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mum üccarJa ın ve Ü rin mesleki Organdı 

H i 
'ticaret Odası Sovyet Rurya ile birkaç firmnmıı. 

~n\ ipli lerine yapıl- yeni bir angujmnna girmişlerdir. 
Olan hilenin önU- Sovyetler c§"lak derilerimizden i-

ki yüz elli bin adet deri atacak-
~} ile geçiyor lardır. Bu derilerin çifti yüz elli 
~'lda yapılmağa başlanan kuruştan mukavele yapılmıştır. 
tı~•ıa halkın aldanmasın~ Kıymet itiburile bunun yeku· 

ı~ ln bir hilenin önüne geç- nu 187 bin lir tutmaktadır.,, 
tltı l'' 
l •caret Odası yeni bir 

b·tsbit etti. Malum olduğu 
~t;. ıtıüddettenberi piyasada 

dı satan baz.ı kimselerin 
c'-· . 

~ . ~• ıplik miktarlarım ek-
':nden şikayet edilmiş ve 

~ılatlk_iklerde de hakikaten 
l bır hilenin yapılmakta 
tıbit edilmişti. Bu gibi 
~ IOO gramdan ibaret olan 

~İt 1 Paketlerini 80-90 gra
:ckte ve. böylelıkle bal

alı.tadır. itte bu hilenin 
~ ~ ~Çnıek için oda mec
~t bır formül üzerinde kati 

tıı:ı· • 

ltalya Çavdar Aldı 

Bir aydanberi İstanbul, Sam
sun ve Mersin pıyasatarıodan İtal
ya için toplanan çavdarlar alh 
yüz bin kiloyu geçmiştir. İhra
catçı tüccıırlarımız taahhütlerini 
ifK ltiklerinden dünden itibaren 
çavdar mübayaoaını keamiştcrdir. 

Bu yüzd•.n 4. 10 kuruşa kadar fır
lamış olan fıyatlar dün 3.37 ku· 
ruşa kadar düşmüştur. ---

TifU Sa ı ları lı IŞlır. 

~rtr.a göre, bundan sonra Son üç ay içıode yurdumuz-
tıı Crı ambalajlar içinde ve dan ihracat için satılmış olan tif

tı:ıiktar siklette sabla- tiklerin miktarı yirmı ıki bin bal· 
n~~balajlar iki tür1Ü ola- yada 1 milyon 800 bin kiloyu 

lb '.t1tıcisi 20 gramlık dört _bulmu,tur. Bu malların mühim 
'ttU11a. edecek, ikinci kııım kısmı lstanbuldan satılmıştır. Ta 

~~lll:ılık 10 turadan mürek- ka~ kolayl.ıtı sebebile bu ~ifti~-
ler halind satılacaktır. lerın altı bın balyada beş yuz bın 

t~ \1e faz.la olarak yüzde kilosunu lngiltere piyasaları satın 
~l kabul edılecektir. Yün almışlardır. 

~ 11ltılar ambalajların üze- --- • ••---
tr· 

' •ııi değil numaralarını Dünkü Piyasa Hareketi 
~t :ecbur tutulacaklardır. 
~td tıdaj sahibi tüccarlar 
td tn müştereken mesul 

tt ~r. Yukandaki şartlara 
~:•Yenlerden Ticaret O

~ nuııun beşinci maddesi 
~ t beş liradan yüz liraya 

ta 
~ cezası alınacaktır. 

~fi. tılr 1 nisan 940 tarihin
tetı 

b\ı muteber sayılacaktır. 
~la tarihe kadar muvakkat 
' tbik olunacak, halkın 

lllıtı • • k 
11 .. 1 •çın pa et ve am-
~~ :terine içindeki yün 

~ •ktarını gclsteren eti
'\t\r 

11tı:ıası mecburi olacak
iıı ltı bir sene sonra tatbik 

~~ t, bugün piyasada mn
' ~ltııtUar sebep olmakta
~llar eski usulde ha2ır

t tt • fabrik 11\ra yeni ka
~!ıtıalat yapmaları için 

llb( t verilmektedir. 

·-
BlrHğl Dün 

lı~ : n 11 Bin llra
Clpak Topladı 

·~lı 
"tt - . 

•çın dün piyaaamız-

l t~l tarda yapak toplan
it I Y•nın kıvırcık yapak

ı oa a:: , A. u .,..., kuruştan elli 
~t lt~•dolunun sıra malla

) ltiJ. •losu 52.5-53 kuruştan 
''ltto \re yine Anadolunun 
\'ili ~~ndan kiloıu 60 ku

ltiı 1
1rı kilo ki, ceman i i 

,~-._t111° u oıQhim bir parti 
\ 'tı •hohlıştır. Bu mik
lrı.ıt11 b rile 115 bin lirayı 

'~ t, 

~il· il . 
d111 •nıo yeni mahıulün-
~llld toplanmış v lop

•n eti k derilerinden 

Dün piyasamıza 130 ton buğ

day, 60 ton un, 71 ton mısır, 19 
ton kuru fasulya, yedi ton pa
ınuk, 15 ton arpa, 15 ton kuş ye
mi getirilmiştir. Mahlut yumuşak 

buğdaylar 5, 13, sertler 4.36 - 5 
kuruştan, arpalar 4, 12, beyaz mı

sır 4.04, kuş yemi 5,37.5 kuruş
tan satılmıştır Taze ve beyc2 
peynirler 23.0j - 23.25, bir miktar 
sansar d risi 2650 - 4900, kunduz 
derisi 1500 kuruştan ihracat için 
satılmıştır. 

Ankara Borsası 
27-4-939 

Londra 

Nevyork 
Par is 
Mi lan o 

ÇiKLER 

Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
Ati na 
Sofya 
Madrit 
Varıov 
Buda peşte 
Bükreş 

Belgr d 
Yokohama 

Stokholm . 
Moıkova 

5.93 
126.675 

3.8550 
6.6625 

28445 
67.415 
50.815 
21 4125 

1.0925 
1.56 

14.035 
23.845 
24.9675 
0.9050 
2.8925 

34.62 
30.5425 
~3.9025 

ESHAM ve TAHViLAT 

Ergani 

Sıvas - Erzurum 1, 
1938 % 5 İkramiyeli 
Türk borcu il peşin 
Sıvaa - Erzurum ili 
% 5 1938 Hazine'tahvHi 

19.-
19.45 
20.05 
19.70 
19.45 
91.75 

.. 

a) MU A 
İnşaat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

M. M. Vekaleti Satınalma Koınisyonundan: 
Keşif bedeli 511 lira olan M. M. V. arkasındakı demir

hane ve marangozhane binasının sıva, yağmur boruları, doğ

rama ve yağlı boya işleri pdzarlıkla yartırılacaktır 
Pazarlığı 29.4.939 cumartesi günü saat l O dadır. 
İlk temıuatı 38 lira 31 kuruş olup ş ırtnaınesi komisyonda 

görülür. 

İzmir Belediye inden : 
İtfaiye santr.ılında yeniden yapılacak ilfivci inş at baş mü

hendislikteki şartnamesı \eçbile 2.5.939 salı guııüne temdit 
edilmi~tir. Muhamnıf•n bedeli 5033 lira 96 kuruştur. İştirak 
edecekler 377 lıra 55 kuru~luk teminat makbuzu ile encümene 
gelirler. 

