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HA EKETLERi il 
--=====~ 

Hohtıf A.G. Şirketi ve tes1:il ettirmiştir. 
"Bu sarahata göre şirketimizin 

30 ikinciteşrin 1330 tarihli ka- . . . . 

___ ..__ 
EKONOMiK 

HABERLER IJir :amanlar yerli iprk mensucat um: , yurdu
muzmı iftiharla clolu bır sanat eseri olarak tanlıe 

geçmişti. 1iirk kumaşları citn:m sümul bir şölırel 
kazcmmışlı Turkiye ip/ık/eri, ıpl'k mamultit bulun 
Avrırpalılarııı örnrli. ıttilıaz eyledikten klynıellar c
serlerdı. Fakat wmmıi Jıarplen sonra bu ince smwl 
git gide kabalasarak eski rrığbelirıi yayıp etmiştır. 
Bunun sebebi nedır? 

ı -k- ı · d . . d . memlckehmıze ıtbal ederek tıcar~-nun ıu um en nıresıu e ış yap- . . . . 
,. · · ı· b 1 E b' ş· l t tı ıle ıştıgııl cttığı mevat meya· 

TUrklye- lrlanda Ticaret 
Anlatması 

ihracat maddelerlmlz 
Krom: wa5 a ızın ı u unnn ene ı ır ı;e - d 

lerden Hohlif Aksiyen Gezelşaft ıuo n: . . Ti!rkiyenin her sene muhtelif 
wmtakalardan istihsal eyled!ti 
krom madeninden senede 20d bi11 
ton ihraç edilmektedir. Bu ibraca
hıı en mühim miktarları Almanya, 
Amerika, İsveç, Norveç ve ;:;"ran
aaya yapılmaktadır, krom madeni
nin harp aanayiinde günden güne 
ehemmiyeti artmakta oldutunda11 
dünya krom mıntakalanna her ta
raftan müracaatlar yapılmaktadır. 
Bu arada Amerikanın da n:.omle· 
ketimizden mühim miktarda krom 
alacağı ve şimdiye kadar ahaan 
miktarlann bir kaç mİ•li arttınla· 
cafı haber nrilmektedir. 

für hobond tifbavten (Hohtif Ak- \ . Elektrolıt.lı. bakır ve bakar en• 
· G il h ft f h h d vaı, elektrolıth tutya, kurşun, nn· ben eze sc a ur oc - un . 
'fb t ) . k t' r · v k~t t• 1 tımunn, kalay ve varalu, lerro 

Türkiye - lrlaada arasında meY
cut ticaret ve tediye anlaşmasının 

939 ni anımn 15 inden itibare11 bir 
sene milddetle temdit edildiği ali• 
kadarlara tebliğ edilmittir. 

Yurdun muhtelif mıntakala-j zara çarpar. Biri halka yeni bir 
a ipek böceği yetiştirilmekte- iş temini diğeri de zirautın en iıı· 

· Senelik koza istibaalahmız ce bir sanatını tamimdir. 
tnilyon üç yföı bin kiloya ba· Bundan başka memlekette her 
olmaktadır. Bu miktar yaş ko- sene külliyetli mi darda istihsal e-
olarak tesbit edilmektedir. dilecek ipek sayeıinde bütün ipek 
10-12 de bir niıbetinde ku- li kumaş ibtiyaçlantu yerli imalU 

lcoı.a iıtihıal edildiğine göre ıe· ile karşılamak mümkün olabileceJ.:
'Jt kuru koza istihsalimizin mik· tit. 

100-130 bin kiloyu bulınak- Her ıene Franaa, İsviçre, İtalyu 
r, biLden birer wikt u: r koza alırlaı. 

8u miktar kozanın müstahsile Bu kozaları İsviçreliler İtalyad l 
il'l eylediti menfaat oldukça fılatüre verir, imalat yaptırırla . . 
biaıdir. Ya, kozanm fiatı istih- Fransada mühim ipek ipliği işlc
ll:ııntakasının vaziyetine ve is- yen fabrıkalar vardır. Fakat onlı r 
l f artlanna, randımıumnn nis- daha ziyade Suriyeden kozn alır· 

İne tabidir. Bunu 50-60 kuruş lar. 
•nda ve oıta hesapla lciloıunu Şu halde bizim koza ihracatı-

~Uruştıın hesap edecek olur· 1 mız o kadar mühim bir yekün tut
•enede koza hasıl .. tımızın ge- mamaktadır. Daha ziyade ipek bo· 

Niti para yedi yüz bin liradan ceii tohumu ihracatımız lnymet
detildir. lidir. Çünkü bizim böceklerin.tizi ı 
8u paranın yü:&de Hksen beşi verdiği ipekler daha randımaıılıcıır. 
tahsılin eline ge\.mektedir. Demek ki, asıl damızlık böceklc
e 00 befİ de mütevasıtların· rımize ııtivenerek bu işi ileri götü
• ve saire yüzdelerine karşı- rebilmek imkanları elimizdedir. 
tutulmaktadır. Koıı:a istihsalitını artırmağa çu· 
Demek oluyor ki, koza yelit· hşırken kozadan iplik çekilme!ii 
ler bu ziraat 4ubeıinden ol- için de genitletici teşkılatın ku

ç. mühim istifadeler temin rulması icab eder. Böyle bir vı.

ektedirler. Halbuki kozacıhtı· :ıiyete ıahip olduktan sonra bütfin 
umumi harpten evvel itci bu· Türkiyenin ipekli kumaşlanm yer-

~ tnilyon kiloyu geçmekte idi. li olarak yurdda imal edebiliriz. 
'da yarı yanya bir fark mev- Komşumuz Suriyode İpekli .luı· 
ttı.ır. Bu da muhtelif mıntaka- maşların ne kndıır ucuz olduğu 
d. dutlukların bozulması, koıa her keace malümdur. Bu ucuzlu , 
ittirenlerin azalmaaından ileri imalatın bolluğundan ileri gelmek· 

ittir. teclir. Çünkü Suriyede muhtelif i· 
l<.oz.a yetiştirilmesinde bazı pekli bezler dokuyan bir çok tu .. • 
~llklar dahi nazan dikkati celb g-ahlar vardır. Bizde de yalnız is
tktedir. Bu zorluklar bilha11a tanbulda iki bin kadar iplik işle· 
lı..ı tartlarının aj"ırlığından do- yen pawu1du dokuma tezgihlar& 
1 müstahıili diğer itlerle de faaliyettedir. Anadoluda ise biı.• 

lllata sevk etmektedir. Her lerce leziib çalışıyor. 
tekild.e olursa olıun kozacılı· fşte pamuk ip1iğı için mevcut 
lı, gerilodikteıı ıonra filatürle- teıgahlanmız aibi bÜtun ipek bö 
de boı:ulmaaı, bu iıten anla- ceti yetiştiren mıntakal&rda ve bu 
•rua terki meslek etmeleri, muıtakalara yakın olan yerlerde 
~ •anayimizin ılerlemesine ma• ipek ipliii itleyecek kilçük aana
•lim bqlıca sebeplerden bi- yi teıekkülleri vücut bulur.aa ve 
• el tezgahları aanayiinin ipek işle
tn mühim bir koza mıntaka- yebilecek bir vaziyete getirilme
olan Bııuada bu itler eskisi- sine himmet ve itina olunacak p

tltz.aran yarı nisbetine k1&dar lursa yurdumuzun yetiştircceti mil
lıııiştür. Diyarbakır mıotaka· yonlarca kilo ipeği harice satmak
l koz.acılık tamamen ı6nmüş- tan 1iyadc memleket dahilinde 

· Amaıyada, Trakyadaki vaaı- sarf ve istilılıik etmek imkanı el· 
lae eskiye na.:.aran çok geri· de edilmiş olacaktır. 
~tir. Dıt~r küçük, büyük İs· Bursada yerli ipekli kumaş yn
.'1 mıntakalarında artık koza pan müesseselerimiz.le, İstaııbulda 

tirilmemektedir. müesses bir kaç imatiithane mev• 
~rülüyor ki, ipek aanaylinın cud ipeklerimizi tamamen eritemı 
tt-fı için her şeyden evvel ip· yorlar. Bırnun sebebi yapılan ipek

