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Umum Tüccarların ve üteahhitlerin mesleki Organıdır 

KONOMiK 
HABERLER 

alJen fiyatları tesblt 
edlldl 

İktıaat Vekiletindea bildirili-

3003 sayıla kanuna iıtioaden, 
,939 tarihinden itibaren oksi · 
İn beher metre mikabuun fab

a teslimi toptan azami satış 

b elli kuruş ve beş metre mi
lık tilplerin fıyatı ltüp depozi

hariç) iki yüz elli kuruş ola· 
tesbit edilmitlir. 

Oluijen tüplerinin tazyiki as· 
130 atm oafer ve okıijen ter· 

· aııari yüzde 99 olacaktır. 
lıir tüp ıatış, loptan aatış ad
llnur. 
Okaijen fabrikası bulunmıyau 

rde azami aatıı fiyatları fab-
fiyalına, en yakın fabrikadan 
re kadarki nakliye masrafı ile 
ili belediyelerince teıbit edı

k sair ticari maaraf ve nor
klrın iliveıi ıuretile tayin o· 

-·-anya ile ticaretimiz 
Geç•• Hne Almanya ile 7apb· 
l~ klirioa- -.e tediye aolqma-

mlddetl atuıtoıun birinde 
yet laulacakbr. Almuya ile 
· bir ticaret aalqmaaı akdi 
kında Yerilmİf yeai bir karar 
~tından eıki aalaşmaDID ol-

iibi denm edeceti anlatıl
tadır. Almanya ile ticari müna
tlerimia normal t•kilde devam 
kte olduğu için piyaıada ye• 

~ir vaziyet biaıl olmamııtır. 
~ .. derilerinden Almanya içi• 
'-amıadaa bin adet Trakya mıo· 

ı tiUlilerinden aatılmıttır. Bun
çifti 325~ kuruıtao, Kay-

. ve Sıvaı derileri 400·550 ku
n ve seksen adet kunduz de

'n de çifti 1300 1400 kuruştan 
at için ~erilmittir. 

Almanya için kuzu derisi, İta
lyaya kuş yemi, kitre, arpa, Fran
aaya kendir, Romaııyaya susam, 
Bulgaristana tuzlu balık, Macariı

tana hurda bakır, İraka yasemin 
ağızlık, Mısıra çiroz ve rakı, Kı

brısa gramofon plağı, Kanada ve 
Avuıtralyaya av derisi gönderil
miıtir. 

Sovyet Rusya bir kaç ıeneden
beri piyasamızdan kitre almamakta 
idi. Fakat son on beş gün içinde 
Rusya hesabına piyasadaki mevcut 
kitreler toplanmıştır. 

Haziran üçüocü haftası zarfan· 
da Almanyaya 4740 kilo iç ceviz 
ve Fransaya 960 kilo fındık ihraç 
edilmiıtir. Şehrimiz piyasasında ce· 
via ve fındık stoku kalmadığıodan 
diş piyaı .. ların talepleri cevapsız 

kalmaktadır. 

Ankara Bonası 
22·6-939 

ÇEKLER 
Londra 5.93 
Nevyork 126.675 
Paria ~.355 
Milbo 6.6625 
Ceaene 28 5575 
Amsterdı:ı.m b'7.2475 
Berlio !J0.815 
Briikael 21 5425 
Atioa 1.0825 
Sofya l.56 
Prag 4.3375 
Madrit 14.035 
Varıova 23.8725 
Budapefte 24.8425 
Bükreş 0.905 
Bclgrad 2. 8925 
Y okobama 34.62 
Stokbolm 30.5325 
Moıkova 23.9025 

ESHA W. ve TAHViLAT 

Türk borcu 1 peşin 19.35 
Sıuı • Erzurum 1 19.69 

F======================~===, 

HA EKETLERi il 
--=====" 

Ödünç para vermeye 1 Alınacak faizin en yükıek had-
lzlnll mUesseseler di : Açık, yani karşılıksız olanla· 

l I Haziran 1933 tarih ve 2279 rın faiz haddi : Her üç ayda bir 
arala ödünç para verme itleri ıermaye kalbedilmek üzere % 12

1 
ıodaki kanuna tevfikan aıatı- karıılıklann % 8 1/2. 

· müeaaeıelero iain veaikail ve- Borçluya tahmil edilen ıarllar : 
· tir: Fai:ılerden mada, adi veya vt1aikli l 
1,- Banka Komerçiyale /la· ıeoedat 6zerindeo tabıil komi
ıa, Galata merke::r : ıyonlarını : Ardiye, ıigorta, nakli-

ye ve iraal masarıfıoı, bir rehi
l(Huoi ve ticari ikametaibı : 

e nio nakde tahvil veya iadeıi me• 
•k6y palu No. 111-113, Galata ıarifini, velhaııl yapılan hiımetler 
.. erkezi: Milano'da anonim mukabilinde uıulden olan meaarif 

ti. 
~. ile her tirlil komisyonu müıteri-
~rmaye : Li. 700.000.000. lerden almakdadır. Vadelerinde 
tluamelenin nn'i : Her türlü 
ita muamelatı ve billıasaa se-
t iıkontoıu, şabıt -.e nakdi 

)ahut da lçlacü ıahıs kefaleti 
''"ızın imza mukabilinde ikra

' kezalık ticari aeoedat muka
de -.eya emtea -.e yahut da 

\tayı temıil eden veaaik muka-
de ikrazat, eıham ve tahvilat 
~bilinde anuı, nakdi nukud, 
•atlfları, huıaai kaıa icarları 

'aire. 

ödeameyen senedat -.eya düyunat 
üzerinden tahıili muktazi teehhür 
faizlt:rioe dahi yukardaki avanıla· 

ra tatbik olunan şeraitin ayoıDı 

tatbik ediliyor. Bu auait de yu· 
karıda tesbit olunan hadlerden 
yiikaek detildir. 

2·- Selanik Bankası 1'. A. Ş. 
(;alutcı şubesi : 

Kanual Ye ticari 
lıtaobul, Galata. 

ikametgih: 

a) MUNAK ALAR Şartname paraf:ız olarak Komisyondan verilir. Muvakkat 
teminat 52 lira 50 kuru~tur. 

inşaat-Tamirat- afıa iş ve Malzemesi-Harita 

İzmir Defıerd!irlığından : 

P. T. T. Levazım Müdürlütünden: 
İdare ihtiyacı içio 20 ton nişadır açık ekıiltme ile satın aboa· 

cakhr. 

l - İz mirde Birinci Kordon Gümrük karşı sırı da Yeni 
M diye ~ubesinin Cun.huriyet caddesine n.ızır cephesinde ynpı· 
lacıak yaya kaldırımı nrUırma ve eksiltme kanunu hükumJerine 
göre açık eksiltme usuliye münaka~aya konulmuştur. 

2 - Muhammen keşif bedeli 761 lira l kuruştur. 
3 - Teminat akçrsı 57 lira 8 kuruştur. 
4 - İhale 3 tcmmu.ı:: 93~ pazartesi günü oaat 15 te Mılil 

Emhlk Mudürlüğünde yapılacaktır. 
5 - Talipler arttırma ve Pksiltme kanununun maddei malı· 

susası mucibince temirıat ekçrsini Maliye veznejnı} makbuz 
mukabilindt' t ~Jim ederek münakasaya iştirak edPbi!eceklerdir. 

6 - Talipler bo işe ait keşff name ve şartnameyi Milli 
Emlak daircsiı dP. gürebiliı h·r. 

7 - Talıpler Devlete ait en az bin liralık iotırntı hüsnü 
sun tl . ve hiç bir ıhti ar çıkarmaksızın ıfa ettiklt•rıue ve balen 
de bu işi veya daha büyüğünü vaktındc: doğru bır sürttle yn
pabılfccklerine dair VdiJ et Nafıa Müdürlüğünden alacakları 
vesaiki Komisyo a ibraz C'lmeğe mecburdurlar. 

