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Umum Tüccarların ve M~teahhitlerin mesleki Organıdır 

EMLEKET 
HABERLERi 

. 
dur. Münakn~a 25.5.939 gününden itibarım on heş· giindür., ka ve dükkan sahibi Tüccar terzi •ınıfından buluaduA"una dair Do-
6.6.939 salı giırıü saat 14 d~ ilulesi yapdııcıığından taljp olan· van tezkeresi ile birlikte bu işe yeter muvakkat ııaraotl makbu. 
ların o güıı tarws vakıtlar idaresine müracaatları ilan olunur. 1 veya ~anka mektubu ile birlikte belli gön ve ıaatte Komityooa ael-

melerı. • 

Kütahya Tayyar• Alayı Satınıılma Koıui~youu Baı kan lığından: 

Kütahya tayyare Alayı için 8363 lira 10 kuruş ke~if be· Kereste, tahta ve saire 
1 lmallar Sergisi 

kuruluyor 1 

mukaveleıinde riayetsizlik olup delli lıır şdıitlik: aptırılacaktı r, 
olmadığı, kahvenin Rio fiatı üze- Eksiltme açık olacaktır. 
rindeki tebeddüller dolayısile hu-

1 
İzmir Devlet Demiryolları Sekizinci lıletme Mndtırltlğllndın: 

111. 
cı yerli mallar sergisinin 

sule gelen fiat tahavvülltının mem- EksıltmP- l 2.6.9 ~9 p i.lıar lesi gunu saat und ... Kiıt Jlıya ıner 
leketimızdeki akisleridir. Mötealı- keı kurrıulaıılı~ıııthıki !:>atınalmıı komiayoııuııda yapılaı..:akııı. 

Muhammen bedeli ile miktar Te ci111i aıağıda yaaılı 
çam makas traversleri 14.6.936 gönü saat il te açık ekailt
me snretiyle satın alınacaktır. Şartnameler parasız olarak 
Alsancakta işletme kaleminde verilir. İsteklilerin 211 lira 
50 kuruşluk muvakkat teminatlarını vezneye yatırarak ala· 
cakları makbuzu hamilen muayyen gün ve saatta Komiıyon
da hazır bulunmaları. 

en itibaren fili ç•lıtmaları
lanacaktır. Mütehassıs de
t •e re11amlardan mürekkf'p 

hidin istediği şekilde hareket et· Mll\akkat teminat 628 liradır. 
tiği tar:ımdaki ihbarlar üzerinde istekli olanlar h~if, şartnnme ve pilanlarını görmek üzere 

~e~ ötleden ıonra Galatasa
•ıne gidecek serginin ku
~ bahçe ile 1alooları tetkik 

kurulacak pavyonlar ve 
~k tezyinat hakkında karar
•cektir. 

de durulmaktadır. Bu arada baıı her giin, eksihıııeyt' girecek olanlar da kaııuııuu icap ettirdıği 
kimselere müsaadekıir davranıldı- k ı. 1 l 

-·-
ttta, •ahteklrhğı 
tetkl katı bitti 

darı bir müddet evvel İıtan
\te İ:rmirde bazı fabrikala

'tt· 1 kumatlara yabancı mem· 
rde yapılmıt gibi damga 
\ piyauya çıkardıkları, bun
~car terziler va1ıtaııle ve 
f lltı:ıaşla ra naz.aran birkaç 
1•tla ıürerek piyanda bir 
hareketi doturduklara ala

lbakamlara ihbar edil.::uiş, 

'' herine dnhal tahkika· 
1•ınıtlardı. Bugüne kadar 
tahkikat, bu it• :zannedil· 

il daba şayanı dikkat oldu· 
~Gıter mittir. V az.iyd, der· 
~ad Vekaletine bildirilmit· 
"'•nditimiu göre, lktilad 
l U, bu aıeaelenin tetkikini 

11 görmütlür. 
~tle, şamil bir t~kilde lel· 

tcek ve yeı li mallar üze
~tthanııi bir uhtokirlık v. 

ltleydan verilmiyeccak ted
ltıpit olunacaktır. 

~ı anlatılmıttır • 

-·---
ltçl mUmessllleri nasal 

seçi il yor 

İı yerlerinde İfçi mümo11illcri· 
nin ı;eçilmesine devam edilmekte· 
dir. 15 Hazirandan itibaren bıı 

mümesıiller itçilerle patronlar a
rasında çıkac11k ihtilafları halle 
batlıyacaklardır. Yalnız iş bilroıu 
müfettişleri yaptıkları teftişlerde 

baı.ı it yerlerinde, mfime1aillerin 
patronlar tarafından bir lntihab 
yaptırılmadan seçildiğini iÖrmilş

lerdir. Bu şekildeki intibaplar hü
hümıüz sayılruış ve yeniden se· 
cim vapılması aliluıdarlara hilrii
rilwittir. Böyle yolsuz itibap yap· 
mata tetebbüı edecek patronlaı· 
dan ceza alwacaktır. 

Veni yapllacak olan 
yollar 

A ALAR 
~t ... Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

Birecik Belediyesinden: 

~İtec~kte yapılacak eu tesisatı proj<·~i 22.5.939 taıihiaden i tr:ıuddetle pazarlık suretilc cksiltmiye konulmuştur. 
•teklilerin Belediyeye mliracaatleri. 

. ~ Tarws Vakıflar Mrmurluğundan : 
ıı r ~1 

1. Uvakkat 
1 l . 
~ emınat 
~ Lira k. Mevkii Nevi vakfı 
~ 37 50 ı~mıt İnönü C Furıın Hac1 Zeliha 
. llkarda mevkii ve ke~if bedeli yazılı bir kıta turunun 
~ 2490 !ayılı kanun uyarınca açık eksiltmeye k.onulaıu~-

ve~ai - ve teminat nıeı..tup an e ek iltme günü muayyen sanlta 
komiiyonumuzda bulunmaları. 

Mulıam. bed. 

Kütab· a Vılayetiııden: 
Cinsi adet Ebadı Lira 

1224 Jirn 60 kuruş hcdoli keşıfli Kütekya -Tavşanlı yo- Çam makaa 
luıııın lO + 5füJ · 11 + 785 kiloınf'trel ri arasındaki l255 uıol· 

400 F en•i ıartnameıiae iliıik 
krokide ıöıterildiii gibi 

:.1820 
travers 

ı cJık boıuk ı...ı~uıııııu ıan~iri :.?.6.939 cuma güııü saat 15 de 
Vıifıyet daimi cııet.iıııenı huzurunda ibale edilmek üzere aşık -

ek•iltrneye konulmu~tur. Mahrukat, Benzin, Makina yağları Y. a. 
Bu tnu.irata ait keş fııamJ v~ ş. rtname .her gün daimi en· 

cünıen kalem iade görül\." bıl ıı. ;\luvakkal teminat 91 Jira 80 ku· 
ruştur. 

lcteklıJeriu ım•zl.Cır gün ve saaltn muvakkat lemiuatlarile 
Vıliyct uaımi eııcüuıerııue ınüraı.:aatlan 

D. D. Y. l~lehı.ıe U. Mlidörlüğünden: 
Keşif bedeli 468(8 lira olan Sirkeci İstaıyon meıyda

nının tesviye, taıızinı ve parkelenmesi ile kanalizaayon in
ıantı kapalı .ıerf usulile 14.6.939 çarşamba glintı saat 16 da 
Sirkecide 9 işletme binasında eksiltme komisyonu tarafından 
ihale edilecektir. 

