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Umum Tüccarların ve M üteahhit~erin mesleki Organıdır 

EMLEKET 
HABERLERi 
------

•k Ofisinin Afyon 
larını Arttırması 

~ . Beklenlyor 
~lbi:ı tüccarlanndan on beş 
'-ıa ile Ticaret Vekaletine 

t edilmittir. Bu telgrafta 
'1t Ptlahıulleri Ofisinin dere· 

1-ııı yetmiş kuruta aatılan 
. yirmi beı kuruşa almak 
~o \'e bedellerinin bet ıe· 

lbeıinin piyasada iyi bir 
tı•krnadığı bildirilmittir. 

lllızan Ankaraya gönder
~•)'et Ticaret Vekiletiyle 
l • bulunmut ve •erilen 

.;.erine afyon bedellerinin 
lllbeıi için icap eden ted

~nacağı kendilerine vaa-
t · Eauen haber atdıtı
~ yapılan ilanlara rağmen 
"-~en mevcut 2500 ıandı-
~l benü:ı pek az mvra

"llli olmuıtur. 

~~C:land• 
. •a:ıiyetin vahametini kay
~erine piyasamızda faa· 

lftır. inelce gelmiş ve 
....._ •mit olan sipariflerin 

l. ~ batlanmıttır Bu ara· 
~•ya şarap, Kanadaya 

• Almaoyaya yumurta, 
1 lttaru meyvalar, faaulya, 
, •e Yunanistaııa bahk, Po

ltltGn i5nderilmittir. 

ra Deve lsUyor 
~ Ziraat miiesae1elerinden 

~'lllı Ticaret Odasına mil· 
'olooyada iklime tabam

llecek, 11hht t•rtlan mü
. lleılini çoğaltabilmek ka
~ ba\'i biri erkek diteri 

ı. ~rtiyle iki deve aatın 
. ledılderini bildirmittir. Bu 

larla sürmeye elveritli 
olması da ıarttır. 

il "• Kuzu Derisi 
~ 8ab,ları 
l il bafta pazarlığı yapılmıt 
"'" lQo 1•nın kıvırcık yapakla-

,00() kiloluk büyGk bir 

parti kilosu 65 kuruttan dün ihra· 
cat için satılmıştır. Bu partinin 
Sovyetler için ahndı~ı söyleniyor 

• • • Yeni mahsul kuzu derileri 
piyasaya getirilmiş ve sikletlerinin 
fazlalığı dolayısiyle derhal müşteri 
bu .maktadır. Bilhassa kalitderinin 
iyiliği bir kaç ııenede nheri yurdu· 
muzda teessüs etmiş olan yerli el
divencilik sanayiinde kullanılmak 

üzere mübayaa edilmektedir. Bu 
derilerin birincileri çifti 150-160 
kuruttan ıatılmıştır. 

--·---
Fransa TUtUn Ahyor 
Fran11z rejisi yurdumuzun muh

telif evsaf lütünleri nden mühim 
bir miktarda mübayaatta bulunma
ya kuar vermittir. Fransız r,. jisi · 
nin tehrimi:ıde bulunan mümeaaili 
dün bir münakasa f&rtnameıioi a· 
likadar müeueselere göodermit 
ve tütGn ihracatçılanna da aynca 
tebligat yapılmı.ştır. 

Ankara Borsası 
2-5-939 

ÇEKLER 

Londra 

Nevyork 
Paria 
Milin o 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
BriUuel 
Ati na 
Sofya 
Madrit 
Vartova 
Budapefte 
Büluet 
Belgrad 
Yokohama 

Stokbolm 

Moıkova 

5.93 

126.6750 
3.3550 
6.6625 

28.4350 
67.51 
50.8350 
21 55 

1.0925 
1.56 

14.o.150 
23.8450 
24.9675 
0.9050 
2.8925 

34.62 
30.5475 

23.90'l5 

ESHAM ve T AHVILA T 
Ergani 19.-
Türk borcu 1 pefin 19.70 

t-tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

"6 . Afyon Lisesi Direktörlüğünden : 

lt lı.ra 64 kuru§ ke~if bedelli Afyon lisesi bahçe dıvar-
dıittı 11 mayıs 939 tarihinde saat lS de h se komi
ihıle edilmek üzere açık usulle eksiltmeye konul 
l\.eıifoame, oartname ve plan lise direktörlüğünden 

• t.fuvakkat teminat 39 lira 42 kuruotur. isteklilerin 
0daaı kayıt veıikası ve teminatile ihal" günü lise di 

ile müracaatları illn olunur. 

Nafıa VekAletinden : 
~ )'"laakır · Cizre hattının 35-455 inci kilometresi 

İQci kilometresi aruıadaki demir köprülerin Diyarı 
k iı baılarına nakli iti kapalı zarf usulile müna· 
01auımUftur. 

Bu işin muhammen bedeli kırk bin liadır. 
Münakasa 17 5.939 tarihine tesadüf eden çarşamba 

günü saat 15 te Vekaletimiz demir yollar inşaat daireain
deki komisyonda yapılacaktır. 

İhale Şuhud Belediyesinde toplanan Encümen tarafın
daıa yapı lacaktır. 

Muvakkat teminat 1422 lira 26 kuruıtur. 

Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, bayındırlık İf · 
leri genel şartnamesi ve koli listesinden mürekkep bir ta
tım münakasa evrakı iki lira mukabilinde demir yoIIar in· 
şaat dairesinden tedarik olunabilir. 

Bu işe aid proje hulisası keşif, malzeme, montaj tart· 
nameleri hesabat ve münakasa ıartnamesi, mukaYele pro· 
jesi bir lira mukabilinde Şuhud Belediyeainden alınabilir. 

Bu işin muvakkat teminatı ~Ol'O liradır. 

Bu münakasaya girmek isteyenler 2190 numaralı ka
nun mucibince 1brazına mecbur olduklan evrak ve vesika
larını ve mezkur kanun tarifatı dairesinde hazırlayacakları 
fi at tekliflerini havi zarflarını 17 .5.939 tarihinde saat i 4 e 
kadar numarah makbuz mukabilinde demir yollar inşaat 

arttırma eksiltme ve ihale komisyonu reisliğ_ine teslim et
meıeri laz ımdır. 

Posta ile gönderilecek tekliflerde vaki olacak teahhür 
nazarı dikkate alınmaz. 

Tekirdağ Vıllyeti Daimi Encümeninden: 
Çorlu ilçesinde yeniden inşa ettirilecek 6 sınıflı ilk 

okulun kapalı zarf usulile konduğu eksi lt me müddeti bitti
ği halde talibi bulunmadığından işbu inşaatın 17718 lira 
2 kuruştan ibaret bedeli keşfi ve şartnameleri mucibince 
26.5.939 günü akşamına kadar olmak üzere bir ay pazarlık 
suretile eksiltmiye konu muştur. İsteklilerin 1329 lira mu
vakkat teminatlarile birlikte Vilayet daimi encümenine mü
racaatleri lüzumn ilan olunur. 

