyecansız genç, 
genç sayılmaz. 

AT ATÜRKün Türk gençliğine gösterdiği yol hep 
bu samimi heyecanın dürüst, sağlam ve sarsılmaz bir 
temeli idi. Böyle bir temel üzerine kurulacak her bina 
metaneti ile, mukavemeti ıle, varlığı ve kudreti ile 
milletin mefkuresine miyar sayıl ır. AT ATÜRKün Türk 
gençliğine emanet bıraktığı Cumhuriyet rejimi ancak 
onun imanlı ruhlarına, heyecanlı varlığına güvenilerek 
emanet edilmiştir. 

Türk genci 1 Bu emanetle istediğin ~adar övüne· 
bilirsin, istediğin kadar tatlı heyecanlarla göksünü 
kabartabilirsin O emanet senin hakkm değil yalnız, ulu 
ve ebedi Şefinin kıymet biçilmez bir mirasıdlr. 

Bu gün bütün Türk geçliği hep. bir ağızdan şa, 
şa, şa, diye bağırırlarken hep bir kalpten imanlarını 
izhar edecekler ve mevcudiyetlerini, kudret ve kabili· 
y,etlerini tek bir vücut hareketi imiş gibi muttarıd, 
vakur ve zindelikle göstereceklerdir. Bu gün gençlik 
kendi varlığını en derin bir hisle anlayacaktır. Bu gün 
gençl ık Türk evladınm ne demek olduğunu tekrar bi
lec~k ve anlayacaktır. 

Bize öyle geliyor ki ; gençliğin hareketlerindeki rap, 
rap, rap lar istikbali selamlayan zafer toplarının akis
lerinden daha derin ve daha muazzam ve haşmetli a
kisler uyandıracaktır. 

Türk gençliğinden beklediğimiz imanh ve heye
canlı hareketleıin bu gün mesut iz eri belirecektir. Bu 
izler yarının gençliğine birer yol işaretidir. 

Bu günün Türk genci ! bununlada iftihar edebilir· 
sin. Asaletinle, heyecanınla kutladığın bu gün, senin 
büyük zaferindir. 

Bu zaferi devam laştırmak ancak sana yaraşır. Bil 
ki : vazifen bitmemiştir, yar ın ve daha bir çok yarın· 
ların nuhbei amali sensin ve s enin varlığın Türkiyenin 
varlığı demektir. O halde Türkiye, ebedi Şefin kurdu
ğu Türkiye sen demeksin. 

Millete sa}gı, büyüklerine hürmet ve hem cinsine 
muhabbet senin için bir sembol olmalıdır. 

Yaşasın gençlik. 
MÜ '\AKASA GAZETESİ ,I ......... ==============------· 

E s 2Z2L 

a) MUNA KA AL AR 
İnşaat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

Sümer Bank Uuıum Müdürlüğiiııden: 

Kıırabük demir ve çelik fabrikaları müeuesi memur ve 
işçileri için yaptırılacak : 

Bir odalı 100 
iki " 100 
Üç ,, 50 
Dört ,, 30 

evin inşaatı vllhidi fiaf esasile ve kapalı zarf usuliJe eksil
miye konmuştur. 

İşbu inşaatın muhammen keşif bedel 897, 106,20 liradır. 
Eksiltme evrakı 50 lira mukabilinde Sümrr Bank Mua

melAt Şubesinden alınabilir. 
Ekııiltme 2.6.939 cuma günl saat 16 da Ankarada Sümer 

İstekliler teklıf evrakı meyanına ıımaiye kadar yapmıı 
oldukları bu kıt hi l işlere bunların bedellerine Ye hangi ban
kalarla muamelede bulunduklarına dair vesikalarını koyacak· 
!ardır. 

Muvakkat teminat miktarı 39,635,-lıradır. 
Teklıf mektublarını hııvi zarflar kap<tlı olarak ihale günü 

saat 15 e kadar Ank.arada Süıner liauk Muhllberat 1ube11ine 
teslim ed ılecektir. 

Posta il~ gönderilen tekliflerin nihayet ihale saatinden 
bir saat evvele kadar gelmiş v~ zarfların kanuni tekilde kapa• 
tılmış olması lazımdır. 

Bu inşaatı banka ta lıblerden di l ediğine nrmek nyahud 
ınünakasayı hüküınsüa saym&kta tamamen ı~rbesttir. 

Birgi Belediy~sinden : 
Birgi Gümüşlü çayının Birgi çayına akıtılmUf için 

3500 metre uzunluğunda kanal intası kapalı 1.arf ile ek
siltmeye konmuıtur. 

Keşif bedeli 3351 lira 54 kuruıtur. 
Eksiltme müddeti 11 mayıı 1939 tarihinden itibaren 

20 gündür. 
İhale tarihi 31.5.939 tarihine raıthyan Çarıamba rGnll 

saat 16 da Bırgi Belediyesi Daimi encümeninde yapılacak• 
tır. 

Eksiltme evrakı (eksiltme ıartnamesi ve kaime1i fenni 
şartname mukavele sureti plAn keşifname) Birgi Belediyeıi 
Daimi encümeninde her gün görülebilir ve paraıız birer 
kopya verilebilir. 

İsteklilerin ihale saatından evvel Birgi Bel~diyuine 
müracaatları. 

.<eşif 

bedeli 
Lira k. 
50U 00 

Tarsus Vakıflar Memurluğundan: 

muvakkat teminat 
teminatı 

Lira k. 
15 00 

Mevkii Nevi No. Vakfı 
uki saray hamam ı -8 Mahmut 

caddesi pap 
Yukarda mevkii ve keşif bedeli yazılı bir kıta hama 

mm tamiri 249() sayılı ka nun uyar nca açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Mi.ınakasa 12.5.939 gününden itıbaren on bet 
gündür. 26.5.939 cuma günü saat 14 te ihalesi yapılaca· 
ğından taliplerin o gün Tarsus vakıflar idaresine müra
caatları. 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
22 •• 939 paza r tesı gü :ı ü saat 4 t · İ)tanbul la N<1fıa 

Müdürlüğünde Eksi ltme Komi.:ıyonu o asında 4998,42 lira 
j keşif bedelli İ:ıtaobul Ayasofya Müzesi kurşun işleri pazar• 

l 
lıkla eksiltmiye konul.nuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayınd rhk işleri genel, hususi ve 
fenni şartnameleri, proje, keşif hulisasile buna müteferri 
diğer evrak dairesinde görulecektir. 

