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Umum Tüccar 1 arın ve ·M üte a huh itlerin mesleki Org anıdır 

EMLEKET 
. 

a) MUNAKASALAR 
Samsun VilAyetindea : 

Eksiltmeye konan iş : İdarei Huıusiyenin Havza Bele• 
diyesile müşterek bulunduğu Havza kasabasında maarif ha· 
mamı binasının tamiri. HABERLERi İnşaat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita Keşif bedeli 1500 lira ve muvakkat teminatı 1 1 ı lir~ 
60 kuruştur. 

ltereye Takasla Gl
tlebnecek Mallar 

l1tk· . •yeden lnj'illereye huıusi 
•uretiyle ve Türk menşeli 

. tlnderilebilecek malların 
li.. •~ikadarlara bildirilmitlir. 
~e halılar, ıeccadeler, yol 

' iÜlyağı, ham ve itleamit 
~~·· nebati boya ve maddele
) bt nebatlar, çiçekler,yaprak-
'Pr•k tütün, kıyılmış tütün, 

faraplar, lıkörler, uanılar, 

~eçiboynuzu, çam ve mete 
rı ve hulaaaları, el itleme

~telilar, kuru ıebzeler, ku
'1valar, yumurta tozu, ıilt 

' 1'lalli balık yatları, bal, ham 
Ve kenevir, mt:li11 kaplum· 

~.b.Jık derisi ve pulları, ba
~r~esi, kurutulmuş balık

hk yumurtaaı, havyarlar, 
pamuk tohumu, pa· 

~hu111u küıbeai, yalnız çe
l kuru üzüm, kuru incir, 

. lcayıı kuruıu, kitre, zeytin 
İ.e hutday müıteına olmak Ü· 

r 11evi bubabat 1939 ıene-
' '°"una kadar devam etmek 

Ufuk iibi mallarımız huıuıi 
•uretiyle ihraç olunabile· 

t, 

-
't11ınurta ihracatı 

tit.... · ' d n:ıı9 • · -. ayı ıçıo e ~ aeneıının 

~lek niırbetle yumurta ihra· 
l1aıattır. ED fazla alan İtalya 

'I dır. Bu müddet içinde İtal-
~'Q.'1'/4 lira kıymetinde 359rn 

)°Uaıurta ihraç edılmittir. 

t.aıa da 10341 liralık 455 
~ ihraç olunmu9lur. İtalya 
\ ""~iataoa yumurta sevkiya-
~,Qı etmektedir. ,. 
' Yerli kum atları baıka 

hltrıa yabancı fabrika malı 
.. t.nlar hakkında tahkikata 
~ •dilen sanayi müfettişi va· 

bitirerek Ankaraya dö.n-

l'lcaret Veklletl 

Dalrelerl 
''•t ve İktııat V ekiletlerine 
~ dairelerin hep bir binaya 

t..t~~ıı için mevcut taaavvu· 
t..ı._ ~iti için dün de Türk Ofi&· 
~"'tlllblftJr. Vekilct müıtefar 
~ı~ Pttuatafa 1:lurini11 reiıli~~n: 

