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28 Haziran 1939 

GalatJ, Per~ mbe PJzaıı 

hAn ~ rtları 

r darehanemizdc görüşii lür 

Telefon 49442 

Posta kutusu No. 1261 
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Umum T ü ; car 1 arı n ve ~üteahhitlerin mesleki Organıdır ____ .., 

tayın iktısadi Ehemmiyeti 
Yazan : L. A. KENBER 

Altmış dördıindi uiltiy~tu11i::i11 coğrafi Plıemm i
yeli kadar iklısadi önrmi vardır. Frarısızlarm San
cak adını verdikleri /Jalay, nurlu Tizrk saııcağile 

bıilün komşıılarm yakın şarktaki muvasalasını birleş

lırecek bir gPçit ul<ıcaklrr. llatayın vaziyeti bıiyük 
Türk milleime büyük hır terakki ve inkişaf ntıırtıne
si11111 izleri11i ue eserlerini gösterebilecek kabilıyet

ledİr. 

atayın Türk yurdu oluşu bü- sis ederek o bakımdan bir ziraat 
l'ürk milletinin sevinç ve ııe- ve istihsal projesiyle işe başla
i arttırdı. Her kesin gözü güzel 1 maktır. 
ya doğ'ru çevrildi. Eski bir Mesel:i : mevcut narenciye bah-
parçasının yeniden anavatan çelerini arttırmak ve bilhassa li

ONOMi 
HABERLER 

Bir haftahk ihracat Ankara Borsası 
27-6-939 

ÇEKLER 

Loadra 8.9275 
Nevyork 126.62 
Pariı ~.355 

Milin o 6.6575 
Cenevre 28 2325 
Amstcrdam 67.21 
Berfin 50.78'l5 

Brük.lel 21 535 
Atinıı 1.0825 
Sof ya 1.56 

Borçluya tahmil edilen tartlar İstanbul Tahta Kale Meneşe ban 

Hayat ıisrort mukavelename• No 62 
ıinde muayyen ahkam. İşe konulan sermaye: 1. L. 

5.- Sabetay Abraham llarak 

Müesseseni .-ı tabiiyeti: ltalyan. 

Açıldığı tarih: Şubat 1933. 

Ticari ve kaauni ikametgah: 

Mesleki Kö!e 

25,000 
Borçlulııra tahmil edilen tart

lar: Hiç bir şart yoktur. Senevi 
yüzde 12 azamı faiz alıoacl\kbr. 

ikrazın nev 'i: Iskonto muame
litı. 

Bir müteahhit hakkında verilen men 

kararın refi 

Memnuniyetle haber ııldığırnıza istiyor. Şı;rln:-ımede böyle bir mec• 
göre inşaat müteahhidi Bay Dani· : buriyet olmadığından milteahbit 
yel Öztemel hakkında bundan ev- itiraz ediyor. 
vel Maliye Vekaletince ittihaz edi- Aradan 6 ıene kadar bir mOd
len men kararı bu kerre Şurayı det iecwi,tir. Bir fÜn meldep ida
Devlet Deavi Dairesince tamamen resinden, yukardaki borulardan ıu 
refedilmiştir. ıızıyor, dam akıyor diye müteah-

ölçüıüz bir memnuniyet hu- wooluklar tesis ederek yerli limon 
ıetirdiği için bu mmtakanm istihsalıihmızı harice muhtaç olma
rniyelini bir kat daha ziyade- yacak bir nisbete yükseltmek, por
di. takallanmm islAh ederek Y fa aya
ataya bilederimiz belki de az· n portakallıklar tesis etmek, muz 
ı:"akat bu havalinin coirafi bahçeleri kurarak Mısır vo Suriye 
kiine vakıf olanlar, pek iyi bi· muzları kadar bilyük ve iyi cins 

ki ; Hatay Türkiyenin yeni wu:dıtr yetiştirmek turfandıı bah
ltot d'azürü veya Rivierası ola- çeleriyle bütün kış yalnız Türk -

aı- kadar müstesua bir mevkide yenin değil, şimal memleketleri-

Haziranın ıon haftası içinde pi· 
yasaaıızdau yapılan ihracatımızın 

yekunu 358,96~ lirayı bulmuştur. 
Bu miktarın 188,671 lirası Alınan

yaya gönderilen malların tutarıdır 

ki, fazlası yapak olmak üzere yün 
çorap eskisi, muhtelif deri, tiftik, 
barsak, paçavra, av derisi, ceviz.içi, 
kepektir. Çekyaya da 12t,\.13 l li
ralık faz.lası keten tohumu olmak 
üzere yaprak tütün ve hububatla 
ceviz, İtalyaya 22,248 liralık kuru 
bıskla, dui tiftik, arpa, keçi kılı, 

Moravyaya ve Fransaya da keten 
tobumu, çiroz, zeytin tanesi, ıç 

ceviz, sığala yağı ihraç olunmuş

tur. Diğer muhtelif memleketler• 
de küçük partilerde muhtelif ham 
maddeler sevkedilmiştir. 

• • • Almanyaya · 1011 günlerde 
yeniden bir çok mallar gönderil
miştir. Alman kleringi noroıal şe- ! 
kilde iılemektedir. Tüccıırlarımı

z.ın alacakları da bir ay içinde l 
Merkez Bankasına tevdi edilmek
dir. Dün tebrimize üç Alman 
müessesesinin birer mümessili gel· 
mitl~rdir. Bu mumesailer piyasa
larımızdan muhtelif deriler, meşin, 
hububat ve kuru bakla u'tın al
mak için alakadar tüccarlarla te
masa baflumışlardır Dün Almaa 
ya için piyasamızdan fazla miktar
da kuş yemi ve deri satılmış ve 
ihracat muameleleri yapılmıştır. 

İtalya içio de külliyetli miktarda 
ıusam ve yumurta alınarak iuraç 
muameleleri ikmal edilmiştir. 

Prag 

Madrit 

VarfOVa 

Budapeşte 

4.335 
14.03 

23.835 
24.8325 

İşin ufak bir tarihçesi vardır : bide müracaat vaki oluyor. MG-
1929 da Çapa kız Muallim Mek- teahhit itçi yollayor, fakat, işçi git

tebinin iaıasını mDştereken taahhilt melde techür ediyor. Mektep İda-
resi Maarif Vekiletioe ~ikiyet edi
yor. Maarif Keyfiyeti Maliye Ve· 
kiletine bildiriyor. Bunun üzerine 
Maliye sözii geçen müteahhit bak
kmda devlet münakasalanna işti· 

rak edemeyecetine dair karar ve
riyor, ve bütün dairelere tamim 
ediyor: 

tıuyor. nhı de turfanda sebze ve meyvn- Bükreş 0.905 
~~enizin münteba~ı Suriy~ sa-ı larını yetiştirerek bir döviz ınen
nı yala?ıkça Eluıbe den'.len baı hazırlamak, urgun vaziyette 
yıj'ınlarıle yalı boyl.ar11!1 ıha- buluaabilecek ıu yataklarını kn
erken ; Halayın genıı isken- nalcıklarla akıtmak ve buralarda 

s~ıtnd 

Yokobama 

Stokhohn 

Mol!kova 

2.8925 
34.605 
30.52 
23.8925 

il körf~zi sanki cenuptan ge- pirinç islihsalatımııı genişletmek, 
A.lı:denız dal.g~lnrınn ve o d 1- hint kamııı, bambu, ıuni ipek yr -
ın .•ilrükledıtı kuaı .Yıt~n.larıııa pılao hiut 111rganı, çuval bezi için 
bır dalgakıran vazıfe11nı gör- jilt flİbi sanayi ncb .. tlarını ve Jif 

ledir. Bu tabii dalg~kıran kör- çıkarılan lif mu:ı.u ve batta muhte-

ESHA \l \e TAHViLAT 

19.26 Ergani 

19.84 
11tlatmatına manı olmakta lif cinsleri tezyin tta kullanılmal.

lıkender u.ıı ~abillerini . ayn~.n ta olan palmiye ve burma çetit!e· 
Kaa şehırlerı araaındakı genış rini 1ıeoiş ölçüde yetiştirmek inı· 
romenad adlı bulvara benzet- kanları vardır. 
ledir. 