Muvakkat teminat 375 liradır. 
İsteklilerin en az 3 bin liralık bu İfe benzer İf yaptı• 

ğına dair idarelerinden almış olduğu vesikalarla 9.59 yılına 
aiJ Tıcaret odası vesikalarile gelmeleri. 

Karı Valiliğinden: 

Eksiltmeye konulan it : Karaköse • Kağızman - Karı 
yolunda Akçay demir köprüsüne 600 metre mesafede Ak
çay betonarme köpril inşaatı kapah zarf uıulile ekailtmeye 
konmuştur. 

ihale Yahidi fiat usuln üzeredir. 
Bu işe aid evraklar şunlardır : 
Mukavelename, eksiltme ıartnameıi, husuıl ıartname, 

bayındırlık itleri genel şartnameııi, betonarme bilytlk k6p· 
rüler hakkında fenni sartname, ıoıe ve kargir İDfaata aid 
fenni şartname, keşif hulAsa cetveli, avan proje. 

Bu evrakı istiyenler Nafıa Veklletinde, Ankara, İı· 
tanbul, Erzurum ve Karı Nafıa Müdür1Dk1erinde a6rebi
lirler. 

Muvakkat teminatı 1500 liradır. 
isteklilerin bu işe girebilmeleri ıçın ihale gUnGnden 

llakal 8 i\111 evvel VilAyete mllracaatle alacakları elali7et 
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Bu gün ilan olunan münakasa ve müzayedeler Listesi 
Cinsi Şekli Mubm. bed. Teminat Müracıı at yeri Gün Saat 

A) Münakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafia lşlerl, Malzeme Harita 

Gümüşlü çayının Birgi çayıra akıtılması 
için 3500 m . uzunluğunda kanal inş. 

Eminönü balıkhane t inası t . ıniri 
Defterdarlık binası dab ılinde yap. raflar 
"Ahçay,, betonarme köprüsü inş. 

Kapah z. 

Paz. 
,, 

Kapalı z. 

33il 54 

130 -
51 25 

llftçlar, Klinik ve ispençiyari alfit, Hasta 

Eczayı tıbbiye: 35 kalem Paz. 448 20 

Birgi Belediyesi 

İst. Def ı erdarlığı 

1500 -
,, . 

Kars, Ank. ve lst. Nafıa Mtıd. 

• 

67 23 İstanbul Belediyesi 

31-5-39 16 -

23.5.39 14 -
23-5-39 14 -
5-6·39 14 -

22-5-39 14 30 

Elektrlk . Havagazı-Kalorlfer teslsatve malzemesi) 

Komple muhtelif uç Lutusu: 65 ad.-uç Aç eks. 
kutusu izolatörü: 30 ad. 

Naki.ye deposunda elektrik tesisatı Paz. 

4710 -

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Pijama bezi: 1285 m. Paz. 

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

Dosya dolabı: 3 ad. 
Karyola arkalı~ı 

Nakliyat Boşaltma - Yükletme 

Tuz nakli 40000 t. (şart. 570 kr.) 
Madeo kömürü tahmil ve tahliyesi: 

11000 t. 
Manj('anez cevheri nakli: 420 t. 

Paz. 
,, 

Kapalt z, 
Aç. eks. 

ı 14000 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Odun: 30 t. 
Lavemarin kömürü: 370 t. 
Benzin: 7 l00-8400 litre 

Müteferrik 

Yapı malzemesi: 16 kalem 
,, n Jl ,, 

Kum: 342,2 m 3 - çakıl: 580 m 3 
Yapı malzemesi: 4 çeşid 
Binek otomobili kiralanması (1 senelik) 
Bakır boru ve teferrudb: 125 m. 
Baskül 5000 kg.: l ad. (temd.) 
Sicim: 500 k. 
Boğaz taşı: 300 m 3 
Muhtelif mıntakalarında asri fınolar ku-

rulması 

Muhabere malzemesi: 5 kalem 
R.d~eıör: ıO ad. 
Yem torbası: 15u0 ad.-gebre: 1150 ad. 

(temd.) 

Erzak, ve Zahire Et, Sebze. 

Pastoriıe ıüt: 40 t . 
,, n 24,5 t. 

Yoğurt : 25 t. 
K. Fasulya: 65 t. 
Yoğuıt: 411 t. 
Sabun: 2200 k. (temd.) 
Kuru fasulye: 7 t. 
Sabun: 1000 k. 
Tereyağı: 2i00 k. (temd.) 
Süt: 59 t.-yoğurt: 15300 kase (temd.) 

Yumurta: 455000 ad. (temd.) 
Arpa: 45 t. 
Yulaf: 75 t. 
Kuru ot: 150 t. 
Saman: 30 t. 

,, S oi pı: 20 t. 
Butday: 2,5 t: 
Dan: 1,5 t. 
Kepek: 15 t 

Yonca: 150 t. 
Marul, salata, bakla ve bezelya: 25 t. 
Havuç: 25 t. 
Pancar: 25 t. 
Lahana: 25 t. 
Ispanak: 25 t. 
Sıfıır etı: 95 t. 

(B Müzayedeler 

Eıki filim: 23875 m, 

• 

Paz. 
Aç. ekı. 

Paı . 

,, 
,, 
,, 

Aç. eks. ayda 80 -
,, 

Paz. · 
,, 

Aç. eks. 

Paz. 
Aç. ekı. 

Kapalı z. 
Aç. eks. 

,, 
Kapalı z. 

,, 
Paz. 

,, 
Aç. ekı. 

Paz. 
,, 

,, 
Aç. eks. 
Kapalı z. 

,, 
Aç. eks. 

,, 
Paı. 

" 
n 

Kapalı z. 
Aç. eks. 

n 
,, 
n 
,, 

Kapalı z. 