Bu işe girmek istiyenlerin 35 l 4 lira teminatı muvakka · 
teyi şartnamede yazılı vesikalar ve teklif mektuplarını ihti· 
va edecek olan kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir sa
at evveline kadar ko111isyona vermeleri lazımdır. Şartname
ler Ankara İzmir ve Sirkeci veznelerinden 235 kuruş mu· 
kabilinde temin edilebilir. 

Elektrik, Ha vagazı,Kalorif er (Tesisat ve Malz.) 

İzmir Telefon Müdürlüğünden: 
İdare ihtiyacı için muhtelif cins kapalı telefon telleri 

açık eksiltmiye çıkarılmıştır. 
Muhammen bedeli 1727 lira, muvakkat teminatı l 29,53 

fo·a olup eksiltmesi 19 7.939 çarşamba günü .. aat IO da 
İzmir Telefon Müdürlüğü binasında müteşekkil satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

Talihlerin muvakkat teminat makbuzu veya banka 
meldubile kanuni vesaHde mezkur giln ve saAtte Komisyo· 
na müracaatleri. 

Şartnameler hergün İzmir Tel .. efon Müdürlüğü ile İstan· 
bul Telefon Müdürlüğil Levazım Amirliğinden verilecektir. 

• • • 
Eletrik ampulu alınacaktır. Bak : İnhisarlar Umum Müd. 
ilanlarına. 

!S±iEE E&!il @!! 1 ZF RTW'I c 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

lılanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve !kıiltme Komiıyooundan : 

Leyli Tıp Talebe Yurdu talebeleri için diktirılecek olan 549 
adet palto imaliyesi işi açık ekıiltmeye konulmuştur. 

t - Eksiltme 14.6.9~9 çarşamba günü saat 15 de Cataloğlunda 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüfıü binas:nda kurulu:Komiıyon• 
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat bir palto dikimi 900 kuruttur. 
3 - Muvakkat teminat 370 lira 58 kuruştur. 

D D. Y. 5 inci İıletme Mtidilrlüğünden: 

Fevzipaşa - Diyarbakır hattı üzerinde her hanıri bir 
İbtasyonda vagon teslimi şartiyle satın alınacak olan 160 
ton 950 kilogram meşe odunu ıartnamesi mucibince açık 

eksiltmeye konulmuştur. 
••-L----- L. • .J .. I : ttlOI\ I!-- ~n ····-·-1.··-
Eksiltme 6.6.939 tarihine müsadif 11h rintı saat 15 de 

Malatya işletme binasında yapılacaktır. 
Muvakkat teminat l 20 lira 72 kuruıttır. 
Bu işe girmek isteyenlerin 2•90 ıayılı kanunun 4 lln· 

cü maddesi mucibince iıe girmeye manii kanuni bulunma· 
dığına dair beyanname, kanunun tayin ettiği Teaaik, muvak
kat teminat makbu:ıu ile ayni gön ye Hatte komiayo11 reiı· 
liğine müracaat etmeleri. 

Bu işe ait şartname Malatya işletme kaleminde ve Di
yarbakır - Elliz1ğ - Kapudere - Haydarlı - Narlı - Eloğlu • 
Doğanşehir istasyonlarında isteklilerine g~ıterilecektir. 

Aydın Belediye Reisliğinden : 

Belediye elektrik fabrikasının senelik ihtiyacı olaıı 300 
ton Türk Antrasiti Sömikok kömürü Alsancak istasyonunda 
vagona testim şartile ve kapalı r:arf usulile ekıiltmiyı kon
muşmr. 

Muhnınmen bedeli beher tonıı 24,S lira ve muvakkat le· 
natı 565,25 liradır. 

Kömürler ihale tarihinden itibaren ayda ellfıer ton ol· 
mak iızere altı ayda kirnilen tezlim ve tesellüm edilmiş olacak 
ve her partinin bedeli tPslimi müteakib tediye edilecektir· 

Eksiltme l 5.6.39 perıembc gilnü saat 11 de Belediyü Da
ııni Dncümeninde yapılacaktır. 

Eksilaıiye iştira" rtmek İilİyeıılerin muvakkat teminat 
makbuzlarını havi teklif melctublarını ihale ıaatinden bir saat 
evveline kadar Belediye Eneiioıenine Termeleri ilan olunur. 

• •• 
Mahrukat alınacaktır. Bak ~ Erıak ıütununda Kütahya 

Vilayeti ilAnına. 
••• 

Odun ve gaz yağı alınacaktır .. Bak : Erzak ılltununcla 
Akçadağ Köy Eğitmen Y etiıtirme Kursu Direk. ilAnına. 

Nakliyat-Bopltma-Yüklebne 

Adana İnhisarlar Umum Müdürltlğüaden : 

4 - İstekliler 9artname ve numuneyi her gün Fuatpaşa türbesi 
karşısıuda leyli lıp talebe yıırdu merkezinde görülebilir. 

5 - istekliler 1939 yıh Ticaret Odası veıikasile ~~90 sayılı ka· 
nanda yaııh ve1ikaları ve en a:ı 500 paltoyu iyi diktitine dair vesi• 

Adana İnhisarlar baımüdürlüğüniln eaki ye yeni iıtaı· 
yonlar, anbarlar, idarehane, gazhane ve barut deposu ara• 
sında sevk ve nakil edilecek olaa ve 5 milyon kilo tahmin 
edileu balya halinde yaprak tütün, ıandık içeriıinde mamul 
tütün müskirat, barut ve patlayıcı maddeler ve çuvallı tuz• 
lar ve bilcümle c~yanın nakli lıleri taribi ihaledea 31.5.940 



30 Mayıs 1939 Münakasa Gazeteai 

Bu gün ilan lu an müna asa ve müzayedeler L stesi ___________________ _... _______ __ . ____ __, _________ _ 
Ciıııi Şekli Muhm bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

A) Münakasalar 

ın,aat, Tamirat, Nafia işlerl, Malzeme Harita_ 

Kütahya-Tavşanlı yolunun ara sında yap. 
tamirat: 1255 w. 

Şehitlik yap. 
Birecikte ynp. su tesiıatı projesi 
Sirkeci istasyon meydanını o tesviye tanzim 

ve parkelenmesi ile kanalizasyon iıış. 
(şart. 235 krş.) 

Aç. eks. 

,, 
Paz. 
Kapalı z. 