SıY ... ı - Erzurum 2 

Sıvıuı - Erzurum 
3, 5, 19.85 

Siv.ıs - Erzerum 4 19.81 

1938 % 5 Hazine tabvli 70.-
~kenderun, genit yapraklı bur
•ğaçlarile süılenmi' asfalt cad
ll iki büyQk kavsi ortasında

ll•rası bir ümran ve bir ticaret 
ezi olarak inkitaf etmete 

'ettir. Körfezin her bakımdan 
k ehemmiyeti vardır. Burası
bu feyden evvel Mersin ve 
'•a olan üıtünlüğünü kabul 
k lazımdır. Şimal ruıgarla
tı mahfuz olan garp ve cenup 
ları Hataya büsbütün başka 

la,aauıiyet baht etmektedir. 

baba '8-rka ve şimale dofru 
tıca lskenderon mıntakasının 

•iyetlerile mütevuın bir şe
coj'rafi benzeyitltr, jeolojik 

lbebetler nazan dikkati celbe
Bu müşabebetlerin Hataya 
tıdıracatı mevki ve ebemmi
l>ek büyüktür. Çünkü bu mın-
ın tam ortasında Amik g6lü 

~u gölün her tarafından geniş 
n iıka edebilecek su kolları 

'1ltfbr. Hatay kadı.r kolaylıkla 
a itlerine müs:üt tarkta baş· 

~iç bir mıntaka yoktur denile· 

au itibarla Halayda ikhıadi in
temin edecek en önemli 

erin mevcudiyeıi, inkitaf ka
•tini artbrmakla beraber bu 
itayı e• zengin bir mamure 
e getirmeğe kifayet edecektir. 

~Gnef, ıu ve toprak gibi tabii üç 
İlb kuvvet ve kudretin Ha-

mevcudiyeti ve bu üç 
eti iı adeli ve bilgili kol-

Hatay hakkında edindiğimiz. 
malümat biıi bu mıntakanm istih
Hllt ve iktisadi vaziyeti hakkııı

da çok ümitlendirmiştir. Mıntakn

nın tabii ıerveti, tabii durumu ve 
oilhassa kabiliyeti, Hataylıların cev

1934 % 5 Huıne tahvili 30.-

1933 • ,, ,, 15.75 

val ve faal oluşu 64 üncü vilaye- ,::. -==========================, 
timizin çok· çabuk inkişaf edece· il .~ KETLER .

1 
il ğine delildir. İ R K o- HA -

Hııtayda el dokuma sanayiinin 1 , 
ilerlemesile buralarda böcekçiliğiıı ı 
a-enişlemeıine, ipekçiliğin teves· o·· dU t i il nç para v rmeye z n 
ıüüne yardım edecektir. Bilhassa 

Ticari ikametgahı : İstanbul, 
Tahtakale caddesi No. 8-10. 

Antakyaııın yerli dokumalarmn, 
ipek menıucatına bütün yurdda 11 Ha:dran 1939 tarih ve 2279 B f.,a Nasyonal Hayul sigor-
unutulma:ı bir rağbet vardır. numaralı ödünç para verme işleri ta .4.nonim şırkrti 

Koloniyal mın~akamıznı yurdu- hakkındaki kanuna tevfıkan aşa- Mües eıenin tabiiyeti : Fransız. 
muza kaz.an"dı~aca"ğı ek~n~mik kıy· ğıda yazılan müesaoeler izın ve- Açıldığı tarih: Şirketin tarihi 
met p~k buy~~t~r .. Turkıye bun- sikası almıtlardır: leıiıi 1830. 
dan böyle bütun ıhtıyaçlarını ken- ı /' , ! Ticari ikametaabı ·Galata Voy· 
d. kl d · "L l k 1 - llugo ve •rıedr, Lmıtcr· a • , 

ı topra arın an ıstı sa etme . . voda caddesi Şark ban kat 4 
b h · ı k ı JLıng Enızlıo Dar ve Rıkardo Dal'. • • 

a tıyar ığıaa avuşaıuş o uyor. .. 1 Kununi ikametgahı : Ayni nıa· 
Gerçi bu bahtiyarlık biıe kıs· Odünç para verme işine tabsit bal. 

men Akdeniz havzası vilayetleri- edilen ı;ermaye : T. L. 5.000. 1 fte konulan aermays 150.000-
mizin iııtibsalatı ile temin edilmiş- Şirketin sermayesi : T. L. 5.00J. Türk lirasıdır. 
tir. Fakat Hı::tay biıe dnha geniş ölçG A macak faizin en yüksek had- Alınacak azami faiz: % 8 dir. 
de iktııadi menafi kazandırabilecek di : % 8. 
bir mevkide ve daha ziyade inki- Borçluya tahmil edilen şartlnr : 
şaf kabiliyetini hniz bir mmtaka- Ticari ıcne iskontoıu ve cari be-

' dadır. saplar. 
lstib1&l bakımından Hatay mm- Şirketin tabiiyeti : İtalyan. 

takasının n.tünlüğ'fıııü bir kaç ae- Ticari ik .. metgibı : İstanbul 
nelik tecrflbe sonunda kolaylıkla Tahtakale caddesi No. 8-10 
takdir edeceğimize ,üpbe yoktur, 2 _ :\nadolu Jfontuarı Turk 

Limllel şirkeli. 

ı Ödilnç para verme işine tab
-------------- ıis edilen sermaye : T. L. 100.000. 

Taklit hiç bir zaman Şirketin sermayesi: T. L. 100.03) 
aslının yerini tutamaz Alınacak faizin en yüksek had· 

di: % 8. 

İkrazın nev'i : Hayat Sigorta ! 
poliçaları üzerinedir. l 

4.- U> Fe11iks Bsparıyol Hayat ı 
Sigorta Şirketi 

Kanuni ve ticari ikamegih: 1 
lıtanbul, Bahçekapı, Cermanya 
Han, No 34 1 

Tabiiyet: iıpanya. 1 
Sermaye: Şirketin ıermayesi 2 mil· 

1 
yon pezete mukabilı T.L.344,352,60 

Muamele"ln nev'i: Hayat si- 1 

gorta muka•eleoameai 11bkimı 1 
mucibince muknelename ikale 
kıymeti karşılıA'ı· 

insani müieahlıidi 
Bay /Jnrıiyel Özienıel 

Tamimde deııiliyor ki : 
"Çapa Kız Muallim Mektebi 

inşaatını taahhüt eden milteabbitDa
niyel Öz.temel taahhüdatını tartna
me dahilinde ifa edemediğinden do· 
layı teminatı irat kaydedileceği bir 
sırada mahkemeye giderek kendi 
lehine karar almıtlır. Bu ıuretle 

sui niyeti ıabit olan mezkur mü
teahhidin badema Devlet müoalr.a-

eden müteahhit Bay Daniyel Öz- sa işlerine girmemeıi hakkında ta· 
temel ve şeriki mimat Nazif 1930 mimdir". 
da inşaatı ikmal etmit ve kabulü Bunun ilzerine müteahhit Şu
muvalckatı bila nok1&n yapılmış· rayı Devlete mGracaat ediyor. Şu
tır. Hatta, kontrol mimarı Bay rayı Devlet Deavi Daireıi mesele
Naz.mi Yaver'e bu inıaatı hüsnü yi tetkik ettikten sonra men kara
suretle ikmal ettirdiği için Maarif rını refediyor, ve Maliye Vekaleti 
Vckıilelince takdirname verilmittir. de bu karar üzerine bi:tün devaire 
Kabulü muvakkattan kabulü ka- yeni bir tamimle ref kararını bildi-
tiyyeye kadar m6teabhit mektep 
idaresinin anolan veçhile hareket 
ediyor. Halbuki ondan ıonra da 
mektep idareai mütemadiyen ta
mir işlerini müteahhide yaptırtmak 

riyor. 
Alakadar yüluek makamların 

hakşinaslıtını takdirle karşılar, ve 
müteahhit Bay Ö.ıtemeli bu ka
rardan dolayı tebrik ederi&. 