"'-•n komııyon meaaıııaı 

ı~'· Ötrenditimize ıöre bu 
~~~ lemin edebilecek büyük 
~ın temini mümkün ola· 
~dirde ileride yapılacak 
~inuına Ticaret Odaaının 

't. Dördüncii Vakıf hanının 
t.ıııiıi dütilniilmilftÜr. 8. 
Nuri tetkikabnı bitirmit 

lllcl .. yann Ankaraya dön· 
tıaıabtemeldir. 

~~rd: • ~eklrle 
I.._ lftUcadelesl 

lt \'iliyeti dabiliade çekhje 
hrlerde mücadeleye ehem
cle~am edilmektedir. Şlm· 

diye kadar çekirğe çıkmıt olan 
yerlerde mücadele neticesinde çe· 
kirteli arazinin yüzde 90 ı tama
men temizlenmiştir. Henüz temiz
lenmemiş olan kısım, Bergama 
kazası dahilinde datlık, yilksek 
mıntakadır. Bu sahada çekirğeler 

zaten geç uyanmaktadır. 

··---
Eksik yUn 'çilesi satan

lar cezalandırllacak 

Evvelce yazdıtımız gibi piya· 
sada ıatılan yün ipliti çilelerinin 
ekıik ıalılmaması için Ticaret 
Odası tarJfından hazırlanan ni· 
zamname bugünlerde ilan edile
cektir. İlan tarihinden bir ay ıon· 
ra nizamname tatbik sahaaına 

iirmit olacaktır. Bu müddet için· 
de yün ipliti satanlar çilelerin 
üzerine içindeki iplik sikletini 
yazmata mecbur olacaklardır. 

Etikette yazılı miktardan daha 
az ipliği havi bulunduğu anlaşılan 

çileler için 50 lira ceza alınacak
tır. Niz.amnamenin tatbikini Tica. 
ret Odaıı kontrol edeceldır. 

Kllrlng hesapları baki

yeleri ve kredlll ithala

ta Ait taahUtler 

Türkiye Cumhuriyet Merke2 

Bankasından alınan hcııap bülba· 
larına ıöre 29.4.939 tulbindeki 
klirini huapları bakiyeleri. 

CETVEL 1 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban• 
kasında"i klirini hesapları borçlu 

bakiyeleri 

Memleket Miktar T. L. 

Bolu Belediye Baıkanlığından : 

Elektrik müvellithanesine yapılacak 90 tonluk su ha
vuzu ve su yolu boruları açık eksiltmeye konulmuştur. Ke
şif bedeli l 135 lira 15 kuıu~tur. 8.5.939 pazartesi günü 
saat 16 da belediye encümeninde ihalesi yapılacağından ta
liplerin % 7,5 muvakkat teminatları ve evrakt lizımalarile 
birlikte ihale gününde hazır bulunmaları keşif ve şartna· 
meyi görmek istiyenleri belediyeye müracaatları ilin o· 
lunur. 

Gireson Belediye Riyasetinden ; 

Kazabamızda yapılacak olan cuıııhuriyet abidesi ın
şaatı 19.4.939 tarihinden itibaren bir ay müddetle pazar· 
liğa bırakılmıştır. 

Keşif bedeli 2478 lıra 19 kuruş muvakkat teminat bu
nun % 7,5 ğudur. 

Pazarlığa iştirak etmek istiyenlerin çarşamba günleri 
toplanan belediye encümenine müracaatları ve şartname 

ile diğer evrakının da her gün belediye fen dairesinde gö· 
rülebileceği ilin olunur. 

İzmir Belediyesinden : 

Belediye garllj santralında yapılacak benzin Htıı yerı 
ile garajdan bir kısım iş vahidi fiyat esası üzerinden bat 
mühendislikteki keşif proje ve sartnamesi veçhile kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli I0500 li
ra olup ihalesi 23.5.939 salı günü saat 17 dedir. 2490 sa
yılı kanunun tarifatı dahilinde hazırlanmış ·teklif mektup
ları ihale günü azami saat 16 ya kadar encümende riyasete 
verilir. Muvakkat teminatı 862 lira 50 kuruştur. 

• * • Mustafa bey caddesi 26 Ağustos kap1:>1 önünden 
itibaren Kültürpark arkasında 1396 sayılı sokakla yeniden 
ve belediyeden verilecek kesme taşlarla 5040 metre murab 
baı döşeme yaptınlması başmühendislikteki keşif ve şar· 

namesi veçhile 'açık eksi tme) • kon11lmuıtur. Muhammen 
bedeli 8000 lira olup ihalesi 23.5 939 sah günü saat 16 da
dır. İştirak edecekler 600 liralık teminat makbuzu ile encü
mene gelirler. 

·Orman Koruma Genel Komutanlığı İstanbul Satınalma 
Komisyonundan : 

İhale ı 1 mayıs 1939 taribine raılayan perıembe rOntı 
saat 15 de VilAyet daimi encllmeninde açık ekıiltme su
retile yapılacaktır. 

Bu işe aid enak ıunlardır. 
Keşif defteri. 
Proje. 
Fenni ve hususi şartname. 
Eksiltme şartnamesi. 
Mukavele sureti. 
Eksiltmeye girebilmek için bu işi yapabileceiine dair 

Villyet Nafıa Müdürlil~tinden alınacak elaliyet veılkuı ile 
cari ·sene içinde Ticaret Odasında kayıtlı buluadatuna dair 
vesika. 

İstekliler bu işe 1tit evrakı parasız olarak her gtln Na
fıa müdürlüğünde ve VilAyst daimi Encümeni kaleminde ıl
rebilirler. 

ihale 2490 numaralı kanun hükümlerine ıöredir. 

Samsun İnhisarlar BaımtıdlirUliflnden : 

18.4.939 tarihinde istekli çıkmadığından dolayı ihalui 
yapılamıyan Bafra yolu (berine ve Tabir ka•aı çepeıi 

mevkiindeki Barut depolarına yapılacak paratöner inpatı 
işi bir ay müddetle ve pazarlık usulile eksiltmeye konul
muştur. 

Muhammen keşif bedeli 420 lira •• muv~kkat temi• 
natı 31 lira 5 l kuruıtur. 

Pazarlık 18.5.939 perşembe gOnn ıaat 15 de Baımtl
dürlüğümüz komisyonunda yapılacakttr. 

Bu babdaki şartname ile diğer vesaikin her giln Bat· 
müdürlüğümüz komisyonunda görülebileceği illn olunur. 

İıtanbul BelediyHiaden: 

Belcika 
Çekoılovakya 

Finlandiya 
Franıa 

Holanda 
lngiltere 
lıpanya 

628,600 
3,421,200 

704,900 
3.435,500 

704,700 
11,306,800 

270,700 
3,106,300 

821,000 
1,939,600 

303,7(;0 

Keşif bedeli 30121 lira 77 kuruf olaa Floryada yap
tırılacak istin duvarı inıa1ı kapalı zarfla ekıiltm•J• koaal· 
muştur. Eksiltme 22.5.939 pazartesi gtıeü ıaat 16 de Dai•I 
Encümende yapılacaktır. Şartnamesi 151 kuruı mulıabilia
de Fen işleri müdürlüğünden alınabilir. İstekliler 24.90 la• 

yılı kanunda yazılı vesikadan baıka ekıiltmeden en az ıe
lriz gün evvel Fen İşleri Mndürlüğünden 'alacakları ehliyet 
vesikasiyle 2259 lira 13 kuruıluk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber teklif mektuplarını havi kapalı sarfları· 
