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Umum Tüccar arın ve üte ah h iti erin m es le ki Organıdır 
r~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

KONOMi 
H BERLE 

~onguldak HUkUmet rikalarıua ,, Türle yağı" diyerek 
Konağının tamiri satmışlar ve gül yatlarımıza karşı 

tehir edildi umumi bir emniyetsizlik havnsı 

1 

uyandırmı§lardır. 
Aldıfımız malumata göre Zon- İkinci derecede bir sebep te, 

ldak hü~ümet kon~ğınm (çin~o j müteaddit müteşebbi,lcrin bir çok 
Ue) tecrıd amelyesı 3000 lıra lmznnlcrda çalışarak, ayni knlılc
tllc müteahhidine ihale edilmiş de yai' çıkaramamaları ve bir a
de müteahhidin zamanında işe hcınıo istediği kı:ıdar ayni evsafta 
llmaması yüzünden mukavele yağ bulamamu&ı olmuştur. 
edilmit ve bu sebeple işin aıa- Sumer Bank ve İş Bankaı.ı, bu 

ltne ıonuna kalması dolayısile ikinci mahzuru izale içıo, üç yıl 
'ıat iptal olunmuştur. 1939 ıe- evvel, yüz bin lira sarmayeli bir 

İ için bu işe dair ikinci bir ke- fabrika kurmuşlardır. Uikin bu 
:Yapbrılmakta olup ona göre fabrikada gül yağcıhğımızda hır 
. İaat isteoeeektir. Tahsisat gel- aksaklığa sebep olmuştur 
1nde yeniden münakasaya ko- Fabrika, bütün bir senede yal-
•akbr. nız 20-25 gün çahştıtı halde, dai• 

---•• • • mi memur kullandığı için masraf 
artmış, maliyet fiyatı yüluelmiştir. 

a) MijN ALAR 
lnşaat-Tamirat-~afıa iş ve Malzemesi-Harita 

Diyarbakır lskiin Müdürlü~ünden : 

Cinsj Mevkii Adcdı Mulınm. Cüveni İhale ihale 

Tek tip Göç· Bismil kazası-
men evı Çoltepe köyü 
,, ,, Özınen köyü 
,, ,, D. Bakır ıner· 

" 

kezi Matnıai 
köyü 
Karaba§ kö. 

bedeli % 7,50 şekli Tarihi 

100 7036l S278 K.z. 7.7.9$911 

50 342S6,5 2570 ,, ,, 8.7.939 11 

100 58082 4357 ,, ,, 10. 7 .939 J l 
30 26721 2005" " 11.7.93911 

300 

1 - Diyarbakır vılllyeti göçmen evl0 ri ıçin ke§if, pilin ve 
şarınam leri mucibince me\ l.i vt- nıikt.,rları, keşif b~d •llni ve 
ihale gün ve saatleri yukarda gösterilen tek IX köy tipi ker
piç, iı;keletli 300 adet göçcrH·n evinin inşaatı kapHlı zarf usulü 
ile ekı:ıiltmeye konulmn~tur. 

lapartamn lkl servet 
membaı : hallcıhk 

ve OUlyal cıllğı 
J.) lapartaoın halıcılıA"t pek eski 

lt.ınaaına ratmea, iptidadanberi 
'te ve sağlamlık itibarile en çok 
lan ve aranılan evsaftadır. 

lspıırta gül yağlarının bet arra
mı evvelce bir altan liraya satıl

dığı için, gülün kiloıu da köylü
lerden yirmi kuruşa kadar müba
yaa edilırdi. Buna alışaııt olau 
gülcüler, şimdi çiçeklerinin kilo· 
suna 4.5 kuruş verilmesini aıım
aamıılardır PiyaHdaki rekabet ba
aebile aülyağı fıy.ıtını arttırmak 

mümkün olamamaktadır. 

2 - lhalP. günleri her köy için ) ukardn gösterildiği üzere 
ve sırasiyle 7, 8, 10 ve 11.7.939 günleri saat on birdedır. 

3 - Ekı,;iltrne ve ihale işleri Diyarbakır iskan müdüriyeti 
binasında müte~ekkil komisyon tarafından yapılacaktır. 

4 - isteklilere usulen verilmesi lbım gelen ke§if ve ek
siltme, idari ve fenni şartname, plan ve buna müteallik evrak 
ve tatsilfitı her giin iskan müdür!üğünden alın bilir. 

o 

Burdur halıcılıjl ayni kabiliyeti 
trmişıe de dokumacılık aana
iakiıafı orada halıeılıtı, halıcı
bırakılmaıına sebep olmuş-

, iptidada ecnebi sermayesine da
ıı Isparta balıcıhtı dokuz 

•11beridir ki, sermaye itibarile 
1 bilgi ve eleman itibarile de ta

ea Türkleımittir. Dokuz ae
e•vel 20-50 bin lira ıermayeli 
~addit Türk halıcıları varken 

' Cln içlerinde sermayeleri 300 
liraya kadar yükıclen ve bir
ek ıuretile daha büyük işlere 

' nıek imkiuını bulanlar mev-
tir. 

iplik boyamak i~in Avrupadan 
İrtirilen Ara:ı.inden başka bütün 
teme de memleketimiz dabi

D tedarik olunmaktadır. 
auıün, iki bini lspartada, bini 
••rde olmak üzere üç oin hal• 
lbı vardır. Ecnedi sermayeye 
•t edildi§'i zamanlarda ıenede 
biu metre murabbaı hah do

lltırken şimdiki iıtihaalit 80-100 
nıetre murabbaı kadardır. Bu 
İif, yerlı sermayedarlarımızın 
'-ikıarda it çıkaramamitlarından 
tvellit değildır, Avrupa ve 
trikaya ihracatın zorlaşmaaın

ileri ,gelmektedir. 938 de Ame
' Franıa ve İngiltereye az mik· 

halı gönderilebilmiı en çok 
ihraç edilen memleket, Alma

' olmuıtur. 
hıracat kolaylaıtırılacak olursa, 
rta balıcıhğanın çok inkitaf 
•tine ıüpbe yoldur. 

GülyalJcılı!Jt 

lepartada bıılıyaa ve Burdur• 
l1ılsitaf eden gülyatcılıtı, bir 
İa~haleler gesırmiftır. 
Ciıı1atı aatııınıD Halıp çotal

• muyazı olarak, 324 ıene
D ltlbarea bparta ve Burdur 

Çeleıi ıülUiktea bağlıta, bal}
ll ıüllüj'e çevrilip durmuıtur. 

tan en mühim amili, gül yağ
a bize ıakip ıeçınen Bulıra

bdaki Kınnhk JlÜİ yağları ve 
tıları olmuştur. Bunlar ıaf yat
'-lızı alıp karıtlırarak, Alma

H dijer memleket .. uaı fab· 

-·----
Borsada kote dövizlerin 
mayıs '1939 ayındaki 

vasati çek flatları 

5 - J< ... kı;iltnıcıye j;tiruk edeceklerirı knnu nda rnur Y} en ve 
k~bule şayan olan % 7,5 güvenlerine ait evrakı ile ehliyetna
melerini ihtiva eden mektup)arını gayet açık ve okunaklı bir 
surette kapalı zarfla mühürlü olarak ihale saatinden bir saat 
önce komisyon başkanhğıda vererek sıra numarah makbuz al
maları lüzumu Win olunur. 