ALAR 
İnşaat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

G. Aoteb Belediye Fen İtleri Müdürlüğünden 

Eksiltmiye konulan iş : 
Şehidler abidesinde yapılacak merdiven kulesi olup 

muhammen bedeli 52 l9 lira 54 kuruştur. 
Bu işe ait şartname ve eklerini Belediye Fen İtleri 

Müdürlüğünden parasız olarak alabilirler. 
Eksiltme 17 7.939 pazartesi günli saat IS te Belediye 

salonunda açık olarak yapılacaktır. 
Eksiltmıye girebilmek için 391 lira 46 kuruş muvak

kat temınat vermesi kanunun emrettiği şeraiti haiz olması 
ve Nafıa veya Belediye Fen müdürlüğünden ba ite girebi
leceklerine dair ahnmı, vesika ile Ticaret odası veıikaıını 
göstermesi lazımdır. idar e edebilmek 1ayesinde 

~ bir zaman içinde Hatay, 
~ yenia en mOhim bir istihsal 
ir ihraç mıntaka11 olabilir. 
~'lnun için yapılacak şey ; Ha· 
iyice tetkik ederek buruıoı 

aa koloniyal mabıullere tah• 

MU NA KASA 
OAZETESI 
Rakip.sizdir 

~-----------------~-----~ 

Borçluya tahmil edilen şartlar : 
Ticari &enet iskontosu ve cari he
saplar. 

Şirketin tabiiyeti : Türkiye 
Cumhuriyeti. 

Alınacak f aizio en yüksek had
di: Senevi yüıde 8.1/2 (kanuaun 1 

muvakkat mftdde1lnde yazılı bnk-
1 lar mahfuz kalmak Oıere) I 

Nafıa Vekaletinden : 
Eksiltmeye konulan iş : 
Büyük Menderes tAbilerinden Çürüksu üzerinde yapı• 

lacak rea-ülltörle Sarayköy ovasını sulamak llzvc açılacak 
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u gün ilan olunan münakasa ve üzayedeler Li tesi 
Cinai Şekli Muhn.. .~d. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

.. - - - _. _____ --- - ----' 
A) Münakasalar 

ın,aat, Tamirat, Nafia işleri, f~'3alzeme Harita 
-~ . . 

Çarşamba köprüsünde yap. tamirnt 
Çürüksü üzerinde regübtör inşası ile ka· 

nal hafriyatı ve sınai imalat (şart. 23 
L. 50 krş.) 

Okul binası inş. lheton arme kısmı) 
Nümune hast. yap. mutfak çamaşırhane 

ve etüv te iıatı (şart. 240 krş.) 
Asri ve fenni mezbaha inş. 
Vanda inşa ettirilecek yuz yataklı hastane 

inş. (şaıt. 1267 kr.) 
Hükumet binası inş . 

Kızılbisar kasaba ı balibazır haritası tan
zimi (temd) 

Aç eks. 2698 29 
Kapalı z. 470Ju4 70 

" 
6;,,000 -

,, 47940 -

" 
16159 46 

,, 253427 44 

" 15957 -

20~ 37 Samsun Nafıa ıV\üd. 
22550 19 Nafıa Vekaleti Su İşleri Reisliği 

42j0 - Elazig Nafıa Müd. 
3595 5 J Trabzon Vil. Sıhhat ~1 üd. 

1212 - Elazig Belediyesi 
13887 ıo M. M. V. SAK. 

1196 78 Antalya Nafıa Müd. 
225 - Dahiliye Vek ve Kızılhisar Beled. 

4-7-39 15 -
24-7-3:> 15 -

27-7-39 ı:> -
17-7-39 15 -
17-7-39 15 -
20-7-39 11 -

17-7-39 lO-
3.7.39 15 -

llfiçlar, Kllnlk ve ispençiyari alat, Hastane Lvz. _ ......... _,______________ ---·-- ·---
İsteri izasyon takımı 
Elektro kardiyograf cihazı: 6 ad. 

Kapalı z. 

" 
7500 -
8000 -

562 50 M M. V. SAK. 
600- " n 

15-8-39 11 -
14-8-39 11 -

Elektrlk·Havagazı-Kalorifer \tesisatve malzemesi) 
._, ..-..--- ... ~ - ·-- -

Elektrik saab: 200 ad. Aç. eks. 1450 -

Mahrukat, Benzin, Makine '{_ağları v.s. 

Meşe odunu: 90 t. 
Odun: 530 t. 
Lavemarin kömürü: 170 t. 
Benz.in: 19800 litre (lemd,) 
Çam odun: 3500 t. 

,, ,, 3000 t. 

MUteferrlk 

Kamyon: 1 ad. 
Benzin bidonu 200 litrelik: 500 ad.-300 

litrelik: 500 ad. 
Çöp kamyonu: 3 ad. 
Parke taşı: lüOOOO ad 
imdadı Sıhhi otomobıli: 2 ud. 
Cam kapaklı ilac şi.şeıi: 12000 ad. 
Ferro·molipten: 5 t.-silico mangan: 6 t. 

Erzak, Zahire Et, ve Sebze· 

Sığır eti: 7 t. 
,, " 6t. 
,, veya keçi eti: 5 t. 
" " ,, ,, 10 l 

Yaş sebze: 9 kalem 
Ekmek 1 ci nevi: 60 t. (iemd.) 
Koyun eti: 6-8 t.-sığır eti: 15-20 t. 
Çemaşır sodası. 500 k. 
Sığır eti: l O t. 

,, veya keçi eti: 140 t. 

K. ot: 170 t. 
Sadeyağ: 35 t. 

,, 30 t. 
Sığır eti: J 55 t. 

,, ,, 140 t. 

(B MUzayedeler 

Amerikan piyano 

Altı parçadan ibaret kumaş 
Meşe ağacı: 122 m 3 

,. ağacı: 147 m 3 
Muhtelif eşya: 670 kalem 
Deniz motörü Bolinder marka 
Furunda yanmış kömür: t. t. 
Destere ve kaba talaş 

&G 

Aç. eks. 
Kapalı z. 
Paz 
Aç. ekı. 

Kapalı z. 
., 

Paz. 

" 

Kapalı z. 
Paz. 
Kapalı z, 

Paz. 

Paz, 
,, 
" 
" Aç. eka. 

Kapalı z. 
Paz. 

" Açk. eks. 
Kapalı z. 

" ,, 

" 
" 
" 

Aç. art. 

" ,, 
,, 
" Paz. 

Aç. art. 

" 

1575 -
5618 -
UIO-

31500 -
.19000 -

beh. 15 50 ve 
20 -

30000 -
11000 -
10:100 -
4200 -

15000 -

29:i0 -
k. o 09,50 

3300 -
38.500 -

31500 -
25500 -
26350 -
22400 -

105 -
350 -

kanal hafriyat ve sınai imalatı ke~if bedeli 470,004 lira 70 
kuruştur. 

Eksiltme 24.7.939 tarihine r<!stlıyttn pazartesi günü sa
at 15 de Nafıa Vekaleti Su işleri Reisliği su eksiltme ko
misyonu odasında kapalı zarf usulilc yApılact-ktır. 

İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, ba· 
ymdırhk işleri genel şari:oaınesi, fenni şartname ve proje
leri 23 lira 50 kuruş mukabilinde su işleri reisliğinden ala
bilirler. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 22,550 lira 19 
kuruıluk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapıla
aağı günden en az sı:!kiz gün e\•vel ellerinde bulunan vesika
lar la birlikte bir dilekçe iie nafıa vekaletine müracaat ede
rek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu ve· 
sikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika tale
binde bulunmıyanlar eksilt.meye iştirak edemezler. 

İsteklilerin teklif mektuhlarıııı yukarlda yazılı saatten 
bir saat evveline kadar su işleri reisliğiLe makbuz mukabi· 
linde vermeleri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul e
dilmez 

~ M. M Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

Vanda inşa ettirilecek yüz yataklı hastane binası Di
yarbakır Levazım amirliği sabnalma komisyonunca kapalı 

1 
ı:arfla eksiltmeye konulmuıtur. 

108 75 Samsun Belediyesi 6-7-39 15 -

118 13 
421 35 
331 50 
262 -

2362 50 
2925 -

Afyon Kor. SAK. 
Samsun Tümen SAK. 
Tophan~ Lvz. SAK. 
Radyo evi Müd. Ank. 
Sarıkamış Ask. SAK . 

" ,, 

5-7-39 14 -
12-7-39 15 30 
5-7 39 14 30 
3-7-39 ı 1 -

13-7-39 10 -
13-7·39 10 -

Gaziantep Belediyesi 
1331 25 M. M. V. SAK. 

