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~ESi GAZ 

Umum Tü-:carların ve üteahhitlerln mesleki Organıdır 

3 o 
Dumlupınardan 

o~11 b~u iÜn, Türk milletinin hakiki istikllli için kazanılmış 
uyük zaferin on yed .. ci yıldönümüdür. 

ileti . 30 Ağustos 1922 tarihi, Anadoludan doğan zafer gü· 
b,b1

11111 
bütün Türkiyeyi nurlandırmağa baıladığı günün sa· 

ıu hatırlatmaktadır. 
le,ltıi Bu sabah, aziz rubu asümanm ebediyet fezasında yer· 
dıakı,' olan büyük milli kahraman Atatürküo, işaret buyur-

tı Ufka doğru dönen iÖzlerimiz, cilalanmış süogü parıltı· 
farı, atlarımızın kiş · 

neme ihtizazları ara· 
sından bütün mania· 
ları, birer seddi ahe~ 
nin gibi sıralanm ı ş 
düşman cephelerini 
yararak Akdenizi gö· 
rüyordu ... I Ordu la r 
i 1 k h e d e f i n i z A k· 
denizdir . .. 1 Zafer 
düsturu, Türk kah· 
ramanlıırının başları 
üzerinden dalgalana 
dalgalana bütün cep· 
helerimizde yayılır· 
ken, Ebedi Şefin öl
mez dahiyane eseri İ· 
le on yedi sene ev· 

~bedi Şef Aziz Atalurk vel bu güa Türk mil· 
tn , , !etinin hürriyeti esa· 

' •*ti~l&Ji felaketten kurtarılmış oluyordu. 
~'t' Danılupınar, Başkumandanlık zaferine değil yalnız, Türk 
~lfı •:I• de iatihlisına temel olmuştu. Bu temel, her Türk 
.._~,il •n her sene saygı ile ziyaret edilmesi laıımgelen bir 

tı&htır. ' 

~kt, 30 Ağustos 1922 günü bütün dünya için bile bir dönüm 
~~ ..,t•ı ~lınuıtu. Muhtelif vesilelerle mahvedilmesine yelteni· 
(!,_'ıı b~ort köşesinden öldürücü bir tazyik çenbui içine so
"11 ot ır nıeınleket, senelerce çırpına çırpına tazyikin miln· 
'-t k 7••1nı haıarıyordu. Tarihi basta adamın ölmesi için fır· 
~ltQ 0 1•Y•nlar aldanıyorlardı. Çünkü hasta adam zaten öl· 
'il~ b<?nun ölümü 1919 da Atatilrkün Samsuna ayak bas• 
) ~b ır •nda vukua gelmiıti. 
~ Gtk rıı ~di Şef Anadolaya iİrer girmez 
l'ct, ılletini öksüzlükten kurtarmıştı. 

ltıitı ' ener.. . d b •ti . J•aı yerin e ir baba olarak 
~~~a.ı: elınden tutarak istikbale doğru 
11tı1,"1 tlü. Bu yürüyüş Samsundan 
'1•tıt 1•. Ve Dıımlupınara kadar me· 
t\tı lJı ılerleıniıti. 17 sene evvel bu 
~dl u ÔGderin kartısında kulakları· 
tı._ ''ııeÇıntayan cümlelerin mahiyetini 
~· &u 80.~ra bu gün daha iyi anlayo · 
~a.ı d, 2Unü bizden daha iyi anlıtyan
~)'llvlr~.ır. Çünkü 17 sene evvelki 
~."ıitı' Rorüşün mucizesini artık bil· 
""qjla.ıe ttler takdir etmiş ve Türkiyeyi 
Ulıl oldl !Urk milletinin daimi karar• 
'- l}\l tııunu kabul etmişlerdir. 
~~. a.ı~:~P~rıarı bize bağışlayan Ata· 
b~llliy.' .etılllize bir de cihan efkarı -t t ~sıni k f..".1 'bite d . azandırmıştır Dumlupı-
~ lird~llJlf bir sulh nazımhğı vaıi
l,~" b U~ecel<tir. Dumlupınar tepe· 
~ '-'•t ttiı Ü tun dünyaya sulh ve müsa· 

A G u s T o s 
daima sulh meydanına 

Usiüncle zafer karlalı, sıneshıde Tii.rl< Nahramam 
yalan 

Dunılııpmar ziyarelgdlu 

en kıymetli il&amlarını almaktadır. Türk milleti•İn Ebedi Ş9fl· 
nin gösterdiği yol saadet ve mftsaleme yolu idi. 

Bu gün Milli Şefimizin yürüdüğü de aynı saadetli ve 
vakıfane yoldur. Türk milleti maneviyata kavuıan Ebei:li Ş• 
fin yolunu takip eden büyükleriyle beraberdir ye hep f era· 
her yorulmadan ilerlemektedir. 

Dumlupmar,' Türk milletinin asil kanı ih kurulma, bir 
zafer abidesidir. Bu abidenin üzerinde şehit el nuş Türk kah· 
ramanlarınm ruhu 
daima uçuşmaktadlr. 
Meçhul asker, asil 
ve necip kahraman 
Türk! Bu yüksek şe
bidler karargahında 

yatan vücudün ana
vatanın en kuvvetli 
sipcridir. Senin mert 
:ruhun artık hiç ezil
meyecek, toprakla
şan mübarek vücu· 
dün rtık biç çiynen · 
meyecektir. Çiinkü 
sen, Dumlupınarsın 

ve bu gün senin üze
rini süsleyecek olan 
çelenkler yurdumu
zun birer sulh ve za
fer tacıdır. 

Milli Şef BüylJk lnöııü 

Türk Hava Kurumunun Beyannamesi : 

Aziz Vatandaş : 

Bugün, kararmata baılıyan Türk tarihinin kurtuluf a9ıtil• ar· 
dınlandığı ve bir milletia hayata kavuıtutu bilylk ıüadür. Bu;la, 
ayna zamanda bu vatanı, göklere bükmeden bir neıle eaaaet etmek 
wayut yolunda çahtan Türk Hava Kurumunun bayrama ve havacılık 
haftuınan ilk günildür. TGrk milletinin en tok emek nrdltl blr Her 
olan milli havacıhtım11, bir varlık olarak belirmete baıla•ıt yaıl7et• 

tedir. Trirkku9u kamplarancla yl:duoe ru1t 
yaraoıa hava kahramanlara olmak aslDllt ~ 

lışmaktadırlar. 

Muhterem V atandaılar : 

Bütün dünyayı aarwat olan ıUllllaam• 

yarışında en fazla bavacılıta ehemmiyet ve· 

rilditi biç klm1enin g4'zltnden kafmıyor. Ya· 
nnın boğuşmalannda en btlytlk teMikenin 

göklerden gelecetini artık hepimi• blllyo· 
ruz. Bu tehlikeye kartı tedbirlerlmlıi ve ha• 

ıırlıklarımııı btlytlk bir hazla ku•Yetltndir

mek, hava ordularımııan ruiılnde kanath 

bir gençlik kurmak itini gtlniln hayat me· 

selesi haline ıetirmek için dilnya bi.O..lıd 

bizi zorlamaktadır. Havacılık hafta1a, bG1lk 
gayeye yardım için bütiln vatanda,ların ha· 
rekcte geçmeıine en uygun bir fıraattır. Tlflı 

Hava Kurumuna aza kaydedilerek bir vatan 

vaıifeııi görmüş olabiliriı. 

Tıirk llaoa Kıırumu Başkanı 

Erzurum SaylaVL tı 'lllb ilrı serpen Türk milleti , ci· 
~~~ P•ydar kılmak için Dum· 
~•aınaın elledi rulauadan 

JJörl nallarm kaldırdığı iıtiklCıl io :larmı biilün Tii.rk yurdu11a saçan kahrama11 
warilerimi.: sancagımızı :aferde11 zafere uıa,tırırken , • , 

ŞÜKRÔ KOÇAK 
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t939'un ilk 6 ayında 

dış ticaretimiz 

1939'uo ilk 6 ayında 68.304 
bin lirayı bulan ithalatımıza karşı 
57.499 bin liralık ihracatla, içinde 
bulunduğumuz senenin ilk nısfındn 
ticaret müvazenesinio açığı 10.805 
bin lira olmuştur. 

l~3S ilk nısfında ticaret müva
zenemiz 20.2i2 bin lira pasif ve 
1937 nin aynı devresinde 6.900 bin 
lira aktif idi. 

Bu senenin ilk altı ayı sonun
da dış ticaretimiz 125,8 milyona 
1938 ve 37 nin mütenazır devre
lerinde 130,9 ve lO'l,9 milyona ba
liğ olmuştur. Bu d.:vreler zarfında 
ihrAcahmızın l937 den itibaren 
54,9 milyon 55,3 milyon ve 57,5 
milyon lira ile hafif bir tezayüt 
ıöstermesine mukabil, ithalatımız 
48 milyon, 75,6 milyon ve 1939 
da 68,a milyon ile mütemevviç 
bir seyir arz eder. 

İçinde bulunduğumu.z senenin 
dıt ticaret mübadele kıymetinde 
geçen ıeneye nazaran göze çar
pan eksiklik münhasıran Hhalatı
mıı.daki tenakustan neşet etmiştir. 
Geçen ıene lle mukayesede bu a
zahş, maddeler itibarile yün men· 
ıucalta 2,2 milyon, demir ve çe· 
likte 1,2 pamuk mensucatta takri
ben 0,9 kara nakliye vesaitinde 
0,8 ve makinelerde 0,5 milyon lira
lık nokaan ithalattan mütevellit
tir. 

ihracatımızda bu seneki artış, 
maddeler itibarile, geçen ı.eneyc 

kıyast n 3,4 •milyoo lıralık tiltik, 
J' 1 milyonlu~ adi yün ve ke •i kı
lı 0,7 milyonluk afyon keza 0,7 
milyonluk yumurta ve diğer ba
tJreak cevil:, krom, nohut, p&la
mut v. s. iibi maddelerin fazla 
aatıılarile temin olunmuştur. 

Romanyada onbeş 
gUnlUk kereste piyasası 

1 - İÇ PİYASA: 

Romanya kereste piyasası sa2lam 
ve iıtekli durumunu muhafaza et
mektedir. Fiatlarda kayde değer 
bir tereffü görülmektedir Romen 
piyasasında bilhaua lngilterenin 
yeniden ııörülmesi ve kültiydli 
mikdarda mubayaata başlamcsı pi
yasayı canlandıran ve fiatlan yük
Hlteo yegine amil olarak telakki 
edilmektedir. 

IS39 ıenesi 4 ayı içinde yapı

lan 272.827 ton kereste ihracatı 

1938 dekinden 40.000 ton kadar 
bir fazlalık göstermektedir. İhra
catın en fazla İngiltere, Almanya, 
Macaristan 'e yakın Şark mem
leketlerine yapıldığı bildirilmekle· 
dir. Bu arada Türkiyeye de ıhra
catın baıladığı anlaşılmaktadır. 

o 
bil olmamaktadır. Diğer taraftan, 

j Avusturya ve Çckoslovakyanın ke
reste ihracatının tıımamen Alma
nyaya hasredilmesi de dünya ke
reste piyasasında bir aksaklık te
vlit etmiş ve bilhassa beyaz mal
ların dünya piyasasındaki kıtlığını 
intaç etmiştir. Halen beyaı. malla
rın kısmı küllisi Yugoslavya ve 
Romanya tarafından temin edil
mektedir. Bu nevi malların fiatla
rı, diğerlerine nazaran çok daha 
sağlam ve yüksektir. 