Gümrük ve İahiıarlar Vekale• 
tinden : 

J Temmuz 1939 tarihinden 31 Klirlng hesapları baki- il 
temmuz 1939 akşamına kadar iti- • 
bara alınması lazım gelen ve Bor-1 yelerı ve kredlll ithali-! 
aada kote olan ve olmayan döviz· ta tiit taahUtler ı 
lerin vasati fıatları aşatıda göıte • ----
rilmiştir. Türkiye Cumhurjyet Merkez 1 

İlin olunur. Bankasından alman hesap bülaıa-
Lira Kr. Sl\nlİm larına göre I0.6.939 tarihindeki 

1 Sterlin 
100 Dolar 

-- - - --- j kliring heaapları bakiyeleri. 
5 93 -

126 66 1 CETVEL 1 
100 Fransız frangı 
100 Liret 
IOO lsviçre frangı 
100 Florin 
100 Rayşmark 
100 Belga 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çek. kurumu 

3 35 50 
6 66 25 

28 48 25 
67 88 75 
50 80 50 
21 55 75 

1 08 875 
56 

ıoo Pezeta ı4 03 50 
25 
50 

ıoo Zloti 23 b3 
100 PeoiÖ 24. 89 
100 Ley 90 
100 Dinar 2 89 
100 Yen 34 62 

5u 
25 

100 İıveç kuronu 30 54 50 
100 Ruble 23 90 25 

Borsada kayıtsız döviz. 
larln mayıs t939 ayı

na ald vasati çek 
flatları 

Lira Kr. Santim 
.._._ -- ---

100 Danim.korumu 26 47 
100 Norveç ,, 29 79 
100 Filaud. markı 2 61 
100 Estonya ,, 32 59 
100 Rupi 41 21 

25 
50 
50 

Bu dövizler Boruda kayıtlı ol
madıklarından verilen fiatlar Ko
miıerlikço bir güı,a taahhüt ve 
meauliyeti tazammun etmez. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban
kasındaki kliring hesaplan borçlu 

bakiyeleri 

Memleket 

Belcika 
Çekoslovakya 

l 
Finlandiya 
Fransa 
Hol anda 
lngiltere 
ispanya 
İsveç 
İsviçre 
İtalya 

1 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
s. s. c. i. 
Yugoslavya 
Yunanistan 

Miktar T. L 
656,000 

3,168,3001 
777,4001 

3.500,5001 
702,600 ı 

11,593,500 1 
276,6001 

3,059,100 
823,7001 

2,271,700 
1,431,200 

644,200 
185,600 

J,056,600 i 
489,2001 
160,300 

CETVEL 2 

Muhtelif memleketlerin Merkez 
Bankalannda tutulan lı.liring be. 

saplanndaki alacaklarımız 

Memleket Miktar T. L. 

Almanya 
Estonya 
Letonya 
Yunanistan 
Lehistan 
ltaıya 

5,382,600 
36,900 
8,900 

16, IOO 
67,7(J0 
78,300 

Ankara Borsası 
19~939 

ÇEKLER 
Londra ~93 

Nevyork 126.665 
Pariı 3.355 
Milin o 6.6625 

CcneV'l'e 28.54 
Amsterdam 67.2575 

Bcrlin 50.82 
Brüksel 21.53 

Ati na 1.082.5 

Sof ya 1.56 
Prng 4.3375 
Madrit 14.035 
Varşova 23.8725 
Buda peşte 24.8425 
Bükreş 0.905 
Belgrad 2.8925 
Yokobama 34.62 
Stokbolm 30.53 
Moıkova 23.9025 

ESHAM ve T AHVILAT 

Sını - Erzurum l 19.68 
Sivas - Erzerum 3 ve 5 19.82 
1938 % 5 ikramiyeli 19.12 
Merkez Bankası 110.-

Taklit hiç bir zaman 
aslının yerini tutamaz 

MU NA KASA 
GAZETESi 
Rakipsizdir 

Çorum Valiliğinden : 

29.6.939 tarih perşembe günü saat 15 de Çorum Dai
mi Encümeni eksiltme komisyonu odasında 5! 13 lira 89 
kuruş keşif bedeli olan İskilip ilkokulu devamı inıaatı. 

İnşaatı açık eksiltme usulile eksiltmeye konulmuıtur. 
Mukavele eksiltme, bayındırlık işleri genel, husuıt -ve 

fenni şartnameleri, proje keşif hulAsasile buna mfiteferri 
ı diğer evrak Nafıa Müdürlüğünde parasız verilecektir. 

Muvakkat teminat 398 lira 54 kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektupları ve Çorum viliyetindea 

eksiltme tarihinden 8 gün evvel ahnmıı ehliyet ve 1939 
yılına ait ticaret odası vesikaları bulunacaktır. 

Kütahya Garnizonu Satınalma Komisyonundan : 

Kütahyada tayyare garnizonuna ıehir şebekesinden iti
baren yaptırılacak su tesisatı eksiltmeye konulmuıtor. 

Muhammen keşif bedeli 20125 liradır. 
Eksiltme 6.7.939 perıembe günU saat 11 de Kiltabya 

merkez komutanlığındaki komisyonumuzda yapılacakbr. 
Eksiltme kapah zarf usulile olacaktır. 
Muvakkat teminatı 1510 liradır. 
Keşif ve ıartnamesini görmek isteyenler iller glla, ek

siltmeye girecek olanlar da kanunun icap ettirdiği veaaik 
ve teminat mektuplarmı havi teklif mektuplarını ihale saa
tinden bir saat evveline kadar makbuz: mukabilinde komiı· 
yona vermiş bulunmaları. 

Mali ye V ekiletinden : 

Pazarh~a konulan ie : muntazam borçlar umum müdür
lük binasının raf 1nmiratı. 

Keşif bedeli: 920 lira 81 kuruştur. 
istekliler bu i~e alt §artnnme ve sair evrakı görmek ~e i

zahat almak için maliye vekaleti milli emlak müdürlüAüne 
müracaat edebilir. 

Eksiltme pazarlık suretiyle yapılacaktır. 
Eksiltme 10.7.939 pazartesi günü saat 15 de maliyı veki

leti milli emlak müdürlüğünde yapılacaktır. 
Pazarlığa girişmek: istiyenlerin 69 lira 10 kuru~ tutan te· 

ıninat akçasını yatırmış olmaları ve Nafıa Müdürlüğünden eh· 
liyet vesikası göstermeleri lazımdır. 

• • • Pazarlığa konulan iş: VekAlet bahçesinin çökmüt o· 
lan betonlarının tamiri. 

Keşif bf'deli : 997 ı:ra 50 kuruştur. 
lsıeklıler bu işe nit şartname ve sair evrakı görmek ve i

zahut nlmak için maliye vek!leti mili emlak müdürlüğüne mü
racaat edebilirler. 

Eksiltme pazarlık suretiyle yapılacaktır. 
1'.ksiltme 10 Temmuz pazartesi günü saat 16 de maliye 

~ vekaleti milli emlak müdürlüğünde yapılacaktır. 
Pazarlığa girmek İ!tiyenlcrin 74 lira 81 kuruo teminat ya· 

tırmaları ve Ankara Nnfın Müdürlüğünden ehliyet varakası gös· 
termeleri §arttır. 

• • • Paznrlığıı konulan iş: başvekilet karşısında bulunan 
havuz ile vekalet binasının balii borularının ve zat itleri ra· 
fJarmın tamiri. 

Keşif bedeli : 995 lira 15 kurootur. 
İsteklıler bu işe ait §artname ve sair evrakı görmek ve i

ıabat almak için maliye veklleti milli emlak müdürlüğüne mü· 
racaat edebilirler. 

Eksiltme pazarlık suretiyle yapılacaktır. 
Eksiltme 10 temmuz pazartesi günü saat 16 de maliye 

vpkaleLi ınılli emlak müdiirlüğünde yapılacaktır. 
Pazarlığa girişmek istiyenlerin 74 lira 62 kuruş tutarı mu· 

vakkat temıaat akçeQinin yatırını§ olmaları ve Ankara Nafıa 

Mudürlüğündt>n ehliyet varakası göstermeleri Hlzımdır. 

İlaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lev • 

Askeri Fabrikalar U. Müdür. Satınalma Komiıyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 32500 lira olan 50 ton gliserin 
Askeri Fabrikalar Merkez Satmalma Komisyonunca 26 6.939 
pazartesi günü saat 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şart
name 163 kuruı mukabilinde Komisyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminatı 2437 lira 50 kuruıtur. 