S ird Vilayeti Eı.cüınen Kaleınmden: 
Sıird Merkezindtl Y t:>nişehırd idarei hususiye.; tarafından 

yaptırılacak tek katlı müliı:-ik ikişer evden ibareı 1k.i bina in
~aatı yirmi gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Her binnmn muhammen bedeli 4800 liradır. Mütealıhidın 
yapacağı i~ın ıwvin' görl' melıe mikab vtıya metre murabba ü
zeriadı.u kt ı:ıdibine tedıyat yapılacağından tehlıf cd<!.ceği fıatlar 
da bn esl!lslar üzerinden olncaktır. 

İnşaat., bayındırlık işleri umumi ve husud, fenni ~artnıı· 
meleriııf} U)guıı o]acnktır. Proje, kt•şif ve şutnomeler heı gün 
mesai saatleriıı<le Nafıa Dairtsiı.de bt•delsiz olarak göı ülebılır. 

Her binanın mmakkat t~minatı 360 liradır. 
Bu iş için Vilayetten verılmiş ehliyet vesikası ibrazı nıec· 

buıidir. 

ihale 6.7.939 perşenıbe günü ast 10 dıı Vilayet Dair i 
.Enciim nince yapıh caktır. 

Taliblerin mezkur Encümene müracaatları ilan olunur. 

Ö Jemiş BademyP. Belediye Reisliginden : 
Tohmiıı n 20 hck tar sahası bulunan Ödeoıi)i li!:ıdt>m} e 

kö}t:nun hulı h zır luıriı-.smın şartnemesine göre yaptırılıı.n.,ı 
on bPŞ (!Ün n üddeıle mi nakasa}a konulmuş ise dt> talip zuhur 
etırwdiğindcn bir hııfta müddttle temdid edılaıiştir. Mllh"ru· 
nıen bedeli 400 liradır. Taliplerin ver.ikalariyle hirljkre ÖJe 
mış Bademye B··lediye Reisliğine ırıüracaatları ilaıı olunur. 

İzmir Bt lediyesiudrn : 
C Jr j sautıalıu in'lıa edilrn kısmına su tesisatı yııpılınnsı, 

baş mtihendiıdıkteki ~artııamcsı veçhıle açık e~sılıme)c> konul· 
muştur. Muhammen hede lı ..>21 lira 6;) kuruş olup ıbale~i 

7.7.939 cuma günu a· t 16 dadır, İştirnk edt'Ct'kltr 25 liralık 
temıııatl öğleden &01ııa kapalı bulurınıasıııa bıuat ıı öğlede; n cv
vd İş Banl:t'-'ırıa Y' tırınık makbuzu ile I~ cüuıt nr gelirle"r. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lev. 

Askcı i F brika1ar U. Mudiirlüğü Satına! mı Ko ui .. yonundnn : 
THhmin edilen bt deli 700 lira olaıı 8 ton Natrium bi~fi!· 

tıt Askeri Fabrikalar Umum Mudürluğı.i M rkez S,ıtınalma Ko· 
misyonunca 12.7.939 çarşamba güııü saat 16 da pazırhkla iha· 
Je edih CPktir. 

Tabiiyeti : Türk muamelelerinde senevi ~ ~ 8 l 2. 
Sermaye: 1.658.000Türk lırosı. Hesaplar her üç ayda bir kat'· 
Muamelenin nev'i : Emlea, tah- edılir. (3399 sayılı kanunun mu· 

vilit, Devlet Bonoları üzerine ikra- vak kat maddesi ahkamı mahfuz. 
zat, ticari ıenet iıkontosu, açık ~ dur.) 

veya teminatlı hesabı cari, ihracat Borçluya tahmil edilen şartlar~ 
ve ithalit vc:aaiki üzerine avanı Müşteriler için yapılan hizmetler· 
ve alelumum Banka işleri. den miitevellit komisyonlar, ihtı· 

Alınacak faizin en yükıek had- yar oluna. bütün masraflar, ıigor· 
di: A) Açık kredi mahiyetindeki ta ve ardiye ve ekspertiz ve mu· 
muamelerde aenevi % 12. bafaza ve bekçi ücretleri aynca 

B) Diter ödünç para verme miif terilerden alınır. 

Muhammen bedel 4000 lira, muvakkat teminat 300 liradır. 
Eksiltme 11.8.939 tarihiı:ıe müıadif cuma günG aaat 16 da ya

pılacaktır. 

Taliblerio, muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubile 
kanuni vesaiki hlmilen mezkur ııün ve aaatte o komisyona milra· 
caatleri. 

Şartnameler Ankarada P.T.T. Levazım ve İat1tnbulda Kınacıyao 
hanıı:ıda, P.T.T. Levaum Ayniyat şubesi müdürlüklerioden paruız 
verilir. 

~ektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

İzmir Be1ediyesinden : 
. 14,600 adet muhtelif vatda elektrik lambası sııtın alınması 

makine mührııdisliğindeki §Srtnamesi veçhile açık eksiltmeye 
koııulmuştur. Muhammen bedelı 4941 lira elup ihalesi 7.7.939 
cuma günü saat 16 dadır. iştirak edecekler 371 liralık temi· 
naımı öğleden sonra kapnh bulunmasına binaen öğleden evvel 
iş Bankasıııa yatırarak makbuzile Encümene gelirler. 

M. M. Vekaleti Satmalma Komisyonundan : 
Telefon tesisatı için açık eksiltme suretiyle direk ve 

saire malzeme satın alınacaktır. Muhammen bedeli 2300 li~ 

ra olup ilk teminat miktarı 172 lira 50 kuruştur. 
Açık eksiltmesi l O. 7 .939 pazartesi saat 11 de yapıla· 

caktır. 

* • • 19 kalem elektrik malzemesi kapah zarfla ekıilt 
meye konulmuştur. Muhammen bedeli 5210 lira olup ilk te · 
minat miktarı 390 lira 75 kuruıtur. 

Kapalı zarfla eksiltmesi 10.8.939 perşembe gfinü saat 
15 de vekalet Satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

• • • Telefon tesisatı için açık eksiltme suretiyle mal
zeme alınacaktır. Muhammen bedeli 2250 lira olup ilk te
minat miktarı 168 lira 15 kuruştur. 

Açık eksiltmesi 11.7.939 salı günü saat 15 de Veka
let Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

lzmir Belediyesinden : 
Belediye zabıta memurları için nlimunesi veçbile 97 

takım elbise ve şapka kılıfı satın alınması başkAtiplikteki 
şartnamesi veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 1309 lira 50 kuruş olup ihalesi 5.7.39 
çarşamba günü saat 16 dadır. İştirak edecekler 99 liralık 
teminatı, öğleden sonra kapalı bulunmasına binaen öğleden 
evvel iş bankasına yatu·arAk makbuziyle encümene gelirler. 

* _. • Belediye zabıta memurları için nümunesi veçhile 
97 çift fotin satın alınması batkitiplikteki şartnamesi veç
hile açık eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 582 
lira olup ihalesi 5.7.939 çarşamba gün saat 16 dadır. İıtirak 
edecekler 44 liralık teminatı öğleden sonra kapalı bulun
masma binaen öğleden evvel iş bankasına yatırarak mak
buziyle encümene gelirler. 

M.M. Vekaleti Satıualma Komiıyonuı:ıdaa: 
5000 adet mintan kApah zarfla eksiltmeye konulmuttur. 
Muhammen bedeli 5100 füa olup ilk teminat miktarı 382 lira 

50 kuruştur. 
Kapalı zarfla eksiltmeıt 10 7.939 pazartesi güı:ıü ıaat 15 de 

Vekalet Satın lm:a Komiıyonunda yapılacaktar . 
Şarlı:ıameıi her giin komisyonda görülebilir. 

• • • l0.000 takım çıtmaşır kapalı zarf uıuliyle ekıiltmeye lro
ulmuşlur Muhammen bedeli 12.000 lira olup ilk teminat miktarı 

880 liradır. 

Kapalı zarfla eksiltmesi 1 t .7.939 aah rünü aaat il de Vekalet 
Salıonlma Komiıyonunda yapılacaktır. 