1939 senesi ilk dört ayı zarfın
daki dünya umum kereste ıhraca
h, 193S dekinin 1.q68.0C'O metre
kübdür. Bununla beraber Ameri
kanın ihracatı, bir ev\·e1ki ıeneye 

nazaran artmış ve İngilterede sa
ğlam bir müşteri temin etmiştir. 

• Gerek fiatların tanzimi ve ge
rek yeni kotaların ayrılm ası için 
(E.T.E.C.) nin toplanması beklen
mektedir. 

-·-
Vaziyet dolayısile piya

sada ihracat malları U 

zerine muamele durdu 

Perşembe günilnden beri piya
sada tesirleri görülmeğe başlayan 
&iyasi v11ziyetin ıı kislerl, dün de 
devam etmiştir. 

Dün piyasada ihracat malları ü
zerine muamele olmamış, ihracat
çılar vaziyetin inkişafına intizar et
mekte bulunmuşlardır. Esasen ye
niden sipariş te vukubul wamıştır. 

Beynelmilel borsalarda dün de 
esham, tahvilat ve ecnebi dövizle
ri kıymetlerinden birkaç puvan 
daha kaybetmişlerdir. 

Merkez Bankası tarafından ev
velki gün İngilız liraıı için 590-593 
den 580-5 3 olarak tesbit edilen 
kıymet, dün 563-564 kuruş olarak 
lnymetlendirilmiştir. Şu vaziyete 
göre İngiliz dövizi 3 4 gün zarfın
da paramıza göre 30 kadar bir su
kut göstermiştir. 
Küçük hesabı cari hesabının mev
duatlarını almak üzere bankalara 
müracaatı devam etmekte ise de, 
evvelce de kaydeylediğimiı gibi 
bu daha evvelki siyasi buhranlar 
sırasında olduğu gibi tehacüm şek
li i almamaktadır. 

İhracatın durması üzerine ihraç 
emtiyası kıymetlerinde hafif bir 
düşüklük kaydedılmiştir. Bilhassa 
keten, keleo tohumu, kuşyemi, su
sam ve bakla fiyutlarında beş pa
ra kadar bir tenezzül görülmüştir. 

Borsaya 1160 ton buğday, 93 
ton arpa, 60 ton çavdar, 5 ton 
mısır, 77 ton yapak, 8 ton tıftik 
gelmış buğdaylar kısmen, diğerle

ri tamamen &Atılmıştır. 
İç piyasalarda da mu bayaatın 

zaruri maddelere inhisar etmekte 
olduğu görülmektedir. 

Geçen sene bu baltiye 630 milyon 
buşel 'e baliğ olmuş ve bu sene 
ona 500 milyon buşel daha iliive 
edil cfği ve takriben 1130 milyon 
buşel'e baliğ olacağı tahmin edil
mektedir. Bu mikdar piyaSlyı sars
mayacak müdevver istokların he
men hemrn iki miııl idır. 

-----
Bulgar ihracatı için Frigorifik 

Meyva Antrepoları 

Son senelerde Bulgar yaş mey
ve ihracatının ehemmiyetlı suTette 
arttırılmasına çalışılmaktadır. Bu 
vedide en bül'ük rolü, yeni inşa 
edilmekte olan ve 19~0 senesi ilk 
bal•arı nda i şnsı bitirilecek olan 
frigorifik antrepolar oynayacaktır. 

Bunların evs ı f ı : 
Beheri 24 saat zarfında 450 ton 

ya~ meyvayı devamlı olarak teb
rit ve 150 ton yaş üzümü de so
ğutmaktadır. 

Ayrıca herbiri soğuk hava te
sisatlı vagonlara 24 seıı.tte 35 ton 
buz yetiştirecektir. 

Yugoslevyada bazı mUhım 

lptldaı maddeler in ihracı 

mamnuly ti ; 

E 
Zeytin yağından il 27 50 
Pirin 17 

Antep 
Birecik 

ad yağ 

Diyarbakır 

Kars (erimiş) 
" (erimemiş) 

Mardin 

88 

Trabzon Vakfıkebir -

" Şarlı 
Urfa 1 taze 

., il ,, 

Ş ker 

Küp yerli 
Toz ,, 

98 

Vejetalin 

Yumurta 

İri sandığı 
Ufak " 

z ytin 

1800 

Birinci (937 mahs.) 22 
İkinci ,, 18 
Üçüncil ,, 
Duble ,, 32 
Birinci (938 mahs.) 18 
ikinci ,, 20 
Üçüncü ,, 23 
Duble ,, 30 

28 50 
19 

100 
97 
90 
84 
68 
95 
75 
70 

105 
100 

28 
25 

54 

1850 

26 
21 
15 
36 
19 
22 
24 
32 

Milli bankanın döviz komitesi- Klirlng hesapları baki
nin kararnamesine göıe, bu sene
nin yünleri, ham kendir, işlenme
miş yüıı, kalay, kauçuk, kebrako, 
büyük ebnth hayvan derileri, hin
diatan cevizi yağı, pamuk elyafı, 
raffia, balık yağlaıı, ılh, gibi yer
li sanayi n muhtaç olduğu iptidai 
mevadın ihracı menedilmiştir. 

yeleri ve kredili ithala
ta ait taahUtler 

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasından alınan huap hülasa
larına göre 19.8. 1939 tarihindeki 
kliring hesapları bakiyeleri. 

CETVEL 1 

ltalyada ithalat ve ihracat Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban-

işlerl bUyUk şirk u re lntık kasındaki kliring hesapları borçlu 

etm ktedir bakiyeleri 

İtalynda mühim ticari maddele
re aid ithalat ve ıhracat işleri 

"Compagnie di lmporlnz.ioni ed 
Esı--ortaz.ioni" umumi unvanı altın
da vücude getirilen şirketlere in
tikal etmektedir. 

Şimdiye kadar bu suretle ku
rulmuş olan ltalyan ithalat ve ih
rac.ı.t şırketlerinden biz.ı alakadar 
edenlerin isim ve adresleri bu sa
yımızın arz ve talep kısımlarına 

alınmıştır. 

Erzak ve Zahire 
toptan iatları 

İSTANBUL PİYASASI 

Cava 
Çin 

-·-
Çay 

315 
.i25 
800 
330 
320 

600 
600 

1000 
600 
500 

Memleket Miktar T. L. 

Almanya A hesabı 2, 147,400 
" B ,, J ,399,200 

Belçika 751,700 
Çekoslovııkya 3,344,700 
Finlandiya 747,500 
Fransa 3.241,900 
Holanda 735,0DO 
İngiltere 11,858, 000 
İspanya 276,600 
İsveç 3,081,100 
İsviçre 802,600 
İtalya 2,503,200 
Lehistan 206,000 
Macaristan 1,757,400 
Norveç 636,300 
Romanya 62,200 
s. s. c i. 1,359, 700 
Yugoslavya 508,500 
Yunanistan 268,600 

CETVEL 2 

Muhtelif memleketlerin Merkez 

Bankalarında tutulan kliring he. 

saplarındaki alacaklarımız 

,, akkuyruk 
Hindıye 

Seyhan 

Kahve 99 75 
Memleket 

IOO 75 

Patates 
Es ton ya 
Letonya 

Filistin ile akdolunan son an· 
laımaya nazaran bu memlekete 
1939 ıenesi zarfında ihraç oluna
cak hazır kutu mikdarı artırılarak 
6.200.000 e \!karılmıştır. Hazır 
kutu mukabilinde portakal ithal 
olunacak ve tranaaction'ı.ın volümü 
de 280.000 İngiliz lirasını geçmi
yecektir., 

Maamafih beynelmilel boraa 
ve ticaret merkezlerinden alınan 

haberler memleketimiz iktisadi
yatının aı. müteessir olmakta bu
lunduğu göstermektedir. 

Alelumum emtia fiatlarında ne Bursa No 1 4 ltalya B. heıabı 

Miktar T. L. 

18,800 
9,700 

170,300 

Filialio ile yapılan anlaşmaya 

benzer diğer anlaşmaların Suı iye 
ve Lübnan ile akdına çalıımak

tadır. 

2- DIŞ PiYASA: 

Alıcı piyasalardan yapılan sıkı 
lalebler karşııında dünya kereste 
fiatlarının çok ıatlamlaştığ'ı ve 
yükseldiği kaydedilmektedir. Son 
zamanlardaki fiat terefEüü ~o 10 u 
ıeçmiştir. 
Dünya durumu karışıklığı karşı

ıında bfitün Garp memleketleri 
kereste ıtoklarını tamamlamağa 
Jahşmaktadırlar. Bunların başında 
lngilter ve sonra da Almanya yer 
almaktadır. Sonra sırayla Holanda, 
Fransa ve Belçika gelmektedir. 

Müstehlik piyasaların istekleri
nin tamamiyle karşılanması mus· 
tahlil memleketlerdeki istihsalabn 
nltbeten azalmaıından dolayı, ka-

ehemmiyetli tereffüler ve ne de ,, ,, il 
mühim fiat sukutları kaydedil- ,, ,, ili 
memİ§tir. Karacabey No 1 

.. -
Dünyada Buğday Krizi 

Son on sene zarfında vuku bu
lan ikinci buğday krizi i tokların 
fazlalığından mütevellittir istihsal 
ve ihracatın tahdid edilmemesin
den şimdiki fiatlar 1931 eenesinde 
knyd edilen fiatlardan daha ıışa
gıdır. 

ihracRtı m('mleketlerin Hükü
melleri ıon baharda beynelmilel 
bir bugdny konferanıi toplamak 

istiyorlar fakat henüz bu konfe
ran a eıas teşkil edecek prensip
ler bulunmamıştır. 

Bir seneden diğer seneye dev
redilen piyasayı sarsmıyacak nor· 
mal buğday stok bakiyesi 600 
milyon buşel, yani takrib n 20 
milyon ton olarak besab edilir. 