740 -
750 -
425 -

IOjO -

3750 -

6000 -
3o75 -
4001 -
9750 -
6400 -
770 -
980 -

k. o 35 
k. 1.15 

beh. O 12 
ve O 05 

beh. O 01,75 
2475 -
52i0 -
8!50 -
750 -
40[) -
175 -
262 50 
525 -

6300 -
3062 -
4375 -
4375 -
3062 -
4062 -

20900 -

vesikasile 939 yılı Ticaret Odası vesikasını ibraz etmeleri. 
İhale 5.6.939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 

te Nafıa Müdürlük binasında müteşekkil komisyonca yapı

lacaktır. 
İsteklilerin 2490 numaralı kanuna tevfikan hazırlıya· 

cakları teklif mektublarını mezkur günde saat 13 e kadar 
makbuz mukabilinde komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 

353 25 ist. Elektrik İşleri U. Müd. 

82 - Ank. Lvz. SAK. 

46 26 M. M. V. SAK. 

8550 -
206 25 

İst. Defterdarlığı 
Tophane Lvz. SAK. 

inhisarlar U. Müd 
D. D. Y. 9 uncu İşletme Sirkeci 

400 - Sümer Bank Karabük Demir ve 
Çelik Fabrikalar Müd. 

28 - Gireson Memleket Hastanesi 
Tophane Lvz. SAK. 

11 J 50 Maarif Vekaleti Ank. 

72 -
55 50 
56 25 
31 88 
78 75 

i.t. Komut. SAK. 
,, ,, 
" ,, ,, ., 

D. D. Y. 9 uncu İşletme lzmir 
İnhisarlar U. Müd. 
. ,, ,, 
lst. P· T. T. Müd. 
İıt. Belediyesi 
,, 

" 
117 - M. M. V. SAK. 
281 21 

450 -
276 -
300 -
732 -
480 -
57 75 
73 50 

24 50 
588 38 

580 12 
185 63 
393 75 
618 75 
56 25 
30 -
13 13 
19 75 
39 38 

473 -
229 65 
328 13 
328 13 
229 65 
229 65 

1567 50 

,, ,, 
Lült:burgaz Tümen SAK. 

İst. Komut. SAK. 
,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 
" ,, 

Gireson Aık. SAK. 

" n 
Silifke jandarma Okulu Komut. 
İst. Liseler SAK. 

n .. 

,, ,, 
Ank. Mrk. Hıfzıs. Müesses. SAK. 

,, 
,, 
,, 
,, 
" ,, 
,, 
,, 
,, 

" ,, 
n 

" ,, 
n 
,, 
,, 
n 
,, 
,, 
,, 
" ,, 
,, 

n 

" ., 
,, 
" ,, 
,, 

" 
n 

" 
" 

n " ,, 
Siirt Tümen SAK. 

- - Harb Akademisi SAK. 

14-6-39 15 -

22-5-39 10 -

20-5-39 1 l 30 

23-5-39 14 -
23-5-39 14 30 

5-6-39 15 -
3-6-39 11 -

2-6-39 14 -

29-5-39 15 -
22-5-39 13 30. 
6-6-39 15 -

22 5-39 10 -
22-5 39 10 -
23-5-39 1 o 30 
23-5-39 10 -
31-5-39 11 -

8-6-39 14 -
5-6-39 14 -

24-5-39 15 30 
29-5-39 14 30 

20-G-39 a kadar 

20-5-39 l l -
25-5-39 11 -
25-5-39 l l -

5-6-39 15 -
5-6-..ı 9 15 30 
6-6·39 i4 JO 
6-0-39 11 -
6-6-39 15 -

9-6-39 a kadar 
9-6 39 a kadar 
26-5-39 
24-5-3~ 10 -
24-5-39 10 -

24-5-39 lO -
5-6-39 1 l -
5-6-39 11 -
5-6-39 11 -
5·6-39 11 -
5-6-39 11 -
5-6-39 11 -
5-6-39 11 -
5-6-39 11 -

5-6-39 J 1 -
5-6·39 11 -
5-6-39 11 - , 
5-6-39 l ı -
5-6-39 1 J -
5-6-39 11 -
5-6-39 11 -

22-5~39 15 -

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz.) -
Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan:: 

Nakliye deposundaki elektrikler pazarlıkla yaptırıla• 
caktır. 

Taliplerin 82 lira kati teminatlariyle birlikte 22.5.939 

• • 
lstanbul Belediyesinden· 

Muhammen bedeli 448 lira 20 kuruş olan Cerrabp•f' 
taneııi için 35 kalem Eczayı Tıbbiye pazarlığa konullll~ 
Listeı i lc şartnameai Encümen kaleminde görülebilir. l•1~ 
67 lıra 23 kuruşluk teminat makbuz veya mektubile b; 
2.!.5.939 pazartui giloü saat 14,30 da Daimt EııcüDJ•11 

lunmalıdırlar. 

1STANBUL 

Ticaret ve Zahire Borss 
18.5.939 

Fi atlar Gelen 

CiNSİ 

Buğd . yumufak 
,, ııerl 

,, kızılca 

i\.9ağı 

Kr Pa. 

5 32 
5 . 5 

Arpa yemlık dökme 4 32 

Yukarı 

Kr.Pa 

5 10 

n Menin dök. 3 25 yeni mah. 

Butday 
Uo 
Arpa 
M111r 
Yapak 
Keten tohumu 
B. peynir 
Kaşar 
Tiftık 

Kepek 
Çavdar 
Yulaf çuv. 
Keten tohumu 

Giden 

Suıam 

Nohut 
Kuşyemi çuv. 
Tıftık Kastamonu 

,, mal 
z. yaiı 1-ci 
Yapak Kıısabbıı~ı 

,, Traky.t 
Mısır sarı dökme 

,, beyaz çu. 
Peynir beyaz taze 

,. kaşer ,. 
Tilki deriıi 
Varsak ,, 

Çavdar 
Mısır 

19 10 19 25 Kepek 
8 - Tiftik 
6 

5'.? 20 54 20 

23 25 27 6 
42 - 44 -

450 - 950 -
1000 -1700 -

B. peynir 
Kuşyemi 
Yapak f 

Dıf Flatl• 
Butday : Liverpul 

,, Şikago 

,, Vinipek 
Arpa Anvert 
Mısır Londr• 
Keten T.: ,. 
Fındık G.: Hamburl 

• L.: 
" 

pazartesi günü saat 10 da Ankara Lv. 
Komisyonuna gelmeleri. 