,1224 60 

8363 10 

46848 -

91 80 Kütahya VilAyeti 2-6-39 15 -

628 - Kütahya Tayyare Alayı SAK. 12-6-39 10 -
Birecik Belediyeşi 22-5-39 itib. 1 ay 
D. D. Y. 9 cu İşletme Sirkeci Ank. 14-6-39 16 -351~ -

ve İzmir 

Elektrlk·Havagazı-Kalorlfer ,teslsatve malzeme 1) 

Oıram, Tungsram, Filips ve Luma marka Paz. 1400 - 105 - İ nhisarlar U. Müd. 14-6-39 15 -
muhtelif vatlık ampul: 7590 ad. (temd.) 

Kapalı teltfon telleri muhtelif cins Aç. ekı. 1727 - 129 53 İzmir ve lıt. Telefon Mild. 19-7-39 10 -

Mensucat, Elbl&b, Kundura, Çamaşır v.s. 

Elbise imali: 1000 tak. 
Palto imııliyesi: 549 ad. 

Kereste, Tahta ve aEre 

Çam maka. traver&: 400 ad. 

Nakllyat Bo altma - Yükletme 

BuQ>day tahmil ve tahliyesi 
J, hisarlar mamulatı nakli: 300 t. 
Çerke!köy lokomotif deposunda kömür 

tahmil ve tahliye işi 3-5-941 tarihine 
kadar devam edecek (taahih) 

Kapalı z. beh. 11 
Aç. ekı. beb. 9 -

Aç. eks. 2820 -

Aç. eks. 

" 
4500 -

Mahrukat, Benzin, ~1aklne yaftları v.s. 

Mahrukat (Bak erzak sütununda) 
Odun: 70 t.-ga:ı. yağı: 300 k. 
Meşe odunu: 160 t. 
Sömikok: 300 t. 

Müteferrik 

Saç tekne patlayıcı maddeler nakli için: 
1 ad. (tart. 82 krş. 

Torna tezgahı: 15 ad. (şart. 3 L.) 
Teneke lehimlenmesi 40000 ad. 

.. ---- - . . ...... "".- ..... -
saç: 3500 ad. 

Erzak, Zahire Et, ve Sebze· 

Kuru ot: 440 t. 
Erzak ve mahrukat 
Pirinç: 1,5 t.-bulgur: 1 t.- k. soğan: 1 t. 

k. fasulya 250 k. tuz: 300 k. has un: 
100 k. zeytin tanesi: 700 k.-sabun: 500 
k.-ekmek 26,5 t.-çay: 20 k.-koyun 
eti: 2 t.-tereyatı : 1200 k.-zeytinyağı: 
40 k. ve ,ebzc 

Ekmek (l senelik) (temd ) 
Tereyağ: 5 t. 
Ekmek: 175200 k. 

,, ( 1 ıenelik) 
Sebze: 38 kalem (temd.) 
Ekmek, koyun ve kuzu eti, Urfa yatı, 

zeytinyağı, k. faaulya, nohut, un, ma
karna, ıabun, tuz. ve sebze 

(B MUzayedeler 

Ekmek ve yemek artıklan 
Karışık odun: 4454 kental 
Filipı marka radyo 

Aç. eks. 

" ,, 
Kapalı z. 

Kapalı z. 

" Aç. eks. ...... ,.,"' .. ' ..... 

Kapalı z. 
Aç. eks. 

" 

Kapnh z. 
,, 
" 
" Pnz. 

Aç. et .s. 

Aç. art. 
,, 
,, 

1609 50 
t. 24 50 

16442 6.+ 

60000 -
270 -

.a ıovv -

14300 -
3869 75 
6276 -

7500 -

420 -

825 - İst. Sıhhi Miles.seseler Sı\K. (tashih) 12-6-39 15 30 
370 58 • n 14-6.J9 15 -

211 50 D. D. Y. 8 inci ivletme İzmir 

Kiltahya Toprak Mahsulleri Ofisi 
3.18 - Sams~n İnhisarlar Başmüd. 

D D. Y. 9 cu İşletme Sirkeci 

120 72 
565 25 

1233 19 

4250 -
20 25 

ovı ' 1 

1072 50 

470 7\l 

543 7!S 
562 50 

1314 -
1977 94 
228 64 

Kütahya Vilii.yeti 
Malatya li illtür Direk. 
D. D. Y. 5 inci işlet. Mfid. Malatya 
Aydın Belediyesi 

İnhisarlar U. Müd. 

Ask. Fabr. U. Müd. SAK. Ank. 
İst. Belediyesi 
u. u. l'. nayaarpaşa 

Bornova Tümen SAK. 
Kütahya Vilayeti 
Mnlatya Kültür Direk. 

Samıun C. Mftddeium. 
Ank. Lvz. SAK. 
Üsküdar C. Müddeium. 
Bursa C. ,, 
İst . Liseler SAK. 
Ank. V üliliği 

(tashih) 

6l - Galata aray Lisesi SAK. 
34 - Mersin Orman Müd. 

iıt. 2 inci icra Galata Beyazıt 
Sok. No. 32 

14-6-39 15 -

12-6-39 
6-6.J9 J5 -

13-6.J9 14 -
1-6-39 
6-6-39 15 -

15 6-39 11 -

16-6-39 11 -

14-7-39 15 
15-6-39 14 30 
ıo-o-a::> il -

16-6-39 16 -
13-6 39 14 -

1-6-39 

7-6-39 15 --
14-6-39 15 -
14-6-39 15 -
15-6-39 16 -
5-6-39 15 30 

19-6-39 11 -

2-6-39 14 30 
10-6-39 JO -

6,9·6·39 12 -

tarihine kadar bir sene müdc1,etle açık eksiltmiye konul- , vesairenin nakli açık eksiltmeye konulmuştur. 
muştur. İhale 6.6.939 salı günü saat on beşde Başmüdürlük 

Eksiltme 2.6.939 tarihine rasbyan cuma günü saat 16 komisyonunca İnhisarlar umum müdürlüğünün l{abulüne ta· 
dn İnhisarlar başmüdürlüğü binasında komi,;yon huzurunda likan muvakkaten yapılır. 
yapılacaktır. Muvakkat teminı.t akçası 338 liradır. 

Şartnameyi görmek ve fazla taf•silAt almak isteyenler Bu bapdaki şartnameyi istekliler her glin başmüdür· 
ıabf şubesine müracaat etrnelidirler. lükteki komisyona müracaatla görebilir. 

~ksiltmP..ye iştirak etmek isteyenler ihaleden evvel % İsteklilerin tayin edilen giln ve saatte komisyonda ha-
7,5 güvenine p rası olarak 91 lirayı makbuz mukabilinde zır bulunmaları iJAn olunur. 
baımUdüriyet veznesine yatırmııları. 

Samsun İnhisarlar Baş MüdürlüğUnden : 
Haziran 939 iptidasından t'Aayıs 940 sonuna kadar bir 

sene zarfında Samsundan Kavak, Havza, Amasy , Zile, Tor
hal, Tokat, Mecidözü, Köprü, Merzifon, G. Hacıköy, Sivas, 
Yıldızeli, Çarşamba, Terme, Çorum, Osmancık, İskilip, Sun· 
gurlu, Alaca, Yozgat, Alaçam, Bafra, Ladik, Niksar, Erbaa 
idarelerine mikdarı azahp çoğnlabilir tahminen 300 bin ki· 
lo raddesinde ve 4500 lira muhammen nakliyat bedelli, ma
mQl tütün, içki, ispirto, ıuma, emniyetli maddeler, levazım 

Kütahya Toprak Mahsulleri Ofisinden ; 
Qfi,.,imiz anbarlarında mevcut buğdayların sevk zaaıaa

nında tahmil, tahliye ve vagona nakil işleri açık eksiltme
ye konulmuştur. 