,, 
Trabzon 

" 

,, 11 
,, 1 
,, il 

Pirinç 

Adapazar 
Antalya 
Bombay yerli 

2ı 50 

Bursa \Beyazkasım) -
,, (Kamoliua) 
,, (Kırmızı) 26 00 
" (P nbe) 
,, (Viyolona) 29 00 

Edirne (Kamolina) 
,, (Kırmızı) 

,, (Maratelli) 27 
,, (Vlyolona) 

Mersin 
Tosya 
Hindiye (ecnebi) 

bun 

21 00 
23 00 

Zeyli yağından 1 30 00 

2 75 
2 50 
3 75 
2 75 

23 00 
28 00 

27 00 
28 00 
30 00 
25 00 
27 00 
28 00 
29 00 
22 60 
25 50 

--·---
Demir ve Madenlyat 

istanbul piyasası 
Top an fiyatları 

B kır 

Tahto ve yuvarlak 67 - 68 

Çinko 20 - - 22 

Demir 
Camlık köşebent 12 - 12,50 

Dört köşe, lama yu, l I 11 ,50 

Mıhlık ıilme 11,50 12,50 
Putrel 11 11,50 

Siyah çember 13,50 - 13,75 

Yuv rlak çubuk 11 - 11,50 

K rfice 12,50 - 14,50 

Saç 
Galvıınizli düz 22,50 - 25 

" 
oluklu 20 - 25 

Siyah 14 - 20 
K lar 

aı 00 Qubuk 280 285 

anunlar, 
icar et 

Kararnameler 
ıuahedeleri 

~ 
Türkiye-İrlanda Ticaret anlaşması hakktfl 

Kararname No: 11331 
· • de~ 

Türkiye - lrlanda Ticaret Anlaşmasının 9 uncu maddesıo si 
teşrinievvel tarihinin }' erine 15 kanunusani tarihinin konul!Jl• 
minen Londra Büyük Elçiııi ile İrlanda Yüksek Komiserliği s;' 
teati olunup Hariciye Vekilliğine 17.6.1939 tarih ve 410712~ & 
tezkeresile gönderilen ilişik notalar icra Vekilleri Heyetince 'ti· 
tarihinde tetkik olunarak tasdik ve kabul olunmuvtur. 

Londra /Wyük Elçiliğimi=den İrlanda l'ıiksek Komiserliğiıe 
yazıları ve Tıirkiye - lrlanda Ticarcl Anlcişnwsuıın 

tadiline dair olan Nota 9~ Ekselanı, 7 mart 1 
İrlanda - Türkiye Ticaret Anlaşmasma dair olan 3 teş.rio~; 

rihli mektubunuzu atfen Anlaşmanm 9 uncu maddeıindekı 
nievvel tarihinin yerine kanunuaani tarihinin ikame olunoı•51 

kındaki 11 teşrinievvel 1938 tarihli ve 799 58 sayılı ınektıı 
yapmış olduğum teklifin İrlanda Hükümetioce kabulünden d'~ 
teşekkürlerlmi auetmekle şeref kazanırım. Anlaşmanın teııı 1 

nasebetile bu tadilin ilk defa olarak 15 nisan 1940 tarihindell 
ren muteber olmasına ve hali hazardaki Anlatmanın 15 nis•~ 
dan itibaren bili tadil bir sene daha mer'iyette kalmasına ti 
tim muvafakat etmektedir. . ~-~ Bundan başka işbu mektup ile aizin aynı mealdekı ce 1 

yukarıda izah edildiği veçhile 15 teşrinievvel tarihi yerine 
nunusnni tarihinin ikamesi hususunda bir Anlaşma teşkil el 

de teklıf ilt' kesbi şeref ederim. 
Mümküm olan süratle bir cevabıoızı alacağımı ümid ile 

matı fnikamın kabulünü rica ederim. 

Ekselaııs, İrlanda Yüksek Ko..niaeri 

B3 Urgerıl Slreel S. \'\'. !. 

Dr. T. Jl. }.f 

lrlarıda l'iiksrk Komiseri lamfitıda11 l..<1111ira Büyiık 
Elçiliğimize yazılnıı ve Tiirkiye - lrlarıda Ticarel 

Arı/aşmasının tadilirıc dair olu11 Nota 
1
g.r 

Ekselans, 28 mart 1 
) 1 teşrinievvel tarihli ve 799/58 sayılı mektubunuzda t.e~, 

len lrlanda - Türkiye Ticaret Anlaşmasının 9 uncü nıadde9ııı 
teşrinievvel tarihi yerine 15 kanunusııni tarihinin ikamesi 1 
yapılacak tadilin. Anlaşmanın temdidi dolnyısile ilk defa •0 

1 
nisaıı W40 dan itibaren muteber olması huıusuoa HükU~ 
muvafakat ettiğini bildiren 7 mart tarihli ve (186-44 ı.7.A 
mektubunuzu aldığımı ııi:te bildirmekle şeref kaz:anmm. , f~ 

Şurası da mukarrerdir ki Ticaret Anlaşmasının biriııc:'·ıe 
izah edildiği şekilde tadili hususunda Ekselanslarının not851 

nota iki Hükumet arasında bir anlaşma teakll edecektir. 

Ekselans Dr. Tevfik Rüıtü Araa 
Türkiye Büyük Elçisi 

69 Portland place, Londra 

Yıiksek J{oflıP 
(lnıı•) 

inşaat Malzeme i 

lstanbul Piyasası Toptan Flyat1ar1 

Alçı yerli ~O kt.lık torbası 

" ,, 
,, alman 

. Asfalt yerli 
,, ecnebi 

. Çimento naturel 

40 ,, 
~o ,, 

kiloıu 

" tonu 
,, supcr ,, 

Super fobrikada te lim ,, 
Çini (mozaikten) tanesi 

,, (çimentodan) ,, 
Fayans ecnebi ,, 

" ,, (aksnmı) ,, 
Kireç (su) tonu 

,, (toz) " 

1 
" ~a~ " 

Kiremit (Bakıköy) tanesi 
,, (Eskişehir) ,, 
,, (Kütahya) ,, 
,, (Büyükdere) ,, 

Künk {çimento) aantimi 
,, (toprak) numarası 

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

,, 
,, 

Mermer (yerli işlenmiş) metre mikabı 
Tuğla (Büyükdere prue) bini 

,, (Feriköy delikıiz) n 

" (Kağıthane delikli) " 
,, ( ,, deliksiz) " 
,, (ateş, yerli) tanesi 
,, ( ,, ecnebi) ,, 
,, (fransız prese) ,, 

Kereete (döşemelik köknar) metre mikibı 
,, (çıralı, lambalı) n 

" (tavaolık köknar hordoolu " 
,, (kaplamalık çıralı) ,, 
,, (ııv dibi köknar) ,, 
,, (pervazlık köknar) ,, 

180 
80 

375 

11 

5 

5 50 
6 50 

800 
600 

o 75 

4 
17 
19 

20 
3900 
4200 
4500 
4500 
4200 
4200 

c;ııil 
lmtlyu 1abibl ve yazı itleri Direktörll : l11ııaU 

Baııldıtı yer ı Merkes Baaımnl, Gaıaı. 



3 Mnnakua Gaıete•\ 

Bu gün ilan olunan münakasa ve müzayedeler Listesi 
Cin1i Şekli Mubm . bed. Teminat Müracut yeri 

_ A) Münakasalar 
ın,aat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme Harita 

Maarif hanının tamiri aç. eks. 
Mersin-Silıfke yolunun arasında yap. ta· 

n:ıirat 

Heli int. 
9 ncu i,ıetmenin bazı banlıyö istaayonla

nnda yağlı boya ve badana iti • boya: 
18187 m2 - badana: lC.440 m2 -beyaz: 

, 1.512 m2 

n 

ltlt okul binası inş. Kapalı z. 
ihtiyat hendeğin ana ıuya karıştırılması aç. ekı. 
Afyon-Denlılı yolunun arasında yap. int• 

,, Eskişehir yolunun arasında tat çi
karılması ve taşınması (temd.) 

,, 

865 26 
726 52 

549 26 

40404 06 
1732 60 
9830 90 
8671 38 

64 89 Gaziantep Belediyesi 
55 - lçel Vil. 

40 97 Çumra Beled •. 
524 25 D.D.Y. 9 cu lıletme Sirkeci 

3030 30 
129 95 
737 32 
650 -

Samsun ViJiyett 
Emirdağı Btlediyesi 
Afyon ViJ. 

,, ,, 

Gün Saat 

9-9·39 10 -
14-9-39 10 -

4-9·39 14 -
14-9-39 11 -

21-9-39 16 -
12-9-39 14 -
5.9.39 16 -
5-9-39 15 30 

Mektep binası iu,. (beton arme l ı , ımr) aç. ekı. 1500 -
Erıincanın Hah köyü meyvacılık iıtaıyo- Kapalı .ı. 2f1972 50 

112 50 Çay Nahiyesi 
1572 49 Erzincan Nafıa Müd. 

15·8 39 itib. 20 gün 
5.9.39 14 -

nunda i'letme binatı ve memur evi 
intaatı 

lidik kazasında göçmen evi inş.: 100 ad. Paz. 
{temd.) 

Anadolubisannda Gökıü Cad, '.>se int• aç. ekı. 
Büyükdere meyva iılah istasyonunda yap. 

•amanlık " 

Boıtancida Çatalçeıme dereli sok. dere- ,, 

beh. 357 84 

250? 75 
938 85 

3627 49 
nin üzerinin kapanması 

~skişehir bava okullarında hamam inş. Kapalı z. 27564 98 
lıınirde iki garaj inş. ,, 2720.t 95 
Beton arme köy yolu köprilsü inş. ,, 6894 18 
Ot ve saman ambarı lnt. aç. eks. 2199 76 

187 71 
70 42 

272 07 

2068 -
3970 50 
517 lO 
165 -

Sivas iskio Müd. 

İst. Belediyesi 

n n 

,, ,, 

Eski,ehir Ank. ve İst. Lvz. Amir. 
İzmir Lvz. SAK. 
Aydın Su İtleri 4 cü Şube Mühend. 
Harta Ge•. Direk. 

.!!!çıar, Kllnlk ve ispençiyari aıat, Hastane Lvz. 

haç ve sıhhi malzeme (Zonguldak bast. aç. eks. 
. için): 112 kalem 
ilaç ve ııhhl malzeme (Diyarbakır nümu

ne haat. için): 261 kalem 
haç ve aıhbi malzeme (Sivas nümune but. 

,, 

,, 
için): 142 kalem 

Eczayı tıbbiye (temd.) 
Tıbbi ecza: 156 kalem Kapalı z. 
Alatı tıbbiye Ha1eki bast. için: 23 kalem ac. eks. 
Tıbbi malzeme ve ilaç ,, 

!!,ektrlk· Havagazı-Kalorlfer , tesls}lt ve 

14.9.39 da alınacağı ilAn edilen 19 kalem 
kurtunlu kablo alınmasından sarfı na
ıar edildi 

1211 - 90 83 lat. Sıhhi Müesseseler $.ı\.K. 

2460 - 184 50 
" 

,, 

1928 78 144 66 ,, 
" 

Afyon Memleket Hast. 
9412 - 705 90 lst. Beled. 
1649 50 123 7l ,, ,, 
1357 15 101 79 il ,, 

malzemesl) 

P. T. T. U. MQd. 

~enaucat, Elbise, Kundura, Çama,ır v.s. 

F'otın: 1200 çift 
l<.asketile birlikte elbise: 152 tak. • palto: 

63 ad. (hademe için) 
Erat kaputu: 846 ad. (temd.) 
Tire çorab: 10000 çift 
Yüı havlusu: 5000 ad. 
l'erlik: 5000 çift 
Yatak çarşafı: 80 ad. - yaabk yuzu: 160 

ad • yaabk kılıfı: 80 ad. - nevreıim: 
80 ad. - önlük: 80 ad.-bornuz: 20 ad. 
pij ma: 80 ad. - entari: 140 ad.·fani-
la: 140 ad. ·kıtlık fanila: 70 ad. • iç 
iÖınleği: 140 ad -yazlık ve kışlık pal-
to: 70 ad. - pantalon: 140 ad. - çorap: 
2800 çift - terlik: 80 çift-iskarpin: 105 
çift • mendil: 140 

~este. ta vehta saire 

Kapalı z. 
aç. eks. 

