
Dördüncli Sene No. I094 CUMARTESİ 24 Haziran 1 g39 

111111111111111111111111111111111111111111111111 - - Her gün çıkar iktisadi, mali, ticari ve zirai 111111111111111111111111111111111111111111111111 - -E ABONE ŞARTLARI 5 - -: Türkire ıçıa Kuruş : 
= 3 AYLIGl 450 E - -: 6 " 850 E = 12 ,, 1500 -

5 iDAREHANE 5 - -- -E Y oğurtcu hanı 1 nci kat 5 
E No. 3 \e 4 5 - -: Galatı1, Perşembe Pazarı E - -: Ecnebi memleketler için -- -: 12 aylığı 2700 : - -- --- ------- ---- -- -- -- -- -- - -

: Sayısı 5 kuruş : 

-E hın ~at"'tları 5 - -E ldarehanemizdc görüşlilür 5 - -- -- -------- -------~---- -5 Resmi makbuz mukabili olma· 5 
5 yan tediyat makbul değildir . 5 - -- -111111111111111111111111111111111111111111111111 

5 Tele fon 49442 5 - -- -: Posta kutusu No. 1261 : - -- -111111111111111111111111111111111111111111111111 GAZETESİ 
Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin mesleki Organıdır 

!111•••••••11ı1111111111111111111111111111111 ı ı mı ı ı • 11111111111111111111111111111••••••••e•••••••••••••••••••••••ııı,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ı ı •••••••• 

ik i ,, .. 
Şarktan •• un eş 

... ... ... ... ... ... ... ... 
-------.. ::: 

Bugün Şarktan iki güneş birden doğdu. Biri nuru ile 
diğeri uğuru ile ana yurdu selamladılar ve kucakladılar .. 
Biri Türkü sevince diğeri Türkiyeyi saadete kavuşturdu. 

Hatay, bulutlar altında nurunu saçamayan bir güneşti. 

Fakat onun göz kamaştırıcı süzgün şualanm seçiyorduk. 
Türkün ciğerlerinden fışkıran istiklal havası bütün kud
retile şarka yayılarak Hatay güneşini bulutların esaretin
den kurtardı. Bu sabah birlikte doğan iki güneş yurdu
muzu nurlarımn ağuşuna aldılar. Hatay bu aziz yurdun 
sevgili yavrıuu artık rüştünü isbat etmiş ve bugün Alt
mıs Dördüncü Vilayetimiz ünvanile anavatan olmuştur • 
Yani iki ay iki yıldız bir olmuştur. 

Türk milletine bu bilyük zaferi kazandıran ve Alalürkün 
enerjisini kendi enerjisine katarak ve onun yolunda yürüye
rek yurdu bulunmaz l,ir mevcudiyete, bulunmaz bir tealiye 
ulaştırmakta olan Milli Şef f rıörıii dür. Alatıirk bu zaferin 
planlarını hazırlamıştı. lnönii bu zaferi tamamlamış oldu. İıte 
bunun içindir ki, bu gün hepimiz için büyük bir Bayram ol
muş, hepimizin içi, ruhu sevinçle dolmuttur • 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,. :: ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... -... ... ... --

------------------------------------------------

Türk bugün bayram yapıyor. Türk bugün büyükleriyle 
ötünüyor. Çünkü zafer kahramanı onlardır. Çünkü Türk tari
hi, yeni bir zafer sah ı fesine daha kavuştu . Büyük dahinirı ebe
diyete ulaşan manevi gözleri şüphesiz ki yaşarmıştır. Onun a
ziz hayatına mal olan bu sevgili yavruyu anavatan olarak gör
mek bahliyarh~ına nail olan her Türk için, unutulamayacak 
hatıralar vardır: Alcılıirk, Hatay yolunda hastalanmıştı. .t\la
lii.rk, hep Hatayı düşünerek maddiyatını maneviyatına kalb 
etmiş t i. Hiltay onun yaraltığı bir varlıktı. Hatay dahi onun ha
yalıle yaşayordu •. Bu yavru yurdda Türk demek Alalılrk, Ha
tay demek Alalıirklü •• 

Atatürk, Hatayın semti resinde nur saçan güneşten daha 
nurlu, daha feyizli ve daha kudretli bir güneş olarak Hataylı
ların ruhunu yaldı:ılamıştı. Her Türk, her Hataylı bu imanı 

kalplerinin derinliklerile benimsediler ve ruhlarına aşıladılar. 

Eaki Hataylı her ferd imanlı bir Türk kardaşımız oldular. Gör
düler, anladılar ve uzlaştılar •• 

lnsahk tarihi, iki Cümhuriyetin birleşmesi saadetini ilk 
defa kayd ediyor Bu öyle mesud bir birleşme ve kaynaşma

dır ki ; Türk ouu ruhunda, ve öyle büyük bir saadet tacıdır 
ki ; ancak Türk milleti gibi büyük bir millet onu başıada ta
tıyat.ilir. 

İki ay yıldızın bir oluşu maddi Ai<ılüı ktm, manevi Ala
llirk oluşu kadar azi.ı oluşu demektir. Hatayla Türkiye dün
den itibaren ATA TÜRKlY A olmuştur. 

Önünde eiilerek hürmetle ıelamladıiımız iki sancak bir
leşirken ay ve yıldızlarından o azi.ı başın üzerinde al halele
rin bezenmiş manevi saygılarımız dolaşmış ve şüphesiz ki o· 
nun mübarek ruhuna kadar ulaşmıştır. 

Yine tarih kaydedecektir : "Hatay bir Türk mamuresidir. 
Her tarafı cennet misal birer bahçedir. Bu mamurenin ortasıu

da onun banisi Atatilrkıin büyük bir heykeli bulunmakta ve 
şark iÜneşine gıptabahş bir kudret ile nur saçmaktadır. Ha
tayın şark, garp, şimal ve cenubu olan 4 bucağını 6 ok ağu
şuna alarak onu 6-1 de yükseltti. Alcılıirl.;iitı ruhu Hataya altı 

okun altı emrini telkin etmekte ve her Hataylıyı Atalıirkiyeli 
imanıaa kavuşturmaktadır n• 

•• 
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Tıi!l. ' ıin lctr.'lıint" yı•11i /Je mesııl yaprnklnr ilcive relen 
.l!illi Ş"f" i S .l! E '/' L\' rj NÜ 

Güzel Arıtakyanıı:dmı bir ma11~ara 

Hatay iklim ve toprak itibarile şarkıa en müstesna coğra
fi bir mevkide bulunuyor. Hatta cografi bakımdan İçelin iklim 
temadisini haizdir. Jeoloji bakımından da topraklarının teşek
külü bilhassa: sebze, yağ, zeytin ve meyva yetiştirmeğe elve· 
rışlidir. Bu itibarla Hatayın üç yüz elli bin nufuıtan ibaret 
olan halkının yüzde sekseni müstahsildir. 

Altmış dördüncü vilayetimizin islihsalat sanayii arasında 
narenciye, ipekçilik, zeytincilik, zeytin yağcılılr, bağcılık mü· 
him bir mevki tutmaktadır. Bilhassa mükemmel bir sabun fa
brikası mamulatile şöhret bulmuştur. Hatayda kurulacak 
iktisadi ve zirai müesseseler bu mmtakanın istihsalihnı be' on 
sene içinde İçel mıntakasmın bir kaç misli fazlasına artırabile
cektir. 

Türkiye için Hatay yeni ve geniş bir turfanda mmtakası 

olmağa namzettir. Muhtelif turfandacılık sanatları için çok mü
sait olan Hataydan bütün yurdun ve ihracat memleketlerinin 
turfandalarını temin etmek mümkündür. Narenciyelerimizin 
miktar ve nevileri artacatı gibi kozacılığımız daha ziyade in: 
kişaf edecek ve ipekçilik sanayii kolaylıkla umumiletmiş ola
caktır. 

Hataydan komşularımıza her türlü iptidai madde gönder
memizin de imkanı vardır. Bundan dolayıdır ki; mütehauıs 
ziraatçı ve iktisatçılanmızdan Hataya bir tetkik heyeti gönde
rerek oradaki kabiliyeti ı:iraiye ve iktisa<liycyi teıııbit ettirmek 
lazımdır 

Koloniyal ziraati için çok müsait olan Hatayı ziraat ıis· 

temlerini bilen Türk mütehaauslarile istismar etmek başlıca 
vazifelerimizdendir. 

Hatayın mühim hususiyetleri vardır. Batlık ve bahçelik 
olan Antakya ve civari bol sebze ve meyva yetiştirir. Burada 
konservacılık çok büyük istifadeler temin edebilir. lskenderun 
mıntakası da balık konservacılıfrı için çok mühimdir. Reyhani· 
ye zeytincilik bakımından Kırıkhan kadar zengin ve mahsul
dardır. 

Hatay ıeytin yağlarının İskenderun tarikile ihracı kolaydır 
ve bu yağların cihan piyasalannda kıymetli bir mevkii vardır. 

Hatayda Halep havalisinin ipekçilikteki mevkii kadar yük
sek bir vaziyete sahip olabilmemiz mümkündür. Bu ıayede 
yurdun iç piyasalarında ipek bollaşmıt ve her sene milhim bir 
servetin ipekli kumatlar yüzünden harice akmuına meydan 
verilmemiş olur. 
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EKONOMiK 
HABERLER 

timiz üzer:nde tablerde bmunmuş• Değirmencilerin Beledi-
lardır. yeye bir mUracaatıarı 

Alman firmaları bilhassa yeni 
roahsul arpalarımııa tolibdirler. 
64 65 hektolitre ve yüzde 4 tole· 
ranslı haziran tahmili arpalara 5 l ,:l, 
temmuz ilk nısfında tahmile 50 ve 

Değirmenciler ekmek ve bu§'
day işlerinin son vaziyeti Üzerine 
belediyeye bir teklif yapmışlard . r. 
Bunda, Toprak Of sinin sattığı buğ
d ı yların fenalığından \'e ekmeğe 

temmıuun nafı ahiri için 4S lira lazım olan randımanı veremediğin-

Trak TUrk Anonim Şirketi 

11.5.939 tarihli içtimada kabul 
buyurulan ve ali tasdike iktiran e
den layıhaya göre şirket eaas mu
kavel•sinin tadil edilen maddele
rinin yeni şekkilleri. 

4 cü madde. -

DUn yapılan ihracat j sebetlerin çok artacağı ve bilhas- fiat verilmektedir. den bah-edilmekte ve masraflar 
• aa Franıııanın m~mltketimizden faz- Sarı darılar için 15 temmuza ka- kendilerine ait olarak belediyenin 

ihracat piyasası dün fevkalade 1 'kt d 1 k · · t · d O bir tecrübe yapmaıı.ını istemekte 
,. "Şirket, aşağıda yazıh muame· 

lat ile iştigal etmek ür~re teıek· 
kül etmişfü. 

tarafından ittihazı karar edilmea 
ne ve tadil mahiyetinde olan işb 
kararın hükumetçe taadik edilme 
sine mütevakkıftır. Bu ıuretl 
tasdik edilen karar itbu mukav 
nameye xeylen ilave olunur. Şi 

ket, esaa maksat ve tedviri mu 
melib ıımnında kanuni mahı 
ıuna tevfikan emvali gayri men 
kule taaarruf edebilir.,, 

o• 
b' 

. . . Al a mı ar a ma çe mesının emın ar tahmil 54,5 lira, Öeyaı mısı · . -
bararetlı geçmııtır. manyaya d"I ,, " 't 1 kt d . h k d O O . dırler. 

d 
. b k , e ı ece5ı umı o unma a ır. ra aynı tarı e a ar 5 ,5 lıra B t "b or· b ,.d l 

yeniden halı, tütün, erı, arsa , F . d'l'k b" 3 . .1 . . u ecru e ıs u5 ay arının 
k 

1 
Ç k l k 1 ransanın şım ı ı ızden fıat tekh olunmaktadır. Fıatlar sıf 

1 
fş Bankasına ait değirmende övü-

~ısır, ıığır ı.ı. . e İ 0~ ova yaya milyon türk lirası alacağı vardır. Hamburgdur. dülmesile yapılacaktır. 
tut\ln baraak, derı ta yaya yu· Bu para da mal göndermek sure-ı 
tnurta, kitre, keçi derisi, mısır, tile ödenecektir. ,==========================~ 

~::;:~s~a::.:;~~:!~saç;:ozken~~: -·- il ŞiRKE KETLERi il 
lngiltereye hah aönderilmittir. TUrk - Alman ticaret ve HA 

klerlng anıa,ması '- ' ----··-----
Fransa ile yeni bir an

ıa,ma yapllacak 

f ransa ile aramızda yeni bir 
ticaret muahedesi imzalanacağı ha
berleri her tarafta büyük memnu
niyet uyandırmıthr. Yakında mü
lakerelere baflamak üzere Fran
ıaya bir heyet gidecektir. Yeni 
anlatmayla eaklden iki memleket 
araıında pek az olan ticari milna-

Alınan malumata göre, müd-
deti ağustos sonunda bitecek olan 
Türk-Alman ticaret ve klering an
laşmasınm yenilenmesi hususunda 
Ankarada Alman sefareti vs sıta
silc bazı temaalar yapılmaktadır. 

• \lmnnlarw talcblcrı 

Alman iihalat daireleri vasıtasi
le Alman ithalat firmaları yeni 
mahsulden birçok ihraç maddele-

Hah tasfiyede lzmlr ve civarı da hazır bulunmaları rica olunur, 

telefon T. A. ş. Müzakere Hımwnı~si: 

Tasfiye muamelatının nihayet t - Tasfiye heyetinin ve mü-
bulması dolayısile umumi heye i- rakibin raporlarının okunması ve 
· · r d. · k ı 1 1 nın ıç ımaa avetı arar aştırı mış tasfiye heyetince yapılmış olan 

muamelatın ve tasfiye raporunun 

tetkik ve tasvibi . 

2 - Tasfiye bilançosunun tas · 

olduğundan mefsuh şirktt hisse
darlarının aşağıdaki ruznamede ya
zılı işleri görüşmek üzere 25 tem
muz 939 salı günü saat doku'l.dn 
b:mir belediye salonunda o ktedile- vibi ve tasfiye memurlarının ib-
cek olan heyeti umumiye içtimaın· rası. 

l - İthalat ve ihracat ve her 
nevi ticari muamele yapmak. 

2 - Her türlü maden hissesini 
veya tamamını almağa ve işletme
ğe ve bu hususta her hangi hü
kuki tasarrufta bulunmata me· 
zundur. 

Şirket, balada tasrih olunan 
makıadı ile doğrudan dotruya 
münasebettar bulunan bil'umum 

Malatya Bez ve lpllk 
Fabrlkaaı T.A.Ş. 

Malatya Bezve İplilr FabrikaJa 
rı Türk Anonim Şirk~ti hiıaeda 

lanoın 25.1.939 tarihli fevkalid 
toplantısında 3.000.000 (üç milyo 
liradan ibaret bulunan şirket ıe 

mayesinin 5.000.000 (beş milyo 
liraya çıkarılmasına karar veri 
miştlr. 

li, ticari, ıınai muamelatı icra ve Bu suretle ıermayeye ilave 
bu muamelat ile istigal eden di- I dilen 2.000.000 (i1'i milyon) lir 
ğer şirketlerin hisse senedat ve 1 nın tamamen taahhüd ye dörtt 
tahvilahm mubaya ve bu oevi ı birinin tediye edildiği Vekalet 
firketler tesis edebilir. 1 gönderilen vesikalardan anlatılmı 

Nevi ve mahiyet itibariyle iş- tır. 
bu maddede zikr edilen muame• Ticaret Kanunu ve Şrket eı 

mukavelenamesi lıaükümlerine u 
littan gayri her hangi bir mua- gun olarak yapılan bu arttırma 
melenin ifası şirket için nafi ırö- çin Ticaret Kanununun 391 in 
rüldüğü taktirde heyeti idarenin maddeıine tevfikan Ticaret Yek 
teklifi üzerine heyeti umumiye 

1 
ıetindcn bu bey.nn•mc verildi, 
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--------------=~====.....;:~~;;;._----~~--------------------------------------------

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

A) Münakasalar 
ınşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme Harita 

Göçmen evleri inş.: 100 ad. Kapalı z. 35784 -
Bünyan kasabası halihazır haritası tanzimi - - 2500 -

2683 80 .. Sıvas İskan Müd. 
187 50 Bünyan Belediyesi 

12-7-39 15 -
6·7-39 15 -

ilaçlar, Kllnlk ve ispençiyari allt, Hastane Lvz. 