Taliplerin 12.6.939 tarihine kadar müracaatları. 

Devlet Demiryolları işletme U. Müdürlüğünden: 
Çerkesköy lokomotif deposunun kömUr tahmil ve tah

liyesi işinin 31.5.941 tarihine kadar devam edecek olan bir 
eksiltme mevzuunu teıkil ettiği tav.ıihan ilin olunur. 

lnş at Malzeme i 

lstanbul Piyasası Toptan Fiyatları 

Alçı y rli 50 kf .lık torbaıı 

" ıo 
40 ,, " 

" alman so " " Asfalt yerli klloıu 

~ ecnebi " 
Çimento yerli 50 kg. çuvalı 

" ecn~ bi 50 ,, ,, 
Çini {mozaikten) taneıi 

,, (çimentodan) ., 

3 J0 
80 

373 

1 1 

5 

-

Fayans ecnebi ,, 
,, ,, (akumı) ,, 

5 75 - ıO 
6 50 -

soo - •0~ Kireç (su) tonu 
,, (~~ ,, 600 1, 
,, (tuş ) ,, 

Kiremit (Bakıköy) tanesi 
o 75 - 6, 

,, l Eskı,ehir) " 
,, (Kütahya) ,, 
,, (Büyillı:.dere) ,, 

Künk (çimento) santimi 
,, (toprak) numarası 

,, (dökme boru) kilosu 
,, (ecnebi) ,, 

Mermer (yerli işleıımiş) metre mikabı 
Tuğla (Büyükdere prese) bini 

,, (Feriköy deliksiz) ,, 
,, (Kağıthane delikli) ,, 
,, ( ,, deliksiz) ,, 
,, (ateş, yerli) taneıi 
,, ( ,, ecnebi) ,, 
,, (frımsiz prese) ,, 

Kere•te (döşemelik köknar) metre mikibı 
,, (çıralı, lambalı) B 

,, (tavnnlık köknar .ko ı doolu ,, 
,, (kaplnmahk çıralı) ,, 
,, (11vadibi köknar) ,, 
,, (pervazlık köknar) ,, 

Müteferrik 

4 
17 
19 

20 
3900 
4200 
4200 
4200 
4500 
4500 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Tahmin edilen bedeli 60.000 lira olan 15 adet ıJI 
lif torna tezgahı Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğil ııı~j 
Sntınalma Komisyonunca 14.7.939 cuma güuü saat. 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 3 lira mukab 
komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat ol•~J 
lirayı havi teklif mektublarmı mezkur günde saat 
kadar Komisyona vermeleri ve kendile.riniıı de 2490 11 

rah kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle Koıııi• 
olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccardan oıduıı10 
dair Ticaret Odası vesikasile mezkur gün ve saatte 1' 
yona müracaatları. 

Devlet Demiryolları İşletme U. MüdürlilğündeJl: 

Muhammen bedeli 1 1890 lira olan 2ooO 
0,75X2UUOX 1000 eb'adınd galvanize uç ile 35()0 
0,63X 2IOOX 8UO eb'adında galvanize uluklu aaç l~j· 
cuma günü saat 11 de Haydarpaşada gar binası dabl 

1 
ki Komisyon tarafından kapalı zarf usulile satın ahıı•~ 

Bu işe girmek isti yenlerin 891 lira 75 kuruılıJ ·fi' 
vakkat teminat, kanunun tayin ettiği vesikalarla telclı ~ 
muhtevi zarflarını aynı gün saat ona kadar KomisY~ 
isliğine vermeleri lazımdır. Bu işe aid şartnameler 
yondan parasız olarak dağılmaktadır. 

8 

Erzak, Zahire, et ve Sebze : ~ 

Akçadat Köy Eğitmen yetiştirme Kurau Direktörlütilrıd'"~ 1ij 
Erzakın cinsi Mıktarı Tutan Erzakın cinai Miktarı l.ı· 

Kilosu. gram L. K. Kiloıu. graıtl 6 ~ 
Pirinç 1500 il75 Kırmm büber 10 6 ():} 
Bulgur 1000 100 Kara büber 5 ~ ZJo 
Kuru soğan 1000 40 Zeytin yatı 40 jJ 
Kuru fasulye 250 25 Çubuk şehriye 100 1(1J ~~ 
Tuz 300 21 Odun kuru meıo 70000 1..0 :.ıu 
Şeker 1000 350 Domatea 1750 1(6 ~ 
Has un 100 16 Patlıcan 17~0 1rJJ ~-O 
Zeytin danesi 700 280 Fasulya 2000 '} 
Sabun 500 250 Büber 1000 I~ ~ 
Gaıyatı 300 75 Üzüm 2000 ırJJ ~ 
Ekmek 26500 1855 Karpuz 2000 ~ :'ı.l 
Çay 20 80 Bamya USOO ı/J 
Et koyun 2000 600 Kabak 500 /. 
T 1200 660 ~ -'1 ere yatı 61 
Domates salçası 40 20 ~'' 

Akçadet Eğitmen kuran birinci teşrin 93g sonuna )ıs~ ı~ 
ve mıktarı yuknnda yazılı yiyecek, yakacak ve aydınlatacıt ıı I 
ları 15.5.939 dan 1 Haziran 939 Perşembe gününe kadar aç' 
tmeğe konulmuştur. 

!hale 1/.1.939 Perşembe ıünü Akçada! Eğitmen kur•" 
törlüğünde yapılacaktır. 6Zt6 

İhaleye çıkarılan erzakın bedeli muhammcnesi oları tıı' 
nın yüzde 7.5 kuruştan teminat akçasında 470 lira 70 kurııftı,f' 

Sebıeler karşılarında yazılı rayiç üzerindeıı TemuJ 011 
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llınacaktır. Ondan evvel sebze vermek müteahhidin ihtly6nna kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
lfhr. 

t,ıla iHhat almak isteyenler Malatya Kültür direktörlüğü ile 
t Eğitmen kursu direktörlüğüne müracaat etmeleri. 

?,tiplerin 1.6.939 Perşembe günü Akçadağ Etitmen kursu di· 
Gtünde saat 8.30 da hazır bulunmaları ilin olunur. 

Muvakkat teminatı 1800 liradır. 
Eksil tmesi 20 6. 1939 sah günü saat 15 tedir. 

' ,_ 

4' Üsküdar C. Mllddeiumamiliğinden : 
,,- Oakndar ceza evi mahk~m ve. mevkuflarına. mali lıa:zi- I 

'39 tarihinden mayıs 9 nıhayetıne kadar hır sene :zar
terilecek ikinci neviden azami 175200 kilo ekmeğin 

"' ı zarf usulile eksiltmesinin yapılması ve bir müteah· 
ihalesi mukarrerdir. 