10.7.39 
4.7.39 11 -

2250 -
825 -
780 -
325 -

1125 -

221 24 
427 50 

247 50 
2887 50 

3~2 50 
2362 50 
1912 50 
1976 25 
1680 -

63 -
76 -
8-

52 50 

196 88 

Aok. Belediyesi 
İst. Belediyesi 
Ank. Belediyesi 
M. M. V. S !..K. 
Ask. Fabr. U. Müd. SAK. Ank. 

14-7-39 11 -
10·7·39 14 -
14-7 39 11 -
14-8-39 10 -
17-7-39 15 -

Selimiye Ask. SAK. 

. ,, " 
lst. Komut. SAK. 
,, ,, 

Afyon Kor SAK. 
İst. Vakıflar Direk. 
Ank. Lvz. SAK. 

,, ,, 
Harta Gen. Direk. Ank. 
Eskişehır, Ank. ve İst. Lvz. Amir

liği SAK. 
Çorlu Kor. SAK. 
Sankamıt Ask. SAK. 

,, 
,, 
,, 

,, 
,, 
,, 

29-6-39 
29·6-39 
29-6-39 
29-6-39 
12-7-39 
13-7-39 
3~-39 
29-6 39 
19-7-39 
14-7·39 

11-7-39 
13-7-39 
13-7-39 
13-7-39 
13-7-39 

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

11 -
9-
9-
IO
IO-

İst. 3 cü İera Beyoğlu İstiklal Cad. 4-7-39 17 -
Ada Sok. No. 2 

lst. 4 cü İcra Beyoğlu Elbamra han 9 4-7-39 
Sinop Orcnaıı Çevirge Müd. 4-7-39 

,, . ,.. 4-7-39 
Samsuu İnhisarlar· Başmüd. 10-7-39 
Tophane Lvz. SAK. 3-7-39 
Ank. Lvz. SAK. 30-6-39 
A!:k. Fabrik lar U. Müd. SAK. Ank. 17-7-39 

9-
14 -
14 -
15 -
14 -
11 -
14 30 

Y a,pıiacnk ir'şaatm birinci keşif bedeli tutarı 253,427 
lirn 44 kuruş olup muvakkat teminatı 13,887 lira 10 kuruş
tur. İhalesi 20 7.939 perşembe günü saat 11 de Diyarbakır 
Jevaz1m amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Bu inşaata ait plan hulasei keşif fenni v2 hususi 
şartname Diyar mkır levazım amirliği satınalma komisyo· 
nunda Vanda hudut komutanlığında Ankarada M. 'M. V. 
in~aat şubesinde görülebillr. 

İstekliler 12 lira 67 kuruş bedel mukabilinde Anka· 
rada M. M. V. inşaat şubesinden ve Diyarbakırda kor in 
şaat şubesinden alabilirler. 

Antalya Naha Müdü.rlüğünden: 

Eksiltmeye konulan iş : Gündoğmuş kazası hükümet bi~ 

uası inşası keşif bedeli: hususi şattııamesindeki sarahat ve taf. 
sil ata göre me\'cut nıalz.-uıeden istifade kaydı ~arlİ} le (1ıııtekll btı 
oartı kabul ettiğine dair pullu bir taahhütnam~yi tekşit mek· 
tuburıa beğlıyacaktır). 

Ayrıca 15957 liralık inşaat. 

Eksiltme 17.7.939 pazartesi günü saat onda Antalya Na· 
fıa Müdüılüğiinde müte~ekkıl komisyonda yapılacaktır. 
. Taliplerin ttk!if mektuplarını tam saat dokuza kadar ko-

misyona ınakbuz mukabili vermi~ buhmrnaları şuı ttır. 

Eksihıne kupalı zarf u:mliyle ve \ahidi fiyat esası üzerin· 
den yapılrıcaktır. 

Eksiltmeye iştirak için muvakk .... t teminat akçesi 1196 
78 kl'ruştu • 

İ'?';)!J•", ! .. inik ve ispençiyari alat, flastane Le~ --- - -. ~~ 
.Vf. M. Vekaleti Satınalrr.a Komiıyonund"'n: 

Ta'1mh1 edilen fiatı 7500 lira olnn bir takım İsterlizaayon 
kıwı k:ıpah zarf uııuliyle 5ııtıu alınacaktır. 

E1tsiltme 15 dğustoı 939 sah gü:ıü ıaat 11 de Ankara'du 
ll. V. Satıoalma Ko. da y pılacaktır 

İlk teruioat 562 lira 50 kuruş olup şartoamesi bedelıiz olar 
her güıı öğleden sonra M. M. V. S:ıtınalma Ko. dan görülür. 

• • • Hcp!İf'e tahmin edilen fiyatı 8000 lira olan altı ı:dct elek 
k ô\rdiyo "raf cihazı kapalı zarf uıuliyle ııaun alıı.ıacaktır. 

Eksiltrne 14 ağuslo .. fl39 pozarleıi günü ıant 1 J de Anka 
M. M. V. Salınalma Ko. da y~pllııcckt:ır. J 

İlk teminat 600 lirı olup ş ırlnamt= her gün öğleden ıonra 
M V. Satı.ıalma Ko. da görülür. 

. 
Niensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

1400 çift po tal alınacaktır. Bak: İst. Belediyesi ilanlarına. 
-

Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. - '' ·---'WW.t-
M • .M. Vektileti Srıtmalma Kumısyo:ı undan : 

10\J(l ton kriple t.ömiirü kapa.lı zarfla t>ksihmeye kon~~ 
mu~tur. ~luhamınen bedeli ot•her tonuıı 20 liradan tutan ~O.~ 
lıraur. İlk t miuat miktarc 1500 1iradtr. l 

Kapalı zarfta eksiltmesi 14 7.939 cuma günü saat 15 ~ 
V<·}.alet S ıtıuulm~ı ko nisyouu ıda yapılaca:<tır. 

Şar nameler her güu kon: isyonda görülebihr. 

İstanbul Beledi yesin den : 

İ!k okuilar için lüzumu o an 350,000 kilo gürgen odull1 

nun mübayaası kapalı z1 rf usulü ile eksiltmeye konulmuş! 

Muhammen bedeli 5350 lira VP. ilk teminatı 393 lira 75 kurı 
tu'". lh.ı1e 12.7.939 ç .rşan~ba günü Slat 15 de Dnirni Ene 
mt:.ıdc yapılncJktır. Şartna. '1~, Z:!hıt ve Muamelat MüdürWr 
kaleminde görülebilir. Taliplerin '2490 numaraları kırnuna gö~ 
hozırlıyııcakları z.ırflarını ihale giinü sa&t 14 de kadar Da.İ 
Encüırene vermeleri. 

Müteferrik 

Gaziantep Belediyesinden : 

Belediyemiz aşağıda yazılı evsaf ve şeraite uygun 
pazarlıkla bir kamyon alacaktır. 

Alakadar acantaların 10.7.939 tarihine kadar beledi~• 
ye asgari tekliflerini bildirmeleri ilan olunur. 

Şasesi uzun olacak 
Motörü altı silindirli ve motörün cer ve tazyik kuf~4 

ti 30 beygir. 
Arka lastik 6/32 ve 12 kat çifte 
Ön lastik 20/700 sekiz katlı 
Vites beş ileri bir geri 
Firenler hidrolik. 
Y d k 1 k b. k 1 ·ı . k' 'k ..,ııl e e ~ o ara ır te er astı csız, ırı o, pompa, .,. 

telif atat ve edevat. 

Bergama Belediyesinden : 

Bergama içme suyu tesisatı icin 250 aded 13/ 15 O' ,ı 
lik ve on ad*!d 20 mm. lik su saati fenni ve hususi şart~i 
melerine tevfikan satm alınacağından ıtçık eksiltmiye ~c 
muştur. ~ 

Saatlerin muhammen bedeli 3720 lira, muva:~kat te 
nat miktarı 279 liradır. 