• • • ~ 
65 adet komple muhtelif uç kutusu ile 30 adet 

tusu izolatörü alınacaktır ; Bak İstanbul Elektrik 1 
Müd. ilanlarına. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır ".;!'/ 
M. M. Vekaleti Satmalma KomisyonundaO: 

Ordu ihtiyacı için 1285 metre pijama bezi P 
satın alınacaktır. 

Pazarlığı 20.5.939 cumartesi günü saat 
V. satmalma komisyonunda yapılacaktır. 

Kati teminatı 46 lira 26 kuruştur. 
Nümunesini görmek isteyenler her gün 

tınalma komisyonuna müracaat edebilirler. 

Mobilya, ve Büro Eşya, Muşamba, 1-1 Jı f ~ı 
İstanbul Levazım Amirliği Satınalma KomisyoO 

Nümunesi gibi kar)rola arkalığı alınacaktır. I' j r 

eksil!mesi 23.5.939 sah günü saat 14,30 da Topb•; 
lev. Am. sa. al. ko. da yapılacaktır. Kati teminatı 1 
İsreklilerin belli saatte ko. na gelmeleri • 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları~;!/ 
• ~ I 
Gireson Memleket Hastanesinden : . ; · ~ 

İlişik listede miktarı gösterilen Hastanemiııo ~ 
lına ait 30 bin kilo odun 29.5.939 tarihine tesadüf ed ,ti 
zartesi günü saat 15 de isteklisine ihale edilmek 111, 
gün müddetle eksiltmeye çıkarılmı~tır. istekliler 28 ~ 
minab muvakkatalarile birlikte gösterilen günde d 
cümende hazır bulunmaları ilan olunur. 

Maarif Vekaletinden : 
Vekalet otomobiline alınacak 7200 ili 8400 Lit' 

baret olan bir senelikk benzin açık ekıiltoı•Y' 
muştur. , 

Bu hususa ait şartname vekAlet le vazını elit 
ğündedir. Görmek isteyenler her gtln milrac'' 
lirler. 

Taliplerin yevmi ihale olan 6.6.939 tarihin• ti 
sah günü saat 15 de muvakkat taminat akçası ol•" 
50 kuruşluk mal sandığına yatırılmış makbuz .,ey' 
mektubu ile levazım direktörlüğllnde müteşekkil 
komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

İstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisy~O~J 
370 ton lavemarin kömürü 22.5.939 pazar.t_e.sı Si 

13,30 da Tophanede İstanbul Levazım amirhgı I 
ko. da pazarlıkla eksiltmesi yaptlacaktır. Evsafı "; 
rülebilır. İsteklilerin kati teminatlarile beraber b• 
ko. na gelmeleri. 
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Cinsi Mikdarı Muham. 
bedeli 

% 7,5 te- Eksiltme 

İstanbul Belediyesinden : 

liepsine 1050 ]ira bedel tahmin edilen Fatih Kayma
lı~ı dahilindeki yoHar için alınacak 300 metre mikAbı Bo· 
'•ıı açık ek!iltmesi 29.5.939 paıartesi gfinüne uzaıılmıştır. 
llaınesi Ltvazırn Miidürlü~ünde görülebilir. lıtekliler 2490 
h kanunda yazıh ve ika ve 78 lir 75 kuru~luk i_~k trmmat 
huı veya mektubile birlikte yukarıda yazılı gunde saat 

da Daimi Eııcümende bulunmalıdırlar. 

Keşif bedeli 1899 lira 60 kuruş olan Selami çeşme Maltepe 
Kartal yolunun asfalt tamiri paz rhğa konulmuştur Keşif evrakile 
ş~rtnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2491 uyı
h kanunda yazılı vesilrndnn bıışka bin liralık bu işe benzer iş yap· 
tığına dair ihaleden evvel Vıla}•elten alacakları fen ehliyet ve 919 
yılına ait Ticaret Odası vesikalarile 142 lira 47 kuruşluk ilk temi· 
nat makbuz veya mektubile beraber 24.5.9 \9 Çarşamba günü saat 
14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ) (3Jfö) 

Lüleburgaz Tümen Satınalma Koır i5yonundan: 
Lüleburgaz Tüm. Sa. AJ. Ko. ca 15 5 9;\9 tarihinda ihalesi 
edilen 1100 adet ağır ve 400 baht beygirler için y<'m 
Sile } J 50 adet gehreye talip çıkmadığmdon müddetin J O 
daha tenıdidile ihalenin 25.5.939 perşrnıbe günü ~ant 1 l 

lOleburoazda Tüm. Sa. Al. Ko. da yapılacağı. 
" 

İstanbul Komutanlığı S1tınalma Komisyonundan : 

16 kalem vapı m lıemesi sı:ıtın alınacaktır. Pazarlığı 
.939 Pazarte;i günü s at 10 da yapılacaktır. lsteklilerinirı 

lı gün ve saatte Fıudıklıda Komutanltk Satınalma Kornisyo
a gelmeleri', 

• • • 11 kalem yapı malzeınezi satın alınacaktır. Pazarlığı 
S,939 Pazartesi günü saat 10 d ı yapılacakıır. İsteklilerinin 
lı gün ,e saatte Fındıklıda Komutınlık Satmalnıa Koınisyo

e. gelmeleri. 

• • 342? M~ kum ve 580 m3 çakıl satın alınacaktır. Pazar 
')-. . ' . 
~.5.939 Salı giinü ~aat 14,30 da yapılacaktır. htckblcıinin 
4 giin ve saatte Fındıklıda Kouıutaulık Satın&luıa Komisyo· 

\ne. gelmeleri. 

• * • 4 Çl'şid yapı malzrmesi ::.atm alınacaktır. Pazarh~ı 
·S.Q39 sah günii saat 10 da yapılacaktır. IstekJileriııin bellı 

Fındtklıda Komutanlık Satmalma Komiı:.youuna 

bevlet Demiryollar, ve Limanları işletmesi Umum 
idaresinden : 

~letme mensublarının hastalıklarının muayenesi ıçın 
il saat 14 den l 1 ye kadar istifade edilmek üzere bir 
nıüddetle bir binek otomobili açık eksiltme usulile 

'-nacaktır. Bu işin bir aylık muhammen bedeli 80 li
• Eksiltme 3 l Mayıs Çarşamba günü saat 1 t de Sırkeci 

Q l,ıetme binasında yapılacaktır. Talib olanlar 72 lira· 
~lllinat mektubu ve ehliyet vesikalarile beraber ayni gün 
layona müracaat etmelidirler. Şartnameler bilibedel ko 
0ndan verilmektedir. 