Su'koıtik: 14250 k. Paz. 2138 - 160 35 Ask. Fabr. U. Müd. SAK. Ank. 14-7-39 15 30 
14-7-3~ 16 -Difenülüretan: 3 t. ,, 9150 - 686 25 ,, ,, ,, 

Elektrlk-Havagazı-Kalorifer ..1 tesl satve malzemesi) 

Afyon memleket h:ıst. elektrik tesisatı (1 Kapalı z. 12093 85 
kıımı) (şart. 60 krş.) 

Mensucat, Elblses, Kundura, Çamaşır v.s. 

907 ·- Af 1on Vilayeti 11-7-39 15 -

Kalın kösele: 500 k.-ince kösele: 240 k. Aç. eks. 116 75 lıt. Belediyesi 10-7-39 14 -
videla: 825 ayak meşin: 100 ad. - glase 
100 k. 

Terlik: 1000 çift (temd.) çifıi 1 38,50 104 - M. M. V. SAK. ~0-6-39 ı 1 -
Matbaa lflerl - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Telefon rehberi bastırılması (kağıdı ve Aç. eks. 
kartonlan) idareden verilmek üzere :2500 ad. 

Defter ve evrakı matbua: 54 kalem 
Talimatname tab'ı ve teclidi 
Yıllık istatiıtiği bastırılması 

Kereste, Tahta ve saire 

Tahta: 60 m 3 
Kalaa ve tahta: 12 m 3 

n 
Paz. 

n 

Aç. ekı. 

n 

Mahrukat, Benzin, Maklneyağları v.s. 

Benzin: 2400 teneke 
Gürgen odun: 50 t.-maııgal kömürü: 8 t. 
Enıtltü binaların1n 195 gün kaloriferle ve 

kok kömürü sobasile tesbini 
Benzin, gaz, kok kömürü ve odun (temd.) 
Gaz: 500 k.-odun: 10 t.-maden kömürü: 

3 t. (temd.) 
Kok kömürü: 300-400 t. 
Benzin: 16 t.-motorin: 10 t. 
Çam odunu: 1300 t. 
Mese ,, 800 t. 

Müteferrik 

Kamyon şasesi ıulama işl;eri için 
26.6.39 da. ihalesi yapılacağı ilan edilen 

emaye plakların münakasası fesh 
· edilmiştir 

Vida: 5 kalem (tashih) 
Tutla: 120000 ad. 
Kazan: 20 ad. 
Filit: 200 k.-Vim: 100 k.-kaol: 40 k.

arap 1&bunu: 60 k. 

Erzak, Zahire Et, ve Sebze· 

Aç eks. 
Kapalı z. 

Aç. ekı. 

Kapalı z. 
Aç ekı. 

Kapalı z. 

• 

Aç. eks. 

Aç. eks. 

n 
Paz. 

K. üzüm: 750 k. - erik: 750 k.-ıspanak: Aç. ekı. 

5 t.-praıa: 5 t.-t. fasulye: 12 t.-sa-
kız kabak: 5 t.-bakla: 4 t. 

Bamya, havuç, domates, patlıcan, lahana, 
ıemizotu, kereviz 

Beyaı peynir: 2,5 t.-kaşar peynir: 500 
k.-pirinç unu ve nişasta 

Un, irmik, şehriye ve makarna 
Yumurta: 30000 ad. liıııon: 4000 ad. 
Sığır veya keçi eti: 67 t. 
Erzak: 7 kalem 

,, 15 ,, (temd.) 
Şeker, aüt, ekmek, yoğurt, un v.s. (temd.) 
Sadeyağ': 7 t 

,, 

,, 

n 
,, 

Kapalı z. 
Aç. ekı. 

Aç. eks. 
Kapalı z, 

650 -

3664 -
495 -

2640 -
564 -

6480 -

23340 -

t. 30 -
4990 -

33800 -
24000 -

2175 -

2200 -
1560 -

15410 -

k. 1 -

Pirinç: tO t. 
k. faıulye: 20 t. 
Sadeyağ: 90,2 t. (şart. 451 krş.) 

Aç. ekı. k. o 24,25 
k. o 13,25 

z. 90200 -
n 

Kapalı 

Sadeyat: 22 t. 
,, 
,, 

8 t. 
ti t. 

ti 4,6 t. 
,, 48,5 t. 

Arpa lnrdınlması: 800 t. 
Kuru ot: 900 t. (temd.) 
Sığır eti: 150 t. 
Arpa: 350 t. 
Yulaf: 350 t. 
Kabak: 4320 k.- yeşil faaulye: 8640 k.

bamya.: 2880 k.-patlıcan: 9120 k.
dolmalık biber: 3,6 t.-domates: 4,5 t. 

Kabak: 3780 k.-yeşil fasulye: 7560 k.
bamya: 2520 k.-patlıcan: 7980 k.
biber: 2,7-domateı: 3,6 t. 

Yulaf: 230 t. 
Koyun eti: 20 t. 

(B Müzayedeler 
Kanaviçe: 18898 k. 
Çul: 12791 k. 
Çuval: 9500 k. 
Marka bezi: 250 k. 
ip: 8760 k. 
Kınnap: 7319 k. 
Kasket, makine v .ı. 
Ford otomobili 
KQçOlc mol8r ve yazıhane •tra1ı 

" 
,, 
,, 
,, 

Aç. eka. 
Paz. 
Kapalı z. 

,, 
,, 

Aç. eka. 

,, 

Kapalı z. 
,, 

Aç. art. 
Paz. 

,, 
,, 

Aç. art. 
,, 
,, 
,, 

22000 -
7200 -

J 1000 -
4830 -

44190 -
4000 -

19250 -
20125 -

2387 76 
895 37 
950 -
37 -

1487 50 
1067 85 

48 75 İzmir Telefon Müd. 10-7 39 15 -

Konya Husuıi Muhasebe Müd. 10-7-39 15 -
37 13 İıt. Belediyesi 26-6-39 14 -

Başvek. İstatistik genel Direk. Ank. 10-7·39 14 30 

198 80 
42 30 

İnşaat Usta Okulu Direk. Ank. 
,, 

" " 

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

İzmir Vilayeti 
58 50 İst. Belediyesi 

10-7-39 10 -
10-7-39 14 -
8-7-39 il -

900 -
375 -

2533 -
1800 -

Yüksek Ziraat Enstitü Rektörlüğü 

Balıkesir Vilayeti 
İçel ,, 

26-6-39 16 -
26-6-39 10 -

Balıkesir Orta Okulları SAK. 10-7-39 
Gümrük Muhafaza Gen,Kom.İst.SAK. 10-7-39 
Erzurum Ask. SAK. 10-7-39 

,, ,, 10-7-39 

il -
il -
9 30 

15 30 

165 - İzmir Belediyesi 7-7-39 16 -
O. D. Y. Haydarpaşa 

165 - Aık. Fabr. U. Müd. SAK. Ank. 
117 - Ank. İnşaat Usta Okulu 

10-7-39 15 30 
10-7-39 15 -
11-7-39 10 -
26-6-39 11 -

33 74 

287 25 

120 -

144 -
52 50 

1155 75 

526 -

363 25 
198 75 

5760 -

1650 -
540 -
825 -
362 25 

3314 25 
300 -

2812 50 
1444 -
1509 -
180 75 

163 65 

Jandr. Gen. Komut. SAK. Ank. 
Ank. Lvz. SAK. 

İst. Belediyesi 

,, 

n 

10-7-39 14 -

10-7-39 14 -

10-7-39 14 -

" 10-7-39 14 -
,, 10-7-39 14 -

Tire Tümen SAK. 8-7-39 10 -
Adana Eğitmen Kursu Direk. (tashih) 30-6-39 12 -
Balıkesir Vilayeti 26-6-39 16 -
İçel ,, 26-6-39 ıo -
Orman Kor. Gen. Kom. Ank. ve 4-7-39 11 -

İst. Demirkapı 
" ,, • 5-7-39 14 -
" ,, . ,, • 5-7-39 11 

Çanak. Mst. Mvk. ve lst. Ank. lzmir 10-7-39 11 -
Bahkeair Lvzı Amir. 

Erzurum Aık. SAK. 
,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 
" ,, 

Ank. Lvz. SAK. 
Lüleburgaz Tümen SAK. 
Çorlu Kor. SAK. 
Muğla Ask. ,, 

" " ,, 
Çatalca Mat. M.,k. SAK. 

,, ,, 

10-7·39 
10-7-39 
10-7-39 
10-7-39 
10-7-39 
10-7-39 
28-6-39 
10-7-39 
10-7-39 
10·7-39 
11-7-39 

15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
11 -
11 -
il -
15 -
15 -
14 -

11-7-39 15 -

862 50 Çorlu Kor. SAK. 11-7-39 16 -
10-7-39 16 -675 -

3S8 16 
134 30 
142 50 

5 55 
223 08 
160 17 

,, ,, 

İohiaarlar U. Mild. 
,, ,, 
" 

,, 
,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 

13-7-39 
13-7-39 
13-7-39 
13-7-39 
13-7-39 
13·7-39 

Iat. 2 ci lflaa Mercanda Tığcılıır N. 30 27-6-39 
Zonguldak icra Memur. 5.7.39 
lzmir T. C. Ziraat Bankaıı 17-';'-39 

14 -
14 JO 
15 -
15 30 
16 -
16 30 
12 -
14 -
15 -

İstanbul Belediyesinden: 
Tahakkuk ve Tahsil şubelerile kontrol heyetlerine ıit 

Talimatnamelerin tab ve teclidi pazarlığa çıkarılmıştır. l'Jıl' 
bammen bedeli 495 liradır. İhale 26.6 939 pazartesi ııüoü :ıı•• 1 
14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Şartname Zabıt ve 
Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. iateklilerin 37 lir~ 
13 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubu ile ihale güoil 
muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. 

a) LAR~ 
inşaat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-H~ 

Sivas iskan Müdürlüğünden : 

Hafik kaza merkezinde yapılacak 100 göçmen evieriııİ} 
(keresteleri hariç) bilumum malzeme müteahhide aid oloı' 
üzere kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

Keşif bedeli 35784 liradır. d 
12.7.939 çarşamba günü saat 15 de iskan müdürliiS~ 

dairesindeki komisyonda yapılacaktır. ~ 
Teminatı muvakkate miktarı 2683 lira 80 kuruştılcf~ 

Teminatı muvakkate nakden veya tahvil olarak komisyoııtr 
alınamtyacağından bunun daha evvel maliye veznesine ys 
rılmış olması ve makbuzunun zarfa konması. ~ ıı 

İstekliler fenni ve idari ş~rtnamelerle planı tatil .. !ild• 
leri hariç her gün Ankarada iskan Umum müdürlüguıı 
İstanbul, Sivas, Samsun, Kayseri İskan Müdürlüklerinde g51 
rebilirler. 

İlaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane~ 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Satınalma KonıLyon'UilJaO 

' Tahmin edilen beddi 9150 lira olan 3 ton Dıfenilüre1~ .. -a 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Merkez Satınalma 1(0~1~ 
yon unca 14.7.939 cuma günü saat 16 da pazarlıkla:ihale ed0 
cektir. ~,ı 

Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Muva~ 1 

teminat 686 lira 25 kuruştur. 

• • • Tahmin edilen bedeli 2138 lira olan 14250 ~~:ı 
Sutkostik ~::ıkeıi Fabrikaldr Umum Müdürlüğü Merkez Saf 
alma Kı mısyonunca 14.7.939 cuma günü saat 15,30 da a 

zarlıkla ihale edilecektir. ~ıl'.l'J 
Şartname parasız olarak Komisyondan verilir. Muva~ 

teminat 160 Jirn 35 kuruştur. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

M. M. Vekaleti Satmalma Konıisyo!lundan: . 

Müteahhit nam ve hesabma ilan edilmiş olan 1000 f'
terlık ihalesi gününde talip çıkmadığından bu defa ibll e 
30.6 939 cuma uünü saat 11 de yapılacaktır. 

Br.her çift için tahmiu edilen fiyatı 38 kuuruı 50 
dir. 

İlk teminatı 104 liradır. 
Evsat ve şartnamesi bedelsiz olarak M. M. V. 

komisyonundan alınır. 

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Leva~ : 

Konya Hususi Muhasebe Müdürlüğünden 
eO 

Hususi idareye ait 54 kalemde 3664 lira muhaıııJJ1eİ I 
bedelli cedvel, defter ve evrakı matbua 10.7.939 paıarl ~ a 
günü saat 15 de ihalesi yapılmak üzere açık eksiltııı:e' c 
konulmuştur. Talip olanların şeraitini anlamak ve oütıl~ <' 
lerini görmek üzere hususi idareye müracaat eylemele~'be' 
ihale günü saat 15 de bedeli mubammenenin % 1,6 oıs te' 
tinde muvakkat teminat akçalarını havi makbuz veya ~ıJe~' 
her bir banka mektubunu hamilen TilAyet daimi encuJJ1 
odasında hazır bulunmaları ilan olunur. ~ 

İzmir Telefon Müdürlüğünden : ~i 

1- KD.ğıdı ve kartonları idareden verilmek şartile 2·~0' 
adet tel~fon rehberinin yalnız ba::ıılması açık eksiltmeye 
nulmuştur. 515 

2- Muhammen bedeli 650 lira muvakkat teminatı ~ '1o
lira olup eksiltmesi 10.7.939 pazartesi saat J 5 de tzrııır ,ı~ 
leton müdürlüğü binasındaki satınalma komisyonunda yeP 
caktır. o~' ~I 

3- Taliplerin muvakkat teminat makbuz veya bB o~''-
mektubu va kanuni vesaikle mezkür gün ve saatte koı:ııfsY 
müracaat etmeleri. 

Jb111
' Başvekalet İstatistik Genel Direktörlüğü Eksiltme ve 

Komisyonundan : ~ ~ 
ı~ 

Açık pazarlıkla eksiltme ve ihalesi yapılacak l ğ1~· 
ve 35 forma tahmin olunan 10 uncu cild istatistik. yıl '.,ti~ ll 
dan a bin nüıha 25 forma tahmin olunan küçük ıst•ll ~ 
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lığından 4 bin - 5 bin nüsha ve ayrıca rakamları türkçesi 
Q ayni, başlık ve yazılan Fransızca olan ceb yıllığından 
-O - 1000 nüsha bastırılacaktır. 

Münakasa Gazetesi 

Müteahhitlerin Takvimi 
Pazarte i 26.6.939 

Yıllık için tahmin olunan 1925 lira bedel üzerinden % 
S hesabile 145 lira ceb yıllığı için tahmin olunan 1125 lira 
·del üzerindeu % 7,5 hesabile 85 liralık muvakkat temi
t vesıkası vermek lazımdır. 

Çakmak taşı ihracı ve nakli (Türkiye Demir ve Çelik Fab.) No 1091 
Silindraj işi (Konya Vil.) No 1088 

Eksiltme 939 temmuz ayının 1 O pazartesi günü saat 
130 da umum müdürlük binasınd;t toplanacak olan komis
tıda açılacaktır, Nümuneler ve şartname Komisyon katip 
iinden istenilebilir. 