Şartnameler Belediye Fen dairesinden bedelsiz ol9~ 
veri lir. 

ihale 12 temmuz 1939 çnrş'.l.mba günü saat 15 te eed 
diye dairesinde )'apılacaktır. Talihlerin 2490 sayılı kanıı0d 
~, 3 üncü maddeleriude yazılı vesik.:lları hamilen mezkur g . 
ve saatte Belediye Encümenine müracaatleri ilan clullıır· 1 

M. M. Vekaleti S..ıtıoalma Komisyonundan : _, 

Hepıine tahmin ~dilen fiyatı 4200 Jir;ı olan 12000 adet 'ııı 
kapaklı ilaç şişesi 14 a~usto• 939 pazart si ırünü saat 10 da }>.<J ılt 
ra "da M. M. V. S4tınalma Ko. da satın alınacaktır. ~ 

İlk teminat 325 lira olup şartnamesi her gün öğleden 10 

Ko. da görülür. ~ 

• •"' Beş yüz adet kadar 200 lilrtııli!:t ve be@ yüz adet kad•~.~ 
3t O lilrelilc olmak üzere 1000 adet kadar benzin bidonu pa••' ~ 
ııaho ahuacnktır. Pazarlı~ı 4.7.939 sah srünü 11tıat 11 dedit• ,ı• 
Htr.elikluio beher ine oıı beş buçuk ve 300 litreliklerin belı• ,1 

. "" yirmi lira fia. t .:: bmin cdilmişHr. ilk teminatı 1331 lira 25 
olup şaı tnamcıi Komiıyonda iÖrillür. l 

İstanbul Belediye.inden : 

100.000 aded parke taşı l J.000 lira tahmin edilen b~de\! 
rinden şarbıameıi muci~incc pazarlıkla ıutın alınacaktır. Ulı 14 
nat miktarı 825 liradır. ihale IO.i .939 pazarted günü ıa•~ ı-b 
Daimi Encümende yilpılııc ktır. Keşif, proje ve şartnameli1 

9 
1d 

n Muomt.lat Müdürlütü kaleminde görülebilir. Taliplerin 93 tıJbA 
na aid Ticaret Odası vesikaları ve teminat makbuz veya aıelı 1, 

rile ihale günü muayyen ualle Daimi Encümeaae bulu11aıal-' 
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aL~--~------------------~--------------------------------------
Aık~ri Fabrikalar U. Müdürlüğü Satınalmn Komisyonundan: 

Tahmia edil~ıı bedeli 15.000 lira ol<.n beş ton Fcrro-'\ lipt rı ~lı; 
6 con Silıco-Mangıın Askeri F bnkal r Umum Müdürlüğü Mer- l~~~~~~~~~~~r!!~~!!~~!!!!!!!~!~ 

a Satıoalma K Jmisyonuoca 17.7 939 pazart,.si günü sr lt 15 le ~ 
ıarlıkla ihale edilecektir. Şartnameai parasız olar k K miıyon

n verilır. Muvalılcat teminat l 121 liradır. 

A· ı l· lra b •)ı>diyı>sinden: 

Temizlik i~l ·ri içi ı alınacak oL .ı 30,000 lira kıyı ti mı 
'lmmeueli iiç aded çöp kamvouu ot heş glin müddetle kapalı 
rf usulilc eksiltmiye konulmuştur. 

İhalesi 14.7.939 cuma r;ünü "aat 1 l dr. Belediye enciime· 
'odı> yapılaca' tır. 

Muvakkat teminat 2250 liradır . 

7.7.939 cuma günü sa t 15 de Ankarada Nafıa Vekaleti biua
ıı içinde malzeme Müdürlüğü odasında toplanan malzeme Ekıiltme 
Komisyonunda t 170 lıra muhammen beddle 3 m/m lik duble cam 
IOO m2 ve 2 m/m lik yarım duble cam 40 l m2 ile 0,55XO, 45XO, 
0')2 t b'ndında adi caw 8 ıandık 40 adetlik ve 0,55X0,45XO,OUI 1/2 
ebad uda adi cam 2 sandı ı:. 40 adetlik olmak üzere Konyauın Çum· 
ra istasyonunda teılim şartile dört kalem camın açık eluiltme usu
lü ile eksi'tmesi ynpılacaHır. 

Eksiltme şartnıııııesi ve t ferruatı bedelsiz olarak Malzeme 
Müdürlüğünden a ıoabilir. 

Muvakkat teminat 87,75 liradır. 
Şartn&ıneleri i görmt'k istivcnlerin heq~ün Enrümen ka- İsteklilerin mu akkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesaik 

nıinc nıür ıcaatle:ri Vf' ıslf'' l.l ··in J · 14 7.9 '9 cum.l giiı:ü H birlik e nyaı gün saat 15 de mezkur Komisyonda hazır bulun· 
at ona kadar teklıf mPkt•.ıbl mm Eııciim,.nt~ rmelni ifa"' o- aları lazımdır. (2429) (4406) 3-4 

nur. 

• • • B Jed yı> ~ıl hat işleri için alın· Cf k Plan ı ı':l( O l• a 
ıymr>lt .1111 .1 wırurneli .ki .det im ladı -.ıhhi uıomo' •li <h' b"'Ş 

ün miid•it. llc kap ıiı ZJrf u~ulıyl~ eJ, ı ilt m ye korıulrnu,;tur. 

ihalesi U.7.939 cuma güııii ::ı.ıa 11 de Bf'ledi} e enclime
inde yapılacnkt.r. 

Muvakkat ll'miııatı 780 liradır . 
Şartnamelerini e;örnıek is:eyAn!Prin hıı>r ~tin encü"TIP.n ka

mioe miirac·tı.itl re \'e ıs eklıleri ı d"' '1.7 939 cuma giinü 
at oaa l.adaı td.lıf ıuektublarıc ı 0nciım ne vermeleri iliin o-

Zahire, et ve Sehze: 

ls:anlıul Lı \azım AmirHğı S tııınüna. Konns' onu ıdan: 
273580 kilo koyun eti almıır.aktır. Kapalı 1arfla eksil 

ı.. si 13.7.939 perş~rnbr ~ünü s.u:ıt 15,30 <la Top:mnerle İt:t1~
ul Levazım Amiılı~i Satınalr.; a Koınis ı; f'ııuncla }apılacakıı r . 
epsinin tahmin bedı ... lı l l7.6 ~') lira 40 kurı..~tur. İlk teminatı 
131 Jira 97 kuruştur. Şıırtrıamrsi 588 kuruşa komi yondan 
lmır. 

b) 
::U M •atz ~ 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

30 beygir kuvvetinde Bolinder marka bir deniz motö
tü ıatılacaktır. Panrlıkla arttırması 3.7.939 pazartesi günü 
•aat 14 de Tophanede Levazım amirliği satınalma komis
~onunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 350 lira lıati teminatı 52 lira 50 ku
l"Qştur. 

Kanaviçe, çul, krnnap ve bez hurda çuval 1ahlacakhr. Bak: 
inhisarlar U. Müd. ila11lanna. 

lstanbul Daimi Encümeninden: 
Muhammen bedeli 32,000 lira olan Şehir çöplerini denize dök-

dl "ıe işi ilan edilen günde talibi çıkmamasından ihale yapılamamıştır. 
Şartnamede bazı tadilat yapılarak muhammen bedel, 38,000 liraya 
Çıkarılmak ıuretile yeniden kapah urf osulil ile eksiltmeye kon
ı.au,tur. Buna ait tartname Zabıt ve Muamelat MüdürlüQ-ünde görü
lebilir. ihale 3.7.939 pazartesi günü aaat 15 te yapılacaktır. Taliple-
lin 2~50 liralık teminat makbuz veya mektuplarile ve· veaaiki aaire
lerile birlikte yevmi ihale olan 3. 7.93J pazartesi günü saat 14 de ka 
dar teklif mektuplarını daimi encümene tevdi eylemeleri ilan o-
llınur. t4U3) 

,, • P:fN.#e"' 

Muhammen bedeli 39130 lira olan muhtelif nlat ve edevat 
{:8.1939 pazarteıi gilnü aaat 15.?.0 da kapalı zarf uıulile Ankarada 
ICfare binaaauda satın alınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenleri "~~934,75,, liralık muvakkat temina
lile kanunun tayin ettiği vesikdarı ve tekliflerini aynı gün saat 
1,,3() a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri laı.ımdır. 