M. M. V rkil<ti Satınalma Komisyonundan : 

Ordu ihtiyacı içiıı beş kalem muhabere malzemesi satın n· 
Caktır. 
l>ııarlığı 205.939 cumaıtesi günü saat l1 de M. M. V. 
~llrna Komisyonunda yapılacaktır. 
l\aıı teminatı l 17 liradır. 

l ~iımur.elerini görmek isteyenler her gün M. M. V. SJ· 
!!la komisyo11una mürsc:ıat edebilirler. 

Muhabere ve Münakale Vekaleti 
İsnanbul Elektrik işleri Umum Müdürlüğünden: 

Muhammen bedeli 4710 dört bin yediyüz on lira olan 65 adet 
komple muhtelif uç kutusu ile 30 adet uç kutusu izolatörü 14.6.939 
çarşamba günü saat 15 te açık eksiltmı:ye konml ştur. 

Eksiltme metro banda 5 inci katta topl.rn cak olan komisyon
da yapılacaktır. 

Bu işe aid şartnameler parası:ı olarak melro banda 7 inci kat
ta Levazım Müdürlüğünden dağıtılmaktadır. 

İsteklilerin 353.25 üç yüz elli üç lıra 25 kuruşluk muvakkat 
teminat ve kanuni belgderile aynı gün ve saatle Komisyona müra· 
caatları ilan olunur. (352l.J 

İstanbul P.T.T. Müdürlüğünden: 
İdare bencliye ihtiyacı için 500 kilo sicim alıwı pazarlığa ko

nulmuştur. Pazarlık 24.5.939 çarşamba saat 15,.10 da l:S. Poı>tahane 
binası alt katta müfettışlık odasmda toplanacak Alıw Satım !\.o· 
misyonunda yapılacaktır. Mubamme11 bedel 425 lira, muvakkat te· 
minat 31 lira 88.kuruştur. 

Taliplerin şartname ve mühürlü ıicim numuııe,ini görmek ve 
muvakkat temiııalıanııı yatırmak üzere çalışma günlerinde mezkür 
müdürlük idari kalem Levuım kıı;mıııa, pazarlık gün ve saatinde 
de Komisyona müracaatları. (34ı:t.3) 

imtiyaz sabibı ve yaı.ı işleri Dirı:klörü : i.mail Girit 

Baaddıiı yer : Merkez Baaıwevi, Galata 

1- Şartnamesi mucıbince (1) adet Siğara paket ma· 
kinası kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedel sif l 10.0UU) muvakkat teminatı 
(7 50) liradır. 

Hl - Eksiltme 3.VJI.939 pazartesi gilnil saat I0,30 da 
Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesı Müdüriyetindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden para· 
sız olarak alınabilir. 

V - Münakasaya iştirak etmek isteyen firmalar fiat
sız fenni tek1ifterıni münakasadan ( 15) gün evvel tetl.i.İk 

edilmek üzere tütün fabrikalar şubeısine vermclerı ve tek
liflerinin kabulünü mutnzammıo vesika almaları lazımdır. 

t • • • Ht>p~ine t~hmin edilen fıyatı 3750 lira olan on adı t 
tsôr açık eksiltmry~ konmuştur. 
~ksiltwesi 25 5.9.~9 perşembe günü saat 11 dedir. 

VI - Mühürlü teklif rnektubunu kanuni vesaik İle % 
7,5 güvenme patası makbuzu veya banka teminat mektu
bunu ihtiva edecek kapala zarfları münakasa günü ihale 
saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına 
makbuz mukabilinde verilmelidir. (3475) l-4 

••• 
İlk teminatı 281 lira 25 kuruş olup şaıtnamesi komisyon
e.lırıır. 
tksiltmeye gireceldr:rirı ilk teminat ve 2490 ı;;ayılı kanu

~~· ~ maddelerinde yazılı l>t'lgeler ve bu gıb~ işlerle ~şt~~al 
~tıne dair Tıcaret odasından alacakları vt>sıkalaıla ~ırlıkte 
· V. Satınal a komisyonunda mua· yen gün ve vakıtte bu· 

ıtı.ıar. 

l - Şartnamesi mucibince (12fı) 'metre Bakır boru 
teferruatile birlikte açık eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli sif İstanbul (7 4V) lira, muvak· 
kat teminatı 55,5 liradır. 

* • • 
sicim alınacaktır. Bak İstanbul P. T. T. Müd. 

111 - Eksiltme 8.VJ.939 Perşembe günü saat 14 de 
Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Ko
misyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden alı· 
na bilir . • * • 

~ l adet baskül ile 125 m. bakır boru ile 1 adet sigara 
~tllıakinası alınacaktır. Bak inhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve 
saatte % 7,5 güvenme paralarile mezkur Komisyona gel-

t.fUHABERE VE MÔNAKALE VEKALETi iSTANBUL 

tLEKTRIK lşLERt UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN lLAN 

Tenvirat müşterilerimizden bazılnrı sayıcı üzerindeki 
•• l 1tortalan vatıatarak memurumuz gelinceye kadar karan-
~ı..te. kalmakla beraber bunun masrafını da ödem.ek mec-
'-riyetinde bulundukları nazan dikkate alan idaremiz 

~'tterilerine bir kolaylık olmak ve bu suretle bir müd-

meleri. (3477) 1-4 

• • • 
1 - 15.V.939 tarihinde ihale edilemeyen 5000 Kg. hk 

bir adet Baskül pazarlıkla yeniden eksiltmeye konmuştur. 
il - Pazarlık 5.IV.939 pazartesi günü saat 14 de Ka

• bataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyo
f, nunda yapılacaktır. 
.~ 1 111 - Muhammen bedeli sif Haydarpaşa 750 lira, Mu-
• 1 vakkat teminatı 56.2<> liradır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden para· 
sız alınabilir. 