Hizan Malmüdürlüğüoden: 
Kazamız kükiimet konağı inşaatının musaddak keşif 

bedelinin 8885 lira 25 kuruş olacağı yerde sehven 29475 
lira 58 kuruı olarak ilin edildiği görii lmüş olup bu sehiv 
neticesi ihalenin 8.5.939 gününe tehir edildiği tashiben ilin 
olunur. 

Alyon Belediye Riyasetinden : 

385 lira 45 K. Ledeli kcşifl ı mezbeha etraf dıvarlan in 
şaatı 15 gün müddetle münakasaya konmuştur, ihalesi 12.5.939 
cuma gUnü snat 14 d'~ lıekdip~ encüm~u i nce icra kılınacaktJr. 
Eğreti teminat bu lıeddin yüıd P. 7,5 ğudur. Şartlarını sair hu
s usatını öğrt nınt>k isıiyerıler her gün be ledıyeye müracaatla Öğ· 

. ı c ne lııl i rler. l stekl i ıP.1111 belli gün ve ı:-aa tte dai rı' i bel1: diyt de 
bulunma ları . 

J EZ 7 75 CT RJ?iiiiil; 

1 lıaçlar, Klinik ve İspençiyari alat, Hastane Lev. 

Urfa Vilayeti Daimi Encümeninden : 

Memleket hastanesi için 11 20 lira tahmin b edelli IOOX 
150 eb'adında 110 derecei harareti temin eder t ertibat ve 
tazyika mütehammil bir aded sabit etüv sa tın a lınmak iize
re 1 .5 939 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık ek
siltmeye konulmuştur. 

Bu işe aid muvakkat teminat 84 liradı r. 
ihale 16.5.939 tarihine tesodüf eden salı günü saat 

11 de Urfa Vilayeti Daimi Encümenince yapılacaktır. ls-
1 teklilerin buna aid şartnameyi görmek üzere Urfa VilAyeti 
Daimi Encümenine ve lıtanbul Sıhhat Müdürlüğüne ve ek
siltmeye girmek için de belli edilen gün ve saatte teminat
larile birlikte mezkur Encümene başvurmaları ilin o· 

lunur. 
E TP 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz. 

Şubud Belediyesinden : 

Kapalı zarf usulile münakasaya konulduğu evvelce i· 
lAn olunan 18963 lira 49 kuruş bedeli keşifli Şuhud kasa· 
basının Nafıa Vekaletinden musaddak projesi mucibince 
yaptırılacak elektrik ve makine tesisaıına talip zuhur et
mediğinden bu defa 3.5.939 gününden başlayarak bir ay 
l zarfında itin pazarlıkla ihaleıine karar verilmiıtir. 

istekli olanlar Nafıa VekAletinden ahnmıı empektar
lük vesikası ve buna mümasil tesisat yaptığına dair alın
mış bonservislerle bu müddet zarfında bergtın Şuhud Bele
diye Encümenine müracaat edecekleri ilin olunur. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 
Gaziantep Tcahom Mücadele Reiılığinden: 

Cinsi ve ııevı Metrosu 

65 Santim eninde 1375 
yerli diril baıma 
90 Santim -eninde 4971 
yerli kaput bezi 

Muhammen 
b~deli 

Lira Kuruı 
309 37 

1131 90 

Teminatı 

muvakkate 
Lira kuruı 
23 !O 

89 

Yukarıda cins, nevi ve miktarı ile mubımmea itefielleri 
yazılı bezler 26 4.939 giınüuden itibaren 15 gün müddetle açık 
ekıiltıneye konulmuştur. lhale 13.5.939 Cumartesi 6ğleden ev
vel saat IO da Trahom mücadele reisliği daireıinde icra olu
nacaktır. Tahp1er Lu müddet zarfında eksiltme ıartlarını ötren
mek wevcud ııümunelerini görmek üzere ihale gününden ev· 
vel her gün Gaziler caddeıindeki reiılik daireıint müracaat tit· 
bilirler. 

Dovlet Baaımevi Direktörlltladea : 
Ginıi Miktarı l metreaioin tala• Muvakkat temiaatı 

mini fiyab L. K. 
- ------- - - -- - - - - --
Renkli elit bui 2210 m. 46 k. 76 2S 

2.5.939 eah gilnü saat 15 de açık eluiltmeai yapılacak olan 4 
muhtelıf renkte cilt bezi için iatekliler müddetin Hlıfıaı Y• ltlr 
reniin tamamının bulunamıyacatını ileri sürerek münakuadaıı el 
çekmit olduklarından bu ihtiyacın açık eksiltmeıhaiD 15.5.939 pa• 
suteıi aaat 15 e barakıldatı ilin olunur. • 

• • • 
Yatak yorıan v. ı. alınacaktır : Bak moltllya ıtltuunda 

İıt. Belediyesi iliaına. __ , ______________________ ._. ____________________ ___ 

Mobilya, ve Büro Eıya, Muşamba, Halı v .a. 

İstanbul Belediyesinden : 

Muhammen bedeli 
İlk okul talebe kamplarına 85 takım 1190,00 

yatak, yorgan veıaire (nümuneleri 
kültür direktörlüğündedir) 

İlk okul talebe kamplarına 7u çift 1260,00 
karyola 

İlk okul çocuk bahçelerine 250 tane Şez- 740,00 
long iki tane tente ve teferrüab 

İlk okul çocuk bahçelerine oyun le- 772,00 
vazı mı 

hk teminata 
89,25 

IM,IO 

57,90 

Yukarda muhammen bedelleri ya:ııla işler ayrı ayrı açık eluil
tmeye konulmu,tur. Liateıile tartnameleri Levazım Müdlrlüjilnde 
görülebilir. İıtekliler 2400 ıayah kanunda yazılı vaika Ye bi&alan•
da göıterilcn ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 18.5.939 
Perıembe iÜnÜ saat 14,aü da Daimi Eacümeade buluamalıdarlar. • 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komiıyonuadan : 

400 liralık sandalye ve 53 lirahk koltuk ıatın alına
caktır. Pazarhğı il mayıs 939 pertembe g6nil aaat 11 de 
yapılacaktır. lıteklilerin belli aün ve saatte Fındıklıda Ko
mutatnlık Satınalma Komisyonuna ielmeleri. 

Nakliyat-Boşaltma-Yükletme 

Gaziantep inhisar Baı Ml1dilrlOtanden 

Gaziantep İnhisarlar Baş Mildlirlüitı ile mthkirat fab• 
rikasının F evzipaşadan gelecek ve ıidecek ve Gaziantep 
İnhisarlar Baş MüdürlüAil ile milakllrat fabrikasındaki 
Kilis, Birecik, Suruç, Urfaya ve keaa Baı Mndilriyet ile 
mliıkirat f abrikaıından BeıDi, Elbiıtan, Puarcık idarele• 
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Bu gün ·ıan olunan münakasa ve müzayedeler Listesi 
Cinsi $ekli Mubm . bed. Teminat Müracaat yeri Gfin Saat 

A) Münakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme Harita 

Mezbaha etraf duvarları inş. 
Diyarbakır • Cizre hattmın arasındaki de

mir köprülerin Diyarbakıra nakli (şart. 
2 L.) 

Afyon Lisesi bahçe duvarlannın tadilatı 

Düşkünler evinin ahşap merdivenlerinin 
mozaik yap. 