•• • u gün ilan sa ve m z ye eler L t 
~~-------------~~~~~--

Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

A) Münakasalar 

nşaat, Tamirat, Nataa işleri, Malzeme Harita 

Gazi bulvan ile Fevıi paş:ı bulvarı arasın- Aç. eks. 
da molozların kaldırılması 

Kb.ım Özalp bulvnnndn yap. yol tesviyesi 
K.ırıkkalede yap. in~. (şart. 108 krş.) " 
Çay deresinde yap. kanalizasyon: 400 m. Aç. eks. 

(1 ci kısım) 
,, dereıinde kanalizasyon yap. (2ci kısım) 

Düzce-Akçakoca tmısında yap. fersiyat ve 
ı;ilindirajı: 3500 m. 

" 
" 

Okul binası inş. (l kısım) Kapalı z. 
R:ıf ve havuz tamiri Paz. 
Yek.bahçesinin çökmftş olan betonlarının tamiri ,, 
Muntazam borçlar U: Müd. binasının raf ,, 

tamiratı 

Göçmen evleri inş.: 15 çift 
Defterdarlık bina ı içinde betonarme dö

şeme v.s. tamirat 
Amasya ka!abasını halıhazır haritalar lımı 

113çlar, Klin k v fspençmyart 

Gliserin: 50 t. (şart. 163 krş.) 

Kapalı z. 
Aç eks. 

Paz. 

1000 -

2200 -
21557 -
4300 

4300 -
2245 30 

17574 96 
995 15 
997 50 
920 81 

30000 -
97J6 02 

7000 -
• 

tane Lvz. 

32500 -

75 - İı.mir Belediyesi 

165 - " " 
1616 78 Ask. Fnbr. U. Müd. SAK. Ank. 
322 50 Balıkesir Belediyesi 

322 50 
168 47 

1318 12 
74 62 
74 81 
69 IO 

2250 -
732 -

525 -

" " Bolu Nafıa Mild. 

Kırşehir Vilayeti 
Maliye Vekl'lleti 

" " 
" " 

Çorum İskan Müd. 
iı.t Defterd;ırlığı 

Dahiliye Vek. ve Amasya Beled. 

3-7-39 16 -

3-7-39 16 -
6-7-39 15 -
5-7-39 15 -

5.7.39 15 -
26-6-39 15 -

3-7-39 15 -
10-7-39 15 -
10-7-39 15 -
10-7-39 15 -

6-7-39 11 -
6-7-39 14 -

30-6-49 15 -

2437 50 A1;k. Fabrikiılnr U Müd. SAK. Ank. 26-6-39 14 -

Elektrik Havaga:zı-Kalorl er malzemesi} --- ---
Ladik kasabası elektrik tesisatı inş. (temd.) - -
Lokomobil, gen erat ör, bileme makiııeıi 

v.ı. alat kereste fabrikası için 

Mensucat, Elbist:, itundura, Çama ır v.s. 
Elbiıe: 58 takım Aç. eks. 
Şapka: 58 ad. ,, 
Postal temizlik işleri ameleıi için: 1400 çift Kapalı z. 

Nakliyat Boş~tma - Yükletme 

Tuz nakli Aç. ekı. 

Mahrukat, Benzin, Maklneyağları v.s. 
Karışık odun: 50 t.-mangal kömürü: 5 t. 

sömikok: 25 t. 
Zonguldak kriple maden kömürü: 180 t. 
Oto için benzin 
Sömikok: 250 t. 
Ben:ıin: 3390 O litre 
Motorin: 90000 t. 
Kriple maden kömüıil: 100 t. 
Mangal kömürü: 1 t.-kriple kömürü: 300 

t.-odun: 125 t. 
Benzin: 1100 tene he 
O .iuo: 107 çeki-mangal kömürü: 1350 k. 

kok kömürü: 17 t. 

Mliiaferrlk 

Aç. ekı. 

" 
Kap~lı z. 

" ,, 
Aç. eks. 

Aç. ekı. 

"' 

Ateşe muk1tvim muhtelif tuğla ve harçlar: Pat.. 
149 kalem (şart. 756 krş ) 

Pamuk: 400 k. 
Kilometre taşı: 244 ad. 
Aleminyum mıuışon 3 m m: 20DOO ad.- Aç. eks. 

4 m/m: 80000 nd. 
Galon mantarı· 48X26 ebadında: 1000000 ad. Kapalı z. 
Şarap » 45X24 ,, 1000 {O ,, ,, 
Likör ,, 23X35 ,, 500000 ,, Aç. ekı. 
Duble cam 3 m m lik: 100 m2 ve ı m m ,, 

lik: 400 m2, adi cam 0,55X0,45X0,02 
ebadında: 8 sandık 40 adellık ve 0,55X 
0,45X0,01,5 ebadında 2 sandık 40 adet 

Muhtelif makkap kalem ve burgular Kapalı z, 
Soba borusu: 6000 ad. dirs k: 750 ad.- Aç. eks. 

deve boyun dirsek: 750 ad.-soba tab· 
lası: 120 ad.-maşa: 320 ad.-kürek: 
150 ad.-odunluk: 200 ad. 

Motopdmp: 1 ad. 

Erzak, Zahire Et, ve Sebze· ___ ...__ ~~ ... --
Sabun: 7 t. 
Yulaf: 3650 k. - arpa: 2672 k k. ot: 

4559 k. - saman: 5227 k. tuz: 10 k. 
Ekmek: 90 t. ( temd.) 
Ekmek (6 aylık) 
Sadeyağ: 500 k.-ıeker: 800 k.-ıabun: 

150 k. (temd.) 

,, 

Paz. 
Aç. eks. 

Paz. 

Paz. 

1015 -
145 -

6580 -

2827 87 

1237 50 

t. 14 50 
1.ı54 -
5500 -

50850 -
5450 -
2000 -

3355 -

151170 -

200 
514 85 

8000 -

10000 -
10950 -
4750 -
1170 -

10200 -

1200 -

Arp : 46~ t.-saman: 400 t. Kapalı :z. 23795 ve 
9000 -

Sığır eti: 37 t. (temd.) 
Kuru fa1ulye: 10 t. 
Patatea: 90,8 t. 
Sıtır e•i: 80 t. 

,, ,, 64,5 t. 
"' ,, 81 t. 
,, veya koyun eti: 144 t. 

K. ot: 276 t. 
Ekmek: 65 t. 
Ekmek: 34,2 t. 
Datlıc eti: 5,6-kuzu eti: 2,4 t, 

paz. 
Aç. eka. 
Pax. 
Kapalı z. 

" 
" ,, 
,, 

Aç. ekı. 

" 

1700 -
864 -

24000 -
193j0 -
18630 -
22320 -
11700 -

k. o 09,50 
k. o 48 
ve O 48 

Lô.dik Belediyesi 26·6·,')9 16 -
Çoruh Devlet O::nan işletmesi Re- 20-7-39 a kadar 

vir Amir. ve İst. Orman Çevirge Müd. 

77-
11 -

493 50 

İzmir Belediyesi 

" " lıt. Belediyesi 

212 10 İzmir İnbiaarlar Batmüd. 

92 81 

196 -
116 -
413 -

3754 25 
405 -
150 -

252 -
47 08 

B lu Orman Okulu Direk. 

Ünye Belediyesi 
Samsun ,, 
M. M. V. SAK. 
İst. Daimi Eocfimeni 

" " " Niğde Vilayeti 
Darüşşafaka Direk. Nuruosmaniye 

Niğde Vilayeti 
Liseler Muhaseb. Beyoğlu istiklal 

Cad. No. 349 

SSOS 50 Aık. Fabr. U. Müd. SAK. Ank. 

15 -
39 -

6Q{ı -

750 -
821 25 
356 25 
87 75 

765 -
190 -

90 

Bolu Orman Okulu Dir.tk. 
,, Nafıa Müd. 

P. T. T. Lv:ı. Müd. Ank. ve iıt. 

İnhisarlar U. Müd. 

" " 
" " Nafıa Vek. Malzeme Müd. Ank. 

p. D. Y. Ank. ve Haydarpafa 
Jst. Belediyeai 

Buldan Belediye.i 

İzmir Lvz. SAK. 
Balıkesir Ask. SAK. 