Eksltmeye gireceklerin eksiltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 
3 üncü maddelerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve· 
saatinden en geç bir saat evveline kadar teminat ve teklif mek· 
tuplaruı ı Dörtyolda beled iye daireainde Satınalma Komisyonuna 
vermeleri. 

~teklilerin tatil günlerinden maada her gün Üsküdar 
ıl tti müdilrlfiğüne müracaatle şartnamesini görebilecek· 

ıo' •e 14.6.939 çarşamba günü saat 15 de Üsküdar adliye 
_,- llda C. MüddeiumumiJiği dairesinde içtima edecek 

Ankara Valiliğiuden : 

Etimesğut sıhhat merkezinin 1939 m /\li yılı ihtiyacı olan aşa· 
ğıda evsaf ve mikdarları hi1a lıı rında yazılı yiyecek ve sairenin 20 
gün müddetle açık elcıillweye lı onuldu~uııdan tafsilat ş rtnamele· 
nnde yazılıdır 

1939 yılı haziranın 19 uncu pazartesi günü saat 11 de ihalei 
kat 'iyyesi yapılacağından isteklilerin arttırma eksiltme ve ihale ka. 
nununun ikinci ve üçüncü maddelerinde yazılı 'uaiti b ıı iz olanlar 
şartnamelerini · görmek üzere her g ün öğleden evvel Vilayet Sıh· 
hat Müdürlüg iıne ve ihale günü saat 11 den evvel % 7,5 teminab 
muvakkaten in nakid olarak Ankara Defterdarlık Muhasebe Müdür· 
lüğü veznesine yatırıldığına dair ve2ne makbuzlari} le birlikte mü· 
racaatları. 

1 
Yon huzurunda eksiltmesi ve ihalesi yapılacağından 
'lerin şartnamesinde ya.z ı h J 3 J 4 lira muvakkat temi· 
'le biJlikte kapah zarfla tekliflerini komisyona bildir· 
· İlin olunur. 

Bolu Memleket Ha!tahanesi Ba~ Tababetinden : 
Kilo Fi. Tutarı 

% 7,5 muvak· 
kat teminat 

tu 

fa~ulya 
Ya ğ 

tı 

Markaaı 

birinci 
çapa 
yerli 
vakum 
yeıli 

" 
sıe:rlmlmış 

Ada pazar 
Eskiş thir 

çapa 
faik 
İzmir 

Beher kiluıu Birinci nevi ekmek 

Miktarı kuru§ Koyun eti 
1 Kuzu eti 

-··- Urfa yağı 
7 500-8000 1 O Zeytinyatı 

500- 6CO 22 
1 

Kuru fuulye 
1000-1500 20 Nohut 
350- 400 18 1 Mercimek 
250· 300 6 Y uli pirinç 

12 
Bulgur ; ()(). 400 
Un 

400· 500 1 Şehriye 
~00- 400 6 Makarna 

350- 400 J 2,5 1 T
5

uz 
50- 100 l 2 nlça 

250_ 300 l l S.ı bun (Hacı Şakir) 

l Dolmalık büber 
1200-1500 6 1 Siri büber 

50- l 00 24 , Patlıcan 
1 

150- 200 30 l Taze bamya 
150· 200 24 1 n fasulye 

4000-5000 35 1 Domateı 
1 Lahana yağı alınmamı~ 7500-8000 12 
1 

p 
800- 900 32 1·,ırasa yedi panak 

rne~e 50000-65000 0,75 1 Kereviz 
kayın 5f' ()( 0-60COO 0,75 1 Havu r 

Ylıhrı<la cins ve mikduıı \ C rayıç bedeh yazıh erzak v_, • Bakla 

lbalzl!menin 3l.S.939 çarşamba gün.ii saat l.1 de ihalt>ai 
1 

Kabak 

-

2500 10,25 256,25 
550 50 275 
150 35 52,50 
200 100 200 
30 60 18 

125 15 18,75 
75 12 9 
75 12 9 

200 25 50 
75 12 9 
75 12 9 
30 25 7,50 
60 25 15 
25 7 17,50 
15 25 3,75 

150 37 55,50 
ıoo 20 20 
25 15 3,75 

150 25 37,50 
50 20 10 

150 15 22,50 
200 7 14 
100 7 7 
200 12 ı4 

200 10 20 
50 10 5 
25 10 2,50 

100 ıu 10 
200 10 20 

~ak üzere l S gfin müd<letle açık rksı~lmf•!e k~nulm.uş~ur. 1 hlerirı mezkur gfin v~ saatte % 7,5 dıpozıtolarılc Lııhkte Bursa Cumhur
0

iyet Mtıddeiumumiliğinden : 

19,22 
20,62 

3,94 
15 
13,50 
13,52 
7 
7 
3,75 
7 
7 
5,62 

11,24 
13,25 
0,25 
4, 16 
1,50 
0,27 
2,85 
0,75 
1,70 
0,80 
0,40 
1,80 
l,50 
3,75 
o, 18 
0,75 
1'50 

tt daimi encfimf'ninde bulunmaları ilan olunur. ! 
Bursa Cezaevinin 939 senesi haziran ayı iptidasından 

1.6.940 gilnUne kadar 939 malt.senesi zarfında Bursa Cezaevi· 
Kütahya Vilayetinden : nin ekmek ihtiyacı aşağıdaki şartlar dairesinde kapalı zarf 

38()9 lira 75 kuru~ muhammen bedelli Uşak hastahanesi-
1 

usulile eksiltmiye çıkarılmış ve ihale gününün 24.5 939 çar-
68 kelem erzak ve mahrukatı 13 Haziran 939 salı l?.Ünü şamba günü saat 16 da yapılacağı ilan edilmiş ise de bazı 
J4 <le Uşak kazaen idare hey'eti huzurunda ekı!i ' tmesi icra ' noksanlı muamele dblayısile yevmi mczkürda ihale yapılma· 

tillyet daimi f'Ticiimenince ihale muamelesi ifa olunmak 

1 

dığından yeniden ilanat icrası komisyon kararı ikti:zasından 
açık t'ksiltmeye koııulmu~tur . bulunmakla keyfiyet aşağıda yazılı olduğu üzere ilin olu-
&una mütedair ol.~n ~~rak. her gür.ı Uşak ~ııza:ı idare lı e- 1 nur. 
t lllürseatla görulebılır, ıste~l ılrrrn ını'1.~ ur gun ve snatfe Safi buğday unundan yapılmak ve Belediyenin pıya
li tnuhaıı,mt.nirı yüzde yedi huçu~u ni::-he:tiııde muvakkat sada ikinci nevi addedeceği ekmekten olmak ve ayni şe· 
ltlarilr mnkur kaza idart. lıey" ... ııne müracaaıları 1 rait dahilinde pişirilmek üzere beheri 960 gram itibarile 

Nığde Vi!Ayet Daimi Eııciinıt-nirıdı>n : 