Ş .. rtnameai her gün komiıyonda a-örillebilir. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma 
Komisyonundan : 

Mevcut örneklerine uygun yüz takım pijama ve yliz 
cift terlik pazarlıkla 10.7.939 pazartui günü saat onda aa
ta11 alınacaktır, 
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Bu gün ilan olunan münakasa ve müzayedeler Listesi 
Cin•i Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat ------------------ - - --------

A) A'lünakasalar 
inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme Heıırlta 
------------~ ·-- - --
Yaya kaldırımı inş. 
Ödemiş Bademiye köyü haritası alımı 

(temd.) 
Bina inş.: 2 ad. 
Garaj santralın inşa edilen k11mına su 

tesisatı 

Aç. eks. 

Aç. eks. 

" 
.Çanak.-Balya arasında şose tamiri 13265 m. - -
Vezirköprü kazasının halihazır haritası yap. Kapalı z. 
Senerkent şehir imar planının tanzinı işinin 

ihalesinin geri alındı 

761 Ol 
400 -

4800 -
321 65 

29011 65 
2~0J -

57 08 

360 -
25 -

2175 87 
172 50 

İzmir Defterdarlığı 
Ödemiş Bademiye Belediyesi 

Siird Vilayeti 
İzmir Belediyesi 

Çanak. Nafıa Müd. 
Vezirköprü Belediyesi 
Senirkent 

" 

• 3-7-39 15 -

6-7-39 10 -
7-7-39 16 -

15-7-39 11 -
l J-7-39 16 -

116çlar, Klinik ve lspençlyart alat, Hastane Lvz. 

Natrium bi,ülfat: 8 t 
Nişadır: 20 t. 

Paz. 
Aç. eks. 

700 -
40GO -

52 50 Ask. Fe.br. U. Müd. SAK. Ank. 
300 - P. T. T. Lv.z. Müd. A11k. ve İst. 

• 

12-7-39 16 -
11-8-39 16 -

Elektrik·Havagazı-Kalorifer \teslsatve malzemesi) 

Elektrik lambası muhtelif vatda: 14600 ad. Aç. eks. 4941 -
5210 -
22>0 -
23CO -

Elektrik malzemesi: 19 kalem Kapalı z. 
Telefon malzemesi Aç. eks. 

" tesisatı için direk v.s. malzeme 
" 

Mensucat, Elbist;, Kundura, Çamaşır v.s. 
-----~------------ ----- -
Elbise ve şapka kılıfı: 97 takım 
Fol in: 97 çift 
Amerikan bezi: 10000 m. 
Çamaşır: l oooa takım 
Mintan: 5000 ad. 
Pijama: 100 takım-terlik: :oO çift 

Aç. elu. 1309 50 
,, 
" Kapalı z. 

" Paz. 

582 -
1995 -

1200J -
5100 -

Matbaa lşlerl - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Polis gazetesi basbnlması: 7000 ad. 

Nakliyat Boşaltma - Yükletme -- .. ~- - --------
Kömür nakli: 8000 t. 
Un nakli: 15 t. 

Aç. ekı. 

Aç. ek•. 

Mahrukat, Benzin, Maklneyağları v.s. 

Madeo kömürü: 540 t. {temd.) 
Türk anbasiti: 400 t. 
Yerli kok: 170 t 
Çam odunu: 35(ı0 t. 

" " 3000 t. 

MUteferrlk 

iç ve dış otomobil lastiği 
Balast ibzan: 10000 m 3 
Oyuncak yap. 
Halat: 758 k. 
Çektirme: 1 ad. 
Çektirmeye konacak motör 
Makineli tüfek koşum kahrı 
Zift ıiyah mücerrit kitle: 38200 k. 
B.ı, ipi: 18 t. (temd.) 
Bel ,, 25 t. ,, 
Tonga ipi: 10 t. (temd.) 
MubteHf demir: 16010 k. (temd ) 
Otomatik parfıks zımba makinesi 
Ambalaj malz~ınesi: 4 kalem 
Su saatı sandığı: 300 ad. 
Pulluk iki demirli ve ecnebi mamulib: 

200 ad. 
Pulluk tek demirli ,, 

200 ad. " " 
Pulluk s:ındıklı üç demirli ve ecnebi ma• 

mulalı: 50 ad. 
Motopomp 15 beygir Köbe Filader 
Plan malzeme çantası: 100 ad. 
Ruzgar aleti kılıfı: 100 ad. 

. 
Erzak, Zahire Et, ve Sebze· 

Koyun eti: 15 t. 
Sığ-ır veya keçi eti: 85 t. 
Koyun eti: 18 t. 

" ,, 48 t. 
,, " 71 t. 

Sığır veya keçi eti: 150 t. 
Keçi eti: Si t. 
Kuru ot: 354,5 
Saman: 301,5 t. 
K. soğan: 45 t. 
Patates: 45 t. 
Taze kabak: 6,5 t.-taze fasulye: 38,4 t. 

taze domates: 16,2 t.-patlıcan 31,2 t. 
bamya: 5 t.-taze büber 3250 k. 

Pirine: 9 t. 
Toz şeker: 7 ,8 t. 
K. fasulye: 14,5 t. 
Zeytinyağı: 3 t. 
Beyaz peynir: 4,3 t. 
Nohut: 5,9 t. 
K. mercimek: 2,9 t. 
Şehriye: 6,8 t. 
Çay: 500 k. 
Kırmızı biber: 275 k. 
Zeytin taneıi: l t. 

Kapalı z. 

Kapalı z. 

" 

Aç eks. 
Kapalı z. 

Aç. eks. 

" 
Aç. eks. 
Kapalı z. 

" 
" 

Aç. eks. 
Paz. 
Aç. eks. 
Kapalı z, 

" 

6480 -
9600 -
4335 -

31500 -
39000 -

8500 -
211 02 
416 90 

4480 -
4200 -

3982 -
9900 -

11200 -
5885 -
1823 -
3ı.:Oü -

1500 -
7000 -

5200 -

5500 -

,, ı ıoo -
Aç. eks. heh. 34 75 

" 

Kapalı 

" 
" .. 
" 
" 
" ,, 

" 

beb. 3 75 

z. 6975 -
28900-:l7ZOO 

fü80 -
20640 -
30530 -

49500 46500 
18630 -
13~93 75 
5j77 70 

Aç. eks. 2475 -
2925 -

" 
" 

Paz. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
n 

8044 -

k o 25 
k. 27 50 
k. o 16 
k. o 50 
k. o 35 . 
k. o 12 
k. o ld 
k. o 19 
k. 3 30 
k. o 43 
k. o 25 

371 
390 75 
168 75 
172 50 

99 -
44 -

149 62 
880 -
38'.l 50 

izmir Belediyesi 
M. M. V. SAK. 

" " ., " 

İzmir Belediyesi 

. " " inhisarlar U. Müd. 
M. M. V. SAK. 

,, ,, 
Jaodarma Gen. Komut. SAK. Ank. 

229 50 Emniyet U. Müd: Ank. 

200 - O. D. Y 4 cü İşletmesi Kayseri 
Ank. Lvz. SAK. 

720 ·-

2362 50 
2925 -

637 50 
!6-
31 26 

336 -
315 -

Akhisar Belediyesi 
Dahilıye Vekaleti Anlı:. 
Divanı Muhasebat Riyaseti, Ank. 
Sarıkamış Ask. SAK. 

" " 

Trabzon Belediyesi 
O. D. Y. 8 ci işletme İzmir 
İzmir Belediyesi 
İubisarlar U. Müd. 

" " 
. " " 
lzmir Lvz. SAK. 
İst. Elektrik İşleri Müd. 
İnhisarlar U. Müd. 