İzmir İnhisarlar Baş Müdürlüğünden: 
Al~ancaktaki merkez tiitim depomuzda }aptırılacak iki 

parti tamirat pazarlığa kıJnulmu§tur. Keşif bedellerile muvak
kat teminat aşağıda yazılıdır. lsteklilerın 2.5.39 günü saat 15 
de baş miıdürlüğümiizdeki komisyona gelmeleri lazımdır. 

Keşif bedeli Teminat 
Lira Krş. Lira Krş. 
443. 73 33. 28 
3ıO. 63 2 L O..> 

Siva Nafıa Müdürlüğünden: 

Eksiltmeye konulan i~: 17.4 939 da ihale edılınc-k Ozcre 
müııakasaya konulan \ c yevmi mczkurda talip zuhur ctmiyen 
Sivas -Koyluhi nr - Reşadiye yolundaki aşağı ve yukarı kale 
köprülerinde yapıiacak gardekon pere!erle anroşman inşaatıdır. 
Keşıf hf'deli 4·193 lira 41 kuruştur. 

l\lünnkasası 2 l.4.939 dan itibaren 10 gün uzatılan mezkur 
inşaat 2.5.939 salı günii saat 15 de . vilayet daimi encümenin
de açık eksiltme suretile ılıale edilf'cel,tir. 

Taliplerin ınünJkasaya i:.tiral\ edeLilıneı:ıi için 314 lira 50 
kuruş muvakkat teminat vermeleri ve bu işi yapubileceklerine 
dair vılayet makamrndaıı almış oldukları ehliyet ve ikalarını 
ibraz eylemcltrı lazıındır. 

Talipler bu işe ait ke11 if ve ilişiği dığer evrakı her gün 
nafıa müdürlüğünde görebilirler. 

Aksaray Belediye Ri}asetiııden : 

miiddf't)a pazarlığa çıkarılmıştır. lşteklilerin şartnamede yazılı 
vesikaları hamilen Vilayet Daimi encümenine müıacaadan. 

Tekfrdr ğ Belediyesinden : 
Kapalı zarf usulile eksiltmP.ye konulan ve 2823 lira be

deli keşfi bulunan mezbaha binası hakkındaki viki teklif had· 
di ayik görülmediğinden bir ay içinde pazarlıkla yaptırılaca
ğından ist('klilnin 23 5 .939 salı günü saat 15 e kadar Tekir
dağ BrlPdiye Reisliğine müracaat etmeleri ilan olumu. 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

Beygir 600 Muham. B. 32,750 lira iık tcmianatı 2456,25 lira 
n 300 " ,, 17 1200 ,, ,, n l 290 ,, 

Yukarıda yazılı iki adet dizel motörlü elektrik grupu 
satın alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi l 4.6.939 çarıamba 
günü saat 11 de Ankarada M. M. Vekaleti satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. Bu motörler birlikte alınabile
ceği gibi ayrı ayrı da alınabilirler. Birlikte alındığı taktirde 
şartnamesi 250 kuruş ve yalnız 600 beygirlik motörün ıart· 
namesi 164 kuruş mukabilinde Ankarada komisyondan a
lınabilir. İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı 
vesikalarla birlikte ilk teminat ve teklif mektuplarını bir 
saat evveline kadar komisyona vermeleri. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

Jandarme Genel Komntanlığı Ankara Satınalma KomiıyonandaD : 

1 - Bir metresine nltmı' bir kuruş fiyat tahmin edilen vaıif 
ve örneğine uygun oo iki bin sekiz yüz alt ıt beş lira sekten bet 
kuruş değerinde yirmi bin metreden yırmi bet bin metre ya:ılık 

elbiselik kumaş 29.4.939 cumartesi günfi s at onda pazarlıkla aahn 
alınacaktır. 

2 - Şnrtnameıi paranz olarak Komiıyondan alınabilecek. Bu 
pazarlığa girmek isleyenlerin dokuz yüz altmış dört liralık teminat 
banka mektup veya vezne makbuzu ile şartnamede yazılı belgelerle 
birlikte vaktinde komisyona baş vurmaları. 

* * * Bir metresine 275 kurut ıymet tahmin edilea 12864 lira 
85 kuruş degerinde 45GO metreden 5000 metreye kadar vaaıf ve ör
ne~ioe uygun kışlık elbiselik kumaş 29.4.939 eumarteai ı&nü ıaat 
onda pazarlıkla satın alınacaktır. 

Şartnamesi parssız lcomisyondan alın bilecek bu eksiltmeye 
girmel< isteyenlerin 965 liralık ilk teminat banka mektubu veya 
vezne makbuzu ile şartnamede yazılı belgelerle birlikte tam vak· 
tinde Komiıyooa baf vurmaları. 

• • • 
1000 - 1200 m. kırmızı bayrak bezi ıılınacakhr. Bak : lıt. Jan• 

darma SAK. ilanlarına. 
• • • 

Kasabamızın Naha Vekaletinden ta dikli halihazır bari- 40 ndct yün battaniye alınacaktır. Bak : Mobilya ıtltununda 
imar Adana Memleket Hut. ilanına . ta ıııa nazaran meskun kısım 330 he~ tarının mü.:ıtakbel 

planı kapalı zarf u ·ulile mündkasaya vazedilmiştir. 
Bedeli muhammeni 2640 liradır. Muvakkat teminatı 198 

liradır. 

ihale 20.5.989 cumartesi günü saat 10 dn Aksaray Belediye 
dairejnde yapılacaktır. 

İstekliler bu hıısu~taki şartnameyi Aksaray Belediye~indeo 
bedel iz alırlar. İsti} enlerin adreslerine gönderilir. 

istekliler kanunen ve şehirlerin imar planlarının tanzimi 
işlerine aid talimatname ahkamına icabeden ve aikle birlikte 
tarifntı kanuniye dairesinde ihaleden bir saat evvel teklif mek· 
tublarını Belediye Hiyasetine vermeleri. 

Eski§ehir Naha Müdürlüğünden: 
24.4.939 tarihinde kapalı zarf usulile eksilt meye çıkarılıp 

taıib zuhur etmiyen Eskişehir - Sıvribisar yolunun 13-f-000-
21+920 kilometreleri arasında 1909160 lira keşif bedelli şo· 
se esaslı tamiratı 2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesine tev
fikan ve evvelce ilan edilen şerait dairesiIJde bir ay müddetle 
pazarnğa çıkarılmıştır. İsteklilerin eartnamede yazılı vesikaları 
hamilen vilayet Daimi Encümenine müracatları. 

* • • 24 4.939 tarihinde kapalı zarf usulıle eksiltmeye çı
karılıp ıalıbi zı bur etmiyen Eskişehir - Sivrihi ar yolunun 
27 +000-30+ 700 kilometreleri arasında 14-79,44 lira keş it 
bed lli şose e aslı tamiratı 2490 sayıh kanunun 40 ıncı madde
sine tevfıkan ve evvelce ilan edilen ıerait d iresiode bir ay 

Mobilya, ve Büro Eşya, Muşamba, Halı v. s. 

Adana Memleket Hastanesi Baş Tabibliğinden : 

Adana memleket h ı:ı stanesine gerekli 40 adet yün battani· 
ye 20 adet demir somyalı karyola 10 adet demir etajer ile 2 
adet portetif sedye alınmak üzere açık eksiltmeye konul
mu~tur. 