Okul binası inşası (temd.) 
Hükumet konağı inşaatı (tashih) 

Aç. eks. 
Kapalı z. 

,, 
Paz. 

3ı.;:5 45 
40000 -

525 64 
203 25 

17718 02 
8885 25 

Afyon Belediyesi 
3000 - Nafıa Vekaleti 

39 42 Af yon Liıesi Direk. 
lO 49 İıt. Belediyesi 

1329 - Tekirdağ Vilayeti 
Hizan Malmüd. 

12-5-39 14 -
17:-5-39 15 -

11-5-39 15 -
4.5.39 14 30 

26-5-39 
8-~-39 

haçlar, Kllnlk ve ispençiyari aıat, Hastane Lew. 

Sabit etüv: 1 ad. Aç. ekı. 1120 - 84 - Urfa Vil. vo İst. Sıhhat Müd. 16-5-39 11 -

~I ektrik-Havagazı-Kalorlfer ~teslsatve malzemesi) 

Şuhut kasabası elektrik ve makina tesi- Paz. 
satı (şart. 1 L.) (temd.) 

18963 49 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çama,ır v.s. 

Renkli cilt bezi: 2210 m. (temd.) 
Yatak yorgan v.s.: 85 takım 
Basma: 1375 m. 
Kaput bezi: 4971 m. (90 santim eninde) 

Aç. eks. 
,, 
,, 
,, 

m. O 46 
1190 -
309 37 

1131 90 

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

Karyola: 70 çift 
Şezlong: 250 tane tente ve teferruat: 2 ad. 
Sandalya ve kolluk 

~akliyat Boşaltma- - Yükletme 
inhisarlar mamulatı nakli (temd.) 

Aç. eks. 
,, 

Paz. 

Aç. oka. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

1260 -
740 -
453 -

Mazot (ağır dizel yağı) : 24 t. Aç. eks. 1680 -
Döküm koku: 200 t. Kapah z, 100 ... 0 -

Müteferrik 

Tente ve teferruatı (bak mensucat) 
1'nJv,. nri, c:n •Acİc~•· :,:_. liM "'.:I 

Bilyalı lastik tekerlek S. K. F. (T. J. 3) 
1200 ad. 

Mıcır yollar tamiri için: 165 m 3 
Ambuvatıoaolı dökme boru : 631 ad. 
Oyun levazıwı 
Cankurtaran yeleği: 5000 ad. 
Boru başı kenedi "3",: 2120 adet-boru 

başı kenedi civatası: 4240 od. - kablo 
dirseği plan No. ro 7: 1000 ad.-Gal-
vani.di tevzi kutusu dirsek demiri: 1000 
ad. demir örgülü çubuk: 600 ad. 

Yapı malzemesi: 7 kalem 
İı; ve dış lastiği 
Yapı malzemesi: 6 kalem 
Yapı malzemesi: 5 kalem 
Dökftn, kumu: 175 t. 
Kavak malı taş: 1000- 1250 m 3 
Galvanizli askı teli halkası: 17000 ad.-

,, ,, ,, civatası: 215 ad, -

Aç. ekı. 

,, 

,, 
Paz. 
Aç. ekı. 
Paz. 

Paz. 

,, 
,, 

Kapalı ı. 

Paz. 
Aç. eks. 

,, ,, ,, kenedi 420 ad.-gal-
vanizli lente gergi mekiği: 225 ad.
galvanizli tirfon vida: 5500 ad.-galva
nizli direk ayağı: 14UO ad.-somun ve saire 

Vagon camı, arnuvo cam, duble bioa ca· Kapalı z. 
mı, vagon için çerçeveli ve çerçevesiz 
ayna ve markiz camlan muhtelif ebatta 

Erzak,v.s Zahire Et, Sebze. 

:ıooo -
1680 -

99') -
7071 10 

772 -

1415 -

6125 -
4375 -
3162 50 

5577 68 

• Ekmek Mersin Ceza evi için:90000 k. Kapalı z. 85SO -

B) Müzayedeler 

Çamur değirmeni ve teferruatı 

Orta çamur değirmeni ve henüt monte 
edilmemiş aksamı 

Çamar değirmeni ve henüz monte edilme· 
mit aksamı 

Pres ve teferruatı: 6 ad. 

Aç. art. 703 ·-

,, 520-

,, 400 -

" 400 -

rı ıçın Narlıya gönderilecek ve buralardan Gaziantebe ge· 
}erek Fevzipaşadan Nizip, Birecik, Kilise gönderilecek ve 
buralardan F evzipaşaya gidecek inhisar maddelerinın nak
line verilen fiat haddi layık görülmediğinden münakasa· 
nın on gün uzatılmasına komisyonca karar veriJmiştir. 

Eksiltme 4.5.939 perşem' e günü saat 14 te İnhisarlar 
Baş Müdürlüğünde } apılacakhr. 

Muhammen nakliye bedeli Fevzipa7a - Antep arası, 
9066 Fevzipaşa- Kilis 6090 Fevzipaşa - Nizip 2433 Fev
zipaşa - Birecik 4940 Antep - Nalı 105 Antep - Bire· 
cik 205 Antep - Suruç 106 Antep - Urfa 2788 Antep -

1422 26 Şuhud Belediyesi 3-5-39 dan itib. 1 ay 

76 25 
89 25 
23 20 
84 89 

94 50 
55 50 

126-
750 -

Devlet Baaımevi Direk. 
İst. Belediyesi 
Gaziantep Trahom Mücadele Reis. 

,, ,, ,, 

lst. Belediyesi 

. ,, 
lıt. Komut. SAK. Fındıklı 

Gasiantep inhisarlar U. Mtid. 

İnhisarlar U. Mdd. 
Aık. Fabr. U. Müd. SAK. Ank. 

İıt. Belediyui 
Co.ai .. nfpp R .. ı .. ~iy-•İ 

126 - İnhisarlar U. Müd. 

74 25 
1060 67 

57 90 

107 -

459 38 
328 12 
163 -

lst. Belediyesi 
D. D. Y. HaydarpafA 
İst. Belediyesi 
Denizbaok Müd. 
İst. T elefoo Müd. 

Iıt. Kom. SAK. Fındıklı 
,, ,, ., 
,, ,, ,, 
,, ,, ,, 

Aık. Fabr. U. Mild. SAK. 
İat. Deniz Ticaret Müd. 
İıt. Telefon Mid. 

Ank. 

418 33 D. D. Y. Haydarpaşa 

675 - Mersin C. M. Umumlliti 

Gebze Mub. Hususiye Tahsilat 
Kom. Tuzla Betotı Tuğla Fabr. 

Gebze Muh. Hususiye Tahsilat 
Kom. Tuzla Betotı Tuğla Fabr. 

Gebze Mub. Hususiye Tahsilat 
Kom. Tuzla Betotı Tuğla Fabr. 

Gebze Muh. Hususiye Tahsilat • 
Kom. Tuzla Betotı Tuğla Fabr. 