Üniversal freze tezgahı (Ask. Fab.) No l048 
Harp pııketi (M. M. V.) No 10j2 
Makkap ve torna tezgahı (Ask. Fa b.) No 1048 
Dökme boru (D. D. Y. Ank.) No 1053 
Hydroelektrik teaisatı için boru, makineler va. (Denizli Bel d ) 

No 1056 e · 

Oksijen, eter, lizol, pamuk, gaz bezi (İzmir Beled.) No 1056 
Kömür tahmil ve bhliye işe (D. D. Y. İzmir) No J068 

rit~hrukat, Benzin, Makina yağları v. s. Ank. B. Millet Meclisi binası inş. (T. B. M. M. İnf. Kom.) No 1077 
, Kalbur makinesi lEdirne Vil.) No 1077 

• İpekli mensucat ve cam şi şe. (fıt. Güınr. Uatmüd ) No l077 
Beyazıdda Maliye binası inş. (lst. Defterdarl ı ğı) No 1079 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 

Süt, taban, pekmu, tavuk, hindi , ıirke vs. (Ank. Okulları) No 1080 
Odun, kömür, gazyağı , beDZin, makineyağı N l080 

. Kurumumuzun önümüzdeki kış mevsiminde kalorifer . ıt 
tJ11.ı:aiaatı olan binaların kalöriferle kalörifer tesisatı olm1yan 
IOS'1Qafarın kok kömürü sobasile 195 gün müddetle ısıtılması 

~Palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Tereyaiı ve mübtelif balıklar " " No l080 
. " . ,, o 
lı.t Edirne yolunda aifıı lt knplama işi (Nafıa Vek.) No 1081 1 

J Muhammen bedel 23340 lira ve muvakkat teminat % 
Iüiı 

Adanada arteziyen kuyuıu açılması (Dahiliye Vek. Adana B l d ) 
No 1031 e e · 

buçuktur. 
tı İhale 8.7.939 tarihine tesadüf eden cumartesi günü 

ştlld at 1 J de Rektörlük binasında müteşekkil komisyon tara· 
011t,~dan yapılacaktır. 
ya Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenle-

nd.Q Enstitü Daire Müdürlüğüne müracaatları. 
g 
uod• 
'e g6' İzmir VilAyet Daimi Encümeninden : 

Vilayet ve Nafıa ve Sıhhat ve İçtimai muavenet otoları 
l kamyonlarının yıllık ihtiyacı için satın alınacak 2400 te

ef• kc benzin 6480 lira muhammen bedel ile ve 15 gün müd
tle kapalı eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 

dsV Yılı yasa hükümlerine göre hazırlıyacakları teminatlariyle 
tlikte teklif mektuplarını 10.7.939 pazartesi gnnü saat 10 

re1'' Vilayet Daimi encümenine tevdi etmeleri ilan olunur. 
K)oıil' 
&Ot' 

Erzurum Askeri Sahnalma Komisyonundan : 

Miktarı M. bedeli İlk teminatı İhalesi 
Kilo Lira Lira 

t''larn odun 1,300,000 :13800 25:n 10.7.939 S. 9,5 

81ıf"1eşe ,, 800,000 24000 1800 ,, ıı l 5,30 
pf Erzurum için yukarıda yazılı çam ve meşe odunu kapalı 

artla eksiltmeye konulmu~tur. Şartnamesi kolordunun garnı

~~ <ınlarında görülebilir. 

~ütef errik 

İzmir Belediyesinden : 

Sulama iılerinde kullanılmak üzere 1 kamyon şasesi 

·ı:lan alınması makine ve elektrik mühendisliğindeki şart· 
çı tnesi veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. Muhammen 

slt deli 2175 lira olup ihalesi 7.7.939 cuma günü saat 16 da
~. İıtirak edecekler 164 liralık teminatı öğleden sonra 

til~palı bulunmaaına binaen öğleden evvel iş bankasına ya
)~lrak makbuzile encümene gelirler. 

8111'1 

4'darma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma Komisyonundan: 

Dövme bakırdan vasıfları dairesinde imal edilmek ve sik
eı yekunu 1055 kilo arasında bulunmak şartiyle on taneei 

v 'Palı yirmi kazan açık eksiltme usulü ile t l .7.939 salı gü· 
ıı saat onda satın alınacaktır. 

ıı>e~ Şartnamesi komisyondan parasız alınabilecek olan bu ek· 
ellıJınıeye girmek isleyenlerin l09 liralık ilk teminat makbuz ve
e~ a banka mektubu ile sartnamede yazılı belgelerle tam vaktin· 

oıır e komisyona baş vurmaları. 
·~ l 

sb" 
o;~ Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Hastane için aşağıda cins ve miktarları yazılı mevad 
~-larlıkla satın alınacaktır. 

Taliplerin 26 6.939 pazartesi günü saat 11 de teminat
~tiyle birlikte Ankara Lv. amirliği satın alma komisyonuna 

r,a'~'lıneleri. 
·~O' l<ilo Cinsi Kilo Cinsi ....... ___ _ 
8,1~ 200 
,~ 100 

Filit-filit marka 
Vim en iyisinden 

40 
60 

Kaul en iyisind~n 
Arap sabunu iyisinden 

pıl" ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiöiiiöiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiöiiiiiiii;;;;;;;;;:iöiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;---iiiiiiiiiiiiii.--iiiiiiiiiiiö;, 

"~'ttzak 
oo-'-- ' 

Zahire, et ve Sebze : 

Muğla Askeri Satınalma Komisyonudan ; 

1
, Muğla, Marmaris, Milas, Küllük ve Bodrum garnizon-

' ~ı ihtiyacı olan 350 bin kilo arpa ile 350 bin kilo yulaf 
~Palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. İhaleleri I0.7.39 

Jı~~\lartesi günü saat 15 de yapılacaktır. 
"11' Arpanın tutarı 19250 lira ilk teminat 1444 lira yulafm 

1ti~~•rı 20125 lira ilk teminatı 1509 liradır. Teklif mektupları 
~le saatinden bir saat evYel verilmelidir, 

Bilet kompoJtörü, penı, ete, var yoz, ve çekiç sapları (D. D. Y. 
H. paşa) No 1082 

Taksim bahçesinde havuz, makioa ve elektrik daireıi irış . (İlt. Be
Jed.) No 1082 

Kanape (izmir Beled.) No 1087 
Patates (Ank. Lvz.) No 1088 
Avci yeleği (M. M. V.) No H!82 
İhata duvarı badana ve ta~iri (Balıkeıir İnhisarlar Müd.) No l083 
Defterdarlık binası tamiri (lst. Defterdarlığı) No I083 
8 ve 2 No. lı teknelere makine montaji işi (inhisarlar Um. M"d ) 

No 1083 u • 

Maliye, K~daslro, Adliye ve Maarif iltatiıtikleri bastırılması (Bat· 
Yek. latatiıtik Gen. Dir. Ank.) No 1083 

Erzak (Çorum Küçuk Sıhhat Mem.) No 1093 
Heli inş. (Konya Beled.) No 109.i 
• Masa, sandalya (İat. Defter.) No 1092 
Yol ferşiyatı (Bo~~ Nafıa Müd.) No lo94 
Maden kömürü (Unye Beled.) No l094 
Benzin (Samıuo Beled.) No 1094 
Maden kömürü ve benzin (Niğde Vil.) No 1094 
Gfüerio (Ask. Fabrikalar) No 1094 
Elektrik te1isah (Ladik Beled.) No 1094 
Şoıe inş. ve tamiri (İıt. Beled.) No 1095 
Limon (Auk. Lvz.) No 1095 
Yatak kılıflıiı bez (Tophane Lvz.) No 1095 
Çama~ır yıkama11 (Yükıek Müb. Mekt.) No 1083 
Sığır eti (Niide Tümeni) No 1083 
Süt. ve yoğurt (Çorlu K?r SAK) No I083 
Buğday kırdırılın~11 (Tophıı.ne Lvz.) No 1083 
Sandıklık tahta (inhisarlar U. Müd.) No 1083 
Hangar İof. tTürk Hava Kurumu Ank.) No 1084 
Bekir panıyonu binası ioş. (Karacabey Har"ıı Müd.) No 1084 
Un (Balıkesir Aık. SAK) No IOS-' 
Yumurta (Tophane Lvz.) No 108:& 
Fıbe!, prcıpao, mikanit, urı mücel!it , terit band (İ.t. Elektrik 

işleri) No I084 
Getir (Emniyet. U. Müd. Ank.) No 1084 
• Çam ağacı (Içel Ormsn Müd.) No h.186 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

Kayseri Vilayetinden : 
Kayıeri memleket Hastahanesine muktazi 160 kalem eczayı 

tıbbıye açık eksiltmeye konulmuş ve talipler tarafından verilecek 
bedel haddi layık görüldüğü takdirde 12.7.939 çarşamba günü saat 
16 da ihaleıinin icrası mukarrer bulunmuş olmakla taliplu;n şe · 
raiti anlamak ve listeyi iÖrnıek üzere İstanbul Sıhhat ve İçtimai 
Muaven~t Müdürlüğüne ve Koyıuide Encümeni Vilayete müraca
atları ilin olunur· (4284) 3-4 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalm a 
Komisyonundan : 

939 mali ıenesi zarfrnda mektep talebe ve pansiyonuna aid 
115000 pnrça çamaşırın yıkanması açık eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltmesi 26.6.939 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat ı.ı,30 da 
mektep binası içindeki Komisyonda yapılacaktır. Behu parçanın 
muhammen bedeli 4 kuruş olup ilk teminatı 345 liradır. 

İsteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün ve eksiltmeye 
gireceklerin de belli gün ve saatte mektep binaaı dahilinde topla 
nan Satınalma Komisyonuna müracaaUan. (4063) 4-4 

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

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

111 - Pazarlık 10.VII.939 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 lzmir 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) 2-4 

24 Haziran 1939 

Cinsi Mikdarı Mu. be. % 7,5 te. Eksiltme 
lira lira krş. şekli saatı 

---- -----·· - --· ---- -----·--
Kanyak imla makinası 1 adet 500 37 50 paı. 14 
Kanyak filtresi 1 ,, 700 52 fiO ,, 15 
Mantar makinası 1 ,, sif 700 52 50 ,, 15,30 
Kanyak tulumbası 2 ,, ,, 1000 75 - ,, 16 

1 - Şartnameleri mucibince yukarda cins ve miktan 
yazılı 4 kalem malzeme hizalarında yazılı usullerle eksiltme
ye konmuştur. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ek· 
siltme saatleri yukarda yazılıdır. 

HI - Eksiltme 6 VII.939 perşembe günü Kabataşda 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya
pılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden para• 
sız alınabileceği gibi imla makinası numunesi de idaremizin 
likör fabrikasında görülebilir. 

V - Kanyak tulumbası ve mantar makinası eksiltme· 
sine Marmonier, Pbilipp Hl, Perkeo Seitz v~ Schaffler fir· 
malarından maada firmalar iştirak etmek isterse müskirat 
fabrikalar şubesinden vesika almaları lazımdır. 

VI - Münakasaya iştirak edecekler % 7,5 güvenme 
paralarile eksiltme için tayin edilen günde mezkCır Komis-
yona gelmeleri. (4436) 2-4 

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

kg. lira lira krş. şekli saatı ______ , _______ ----------
Düz kapak tahtası 30000 120J 180 - aç. art. 14 
Trifil tahtası 30000 600 90 - ,. ,, 15 
Kafes ,, 25000 875 131 25 ,, ,, 15,30 
Parça ambalaj ka. 12000 726 108 90 ,, ,, 16 

1 - Kutu fabrikamızda bir sene zarfında birikeceği 
tahmin edilen cins ve miktarı ynkarda yazılı tahta ve ki· 
ğıt parçaları açık arttırma ile satılacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, art
tırma saatleri hizalarmda gösterilmiştir. 

IH-Arttırma 3. VIl.939 pazartesi günü Kabataşda Leva· 
zem ve Mubayaat Şubesindeki Alım Satış Komisyonunda 
yapılacaktır. 

iV - Nümuneler her gün Cibalide kutu fabrikamızda 
görülebilir. 

V - İstekliler % 15 güvenme paralarile birlikte art
tırma, için tayin olunan gün ve saatlerde yukarda adı ge· 
çen Komiayona gelmeleri ilin olunur. (4229) 3-4 

Naklolu
nacak 
tuz mik-

••• 
Ton başı· 
na nakli-
ye ücreti M. be. Teminatı 

tarı ton Sevk mıntakaları kuruş lira lira 

-------------- -------
18.000 
12.000 
10.000 

Karadeniz mıntakaları 
Akdenız 

" Marmara denizi 

350 
300 
150 

63.000 
36.000 
15.000 

4.725 
2.700 
1.125 

40.000 114.000 
1 - 939 mali senesi zarfında Çamaltı ve Foça tuzla· 

larından Karadeniz, Akdeniz ve Marmara denizi limanla• 
rına ceman 40.000 ton tuzun nakli işi 5.VI.939 tarihinde 
ihale edilmediğinden yeniden pazarlık auretile eksiltmeye 
konmuştur. 

il - Her mıntıkaya naklolunacak miktar ve muham• 
men bedellerile teminatları yukarda yazılıdır. 

111 - Pazarlık 30.Vl.939 günü saat 15 de Kabataşda 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiayonunda ya• 
pılacaktır . 

iV - Şartnameler her gUn Levazım Şubesi veznesin .. 
den ve İzmir Ankara Başmüdürlüklerinden 570 kuruı mu• 
kabilinde alınabilir. 

V - Talipler gerek üç mıntaka için birden ve gerek 
1 veya 2 mıntaka için teklifatta bulunabilirler. Bu takdirde 
verecekleri teminat akçası teklif edecekleri mıntakaya ait 
miktarlarda olmalıdır. Fiatlar haddi !Ayık görüldüğü takdir
de 3 mıntaka için birden yapılan teklif tercih edilir. 

VI - İstekliler % 7.5 güvenme paralarile birlikte pa• 
zarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa• 
ralarile birlikte yukarda adı geçen Komisyona gelmeleri • 

(4182) 3-4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet dl'! l'adjudication 
Mode Prix 

d'a<ijudicat. eatimatif 

A) Adjudications au Rabais 

Caution. 

proviıoire 

Lieu d'adjudication et du 

Cabier des Cbargcı 

Constructlons - R6par•tlons - Trav. PubUcs-M at6rlal da Con ıtr LJCtlon-Cartog r•p hl a 

Conlt. maisoo pr. İDJmigreı: 100 p. 
Dreuement carte etat aetuel Bünyan 

Pli cach 35784 -
2·00 

2683 80 
187 50 

Dir. Etablisı. lmmigrh Sivaı 
Muni rip. Bünya n 

Prodults Chtmlques et Pharmaceutlques-lnatrumenta Sanltalrea-Fournlture pour Hopttauııs 

Jours Heures 

12-7-39 15 -
6-7-39 15 -

Soude coatiqu es: 14250 k. 
Dipheniluretane 3 t . 

Gre a gre 2138 -
9150 -

160 33 
686 25 

Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Mil Ank. J0-7-39 15 30 
14-7-39 16 -

" ,, " 
Electrlclt6·Gaz Chauffag ı Central (4ns 'allatlon et Mat•rlel) 

Jn , tall. electr. hôp. Regional Afyon (1 par- Pli cıch 
tie) (cah eh. P 60) 

Hablllement - Ch.auasur•• - Tleaus - Culra 

120)3 85 

Cuir groı : 500 k. ·id. mince: 2~0 k. cııir de Publique 
veau: 825 pieds-cuir: 150 p.·peau glace: 100 k. 