nı yukarda yazılı günde saat 14 e kadar Daimi Enctimene 
vermelidirler. Bu saatten sonra .verilecek zarflar kabul o-Orman koruma genel komutanlığı İstanbul techizat 

ambarının Sirkeci Demirkapıdaki ambar binası dahili ranza- lunmaz. 
ları 2490 sayılı lrnnunun 46 maddE-ıinin A fıkrasına göre 
pazarlıkla yaptırılacaktır . 

Keşif bedeli 1302 lira 50 kuruş olup muvaklrnt temi - haçlar, Klinik ve İspençiyari alat, Hastane Lev. 
lsveç 
İsviçre 
İtalya 
Lehiıtan 

Maeariıtan 

Norveç 
Romanya 
s. s. c. i. 
Yugoılavya 

Yunanistan 

CETVEL 2 

1,268,900 
694,400 
107,500 
602,600 
488,700 
104,300 

natı 97 lira 69 kuruştur. 
İhalesi 9.5.939 salı giinü saat 14 de Galata Mumhane 

caddesi Alemdar hanındaki satınalma komisyonunda yapı· 

Iacaktır. 
Keşif ve şartnamesi parasız olarak her gün komisyonda 

görülebilir. 
Teminatlarını yatırmak üzere istel{ }ilerin bir glin evvel 

komisyona müracaat ederek vesika almaları. 

Malatya Şarbaylığından : 

Muhtelif memleketlerin Merkez 
Bankalarinda tutulan kliring he· 

ıaplanndaki alacaklarımız 

Belediye binac:ının cephesile yan tarafındaki kısmı tes
viyesi ve parke döşeme işleri 25.4.939 tarihinden itibaren 
10.5.939 Çarşamba günü ihale edilmek Uzere onbeş gün 

Miktar T. L. miiddetle belediye dairesinde mevcut şartnamesi mucibince Memleket 
------ açık eksiltmeye konulmuştur. 

Almanya A. Huabı 9,723,700 Muhammen keşif bedeli 2844 lira 70 kuruştur. 
" 8 · Heıabı 455,500 lO,ı 79,200 Taliplerin % 7,5 pey akçeleri olan 193 lira 36 kuru-

Eatonya 45,300 k 

Samıun Villyetinden : 

Samsun Zühreviye hastanesi için 680 lira ve Bafra diı
panseri için 298 lira 75 kurut muhammen bedelli i1'9 •• 
tıbbi malzeme satın alınacaktır. 

İliç ve tıbbi malzemenin liıte •e f&l'bıameleri Villyet 
Daimi Encümen kaleminde ve İstanbul VilAyeti Sıhhat Mil· 
dürlUğündedir. 

İhale 15.5.939 tarihine rastlayan pazartesi glnl ıaat 
15 de Villyet Daimi Encllmeninde açık ekailtme ıuretile 

yapılacaktır. 
Ztıhreviye Hastanesi ilaç ve bbbi malzemeıiain mu• 

vakkat teminatı 5 l lira ve Bafra diıpanıeri aid ilAç ve 
bbbi malzemenin 20 lira 60 kuruştur. 

İliç ve tıbbi malzemenin ihaleleri ayrı ayrı 1apılaca• 
ğından fiatların da ayrı ayrı teklif edilmesi lAzımdır. 

Eksiltmeye gireceklerin teminat mektup veya makbuz· 
lariyle birlikte cari sene içinde Ticaret Odaıına kayıtlı 
bulunduklarına dair vesika ibrazı prtbr. Letonya 38,900 ıun mal sandığına yatırıldığına dair makbuz veya ban a 

ltalya 8. HHabı 13.5,100 teminat mektubile ihale gllnü belediye encümenine müra- Eksiltme ve ihale 2490 ıayılı kanun hikthaleriae 16· 
redir. Yanaaiıtaa 54,400 I caatları ilin oluaur. 
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-------------------~----------------------------------------------------------------------

Bu gün ilan olunan münakasa ve müzayedeler Listesi 
Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat Maraoaat yeri Gün Saat 

A) Münakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme Harita 

Kültürpark arka sokağı kesme taşlarla Aç. ekı. 

döşeme yap. : 5040 m. 
Demirkapıdaki ambar binası dahili ranıaları Paz. 
Kadıköy Kurbağalı derenin temizlenmesi işi Aç. eks. 
Kurbağalıdere keoannda yap. Fosseptik- Kapalı z. 

lerle mevcut mecralann ıslah ve ta
miri işi 

8000 -

1302 50 
2300 -

13119 71 

Belediye garaj santralında yap. benzin 1&· Kapalı z. lMOO -
taş yeri ile garajdan bir kısmı 

Kırklareli kasabasının yeniden haritasının Kapalı z, 5500 -
alamı 

Saman ambıuı tamiri 
Anbar inş.: 2 ad. 

Aç. eks. 
. ,, 

2067 73 
42643 30 

600 - lz~ir Beledlyui 

97 69 
172 50 
983 98 

Orman Kor. Gen. Kom. lst. SAK. 
l.t. Belediyeti 

:n 

862 50 İzmir Belediyesi 

41~ 50 Dahiliye Vek. ve Kırklareli Beled. 

156 - lıt. Kom. SAK. Fındıldı 
Çorlu Kor. SAK. 

23-5-39 16 -

9-5-39 14 -
23-5-39 14 30 
23-5-39 15 -

~3-5-89 17 -

Zl-5-39 15 -

22-5-39 11 -
8-5-39 15 -

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lev. 

İlaç ve tıbbi malzeme Adana memleket 
hast. için 

Klor gaıı: 20 tüp 
Sülfat dnlümin: 70 t. 

.Aç. ekı. 

:n 
Kanplı z. 

4318 55 

1700 -
9800 -

127 58 
735-

Seyhan Vilıiyeti 

Ank. Belediyesi 

:n :n 

18-5-39 9 3') 

23-5-39 10 30 
23-5-39 11 -

Elektrlk-Havagazı-Kalorlfer ,teslsatve malzemesl) 

Elektrot ve kaynak malzemesi : 7 kalem Paı:. 80 75 12 11 lıt. Belediyesi 8~-39 14 30 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Elbiıe kuket ve muşamba Paz. 497 75 

Matbaa lşlerl - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Dosya kahı: 19500 ad. 
He5ap makinesi: l ad.-büyük yazı ma

kioeıı: 2 ad. 

Kereste, Tahta ve saire 

Moralya: 40,320 m 3 
Kontrplak (Bak Müteterrlk sütununa) 

. 
Paz. 497 75 
Aç. elu. 670 -

m3 42 -
Kapalı z. 

Mobilya ve bUro eşya ı, Muşamba - Hah v.s. 

Yemek masası: 50 ad.-yemek sırası: 80 ad. Paz. 
Dershane sırası: 50 ad.-çöp kutusu: 20 

ad.-yaııbane koltuğu: 3 ad. sandalya: 
2 ad.-masa: l ad. 

640 -

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Mahrukat memleket bast. için 
Motorin: 64 t. 

Müteferrik 

Bakım ve tütün levazım deniz vautalan 
için: 66 kalem 

Fayriston veya Güdyer marka kamyon ve 
tank laşlifli dış: 15 ad. iç: 19 ad. 

Boya leva:ı.ımı: 10 kalem 
Benzin motörü: l ad. 
Motopomp: 1 ad. 
Şerit halinde çelik saç: 1482 k. 
Jeoloji modelleri: 10 kalem 
Demir malzemesi: 74 kalem 
Ölçü aletlerile tesviyeci takımları 
Vida, çivi, kontrplak v.ı. 
Fayreston·Goodricb solüsyon: 500 k. 

Erzak,v.s Zahire Et, Sebze. 

Ekmeklik un: 18 t. 