Muhammen LedeJi Mulıanınıcıı bedeli 
Kuruş Cinsi Kilo Kurnş Cinsi ---

11 Baş ekmek 5 450 
30 Koyun eti 500 
12 lnek südü 10 
13 İrıf'k yoğurdu LSO 

'' Kuru iizüm 350 
10 Soğan 200 
10 Patates 500 
6 Pırasa 2200 

10 Taze fo:sulya 250 
JO Kabak 400 
10 Patlıcan 250 
10 Bl kla 35000 
30 Uomates !alçası ;l:)()()O 

5 Lahana 800 
10 Domefrs Metre 

120 
30 
30 
60 
15 
30 
27,5 
15 
20 
12,5 
3,5 

3 
20 

Çay 
Sade yağ 
Nişa~ta 

Tel Şf'hriye 

Zeytin yaR 
Fahrıka unu 
M;ı karna 

Tosyn Pırinci 

Mercimek 
Kuru tasul }'n 
Nolrnt 
Kok kömürü 
Odu11 

Gaz yağı 

7 hpanak 500 27 KHpııt 
32 Kesme şeker 200 Gı- s!al ve de-
40 Sabun rin ücreti 

hergün için en az 300 en çok 900 ekmek teslim edilecektir. 
1 Ekmekler sabahları saat 9 da Cezaevine teslim edil-

i 
miş olacaktır. 

Evsafı ve miktarı gösterilen ekmeğin rayıcı hazırasma 
göre muhammen bedel üzerinden alınması ihtiza eden yüzde 

1 yedi buçnk nisbetindeki muvakkat teminat akçesi 1977 lira 
1 94 kurut olarak tespit olunmuştur. 
j Teminat: Banka mektubu veya Malsaodığına yatırılan 
nnkid veya tahv!lita aid nakid ve ayniyat makbuzunu ib· 
razı. 

İhale 15.6.939 perşembe günU saat 16 dadır. 
İhale Bursa Cumhuriyet Mğddeiumumiliğiode yapıla

caktır. 
Müracaat: Talihler teklif mektuhlarını ve teminatlarını 

ayrı ayrı :ıarfJara koyorak J 5.6 939 da Bursa Cumhuriyet 

ı t._. ...... ,._ ....................... ~ 
1 

ŞEKER SATIŞLARI 
Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim 

Şirketinden : 

Nı~ce Memleket hastan esi ıçın 939 mali yılına ait açık 
1tıtıe ile münakasaya v~ri16n erzak v~sairenirı muhammen \ 
'.ti yukarı yıl yazıl mı~ olduğundan talip olanhmn 3 t ·~ 939 
11lc mü3adif Çarş1mba günü % 7,S depozito j)e V1liyet ' 
1 e•ıcüınenine m:iracaat etmeleri i!An o lunur. 

Toptan şeker satışlarımız lstanbulda bir tona kadar in
dirilmiştir. En az bin kilo kristal veya kesme şekeri 
almak isteyenler, İstanbul Babçekap•, Taş handaki 

satış bürosuna doğrudan müracaat edebilirler. 

KRiSTAL 
KESME 

şeker kilosu: 25 l Kuruş-

Dörtyol Alay Sabn Alma Komisyonundan : " " 
28 \ tur. 

börtyol Ala11oın bir Hnellk lhtlyaoı olan 150000 kilo ııjır •ti 

ao Mayıı 1939 

Müddeiumumi 1iğinde top1anacak Komisyona aaat 16 ya ka
dar vermeleri J az ımdı r. Bu müddet ge;tikten sonra yapıl a
cak teklifler kabul edilmiyecektir. 

Bu hususa aid masraflar ve ilin ücretleri alıcıya aid O· 

lacakt-r. 
Kanuni ev.saf ve şeraiti haiz olup da ml!nakaEaya i ~t i

rak edeceklere fazla malumat almak ve bu iş e aid şa r tnn
meyi görmek ve anlamak ftzere Bursa Cumhuriyet Mnddei· 
mumillğine veya Bursa Cezae\' İ Direktörlüğüne müracaat 
etmeleri ilan olunu r . 

1 - Osram, Tungsram, Fi lips ve Luma markalarından 
olmak üzere mevcut listesi mucibince muhtelif vatlık (7590) 
adet ampul yeniden pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1400 muvakkat teminatı 105 
liradır. 

3 - Pazarlık 14.Vl.939 çarşamba gUoil saa ~ 15 de Ka
bataşda Levazım ve Mubayaat Şube.indeki Alım Komis
yonunda yapılacaktır. 

4 __, Listeler her gün s6z0 geçen Şubeden parasız a· 
lrnabilir. 

5 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen glinde % 7,5 . 
guvenme par.ılarile mezktır. Komisyona gelmeleri. 

(3790) 1-4 

• • • 
I - Il.V.939 tarihinde 7 adet tehammür kabına talip 

zuhur etmediğinden şartname ve planı mucibince yeniden 
pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli 23000 lira muvakkat teminatı 
1725 liradır. 

111 - Pazarlık 12.Vl.939 pa:ıartesi günü aaat 15 de 
Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komis
yonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gftn söztt geçen Şube ile İzmir 
ve Ankara Başmüdürlüklerinden 115 kurut bedel mukabi· 
tinde alınabileceği gibi pllnı da görülebilir. 

V - Münakasaya iştirak etmek isteyen fi rmalar ye
recekleri malzemenin teferruat ve evsafını gösterir teklif
lerini münakasa tarihinden J O gün evveline kadar İnhisar· 
lar Umum Müdürlüğü müskirat fabrikaları şubesine ver• 
meleri ve münakasaya iştirak vesikası almaları la:zımdır. 

VI - Eksiltmiye gireceklerin % 7.5 güvenme parala· 
rile birlikte mezkur Komisyona gelmeleri. (3653) 2-4 

• • • 
Nakloluna

cak tuz 
Miktarı Ton 

Ton başına 
Nakliye ücreti 

kuruş 

M. bed. teminat 

18 000 
12 000 
10 000 

Karadeniz. limanları 
Akdeniz " 
Marmaradenizi ,, 

350 
300 
150 

lira 

63000 
36000 
15000 

lira 

4725 
2700 
ı 125 

40 000 285 ı J 4000 8550 
1 - 919 mali senesi :ıarf ında Çamaltı ve Foça tuzlala

rından Karadeniz, Akdeni:z ve Marmara denizi limanlarına 
ceman 40.000 ton tuzun nakli işi şartnamesi mucibince 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

il - H er mıntakaya nakil olunacak miktar ve mu· 
hammen bedellerile teminatları yukarda yazılıdır. 

Ilı - Eksiltme 5.VI 939 pazartesi günü saat 15 de Ka
bataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komis .. 
yonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şube ile Ankara 
ve İzmir Başmüdürlüklerinden 570 kuruş bedel mukabilinde 
alınabilir. 

V - Talipler gerek üç mıntaka için birden ve gerek 
1 veya 2 mıntaka için teklifatta bulunabilirler. Bu takdirde 
verecekleri teminat akçası teklif edecekleri mıntakaya ait 
miktarlarda olmalıdır. Fiatlar haddi liyik görüldüğü tak
dirde 3 mıntıka için birden yapılan teklif tercih edilir. 