Qaadde olaa kozanın arttınl· li kumaşların pahalıya mal olmua 
1 ve bu i•i yeniden tanzim et- ve Avrupadan yurdumuza wuhte
~ çarelerinin dütüııülmesi icap lif ipekli kumaşlar ithal edilmesi· 

kt.dir. dir. 
~ kozasını yetiştirmek içın, Halbuki ham ipekten yapıla· 
•,ıi dutluldar tesisi zaruridir. cak çamarşırlık kumaşlar, ev eş· 
llı.ıldarın arttırılmaıı biç le güç yatma tanllük eden merıııucattun 
'ha itlerden biridır. İklim ve batka modanın takip edilmesi ga-

~1'1t ıeraiti Ye dutluta müsait yeaile ithal edilen muhtelif ve in
'd•r i'CDİf yerJerimiz vardır ce, en tık kumaıları da memle· 
~•ralarda kozacılıjı yeniden kette yapmanın imkanları vardır. 

t'-•kla kaunılacak iki fe1 na• Ezcümle ıoflar, ipekli panamalar, 

tı au en şır e ı ıc ret e ·a c ı 

\. 1" t U l\1-d- - - .. 1 \Volfr .. m, ferru, manganez, fe· ro 
ş ıcare • u urluğuoe mura- .1. h · · 'd • d 

tl Ş. k t ' r- k" • Si ı.syum Ve er nevı apb aa ma -
caa a ; ır e ın ur ıye umumı d l h . h 
k·ı1·,,.- · 'f d K S l t , e er, er nevı pansuman astı:ne ve ı ı5ını ı a e en urt c ıus er • . 

· k1'1 l . . 1 çadırları, asken çadır beı.lerı ve 
ın ve ü e nawesı gerı . ınar.ııt } e- h · d d k k ki 

\V'lh l S d , t . er nevı ça ır, ıre ve azı nrı, 
rme 1 e m 0 au unun aylan ekwek torbası, arka çantası ve 
euildiainı bildirmiş ve lazım ge en b 1 • lı · d • -1 ez erı, er neva ma enı yag ar, 
evrakı vermittir. 

-·-
Omnipo ı Ticaret Şirketi 

benzin benzol sürıoför ve rezidü 
yağları, lıer nevi şöw~ndöfcr, lo 
komatlf, vagon demir köprüler ve 
bunların yeciek ve aksamı, buı et-

30. l l.oaO hrıhli kanun hükiiıu· ten hartuşluk hanı ipek kuma,, 
kükürt züccaci edevat ve por.te-
lec ma mulat ve emsalleri harp 

leri dairesinde Türiuycdc iş yap· 
mıı.ğa izinli bulUDlln ecn bi şirket· 

paketleri , rifon, alüminyum mat
lerden "Omnipol J'icaret Ş ıı keti" 

· · ra ve aliminyum kutu ve mauıu· 
b ı kerre iktisat Vekaleti iç 1 ıca· 

latı, nikel, ccznı t ibbıye cerrahiye 
ret U. rr.üdürlü"Üııe mürac atla · tt - t ı h · 6 ve zıraa e mus ame er nevı t· 
Şırketin 1'ürkiyedeki mu•melatını 

laçlar, alıit edevat ve emsalleri, 
1 tcltlmuz 9.il tarıbındcn itıbaren 

b !r nevi mevaddı iaşe, asker yı· 
tatil e: tt.ğiııi ve 1. 10.937 tarıbindcn k · 1r· h t · 
it.b~r " tc .rı<i meşgale ile t sfı ye yeğe~ ve tıçecekısı ayvhana ın yt ıye-

• . . • ~ • et: ı ve op eşan ayvana ve 
h' ,·n , rd ı~ını ve mezkur tarıb- t l b l ı 
teo ı l!İJ "' r o ycfnız tesfıye işl 11r ıie ı. l h' -l 

l s er er ve un arın toşum ve e· 
. . . . . . . . ger ta .. ım nr& ve ccrra ıyı:ye mu-
ışlıgal cdeceğ 1111 bıldırmıştır. l il''- l • 1 'd f·ı 

1 
~u 111. liargı ili oez er, ga:ı. ı ru ı 

. Bu '"k~tle 1&lika~ı ~laoları~ ve koton idrofil, gliserin, hint ya· 
lıtanbulda Gaiatada, 1 Ü kıyc Mıllı 21, telgraf makineleri için şerit 
~aoında M. Tekinalpa ve icabında 1 klğit, vagon örtüleri, aakeri dili· 
lkt~aat Vekaletine müracaat etme· I meler, sarraciye malzemesi, perçin 
len lazımdır. 1 civileri her nevi demir pirinç 

' ' t 

1 bakır ve aluminyum ve mamul.1tı, 
1 pık demirleri, her nevi maden kö-

·--
lş Limited Şirketi mürleri her nevi mevaddı harbiye 

i t b ıd. y · · k ,., 1 ve t ayyare ve motörleri, buji, 
.i an u a, enıcnmı so a6ın- 1 

d i h d K 1' T- k. i manyeto ve saire aksamı, beyaz 
~ t anın a aı ve ur ıye ş 

b k ·ı "fü le T · A . metal, mutahhar pamuk, ıeyyar an ası ı e r P.cnn notum 

Ş. k t' d -t kk"l l 500000 laboratuar takımları ve ema:ıli, 
ır c ın en mu eşe ı o an 

1. ı · ı· L. •t d ş· k t• 1 askeri seyyar mutbahlar, toleol, 
ıra ıermnye ı ş ımı ı; ır e ı 

eııas muksvelenamesınin muaddel mantar ve mamolilırun da daLil 

3-cü maddesini şu suretle taırih ! oldua-u. 
1 

!1J il • 

muhtelif krepier, kadm çorapları, 1 raat vekaletinin değil yalnız, İ tli· 
ipek dokumaların envaı için ıuoi 1 sad vekaletinin de bu ite lüzuıou 
ipek kullanmaya bile ihtiyaç lt;al- kadar ehemmiyet vermesi lb.ın1 

maz. Avrupada ipek hariçten İl· 1 
gelir. Bn iki vekalet bu maksadın 

hal edildiği haıde bizde yapıl:ın husulü için müşterek bir progranı
ipekli kumaılardaıı daha çok ucu· la hem ipek istihsalatını arttırmak 
za kumaf imal edilıp satılmakta hem de ipek sanayiini umumileş
dır. hrmelr.te zorlukıuzla munffak o-

İpek mensucat sanayiiuin son 
geçirdiği tekamül sayesinde bir 
çok fabrikalar tabii çiçeklerden 
kolaylıkla tefrik edıleweyecek 

mükemmeliyette çiçekli kumaş· 

lar imal etmektedirler. Bu tekli· 
mülün eıı güz:el miıallerini ithal 
ettiğimiz ipekli kumaşlarda görü· 
yoruz. Halbuki bizim ipeklcrimi:z 
kalite itibarile o kadar güzeldir 
ki, bunlardan imal edilecek men
sucatın kolay kolay rakibi çıka

maz. Yalnız mesde bu gibi ipek 
kumaşlan boyamak ve te:ıyinatını 
yapabilmek meselesidır · 

Maamafih m emlekdimizd,,. i
pekten imal edılmekte olan ipek 
hahları tetkik edenler bu işin de 
mümkün mertebe kolaylıkla yapı· 
labilecetine kanaat basıl edebilir· 
ler. 

İpekcilil& ve İpek mensucat sa· 
nayiinin ileri gidebilmesi için Zi-

la bilirler. 