Çanak. Deniz SAK. 
Bolu Hapishane Müd. 

,, Memleket Hast. 

2609 62 İst. Belediyesi 

255-
64 -

1800 -
1451 50 
1397 25 
1b74 -
877 50 

251 60 
282 50 

Lüleburgaz Tümen SAK. 

. " 
" " Çanak. Mst. Mvk. SAK. 

" " " ,, " " 
Meraio Ask. SAK. 

" " DarÜHafaka Direk. Nuruosmaniye 
Liıeler Mııhasob. lstikl!J Cad. 349 

" " " " 

3 7-39 16 -
;;1-7-39 16 -
5.7.39 15 -

3-7-39 15 -

29-6-39 15 30 

26-6-39 15 -
26-6·39 15 -

8-7-39 11 -
5-7-39 15 -
5-7-29 15 -

26-6 39 15 -
30-6-39 14 -

26-6-39 15 -
5-7-39 14 -

10-7 39 14 -

29-6-39 16 -
6-7-39 15 -
7-8-39 16 -

11-7-39 15 -
ı 1-7-39 16 -
11-7-39 16 30 
7-7-39 15 -

4-8-39 15 30 
5-7-39 14 30 

28-6-39 15 -

21-6-39 15 -
5-7-39 15 -

12-739 9 -
27-6-39 10 -

9-5-39 itib. 1 ay 

5 7-39 15 -

27·6-39 11 -
1-7-39 11 -
1-7-39 11 -
6-7-39 11 -
7.7.39 16 -
7-7-39 16 -
5-7-39 15 -
5-7-39 15 -

30-6-39 10 -
5-7-39 14 -
5-7-39 14 -

. 

-- ~agazı,l(alorif_e!Jf esisat ve Mal;} 
Ladik Belediye Riyasetinden : 

14.6.9 9 tarihin e ihale edilmesi mukarrer olan kasabl 
clekb ik tesisetı inşaatının talip zuhur etmediğinden 26.6-"g 
pazartesi gdnfi saat 16 da a} nen evvelki ilanat ve şeraıt 7 
dahilinde ihale edilmek üzere temdit edilmiş olunduiu ili' 
olunur. 

Çoruh Devlet Orman işletmesi Revir Amirli§'inden : 

Borçknda kurulacak kereste fobrikaııı için cif Hopa lokoınobil 
ve aş~ğıda nded ve isim:eri yazıla ormancılık alnt ve edevatı satııı 
almacaktır. ·~ 

1 aded Lokomobil normal 200 beygir kuvvetinde, 1 elektfl 
generatör alternatif :&31 400 \•olt 40 KW. 4 (katrak) çerçeve açıklıl' 
85' -750-650-550 m m, 2 yuvarlak tezgal:ı masasız 600 m/m, 2 (pell" 
dula) duvar için, elektrikli 60U m/m, l şerit bıçkısı elektrikli olg
matik lüOO m m, 1 tomruk başkeseni elektrikli lfüıO m/m, 1 çapr.ı 
makine i elektrikli, 1 torna tezgahı JIJ011500 m}m orta tir, 2 bileOI' 
makinesi otomatik, J makkab makine kabiliyeti 1/.10 m/m, 2 tra~ 
misyon ve kalış kasnaklar (projeye göre), 1 nihayetsiz zincir na1'1'" 
yat için (projeye göre), l dekovil hattı bOO m/m (projeye göre!, 
1 yumurta tulaş mnkınesi, 1 prese (talaş balya tazyik maıdııı:"' 
1 talaş makinesı oıçak bileme tertibatı. 

Bu al.it ve edevaıa aid fenni şartnameler Ankarada OrJJJ,- l 
Umum Müdürlüğü, lstanul Ormnn Çevırge Müdürluğiı, Çoruh l)C' 

vlet Orman işletmesi Revir Amirliğinde görülür ve parasız. ahnabilit~ 
Vermek isuyenleriıı kntaloğ, furk lirası üzeriadeo son telı.l 

mektublıırım ıO temmuz HJ39 tarıbine kadar Çoruh Devlet OrJJJ-' 
İşletme.si Revir Amirliğine bildirmeleri • 

• * * 
55{)0 adet mpul alıoacaktır. Bak: Lıt. Vakıflar Diı·. iliolarıo•· 

4 - , ne:: .... ......,,,...,,,, 

' Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. -· --~---=,...-.~~--~-~--.~ 

D • .aü~şııiaka Direktönüğünden : 

Mali sere sonuna l.adaı· u ektebı- lüzumu olan 65000 kı1° it 
ekmek ve 1000 kil.> maugal 1.örufüü, 300000 kilo kriple ıl• 
125,000 kılo odun ınü.ıakasa ılc aunactığıudan ilk muva"1'•1 

temfrı..ıt ekuıck ıçm 480 lirn, muı.gal .köruiuu için 3 JjrSı 

krıple içın 315 ımı, odun için 86 liradır. ~eraitı öğrenı:ııe~ 
i::tiyenler Nunıo mr ııiyede Türk Okutma Kurumunda görebl" }' 
lirler. Ekmek ib l s: 30 haziran 1931) cuma günü saat 10 dSı 
·mahrukat n} n güı.dc ~nal 14 tt; gene orada yapılacaktır. 

Müteferrik 

İstanbul Belediyesinden : 
Beherinin 
tahmin 

Adet bedeli l:. 

6000 ~6 Soba borusu 
150 26 Dirsek 
750 35 Deve boynu dirsek 
120 150 Soba tablası 
320 3j Maşa 

150 24 Kürek 
2U(J 100 Odunluk . 
İlk okullar için yuh:ardn mikdar ve tahmin bedellerJ 

yazılı bulunan soba malzemesi açık e1{siltme suretile satıl' • 
alınacaktır. Şartnamesi Zabıt ve mm•melat müdürlüğüPd~ 
görülebilir. İhcle 5.7.939 çarşambn güuü saat 14,30 da D•" 
mi encü.:ı.ıende yapılacaktır. İcteklilerin 190 lira 92 kurııf 
luk ilk teminat makbuz veya mektupları ile ihale gilnilPde 
muayyen saatte daimi encümende bulunmaları. 

Devlet Demiryolları v Limanları İşletme U. İdaresindeJI: 
Muhammeu bcdelı ıo:wo lira olan muhtelif makk•P 

kalemi ile burgular 4.8.9J9 ,cuma günü saat 15,30 da kap•· 
h zarf usulile Ankarada İdare Binasında satın ahoacakt1r· 

Bu i~e girmek isteyenlerin 765 liralık muvakkat teıısi: 
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aY"~ 
gün saat 14,30 da kadar Komisyon Reisliğine vermeJet' 
lazımdır. 

Şnrtnameler parasız olarak 
resinden Haydarpaşada tesellüm 

D i· Ank2rada Malzeme • 
ve sevk şefliğinden dai1• 

tılacaktır. 

Buldan B<>lediyesiden : . 
Satm alınecnk olan 1200 lira bedeli muhammenli 15 ~-"1ı 

gir kuvvttınde bir ad d motopomp 28.6.939 ç rşamba guıl 
saat 15 te açık eksihmi1c konulmu§tur. 

Eksiltme Buldan Belediye Encümeni huzurunda yapı)acıı~' ~ 
tı. Eksıltmiye ietirak için bedeii muhammeııin % 7,5 u ol•" 
90 liınnıu ıemiııal gö:ıterılmesi lazımdır. . 

Fazla hilgı edınruek ve şartuameyi görmek istiyenletl~ 
hergün mesai saatlerinde Belediyeye müracaatle §artnameyi bl 
labedel alabilecekleri ilfin olunur. 