Kapalı z, 
aç eks. 

,. 
Kapalı z. 

5580 -
3137 98 

7867 80 
2650 -
2250 -
8000 -

Dolap İmalı: için kerute v.s. aç. ekı. 794 60 

~Obllya büro ev efyası, Muşamba -Hah v.s. 

~aryola: 40 ad. 
olap, mau, sıra v.ı. mobilya: 14 kalem 

~f~tma - Y_!kletme 

Poıta nakliyatı 
~~eburgaz iıtaayon posta nakliyatı 
OtııQr nakli: 3.000 tı 

Kapalı ı. 

aç. eka. 
,, 

,, tahmil ve tahliyesi: 1800 t. ,, 
,, tahliye ve iahfı: 21.000 t. n 

,, tahmil ve tahliyesi: 3.000 t. ,, 

~ahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

12980 -

40 -
1500 -
450 -

3570 -
1500 -

418 ~o Harta Genel Direk. 
235 35 iıt. Sıhhi Müesseseler SAK. 

591 - Gümr. Mub. Gu. Kom. İst. SAK. 
198 75 Tophane Lvz. SAK. 
168 75 ,, ,, 
600 - " 

,, 
Ankara Lvz. SAK. 

59 60 İıt. Belediyesi 

Ankara Lvz. SAK. 
974 - Teknlk Okulu Müd. 

1000 -

il;:! 50 
34 -

267 75 
112 50 

Gaziaatep P.T.T. Müd. 
Lüleburgaz P. T. T. Şcfliti 
D D.Y. 5 ci işletme Malatya 

,, ,, 
n ,, 
n ,, 

14·9-39 14 -
14-9-39 14 -

14-9-39 14 -

18-9-39 
16-9-39 
28-9-39 
·~-9-39 

13 9-39 

13.9.39 

13-9-39 

1-9-39 
14-9-39 
14-9-39 
14-9-39 

14.9.39 
13·9-39 

14-9-39 
15·9-39 
15-9-39 
15-9-39 
31-8-39 

16 -
12 -
15 -
10 30 

15 -

14 30 

14 45 

16 -
15 -
14 -
14 -

lO 30 
15 I~ 

15 -
14 -
14 30 
15 -
9 30 

14-9-39 14 -

31-8-39 9 30 
18-9·39 15 -

7.9.39 10 -
6-9-39 
7-9-39 10 -
5.9.39 10 -
4.9.39 10 -
7.9.39 10 -

~ok kömürü: 40-50 t. 
ttıongufdak kriple kömürü: 40"'60 t. 
S tte odunu: 80 100 t. 

aç. eka. 1700 -
1740 -
1500 -

128 -
131 -
103 -
371 Hl 

Lüleburgaz Trakya Öğret. Okulu Dir. 8-9-39 14 -
14 -
14 -
10-
11 -
10-
10 -
I0-
14 -
14 -
il -
10 -

aınikok maden kömilrü: 15 t. 
o • 800 t. 

dun: 240 t. (temd.) 
,, 255 t. ,, 

b ,, 490 t, ,, 
oen · l.i ıın: 120 teneke 
SanYet n:ıaden kömürü: 315 t. 
1( ?11kok: 250·300 t. 
tıp}e ınaden kömürü: 70 t. 

~eterrlk 
b· . ._ 
l> ıaı"let: 7 ad. 

fltke t [) 
1 

aşı: 130000 ad. 
0 

ap: 3 ad.-merdiveo: 1 ad.·hoy öl9il
•G: 1 adet 

,, 
,, 
,, 

Kapalı z. 

aç, eks. 
p) 

Kapalı :ı. 

aç. eks. 

aç. eka. 
,, 

" 

,, ,, ,, 8-9-39 

18000 -
3360 -
3570 -
6860 -

beh. 2 95 
2898 -
6825 -
1155 -

4620 -
7848 -
410 -

1350 -
252 -
267 50 
514 50 

~17 35 
511 88 
86 62 

,, ,, n 
Adana Tümen SAK. 
Nafıa Vekaleti Malzeme Müd. 
Gaziantep Aık. SAK. 

,, ,, ,, 
,, ,, " Afyon Belediyesi 

,, Kor. SAK. 
Ank. Belediyesi 
Yükek İktiaad ve Ticaret Mektebi 

Eksiltme Kom. 

346 50 P. T. T. U. Mild. Ank. ve İat. 
588 66 Gaziantep BelediyHi 

,, Emniyet Direk. 

(Devama 4 cıit ıayfada) 

8-9 39 
18-9-39 
16·9·39 
1-9-39 
l-9-39 
1-9 39 
5-9-39 
~-9-39 

15-9-39 
16 9-39 

16-10-39 16 -
9-9-39 10 -
4.9.39 16 -

30 Ağustoı 1939 

• ilanlar Emirler ve Tebliğler : 

l~tanbul Belediyesinden : 

Daimi Encümenin 23.8.939 tarihli ve 8379 sayılı kararına 
tevfikan söınikoirnn - Türk antraıiıi • on tona kadar perakrndı 
addedilmiş olan mikdarının şehrimizde, depe teslimi ton ba§ı· 
na satış fıyatının ( 19. 75) lira ve on tondan ) ukarısının yine de
poda teslim ton başına satış fi} atmın ( 19) lira olarak tesbit 
edildiği ildn olunur. 

a) MüNA ALAR 
İnşaat-Tamirat-Nafıa işleri, Malzeme-Harita 

Devlet Denıi}olları \e Limanları İşletme U. İdaresinden: 

9 uncu Işletwenin hJzı banli} ö ista~yonlarında yağlı bo
ya ve badaua işi nıüııakasaya çıkarılaıı§lJr. 

Malzemesi işletmece verilecek ve işçiliği müteahhide aid 
olacaktır. 

Yapılacak boya işi tahminen 18187 metre murabbaıdır. 
Badana da ıoı40 metre murabbaı beya~ ve 1512 metre 

murabbaı renkli olmak üzere cem'an ve tahminen 11932 met
re murabbaıdır. 

Beher metre murabbaı boyan1n muhammen bedeli 35, be
yaz badananın 5 ve ı:erJklinia 7 kuru:tur. 

Muvakkat temmal 524,53 liradır. 

Kapalı zurt u~ulile 14.9.39 perşembe günii aat 11 de Sir 
kecide 9 cu işletme biııasında A. E. komi~yonu tarafından ya 
pılacak olan ışbu münakasaya talip olanların kapalı zarfların 
ayni gün saat ona knd.:ır komisyona vermeleri lazımdır. 

Şartname parasız olarak komisyondan verilmektedir • 

Aydın Su l~leri 4-üncü Şube Mühendisliğinden : 

A - Eksiltmiye konulan iş : 
Aydın Bataklığı kurutma kanalının ı+330-5+600 üne" 

kilometrelerinde iki aded betonarme köy yolu köprüsü in~aıı 
B - Köprülerin beherinin muhammen kr~if bedeli 344 

lira 9 kurnşıan 6894 lira 18 kuruştan ibaret olup vahidi fiya 
üzerinden ihalesi yapılacaktır. 

C - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
D - Eksiltme 28.9,939 perşembe günü saat 15 te Ayaı 

Su işleri 4 üncü Şube Mühendisliğinde yapılacaktır. 
E - 1stcklı1er ~artname, proje ve air evrakları Su İşler 

Mühendisliğinde görebilirler. 
F - Eksiltmiye girebilmek için 2490 numaralı kanunu 

hükiiml~ıine göre 517 lira 10 kutuş]uk muvakkat teminat ver 
meleri ve ihaleden 8 gün evvel ehliyet vesikast almak üzer 
Ayd n Vilayetine müracaat etmi~ olmaları ~arttır. 

Teklif mektı bları ek~iltme gününde tespit edilen saatte 
bir saat eHel Su 1~lerinde müteşekkil Komisyona verilmiı o 
ma:ıı lazımdır. 

Eskişehir Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonundan : 
Eskişehirde hava okullarında 27564 lira 98 karuı ke 

şif bedelli bir hamam inıası kapalı zarfla eksiltmeye ko 
nulmuştur. 

İhalesi 18 9.39 pazartesi günü saat 16 da Eskitehir le 
vazım amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

İlk teminatı 2068 liradır. 
Şartname proje ve keşfini görmek istiyenler Ankara 

İstanbul ve Eskişehir levazım amirliği satınalma komiıyu 
nuoda görebilirler. 

Kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı şartları hai 
isteklilerin vesikalarile birlikte kapalı zarflarını mezkü 
günde saat 15 e kadar vermeleri. 

İlk 
teminat 

Muhammen 
bedeli 

l tanbul Belediy sinden : 

187,71 2602,75 Anndoluhisarında Gök u cadde irıin bir kıs 
mmın şose inşaatı. 

70,42 938,85 Büyükd ra Me) va lslah istasyonunda yapı 
lacak samanlık. 

272,07 3627,49 Bo tancıda Çatalçeşmede Dereleri ıokağı 
daki derenin üzerinin kapanması. 

Keşif bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazıl 
işler ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 14.9.939 
perşembe günü soat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Şar 
nameler zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde görülebilir 
Taliplerden Büyükdere Meyva lslah ~stasyonundaki aamaıılıği 
in~aıına iştrrak etmek istiyenlerin ihaleden 8 gün ev.el Nah 
Müdürlüğünden ve diğer işler için keza ihaleden 8 gün evvP 
Fen işleri Müdürlüğünden alacakları fennt ehliyet vesikaları v 
ilk teminat makbuz veya mektuplarile ihale günü muayyen ıa 
atte Dc1.imi Encümerıde bulunmaları. 

İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan l 

İzmirde müstahkem mevki komutanlıAınca gö terileoek ye 
de beheri 27,204 lira 95 kuru~ bedeli keıifli iki adet garaj ın 
a ettirilecektir. 
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Kalibre çeliği: 435, 15 k. 
Simantaayon çeliği: 19645 k. 
Karbon ,, 2335 k. 
Krom slpeıyal ,, 1024 k. 
Üstüpü: 5 t. 
Su sutı 500 ad. 
Kalamoz su itleri için: 25 ad. 
Demir fiş dolabı: 320 ad. 
Et bıçaj"ı ve ıatırı: 3 ad.·motörln et ma· 

kinHi: 1 ad.-kepçe: 4 ad.-kazan, ha
mam nalı va 

Erzak, Zahire Et, ve Sebze 

Bnlıur: 42 t. 
K. ot: 2t0 t. 
Arpa: 41,5 t. saman: 30 t. 
Sadeyatı: 5 t. 

Bulgur: 60 t. 
Sabun, ıoda, ı:eylinyaj"ı ve zeytin 
Kuru ıebr.e 
Yat aebr.e 
Dil ve tarih ·coj"rafya faküitenin yatılı tale· 

bealoio sabah, öğle ve ak1am yemekleri 

aç. eka 
Kapah :ı;, 

aç eks. 

" 
" Kapah z. 

ai. ekı. 
,, 

Kapah z. 
Pas. 
aç. eka. 

Kapalı ı:. 