" " . " . " 
lst. Elektrik işleri 

7-7-39 16 -
10-8-39 15 -
11-7-39 15 -
10·7-39 11 -

5.7.39 16 -
5-7-39 16 -
7-7-39 15 30 

11-7-39 il -
l0·7-30 15 -
10-7-39 10 -

10-7-39 15 -

10-7-39 15 -
24-6-39 11 -

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

12-7 39 11 -
8-7-39 10 -
8-7-3» ıo -

30-6~39 14 -
3-7-39 16 -
7-7-39 16 -
7-7-39 16 -

12-7-37 15 -
12-7-39 16 -

24-7-39 15 -
5-7-39 15 -
5-7-39 16 -
5-7-39 16 30 
3-7-39 10 -

298 65 
74~ 50 
MJ 75 
441 37 
136 73 
223 -

112 50 

İnhis .. rlar U. Müd. 
M. M. V. SAK. 
Ank. Belediyesi 
Ank. Vıl İst. Ziraat Müd. 

(tashih) 12-7-39 14 -
27-6·39 11 -
7-7-39 10 30 
7-8-39 15 -

" 

" " 
300 - Gediz Belediyesi 
260 63 M. M. V. SAK. 
28 12 

" 

" 

" 

524 -
2168-2040 

49-l -
1548 -
2290 -

3713-3488 

İst. Komut. SAK. Fındıklı 

1397 25 
997 04 
418 35 
195 63 
219 38 
6tl4 -

169 -
161 -
174 16 
112 -
113 -
53 ·-
28 -
97 -

124 -
9-

" " 
" " 
" " 
" " 

. " " lzmir Lvz. SAK. 

" " 
it " 

" ,, 
,, " 

Bornova Tümen SAK. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
it 

" 
" 
" 

" ,, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" ,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 
" 

7-8-39 15 -

7-8-39 15 -

J0-7-39 a kadar 
30-6-39 IO 30 
30-6 39 il -

11-7-39 
11-7-39 
10-7-39 
10-7-39 
lC-7-39 
10-7-39 
7-7-39 
8-7-39 
8-7-39 

10-7-39 
10-7-39 
5.7.39 

26-6-~9 
. 26-6-39 
26-6-39 
26-6-39 
26-6-39 
27-6-39 
27-6-39 
27-6-39 
27-6-39 
27-6-39 
27..S-39 

15 30 
15 -
15 -
11 30 
15 30 
11 -
16 -
12 -
il -
16 -
15 30 
14 -

9-
10 -
11 -
14 -
15 -
9-

10 -
11 -
14 -
15 -

16 -

Örnekler her gün komisyonda görülebilir. 
beUi gün ve saatte komisyona baş vurmalRrı . 

••• 
A.r.::'.•ik n bezi alınacaktır : Bak. İnhisarlar U. 

rı na. 

Emniyet Umum Müdürlüğünden : 
1 

Emniyet umum müdtirlüğünce ayda bir çıkarılacak 
adet polis gazetesinin kağıdı dahil basım işi J 0. 7.939 pazart 
~aat 15 te açık eksıltmeye konmuştur. 

7000 adedine 255 lira Ü}at tahmin edilen gazetenin ıı' 
mune Vt..: şartnamesini almak İbteyenlerin Emniyet umu müd 
lüğüne mtinıcaatları. 

Ek11iltnıeye gırruek ısteyenlerin ı29 lira 50 kuru§luk 
minat makbuz veya banka mektubunu ve 2490 sayılı kanull 
4 uııcü madJesindt; yazılı ve~a.ıkle birlikte eksıltme gil 
ıaın saat Jj de ko1111::;yona gelmeleri. 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s • 
._..... ·----.~~- -........ .. ---..~ ..... ---------

Akhisar Belediyesinden : 

6480 lira keşif bedelli Akhisar Belediyesi elektrik fa 
rikası lokomobih için bir yıihk ihtiyacı olan tahminen S 
ton maden kömürüne yapılan pazarlık neticesinde de iste 
çıkmadığından 15 gün müddetle temdid edilmiştir. 

İhalesi 3,7.9J9 pazartesi günü saat 15 dedir. 
İsteklilerin Akhisar Belediyesine baş vurmaları 

olu!lur· 

Divanı Muhasebat Riyasetinden : 

Miktaı ı : 120 tonu daire tarafından kati ve 50 
tiyari olmak üzere 170 tondur. 

Münakasa tarihi: 12.7.939 çarşamba günü saat 1 l 
Divanı Muhasebat idare ve hesap işleri müdürlüğünde 
tınalma komısyonunda olacaktır. 

..-faahhüdün müddeti: Taahhüt ağustos 939 iptidası 
kadar ifa edilmiş olacaktır. 

Muhammen bedel! 4335 liradır. Talipler muvakkat 
minatları ve kanunun muayyen vesaik ve tekliflerinin s 
gün ve saatte Ankarada mezkur müdürlüğe müracaat 
makbuz mukabilinde teslim etmeleri lazımdır. Buna d 
şartname parasız olarak daireden almabilir. 

Dahiliye Vekaletinden : 
Vekaletin kışlık ihtiyacı için kapalı zarf uauliyle 4 

dört yüz ton (Sömikok Türk Antrasiti) kömürü alınac' 
tır. 

Muhammen bedeli 9600 liradır. 
Muvakkat teminat miktarı 720 liradır. 
Alınacak kömürün evsafı şartnamesinde yazılıdır. 
E!.csiltmc 7.7.939 cuma günü saat 15 te vekalet bina•' 

C:a toplanncak Satmalma komisyonunda yapılacaktır. 
İsl:eı.dilcrin eksiltmeye girebilmeleri için 2490 sa 

kanunda yazılı şartları haiz ve vesikaları hamil bulunnıal 
lazımdır. 

:ralipler şartnameleri parasız olarak her gün 
levazım müdürlüğünden alabilirler. 

* * * Mad(:n kömürü, kok ve odun alınacaktır : Bak. 
nunda İ:.t. Kıı Öğretmen Okuln ilanına. 
:• 

fv'iüteterrik 

İzmir B ·Jediyesinden : 
Şehitler abidesi parkında ihrlas edılecek 

oy ne, klan }apınılması, baş n übtndislikteki şartnamesi ve ıJ 
hile t ksiltn f'Jr konulmuştur. Mahammen bedeli 211 Iir.!I 
kuı uş olup ihalesi 7.7-969 cum:;. giinü saat J 6 dadır. lştir 
~Jece,dt; l 16 liralık tı miı atı, öğlednı sonra kapah buJurı~1 ı:ıına binaeu öğleden evvel iş Bankasına yatırarak makbuzu 1 

Encü111ene gdirler. 

Tra l ,zorı Belediye Encümeninden: 
Belt<iir,ı in 1 Nu 1u otolJü&ü için 32-6 eo·adında dört 

30-5 e h'adır un iki acht dış Ji~tiğ] ile 32-6 eb·adında ciört~ 
30·5 eb'adınc!u iki adet ıç Jft::.tiği mubayaEJsi on yedi güu oı0 

<letle açık eksıltrm ğe korıulmuştur. 
Eksiltme 30.6.939 cuma gürıü 8aa 14 de icra kılınacıı~' 

dan tc.ılıph::dn nıuvak.kı:ıt tt'ıninat nıakbuzlarile ayni gün ve 1 

atta Encümene muracaatları ılan olunur. 

Ankara Bdediyesirıden : 

Su işleri için yaptırılmasına }(]zum görülen 300 
saatı saııdığı ] 5 gün açık eksiltmeye konulmuştur. 

MuhammeIJ bedeli 1500 liradır. 

' Muvakkat teminatı 112,50 liradır. ~ 
Şartnarnesmi görm• k ıstf'yenlerin her gün encfimell ~ 

lemine ve isteklilerin de 7. 7 .939 cuma günü saat on buçtJ 
beladiye encümenine müracaatları. 