Askeri Fabrikalar U. Müdür. Satcnalma KomisyonundaO: 

Tahmin edilen bedeli 151.170 lira olan 149 kalem ate~ 
muvakim muhtelif tuğla ve harçlar Askeri Fabrikalar 
Müdürlüğü Merkez Satınalma Komisyonunca 10.7.939 pasa: 
tesi günü saat 14 te pazarlıkla ihale edilecektir. ŞartnaıJJ t 
7 lira 56 kuru~ mukabilinde Komisyondan verilir. Muvakk' 
teminat olan 8808 lira 5U kuruştur. 

••• 
Mantar alınacaktır. Bak: lahiurlar U. Müd. ilinlatıaa. 



,,~ -·- ---- -- . . ----- - . .. --

Zahire, et ve Sebze: 
-·----------·· .. -

8~ Deniz Lernzım Satmdın, Komisyonundan: 
,3 

rait Tahmin edıl •n bedeli 6240 lira oı· n :lOOO kılo ça,·, 
li' /,939 tarihine rn,.t!ayan salı günü saat 14 de kapalı z sı fla R

ı:nak üzere eksiltmeye konulmuştur. 
İlk temiııatl 468 lira olup ş<ırtnamesi her giin ko'l isyon· 
parasız olarak ı:lınahilir. 

ob~ lstfkliluin 2490 sayılı kanunun tarif tı d bilinde tanzim 
atJll cı--kleri lrnp3lı teklıf mcktupJarırıı rn gc ç belli gün ve saat· 

hir saat evveline kadar Knsımpcışada bulunan Komisyon 
~kırnlığma makbuz mukEıbilinde vermeleri. 

Çorum Küçük Sıbbnt Memurlaı ı Mektebi Müdürlfiğünden : 

Mil:. tan Miktarı Muv. teminat 
Azı Çoğu Tutarı 

Cinıi Kilo Kilo L. Kr. L. Kr. 
ek birinci 14(,00 16000 1440 108 

ı:-· 
}'Uq eti 4500 5500 1650 123 75 
Yagı erinmiş 550 70'1 735 55 13 

.- 'İnç Tosya 1500 1800 504 37 80 

ve- lgur 300 400 30 2 25 

ili•· 'te sebze muhtelif 3500 4000 270 20 25 

"'~ 
bun Ayvalık 400 500 200 15 

•• tın Meşe 15000 110·0 212 50 15 94 
Un Çam ıcooo 12000 150 11 25 
den kömürü Çcltek 60 75 Ton 800 60 
~lı 2 sanhmlik elekden o•· ltnıe) 
· tin yağı Ayvalık 80 120 72 5 40 
'arna lslanbul 250 300 90 l) 75 

tl şehriye ,, 70 80 24 1 80 
tı>a. ,, ,, 50 70 21 1 58 

ı\O iter kesme, sandık 2j0 350 105 7 88 
ıl• kcr Toz 350 400 112 8 40 
.,t 1tiu Gemlik 300 400 160 12 

rBı qlde 20 Akkuyruk Çay 

e~ ıı 40 Altıaper 18 20 9j 7 23 

bi· ,, 40 Seylam 
}'az peynir Edirne 50 ıoo 60 3 90 

" yerli aalamura 25 50 12 50 94 ,, 
r peyniri Edirne 25 30 27 2 3 

l 450 500 25 1 88 
3 75 

Münakasa Gazetesi 

Kütahya Jandarma Okulu Komutanlığında 

Müteşekkıl Komisyon Riyasetinden: 
Kapalı zarf usul le eksiltmeye konulan iş , 
1 - Kütahya içinde Vişne fidanlığı karşısında seksen yedi bin 

beş yüz allı lira doksan altı lıuruş bed"'li keşifli iki pavyon inşasın· 
dan ibarettir. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Muknvelename projesi 
C - Sıhhi ve fenni şartname 
D - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi (nafıa dairesinde mevcuttur.) 

bedelile 
E - Keşifnacıe 

isteklil6r ba evrakları Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. (bedeli 
mukabilinde) 

3 Eksiltmeye 3 7 .f!39 pa:ıartesi günü saat on beşte Jandarma 
ol.ulu hına.sanda müteşekkil komisyon huzurunda yapılncakhr. Zarf
lar aynı gün de &aat on dörde kadar komisyon reisliğine verilmiş ola
caktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için : 
A - b şbin alhyüz yirmi beş lira otuz beş kuruşluk teminat 

mektubu 
B - İhaleden sekiz gün evvel Kütahya Vilayeti Nafıa Müdür· 

lüğündeıı bu işi yapmağa ehil olduklarına dair Lir ves ka . 
C - Şimdiye kadar en az elli bin liralık inşaat işini muvaffaki

yetle başardıklarına dair aynı daireden alınmış vesıka. 
O -.1939 senesinde ticaret odasında mukayyet bulunduklarına 

dair ve&ika ibraz etmeleri şarttır. (4368) 2-4 

İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğiine lüzumu olan 5500 adet Rm· 
pul açık eksiltme snretile satın alınacaktır. ihalesi 3.7.939 Pazartesi 
günü saat onbeştc fstı::nbul Vakıflnr Başmüdürlüğü binıısınde topla· 
n n Komisyonda yapılacaktır. Talip olan Müesseselerin Fenni şart

namelerini almak üzere hergün saat 17 ye kadar BsşmimarlıA"a mü
racaatları. 

Ampullerin lıe~if bedeli (li05) lira teminatı muvakkate (128) 
liradır. (4296) 

20 Haz.İran 1939 

1 - Şartname ve nümunesi mucibince 20X25 eb'adm· 
da ( 17) milyon Rakı mantarı pazarlıkla satın alınacaldır. 

il - Muhammen bedeli beher bini Sif (358) kuruş he
.sahil' (60.860) lira muvakkat teminatı (4564,50 liradır. 

HI - Pazarhlc !O.VIl.93Sl pazartesi günü saat 15 te 
Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komis· 
yonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler ve nümuneler her gün Levazım Şu· 
besi veznesinden ve İzmir Ankara Başmüdürlüklerinden 
(304) kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - İstekliler pazarlık için tayin olunan gün ve sa
atte % 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona 
gelmeleri. (4325) 1-4 

••• 
Cinsi Mikdarı Muh. be. % 7,5 te. Eksiltme 

Lira Lira kş. şekli srıatı 

---- --------- -
30 m/m 4 köşe 260 kg. 351 26,32 aç. eks. 14 

perçin çivisi 
Perçin çivisine gö· 60 ,, 114 8,55 paz. 1418() 
re bakır pul 

31 m/m kızıl kontr 1000 adet 1270 95,25 aç. eks. 15 
plak 

Vantilatör 8 rı 320 24,- ,, ,, 15,30 
1 - Şartnnme ve nümuneleri mucibince yukarda cins 

ve miktarı yazılı (4) lrnlcm malzeme hizalarında gösterilen 
usullerle satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli, muvakkat teminatları, ekıilt• 
me şekli ve sRatleri hizalarında gösterilmiştir. 

111 - Eksiltme 28.Vl.939 Çarşamba günil Kabataşda 
Levazım ve Mubaynnt Şubesindeki Alım Komis} onunda ya· 
pılacaktu. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden para· 
sız nlınnbileceği gibi nümuneler de görülebilir. 

V - Vantilatör eksiltmesine girecekler fiyatsız teklif
lerini tetkik için bir hafta evvel Tütün Fabrikalar Şubesine 
vermeleri lazımdır. 

VI - İstekliler eksiltme için tayin olunan cıiln ve aa· 
atlerde % 7,5 güvenme paralariyle mezkur Komisyona gel· 
meleri. ' (4112) 3-4 

••• 

• 

~ıı aoğan Çayköy 800 1000 50 
50 

Imtiya.z snbibi ve yn:ıı iıjleri DfrektiMi : lamail Girit 

B ıuldığı yer : Merkex B::ı•1111cvi, Galata • 1 - Cibali Tütün fabrikası için alınacağı evvelce ilan 
edilmiş olan (3) aded yüksek. randımanlı sigara makinesi 
muhammen bedeli sif 28,000 liraya çıkarılmış olup yeniden 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

e 

e 

j· 

ı· 

j· 

r 

ltıatu aalçası 80 100 20 1 

birinci 350 450 49 50 3 72 
fasulya 250 300 24 80 

tciınek 70 90 5 60 42 
bııt 150 200 16 1 20 

'tatea yerli 1000 1200 68 5 10 
Üzüm çekirdekıiz 50 60 18 1 35 
l<.aysı Malatya 50 60 42 3 15 

trik Amaakene 25 30 6 75 50 
Bamya Çiçek 5 10 11 82 
ite 20 30 3 75 28 
e Meyve 150 200 20 50 

80 100 9 68 
300 4CO 36 2 70 

~ltıurta 2500 3500 Adet 35 2 62 
leai 26.6.939 Pazartesi günü saaat 14-15 de yapılacaktır. 