15 .. 5.39 15 -
18-5-39 14 30 
13-5-39 10 -
13-5-39 10 -

18-5-39 14 30 
18-5-39 14 30 
11-5-39 11 -

4-5~ 14 -

18-5-39 15 -
25.5.39 15 -

18-5-39 14 30 
6-5-:i9 

23-5-39 14 -

18-5-39 
8-5-39 

18-5-39 
15-5-39 
19-6-36 

11·5-39 
4-5-39 
9-5·39 

11-5·39 
25-5-39 
18-5-39 
19-6-39 

14 30 
15 30 
14 30 
14 -
15 30 

14 -
11 -
10 -
14 30 
15 30 
il -
15 -

22-5-39 15 -

1-6-a9 14 -

22-5-39 15 -

22-5-39 15 -

22-5-39 15 -

22-5-39 15 -

Kiliı 492 liradır. Talipler bu muhammen nakliye bedeli üze 
ıinden % 7,5 hesabile muvakkat teminat vereceklerdir. 

Talipler eksiltmeye girmezden evvel şartnamede ara· 
nılan ehliyet ve kabiliyet vesikalarmı ibraza mecburdurlar· 

Devlet Demiryolları İşletme Umum MüdHrlüğünden : 

Ameliyeniu ııevi'i 1 - Ambar dahilinde supalana hazırla· 

nıak ve vapur dahilinde vinçle supalana yapmak vr.ya hah ve· 

yahud istif yapmak bu aıııeliyede rıhtım veya ıilo iskelesine 

ISTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 
====:::;~ 

Flatlar 
A,ağı 

Kr. Pa. 

2.5.939 'foO 

Gelen P.
1
,. 

CİNSİ 

Butd. yumuşak 
,, ıerl 

,, kızılca 

Arpa yemlik çuvallı 
,, Anadol dökme 

Cavdar 
Badem içi acı 
Susam 
Fasulye çalı 

,, ufak 
Kuşyemi çuvallı 
İç fındık Ordu 
Tiftik oğlak 

5 32 
5-

Yukarı 

Kr.Pa 

5 16 5 32 
4 10 4 14 
4 12,5 4 14 

5 37,6 - -

,, mal 105 - 115 -

Bu~day "' 
Un -
Arpa 16 
Tiftik 15 te 
Fasulye tfJ 
B. peynir ı tO g 
Afyon 1 ıt ~c 
Yapak 2' ~ ~be 
Mmr 15 ıo 
_N_oh_u_t _____ ~ t~ e 

Giden "' lı 
Yapak 
Nohut 
f\otııır "' 
Tiftik 4' 
Kıl 'J 
Fasulye 911 

_A_f y_o_n~-~~--~ 
Z. yağa yemeklik Dı' Flatıar 
Yapak Karahisar 54 - Butday : Liverpul 

,, Trakya 63 - ,, Şikago 
Mısır beyaz ,, Vinipek 

,, sarı çu. 4 23 Arpn Anverı 

Peynir beyaz taze 21 10 23 21 Mısır Londra 
1 

• kaşer ,. 46 - 47 - Keten T.: ,, _,, / 
Sansar derisi Fıodık G.: Hamburır / 

• /1 

Konduz ,, ,. L.: ,, __,/ 

---------------------------
lstanbul Merkez Hill Ya, Sebze ve 

Meyve flatları 

Sakız kabağı 

Yer fasulyeai 
Ayşe kadın fas. 
Domates kır 
Patlıcan 

Bakla 
Araka 
Bezelye 
Pıraaa 
Ispanak 
Havuç 
Taze yaprak 

- 1.5.939 Pazartesi günü -

kilo 18 22, Taze ıotan 
ti5 70, ,, aarmısak ,, 

" 90 _ Blma Ama1ya kilo 
,, 80 90 ,, Küllah ,, ,, 
,, 100 120 ,, Ferik ,, 
,, 4 5, ,, GOmütlaano ,, 
., 8 11, Badem ,, 
,, 5 8, Kestane ,, 
,, 1,- 1 ,50 Muz yerli ,, 
,, 1 ,50 2, ,, ecnebi ,, 
,, 1 ,50 2,- Malta eriti ,, 

Can ,, ,, 
Adana ,, ,, 5 
izmir ,, ,, 20 

-, Çilek Brotli • 

Hıyar ,, 75 
40, 
80 

Kereviz kök ,, 2 3, 
,, yaprak demet 2 3, 

Enginar adet 6 11, 
Karnabahar • 

,, küçük ,, 
Marul 
Yeşil salata 
Pancar 
Maydonoz 
Dereotu 
Nane 
Kırmızı turp 

,, 
100 

demet 
,, 
,, 
,, 
" 

2 4, 
25 40, 
2,50 3 

-,40-,60 
-,40-,60 
-,50-75, 
-,75 1, 

Ecnebi limon 100 ad. 
Port. Alanya 80 pak. 

.. ,, 150 ,, 
,, ,, 48 ,, 
,, 
,, 

,, 
,, 80 " 

100 ,, 

: Ri;e 80 b;t ::: 
,, " 100 ,, ....nn 

Mersin yaf. 120 aand. ~ 
,, ,, 160 ,, 1 
" ,, 200 büyük ,,. 
,, ,, 200 küçük ,,. 

. ' 
lstanbul .elediyesindef1' 

Keşif bedeli 203 li~a 25 kuruş olan Düşkünler Evirıi0; 
şap merdivenlerinin mozayik yapılması pazarlıta konul~"J,t' 
Keşif evrakile şartnamesi Encümen kaleminde görJlebiht· ~tf 
kliler 30 lira 49 kuruşluk ilk teminat makbuz veya ıııe V 
bile beraber 4.5.939 perşembe günü aaat 14,30 da OaiıJJi 
cümende bulunmalıdırlar. 

veya vapur güvertesine v~rmek ve b·rakmak da 
te kabil~n. 

Maden kömürü krom ve emsali dökme cevher 1'0:,r 
den kömürü ve emsali dökme cevher Krom 46407 Be 
nu ku. 10 15 Beher tonu k~. 23 Beher toau ku. 23. ·ıeP 

2 - Supalandan açık vagona tahmil ve mütekabl et 
vagondan supalana ve idare vincile vagondan denize ~t 
veya mütekabilen denizden almak : Maden kömürü "e ~6~ 
dökrue cevher Krom 26189 Beher tonu Ku. 4,5 Kok 
briket ton 4992 Beher tonu ku. 9 Beher tonu ku. 9 .. ~ti 

3 - Vinç iştiraki olmaksızm rıhtım veya silo 15011~ 
veya giiverteden alarak vagona tahmil etmek veya ı:J1 
len : Mı.ıclen kö:nürii ve emsali dökme cevher Kroı:Jl t 

Belıer toııu l. u. 17 Kok kömürü brikJt ton 5526 Bebeb'' 
ku. 22 Muhtelif malzeme eşya ve emtia Ton. 11776 Be 
n ıı k ıı. 14. . ·f 

4- Su pala ndan alınıp açık araziye nakil ve ııtl c' 
ve mütekabilen : Maden kömürü ve emsali dökı:Pe ~d~ 
Krom 12355 Delıer tonu kn. 23 Beher tonu ku. 2~ 

