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Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin mesleki Organıdır 

Güzel Trakyamızda 
Kalkınma 

Trakyamn ekorıonıi ve ziraat kalkınması Jwk· 
kında yazdıklarwıı::. Trnkyalılar arasında geniş bir 

aldka uya11dırmışlır. Gıi::el Trakyamı::.m yarmm en 

yüksek randımanlı bir mmtnka olae<ığına dr.l<ilcl 
eden devamlı ve sistemli çalışmalarla diğer 111111/n

kalarımıza bir misal teşkil eclecefjirıe şıiphe yoktıır. 

Trakyanm:da bir kaç sene<leııbui bnslamış olan 
faaliyetin vermekle olduğu parlak rıelicelcr bfüım 

Trakyalılaruı yiızıimi aiJartacak mahiyı•!tı•<iır. Bu 

hu.'iusla alclı?Jırmz kıymetli malıinıat göksiimiizii. ifti

harla l:.cıbarlacak kadar parlaktır. Çıinkii, Trakya 

sürallı haluelerle inkişaf sahcısuula ilerlemekleılir. 

* • • 
l••ltyanan ileri kültür hareket- I geçen hayattan sonra bunlar bt ş 

hayvan gıdası birinci de- I OD köyün içinde ve aroek fidan· 
ele alınmıthr. 320 köy lıtın batrnda bir yıllık verimini 

'ade üç senedenberi yon- gördükten sonra mubakkakki dev-
~~aktalan açılmakta •• bun· let için birınci safta tutulacak bir 
lr yandan kcodilikleriodea iş ve harekettir. 
diti gibi bir yandan da Buı.ların küçük ve mütevazı 

•, kıraç yonca tohumu getir· odalannda yayım seriıinio küçilcek 
, ~ ıuretiyle her 1ene bu mik: eıercikleri bir yanda avadanlıkları, 
'ıenİflik artırılmaktadır. Yq tohum çe,itleri, Tarim dergileri 

..: kayıeridea, Kıraç yonca· dikkatı çeker. Bazıla.n bir bisiklet 
ti&ı.~ra, E.kitehir ve Türkgel- tedarik ederek köylerini bununla 
'6'ülderiaden temin edilmekte- dolattıklannı aörmekteyiz. 

t kaç fÜD 6oce Kuleli köy Etitmenlu de böyle batladı. 
taiade fÖyle bir heaap yapan İlk yıl tecrübeai verimi ümidin dı

)'etittirici köylüler araaıuda tmda j'Öıterince daha geniş ölçii· 
0

lllki : bir dönüm yonca her de vo bütün bir hızla devlet proft
bir araba kuru yonca verir, ramı olarak ele alındı ve böylece 

~e, kerre biçildi, bet a- 30.000 köyün ışığa kavuşmaaı ve 
Oldu, Bu da göıteriyor ki iyi büyük millet kültürü üzerinde yep· 
b bir yonca tarla1uı ın bir de- yeni bir yol açılmasına imkan ve

. ~~e köyün bir evini kurtara- rilmitl!r· Büyük iokılab rejimi böy· 
ı, ~ dekarlık yonca eken bır ledir. ihtiyaç ve hadisder karıısm 

ııe bir kısmını da yaf veya da ıondajını yapar, veriminı gö
'-tabiliyor. Gıduız ve avu• rür a-öımez bütün hızı ile çullanar 
'-illan yerine kıım depoıuna ve ocu bırakmaz. işte tarımbaşı
b kır yoncayı karıthrarak ları da böyle olacakbr. Onun iş 

hem hayvan j'ldaıı olur, başında 10.0ııO lerle fidanı naııl 
~ ıGtünü artırır ve hem de yet.ştirditini, maktalarrnı, it ve to

• e111aımı bozmadan ilkbaharı hum ııraamı hastalıklarla ı;ava•ı 
... ' ... t 

o\tıb • ~ "Lü • ld arı, tavuk, , tavşan h,taıı.yonlarıoıı, 
a, ıne5.oe, O& zune o u- k'' ı- d k tibi t t t k oy uye amızlı vermek ve mü-avu una, avpnına, e o- d 1 · . 

İQ b . 1. k il d ba e e etmek tarzları ve ımeceyı 
1_ , u verım ı o anna a . .. . 
-.clır O . . b öt kullanma tar.ıı, koyl.:rı dolaıması 
ı.. • nun ıçm unu reoen . 
~IQ t d kö ı·ı · d' l ve hele: on bınden aşatı olmamak 

ı a an y u er tım ı ya _ O 
000 

. 
~.. t h kt d V uzcre 5 . e kadar kavak çehk-oa o um arama a ır. e . . . .. . 

d 1 d k. T '- d b . lerı yetııtırme yolunu gormek bır 
iı o ayı ır ı reaya a u ı- . . 
"ttj d d k t .1 k zevktır. 14 ıle 19 yaılan araıınc!a 

ercce e ıyme ~erı me - b . . · . · 
ııı: olan ve eş ıınıflı ı k tahsılını bı-
",Ollektif köy fidanlıkları : De- tirmek ıureti ile c.rtaya çıkan prıı

lü biitüo kollektif köy f,. tik ve kuvveıli köy gençlerinde 
'1ara pllo ve pro~ramlı çalıı- beliren gurur ve benliği seyrtt-
~t" araaına. Örnek yoocahkları mek ve onun verditi heaapl.uı 

lllıttır. Bır dekardan bet de- dinlemek başlıca bir hazdır. Bir 
ltadar yonca maktalan ve avuc tırtılı bile köylerde ve ataç· 

•tQ yetiftirme tartlan biitün larda yer bulmaaıoa tabnmmül e
röıü 6nüne .erilmiştir. demiyen, güneşten yanmış tünç 

ta fıdanhkla~ bunlan gelir ıimaaı, bıçak, destere ve küçük 
. \ti olarak dabı kullanmakta· baltası, ııt• topuzu onun en birinci 
"41.;e fidanlıtının ilci üç yüz li- yardımcılarıdır.Binlerle ve binlerle 

01
101 kaydederaek güzel bir yaptığı aııların hemen tamamile 

l"'ı~br. l l9J6 d tuttuğunu gören köylü onunla daha , ... qı arı : a arz ve • . 

~' td'I t b t üb 1 rl çok sevınıyor ve bağrına basıyor. 
ı en arım atı ecr e e . 

it B '-*( t Zi t V Şımdi bu kanaldan büUln köy-•tYeaa e ve raa e- . . 
tti.. ta . b l lere fidan, aşıcılık, kavak yetı•-uce ıvıp uyuru mut ve . . . . 
t • ı dıt d tırmeaı atet gıbı aarmııtır. o ıene yerı o ma ın an . . k' 

\ta h k t · M h 1 ~ Eğıtmenlerio zıraatta ı rolü : are e e geçmeaı a a u 
itte b k l t Bir yandan da eğitmenler tek ba-.._ ıra ı mif ır. 

1't•-b 1 Tn k' Cu h tına köylü ile birlikte açtıtı ve 'ti ... atı an ur ıye m u-
lçin iiç ıenedeoberi Trakya· yetiştirdiği fidanlıklar da ötekiler 

~bi._ dil · bi va dereceıinde oldutunu hemen söy· 
11 e en yepyenı r r- . 