Eksiltme 11 mayıs 939 per~embe günü !sat 10 da Seyhan 
velayeti daimi enciimeninde yapılacağından talip olanların şart
name ve nümuneleri görmek üzere her gün hastaneye ve iha
le günü 61 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat akçası veya te· 
minnt riıektubiyle Seyhan vilayet daimi encümenine müracaııt· 
ları ilan olunur. 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. 

İstanbul ·Levazım Amirlı~i Satınalma Komisyonurıdan: 
3000 Kilo Benzin 2 Mayıs 939 salı günö saat 14,~0 da Top

hanede Amirlik Satınalma. Komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi 
yapılacaktır. l teklilerin kati teminatlarile belli aatte komis
yona gelmeleri . 

• * • 30 ton Lavamarin kömürü 2 Mayıs 939 salı günü 
saat 14 de Tophanede Amirlik Satınıılma Komisyonunda paıar· 
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Bu ün ilan olunan münakasa ve müzayedeler 
Cinsi Şekli Mubm . bed. Teminat Müracaat yeri 

A) Münakasalar 

inşaat, Tamirat, afia işleri, Malzeme Harita __ ..:,.. __ .;...___________________ ----
İtfaiye santralında yap. ilavei inş. (temd.) 
Tütün deposu tamiri Paz. 

,, ,, " ,, 
"Yukan kale,, ve "Aşağı kale,, köprüle- Aç. eks. 

rinde yap. gardekon perelerle anroşman 
inş. (temd) 

Aksaray kasabasının imar planı tanzimi 
Ayazpaşa me:zarlık duvannın cephe sıvası 

'e noksan kısmının inşası 
Şişlide Tokaloğ'lu sokağı kaldırımının ye· 

niden inşası 
Yükıek kaldırımın iist kısmına parke kal

dırım inşası 

Kapalı :ı:. 

Paz. 

" 

" 

5033 96 
443 73 
320 63 

4193 41 

2640 -
30j 74 

467 93 

ı O IO 

Çanakkale-Balya yolu arasında şose tami
ri: 13265 m. (şıırt. 180 krş.) 

E.kışehir-Si . ribiııar yolu arasında şose ta
miri (temd.) 

Kapalı z, 29011 65 

Eskişehir-S.vrıhisar yolu arasında şose ta· 
miri (temd.) 

İskilip kasabası u projesi tanzimi 
Demirhane ve marangoz binası tamiri 
Mezbaha inşthı ltemd ) 

Paz. 

" 
,, 

" 

19094 60 

14779 44 

1500 -
511 -

377 55 
33 28 
24 05 

314 50 

19S -
45 86 

70 19 

30 O'l 

İzmir Belediyesi 
İzmir İnhisarlar Ba•::nfid. 

,, ,, 
!ıvas Nafıa Müd. 

Aksaray Bef ediyes 
İst. Belediyesi 

,, ,, 

" " 
2175 87 Çanakkale Nafıa \tüd. 

Eskişehir Nafıa Nüd-

,, 

112 - Dahiliye Vek. ve İskilip Beled. 
38 33 M. M. V. SAK. 

Tekirdai Beled. 
haçlar, Klinik ve ispençiyari aUH, Hastane Lew. 

Tıbbi ecza : 16 kalem Paz. 495 80 74 38 fst. Belediyeıi 
Elektrik-Havagazı-Kalorifer ,tesisat ve malzemesi) 

Di:ıel motörlü elektrik grupu 600 bey· Kapalı z. 32750 -
gir-lik (şart. 250 kr ) 

Diıel motörlü elektrık grupu 300 bey· ,, 17200 -
girlık (şart ltl4 kr.) 

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

Yün bnttani~·e: 40 ad. Aç. eks. 
Kırınm bayrak bezi : 1000 - 12fl0 m. ,, 720 -
Yazlık elbiselik .kumat: 20-l5000 m. Paz. 12865 -
Kı~lık elbiselik kumaş: 4500- 5000 m. ,, 12864 85 
Mobilya ve büro eşyası, Muşamba - Hah v.s. 

Demir somyalı karyola: 20 ad.-Yün bat· Aç. eks. 
taniye : 40 ad.- demir etajer : 10 ad. 
portatif sedye : 2 ad. 

Nakliyat Boşaltma-_: Yükletme 

İnhisarlar mamulall nakli Aç. elu. 
Tuz çıkarma ile taşıma işi ,, 
Kömür tahmil ve tabliyesi (temd.) Kapalı z. 25595 09 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Mazot: 20 t.-makine yağı : 2,5 t. 
Benıin : 3 t. 
Lamavarin kömürü : 30 t. 
Valvalın: 50 k.-gaz yağı: 50 k. 
Lavmarin kömürü: 25 t. Gürgen odu· 

nu: 3,5 t. 
Mazut: 30 t. 

Müteferrik 

Koşum katın 

Çarşı tuğlası : 3000 nd.-beylik luA-lası : 
4000 nd.- tuz: 3 t.-şamot: 4 torba
lüleci toprağı: 30 araba-fırın ağız ka-
pağı: 2 ad.-menfez kapağı: 2 ad. 

Kapalı z. 
Paı. 

" ,, 
,, 

Aç. ekı. 

Paz. 
,, 

450 -

3900 -

2456 25 

1290 -

54 -
954-
965 --

M. M. V. SAK. 

,, ,, 

Adana Memleket Hast. 
lst. Jand. SAK. 
Jandarma Gen. Kom. SAK. Ank. 

,, ,, 

64 50 Adana Memleket Hut. Baıtabip. 

Sıvas İnhisarlar Başmüd. 
Ank. İnhisarlar Başmüd. 

1919 63 D. D. Y. Haydarpaıa 

Dikili Belediyesi 
Tophaoe Lvz. SAK. 

,, " 
,, ,, 

67 50 M. M. V. SAK. 

292 50 Ank. Belediyesi 

i zmlr Ln. SAK. 
Tophane Lvz. SAK. 

Listesi 
Gün Saat 

2.5-39 
2--5-39 15 -
2--5-39 15 -
2-5-39 15 -

20-5..J9 10 -
2·5...19 14 30 

2-5-39 14 30 

2-5-39 14 30 

18-5-39 15 -

ay müddetle 

,, ,, 

20-5-39 11 -
29.4...19 10 -
23-5-29 15 -

2-6-39 14 30 

14-6-as 11 -

146-39 11 -

11~-39 ıo -
13-5-39 11 -
29-4-39 10 -
29-4-39 10 -

l l..S-39 10 -

8-5-39 15 -
17-5-39 15 -
15·5-39 1 t -

12-5-39 14 -
2-5-39 14 30 
2-5-39 14 -
2-5·39 15 30 

~9-4-39 11 -

12-5-39 1 o 30 

~39 14-

Fort kamyonu: 2 ad. 
" . " " 28 . .ı.30 14 30 ve 14 45 

Aygır d~posunun Şehitler ve Arapçı köy· ,, 
lerindeki 400 dönüm çayırlıklarda mev· 
cut otlann b içtirilmcsi ve yığın yapma işi . 

Boya v.s. malzeme : 57 kalem Kapalı z. 
Otomobil kiralanması Aç. eks. 
Otomobilli seyyar tamirhane (şart. 750 kr.) Kapalı z, 
Koltukluk halat: 500 k.-İncesi : 500 k.- Paz. 

vapur halab: 300 k.- renkli üstüpü: 50 
k.-soda: 50 k.-zımpara kağıdı: 30 
ad. - sünger: 20 ad.- gilderi: 10 ad
oto bezi 1 O ad. 