İ~te bu suretle her ıene hariç
ten ithal ettiğimiz iki milyon türk 
lirasından fada ipekli kumatlann 
hiç olmazsa bir milyonu memle
ketten temin ve tedarik edilmit 
olur. 

İpekli modaaı kadınlardan er• 
keklere de geçmitdir. Bu yüzden 
ithalat git gide arttmaktadır. Hal• 
buki erkeklere mahsus ipekli gi
yim eşyasını kadın ipeklilerinden 
daha ko,ayhkla memleket dahıl iu

de imal edebiliriz. Bu iti ipek ye
tiştiren mıntakalardan başlayarak 

oufosu keıif mıntakalara kadar 
tamim ettirmelidir 

Bu suretle memlekette yeni
den ve ehemmiyetli nisbelte 
iş hacmınl genişletmiş olacağımız. 

gibi, mühim bir sanayi ıubeıinia 
de Türkiyede teessfiı etmeıioe 

yardım etmit oluruı. 

-·--Fransa ile Ticaretimiz 
937 tarihli Türk • Fransız mal 

mübadelesine ve b~dellerinin tes
viyesine ait ticaret avenantı ile te
diye anlatmasıııın bu temmuzun 
birinci giinünden itibaren feshedil
mesi için karar verilditi teblit e· 
dilmittir. Ayni tarihli ticaret ve 
aeyrüıefain muahedesinin h6küm· 
leri bakidir. 

- -·----ispanya Yumurta 
istiyor 

fıpanyada ikhıadi vaıiyetin nor
mal bir tekle girmiye batlama• 
üzerine bu memlekete Türk yu
murtalannm ithali için yumurta 
ihracatçılanmızla görüımelere bat· 
lanmıthr. Barselonadan bir firma 
Türkiyeden yumurta ithal etmek 
iıtediğini alakadarlara bildirıl· 
mittir. 

Xorvtç zeyfırıya?Jı uliyoı : 
Norveç tahlilit liboratunrında 

yapılan tahlillerin raporlarına gö
re, Edremit zeytinyağlarından yil:ı.· 
de yanm vo yüı:de bir aaid rıi•be· 
tini ihtiva edenlerinin Norveç ba
lık konserve aanayiinde kullanıl

mıya elverıtli oldutu neticeaine 
varılmııtır. Resmi bir liboratuva· 
nn aldığı bu netice alakadarları 

ıevindirmiı.ır. Fiyat meıelelerinde 
anlatma oldutu takdirde bu kali
teli zeyt nyatlanmızdan Norveçe 
ihracat yapdacakbr. 

a) MUNAKASAL R 
-

inşaat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

Erzurum Valiliğinden : 

Erzurum viı~}etinde yeniden yapılmakta olan ilk okul bi
na ~ının ikmnli il'~aatı kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarıl

mıştır. 

Vahidi kıyasi tial üzerinden mttbammen bedeli 65000 li
udır. 

thale~i 30.6 '>39 cuma günü saat 15 de hükumet konağı 
içinde Daimi Encümen odasında yapılacaktır. 

Mu' akkot teminatı 4500 liradır. 
lsteklıler ek&iltmeyc girebilmek için ihale gününden Hekiı 

gün evvrl Vi 'lyete mür6caatla bu ioi yapabileceğine dair veai
ka alması m"cburidir. 

ls!ek!iıer teklif mektublannı ihale 
cumn günü EaRt 14 de kadar eksiltme 
mukabilinde teslim edeceklerdir. 

günü olan 30.6.939 
komisyonuna makbuz 

Post da vuku bulacak gecikmeler kabul edilmeı. 

· Çanakkale Mst. Mvk. Satınalma Komisyonundan: 

Çanakkale mtistahkem mevkiinde ioıa ettirilecek bir 
hastane binası kapalı zarfla ekailtmeye konmuflur. 

İhalesi 26.6 939 pazartesi gllnft ıaat 11 de ÇaDakkale 
milıtabkem mevki satın alma komiıynounda yapılacaktır. 

Haatane binasının keşif bedeli 70931 lira 52 kuru~ o· 
lap muvakkat teminatı 5319 lira 00 kuruştur. 

Haatane binasına ait hususi ve fenni şartnamelerle pro
jeler Ankarada M. M. V. emakin inşaat şubesinde göri· 
lebilir. Ve bir de İstanbul, lzmir levazım amirlikleri satı• 
alma komisyonlarında görülebilir. Mezkur ıartnameler ve 
projeler Çanakkale milat. mvk. intaat ko. da 350 kuruı 
mukabilinde alınabilir. 

BoınoYa Belediye Riyuetinden: 

Berıaova balilauır haritasına illye edilecek 100 dekar-



16 Haziran 1939 Mh.alcaıa Gazetem - ----
Bu gün ilan olunan münakasa ve müzayedeler Listesi 

Cinai Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri 

A) Münakasalar 
ıntaat, Tamirat, Nafia lfleri, Malzeme Harita -- ----~...-

Çaaakkalede ba1tane binaıı İnf. (fart. 
3.50 k11.t 

Bornova halihazır harita11 teraimatı 

ilk okul bina11nın ikmali inş. 
Lüleburgaz-Pınarbi1ar yolunun arasında 

betonarme köprü inş. 
Gazhane ilivei inf. 
Ahır int• ve mezbaha tamiri 
Gerze bakım evi inı. (tashih) 
Glmüı Hacıköy bakım evi İDf. (tashih.) 
Ank. Atatürk liaeıi teıisatı (tart. 710 kr.) 
Ank •• -K. Hamam-Gerede yolunun ara· 

sında şoıe ve sınai imalat işi 
Aak. iıtuyonundaki umumi idare binası

nın harici badana ve boy&11 v .ı. te· 
mizleme ifleri 

Kapalı z. 

Paz. 
Kapalı z. 
Aç. ekı. 

" ,, 
Kapalı z. 

" ,, 
" 

Aç. eki. 

Su projeıi tanzimi Paz. 

70931 52 

HOO -
65000 -
1647 79 

827 81 
868 92 

78815 49 
81157 8.1 

141969 21 
54683 88 

3003 -

2500 -

5319 90 

75 -
4500 -

123 58 

5190 -
5037 89 
8348 50 
3984 19 

225 23 

Çanak Mst. Mvk. SAK. 

Bornova Belediyesi 
Erzurum Valiliği 
Kırklareli Vilayeti 

Bulancak Belediyeıi 
,, ,, 

inhisarlar U. Müd. 

" " Nafıa Vek. İmar işleri _ Reiı. 
Ank. Valiliji 

D. D. Y. 2 ci itlet. Ank. 

Ank. Belediyeler İmar Birliti ve 
Bayburt Belediyesi 

Haçlar, Kllnlk ve ispençiyari al6t, Hastane Lvz. 

Eczayı tıbbiye: 160 kalem Aç. ekı. Kayıeri Vil. İıt. Sıhhat Müd. 

81aktrlk-Havagazı-Kalorlfer ,ıeslsatve malzemesi) 
.. -....... - ------- ----·-----

Elektrik tesiutı malzeme ve ampulleri: 
28 kalem 

Ampul: 5500 ad. 
Elektrik malzemesi: 39 kalem 
Zile Kazuında elektrik teıiıatı ve s:ınt· 

ral bina11 İnf. (ıart. 10 L.) 

Aç. ekı. 

,, 
Paz 
Kapalı z. 

15ı5 95 

1705 -
91 48 

47748 60 

Matbaa l9lerl- Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Matbu eyrak ve defterler: 49 kalem 
Kırklareli gazeteli tertib ve tab'ı ıfİ 

(1 aenelik) 

Nakllyat Bofaltma - YUklatme _ ___. ~. -~- -

Aç ekı. 750 -
1000 -

Efya, erzak ve malyeme nakil 3020 t. Paz, 
(temd.) 

Mahrukat, Benzin, Maklneyağları v.s. 
Kok kömtlrü: 70 t. 
Motorin: 140 t. (temd.) 

,, 2.50 t. 