Pantoufles: 1000 pairu ( ~ j) la p l 38,50 
Travaux d'lmprlmerle - Papeterle 

lmpr~uion du guide telephonique: 2500 p. Publique 
lmprimeı: 54 lots 

" lmpreuion et reliure Instruclion Gre a gre 
,, atatiıtiques annuelles n 

650 -
366t -
49.J 

Bola da Constructlon, Planches, Poteaux ate. 

Planche: 60 m3 
Madrier1 et plaocbes: 12 m3 

Combuatlble Carburant - Hu ile• 

Benzine: 2~00 bidons 
Cbauffaıre, duraot 195 jours, des bitisaea 

de l'lnslitut avec calorifere et avec deı 
po~les iı coke 

Benzine, petrole, coke et bois (aj) 

Publique 

n 

Pli cacb 

P.etrole: 500 k.-bois: IO t.-cbarbon de terre: Pli cacb 
3 t. (aj) 

Bois d 'orme: 50 t.-cbarbon de boiı: 8 t. 
Coke• 300-400 t. 
Benzine: 16 t.-motorine: 10 t. 
Bois de upin: ıa JO t. 

,, ,, ebene: 800 t. 

Dl ver• 

Publique 
PJi cach 
Publique 
Pli cach 

n 

Cbauiı pr. camion Pub ' ique 
L 'adjudication qui dev ait avoir lieu le 

26-6-39 pr. plaquu em ıillees a ete annulee 
Viı: 5 lots (rectif.) 
Briqueı: 120000 p. Publlque 
Cbaudiere: 20 p. n 

2640 -
560 -

6480 -
233~0 -

la t. 30 -
4990 -

33800 -
2~0 J 0 -

2175 -

2200 -
1560 -

Flit: 200 k.-vim: 100 k.-kaol: 40 k.·savo:ı Gre a gre 
noir: 60 k. 

Provlalons 

Haricot. vertı: 55 t. Pli cach 7150 -
Ble conca11e: 20 t.•poiı·chiche: 7 t ·raiıinıec: 6 t. Gre iı gre 
Foio: 170 t. Publique 

• 108 n 

n 520 n 
Beurre: 7 t. 

Riı: 20 t. 
Haricote ıecs: 20 t. 
Beurre: 90,2 t. (cah eh P 455) 

Bedrre: 22 t. 
n 8 n 

n ti " 
,, 4,6 n 

• 48,5 • 
Viaode de boeuf: 150 t. 
Orge: 350 t 

n 

Pli cach 
,, 

Publique 

n 

Pli cach 

" 
" • 
n 

n 

" 
" Avoint: 3j0 t. ,, 

Courıea: 4320 k.·haricotl vertl: 8640 k.· Publique 
eombeaux: 2880 k.-auberginea: 9120 

• k .-poiyres pr. dolma: a,6 t -tomatu: 4,5 t . 
Courgeı: 3780 k.-haricotl vert.: 7560 k.-com• ,, 

beaux: 2520 k .-aubergineı: 7980 k.·poiv· 
reı: 2,7 t.-tomates: 3,6 t. 

B) Adjudications a la surench~re 

le k. 1 -

n O 24,25 
n O 13,25 
90200 -

22000 -
7200 -

11100 -
4830 -

44190 -

19250 -
20125 -

Morceaux de corde: 680 k . 
aoıs de upio de dicombres 
Boiı de 1apin 

Gre a ır6 le k. O 25 
Publique 

Fumler: 400 ucı 
Canap6, fauteuil, tableau, lavabo et aut. obj. 
Ohombreı bateau Rize: 300 t . 
Sau u1ar61 et vide1: 6300 p .·bidonı vide1: 5 IO P· 

n 

" 
n 

" ,, 

907 - Vil Afy m ll-7-39 15 -

ı 16 75 

48 7.5 

37 13 

193 80 
42 30 

59 50 
fiOO -
375 -

2533 -
1800 -

16-l -

165 
117 -
10!-l -

536 25 

269 3S 
365 -

1365 -
526 -

363 25 
198 75 

5760 -

1650 -
540 -
825 -
362 25 

3314 25 
2812 50 
1444 -
1509 -
180 75 

163 65 

12 75 
ao -

240 -

67 50 

Com Perm. Mu nicip. İst. 10-7-39 14 

Com. Ach Min~st. Def. Nat. Ank. 3!J-6-39 11 

Dir. Telepbones Jzmir 
Dır. Compt.tb. Particul.ere K onya 
Com. P<rm. Municip. f.t. 
Dir. Gen. Statis Ank. 

Ecole Contre-maitres Cons t. An k. 

n n 

Vıl. lzmir 
Recleur loıt Sup. Agricole 

Vil. Bdlıkesir 

" lçel 

Com. Perm. Municip 1.it. 

Coın. Ach Ec. Second Balıkesir 
Com. Aclı. Surv. Doui'n. lst. 

n Mil. Erı:urum 
,, 

" 

J0.7.39 
10.7.39 

2ö-6-39 
lO 7-39 

15 -
ifl -

14 -
14 30 

I0-7-39 15 -
10-7-39 15 -

I0-7-39 10 -
8-7·39 ı l -

26-6-39 16 -
26-6-39 IO -

10-7-39 
10-7-39 
J0-7-39 
111-7 39 
I0-7-l~ 

14 -
ı 1 -
il -
9 30 

15 30 

Municip. lzmir 7-7-39 16 -
tere Expl Ch. fer Etat Haydarpaşa 

Co ın. Ach. Dir. Gen F ııb. Milit. Ank. 10-7-39 15 30 
Ecole Conhe·maitrn Comt. Ank. 10·7-39 15 -
Cuın. A ch. Comm. G. Gendr. Aok. 11-7-39 10 -
Coın . Ach. l rı tend. Ank. 26 6-3H 11 -

Com. Ach. lot. Ank. 
Command. Gen Prot. Foretı Ank. 
Com. Ach. Div. Vize 

n n 

n n 
Command. Gen. Prot. forelı Ank. 

et Ist. Demirkapı 

ti " 

" n 
Com. Ach. Place Forte Canakkale 

et Int. ltt., Ank .. h:mir, Balıkesir 
Com Ach. Milit. Erzurum 

n n 

n n 

" n 

" n 
Com. Ach. Corps Armee Çorlu 

n Mil. Muğla 

• n n 

n Place Forte Çatalca 

n n 

Dir. PTT lst. 
Dir. F oretl Menin 

" ,, 
Vil. lçel 
4~me Bur. Eıı:ecutif lzıdr 

Dir. Bienı Nat . Mardin 
Sümırbank Etabli1a. Celluloid lımit 

I0-7-39 15 -
29-6-39 1 l -
6-7~39 14-16 
7.7.39 15 -
7-7-39 16 -
4-7-39 11 -

5-7-39 14 -
5-7-39 11 -

10-7-39 1 ı -

10-7·39 15 -
10-7-~9 15 -
10-7-39 15 -
10-7-39 15 -
10-7-39 15 -
10-7-39 1 ı -
10-7-39 15 -
10-7-39 15 -
11-7-39 14 -

l 1-7-39 14 -

28-6-39 
5-7-39 
7-7-39 
6-7-39 

27-6-39 
5-7-39 
.f-7-39 

16 -
ti -
11 -
10 -
14 -
15 -
14 -

(3 üncü sayfadan devam) 
Parke taşı (İst. Beled.) No 1086 
Bıı last (D. D. Y. Afyon) No 1086 
• Bina aoka:ıı (İst. BeleJ.) No IOR6 
Normal parke taşı (SivH Beled.) No 1088 
Eğer 1abunu (M M. V.) No 1086 
Laboratuvar binası loş. (T. H. K. Ank.) No 1<186 
Kanape imali (İst Beled.) No 1086 

Benzin (İktisat Vek.) No 10>\6 
Balıkhane bioa11 .tamiratı İzm i r Defterdarlığı) No I085 
K11 ldırım tamiri (lzmir Beled ) No 1085 
Ekmek, f't, •Üt ve yoğurt (İst. Valuflar Müd.) No 1085 
l' uğday tahmili (Yıldızrli Toprak Mahs.) No 1085 
S ı ğı r eti (Marmara Üsaubah ı ı Komut.) No 1085 
Gaıaj santral atelye , inde elektrik tes·sat (İzn lr Be led) -r-.'o 1 
Kamyon, imdat ,.e cenaze otomobilleri ,, n No ıoB7 
• Dükkan ve han aıık ı< zları ,, ,, No 1~1 
Pı rioç , şeker, fasu 'y.ı, zeylinyağ'ı b ı yaz peynir (Bornova fil 

No 1097 
* Meu, sandalya , ıoba , halı vs. t şya (İıt. 5·inci 

Men1e nto des FournisseurS< 

Lundi 26.6.939 

Extraclion e t tra ıuport pierre silex (Fabr. Fer et Acier) No 1 

Trav. cylindrage (Vil. Konya) No 1088 
Fra iseuse (f .t b•. Milıt .) l\'o 10~8 

Paqul!ts de guerre ( \ ti n. Def. Nat.) No 1048 
Tuyaux en fonte (Ch. fe r Etat) N l 1053 
Mater. pr. inııtııll. elcctr. (Munic'p . Denizli) No 105 i 
Oxygene, ether, lisol , coton (IVlun:ci . .> . lz rnir) No 1056 ...ııQ 
Chargement et decharg. charbon (Cb. fer Etat hmir) No JlP". 
Const. bat. grande assemblee nat. (Com. Const. Gr. An. N•t.I 
Cribleuse (Vıl Edirne) No 1077 I 
• Tissus en soie, bouteilles ete. (D;r. Venle. Dou.ıo. lst.} Na 
Conıt. bureau file. a Beyaxıt (Defter. I.t.) No 1079 s 
Provision et combustible (E-:: . Aok.) No !080 
Const. s roule lst.-Ed ı rne (Min. Trav. Pub.) No I081 
Ouverlure puitı arttsien (l\1uoicip. Adana) No 1081 
Lime", compasteur de billet ete. (Cfı fer Etat) l082 
Con~t. au jardın Taxim (Municip. lst.) No 108'2 
Cımepes (Municip. lzmir.) No 1087 
Pomn•e3 de terr.: (lnt Ank.) No 1088 
Gilets pr. cl1:ısseur (~ ı n Def. Nat.) No 1032 
Const. mur (Dir. Mon. Balıkesir) No 1083 
Montage macbine (Dir. Gerı . Mon ) No 1083 
lmprusion des statist,ques (Dır. Gen. Stalia) No 1083 
Provisio n (Dir. Ec. Slnit. Çorun) No 1093 
Cons t W.C. (Municip . K '>nya) N' 10!)3 
• Table, cha1s e11 ete (Defter. Ist ) No 1092 
Pavage route (Dir. Tra v. Pub Bolu) No 1094 
Houillc (\1u ni .ip. Ünye) No 1094 
Benzine (Municip. Samıuo) No 1094 
Hvuill c el b'"zine (Vil. N ğ<lr) No 1094 
Glycerine (Fabr Mil it.) No 1\) 14 
lostall. electr. (Muoicip. Ladi.k) No I094 
Rep. e l const. chaussec (Municip. lst.) No 1095 
Citrooı (lot. Ank.) No 1093 
Toile pr. houase (lnt. Tophane) No 1095 
Le11ivage (Ec. Sup. Inıeo. ) No 1083 
Via ade d• boeuf (Div. Niğde) No 1083 
Lait et yoghourt (Corpı Armee Çorlu) No 1083 
Sroyag~ ble (lnt. Tophane) No 1083 
Planche1 pr. cai11es \Dlr. Gen. Mooop) No 1083 
Const. baoıru (Ligue Aviat. T. Anlr.) No 1084 l 

n batisae de penıion pr. celibat. (Dir. Etabli11. Karac•bef 
Farine (Com. Ach. Mil. Bll l ıkuir) N e> 1084 
Oeufs (lot. Tophane) No 1084 
Baode iıolatrice jauo~, Fiber, pre.pan, mikanlt 

bt.) No 1084 
Guetres (Dir. Gen. Sur. Ank.) No 1084 
• Boiı d" Hpio (Dir. F orets lçel) No 1086 
Pierres parquelı (Municip. lst.) No l086 
Ballaat (Ch. fer Etat Afyon) No 1086 
Pierres parquets normales (Municip. Sivas) No 1086 
Savon pr. haroaiı (Min. OH. Nat.) No 1086 
Constr. baliHe laboratoire (Ligue Aviation T. 
Fabrication eanaph (Muoicip. Iıt.) No l086 
Benzine (Minisröre Economie) No 1086 
Repar. halle poi•ıonı (Defterdarat lımir) No 1085 

n pave Municip. ,, No 1085 
Paio, viande, lait et yoıhourt (Dir. Valloufa ht.) No 
Cbarıement bl6 (Office Cerblea Yıldızeli) No 1085 
Viande de mouton (Command. Base Navale Marmara) No I 
Camion et autos de ıecours et de corbillard (Munioİf'' 

No 1087 rJ1. 
in.tali. electr. au garage Centrale (Municip. Iımlr) No '"(; 
• Decombre1 de boutique et de ban n ,, No 1 
Riı, sucre, haricotl, huile d'olives et fromaıe blanc (Di•· 

No 1897 
• Table, chaiıe, poele, tapiı et autru objeta (5-~me B11r• 

ut.) No 1097 
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Anadolunun Tabii 
Servetleri 

Yaı.an: LÜTFi ARiF KENBER 

Aııadolumuzun bakir ve geniş salıalarmı işgrıl 
eden tabii seruetleı inin birer birer faydalı ve maddi 
mmafi lemin edl'btlt.,cek bir şef. ilde istismar edilmesi 
iri11 ııer şeyden evvel bu servet menbalarımn nereler
de bulunduğunu ve bunlardan hangllerirrm ılk bir 
hamle ile i'slilısali Uizımgelece{Jiııi tesbıt etmelidir. 

Yurdun büyük kalkınma dava· 
Q.ı baıarmak için her lÜr1Ü tek· 
( faaliyetlere girişilmiştir. Bu 
liyetlerin hedefı, her başlanmış 
tı işin müsbet neticelerine ka· 
. tnakhr. Devlet bütçe yardım· 
e bütün tabii ıervetlerin mey· 
e. çıkarılması için geniş teşki· 

kurmuştur. Her sabada bu teş· 
~tın devamla mesaisine şahid o
Oruz. Beşer senelik iklısadi 
~i'ramlarla her mıntakanın belli 
lı ve en kıymetli servetlerinin 

fİ bıaline çuhşılmaktadır. 

1
t.I l:lu işler, bittabi yapılması İcab 

il mesainin temel alma şeklin· 

0 1 ibaret sayılabilır. Senelerce 
~bul kalmıf, aıırlarca kendi 
İne metrukiyete saplanmış 

en cevherlerinin birer birer 
dana ııkarılmuı da bu gibi labü 
tllerin istismarı için g-österi· 
1.2':im ve idarenin en barız bi· 
~iaalini teıkil edebilir. Fakat, 

1fılizcc bu .kadarlık weaai, bu
hrdun kalkınmaaıua kifayet 
t1' kadar ieoiş bir hatve aa
az. 

\'Urdun aervetleri kuvvetli kay· 
rlıt beılenen büyük bir hav· 

~e.lindodır. Bu havzalar, Ereğ· 
~onguldak havzası hariç ol· 

ii:ıere muhtelıf maden yatak· 
1 ihtiva eylemektedir. Divrık 
1t havzaaı bunun kuvvetli bir 
lidir. .Bu mıntakaoın demirleri 
'k altı serveti değil ; tabiatın 
'-valiye babı eyledigı bir top
Gıtü aerveli telakki edilebilır. 
~İi da~ı, taşı bir silsile bali11-
•ıralanmış yüksek tepelenn 
birinin üzerini birer satıh va· 
liııde demir cevheri örtmüş· 

ve resmi kayıdıara nazaran "Ana· 
dolunun hemen her tarafında, muh· 
telif mmtakaların muhtelif semtle· 
rinde en mühim madenl~rden en 
ehemmiyetsi:ılerhıe kadar bir çok· 
larının mevcudiyeti anlaşılmakta
dır. 