'Ve tatbik hareketine gOzel lemeliyız • . ?~ deka~hk !fa.köy 
._, e ll l 'ld't' n fidanlığı otıtmenlerm elındedir. ),_ ~ me er e geçı ı ı :sama . . . 
~-r · · ti 1 al Aotna 15,000 kavak çeliti yetiştırmıt, ta· 

ıyı ne ce er• ınaca.-

'-'•- t ş· eli • t bı'r vuk, tavtan iıtaıyonlarını, anları o -lf ı. ım IH am 
Pratik •• toprak QaeriDd• idare ediyor. Y oacayı o yelittir-

a) MUNAKASALAR MEMLEKET 
HABERLERi inşaat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

İngiliz firmaları 
piyasadan deri tiftiği 

topluyorlar .. 
lngiltere firmaları için piyasa-

larımızdan deri tiftiği toplanmak
tadır. Dün kilosu 75-80 kuruş a
rasında 7 bin kilo aatılmıştır. Al
manya için de kilosu 75 kuruştan 
115000 kiloluk bir parti kaba~tiftik 
satılmıştır. Yerli fabrikalar için de 
kilosu 62 kuruştan 15 bin kilo 
yapak mübayaa edilmiştir. Ana
dolu yapaklarından 1 15 balya ki- 1 

losu 52 kuruştan verilmiştir. An
kara yapakları ise 53.5 kuruştan 

yü:ı balya satılmıştır. Bu mallar 
Sovyetler Birliti için toplanmış-

Bu miktann 3000 kilosu Kopenha
ga ve 2030 kiloıu Kolombiyaya 
ihraç olunmuştur. Ayrıca !0195 
kilo iç ceviz Almaoyaya ihraç e
dilmiştir. İstaobulda tüccar elind• 
ıtok kalmamış gibidir. Bu seneki 
fındık ve ceviz mahsülünüo he
men yüzde doksanı aatılwış ve 
elden çıkarılmış lır. 

t.r. -·-Son haftanın ihracat. 
1 

Mayısın üçüncü haftası içinde 1 

limanımızdan mubtelif memleket
lere 179 bin lira tutan ihracat 
maddeleri sevkolunmuştur. liu 
miktarın 74489 lıralığı tiftik, 60871 
lirası tütündür, ! 

Göoderıleo mallar arasında cevız 
kütüğü, balmumu, koyun, kuzu, 
oğlak, keçi derileri, muhtelif hu· 
buoat vardır. Sa ihracatın 104926 
lıralık kıımı Almanyaya gönderil· ı 
miştir. Fmlandiyaya 84bö7 kilo 
tütün ihraç olunmuştur. Polooyaya 
da mühım miktarda tütün aatıl

mışhr . 
__ ._..:Ç"..._ __ -._.~---

iç fındık ihracatı 
Geçen hafta içinde fı ı dık mın· 

takalarımızdao ihraç olunan iç 
fındık miktarı 5U50 kilo kadardır. 

nw 

Ankara Borsası 
26·5-939 

ÇEKLER 

Loodra 5.93 

Nevyork l26.66 
Pariı ö.8550 

Milin o 6.66 
Cenevre 28 5275 
Arusterdam 68.0525 
Berlio 50.7925 

Brüluel 2l.5635 
Atina l.0825 

Sofya 1.56 
Madrit 14.o.15 
Vartova 23.834 

Buda peşte 24.842.i 

Bükreş 0.9050 
Belgrad 2 8925 
Yokohama 34.62 
Stokholm 30.55 
Moıkova 23.90'l5 

ESHAM ve TAHViLAT 

1938 % 5 İkramiyeli 19.08 

•• 
miş, anaç ıneyva ve damızlıkları yer yer maballinde 5'lihiyctle 
o ekmi,. Hiç olmazsa elli bin fi. yapılır, yaptırılır, haber verilir. 
dan yetiştiren çeşitli ve meyvah Yapılmıyao işlere yükıt!k makam• 
meyvasız tohumları o yelİ§tİrmiş, larıa müdaheleıi istenir. 
200 lir.s aarfile köyüo deresınden, Şimdi görülüyor ki Nahiye 
motör koyarak on dekarıık sula- Müdürleri, Kaymakamlar, Valilik
ma bareketini o yapmış ve iş ar· ı ler ve Umumi Müfettişlık bir ida
kadaıtlan ile el ele vermistir. Biraz re külçesi halinde birbirine bat
wotöreülükten anlayan köy katibi lanmış, iş zincirinin halkalan ta
de onunla biıleşmi§tir. Ara sıra rımbaşı, eğitmenler ve köy idare• 
uğrayan Havsa tarımbaşısı onlarla cileri teşkil eylemiştir. Bualar Ü• 

konuşmakta bulunmuştur. zerinde ayrıca arıların ve anlık
larıo teftışlerini ve yeni bir hare
ket olan tavuk ve tavtancılık iş

ler.ni teknitine uydurmak rentabl 
bir duruma ıokuıak ayrıca iJare 
makamlaıının vazifeıidir 

Yanı başında tarımbaşı ile i
dare olunan Lalapaşa, Süleoğlu, 

ioecik fidanlıkları aralığında Ar· 
paç köyü fidanlığı da etitmen 
tarafından yetiştirilip idare edi
liyor. 

Şimdi bütün bu tarımbaşı fi
daolıklannıo tutan 80 i aş

mıştır. Aralanoda on dekardan 
ıekıen dekara kadar olanlarını 

düşünmelidir ve bunlara ek olarak 
en az daha 80 fidımhğın eğıtınen
ler tarafından kendi köylerinde a· 

çılıp idare edildığini derhal kabul 
edebiliriz, Kaza merkezlerinde bu· 
lunan ziraat muallımleri hemen 

bepıinio ağraoomu gibidir. Di· 
reklifi onlar verir. Ekıik gedikle· 
rini onlar kaoalmdan isterler. 
Bunlarm daha üstünde de Mü· 

dürler ve hepsinin nazımı da U· 
mumi Müfettişliğin Ziraat Müta· 

virlitidir. Müdürlerin ve Müşavir

lerin teftişleri raporlar halinde 
bildirilir. En çotu parça parça ve 

Trakyamııın yetiştirmekte ol
dutu muhtelif mahsulat aramda 
meyvah ve meyvasıı ağaçlara 

çok ehemmiyet verilmektedir. 
Bunun en bariz miaalleri yeoi ya
pılmış olan fidanhklardır. Bu arada 
üç buçuk milyon ka•ak ataçı ye
tiştirilmiş olması şayanı kayıddır, 

1936 ,eneıinde yalnız 300 bin 
kavak ,yctiştirılmiş iken 1937 de 
bu miktar 750 bine ve 1938 de 
1 ,069,000 adedine \ e bu sene bir 
buçuk milyona iblat edilmittir. 
Bu artış çok mühim bir varlık 

teşkil etmektedir. 
Trakyada diğer muhtelif mah• 

ıulat iç.in yapılmakta olan ve o
kuyucularımızı memnun edecek 
ve taktirle karşılanacak işleri de 
sırası geldikçe yazacatıı. 

L. A. KENBER 

Mılli Müdafaa Veka.leti Satmalrna KomiıyooulJdan : 

Keşif bedeli 161804 lira 82 kuruş olan Ankarada Muha
fız alayı hayvanları için iki tane ahır inoaatı kapah zarfla ek
ı:;iltıııeye konulmu~tur. Eksiltmesi 12 6.939 pazartesi günü saat 
l t nedir. tık teminatı 9340 lira 24 kuruş o 1up şartnamesi 810 
kuruş mukabilinde Ankarada komisyondan almabilir. Ekail
tmeye gireceklerin knnurıi teminat ve 2490 sayılı kanunun 
2, 3 cü maddelerinde yazılı belgelerle ve bu gıbi işlerle işti

gal ettiklerine dair Ticaret odasından alacakları v~saikle birlik
te zarflarmı ihale saatinden bir saat evveline kadar Ankarada 
M. M Vekaleti !:>atınalma komisyonuna vermeleri. 