,, " 20 t. 
,, :n 1 o t. 
,, ,, 20 t. 

Süt: 124230 k. 
içme suyu tuzla için 
Çay: 550 k. 
Erzak memleket hast. için 
Toz şeker: 4890 k. 

· B) MOzayedeler 

Kurşun 

Elektrik motörü, delme motörü v.ı. 

Veteriner madeni malzemesi 
Hayvan derıleri 

Matbaa makineleri 

Torna tezgahı, makkab tank v.s. makine 
ve aletleri (temd.) 

Hurda eşya: 10 kalem 
Ahşap bina enkazı 
Taksi otomobili 
Eşya ve nadide biblolar halı v.s. 
Yemek, yatak ve salon odaları takımlan, 

buz dolabı, radyo masası v.s. 
Pomya salon takımı, portmanto. Anadol 

ıeccadeleii ve kılimleri, vitrin, tabak 
takımı v.s. 

Aç. ekı. 

" 

Kapalı z, 

Paz:. 

,, 
:n 

" Aç. ek!. 

:n 

Kapalı z. 
Aç. ekı. 

Paz. 

,, 
:n 
Kapalı z. 
Aç. eks. 
Paz. 
Aç. ekı. 
Paz. 

Paz. 
Aç. art. 

Aç. art. 

" 

Paı. 

Aç. art. 

" 
:n 
,, 

:n 

4960 -

4989 -

308 65 
275 -
2BO -

800-
475 -

10500 -
1800 -

k. o 12 -
k. o 12,50 
k. o 12,50 
k. o 12,50 

13665 30 
2930 -
18.17 -

1233 44 

141580 -

340 21 
30-

74 66 lst. Belediyesi 8-5-39 14 30 

74 66 
50 25 

147 -

80 -

372 -

375 -

46 30 
41 25 
42 -

60 -
36-

20ı 50 
787 50 
135-

162 -
184-
92 -

184-
1024 90 
220-
138-

93 -

10619 50 

51 03 
2 25 

lıt. Belediyesi 

n :n 

lcıhl1arlar Çamalh Tuzlası Mtld. 
Türkkuıu Gen. Direk. 

Selimiye Aık. SAK. 
Ank. Mektepler SAK. 

Seyhan Vilayeti 
Bandırma Beled. Elek. İılet. ld. 

8-5-39 14 30 
~9 14 30 

22-5-39 14 -
17-5-39 15 30 

10-5-39 14 -
20-5-39 10 -

18..5-38 11 -
~6-5-39 15 -

Güm. Mu haf. Gen. Kom. İst. SAK. 20-5-39 11 -

Kırklareli Tümen SAK. 

lıt. Belediyesi 

:n 

:n 
lnbllarlar U. Mdd. 
Teknik Okulu SAK. Gümftııuyu 
inhisarlar U. Müd. 
Tilrkkuıu Gen. Direk. Ank. 

:n :n :n 
M. M. V. SAK. 

Bornova Aık. SAK. 

:n " 
" :n 

:n :n 
Tophane Lvz, SAK. 

10-5-39 16 -

8-5-39 
8-5-39 
8-5-39 
18-~-39 

22-5-39 
22-5-39 
17-5-39 
17-5-39 
11-5.39 

8-5-39 
8-5 39 
8-5-39 
8-5-39 

14 30 
14 30 
14 30 
15 30 
14 -
16 30 
15 -
15 30 
15 -

Konya fnbiaarlar Baımftd 
Güm. Muhaf. Gen. Kom. İıt. SAK. 
Seyhan Vilayeti 

22-5-39 
12 5-39 
S.5-39 

18-5-39 
8-5-39 

9-
9 30 

10 -
10 30 
15 -
14 -
15 -
ll -
15 30 Güm. Mu haf. Gen. Kom. SAK. 

Trabzon Belediyesi 
İst. 2 inci icra Me m. Beyo~lu 
. Taksim Fiat Garajı altında 
lıt. Komut. SAK. Fındıklı 

n " 
Beyotlu 4 OocQ Sulh Hukuk 

Hakimliti 
lst. Belediyeıi 

İst. Belediyeıi 
Ank. :n 

İıt. 2 ci icra Takıim Fiat garagı 
Yeşil köy Gazi Evrenos cad. No 29 
Taksim, Talımbane Cennetpa· 

laı No. 1 
Takıim Ayaspaıa Mezarlık Sok. 

Zita Apartman No. 11 

Salı ve Cuma 14 
9, 16-5-39 18 -

11-5-39 10 -
15-5-39 14 -
22·5-39 14 -

16-5-39 ıo -

8-5-39 14 30 
22-5-39 15 -

12,19-5-39 14 -
7-5-39 10 -
7.5.39 10 -

7-5-39 10 -

18TANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 
===~ foD -- 5.5.939 

CiNSİ 

Fi atlar 
Aşatı 

Kr. Pa. 
Yukarı 

Kr.Pa. 

Butday 
On 
Arpa 
Kepek 
Tiftik 

Belen ,ıJ 

ıs 't 
: ~le 

11' ~l'J 
Butd. yumu,ak 

,, sert 
,, kızılca 

5 32 533,5 
4 36 
5 32 

ıs 

Kuıyemi IJ 
Çavdar 1~ Arpa yemlik çuvallı 

,, Anadol dökme 
Çavdar 

4 19 
4 13 

B. Peynir 
Mısır 1 ~tı 

s_u_s_•_m----~~---~ 4 5 
Kızılca O iden I~ 

" Faıulye çalı 

n ufak 
16 -
13 20 
5 25 

60 20 

14 -
Çudar 
Arpa 
Mıaır 

Tiftik 
iç ceviı 

sı ı.ı Ş 
9 "it 

Ku9yemi çuvallı 
Badem i~i ttcı 
Tiftik otlak 

ı• ~ b 
" e 

,, mal Kufy•mi / 
Afyoıa __....., z. yağı 1-ci 

Yapak Anadol 
,, Trakya 

Mısır ıau dök. 
,, ıarı çu. 

Peynir beyaz taze 
,, kaşer ,, 

Sanıar deriıi 

Po11uk 11 

Tav9an 

4 14 
4 22 

Dıf Flat1ar 
Butday : Liverpul 

4 15 ,, Şikago 

,, Vinipek · 
Arpa An ven 
Mısır Londra 

latanbul Merkez Hlll Yat Sebze ~e 

Meyve flatları 

- 4.5.939 Perşembe günü -

Sakız kabaK-ı kilo 21 23, 
Yer f aaulyeıi ,, 40 '50, 
Ayşe kadın faa. ,, 
Domates kır 
Semlı:otu 

Bakla 
Araka 
Buelye 
Pıraaa 

Ispanak 
Havuç 
Taze yaprak 
Adana ,, 
İzmir ,, 

:n 
,, 
:n 

" 
:n 

:n 

" 
n 

" 
:n 

" Hıyar ,, 

18 20 
2,50 3 
tJ 12, 

10 15, 
1,50 2,-

1,50 2,~o 

3,- ,4-
12 35 

-, 
-, 

Kereviz kök ,, 3 4,-
2,50 

10, 
,, yaprak demet 2 

Enıinar adet 7 
Karnabahar • 

:n küçük :n 

Marul 
Yetil ıdata 
Pancar 
Maydonoz 
Dereotu 
Nane 
Kırmızı turp 

" 100 
demet 

,, 

" 
" ,, 

-, 

1,50 3 
25 50, 
2, 3 

-,40-,60 
-,40 - ,60 
-,40-60, 
-, -

' 
lstanbul elediyesinde~; 

Tahmin bed. 'f•/. 
------ ..... , ~ ~a 

Muarhldar Müdilrlüğöodeki şöför, era- 497 75 1 ~~t 
bacı, korucu ve odacılara yapılacak el- ~b 
bise, kHket, muşamba (nümuoeleri Ş 
vardır). · 13 19 'J a 

Belediye daireleri için 19500 tane dosya 487 ~O ~ 8 

kabı (nümunui ıibl) '/ ~t 
Haller idaresi için bir tane Motopomp 280 -

4 
, '-~t ,, 

itfaiye Bofl.niçi mot6rü için bir tane 27~ -
benzin motörfi 1 ı ıl MotörHl veaait için 7 kalem Elektrot ve 80 7~ 
kaynak malzemeai 46 ~ l,l 

Yollar Şubeıi için 10 kalen boya ve 308 ~ .. ~ 
levazımı. ,,tj 'h 

Yukarıda tahmin bedel1eri yazılı itler ayrı ay~ı P'~~ ~. 
konulmuştur. Evrakı Encümen kaleminde rlJrülebllıt• bv'~ ~~ 
ler hizalarında yazılı teminat makbuz veya mektubil• -~ ' 
8.5 939 pazartesi günft ıaat 14- buıukta Daimi EocGıO' ~ 
lunmalıdırlar. 

• • • ıı ı 
Hepsine 340 lira 21 kurut deter konulan DötkÖ"f 1'111 

anbarında mevcut pirinç, fasulye, ve teker çuvalile bO ~-1 
k~, hurda kamyon, aba ve pa~avra parçaıı demit b0'~1ıl:r 
bakır veaalre gi,bi .10 kalem hurda etya pazarlıkla '51 f{ 
tır. Enakı Endlmeo kaleminde rörGlebillr. fsteklil•' '(} i 
kuruşluk teminat makbuz veya mektubile beraber s.5· ııı!"J' 