Tavan demiri, moloz taşı, kum, tuğla v.11. Aç. eks. 
12 kalem 

Techiznt tamiri için malzeme 
Rami kışlası tamiri için ahşap yapı mal· 

2emesi 
Mutbak levazımı 
Mecra büzleri için kalıp 
İstirotipi freze i: 1 ad. 
Mafsallı vagon manivelası: 200 ad. 

Erzak, Zahire Et, Sebze v.s. 

Arap sabunu: 30 k.- snbun: 50 k. 

Paz. 
,, 

Aç. eks. 

Aç. eks. 
,, 

250 -

7850 -

150000 -

589 57 

1782 19 
580 -
825 -

1900 -

Çalı fa ulyası: 14930 k.-ayşekadın fasul~ 
ye : 33480 k. - barbunya fasulyası: 
46650 k -taze kabak : 80245 k. - hı· 
yar: 26658 ad. 

Paı.. 

Kapalı z. 12014 18 

Pirinç: 10 t 
SadeyaA" : 2,5 t. 

B) MUzayedeler 

Çam ağacı : 109 m 3 
Mazotla müteharrik motör: 1000 k. 
Elektrik alon avizeleri, ıramofon plak· 

ları v.a. 

Paz. 
,, 

beh. k. O 25 
k. l -

Aç. art. 
Paz. 
Aç. art. 

m3 5 05 
k. o 04 

lzmir Vilayet Veteriner Mnd. 1..S-39 - -

589 -

8750 -

Gümr. Muhal. Gen. Kom. İst. SAK. 
D. D. Y. Haydarpaşa 
M. M. V. SAK. 
Tophane Lvz. SAK. 

44 22 ist. BefediyHi 

133 66 
43 50 
61 88 

142 50 

331 53 

İıt. Komut. SAK. Fındıklı 
,, 

" 
lst. Belediyesi 
A k. Belediye•İ 

D. D. Y. Haydarpafa 

" ,, 

Tophane Lvz. SAK. 

" ,, 

" 

187 50 Marmara Üuiibabri SAK. 
187 50 n n 

41 2H Kemalpaşa Orman Bölge Şefliği 
6 - lst. Beledıyeıi 

İıt. 4 cü icra Mem. Çarşı Kapı, 
Tramvay Durak Yeri No. 93 

12-5-39 
17·5-39 
15-6-39 
2-5-39 

11 -
10 -
il -
15 30 

15-5-39 14 30 

4-5-39 10 -
2.5-39 15 -

15-5-39 14 30 
12-5-39 1 o 30 
17 ·5-39 1 O llO 
11·5-39 J o 30 

2-~39 15 30 
12-5-39 15 ao 

3-S-39 14 -
3.5.39 15 -

8-5..J9 14 -
3-6-36 14 30 

2,6-5-39 15 -

2 

ISTANBUL 

t ve Zahire Bors~ 
==-:=-=-= =-=== 27.4.939 ~ 
Ti car 

CİNSi 

Fi atlar 
Atağı 

Kr Pa. 

Butd. yumuşak mnt. 5 13 
,, sert 4 36 

Yukarı 

Kr.Pa. 

5-

Butday 
Un 
Arpa 
Fasulye 
iç fıadık 
Pamuk 

Gelen 100 
120 
93 
ıs ,, 
3 

,, lnır.ılca 

Arpa yemlik çuvallı 4 12 

1 
ıs 

Kuşyemi ıJ 
Yapak 71 

,, Aoadol dökme 
Çavdar 

Mı sur / 
-----------foo 

Bakla Jzmir O iden 15 
Susam Kıl ;fl 

Kepek 951 Fasalye çalı 
Güz yünü 
Kuşyemi çuvallı 
is: fındık 

65 -
M11ır 6 
iç hndık 1 

5 37,5 - - Ku,yemi J 

Tiftik otlak 135 -
116 -

Badem ı' 

,, mııl T_i_ft_ık~~------~--__,-/ 
z. yağı yemeklik 
Yapak Aoadol 

,, Trakya 
Mısır beyaz 

,, •arı 

Peynir beyaz taze 
" kaşer 

Sansar derisi 
Konduı ,, 

65 -
4 4 

23 5 23 25 

2650 4900 -
1500 

Dıf Flatıar 
Butday : Liverpul 

,, Şikago 

,, Vinipek 
Arpa An ver• 
Mısır Londra 
Keten T.: ,, 
Fındık G.: Hamburi' 

• L.: 
" 

_________ ,,_ ____ ....,.~ ____ ,,_, ____________________ __ 

İstanbul elediyesinden: 
Kısıklı parkında bulunan tahminen 1000 kilo aaırhj'tPd•; 

ki mazotla müteharrik molörüıı beher kiloıu 4 kurut bedeU 
dır ıatı\mak. üzre pazarlığa kooulmuttur. Evrakı Lna:ı:ım Mu 

lüj'üode rörülebilir. istekliler 6 liralık teminat makbuz ·~~ 
mektubile birlıkte 3.5.939 çarşamba günü saat 14.30 da D•1 

Encümende bulunmalıdırlar. 

=·· 

lıkla eksiltmesi yapılacaktır. 
saatt~ komisyona gelmeleri. 

Dikili Belediyesinden : j t 
Dikili belediyesi elektrik makinasının bir seneli1' İ. 

rukat ihtiyacı olan 20000 kilo mazot ile 2500 kilo Ol~e ~ ı~ 
yağı 21.4.939 tarihinden itibaren yirmi gün müdd~t5i l~ kapah zarf usulü ile münakasaya çıkarılmıştır. İhalesi ııjıf ~ 
tarihine raslıyan cuma günü snat on dörtte Dikili be\ ~ ~ 
sinde yapılacaktır. İsteklilerin İzmir,Bergama ve Di1'11 

\ 

lediyelerinde şartnameleri görebilecekleri ilan olunur· 

ı' 
...:~ Ankara BelediyesiDdın : v ~~j 

1 - Su idare1ıi için alınacak olan 30 ton mazot 011 ~ 
~ün müddetle açık eksihmeye konulmuıtur. ~ 

2 - Muhammen bedeli 3900 liradır. ~ 
3 - Muvakkat teminat 292,50 liradır. ;f ~ 
4 - Şartnamesini görmek isteyeDlerin her ;gün y••1 t ~ 

kalemine Ye isteklilerin de 12.5.939 cuma günt1 saat oıı ~ 
çokta belediye oncümcmiue müracaatları. ~ 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundaıı : ·~ 
rı 

1 - Dekovil bölüğü ihtiyacı için 25 ton Jave~~ 0 
~,5 ton fayrnnplık gürgen odunu 29.4.939 cumartesi gıııı 
l l de pazarlıkla satın alınacaktır. 

Hepsine tahmin edilen fiyat 450 liradır. 
2 - Kati teminatı 67 Jira SO kuruştur, 

• • • 
ValvaHn ve raz yafıı alınacaktır. Bak : Muteferik: ,at 

Tophane Lu. SAK. ilanına. 