* • * Keşif bedeli 80902 lira 41 kuruş olan Ankarada 32 
alay hayvanları için bir tane akır İn§aatı kapalı zarfla eksiltme· 
ye konulmuştur. Eksiltmesi 12.6.939 pazartesi günü saat 15 
dedir. İlk teminat 5295 lira 12 kuruş olup şartnamesi 405 ku
ruşa Ank.arada Komisyondan a l ınabilir. Ellsiltmeye girecekle
rin kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde 
yazıla belgelerle ve bu F:ibi i§lerle iıt igal ettiklerine dair Tica
r~t odasından alacakları vesikalarla birlikte zarflarını ihale saa
tinden bir saat evveline kadar Ankarada M. M. VekAleti Satı
nalma komisyonuna vermeleri. ----

Bornova Belediyeıinden : 

Borııova küçük çay mecrası yapılacaktır. 
Eksilme 14 6.939 çarşamba günü saat onda açık olarak 

yapılacaktır. 

Muhammen bedel 3312 lira 9S kuruotur. 
Muvakkat teminat 249 liradır. 
Şeraiti arılamak istiyenlerio Bornova belediyesine müra

caatları. 

Sivas Belediye Riyasetinden 

839 lira 1.0 kuruı bPdeli kı>şitli Alibaba mahall~si kazan· 
cıtar sokağındaki yol yaptırıhcaktır. 

~ ı t • ·ı · f • ..; 1
Pr \1 1 i 1 iü i d ·n h ·ıl~l~il verılır. ,{ . .., 

Muvakkat teminat 62 lira 90 kuruştur. 
Talip olanların 29.5.939 tarihine tesadüf eden pazartesi gü

nü !aat 14 de belediye encümenine müracaatları ilAn olunur. 

İzmir Releciiye ... inden : 
Aıizakyiirrk Buharının 9 P.ylül mısydanınıfan itibuen 

1396 c;ayılı ı::okıığP kadar olım kısmanda paket t~şladyle :\200 
mf'tre mıırabb ı yeniden dö~ .. ıne yaptırılması baş mühendis ıik

teki ke~if ve şartnamesi veçhHe kapalı Z!lrfö eksiltmeye konul
mu;tur. Muhammt>n bedtıli 16,400 lira olup ihalesi 13.6.939 
salı günü s::ıat 17 dedir 2490 sayılı kanunun taritah dabiliude 
hazırlanmış teklıt mektupları ihale günü azami saat 16 ya ka· 
dar encümende riyasete verirler. Muvakkat teminatı 1230 li
radır. 

* • • Baııınahane ı tasyonu civarıuda yapıl cak sebze ve 
nıeyva hılı baş miihendıslikten 18 lira 16 kuruş makabilinde 
tedarik edılecek keşıf, fenni ve mali şartname ve proje ile va
hidi fiyat cetveli veçhile yeniden kapalı zarfla eksiltmeye ko
nı1lmuştur. Muhammen bedeli üç yüz altını§ dokuz bin yüz 
beş lira 25 kuruş olup ihale:;i 13.6.939 salı günü saat 1'7 de· 
dır. 2490 sayılı kanunun tarifalı dahilinde hazırlanmış teklif 
meUupları ihale günü azami sut 16 ya kadar encümende rj
yasete verilir. Muvakkat teminatı 18514 lira 20 kuruştur. 

•••Gazi ve f, vzıpsşa h•lnrları arasındaki doktor Hulfisibey 
caddesiııin iki tarafına kordon çekılmesi baş mübendisliktf'ki 
k .. şif ve şartnamesi veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. Mu
hammen bedeli 1015 lira olup ihalesi 9.6.939 cuma günü saat 
16 dadır. İştirak edecekler 77 liralık. teminat makbuzu ile en• 
cü mene gelirler • 

İstanbul Üniversiteıi A. E. P. Komısyonundan: 

Gureba hastanesinde yapılan paviyonlarm 4431,29 lira 
keşifli su ı;antrah inşaatı için 25.5.939 tarilainde yapılan açık 
eksiltmesine istekJi gelmediğinden adı geçrn it 5.6 939 pazar
tesi günü saat 15 te Rektörlükte ayni şartlarla açık eksiltmiye 
kooulmu§tur. 



...,.-Münakaııa Gazete•I 

Bu gün ilan olunan münakasa ve m_üzayedeler Listesi 
Cinai Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

A) 1
11

ı1ünakasalar 

ın,aat, Tamirat, Nafia ı,ıeri, Malzeme Harita 

Döşeme yap.: 3Wıı m 2 Kapalı z. 
Sebıe •e meyva hali inş. (şart. 18, 16 L.) ,, 
Gazi ve F evzipaşa bulvarları arumdaki Aç. ekı. 

Dr. Hulusi bey cad. iki tarafına kor· 
don çekılmeıi 

Ali Baba mahallesi lsazancılar sok. yol yap. - -
Bornova küçük çay mecrası yap. Aç. eks. 
Erdek kasabası hahhaıır baritaaınını alımı Kapalı z. 

(temd) 
Gureba baıt. pavyonlarının ıu teıisatı Aç. eks. 

(temd.) • 

16400 -
369103 25 

1015 -

839 20 
3312 95 
2000 -

4431 29 

1230 -
18514 20 

77 -

62 HO 
249 -
150 -

İzıııir Belediyesi 13-6-39 17 -
,, ,, 13-6-39 17 -
,, ,, 9-6-39 16 -

Sıvaı ,, 29-5-39 14 -
Bornova ,, 14-6-39 10 -
Erdek Bel diyesi 7-6-39 15 -

İst. Üniversitesi SAK. 5-6-39 15 -

llAçlar, Kllnlk ve ispençiyari aUH, Hastane Lvz· 
Naftalin: 200 k. Paz. Tophane Lvz. SAK. 29-5-39 10 30 
Klor gazı: 20 tfip (temd.) 1700 - 127 50 Ank. Belediyui 6-6-39 10 30 
Muhtelif ilaç Aç. eka. 1800 - Türkkuşu Gen. Direk. Ank. 8-6-39 15 -
Laboratuvar ve revir malzemesi ,, 1750 - ,, ,, 8-6-39 15 -
Pansımanhane ve amelyathane a.calzemesi ,, 1600 -- ,, ,, 8-6-39 15 -

ve tesbit aletleri 
Rontgen cihazı ve diyatermi makinesi ,, 2500 - ,, ,, 8-6-39 15 -

Elektrlk-Havagazı-Kalorlfer ,teslsatve malzemesi) 

Elektrik malzemesi: 47 kalem 
Dizel motörlü elektrik grupu 61 O beygir 

kuvvetinde (şart. 164 krş.) (temd.) 
Dizel motörlü elektrik grupu 300 beygir 

kuvvetinde (temd.) • 
14-6-39 da yapılacağı ilan ~dilen Dizel mo· 

törlü elektrik a-rupu münakasası talik 
olundu 

Paz. 
Kapalı z. 