" ,, 
" 
" 

Un, makarna v.ı. hastaneler için • aç. eks 
,, 1200 t. Kapalı z. 

Arpa: 800 t. ,, 
Un: 966 t ,, 

" 
250 t. ,, 

,, 150 t. " ,, 140 t. ,, 
B MUzayedeler 

Antaly•da Turizim otelinin içinde1'i mobil· aç. art. 
ya v.s. i9letme malzemesile birlikte 2 
1ene müddetle kiralanması 

Trifil tahtası: 30 t.-kafeı kapak tahtası: 2j 
t.-düz kapak tahtası: 30 t. 

456 90 
6875 75 
1515 75 
1382 40 
1474 50 
7382 50 
925 -

beh. 12 -

3255 -
8400 -

k. o 95 

k. o o 11,150 
~326 50 

13756 67 
11982 27 
34218 75 

2730 76 
156000 -
24000 -
120750 -
35000 -
20250 -
20300 -

3000 -

2250 -

Münakasa Gazetesi . 

34 26 inhisarlar U. Müd. 14-9-39 14 -
515 68 

" " 
14-9-39 15 -

173 68 " " 
14-9-39 15 30 

103 68 
" " 

14-9-39 16 -
110 58 

" " 
14-9-39 16 30 

554 - Ank. Belediyesi 17-10-39 il -
69 38 

" " 
13-10-39 10 30 

288 - Emniyet U. Müd. Ank. 20-9-39 15 -
Ank. Lvz. SAK. 31-8-39 9 3'1 

244 - Gaziantep Ask. SAK. 6-9-39 10 -
630 - Samsun Tümen ,, 11-9-39 15 -

Afyon Belediyesi 22-8-39 itib 1 ay 
356 25 Marmara Üssü Bahri Komut. SAK. 14-9-39 15 -

iz.mit 
517 50 ,, 

" 
,, 14 9-39 16 -

399 49 ist. Belediyesi 14-9-39 15 -
1031 75 ,, 

" 
14-9-39 15 -

899 68 ,, ,, 14·9-39 15 -
2j66 41 Ank. Dil ve Tnrih-Cotr. Fak. Dir. 14-9-39 16 -

204 81 İst. BelediyHİ 14-9-39 14 -
1170t> - Sarıkamış Aık. SAK. 14-9-39 14 -
1800 - ,, 

" 
14.9.39 14 -

9056 - ,, ,, 14-9-39 14 -
2625 -

" 
,, 14.9.39 14 -

1519 - " 
,, 14-9-39 14 -

1523 - " " 
14-9 39 14 -

225 - Hatay Defter. Milli Em. Mftd. Antalyal3 9- 9 10-

337 25 lohlsarlnr U. Müd 159 39 14-15 

İkisioin tahmin bedeli tutarı 54,409 lin 90 kuruştur. nat makbuz veya mektublıırile 2490 numaralı kanuna göre ha
Kapalı zarfla ihalesi 16.9.39 cumarteıi gilnü aaat 12 d~ zırlıyacakları kapalı ıaı flaı ıııı ihale günü saat 14 de kadar dai

İzmirde Levazım limirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. imi encümene vermeleri. 
11 k tem in atı 3970 1 i r a 50 kuruş t ıı r. li!l!l!f!!J!lgij~!!l!!!!!!ii!!!!!!!!!!!!~!.i!i!!!!!iı~~~~~~iıJi!!ii!~~~~i@!i~ 

Şartname ke~ifname \'e projeleri lımirde müstahkem mev- Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 
ki in§aal komisyonunda ve Ankarada M. M V. Emakin inşaat 
ıubesinde görülür. 

lsteklileriain ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve 
bu iti yapabileceklerine dair ihı1leden en ez bir hafta evvel 
İzmir nafıa fım heyetinden alacakları ve ikalan göstermek mec· 
buriyetindedirler. 

Ek.ıiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 eli 
maddelerinde yazdı ve İtmir müstahkem mevki k. na dilekçe 
ile müracaat ederek emniyetçe yatırılmış te1kiye vcsikalarile 
teminat ve teklif mektuplarıuı ıhale saatinden bir saat evvel 
komisyona vermeleri. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lev. 

İlk Muhammen 
teminat bedeli 
204. 8l 2730 76 

. 
İstanbul Belediyesinden : 

Hutahanelerin 939 malt yılı ihtiyacı için 
alınacak uu, makarna v.s. 

123 71 16~9 50 Haseki ha3tahaoesine alınacak 2B kalem 
al4tı tıbbiye 

101 79 1357 15 Emrazı Zühreviye hutahaneıi Ye Diııpan· 
serlere almacak tıbbi malzeme ve iliç 

59 60 794 60 Karaağaç müessesatı kesicileri için yaptı-
rılacak elbise dolaplarına lüzumu olan ke· 
reste ve diğer malzemenin mubayaası 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mile.darları yukarıda yazı
lı iQler ayn ayn açık eksiltmeye konulmuştur. 

ihale 14.9.39 perıembe günü ıaat 14 de daimi encümen
de yapılaeaktır. 

Şartnameler Zabıt ve Muamelat Müdürlilğü kaleminde gö· 
rülebilir. 

Taliplerin 9~W yılma ait ticaret odnsı vesikası ilk teminat 
makbu' veya mektuplaril~ ihale günü muayyen saatte Daimi 
encümende buluumaları. 

• * • llk Muhammen 
teminat bedeli 

Yüksek Mühendis Mektebi Sabnalma Komısyonundan : 

Eksiltmeye Miktarı Muham. Pey ak. Eksiltmenin 
konulan eşyanın bedeli çesi tarihi saati şekli 

cinsi 

Pamuk 1570 K. 49,50 59 L. 15 9.939 15,00 Açık 
Yatak kılıfı 95 A. 2, 15,00 19 L. 15.9.939 15, 15 ,, 
Yastık ,, 95 A. 45,00 
Yastık yüzü 95 A. 2,35,00 17 L 15.9.939 15,30 ,, 

Mektebin 939 mali yılı zarfmda yukarda yazıh ihtiyaç
ları açık eksiltmeye konulmuştur. 

Bu ihtiyaçların cins ve miktarları ile muhammen bedel· 
leri ve ilk teminatları, eksiltmenin tarih ve şekileri hizala
rında gösterilmiştir. 

İstekliler 939 mali senesine ait Ticaret Odası vesikası 
göstereceklerdir. 

Şartnamelerini görmek istiyenlerin her gün ve eksilt-
meye gireceklerin belli gün ve saatte Gümüşsuyunda Yük
sek Mühendis mektebi binası dahilindeki Satınalma Komis-
yonuna müracaatları ilin olunur. 

Kereste, tahta ve saire 
------------------------·-Kereste alınacaktır : Bak ilaç sütununda lst. Beled. ila· 
nına. 

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

14 kalem mobilya alınacaktır. Bak: Teknik okulu Direk. 
ilanlarına. 

Müteferrik 

Ankara Belediyesinden : 

Temizlik işleri için J0.000 ve mezbaha ıçın 800 ki ceman 
10.800 adet çalı süpürgesi 15 atln müddetle açık eksiltmeye konul
mu tur. 

399 49 5326 50 Haetanelerin 939 mali yılı ihtiyacı 

alınacak sabun, soda, zeytinyağı ve 

Muhammen bedeli 1350 liradır. 
Muvakkat teminat l01,2j liradır. 

ıçın Nümune ve şartnamesini görmek iıteyeıılerin her gün encümen 
zey- kalemine ve isteklilerin de 12.9.939 salı günü saat on buçukta be· 

tin 
1031 75 13756 67 Hastanelerin 939 mali yılı ihtiyacı için 

alınacak kuru sebze 
898 68 11982 27 Hutanelerin 939 mali yılı ihtiyacı ıçın 

ahnacık yaı ıebıe 
10S 90 9412 - HastanelerİD 939 mali yılı ihtiyacı ıoın 

alınacak 1~6 kalem tıhhi ecza. 
Tıbmin bedellerile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı 

lıler ayrı ayrı kapalı zaıf eksiltmesine konulmuştur. 
İhale 14.9.39 peroembe günü ıaat 15 de daimi encümende 

yapılacaktır. 
Şıntnameler zabıt ve muamelAt miidürlüğ • i kaleminde gö-

rülebilir. 
'f aliblerin 939 yılına ait ticaret odası vesikası ve ilk temi-

lodiye encümenine müracaatları. 

İstanbul Komutanlığı Satmalm:ı Komisyonundan: 
İstanbul komutanlığına bağlı birlikler için komisyonda 

mevcut evsafı dahilinde nakliye koşumu hayvanı alınacaktır 
Pazarlığı 4.9 39 pazartesi günü saat 14 de pazarlığı yapıl
mak üzere hayvan sahipleri hayvanlarile beraber doğruca 
Fındıklıda komutaohk satınalma komisyonuna gelmeleri. 

M. M. Vekaleti Sahnalma Komisyonundan : 

Bir adet dairevi destere tezgahı ile bir adet kollu mak
kap tezgAhı açık eksiltme suretile satın alınncaktır. 

Muhammen bedeli 2700 lira olup ilk teminat miktarı 
202 lira 50 kuruştur. 
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Açık eksiltmesi 14.9.39 perşembe günü saat 15 te ve· 
kfilet satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Şartname ve fenni evsafı her gün komiayondan alı••· 
bilir. 

İsteklilerin kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı kanuni 
vesailde birlikte ilk teminat mektup veya makbuzlariyle 
muayyen saatte komisyonda bulunmaları. 

* * * 70 adet subay çadırı kapalı zarfla ekıiltmiye ko· 
nulmuştur. 

Muh11mmen bed li 5460 lira olup ilk teminat miktarı 
409 lira 50 kuruştur. 

Kapah zarfla eksiltmesi 15.9.39 cama günil saat 11 de 
vekalet satınnlma komisyonunda yapılacaktır. 

Şartname ve evsaf her gün komisyondan alınabilir. 
İsteklilerin kanunun 2 ve 3 m ddelerinde yazılı vesaik

le birlikte ilk teminat ve teklif mektuplarının muayyen sa· 
ntten bir saat evveline kadar komisyona vermeleri lizımdır. 

Milas Belediyesinden : 

Milas Belediyesi tarafmdan satın alınacak harita alAtı 
20 gün müddetle açık eksiltmiye konulmuştur. 

Muhammen bedel 1235 lira ve muvakkat teminatı 93 
liradır. 

Alat şunlardır : 
Aded 

1 Kari Z~iss Jena firmasının Theodolit iV tipi olan The
odolit veya bu evsafı hair.: diğer Zeiaa marka maasu· 
latı olacaktır. 

1 Niveliler iV Kari Zeiss mark nın bu nivoıu olarak v• 
yahud bu evsafı tamamen haiz diğer Zeisı mark• 
mamulatı olacaktır. 

2 Alman mamulatı 4 metre irtifaında ve Kari Zeiaa Jı· 
nanın 16149 No.lı tipi vey ayni evsafı haiz Alm•Jl 
mırası. 

10 Uçları çelik çarklı jalon Alman mamulatı. 
10 Jalonları şakuli vaziyette te pit etmek üzere llç ayaklı 

jalon sehpası. 
2 Kösele kutu içind ~ mab.fuz 20 metrelik çelik ıerit. 