Müteferrik 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
Komisyonundan : 

Deniz vasıtaları için 57 kalem boya vesair ;ı 
J 2.5.939 cuma günü saat 11 de kapalı zarfla eksiitıJ' 
pılacaktır. . l 

Tahmini bedeli 7850 lira ve ilk teminatı 589 Jıf 
Evsaf ve şartnamesi komiıyondadır. GörOiebili''r' 
lıteklilerin o gün eksiltme saati11den bir saat ~,ti 

kadar 2490 sayılı kanunun tarifi veçhile haıırlıyacalı @ 
lif mektublarını komisyona vermeleri. KomisyolS 
Eski lthalit Gümrüğü binasındadır. 

es~ 
D~vlet DemiryoJları ve Limanları İşletme Umum fda! 

gD ı 
Devlet demiryolları Haydarpa~a İ§letme müdOr10

1
, l 

daı pa§a kı ım hekimliği emrinde her gün 9 daP .
1 
,f 

den ) 7 ye kadar bulunmak üzere kapalı bir otoınobl a~' 
ıihme ile ve bir sene müddetle 17 .5.939 çar§ambıı 1 

~ 
o 
ıo 



~ 
t/ı~•tpaşa gar hinası dahilindeki 1 inci i§letme kom is· 

,I ~ IOdan kira ile tutulacaktır. 
~ hlÇin muhammen aylık kira brdeli 150 liradır. ls-
rot ~ u baptaki şeraiti öğrenmek- üzere Haydarpaşa gar 

1,e llıcrkez hekimliğine müracaatları. 

~ ~ ltıaıir Viliyeti Veteriner Müdürlüğünden : 
ıf lir d 
3 Çt eposunnn Şehitler ve Arapçı köylerindeki 400 
1 iıi Yırlıklarda mevcut otların biçtirilmesi ve yığın 

15 ~P~zarlıkla talibine ihale edilecektir. Muhammen 
ı A • I lıradır. Taliplerin şeraiti anlamak üzere Veteri· 
1 r &'" .. il~ 93Q iune ve pazarlığa iştirak etmek Urere de 1 

J~ Pazartesi günü Daimi encümene müracaatları i· 
15 -"' • 1 
J ,, 

~~"Yazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
1 
k•skeriye için pazarlık suretiyle koşum katırı sa· 

S tır. Taliplerin her gün kışlada İzmir Levazım 
•tınalma komisyonuna müracaatları. 

Müaakasa Uaıetesl 

günü saat 10 da yapılacaktır. isteklilerinin belli gün ve saatte 
Fındık lıda Komutanlık Satırıalmn Komisyonuua gel nelt ri. 

* * * R1mi kışlasındaki yaptırılacak tamirat için ahşap 
yapı malzemesi satın alınaoaktır. Pazarlığı 2 msyıs 939 sah 
günü saat 15 te yapılacaktır. isteklilerinin belli gün ve saatte 
Fındıklıda Komutanlık satınalma Komisyonuna gt>lmeleri. 

D. D. Yolları ve Limanları İşletme U. Müdürlüğünden : 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda ya
zılı iki gurup malzeme ve eşya her grup ayrı ayrı ihale e
dilmek üzere 17.5.939 çarşamba günü sa~t on buçukta 
Haydarpaşada gar bması dahilindeki komisyon tarafından 

açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin her grup hizasında yazılı 

muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vasaikle bırlikte 
eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatları ll 
zımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak da
ğıtılmaktadır. 

ı t.1 1 - Bir adet İstirotipi frezesi 65 C/m lik muhammen 
üdafaa Vekaleti Satrnalma Komisyonundan: bedeli 825 lira ve muvakkat teminata 61 lira 88 kuruştur. 

,t•referin tamirlerinde kullanılmak üzerere heş adet 0 . 2 - İki yüz adet vagon için mafsallı manivella mu· 
~~YY~r tamirhane satın alınacaktır. Muhammen be- hammen bedeli 1900 lira ve muvakkat teminatı 142 lira 
ls hra, ılk teminatı 8750 lirtidtr. Kapalı zarfla ek- 50 kuruştur. 

,, lttı.6.939 perşembe günü saat 11 de Ankarad" M. M. • • • 
k a. komisyonunda yJpılacaktır. Şartnamesi 7 lira 50 Tavan demiri, motoı taşı, kuru , tuğla "/ . s. alınaclklır. 6ak : 

~ 
2
abilinde Ankarada komisyondan alıııır. isteklilerin l!itanbul Belrdiyeıi ilinlarına. 

t Ve 3 c ü maddeleri o <le yazılı vesaik le birlik lP. ilk .,~lii!iii!ii!iil!!~~~~i!!i!!iiliiiiili!eiii!i!lliiı!.ii!!!ii!i!!!i!!!ı!iii!!iiiiiiillıillW!!!!!!~~~
to~. tek fi f ınektuplannı ihale saatinden bir sast evveline 

ısyona verwelt~rL Erzak, Zahire, et ve Sebze : 

1 levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

,:0deli 3-4 ton nakil kabiliyetinde Amerikan men
~. tt F ort kamyonu alınacaktır. Pazarlıkla eksiltme

. '~ 939 cuma günü saat 14,:10 da birisi ve 15,45 
~ 0 Phanede Levaz1m Amirliği Satmalma Ko. da 

eksiltme5i yapılnC'aktır. İsteklilerin kanuni vesi
tj \'e kati teminatlarile beraber belli saatte Ko. na 

,ı 

~ ~ Adet Çarşı tuğlası 
'~det Beylik tuğla 

~ it t\ilo tuz 
'· ~tb ~ a Şamot 

1 
~d•ba Lüleci toprağı 
l ~tt Fırın ağız kapağı 
St't menfez kapağı 
~-ı Pa1a askeri fırın için yukarıda miktarı yazılı yedi 
\İt~~rne 28 Nisan 939 cuma günü saat 14 de T~p-
~t· ık Satınalma Ko. da pazarlıkla alınacaktır. ls

,ı 1 teaıinatlarile belli saatte Ko. na gelmeleri. 

~ ~ 5aQ Kilo Koltukluk halat 
~ ,, incesi . 
~ ,, Vapur halatı 
~ ,, Renkli üstüpü 

( ~ ,, Soda 
~ ,, Sabun 
~ ,, Arap sabunu 
lfl ,, Valvalin 
~ ,, Gaı:yağı 
~ Adet Zımpara kAğıdı 
fJ ,, Sünger 
~o ,, Göderi 
'-ıı.b ,, Oto bezi 
\ı~ uı Levazım yollaması için yukarıda yazılı 13 ka· 
'i~~e 2 Mayıs 939 sah günü saat 15,ilO da Topha· 
~tiık S~tınalm.a Ko •. da pazarlıkla alınacaktır. lstek

teaıınatlarıle bellı saatte Ko. na gelmeleri. 

1,b Ltanbul Belediyesinden: 

'1ı l 8§a, Haseki, Beyoğlu, Zühreviye hastaneleri le Zey
~c~~uın evine löznmu olan ve .hepaine 1782 lira 19 
'~ tahmin edilen mutfak le\·azımı vesaire açık ek
~Gr~?ul~uıtur. Listesile şartnamesi Levazım Müdürlii-
I lit tbı_lır. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika 
S.s.;

3 
66 kuruoluk teminat makbıız veya mektubile bir

'hd g pazarte:ıi günü :ıaat 14,30 da daimi encümende 
ltlar. 