8 lif malzeme eşya ve emtia Ton 975 Beher tonu ku: ld '
11 

5 - Silo it:ke1tsine yanaşınıo vapur güvertesııı e f 
silo iskelesinden naki! ve yerleştirmek : Beher tonu ~ıJ· 
her tonu Ku. 9 Beher tonu Ku. 16. ,r/ 

6 - Vinç iotiraki olmaksızın vagondan tahliye 1e0,, 
raziye mağazalara nakil ve istif ve mütekabilen : fds 00~ 
mürü ve emsali dökme cevher Krom 25140 Beher t~ 
8 Kok kömürü briket ton 2103 Beher tonu ku. 24 
malzeme eşya ve emtia Ton 8904 Beher tonu Lu. 24'· 
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~1- Vagond n idare vincile Rç1k araziye tahliye istit ve İstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden : 
~ ~abilen: Beher tonu ku. 7 Beher tonu ku. B hP.r toııu 5 ku. j . 

btelif mıılleme eşya ve emtia Ton 475 Beher tonu ku. l~t . Fe~e~babçe-:-K~mkap~-Bo~t~.ncı ve .. HeybelıadaA men
,~- Vinçsiz merakibi bahriyeden kütderle veya arkalık 1 dırek!erının .den~z cı~etlerıne do~ulmek uzere asgarı 300 
· ~l ile çıkarılarak vagona tahmil, açık araıiye, mnğaıa a- az.a~ı 1000 kılo sıkletınde olmak uzere . 1000~1250 metre 
~•kıl ve istif etmek ve mütekahilen : Mad,,n kömürü ve mıkab ada veya kavak malı taş açık eksıltme ıle alınacaktır. 
lı dökme cevher Krom 269 Beher tonu ku. 20 Kok kö· Müteahhit bu taşları kendi vesaiti ile yukarıda isimleri ya 
briket ton ]95 Beher tonu ku. 24 ~luhtelif malzeme eş· zıh mendireklere teslim edecektir. Tahmin fiatı 4375 liradır. 

te enıtia Ton. 277 Behrr tonu ku. 18. % 7,5 teminatı muvakkate 328 lira J 2 kuruştur. Eksiltme 

1 9- Vaaondan olukla tahliye: Maden kömürii ve emsali 18 mayıs 939 perşembe günü saat 11 dir. 
~e cevhe~ Krom 20411 Beher tonu ku. 5 Beher ıoııu ku. Eksiltmeye gireceklerin % 7,5 teminatı muvakkateyi 

her tonu ku. 9. muhasebe Müdürlüğüne yatırdıklarına dair makbuz veya 
ıo_ Saatle müteahhidden alınacak umelP.: Maden kömü· ban:lrn mektuplarile eksiltme günü Galatada rıhtım üzerin
;~ ernsalı dökme cevher Krom 268 Behn tonu ku. 18. de lstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğüne ~e şartnameyi gör-
1 _Yevmiye ile alınacak arrıelP.: Maden kömürii ve em- mek ve almak istiyenlerin de Müdüriyet ldarP. şubeaine mü-
~ökırıe cevher Krom 18 Beher tonu ku. 120. racaatları ilan olunur. 

~ ss~5 lira 9 kuruş muhammen bedeli bulunan 17.4.939 
Gnakasası icra edileceği evvelcP ilan edilen ve bil~hare gö
luzuma nehni fesholunnn Derince Limanı tnhmil v~ tah
~ b~ kere kapalı zaı t u::ıulıle tPkrar eksiltmeye konmuş· 

/ ~ ksıltme 15.5.939 tarihine ınüsadif pazartesi günü saat 
/ lilydarpaşa gar bina ı dahilinde l inci İşletme koaıi::.yo· 

~tarından yapılacdktır. Talihlerin 1919 lira 63 kuruş mu
f tenıinatla arni gün saat 10 8 kadar komisyon kalemine 

~ ~ l'tıektublarını vermeleri llzımdır. Bu işe aid şartname 
ı 'Paşa LimJJn Başmütettişliğinden parasız olarak alına-

D. D. Yolları ve Limanları işletme U. idaresinden: 

Muhammen bedeli 5577 lira 68 kuruş olan mhhtelif 1 
miktar ve eb'adlarda vagon camı, arnavo cam, duble bina 1 
camı, vagon için çerçeveli çerçevesiz müstatil ayna ve mar 
kiz camları 22.5.939 Pazartesi günü saat 1!1 ·de Haydarpa
şada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı 
zarf U$uliyle satın alınacaktır. 

kat, Benzin Makina yağları v. s. 
~ ·----~----.....;:~---------

kerf Fabrikalar Umum l\li:dürlüğii Merkez Satıoalma 

Bu işe girmek istiyenlerin 418 lira 33 kuruşluk muvak
kat teminat, kanunun tayin ettiği vesikalarla teminatlarını 
muhtevi zarflarını ayni gün saat 14 e kadar Komisyon reis· 
liğine vermeleri lazımdır. 

1 
Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak 

dağıtılmaktadır. 

r Komisyonundan : 

&henin edilen h deli 10.000 lira olan 200 toH döküm 
,; keri Fahrikalar Umum Miidürliigü Merkez Satınalma 
r0nuncd 25 .5 939 perşembe ~ünü saat 15 t11 kapalı zar
~ e .edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan \'C· 

~lıplerin muvakkat teminat olan 750 lirayı havi teklif 

1
P lltını mezkur günde :ıaat 14 de kadar komi::-yonn ver 
eı "~ kendilP.rinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
~ crındcki vcsnikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle 
qqr tüccardan olduklarnıa dair ticaret Odası vesikasiy le 
t gün ve saatte komisyona müracaatları. 

~ ~ ... 
t. ınazot nlmacakhr : Bak lnhinrlar U. Müd ilAnlarına 

I 
İ. ~ İstanbul Telefon Müdürlüğünden: 

~~ık eksiltme ile t 7000 aded galvanizli askı teli hal
ı 3 aded galvanizli askı teli civatası, 420 aded gal· 
'i askı teli kenedi, 225 aded galvanizli tente gergi 
~· 5Soo aded galvanizli tirfon vida, 1400 aded galva· 
ıJl'~lc: ayağl ve 2000 aded kutu dirseği No. 7 için ao
~ll"\~ m/m alınacaktır. 
lıtınmen bedel 2162,50 lira muvakkat teminat 163 li

~ b·kıiltmeıi 19.6.939 pazartesi günü saat 15 de Mü· 
~~kınasında yapılacaktır. isteklilerin muvakkat temi
~ e.nunı -vesikalarile o gün o saate kadar komisyon 

· ~- tleri. 
l'~llaıne ile nümuneleri her gün Levazım Amirliği-

'\ i<>tülebilir. 
~ Açık eksiltme ile 2120 aded boru başı kenedi 3", 
~~d boru başı kenedi civatası, 1000 aded kablo dir· 

d No. Ro 7, 1000 aded galvanizli tevzi kutusu 
~ tnıiri No. 7 ve 600 aded demir örgülü çubuk 8,5 

\, tır. Muhammen bedel 1415 lira, muvakkat teminat 
0lup eksiltmesi 19.6.939 pazartesi günü saat 15 
tlrtü~ürlük binasında yapılacaktır. İsteklilerin mu· 

~ ~lllınat ve kanuni vesikalarile o gün o saate kadar 
~~lla ınüracaatleri. 
~~lllaıne ile nümuneleri her gün Levazım Amirliğimi

tbilir. 