,, 

32750 

17200 -

Mensucat, Elblse, Kundura, Çamaşır v.s. 

Yaı.lık elbise: 250 tak. -kıflık elbiıe 200 
tak. (taahib) 

Pijama: 200 takım 
Elbise imalı: 1000 takım 

Aç. eks. beh. 8 50 
ve 19 50 

Paz 490 -
Kapalı z. beh. l J -

Matbaa işleri .. Kırtasiye Yazıhane Levazımı 
Evrakı matbua ~abettirilmesi 564 ·_ 
Genel buyrukları bastırılması: 38 formalık Aç. eks. 950 -

Kereste, Tahta ve saire 

Muhtelif kereste 
Anbalaj tahtau 2X20X4 ebadında 

Nakllyat Boşaltma - YUkletme 

Kömür tahmil ve tahliyesi: 3:>000 t. 
İnhisarlar mamulatı nakli (temd.) 

Paz. 
,. 

Pa:ı. 

,, 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

O, 10 maden kömürü: 151 O t. 
Madeni yat: 700 k.-makina yağı: 700 k. 

greı yatı: 250 k. 

MUteferrlk 

Kapalı z. 
Paz. 

456 33 
80 -

16500 -
402 -

Granit parke taşı: 100000 ad. 
Boya ve levazımı 
Sii'ara makinaıı: 3 ad. (•art. 140 kr.) 

(temd.) 

Kapalı 2. 

Paz. 
13000 -

153 73 
z. 28000 -Kapalı 

Arazöz: 1 ad. · (temd.) ,, 

Ekıkavatör ve Dizel motörü tamiri (temd.) Aç. eks. 
Çuval: 10000 adet 

Cilalı parlak çini: 50000 ad.-mat çini: 
5000 ad. 

Pirinçten kondenıe kazan borusu: 1500 ad. 
Sürat kontrol ıaab bandı: 700 rulo 

Erzak, Zahire Et, ve Sebze· 

Ekmek, sadeyaf, yumurta, yoğurt, sığır 
eti peynir v.s. 

Dana eti: 800 k. 
Erzak: 23 kalem 
Ekmek: 10 t 

Yulaf 
Toz teker 

(B MUzayedeler 

Aç. eks. 

" Aç.elu. 

Aç. eks. 

,, 
,, 
,, 

Paz. 

• 

Ahşap bina ankazlan Aç. art. 
Çimento ve mozaik telis çuyallan, 2608 ad. ,, 
Yonga: 30 t. ,, 
DGkkin ankazı Paz. 
Rotatif tabı makina11 Frankental marka: 1 ad. ,, 

Ceviz kaplama yatak ve yemek odaları ta· Aç. art. 
kımlan • .ı. •• eıyaıı 

2000 -

3400 -

4125 -
700 -

200 -
1354 25 
800 -

J200 -
1850 -

720 -
521 60 

k. O Ol 
12 -

75 - Tophane Lvz. SAK. 
2456 25 M. M. V. SAK. 

29-5-39 14 15 
19-7-39 15 -

1290 -

73 50 
825 -

42 57 
71 -

68 45 
12 -

761 25 

1237 -
69 30 

975 -
23 06 

2100 -

150 -

255 -

309 38 
52 50 

15 -
102-
60-

180 -
277 50 

40 -
22-

1 80 

,, ,, 

,, ,, 

Kayıeri Kdltür Direk. 

İst. Belediyesi 
İıt. Sıhhi Müesseseler SAK. 

Sıvas Belediyesi 
Gümrük ve İnhisarlar Vek. Ank. 

İst. Belediyeıi 
Tophane Lvz. SAK. 

D. O. Y. 8 inci işletmesi İzmir 
Ank. inhisarlar Batmüd. 

İzmir Belediyesi 
fst. Belediyesi 

fzmir Be tediyesi 
İst. Belediyesi 
inhisarlar U. Müd. 

Niğde Ankara İst. ve Mersin Bele
diyeleri 

Kocaeli Vilayeti 
Malatya bez ve iplik Fabr. T.A.Ş. 

Anl(. Yenişehir P. K. 2 
D. O. Y. Haydarpaşa 

" . 
,, Jt 

Lüleburgaz Etitme Kuuu Direk. 

İzmir Belediyesi 
,, ,, 
Jt Jt 

Tophane Lvz. SAK. 
,, ,, 

19-7-39 15 -

2-6-39 14 -

29-S.39 14 30 
12-6-39 l 1 30 

30-5-39 14 -
13-6-39 15 -

29-5-39 14 30 
29-5-39 1 ı -

26-6-39 10 -

9-6-39 17 -
29-5-39 14 30 

9-6-39 17 -
29-5-39 ı 4 30 
14-7-39 10 30 

6-7.39 14 -

31-5-39 15 -
1-6-39 a kadar 

19-6-39 10 30 

19-6-39 10 30 
19-6-39 1 o 30 

~9 10-

9 6-39 16 -
9-6-39 16 -
9-6-39 16 -

29-5-39 13 ~o 
29-5-39 10 -

Ank. Belediyesi 9-6-39 15 -
Jt ,. 6-6-39 10 30 

Aık. Fabrikalar U. Müd. SAK. Ank. 14-6-39 14 30 
İat. Belediyesi 29.5.39 14 30 
Hali Tasfiyede Gazetecilik ve Mat· 9-6-39 10 -

baacılık T . A. Ş. fat. Yenicami 
l,hanında 2 No. lı ynzıhanede • 

Bomonti, Bulgar Çarşıaı, Arpeau· 28-5-39 10 -
yu Caddeıi Bilaiç Sokak. No. 20 

İstanbul elediyesinden: 
• ,u 

Muhammen bed. TeoıiO,,. _,, 
Şehir tiyatroıuna lüzumu olan muhtelif-~56l-;-- -68 45 

kereıte, 

Şehir tiyatrosuna lüzumu olan boya n 153 73 ~ fi 
levazımı, 

Cerrahpaşa baııtoneaine lilzumu olan 490 - 73 511 
200 takım pijama, 

Karaağa~ müesseıesi Buz fabrikaaına 462 - 69 'jJ 
700 kilo roadeni yatla 700 kilo maki· 
ne yağlama yağı ve 250 kilo gres yatı. 

Yukarıda muhammen bedelleri yaı:ılı işler ayrı ayrı .~ 
~arlığa konulmuştur. Evrakı Eocfiaıen kaleminde görüleb~ 
istekliler hizalarında yazılı temioat makbuz veya mektll pJI 
birlikte 29.5.939 pazartesi günü aaat 14,30 Daimi Encülll' 
bulunmalıdırlar. 

• • • 
Hepsine 12 lira bedel tahmin olunan Galatada Yeoi1'•~ 

caddesinde eski 1 yeni 71 numaralı dükkinıu ankazı satıldl 6 
üzre pazarl ığa konulmuştur. Evralıı En~ümen k1tlemiod• •

1
, 

rülebilir. İstekliler 1 lira 80 kurutluk teminat makbuı •'j 
~ektubıle birlikte 29.5 939 pazartesi günü ıaat 14,30 da O 
mi Encümende bulunmalıdırlar. 

İlaçlar, Klinik ve ispençiyari al at, Hastane Lt 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonuod•11 

200 kilo naftalin alınacaktır. Pazarlıkla eksilt 
29.5.93!1 pazartesi günü saat J0,30 da Tophane İst. Lf'· 
sa. al. ko. da pazarlıkla alınacaktır. İsteklilerin kat'i 
minatHırile beUi ıaatte Ko. na gelmeleri. 