Eksiltme 11.9.939 pazartesi günü saat 15 te Milh Be· 
lediye Encümeninde yapılacaktır. 

Şartname parasız Belediyeden aluıabilir. 

Ankara Belediyesinden : 

Su işleri için alınacek olan 25 adet kalamoz 45 gün mil· 
detle açık eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 926 
liradır. 

Muvakkat teminat 69,38 liradır. 
Nümune ve şartnamesini görmek isteyenlerin her ıüo 

encümen kalemine ve isteklilerin de :. ta. 10.938 cuma gttnO 
saat 10,30 da Belediye eÖcilmenine müracaatları. 

• • • Su id resi için alınacak olan 7382 lira 50 kurut kıy111e· 
ti muhammeneli 500 adet su ıaati 45 gün müddetle kapalı 
zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 

ihalesi 17. I0.939 sah günü saat 11 de Belediye encnıııe
ninde yapdacaktır. 

Muvakkat teminat 554 liradır. 
Şartnamesini görmek istiyeolerin herglln Encilmen k•· 

lemine ve isteklilerin de 17. I0.939 salı günü saat ona kad•' 
teklif m ktublarını Encümene vermeleri ilAn olunur. 

Emniyet Umum Müdürlüğünden : 
Dairede mevcut nümunesi ve §&rtnamesinde yaıılı vasıf1•~1 

dairesinde 320 adet demir fiş dolabı 20.9.939 çarıamba gttna 
saat 15 de açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Beberine 12 lira fiyat tahmin edilmiş olan dolap ooırıtı· 
nejoi ve şartname...ini görmek isteyenlerin Umum Müdürlii~ 
Satınalına Komisyonuna müracaatları. 

Münakasaya girmek isteyenlerln 288 lirıhk teminat 0111~· 
buz veya banka mektubiyle beraber 2490 sayıh kanunun 4-ilncd 
meddesinde yazılı belgelerle birlikte tam ıaat 15 de Komiıyoıı• 
gelmeleri. 

Erzak, Zahire, et ve Sebze : 
Un, makaroa, kuru ve yaş sebze, xeytia, ıoda, 1abua ye set 

tinyağı lı'lacakhr. Bak: iliç ıütununda lst. Beled ilioıoa. rl 

Vatı mekteblerine gelecek 1 
çocuklarınızın 

Yatak, yorgan, battaniye, çar,af ve 
çama ırlarını 

BURSA PAZARI 
HASAN HÜSNÜ 

Mağazalarından arayuııJ! 

lıtanbul Sultıınbamam cad.4 

Telefon : 20625 

Beyotlu, istiklal caddesl 316 

Telefon : 40007 
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Se ... · ... ı·colc . 
Boia: 24 t, 800 t , 

o t. <•1') 
• 255 
- 49() it ,, 

~it,, 

Pit ... 

Pli cach 18000 -
3360 -
3570 -
6860 -

·~·· p A.tQıo· llrquets: 130000 p. Publique 7848 -
.& •re· 3 "Cİet • P ·cebelle: 1 p.-m~tre: 1 p. 1t 410 -

,. Pr. ca\ibre: 435,15 k. ,, 4·6 90 
" cioıentation: W6~5 k. Pli cach 6875 75 ,, 

,, " carbon: 2335 k. Publique 1515 75 
Et011p " chrömc ıp~cial: 1004 k. ,, 1382 40 
Co t: 5 t. 1474 50 
b lbplt d' . " "oıe Ur cau: 500 p. Plı cach 7382 50 
~,.._0

1~ (kalırnoı) pr. trav. hydrauliqueı: 25 p. Publique 925 -
" •re f "'•ııd en er pr. fichee: 120 p. ,, la p. 12 -

h touteau: 3 p.-macbine a moteur pr. 
p •cher la viRnde: 1 p.·gnnde cuiller: 4 

&icyci"cbaudiere, fiaboh ete. 
,. tlteı: 7 p. 

~ 
•tıııe· 

~toi • 170 t. (aj) 
() 11•: 516 t 
'h: 445 t .. 
,, : 400 

Publique 

Pli cacb 
,, 
" 

4620 -

27090 -
20025 -
18000 -· 

1350 -
252 -
267 50 
lU4 50 

588 66 

3~ 26 
515 68 
173 68 
103 68 
ı ıo 58 
534 -

69 38 
288 -

346 50 

2430 -
2031 -
1618 -
1350 -

Min. Trav. Pub. Depart. Mater. 16-9-39 11 -
Com. Ach. Mil. Gaıiuntep 1-9-39 IO-

" " 
1-9-39 IO -

,, ,, 1-9-39 10 -

Municip. Cnziantep 9.9.39 ıo -
Dir. Sürele Gaziantep 4-9-39 16 -
Com. Ach Econ. Monop. Kabatache 14-9-39 14 -

n ,, 14-9-39 15 -

" 
14-9-39 15 30 

" 
" " 

14-9-39 16 -
,, 14-9-39 16 30 ,, 

Municip. Ank. 17-1 -39 11 -

" 
13-10-39 10 30 

Dir. Gen. Sürete Ank. 20-9-39 15 -
Com. Ach. lnt. Ank. 31·8-39 9 30 

Dir. Gen. P.T.T. Ank. ot Ist. 16-I0-39 16 -

Com. Ach. Milit. Yozgat 13-9-39 14 -

n lnt. lzmir 13-9-39 16 -
Mil. Gaziantep 16-9-39 ıo -,, 

" 
16-9-39 10 -,, ',, 

"'----------------------------------~F---------------....... -....iiiiiıiııii ...... ----------------........................... _. 
Su ve hidro-elektrik tesi&ah tSenirkent Bel.) No 1129 

b) ft n u· - z A y E DE L E R Tabı makine.i (DOY) No 1137 ~ ıVı Kışlık elbiı;clik kumaş (MMV) No 1140 

••• 
deu A.ntakyada Turizm oteli mobilyasile birlikte 2 sene müd
,e ıcara vcrilect'ktir. Bak: Hatay Deftı>rdarJığı illlnlarına. 

fı-- Değir~.e~ .! ~şı i"?.a.:~t_h_a~n_e_s_i --..-
er nevi Un, Taban, Fındık, Kahve, Tuz, Ni:asta, 

Alçı ve Sübiye taşları 

aa senellk tecrübe ve ihtisas sahibi 

BEYlıER USTA BA.KllACl 
~~ından gayet ehven ve itinalı olarak imal edilir 1 --.. .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. ·--

...... Adrea : Sirkeci, Ebüsüiid Caddesi No. 60 1 

'-.Müteahhitlerin Takvimi 

I Perşembe 31.8.939 
~ı.~ 
ı,. N\at 'le karaağaç kalaa (Adapazar Akyazı Aık. Kereste Fabr.) 
'\, 'o o 1160 
()-tıl \~11 (Tophane Lvz.) No 1159 
~-.ı(i, 111•lın tamiri (Ank. Valiliği) 1152 
t ıı~11 "e odun (Ank. VillyetiJ No 1152 . 
-~'••o .

1
. (Başvekilet Devlet Meteoroloji itleri U. Müd.) No 1152 

'ill 
11 11Yum N ı ıır.2 ~"ta·· ,, " " " ,, o" 

~ •ıır,t ~ırı (Seyhan Vilayeti) No 11~ 1 
~ 't fe ~nş, (lçel Vılayeti) No 1151 
~., lrf•Yatı No t 151 
~ •ı:tı• • ,, " 
Vı.., ltıı ırı ,, n No 1151 
~ '~ıiııra{i Ve mua (İıt. Kültür Oirek.) N9 1151 
:'e' tr ı · · 1 Qte •atı (lıt. Veteriner Müd.) No 1151 
,"hta.. .. 1"' erzak (Mersin Aık.) No 115 l 
~ ~i~, ar nıamulatı nakli (İçel İnbis. Müd.) No 1153 
l) '~b,b "".Puru ankau (Bartın Malmüd.) No 1154 
, ·~, .. : 

101· (Gö!len Sarıköy Nahiyesi Beled.) No 1155 
't ~'h 'cetvel tabı vo teclidi (Balıkesir Vilayelı ) No l 155 

11bt,lif odunu (Dörtyol Orman Bölge Şefüği) No 1156 
~., •rıak (Konya Dotum Evi Baştab.) No 1156 
' l'di.h .1t ( ,, Köy Ebo Mektebi) No 1156 
~ P.ıt1, it bınaaı tamiri (Konya Beled.) No 1156 
~'dıt (S Öoıürü (Dörtyol Orman Bölge Şeflitı} No 1157 
~'"tat, ' 01•un Viliyeıi) No 1157 
, 
0"tı, .. nf~kli (Sam•un Vilayeti) No 1157 
,... .. ıloı· T 
"lı"al t 1 ( opbane Lv:ı:.) No 1150 

~ t:'•br )tneke varil ve damacana (Sümer Bnak, Buru, Merinos 
, t)ti11 ' No 1152 

() Yatı . 
g~ Oç l:tı k Patates, kuru faaulya (lzmir Lvz.) No 1 J64 
t-~i~olc ·~8 a takıi otomobili (İat. Beled.) No 116<1 
ttt lıl •ır •lıkeair Maarif Müd.) No 11~7 
'it '•ı (A d -' ll Otoı0 .. • 1 ın VH.) No 1158 
~ ~ld,/1 bınaıı inı. (Gaziantep Nafıa Müd.) No 1158 
~.~'kotc (;enıucat v.ı. (lzmir. Gümr. Bıttmüd.) No U60 
l\,~'tt.ı. 'tt.ı.•k 'Y•eri Vil ) No 1160, 
~ .. b,t •t'~ traveni (DDY lzmir) No 1161 
' ~ '-'ıb1 Udare binaları inf. (Toprak Mahıul. Ofisi) No 1163 
()~ a~._ ... t •ndr, Gen. Komut.) No 1163 
'~ ~i11,1 °11lruğu (Devlet Orman İtlt. Karabük Reviı Amir.) 1163 
~~ •b, t •tı tamiri (İıparta Vil.) No 1160 
• •lı,,,. •oıiri (Nitde Vil ) No 1159 .,) ... , . 

)'lt lll ~ınJco (PTT Lvz. Müd.) No 1114 
utı,,h (M.M.V.) No 1119 

(Devamı 6 inci sayfada) 

Turizm o eli kiraya veriliyor 
Hatay Vilayeti Defterdarlığından: 
l - Antakyada Mıl i Ernlaktao olan ve Saray Cad· 

desinde kain Turizm otel i içindeki mobilya ve sair iş· 
letme malzemelerile birlıkte açık arttırma ile 13.9.939 
tarihinden itibaren 2 sene müddetle icara verilecektir. 

2 - Otelin muhammen senelik icar bedeli (1500) 
bin beşyüz liradır. 

3 - Arttırma J 3.9. 939 tarihine müsndif çarşamba 
günü saat l O da Antakya Milli Emlak Müdürlüğünde 
müteşekkil Komisyon huzurunda icar edilecektir. 

4 - Şartnameyi görmek isteyenler Antakya da Def· 
terdarlık Muhasebe Müdürlüğünden ve İskenderun, 
Kırkban, Ordu, Reybaniye Hassa ve Dörtyol Malmü
dürlüklerinden alabileceklerdir. 