~~t· 1 Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma 
Komisyonundan : 

~~:~in edilen bedeli 612$ Jira olı n 17fi ton <lökiim ku· 
atı Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma 
ıııa~Unca 25.S.1939 per9embe günü saat 15,30 da kapalı 
. ~ e. edilecektir. Şartname parasız olarak komİS) on<lan 
~~1.a.lıplerin muvakkat teminat olan 459 lirıı 38 kuruşu 
trıf ll.ıektuplarını mezkur güude 14,30 za kadar komis· 
,11'lı~leri ve kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 2 ve 
erıudeki vesaiki~ komisyoncu olmadıklarına ve bu iş

t g~ tüccardan olduklarına dair ticaret odası vesikasiyle 
lln Ve saatte komisyona müracaatları. 

~~\ı latanbul Denizbank Müdürlüğünden : 

~tıd nümunesi veçhile 5000 adet Cankurtaran yeleği 
~ ktır. İsteklilerin nümun~yi görmek ve şeraiti öğren
,:~ hergün ve pazarlığa girmek için de 15 mayıs 939 

4 to Alım Saıım Servisine müracaatlori. 

Gaziantep Belediyesinden : 

3000 lira bedel muhammeneli Gaziantep Belediyesi iç
me suyu tesisatı için 500 adet kolye prize ihtiyaç olduğun
dan 15 gün müddetle münakasaya konulmuştur. Şeraiti an· 
l tmak ve kolyeler belediyede içme su tesisatı müdürlüğün 
deki nümuneye göre ihzar ve teslim etmek üzere müşteri

lerin belediyeye müracaat etmeleri ve kat'i ihalesi 6.5.939 
cumartesi günü yapılacağı ilan olunur. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 

Ertuğrul lcışlasının hamamı için lüzumu olan 7 çeşid 

yapı malzemesi satm alınacaktır. Pazarhğı l 1 mayıs 939 
perşembe günü saat 14 te yapılacaktır. İsteklilerin belli 
gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyo· 
nuna gelmeleri. 

* • * 6 X 32 eh' adında 10 l{at bezli ekstra tip iç ve 
dış lastik satın alınacaktır. Pazarlığı 4 mayıs 939 perşem
be günü saat 11 de yapılacaktır. İsteklilerin belli gün ve 
saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna 
gelmeleri 

• • * 6 kalem yapı malzemesi satın alınacaktır. Pazarlığı 
9 mayıs 939 salı günü saat 10 da yapılacaktır. İsteklilerin 
belli gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Ko
misyonuna gelmeleri. 

• • • 5 kalem yapı malzemesi satın alınacaktır. Pazar· 
lığı 11 mayıs 919 perşembe giinü saat 14.30 da yapılacak· 
tır. İsteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda Ko 
mutanlık Satmalma Komisyonuna gelmeleri. 

* * • 
165 m 3 mıcır alınacalıtır : Bıık ist. Belediyesi ilanlarına. 

• • • 
Ambuvatmanlı dökme horu alı"acaktır : Bak D. D. Y. ilanla 

rına. 

* * • 
Bityalı lastik tekerlek almacaktır : Bak İnhiıarlar U. Müd. i· 

liolarına. 
* * • 

Oyt n leva11m ve tente alınacaktır : Bak mobilya siltuııunda 

lst Beled. ilanına. 

fsta~buljandarma Satınalma Komisyonundan: 
Cinsi ve miktan Tahmin bed. il'~ teminatı 

Lir.ı Krs. Li a Krş. 

Bin ila bin ikiyüz metre kırmızı bayrak bezi 720 00 5~ 00 
1 - Cınsi, tahmin bedeli ve ilk teminata yukarda yazılı 1000· 

1200 metre kırmızı bayrak bezi 13 Mayıı 939 cumartesi günü saat 
J 1 de İstanbul Gedikpaşadaki Jandarma Satıoalma Komisyonunca 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Şartname ve numune her gün adı geçen Komisyonda gö· 
rülebilir, veya ş rtname bedelsiz aldırılabilir. 

3 - 2t90 sayılı kanun şartlarını haiz isteklilerin belli 1ıüo ve 
saatte vesika ve ilk teminatlarile Komisyonda bulunmaları. 

(2913) 1-4 

Taklit hiç bir zaman 
aslmın yerini tutamaz 

MU NA KASA 
GAZETESi 
Rakipsizdir 

Cinsi Miktarı Muh. % 7.5 
bedeli tem. 

Eksiltme günü 
şekli saatı 

Lira Lira 

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

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

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

HI - Eksiltme Kabataşta Levazım Şubeai Mildilriye· 
tindeki alım Komisyonunda yapılacakbr. 

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

V - L4stik tekerlek eksiltmesine gireceklerin fiatsız 
teklif ve kataloğlarını münakasa gününden bir hafta e-v-vc
line kadar tütün fabrikalar Şubesine vermeleri lAzımdır. 

VI - isteklilerin tayin olunan glln -ve aaatte % 7,5 
güvenme paralarile mezkur Komisyona gelmeleri. 

(3033) 1-4 
••• 

Cinsi Miktarı Muh. bedeli % 7,S eksiltmenin 
lira teminatı Güni\ tekli s· 

Amerikan bezi 10.000 metre 2200 -165-4.V.39 A. eks. 13 

Bergamut 250 kg. sif 2275 170 62 8. V .39 paı:.hk l 4 
esnası 

1 - Şartnameleri mucibince yukarda cinı ve miktarı, 
yazılı iki kalem malzeme hizalarında g6sterilen usullerle ek
siltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedelleri muvakkat teminat paraları 
ve eksiltme saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

111 - Eksiltme hizalarında yazılı günlerde Kabataıda 
Levazım Şubesi Müdürlüğündeki Alım Komisyonunda ya· 
pdacaktır. · 

iV - Şartnameler ve amerikan bezi numunesi her gün 
sözli geçen Şubeden parasız alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat· 
te % 1,5 gtıvenme paralarile mezkur Komisyona gelme• 
leri. (2614) 4-4 

• • • 
mi Mikdarı Muh. Be. % 7,5 te. Eksiltme şekli 

Lira Kr. Lira Kr. saat 

Ala yaldız uç 400 adet 1029 - 77 75 · Aç. ekı. 14 
bobin 25,28,29 sif 
m/m lik 

Kırmızı hareli 12000 sif 220 B2 16. 50 Paz. 14.30 
aleminyum kA- tabaka 
ğıdı 

1 - Şartname ve numuneleri mucibince yukarda cin11 ve 
mikdarı yazılı 2 kalem malzeme hlzalarında gösterilen usul
ler le satın alınacaktır. 

il - Atı yaldız uç bobinin beher milimi 8.75 kuruı 
ve kırmızı aleminyun kağıdının beher kilosu 229.5 kuruı 
hesabiledir. 