Elektrik, Havaga.zı,Kalorifer (Tesisat ve ::;,...-' ı 

İstanbul Levazım Amirliği Sabnalma Komisyonuncl,_: • 

Yıldızda muhabere alayı için 47 kalem elektrik 
mesi 29.5.9J9 payartesi gilnü saat 14. 15 de Tophaued• 
mirlik satınalma ko. da pazarlıkla alınacaktır. Keşif 
da görülebilir. İsteklileri 75 lira kat'i teminatlarile bet' 
belli saatte ko. na gelmeleri. 

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Leva~ 
Gümrük ve inhisarlar VekAletinden : 

939 mali yılmda ne§r"'dilecek tahminen 38 formahi 
rıel buyruklarırı bastırılması açık eksiltmeye kunınoıtur. ~'f 

llu i~ için 9;)0 lira bedel tahmin edılmi§ olup mu• \ 
teminatı 71 lira 25 buruştur. 

İhale tJ.6.9J9 salı günü saat 15 te yapılacaktır. . ~ tQ 

İsteklilerin ihale gününden liiakal bir gün evvet iğreti 
minatını vekalet veznesine yaurmaları ve alacakları ma~b 1 
belli gün ve saatte vekalet Levazım Müdürlüğünde kurutan 
satın koıı ıisyonuna müracatları ilfin olunur. ır 

Hu işe ait ~artnaıneler her gün vekalet levazım Müdat 
ğünde görülebılır. 

Kereste, tahta ve saire 

İstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonund•O; 

2X 20X4 eb'adında 80 liralık anbalAj tahtası .ıl. 
caktır. Paza~hkla eksiltmesi 29.5.39 pazartesi günü ~ t' 
1 l de Lvz. Amirli~i sahnalma ko. da yapılacaktır. Katı ( ,. 
minatı 12 liradır. isteklilerin belli saatte Ko. na gel,- t 
leri. 

F .2~ 
Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. 

İzmir Belediyesinden : " ~~ 
Havagazı fabrikasına 1500 ton Zonguldak Zerodiı J) f 

% 10 maden kömürü satın alınması Havagazı direktatl/ 
ğünden tedarik edilecek şartnamesi veçhile kapah zarfl• Ol 
siltmeye konulmuştnr. Muhammen bedeli on altı bin bet~ 
lira olup ihalesi 9.6.939 cuma günü d&at 17 dedir. 2490 ~ 
yılı kanunun tarifab dahilinde hazırlanmış teklif mektuP11 I' 
ihale günü azami saat 16 ya kadar encilmende riyasete ~ " 
rilir. Muvakkat teminatı 1237 lira 50 kuruıtur . 

• . . ~ 

· S6mikok, çam odun ve kriple maden JdSmftrll ahaaacalrbt• 
Erzak •Ütununda Kay.eri Villyeti ilioına. 

Müteferrik 
İzmir Belediyesinden : ~· 

100 bin adet granit paket ta~ı satın alınması baş ınübe ~ 
dislıkteki şartnamesi veçhile kapalı zarfla eksiltmeye kor"

0
, 

muıtur. Muhammen bedeli li bin lira elup ihalesi 9.6.939 ° 



tİinij saat 17 dedir 249U sayılı kanunun luritatı dahilinde 
ltrımış teklif mektupları ihale günü aıami saat 16 ya kadar 
ende riyasete verilir. Muvakkat teminatı 975 liradır. 

a Bez ve İplik Fabrikaları T. A. Ş. İdare Merkt.zinden : 

Fıbrikalarımıı jpJik pak~tleri amba1lljında kullanılmak ü-
71 X 123 boyunda on bin çuval alına'=aktır. 
Nnnıunelerle beraber tekliflerin en son 1 haziran 1939 
e kadar An karada Yenişehir Posta kutusu 2 adresine 

6d)ü olarak gönderilmesi. 

Kocaeli VilAyetinden : 

~ilAyete aid bir numaralı ekskavatör makinesi ve dizel mo
laıniratına talib çıkmadığından mayısın 31 inci çarşamba 
'&at on beote ihalesi yapılmak üzere açık eksiltme müd
~latıJ mı ıtır. 
latniratın muhammen bedeli iki bin liradır. İsteklilerin 
~li lirahk muvAkkat teminat ve Ticnret OdAsı kayıd vesi· 
. o gün zıkredilen saate kadar VilAyet makamına, şartna-
1 görmek istiyenlerin de Viliyet Naha Müdürlüğüne mil· 
eri. 

Devlet Demiryollıuı İtletme U. İdaresinden : 

~rıhamm~n hedel!eriyle miktar ve vasdları a~ağıda yazılı 
P malzeme ve eşya her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 
939 pazartesi günü Mat 10,30 da Haydarp ~şada Gar bi· 
'4b·lindeki komisyon tarafından açık eksiltme usuli) le sa
~ııı 

Münakua Uaıetesl 'ı:1 May11 1939 

--~----------------------------------------------------------------------
Kayıeri Vilayeti Euciimeniodeo : 

Azami 
kilo 

Aıgari 
kilo Nevi 

3000 2500 birinci nevi aomon ekmeği 
10000 8000 ikinci nevi •omon ekmeği 

500 350 kuru aoğan 
2500 2000 toz şeker 

450 300 ince çekilmiş tuz 
9800 800 süt ve yoğurt 
7000 6500 erkek koyun eti 
200 150 pirinç UDU 

450 300 kuru fuulya 
150 100 makine unu 
800 600 makarna 
300 200 tebriye 
200 150 tomates aalça11 

3500 3000 adet yumurta 
300 250 çekirdeksiz kuru üzüm 

30[)0 2000 toaya pirinci 
2500 2000 patates . 

700 500 .ade erinmiş yat 
600 450 sabun 

3000 2000 taze aebze ve tomatu 
20000 kiriple maden kömürü 
80000 60000 ıömikok 
50000 40000 kuru çam odunu 

Memleket hastanesine ait iıimleri ve miktarları yazıh erzak 
ve mahrukııt açık eksillmıye konulmuı ve yapılacak tenzilat had
dillyık görüldüğü takdirde 31.5 93~ çor,ar.:ıba günü ibaluinin ya
pılması mukarrer bulunmuş olmaklıı taliplerin mnkur günde En
< ümeni Vilayete ıoüracaatları ilan olunur. 

r ±S2 

Müteahhitlerin Takvimi 

Cinsi Miktarı Muh. 8. % 1,5 te. Eksiltmenin 
L. K. L. K. şekli saatı 

----------
Sömikok 
Maden kömürü 
Mub. eb'atta yassı 
kayış 

50 ton 1137 50 85 31 
60. 840- · 63-

400 met. 890 - 66 7~ 

aç. eks. 15 

" 
16 
16,30 

1 ~ İdaremizin Çamaltı ve Yavşan tuzlalan için şart
nameleri mucibince yukarda cins ve miktarı yazılı 3 kalem 
malzeme hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır, 

il - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları, ek· 
siltme saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

ili - Eksiltme 8.VI 939 perşembe günü Kabataşda 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden para· 
sız alınabileceği gibi kayış numunesi de görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan giln ve 
saatlerde % 7,5 güvenme paralarile mezkur Komisyona 
gelmeleri ilan olunur. (3586) 2-4 

•••• 
1 - Şartnamesi mucibince (125) metre Bakır lior11 

teferruatile birlikte açık ekslltmeye konmuştur. 
il - Muhammen bedeli sif İstanbul (7 40) lira, muvak• 

kat teminatı 55,5 liradır. 
111 - Eksiltme 8.Vl.939 Perşembe günfi saat 14 de 

Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Ko: 
misyonunda yapılacaktır. 