zarteıi giloü ıut 14 30 da Daimi EncGmende buluoıO' ~ ~ 

'~ı tı 

~ ~ 

Baaıldıtı yer ı Merkez Ba11meyl1 Galata 
ı >o 
~ 

• •k 



~~------------------~--------------------------~-----------M<i __ n~a_k_•_•_a_u_·~az~•-oo1me~ı---------------------------------------------------------~--~6. __ M_a~y-ıı~l-911 __ ~ 
Seyhan Villyeti Daimi Encümeninden : 

~Adana memleket hastanesinin bir senelik ilaç ve tıbbi 
tıne ihtiyacı açık eksiltmeye konulmuştur. 

ı.._ Muhammen bedeli 4318 lira 55 kuruştur. İhale 18 5-39 
.. ftınbe günü saat 9,30 da daimi encümende yapılacaktır. 

~1 ~ lıteklilerin ıartname ve listeyi görmek üzere hergün 
~1•neye ve ihale gilnii de % 7,5 muvakkat teminat akça

~ •aktinde Seyhan villyeti daimi encümenine müraca-

' ı. 
15 
; 

~ Ankara Belediyesinden : 
ıO ~Su idaresi süzme havuzları için alınacak 20 tüp klor 

16 glln müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
~ ,_,uhammen bedeli 1700 liradır. 
~ P.1uvakkat teminatı 127,50 liradır. 
ı: ~ Ş~rtnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri 
~ \ ~lnıne ve isteklilerin de 23 5.939 salı glinü saat 10,30 
' tlediye encümenine müracaatları. 
.11 , • • • Su itleri süzme havuzları için alınacak olan 9800 

'1~1Yıneti muhammineli 70 ton sulfat dalomin kapalı zarf 
~ 1Yle 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 
' \d ihalesi 23.5.939 sah günü saat 11 de belediye encüme 
~ t Yapılacaktır. 
ıi ~avakkat teminatı 735 liradır. 
~ Ş~rtnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri 
/ ~llnıne müracaat etmeleri ve isteklilerin de teklif mek
/ \tınıu 23.5.939 salı günü saat 10 a kadar enciimene 

•leri ilan olunur. 

~ik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz. 

Şuhud Belediyesinden : 

~ l\•palı zarf usulile münakasaya konulduğu evvelce ilAn 
ll l 8963 lira 49 kuruş bedeli keşifli Şuhud kasabası· 

~afıa Vekiletinden mu~addak projesi mucibince yaptı· 
bk elektrik ve makine tesisatına talib zuhur etmediğin
u defa 3.5.939 gününden baılayarak bir ay zarfında 

htarhkla ihalesine karar verilmiştir. 
1 -. İhale Şuhud Belediyesinde toplanan Encümen ta

ı •n yapılacaktır. 

3
-. Muvakkat teminat 1422 lira 26 kuruıtur. 
-. Bu işe aid proje bulasai keşif, mal:r:eme, montaj 

· 'ı:neleri hesabat ve münakasa şartnamesi, mukavele 
~i bir lira mukabilinde Şuhud Belediyesinden alınabilir. 
4-. İstekli olanlar Nafıa Vekaletinden alınmış ens· 
tl(lk vesikası ve buna mümasil tesisat yaptığına dair 

d'.f bonservislerle bu müddet zarfında hergün Şuhud 
1Yt Encümenine müracaat edecekleri ilan olunur. 

~ İstanbul Belediyesiuden: 

~,''••taç Müessesesine Su isalesi için lüzumu olan ve hepsine 
' 45 kuruş bedel tahmin edilen elektrik motörü ıantrifüj tu· 
~ ._lllaodra ve buna ınüteferri ıair malzeme açık eks;lt!Deye 
~~tur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. lıtek-

ıayılı kanunda yazılı veıil·a ve 59 lira 21 kurutluk ilk te 
ı~•lcbuz veya mektubile beraber 22.5.939 pazartesi gftaü 

·3o da Daimi Encilmednde bulunmalıdırlar. • 

~ İstanbul Belediyesinden : 

't~raağaç Müessesesi için bir tane hesap makincsile beledi· 
~he~ rnuhaseb!İ için iki tane hüyiik yazı makinesi 670 
ş ltıın b~delile açık ek iltmeye konulmu~tur. 
J artuamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstrkliler 
~ 8a:Yılı kanunda yazılı vesika ve 50 lira 25 kuruşluk ilk 
.._'t llıakbuz veya mektubile lıirlikte 22.5.939 pazartesi gü

at 14 buçukta Daimi Encümende hulunmahdırlar. 

't ~ferrik 
~,~ 

~ti Fabrika]ar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma 
~ Komisyonundan : 

komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 
2 'e 3 m:ıd :lelerindeki vesaiL le komisyoııcu olmadıklarına ve 
bu işle alakadar tüccardan oldu\.lnrıaa dair Ticaret Odası ve
sil.asiyle mezkur gün ve !aatte komisyona müracaatları, 

* • * Tahmin edilen bedeli 9000 lira olan 10 adet has
sas küçük torna tezgahı Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğii 
Merkez Satınalma komh;yonunca 26.6.939 pazartesi günü saat 
15.30 da kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartrnmıe parnsız ola· 
rak komisyondan verilir. Taliplenn muvakkat teminat 675 Jı. 
rayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14.~0 za ka· 
dar komio)Ona vermeleri \C keudileriuin <le 2490 sıtyılı ka
nunun 2 ve 3 maddclrrindeki ve aikle knınisyoncu olmadıkla
rına ve bu itle alakadar tüccardan olduklarına dair Ticaret 
Odası veıikaı:;iyle mezkur gün ve saatte komisyona müracaat
ları. 

* * * Tahmin edilen bedeli 1000 lira olan 2 adet masa 
makkap tezglhı Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğii Mdrkez 
Satınalma komısyonuııca 26.6.939 pazartesi günü saat 1<1 da 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olıırak 

komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 75 Ji. 
ra ve 2490 numaralı kanunun 2 v~ 3 mad<ltleıindf'ki \e~aik
Je komisyoncu olmadıklarına ve bu i~le ala.kadar tüccardan ol
duklarına dair Ticaret Odası vesikasiyle mezkur gün ve öaatte 
komisyona müracaatları. 

• • • 3UOO Adet 5 •• 50 mıu. Dip vidhı 
5000 ,, 5,50 X JS " Kuşak vidası. 
2000 ,, 6 X 40 ,, Kulp vidası. 
2500 ,, 4 X 20 ,, Meııte~e vidası 
Tahmin edilen bedelı 5000 lira olau yukarıda yazılı dört 

kalem vida Askeı i Fabrikalar Umum Mildürlüğü Meı kez Sa· 
tınalma komisyonunca 26.5.939 cuma günü saat 14,30 da P"· 
zarlık.la ihale edilecektir. Şartname parasız olarak koınisyon
dJn verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 375 lira ve 2490 