Okulumuzun 1 J .6.939 tarihinden itibaren 26.6.939 tarihine ka-
t yıllık ihtiyacı olan yukarda cinsi, mikdnrları, tutarı ve muvak-
teminatı yazılı as kalem yiyecek ve yakacağı 15 gün müddeile 

k eksiltmeye konulmuştur. Şartlr rı anlamak üzere her gün mek-
idaresıne baş vurabilirler İsteklilerin yukarıda gösterilen gün-

dt saat 14 de Sıhhat Müdürlüğü dairesinde toplanacak komisyo-
haşvurmalnrı ancak eksiltme başladıktan sonra muamele yapıla-
hca~1Ddan teminatı muvakkata mohbu7.lı:ırım ve Ticaret odasım-
alını:cak taahhütlerini başarabileceklerini gösterir vesikularny 

langıç saatinden önce getirmiş bulunmaları lüz.umu ilan olunur. 

• • * 
65 t. ekmek ulıı.ı acaktır : Bak ·mahrukat sütununda Darüş 

t Direk. iUlnma. == ---= --~--

Güzel Sanatlar Akademisi 
Arttırma, ve Eksiltme Komisyonundan: 
l - Gür:el ısnnatle.r akedemiıi için ııçık ekıiltme usu!ile ,,225" 
Zt.nguldl'll: Kriple maden kömürü ile ,, 100" ton kok kümilrü 
ilcaktır. 

Cinsi Mikdarı Muh. 
be. lira 

% 7,5 
teminat 
lira krş. 

Eksiltme 
şekli saatı 

--------- ------··------
Galon mantarı 1000000 A.sif 10000 750 - Kap. z. 15 

48X26 Eb'at 
Şarap mantarı 1000000 

45X24 Eb' at 
Likör mantarı 500000 
23X35 Eb'at 

" 
,, 

10950 821 25 " ,, 16 

47.30 356 25 Aç. eks. 16,30 

1 - Şartname ve kalite nümunesi mucibince yukarda 
miktarı yazılı 3 cins mantar hizalarında gösterilen usullerle 
satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli, muvakknt teminatları eksilt
me şekil ve saatleri hiznlurında gösterilmiştir. 

111 - Ekr-iltrne 2.VIl.939 sah günü Kabataşda Levazım 
ve Mubnyaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve nümuneler her gün sözü geçen Şu· ı 
beden parasız alınabilir. 

V - Kapalı zaıf münaka ... asına iştirak edecekler, mü-1 
hürlü teklif mektublarmı kanuni vesaikle % 7,5 güvenme 
parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva ede
cek kapalı zarfların eks"ltme saatlerinden birer saat evve· 
line kadar Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde ver
meleri açık eksiltmeye iştirak edecekler de % 7,5 güven
me paralnrile mezkur Komisyona gelmeleri. (4403) 1-4 

2 - K .. ipJe kömürünün Heyeti Uır.u~iye.ııinin muhammen fiah 
98,75", muvakkiıt teminat miktarı ,,rn2,58" lıra, kok kömürünün Cinsi MiktarJ Muh. be. % 7,5 te. Eksiltme 
lbuhammcn fiatı ,, 1805", teminat miktarı da ,,135,38" liradır. lira lira şekli saatı 
~ - Buna ait tartnameler bedelsiz olarak Akademi İdaresin· ı 
ıılınabilir. İZamyo:----- 2 ad.3tonlu~80;- 360 .... aç.eks. 14 -

;- - Açıh eksiltme 3 temmuz 939 tarihine rastlıyan prızarteıi ,, l ,, 6 ,, 4000 300. ,, ,, 14,30' 
ınat 14 de Cıığalotlunda Yüksek Mc:kteplu Muhasebeciliğin- Satış kamyonu 1 ,, 2 ,, 3100 232. ,, ,, 15 

)apılacaktır. 
5 -- Eksiltmeye iştirak edecek1erdcn Lanunun aradığı vesika- 1 - 21.lV.939 tarihinde talip zuhur etmediğinden ce-
.. başka 939 mili yılıoıı aid Ticaret ve Sanayi odoıı kfiğıdı da man 4 adet kamyon yeniden açık eksiltmeye lconmuştur. 
ı> • dilecekür. (42ü9) 2-4 il - Muhammen bedelle. i, muvakkat teminatları ek-
-...;; .... -.;:;;;;;;.;;;;;;_.;;;;;;;;;;;;;;;;;;; .... ;;;;:;;;:;;;;;,;; .... M;;;;;;;iiiiiiiiii--.,;,;;;,;;.,;;;;.;;;;;;;;;;;;;;...-;;.- siltme şekil ve saatleri h i znla rında gösterilmiştir. 

Kayseri. Vilayetind n: 
1 ~ l<ayıeri memleket Hastahanesine muktezi 160 kalem eczayı 
t 1~e açık ckıiltmeye konulmuş ve tıtlipler tar. fındcn verilecek 

~l haddi layık gör.fildüğ'ü takdirde 12.7.939 çrşamba günü ıaııt 
~- ihaleıinin icrn•ı mukarrer buluo'!1uş olmakla taliplerin şe· 

•nlamak ve listeyi görmek üzere J,,tnnbul Sıhhat ve içtimai 
"enet Müdürlüğüne ve Kayaeride Encümeni Vilayete müraca 

Jll - Eksiltme 29.Vl.939 perşembe günü Kabataşda 
Levazım ve Mubayaa~ Şubesindeki Alım Komisyonunda ya· 1 

pılacaklır. 1 

iV - Şartnameden her gün sözü geçen Şubeden pa· 
rasız elınabdeceği gibi kapalı sabş kamyonu planda görü
lebilir. 

V - İstekliler tnyin edilen gün ve saatlerde % 7,5 ' 
güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona gelmeleri. 

tı llAn oluaur. (4284) 2-4 (4170) 2-4 ı 

il - Eksiltme 14.VIl.939 cuma günü saat 10,30 da 
Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komia· 
yonunda yapılacaktır. Muvakkat teminat (2100) liradır. 

il! - Şartnameler her giin sözü geçen Şube ile Anka· 

ra ve İzmir Başmüdürlüklerinden 140 kuruş mukabilinde 
alınabilir. 

iV - Mubayaa olunacak makineler Molens, Standart, 
MUller, Skoda fabrikaları mamulatından olacaktır. 

V - Eksiltmeye iştirak edenler fiatsız tekliflerini % 
7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektu
bunu havi kapalı zarflarını eksiltme için tayin edilen gün· 
de ihale saatinden bir saat evveline kadar mezkur komis· 
yon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

(3697) 3-4 
••• 

1 - Şartnameleri ve listeleri mucibince (3758) metre 
mik'abı müskirat (953) metre mik'abı tütüne ait olmak üıe· 
re ceman (4710 metre mik'abı sandıklık kesilmiş tahta pa .. 
zarhkla satın alınacaktır. 

il - Tahtalar Memleket haricinden getirildiği takdirde 
melre mik'abımn muhammen bedeli sif İstanbul 30 memle
ket dahilinde verildiği takdirde 36,30 liradır. Muvakkat te
minatı hariçten getirilecekler için ( 10.599,75) lira dahilden 
verilecekler için (12 8'~5,75) liradır. 

ili - Pazarlık 26 Vl.939 pazartesi günü saat 14 de 
K abataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Satım 
KomisyonundR · yapılncaktır. 

iV - Şartnamelerle eb'at listeleri her gün Kabataşda 
Levazım ve Mubayaat Şubesi Müdürlüğü veznesinden (855) 
kanış mukabilinde alabilirler. 