Q ~caktır. . 
U ışe girmek. iıte yen 1 erin her gurup hı:ıasın da Yazılı mu· ~· 1 !!!!!!!!!!!ı"'!!!:azıs!!!!ii!!iılTi..i!!l!?!!!!!!!!SERT!!!!~·~!ı!iii!!!!!!!!!!!!!~!!!!I !'!!!!!!!!!!!!!!!İ!!!~iı!ııııi~!!!!l!IW!!ll!!!l!!IB 
lenıioat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksilt· 

iV - Şartnameler her glin sözü geçen Şubeden alı
nabilir. 

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

'llij .saatine kadar komisyon~ müracaatları l!zımdır. 
il l§e ait ıartoameler komısyondan parasız o)are k dağı· 
ledır . 

laô rulo Flaman T. 1 ve T. 3 tipi sürat kontrol saat ban• 
l!ullen bedeli 700 lira m• vakkat teminatı 52 lira 50 
t 

l~ adtıt prin~ten Kondt:nse kaıan hornsu muhammt-n 
~125 lira muvakkat teminatı ?09 lira 38 kuruotur. 

~_bin adet cililı parlak çini, ~000 adet ?1at çini mu ham· 
~eli 3400 lira muvakkat temmatı 255 lıradır. 

• • • 
ve saç ma1zemui ahnacaktu: Bak Nafıa Vcıklleti 

Zahire, et ve Sebze : 

'P Trahom Mtıcadele Hastanesi Baştabibliğinden : 

~~İantep trahom mücadele hastanesinin 1.6.939 gü· 
,.94o yılı mayıs sonuna kadar bir senelik aşağıda 
•ktarı ve muhammen kıymeti yazdı erzak1 13 5.939 
tıı itibaren miinakasaya konmuştur. 
ıı.kasa şartnamesi mezkur hastane sekreterliğinde 
r. Pazardan maada her gün müracaat edilebilir. 

l, l.6.939 perıembe günti saat 10 da Gaziantep 
'-lGcadele ıuburcu dispanseri binasında açık eksilt-

) . 
, ~Pılacaktır. 
~~ler, mu•akkat teminat makbuzlarını komisyona 
-..tllcten ıonra eksiltmeye girebileceklerdir. 

o i Miktarı Mubam. 
Asgari Azami K. 

Kilo Lira 
6300 7000 612 
3100 4000 1500 
350 400 360 
800 1000 256 
800 1000 70 
500 800 64 
3CO 500 35 
300 400 24 
400 500 25 
400 500 35 

' 400 500 80 
ıoo 200 55 
60 80 32 

300 500 30 
300 500 35 
300 400 132 

60 100 12 
50 80 27 
60 100 11 
50 100 18 
60 100 25 
15 ~ 62 

800 1000 100 
600 800 80 
150 200 26 
150 200 70 

•' 300 400 160 
150 200 38 

Pazartesi 29.5.939 

Şarjör yaylığı (Aak. Fabrikalar) No 1024 
Nikel ,, ,, No 1024 
Elektrolit tutya ,. ,, No 1051 

,, bakır ,, ,, No 1051 
Mikroalıı:op (M. M. V.) No 1026 
Yer altı kabloıu (İst. Elektrik işleri) No 1036 
Sivribi1ar K .. abası elektrik tesiutı (Sivribiur Beled.) No 1048 
Kırmızı ıuma katıdı tinbiııular U. Müd. No 1056 
Siklop çemberi ,, ,, ,, No 1050 
Moleoz kağıdı ,, ,, ,, No 105ô 
Teknik alitı ,, ,, ,, No 1056 
Alitı fenniye ,, ,, ,, No 1056 
Hallıı:eyi binasında yap. ııva, ahşap ve dö11"me işleri ile linoleyom 

ferfİ (Adana C. H. P. Başkan.) No 1052 
Ekmek (İst. Ad!iyui) No 1052 
Tavuk, piliç, tereyağ, sadeyağ, ıebıe v. s. (Ank. Nümune Haal.) 

No 1054 
(Devamı 4 üncü sayfada) 

.·-Nafıa· ;Vekaletinden .. 
12.6.939 paıartesi günü saat 15 te Ankarada Nafıa Vekaleti bi· 

naaı içinde malzeme Müdürlüğü odasında toplanan malzeme Ekıilt· 
me Komisyonunda 3231,30 lira muhammen bedelli muhtelif demir 
ve aaç malzemesinin açık eks itme uıulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnameıi ve t eferruı: tı bedelıiz olarak malzeme Mü
dürlütünden ahnabı lir. 

Muvakkat teminat 242 lira 35 kuruştur. 
İıtekl rlerin muvakkat teminat ve ıartnamesiode yazalı veaaik ile 

birlikte aynı gün saat 15 te mez~i'ır Komisyonda haıır bulunulma11 
lazımdır. (1937) (3621) 1-4 

Hristo Papazoğlu 
Diki• Maklnaları Deposu 

fatanbul, Fincancılar Yokufu, No. 28 

Her nevi Dikiş, Nakış ve Kasnak makınalarını, 
iynelerini ve diger bütün aksamını en müsait şart ve 

fiatlarle müessesemizde bulursunuz. 

1 - ( 192.000) takım likör etiketi müteahhit beeabına 

pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 
U - Pazarlık 5.Vl.939 pazartesi günü saat 16 da Ka· 

\ 

bataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

111 - Şartnam~ler her gün sözü geçen Şubeden pa
rasız alınabileceği gibi nümuneler de görülebilır. 

iV - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve 
saatte % 7,5 güvenme paralarile mezkür Komisyona gel-
meleri il4D olunur. (3631) .2-4 

meleri. . (3477) 3-4 
• • • 

Cinsi Mikdarı Muham. be. % 1,5 te. Eksiltme 
lira krş. lira krf. Şekli Saati 

---------·· ---· 
Eczayı tıbbiye 67 kal. 533 46 40 - aç. eks. 16 
Lastik çizme 840 çift 4794 - 359 55 ,, · 16,30 

1 - Liste ve şartnamesi mucibince yukarda cinı ve 
mikdarı yazılı 2 kalem malzeme açık eksiltme usuliyle sa• 
tın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli, muvakkat teminatları, eksilt~ 
me saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

ili - Eksiltme 30.V.939 Salı günü Kabataşda Levazım 
Müdüriyetindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Liste ve şnrtnameler her gün parasız, sözü ge· 
çen Şubeden alınabilir. 

V - Llstik çizmeye iştirak edecekler fiyatsız teklif
lerinin münakasa gününden üç gün evveline kadar Tuz Fen 
Şubesine vermeleri lazımdır. 

VI - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve 
saatlerde % 7 ,5 güvenme paralariyle mezkur Komisyona 
gelmeleri. (3379) 4-4 

• • • 
Cinsi miktarı muham. b. % 7,5 te. eksiltme 

Molenz kağıdı 50 top 
Alltı fenniye 60 kal. 
Teknik alatt 20 ,, 
Sarma kA. (kır- 300 top 
mızı) 

lira krş. lira krı. ıekli saatı 

500-
1515 53 
11ss ıo 

4350 - . 