VI İstekliler mühürlii teklif mektubunu kanuni Ye• 
saik ile % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka temi .. 
nat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflarını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar (Saat 14 de kadar) mez· 
kur Komisyon Başkanhğına makbu:z mukabilinde vermeli· 
dirler. Postada vukubulacak gecikmeler kabul edilmez. 

(3476) 3- 4 

Karaağaç müe11eseleri Souk hava depoları na bir sene :ı:arfında 
konulacak tahminen 40,000 teneke Peynir, Yoğurt ve Krema tene· 
kelerinin icabedenlerinc 1alamura konularak lehimlenme iti 270 lira 
bedelle açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Levazım ~ildür

lüğünde görülebilir. ·istekliler 2490 sayılı kanunun yaı.ılı ve11ka ve 
20 lira 25 kurutluk ilk teminat makbuz veya mektubile birlikte 
15.6.939 Perıembe günQ ıaat 14,30 da Daimi EncOmende bulunma· 
lu:lırlar. N (3743~ 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudication 
Mode Prix Caution. Lieu d'adjudication et du 

Cahier dcs Charges 
Jours Heures 

d'adjudicat. estimatif provisoire 

A) Adjudications au Rabais 

~nstructlon - Rf!paratlons -Trnv. Publlcs-Mal~ı:,!_e_l _d_e ______ """""' ___ ____ = 

Rlp. • routc Ketahya·Tavşanlı; 1255 m. 
Conatr. cimelilre 
Dresscment projet insta). eau Birecik 
Traı•. d'agrand'sıement, terrasaeınent et 

pavare e,., parquetıı et cnnali1ation 
place aare Sirkeci (Cab eh. 235 P.) 

Publique 

" Gre iı gre 
Pli cach. 

1?24 60 91 80 
8363 10 

46848 - 3514 -

Vilnyet Kütahya 2-6-3n 15 -
Com. Ach. Batail. Aviation Kütahya 12-6-39 10-
Monicip. Birecik 1 mois iı partir du 22-5-39 
9em~ Expl. Ch. fer Etat Sirkeci 14-6·39 16 

Cnisse Ank. et lzmir 

Electrl clt6·0az·ChauHag t Materlel) 

Ampoules electriquu marque o.ram Grc İl gr~ 1400 -
Tungarnm Phillıp:ı et Luma : 759t) p. 
{aj.) 

Fıla tel~phoniques fermcs de diff. sortts Publique 1727 -

Hablllement - Chııuo uro - Tlssus - Culrs 

Confection de coıtume! : 1000 complets 
Confcction paletots : 549 p. 

Pli cach. lrı p. 11 -
Publique la . p. 9 -

Bole de Constructlon, · Pra~ch s, Potenux ete. 

Taveruı •İiuillrs en boiı de sapin : 400 p. Publique 

:rreneport - chergement • d6chorg meni 

Chargement et decbargement c:reales 
Transport d'erticles monopolises 
Le ıervicc de chargement et de dechar· 

gement de charbon nu dep6t de loco· 
motives iı Çerkeaköy durer" jusqu "au 
31-5-941 (rectifi') 

Combuatible - Carburant- Hull 

Publique 

.. 

Publiqu 

" 

2320 -

4500 -

Conbuatible (voir Provlsi?n) 
Boiı : 70 t. • petrole : 300 k. 
Bois de ebene : 160 t. 
Semi·coke : 300 t. 

,, 1609 50 

Dlv rs 

Cuve en tôle pour transport des matiercı 
exploıives : 1 p .. (Cııh. eh. P 82) 

Machioc·oulil a tour: 15 p (Cah. eh. L. 3) 
Sondure de 40000 bidona 
T61e ıalvanile: WOO p.·id. ondulee: 3500 p. 

Provlalons 

Riz, oignonı, ael, farioe, savon, the, vian· 
de de mouton, beurre, huile d'olives, 
olivea ligumes 

Paio ( 1 annee) (aj.) 
Beurre: 5 t. 
Pain : 175200 k. 
Pain pour un an 
Leıumea : 8 lots {aj.) 
Paio, viande de mouton et d'ııgneau, 

beurr~ d"Urfa, huile d'olives, baricots, 
pois-<:hiche, macaronia, aavon, ıel et 
leıumea 

Foln: 440 t. 
Proviıion et combustible : 58 lota 

PH cach. la t. 24 50 

Pli cach. 

" Publique 
Pli cach. 

Publique 

Pli cach. 

" 
" 
" Gr6 iı gre 

Pubique 

Pli cach. 
Publıque 

164~2 64 

60000 -
270 -

11890 -

6276 -

7500 -

14300 -
3869 75 

B) Adjudications a la surenchere 
Morceaux de pain et reste de re pas Publique 420-
Radıo marque Phillipı ,, 

Boia melanges : 4454 quint. ,, 

b) uz YE 
' 2!!!ES:i!!!1 

Galatasaray Liısesi Alım Satım Komi yonu Başkanlığıodsn : 

Muhammen bedeli teminatı 
Lira Lira 

420 63 ekmek ve yemek artıkları 
Galatasaray lisesi merkez ve şubesinde l Haziran 1939 d n 

15 temmuz 1939 za kadar ve 1 eylül 1939 dan 31 mayıs 1940 
eoııunn kador on buçuk ay zartında toplanacak olan ekmek 
ve yemek artıklarının 2 Ilnziran 1939 curııı günü saat 14 SO 
da Beyo~lu lstiklAI c::ıddesinde 349 No. da okul alım satım ko
misyonunda satı§ arttırması yapılacaktır. 

105 - Com. Ach. Econ. Monop. Kabntache 14-6-39 15 -

129 53 Dir. THephoneıı lı'llir et lst 19.7.3q IO -

82> -
370 5S 

Dlr. Hyg et Auist.So<".Cağ.ılolflu 12-6-a9 15 30 {redif.) 
,, 

21 l ·so Sem~ Eıcploit. Ch. fer Etat iz mir 

Office Cereales Agenc.e Kütahya 
338 - Dır. Monop. Samsun 

9eme Expl. Ch. fer Etnt Sirkeci 

Yıl. Kütahya 
Dir. Culhıre Malatya 

120 72 5cme Expl. Ch. de fer Etat Malatya 
565 25 Municip. Aydın 

14-6·39 15 -

14-6-39 15 -

12-6·39 
Ü·6-39 15 -

13-6-39 14 -
1-6-39 
().fi.,'.J9 13 -

15-6-39 11 -

1233 19 Com Ach Ecoo. Monop. Kabatııche 16-6-39 1 l -

4250 -
20 25 

891 75 

Com Ach. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 14-7-39 tfi -
Com. Perm. Muuicip. İst. (rertif.) 15-6-39 1 t 30 
1 ere Expl Ch. fer Etat Haydarpaşa 16-6-39 il -

470 70 Dir. Culturc Malatya 1-6-39 - -

543 75 
562 50 

1314 -
1977 94 
228 64 

Procurtur Gen. Samsun 
Com. Ach. lnt. Ankara 
Procureur Gen. Üsküdar 

• " Bursa 
Com. Ach. Lycees lst. 
Vılayet .-'ok. 