numaralı kanuuuıı 2 \'f' 3 maddelerindeki vesaikle komi::ıyoncu 
olmadıklarına ve bu işle alAkadar tüccardan olduklarına dair 
Ticaret Odası ve&ikasiyle mezkur gün ve saatte komisyona mü
racaatları. 

lstanl>ul Bel~diyesinden : 

Mezarlıklar Müdürlüğüne lüzumu olup 1700 lira h€del 
ıahJJin edilerı bir aded cenaze otomobili açık eksihmeye ko· 
nulmuştur. Sartnamesi Leva,,ım Müdürlüğünde görülebilir. ls
tt>kliler 2490 sayılı kanuıı<la yazılı vesika ve 127 lira 50 ku. 

rıışluk ilk teminat makbuz veya mektubilt: beraber 22.5.939 
pazarteıi günü saat 14,40 da Daimi Encümende bulunmalıdır· 
lar. 

İstanbul Komutanlığı Satmalma Komisyonundan : 

100 tane muhabere direği satın ahnaeaktır. Pazarlığı 9 ma
yıs 939 salı 11:iinü sant 14 te yı:ıpılacakıır. lstt-klilerinın belli 
gün ve suatt ~ Fıııdıklı<la KomutaııJık Saııııalma komi yo ·ıuna 
gelmeleri. 

Askeri Fabrikalar Umum Mıi<lürlütü Merkez Satınalma 
Kumi:,yonundan: 

5.6 939 pazartesi günii saat 15 de kapalı zarfla ibale e· 
dileceği ilan edilen lS ton bohça ık ııaç pazarlıkla ih11lı3 edil· 
mek üıerc yeniden ılllna verildiğinden bu malzeme hakkıııda 
çıkan ilAn hükümsüzdür. 

Gümrük Muhnfoza Genel Komutanlığı İ tanbul Satınalma 
Komisyonundan : 

Deniz vasıtaları için 66 kalem bak1m ve tutum levazımı· 
nın 20.5.939 cumartesi günü .. aat l 1 do kapalı zarfla eksiltmf'· 

sı yapılacaktır. 

Tahmini tutarı 4989 lira ilk teminatı da 375 liradır. 
Şartname ve evsafı komisyoıısdndır. Görült:bılir. 
İsteklilerin o gün ekı:;iltml.! saatinden Lir ıtaat evvelim~ ka-

dar 2490 ~ayılı kanunun tarifi vrçhile bazırhyacak lan teklif 
mektublarını Galatada eski İthalat gümrük binasındaki komiı· 
yona vermeleri. 

• • • 1482 Kilo şerit halınde çelik aaç alınacaktır: Blk inhi-
sarlar U. Müd. ila.alarma. 

~ •h-.ıin t:dilen bedeli 4800 lira olan 2 adet satıh taşla· 
~lhı Aıkeri Fabrikalar Unıuuı Müdürlüğü Merkez Sa-

' ~Omisyonuı:ıca 28.6.93Q çarşamba giıntl ıaat 14 a~ık 
-.e ılı ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komili· 

ı ~••rılir. Taliplerin muvakkat teminat olen 360 lira ve 2490 

1~ 111.loun ~ ve 3 maddel..-rindeki vesaikle komiıyoncu 
~t !arına ve bu iıle al8.kadur tüccardan olduklarına dair 

0daıı vesikasiy le mezk 0.r gün ve saatte komisyona 
llırı. 

M ~mento des Fournisseurs 

Lundi 8.5.939 

Pierres a aiguiHr, poudre et papler emeri (P'ab. Mal.) No 1002 
,, Constr. konak gouveroemental (Dir. Fiıc Hizan) No 1024 
~' 2 aJet oakuli ve l adet ufki üniversal freze tezg§.hı Zinc en linrot, barre en laiton, tuyau en roivre, cıuivre en plaque 

~'t t l'ahmin edilen bedeli 111.400 lira olan yukarıda yazılı et tuyau en acier (Cb. Fer Etat) No 1029 
ı. l S reze tezglhı Askeri Fabrikalar Umum Müdürl6ğii Tuyau en acier et roudron vegHal (Ch. Fer Etat) No 1035 
, ı. atıtı!llma komisyonunca 26.6.939 pazartui gönü saat PClombarlne pota . ,, ,, ,, No 1032 

'llp l . . . Ş k onstr. canal ıcorıe No 1034 
",, a ı zarfla ıhale edılecektır. artname parasız olııra B i t " " " No '"lld . 1 r que en erre ,. ,, ,, 1037 
~\' an verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1080 ]ı. ı Tuyau en fonte a embottement No 1046 

1 
leklif mektuplarının mezkur günde aaat 14 de kadar Barre en fer (Plac• Ferle Çaaakkal,) No" lO'lS 

' 

Viande de mouton (Div. Kırklareli) No 1029 
Batiste, ıerviette, aıısiette, cuiller, taue it the et cuiller ete. (Com 

At'h. Lyde Galataaaray) No 1032 
Esıence de bergamote (Oh·. Gen. Monop.) No 1031 
Repar. presse ,, " • No 1037 
lnstrumenta tecboiquu ,, ,, " No 1042 
Papier Molens " ,, ,, No 1042 
Pain (Proc. Gen. Gaziatttep) No 1033 
Dreuement carte (Municip. Etkitehir) No 1033 
Drap d 'lzmir pr. matelu et coton (Municip. Ist.) No 1033 
Conatr. mur ıoutainement ,, ,, No l033 
Repar. pave ,, ,, No I033 

,, route n ,, No l 033 
Calibre pr. glace ,. n No 1033 
Repar. dlıpenıaire ,, ,, No ıo:n 

Bolteı en caoutchouc ,, ,. No 103~ 

Conıtr. oanaliaation ,, ,, No 1034 
• Carte1 geogr. ,. ,. No loa5 
Repar. pne ,, " No 1035 

,, balo • • No 1038 
Redre11eur et ventilateur (Min. Def. Nat.) No 1044 
Muout ,, ,, ,. No 1034 
Toile pr. bandage ,, ,, ,, No 1045 
lnıtal. extb. clinique traitement hôp. Haseki (Unlnraite lıt.) 

No 1034 
Repar. Musee Ayasofya (Dir. Trn• Pub. lıt.) No 1035 
Dresaement carte (Municip. Erdek) No 1035 
Tranıport mineral fer (Dir. Gin. Etibank) No 1035 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan : 

1:...... Bir metresine otuz dokuz kuruş kıymet biçilen 64512 
metre vasıf ve örneğine uygun yatak ve yastık kılıflık bez kapa• 
lı zarf uıulü ile 17.5.939 çarşamba günü saat 10 da satın alına• 
caktır. 

2- Şartnamesi 129 kuruş karşılığında Komiıyondan alınabile• 
cek olan bu eksiltmeye girmek isteyenlerin 1887 liralık ilk temi• 
nat banka mektubu veya vezne makbuzu ile tartnamede yazılı 

belgeleri muhtevi teklif mektuplarını belli gün uat dokuza kadar 
Komisyona vermit olmalan. (1566) (2946) 2-4 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 
İdare ihtiyacı için muhtelif eb'adda 500 adet 8,9928 metre mi• 

kib ambalaj tahtası pazarlıkla alınacaktır. Pau.rhk 10.5.939 çarıam· 
ba aaat 15 te büyük postahane binaaı alt katta müfettişlik odumda 
toplanacak Atım Sabw Komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedel 405 lira 68 kuruş, muvakkat teminat 30 lira 
43 kuruştur. Taliplerin olbaptaki ıartnamelerini görmek ve muvak
kat teminatlarını yatırmak üıere çahşma günlerinde mezkur mü