V - Münakasaya iştirak edecekler 7 gün evveline ka· 
dar fiatsız tekhflerini Tuz fen Şubesine vermeleri ve tek
liflerinin kabulünü mutazammın vesika almaları lazımdır. 

minatı şekli saah 
--------- -----

Motör ( 11 O bey- 1 adet 6950 521.25 kapalı z. 10.30 
girJik) 

Motör (70 bey· l ,, 4500 337.50 aç. ekı. 11 
girlik 

1 - Doç marka biri 70 diğeri 110 beygir kuvvetinde 
iki adet motör yukarda hizalarında gösterilen usullerle ıa 
tın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli, muvakkat teminat, eksiltme 
saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

111 - Eksiltme 31 V.939 tarihine rastlayan çarşamba 

günü Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden para· 
sız olarak alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için t&1yin edilen gün ve sa· 
atlerde % 7,5 güvenme paralarile müracaatları ve kapalı 
zarfların ihale saatinden bir saat evveline kadar kanuni ve
saikle birlikte mezkur Komisyon Başkanlığına makbuz mu· 
kabilinde verilemesi lazımdır. (3430) 2-4 

• • • 
1 - Şartnamesi mucibince 250.000 metre dnz beyaz 

kanaviçe kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
il - Muhammen bedeli 38750 muvakkat teminatı 

2906.2) liradır. 

Hl - Eksiltme 30.V.939 ~ah günü saat 15 de Kabataşda 
Levazım Şubesi Müdüriyetindeki Alım Komisyonunda yapı• 
lacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şube ile İzmir 
ve Ankara Başmüdürlüklerinden 19.t kuruş bedel mukabi
linde alınabileceği gibi nümunede görülebilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaikle % 
7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektu· 
bunu ihtiva edecek kapalı zarfların eksiltme için tayin edi· 
len günde eksiltme saatinden bir saat evveline kadar mez· 
kur Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmeai 
lazımdır. (3240) 2--4 

••• 
Cinsi Miktarı Muham. B. % 7,5 teminatı Eksiltmenin 

Lira Lira kr. ş ... kli ve aaatı 

Emaye Tank~ adet Sif 3700 277.50 
,, ,, 10 ,, ,, 9WO 705-

1 - Şartnameleri mucibine 13 adet emaye 
dq gö,.terilf'n u ullerle satın alınacaktır. 

Açık ek. 14 
Kap. z. ıs 

tank hizaların· 

lI - Muharnnwn bedeli, =nuvakkat teminatları eksiltme 
eaatlnı hizRlarında pı:nlııiır 

ili - Ek~i tme ı.Vl.939 cuma gürıü Kabııtaşda LPvszıın Şu
be::i MiidüriyPtiı dı>ki Alını Koıtıi yonunrla yı:ıpılacaktar. 

IV- Şdrtnaın• }, rı her Ç!ıırı özii ıreç n Şııh· den pa;astz ola· 
rak alıııahılır. \Hirııık. S&)a ı~tirak •·ci•·cek fırıııalar fiaısız fen· 
ni t• klıfJnıni rniinaka .. adarı hır hhfıa t>\V• lirw kadar mü~~irat 
f thrikalar .. uh· irıe HrıııPI ri vP te\..lıtl. rirıin kHt.uliiııü muta 
z mmın w"ika almaları lazımrlır. 

V - Milhiirlii ıı>klif rıı• kıulııınıı kıırıt1' i vPsaiklf' % 7,S 
g ivennıf' para ' rr n~ lııızıı \ı y lı ıı l..a 1 111 1 t rııel.. ıııtıuııu ıh

th a edect>k :..apalı z ıı f aı m 1i.n • -.ıı t ıııılı . lı r sıı ıt evv ... ine 
yarıi saat 14 dt• krıriıtr nwz fi Korıı 5)"•11 B ışkaıılağıııa mak

buz mukahilmde \'erılnıesi lazırııciır. 

\ 1- Dığn eLıltmP}'*' J?İr• Ct'~)n tayin •dil· n ıziind~ % ·1.s 
gürnnme paralarile mnkılr Komisyona g• lıııeleri. (2654) 3-4 

• • • 
I - Şartname ve numunesi mucibince 120 ton ıiklop 

çemberi (Kapalı urf usulile) eksilımeye konmuştur. 
il - Muhammen bedeli beher tonun sif İstanbul 123 

lira besabile 1'1760 lira, muvakkat teminatı l HJ7 lirad1r. 
ili - Eksiltme 29.5 939 pazartesi günü saat 15 de Ka· 

bataşda Lt-vaz m Şubesi Müdüriyetindeki Alım Komiıyo· 
nunda yapılacaktır. 

IV - Ş3rtname ve nilmune her giln ıazn geçen fU• 
beden parasız alınabilir. 

V - İstekliler mühürlü teklif mektubunu kanuni ve· 
saikle % 7,) güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfları ihale saatinden bir 
saat evvelıne kadar Komisyon Başkanlığına makbuz mu· 
kabilinde vermeleri lAzımdır. (3166) 3--4 

••• 
Cinsi Miktarı Saat 

---
Çivili kayış kalın Ekselsiyor 50 metre ) 

,, ,, ,, Rap it 250 
" 

) 14 
,, ,, ıoce 

" 420 
" 

) 

720 
l - Yukarda cins ve miktarı yaı1lı malzeme mllteah

hit hesabına pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 
t karanlıkta kalmalarına meydan vermemek üzere &a

hcıtar üzerinde bulunan sigortaların 3,50 lira mukabt
~de birer otomatik sigorta ile tebdilini kararlaşbrmış 
tıldutunu bildirir ve arzu edenlerin Merkez ve Şubemi
~~ tnüracaatle bu babda fazla tafsilat talep etmele-
tılli . d • nca e enz. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve sa
atte % 7,5 güvenme paralarile mezkur Komisyona gel· 

il - Eksiltme 22.V.939 pazartesi günil Kabataşda Le
vaz.1m Şubesi Müdüriyetindeki Alım Komiıyonunda yapıla· 
caktır. 

ili Şartname ve nümuneler her rOn ıaztı geçen Şube• 
meleri. (351 O) 1-4 

1 
den parasız alınabilir. (3097) 3-4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudication 
Mode Prix 

d'adjudicat. estimatif 

A) Adjudications au Rabais 

Caution. 

provisoire 

Lleu d'adjudication et du 

Cahier des Cbarges Jours Heures 

Constructlon• - R6par•tlons - Trav. PubUcs-Mat6rlel da Con•tr~ctlon-Cartographle 
---------~------~.:.---------------------------~·----~~------~~~--...::;.--,;_..;__ 
Coa•tr. canal d'une longueur de 3500 m. 

p!)ur faire couler la rivıere de Gümüş
lii a celle de Birfi 

Repar bitİHe pour hal'e de poissonı a 
Emiaönü 

Conıtr. etageres danı batiSle o,.fterdarat 
Cooıtr. poot en beton arme d'Akçay 

Plı cach. 