Şartnameler 195 kuruıa Ankara ve Haydarpata veınelerinde 
••tılmaktadır. (4409) 4-4 

Kayseri Vilayetinden : 
Kayaeri memlekel Haatahanuine muktezi 160 kalıtın eczayı 

labbıye açık ekıiltmeye koculmuş ve talipler tarafıodan verilecek 

~•del haddi layık görüldüğü takdirde 12.7.939 çarşamba günü saat 

16 da ihf\leainin icrası mukarrer bulunmuş olmakla taliplerin şe 
••iti anlamak ve liıteyi görmek üzere i~tanbul Sıhhat ve İçtimai 
t.luueod Mildürlütüne ve Kayıeride Encümeni Vilayete müraca

(4l84) 4-4 

imtiyaz ıahibi ye yazı ıfleıi Direktörü : lamall Girit 

Baaaldıtı yer : Merkez Bıııımul, Gıı la.ta 

Tec:ıizlik işleri ame)e .. i için yaphrılacak 1400 çift postal kapah 
zarf usulile ekıi tmeye konıılm ştur. Tahmin bedeli 6580 liradır. 
ihale 5.7.939 Çarş nba günü saat 15 de Daimi Encümende yapıla
caktır. Şartnamesi Zabıt ve Muamelat Müdürlüğünde görülebilir. 
f aliplerin 493 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubu 
ile 2490 numaralı kanun çevresinde " hazırlayacaklar: kapalı zarflarını 
ihale günü s at 14 de kadar Daimi Encümeue vermeleri. (4425) 

• • • 
Bedeli muhammeni 4927 lira 34 kuruş olan Bakırköy kazası 

lalıilindeki 3 Yoldan 1 ııiıı • di kaldırım diğerinin Şose ve 1 nin de 
'.>arkcye tahvili açık eksillıneye konmuştur. İhale 3.7.939 P •• zartesi 
?Ünil saut 15 de yapılacaktır. Ş rtnameleri zabıt ve muemdat mÜ· 
!ürlüğünde görüleb"lir. fıteklilerin buna benzer iş yaptıklarına dair 
ılmış olduklan vesaikle eksiltme tarıhinden 8 gün evvel İstanbul 
ilelediye i Fen lıey'etine muracaat ederek alacakları fcnui ehliyet 
ıesikasile 1939 yılana ait ticaret odası vesikasını 369 lira 55 kuruş· 
luk teminat makbuz veya mektuı-larile 2490 numaralı kanun çev
resiode ha:ıırlayacaklan kapalı zıırflannı ihale tarihi olan 3.7.939 
i'azartı::ıi günü :saat 14 de kadar daimi encümene vermeleri. 

(4347) 

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

----- ---- ---- ----
Kanyak imlii makinası l adet 500 37 50 paz. 14 
Kanyak filtresi 1 ,, 7<.;0 52 f>O ,, 15 
Mantar makioası 1 ,, sif 700 5.l fi O ,, l 5,30 
Kanyak tulumbası 2 ,, ,, lOOiJ 75 - ,, 16 

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

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ek
siltme saatleri yukarda yıızılıdır. 

111 - Eksiltme 6. Vll.939 per-şembe 
Lev~zım ve Mubayaat Şubesindeki Alım 
pilacaktır. 

günü Kabataşda 

Komisyonunda ya· 

iV - Şartn .. meler her gün sözü geçen Şubeden para• 
sız annaoilecegi gibi imla makinası ııumuııesı de idaremizin 
bkör fobrikasuıda görülebilir. 

V - · Kanyak tulumbcsı ve mantaı m ... kinnsı e~sı!tme 
sine Marmonier, Philipp Hı, Perkeo Seitz v~ Schaffler fir 
malarından maada firmalar iştirsk etmek isterse müskirat 
fabrikalar şubesinden vesika almaları 18.z.ımdır. 

VI - Münakasaya iştirak eaecekier % 7,5 güvenme 
paralarile eksiltme için tayin edilen gunde mezkür Komis-
yona gelmeleri. (4436) 3-4 

Cinai Mıkdarı 

• • * 
Muhammen 

bedeli 
Lira Kr. 

---- ----
82X 114 eba· 50 to tnkrı. 1160.

dında mo- 4000 Kg. 
lenz k4adı 

Perçin mücel- 6 takım 445.-
lıt hu ruf alı 
v~ teferruat 

% 'ı.5 te
minatı 

Lira Kr. 

Ekailtmenin 
tekli Saati 

87 .- A. Eksiltme 14 

33.37 
" 

ıs 

1 - Nümune ve listesi mucibince yukarda cinı ve mik- ' 
darı yazılı 2 kalem malzeme hizalarında gösterilen usuller
le satm alınacaktır. 
· II- Muhammen bedelleri muvakkat teminat arı eksiltme 
ıekiı ve saatleri hizalarında göste. ilmiştir. 

HI - Eksiltme 4.VII.93U salı giınü Kabataşta Levazım ve 
Muoayaat Ş:.ıbesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve listeler her gün ıözü geçen Şubeden 
parasız alınabilir. 

V - İstekliler eksiltme için tayin edıien gün ve saat
lerde % 7,5 güvenme paralariyıe birlikte mezkur Komisyo-
na a-elmeleri ilin olunur. (4329) fs.-4 

Cinsi Mile:- Beher kilo 
darı muh. ~c. tutarı 
kgr. krş. L. K. 

% 1,5 Eksiltme 
teminatı şekli saatı 

L. K 
--- --- ---- ---- -------

Kanaviçe 19898 12 2387 76 358 16 aç. art. 14 
Çul 12791 7 895 37 134 30 paz. 14,30 
Çuval 9500 10 950 - 142 50 ,, 15 
Marka bezi "50 15 37 - 5 55 ,, 15,~I) 
İp 8760 17 1487 2() 223 08 aç. art. 16 
Kınnap 7319 15 )067 85 160 17 ,, 16,30 

1 - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarda dnıı 
ve miktarı yazılı ıskarta sargılar hizalarında göıterilen u
sullerle ayrı ayrı satılacaktır. 

II - Muhammen bedelleri % 15 muvakkat teminatlı
r1 eksiltme saatleri hizP.Jerında yazılıdır. 

III - Arttırma l 3.VIl.939 perşembe gunu 
Levız1m ve Mubayant Şubesindeki Alım Satım 
nunde y2pılacaktır. 

Kabata~d1 
Komisyo-

iV - Şnrtnemeler her gün sözü gPç~n Şubeden p2-
rnsız alınaİl1!e«.: eği gibi nu-nuneler de göriilebili:. 

V - İstekli ler arttn ma için tayin olunan gün ve saa· 
tlerd e % t S güvenme panılarile yukarda adı geçen Komis-
yona gelmeleri. (4570) 1-4 

• •• 
I - Nümunesi mucibince 37831 adette tahminen 45 

bin kilo hurda çuval kilo esaaı üzerinden açık arttırma u· 
ıulile satılacaktır. 

H - Muhammen bedeli kilosu 7 kuru' hesabile 3150 
lira % 15 muvakkat teminah 472.50 liradır. 

IH - Arttırma 14.VII.939 cuma günü saat 15 de Kaba• 
taıda Levazım ve Mobayaat Şubesir:deki Alım Satım Komiı· 
yonunda yapılacaktır. 

iV - Mallar her gün idaremizin Paşabnhçe iıpirto 
fabrika&mda görülebilir. 

V - İstekliler % 15 miktarındaki güvenme paralarile 
arttırma için tayin olunan gün ve saatte mezkur Komisy<'na 
gelmeleri. (4637) 1-4 

••• 
1 - Şartname ve nümunesi mucibince 20X25 eb'adın· 

da ( l 7) milyon Rab :n~ntarı pazarlıkla satın alınacaktır. 
il - Muhammen bedeli beher bini Sif (358) kuruş he

sabile (60.86(>1 lira muvakliat teminatı (4564,50 liradır. 
111 - Pazarlık 10.Vll.939 pazartesi günü saat 15 te 

Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komis· 
yonunda yapılacaktır. 

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

V istekliler pazarlık için tayin olunan giln ve sa-
atte % 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkür Komisyona 
gelmeleri. ( 4325) 3-4 

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

Ton Lira krş. Lira krş. şekli saatı 

Sömikok 50 11 ~7 50 85 31 paz. 14 
Maden kömürü 60 840 - 63 - ,, 15 

1 - 18.Vl.939 tarihinde talip zuhur etmediğinden şart· 
nameleri mucibince yukarda yezılı 2 cins kömür yeniden 
pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli muvakkat teminatları ekıiltme 
§ekil ve saatleri hizalarında yazılıdır. 