Gediz Belediye Reisliğinden: 
Gediz belediyesi için a!}ağıdaki ~erait ve ev11fl• 



. ot: 170 t. 
,, ,, 108 t. 
,, " 520 t. 
eçel : 1 t. 
ıılgur: 5 t. 
ller: 5 t. 
tıe fHulye : 55 t. 
illa-ar : 20 t. 
obud: 7 t. 
· üır.üm: 6 t. 
deyağ: 35 t. 
deyağ: 30 t. 
~ır eti : 155 t. 
ğır eti : 140 t. 
ytin tanesi : 2 t. (tashih) 

(B Müzayedeler 

parçaları : 680 k. 
ın ankaz odunu : 3240 kental 

llnı atacı 

iibre : 400 çuval 
nape, koltuk, tablo, lavabo v. s 

t: 1 baş 
tistamel boş çuval 6300 ad. • boş teneke 

510 ad. 
'ı.e vapuru ankazı 300 t. 
ıa, - sandalya, • soba, - halı v. s e~ya 

Aç. eks • 
,, 

Kapalı z. 

Paz. 
,, 
Kap&lı z. 
Paz. 
,, 

" Kapalı z. 

" 
" 
" ,, 

Paz. 
Aç. art. 

,, 
" 
" 

Aç. art. 

,, 
,, 

7150 -
1:. o 10 
k. o 10,50 
k. () 20 

81500 -
25500 -
26350 -
22400 -

k. (1 25 

2!!Ei2 -

otopomp alınacağından kapalı zarf usulile münakasaya 
onulmuştur. 1 

Motopomp ve bilcümle tefe.rrfüıh Köbe ve Filader mü- j 
ıseseleri mamulatından 15 beygir kudretinde olnc.:kttr. 1 

Motopomp hava lastik tekerlekli araba üzerinde sey- ı 
ar olacaktır. 

Motopomp muhammen tutarı 1100 ve arabanın mubam-1 
en tutarı 300 lirndır. 

Münakasa müddeti 20 gün olup 19.6.39 gününden 
ırı.7.39 gününe kadard1r. 

Arttırma ve eksiltme kanununn uygun olarak müracant 
ecek taliplerin gösterilen güne kadar uray ımız en elime· 
İne qıfiracaatları ilin olunur. 

Ankara Vıla1elindcn: 
Vilayet çiftçilerine da~ıtılmak tiıere &atıu alıı.ncak ol n 50 aded 

'-odıklı ve üç demirli ecnt'bi mRmulalı pullukların 7.8.939 pıızar
tl günü sııat 15 te kapalı zarf usulile Vilayet D.niwi Encilmenin· 
!I ihnleai yapılaktır. 

Pullukların muhammen bedeli 5500 liradır. 
Şartnamesi Ankara ve İstanbul Ziraat Müdürlüklerinden oıec· 

rıco alınabilir. 

İsteklileri ot pullukların % 7 ,5 tutarı olan meblağı. ald banka 
eltlubu veya Hususi Mubaacbe veznesine yatırılmıt depozito ak· 
tıi ıııakbuzile birlikte ihale günü gösterilen sar:ttc Vilayet Daimi 
tıeümeninde hazır buiuomaiılrı ilan olunur. 

• • • Vi!n)et çii'çilt>r·nc değıtılmal üzere Ealın dıııaca olan 
OQ adcd ii.i dl nıirli • crıehi maınulıııı pullukların 7.8 939 pa· 
ttesi günü l)aat 15 ıc· kupa! ı zarf uHı !ile ViJayet Dııimi Eı cU· 
~uiı1de ihalesi yapılaı.:nktır. 

Pullukların muh~mnıPn bedeli 7000 liradır. 
Şart mımP~i Ankara ve lstaubul Zıraat müdürlükle, iı d\ n 

eccanen almnLilir. 
lstcklılniu, pullul.Jarm % 7,S tutarı olan ıntblağa aid 

:ıhku 11 ek tui u 'eya H Ubn~i M uhasPbP. ve zrjesinc yatırılmış 
~pozito akçf' i makhutııe bıılık.tc ıhalr gilrıü gö.stt-rilen saatte 
ılayet lJaimi Eıı('ümt nde hazır bulurınıaJnrı iltın olunur. 

• • * Vilayet çittçilninf' dHğıtılmak üzere satın ahnacak 
1an 200 adrd iki teknlekJi ve tek deınirH ecnebi mamulatı 
lllluklnrın 7 .8.9~ 9 pazarteEıi gimü ı-r:at lfl tP. kapalı zarf usu· 
~e Vilayet Daimi Enciimenindf. ıhnicsi yapılacaktır. 

Pullııl hrın mubammf'n bedeli 5200 liradır. 
Şartnamet-i Ankara ve l~tenbul Ziraat rnüdurlul.Jt n1Jdt.11 

eccanen alınabilir. 

İsteklılrrin. pullukların % 7,S tufllrı olan n t hla~n aid 
l\nl a mektubu vPya Hususi Muhasehf' v«>znrsiııe yatırılnıı~ de· 
O~ito akçesi n akbuziJe birlikte ihale giinli gösteııJen Sa.fitte 
ıla~ H Daimi l'ncüım:ninde haztr bulunnıaları ıliiıı oluııur. 

İzmir Devlet Demiryolları 8 inci İşletmesi 
Müdürlüğünden : 

Münakasa Gazetesi 

269 38 
365 -

1365 -

536 25 
150 -
55 13 
90 -

2362 50 
1912 50 
1976 25 
1680 -

Vir.e Tümen SAK. 
,, ,, ,, 
,, " Ankara Lvz. SAK. 

,, ,, 
" ,, ,, 
" 

" 
,, ,, 

Orman Korumn Gen. Kom. Ank. 
,, ,, " " " ,, ,, ,, ,, 

" Sankamış Aık. SAK. 
,, ,, ,, 

" " ,, 
" 

., 
" lst. Kıı. Öğretwen Okulu 

12 75 İıt. P. T. T. Müd. 
30 - Mersin Orman Çevirge Müd. 

240 -

67 50 

,, ,, 
" " lçel Vilayeti 

İzmir 4 cü İcra "v1üzayede Bedesteni 
Ani:. Belediyesi 
Sümer Bank Sellüloz Sanayii Mües· 

sesi İzmit 
Barlın Malmüd. 
İst. 5 ci İcra Mem. Balat Karabaş Mab. 

6-7-39 
7-7-J9 
7-7-39 

24-6-39 
24-6-39 
24-6-39 
10-7-39 
29-6·39 
29·6·39 
29·6-39 

8·7-39 
8-7 39 
8-7-39 
8-7-39 
7-i-39 

28-6-l9 
5.7.39 
7.7.39 
6-7-39 

27-6·39 
27-6-39 
4.7.39 

14 t6 
13 -
16 -
10 -
11 -
10-
15 -
il -
il -
il -
12 30 
12 30 
9-
9-

14 30 

16 -
il -
il -
10 -
14 -
8 
14-

5-7-39 15 -
26-6-39 10 -

:::s 

ı 1. M Vekaleti Sr.ırınalma Kon isyoııundım : 

Dört kalen. ombdj malzemr>Sİ pazarlık süretiyle salın alı
nacaktır. 

Palatlıgı 27 6.939 sah günü saat 1 l d .. Vekillet S.ıtınalıı.a 
Komisyonunda yapılacaktır. 

• • • 
Halat alınacaktır : Bak. İ hisarlar U. Müd. ilanlımoa 

* • • 
Zift ve demir alınacaktır : Bak. İ.t. Elektrik fılcri U. Müd. 

ilanlarına. 

üt ahhitlerin Takvim1 
Cumarte i 24.6.9~ 

Siirde şehrine ıu iuıılesi (Siird Belediyesi) No !067 
Elektrik motörü ve malzemesi (Siird Beled.) No 1074 
Hııl ve belediye bin &ı ir.ş. (Adıyonıan Beled ) No 1079 
Şeker, et, yumurta, peynir, iyi ıu, buz vs. (Ank. okulları 

No 1080 
Kuru ot ve odun (Adana Tüm ·oi) No 1081 
Elbiselik kum, ş (M. M. V.) No 1081 

SAK) 

Ekmek (Amasya C. Müddeium.) No 1083 
Dıomir vida rondela vs. (İ.st. Elektrik işleri U. 
Kuı u ot \Lüleburgaz Tumeni) No 1087 

Müd.) No 1089 

İyi su (Tekirdağ Vil.) No 1093 

ıv. ünakalat Vekaleti 
İstanbul Elektrik işleri Umum Müdürlüğünden : 

1 - Muhammen bedeli 3982t üç bin dokuz yüz seksen iki lira 
tutan 36200 kilo siyah müce.rit kitle (Zift) Ç. 1. F. İstanbul açık 
eksiltme usulıle salın alınacaktır, 

2 - Nluvakkat teminat 298,65 iki yüz doksan sekiz lira al
tmış beş kuruştur. 