MUtaterrlk 

Lokomotif metab: 1200 t. 
KGlçe kalay: 50 t. (prt. 2 gurup için 

345 krş.) 
Yuvarlak dört köıe yauı huıuıi takım ve 

kalem çelikleri ile aıkı yayı için kanal· 
h çelikler 

Mikroıkop Zayii marka: 50 ad. (temd.) 
Kesme paket taşı: 20000 ad. 
Elektrik ıebekeıi demir ve inıaat malze

mul 9 kalem 
Beyaz bam demir: 75 t.-çelik demiri: 

600 t.-temper bam demir: 45 t. 
(prt. 240 krş.) 

Balut: MOO m 3 
Perçin çiviaine göre bakır pul: 60 k. 

(tubib) 

Erzak, Zahire Et, ve Sebze· 

Taze fuulya: 4200 k.-pathcan: 4ıOO k.
bamya: 1680 k.-tomateı: 4940 k.-ta
ze biber 336 k. 

Taze fuulye: 7,2 t.-pathcan: 7,2 t.
bamya: 2880 k.-tomate•: 8640 k.
taze biber: 574 k. 

Taze fuıılye: 3,6 t.-pathcan: 3,6 t.
bamya: 1440 k.-tomateı: 4320-ta&e 
biber: 288 k. 

Taze fasulye: 8,4 t.- patbcan: 8,4 t. 
bamya: M60 k.-tomates: 10080 k. -
taze biber: 873 k. 

Satır eti: 120 t 
Sadeyat: 40 t. 

,, 3.1 t. 
Sıtır eti: 160 t 
Sat 
Koyun eti: 1 O t. 
Taze faıulye: 9 t.-patlıcaa: 9 t.- bamya: 

3,6 t.-tomateı: I0,8 t.-taze biber: 
720 k. 

Taze kabak: 7250 k.- taze fuulye: 23930 
k.- pathcan: 19,5 t. -tomateı: 25 t.
taze biber: 1,3 t.- tue bamya: 7750 k. 
~ da ahnacaAı ilin edilen 6 kalem 

1ebze almmaaıudan urfınazar edildi 
Saman: 50 t. 
K. ot: 60 t. 
Tase faaalya: 18 t.-tue kabak: 5 t .•tue 

10tan: 7 t. 
Sadeyat: 3,2 t. 
Sıjır eti: 30 t.·•adeyaf: 4,5 t. 
Enak (DarGlaceze içia): 23 kalem 
Ekmek: 12 t •koyan eti: 6,5 t.·•Gt: 5,5t .")'O

tvt: 3,5 t.·piriaç: 3 t.·1adeyat: 700 k. 
tüer: 1,5 t ... abu: 600 k. 

Aç. ekı. 

Paz. 
Kapalı z. 

1645 -
12600 -
17000 -

Kapalı z. 296500 -

" 
68936 25 

,, 5986 -

Paz. 7990 -
Aç. ekı. beh. O CJ7 

,, 

Paz. 

Kapalı z. 
Pu. 

Aç. ekı. 

,, 

" 

,, 

765 70 

48000 -

49920 -
114 -

sn so 

1644 ~7 

866 88 

1918 62 

Kap ah 
,, 
,,. 
,, 

z. 22500 -
37600 -
34650 -
32000 -

Aç. ekı. 
Paz. 
A~. eks! 

,, 

açık ekı. 

" 
" 

1890 -

4751 50 

750 -
1200 -
1920 -

pas. 3200 -
"· o,ı a H o,82 

1354 25 
açık eka. 

128-
13 72 

3582 -

Tire Belediyeıi 

İıt. Vakıflar Direk. 
Tophane Lvz. SAK. 
Zıle Belediyesi ve Takıim Ayyıldız 

Palaı Muhendiı Hasan Halet 

İzmir qrefpaşa Hutaaeıi 
75 - Kırklareli Viliyeti 

123 75 

1275 -

15610 -
4696 81 

Ank. Lvz. SAK. 

İzmir Emrazı Sariye Hut. 
Gireson Belediyesi 
lı.mir ,, 

D. D. Y. Ank. Ye Haydarpaf• 
,, ,, 

448 95 D. D. Y. Haydarpqa 

600-
105-

M. M. V. SAK 
Bornova Belediyesi 
Tire ,, 

3600 - Aık. Fabr. U. Mild. SAK. Ank. 

3744 - D. D. Y. 4 cü İfletme Kayıeri 
8 51 lnbi .. rlar U. Mtıd. 

65 82 bmir Lvz. SAK. 

123 33 

65 02 

143 90 

1687 50 
2820 -
2598 75 
2400 -

141 71 

356 37 

57 -
90-

144-

240-

102-

,, ,, 

" 
,, 

,, ,, 

. 
Erzurum Ask. SAK. 
Samsun Tümen SAK. 
Bahkeıir Kor. 

0

SAK. lsL Ank. Lyı. 
Erzincan Ask. SAK. 
Çocuk Eılrgeme Koram. Ank. 
Tophane Lvz. SAK. 
İz rr.. ir Lvz. S.A.K. 

" ,, 

" " 
i.t. Komut. SAK Fındıklı 

,, " 
Bahkeıir Aalc. SAK 

Giruun ,, ,, 
Salif ke Jaadr. Okulu SAK 
lzmir Belediyeıl 
bmir Emrazı Saniye Haıt. 

Gün Saat 

26-6-39 11 -

6-7-39 15 -
30 6-39 15 -
28+39 15 30 

22-6-39 
22-6-39 
27-6-39 10-
27-6-30 il 39 
3-7-39 15 -
3-7-39 15 -

3-7-39 16 -

12-7-39 16 -

30-3-39 14 -

3-7-39 15 -
22-6-39 14 30 
30-6-39 10 -

29-6-39 11 -
28-6 39 15 -

19-6-39 l 1 -

30-6-39 10 -

30-6-39 16 -

1-8-39 15 30 
1-8 39 15 30 

li-7-39 il -

10-7-39 1 t -
21+39 10 -
30-6-39 14 -

4.7.39 15 -

29-8-39 15 -
28-8-38 14 30 

28-6-39 15 -

28-6-39 16 -

29-6-39 15 30 

29-6-39 15 -

7-7-39 15 -
4-7-39 10 -
4-7-39 11 -
3-7-39 15 -

28-6-39 10 -
20-6-39 15 -
28-8-39 15 30 

30-6-a& 15 -

5-7-39 15 30 
5-7-39 15 -

ao.6-39 11 -

1 ay ltiade 
17-6-39 9 -
llMl·l9 16 -
3().6.39 10 -

İstanbul Belediyesinden: 
Emioöoüode Abıçelebi mahallesinin Helvacı ıokatıod' 

427 inci adada 9 parsel 17/19 kapı numaralı abpp lıı:abY .... 
ne eDkazı 70 lira muhammen bedelle Hhhta çıkarıhnı...,. 
Buna a it şartname Zabıt ve Muamelat Mildlrlüıinde garl)r 
bilir. Taliplerin 5 l ı ra 25 kuruşluk teminat makbus ve7a aaek
tubile 19.6 939 pazartesi günü saat 14,30 Daimi Euclmdcle 
laaxır huluı:ımaları. 

lık gayri meskun sahanın ve diğer tersimatın iiaale.Iİ 
ııcarhk suretiyle 5.7.939 çarşamba gün •aat 10 da 
belediyesinde yapılacaktır. 

Muhammen bedel 1000 liradır. 
Depozito akçası 75 liradır. 
Şeraiti anlamak isteyenlerin Bornova ltelediyuiae 

raca atları. 

Bayburt Belediye Riyasetinden : 

2500 lira bedeli keşifıı su projesi pazarlık suretiyle 
tmeye Çlkarıl rnıştı r. Talı plerio ek::s ihme kanunu ahkamını 
men ifa ve ikmale mecbur oldukları gibi su mühendis ve 
tehassısı ol malan ş rltır . 