Bu madenlerin her biri için 
ayrl ayn ruhıabıame ve imtiyaz
lar talep edildigi ve bunların isim, 
mevki, maden mıntakası ve mo.· 
den nevinin kalitesi ve cevher nis
belini gösle. en resmi kayıdla1 bu
lunduğuna göre ; s~neler ve sene· 
lerce evvel Türkiycnin tabii ser
vetleri bakımından bilinmış ve an· 
laşılmlŞ bir çok maden filizlerinm 
mevcudiyeti a11ıkar olmuş ur. 

Bunlar arasında belki bazalaıı 
ıengin değildir. Belki bazıları ter· 
kip ilibarite istıbaal masarifini ko· 
ruyabilecek bir analiz göstereme· 
yecek yapıhştadır. Fakat şüphe 

yok ki aralarında : Krom, bakır, 
çiııko, manganez gibi olgun ve 
kuvvdh maden tifülerini ihtiva e
den çeşitleri buluna:uilir. Kabul 
etmek lazımdır ki, Auadulunun 
toprak alb serveti benüı işlenmiş 
d ğildir. 

Anadolu gibi en eski bir me
deniyetin betiği bulunmuş olan 
ve >er yüıünüoı butün milletleri 
tıtr..ıfından devamlı bir kıskançlık 

ile istilasına çalışılan yüksek jeo· 
lojik yapılıtta bir kılanın, top· 
rak altı ıervetlerinden ancak taş 

ocaklarile mermerinden ve bakı· 

nndan başka hiç bir madeni ile 
iıtital edilruemiıtir. 

Yurdumuzun muhtelif mıntaka· 
larmda yer yüz.ünün kurulduiu 
ilk zamandan itibaren dördüncu 
zamanrn :.:,aşlangıcına kadar bü· 

~t demir örtü sabası son beş tün tabıi ve jeolojik devirlerin te
tvveıine gelinceye kadar hiç şekkülleriui goruyoruı. Bu teşek· 
'1io dikkat na:ıaı ını celb el- küllerin meydana getirdiklerı üıt, 

bef1 ti. Haloaki demir cevheri orta ve alt tubakaların her birin
~Ütün dünyanın iktısadi ve de gizlenmiş olan servetlerin bir 

hayatında rol oynayan hiç çoi'u bırer tr.sadüf eseri olar.ık 
' ~1.den yoktur. Bn madene bir meydana çıkmıştır •• Ereğli bav

İif eseri olarak sahip olduk. zasrnm kömuneri, Es,Jiye nahi· 
~rlü fedakirhklara katlana· yesının ihya taşı, Hacıbektaş 
ı..~nu trenlerle Karabüke ka· nahiyesinin linyit kömürü, Ergn· 
,"'i•maja koyulduk. ninin bakırı, Bandırmanın boraı;İti 

tllıek oluyor ki, yerinde bir ııibi. 
nın en faydalı neticelerine Vaktile şark vilayetlerinde bir 

6 
lttıuı bwlunuyoruz. İşte bu seyy:ıbalten dönüşümuzde Ergani· 

oS 't tniıalia dijer cinı toprak ye utramıştık. Metruk bakır ocak
~•etlerimiz için örnek olma· tarını gezdiğimiz. liırada kendi ken· 
~· temenni etmek hepimiz İ· dine kaynayarak dört metro ka· 
it vazifedir. Maden teknik ve dar genişlıkte ve hafif bir cere· 

idaresinin bu bakımdan faa- yan ıle akan bir dereye rast gel· 
İ arttırması beklenmektedir. dik. Bu derecigin suyu koyu nıa· 
daıı dolayıdır ki, fırsat düş· vi renkte, derinliği de 2.:>-30 san
toprak altı servdlerimiz.in timetro kadardı. Bu mavi suyun 

~Ilı temin ettirebilecek me · biç kimse ne olduğunu sormamış 
il.ha geniş bir ölçü ile ileri ve ara,tırmamıştı. Kılaguz. olarak 
llbeıi için araşlırmalann da beraberımizde buluııan köylü kür-
!Qaaını ileri sürmüştük. dün söyledifcine göre, bu mavi 
doıtumuu yaplıtı tarihi tet- derecik, kürdün kendini bildi bi
eıki imperatorluk idare- leli akmakta oldutunu ve arada 

••11ni arpvleri arasında bu· aıradada gayıp olarak tekrar kay
'bit ettiji veıikalara, ferman l nafından aü:ı.üldütünü ötreadik. 

LER 
Yeni kaput bezi 

nizamnamesi 1 

Almanlar, piyasamızda lüzumsuz 
yere ve devamlı surette temev
vüçler husule gelmesine sebep ol-

Kaput bezlerinin sahşlaıı hak- maktc.dırlnr. 
kında meriyete giren yeni nizam· Şehr,mize gelen Alman ithalat 
namenin tatbikatına başlanmıştır. b üroları mümessilleri piyasamızda 
Eski niı.amııamedc her kaput bezi bazı yabancı firmalarla temaslar 
topunun yalnız bir başına damga ve anlaşmalar yaparak bıırsaklan 
vurulmakta idi. Yeni nizamnameye 

kapatwıya muvaffak olmuşlardır. 
göre bunların her iki başma dam· Almanların geçen sene 
ga vurulmaı;ı lazım gelmektedır. 1,3) 1, O marka nldıkları bar
Bu damgalarda 1nüessesenın ismi, saklan bu sene firmalar vruatasiy-
tip, işareti, bezin geniş!igi, topun 1 () 80 kt f 1 1 k e , mar an az aya a mama • 
uzunluğu yazılmış bulunacaktır. t d l y k t•ft''- · · d . a &r ar. apa ve ı lK ıçın e 
Eskı nızamnameye göre stok edil- 1 • · t t k' d'I 1 l d' . . . aynı sıs em a ıp e ı me t e ır. 

mış bulunan kaput ı.>c:ılerıoııı dam· lth l t b- 1 "lt"f t . . . a a uro arının ı ı ıı ma ma:ı-
gulımma muddctı bu ayın yırmı h 1 b b- l l d • -. ar o mıyan ve u uro a a aımı 

dokuzunda bıteceklir. Bu gibi sto- - b t b l h h wuuace e e u unmıyan er n-
ku olanlar dün Ticaret Oda,,ına rr' b" r- k - · · Al 

0 1 ır ur mucsses sının man 
müracaatla damgalanmak için bez· piyasasına yapacağı teklifler ka-
lerinin miktarını bildırmişıerdir. bul edilmemekte ve müsait fiyat 
Mühletin hitamından sonra damga· teklif edilse b le bu ~ibi tüccarlara 
sız görülecek kaput bezlerinin sa-
bipleri cez.nlandınlacaktır. 

-·-
aniar Mallarımızın 

Fiyatlnı Düşürmeğe Ça
hşıyor 

Alman piyasnlannın son za
manlarda bazı Türk mallarının s •• 
tm nlınmasına dair gösterdikleri 
zorluk piyas .mızda derin bir tesir 
tevlit etmiştir. Bilhassa barsak, 
tiftik, yapak alan Alma.o firm lar 
bu mnlları kendilerince yaptıkları 
bir tetkik üzerine ancak dört beş 
firmaya inhisar ettirerek mübayaa 
etmek sistemini takip e'me'dedir· 
ler. Bu dört beş f rmcdan başka 

biç bir ihr.lcatçıdan mal almıy·rn 

Mavi derenin menbaına kadn .. git
tik. Filknkika derin olmayan bir 
menbaın içinden mavi su çıkı· 
yordu. 

Menba temamen mavi renkte 
idi. Hayret etmemek kabil degil· 
di. Çünkü reniş bir göz taşı yata· 
ğının albndan kaynayan sular bu 
yatağın göz taşını eriterek mavile· 
şiyor ve menbadan o renkte kay
na} Ordu. Ak n göz taşı deresinııı 
.suyunda! i bakır mıktarını öğren· 

mek için üzerimiırde demirden mcı· 
mul anahtarlar, çakı, ldlit ne var· 
sa mavi suyuıı içine daldırarak bir 
dakika kadar bıraktık. Demirin 
üstüne galvanoplastik ynpılwış gi· 
bi parlak bir bakır tabakası teres· 
süb elti. 

Arkadaşlarım bu tecrübeden 
memnun oldular, kılağuzumuz ve 
kahrcılanmız. altın keşf ettiğimize 

zahip olarak çırpındılar. 
Yolumuza devan ettiğimiz mud

detçe bu mhVİ suyu derin bir hay· 
ret içinde düşünü} orduk. Senelerce 
akan bu servetin sahipsizliğine 

acıyorduk. Göz taşı gibi bağcılı· 
ğımızrn, ağaç ve meyvacılığımızın, 
kısmen de sanayimizin ihtiyacı olan 
bir madde, yurdumuzun bir köşe 
sinden kendi kendine .kaynayarak 
dere halinde ve belki a)ırlarca 
müddet aksın da kimse bunun 
farkına varmasın 1 Acınacak olan 
bu hal karşısında sathi bir hesap 
yaparak elli senedenberi akmakta 
olan göz taşı dereşioin ziyaa uğrat· 
tıtı serveti tahmini olarak teablt 

azami müşkülat gösterilmektedir. 
Almanyaya ıhrac edilecek malla· 
rın mahdut firmalara inhisar etti· 
rilmesinin manası.ılığı ehemmiyet· 
le nazarı dikkati c lpetmektedir. 
ihracatçı tüccarların bu va:ıiyet 

karşısında Ticaret Vekaletinin na· 
:ıarı dikkatini celbedeceği söylcnİ· 

yor. 
••• Dil Al · · · n manya ıçın pıyatamız-
dan elli bin kiloluk bir pnrti tiftik 
satılmıştır. Bu mallar Bolu vilaye· 
ti tiftialerinden .ve yağlı mallardır. 
Bunların kilosu IOO-Hı5 kuruştan 
ve:-ilmiştir. lngiltere piyasalnrma 
sat.lmış olan tiftiklerden 752 ba· 
lya da yetmiş bin kiloluk bir par· 
ti dün Mardinier vapuruna yükle
nerek ihraç olunmuştur. 

ettik ve senede iki yüz elli bin 
li a değerinde göz taşı zayiatım 
kaydt-ttik. O tarihlerde yurdumu· 
za hariçten her sene 80-120 bin 
liralık göz taşı ıthal edilirdi. Bu 
parayı da açıktan ga.yıp ediyor, 
memleketin her iki türlü serveti· 
ni kör körüne elden çıkarıyorduk. 

Bu göz taşı meselesi ile çok 
aliikalanan bazı dostlarımız bu işi 

ellerine almak istediler. Erganiye 
mütehassıs gönderdiler, nümune· 
ler aldırarak tahlil ettiler. Fakat 
her ı edense o zamanın Maadio 
İdaresi mavi suyun altın haline 
kalb edilmesine mani olmuştu. 

Şu küçük fakat çok ehemmi
yetlı misalden de anlaşılacağı üze
re yurduıı jeolojik durumuna gö· 
re her tarafında, her köşesinde 

öyle kıymetli cevherler bulunmak
tadır ki; bunları köşe bucak ara· 
ınak lazımgelir. Yoksa her şeyi 
tesadüfe bırakırsak mevcutların her 
biri günün birinde madun olur. 

Netekim göztaşı deresi arlık 

akmayor. Belki de bir daha ak· 
mamak üzeıc tarihe karışmıştır. 

Küçük bir zelzele ile, bir çökün
tü ıle bu menba akış istikametini 
tebdil ederek belki de toprak al· 
tından başka yerlere dogru süzül
mektedir. 

Tabii kuvvetlerle boy ölçüşü· 

lemez. Vaktile var iken günün 
birinde yok olan her şey bu kuv
vetin tesiri altında lcalmata mah
kumdur. 

a) MUNA ALAR 

İnşaat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

İzmir Belediyesinden : 

Bayındırlık sobasında Gazi bulvarı ile Fevzi paşa bul· 
varı arasında 1364 sayılı sokaktaki molozların kaldırılmaıl 
başkitiplikteki keşif ve şartnamesi veçhile açık eksiltmeye 
konulmuştur. Muhammen bedeli bin lira olup ihalesi 3.7 .39 
pazarte-oi günü saat 16 dadır. İştirak edecekler 15 liralık 
teminatını ögledeo sonra kapalı bulunmasına binaen öğle

den evvel iş bankasına yatırarak makbuziyle encümene 
gelirler. 

• * * Kaum Özalp bulvarı 26 Ağustos kapısından iti
baren 247 metre boyundaki kısmının belediyeden verilecek 
kesme taşlarla yeniden döşettirilmesi ve iki taraf yaya yol
larının imla ve tesviyesi başkAtiplikteki keşif ve ıartnameıi 
veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 
22v0 lira olup ihalesi 3.7.939 pazartesi günü saat 16 dadır. 
İştirak edecekler 165 liralık teminatını öğleden sonra ka
pah bulunmasına binaen öğleden evvel iş bankasına yatıra
rak ma~buziyle encümene gelirler. 

Kırşehir Vilayetinden: 

Eksiltmiye konulan iş : 
Kırşehir Yenice mahallesinde yapılacak 1757 4 lira 96 

kuruş keşif bedelli 5 dersaneli ilk okul binası ikmal inıa· 

atı işidir. 
Eksiltme 15.6.939 gününden 3.7.939 pazartesi gününe 

kadar kapah zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 3.7.939 pazartesi günü saat 15 de 
Daimi encümeninde toplanan komisyon tarafından 

caktır. 

Vilayet 
yapıla· 

İstekliler bu işe ait tafsilatı nafıa müdürlüğünde göre· 
biHr1er. 

Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 1318 lira 12 ku
ruşluk muvakkat teminat vermeleri ve aıağıdaki yazılı ve
sikaları ibraz etmeleri lizımdır, 

Ticaret odasında kayıdlı olduğuna dair vesika. 
Bu işler içia bir hafta evvel vilayetten alınmıı ehliyet 

vesika ı. 

De·Ylet Demiryolları İşletme U. Müdürlüğünden : 

Sivasta Lojman olarak yaptırılacak Blok ve müteferıik 
evleriıı inşaatı kapah zarf usulilc ve vahidi fiat üzerinden 
eksiıtmiye konmuştur. 

1 - Bu inşaatın muhammen bedeli 200 bin liradır. 
~ - İstekliler bu işe aid şartname vesair evrakı Dev• 

let Demir} ollarının Ankara, Sirkeci ve:.ınelerile Sivıta is"a· 
syon veznesinden 10 lira bedel mukabilinde alabilirler. 

3 - E siltme 7.7.939 cuma günü saat 16 da D.D. Yol
ları Yol Dairesinde toplanacak Merkez 1-inci Komisyonca 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin teklif mek· 
tublarile birlikte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayui gü11 
saat 15 e kadar Komisyon Reisliğine tevdi etmiş olmaları 

lazımdır. 
A - 2490 sayılı kanun abkimına uygun 11250 liralık 

muvakkat teminat. 
B - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C - Münakalat Vekaletinden alınmış bu ışe mahıus 

ehliyet vesikası. 
,,İsteklilerin ihale gününden en az sekiz giin evvel bir 

istida ile Münakalat Vekaletine müracaat etmeleri ve ehli
yet vesikasının verilmesine esas olacak belgeleri istadala
rına raptetmeleri lazımdır". 