37 50 paz. 14 
113 66 ,, 15,30 
131 85 " 16 
326 25 aç. eks. 16,30 

1 - Şartname ve nümunesi mucibince yukarda cinı 
ve miktarı yazılı 4 kalem malzeme hizalarında gösterilen 
urnllerle satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli, muvakkat teminat akçaları' 
eksiltme saatleri hizalarında giSıterilmiıtir. 

ili - Eksiltme 29 V.939 pazartesi günii Kabataşda Le• 
vazım Şubesi Müdürlüğündeki Alım Komisyonunda yapı· 

lacaktır. 
iV - Şartname, liste ve nilmuneler her gün sözii ge· 

çen Şubeden parasız alınabilir. 
V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen günde % 

7,5 giivenme paralarile mezkQr Komisyona gelmeleri. 
(3358) 4--4 

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

çemberi (Kapalı zarf usulile) eksiltmeye konmuştur. 
il - Muhammen bedeli beher tonun sif İstanbul 121 

lira hesabile 14760 lira, muvakkat teminatı 1107 liradır. 
ili - Eksiltme 29.5 939 pazartesi günü saat 15 de Ka

bataşda Levazım Şubesi Müdüriyetindeki Alım Komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve nümune her gün ıöıü geçen ıu· 

beden parasız alınabilir. 
V - istekliler mühürlü teklif mektubunu kanuni ve· 

saikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfları ihale saatinden bir 
saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına makbuz mu· 
kabilinde vermeleri lhımdır. (3166) 4-4 
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T ableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Mode Prix 
d'adjudicat. estimatif 

Objet de l'adjudication 
Caution. 
proviıoire 

Lleu d'adjudication et du 

Cabier deı Char~oa 
Jours Heures 

A) Adjudications au Rabais 

Conatructlona - R6paratlons - Trav. PubUcs-Mat6rlal da Conetr"ction-Cartograpttl• 

Pavaie route : 3200 m2 
Conatr. bat. halle (Cah. eh. L. 18, 16) 

Conıtr. cordon ı route Dr. Hulusıbey en-
tre boulevard Gazi et Fevzipaşa 

Conılr. route a la rue Kazancllar 
Trav. canalisation au Küçük çay 
Dressrment carte etat actuel bourg Er· 

dek : lU5 bectarcs (aj.) 
Conatr. centrale d'eau au pavillon b6pi· 

tal Gureba (aj.) 

Pli cach. 

n 
Publique 

Publique 
Pıi cach. 

Publique 

16400 -
3691115 25 

1015 -

839 20 
3312 95 
2000 -

4431 29 

1230 -
18514 '..!O 

77 -

62 90 
249 -
150 -

Municip. lzınir 
,, ,, 

,, 

" 
Sivas 

,, Born'>va 
Municip. Erdek 

Com. Ach. Universite lst. 

Prodult• Chlmlquea et Pharmacautlquas·lnatrumanta Sanltalrea-Fournlture pour HopUauıc - - --
Chlore gaze : 20 tubes (aj.) 1700 - l2f 50 Muoicip. Ankara 
Divers medicaments Publique 1800 - Oir. Gen. Türkkuşu Ankara 
Articlea de laboratoire et de revire ,, 1750 - ,, ,, 

,, pour operatiooa et paosements n 1600 - ,, ,, 
Appareilı Roentgen et diathermie n 2500 - ,, n 

Elactrlclt6·Gaz·Cnauffage Cantrai (fnsıallatlon et Matarlel) 

Materiel electr. : 47 lots Com. Ach. lnt. Tophane 
Groupe electr. a moteur Diesel de 600 

C. V. (Cah. eh. P. 164) (aj.) 

Gre e gre 
Pli cach. 32750 -

75 -
2456 25 Com. Acb. Mio Def. Nat. Ank. 

Groupe electr. a moteur Diesel de 300 
C.V. (aj.) 

L'adjudication du 14-6-39 concernant l'a· 
ebat de groupe electrique a moteur 
Dietel a ete ajournee . 

,, 

Hablllement - Ch•usaures - Tlaaus - Culra 

Uniformes d'ele: 2 O complets - id. d'hi· 
ver : 200 completı (reccif .) 

17200 - 1290 -
" 

" 
,, 

Dir. Culture Kayseri 

13-6-39 17 -
13-6-39 17 -
9-6-39 16 -

29-5-39 14 -
14·6·3~ 10 -
7-6-39 15 -

5·6-39 15 -

6-6-39 ıo 30 
8-6-39 15 -
8-6-39 15 -
8-6-39 15 -
8-6-39 15 -

29-5-39 14 ı 5 
19-7-39 15 -

19-7-39 15 -

2.f>-39 14 -

Confeclion de costume : 1000 complets 
Pyjamaa : ıoO complets 

Publique la p. 8 50 
et 19 50 

Pli cach. la p. l 1 -
Grc a gre 4!:10 -

825 -
73 50 

Dir. Hyg. et AıtSist. Soc. Cağaloılu 12-8-39 11 30 
Com. Perm. Municip. bt. . 29-5-39 14 30 

Travaux d'lmprlmerla - Papeterle 

lmprimeı 
lmpre1aioo circul.&ires de 33 for,nats 

Publique 

" 

5ti4 -
950 -

Bola de Constructlon, Planch••, Potaaux ete. 

Boiı de coostruction Gre a gre 456 33 
80 -Pıancb. pour t:mbalı .. ie d unı: diın. de " 2x20x4 

Transport • chargemant • d6chargemant 

Cbarıemeot et dechargement houilla : Gre a gre 
3500\J t. 

Trans~ort ariicles monopoliseı (aj.) 11 

Combustlbla - Carburant - Hullaa 

Charbon O. 10 : 1500 t. Plı cach 165 O -
Huile mıneral~ : 700 k. w id. pour m.ıchi- Gre a gre 462 -

ne : 700 k. • id. graise : 2j0 k. 

Dlvers 

Pierres granits : 100000 p. 
Machine pour cigarette : 3 p. (Cah. eh. 

P. 140) (aj.) 
Arroıeuıe : 1 P• (aj.) 
Rep. machine Excavateur et moleur 

Diesel (aj.) 
Sacı: IOOlO p. 

Pli cach. 

" 

" Publique 

Carreaux en fa'ieoce brillaotea: 50J00 p. • Pub!ique 
id. matea : 5000 p. 

Tuyaux de chaudiere en l•iton eoodense: ,, 
1500 p. 

Provlalona 

Viande de \leau : 800 k . 
Proviıioo : 23 lota 
Pain: 10 t. 
Avoine 
Sucre en poudre 

Publique 

" ,, 
Gre a gre 

" 
B) Adjudications a la surenchere 
Sacı en canevas tıuges de ciment: 2608 p. 
Decheta de boi• : 30 t. 
D~combres bit. en boiı 
Auto 
Troncı de noyer div. objets et fuıtls de 

cha11e 
Decombr" de boutique 

Publique 

" 
" ,, 
" 

13000 -
28000 -

200J -

3400 -

41~5 -

200 -
1354 25 
80l) -

1200 -
1850 -

521 60 
le k. O 01 

720 -
550 -
78 20 

12 -

42 57 
71 -

68 45 
12 -

761 25 

1237 -
69 30 

975 -
2100 -

15U -

255 -

309 38 

15 -
102 -
60-

180 -
277 50 

40 -
22-

41 25 

1 80 

Municip. Sivas 
Mıni:ıt. Douaneı et Mooop. Ank. 