Belediyell"r imar birliğ i fon şubesinde bu hususa ait 
ıim edilen Pvrakı tetkik etmek yahut başka tafsilat almak 
t~yenlerin Ank ra·da Belediyt>l~r imar birliğine yahut Bay 
beledfre rıyasetine müracaatları ilan olunur . 

lıaçlar, Klinik ve ispençiyari alit, Hastane 

• • • 
160 kalem Ecı.ayı tibbıye alınacaktır. Bak, KayHri V 

ilinlarına. 

~ektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve 

Tire Belediye Rei•liğinden : 

Belediyemiz milessesesi elektrik aboneleri ile t• 
ıinin 939 mali yılı malzeme ve ampul ihtiyacı 7 .6.919 
hinden 30.6.939 tarihine kadar 24 gün milddetle Ye a 
rı açık eksiltmeye konulmuıtur. 

Açık ekşiltmeye konulan malzemenin : 
Muhammen bedelleri 

lira kuruı Ciu ve nevileri 

l 525 95 Elektrik tuiaab malzdlf.' 
ampulleri 28 kalem 

765 70 Elektrik ıebekeai demir 
ıaat malzemesi 9 kalem 

isteklilerin yukarıda yazılı muhammen bedelle 
7 ,S nisbetinde muvakkat teminat akçası 939 takrim 
ait ticaret odaaı sicil kayıt vesikaları ile birlikte 
müddetinin sonuncu 9.6.639 cuma günli saat 14 te 
yemiz daimi encümenine gelmeleri ve bedelsiz olarak 
rilen müfredat listeleri ile fenni ve umumi ıartnameleıi 
mek ve izahat almak iıtiyenlerin de mliddeti ve çalıflll' 
atları içinde belediyemiz müeıaeaeıi m11baaipliiine 
caatları lüzumu ilan olunur. 

lstan~ul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonandd • 

Levazım eıya ve techizat ambarı için 39 kalem ele 
malzemesi 22.6.939 per§embe günü saat 14,30 da Top 
İstanbul Levazım Amirliği Satınalma komisyonunda p 
eksiltmesi yapılacaktır. K~şif bedeli 9 l lira 48 kuru§ k• 
minalı 13 lira 72 kuru§tur. 

Zile Belediyeıinden : 

Zile kazası merkezinde yapılacak elektrik tui 
santral binası inşaatı kapalı zarf uaulile ekıiltmiye 
muıtur. 

Eksiltme Zile belediye dairesinde 30.6.939 cuma 
saat 10 da teşekkül edecek ihale komisyonu tarafında' 
pılacaktır. 

Bu inşaatın keıif bedeli 477 48 lira 60 kul'Uf obıt 
Yakkat teminatı 3S82 liradır. 

istekliler birinci zarfın içeriıinde ticaret odası 
Ye mali itibar mektubuna ve Nafıa Bankanlığıadao 
Tokad Nafıa mildlirlliğilnde mllteıekkil komiıyondaa 
ıekiz gtln 6nce alınmıı mllteahbidlik vuikaıını ve i 
fenni mes'uliyetini kabul etmiı bir elektrik mtılı 
noterlikçe taıdikli bir taahhüdnamuiai ihtiYa edec 
kinci zarfın içinde muvakkat teminat mekbııba ile 
mektubu bulanacaktır. 

istekliler fazla malümat almak için ihaleden aac' 
gün Zile Belediyesine ve Ankarada Belediyeler imar 
ti Fen Şef1ijıne ve latanbulda Takıim Ayyddız Paı.f 
mara 3 te mlihendia Haaan Halid lfıkpınara m 
proje ve plADlan 10 lira bedel makabiliDde alabilirl 



Kapalı z. 14550 -
açık ekı. 787 50 

8 Müzayedeler 

tırıa makinesi, molakıör, fenni yayık Aç. art. 
"e tobam ilaçlama makineıi (temd.) 

benzin tenekeleri 
ankazlan Aç: art. 285 -

'rd marka otomobil ,, 
p kahvehane enkazı 70 -

tbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

İzmir Eşrefpaşa Hastahanesinden : 

E~refpaşa hastanesi 939 mali senesi için yaptırılaçak olan 
lira muhammen kıymetli 49 kalem matbu evrak ve def

ler 14.6.989 tarihinden 29.6.939 tarihine kadar on beş gün 
ddetle açık eksiltrnPye konulmuştur. Taliplerin numuneleri 
§artnameyi görmek üzere her ~iin ha!!tane heyeti idaresine 
~tacaatları ve ihale günü olan 29 6.939 perşembe gün ti saat 
birde vilayet encümenine müracaatları ilaa olunı.ır. 

Kırklareli Dami Encümeninden : 

Haftada iki defa neşredilecek olan viliyet re.smi gaze
İtıin 939 mali sene sonuna kadar tertip ve tab'i 28.6.939 
lamba günü saat J 5 te ihale edilmek üzere yeniden ek

eye çıkarılmııtı. Bu müddete ait muhammen bedel 1000 
'dır. Şartnamesini görmek ve eksiltmeye girmek isteyen
hı 75 lira muvakkat teminat makbuz veya mektubu ile 
likte Kırklareli Daimi encümenine müracaatları ilan olu-

kat, Benzin, Makina yağları v. s. 

lzmir Belediyesinden : 

Otobftı iıletme idaresi için 250 ton motorin satın ah
ı bnşkitiplikteki şartnamesi veçhile kapalı zarflı ek
e.ye konulmuıtur. Muhammen bedeli 17 bin lira olup 

1 
lesi 30.6.939 cuma günü saat 17 dedir. 2490 sayılı ka
tın t3rifatı dahilinde hazırlanmıı teklif mektupları ihale 
ti aıami saat 16 ya kadar enc6mende riyasete verilir. 
5 liralık m11vakkat teminatı 6ğleden sonra kapalı olma· 

binaen öğleden evvel iı bankuına yatırılır. 

• • • 
225 t : Zonguldak kriple maden kömürü ile 100 t. kok 
ilrü alınacaktır. Bak. Gilıel Sanatlar Akademisi illoına. 

Bornova Belediye Riyaıetinden : 

Bornovada yaptırılacak kaldırım için 20 bin keıme pa· 
blfı açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
Eksiltme 21.6.939 çarşamba giinii aaat IO da Bornov~ 

tdiyesinde yapılacaktır. 
Beher taıın muhammen bedeli 1 kuruıtur. 
Depozito akçaaı ıor> liradır. 
Şeraiti anlamak iıtiyenlerin Borno•a belediyesine mi
tları illn olunnr. 

M. M. VekAleti Satınalma Komisyonundan : 

~üteahhit nam ve hesabına 9.6.939 saat 11 de açık ek
~ e suretiyle satın alınacağı ilan edilen 7990 lira tahmin fi-

50 adet Zayis mikroıkobuna istekli çık.madığmdan bir ay 
11lda poıarhkla alınacağı kararlaştırılarak pazarlık günü o-
~ 10 temmuz 939 pazartesi günü saat 11 tesbit edilmişiir. 
hk teminatı 600 lira olup prınamesi bedelsiz olarak. M. 

'i. SatınaJma Ko. da görülür. ı 

·ti Fabı-ikalar U. Müdürlüğü Satına!ma Komisyonundan : 

75 ton beyaz ham demir, 600 ton çelik demiri, 45 ton 
~er ham de~ri. 
l'ahmin edilen bedeli 48,000 lira olan cins ve miktarları 

· ~tıda yazılı ü~ kalem demir DJalzemesi Askeri Fabrikalar 
lidürlüğü Merkez Satmalma Komisyonunca 4.7.939 sah 
saat IS pazarlıkla ihalt! edilecektir. Şartname 2 Jira 40 
t rnukabilinde Komisyonundan verilir. Mavakkat teminat 
liradır. 