5 - Arttırmaya iştirak edecekler tahmin bedelinin 
% 7,5 ğu olan (2~5) lirayı malsandağına yatırıp ihale 
günü makbuzu Komisyona ibraz etmelidir. 

6 - İsteklilerin aşağıdaki vesikaları arttırma gü
nünden üç gün evvel Antakya Milli Emlak Müdürlüğü
ne verilmesi lazımdır. 

A) Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetini haiz olmak 
B) Turizm otelinin muadil bir oteli en az iki se

ne hüsnü suretle idare ettiğine dair resmi bir makam 
veya hey'etten tasdik edilmiş bi:- vesika veya oteli iş· 
letebileceğine dair Türkiye Belediye ve Ticaret Oda· 
larından verilmiş oir ehliyetnameyi haiz olmak 

CJ Müstecir B fıkra.ında yazılı evsafı haiz olma· 
dlğı takdirde otelin işletilmesi için A ve B fıkraların· 
da yazdı evsafı haiz bir müdür gösterebilir. 

Ç) İbraz edilen vesikaların kabul veya ademi 
kabulü Komisyonun takdirine bağlıdır. (6825) 1-4 ..................................... 

İstanbul P. T. T. 
M üdüriüğünden: 

Habbe imalinde kullanılmak üzere 8000 kilo kurşunun alım 
açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 13.9.939 çarşamba saat 15 
de B. postahane binası birinci katta P. T. T. Müdürlüğünde top· 
)anacak Alım Satım Komiıyonunda yapılacaktır. 

Beher kilosunun muhammen bedeli 31 kuruş hepsinin 2480 
lira, muvakkat teminat 186 liradır. 

İsteklilerin olbaptaki şartnamesini görmek ve muvakkat temi· 
natlarını yatırmak üzere çalışma günlerinde mezkur Müdürlük İda• 
ri kalem Levazım kısmına, eksiltme gün ve saatinde de Ticaret 
Odası vesikası ve muvakkat teminat makbuıile birlikte Komisyona 
müracaatları. (6636) ?. - 4 

Teknik Okulu 
Müdürlüğünden: 

- Yıldızda bulunan okulumuza aid 12.980 lira tahmin be· 
delli 14 kalem dolap, masa, sıra ve sair Mobılya kapalı zarf uıu· 
lü ile ihalesi yapılamak üzere 18.9.939 tarihine rastlayan pazorteai 
günü saat 15 de eksiltmeye konm~ştur. 

2 - iık teminat 974 liradır. isteklilerin ilk teminah yatırmak 
ye şartoamt yi görmek üzere eksiltmeden bir gün evveline kadar 
okula ve ıoezkur gücde 2490 sayıla kanunun larifalı dairesinde ve 
şartname mucibi tanzim edecekleri leklıf mektuplarını ekıiltmenlo 
yapılac agı Yüksek Mühendis mektebi Muhuebesindeki Komisyona 
makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır, 

Poıtada vaki olacak gecikmeler nazarı dikkate ahnmaı. 
(6832) 1-4 

ımn~1Jntrııı·:urmı:Jllnt'1:1,1ın 
1- 4450 ton Paşababçeye ve 750 tonu Tekirdağına ait 

olmak üzere 5200 ton maden kömürü nakli münakasaya 
kon rı uştur. Ton başına nakil ücreti Paşababçe için 230 ve 
Teki dağ için 255 kuruş olarak tahmin edilmittir. 

11- Her iki işin muhammen bedeli 12147.50 lira mu
vakkat teminatı 911,06 liradır. 

111- Eksiltme II.IX.9J9 pazartesi güntı saat 16 da Ka
bataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komis· 
yonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler her gün ıözü geçen Şubeden para· 
sız alınabilir. 

V- Münakasaya iştirak edecekler milhllrlil teklif mek
tuplarını kanuni vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu 
veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfla· 
rını ihale günü eksiltme saatinden evvel mezkur Komisyon 
Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

(6679) 2-4 

• • • 

1 - Müfredat listesi mucibince (21) kalem Laboratu· 
var malzemesi açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli (503,70) lira muvakkat temi· 
natı (37,77) liradır. 

lII - Eksiltme I.IX.939 cuma günü saat 14,36 da Ka· 
bataşdn Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

iV - Listeler her gün sözü geçen Şubeden parasız 
alınabilir 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve 
saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komiı· 
yona gelmeleri ilan olunur. (6385) (4-4) 

• • • 

1 - Keşif şartname ve planı mucibince 3.VIIl.939 ta· 
rihinde ihale olunamayan Kayseri ve Sıvas Batmüdtirlükle· 
ri kalorifer tesisatı pazarlıkla yeniden ekıiltmeye konmuı
tur. 

il - Her iki işin keşif bedeli 10.982,66 lira muvakkat 
teminatı 823.66 liradır. 

111 - Pazarlık 2.IX.939 cumartesi günü saat 11 de Ka
bataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün Kayseri Sıvas Başmlidilr• 
tüklerinden ve İstanbulda Levazım Şubesi Veznesinden 55 
kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - isteklilerin eksiltme için tayin olunan glin ve 
saatte % 7,5 güvenme parasile birlikte mezkur Komiayona 
gelmeleri. (6623) 3-4 

••• 
1 - Keşif, şartname Ye planı mucibince Kaatamonuda 

yaptırılacak İdare binası inşaatına 7.VIll.939 tarihinde ta· 
lip zuhur etmediğinden yeniden pazarlıkla eksiltmeye kon· 
muştur. 

il - Keşif bedeli 23692.45 lira muvakkat teminatı 
1776 93 liradır. 

111 - Pazarlık 5.IX.939 sah günü saat 14 de Kaba
taşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonun· 
da yapılacaktır • 

iV - Keşif, şartname ve planlar her gün 
Şubesi veznesindeu ve İzmir, Ankara, Kastamonu 
dürlüklerindfm 118 kuruş mukabilinde alınabilir. 

Levazım 

Baımü• 

V - Münakasaya girecekler pazarlık için tayin edilen 
gün ve saatte % 7,5 güvenme paralariyle birlikte mezkur 
Komisyona gelmeleri. (6625) 2-4 

Açık eksiltme ilanı 
İstanbul Kültür Direktörlüğünden : 

31.Vlll.1939 Perşembe günü saat 14 de f5taubul Maarif Müdür· 
Iüğü Komisyon odasında 1695 lira muhammen bedelli ve müfredata 
yazılı Şehremini Orta Okulu için 12) tane ders .ırası 5 tane mual• 
Jim kürsüsü 5 tane yemek Ye İl masaaı açık ekıiltmeye konul-
muştur. 

Şartname ve resimler Maarif Müdürlüğünde mevcuttur. 
Muvakkat teminat 127 lira 13 kuruıtur. isteklilerin en az 1000 

liralık bu işe benzer. iş yaptıklarına dair idarelerinden almı' oldufu 
vesikalara istinaden lstanbul Vilayetinden elu"ıltme tarihinden aekia 
gün evvel alınmış ehliyet ve 1939 yılına ait Ticaret Odası nıika· 
ları muvakkat t~minıt makbuzlarilo gelmeleri. (6332) 

Müfredat 
Tutan Beherinin fiyatı Adet Cinıl 

----- --------- --- -------
1500 12 120 Ders ııruı 

15 15 5 Muallim küratbil 
120 24 5 Yemek 'H İf muuı 

---- - --
1695 Yekuo 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourdfhui 

Objet d-.. l'adjudication 
Mode Pri:ıc. 

d'adjudicat. eıtimatif 

A) Adjudications au Rabais 

Caution. 

proviı İre 

Lleu d'adjudication et du 

Cahier des Cbarges 
Jours Heurea 

Con tructlons - R6par tlons-- 7rav. ,.ubllcs-Mat6rlel de Constructlon-Cartographle 

Rep. Han Maarif PubJiqı.ıe 

n • route Mersin-Silifke " 
Const. W.C ,, 
Trav. de peioture a l'builc et de badigeon· Pli cach 

nage a que lquea atations de la 9~me 
Exploit des Cb. de fer d l'Etat 

Conat. bat. ecole prim. İs tiklal ,, 
Jonction de l'eau princip9le au fosse de reserve Publique 
Rep. ı route Afyon-Denizli ,, 
Extraction et traııııport pierres s route Af-

865 26 
726 52 
549 26 

40404 06 
1732 60 
9830 90 
8671 38 

yoo-Eskişebir (aj) 
Const. bat. eco:e (partie bHon arme) Publique 1500 -
Cooııt. bat. Adm. et maison pr. employeı iı PJı cach 20972 50 

la Stal;on Fıuitı de H ah d'Erzincan 
Conat. m r.. isons immigres danı kaza Hafik: Gre a gre lap 357 8ı 

100 p. (aj) 
Conrst. chauasee a Anadolu-Hisar Publique 

" 

2502 75 
938 85 

64 89 
55 -
40 97 

524 55 

3030 3C 
129 95 
737 32 
650 -

112 50 
1572 49 

187 71 
70 42 

Municip. Gaziantep 
Vıl. lçel 
Municip. Çumra 
9~me Expl. Ch. de fer Et11l Sirkeci 

9.9.39 
14-9-39 
4.9.39 

14-9 39 

lO -
JO -
14 -
il -

Vil. Samsun 
Municip. E:nirdağı 
Vit. Afyon 

" 
Nahiye Çay 
D ır. J rav. Pub. Erzincan 

21.9.39 16 -
1~·9-39 14 -
5.9.39 16 -
5.9.39 15 30 

20 j. iı paıtir du 15-8·39 
6-9·39 J4 -

n Etabliss. lmmigre& Sivas 

Com. Perm Municip. lst. 

" " 

14·9-39 14 -
14.9.39 14 -Conııt. depôt pr. paille iı la Station d 'ame· 

lioration des fruit& iı Büyükdue 
Con,.erture riviere a Dereli sokak iı Bostancı - 3627 49 272 07 ,, ,, 14-9-39 
Con•t bain nux ecolts d'avialiona· Esk"ışehı"r Plı" ··c .. ch 271>64 98 206..ı C A Jnt E.,k"şeh" A k t 1 t 18 9 '.19 

14 -
16 -
12 -
15 -
IO 30 

.. v o - . . • ~ ı ır, n • e s • • ..., 

n 2 garagts a lzmir " 2720.ı 95 39i 0 50 " " iz nır 16·9·39 
,, 2 ponts en beton nrn;e iı A)dın " 689-1 18 517 10 lngen. 4 me Sec. deı Aff. Hyd. d'Aydan 28-9-39 
,, hangu pr. foin et paiile Publique 2199 76 lfö - Dır. Gen. Cartographiıe Ank. 15-9·39 

fTodult• Chlmlque• t Phermacoutlqu a-Jnetru ents S nltalre -Fournitur pour _Hopltaux 
~----

Produitıı pharnıaceut. (aj) 
Medicameots et articlee sanit. pr. hôp. Zon· Publique 

sruldak: 112 lots 
Medicaments et articleıı ,, " ,, Mo- n 

dMe Diyarbakır: 261 lots 
Medicamenh et artides ı;auit. ,, ,, Mo- " 

dMe Sivas: 142 lots 

1211 

2460 -

1928 78 

lnstruments medicaux pr. hôp. Haseki: 23 loh ,, 1649 50 
Articles ııanlt. et medıcamentı ,, 13 7 15 
Prcduits pharmaceut.: 156 lota Plı cach 9412 -

El ctrlclt6·0az·Ch uffage Central (fnstallaılon et Mat rl 

L"adjudication qui dev i avoir lieu le 14.9 39 
pr. l'achat de 19 lotı de cable en plomb 
a ete annulee 

ti 

Bottinea: 1200 paires Pli cach 
Habite avec casqueltes: 152 compleb• pale· Publique 

totı: 63 p. (pr. ubalternes) 
Capotes pr. soldats: 846 p. (aj) 
Cbausselles en coton: 10000 paires 
Esauie·main: 5000 p . 
Pantoufles: 5000 paires 
Drap de lit: 80 p.•taies d'oreUler: 160 p.-houı· 

ıe pr. oreillera: 80 p.·n~vreaim: 80 p.-
tabti r: 80 p.-bournous: 20 p.· pyjama: 
80 p.-blouse: 140 p.-flanelle: 140 p.- ld. 
pr. hiver: 70 p.•chemhe: 140 p.-palctots 
d'He et d'hiver: 70 p.-pantalon: 140 p. 
chauucttes: 280 p.-paatoufles: 80 paires 
eııcarpin : 105 paireı-mouchoira: 140 p. 