V - Ta:-~ :ınu veya bir kısmı için pazarhğa iştirak 
etmek isteyenler muayyen gün ve saatte verecekleri mikta
rın % 7,5 kuruş hesnbile teminat paraları veya banka mek
tuplarile ve diğer kanuni vesaikle adı geçen Komisyona 
gelmeleri. (4084) 4-4 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan 

1 -Bir tanesine yirmi lira kıymet biçilen bin iki yüz elliden 
bin beşyü:ze kadar vasıf ve örneğine uygun altlı üstlü somyalı de
mir karyola 1.7.939 cumartesi günü saat onda kapalı zarf usulile 
aatın alınacaktır. 

2 Şartnamesi yüz elli kuruş karşılığında Komisyondan alına· 
bilecek bu eksiltmeye girmek isteyenlerin iki bin iki yüz elli lira
lık teminat ve şartmımede yuılı belgeleri muhtevi teklif mektupla· 
rmı en geç belli gün ve saat dokuza kadar Komisyona vermiş ol· 
malan, (2308) (4233) 2-4 ... 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet d~ l'adjudication 
Mode Prix Caution. 

d'adjudieat. estimatif proviıoire 

A) Adjudications au Rabais 

Lleu a•adjudication et du 

Cahier de1 Chargeft 
Jourı Heures 

Constructlono - R6paratlons - Trav. PubUcs-Mat6rlel da Con11tr1.1ctlon-Cartogr.aphlıa 

Trav. d'ajustement au boulevard Kazım Özalp Publique 
Eol~vemeot de pierre1 da boulevard Gazi ., 
Constr. a Kırıkkale (cİ(h eh P 108) 
Trav. de canalise.tion a la riviere Çay: 400 Publique 

m. (1 er partie) 
Trav. de canaliıation ala riviere Çay (2 part.) ,, 

,, poıe pierres et cyiiodrage s/route 
Düzce· \lçeakoca: 3500 m. 

Conıtr. batisse ecole ( 1 parlie) 
Repar. etag~rea et basıla 

,, partiu eu beton arme dans Jardin 
du Mini.tere 

,, 

Pli cacb 
Gre a ıır' 

" 

2200 -
ıooo -

21557 -
4300 -

4300 -
2246 30 

17574 96 
995 15 
997 50 

165 -
75 -

1616 78 
322 50 

3~2 50 
168 42 

1318 12 
74 62 
74 81 

Munieip. lzmir 

,, " 
Com. Ach. Dir. G~n Fab. Milit. Ank. 
Muoicip. Balıkesir 

,, " 
Dir Trav. Pub Bolu 

Vil. Kırşehir 
Miniı. fjnaı:ıces Aok. 

" " 

3·7-39 16 -
3.7.39 16 -
6-7-39 15 -
5-7-39 15 -

5-7-39 15 -
26-6-39 15 -

3-7-39 15 -
I0·7 39 15 -
10-7-39 15 -

Repar. etageres batisse Dir. G. Detteı Reg. " 9?0 81 69 10 " ,, I0-7-39 15 -
6-7-39 l t -
6·7·39 14 -

Con.t. maisonı immig. : 75 doubles Pli cııch 30000 - 2250 - Dir. Etablisç. lmmig. Çorum 
Repar. plancher ek. a la batisse Defter. Publique 9756 02 732 - Defterdarat Ist. 
Dressement earte et at actuı l Amasya 7000 - 525 - Miois. lnt. et Municip. Anıasya 30-6.39 15 -

Prodult Chlmlqu s et Pharmac::eutlques·lnstrumonb Sanltairos-Fournlture pour Hopitaını 
--------'-- ---.....--..ıe..-.. • ·- _-.-...-.... - .--. ... ~ ~ ._. ......... _ -

Glycerioe: 50 t. (cah eh P. 163) Pli cach 32100 - 24 47 30 

Electrlclt6·Gaz Chauflag !i C ntral (fnstallotton et Mat rlel) 

lostall. eleetr. bourg Ladik (aj) * - -
Locomobılc, generateur, machine i aigui· 

ser, id. a presaer, id. a raboter ~t aut· 
reı outils et inıtrumenta pr. scierie 

Hablllem nt - Chauesur s - Tleaua - Cu1re 

Costumeı: 58 completa Publique 
Chapeaux: 58 p. ,, 
Chau111ares pr. ouvriers Sce voierie: 1400 p. Pli cach 

ra~&J!.~~ rg me~I :.. r:t6ch~rg meni 

Transport 1el Publique 

Combuatlble Carburant - Hull o 

Bo· melange: 50 t.·charbon de bois: 5 t. 
ıtmi·coke: 25 t. 

1015 -
145 -

6580 -

2827 -

1237 50 

Cha on crible de Zonguldak: 180 t. 
Benı o pr. auto 

Publique la t. 14 50 

Semi·eoke: 250 t. 
Benzine: 339000 litres 
Motorine: 90000 litres 
Cbarhon de terre erible: 100 t . 
Cbarbon de boiı: l t.·cbarbon crible: 300 t. 

bois: 125 t. 
Benzine: l 100 bidona 
Bois: 107 tchekis·charbon de boiı: 1350 k. 

coke: 17 t. 

Dlvora 

Co\oıı: 400 k. 
Pierrea kilometrique1: 244 p. 

" . 
Pli cncb 

" 
" Publique 

Publique 

n 

1554 -
5500 -

50850 -
5450 -
2000 -

3355 -

200 -
514 85 

Manchon en aluminium de 3 m/m: 20000 
p.-id. de 4 m/m: 80000 p. 

Publique 8000 -

Bouchons pr. galon d'une dim. de 48 X 26: 
1000000 p. 

Bouchonı pr. vin dim. 45X24: 1000000 p. 
,, ,, liqueur dim.23 X35: 500000 ,, 

Mortier et briques refractaire: 149 lota 
(cah eh P. 756) 

Vitre double de 3 m/m: IOO m2, id. de 2 
m/m: 400 m2, vitre ordioaire de 
0,55x0,45x0,02 dim: 8 caiBıeı de 40 
p., id. de 0,55 x 0,45 X 0,01/2 dim.: 2 
caiasaea de 40 p. 

Diver1eı forreuıes el nilles 

Pli caeb 10000 -

" 109j0 -
Ptlblique 4750 -
Gre a grc 151170 -

Gre a gre 1170 -

Pli cacb 10200 -

Tuyaux de poele: 6000 p.-eoude: 750 p.-id. Publique 
courbeı: 750 p.·plateaux pr. poele: 120 
p.·pince•: 320 p.·pelJes: •50 p.·boitea pr. 
b?iı: 200 P• 

Motopompe: 1 P• Publique 1200 -

Provlalone 

Orge paille et foin 
Oeufa, citronı, farioe, ıucre, th~, ete. 
Beurre, 1avon, huile d'olivu 
Viaode d'ai'neau et dağlıç 
Pain: 12-'5 t. 
Bcurre: 9,4 t. 
Viande de hoeııf: 40 t. 
f arine: 46 t. 

Publique 

" 
" 
" 
" Pl.i cach 

" 

165 -

2120 -
1425 -
9870 -

10800 -
Gre a gre le k. O 12 

77 -
11 -

493 50 

212 10 

Y2 81 

196 -
116 -
413 -

3754 25 
405 -
150 -

252-
47 06 

15 -
39 -

600-

750 -

821 25 
3j6 25 

8808 50 

87 i5 

765 -

190 -

90-

12 38 
187 09 
129 30 
159 -
107-
740 25 
810 -
414 -

Com. \eh. Dir. Gen. Fabr. Mıl. Ank. 26-6-39. 15 -

Muoicip. Ladik 26-6-39 16 -
Chef Revir de l'E:ıtploit"de l'Etat des Jusqu'au 

Forets de Çoruh et Dir. Foreta lst. 20·7·39 

Munieip. lzmir 
,, ,, 

Com. Perm. Municip. İst. 