3 - Eksiltme 24.V11.9.i9 pazartesi günü saat 15 de Metro han 
binasının b~şinci katında toplanacak olan rttırma ve eksiltme ko· 
mısyonunda yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait şartnameler idarenin Levazım Müdürlüiünden 
paraı;ıız tedarik edilebilir. 

5 İıleklilerin kanuni vesikaları ve muvakkat teminatları İ(e 
ilan edilen gün ve saatte Komisyonda hazır bulunmaları. (4499) 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 
Müdürlük nubacmda bulunan takriben 6::;0 kılo lfadar ıp par

çaları satışı pazarlığa ltonulmuştur. 

Pazarlık 2o.6.939 ÇJrşamba saat 16 da B. postahane binası bi
rinci katta idari muavinlik odasında müdürlük ahm satım komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

Beher kilosunun muhammen bedeli 25 kuruş muvakkat temi
nat 12 lira 75 kt.ruştur. 

Taliplerin olbabtaki numune ve şartnnm .. sini görmek üzere 
müdürlük idari kalem binalar ve levazım kısmına, pazarlık gün ve 
ıaatinde de muvakkat teminat makbu2u ile birlikte komisyona mü-
racaatları. (4515) 1-2 

Muhammen bedeli 8500 lira olan İzmir -Torbalı hattı 
1 

erinde KLM : 23 24 arasındaki dereden loplnma, kırma ı 
tetile 10,000 metre mikabı balastın hat kenarında ilıznrı 1 
Palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. l 

Eksiltme 3.7.939 tarihinde saat 16 da Al.sancakta iş!et. I 
~llliz binasındaki komisyonda y;!pılacaktır. Muvnkknt te- ll 
tnat 637 lirR 50 kuruştur. 

Muhammen bedeli 39130 lira olan muhtelif 3Jfıt ve edevat 
7.8.1939 pazartesi günü saat 15.30 da kapalı zarf usulile Ankarada 1 

İdare biııasında satın alınacakhr. 

Muvakkat ve daimi teminat mektubu örneği ile muke- I 
'le proj~si ve . bny1rd1~~1k genel şartna~esi ve eksiltme 1

1 t'tnamesınden ıbarct munakasa evrakı ışletme kalemin-
tl bedelsiz alınır. 1 

isteklilerin bu işe ait teklif mektuplnrını tayin olunan 
nde saat 15 e kadar komisyona vermeleri lazımdır. 

Teahhütlü olarak posta ile gönderilecek mektupların 
~til<mesinden idare mesuliyet kabul etmez. 

Bu işe girmek isteyenleri "2934,75,, liralık muvckkat temine
tile kanunun tayın ettiği vesikaları ve teklıflerini aynı gün saat 
14,30 a kader Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır 

Şartnameler 195 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa ,;eznelerinde 
satılmaktadır. (4409) 2-4 j 

--~--m;m,,_,,ac:::,,... __ ::=~:z::oo;ı--~,_,,---=--....-~,__ıca:ı:n.,,.,...,...,,....,.,..,..,,_, 

lmtly z sahihi ve yan işlrri Dir ktönl : fomall Girit 

Bası1dığı yer · Merk~z Bcıım~vi, Galata 

1 

23 Hniran 1939 

Cinsi Mikdarı Muh. be. % 7,5 te. Eksiltme 
lira krş. lira krf. tekli saatı 

-------- - ---------- -·-
Amerikan bezi 10000 met. 1995.
Lif halat 7 roda tak- 758 kilo 416.90 

riben 

149.62 Aç. eks 15,30 

31.26 " " 16 

l - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarda cins 
v.e miktarı yazıh 2 kalem malzeme açık eksiltme usulile sa
tın ahnacaktır. .. . 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ek-
siltme saatleri hizalarında yazılıdu. 

III - Eksiltme 7. VIl.939 cuma günü Kabataşda Leva
zım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla· 
caktır. 

iV - Şartnameler ve amerikan bezi nümunesi sözü ge
çen Şubeden her gün parasız alınabilir. 

V - istekliler eksiltme için tayin olunan gün ve saat· 
lerde % 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı ge-
çen Komisyona gelmeleri. (4536) 1-4 

••• 
1 - 5.Vl.939 tarihinde ihale edileceği ilin edilmiı O· 

lan 5000 kgr. hk bir adet baskülün teslim müddeti 2,5 ay
dan 5 aya çıkarılarak yeniden eksiltmeye konmuştur. 

U - Muhammen bedeli sif Haydarpaıa 750 lira mu· 
vakkat teminatı 56,25 liradır. 

III - Eksiltme 10.VII 939 pazartesi gOnU saat 16 da 
Knbataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komis· 
yonunda yapılacaktır. 

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

V - Münakasaya iıtirak edecekler fiatsız tekliflerini 
bir hafta evveline kadar Tuz fen ıubesine vermeleri ve 
tekliflerinin kabulünü mutazammın vesika almaları lAzımdır. 

Vı - isteklilerin eksiltme için tayin olunan giln ve 
saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkür Komisyo-
na gelmeleri. (4333) 2-4 

• • • 
1 - Şartn"mesi mucibince 8 ve 2 numaralı teknelere 

vazedilecek makineleıin montajı işi pazarlıkla eksiltmeye 
konmuştur. 

il - Birinci.1'ioin muhammen bedeli (1000) muvakkat 
teminatı (75) lira ve ikincisinin muhammen bedeli (950) 
muvakkat teminatı (71,25} liradır. 

ili - Pazarlık 26.VI 939 pazartesi günü ıaat ıs de 
Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komis
yonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her giln sözil geçen Şubeden para• 
sız ahnabilir. 

V - İstekliler eksiltme için tayin edilen gün ve sa· 
atte % 7,5 güvenme parasile birlikte mezkur Komisyona 
gelmeleri. (4065) 4-4 ... 
Kütahya Jandarma Okulu Komutanlığında 

Müteşekkıl Komisyon Riyasetinden: 
Kapalı zarf usulıle eksiltmeye konulan İf : 
1 - Kütahya içinde Viıne fidanlığı kar111ında ıekıen yedi bin 

beş yüz altı lira dok1an altı kurut bed"li kctifli iki pavyon inıaıın
dan ibarettir. 

2 - Bu işe ait evrak ıuolardır. 
A - Eksiltme tartnameıi 
B - Mukavelename projesi 
C - Sıhhi ve fenni ıartname 
D - Nafıa itleri şeraiti umumiyeıi (nafıa dairesinde mevcuttur.) 

bedtlile 
E - Keşifname 

İstek'ilttr bu evrakları Nafıa Müdürlütünden alabilirler. (bedeli 
mukabilinde) 

3 - Eksiltmeye 3 7 .939 pazartesi günü aaat on beıte Jandarma 
okulu binasında müteıekkil komisyon huzurunda yapılacaktır. Zarf· 
lar aynı gün de saat on dörde kadar komisyon reiıli~ine verilmiı ola
caktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için : 
A - b şbin alhyüz yirmi bet lira otuz bq kurupuk teminat 

mektubu 

B - ihaleden sekiz gün evvel Kütahya Vilayeti Nafıa Müdür
lüğünden bu iti yapmata ehil olduklarına dair bir veııka. 

C - Şimdiye kadar en az elli bin liralık inıaat işini muvaffaki
yetle başardıklanna dair aynı daireden alınmıt veıika. 