Com. Perm Municip. lıt 

Com. Ach 1 ı t. T uphane 

Seme Expl. Ch. Fer Etat lzmir 

Dir. Princip. Monop. Aok. 

Murıicip. lzmir 
Com. Perm. Municip. iıt . 

30-5-39 14 -
13-ö-J9 15 -

29.5.39 14 30 
29-5-39 l l -

26-6-39 10 -

9-6-39 17 -
29·5-J9 J 4 .so 

Municip. lzmir 9-6·39 17 -
Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 14-7-39 10 30 

Mun;cip Nıtd•, Ist. Ank. et Meraio 
Vil. Kocaelı 

6-7-39 14 -
31-5-3~ 15 -

S.A.T. fabr. fil et toila Malatya juıqu'au 1-6-39 
Ank. Yeuişehir B.P. 2 

lere Expl. Cb. de fer Etat Haydarpaşa 19-6-39 10 30 

" " 

Municip. lzmir 

" " 
" " Com. Ach. lnt. T opbıaoe 
,, 

" 

Muoicip. Ank. 
Com. Ach. Dir. Gen. Fabr. Mil. Aok. 
Municip. Ank. 
Seme E:sploit. Cb. fer Etat lzmir 
Dir. Biens Nat. lıt. 

Coqa. Perm. Municip. lat. 

19.6-39 ıo 30 

9-6-39 
9-6-39 
9-6-39 

29-5-39 
2Q.5-39 

6-6-.39 
14-6-39 
9-6-39 

12-6-39 
5-6-Jg 

16 -
18 -
16 -
13 30 
JO-

IO 30 
14 30 
15 -
15 -
14 -

2Q.5.39 14 ao 

(3 ncü sayfadan devam) 

Pfiıkürme makinesi, bükme makinesi, keneYİr aalmaıtr• 
m.anganez ocak vııntilaUSril v. s. (D. D. Y.) No 1054 

Travers (Sümnbaok U. Müd) No 1054 
Yoğurt ve f>Üt (Çorlu Kor) No 1054 
• Müstamel eşya ve araba ankazı· (İst. Defterdarlıj'ı) No 1-
Limon (Tophane Lvz.) No 1055 
• Fırın kazıntısı ve kırıntısl (Tophane Ln.) No 1068 
Yumurta (Aok. Lvz.) No 1055 

• • Hurdn demir (Kocaeli Vil.) No 1056 
• Çam aQ-acı (Antalya Orman Müd.) No 1056 
Çay (M M V. Denız Mrk.) No 1056 
Besni Yenişehrine ıu isalasi (Besni Beled.) No 1056 
Hükumet konağı inş. (Kastamonu Nafıa Müd.) No 1056 
~kmek (Mutia Ç. Müddeium.) No 1057 
içme ıuyu tAnk. Lvz.J No 1058 
Sut, yoğurt ve koyun eti (Tekirdat Aık. SAK.) No ı058 
• Köknar tomruıu (Devlet Orman İşletme Karabük Re•ir 

No IV58 
Oto11tobil tİst. Beled.) No 1059 
Boğaz taşı ,, ,, No 1062 rJJ 
İnhııarlar mamulatı na&ılı (Adana İnhirsarlar Başmüd.) No 1 

Odun (Gireaon Memleket Hast.) No 1062 
Sabun, ekmek, sadeyat ve şeker (Yozıat Vil.) No 1064 
Saman, ot ve arpa (Ordu Baytar Müd.) No 1065 
~elediye binası tamiri (~alaty~ iımet Şarbay). No 1066 • ,ıı 

Kazan, tank v. s. f abrıka alat ve edevata (lst. Belcd.) t{ı 
Tuz çıkarma ve taflma İfı (Ank. İuhiaarlar Batmüd.) No I 

~~pl~ca ham~mı inş. (Y e'1:11ıha köyü Muhta!lıtı) No 1069. fi' 
Komur tahııııl ve tahlıyesı (O. O. Y. 4-cü işletme Kayıeril 
Dutıne ve kayıt (Tophane Lvz.) No 1069 

M emento des 

Lundi 29.5.9.if} 

Resıorhı pour charaeura lFab. Mil.) No 1024 
Nickel 11 ,, No 1024 
Zinc eleclrolite ,, ,, No 1051 
Cuivre ,, ,, ,, No 1051 
Microscobe (Min. Def. Nat.) No 1026 
Cable souterrain (Dır. Gen. Electr. lst.) No 1036 
lnstal. electr. Sivrihisar (Municip. Sivrıbiıar) No 1048 
Cerceaux Siklope (üir. Gen. Monop.) No 1050 
Papier Moleua ,, ,, ,, No 1056 
P .. pıer d'ewb .. Uage rouge (Dir. Gen. Monop.J No 1056 
lnstrumentl lechniques ,, ,, ,, No 1056 
Trav. boıaerie, enduit, poıe hnoleum danı Maiıoo dıa 

(Pıe1id. P.R.P. Adana) No 1052 
Pain (Dır. E.ca:um..t P•l ·Iİ• Juıtıce Ist.) N.:> l0j2 rl' 
Poules, pouletı, beurre, legumeı ete. (Hôp. Modele Aols·) ri' 
Machıne foulante, id. pour tordre, chanvıe, aalmastre, rtJ-' 

ganeıe, ventılateur ete. (Ch. Fer Etat) No lfö4 
Traveııı:& ~Dir. Gen Sumerbank) No 1054 
Yughourt et lait (Corps Armeıo Çorlu) No 1054 
Paııle fouı .et orge (Dır. veterinaıre Ordu) No 1065 lı 
Rep. bat. munıcıp ('ttunicip. ismet Malatya) No 1066 ı 
• Tank~, chaudierea machıneı et acces. (Muaicip. ı.t., N°1 Extractıon et transport de sel (Dir. Monop. Ank.) No ıo6 
Savoo, pain, beurre, su ere (Vll. Y ozıat) No 10.34 
Boia (Hôpıtal Reg. Gireaon) IG6? 

1
(/J 

1 ranıport artıclu mooopolısi:s (Dır. Mooop. Adana) No 
Pieıres de Bosphore (Muoicip. lıt.) No 106Z 
Auto ,, ,, No · I059 
• Trooc d'arbre (Exploit. Foret Karabuk) No 1058 
L:ıit yoghourt et viande de moutoo (Com Acb. Milit• 

No l058 
Eau potablc (Iot. Ank.) No 1058 
Pain (Procureur Gen. Muğla) No t057 
Adduction eau potable (Municip. Besni) No 1056 
Conıtr. konak ıouvernemental (Dir. Trav. Pubt. 

No 1056 
Thc (Miniaıt. OH. Nat. Int. Marit.) No 1058 
• Boiı de sapin (Dir. Foret Antalya) No 1056 
• Fer camelote (Vıl. Kocaeli) No 1056 
Oeufs (lnt. Ank.) No 1055 
Citrons llnt. Tophahe) No 1055 
• Articlu camelotes (Defterdarat ht.) No 1055 
Conıtr. bit bain lhermaux (Mouhtar Yemliba köy) No 
Chargement et decharıement houille (4-eme Exploit• 

fer Etat Kayseri) No 1069 
Boutoo et courroie tlnt. Tophane) No 1069 

imtiyaz sahibi ve yazı işleri Direktörü : 

Basıldıtı yer : Merkez Buımevi, Galat• 