Gre a gre 

" Pli cach. 

83H 54 Municip. Birgi 31-5-39 16 -

130 - Dir. Bienı Nationaux Ist. 23-5-39 14 -

51 25 " " 23-5-39 14 -
15 o - Vil. Kars et Dir. Trav. Pub. Ank. et lıt. 5-6-39 14 -

Prodults Chlmlques et Phermeceutlq~~-lnetrum nts Sanltalres-Fournlture pour Hopltau.Jl' 

Produiı pharmaceutiques: 35 lots Gre a gre 448 20 67 23 Com. Perm. Municip. lst. 22-5-39 14 30 

Electrlclt~·Gaz-Cneuffage Central (•nstallatlon t Materlel) 

DifUrrenta coffretı complets : 65 p. - iu· Publique 47 ı O - 353 25· Dir. Gen. Electr. lıt. 14-6-39 15 -
lateurs pour coffı eı s : 30 p. 

in tal. electr. au depôt de transport& Gre a gre 82 - Com. Acb. lot. Ankara 22-5-39 10 -

Hablllement - Ch11usaures - Tlsaus - Culr• 

Toile pour pyjamaa : 1285 m. Gre a ıre 46 26 Com. Ach. Mio Def. Nat. Ank. 20-5-39 1 1 30 

Ameublement pour Hebltatlon et Bureaux - Taplsserle ete. 

Armoirea pour doasiers : 3 p. 
Support de lit 

Gre ı\ a-re 

" 

335 -

Transport - chergemant • d6charg ment 

Transport de ıel : 40000 t. (Cah. eh. 
P. 570) 

Charıt:menl et dechariem~nt cbarboo 
de terre : 11000 t. 

Tranıport mioerai de manganese : 420 t. 

Combustlble Carburant - Hulles 

Boiı: 30 t. 
Charbon lavemarin : 370 t. 
Benziac: : 7200-8400 1itreı 

Dlvers 

Materiel de conıtruclİun : 16 lob 
,, ., ,, 11 ıo • 

Sable : 342,2 m3- cailloux : 580 m3 
Materiel de conıtruction : 4 lota 
Location auto pendant 1 an 
Tuyaux en cuivre; 125 m 

Baacule de 5000 kg. : 1 p (aj.) 
Ficelle : 500 k. 
Articleı de correıpondancea : 5 lotı 
Redre11eur : 1 O p. 
loıtal. danı dilf. endroitı de foura mo

dernes pouvant fabriquer cbacun 15000 
kilo de paıo par jour 

S.ıcı ii fourrage : 1500 p. • a-antı pour 
etrier : 1150 p. (aj.) 

Pierrea du Boıphore : 300 m3 

Provlslona 

Lait paatoriıe : 40 t. 

" " 24,5 t. 
Y oııhourt : 25 t. 
Haricota ıeca : 65 t. 
Y oghourt : 40 t. 
Savon : 2200 k. (aj.) 
Haricotı ıecs : 7 t. 
Savon: 1000 k. 
Beurre : 2b00 k. (aj.) 
Lait : 59 t. - yoghourt : 15300 ta11eı; (aj.) 
Oeufı : 455000 p. (aj.) 
Orae: 45 t. 
Avoine : 75 t. 
Foin: 150 t. 
Paille : 30 t. 
Tiıeı do paille : 20 t. 
Ble: 2,5 t. 
Millet: 1,5 t. 
Son: 15 t. 
Trefle : 105 t. 
Lailue, f eveı et pelit& poiı verta : 25 t. 
Carrottea : 25 t. 1 
Betteraves : 25 t. 
Choux: 25 t. 
Epinardı : 25 t. 
Viande de boouf : 95 t. 

Pli c eh. 

Publique 

Gre ii gre 
Publıquc 

Gıe iı gre 

" 
" Publıque 

" Gre a gre 

" Publique 

Publique 

Pli cach. 
Publique 

" Pli cach. 

" Gre iı gre 

" 

114000 -

7~0 -
750 
42j -

3750 -

1050 -

6000 -
3675 -
4000 -
9750 -
6400 -
770 -
980 -

Publique le k. O 35 
Gre a gre le k. ı 15 

,, 1" p. O 12et0 05 
" le! p. O Ul,75 

Publique ' 2-475 -
Pli cacb. 5250 -

• 
" Publique 

Gre a rr' 

" • 
Pli cacb. 
Publique 

" 
" 
" 

8250 -
750 -
400 -
175 -
~6l 50 
525 -

6300 -
3062 -
4375 -
4375 -
3052 -

" 4062 -
Pli cacb. 20900 -

B) Adjudications a la surenchere 

Fılmı camelotH 

8550 -

206 25 

400 -

28 -

111 50 

72 -
55 50 
56 25 
31 88 

117 -
281 25 

78 75 

450 -
276 -
300 -
732 -
480 -
57 75 
73 50 

241 50 
38-

580 12 
185 63 
393 75 
618 75 
56 25 
30 -
lJ 13 
19 75 
39 38 

473 -
229 65 
328 13 
528 13 
229 65 
~29 65 

1567 50 

Defterdıırat lıt. 

Com. Acb. lnt. Tophane 
23-5-39 14 -
23-5·39 ı 4 30 

Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 5-6-39 15 -

9~me Expl. Cb. de fer Etat Sirkeci 3-6-39 11 

Sumer BankDir Fabr.Fer Acier Karabük 2-S-39 14 

H6pital Reg. Gireaon 
Com. Ach. lot. Tophıme 
Minist. loslruct. Pub. Ank. 