I072 fiO Com. Ach Div. Bornova 
Vilayet Kütahya 

63 - Com. Acb. Lycee Galatosar.ay 
2eme Bur. Ede. Iat. Galata 

Bcyazit Sokak No. 32 
34- Oir. Forets Mersin 

7-6-39 15 -
14-6·39 15 
14-6-39 15 -
15-6-39 16 -
5-6-39 15 30 

19-6-39 11 --

16·f.l-39 16 -
13-6-39 14 -

2·6-38 14 30 
6,U-6-39 12 -

10·6-39 10 -

Bu iıe girccebl · r şartnameyi görmek ve lisPlıır muhasebe· 
ciliği veınezine yatırılacak olan t.•minat tezkeresini almak üzere 

Galaıa;:ıaray Ji esme ve teminat makbuzile belli gürı ve saatte 
Komisyona g~lrneleri. 

İstanbul İkinci İcra Memurluğundan : 

Bir borçtan dolayı 939/1160 numaralı dosynsile tahtı hac
ze alınan Filips marka radyo 6.6.939 Sıth giinü saat l 2 den 
13 e kadar Galaıada Beyazit sokağında 32 ııumaralı kahve 
önfJnde satılacaktır. O gün muhammen kıymetinin % 75 ni 
bulmazsa ikinci arıtırması 9.6.939 tarihine müsadif Cuma günü 
ayııi mahal ve saatte icra olunarak en çok arttırana ihale edi
lecektir. Taliplerin ı:.:atış günii ve saatlerinde mahallinde bulu· 
nacak memuruna % ""',5 pey akçesile müraoaatleri ilO.n olunur 

Müteahhitlerin Takvimi 

Çarşamba 31.5.939 

Trinitoriuru focfat (Aak. Fab.) No 1025 ı 

Mamiki köpriiail üst yapıaaın dear.ir olarak inş. (Nafıa Vek0 ) filo 
Ha mızı azot (Aık. F abrikaJar 1 
Sabıın, sodn, patat,ı, ,ekrr ve pirinç (Ank. Nümuae Haat) No 
Uhtik izoleli tel ve kordonlar (İıt Elektrik itleri) No il 54 
Maden kömürü nakli (D. D. Y. Kayaeri) No 105.ı 
Benzol (M. M. V.) No I055 
Hangar İn{· (l\1. M. V.) No 1056 
El karpit lambaıı (O. D. Y.) No 1056 
Elektrik motörlü aanlrifuj tulumba (D. D. Y.) No 1(l56 
Mahrukat ve erzak (Kayseri ViJ.) No 1009 
Mot<h (İahinrlar U. Müd.) No 1039 
Tuz nakli ,, ,, ,, No 1059 
E!<ruek lNiğde C. Müd.) No I05~ 
Kamyon şascsı (Eskişehir beled.) No 1059 
Parke tn~ı (İ&t. Beled.) No 1059 
B.ııek otomobıli (0. D. Y. Sirkeci) No 1062 
Kanal iof. (Birgi Brled.) No 1062 
Kamyonet ve kınoseri (Bornova Beled.) No 1063 1 
Kerute nakli ve istifi (İzmir Üzüm İaoir Tar im Sallı Koop.) NO 1 
Uömrük muamelat işleri 11 ,, ,, ,, ,, ,. (Ilı 
Ekmek (Trabzon C. Müddeium.) No 1066 

,, ve gaz (Van ,, No 1056 
Muhtelif erzak (Bolu Memleket Hut.) No 1008 
Ekmek (Dlzce C. Mfiddeium) No 1068 

11 (Bolu Hapishane Direk.) No 1068 
• Eski fılim (Hıırb Akademcsi SAK.) No 1068 
Ekskavatör ve Dizel nıotörü tamiri (Kocaeli Vil.) No t070 
Ekmek (Bilecik C. Müddeium.) No I072 ı 
Ekmek, et, ıüt, yoğurt, mekarna, un, ubun (Niğde Vil.) N' ı 
Kok kömürü ,, ,, ~o 1 Q 

Kaput bezi ,, ,, N°( ~ 
Yuvarlak ve lama demiri, cıvata, g .. afit ve almao koku {Ad' 

Deınir ve Tahta fabrikaları T.A.Ş.) No 1071 

M emento des 

Mercreı:ii 31.5.939 

Tıioitorium phoııphatc (Fab. Mit.) No IO'l5 
Adde aZdique ,, ,, 
Constr. en ftr partie ıup. pont MamHd (Min. Trııv. ,.-• ı 
Savoo, aoude, pommc de terre, aucre et riz (H6p. Mod•I• 

No 1054 ;ctt' 
Fils et cordonı avec iıolııtion en caoutchouc (Dir .. Gb· ti 

tc lst.) No 10~4 

Transport houill (Ch. Fer Etat Kayseri) No 1034 
ConEıtr. luıngar (Min. DH. Nat.) No 1056 
Benzol " ,, ,, No 1055 
Larupe a carbure (Ch. Fer Etat) No 1056 
Poaıpe ceııtrifuge iı motcur electr. (Ch. Fu Etat) No 1056 
Combustible et provisiouı tVıl. Kayaeri) No 1069 
Transport ıel lDir. Gen. Monop.) No 1059 
Moteur ,, ,, ,, No J0j9 
Paio (Procureur Gen. Niğde) No 1059 
Chassis de caıııioa (Municip. Eıkişf!bir) No 1059 
Pitmes parqueta ,, lıt. No 1059 

Location auto de monlure (Cb. Fu Etat Sirkeci) No \062 
Conatr. canal (Muoicip. Birgi) No I062 
Camionette et carro&1erie (Municip. Bornova) No 1083 J{•l'I 
Transport bois de coorıtr. (Cooperative Ventea Figue• et 

lxmir) No 1065 
Trnv. dedouanement (Cooperative VentH Fiıuea 

. No 1065 
Pain et petrole (Procur. Gin. Van) No 1066 
Pain ( ,, ,, Trabzon) No l066 
Diveraea proviıiooa (Hôp. Regional Bolu) No 1068 
Pain (Procınreur Gen. Dilzcıe) No 1068 

• (Dir. Priaon Bolu) No 1068 ~ 
• Fılma camelotu (Com. Ach. Acıademie de Guerre) No iDi"' ~· 
Repar. excavateur et moteur Dleael (VH. Kocaeli) No 1070 . .ı.I ~ı 
Pain (Procureur Gin. Bilecik) No 107~ ~ır 
Pain, viande, lait, yogbourt, maoaroniı, et, 1avoo (VHAytl 

No 1072 , 
Toile pour oapote (Vilayet Nlfde) No 1072 .ti 
Coke ,, ,, No 1072 _,, 
Fer boulon coke allemand ete. (S. A. T. Fabrique Fe r "d \ 

No 1071 

imtiyaz ıahibi ve yazı işleri Dlrektöril : 

Baaıldıtı yer : Merkez Ba1ımni, Galata 