Askeri Fabrikalar U. Müdür. Satınalma Komisyonundan: 

Karıkkalede yaptırılacak inşaat : 
Keşef bedeli 21,557 lira olan yukarıda yazılı inıaat 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma Ko-
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lon, 1 çift tozluk ve 1 kasketten ibaret olmak üzere yap· 
ılacak 1400 takım yazlık elbise kapalı zarfla eksiltmiye 
nmuştur Beher tak•rn elbis"!nin tahmin bedeli 450 kuruş· 
r. İlırtlesi 6.7 939 perşembe günü sant 14 de Da ''lli En
'ınende yapllacaktır. Şartnamesi Zabıt ve Muamelat Mü
Urlüğnnde görülebilir. Taiiplerin A72 lira 50 kuruşluk ilk 
ıninat makbuz veya mektublnrı ile 2490 numaralı kanunun 
rifi veçhile hazırlıyacaldarı kapalı zarflarını ihnl .! günü 
at 14 de kadar Daimi Encümene vermeleri lazımdır. 

lc:ıt~klileria 939 yılma aid Ticarnt OJası vesilrnsı ve muvakkat 
teın'u t mı '.l..ıul .. )•l ul Ktuhl ıriıtı 2490 No. Jı kJllUll çevresin
de h.ızırlı}acnkları kapalı zarfldrım ihale tarihi olan 5.7.93_9 
çarşa•nb•ı giinü sııat ı.ı e- kakar Dairııi Eıcümerı • verme' ıi 

M M. Vekaleti Satmalma Komisyonundan : 

250 ton sömikok kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 550 l frrc olup ilk teminatı 4 l3 liradır. 

atbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

İstanbul Telefon MüdUrliiğünden : 

Knpnlı zarfla eksiltmesi 8.7.939 günü saat 11 de Ve
kalet Satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Şart:ıamesi Sıtmnlmu komisyonunda görülebilir. 

' ' . 
200'.)0 adet telefon rehberi tabı' eksiltmesi 6.7.939 per· 

·rııbe günü saat 15 te kapalı zarfla İstanbul Telefon Mü
rlüğü binasında Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

Odun, mangal kömürü ve kok kömürü nhoacaktır. Bak, erzak 
sülununda Lirnler Muhasebeciliği ilanma • 

Muhammen beedel 8500 muvakkat teminat 638 lira o· 
P şartnamesi her gün L~vazım amirliğinde gürülebilir. 

İsteklilerin mezkur günde saat 14 e kadar kanuni vesi
larile teklif mektub ve muvakkat teminatlarını ihtiva e

•11 kapalı zıırflarını komisyona tevdi etmiş bulunmalıdır. 

Ticaret Vekiilctinden : 

t 
T~caret vekaleti tarafından her hafta neşroluoacak haf· 

lık enformasyon bülteni 1.7.939 31. 5. 940 zarfında tabı 
fenni ve umumi şartnameleriyle eksiltmeye konulmuştur. 
İhalesi 1.7.939 cumartesi günü saat 10 da vekalet bi 

•ında levazım müdürlüğünde komisyonda yapılacaktır. 
Umumi ve fenni şartnameleri görmek için vekalet le

'tım müdürlüğüne veyahut Konjonktör ve neşriyat mü 
Urlüğüne müracaat edilmesi ilan olunur. 

• • * 
24 kalem nıatbu evrak to.bettirilmesi Bak, Gııı:iaııtep Vela

li ilinlarıoa. 

reste, tsh a ve saire 

Askeıi Fabrikalar Uınum Müdürlüğü Satınalma 
Konıisvonundnu: 

" 

Tahmin edilen bedeli 40 bin lira olan Lin metre mikabı 
tiz tomruğu eskeıi fabrikalar uıuuuı müdürlüğü merkt-, ı:;n
alrna komisyonunca 10 7 939 Pazaııesi güuü saat 1L1,30 da 
ıaılıkla ibale edilfcektir· ŞJrtnnme 2 tira mukabilıııhe ko· 
}'ondan verilir. Muvakkat teminatı 3000 lirvdır. 

akliyat-Boşaltma-Yükletme 

Kok kömftrü nakli. Bak, İst. Belediyesi ilanlarına. 

ahnıkat, Benzin, Makina yağları v. s. 
--~ r w 

Niğde VilAyet Makamından : 

Nafıa .silindirlerinde kullanılmak üzere Niğde i.dasyo
llda teslim şartile lOO ton kriple maden kö1:1\ürü açık 
iltmiye konulmuştur. 

Bedeli muhammen beher tonu 20 lira hesabile 2 bin 
dır. 
Eksiltme 26.6.939 pazartesi günü sant 15 de Hükumet 

~ağı içinde toplanacak Komisyonda yapılacaktır. 
Eksiltmiye gelenlerin 150 lira muvakkat teminat ver• 

leri lazımdır. 
. Şartname bedelsiz olarak Nafıa Müdürlüğünde görüle· 
ır. 

,.. • * Nafıa kamyonları için 1100 teneke benzin açık 
İltmeye konmuştur. 
Bedeli muhammen beher teneke için 305 kuruş hesa· 
3355 liradır. 
Bu benzinler müteahhidiıı d1;;posunda kalacak ve ihti· 
göre alınacaktır. 

Eksiltme 26.6.939 pazartesi günü sr.at 15 te Hükemet 
llğı içinde VilAyet Daimi Encümeni odasında yap1la· 
ır. 

Eksiltmiye gireceklerin 252 lira muvakkat teminat ver
ltri lazımdır. 
Şartname bedelsiz olarak Nafja Müdürlüğünde görü

İlir. 

Muhammen 
bedeli 

oO 850 
5 450 

İstanbul Dnimt Encümenindım: 

Teminat 
miktarı 

3754 25 
403 

Alınacak malzeme 

~39000 Jitre benzin 
90000 ,, motorin 

Mubammeıı bedellerile teminat Vt> mubayaa miktarları yu-
1da ye.zıh benziıı vo motoıin kapalı zarf usulile ayrı ayn 
ij lnıcye konu) muştur. ihale 5. 7.939 çar§ıımba giinü n:ıııt 15 
1lacaktır. 
Şartname Zabıt ve Muanıelat Müdürlüğünde görülebilir. 

Müteferrik 
Ac:keri F tbrıkaLr U. Mü.-tLrliiğü Satını:ılma Komisyonundan : 

Tahmin ediltjıı brddi 15,000 Jira olan 100 'ton Avrupa 
linters pamuğu askeri fahrikular umum miidiirli:ğü mrrkez Sa
tınalma Komisyonunca 10.7.939 pazarıesi günü saat 16 da pa• 
ıarlıkla iha]e edile ektir Şartııam<? 2 Jirn 25 kuruş mukabi
lindo Koınisyondrın vcrı1ir Muvakkat temiııat 3375 liradır. 

* • • Tahn in rdilt n heıl<•li 3715 lira 60 kuruş ohm 92890 
•g Flibpat rıskeri fabrikalar tımum müdürlüğü markrz Satın
ılıur.ı Komi7onunca 8.7.939 cumartcfiİ ı?iinii ~ııat ll de pazar
lıkia ihale edilecektir. Ş rtname parn5ız olanık Komhıyond n 
verilir . .Murnkkat teminat 278 lira 67 kuru§tur. 

P. T. T. L~vazım Müdiirltiğünden : 

Teahhüdün ndami ifasıııdan dola' ı 20.000 tanesi 3 ,.e 
80.000 tanesi 4 mılimetrn olnıuk Ülere ceın'aıı 100.000 adet 
aleminyuın manşon açık eksiltm0 ye konmuştur. 

Muhammen bedel 8000 lira muvokkat teminat 6üO lira-
dır. 

Eksiltme 7.8.939 lanhine müsadif pazartesi giinü saat tô 
fla Aokarada P. T. T. Umumi müdürlüğü binasındaki Satınal
ma Komisyonunda yapılacaktır. 

Talip1erin muvakkat teminat makbuzu veya banka mek
tuhu ile kanuni ve aıki hamilen mezkur güa ve saatte komis
yona müracaatları. 

Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım ve lstanbulda 
Kmacıyan hl\mnda P. T. f. Levnzım ayniyat şubesi müdi.ir· 
lüklcrirıden parasız verilir. 

* • • Telefon hatları ihtiyacı için 170 ton 3 m/m, 5 ton 1,5 
milimetre ki cem'an 175 ton bakır tel •kapalı zarfla eksilt· 
meye çıkarılmıştır. 

Muhammen bedel 175 bin muvakkat teminnt 10 bin 
lira olup eksiltmesi 27.7.939 perşembe günü saat de Anka
rada P. T. T. Umum Müdürlük binasındaki satmalma ko
yonunda yapılacaktır. 

İstekliler muvakkat teminat makbuzu veya banka mek· 
tubu ile kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün 
saat 10 a kadar mezkur komisyona vereceklerdir. 

Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım İstanbulda 
Kınac ıyan hanında P.T.T. Ayniyat Şubesi müdürlüklerinden 
875kuruş mukabilinde verilecektir. 

Devlet Demıryollnrı ve Limanlıırı İ~letme U. ldurt>sinden : 

Mulıırnmen bedeli 5000 lirn olun 1000 ki!o in~e amh lııj 
sicimi, 2000 kılo İııgılil :ıicimi ılı:} 1000 kilo muhtelif eL'atta 
manıla kenevirindr n halat 7.7.939 Cuma günü saat 11 de Hay
darpaşada Gar hinası dahilindeki Ko'llisyon tarafından kapalı 
zarf usulile s,ltın nlınacuktır. 

Bu i~r girrn k i~te) enlerin 371 liralık ınnvakknt teminat, 
kanunun tayıa elliği vefıikalarla tel·liflerini muhtevi zarflarını 
ayni gün saat 10 a kadar Koıııi<ıvon rei liğine vermeleri lnıını· 
dır. 

Hu İŞ(' ait şartnam lcr K on.isyondan parasız olarak da
ğıtılmaktadır. 

Haydarpa§ndn Lisesi S:ıı ıoalma Kurumundan : 

Haydarpaşa Lisesi pansiyonu yatılı talebesinin mayı 1940 
~ayesine kadar 168.000 muhtelif parça çamnşırlnrıntn yıknttırıl
ması knps.lı zarf usuliı ! eksıllnııye konulmuştur. 

Eksiltme 7.7.939 cuma ~iinü s:ıat 15 de Beyoğlu İstiklal 
cadd si Knrlman karşısında Liseler Alım Satım Komisyonu bi
nası içinde toplanacak Komisyonda yapılacakıır. 

Tahmin bedeli 5275 lira ve ilk teminat 936 liradır. 
İ=ıtekliler şartnameyi okulda görı·bilirler. 
Ek:;iJtmeye girmek i;tiyenlerin şartnamesinde yaıtlı vesaik, 

ilk lenıinat makbuz veya banka mektubu ile birlikte teklif mek
tııplarıııı eksiltme saatinden en mu bir snat evveline kadar 
makbuz mukabillo<le komisyoıı başkanlığına vermeleri. 

Z'.lrfJann kanuni şekilde knpatılmı~ olma~• ve posta il<J 
göaderilecek teklif mtktuplarrnırı zamanında gelmiı olmaları 
lazımdıl'. 

21 Haziran 1939 

Kanyak makinesi ve filtresi, kaynak tulombaaı ve mantar ma· 
kinesi alınacaktır. Bak, İnhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

• • • 
Muhtelif alat ve edevatı alınacaktır. Bak, D. D. Y. ilAnlarına . 

Erzak, Zahire, et ve Sebze : 

İstanbul C. Müddeiumumiliğinden : 

İstanbul ceza ve tevkif evleri için alınacak 3759 kilo 
ikinci nevi dağlıç etile 275<10 kase yoğurt açık eksiltmeye 
konulmuştur. Etin muhammen bedeli 1537 Jira 50 kuruş o· 
lup muvakkat teminatı 115 lira 32 kuru~tur. Yoğurtun mu
hammen bedeli 1100 lira olup muvakkat teminatı 82 lira 
50 kuruştur. 

Etin eksiltmesi 6.7.939 perşembe günü saat 14 te; yo· 
ğurtrın eksiltmesi 8.7.939 cumartesi saat 12 de Yenipostane 
arkasındaki Aşirefendi sokağında 13 numarada Adli}•e Le· 
vazım dairesinde yapılncağındau şartnamesi görmek istiyen
ler tatil günlerinden hnric mesai saatleri dahilinde Lev:ı · 
zım dairerinde her gün görebilecekleri ilan olunu,·. 

Vize Tümen Satınalma Komisyonundan : 

Mikdarı Cinsi Eksiltme Teslim mahalli 
saati 

Tuz Vize 
Kilo 
4mıo 

6500 
2000 
5000 
6000 

Toz §eker 
Zeytinvoğ 

K. üzüm 
Makarna 

10,30 
11 
11,30 
14,30 
15 
15,30 

" 
Pınarhisar Babaeski 

" " " 
" 

,, 
" 

" " ,, 
20000 Pirinç " " " Demirköy 
12500 Nohut 16 Vize " " 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı erzak pazarhkla satın alı
nacaktır. lhaksi 23.6.939 crma günü yukarıda yazılı saf\tlt rde 
Vızede tüm s ıtınalına komisyonunda yapılacaktır. lateldilerin 
komisyona müracaatları. 

., * * Vize piyade tümenine bağlı Pınarhisar top alayl ha1· 
vanntının mali yılı ihtiyacı olan 520 ton kuru ot kll palı zartla 
eksiltmeye konmuştur. 

Muvakkat teminat 1865 liradır. 
Eksiltmesi 7 .7.939 cuma gföıü saat 16 dadır. 
Ek::;iltmr.yc girncr.klerin eksiltme günü 2490 sayılı kanu

nun 2 ve 3 maddelerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale 
gün ve saatinden en geç bir saat evveline kadar teminat ve 
teklif mektublarmı Vize tümen satınalma komisyonuna ver
meleri. 

Hatıra 

Evsaf bağlıdır. 
Teslim şeraiti ilk taksit 88 ton mukavelenin imzasından 

15 gün içinde. Dığer taksitler 40 ili.\ 50 ton olmak ve 10 nisan 
940 da bitmek ı.ıartiyle mecmuu 10 taksittir. 

Halen mevcut vergi ve rüsum ile ileride konacak veı gi 
rüsumu müteahhide ait olduğu gibi malın tartı nakli ve dr.po 
kirası ile mukavele maerafı müteahhide aittir. 

Ankara Valiliğinden : 

Etimesğut yatı okulu talebesinin iaşesi için .91 kalem 
muktazi erzak 1 l l 23 lira 55 kuruş muhammen bedeli üze· 
rinden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün kültür 
direktörlüğüne ve ihale günü olan 3 7 .939 pazartesi günü 
saat 15 te kanuni tarifatına güre hazırlıyacakları teklif zarf
larını vilayet daimi encümeni başkanlığına tevdi etmeleri 
lazlmdır. 

Mersin Askeri Satıoalma Komisyonundsa : 

Cinsi Miktarı Tahmin bedeli 
Kilo Lira 

Sığır eti veya koyun eti 144,000 22,320 
veya keçi eti 
Kuru ot 276,000 11, 700 

İlk. Te. 
Lira 
1674 

877,50 
Mersin garnizonundaki kıtaatın ihtiyacı olan yukarıda 

yazılı iaşe ve yem maddeleri kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. İhalesi 5.7.939 çarşamba günü saat 15 de yapı· 
lacaktır. 

Cizte Askeri Sııtınalma Komisyonundan : 

Cizre hlldut tnb ru ihtiyacı için 160.000 kilo un kapalı zar-
fta eksihıneye konmuştur. 

Muvakkat teminatı 1670 liradır. 
Eksiltme=ıi 24.7.1939 pazartesi günü aat 9 dadır. 
Eksiltmeye girecekleriıı eksiltme günü 2490 ~ayılı kanunun 

2,J ıincii maddelerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün 
'es atinden eu geç bir saaat evveline kadar teminat ve teklif 
mektuplarını Cizre tabur Satmalnıa Komisyonuna vermeleri. 