D - 1939 ıeneıinde ticaret odasında mukayyet bulunduklarına 
dair veıika ilraz etmeleri ıarttır. (4366) 3 -4 
____________ ...., __ __, _______________________ --______ __ 

Münakalat Vekaleti 
İstanbul Elektrik işleri Umum Müdürlüğünden: 

19. VJ.939 da açık ekıiltmeai yapılacatı ilan edilen 1823 bin 
sekiı yüz yirmi üç lira muhammen bedelli 16010 Kgr. muhtelif de
mir eksiltmesine talıp zuhur etmeditinden eksiltm esinin 3.Vll.939 
pazartesi günü ıaat 10 da tekranna karar verilmiıtir. 

Eksiltme metro ban binaaında beıinci kabnda toplanacak olan 
komisyonda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 136,73 liradır. 
Şartnameler idarenin Levar.ım Müdilrlüfünden parasız tevzf •• 

dilmekdetir. 

isteklilerin kanuni vesikaları Ye muvakkat teminatlen ile illa 
edilen gün vo ıaatte Komiı1oucla hazır bulanmaları. (4480) 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet dıe l'adjudication 
Mode Prix 

d'adjudicat. eıtimatif 

Caution. 

proviıoire 

Lieu d'adjudication et du 

Cahier des Cbargea 
Jours Heures 

A) Adjudications au Rabais 
Conetructlons - R6parattons - Trav. Publlcs-Mat6rlal de Ct>n&trucUon-Cartographla 

Constr. trottoir Publique 
Dre11emerıtcarte villag : Bademiye d'Ödemiş 
Constr. maison double Publique 
lostall. eau au garage central ,, 
Repar. chaussee s'route Çanak.·Balya: 13265 ın. -
Drea11ement carte Hal actuel kaza Vezirköprü Pli cach 
L'adjud. concernant le plan de reıtauration 

de Semirkent a ete ajournee 

761 Ol 
400 -

4800 -
32 1 65 

29011 65 
2300 -

57 08 

360 -
25 -

2175 87 
172 50 

Defterderat lzmir 
Municip. Badeıniye d'Ödemiş 
Vil Siird 
Muoicip lzmir 
Dir Trav. Pub. Çanakkale 
Municip. Vexirköprü 

,, Seınirkeot 

ProduUs Ch1mlque1' et Pharmaceutlques-lnmtruments Sanlh1ires-Fournltur0 pour Hopnau.Jr _... -- -------- ~-~ .__....._ .. __..., ___ ...._ __ 
Natrium biaülfate: 8 t. Gre a gre 700 -
Sel ammoniac: 20 t. Publique 4000 -

52 50 
3~0 -

Elactrlcit6·Gaz.ch•utlag :ı Cttntrat ('nstallatlon c:;t Materlel) 

Lampeı electr. de diff. watt: 14600 p. Puhlique 
Articles electriques : 19 loh Pli cacb 
Articlee tUepboniquc Publique 
Poteaux et autre materiel pr. install. telepho.ı . ,, 

Hablllnmant - Chsussures - Tissus - Culrs 

Habib et housae pr. cbapeaux: 97 complets Publique 
Bottines: 97 paireı ,, 

,, Toi!e amer1caine: 10000 m. 
Pyjama: 100 compl.-pantoufles: 
Lioge: IOOO p. 
Blouse: 5000 p. 

100 paires Grc a gre 
Pli cach 

,, 
!!!_vaux d'lmprlmerle - Papeterla 

lmpre11ioa Journal de Police: 7000 exempl. Publique 

Tranaport • ch_argemant - d~cha~ue!!'ent_ 

Tranıport houille: 8000 t. Publique 

Combuatlble Carburant - Hulles 

Cbarbon de terre: 540 t. (ıtj) 
Antbracite turc: 400 t. 
Coke indigeoe: 170 t. 
Bois de aapio: 6500 ,, 

Q!v~ 

Chambre a air et pneux pr. autos 
Fouruiture balla.t: 10.000 m3 
Repar. jouetı 
Corde: 758 k. 
Remorqueur: 1 p. 
Moteur pr. remorqueur 
Muleta d'attcılaıe de mitrailleuses 

Pli cach 

Pli cacb 

Publique 
Pli cach 

Publique 
,, 
,, 

4941 -
5210 -

2250 -
2l'l0 -

1309 50 
582 -

1995 -

12000 -
5100 -

6480 -
9600 -
4335 -

8500 -
211 02 
416 90 

4480 -
4200 -

Poia ooir en bloc: 36200 k. Publique 3P82 -
Corde pr. bache: 18 t. (aj) PH cach 9900 -
Corde: 25 t. (aj) ,, ll200 -
Corde pr. tonga: JO t. (aj) ,, 5885 -
Divera fer: 16010 k. ,, 1823 
Sacs d'outillage de planı: 100 p. Publique lap. ?4 75 
Etui pr. ioıtrument de vent: 100 p. ,, gre lap. 3 75 
Materiel d'emballage: 4 lota ,, 
Caiue pr. compteur d'eau: 300 p . Publique 
Charrue a 2 liOCI et de fabr. etr.: 200 P· Pli cach 

,, ,, 1 ,, ,, ,, ,, 200 ,, ,, 
,, ı\ 3 ıocs et a caisse: 50 p. ,, 

Motopoınpe de 15 C. V. marque Keube Filuler ,, 

Provlslona 
Viande de moutoa: 15 t. 

,, 

" 

,, boeuf ou de chevre 
,, mouton: 18 t. 

,, " 
,, 48 ,, 

,, ,, ,, 'il ,, 
., ,, boeuf ou de chevre: 150 t. 
.. ,, chevrc: 81 t. 

F oin: 35~,5 t. 
Paille: 301,5 t. 
Oigooııı: 4f> t. 
Pomme de terre: 45 t. 
Courgeı: 6,5 t.-haricots verts: 38,4 t.-to• 

matea: 16,2 t.-auberginea: 31,2 t.·com• 
beaux: 5 t.- poivreı vertu: 3250 k. 

Pii cach 
,, 
,, 
" 
" ,, 
,, 
• ,, 

Publique 
,, 
,, 

1500 -
7000 -
5200 -
5300 -
1100 -

6975 -
2890J-27200 

6580 -
~Ou40 -
30530 -

49500-4650J 
18630 -
13293 75 
5577 70 
2475 -
2925 -
8044 -

Riz: 9 t.-sucre: 7,8 t .-haricob ıeca: 14,5 
t.-huile d'olivea: 3 t.-fromage blanc: 4,3 t. 

Gre a gre 

Poiı-chiche: 5,9 t.-lentilleı rou~ea: 2,9 t.· 
vormicellu: 6,8 t.-poivre rouge: 275 k. 
the: 500 k. ·olives: 1 t. 

Beurre: 65 t.-viande de boeuf: 295 t . 
Marmelade: 1 t. 
Ble coDca11e: 5 t. 
Sv.ere: 6 t. 

" 

Pli cacb 

Gre a ,,~ 

• 

371 -
390 75 
168 75 
172 50 

99 -
44 -

149 62 

ij80 -
382 50 

229 5{) 

200 -

720 -

637 50 
16 -
aı 26 

336 -
315 -

298 65 
742 50 
843 75 
441 37 
136 73 
260 63 
28 12 

112 50 

300 -

524 -
2008-2040 

494 -
1548 -
2290 -

3713-3488 
1397 25 
997 04 
418 34 
195 63 
219 38 
604 -

--

Com. Acb. O:r. Gen. Fab. Mil Ank. 
Dir. Ecooonıat PTT Ank. et Iııt. 

Municip lzmir 
Com. Aclı . Minist. Def. Nat. Ank.' 
Com. Ach. Miaist. DH. N.t. Ank. 

,, ,, 

Municip lzmir 
,, ,, 

Coın. Ach. Ecoıı . Monop. Kabatache 
Com. Ach. Comm. G. Gendr. Ank. 
Com. Ach. Minist. Def. Nat. Ank. 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

Dir. Gen. Surete Arık. 