111 - Pazarlık 7.VIl.939 cuma günü Kabataşda Leva
zım ve Mubayaat Şubesindeki Alım · omisyonunda yapıla
caktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden pa
rasız alınabilir. 

V - istekliler pazarlık için tayin edilen gün ve saat
lerde yukarda adı geçen Komisyona gelmeleri. (4472) 2-4 . 

Cinsi Mikdarı 
kg. 

••• 
Muh. be. % 7,5 te. Eksiltme 

lira lira krş. şekli ıeab 

---------- -----
Düz knpak tahtası 30000 1200 180 - aç. art. 14 
Trifil tahtası 30000 600 00 - ,. ,, 15 
Kafes ,, 25000 875 131 25 ,, ,, 15,30 
Parça ambalaj k~. 12000 126 108 90 ,, ,, 16 

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

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

IH-Arttırma 3. VII.939 pazartesi gfinü Kabataıda Leva
zım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Satıı Komisyonunda 
yapılacakbr. 

iV - Nümuneler her gün Cibalide kutu fabrikamızda 
görülebilir. 

V - lsteklil~r % 15 gfivenme paralarile birlikte art
tırma, için tayin olunan gün ve saatlerde yukarda adı ge· 
çen Komiıyona a-elmeleri illn olunur. (4129) 4-4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet d~ l'adjudication 
Mode Prix Ccıution. 

d'adjudicat. estimatif pt'Ovisoire 

Lieu d'adjudication et du 

Cahicr de:s Charges 
Jours Heures 

--------------------------------------------------------------------..-.--------------~~~~ 

A) Adjudications au Rabais 

DiY. rep. nu pont Çarşamba Publique 
Cooıt. regulateur, ouvcrlure c.lOal t trııv. PH cach 

d "arta sur r iv iere Çürüksu (cnh eh 23,50 L) 
Conıt. bltiııısc ecole (pl!rtie beton arme) 
lnstall. cuisiı:ıe, buaoder.e et etuves iı l'hôp. 

Mod~le Trabzon (cah eh 240 P) 
Coo~t. ııbnttoir moderne et tecbnıqde 

,, hôp. de 100 litı a Van (cah eh 12,67 L) 
,, konak gouvcı·nemeotal 

Dre11ement carte bonrg Kızılhi1ar (nj) 

" 
" 

" 
n 
,, 

2698 29 
470004 70 

60000 -
47940 -

16159 46 
253427 44 

15957 -

202 37 
22550 19 

42')0 -
3595 50 

12•2 -
13887 10 

1196 78 
225 -

Dir. Trav. Pub. Samsun 
Mınir. Trnv. Pub. Presid dcs Af· 

fa ru Hydrauliqacn 
Dir. Trav. Pub. Elazig 
Dir. Sante Vil. Trabzon 

Municip. Elazig 
Cuın. Ach. Mm. Def. N._t. Ar.it. 
Dir. Trav. Pub. Antaly;ı 
Minis. lnter. et Muoicip. Kızılhiııar 

4-7-39 15 -
24-7-39 15 -

27-7-39 15 -
17-7-39 15 -

17-7-39 15 -
20-7-39 11 -
17-7-39 10 -
3-7-39 15 -

P1"odulta __ Cht!'.!_lqu~• t ~!.'l!rmsc ~ıtlquas·ln trum n Sanll lr s-Fournlt~re po~r Hopi ux 

SteriliHleur complet: 1 p. 
Appareil clectro cardiograpbe: 6 p. 

Pli coch 

n 

7500 -
8000 -

562 50 
600 -

Com. Ach. Minist. Def. Nat. Ank. 

" ,, 
15-8-39 l 1 
14-8-39 11 

Compteura electriqucs: 200 p. Publique 1450 - 108 75 Municıp. S mıun 6·7-3~ 15 -

Combustlble Cısrburant - Hull 

Boiı d ebene: 90 t. 
Bois: 530 t. 
Cbnrbon lavemuin: 170 t 
Benzine: 1~800 liırcı (aj) 
Boiı de aapio: 3j()() t 

" n " 3G(){) n 

Dl ver 

Publique 
Pli cnch 
Grc a gr6 
Publique 
PH cacb 

n 

Camion: 1 p. Grc a gre 

1575 -
5618 -
2210 

3150 l -

39000 -

Bidona de benzine de 200 litreı: 500 p.·id. ,, la p. 15,50-20 
de 300 litreıı: 500 p. 

Automobile de aecoure ıanitairc: 2 p. 
Camion pr. ordureı: 3 p. 
Pıerru parquets: 100000 p. 
Bouteille pr. medicament aYec couvercle 

ea verre: 12000 P• 

Pli cach 

• 
Gre a gr6 

10400 -
30000 -
11000 -
4200-

ns 13 
421 35 
331 50 
262 -

2362 50 
2925 -

1331 25 

780 -
225'.J -
825 -
325 -

F erro-molipten: 5 t.-cilico•maogan: 6 t. Gre il ıre 15000 - 1125 -

Provlslon 

Pain: 45·50 t.-frangeolc: 1000-12()0 k. (aj) 
Viande de moutoo: 4,5 t.-id. de boeuf: 25 t. 

Pli cncb le k. 0,09,50-0, 14,50 369 30 
• 10185 - 763 87 

,, " boeuf: 70 t. 

" • " 62 " 
,, • mouton: 27J580 k. 
,. ,, boeuf: 239350 k. (c b cb P. 39j) 

AYoine 
F oin: 700,2 t. 
Pallle: 560160 k. 
A9'oiuc: 1 185810 k. 

• 180 t. 
" 545 • 
" 740 ,, 
• 940 " 
" 490 " 
" 545 " 

Beurre: 10 t. 
Viande de bocuf: 7 t. 

" " " 6 ,, 
n " " ou de cheue: 5 t. 
" " ,, ., ,, n 10,, 

Leıum s: 9 lot::ı 
Paln lere qualite: €0 t. (aj) 
Viandc de boeuf: 10 t. 

n " " ou de cbevre: 140 t. 

,, 
n 

n 

n 
Gre a gre 
Pli cach 

,, 
,, 
" ,, 
n 
,, 
,, 

n 
,, 
,, 
n 

Publique 
Pli cach 
Publiqne 
Pli cacb 

F oin: 170 t. " 
Beurre: 35 t. ,, 

,, 30 ,, n 

Viande d boeuf: 155 t. ,, 
,, " ,, : l 40 t. • 

Viande de mouton: 6 8 t.-id. de boeuf: 15-20 t. Gre a gre 
Soude pr. le11iv : 500 k. ,, 

B} Adjudications a la surenchere 
Decombre1 gamboot Palengidcrya (ej) 
Sacı camelotes (37831 p.): 45000 k. 
Cbarbon brul~ au four: 4 t. 
Decbeta de sciene et de bois 
Moteur maritime morque Bollnder 

Gre ti ıre 
Publique 

,, 
n 

Gr6 a grc 

18900 ~ 1418 -
16740 - 1256 -

117639 40 7131 97 
78985 50 5199 27 
so.ıo -

22756 50 
9302 80 

59292 -
9450 -

28612 50 
38850 -
49350 -
25725 -
29975 -

2950 

3300 -
as500 -

31500 -
25500 -
26350 -
224(ı0 -

1462 25 
3150 -

3:;0 -

1706 73 
73j 21 

4446 90 
708 75 

2145 97 
2913 73 
3701 25 
1929 38 
2248 50 

221 24 
427 50 
247 50 

2887 50 
382 50 

2362 50 
19l2 50 
1976 25 
1680 -

472 50 

196 88 
52 50 

Com. Ach. Corpı Armec: Afyon 
,, Div. Snmsuu 

Com. Ach. lut. fophane 
Dır. Maıson Radio& Aok. 
Com. Ach. Milit. Saral-ıamış 

n n 

f,, uoicip. Gaziarıtep 
Com. Acb Mioist. Uef. Nat. Ank. 

Municip. Ank. 

" " Com. Perm. Municip. ht. 
Com. Ach Miniıt. Def. Nat. Ank. 