Devlet Demiryolları İşletme U. Müdürlüğünden : 

~ubammen bedeli 5986 lira olan muh'telif cins ve eb'adda 
• '~lak, dört köıe, yassı hususi takım Vt'! kalem çelikleri ile 

~ayı için kanallı çelikler 13.7.939 peroembe günü saat 11 
Ydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafından 
' ıarf usulile satın alınacaktır. 

' &ıı iıe girmek iltiyenlırio 448 lira 95 ku.r•ıluk muYBk-

Milnakua Gazeteıi 
w-~ 

1091 25 Kayıeri Aık. SAK 28-6-39 16 -
50 - Kayıeri Tayyare Fabr. SAK 27-6-39 13 -

!nhi1arlar Çamalb Müdürliiğü 19-6-39 14 -
58 05 lımir Orman Çevirge Möd. 3fl-6-.i9 14 -

Kırklareli Vilayeti 21-6-39 15 -

İıt. Komut. SAK. Fındıklı 19-6-39 16 -
70 - Aak. Belediyeıi 27-6.39 

İst. Belediyesi Taksim Milli Garaj 19 6-39 14 -
5 25 n n 19-6-30 14 30 

kat teminat ve kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muh
tevi zarflarını ayni gün saat 10 na kadar Komisyon ReisJiğine 

vermeleri Jizımdır. 
Bn işe aid şartnamı>ler Komisyondan parasız olarak da· 

1 ğıtılrnaktadır. 

j * • • Muhammen bedeli 296,500 lira olan 200 ton lokomotif 
metali ile muhammrn bt-d ı> li 68.936,25 lira olan 50 ton külçe 
kalay 1 ağustos 1939 sıılı günü saat 15,30 da kapah zarf usu
lü ile ve ayrı ayrı ihale edilmek üzere Ankarada idare biua· 
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin metal için 15.610 kalay için 
4696,81 liralı k muvakka t teminat ile kanunun tayin ettiği ve

' sikalan ve teklifleri ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon 
Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartn~meler 3-15 kuruşa Ankara ve Hnydarpaıa veznele· 
rjude satılmaktadır. 

• • • 
Elektrik şebekesi demir ve inşaat malzemesi alınacakhr : Bak 

elektrik sütununda Tire Belediyesi ilinına 

Uileborgaz Tümen S ıı trnaJma Komisyenundan : 

6 6.939 da kapalı zarflR ihalesi yapılacak olan Hayrabolu 
Sv. alayının 37 ton sığır etine talip çıkmamasından mezkur ih
tiyacm 16.6.939 cuma günfi saat 11 de pazarhka ihalesine 
karar verilmiştir. İsteklilerin Lüleburgazda Tümen Satınalma 

1 Komisyonuna gelmeleri. 
1 • • • 7.6.939 çarşamba günii saat 15 de kapalı zartla eksilt· 

mesi yapılacak olan Kaynarca ve Hayrabolu Sv. alaylarının 
dört yüz beşer ton kuru otuna talip çıkmamasından be alay
ların otunun 19.6.939 pazartesi günü eaat 11 de paz rlıkla 
satın alınacaktır. İste~lilerin kanuni vesıkalaril~ belli gün ve 
saatte Ltılehnzgaıda Tümen Satına!nıa Komiı;yonuna gelmelni. 

• • * 8.6.939 gfinö ihalesi mukarrer Bahae::ski Sv. alayının 
540 ve topçu taburunun 405 ton kuru otuna talip çıkmama. 
sından 22.6.939 perşembe günü saat ı 1 de Lülebor~azda Tü 
men Satınalma komisyonunda pazarlıkla ihale edileceği . 

* • • Kaynarca S v. alaynınıu 32 ton sı~ır etine 5,6.939 
tarihi1lde kapalı zarfla yapılan eksilmesinde teklif edilen 25 
kuruı 72 santim fıat pahalı görüldüğünden bu miktar et 19.6. 
939 pazartesi günü saat 15 de Lüleburgazda Tüm Satınalma 
Komisyonunda pazarlıkla satın alınacaktır. İsteklilerin Komisyo· 
nuna gelmeleriri. 

İstanbul Komutanlığı Satmalma Komisyonundan: 

Çatalca müstahkem mevki hirlikleri için şerait ve evsafı 
dahilinde 50,000 kilo saman satın alınacakllr. Açık eksiltme 
ile ihalesi 5.7.939 Çarıamba günü saat 15,30 da yapılacaktır. 
Malıammen kıymttti 750 liradır. llk teminıstı 57 liradır. 

• • * Çatalca müsı alıkem mevki hirJikİeri hayvanatı için 
ıerait ve evsafı dahilinde 60,000 kilo kuru ot satın alınacak
tır, Açık eksiltme ıle ihalesi 5.7.939 çar§amba günü saal 15 te 
yapılacaktır. Mulıamı:ı en kıymeti 12tı0 liradır. İlk teminatı 90 
liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

lsti~NBUL BELEDİYESİNDEN 
Tahakkuk ve tahsil şubelerinde mevcut defterlerin tamir ve 

teclidi açık eksiltmeye konmuştur. Buna aa şar tname Zabıt ve Mu
amelat Müdürlüğünde görülebilir. Muhammen bedeli 1632 lira 60 
kuruştur •. Taliplerin 122 lira 45 kuruşluk teminat makbuz veya 
mektuplarile yevmi ihale olan 27-6.939 Salı günü saat 14.30 da 
Daimi Encüme~de hazır bulunmaları ilin olunur. (4146) 

-

2
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Kayseri Vilayetinden : 
Kayteri memleket Hastahanesine muktazi 160 kalem eczayı 

bbbıye açık eksiltmeye konulmuı ve talipler tarafından verileeek 
bedel haddi layık aörüldüt6 takdirde 12.7.939 çartamba günü aaat 
18 da ihaie1inin icraı;ı mukarrer bulunmuş olmakla taliplerin ıe
raiti anlamak ve liıteyi aörmek üzere lıtanbul Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Müdilrlütilne ve Kayaerıde Encümeni Viliyete müraca
aUan i1h oluDur. (4284) 1-4 

16 Haziran 19.19 

1 - Şartnamesi mucibince 8 ve 2 numaralı teknelere 
vazedilecek makinelerin montajı işi pazarlıkla eksiltmeye 
konmuştur. 

il - Birinci .. inin muhammen bedeli (1000) muvakkat 
teminatı (75) lira ve ikincisinin muhammen bedeli (950) 
muvakkat teminatı (71,251 liradır. 

IU - Pazarlık 26.VI 939 pazartesi günü saat 15 de 
Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komis
yonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden para
ıız alınabilir. 

V - istekliler eksiltme için tayin edilen gün ve- sa

atte % 7,5 güvenme paraıile birlikte mezkur Komisyona 
gelmeleri. ( 4065) 2-4 

••• 
1 - Şartuamesi mucibince 75.000 adet yüz kiloluk 

üzQm çuvalı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
il - Muhammen bedeli 3 ~ .500 muvakkat teminat pa

rası (2362.50) liradır. 
111 - Elisiltme 19.Vl.930 pazartesi günli saat 12,30 

da Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Ko
llllİsyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün Levazım Şubesi veınesile 
lzmir ve Ankara Baımildilrlüklerinden (157) kuruı mukabi· 
linde alınabilir. 

V - Münakasaya gireceklerin mühürlü teklif mektup
larını Yo 7,? güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale saatinden 
bir saat evveline kadar mezk6r Komisyon Baıkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri lhımdır. (3838) • 4-4 
ZE5 5 5X's 7E 

İstanbul jandarma 
1

Satınalma Komisyonundan: 
Cinıi ve miktan 

Yüz bin kilo kösele 
Elli bin kilo sarı vaketa 
On bin kilo ıiyah vaketa 

Tahmin 
bedeli 

Lira Kr. 

16.5000 00 
125000 00 
25000 00 

lık 
teminab 
Lira Kr. 