4iıme Expl. Ch. fer Etat Kays~ri 

Municip. Akhisar 
Ministere lnter. Ank. 
Pres . Cour dea Comptes Ank. 
Com. Acb. Mil. Sankamış 

Municip. Trabzon 
8 ~me Exploit. Ch. fer Etat b:ınir 
Municip lzmir 
Com. Acb Econ Monop. Kabatache 

" ,, 
" ,, 

Com. A ch. lnt. lzmir 
Dir Gen. Electricite lst. 
Conı. Ach. Econ Monop. Kabatache 

" ,, 
" ,, 

Dir. Gen. Electr. I.t. 
Com. Acb. Min. Def. Nat. Aak. 

,, 
,, " 

Municip. Ank. 
Vil. Ank. et Dir. Agric. lıt. 

" ,, 
,, ,, 

Municip. Gedız Juıqu'au 

Com. Acb. Commaod. lst. Fındıklı 
,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 
" ,, 

Couı. Ach. lrıt. h:mir 

,, " ,, ,, 
" " ,, ,. 

Com. Acb. Diw. Bornova 

. ,, 

,, " 

Com. Acl1. Milit. Sarıkamış 
,, lnt. Aok. 
,, ,. ,, 
,. • • 

3-7-39 15 -

6-7-39 10 -
7-7-39 16 -

15-7-39 11 -
11-7-39 16 -

12-7-39 16 -
1 l-8-39 16 -

7-7-39 
10-8-39 
• ,_7_33 
10-7-39 

5.7.39 
5-7-39 
7-7-39 

10-7-39 
11-7-39 
10-7-39 

16 -
15 -
15 -
l l -

16 -
16 -
15 30 
10-
11 
15 -

10-7-39 15 -

10-7-39 15 -

3-7-39 15 -
. 7-7-39 15 -
12 7.39 1 ı 
8-7-39 lO -

30-6-39 14 -
3-7-39 16 -
7.7.39 16 -
7.7.39 16 -

12-7-39 15 -
• 12-7-39 16 -

24-7-39 15 -
5·7-39 15 -
5-7-39 16 -
5-7-39 16 30 
3-7-39 10 -

30-6-39 10 3U 
30-ö-39 ı 1 -
27-6-39 11 -

7-7-3;.j lO 30 
7-8-39 15 -
7-8-39 15 -
7-8-39 15 -

10-7-39 

ı 1-7-39 15 30 
11-7-::\9 15 -
10-7-39 15 -
10-7-:19 11 30 
10-7-39 15 30 
10-7-39 l 1 -
7-7-39 16 -
8·7-39 12 -
8-7-39 l 1 -

10-7-39 16 -
10-7-39 15 30 
5-7-39 14 -

26-6-39 9-15 

27-6-39 8-16 

8-7-39 
24-6-39 
24-6-39 
2•-6-39 

9-12 
10 -

il -
10 -

·--~ 
--~--

Memento des Fournisseurs 

Samedi 24.6.939 

Adduction eau potable ville Siird (Municip. Siird) No 1067 
l\foteur et articleıı electriqaes ,, • No 1074 
Const. halle et bat. munieipale (Muoicip. Adiyııman) N 1079 
Socre, foin, from .1ge: eau, glace ete. (Com. Acb. Ec. Ank.) 1080 
Foin et bois (Div. Adana) N? 1081 
Etoffe pr. uniformes (Min. Def. Nat.) No 1081 
Pnin tProc. Gen. Amasya) No 1083 
Vıa en fer, rcındelles ete. (Dir. Goen Elect. lıt.) No 1089 
Foin (Div. Lüleburgaz) No 1087 
Bonne eau (Vil. Tekirdağ) No 1093 

Erzak, Zahireı et ve Sebze: 
İstanbul Ktz Öğretmen Okulu Sabnalma Komiıyonundan : 

Erzakıo CiDıİ mik farı . temlutı Eksilt•• ıekli 

Ekmek 

Dağlıç eti 
Kuzu eti 
Sığar eti 
Toz şeker 
Kesme şeker 
Bursa pirinci 
Sadeyağ 

Tereycığ 

Beyaz peynir 
Kaşar peyniri 
Yumurta 

Bulgur 
Nohut 
Kuru çala faaulya 

,, barbunya ,, 
Yeşil mercimek 
Kırmızı mercimek 
Aşurelik butday 
Un (Ekıtra Ekstra) 
Piriuçunu 
Makarna irmikli 
Şehriye (muhtelif) 
Nişasta 

İrmik 
Zeytin yağ 
Zeytin taneai 
Sabun 
Silivri yoturdu 
Kuru ıoğan 
Patates 
Kuru sarmıaak 
Süt 
Kise yoiurdu 
Tavuk eti 
Hindi eti 

32900 Ki. 

7100 
1500 
2500 
4900 
4000 
2500 
4300 
660 

2900 
1350 

43500 

400 
500 

3400 
1200 
58) 
600 
460 

4500 
250 
650 
260 
150 
350 

2800 
2000 
2800 
2900 
5400 
6600 

65 
5500 
8300 A. 
1000 Ki. 
1000 

Blok maden kömilrü 200 Ton 
Tüvenan M. kömürü 2j0 ,, 
Kok kömürü 120 ,, 
Girgca odun 80 çeki 
Yaş sebze 39 kalem, 33050 kilo 
49800 adet ve 25650 demet. 

Kil. L. Kr. giln ve ıaati 

9,5 234 41 7. 7.939 saat 1 1 d• 
cuma riinü ka.,.,. 

urf 
48 
50 
35 
27 
30 
28 

10') 
120 
45 

377 47 

189 22 
5Z 50 

322 50 
59 40 

65 163 69 

" 
,, 

,, 
" 

" 
,, 

,, 
" 

" 
" ,,. 
,, " 

2 65 2:i 7.7.939 aut ı4. 

12 
15 
16 
12 
16 
12 
15 
15 
20 

78 42 

25 77 92 
25 
18 
17 
52 
25 213 80 
32 
18 39 15 
8 
9 77 53 
12 
12 
5 80 62 

55 
50 78 75 

1700 
ll50 641 62 
1900 
250 15 
29ô 38 

" 

,, 

,, 

,. 
,, 

,, 

,, 

• 

,, 
,, 

• 

" 

,, 

,, 
,, 

,, 
,, 

,, 

,, 
,, 

1 - İstanbul Kız Öğretmen Okulunun yukarda miktar ve 
her kilo ve adet ve tahmin bedellerile ilk teminat ye ekıiltme : 
leri hizalarında yazılı yiyecek ve yakacaklar kapah zarfla eksiltdı" 
ye konmuştıır. 

2 - Eksiltme İstanbul Beyojfonda istiklal caddeainde Li• 
Muhasebeciliğinde toplanau komisyonda yapılacakbr. lıtcldileri• ' 
temiııallannı belli gün ve saatten evvel Lisele• Muhuebeciliği vtf 
nesine yatmlarak teminat makbuz.larıoı ve yeni yıl Ticaret od 
vesikalarını eksiıtme zamanıııda Komisyona tcıvdileri, kapalı 
rın eksiltme kanununa göre teminat makbuzu ve istenilen bel 
lerle birlikte eksiltme aaatinden bir saat enel Komisyon Baık..,v 
fııno makbuz karşılığmda vermeleri • 

3 - İıteklilerin şartnameleri Okul idaresinden görlp okut• 
lt:ceklcıri ilin olunur. 

b) rVIUZAV.EDELER 
l.tanbul ikinci İflil Memurlutundaa : 

Bir borçluya ait olup mahkeme karulile puaya çe.-rll• 
olan kıymetli eşyalar açık arttırma ıuretile 25.6.939 puar ,O 
saat ondan itibaren aatıla.cald1r. 

latiyenlerin Beyotlunda Alyan ıokataoda Pirpinyaai AparU' 
Hmİn katındaki dairede hazar bulunmaları ilin olunur. 

• • • 
İp parçaları nblaHlr.tır: Bsk. lat. P.T.T. Mlcl. dlnlan••· 