Ankara Levazanı Arnirlıği Satınalına Komisyonundan : 

16.6.939 cuma günü eksiltmeıi yapılacak olan 60.000 
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adet limona talip çıkmadığından 
caktır. 

vt>niden pnzerlıklR Q:ıtırı alına- erzakı I0.6.939 tarihinden itibııren açık eksiltmeye konulmuştur. 
Taliplerin 30.6.939 cuma günü saat onda yüzde 7,5 üzerinden temi· 

Paz rlığı 26.6.9~9 paıarıe~i giinii .ıaot 10 d dır. 
Talıplenn l• mınatlariyle birlik1e belli giin ve " ı• A• k ı 

ıa Levazım Amirliği SatınaJrna Komisyonuna gdv d n. 

Orman Koruma G nel K'l .. utanlık S!ltınalma Komisyomrndan: 

Orım.n koruma ~E'n l komutanlık kıta arı ihtiyıcı ıçin 7 
bin kilo adeyağı kapalı zarf usuliyle ihale i 4.7.939 s lı gunü 
sııat 11 de: Aııkararla Yerı'şt>hirdc komutanlık birınsı daki sa
Un&lma komisyonuııd~l yapılacaktır. 

Mııhammen bedelı 7 hm liradır. 
Mavakkat ıeminatı 525 liradır. 

nah muvııkkate mektuplarını alarak doğum evvinde teşekkül ede
cek komisyona gelmeleri ve şeraiti anlamak isteyenlerin tababete 
müracaalları ılan olunur. 

Ankara Levazım Amirlği Snbnalma Komiıyonundan : 

Ankara garnizonu birlik ve müesseseleri ihtiyacı 
16 bin kilo toz şeker açık eksiltmeye konulmuştur. 

Tahmin beddi 4480 lira olup muvakkat teminatı 
liradır. 

Eksiltmesi 28.6.939 perşembe günü sadt 14 dedir. 

için 

336 

• 
Şartnameler her gün parasız olarak eatınalma komh•yonun- Erzican Tümen Satına:ına Komisybnundan: 

dan alınabilir. l 160,000 kılo s1ğır eti kupalı z.ırfla eksıltmeye ko11ulmu§· 

* • • 20 bin kilo pirinç iln 20 bin kilo kuru fa-ıul}ll açık ı tur. TnlıtJıiıı b,.,d 11 3 ,000 lıra ılk teminatı 2400 lıradu·. Eksilt
ek.siltme ıle ihalef:i 5.7.939 çarşamba günü l.uru f. ~u' • niıı .. ant mesi 3.7 939 paz HtPsi bi.ınü saat 15 de Erzincanda As. Satıııal
ll de pirincin saat 14 de Ank:ırada Yenışehirde Komutanlık 1 mn Komıs)ouunda )apılı:ıcaktır. Şartnamesi ve e\safı her giin 

binasındaki satmalma koınİSJ onunda yapılacaktır. görulebiliri 
Pirincin muhammen bedeli 4850 lira kuru tasulyanın 2650 

liradır. Pirincin muvakkat teminatı 363 lira 75 ku·uştur, ku
ıu faaul)enin muvakkat temiıı&tc 193 lira 75 kuruştur. 

İzmir Levnztru Amirliği Sabnalma Komisyonundan : 

lzmirde Seferhisar m•ntnkasındaki 81,000 kilo kesilmiş 
sığır eti veyahut burulmuş keçi eti ihtiyacı knpalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 7.7.939 cuma günü saat 16 
da kışlada İzmir Lv. Amirliği Satuıalma komisyonunda ya· 
pılacaktır. Tahmin edilen tutarı 18630 liradır. İlk teminatı 
1397 lira 25 kuruştur. Şartnamesi her gün İzmirde komis
yonda görülebilir. 

Ankara Le\•azım Amirliği S:ıtınalm e Komisyonundan: 
14.6.39 çarıamha glioü kap::ıl ı zarfla f>keiltmesi yapılan 5 

bin kilo tereynğıııa verilen tıat g Ji görüldiiğlinden y--niden pa· 
ıarhkla satınalınacaktır. 

Pazarlığı 6.7 39 rprşembe günü saat 11 dedir. 
Talıplerin teu.inatlarile birlikte belli g ... n ve saatte Anka· 

ra iv. amırlıği satmalma komisyonunda bulunmaları. 

Çanakkale MST. MVK. Satınalma Komisyonundan : 

Sığır etlerinin ihaleleri, miktarları muhammen bedeli 
ve ilk teminatları aşağıda hizalarında yazıldığı üzere kapa
lı zarfla alınacaktır. isteklilerin ihaleden bir saat evvel 2490 
sayılı kanunun 2, 3 maddelerindeki vesaikle 939 senesi ti· 
caret vesikaları ve gene aşağıda yazıh ilk teminat akçalari
le birlikte Çanakkalede Müstahkem mevki Satınalma Ko. 
na müracaatları. 
Cinsi Miktarı Muham. İlk temiaatı 

Kilo bedeli L Lira 
S•rrtr eti ... 80,000 24000 1800 
Sığtr eti 64,500 19350 1451,50 

İhalesi 

6 7.9i9 saat 11 de 
7 7.939 saat 16 da 

Lüleburgaz Tümen Satıaalma Komisyonundan: 

Tüm~n merkez ambarına toptan teslim edilmek ve muaye
nesi anıbJrda yapılmak şartile 10800 kilo patates pazarlıkla sa· 
trn alınacakllr. Evsafı komisyondadır. Muhan men b deli 864 
lira ılk tcminalt 65 liradır. l teklilerin J.7.939 cumartesi gu· 
nü saat 11 de Lüleburgazda tümen Satmalma Komisyonuna 
müracaatları. 

• • • TGmen ambarında muay~nesl yapıldıktan ıonrıı birlikler 
kadar ııakli aıütcehbide ait olmak ve bir defada teslim edilmek 
üzere 10,000 kilo kuru fuulye açık ekailtır.e ile alınacaktır. Evsaf 
ve oümune1i Lüleburiazda Komi.ı;yonda göıülür. Tahn.in bedeli 
1700 liradır. Keti teminatı 25fı liroıdır isteklilerin 1.7.939 cumArl"ui 
ıünü aaat 11 de Lültburgazda Tüm Sntınalma Komisyonuna mü
racaatla11. 

• • • 16.6 939 cumn günü r:aat 11 de pazarlıkla ihale edileceği 
illa edilmiş olau Hayrabolu Sv. Alayının 37 tc n sığu etine hlip 
çıkmamuından mezlcür ihliyncın 27.6 939 aalı günü saat 11 de 
Lüleburıa:ıda tüaı Sahnalma Komiıyonuııda bir defa daha pazaı
lakla ihale edileceti. 

Konya Dotum ve Çocuk Bakım evi Baştabibliğinden : 

Cinsi 
Sade yağı 
Ankara pirinci 
Kara teker 
Erkek koyun eti 
Has ekmek 
Ömeri Mu.harrem sabunu 
Kunı fasulye (Başara kavk) 
Patate• 
Sömikok 45 ton 

Miktarı 

Kilo 
400 
800 
400 

4000 
6000 
600 
300 
500 

inek ıtitG 3500 
Sotan 500 
Salça 100 
Nohut 150 

Dotum ve çocuk bakım evinin 

Muhammen bedeli 
Kurut 

85 
23 
32 
30 
9 

35 
ıo 

6 
3500 

10 
5 

25 
t5 

yukanda yazıli on üç kalem 

Kırklareli Tümen Sabnalma Komisyonundan : 

Kırklareli için alınacak 60 ton sade yağına talip çıkmadığın· 

dan yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur Kilosunun mu· 
hammen bedeli 100 kuruç olup ilk teminatı 4250 liradır. ihalesi 
10.7.939 pazartesi günü Baat saat 16 dadır. Şartnamesi her gün 
Kırklıırelinde tüm Salınalma komisyonunda görülebilir. 

İstanbul Lvz. Amirliği S:ıtıııalma 

Kilo 

Komisyonundan : 

6250 ayşe kadım fasu lyesi 
3000 taze kabak 
3000 kırmızı domates 
5750 patlıcan 
500 taze bamya 
570 Yeşil biber 

Harb akademisi için yukarda cins ve miktarı yazılı altı 
kalem sebze 4.7.939 salı günü saat i4 de Tophanede İst. 
Lvz. am. satınalma komisyonunda açık eksiltme ile alın-· 
caktır. Tahmin bedeli 1100 lira 30 kuruştur. İlk teminatı 
82 lira 52 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. İs
teklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte komisyo· 
ne. gelmeleri. 

lstaubnl Levazım AmirJiğı Satınalma Komisyonundan: 

5000 kilo sade :yeğl 22.6.9:39 perşı>mhe günü saat 15 de 
Toph!!.nede lst. Lv. A•uirlı~i S!!.tmalına Komisyonunda p ızarlık
la sahn alınacakLır. İ::ıteklılerin kati temiaatlarıle beraber belli 
sııatte Ko na gdmeleri. 

• • • Y ctı .iş sekiz ton sndc yağmın kapalı zaı fla ehiltmesi 
5.7.939 çarşamba günü saat 15 de Tophanede Lv. Amirliği 

Satıoalma ı<o. da yapılacsktır. H psirıin tahmin bedeli yetmiş 

dört hin yüz lira ılk teminatı dört bın dokuz yüz elli beş lira
dır. ŞartnnmPsı üç yüz yetmiş kuruş mukabilinde Ko. elan alı

nır. İsteklilerin kanuni ve~ikalarile beraber teklıf mektuplar nı 
ihale saatinden bir sılat evvel Ko. na vermeleri. 

Siirt Tümen S tmalrna Komisyonundan 

S.irttcki hidıkleı in ıhtiyacı için mfinakao;aya konulan sı· 
ğır etine veril •n ti l pıhalı gö üldti. 95000 kilo Eığır eti 5 
tel 1muz 939 çarşamba günü saat 11 pazarlık suretıle alına
caktır- Muhammen bedeli 20900 lira ilk teminatı 1567 lira 
50 kuruştur. 

Adana Gunetliköy Eğitmeni Yetiştirme Kursu Direktörlüğünden: · 
1- Kurs için alınacak olan aşağıda cins ve mikdarı yazılı 7 

kalem yiyecek, yakacak ihtıyacı 30.6 39 cuma günü saat 15 le Kül
tilr direktörlüğünde açıl.c eksiltme uıulile ihale edilecektir. 

2- Eksiltmeye iştirak edeceklerin eşnğıda gösterilen muvak· 
knt te:ninntı 30-6-39 torihine kadar yatırmaları lizımdır. 

3- Ş rbrnmeler kurs idaresine başvurularak hergüo görülebilir. 

Cinsi 
l Ekmek 
2 Et 
3 Sadeyağ 
4 Toz şeker 
5 Pirinç 
6 Zeytin yatı 
7 Odun 

Mıkdaıı Muhammen bedeli Muvakknt teminatı 
kilo Lira kr. lira k•, 

10000 900 b7 50 
2000 800 60 
750 675 50 60 

1200 a~ ~w 
700 161 12 
450 247 18 50 

35000 437 50 32 81 

Vize Tümen Satınalma Komilyonundı:.n : 
Tutarı ilk temin. Miktarı 

Kıta11 Lira L. kt· Ton İhale tar. ve aaati 
Vize P. A. 1800 135 60 6.7.939 14,30 açık 

Babaeıki P. A. 1325 99 38 50 n 15,30 n 
Pınarhisar P. A. 1800 135 60 ,, 16,30 n 

Demirl ay Hd. A. 4860 365 108 7.7.939 15 ,, 
Pınarhisar Top. A. 18200 1365 520 n 16 kopalı zarf 

Vize Tümenine batlı bir:iklerln hayvanabnın ialiyacı ol•n ku· 
ru otların açık ve kapalı ekailtme •uretile mülravcleye bat(auacak· 
tır. Enaf ve teslim şeraiti l.tanbul Lenıım Amlrlıtl Satıaalm• 

1 

Komisyonunda da görölebiiir. işbu otların teslim mahalleri mlkdar 
ve tut11rı ile teminat mikdarı ve lhıılc ~ünO ve Halleri yakarıya 
yuılmışbr. Eksiltmelerin teminatı ckılltma ıuıetinc lıu:dıu alıaHak· 

j tır. Kapalı l ksiltmeoin teklif mektubu göstuilen aaatten bir BHt 

nveline lcııd ır alınacaktır. isteklilerin belli gila ve Hatte Vlıecfe 
Tüm. Satınalma Komisyonuna müracaatları. 

iste.bul Liseler Muhaaebe MlldtırH!tflnden : 

Miktarı Muhammen fi. hk temi•ah 
Nevı lrilo lrr sa. Ura kt. 

Ekmek 34200 9 50 251 03 
D ~liç eti 5600 ~ 282 80 
Kuzu 

" 2400 45 
Sade yat 2980 95 212 33 
Ayşe kedın faaulya 2700 9 
Fttsulye çalı 500 8 
Dalmalık domates 700 8 
Sıra domate• 1900 5 
Kabak 1900 3 
Patlıcan er. 20j00 adet 2 
Limon 2700 adet 3 102 43 
Tazt\ barbunye 250 kilo 10 
Dolmalık biber 1300 n 7 
İnce biber 100 n 5 
Sarmısak 110 n 12 
M.ıydanoı 1450 demet 1 
Dereotu 630 n 1 
Taze bamya 1000 kilo 13 
Hıyar 330(\ ade\ 2 
Taze ıokan 600 demet 1 
Nnne 275 n 1 

Kesilmiş oduo aürgen 107 çeki 250 
Mangal kömürü 1350 kilo 4 47 06 
Kok kömürü 17 ton 1800 
Vefa, lstanbul erkek, Pertevniyııl gündüzld ll•elerin taleb.,l 

için kurı.:lacak kamp ihtiyaçları olan nevi, miktar ve mubamm•• 
{iatlarile ilk teminatı yukarıda yazılı yiyecek ve yakacaldarın 6 
temmuz 939 çarşamba ıilnü ıaat 14 te Beyotlü l.lildll cadd..S 
349 numarada Liseler Muhaubecilifinde itbu okollurdan mGtet•• 
kil Komiıyonda 1ııçık eksiltmeai yapılacaktır. 1 

lstikliler yeni yıl Ticaret odau veaikuı ve ilk teminat malcbd 
ile birlikte sözü ıeçe ı Komiıyona relaıeleri. 

Ve şartnameleri g<Srmck ve lia~l•r mubuebıclliti veaoeı 

yatıracakları teminat teıkereıini almak için Galata .. ray llH 
müracatları. 

Samsun Tümen Sstınalma Komisyonundan : 

Samsun garnizonu ihtiyacı olan 40 bin kilo sade yağı 
palı zarfla eksiltmrye konulmuştur. Parası 37600 lira ilk te 
natı 2820 liradır, İhale: i 4 7.939 sah günü saat loda 
men binıısıu<l.ıki Komiıyonda yapılacaktır. 

- --··---
Gaziantep Llae Direkt3rl0tündea : 

• Azami milrtrr % 7,5 Mubam. bedeli 
Nevi Kilo Lira kı. K. 1a. 