315.000 00 16.350 00 
1 - Cinai, miktarı, tahmin bedeli ve ilk teminab yukarda ya· 

zıh üç kalem kundura malzemeıi kapalı zarf ekıiltmeıile 17.6.939 
cumartesi gilnü taat 11 de Gedik papdaki lıtanbul Jandarma Sa
hnalma Komiıyonunca ıaha alınacaktır. 

2 - Şartname 1575 kuruı bedel mukabili adı ıeçen komiıyon
dan alınabilir. 

3 - İıteklilerin 2490 .. yılı kanuna gare tanzim edecekleri ka
palı zarf tekliflerini ihale aünü ıaat 10 a kadar komiıyona verme· 
leri ve makbuz almalan. (3678) 4-4 

Gümrükte eşya satıhyor 
İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden; 

51 kilo mOstamel y6n caket, yelek, pantalon 1831 kilo cilih 
dütme 8 kilo madeni telli ipek harç 86 kilo lpek menıucat 381 
kilo cilalı aellolil parçaları 247 kilo keten kemer fitenklik 40 kilo 
adi rep~rtuar 19 kilo ipek kordela 68 kilo adi mektup zarfı 48 kilo 
bikarbonat daıiit 71 kil~ miiıtabzarab tıbbıyeden Lizol evanı 1130 
adi demir atırlık 10 kilo lutikli pamuklu ıerit 28 kilo pantalon 
atkısı 5680 kilo adı cam f ite 430 kilo adi buktll 35 kilo deri eti
ket 600 kilo kuilmemit yazı kitıdı 5 kilo yün meoıucat 27 kilo 
iplifi boyalı pamuk mensucat 10 kilo komple ainema cihazı hak
llındaki taht ilinımıı 2.6.939 ıünlü Son Telıraf i"aaetesindedir. 
İstekliler bu ıazeteyi okuyarak 1atııa ıelmeleri ilin olanur. 

(42'.!0J 

Güzel Sanatlar Akademisi 
Arttırma, ve Eksiltme Komisyonundan: 

1 - Güzel sanatlar akademiıi için açık ekıiltme uıulile ,,225" 
ton z~nguldak Kriple maden kömürü ile ,,100" ton kok kümürü 
alınacaktır. 

2 - Kt-iple kömürünün Heyeti Umumiyuinia muhammen fiatı 
,,3498,75", muvalrlr&t trminat miktarı ,,262,58" lira, kok kömürilnü• 
iae muhammen fiatı n 1805", teminat miktarı da ,, 135,38" llradar. 

') - Buna ait şartnameler bedelsiz olarak Akademi İdare.in-
den abnabilir. • 

4 - A~ık eluiltme 3 temmuır. 939 tarihine ruUıyan pazartHi 
günü ıaat 14 de Catalotluada Yükıek Mektepler M•haaebecilitin· 
de yapdacaktar. 

5 - Eksiltmeye ittirak edeceklerden kanunun aradıtı ve1ika
lar aı baıka 939 mili yılına aid Ticaret ve Sanayi odaaı kitıdı da 
talep t dilecektir. (4269) 1-4 

imtiyaz aahibi n ya11 itleri DirektBrO : lamall Girit 

Bualdıtı 1•r : Muku Buımni, Galata 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujoiırd'hui 

Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Mode Prix Caution. 

d'adjudicat. ~timatif proviıoire 

Lleu d'adjudication et du 

Cahier des Charges 

Conatructlona - R6paratlons - Trav. Publlcs-Mat6rlel de Con tructlon-Cartogr•phl& 
... --.._.,_ .... jÇ - ~-.~ ----

Jours 

Constr. bitine hôp. i Çanak. (cab eh 320 P) Pli cach 
Dre11ement carte Bornovn <Jre a gre 

Com. Ach. Place Forte Çannkkale 
Municip. Bornovu 

Heures 

--- 2!!!5 

Müteahhitlerin Takvimi 

Cumarteıi 17.6.939 

Adala rea-ülatörü iııf. (Nafıa Vek.) No 1060 
Köst:le, snrı "e aiy.Jh vaketa (lat. Jandr. Komut.) No 1069 
Petrol (Ask. F •• br. Ank.) No 1076 
Soda, arap ıabuna (Deniz Lvz. Ka11mpafD) Ne 1013 
Zımpara bezi ,, ,, ,, No 1079 
Otoklav (MMV) No 1086 
Sargılık be'% ,, No 1087 

1 

1 

Achevement conıtr. batisse ecolı: prim. Pli cach 
Con.tr. pontıı en beton armee s route Lü· Publique 

70931 52 
1000 

6500) -
1647 79 

5~19 90 
75 -

4 00-
121 58 

Vil. Erzurum 
V ıl. Kırklareli 

26-6-39 l I 
5·i-39 10 -

30 6·39 15 -
28 6-39 15 30 

Memento des Fournisseurs 
leburga:ı-Pınarhiınr. 

Coaıtr. •nnexe aux depôts de petrole ,, 
,, icurie et rep. 11battoir " 

ır.abon manipulation Gerze (rectıf.) Pli cach 
,, ,, ,, Gümüş Hacıköy ,, 

(rectif .) 
lnıtall. Lycee Atatürk a Anlı. (cah eh 710 P) ,, 
Conatr. cbaussee et trav d' art ı rou te Aak.- ,, 

K. Hamam·Gerede 
Trav. nettoyage, badisrf!o1'nAge et peiolure Publique 

partie ut. biti11e Adm. Ank. 
Dre11ement projet adduction eau Gre a gre 

827 81 
868 92 

78815 49 
81157 ~3 

14!D69 21 
54683 88 

3003 -

2500 -

5190 -
5037 89 

8348 50 
3934 19 

225 23 

Muoicip. Bulancak 

n n 

Com Ach Econ Mouop. Kabatachc 

Minıs. Trav. Pub. Pres. Trav. Rest. 
Vil. Ank. 

2eme Expl. Ch. fer Etat Ank. 

. 
Uaion Rest .. ur. Mucicip. a Ank. et 

Muuicip. Bayburt 

22 6-39 
22-6-39 
27-6-39 10 -
27-6-.=\9 11 30 

3-7-39 15 -
3-7-39 15 -

3-7-33 16 -

.-..odult• Chlmlques et Pharmaceutlquea-lnatruments Sanltrılres-Fournlture pour Hopltau:. 

Produitıı pharmaceutiqueı: 160 lots Publique 

E1ectrlclt6·Gaz Cil•u .... u Central {fnstıtllatlon t Matarlel) 

Materiel et nmpouleı pr. İnstall elec.: 28 lotı Publıque 1525 95 
Ampouleı: 5500 p. ,, 1705 -
Materiel electrique: 32 lota Gre a gre 91 48 
lastall e1ectr. et conıtr. biti1Se centrale Pli c-ıch 4774S 60 

electr. a Zile (cah eh L 10) 

Travaux d'lmprlmerle - P!'peterıe 

Regiıtru et imprimeı: 49 loll Publique 
lmpreHion du journal Kırklareli pendaot 1 an 

Combu.tlble Carburant - Hullea 

750 -
1000 -

Coke: 70 t. 
Mot01ioe: 140 t. (aj) 
Motorine: 250 t. 

Publique 1645 -
Gre i ~re ı 2600 -
Pli cach 17000 -

Dlver• 

Fer bnıte: i5 t.-id. acier. f.00 t. id. Tem· Gre a gr~ 48000 -
per: 45 t. (cab eh P. 240) 

Balla1t: 39600 m3 Pli cach 49920 -
Clou İl boulon: 60 k. (reclif.) 
Pierre de taille: 20000 p. 

Gre a gre 114 -
Publiquc la p. O 07 

Materiel ea fer et de constr. pr. reıeau 
el~ctrique: 9 lotı 

,, 765 -

Metal pr. locomotive: 200 t. Pli cach 296500 -

Etain en lingot: 50 t. (cab eh pr. 2 grp. 345 P) ,, 
Acier road et carre pr. burin et outils spe- ,, 

ciaux et acier ondule pr. rusort de ıuapenıion 
Microıcobe marque Zeiu: 50 p. (aj.) Gre i ıre 

Prov1elon• 

Haricota ,,ertl: 4200 k.-.subergines: 4200 k. 
combeaux: 1680 k.-lomatu: <C940 k. -
poivre: 336 k. 