\. ~ Ankara Belediyesinden : 

( l~ 1"cra inşantında kullanılacak büzler için dört ÇP§it 
ı' ~er ağızlıkları ile beraber kalıp alınacaktır. 

1 
't Uhammen bedeli 580 liradır. 

\. Ş~~Vakkat _ıe_mi.?at 43~:,0 }iradı:. . 
t •c .h~aaıeımı gormek ısteyenlerın her gün yazı i~leri 
e eti ısteklilerin de 12.5.939 cuma günü saat 10,30 da 

C(irnenine müracaatları. 

L~tlb 
\ 0 ut Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 

,:•uyu hastanesinde mevcud lt>çhizatın tamiri ıçın 
ltn alınacaktır. Pazarlığı 4 mayıs 939 peroembe 

Çanakkale Deniz Komutanlığı Sı:ıtınalma Komisyonuııdau: 

Cinsi Miktarı Tahmin İlk İhalenin Eksiltme 
kilo bedeli teminatı şekli tarihi ve saatl 

Ekmek 90,000 9000 675,00 K. z. 12.5.939 cuma günü 9,30 
Sığır eti 5,750 16i0 120,75 Aç. hks. ,, ,, ,, 10,30 
Koy. eti 4,600 2070 l55,25 ,, ,, ,, ,, 10,45 
Kuzueti3,450 lH80 103,50 ,, ,, ,, ,, 11,-
Pırinç 8,400 2lü0 157,)U ,, ,, ,, ,, 11,30 
Sad~ yağ 3,600 3600 ~70,00 ,, ,, ,, ,, 14,-
Zey. yağ 3,000 1350 101,25 ,, ,, ,, ,, 14,30 
Sabun 4,800 1584 118,80 ,, ,, ,, ,, 15,-
K. tas. 9,000 1350 101,25 ,, ,, ,, ,, 15,30 
Zeytin 4,800 1440 108,00 ,, ,, ,, ,, 16,-
Şeker 4,800 1376 U7.20 ,, ,, ,, ,, 16,30 
Nohud 8,000 800 60,00 ,, ,, ,, ,, 17,-
K. üzüm 3,000 690 51,75 " ,, ,, ,, 17,30 

1 - Yukarıda tahmin edilen bedt>llerıle mık tarları yazılı 

13 kalem erzak hızalaıında gfü.terıleu tarıh ve ~ekillerde alnı· 

mok üzere eksiltuıiye l.oııulıııu~tur. 
2 - İlk temmatları hizalarında gö:ıterılmiş olup şutna-

meleri parasız olarak her gün Komisyondan alıuabilir. ' 
3 - İsteklilerin kapalı zarfla eksiltmesi yapılacak olan i

şin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklit mektublarını en geç belli gün ve saatten bir saat 
evveline kadar Çanakkale Deeiz Komutanlığı Satınalma Komis· 
yoeu Ba~kanlığına makbuz mukabilınde vermeleri, açık eksil
me ile alınacak olanlar için de isteklilerin belli gün ve saatte 
Komisyon binasında hazır bulunmaları. 

Kütahya Müddeiumumiliğinden : 
Belediyece kabul edilen ikinci nevi ekmekten beheri 

960 gram itibarile yevmiye azami 380 azı 100 adet olmak 
üzre Kütahya ceza evinin bir senelik ekmeğin ihtiyacı için 
15.4.939 den itibaren 15.5.939 pazartesi günü saat 15 de 
aleni ihalesinin yapılması için bir ay müddetle mevkii mü
nakasa konulmuştur. İstiyenler % 7,5 hesabile 775 lira te
minat akçalariyle gününde eksiltme komisyonu riyasetine 
ve şeraiti öğrenmek üzre sair zamanda ceza evi müdüriye
tine müracaatları. 

D. D. Yolları ve Lımanlan İşletme Umum İdaresinden : 

Muhammen bedeli 9240 lira olan aşağıda isim ve mik 
tarı yazılı bir liste muhteviyatı üç kalem malzeme 10-5-939 
çarşamba günü saat 15 te taahhüdünü ifa edemiyen mü
teahhidi namına açık eksiltme usulü ile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 693 liralık muvakkat temi· 
nat ile kanunun tayin et~ği vesikaları hamilen eksiltme 
saatine kadar komisyonda isbatı vücut· etmeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daire· 
sinden, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk şefliğinden dağı· 
tılacaktır. 

İsmi 

Beyaz sabun 
Arap ,, 
Toz ,, 

• • • 

Miktarı 
Kg. 
3000 

30000 
1500 

Arap ıabunu alınacaktır. Bak : Müteferrık ı\itununda Topha
ne Ln. SAK. ilinına. 

28 Niıaa 19.W 

b) --z VEDELE R 
İstanbul 3 üncli İcra Memurluğundan : 

Mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen 27 4 li
ra kıymetli yazıhane eşyası 29.4.939 cumartesi günü saat 
9 dan 1 1 e kadar Sirkecide Ankara caddesinde Adalet 
han 11 numaralı yazıhane önünde açık arttırma suretile sa
tılacağı iliin olunur. 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

İstanbul jandarma Satınalma Komisyonundan: 
Cinsi ve miktarı Tahmin bed. İlk teminatı 

Lira Ku. Lira Krş. 

Bio ili bin ikiyüı metre kırmııı bayrak bezi 720 00 54 00 
1 - Cıosi, tahmin bedeli ve ilk teminata yukarda yazıh lOoo-

1200 ~etre kırmızı bayrak bezi 13 Mayıs 939 cumarteıi güntl saat 
11 de lılaobul Gedikpaşadaki Jandarma Sahnalma Komisyonunca 
açık eksiltme ile sabo alınacaktır. 

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

3 - 2490 sayılı kanun şartlannı haiz isteklilerin belli ıüa ve 
ıaatte vesika ve ilk temioatlarile Komiıyonda bulunmaları. 

(2913) 1-4 

IBDil:ll'$1ıE:1ımJ1ııııJ!Eı)11ı1!il 
Kıymeti 

Lira Krş. 

584 30 

Pey parası 
Lira Kr,. 

43 83 
Balat civarında Karabaş mahallesi Balat caddesinde eslıti l 1211 t.( 

ve yeni J22 No.lu arsanın tamamı satılmak:üzere 15 gün müddet
ıe a~ık arttırmaya çıkarılmıştır . 

ihalesi 15.5.939 pazartesi günü saat 15 teJl,icra edileceğinden 
taliblerin Çemberlitaşta Vakıflar Başmüdürlüğü Mablülat kalemine 
müracaatları. (2912) 

R1t1f1:ııı1:1111.1nı11~ı·ı1~1 
ltL wm ,,. w 

itfaiye Müdürlüğünde yaptırılncnk olan Gaz odasına lüzumu 
olan ve hepsine 589 lira 57 kuruş bedel tahtnin edilen tavan de
miri, moloz taşı, kum, tuğla ve buna benzer 12 kalem muhtelif 
malzeme açık eksiltmeye konulmuştur. Listesile şartnamesi Levazım 
Müdürlüğünde görülebilir. fstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesi
ka ve 44 lira 22 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile be· 
raber 15.5.939 pazar esi günü snat 14 buçukta Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (8.) (2929) 

1- Şartname ve numunesi veçhile (500) bobin 120 m/w 
sarı yaldızlı metal kağıdı (kapalı zarf usulile} eksiltmeye ko· 
nulmuıtur. 

il - Beher bobin 750 metre ve beher 1000 metresi 29.19 
lira hesahile muhammen bedel sif (10946.25) lira ve muvakkat 
teminatı (820.97) liradır. 

lll - Ek~iltmc 2/5/939 salı günü saat 16 da Kabataoda Le· 
vazım Şubesı Müdüriyetindeki Alım Komısyonunda yapıla
caktır-

iV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alı· 
nacabileceği gibi ııuınunede görülebilir. 