Pli cach 
Publique 

,, 
Pli cach 

5580 -
3137 98 

7867 80 
2650 -
2250 -
8000 -

90 83 

ıs4 ~o 

144 66 

123 71 
101 79 
705 90 

1) 

418 50 
235 a5 

591 -
198 75 
168 75 
600 -

Hôp. Regional Af yon 1-9-39 
Dir. Hyg. et Assıst. Soc. Cnğaloglu 13-9-39 

" " 
13-9-39 

" " 
13-9-39 

Com. Perm. Mun. J,t. 14-9 39 

" n 14-9-39 

" " 
14-9-39 

Dir. Gen. P."f.T. Ank. 

Dir. Gen. C .. rtographie Ank. 14-9 39 
Dir. Hyg. et Auiat. Soc. Cağaloğlu 13-9-39 

Com. Acb Comm. G. Surv. Dounn, I.t. 14-9-39 
Com. Ach. lnt Tophane 15-9-39 

n " 
15-9-39 

,, 
" 

15-9-39 

Com. Ach. lnt. Ank. 31-8-39 

16-
15 -

ı .ı 30 

14 45 

14 -
14 -
15 -

JO 50 
15 15 

15 -
14 -
14 30 
15 --

9 30 

Armoirc, tablc, banca etautrea meubles: 14 lots Pli cacb 12980 -
Lit: 40 p. 

974 - Dir. J•,cole Technique 
Com. Acb. lot. Ank. 

1$-9-39 15 -
31-8-39 9 30 

mant 

T:ran ports poataux 
,, ,, Lüleburgn-Station 
,, charbon: 300 t. 

Chargement et decharg. charbon: 1800 t. 
D6cbarg. et entuııement charbon: 21000 t. 
Charırement et decharg. charbon: 3000 t. 

Publiquc 

n 

• 

" 
" 
" 

Bola d ConstructlonPlanchea Pote ux tc.,, 

Boia de conııt. et mater. pr. fa'3ric. armoires Publique 

Combuatlbl - Carburant - Hullea 

Benzine: 120 bidona Publique 

Cbarbon lignite: 315 t. " 
Semi•coke: 250-300 t. Pli cach 

Cbarbon de terre crib\e: 70 t. Publique 

Coke: 40-50 t. ,, 
Cbarbon crible de Zonguldak ,, 
Bolı d• ebene: 80-1 00 t. " Seml·coke: 15 t. ,, 

40 -
1500 -
450 -

3570 -
1500 -

714 60 

le bid 2 95 
2898 
6825 -
1155 -
1700 -
1740 -
1500 -

IOOll -

112 50 
34 

207 76 
112 50 

Dir. P.T.T. Gaziantep 
Chef n Lüleburga:ı 
5~me Expl. Ch. fer Etat Malatya 

" 
.. 

,, " 
" 

,, 

59 60 Gom. Perm. Municip. lst. 

Municip. Afyon 
217 35 Com. Ach. Corps Arınee Afyon 
51 l 88 Municip. Ank. 

86 62 Com. Ach. Ecole Sup. Commercı 
128 - Dir. Ecole Trakya Lüleburgaz 
131 - " 

,, 
103 - " " 371 15 Com. Ach. Div. Adana 

7-9-39 
6·9-39 
7-9-39 
5-9-39 
4-9-39 
7.9.39 

10-

10 -
I0-
10 -
10 -

14-9-39 14 -

5.9.39 14 -
p-9-39 14 -

lf)-9-39 il -
16 9 .39 10 -
8-9-39 14 -
8-9-39 14 -
8 9.39 14 -
ıs 9-39 10-

(Lire l ıuite ın 5 ilmt paıc) 

( 5 inei ıayfadan dv m) 

Sadeyağ (Tekirdağ Tilm.) No 1142 
Şeytan arabuı (DDY) No 1144 
Katır, yük haynoı ve beyııir (Afyon Kor) No 1144 
Apart. iaş. (Adana Vakif. Müd.) No 1144 
AlemJoyum ki~ıdı ve benjoin uaoaı tfnhh. U. Müd.) No u•5 

Tortum, Karayazı ve Hnııı kasabaları hfikumet konakları jof· 
(Erzurum Defterdar.) No ll45 

Balut (DDY lzmir) Na 1146 
Yol katranl~nmaeıı (f.t . Beled.) No 1147 
Tıbbi ecza Hat. Bel.) No 1147 
Revir ve telefon odası inş. (İat. Beled.) No 1147 

Hortum ve marşpiye (DDY) No 1148 
Kilit (MM V) No 1149 
Okul binası tamiri (DellİZ Lvz.) No 1149 
Sultan Mahmut türbesi :nüttemilltından bir dairenin ta111irİ (~f 

Büroau E!uiltme Komiı.) No 1149 
Ahı r tamiri (Ank. Vil.) No 1149 
Yumu,ta, ıüt, yoiurt, ıabun, ıoda, ekmek ve odun (İıt. 13ell 
Sineklik telleri konulm. (MMV) No 1150 
Bidon (MMV) ~~o 1150 
Tüylü deri (Toplıa t. e Lvz.) No ll50 
Okul ioş. (Ank. Vil.) No 1150 
Ttlsiz perfore ve oodülatör bandı (PTT Lvz. 

Memento des Fournisseu t 5 

Jeudı 31.8.939 

Madrieu de t ill• ul tt d' e (S · · M"l Ak d'A/.' .. orır cıtrıe ı , y~zı r 

No 1160 
O ignors (l rı t. f ophnne) No 1159 
Repar. batissrs c'icolcs (Vıl. Ankara) No 115'! 
Charbon et boi'i ,, ., No 115:? 
Feı ro·s i li cium ~D i r. Gen. Aff. Meteorogiquea Ank.) No IJ52 
Benzine ,, ,, " ,. ,, No t15Z 
Rcpar. cbaussee (Vıl s~ylıaa) No 1151 
Conslr. dalot ( 11 Içel ) No H51 

" p ve ( ,, ,, ) No 1151 
Repar. chaussee ( ,, ,, ) No 1151 
B ncs, ch .. ise et table (Dir. Culture lst.) No 1151 
in lrumcn1s de veterioair e (Dir. Veterin11ire Is•.) No 1151 
Legu mes el proviıionıı (Com. Ach. M ı l. Mers ın) No 1151 
Tr nıport a r li cleı nıorıopolises (Dir. Monop. lçel) No U53 ~ 
Contıtr. aba ltoir (Municip. Nahiye Sarıköy de Göoto) No il~ 
lrupresııion et reliure regiıtru )"rlevea (Vil. Balıkuir) No Jl 
Diverse ı proviaionı (Crtche Kon} a) No 1156 

,, ,, (Ecolı ıage-fımmu Konya) No 1156 
Badigconnage batiue municipale (Municip. Konya) No J(56 
Tente.s (Vil. Samsun) No 1157 
Transport boiı da eonıtruction (Vil. Samıun) No 1157 
Seml·coke (Dir. Culture Bahkeair) No Jl57 
Bnncs de claıııe (Vil. Aydıa) No 1158 
Coostr. batisse meteorologie (Dir. Trav. Pub. Gaıiantep) rlO 
Semi-coke (Vil. Kayıeri) No 1160 
TrHer•es d'aiguillu en ıapin (Ch. Fer Etat lzmir) No 1161 'İ 
Constr. hangar et batisse (Adm. Office Cerhles Aak.) f'40 
Clous \Command. Gen. Gen~r. Aak.) No 116 ı 
Repar. batisses ecoleı (Vil. lıpllrta) No 1160 

,, abattoir (Vil. Nitde) No 1159 
Zinc amalgame (Dir. Economat PTT. Anlı.) No 1114 
Cuisine ambulante (Min. D6f. Nat.) No IIIO 
loıtall. eau f't hydro-•l6ctr. (Municip. Senirkent) No 1129 
Machine a imprimer (Cb. Fer Etat) No 1137 
Etoffe pr. habit d'biver (Min, Def. Nat.) No 1140 
Beurre (Div. Tekidağ) No 1142 
Draiıine (Ch. Fer Etat) No 1144 
Mulets, cbevaux ete. (Corps Arm6e Afyon) No 1144 
Conıtr. appartementı (Dir. Vakoufı Adana) No 1144 ~ 

Papier en aluminiom et euence de Benjoin (Dir. Geo 
No 1145 (0 

Constr. konaka gouvern. villea Tortum, Karayaıı et tlıP11 

daral Erzurum) No 1145 
Ballaıt (Ch. Fer Etat h:mir) No 1146 
Produitı pliarmrceutiquea (Municip. lıt.) No 1147 
Goudroımage route ,, ,, No t 147 ıı/ 
Conıtr. chambres Revire et telephonea (Municip. Jtt.) N° 
Trompu et marche·pied (Cb. Fıtr Etat) No 1148 
Cadcııas (Min. Dd. Naq No 1148 
Repar. bıi ti ıse ecole (lnt. Maritime) No 1149 Jt' 

,, pavillon Türbe Sultan Mahmut (Com. Adj. Sure•" 
No 1149 

Repar. ecurie (Vil. Aok.) No 1149 ! .. lf' 
Oeufı, lalt, yoghourt, sııvon, ıoude, pain et boiı (rvfoP1"'" 

No 1150 
Conatr. fil pr. moustiqııes (Min. Def. Nat.) No 1150 
Bidoos ,, ,, n No 1150 
Pcau ti poih (lnt. Tophane) No 1150 
Constr. halisse ~colc (Vil. Ank.) No 1150 fi' 
Bandc perforee et ondulce S. F. (Dir. Geo. PTT. Anlı·) 
Filmı Ro!>ntıen (lnt. Tophane) No 1150 ~' 
Huile d' olivea, pomme de lerre et baricota 11cı (lot. JıOllt) 
• Automobilı marquı Doç (Municip. Jat,) No 1184 