Dir. Monop. lzmir 

Dir. Ecole F orest. Bolu 

3.7.39 16 -
3.7.39 16 -
5-i-39 15 -

3-7-39 15 -

29-6-39 15 30 

Münicip. Ünye 26-6-39 15 -
,, Samsun 26-6-39 l5 -

Com. Acb. Minist. Def. Nat. Ank. 8-7-3'-l 11 -
Com. Perm. Munieip. lst. 5-7-39 15 -

" " 5-7-39 15 -
VH Niğde 26-6-39 15 --
Ligue Iostruc. Turque Nuruosuıaniye 30 6·39 l4 -

Vil. Niğde 26-6-39 15 -
Compt. Lycecs Ist. Beyoğlu istiklal 5-7-39 14 -

ead. No 349 

Dir. Fcole Forest. Bolu 
,. Trav. Pub. Bolu 

Dir, Eeonomat PTf Ank. el Ist. 

29-6 39 16 -
6-7-39 15 -
7-8-39 16 -

Com Ach. Econ. Monop. Kabatacbe 1 l-7-39 15 -

" " 
" " Com. Acb. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 

Miu. Trav. Pub. Ank. Dep. M:tt. 

Adm. Gen. Ch. de Fer Etat Ank. 
Bur. Exped. H. paşa 

Com. Perm. Municip. Ist. 

Municip. Buldan 

Dir. Ecol~ V eterinaire . " 
" " ,, ,, 
" ,, 

Com. Ach . .Milit. Balıkesir 

" " " 
ıı Div. Bornova 

11-7-39 16 -
11-7-39 16 30 
10-7-39 14 -

7-7-39 15 -

4-8-39 15 30 

5.7.39 14 30 

28·6-39 15 -

5-7-39 
5-7-39 
5-7-39 
5-7-39 
5-7-:\9 
3.7.39 

29·6·39 
22-6-39 

15 -
14 45 
14 30 
14 15 
14 -
15 -
15 -
9-10 
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Çarşamba 21.6.939 

Kokil Vfl başlığı (Ask. Fab.) No 1045 
Su projer;İ tanzimi, kaptaj jşi ye su depoıu ioş:ııı (Seyhan 0•"''' 

niye Beled.) No IOG5 
Ekmek (Ank. Cu:;ıcvi Dir.) Nr 1015 
Yumurta, patates, faaulya (Yüksek Müh. Mektebi) No 1075 
Yaş ıeb7e ve limon ,, ,, ~ No 1073 
* Düğme ve ipek kordela (İst. Gümr. Mücl.) No 1077 
Feıro-molipten, ıiliko·manıran (Ask. Fab.) No 1079 
Odun, kömür, ekmek, et, ıebze ve zahire v. s. (Prevanteriuııı •' 

Sann1orium Dir.) No 1079 
Talebenin senelik iasesi (Yüksek Ziraat EatiUlaü) No 1079 
• Kullr.nılmış çuvnl (O. D. Y. İzmir) No 1080 
• Kurşun kalem lastiği d· hisarlar U. Müd.) No t081 
Kalorifer ve ıucak rıu tesisatı (Zonguldak Ereğli Kömflrleri İşletoı•' 

11i Gen. Dir.) No 1082 
Benzin (Dahiliya Vek.) No I08'2 
"' Çam ağacı (Antalya Orman Müd.) No 1083 
Ekmek (Kayseri Cezaevi Dir.) No 1083 
Yağmt ve süt (Adana Tümeni) No 108t 
Sabur., un, peynir, şeker, ımdeyafı vs. ,'Ediroe Vil.) No IC85 
~nz, odun ve maden kömürü ,, ,, No 1085 
içme su yolları ioş. (Atabey Nabiye1i BeJed.) No JO.-ın 
* Krema mal.inesi, ınıılalcsör, yayılr vs. (Kırklareli VH.) No 1090 
Kesme pehet taşı (Bornova Beled.) No 1090 
Evrakı matbun (İst. Beled.) No 1090 
• Buhar makinesi ve kazanı (fçel Deft.) No 1093 
Enakı matbua (İst. Beled.) No 1092 

Memento Fournisseurs 
·vz- __.,,,:/ 

Mercredi 21.6.9.39 

Coquille (Fab. Mil.) No 1045 
Dressement projet d' t'au, tr v. captage et coılfltr. ıuervoir eıı&J 

(Mnnicip. Osmaniye de Seyhan) No 1065 
Pain (Di':·. Maison Penal,. Ank.) No 1075 

5 Oeuf, pomme de tene, haricots ete. (Ecole Sup. Ingenieurs) No 101
5 Legumes et citrona ,, ,, • No ı01 

• Boutons et ruban en soie ı Dir. Vente Dou.:ıne lst.) No 1077 
Ferro·moliptain et cilico-mangan (Fab. Mil.) No 1079 
Boiı, charbon, pain, viande, legumes et provisioos (DJr. Pr!yeı:ıt0' 

rium et Sanatorium) No 1079 
Nourriture annuelle d"a eleveıı (lnstitut Sup. Agricole) No 1079 
• Sacs usa2·f.fl (Ch. Fer Etnt b:mir) No 1080 
Gomme a effacu le crayon (Oir. Gen. Monop.) No 1081 . 
lnstail. calorif~re et eau ehaude (Dir. Gen. Eı:ploit. Chabon Eril11' 

Zonguldak) No 1082 
BenzİDe (Mini stere h:ıt~rieur) No 1 C82 
• Bois de aapin (Dir. Forets Antalya) No 1083 
Pain (Dir. Maiıo' Penele Kayseri) No 1083 
Yogbourt et lait (Div.' Adana) No 10S4 
Savon, forine fromage, ı;ucre, beurre ete. (Vil. Edirne) No tOs5 
Petrole, bois et charbon de terre ,, ., No 1086 
Conıtr. adductlon f'au potable (Municip Nahiye Atabey) No ıcs5 
• Eccremeuse, malnxeur ete. (Vil. Kırklareli) No 1090 
Pierrcs de taille (Municip. Bornova) No 1090 
Imprimes ,, lıt. ) No l090 
lmprimeı (Munucip. lst) No 1092 

.-...--~~.--......---.--.. ...... -.-.............................. ...-~ 
~~~b~)~~~Y~E~D~E~L~~R,,,......-

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınaloı• 
Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 140 lira olan 1400 adet boş beJJ' 
zin tenekesi askeri fabrikalar Kınkkale grup müdürlüğOJJ' 
de miiteşekkil satınalma komisyonunca 29.6.939 perşeoıb' 
günü saat 15 te açık arttırma suretiyle satılacaktır. ,. 

Tenekeler arzu edenlere her gün Kırıkkale yollama ıtJ , 
murluğunca gösterihr. Muvakkat teminatı 10 lira 50 ~ 
l'uştur. 

Devlet Orman İşletmeai Karabük Revir Amirliflnden: , 
- Karabükte Köprfibıışında iıtifte mevcud 781 aded 0111~ 

dili 452 metre ınikab 552 desimetre mikib çam tomruğu a~ı1' ' 
hrma ile 1atılacaktır. 

2 - Tomrukların ayricn baş kesme paylara mevcut ve k•I>"~: 
ları soyulmuş olup hacim kabuksuz orta kutur üzerinden be••P 
lanmıştar. ~ 

a - Tomruklara ait ıcllş şartname1i Ankarada ormaa u0'0,e 
müdilrlüğünde, Ankara istanbul orman çevirge mildürlilkleriııd• 
Karabükte devlet orman işletmesi revir amirliğinde görillebilit· 

4 - Tomrukların muhammen bedeli 13 lira 65 kuruştur• 6 
5 - isteklilerin yüzde 7,5 muvakkat pey akçeaile 4.7 39 git" 

Hat 14 de KarabOldeld Hvir merkezine müracaatleri. 