111 - Eksiltme 16.V.939 Salı günü hizalarında yazılı 
saatlerde Kabataşda Levazım Şubesi Müdüriyetindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve nümuneler her gün sözü geçen ıu
beden parasız alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gOn ve sa· 
atte % 7,5 güvenme paralariyle mezkür Komisyona gel-
meleri. (2892) 2-4 

Muhmamen bedeli 7071 lira 10 kuruş olan 631 adet muhtelif 

eb'atta ambuvatmanlı dökme boru 8.5.939 paıartui günü saat 15,30 
on beş buçukta Haydarpaşada gar binuı dahilindeki Komisyon ta• 
rafından pazarlıkla aatın alınacaktır . 

Bu işe girmek isteyenlerin 1060 lira 67 kuruşluk kat'i teminat 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte pa7arlık rünü saatine ka· 
dar Komisyona müracaatları lazımdır. Bu işe ait ıartnameler Ko· 
misyondan parasız olarak datıhlmaktadır. (3022) l-2 

- . . 

Yollar tamiri için lüzumu olan 165 metre mikibı mıcsır 990 
lira tahmin bedelile açık elui!tmeye konulmuttur Şartoamui Le· 
vazım Müdürlüğüode görülebilir. lıtıeldiler 2490 sayılı kanunda ya· 
zıh vesika ve 74 lira 25 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mek· 
tubile beraber 18.5.939 Pertımbe rüoil Hat 14,30 da Daimi Eootl· 
mende bulunmalıdırlar. (8) (3038) 
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au Kil as +455 de la ligne Diyarbakır
Cizre (Cab. eh L. 2> 

Modif. murs jardin Lycee Afyon 
Conltr. en mosa'ictues des escaliers en bois 
Conatr. konak gouvernement (rectif.) 
Constr. bat. ~cole primaire it Çorlu (aj.) 

Publique 
Pli cach. 

Publiquo 
Gre iı a-rlı 

385 45 
40Jı 0 -

5~ IJ 
203 25 

8885 25 
17718 02 

3000 -

39 42 
30 49 

1329 -

Municip. Afyon 
Miniat. Trav. Pub. 

Oir. Lycee Afyen 
Com. Peım. Municip. İst. 
Dir. Fiıc Hizan 
Vil. Tekirdağ 

12-5-39 14-
17-5-39 15 -

11-5-39 15 -
4-5-39 14 30 
8-5-39 

26-5-39 

Produlte Chlmlqu •et Pharmaceutlqu •-lnatrumenta Sanltalres-Fournlture pour Hopltaux 
~ - - -- -

Etuve fixe : 1 P· 

Electrlclt6·Gaz-Ch 

Publique 1120 - 84 - Com. Perman. Vil. Urfa Oir. Saoit. iıt. 16-5-39 J 1 -

nlral (4netallatlon 1 Materlal) 

i nil l. eleelrique et machine au bourır Grt a srre 1896l 49 
Şuhud (Cah. eh. L. 1) (aj.) 

Hablllement - Ch1Jussures - Tis•u• - Culre 

Toile coloree pour reliure : 2210 m. (aj.) 
Matelas, couverture ete. : 85 cornplct. 
Toile pour capotes de 90 cm. de largeur: 

4971 m. 
Tolle indienne: 1375 m. 

Publique le m. O 46 
,, 

" 

" 

1190 -
1131 9J 

309 37 

1422 26 Munieip. Şuhud 1 mois partir 3-5-39 - -

76 25 
89 25 
8-l 89 

23 20 

Oir. lmprimerie Etat 
Com. Perın. Muoicip. İst. 
Presid. Lutte Trahome Gaziantep 

,, 
" 

15-~·39 15 -
18-~·39 14 30 
13·5-39 10 -

13-5-39 10 -

Ameublam nt pour Habltatlon et Bureaux - Taplsserle ete. 

Litl : 76 paireıı 
Cbaiıeı longuea : 2ö0 p. - voile avec ac

ce1.: 2 p. 
Chaises et f auteuilı 

Publique 
,, 

Gre a rr~ 
Tranaport - charg8ment - d6chargemenl 

Tranıport articles monopollds (aj.) 

Combustlble - Carburant- Hullee 

Mazout (buile Diesel) 24 t. 
Coke de fonderie : 200 t. 

Dlvera 

PouHibre de charbon pour r6par. rou• 
tea: 165 m3 

Tuyaux en fonte a emboitement : 631 p. 
Collier·prise pour iostal. eau : 500 p. 
Voile avec acces. (Voir Ti11us) 
Articlts de jeu 
Roues en caoutchouc iı billes S. K. F. 

(T. J. 3) : 1200 P· 
Crampon de tete de tuyau "3" : 2120 p. 

boulon de crampon de tete de tuyau : 
4240 p. • coude de cable plan No Ro 
V : IOOO p - fer galvaois~ de coude 
de la boite de distributioo : 1000 p. 
barre• treHe;ea : 600 p. 

Materiaux de con!!tr. : 7 lota 
Cbambre a air et pneux 
Mat6riauz de coostr. : 6 lob 

,, ,, ,, 5 lots 
Cerceaux de aauvetage : 5000 p. 
Sable de fonderie : 17 t. 
Pierıes de Kavak: 1000-1250 m3 
Anoeaux galvaniıes de fil de suıpension: 

17000 p. • bouloo galvanise de suıpen
aion: ı15 p. - crampoo galvanise: 
420 p. • navette de tension : 225 p. 
viı tirefond : 6500 p . - pied de poteauz 
galvaniıea : 1400 p. - ecrouı ete. 

Publique 

Publique 
Pli cacb. 

Publiq.e 

Gre a gre 
Publlque 

• 
" 
11 

Gre a gre 

" 
" ,, 
,, 

Pli cacb. 
Publique 

" 

Vitrea de vaıon, id. art nouveau, id. dou- PU cach. 
blee pour bati11e, id. pour glace et 
marquiıe avec cbiasit et HDI cba.11iı 
de diff. dlm. 

Provlslons 

Paln pour lea peoitenciers de Mersin : Pil each. 
90000 k. 

B~ Adjudications .. la suren eh ere a 
Moulin pour mortier avec acceı. Publique 

,, ,, ,, type moyen 
" ,, " ,, avec pi~cea de re-
" ehangea ooo encore monteeı 

Pre111 avec ıcceuoires : 6 p. 
" 

--
1760 -
740 -

453 -

1680 -
100000 -

990-

7071 10 
3000 -

772 -
1680 -

1415 -

6125 -
4375 -
2162 50 

5577 68 

8550 -

703 -

520 -
400 -

400-

94 50 
55 50 

126 -
750 -

74 25 

1080 67 

57 90 
126 -

107 -

•59 3S 
328 12 
163 -

111~ 33 

675 -

--

Com. Perm. Municip. iıt. 18-5-39 14 30 

,, " 18-5-39 14 30 

Com. Aıh. Comm. Milit. I.t. Fındıklı 11-5-39 11 -

Dir. Moı:ıop. Gaziantep 4-5-39 14 -

Com. Ach Ji.con. Monop. Kabatacbe 18-5-39 15 -
Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Mil. Aok. 25-5-39 15 -

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

l~re !xpl. Cb. Fer Etat Haydarpaşa 8-5-39 15 30 
Municip. Gazi.ıntep 6-5-39 
Com. Perm. Municip. lst. 18-5-39 14 30 