5-7-39 
1~7-3U 

5-7-39 
3.7 3~ 

13·7-39 
13.7.3 

10-7- 9 

14 -
15 30 
14 30 
11 -
10 -
10 -

4-7-3Y 11 -

14 7-39 11 -
14-7-39 11 -
10-7-39 14 -
14-8-39 10 -

Com. Aclı. Dir. Gen. Fab. Milit. Aak. 17-7-39 15 -

Dir. Hyg. et Amst. Sac. Cağ'oioglu 
Com. Acb. lnt Tophııac 

Com. Ach. Div Çatalca 

" n 
Com. Ach. Iııt Tophane 

n n 

n " 
Coın. Ach. Dıv Edirne 

" " 
" ,, 

Com. Ach. Div. Lüleburgaz 

" 
,, 

,, n 

n ,, 
" " 
" .. 

Com Acb Div. Vize 

n ,, Selimiye 

" " " 

12-7-39 
7-7-3!:1 

13-7·39 
13-7-i~ 

13-7-39 
13-7-39 
30-6-39 
16-7-39 
16·7-39 
17-7-39 
13-7-39 
l&-7-39 
14-7-39 
ı.:ı-7-39 

13-7-39 
13-7-39 
29-6-39 
29-6-39 
29-6-39 

Com. Acb. Comm. Milit. Lıt. Fındıklı 29-6-39 
n ,. 

,, Corpı; Armee Afyon 
Dir. Vakoufs l11t. 
Dir. G~n. Cortographic Aok. 
Com. Ach. lnt. Eıkişehir, Ank. et ht. 

,, Corps Armee Çorlu 
,, Milit. S rıkamış 

" 
,, 

" n 

:n n 

n Int. Ank. 

n " 

Dir. Bicns Net. lst. 
Com. Ach. Econ Monop. Kabatacbeı 

" 
lnt. Ank. 

.. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 

n ltıt . Tophane 

29-0·39 
12 7-39 
13-7-39 
19-7-39 
14-7-39 
) 1-7-39 
13-7-39 
13-7-39 
13-7-39 
13-7-39 
30·6-39 
29-6-39 

24-7-39 
14·7-39 
30-6-39 
17-7-39 
37-39 

15 30 
15 30 
11 -
15 -
15 30 
15 -
15-15 
il -
)(j 

il -
il -
il -
il -
il -
l!J -
15 -
15 -
14 -
15 -
I0-
11 -
14 
15 -
10 -
16 -
ll -
11 -
9-

10 -
10 -
10 -
10 -

15-
H -
'~ 30 
14 -

W '' r =--

~iüte hhitlerin Takvimi 

Perşembe 29.6.939 

• Cılii.lı sellüloit lcvhniıırı (İst. Günırükleri Başmüd.) No 1077 
Buiday nakli (Toprd Mahaıullf'fi Ofüi Konya Ajasm) No 1081 
Ordu Halkcvi int. (Ordu C. H. P. Bııtkao.) No 1082 
Etm:ek v~ sığır eti (Kütahy1ı Garuizoııu SAK) No IOS4 
Mühtclıf demirden mımıul malı. (İs • Elektrik itleri Müd.) No 1(!84 
T~z.c~lc ( Ağri Ask SAK) No 1084 
Sığır eti (Balıkesir Aık. SAK) No 1084 
İzmirde uçuş pisti inş. (M. M. V.) No 1084 
Sıııp arabası (Ank. Zir nt Müd.) No 1086 
Keten kand ipl.ği (M. M. V.) No 1086 
Kamyon (i:ıbisarlar Um. Müd.) No 1085 
Bal st (D. D. Y. Malatya) No 1085 
Şehriye-, pirinç, sabun k. fazulye v.11. (Edirne TümeDİ) No 1087 
Ü.:ıiversıtc bınası t nmi (lst. Üoiversite?si SAK) No 1087 
Sığır eti (B.ıl!k ir Ask. SAK) No 1087 
Tolcol (Ask. Fnbriknlar) No 1057 
Zarf (D. D. Y.) No 1087 
Civata • ,, ,, No 1087 
Ağır Dizel yağı (inbi .ırlar U. Müd.) No 1(,87 
f avuk (Ank. Lvz.) No 1088 
Motorin (İst. Mıntakası Sıtmn Mücedclesi) No 1088 
Tüvcnsn maden kömürü (Haydnıpeşa Liıeıi SAK) No 1088 
Y e~ll yonca (Etlik Bakt. Enstitüsü) No 1089 
Zührcviye hast. yop. yr nğın söndürme ve sıhhi teıiutı (Erzurum 

Vil.) No I089 
M tbu ~vrak {İzmir Eşrefpnşo Hast.) No 1090 
Sebze (lzmir Lv~.) No 109 ı 
Balast (O. D, Y. Kayseri) No 1090 
"' Boş beıızıo tenekeleri (Aık. Fab.) No Hı91 
Tıbbi ~eza (Aydin Vil.) No 109 l 
ilaç (Adana B:led.) Nu 1093 
Elbise " ,, No lt.i93 
Okul bina ı inş. (Çorum Vil.) No I093 
Pamnk, ve malırnkat (Bolu Ormııo 01,ulu Dir.) No 1094 
Matbu evrılk (Saouuu Belcd.ı No !U95 
Erzek (Gaziantep Lisesi Dir) No !095 
Bulgur, nohut ve k. üzüm (Orman Korum Gen. Komut.) No 1097 
Otobuıı kiralaııınası Tophane L''Z·) No 1011 
Sade y<lğ tVize Tümeni) No 1101 
Tablo baatarılmaıı v y oğın söndürme cıh.,z:ı (İst. Belcd.) No ı tOI 
• Ekmek kırıntıları ve yen.ek arlıkları (Hydarpaıa Liıe.i Müd.) 

No 1 IOI 

lV!emento des Fournisseurs 

Jeutli 29.6.939 

Transport de ble (Office Clırenlrı Agene Konya) No 1081 

1 Coı.;str. maiıoo du Peuple (P. R. P. Ordu) No I082 
Paio et vı- do (Bataillou Kutnbyn) No 1084 
Artlclea en ter (Dır. Gen Electricite l&t.) No 1084 
Fuıııicr de vacbe (Com. Acb. Mılit. Agrı) No 1084 
Con tr. piste pr. survol (\ıini,t. Def. Nat.) No 1084 
Voıture a mauche (Dır. Aırricole Ank.) No 1086 
Fil en lın pı·. avıon ( ı1inıst, Def. Nat.) No 1086 
Camion (Dır. Gen. Mooopole11) No I085 
Ball st (Cbemiua de fer Etat M latynı No 1085 
Riz, haricoll secı et snvoo (Div. Edirrıe) No 1087 
Rep. bat. Univcr1lte (Com. Acb, Uoiveraite bt.) No 1087 
Vinnde de boouf (Com. Ach. Millt. Bahka.ir) No 1087 
'foleol (Fab. ~ilit.) No 1087 
Euve1oppcs et bouloou (Ch. Fer Etat) No 1087 
Huile Dıesel (Dir. Gen. 1ouopulc ) No 1087 
Poules (lnt. Auknr j No 1088 
Motorine (Dir. Lutte Contre Malarin laıt.) No 1088 
Houille (Lycee H ydarpaş ) No 10.98 
Trnfle (lctıtut B et. E\lik) No 10 9 
lo tal. chauff age central sanitaire ete, a l'hopital malndie ve• e' ' 

(Vıl. Erzurum) l'lo t089 
lıllprim s (Hopital Eşrcfp şa lzaıir) No 1089 
Legames (lnt. lzmiı) No 1090 
Balr.st {Cb. Fer Etat Kayseri) N o 1090 
• Bidonı vides (Fnb. Milıt.) No 1091 
ProdL•İtıı pb rmac atiques (Vil Aydın) No 1091 
Medicı:.mcnts (Municip. Adana) No 1093 
Coı.tumes ,, • No 1093 
Con11tr. bat. ecole (Vıl. Çorum) No 1093 
Coton d co buıtıble (Ecole Forest. Bolu) No 1094 
lmprimcs ( uoicip. Samsum) No tı,;.95 

Proviııionı (Lycee Gazi ntep) No I095 
Bles concuaea, poiı cbiche et rahinı •ecı (Command. Gea . p,ot• 

Foretaı) No ıos: 
LocAtion autobı:s (lnt. Topbııne) No 1100 Ol 
lmprcısion table ux et extincteur d'inceildie (Muaietp. l.t.) No 1 l 
Beurre (Div. Vize) No 1101 