dürlük Alım Satım Komiıyonuna pazarlık gün ve saatinde de mu• 
vakkat teminat makbuzu ile Komiıyona müracaatları. (3079) 1-2 

DE.VlE.T DEMİRYO.LLARI ~E tiMANLARI 
İSLETME GEnEL DİREKTÖRLüGünDEN 

Muhmamen bedeli 7071 lira 10 kuruş olan 631 adet muhtelif 
eb'atta amhuvatmanlı dökme boru 8.5.939 pazartesi günü saat 15,30 
on beş buçukta Haydarpaşada rar binuı dahilindeki Komisyon ta
rafından pazarlıkla satın alınacaktır. 

Bu işe girmek iıteyenlerin 1060 lira 67 kuruıluk kat'i teminat 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte pazarlık rünü saatine ka
dar Komiıyona müracaatları lazımdır. Bu ite ait 9artnameler Ko-
miıyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (3022) 2-2 

••• 
Devlet Demlryolları 9. ı,ıetme MUdUrlUğUndan : 

Sirkeci - Edirne ve Kırklareli kısımlannda Banliyö ve dahili 
yolcu trenleri ile Beynelmilel semplon ve konvensiyonel trenleri· 
nin seyrüsefer tarifeleri 15mayıs 939 tarihinden itibaren dej'ittiri
lecektir. Yeni tarifelere ait afişler istasyonlara uılmıı ve cep tarife
leri satışa çıkarılmıştır. 

Fazla tafsilat için iıtaıyonlara müracaat edilmesi rica olunur 
(3152) 1-2 

-

11, ı; ı r ıı!JJJllıl: ııruıı ;ı, ırnı u I 'J uı --. . .. .. . . . . -..,, .. 
- • :::::a;: . 

Mikdarı Cinai Ebtadı Saat 

---
500 kilo Şerit halinde çelik aaç 66X02 m/m 
250 " " " " " 60X02 " 80 ,, 

" " " ,, 95X02 ,, 11,30 
250 ,, 

" " 
,, " 100X015 

" 200 
" 

,, 
" 

,, " 115X0,20 ,, 
202 

" " 
,, ,, 

" 
150XOt5 ,, 

1482 
1 - Mftteahhidi tarafından matluba muvafık olarak 

veriİmiyen yukarda cins ve mikdarları yazılı malzeme nümu• 
neleri mucibince yeniden pazarlıkla satın ahnacaktır. 

il - Pazarlık 18.V.939 Perşembe günU saat 15.30 da 
Kabataşda Levazım Şubesi Ml\düriyetindeki Alım Komiıyo· 
nunda yapılacaktır. 

111 - Nümuneler her gün söztı geçen Şubeden alınabilir. 
iV - İıteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve ıa· 

atte adı geçen Komisyona gelmeleri ilAn olunur. 

(3149) l-4 
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Yoghourtchou Han 

l er Etage, N. 3-ı 
Galata, Perchembe Hazar 

La No. Pırs 5 ----------- --...-.-
Pour la Publıcite s'adre~ser 

a ı·Administration J ournal Professionnel des F ournisseurs et des Entrepreneurs de l' Etat 

Telephone : 49442 
Uoite Postale N. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudication s Ouvertes Aujourd'hui 

Mode Prix 
d'adjudicat. estimatif 

Objet ele l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Caution. 
proviıoire 

Lieu d,adjudieation et du 

Cahier des Charge& 
Jours Heures 

Constructlons - R6paratlons -Tr v. PubUc -Mat6rlel de Con•tructlon-Carlogr•phl• 

Pavage route : 5040 m. 
Conıtr. lieu pour vente de benzine et 

une partie du garage 
Rangeeı interieureı de la bitisse de han

gar a Demirkapı 
Nettoyage riviere kurbağahdere a Kadıköy 
Repar. et ıımelioration canalisation dcs 

fassea acepliqueı au bord de Kurba
tahdere 

Dreasement carte ~tat actuel bourg Kırk
lareli 

Rep. hangar de paille 
Conıtr. deux hangars 

Publique 
Pli cach 

Publiqne 
Pli cach. 

,, 

Publique 
,, 

8000 -
10500 -

130'l 50 

2300 -
1311971 

5500 -

2057 73 
42643 30 

6CO -
862 50 

97 89 

172 50 
983 98 

-412 50 

156 -

Municip. lzmir 
,, ,, 

Com.Ach.Cemm.Gen.Prot Po1ets İst. 

Com. Perm. Municip. lıt. 

• 

23-5-39 16 -
23-5-39 17 -

9-5-39 14 -

23-5·39 14 30 
23-5-39 15 -

Minist. de l'lnt. Municip. Kırklareli 22-5-39 15 -

Com. Ach. Comm. Milit. lst. Fındıklı 22-5-39 11 
Com. Ach. Corpa Armee Çorlu 8-5-39 15 

Prodults Chlmlquee et Pharmaceutlquas-ln•trum nts Sanltalre•-Fourniture pour Hopltaux 

Mcdicamentl et rticlea sanitairea pour 
hôpital rcg. Adana 

Gaz chlore : 20 tubeı 
Sulfate d'alumine : 70 t. 

Publique 

,, 
Pli ıach. 

Hablllemant - Chaussures - Tlssus - Culr• 

Coıtumes casquettes et impermeable Gre a gre 

Tables: 50 p. - baacs: 80 p. Gr! a gre 
Banca pour clarıses : 50 p. - boites pour 

ordurcs : 20 p. - fautcuilı pour pupi-
tres : 3 p. - chaiıea : 2 p. - table : 1 p. 

Travaux d'lmprimerl - Papeterle 

Couvertureı pour dossier1 : 19500 p. 
Machine a calculer : 1 p. - grande macbi-

ne a ecrire : 2 p. 

Poteaux en boiı : 500 p. 

Gre a gr6 
Publique 

4318 55 

1700 -
9800 -

497 75 

840-

497 75 
670 -

Boiı de conıtr. "Moralya" 40,320 ın3 
Contre-plaque (Voir Divera) 

le m3 42 -
Pli cach. 

Tranaport - chargement • d6chargament 

Tranıport de farine : 12 t. 
,, 
,, 
" 

ble: soo t. 
d'articles monopoliseı 
de ıel 

Combuatlble - Carburant - Hulles 

Combultible pour hôpıtat regional Adana 
Motorine : 64 t. 

Dl vere 

Peinture et accea. : 10 lota 
Moteur a benzine : 1 p. 
Motopompe : 1 p. 
T6le en acier en forme de ruban 1 1482 k. 
Materiel et accessoir.as d'entretien pour 

moyens de transport 
Chambre a air et pneux marque Faires

ton ou Godier pour camion et tank : 
34 p. 

lo.trument de mesure et outil d'ajuıleur 
(aj.) 

Vıı, clouı conlre-p2aque ete. 
Articlea en fer: 74 lota 
Solution F aireıton Goodrich : 506 k. 
Modele• de ıeologie: 10 lota 

Provlalons 

Beurre : 3200 k. 
,, 5 t. 

Gr' i gr6 

" 
Publique 

,, 

Publique 
,, 

Gre a gre 
,, 
,, 
,, 

PH cach. 

Gre a gre 

Pliı cach. 
Publique 

,, 
,, 

Publique 
Gre a gre 

B) Adjudications a la surenchere 
Articlea metalliquee de veterinaire 
Peaax d'animaux 
Machine d'imprimerie 

Plomb 
Moteur electr. machine outil e tour ete. 

Publique 

" 

Gre i ır' 
Publique 

540 -
900-

4960 -