V - Eksihmeye iştirak edeceklerin mühürlü teklif mektu
bunu kanuni vesaikle % 7,5 gfüenmt: parası makbuzu veya 
banka temınat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ek· 
siltme saatinden bir saat evveline kadar mezkur komisyon 
baokanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lizımdır. 

(2407) 4-4 

• • • 
1 - 24.IV.939 tarihinde kapalı zarfla eksiltmesi yapı· 

lacağı ilan edilmiş olan 400.000 kutu dolma Tüfenk kap· 
sülü münakasasında şartname haricinde teklifatta bulunul· 
doğundan ihale olunamamıştır. 

il - Pazarlık 3.V.939 çarşamba günü ıaat 13,30 da 
Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiı
yonunda yapılacakbr. 

111 - Muhammen bedeli 25876 lira muvakkat teminatı 
1940. 70 liradır. 

iV - Şartnameler her gün 149 kuruı bedel mukabi
linde yukarda sözü geçen Şubeden alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve sa
atte % 7,5Jgüvenme paralarile mezkur Komisyona gelmele-
rijlan olunur. (2849) 2-4 

l _lp,;o~ - np.:r:ıfor 

Dr. OSM.;\N-S-ÖNER 
ldrer Yolları. Bel aoğukluAM 

Hastalıkları Mütohassıaı 

Sirlttei tnmny dur... No. 8 
Tan fotoğrafhanesine hitqik 

Saat 10 dan 20 ye katlar 

Taklit hiç bir zaman 
aslının yerini tutamaz 

MUNAKASA 
GAZETESi 
Rakipsizdir 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudication 
Mode Prix Cnution. 

d'adjudicat. eıtimatif proYisoire 

L.ieu d'adjudieation et du 

Cahier des Charges 
Jours Heures 

A) Adjudications au Rabais 

Conntructlons - R6paratlons Trav. Publlcs-Mat6riel de Con•tructlon-Cartographl 

Conıtr. annexe ala ceotrale deı sapeurs 
pompiers (aj.) 

Repar. depôt de t.baca 

11 n n n 
Trav. enrochement et perre au pont "Yu· 

karı kale'' et Aşağı Kale (aj.) 
Dreıısement plan reıtauration bourg Ak· 

ıaray 

Enduit et en partic constr. mur ciOJetie· 
re Ayaspaşa 

Reconstr. pnve rue Tokaloğlu a Şişli 
Constr. pave en parquets partie ıup. Yük

sek kaldırım 
Rep. chauHee s route Çanak. ·Balya: 

13265 m. (Cah. eh P. 180) 
Rep. ehaussee s route Eıkitehir·Sivrihisar 

(aj.) 
Rep. cbaa11Ee ı/route Eıkltehir·Sivrihi1ar 

(aj.) 
Projet pour adduction eau potable bourg 

lakilip 
Rep. biit atelier menuiıerie et forge 
Constr. abattoir a Tekirda~ (aj.) 

Gre ıi gre 

" Publique 

PH cach. 

Gre a sıre 

" 
" 

Pli caeb. 

Gre a ıre 

" 

" 

" 
" 

5033 96 377 55 

443 73 33 28 
320 6.3 24 05 

4193 41 314 50 

2640 - 198 -

305 74 45 86 

467 93 70 19 
200 tO 30 02 

2901 l 65 2175 87 

19094 60 

14779 44 

1500 - 112 -

511 - 38 33 

Municip. lzmir 2-5-39 

Dir. Princip Monop. lzmir 2-5-39 15 -

" 
,, 2-5-39 15 -

Dir. Trav. Pub. Sivili 2-5-39 15 -

Municip. Akaaray 20-5-39 1() -

Com. Perm. Municip. İst. 2-!5-39 14 30 

" " 
2-5-39 14 30 

,, ,, 2-5-39 14 30 

Dir. Trav. Pub. Çanak. 18-5-39 15 -

" 
,, 

" 
E.akişehir dans moıs 

" 
,, 

" " " 
Mini.t. Int. et Municip. lskilip 20-~-39 11 -

Couı. Acb. Miniıt. OH. Nnt. Ank. 29-4-39 10 -
Muoicip. Tekirdağ 23-5-i9 15 ..-

Prodults Chtmlques t Pharmac 

Produita pharmaceutiquea : 16 lots 

·lnatruments Sanltalres-Fournlture pour ~pltaux 

Gre a gre 495 80 

Groupe electrique iı motcur Diesel de Plı cach. 32750 -
600 C.V. (Cuh. eh. P. 250) 

Groupe electrique a moteur Diesel de 
" 

17200 -
300 C.V. (Cah. eh. P. 164) 

Hablllem nt - Chıııussures - Tlssus - Culrs 

Couvertues en laine : 40 p. 
roile rouge pour draperux: I000-120'l m. 
Etoffe pour uniformes d'ete: 20-250 ıo m. 

,, 
" 

,, d'hiver : 4500-5000 m. 

Publique 
" 720 -

0

Gr~ a gre 12865 -

" 
12864 85 

74 38 Com. Perm Municip. İıt. Z.5-39 14 30 

2456 25 

1290 -

54 -
96~ -
965 -

Com. Ach Minist. Def. Nat. Ank. 14-6-39 1 ı -

" " 
14-6-39 l 1 -

Hôpital Reg. Adana l 1·5-39 
Com. Acb. Comm. Gendr. Gedikpaşa 13-5-39 
Com. Ach. Comm. Gen. Geod. Ank. 29-4-39 

" 
,, 29-4-39 

I0-
11 -
10 -
10-

Ameublement pou~ltatlon t Bureaux ~plsserle ete. 

Lits avec ıomı:nier en fer: 20 p. - bran• Publique 
cards : 20 p. - etag~re en fer : 2 p. • cou· 
vertureı en laine : 40 p. 

Transport • chergem nt • d6chargement 

Transport d'articles monopolise1 

Combustlble Carburant- Hulles 

Mazout : 20 t - huile pour machine : 2,5 t. 
Benzine : 3 t. 
Charbon lave marin : 30 t. 
Valvaline: 50 k. ·petrole: 50 k. 
Charbon lave mario : 25 t. - boiı ıec : 3,5 t. 
Mazout : 30 t. 

Dlvers 

Peioture et aulre materiel: !S7 lots 
Pıise en location d'une automobile 
Atelier ambulant de repar. en auto (Cab. 

eh. P. 750) 
Corde pourfauteuils : 500 k. • id. mince : 

500 k .• cable pour bateau : 300 k. -
etoupe coloree : 50 k. - ıoude : 50 k. -
papier emeri: 30 p. - ~ponge : 20 p. -
peau de chamoi: 10 p. - chiffon pour 
auto: 10 p. 

Tuiles : 7000 p. • ıel : 3 t. • terre ergile : 
30 chariots • couvercle four : 2 P• • id. 
pour dalota : 2 p. 