29-5-39 15 -
2l-5-39 13 30 
6-~-39 15 -

Com. Ach. Conım. Milıt. Iıt. Fındıklı 2?-5-39 

" 
" " ~ 

9eme Eıı:pl. Ch. Fer Et..t Sirkeci 
Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 

22-5-39 
23·5-39 
2J---39 
3 l-5-3J 
8-6-39 

,, ,, ~-6-3H 

Dir. P.T.T. lıt. 24-5 39 
Com. Acb. Mln. Def. Nat. Aok. 20-5-39 

" " 25·5-39 
Com. Perm. Muoidp. ht. jusqu'au 20-5-39 

10 -
lO -
10 30 
10-
11 -
14 -
14 -
l:i 30 
il -
il -

Com. Ach Div. Lüleburgaz 25-5-39 11 -

Com. Perm Muoicip. llt. 29-5-39 14 30 

Com. Acb. Comm. Milit. lıt. Fındıklı 

• 

" 
,, 

5-6-39 
5-6-39 
6-6-39 
6-ö-39 
6-6-39 

Com. Ach. Mil. Gireson juıqu'au 9-6-39 

" . 9-6-39 
Command. Ecole Geodarmerie Silifke 26-5-39 
Com. Ach. Lycees lst. 24-5-39 

" 
" " Com. Acb. Etablis. Hyıieoe Ank. 

" " 
" " ,, " 
" " 

" 
" " ,, " 
" " 
" 

,, 
" " 
" " 
" 

,, 
Com. Acb Div. Siird 

24-5-39 
24-5-39 
5-6-39 
5-6-39 
5~39 

5-6-39 
5-6-39 
5-6-39 
5-6-39 
5-6-39 
5-6-39 
5-6-39 
5-t>-39 
56-39 
5-6-39 
5.s.39 
5-6-39 

15 -
15 30 
14 30 
il -
15 -

10-
IO-
10 -

' 1 
il -
il 
il 
11 
11 
il 
11 
11 
il 
11 
11 -
il 
11 
il 

Com. Acb. Academie Guırre 22-5-39 15 -

Müteahhitlerin 

Cumartesi 20.5.939 

Siird şehrine i1ale dilecek içme suyu te1i1atı (Siird Bel~ 
İakilip kıısısbası ıu projui tanzimi (İskilip Beled.) No 1 
A.kıaray kasnbesınırı imar planı tan.ı:imi (AkHrııy Betecf.) 
Adlıye binası inş (Kastamonu Nafıa Müd.) No 1044 
Derahane ııreaı, çöp kutU!;u. yazıhane koltutu, sandal1' 

(Anlr. Mektepler SAK.) No 1049 
Arozöz (Bor BeJ,.d.) No 1052 
Ekmek ve rşya (Ş. Karalıisar C. MOcfdeium.) No 1055 
Asansör tesiaah (Sivas fnhisı:rlar Ba,müd.) No 1055 
İzmir incir ve Üzüm brım kooper tıfinin Manisa, Turt' 

lıhlı. depol: rır ın C!l~~trık hsisııh fer.ni keşifnameleri-' 
mi (lzmir incir ve Uzüm Tarım Koop.) No 1058 

Amerikan bni terlik ve hasta kaputu (Oıdu Meıııl 
No 1058 

Erzak (Ordu Mtml~kc-t Hut.) No 1(158 
Çeşme inşaatı ISeydı,ehir Beled.) No 1058 

Pazar 21.5.939 

Kay~eri hük~met konağı inş. (Kayseri Naf!a Müd.) No. ~il '° 
Yerlı malı yuolü kumaş (Alpullu Trakya Ötretblen OV 

No 1055 

Memento des 

Samedi 20.5.939 

Adduclion eau potable ville Siird (Municip. Siird) No 1 
Dressement projel pour adduction eau potable yille 

nicip. 1 kilip) No 1041 
Dressement plan restauration bourg Akıaray 

No 1014 
Constr. bat Palais Juıtice (Dir. Trn. Pub. Kaatalll 
Bancs pour classe, boite d'ordure, pupitre fauteuill' 

chaise (Com. Ach. Ecolea Ank.) No 1049 
Arroseuııe (Municip. Bor) No 1 Oa2 
Pbin ete. tProcureur Gen. Ş. Karahiear) No 10~5 
lnıtal. ascenseur (Dir. Monopolu Sins) No 1055 
Drcssement 'dev~s technique pr. in~tal. el.ectriqueı a11• ~ 

la cooperatıve dea ventes agrıcolea a Maaiıa, T11rra 
lıblı (Cooperatıf Veotes Agricolea raiıloı et fit" 
No ıosr:s 

Toile americaine, pantoufle et capotea pr. maladea (tlJ 
Ordu) No 1058 

Proviıion (Hopitale Reg. Ordu) No 1058 
Constr. fontaine (Municıp. Seydişehir) No I058 

Dimanche 2' .5.939 

Constr. Konak ıouvernemental (Oir. Trav. Pub. 
Etoffe en laine (Dir. Culture Babaeıkij No 1055 

b) MUZAYEDE Le 

Af yon Orman Bölge Şefliğinden : 
vı• 

1 - Sandıklı kazasının 12 saat meaafeıinde ~ 
varında ahırdağı ormnmnın keçi kale~i nıevJdinde~1' 
plan· ve şartnamede yazılı 250 adet muadili 139 
dikili diff•klik çam ağacının mukavele tarihinden jtJ ,1 
zarfında çıkarılmak üzere l l.3.939 tarihinden itiblt 
müôdrtle satı~a çıkanlmı~tır. 0-

2 - Satış 26 5.939 cuma günü saat 14 de Af1 
idarı>sinde serbest açık arttırma ile yapılacaktır. 

3 - Heheı gayrimenkul metre mikibının ınub' 
deli 460 kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 48 lira 5 k.uruotur. 
5 - Şartname ve mukavelename projelerini 

yenler bu müddet içinrle Afyon orman idırteıoe 111 
bilirler. ~ 

1 tanbul İkinci icra Me,murluğundını : ~ 
Bir borçtan dolayı haciz altında olup parayıı ~ \ 

karar verilen Doyç markalı 8 silindirli kullaoılOJlj 1 

taksi otomobilin 27 5.939 cumartesi saat 12 delJ ti '1 
Taksimde Merkez garajı önünde açık artırma ile ~ · 
dilecektir. Kıymetini bulmadığı takdirde ikiPOI ~ 
31.5.939 çarşamba saat 12 den 14 e kadar ayP1 ~ 
edilecektir. lsteklılerin mahallinde hazır bulunact1' \ 
müracaatları il~n olunur. ~ıı 