,, 18-5-39 14 30 
Com. Aoh. Econ. Monop. Kabaf:ache 23-5-39 14 -

Dir. Telephonea i.t. 19-6-39 15 30 

Com. Acb. Comm. Milit. Iat. Fındıklı 11-5-39 14 -

" 
,, 4-5-39 il -

,, 
" 

9-5-39 10-
,, 

" 
11-5-39 14 30 

Oir. Deni:ıbank İst. 15·5-39 14 -
Com. Ach. Dir. Gen. Fab.Milit. Ank. 25-5-~9 15 30 
Dir. Commerce Marilime i.t. 18-5-39 11 -
Dir. Telephoneı İıt. 19-6-39 15 -

1~re Expl. Cb. Fer ltat Haydarpaıa ı2-1'·39 15 -

Procureur Gb. Menin 1-6~9 14 -

Commis. Percep. Comptab. Partlo. 12-5-39 15 -
Gebze 

" " 
22-5·39 15 -

" 
,, 2'l-5-39 15 -

" " 
22-5-39 15 -

/ 
~ 

~~~~~~~~~'!!!!!~~!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!~~!!!!!!!!~:S!~;~ 

Müteahhitlerin Takvimi 

Perşembe 4.5.939 

ince ıımerikım bui (O. O. Y.) No 1025 
Şofaj irtibat hortumu bileziği (D. D. Y.) No 10'l5 
Muhtelif demir ,, ,, ,, No 1030 
Köprü inş. (Çanak. Vil.) No I027 
Rondel kükürt ve şarap mayası (İnhisarlar U Müd.) No ıoız91 Amerikan bni No t03 

" " ,, 
Ş'lse ve s:ınai imalat inş. (Eıkışehir Nafıa Müd.) No ı().30 

• Okul binası in ş. " ,, ,, No 1030 cfJ 
Polis kar .ı kolu binau inş. (T. B. M Mecliıi İd. Heyeti) No I 
Ceviz tomrıığu (Aık. Fabrikalar) No 1030 
Yan ta bta11 ve lllr<l (İzmir Kültür Direk.) No 1030 
Uçuş elbisui cHaıı (M. M. V l No I031 
İpclciş mağazası dammda izola işi (Ank. Vilayeti) No ıo.1 1 

S eyyar etüv (E k tehir Vil.) No 1031 
Şose inş. (İst. Belcd.) No 1031 
İnhisarlar mamulatı nakli (Gireson lnhi~arlar Müd.) No t03~ 
İlk okullar için harita (EsLişehir Kültür Direk.) No J034 
Okul binaaı inş. {Balıktsir Vilayeti) No 1036 o1J 
• Müıtamel demirbat t'Şya (fıt. Gümrükleri Batmüd.) No 1()31 
Storlu muşamba perde ,, ,, ,, No 1-
Demir ve galvanizli tel (Tekirdağ Asma Fidanlıtı) No l 
Sert buğday (Luleburgaz Tümeni) No 1036 
• Çam ağacı (Antalya Orman Müd.) No 1037 
Yerli kiremit {Haymana HükOmet T1ı b'pliği) No 1038 
Bina tamiri (Samıun Vil.) No 1040 
Teı hizat tamiri için malzeme {İst. Komut) No 1041 
Yeşil fıncan ve bakır tel ,, No 1042 
Motör şası ve motopcmp .. ,, No 1042 
• Köhne eşya (İktisat Vek.l No 1042 
• Eski otomobil (Yozgat Vil.) No 1043 
Neon tesisatı (İıt. Nafıa Müd.) No 1044 
Talim ve terbiye malzemeıi (İ.t. Komut.) No 1044 
Spesyal yerli malı ilaç (Tophane Lv:ı.) No 1044 
Fııık nletleri (Teknik Okulu SAK.) No 1045 
Ocak tamiri (Ank. Lvz. SAK.) No 1045 
Kulübe inş. (İzmir Nafıa Müd) No 1045 
Kütupbane bina11 tamiri (Bahkuir Vilayeti) No 10~5 

Jeudi 4.5.939 

Toile americaine mince (Ch. Fer Etat) No 1025 
Anııenu pour trompe de raccord de chauffaıe 

Etat) No 1025 
Fers divera (Ch. Fer Etat) No 1030 
Conıtr. pont (Vil. Çanakkale) No 1027 1crJ. 
Rondelles soufre et levure de vin (Dir. Gen. Moaop.) N° ;tJI 
Toile americaine ,, ,, ,, No ~ 
Cbauuee et trav. d'arts (DirL Trav. Pub. Eıki4ehir) No 1ol6 
Constr. bitine ecole ,, ,, ,, ,, No 1 

,, corps de ırarde police (Gr. Aı Nat. T.) No ı()30 
Tronc de noyer (Fab. Mil.) No 1030 
Tableau noir et hancı (Dir. Culture bmir) No 1030 
Vernia .~our ~abitı de .•urvol (Min: Def. Nat.) No 1031 ıoJI 
Trav. d ııolatıon sur toıt magasin lpekiş (Vll Ank.) No 
Etuve ambulante (Vil. Eıkişehir) No 1031 

Conıtr. cbaua~ee (Municip'. i~t.) ~o 1031 ıf ~ 
Transport artıclu monopohıes (Dır. Monop. Gireson) No 1'' ~ 
Cartu g-e?~r. p~ur ecol~s prim. (Dir. Culture Eskişehir) ~ 
Conıt.r. bat.ı.11e eco.'• (Vıl. _Balı~esir) No 1036 ~o 1 
* Objels d mventaıre uaageı (Dır. Ventes Dou:nea lıt) ) r" 
Rideaux en toile ciree avec ıtore (Oir. Princip. Douane• l•t1' 

. Fer T. et fil galvaoiıe (Pepiniere Visrne Americalo• 
No 1036 

Ble dur (Div. Luleburgaz) No 1036 
• Boiı de sapin (Dir. Foret. Antalya) No 1037 
Tuileı indigeoea {Medecio Autorites Haymana) No 1038 
Repar. bi.tiHe (Vil. Samıun) No 1040 
Materiel pr. repar. appareils (Command. ı.t.) No t041 
lıolateurı verh et fil en cuivre ,, ,, No 1042 
Moteur, motopomp• et cba11iı ,, ., No 1042 
• Objeb camelotea (Mini.tere Economie) No 1042 
• Automobile camelo~e (Vil. Yozgat) No 1043 
lnstall. Neon (Dir. Trav. Pub. lıt.) No 1044 
Articlea de ıporh (Commaod. Iat.) No 1044 o4" 
Medicamenta •pecialitea lndigt.nea (lnt. Tophane) No 1 ı" 
lnatrumentı de physie (Com. Ach. Ecole Teobnlque) rl0 

Repar. chemin6e (lnt. Ank.) No 1045 
Conıtr. auerite (Dir. Trav. Pub. Izmir) No 1045 
Repar. bati11e bibliotUque (Vil. Balıkesir) No 1045 

imtiyaz sahibi ve yazı lperi Direktörü : fımall OJl
Baaıldıta yır : Merkez BHımni, Galatı 