308 65 
275 -
280 -

4989 -

10500 -
475 -

1800 -
8UO -

3200 -

Macbine İl tour, perforateur et autreı 141580 -
machiau outilı (aj) 

Objetı oamelotH: 10 lotı Gr4 a ar6 840 21 

127 50 
735 -

i4 66 

80 -

74 66 
50 25 

147 -

72 -
40 -
68 -

372 -

46 30 
41 25 
42 -

375 -

302 50 

787 50 
36 -

135 -
60 -

240 -

10619 50 

51 03 

Vilayet Seyhan 

Municip. Anlı:ara 

,, " 

Com. Perm. Municip. lst. 

Com. Ach. Mıl. Selimiye 
Com. Acb Ecoles Ankara 

Com. P~rm. Municip. İıt. 
Com. Perm. Municip. lat. 

18-5-39 9 30 

23-5-39 1 o 30 
2.J-5-39 11 -

8-5-39 14 30 

10-5-39 14 -
20-5-39 10 -

8-5-39 14 30 
22-5-39 14 30 

Municip. Trabzon 
Dir. Saline Çamaltı 

Mardi et Vendredi 

Dir. Gen. Turkkutu Ank. 

Com. Acb. lnt. Ankara 
.. ,, 

Dir. Monop. Samıun 
,, 

" 

Vil. Seyhan 
!xploit. Electr. Municip. Bandırma 

22-5-39 14 -
17-5-39 15 30 

6-5-39 
~-:>-39 

8-5-39 
8-5-39 

10 -
8-
14-
15 -

18-5-39 11 -
26-5-39 15 -

Com. Perm. Municip. İ.t. S.5-39 14 30 
,, ,, 8-5-39 l 4 30 
" ,, 8-5-39 t 4 30 

Com. Ach icon. Monop. K•batache 18-5-39 15 30 
Com. Ach . .Surveil. Douan. İıt. 28-6-39 11 -

Com. Acb. Div. Kırklareli 10-5-39 16 -

Dir. G6n. Türkkuşu Ank. 17-5.a& 15 -

,, ,, 17-5-39 15 30 
Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 22-5-39 16 30 
Com. Ach. Min. Dif, Nal. Ank. 11-5-39 15 -
Com. Ach. Ec. Techn. a Gümüşıuyu 2l-5-39 14 -

Com. Ach. Milit. GirHon 
eom. Ach. lnt. Marlt. Kaıımpafa 

24-5-39 14 -
6-5-39 12 -

Com. Ach. Comm. Milit. Iat. Fındıklı l 1·5-39 10 -
,, ,, 15-5-39 14 -

Juge 4eme Tribunal Civil de 22-5-39 14 -
Paix de Beyo~lu 

Municip. Trabzon Mardi et V 6ndredi 14 -
2eme Bur. Exec. İıt. prh Garage Fiat 9,16-5-39 16 -
Com. Perm. Municip. İıt. 16-5-39 IO -

s..s.39 14 ao 

(3 nen ıayfadan devam) 

Boiteı en carlon vide& pour ampouleı (lot. 
• Moteur morit. ,, 

Tophane) No I~ 
Ne ıo•• 

,, No 1041 Machioe lusiveuıe et a repasser 
" 

,, 
• Grafflte (IJir. Fab. P.T.T. No I036 
Constr. refectoire et salon do ıp•rt (Dir. iurele İıt.) No toıB 
Constr. local (Dir. Hyg. lst.) No 1037 

,, bAt. cine (Dir. Hyı. i,t.) No 1037 
Coke allemand (Command. Surveil. Douaa. Merain) No tOJ7 

Machine outil a tour (Municip. Diyarbakır) No 1029 
Benzine (Place Forte Çanak.) No 1039 
Tranıport articles monopoliıh (Dir. Monop. Sivas) IO• I 
Rep. pompe (Command. lst.) No No 1042 
* Dccombres bat. (\1unicip. Ank.) No 1045 
• Mulet (Div. Luleburgaz) No I047 
• Foin (Oir. Vnkouh Beyoğlu) No 1047 1 
Uoiformes d'ete (Command. Gen. Suveil, Deuan. iıt.) N~ 
Locntion camion raccord houille ete. (Municip. lat.) Ne 1 
Pierres pave (Municip. Ereğli) No 1042 
Repar. hain (Command. İıt.) No 1044 

Müteahhitlerin Takvimi 

Paz rtui 8.5.939 

Zımpara taşı tozu ve kıitıtları (Aık. Fabrikalar) No 1020 
Hükümet konağı inş. (Hizan Malmüd.) No 1024 
Külçe çinko, pirinç çubuk, bolıır boru, bakır inha, çehk 

boru (O. D. Y.) No I029 
• Çelik çekme boru ve nebati katran (O. D. Y.) No ı03.5 
Plombııjio Pota ,, ,, ,, No I032 
Curuf kanalı ioş. ,, ,, ,, No 1034 
Kerpiç tuğ lası ,, ,, ,, No 1037 
Ambuvatmaniı dökme boru ,, ,, ,, No I046 
Demir çubuğu (Çanakk. M.t. M\k.) No 1026 
Koyun eti (Kırklareli Tümeni) No I0:.!9 
Patiıka, peçele, tabak, kaşık, çay fincan ve katığı 

ray Lisesi) No 1032 
Mengene ve çirıanan tamiri (inhisarlar U. Müd.) No 1037 
Berıamut eaanıı ,, ,, ,, No 10.JI 
Al atı fenniye No 1042 
Molenz kağıtı : : : No 1042 
Ekmek (Gaziantep C. Müddeiumumiliği) No 1033 
Harita alınması iti (Eskişehir Beled.) No 103.1 
'!ataklık izmir dokuması ve pamuk (İlt. Beled.) No I~~ 
istinat duvarı inş. ,, ,, No l~ 
Kaldırım tamiri ,, ,, No 1 ,33 
Yol tamiri ,, ,, No 1~~1 
Buz kalıbı ,, ,, No I~ 
Dıapanaer tamiri ,, ,, No 1""1" 
Lbtik toizme No ıo.JJ 

y ,, • ,.fi 
Mecra inş. No lUJ" 
• Harita " " No ıo3ı' 
Kaldırım tamiri " " No 103' 
H ,, ,, No ıo~ amam ,, ,, ,, 
Mazot (M, M. V.) No I034 
Sartı bezi ,, ,, ,, No 1045 
Redresör ve vantilatör (M. M. V.) No 1044 ') ~ı 
Haseki haaıt. tedavi kliniği harici tuissh (lıt. Üoiverıite•• 
Ayasofya müzesi tamiri (lst. Nafıa Müd.) No 1035 
Harita alımı işi (Erdek Beled.) No I035 
Demir cevheri nakli (Etibank U. Müd.) No 1035 
Boş ampul mukava kutusu (Toph:ne Lv.z.) No I035 
• Deoiz mötörü ,, ,, No 1~7 ıt'1 
Çamatır ukma ve üttlleme makineai (Tobaae Lvı.) No .IA 
• Grafit (P. T. T. Fabrika Müd.) No 1036 ıer 
Yemekhane ve ııpor. mahallı ioş. (fst. Emniyet Müd.) N' 
Sinema binaaı inş. (lıt. Sıhhi Müe11eıeler) No 1037 
KoA'uş ioş. ,, ,, ,, No 1037 o.~1 
Alman koku (\1euin Gümrük Muhafaza Komut.) No l ıl' 
• Köknar tomruğu (Devlet Orman İşletme Karabük "' 

No 1038 
• Çam ankazı (İzmir Orman Çevirge Müd.) No 1018 
Torna teıtahı (Diyarbakır Vil.) No 1029 
Benzin (Çanak. Mıt, Mvk.) No 1039 

1 
1 

• Çam atacı (Kemalpaıa Orman Bölre Ş.fliti) No ıff ıo' 
İnhisarlar mamul4tı nakli (Sivaı İnbiHrlar Batmftd.) rJo 
Tulumba tamiri (ist. Kemut.) No 1042 
Parke taşı (Ereğli Beled.) No 1042 
Harb Akademiıinin tamiri (İlt. Komut.) No 1044 
• Bina ankazı (Ank. Beled) No 1045 I~ 
~uğday nakil ( ,, Lvz.) No HMS fı'6 ~ 
lnhiaarlar mamulitı nakli (Samaun İnbiurlar Baı111fld.) r'' 
Tuz nakli ,, ,, 11 

• Katır (Lüleburgaz Tilmeni) No 1047 
• Yat ot (Beyotlu Vakıflar Direk.) No 1047 _ı1 
Kuru ot ve yulaf lEdiroe Tüme.ni) No 1047 19'" 
• Radyo, karyoln v. •· ev .. ,yaıı (Kıutal icra Menı0) ~ 
Yazlık elbiıe (Gümrük Muhafaza Gen Komut ) No l ~I 
Kamyon kiralanmuı, rekor, boya, maden kömlri1 fi••· 

No 1048 