Publique 

Haricotl v.rt.: 7,2 t.-aubergiuea: 7,2 t.·com
beaull: 2880 k.-tomate1: 86~0 k.- poi•
re: 574 k. 

Haıicotı vertı: 3,6 t.-auberıioes: 3,6 t.
combeaux: 1440 k-tomate1: 4320 k.· 
poivre1: 288 k. 

Haricots verta: 8,4 t.-aubergine1: 8,4 t -
combeaull: 3360 k.-tomatu: 10080 k.· 
poivreı: 673 k. 

Haricots vertl: 9 t.-auberginea: 9 t -com
beaux: 3,6 t.-tomateı: 10,8 t.•poine: 720 k. 

Courge1: 7250 k.·haricotı verb: 23950 k •aa
bergine1: 19,5 t.-tomatea: 25 t.-poivre: 
3 t.-combeaux: 7750 k. • 

L'adjudioatioo qui deuit uoir lieu le 
24.6.39 pr. l'aehat de 6 lotı de 16-
ıumea a ete ADDUlte 

,, 

• 

" 

,, 

• 

Paille: 50 t. P11blique 
Fola: 60 t. • 
Haricob vcrtı: 18 t.-courgeı: 5 t.·oipo•ı: 7 t. ,, 
Beurre: 3,2 t. Gre a rre 
Vlaade de bceuf: 30 t.-beurre: 4,5 t. 
Proviıion pr. l "asile du pauvru: 2J lotı 
Pain, •iaade, lait, yogbout, rlz, be•rre, Publıque 

ıuore et ıavoo 

68936 25 
5986 -

7990 -

877 50 

1644 37 

866 88 

1918 62 

1890 -

4751 50 

750 -
1200 -
1220 -
3200 -

1354 25 

128 -
13 72 

3582 -

75 -

123 75 

1275 -

3600 -

3744 -
8 55 

105 -
70 -

15610 -

4fül6 81 
448 95 

600-

65 82 

123 33 

65 (J2 

143 90 

141 75 

356 37 

57 -
90 -

144 -
240 -

102-

V ıl. Kayseri Dir. Sante lıt. 12-7-39 16 -

Munic:ip. Tire 
Dir Vak?ufs lst. 
Com. Ach. lot. Tophane 
Municip. Zıle et lıııren. Hasan 

~0-6·30 
3-7-39 

22-6-39 
Halet 30-6.39 

14 -
15 -
\4 30 
IO -

Taxim, Ay Yıldız Palace 

Hôp. Eşrefprş1 lzmir 
Vil. Kırkl reli 

Hôp. M1tlad. Contag. lzmir 
Municip. Giresun 

,, lzmir 

Coın. Ach. Dir. Gen. Fab. Mil Ank. 

29-6-39 11 -
28·6-39 15 -

30-6-JO 10 -

30·6-39 16 

4-7-39 15 -

4eme Expl. Clı. fer Elal Kayseri 29-6-39 
Com Ach Ecoo. Monop. Kabatache 28-6-39 

15 -
14 30 
il) -

14-
Muoicip. Be rnova 26-6 39 

,, Tire 3!}-6-39 

Adro Gen. Ch. de Fer Etat Ank. 
C"issc H. paşa 

" lere Expl Ch. fer Etat H. pafa 

Ct1m. Ach Mioiat. Def. Nat. Auk. 

Co.n. Ach. lntend. lzmir 

" • 

"' " 

,, 

,, ,, 

,, ,, 

" ,, 

Com. Acb. Comm. Mılit. Fındıklı 
,, ,, 

Com. Aeb. Mılit. Balıkeair 
.. 
" 

,, Giresun 
Ecol. Geodr. Silifke 

Municip. Jzmir 
H6p. Malad. Contag. lzmir 

1-8-39 15 30 

1-8 39 15 30 
13·7-39 11 

10-7-39 11 

28 6-39 15 -

28·6-39 16 -

29-6-39 15 30 

29 6-39 15 -

28-6-39 15 30 

30 6-39 15 -

5-7-39 15 30 
G-7-39 15 -

30-6-39 11 -
dana un a:oiı 

17-6-39 9 -
lfJ·6 39 16 -
30-6-39 1 o ·-

Samedi 17.6.939 

Constr. regulnteur Adala (Min Trav. Pub) No 1060 
Cuir, vacbette jaune et ooir (Comm. Geodr. lıt.) No 1089 
Petrole (Fabr. MHit Aak.) No 1076 
Soude, uvon ooir (lnt. Mari t Ka11mpafı) No 1073 
Toile erneri ,, ,, ,, No 1079 
AutoC'lıwe (Min. Def. Nat.) No 1086 
Toile pr. ba::dage (~1io OH. Na t.) 1087 .,_.-ı,,m ....... ,... ____________________________________ .,,, 

Çay 
Cava 

Erzak ve Zahire toptan flatları 
İSTANBUL PiYASASI 

" 
315 Pirina 

,, il 28 
18 

1 
Çin • .ı.25 

800 
330 
320 

600 
600 

1000 
600 
500 

Sade yal 

1 

,, akkuyruk 
Hindiye 
Seyhan 

Kahve 

Patates 

Bursa taze nat. 
Karacabey taze nat. 
b.mir ,, ,, 

99 75 

7 50 

Antep 
Birecik 
Diyarbakır 

100 75 Kars (erimit) 
,. (erimemit) 

8 00 
Mardin -
Trabzoa Valdık.eblr -

,, Şarlı 

Urfa 1 taze 
Trabzon ,, 1 ., 

Pirin~ 

8 
" il ,, 

Ada pazar 
Aatalya 
Bombay yerli 

2'l 50 
25 50 
23 00 Kip yerli 
28 00 Toa ,, 

Bar1a (Beyazka11m) - 25 00 Velelalln 
,, (Kamoliaa) 
,, (Kırmızı) 

Yumurl• 
27 00 26 00 

,, (Penbe) 
,, (Viyolona) 28 00 

Edirne (Kamolina) 

27 00 iri sandıtı 
29 (JI Ufak ,. 

24 oo Zeytin 

1800 

' ,, (Kırmızı) 'l7 00 Birinci (937 maltı.) 22 
'l:l 00 ikinci ,, 18 ,, (Maratell.i) 

,, (Viyolona) 29 00 Üçtlncli ,, 
Meuin 21 00 22 00 Duble ,, 32 
Tosya 25 50 Birinci (938 mabı.) 23 

- ikinci ,, 2() 

t3 ()0 
Hindiye (ecnebi) 

S•bun Üçüacil ,. 18 
Zeytin yatıudan 1 29 00 30 00 Duble ,, 30 

ı--=~~-=-------------------------~ 1 Demir ve Madenlyat 

lstanbul piyasası 

Toptan llyatları 

Bakır 

Tahta ve yuvarlak 60 - 61 

Loaclra 
NeY)'Ol'k 
Partı 

Mllluo 

Çinko 

Dem ar 

17,50 - 18,- Ceaevre 

Amsterdam 

Berlia 

Camllk klSşebeat 1 1 
Dört köşe, lama yu, ıO 

- 11,50 BrGlael 

Mıhbk ıilme l l ,50 
- 10,50 

12,50 
10,-1 Putrel 

Siyab çember ıa 13,601 
10,50 YuHrlak çubuk 10 

K•rflce 

Galvanizli dilz 

" Sıyab 

olukla 

Kal•J 

Çabuk 

12,50 - 14 

20 - 2.5 
20,50 - 22 
13 - 18 

272,50 275 

Atiaa 

Sofya 

Madrit 

Vaf10•• 
Budapeıte 

BGluq 
Belarad 
Yokohama 

Stokbolm 