Francela 5000 32 81 8 75 
Kemikli koyun eti 1500 40 38 35 
Sade yağ 500 33 69 92 40 
Zeytin,.atı (Ayvalık) 20 83 !>5 
Pirinç 1000 18 75 25 
Patatea 300 3 15 14 
Bulgur (dövülmüt) 200 1 56 6 50 
Daue uytiu 60 l 35 30 
Kuru fHulya 150 1 69 15 
Taze peynir 100 2 81 37 50 
Edirne peyniri 50 1 88 50 
Dane mercimek 20 6 4 
Çekilmit mercimek 40 20 6 50 
Nohut 40 23 7 50 
irmik 50 41 11 
Yoğurt 600 3 60 8 
Süt 350 1 97 7 "1 
Kuı u soian 2W 60 4 
Sabun 50 2 06 35 
Salç• 50 l 13 30 
Mak rn~ IOO 2 05 27 50 
Odun (kırılmış) meşe 10000 9 38 1 25 
Kamp için nıuktaıı 22 kalem erzak mahrukat ve 

15 guıı müddetle uçık eksıllmeye konulmu~tur. lhaleıi 
tarihine müsadif perşembe gunü öğled~n sonra saat 13 
sı.;de ayn ayrı yapılacaktlr. Taliplerin muayyen güo ve 
teminat makbuzlarıyle birhkte Lisede toplanacak olan Ol 
sa komisyonuna ve şartnameyi görmek istiyenlerio Liıo 

törlü~üne müracaatlau ilan olunur. 

b) MUZ YEDE LE , 

İstanbul 3 üncü İcra Memurluğundan : 
Mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen i 

çadan ibaret objektifsiz fotoğraf sandığı ile bir adet K 

içinde objektıfsiz aırandisman makinesi 23.6.939 cuaı 
saat 14 den itibaren ikinci açık arttırma ıuretile Saa 
destenınde paraya çevrileceğinden talip olanların 
gün ve saatte maballiude h11ır buluoacak memura mür 
1lin olunur. 
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Tableau .Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet dıe l'adjudication 
Mode Prix 

d'adjudicat. eıtimatif 

A) Adjudications au Rabais 

Caution. 

proYiıoire 

Lleu dJadjudication et do 

Cahier des Chargeı 
Jours Heures 

~nstructlons - R6paratlons - Trav. Publlcs-Mat6rlel da Cl>n•tructlon·Cartogc- plll 

Constr. en beton deı locaux de ventes 
Const. ebaussee pont Göksu Gre a gre 

1201 50 
994 88 
969 56 
613 80 
9~0 3·~ 

,, pa•e a Caddebostan ,, 
Goudronnage route Caddebostan·plaga ,, 
Repar. routeen aspha\te Topkapı-Kiiçükçekmece ,, 
Conıt. easerne et ecuri" Pli caeh 
Const. batisseı pr: arbres fruitiers a in pepini•re ,, 
Const. maiıons pr. immigreı (rectif.) 

27172 58 
43108 22 
30750 -

Hablllement - ChrJuseur11s - Tleaue - Culr• 
Bournoua pr. hain: 500 p. 
Toile pr. hou1&a de lit 
Habita d'ete (jııquette, culotte, pantaton, 

caıquelte et guetre): 141 O eomplets 

Publique 251"'0 -
Gr~ a gre 5000 -
Pli ea.ch le cos. 4 50 

Travaux d'lmprlmerle - 6:~.f.•le~ 

lmpresaion registres et tıı b leaux: 39 lots Publique 350 -

" 
bı.ılletin hebdomadaire d ' ioformat. 

" 
guide tel~phoniq lıe: 20000 expl PH cncb 8500 -

Bola de Construction, Pıanches, Potenux ete. 

Trone de noyer: IO v ın~ eab eh L. 2) Gre a gre 40000 -

Transport - chnrgement • delıchargemerat 
-··· r: •-.....rı.r • ' i ı ,.. 

Transport 1trticles monopolises Publique 

" 
coke: 1425 t. 

" 
Combuatlble Carburant - Hulle• 

Bois de ebene ou de sapin: 90 t. 
B~nzine: 800 bidona Publique 
Cbarbon de terre: 200 t.·id. tout v~nant: Pli cah 

250 t.-coke: 120 t.-bois d'orme: 80 tcbekiı 

Dlvers 

Dive.u outils et iostrumcnts {cahch P. 195) Pli cacb 

Coton Europeen Lincers: 100 t. (eah eh P. 22j) Gre a gre 
Ficı.-lle minee pr. emballage: 1 t..ficelle Pli cach 

Anglaiıe: 2 t.-corde: 1 t. 
Ma, h in~ pr. remplir le Kııuyak. 
Filtı e pr. kanyak 
Machine pr. bouehon 
Pompe pr. kaynak: 2 p. 
Fabrication briquea: 750000 p. 
Ferrage des animaux du ıeıvice de voierie 
Fil en euivre de 3 m/m: 170 t.·id. de 1,5 

m/m: 5 t. (cah eh 875 P) 
Leuivage: 168000 p. 
flu11pat: 92890 k. (ej) 
erovl•lou& 

Gre a ıre 

" 
" 
" Publique 

Pli cach 

Gre a gre 

1995 -

15i5 
2320 -

39130 -

45000 -
5ü00 -

503 -
700 
700 -

1000 -
1930 -

108 -
175000 -

5275 - ... 
3715 60 

F arlnc: 32 t. Gre a gre ,, O 12,75 
" 15 ,, 

Pain: 10 t.·•iande: 2 t.-beurre: 750 k.·sucre: 
1200 k.·riz: 700 k.-buile d'olivH: 450 k. 

Beurre: 5 t. 
,, 78 ,, (cah eh P. 370) 

Saere: 16 t. 
Vlande de mouton: 4 t . (aj) 
Pain 2eme qaal.: 7.5 ,, ,, 
Boane eau: 360 dı:ıme-jeanncı (aj) 
Savon: 33 t. 
Viande de moutoo: 20 l. {ııj J 
Beurre: 4 t. 
Legumes: 5 lota 
Proviıiooı: 38 lota 
Pain: 65 t. 

,, 34,2 ,, 

Vfan~e, beurre et adlres provlsiooı 
Beurre: 7 t. 
Riz et harieoh 
a~urre: 5 t . (aj) 
F oio: 520 t. 
Vlnnde de boeuf: 37 t. (aj) 
Pomme de terre: 10,8 t. 
Haricoh secs: 10 t. 
Viande de boeuf: 80 t. 

" " " 64,5 t. 

" " o 12 
Publique 

Gre a gre 
Pli cacb 
Publique 

Pli eacb 
,, 

Pli caeh 
Publique 

74100 -
4480 -

le k. O 36 
,, o 40 
4400 -
7573 44 

Publique le k. O 09,50 

" Pli eaeh 

" Gre a gre 
Pli cach 
Gre ıi ıre 

" PubJ;que 
P!i cach 

,. 

7000 -

864 -
1700 -

24000 -
19350 -

Ble coneaase, poiı·ohlcbe, buicots secı, lea· n 

tilleı et ble 
Farine, id. de riz, amidoa, semo:.:ıle ,, 

149 23 
145 4~ 
92 07 

144 05 
2037 9~ 
~233 12 
2531 25 

187 50 
750 -
472 50 

Munieip. Konya 
Com. Perm. Municip. İlt. 

" " 
" " 
" " Dir. Trav. Pııb. Tunceli 

Vil Kııı;tamonu 

Dir. Etabliu. lm ınig. Çorum 

Com. Acb. Int. T cpbane 

" Com. Pe:rm. Municiı" l•t. 

26 25 Municip S mırnn 
Mioistere Commerce Ank. 

6'~8 - Dir. Tele >hones lst. 

30·6-39 
26-8-39 
26-6-39 
26-6-39 
2$-6-39 
3 7.3<) 

15 7-39 

15 -
14-
14 -
14 -
14 -
15 -
1 ı -

7.7.; 9 14 30 
2ı-ıı . .-m ı 4 30 

'i-7-39 14 -

29-6-39 14 - -
1-7 39 10 -
6 ·7-39 15 -

3000 - Com. Ach. Dir. Gen Fab. Milit. Ank. 10-7-39 14 30 

Dir. Monop. K'>nya 
l4<ı 63 Com. Perm. Municip. lst. 

30·6·39 15 -
6-7-39 14 -

118 13 
i7G 
656 62 

2934 75 

3375 -
375 -

37 50 
52 50 
52 50 
75 -

146 25 
8 5G 

IOOOO -

936 -
270 67 

283 -
135 -

4955 -
336 -

891 -
600 -
330 -
568 -

2jJ 60 

525 -

1365 -

65 -
255 -

1800 -
1451 50 

7d 42 

72 92 

Com. Adı. Corps Armec Afyon 5 7-39 14 -
Dir. 8 .1e Sec. des Aff. Hydr. de Sam~un 1-7-39 1 i 
Co l . Ach. Ec. Nuru1ales J eunnes 7-7-39 14 30 

Fillcs l •t . 

Adm Gen. Ch. de Fer Etat Arık. 
Caisses H. paşa 

Com. Adı. Dir. Gen. Fabr. Mil. Anlı. 
lere Eıcpl Ch. fer Etat Haydarpaşa 

Coın. Ach Er.oıı. Monop. Kabate.cbe 

" " 
" " 
" " Dir. Gen. Elcdr. lst. 

Municip. Samsun 
Dir. Eeouomat PTT Auk. et lst. 

Com. Acb. Lyc~e H. paşa 
Com. Ach. Dir. Gen. F ilb. Mil Ank. 

Coın. Ach. Div. Bornova 

" " " Ecole Profess. Güneşliköy a Adana 

Com. Ach. lnt. Tophl'lne 

" " Coıu. Acb. Int. Ank. 
Vil. Tekirdağ 

" n 

.. " 
Com. Ach. Milit. Kırklareli 

" " Com. Acb. Gıtrnizorı Kütahya 
,, Milit. Kayıeri 

Dir Ecole Agents Sanit. Çorum 
Ligue Instr. T. Nuruoımaniye 
Compt. Lyeeeı lst. Beyoğlu istiklal 

Cad. No 349 

. " " 
Command. Gen. Prot. Forets Ank. 

" ,, " 
Com. Ach. lnt. Ank. 

" 
Div. Vize 

" 
,, Lüleburgaz 

" " 
" " Com. Acb. Plaee Forte Çanakkale 

" " Com. Ach. Ecole Nor'male Jeuneı 
Fillea l1t. 

" " 

7-8-39 15 30 

10-7·39 16 -
7-7-39 l l -

6-7-39 I~ -
6·7-39 15 -

6-7-39 15 30 
6-7-39 16 -
7~7-39 J5 -

29 6 39 15 -
27-7-39 11 -

77.39 15 -
8-7-39 11 -

22 6-39 10· il 
22-6-39 1 l -
30-6-39 15 -

22-6-39 15 -
5-7-39 15 -

28·6·39 14 -
22·6·39 15 -
22-6·39 15 -
24-6-39 15 -
12-7-39 16 -
6-7 39 16 -
1-7-39 10 -

30·6-39 16 -
2&6·39 14 -
30-6-39 10 -
5-7-39 14 -

5.7.39 14 -
4-7-39 11 
5-7-39 1 J -
6-7-39 11 -
7-7·39 16 -

27-6-39 11 
1-7-39 it 
1-1-as ı ı 

6-7-39 11 
7-7-.19 16 -
7-7-39 11 -

7.7.39 14 30 

La ıuite en 5eme par, 

Perşembe 22.6.939 

Butday tahmil ve tahliyesi (Toprak Mahsul Ofüi Afyon 
No 1074 

Kömür tahmil ve tahliyeai (O. D. Y ) No 1075 
Zımpara kağıdı bezi ve tozu (Ask. Fabrikalar) No 1076 
Temizlilf- arabuı ('" . M. V.) No 1077 
Koyun eti (Yüksek Müheodis Mektebi) No 1077 
• Di rek (Kütahya O rman Çevirge Müd.) No 1078 
Erzak ve yemiş (Pr vant Ssnat. Dlr) No 1079 
Gazioo İ r ş. (fst. Daimi Encümen) N., I07ff 
Dilğmc ve lroıyı ş (Topbıme Lvz.) No 1080 
Betonrrme köprii i ... ş. (N fıa Vek.) No 1080 
fabı:re masa ve dolap (Güzel Sanatlar Akademisi) No 1081 
Adliye bhrnın İ~Ş· (Kastc monu Nafıa Müd.) No 1081 
Ku u ot nakli (lzmir Veteriner Müd.) No I082 
Benzin (Ank. Radyoevi Müd.) No 1082 
Yul::ıf (İzmi r Vct~rir.er Müd.) No I083 
Mücmııa bashrılması (Mntbuat U. Müd. A nk.) No I084 
• Hurda demir (Ank. Z iraat Enstitüsü) N~ 1086 
* Gambot ank:ı zı (İst. Defterdarlığı) No 1085 
Ekınek (Yozgat C. Mürlde İlım.) No 1085 
Kaldırım ve lııflım ioş. (Samsun Beled.) No 1087 
Arpa ve saman (Adana Be!ed.) No 1088 
Kuru ot (Lüleburgaz Tümeni) No 1089 
Ahır inş , mezbahrı taroiri ve gazbarı c ilıivel inş. (Bulancak 

No 1090 
Elektrik malzer.ıesi (T,1pf:.a ne Lvz.) No 1090 
Uçuş elbise ci15eı (M M. V.) No 1091 
Un (Bornova Tümeni) No 1093 
* Hurda ~şya (A~k. Vekıfler U. Müd.} No 10?3 
Koyun eti ve ekmek (Tekirdağ Vil.) No 1093 
Sadeyağ (Tophane Lvz.) No 1093 

J.\ıfemento des Fournisseurs 

Jeudi 22.6.gaQ 

Clıugeınent et dechargement de bleı (Off. Cer. Ag. Afyoa) ı 
,, ,. ,, ,, chnrbon (Ch. fer Etat) No 

Papier, foile et poudre emeri (Fabr Milit.) No I077 
VoHure pt. servictı voierie (Mio. Def Nat) No 1077 
Viande de mouton (Dir. E cole lngen.) No 1077 
Provision et legumes (Dir. Prev. et Saoator.) No 1079 
Constr. bat. ca5ino (Municip. let ) No 1079 
Boutoos et eourroıe (l ... t. Tophane) No 1080 
Constr. ponts en beton arme (Min. Trav. Pub ) No 1080 
Tabourch, t ables et a rmoires (Com. Ach. Acad. de Beaux 

No ıosı 

.Constr. bat. Pnlais de Juıtice (Dir. Trav. Pub. Kutamoau) No 
Transport de foin (Dir. Veterinııirc lımir) No 1082 
Benzine (Dir. Maisc n Radio Ank) No 1082 
Avoine Dir. Veteriııaire lznıir) No 1083 
lmpre111ion de rev e (Dir. Gen. Presse) No 1084 
* Fer crımelote (Institut Agricde Ank.) No 1086 
* Dee ıwbres Gamboot (Defterdarnt ht.) No 1085 
Pein (Procureur Gen. Yozgat) No 1085 
Trav. de c nalisııtioa et constr. pav6s (Municip. Samsun) No 1 
Orge et !oin (Municip. Adana) No I088 
Fo!rı (Dir. Luleburga:r) No 1089 
Rep. ecurie, ab:ıttoir f~unicip. Bulancak) No 1090 
Articles electriqueı (lnt. Tophuu:) No 1090 
Vernis pr. roshunes d' ~viateur (Mirıist. DH. Nal.) No 1093 
ViaDde de mouton et paio (Vil. Tekirdağ) No IC93 
Beurre (lot, Tophane) No 1093 

YEDELER 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. ldare.sind 

Muhammen bedeli 1080 lira 30,000 adet müsta 
sağlam çimento çuvalı 16000 adet müstamel, delik ve 
kilo da hurda çimento çuvalı 5.7.939 çarşamba günü 
10,30 on buçukta Haydarpaşada gar binası dahilindeki 
misyon tarafından açık arttırma usulile satılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 8 l liralık muvakkat temi 
ve kanunun tayin ettiği vesikalarla birlikte arttırma gO 
saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. Bu işe • 
şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır• 

imtiyaz sahibi ye yası itleri Direkt6ri : l.tmail Girit 

Ba11lchtı yer ı Merkes BHımnl, Galata 