Camion F ord : 2 p. 
Chevaux de trait 
F auchage et entassement d 'herbes de 400 

deuoums 
Poutrelle, pierres moellons, sable, briques 

ete. : 12 lots 
Materlel pour rep. appareil 
Materiaux pour rep. en bois 
Ustensileı de cuisine 
Calibres pour buııe de cannlisation 
Fraiıeuıe ıtereotypie de 65 C/ m. : l p. 
Maoivelle pour wai'on : 200 P• 

Publique 

Pli cach. 
Gr6 ıi gre 

" 
" 
" Publique 

Pli cach. 
Publique 
Pli cach. 

Gre ı\ gre 

,, 

" ,, 
" 

Publique 

Gre a rre 

" Publique 

Publique 
,, 

450 -
3900 -

7850 -

150000 -

250 -

589 57 

1782 19 
580 -
825-

1900 -

64 50 H6pital Rep. Adana 

Dir. Principale Monop. Sivas 

Municip. Dikili 
Com. Ach. lnt. Topbane 

" " 
" " 67 50 Com. Ach. Min Def. Nat. Ank. 

292 50 Municip. Ankara 

~9 - Com. Acb. !urveil. Douan. İıt. 
l~re Expl. Ch. Fer Etat Haydarpaşa 

8750 - Com. Acb. Min. D~f. Nııt. Ank. 

Com. Acb. lnt. Tophane 

" 
,, • 

ı 1-5-39 10 -

8-5-39 15 -

12·5-39 14 -
2-5-39 14 30 
2-5-39 14 -
2-5-39 15 30 

2R-~-39 11 -
12-5-39 1 o 30 

li-~·39 11 -
17-:J-39 10 -
15-6-39 il -

2-5-39 15 30 

28-4"89 '" -

" . 28-4-39 14,30 et 14 45 
Com. Ach. lnt. lzmir 
Dir. Veterioaire Vil. lzmit 

44 22 Com. Perm. Muoieip. İııt. 

133 66 
43 50 
61 88 

142 50 

Com. Acıh. Comm. Milit. lıt. Fındıklı 
., . ,. 

Com. Perm. Municip. lst. 
Municip. Ankara 
tere Expl. Cb. Fer Etat Haydarpaşa 

" " 

1-5-.39 

l 5-5-39 14 30 

4--5-39 
2-5-39 

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

10-
15 -
14 30 
10 30 
10 30 
10 30 

Müteahhitlerin Takvimi 

Cumartesi 29.4.939 

,~· Kurutma dolabı ile yuğurm maVineai ve teferruatı (M.M·V· 
K. fasulye ve sabun (Gireson Ask. SAK.) No 1019 
Hükümet kon ğı tamiri (Ka tarcoou Naha Müd.) No ıCJıl 
Şamandıra tamiri (Deniz Lvr:. SAK.) No 1026 
Elbiselik şay k ,, ,, ,, No 1027 tJO 1 
Sıra , maaa, külüphaoe v. ı. (Karagiimrük Orta Okulu) fi 
Sılahtnr fa.b•ikası mem~r ve müstahdemlerine yemek ihj'' 

mini (lst. Elektrik işle ri) No 1027 
Erat kundurası (Gümrük Muhafaza Gen. Komut.) No 1027 
Muhtelif malzeme (.\sk. Fabrikalar) No 1028 
Erat çamaşırı (Gümrük Muhafaza Gen. Komut.) No 1027 
Otobüı (Denizli Brled.) No I030 
• Ot lKadıköy Vakıflar Direk.) No 1032 
Menfez ve şose ioş. (Malatya ilbay.) No I032 
Ha.nam tamiıi (ist. Komut.) No 1033 
Oküz (Haym~on Hükumet tabibl i ği) No I034 
Bando &Dzı (lst. Komut.) No 1038 
• Yazıhane eşyası (İst. 3-cü İcra) No 1039 

Memento des 

Samedi 29.4.939 

rıı·~· Armoire de denechement et machinc de pHriıısage ( 
Nat.) No 995 

H~ricots secs et snvon (Com. Ach. Mil. Gireson) No ıoı9 , 
Repar. konak gouverneınental (Dir. Trav. Pub. Kastarno1111) 

,, bouee (lot. Marit.) No 1026 
Serge pr. hnbits ,, ,, No 1027 ~ 
Bancs, tabl<>s, bibliotheque ete. (Ecole Second. Karagüınrü~) al 
Caotine pr. personnel fabrique Silahtar (Dir. Gen. Etecttıc 

No 1027 , 
Cbauesures de eoldats (Command. Gen. Surv. Douan Jst.) 
Divers materiı:ıux (F b. Mil.) No I0.?8 

1
,j 

Lingc pr. soldaıs (Command. Gen. Surv. Douan. Ist.) 1'1° \ 
Autobus (Municip Denizli) No 1030 
• Foin (Dir. Vıtkoufs Kadıköy) No I032 
Coostr. dalots et chau111ee (Vil. Malatya) No 1032 
Repıır. bııin (Commaud. lat.) No 1033 
Booufs (Medecin Autorites Heymana) No 1034 
laaılrumeots de musique (Command. lst.) No 1038 
• Meubles de bureau l3 eme Bur. Executit Iıt) No 1039 

(3 ncü sayfadan devam) ı' 
İzmir Vilayeti Muhasebei Hususiye Müdürlfiğiİocl 
B~cada idarei hususiyei vilayete aid (SarıgöUO ~ 

bahçesı denmekle maruf bahçede tahminen 50000 ~ııf 
de:,inde çam, zeytin ve çitlembek vesair muhtelif '' 
aleni müzayede suretile satılacaktır. 

Mezkur bahçedeki ağaçların budanmasındsıJ 
gelen muhtehfül cins odun kırpıntalarile çalıların °' 
yede ile kötürü olarak. 

. f' Ve yine mezkur bahçedeki yeşil otları toptaıı 
yede ile satışı yapılacaktır. ' 

61'" Taliplerin ihale günü olan 29.4.939 cuma g . 
15 te mezkür bahçede teşekkül edecek satış ko11''

1 

mftracaatları. 

Antalya Orman MüdürlUğünden : 
~r, 

A talyanın Kork.oteli kazasına bağlı Hacıbek9 
1
,, 

devlet ormanından bır sene müddetle satılığa çık' 
metre mikab gayrimamul çam ağacı on beş gün ,
ve kapalı zarf usulile arttırmıya konulmuştur. 

Arttırma 6.5.939 tarihine musadif cumartesi 
10 da Antalya Orman idaresinde yapılacaktır. t' 

Muhammen bedel çamın beher gayrimamul aıet 
bı 490 kuruştur. 

Muvakkat teminat % 7 ,5 hesabile 854 lira dl 
Satış Orman kanununun muvakkat 6 ncı JJltld 

cibince mahalli ihtiyacı karşılamak için yapılaca1'tl~f. 
Teklif mektubları 6.5 939 günü saat 9 da p..ııt 

man İdaresindeki Satış Komisyonu Başkanlığın' 
hal verilmiş balunacaktır. ıl 

Şartname ve mukavelenameyi görmek istiyeıı ";/ 
karada Orman Umum Müdürlüğüne ve Antalya O 
vırge Müdürlüğüne müracaatleri. 

imtiyaz sahibi ve yazı işleri Direktörü : 

Baııldıtı yer : Merkez Ba11mevi; Galat• 


